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คํานํา 
 

เอกสารข	อมูลบรรยายสรุปจังหวัดลําพูนฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือเผยแพร)ข	อมูล
ท่ัวไปของจังหวัดและข	อมูลพ้ืนฐานด	านสภาพสังคม เศรษฐกิจ โครงสร	างพ้ืนฐาน การบริหารและทรัพยากรธรรมชาติ
ของจังหวัดในเบ้ืองต	น  เพ่ือให	หน)วยงานภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได	รับทราบและใช	ในการ
ค	นคว	า รวมท้ังประกอบการวางแผนพัฒนางานต)าง ๆ ในการบริหารงานราชการจังหวัด ซ่ึงคณะผู	จัดทําได	รวบรวม
ข	อมูลจากหน)วยงานท่ีเก่ียวข	องและหน)วยงานภาคเอกชน เพ่ือให	เป7นข	อมูลในการใช	ประโยชน$ร)วมกัน 
  

สํานักงานจังหวัดลําพูน ขอขอบคุณเจ	าหน	าท่ีทุกส)วนราชการ หน)วยงานรัฐวิสาหกิจ  ตลอดถึง
หน)วยงานภาคเอกชนทุกแห)ง ท่ีได	ให	ความร)วมมือในการจัดทําเอกสารข	อมูลบรรยายสรุปทุกรอบการเปลี่ยนแปลง 
และหวังว)าข	อมูลดังกล)าวจะเป7นประโยชน$ต)อผู	ใช	ข	อมูลเป7นอย)างดียิ่ง ท้ังนี้ สํานักงานจังหวัด พร	อมท่ีจะรับฟ9ง
ความคิดเห็นและข	อเสนอแนะ  เพ่ือเป7นแนวทางในการปรับปรุงจัดทําเอกสารให	สมบูรณ$ต)อไป    
   
 
       สํานักงานจังหวัดลําพูน 
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จังหวัดลําพูน เดิมช่ือเมืองหริภุญชัย เปLนเมืองโบราณ  มีอายุประมาณ 1,346  ปO ตามพงศาวดาร
โยนก เล2าสืบต2อกันถึงการสร�างเมืองหริภุญชัย  โดยฤาษีวาสุเทพเปLนผู�เกณฑ(พวกเม็งคบุตรหรือชนเช้ือชาติมอญมา
สร�างเมืองน้ีขึ้น  ในพื้นท่ีระหว2างแม2นํ้าสองสาย คือ แม2นํ้ากวง และแม2นํ้าปQง  เมื่อมาสร�างเสร็จได�ส2งทูตไปเชิญราช
ธิดากษัตริย(เมืองละโว�พระนาม  “จามเทวี” มาเปLนปฐมกษัตริย(ปกครองเมืองหริภุญชัย สืบราชวงศ(กษัตริย(ต2อมาหลาย
พระองค( จนกระท่ังถึงสมัยพระยายีบาจึงได�เสียการปกครองให�แก2พ2อขุนเม็งรายมหาราช  ผู�รวบรวมแว2นแคว�นทางเหนือ
เข�าเปLนอาณาจักรล�านนา  เมืองลําพูนถึงแม�ว2า จะตกอยู2ภายใต�การปกครองของอาณาจักรล�านนา   แต2ก็ได�เปLนผู�
ถ2ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให�แก2ผู�ท่ีเข�ามาปกครอง  ดังปรากฏหลักฐานท่ัวไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม2
และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล�านนา  จนกระท่ังสมัย
สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช  เมืองลําพูนจึงได�เข�ามาอยู2ในราชอาณาจักรไทย  มีผู�ครองนครสืบต2อกันมาจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร(  ต2อมาภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  เมื่อเจ�าผู�ครองนคร     องค(สุดท�าย คือพลตรี
เจ�าจักรคํา  ขจรศักด์ิ  ถึงแก2พิราลัย    เมืองลําพูนจึงเปล่ียนเปLนจังหวัด  มีผู�ว2าราชการจังหวัดเปLนผู�ปกครองสืบมา
จนกระท่ังถึงปVจจุบัน 

      1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัดลําพูน  

 1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร5 

 ที่ตั้ง 
 จังหวัดลําพูน  ต้ังอยู2ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  อยู2ห2างจากกรุงเทพมหานคร       

ตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 11  (สายเอเซีย)  เปLนระยะทาง  689  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ2นดินสาย
พหลโยธิน  เปLนระยะทาง  724  กิโลเมตร และตามทางรถไฟ  729  กิโลเมตร   ต้ังอยู2ระหว2างเส�นรุ�งท่ี  18  องศาเหนือ  

และเส�นแวงท่ี  99  องศาตะวันออก  อยู2ในกลุ2มจังหวัดภาคเหนือตอนบนท่ีเปLนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปLน
ศูนย(กลางความเจริญของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ2มนํ้าโขงหรือพื้นท่ีส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ 
 ขนาด 
 จังหวัดลําพูน  เปLนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือ  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  

4,505.882  ตร.กม. หรือประมาณ 2,816,176.25  ไร2  หรือคิดเปLนร�อยละ 4.85 ของพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน บริเวณท่ีกว�างท่ีสุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต� 136  กม.  

     ตารางที่ตั้งและขนาดพื้นทีข่องจังหวัดลําพูน  จําแนกเป8นรายอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
ส*วนราชการ ขนาด  ตร.กม. ร
อยละ ระยะทางห*างจากจังหวัด 

จังหวัดลําพูน 4,505.882   
     - อําเภอเมืองลําพูน 479.825 10.78 2 
     - อําเภอป4าซาง 299.950 6.52 11 
     - อําเภอบ�านโฮ2ง 596.901 13.31 36 
     - อําเภอแม2ทา 762.630 16.68 25 
     - อําเภอล้ี 1,701.990 37.96 105 
     - อําเภอทุ2งหัวช�าง 486.129 10.79 105 
     - อําเภอบ�านธิ 129.024 2.72 26 
     - อําเภอเวียงหนองล2อง 49.433 1.24 45 

ที่มา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดลําพูน  

ข�อมูลท่ัวไปจังหวัดลําพนู 

-1- 



 

  
 
 

 

      อาณาเขต 
      ทิศเหนือ             ติดต2อกับ อ.สารภี อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม2 
       ทิศใต�                 ติดต2อกับ อ.เถิน จ.ลําปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก   
       ทิศตะวันออก      ติดต2อกับ อ.ห�างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 
      ทิศตะวันตก        ติดต2อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป4าตอง จ.เชียงใหม2  

 1.2  สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 
                    จังหวัดลําพูนมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปLนท่ีราบหุบเขา และพื้นท่ีภูเขา ท่ีราบอยู2ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งเปLนส2วนหน่ึงของท่ีราบเชียงใหม2-ลําพูน หรือท่ีราบลุ2มแม2นํ้าปQง กวง ล้ี และแม2ทา 
เปLนท่ีต้ังของอําเภอเมืองลําพูน อําเภอป4าซาง และตอนเหนือของอําเภอบ�านโฮ2ง มีความสูงเฉล่ีย   200-400 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ตัวเมืองลําพูนมีระดับความสูง 290.29 ม. จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  พื้นท่ีค2อยลาด
สูงขึ้น 
ในตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงใต�และตะวันตกเฉียงใต� ต้ังแต2อําเภอแม2ทาตอนใต�ของอําเภอบ�านโฮ2ง อําเภอทุ2งหัวช�าง
และอําเภอล้ี มีลักษณะภูมิประเทศเปLนท่ีราบสูงและภูเขาสูง มีระดับความสูง ระหว2าง 400-800 เมตรขึ้นไป ระดับ
ความสูงจะลดลงเมื่อเข�าเขตท่ีราบในอําเภอล้ีท่ีระดับความสูงประมาณ  400–800 เมตร แล�วค2อย ๆ  ยกตัวสูง
ขึ้นมาทางทิศใต�ซึ่งเปLนเขตชายแดนติดต2อกับจังหวัดลําปางและจังหวัดตาก ท่ีระดับความสูง 600-1,000  เมตร 

       กรมพัฒนาที่ดินได
แบ*งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลําพูนออกเป8น  3  ลักษณะคือ 
  1.) พื้นที่ราบเรียบและค*อนข
างราบเรียบ  (FLAT  TO  NEARLY  FLATLAND)  
  มีพื้นท่ีประมาณร�อยละ 12  ของพื้นท่ีท้ังหมด  มีลักษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค2อนข�างราบเรียบ        
มีความลาดเอียงส2วนใหญ2อยู2ระหว2างร�อยละ 0 - 2  เปLนบริเวณกว�างทางตอนเหนือของจังหวัดลําพูนทางฝV_งซ�ายของ
แม2นํ้าปQงและบริเวณสองฟากฝV_งแม2นํ้ากวง  ต้ังแต2ทางตอนใต�ของบ�านสบทา ตําบลปากบ2อง อําเภอป4าซาง   บางแห2ง
พบท่ีราบแคบ ๆ  ระหว2างเขาซึ่งเกิดตามสองฟากของลํานํ้าสายต2าง ๆ  เช2น  แม2นํ้าล้ี  และแม2นํ้าแม2ทา เปLนต�น แต2มี
พื้นท่ีไม2มากนัก  โดยปกติแล�วนํ้าจากแม2นํ้าไม2ค2อยท2วมถึง  ส2วนบริเวณท่ีราบเรียบเกิดอยู2ตํ่าสุดใกล�กับลํานํ้าในปVจจุบัน  
โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณใกล�กับแม2นํ้าปQง  และช2วงระหว2างแม2นํ้าปQงกับแม2นํ้ากวง  ในฤดูนํ้าหลากจะถูกนํ้าท2วมเปLน
ประจําทุกปO  ส2วนตามริมฝV_งแม2นํ้าปQงน้ัน  ขณะท่ีนํ้าท2วม ตะกอนขนาดใหญ2ก็จะตกจม อยู2ริมฝV_งนํ้า  ทําให�มีลักษณะเปLน
คันดินธรรมชาติแคบๆขนานไปกับลํานํ้า  มีพื้นท่ีสูงกว2าท่ีราบตํ่าห2างฝV_งออกไปเล็กน�อย  ซึ่งใช�เปLนท่ีต้ังบ�านเรือนของ
ราษฎรท่ีอาศัยอยู2ตามริมฝV_งแม2นํ้าปQง 
 2.) พื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชัน  (UNDULATING  AND  ROLLING  TERRACE) 
  มีพื้นท่ีประมาณร�อยละ24 ของพื้นท่ีท้ังหมด มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 350-
600  เมตร  มีสภาพพื้นท่ีเปLนท่ีลอนคล่ืนสูงๆตํ่าๆอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางธรณีหรือภูมิอากาศทําให�ทาง
นํ้าไหลกัดเซาะลึกลงไปในแนวด่ิงท้ิงบริเวณท่ีเปLนดินตะกอนบริเวณเหล2าน้ีในปVจจุบันจะมีลําห�วยและทางนํ้าไหล
ผ2านกัดเซาะอยู2โดยท่ัวไป 
 3.) บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซ
อน  (HILLS  AND  MOUNTAINS) 
 เปLนลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประกอบเปLนพื้นท่ีส2วนใหญ2ของจังหวัดลําพูน  มีพื้นท่ีประมาณ      
ร�อยละ  64  ของพื้นท่ีท้ังหมด  สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเปLนเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซ�อน  ต2อเน่ืองกันไป  จากทิศ
ตะวันออก  ซึ่งติดต2อกับเขตจังหวัดลําปาง  เปLนแนวลงมาจนถึงทางทิศใต�ของอําเภอล้ี  ติดต2อกับจังหวัดตากแล�ว   
เลาะลํานํ้าแม2ปQงขึ้นไป  ทางทิศเหนือจนจดเขตจังหวัดเชียงใหม2  ทางทิศตะวันตก ส2วนใหญ2ของพื้นท่ีมีความลาดเอียง
มากกว2าร�อยละ  16  ขึ้นไป  มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 600-1,000  เมตร  บริเวณเนินเขาและภูเขาสูง
สลับซับซ�อนของจังหวัดลําพูนน้ี มีลําห�วยและทางนํ้าเล็ก ๆ  อยู2มากมาย  แต2ส2วนใหญ2มีนํ้าไหลเฉพาะฤดูฝนเท2าน้ัน 

ท่ีมา: สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดลําพูน ข�อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555   
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
         จังหวัดลําพูนต้ังอยู2ในภาคเหนือ ซ่ึงตามตําแหน2งท่ีต้ังอยู2ในเขตร�อนท่ีค2อนไปทางเขต
อากาศอบอุ2นในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค2อนข�างหนาว แต2เนื่องจากอยู2ลึกเข�าไปในแผ2นดินห2างไกลจากทะเล 
จึงมีฤดูแล�งท่ียาวนานและอากาศจะร�อนถึงร�อนจัดในฤดูร�อน จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต2างกันอย2าง
เด2นชัด 3 ช2วงฤดู คือ 
 ฤดูหนาว ช2วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ( 
 ฤดูร�อน ช2วงกลางเดือนกุมภาพันธ( – กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน ช2วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 
 อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิสูงสุด ในปO 2554 วันท่ี 8 มีนาคม 2554 วัดได� 38.8 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสุด ในปO 2554 วันท่ี 21 ธันวาคม 2554 วัดได� 12.0 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยตลอดท้ังปO 2554 เท2ากับ 26.6 องศาเซลเซียส 

 ความช้ืน 
 ความชื้นเฉลี่ยตลอดท้ังปO 74 % 
 ปริมาณฝน (ปO 2554) 

1. ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดลําพูนตลอดปO วัดได� 1,706.7 มิลลิเมตร 
2. จํานวนวันท่ีฝนตกตลอดปO 129 วัน 
3. ปริมาณฝนสูงสุด วัดได� 81.4 มิลลิเมตร เม่ือเดือน 31 กรกฎาคม 2554 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลําพูน  ข�อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 
 

 1.4  การแบ*งเขตการปกครอง 
                          จังหวัดลําพูน แบ2งเขตการปกครองออกเปLน   8    อําเภอ   51  ตําบล   575  หมู2บ�าน   
1   องค(การบริหารส2วนจังหวัด   1  เทศบาลเมือง   36 เทศบาลตําบล   20  องค(การบริหารส2วนตําบล   

การแบ*งเขตการปกครองจังหวัดลําพูน 

อําเภอ พื้นที ่ตร.กม. ตําบล หมู*บ
าน เทศบาล
เมือง/ตําบล 

อบต. ชุมชน ห*างจาก
จังหวดั 

เมืองลําพูน 
(รวมเทศบาลเมือง 

ลําพูน/เทศบาลตําบล) 

479.825 15 159 13 3 17 2   กม. 

ป4าซาง 299.950 9 89 4 4 - 11   กม. 
บ�านโฮ2ง 596.901 5 62 2 4 - 36   กม. 
แม2ทา 762.630 6 71 7 1 - 25   กม. 

ล้ี 1,701.990 8 99 6 4 - 105   กม. 
ทุ2งหัวช�าง 486.129 3 35 1 3 - 105   กม. 

บ�านธิ 129.024 2 36 1 1 - 26   กม. 
เวียงหนองล2อง 49.433 3 24 3 - - 45   กม. 

รวม 4,505.882 51 575 37 20 17 - 
 
ที่มา     :   ท่ีทําการปกครองจังหวัดลําพูน  ข�อมูล  ณ  เดือนกันยายน  2555 
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1.5 พื้นทีป่Sาไม
    
 จังหวัดลําพูนมีพื้นท่ีป4าไม� จํานวน 2,725.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,703,429 ไร2 คิดเปLน 
ร�อยละ 60.49 ของพื้นท่ีท้ังหมด ป4าไม�ท่ีพบในบริเวณจังหวัด ประกอบด�วยป4าไม� 3 ประเภทคือ  
 1) ป4าเต็งรัง ป4าแพะ ป4าแดง พบในท่ีแห�งแล�ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ( มีกรวดปน ไม�ท่ีพบ
อาทิเช2น ไม�เหียง ไม�พลวง  
 2) ป4าเบญจพรรณ หรือป4าผสมผลัดใบ พบบริเวณท่ีมีดินค2อนข�างลึกตามเชิงเขาและพื้นท่ีราบท่ี
มีความชุ2มช้ืนมาก โดยเฉพาะรมิห�วยและหุบเขา มักจะมีไม�สักขึ้นปะปนท่ัวไป ไม�อื่น ๆ ประกอบด�วย ประดู2 
ตะแบก มะค2าโมง ง้ิว ส2วนไม�พื้นล2างได�แก2 ไผ2ชนิดต2าง ๆ  
 3) ป4าดิบแล�ง พบบริเวณหุบเขา ริมลําห�วย เหมือนป4าเบญจพรรณ แต2บริเวณท่ีพบป4าประเภท
น้ีจะมีดินลึกกว2า ความชุ2มช้ืนมากกว2าพันธุ(ไม�ท่ีพบคือ ยาง ตะเคียนทอง 
  

 ข
อมูลพื้นทีป่Sาตามกฎหมาย 
รายชื่อปSาสงวนแห*งชาติ จํานวน 10 แห*ง คือ 

ท่ี ช่ือป4าสงวนแห2งชาติ 
เน้ือท่ี 

ท�องท่ีอําเภอ 
ไร2 ตารางกิโลเมตร 

1 ป4าแม2ธิ -แม2ตีบแม2สาร 119,375.00 191.00 เมืองลําพูน,บ�านธิ 
2 ป4าแม2ทา 392,250.00 627.60 แม2ทา 
3 ป4าแม2อาว 53,606.25 85.77 ป4าซาง 
4 ป4าบ�านโฮ2ง 202,812.50 324.50 บ�านโฮ2ง 
5 ป4าขุนแม2ล้ี 273,750.00 438.00 ทุ2งหัวช�าง 
6 ป4าแม2ตืน - แม2แนต 294,350.00 470.00 ล้ี 
7 ป4าแม2ล้ี 167,032.00 267.251 ล้ี 
8 ป4าแม2หาด - แม2ก�อ 275,000.00 440.00 ล้ี 
9 ป4าเหมืองจ้ี - สันป4าสัก 12,656.00 20.2496 เมืองลําพูน 

10 ป4าดอยขุนตาล 39,206.25 62.73 แม2ทา 
 รวม 1,830,038.00 2,927.1006  

  

 หมายเหตุ  * จํานวนเน้ือท่ีป4าครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดข�างเคียงด�วย  
 พื้นท่ีป4าตามภาพถ2ายดาวเทียม ปO 2536 ประมาณ 1,379,375 ไร2  
     ปO 2538 ประมาณ 1,347,031 ไร2  
     ปO 2541 ประมาณ 1,332,449 ไร2  
 ** ปO 2543 ประมาณ 1,703,429 ไร2  
 ** ข�อมูลจากภาพถ2ายทางดาวเทียม มาตราส2วน 1:50,000 แต2ยังไม2ได�ตรวจสอบภาคพื้นดิน 
 
 

 รายชื่ออุทยานแห*งชาติ จํานวน 2 แห*ง คือ  

ท่ี ช่ืออุทยานแห2งชาติ 
เน้ือท่ี 

ท�องท่ีอําเภอ 
ไร2 ตร.กม. 

1 ดอยขุนตาล 
(อยู2ในจังหวัดลําพูน) 

159,556.25 
(32,500.00) 

255.29 
(52.00) 

อ.แม2ทา จ.ลําพูน  
อ.ห�างฉัตร จ. ลําปาง  

2 แม2ปQง 
(อยู2ในจังหวัดลําพูน) 

626,875.00 
(376,250.00) 

1,003.00 
(602.00) 

อ.ล้ี จ.ลําพูน  อ. ดอยเต2า จ.เชียงใหม2  
อ.สามเงา จ.ตาก 
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เขตรักษาพันธุ5สัตว5ปSา จํานวน 1 แห*ง คือ  
เขตรักษาพันธุ(สัตว(ป4าดอยผาเมือง (ลําพูน - ลําปาง) เน้ือท่ี 366,250 ไร2 หรือ 586 ตร.กม. 

(อยู2ในพื้นท่ีจังหวัดลําพูน 277,949 ไร2 หรือ 447.72 ตารางกิโลเมตร)  
 

วนอุทยาน จํานวน 1 แห*ง คือ  
วนอุทยานดอยเวียงแก�ว เน้ือท่ีประมาณ 26,050 ไร2 หรือ 41.68 ตร.กม. อยู2ในท�องท่ีอําเภอล้ี 

จังหวัดลําพูน  

ที่มา : สํานักงานป4าไม�จังหวัดลําพูน ณ เดือนพฤศจิกายน 2555  
 

พื้นท่ีป4าสงวนแห2งชาติ เขตป4าอนุรักษ( (ZONE C) 
 

ปUงบประมาณ พื้นทีป่Sา พื้นทีป่Sาไม
ที่ถูกบุกรุก %ของพื้นที ่
จังหวัด. (ตร.กม.) (ไร*) (ตร.กม.) (ไร*) 

2545 1,929.04 1,205,650.00 0.45 282.94 0.010 
2546 1,929.04 1,205,650.00 0.41 255.15 0.009 
2547  1,929.04 1,205,650.00 0.72 451.18 0.016 
2548  1,929.04 1,205,650.00 0.17 104.22 0.004 
2549  1,929.04 1,205,650.00 0.20 124.89 0.004 
2550  1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2551  1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2552 1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2553  1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2554 1,929.04 1,205,650.00 - - - 
2555  1,929.04 1,205,650.00 - - - 

 
พื้นท่ีป4าสงวนแห2งชาติ เขตป4าเศรษฐกิจ (ZONE E) 

 

ปUงบประมาณ พื้นทีป่Sา พื้นทีป่Sาไม
ที่ถูกบุกรุก เปอร5เซ็นต5ของ 
พื้นที่จังหวดั (ตร.กม.) (ไร*) (ตร.กม.) (ไร*) 

2545 882.28 551,425.00 0.35 221.72 0.008 
2546 882.28 551,425.00 2.14 1,340.55 0.048 
2547 882.28 551,425.00 0.72 446.91 0.016 
2548 882.28 551,425.00 0.86 538.14 0.019 
2549 882.28 551,425.00 0.20 122.86 0.004 
2550 882.28 551,425.00 0.28 173.00 0.006 
2551 882.28 551,425.00 0.42 262.70 0.009 
2552 882.28 551,425.00 0.28 174.00 0.006 
2553 882.28 551,425.00 - - - 
2554 882.28 551,425.00 - - - 
2555 882.28 551,425.00 - - - 
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พื้นท่ีป4าสงวนแห2งชาติ เขตป4าเพื่อการเกษตร (ZONE A) 
 

ปUงบประมาณ พื้นทีป่Sา พื้นทีป่Sาไม
ที่ถูกบุกรุก เปอร5เซ็นต5ของพื้นที่
จังหวัด (ตร.กม.) (ไร*) (ตร.กม.) (ไร*) 

2545  22.16 13,850.00 0.05 30.91 0.001 
2546  22.16 13,850.00 - - - 
2547  22.16 13,850.00 0.07 45.64 0.002 
2548 22.16 13,850.00 - - - 
2549  22.16 13,850.00 0.04 28.12 0.001 
2550  22.16 13,850.00 - - - 
2551  22.16 13,850.00 - - - 
2552  22.16 13,850.00 - - - 
2553  22.16 13,850.00 - - - 
2554  22.16 13,850.00 - - - 
2555  22.16 13,850.00 - - - 

 

ไม2มีพื้นท่ีถูกบุกรุกในพื้นท่ีป4าสงวนแห2งชาติท่ีมอบให� สปก.และพื้นท่ีป4าอ่ืนๆ (ป4าตาม พรบ.ป4าไม�) 
 

ที่มา : สํานักงานจัดการป4าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม2) (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมจังหวัดลําพูน 2555) 
 

ทรัพยากรสัตว5ปSาและความหลากหลายทางชีวภาพ 
แหล2งสําคัญท่ีมีทรัพยากรสัตว(ป4าและความหลากหลายทางชีวภาพจะมี อยู2 3 แหล2งใหญ2ด�วยกันคือ 

 อุทยานแห*งชาติแม*ปYง    สัตว(ป4าท่ีอาศัยอยู2จะแตกต2างกันตามลักษณะประเภทป4า 
 ปSาเบญจพรรณ พบขึ้นไปท่ัวท้ังในท่ีราบและตามลาดเขา ในระดับความสูงจากนํ้าทะเลระหว2าง 
450-800 เมตร ชนิดไม�ท่ีสําคัญได�แก2 สัก แดง กระพี้เขาควาย มะกอกเกล้ือน กระพี้จ่ัน ประดู2 ตะคร�อ เก็ดแดง 
ตีนนก ฯลฯ พืชพื้นล2างได�แก2 เส้ียวป4า ไผ2รวก ไผ2ซางนวล ไผ2หนาม เปJง กวาวเครือ ถั่ว ปอยาบ เปLนต�น ในบริเวณ
ของป4าผลัดใบท้ังสองชนิดน้ีเปLนแหล2งท่ีอยู2อาศัยและแหล2งอาหารของ กระต2ายป4า เก�ง กวางป4า วัวแดง ไก2ป4า นก
กระทาทุ2ง นกคุ2ม นกหัวขวานสามน้ิวหลังทอง นกหัวขวานตะโพกแดง นกขี้เถ�าใหญ2 นกกระจิบหญ�าสีข�างแดง แย� 
ตะกวด และงูกะปะ เปLนต�น  

ปSาดงดบิ ประกอบด�วยป4าดิบแล�งและป4าดิบช้ืน พันธุ(ไม�ท่ีสําคัญได�แก2 ตะเคียนทอง มะค2าโมง 
กระบก มะกอก และสมอพิเภก เปLนต�น เปLนท่ีอยู2อาศัยและแหล2งหลบซ2อนตัวของหมีควาย กวางป4า วัวแดง ลิงลม 
ลิงวอก ชะนีมือขาว กระรอก นกกาฮัง นกแกkก นกปรอดโอ2งเมืองเหนือ และนกเขียวคราม ในบริเวณทุ2งหญ�า เช2น 
ทุ2งกิ๊ก และทุ2งนางู ซึ่งเปLนท่ีราบบนเนินเขา สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 550 เมตร ดินเปLนดินปนทรายหรือ
ลูกรัง มีความลึกพอสมควร มไีฟป4าเกิดเปLนประจํา มีไม�ยืนต�นขนาดเล็กขึ้นกระจายอยู2ห2างๆ ได�แก2 รักขาว รกฟJา 
และสมอไทย ส2วนไม�พื้นล2างได�แก2 เปJง หญ�าคา ถั่ว และกระเจียว เปLนต�น เปLนท่ีอยู2อาศัยของสัตว(ป4าขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง เช2น กระจ�อน กระแต อ�นเล็ก เก�ง หมูป4า เม2นใหญ2แผงคอส้ัน ชะมด อีเห็น นกปรอดสวน นกปรอดก�น
แดง นกกะต๊ิดขี้หมู เหย่ียวขาว นกคุ2มอืด นกเขาใหญ2 นกกระปูดใหญ2 กิ้งก2าสวน จ้ิงเหลนบ�าน คางคกบ�าน เขียด
หนอง อ่ึงอ๊ีดต2างๆ เปLนต�น ตามบริเวณยอดเขา หลืบผา ถ้ํา และหน�าผาหินปูน เปLนท่ีอาศัยของเลียงผา กวางผา 
เม2นใหญ2แผงคอส้ัน อ�นใหญ2 ลิงวอก ชะมด อีเห็น กระรอก ค�างคาว และเปLนท่ีสร�างรัง วางไข2ของเหย่ียวชนิดต2างๆ
และนางแอ2นตะโพกแดง ในบริเวณริมฝV_งนํ้า พื้นท่ีชายนํ้าหรือในแหล2งนํ้าเปLนถิ่นท่ีอยู2อาศัยและแหล2งอาหารของ
นากใหญ2 พังพอนกินปู เสือปลา เห้ีย นกอีลํ้า เปLดแดง นกกระสานวล นกยางกรอกพันธุ(จีน นกยางเขียว นกกวัก 
เต2าหวาย ตะพาบนํ้า งูลายสอ เขียดหนอง เขียดหลังเขียว ปลารากกล�วย ปลาก�าง ปลาดุก ปลาไหล เปLนต�น 
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สัตว$ป>ามีอยู)ชุกชุมโดยเฉพาะอย)างย่ิงตามริมฝ9@งแม)นํ้าปAง เช)น เก	ง วัวแดง หมูป>า หมีควาย เลียงผา 
กวางผา เสือปลา ไก)ป>า ชะมดเช็ด ลิง ค)างเทา ชะนี หมาจ้ิงจอก กระต)ายป>า กระรอก นอกจากน้ี ยังมีนกชนิดต)างๆ 
ท้ังนกประจําถิ่น และย	ายถิ่นอีกมากมายภายในเขตอุทยานแห)งชาติ รวมท้ังยังเป7นแหล)งพันธุ$ปลานํ้าจืดท่ีสําคัญ 
เช)น ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาบู) ปลาแรด  

 อุทยานแห�งชาติดอยขุนตาล สัตว$ป>าท่ีอาศัยอยู)ในบริเวณน้ีประกอบด	วย เก	ง หมูป>า ชะมด   
แผงหางปล	อง อ	นเล็ก กระแตเหนือ กระรอกท	องแดง กระเล็นขนปลายหูส้ัน กระจ	อน ค	างคาวขอบหูขาวกลาง   
หนูท	องขาว ไก)ป>า นกยางกรอกพันธุ$จีน นกยางไฟหัวนํ้าตาล นกคุ)มอกลาย นกปากซ)อมหางพัด นกชายเลนนํ้าจืด 
นกเด	าดิน  นกเขาไฟ  นกอีวาบต๊ักแตนนกบ้ังรอกใหญ)  นกกระปูดใหญ)  นกเค	ากู) นกแอ)นตาล นกกะเต็นน	อย   
นกจาบคาเล็ก นกตะขาบทุ)ง นกตีทอง นกเด	าลมเหลือง นกเขนน	อยปDกแถบขาว นกขมิ้นน	อยสวน นกเขียวก	านตอง
ปDกสีฟEา นกปรอดเหลืองหัวจุก นกไต)ไม	หน	าผากกํามะหย่ี นกกินปลีอกเหลือง จ้ิงจกหางแบน กิ้งก)าบินปDกสีส	ม 
จ้ิงเหลนหลากหลาย ตะกวด งูลายสอสวน งูเขียวหางไหม	ท	องเขียว คางคกบ	าน กบหนอง และอ่ึงข	างดํา 

  เขตรักษาพันธุGสัตวGปJาดอยผาเมือง   ทรัพยากรสัตว$ป>าภายในพื้นท่ีของเขตรักษาพันธุ$สัตว$ป>า
ดอยผาเมือง มีสัตว$ป>าอาศัยอยู)หลายชนิด เช)น หมี เสือ เก	ง ไก)ป>า เหย่ียว นกเอ้ียงสาริกา นกเขาลาย กิ้งก)าบิน 
กระรอกบินเล็ก ล่ิน แลน บ)าง หมูป>า ตุ)น งูกะปะ งูเหลือม งูเห)า ฯลฯ สัตว$ป>า จํานวนชนิด สกุล (จํานวน) วงศ$
(จํานวน) นก สัตว$จําพวกเล้ียงลูกด	วยนม สัตว$จําพวกเล้ือยคลาน สัตว$จําพวกสะเทินนํ้าสะเทินบก แมลง ปลา  

ที่มา :  กรมอุทยานแห2งชาติ สัตว(ป4าและพันธุ(พืช 2551  ข�อมูล web ( สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
จังหวัดลําพูน ธันวาคม 2554 ) 

 

1.6 ประชากร 
  ปVจจุบันมีประชากร จํานวน  404,560  คน  แยกรายละเอียด ดังน้ี 
  -  เพศชาย  196,868  คน  เพศหญิง 207,692  คน   
           -  ความหนาแน2นของประชากร  โดยเฉล่ียเท2ากับ 89.78 คน ต2อพื้นท่ี  1  ตารางกิโลเมตร  

 ต้ังแต2ปO พ.ศ. 2542 อัตราเพิ่มของจังหวัดลําพูน เริ่มติดลบจนถึงปO พ.ศ. 2545และติดลบ
สูงสุดในปO พ.ศ.2544 ในปO พ.ศ.2553 อัตราการเกิดเท2ากับ 8.18 ต2อประชากร 1,000 คน อัตราตายเท2ากับ 
8.97 ต2อประชากร 1,000 คน อัตราเพิ่มเท2ากับ -0.008  

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

จากสถานการณ$ดังกล)าว  จังหวัดลําพูนมีแนวโน	มของประชากรวันสูงอายุเพิ่มมากขึ้น  จึงต	อง
วางแผนในการเตรียมพร	อมเข	าสู)สังคมผู	สูงอายุ ต้ังแต)การเตรียมความพร	อมแก)คนหนุ)มสาว  ให	เป7นคนสูงวัยท่ีมี
คุณภาพ ( Active Aging ) จนถึงการเตรียมระบบบริการสุขภาพท่ีรองรับป9ญหาโรคเรื้อรัง และโรคท่ีเกี่ยวข	องกับ
ผู	สูงอายุ เช)นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ 

ที่มา  : สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดลําพูน  ข�อมูล  ณ  เดือนกันยายน  2555 
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       ตารางแสดงรายละเอียดประชากร และครัวเรือน  ของจังหวัดลําพูน 

พื้นที ่
จํานวนประชากร จํานวน 

บ
าน ชาย หญิง รวม 
อ.เมืองลําพูน 67,828 75,635 143,463 67,646 
อ.ปSาซาง 27,198 29,041 56,239 22,477 
อ.บ
านโฮ*ง 20,152 21,237 41,389 14,843 
อ.แม*ทา 19,477 19,938 39,415 15,495 
อ.ล้ี 34,717  33,948 68,665 22,496 
อ.ทุ*งหัวช
าง 9,958 9,702 19,660 6,726 
อ.บ
านธิ 8,401 8,947 17,348 6,752 
อ. เวียงหนองล*อง 8,708 9,166 17,874 7,064 

รวมทั้งจังหวัด 196,439 207,614 404,053 163,499 

                              
  ที่มา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดลําพูน  ข�อมูล ณ เดือน  มิถุนายน  2555 
                  

  2. สภาพสังคม 

     2.1 ด
านการศึกษา 
 จังหวัดลําพูน มีการจัดระบบการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีสถานศึกษาในระบบ 
ต้ังแต2อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา  โดยจําแนกการศึกษาได� ดังน้ี 

(1) การศึกษาในระบบโรงเรียน   แบ2งตามสังกัดได� ดังน้ี 

               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  รบัผิดชอบดูแลโรงเรียนใน
เขตอําเภอเมืองลําพูน อําเภอแม2ทา อําเภอป4าซาง อําเภอบ�านธิ มีโรงเรียนในสังกัด  164  โรง (รวมโรงเรียนเอกชน 
20โรง)   

                  ปOการศึกษา 2555  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 12,516  คน (ข�อมูล 10 มิ.ย. 55) 
จํานวนครู 892 คน บุคลากรทางการศึกษา 103  คน นักเรียนท่ีจบการศึกษาปOการศึกษา  2554  จํานวน  
3,476  คน  แยกเปLน ก2อนประถมศึกษา จํานวน 1,471 คน ประถมศึกษาปOท่ี 6 จํานวน  1,531 คน 
มัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน  474 คน (ข�อมูลจํานวนนักเรียน  ครู และนักเรียนท่ีจบการศึกษา ไม2รวมข�อมูลของ
เอกชน และสพม.35) 

 ข
อมูลโรงเรียนเอกชน 

 ปOการศึกษา 2555  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  9,769 คน (ข�อมูล 10 มิ.ย. 55)  
จํานวนครู  522 คน นักเรียนท่ีจบการศึกษาปOการศึกษา 2554 จํานวน 2,409 คน แยกเปLนก2อนประถมศึกษา 
จํานวน 894 คน ประถมศึกษาปOท่ี 6 จํานวน 541 คน มัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 501 คน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 198 คน   ปวช. จํานวน  138 คน  ปวส. จํานวน   137 คน 
 

ที่มา : สพป.ลําพูน เขต1 (ข�อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555)  
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2  รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในเขตอําเภอบ	านโฮ)ง  

อําเภอล้ี  อําเภอทุ)งหัวช	าง  และเวียงหนองล)อง 
 

 - มีจํานวนสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน 
เขต ๒ จําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังน้ี 

ลําดับ สังกัด จํานวน (แห�ง/สาขา) 
๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ *      ๙๐ /๑  
๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๕   ๕ 
๓ สํานักงานคณะกรรมการส)งเสรมิการศึกษาเอกชน  ๖ 
๔ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๑ 
๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติ  ๖ 
๖ องค$กรปกครองส)วนท	องถิ่น  ๕ 

รวม   ๑๑๓ /๑ 
 หมายเหตุ สถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒  
                        มีจํานวน ๙๐ โรงเรียน และ ๑ สาขาห	องเรียน คือสาขาห	องเรียนเรือนแพ 

 - มีจํานวนนักเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นท่ีบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา
ลําพูน เขต ๒ จําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังน้ี 

ลําดับ สังกัด จํานวนนักเรียน (คน) 
๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒  ๑๑,๓๔๔ 
๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๕   ๔,๑๘๓ 
๓ สํานักงานคณะกรรมการส)งเสรมิการศึกษาเอกชน  ๑,๖๓๘ 
๔ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ๓๒๓ 
๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติ    ๓๙๐ 
๖ องค$กรปกครองส)วนท	องถิ่น    ๘๙๖ 

รวม ๑๘,๗๗๔ 
 

 - มีจํานวนผู	บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา เขตพื้นท่ีบริการของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ จําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังน้ี 

ลําดับ สังกัด จํานวน (คน)  
ผู�บริหาร คร ู ลูกจ�าง 

ประจํา 
ลูกจ�าง 
ช่ัวคราว 

๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒   ๘๖   ๘๖๔  ๖๔  ๑๖๒ 
๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต ๓๕   ๑๒   ๒๒๔   ๑๙   ๒๔  
๓ สํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมการศึกษาเอกชน  ๑๑    ๙๓  ๑๙  ๒๙ 
๔ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ๕    ๒๓   ๑  ๑๕ 
๕ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติ   ๕    ๓๕  ๑๘  ๒๘ 
๖ องค$กรปกครองส)วนท	องถิน่   ๓    ๓๗  ๑๑  ๑๓ 

รวม ๑๒๒ ๑,๒๗๖ ๑๓๒ ๒๗๑ 
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- มีจํานวนผู	บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาท่ีปฏิบัติราชการบนสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษาลําพูน เขต ๒  ดังน้ี 

ตําแหน�ง จํานวน (คน) 
ผู	อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒  ๑ 
รองผู	อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒  ๗ 
ผู	อํานวยการกลุ)ม  ๘ 
ศึกษานิเทศก$ ๑๕ 
บุคลากรทางการศึกษา ๒๘ 
ลูกจ	างประจํา  ๕ 
ลูกจ	างช่ัวคราว ๑๘ 

รวม ๘๒ 

ท่ีมา : กลุ)มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ ข	อมลู ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 (2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน    
         2.1) สํานักงานส*งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน          
(กศน.)  มีดังน้ี 

  -  สํานักงานส2งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน   1  แห2ง         
  -  ศูนย(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ   8  แห2ง 
  -  ห�องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อําเภอเมืองลําพูน             1  แห2ง 
  -  ห�องสมุดประชาชนประจําอําเภอ                                                7  แห2ง 
  -  ศูนย(การเรียนชุมชนประจําตําบล                                                     51  แห2ง 
  -  ศูนย(การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม2ฟJาหลวงอําเภอแม2ทา                    10  แห2ง 
  -  ศูนย(การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม2ฟJาหลวงอําเภอทุ2งหัวช�าง                    5  แห2ง 

ที่มา :  สนง. ส2งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน (ตุลาคม 2555) 

 2.2) แหล*งความรู
อื่นๆ  จังหวัดลําพูนมีแหล2งข�อมูลและความรู�ด�านวัฒนธรรม  ดังน้ี 
 - ห�องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมาร ี 1  แห2ง 
 - พิพิธภัณฑ(สถานแห2งชาติหริภุญไชย 1   แห2ง 
 - พิพิธภัณฑ(วัด 8   แห2ง 
 - พิพิธภัณฑ(เอกชน 2  แห2ง 
 - ศูนย(วัฒนธรรมจังหวัด 1  แห2ง 

 - ศูนย(วัฒนธรรมอําเภอ 8  แห2ง 
 - ศูนย(วัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา   18   แห2ง 

        - สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1  แห2ง 
        - สภาวัฒนธรรมอําเภอ 8  แห2ง 
     -  สภาวัฒนธรรมตําบล 51  แห2ง 

 - โบราณสถาน 15   แห2ง     
 - ศูนย(วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 55   แห2ง 
 - ศูนย(ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย( 82   แห2ง 
 - ศูนย(ข�อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 1   แห2ง 
 - โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบาลลําพูน) 1   แห2ง 
 - ช2างฝOมือพื้นบ�าน   10   สาขา 

ที่มา: (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน) ข�มูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 
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 2.2  ด
านศาสนา          

 จังหวัดลําพูนมีจํานวนวัดท้ังหมด 407 วัด แยกเปLน ธรรมยุต 5 วัด มหานิกาย 402 วัด  
พระอารามหลวง 2 วัด วัดราษฎร( 405 วัด เปLนวัดท่ีได�รับวิสุงคามสีมา 290 วัด มีจํานวน สํานักสงฆ(  70 วัด 
จํานวนท่ีพักสงฆ((อาราม)  73  แห2ง  วัดร�าง  277  วัด 
   - จํานวนพระภิกษุ 1,591 รูป จํานวนสามเณร   1,813 รูป   
    - โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   11 แห2ง     
   - สํานักศาสนศึกษา   แผนกธรรม – บาลี   85 แห2ง 
   - หน2วยอบรมประชาชนประจําตําบล 55 แห2ง 
   - ศูนย(อบรมเด็กก2อนเกณฑ(ในวัด 30 แห2ง 
   - ศูนย(พุทธศาสนาวัดอาทิตย( 80 แห2ง 
   - สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 7 แห2ง 
   - ศาสนสถานอ่ืน ๆ (โบสถ(คธอลิก 25 แห2ง  โบสถ(โปรแตสแตนท( 2 แห2ง  มัสยิด 1 แห2ง)   

  จํานวนประชาชนท่ีนับถือศาสนาต2าง ๆ  ได�แก2 พุทธศาสนิกชน 401,046 คนหรือร�อยละ 
98.94  คริสต(ศาสนิกชน 1,112 คน ร�อยละ 0.27  อิสลามมิกชน 325 คน ร�อยละ 0.08   ซิกส( 28 คน    
ร�อยละ  0.007 พราหมณ( 20 คน  ร�อยละ  0.005   

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน  พฤศจิกายน 2555 

2.3 การบริการสาธารณสุข 
  ในปO 2555  มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐบาล  แบ2งเปLนโรงพยาบาลท่ัวไป 1 แห2ง 

โรงพยาบาลชุมชน 6 แห2ง โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบล  71  แห2ง    สํานักงานสุขภาพชุมชน  6  แห2ง 
และศูนย(บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห2ง นอกจากนี้ยังมีสถานบริการสาธารณสุขเอกชน แบ2งเปLนโรงพยาบาล 
2 แห2ง คลินิกเวชกรรม 52 แห2ง สถานพยาบาลผดุงครรภ( 65 แห2ง เวชกรรมโบราณ 2 แห2ง เทคนิคการแพทย( 
6 แห2ง คลินิกทันตกรรม 14 แห2ง การแพทย(แผนไทย 2 แห2ง โดยมีจํานวนเจ�าหน�าท่ี ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของจังหวัดลําพูน ดังนี้ แพทย( 88  คน ทันตแพทย( 36 คน เภสัชกร  60 คน  พยาบาลวิชาชีพ 660 คน 
พยาบาลเทคนิค  14  คน และเจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบล  251  คน 

สัดส2วนแพทย(ต2อประชากร    1 :  4,590 
สัดส2วนทันตแพทย(ต2อประชากร    1 :  11,220 
สัดส2วนเภสัชกรต2อประชากร    1 :  6,732  
สัดส2วนพยาบาลวิชาชีพต2อประชากร     1 :  612 

 สัดส2วนพยาบาลเทคนิคต2อประชากร     1 :  28,853 
 สัดส2วนเจ�าหน�าท่ีรพ.สต.ต2อประชากร    1 :  1,609 
สาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดลําพูน  พบว2า 
 อันดับ 1 คือ โรคมะเร็งทุกชนิด จํานวน 481 ราย คิดเปLนอัตรา 118.89 ต2อแสนประชากร 
 อันดับ 2  คือ โรคไตวายเรื้อรัง จํานวน 171 ราย คิดเปLนอัตรา 42.26 ต2อแสนประชากร 

 อันดับ 3  คือ โรคโลหิตเปLนพิษจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จํานวน 158 ราย  คิดเปLนอัตรา 
39.05  ต2อแสนประชากร 

 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ข�อมูล ณ เดือน กันยายน 2555  
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  2.4   อาชญากรรม   

1.  คดีอุกฉกรรจ(และสะเทือนขวัญ 

รับแจ�ง จับ รับแจ�ง จับ +เพ่ิม-ลด %
ฆ2าผู�อ่ืนโดยเจตนา 10 8 4 3 -6 -60.00 75.00
ปล�นทรัพย( 1 1 2 2 1 100 100
ชิงทรัพย((รวม) 3 3 5 4 2 66.67 80.00
ลักพาเรียกค2าไถ2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
วางเพลิง 3 3 0 0 -3 -100 0.00

รวม 17 15 11 9 -6 -35.29 81.82

2554 2555
ประเภทคดี จับ%

เปรียบเทียบรับแจ�ง

สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบห�วงแต2 ต.ค.2554 - ก.ย.2555
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

 

 

2.  คดีชีวิต ร2างกายและเพศ

รับแจ�ง จับ รับแจ�ง จับ +เพ่ิม-ลด %
ฆ2าผู�อ่ืนโดยเจตนา 10 8 4 3 -6 -60.00 75.00
ฆ2าผู�อ่ืนโดยไม2เจตนา 0 0 5 5 5 0.00 100
ทําให�ตายโดยประมาท 2 2 0 0 -2 -100 0.00
พยายามฆ2า 11 11 14 12 3 27.27 85.71
ทําร�ายร2างกาย 77 72 84 78 7 9.09 92.86
ข2มขืนกระทําชําเรา 18 18 14 13 -4 -22.22 92.86

รวม 118 111 121 111 3 2.54 91.74

ประเภทคดี
2554 2555 เปรียบเทียบรับแจ�ง

จับ%

 

3.  คดีประทุษร�ายต2อทรัพย(

รับแจ�ง จับ รับแจ�ง จับ +เพ่ิม-ลด %
ลักทรัพย( 344 235 307 208 -37 -10.76 67.75
ว่ิงราวทรัพย( 9 8 5 3 -4 -44.44 60.00
รีดเอาทรัพย( 0 0 0 0 0 0.00 0.00
กรรโชกทรัพย( 1 1 1 1 0 0.00 100
ชิงทรัพย((รวม) 3 3 5 4 2 66.67 80
-บาดเจ็บ 3 3 4 3 1 33.33 75
-ไม2บาดเจ็บ 0 0 1 1 1 0.00 100
ปล�นทรัพย( 1 1 2 2 1 100 100
รับของโจร 1 1 1 1 0 0.00 100
ทําให�เสียทรัพย( 28 25 63 56 35 125 88.89

รวม 387 274 384 275 -3 -0.78 71.61

ประเภทคดี
2554 2555 เปรียบเทียบรับแจ�ง

จับ%
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4.  คดีท่ีน2าสนใจ

รับแจ�ง จับ รับแจ�ง จับ +เพ่ิม-ลด %
โจรกรรมรถจักรยานยนต( 94 25 69 25 -25 -26.60 36.23
โจรกรรมรถยนต( 3 0 7 3 4 133.33 42.86
โจรกรรมโค-กระบือ 0 0 0 0 0 0 0.00
โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0.00
ปล�น,ชิงทรัพย(รถยนต(โดยสาร 0 0 0 0 0 0 0.00
ปล�น,ชิงทรัพย(รถยนต(แทkกซ่ี 0 0 0 0 0 0 0.00
ข2มขืนและฆ2า 0 0 0 0 0 0 0.00
ลักพาเรียกค2าไถ2 0 0 0 0 0 0 0.00
ฉ�อโกง 55 24 260 29 205 372.73 11.15
ยักยอก 78 54 112 54 34 43.59 48.21

รวม 230 103 448 111 218 94.78 24.78

เปรียบเทียบรับแจ�ง
จับ%ประเภทคดี

2554 2555

5.  คดีท่ีรัฐเปLนผู�เสียหาย

จับ/ราย จับ/คน จับ/ราย จับ/คน
อาวุธปrน(รวม) 129 130 168 164 39 30.23
  -อาวุธปrนธรรมดา 127 128 167 164 40 31.50
  -อาวุธปrนสงคราม 2 2 1 0 -1 -50.00
การพนัน(รวม) 459 815 350 639 -109 -23.75
  -การพนันท่ัวไป 306 661 244 533 -62 -20.26
  -การพนันสลากกินรวบ 153 154 106 106 -47 -30.72
ยาเสพติด 1513 1567 1447 14 93 6.15
ปรามการค�าประเวณี 0 0 0 0 0 0.00
มีและเผยแพร2วัตถุลามก 0 0 0 0 0 0.00

รวม 2101 2512 1965 817 -136 -6.473

ประเภทคดี
2554 2555

+เพ่ิม-ลด %

 

สังกัด สัญญาบัตร (นาย) ประทวน (นาย) รวมแต*ละ สภ. (นาย)
ภ.จว.ลําพูน 47 49 96
สภ.เมืองลําพูน 99 150 249
สภ.ป4าซาง 50 74 124
สภ.บ�านโฮ2ง 36 51 87
สภ.ล้ี 47 64 111
สภ.บ�านธิ 35 28 63
สภ.แม2ทา 36 38 74
สภ.ทุ2งหัวช�าง 26 43 69
สภ.เวียงหนองล2อง 30 50 80
สภ.เหมืองจี้ 27 34 61
สภ.ทากาศ 34 27 61
สภ.ก�อ 15 11 26
รวมท้ังหมด (นาย) 482 619 1101

อัตรากําลังพลของเจ
าหน
าท่ีตํารวจจังหวัดลําพูน

 

ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน  ข
อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 
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    3.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
             3.1  ผลิตภัณฑ5มวลรวมจังหวัด / รายได
ประชากร 

          ตารางแสดงผลิตภณัฑ5มวลรวมจังหวัด (GPP) 16  สาขา (ณ ราคาปdจจุบัน) 
                                                                                                            (หน2วย  : ล�านบาท) 

2548 r 2549 r 2550 r 2551 r 2552 r 2553 p

ภาคเกษตร 4,350 5,945 4,292 4,113 5,244 5,730
สาขาเกษตรกรรม  การล)าสัตว$  และการป>าไม	 4,213 5,849 4,200 4,001 5,136 5,592
สาขาประมง 138 95 93 112 109 138
ภาคนอกเกษตร 37,813 40,172 40,716 40,402 41,329 42,369
สาขาเหมืองแร)และเหมืองหิน 37 85 43 52 100 143
สาขาอุตสาหกรรม 28,351 29,654 29,184 28,007 28,064 27,913
สาขาไฟฟEา ประปา และโรงแยกกiาซ 900 1,043 1,214 1,137 1,249 1,399
สาขาก)อสร	าง 855 1,122 1,291 1,011 982 1,400

สาขาการขายส)ง การขายปลีก การซ)อมแซมยานยนต$ 
จักรยานยนต$ ของใช	ส)วนบุคคลและของใช	ในครัวเรือน

720 815 807 890 767 836

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 200 212 210 191 216 262
สาขาการขนส)ง สถานท่ีเก็บสินค	าและการคมนาคม 313 323 371 321 352 409
สาขาตวักลางทางการเงิน 1,283 1,349 1,602 1,769 1,831 2,063
สาขาบริการด	านอสังหาริมทรัพย$ การให	เช)าและ
บริการทางธุรกิจ

1,802 1,749 1,755 2,480 2,997 2,746

สาขาการบริหารราชการและการปEองกันประเทศ 
รวมท้ังการประกัน สังคมภาคบังคบั

1,192 1,359 1,518 1,673 1,770 2,027

สาขาการศกึษา 1,378 1,532 1,769 1,816 1,859 1,920
สาขาการบริการด	านสุขภาพและสังคม 530 628 675 746 834 866
สาขาการให	บริการด	านชุมชน สังคมและบริการส)วน
บุคคลอ่ืนๆ

229 269 255 272 249 326

สาขาลูกจ	างในครัวเรือนส)วนบุคคล 24 32 22 36 58 58
ผลิตภัณฑGมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product42,164 46,117 45,009 44,515 46,573 48,099
ผลิตภัณฑGมวลรวมจังหวัดต�อหัว (บาท) 98,145 106,936 104,031 102,636 107,174 110,500
จํานวนประชากร (1,000 คน) 430 431 433 434 435 435  
 
ท่ีมา : สถิติผลิตภัณฑ(มวลรวมจังหวัดแบบ Bottom up  ณ เดือนกันยายน 2555 
จัดทําโดย :  คณะทํางานการจัดทําสถิติผลิตภัณฑ(มวลรวมจังหวัดลําพูน 
 
   รายได�เฉลี่ยของประชากร (ปO 2553) จํานวน 110,500 บาท ต2อคนต2อปO  ผลิตภัณฑ(มวลรวม 
(GPP) มีมูลค2า  48,099  ล�านบาท  อันดับหนึ่ง คือ สาขาอุตสาหกรรม  อันดับสอง  คือ  สาขาเกษตรกรรมฯ  
อันดับสาม  คือ  สาขาอสังหาริมทรัพย(ฯ 
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3.2  การเกษตรกรรม 
 จังหวัดลําพูนมีเน้ือท่ีถือครองเพื่อการเกษตร  รวม  672,104  ไร2  คิดเปLนร�อยละ 23.87 

ของเน้ือท่ีจังหวัด มีเกษตรกร  73,694 ครัวเรือน    คิดเปLนร�อยละ   47.95  ของครัวเรือนท้ังจังหวัด    

การใช�เน้ือท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   ตัดยอดข�อมูล ณ วันท่ี  30  เมษายน  2555 

ประเภทเน้ือท่ี จํานวน (ไร2) 
ร�อยละของ 
เน้ือท่ีจังหวัด 

ร�อยละของ 
เน้ือท่ีการเกษตร 

เน้ือท่ีจังหวัด 2,816,178 100 - 
เน้ือท่ีการเกษตร 672,107 23.87 100 
1 ท่ีนา 145,884 5.18 21.71 
2 พืชไร2 136,583 4.85 20.32 
3 ไม�ผล – ไม�ยืนต�น 334,156 11.87 49.72 
4 พืชผัก 18,331 0.65 2.73 
5 ไม�ดอก – ไม�ประดับ 226 0.01 0.03 
6 ท่ีเกษตรอ่ืน ๆ 36,924 1.31 5.49 

  

 เน้ือท่ีทางการเกษตรกรรมส2วนใหญ2เปLนเน้ือท่ีปลูกไม�ผล-ไม�ยืนต�น (49.72%)  และมีแนวโน�ม   

ทรงตัวส2วนเน้ือท่ีการเกษตรโดยรวมมีแนวโน�มทรงตัว  เน่ืองจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   

พืชเศรษฐกิจ 
  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดลําพูน ท่ีทํารายได�หลักให�เกษตรกร คือ ลําไย หอมแดง และ
กระเทียม  รองลงไปได�แก2 พืชผัก ข�าวโพดเล้ียงสัตว(  สําหรับข�าวน้ันส2วนใหญ2ปลูกเพื่อการบริโภคในจังหวัด ซึ่งยัง
ต�องมีการนํามาจากต2างจังหวัดเพิ่มขึ้นด�วยเน่ืองจากมีประชากรแฝงท่ีเข�ามาทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

      สถิติการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ปO 2554  ตัดยอดข
อมูล มกราคม –ธันวาคม  2554 

ชนิดพืช 
(CROP) 

เน้ือท่ีปลูก (ไร2) 
PLANTED AREA (RAI) 

เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 
HARVESTED AREA (RAI) 

ผลผลิต (ตัน) 
PRODUCTION  (TON) 

1. ลําไย (LONGAN) 270,573 201,634 155,304 
2. ข�าวนาปO (MAJOR RICE) 136,399 129,688 79,815 
3.  ข�าวนาปรัง (SECOND RICE) 22,3290 20,935 14,657 
4.  ข�าวโพดเล้ียงสัตว( (M AIZE) 135,634 129,319 94,856 
5. ถั่วเขียว (MUNGBEANS) 
6. ถั่วลิสง (PEANUTS) 
7. ถั่วเหลือง(SOYBEANS) 
8. ถั่วเหลืองฝVกสด 
    (GREEN SOYBEANS) 
9.   มันฝรั่ง (POTATO) 
10. มันสําปะหลัง (CASSAVA) 

11,124 
502 
434 
532 

 
6,465 

12,799 

11,057 
778 
274 
532 

 
3,384 
253 

1,848 
296 
63 

602 
 

7,254 
735 

11. ยาสูบพันธุ(เวอร(จิเนียร(   
(TOBACCO) 

12. แคนตาลูป (CANTALOUPE) 
13. แตงโม (WATERMELON) 

2,192 
 

105 
364 

2,866 
 

73 
399 

1,440 
 

113 
1,252 
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ชนิดพืช 
(CROP) 

เน้ือท่ีปลูก (ไร2) 
PLANTED AREA (RAI) 

เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 
HARVESTED AREA (RAI) 

ผลผลิต (ตัน) 
PRODUCTION  (TON) 

14. กระเทียม (GARLIC) 6,180 10,798 10,172 
15. หอมแดง (SHALLOT) 5,284 7,472 9,873 
16. ข�าวโพดฝVกอ2อน  (BABY CORN)     1,311 1,660 2,084 
17. พืชผักอ่ืน ๆ (VEGETABLES) 25,850 33,683 33,067 

 

หมายเหตุ  1. พืชท่ีมีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวมากกว2าเน้ือท่ีปลูกเน่ืองจากมีเน้ือท่ีปลูกเดิมในปO 2553 แต2เก็บเกี่ยวผล 
                       ใน  ปO 2554 

  2 . พืชท่ีมีเน้ือท่ีปลูกแต2มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวน�อยกว2าหรือไม2มีผลผลิตเน่ืองจากเน้ือท่ีเสียหาย หรือยังมี 
       เน้ือท่ียืนต�นอยู2ยังไม2สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได�ในปO 2554 แต2จะเก็บเกี่ยวได�ในปO 2555  

ลําไย 
  ลําไยมีเน้ือท่ีปลูกทุกอําเภอ ในปO  2554  มีเน้ือท่ีปลูกประมาณ  270,573  ไร2  ผลผลิตประมาณ   

155,304   ตัน  แหล2งผลิตท่ีสําคัญท่ีให�ผลผลิตมากในปOน้ีได�แก2   อําเภอล้ี  อําเภอป4าซาง   อําเภอเมืองลําพูน  

และอําเภอบ�านโฮ2ง   

  กระเทียม 
  ภาวะการผลิตกระเทียมในฤดูกาลผลิตปO  2554 มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวรวม 10,798 ไร2 ผลผลิตแห�งมัด
จุกรวม 10,172  ตัน  เกษตรกรเพาะปลูกช2วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2553 แหล2งผลิตท่ีสําคัญ ได�แก2  
อําเภอล้ีและอําเภอบ�านโฮ2ง 

  หอมแดง 
  ภาวะการผลิตหอมแดง ฤดูกาลผลิตปO 2554 จะมีการเพาะปลูกประมาณ 3 ครั้ง คือ ต�นฤดูฝน 

ปลายฤดูฝน และฤดูแล�ง ช2วงต�นฤดูฝนจะมีการเพาะปลูกน�อย  ฤดูแล�งช2วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมจะมีการ
เพาะปลูกมาก    มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวแล�วรวม 7,472ไร2   ผลผลิตแห�งมัดจุกรวม  9,873  ตัน (ผลผลิตจากการปลูกฤดู
แล�งช2วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2553 และต�นฤดูฝนปO 2554) แหล2งผลิตท่ีสําคัญได�แก2  อําเภอบ�านโฮ2ง    

และอําเภอป4าซาง 

 ข�าวโพดเล้ียงสัตว( 
            ภาวะการผลิตข�าวโพดเล้ียงสัตว( ฤดูการผลิตปO 2554 มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ประมาณ 129,319ไร2  
ผลผลิต 94,856 ตัน แหล2งผลิตท่ีสําคัญได�แก2 อําเภอล้ี และอําเภอทุ2งหัวช�าง 

  พืชผักรวม 
  ภาวะการผลิตพืชผักรวมทุกชนิด มีเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 33,683 ไร2 ผลผลิต 33,067 ตัน พืชผักเปLนพืชท่ีมี
โอกาสทางการตลาด เน่ืองจากลําพูนมีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับผลผลิต โดยเฉพาะพืชผักน้ัน ลําพูนเปLนศูนย(กลางการซื้อ
ขายพืชผักท่ีมีพ2อค�ามารับซื้อไปส2งยังต2างจังหวัดหลายๆจังหวัด   รวมท้ังกรุงเทพฯ  

ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ตุลาคม 2555 
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 ยางพารา  

 เป7นพืชเศรษฐกิจตัวใหม)ท่ีมีการส)งเสริมตามนโยบายรัฐบาล  ขยายพ้ืนท่ีการปลูกจากภาคใต	
ไปสู)ภาคอ่ืนๆของประเทศไทย    ส)งเสริมการปลูกยางเพ่ือยกระดับรายได	และความม่ันคงให	กับเกษตรกรใน
แหล)งปลูกยางใหม)ระยะท่ี  ๑  ติดตามดูแลและถ)ายทอดความรู	ในการปลูกสร	างสวนยางแก)เกษตรกรผู	เข	าร)วม
โครงการมีเนื้อท่ีสวนยางติดตามดูแลในจังหวัดลําพูน  ดังนี้ 

 
       ราย   ไร) 
อําเภอเวียงหนองล)อง     ๓   ๕๘ 
อําเภอทุ)งหัวช	าง      ๕๗   ๕๓๔ 
อําเภอบ	านโฮ)ง      ๑๒   ๑๐๒ 
อําเภอป>าซาง      ๕๐   ๕๐๒ 
อําเภอเมือง      ๒๑   ๒๐๖ 
อําเภอแม)ทา      ๗๕   ๖๖๖ 
อําเภอลี้       ๒๘๘   ๒,๙๖๗ 
อําเภอบ	านธิ      ๕   ๖๔ 

รวม    ๕๑๑   ๕,๐๙๙  
 
ข�อมูลสวนยางท้ังหมด ในเขตความรับผิดชอบของ ศปจ.ลําพูน 

โครงการ จํานวนราย จํานวนไร* 
โครงการล�านไร2 511 5,099 
โครงการบํารุงรักษา 31 236 
สวนนอกโครงการ ของ สกย. 109 2,467 
ม. 21 ทว ิ 20 164.30 

รวม 671 7,966.30 
 
      โครงการปลูกยางพาราในท่ีแห2งใหม2ระยะท่ี 3 (ม.21 ทวิ) เริ่มดําเนินการเม่ือ ปO 2554  
สวนยางท่ีเปQดกรีดแล�วท้ังหมดจํานวน  125  ราย   840 ไร2   (รวมทุกโครงการ) ซ่ึงการจําหน2ายผลผลิต 
จัดทําโดยจัดต้ังเปLนสหกรณ(แล�วรวบรวมขายส2ง  อสย.  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพราคายาง  ท่ี  อ.ภูซาง  จ.พะเยาว( และบางส2วนท่ียางตกชั้นขายให�พ2อค�าประมูลท่ีตลาด
ประมูลยาง อ.ลี้ จ.ลําพูน                  

ที่มา : ศูนย(ปฏิบัติการสงเคราะห(สวนยางจังหวัดลําพูน  (พฤศจิกายน 2555) 
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  การปศุสัตวG    

ตารางแสดงจํานวนสัตว5ที่เล้ียงในอําเภอต*างๆ ประจําปU  2555 
อําเภอ 
ชนิด
สัตว5 

เมือง แม*ทา บ
านโฮ*ง ล้ี ทุ*งหัว
ช
าง 

ปSาซาง บ
านธ ิ เวียงหนอง
ล*อง 

รวม 

โคเน้ือ 13,638 11,652 3,292 15,920 3,379 1,835 1,617 1,120 52,453 
โคนม 1,110 5,402 2,107 22 13 209 8,998 475 18,336 
กระบือ 346 2,366 114 806 272 163 98 64 4,229 
สุกร 67,171 91,018 12,132 13,565 4,916 24,322 17,110 5,072 235,306 
ไก* 850,339 187,891 70,241 338,153 79,563 759,712 131,186 153,841 2,570,926 
เป8ด 25,199 3,506 76 3,655 40 3,417 3,042 2,226 41,161 
แพะ 569 323 125 82 0 121 30 71 1,321 
แกะ 187 68 81 0 0 10 47 15 408 
ไก* 24,710 6,640 65 3,084 13 5,157 1,121 11 40,801 

ที่มา :  สํานักงานปศุสัตว(จังหวัดลําพูน  (ตุลาคม 2555) 

- โคเนื้อ 
 เล้ียงมากในอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน  อําเภอแม2ทา  และอําเภอป4าซาง  พันธุ(โคส2วนใหญ2เปLน

พันธุ(โคพื้นเมือง และลูกโคผสมบราห(มัน มีตลาดนัดซื้อขายท่ีหมู2ท่ี  6  ตําบลวังผาง  อําเภอเวียงหนองล2อง  จังหวัด
ลําพูน  นอกจากน้ียังมีการเล้ียงโคพันธุ(ขาวลําพูน  ซึ่งเปLนโคท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีอนุรักษ(ไว�เพราะปVจจุบันมีจํานวน
ลดลงไม2ถึง  300   ตัว  ฤดูแล�งบางพื้นท่ีมีปVญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว( 

- โคนม 
 ส2วนใหญ2จะเล้ียงกันมากท่ีอําเภอบ�านธิ  อําเภอบ�านโฮ2ง  และอําเภอบ�านธิ  สามารถผลิตนํ้านมดิบได�

วันละ 40 ตัน  และส2งเข�าโรงงานท่ีรับซื้อเพื่อแปรรูปเปLนนมพร�อมด่ืมขายให�ประชาชน ในเขตภาคเหนือและภาค
กลาง การเล้ียงโคนมในขณะน้ีความต�องการของตลาดมีมากกว2านํ้านมท่ีผลิตได�  แต2ก็ยังมีปVญหาเรื่องต�นทุนการ
ผลิตสูง  โดยเฉพาะอาหารสัตว(มีราคาสูงขึ้น  เกษตรกรส2วนใหญ2ยังพึ่งอาหารหยาบจากนอกฟาร(ม    ผู�เล้ียงจะต�อง
เล้ียงกันเปLนกลุ2มต�องอยู2ใกล�แหล2งรับซื้อนมดิบและต�องมีความอดทน ขยันขันแข็งสูง 

- กระบือ   
 เล้ียงมากในพื้นท่ีอําเภอแม2ทา  อําเภอล้ี และอําเภอเมืองลําพูน  จากสถิติท่ีผ2านมามีแนวโน�ม 

ลดลงเน่ืองจากอัตราการบริโภคกระบือสูงกว2าการเกิดของกระบือ 
- สุกร 
 ส2วนใหญ2จะเล้ียงท่ีอําเภอแม2ทา  อําเภอเมืองลําพูน  และอําเภอบ�านธิ  เปLนการเล้ียงในระบบฟาร(ม

เปLนส2วนใหญ2 สุกรพื้นเมืองจะเล้ียงกันเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีชาวไทยภูเขา ได�แก2  อําเภอล้ี  อําเภอทุ2งหัวช�าง อําเภอแม2
ทา และอําเภอบ�านโฮ2ง ผลผลิตท้ังลูกสุกรและสุกรขุน จะนําไปจําหน2ายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีโดยเฉพาะจังหวัด
ใหญ2ท่ีอยู2ใกล�เคียง  เช2น  เชียงใหม2  และลําปาง เปLนต�น 

- ไก* 
  การเล้ียงไก2เน้ือและไก2ไข2เล้ียงมากในพื้นท่ีอําเภอป4าซางอําเภอเมืองลําพูน และอําเภอบ�านโฮ2ง  

เปLนการเล้ียงแบบฟาร(มใหญ2ของบริษัทเอกชนและลูกเล�า ใช�บริโภคในจังหวัดและส2งขายจังหวัดใกล�เคียง  สําหรับการ
เล้ียงไก2พันธุ(พื้นเมืองมีการเล้ียงแบบทุกครัวเรือนเพื่อบริโภคและเสริมรายได�ให�ครอบครัวแต2เกษตรกรยังต�อง
พัฒนาการเล้ียงเพื่อให�ปลอดภัยต2อการระบาดของโรคไข�หวัดนก 
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- อาหารสัตว5 
 จังหวัดลําพูน มีโรงงานผลิตอาหารสัตว( โดยเฉพาะอาหารสุกร , ไก2 จํานวน 9 แห2ง ท่ีอําเภอเมืองลําพูน   

มีวัตถุดิบอาหารสัตว(ท่ีสําคัญได�แก2 ข�าวโพด และกากถั่วเหลือง ส2วนการปลูกพืชอาหารสัตว(สําหรับ โค–กระบือ   
ยังมีการปลูกกันน�อยเน่ืองจากพื้นท่ีมีจํากัด  แต2มีการปลูกหญ�าแพงโกล2าในพื้นท่ีอําเภอบ�านโฮ2ง  และอําเภอเมือง
ลําพูน จําหน2ายให�แก2ฟาร(มโคเน้ือ ฟาร(มโคนม สวนสัตว( ฟาร(มแพะ ฟาร(มม�า ในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม2 ผลพลอย
ได�จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมท่ีนํามาเล้ียงสัตว( ได�แก2 กากมัสตาร(ท ข�าวโพดหวาน กากมันฝรั่ง ส2วนฟางข�าว       
มีราคาแพง  เน่ืองจากนําไปใช�ในการปลูกกระเทียมด�วย  

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว(จังหวัดลําพูน (ตุลาคม 2555) 

  การประมง 
ในปO 2555  การเล้ียงสัตว(นํ้าของจังหวัดลําพูน  มีจํานวนผู�เล้ียงสัตว(นํ้าท้ังส้ิน 3,072 ราย  มี

พื้นท่ีการเล้ียง 1,743.92 ไร2   ซึ่งลักษณะการเล้ียงส2วนใหญ2จะเล้ียงในบ2อดินและร2องสวนลําไย  ไว�สําหรับบริโภค
ภายในครัวเรือน และจําหน2ายภายในท�องถิ่นเปLนรายได�เสริม หรือเรียกว2าการเล้ียงแบบยังชีพมีประมาณ   97 %  
กระจายอยู2ในอําเภอต2างๆ  ส2วนท่ีเล้ียงแบบพาณิชย(มี  3 %  จะพบมากเปLนลักษณะของการเล้ียงในกระชังบริเวณ
ริมนํ้าปQงของอําเภอป4าซาง  และอีก 12  รายริมนํ้ากวงของอําเภอเมือง   ชนิดสัตว(นํ้าท่ีเล้ียงในเชิงพาณิชย(ได�แก2   
ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุกและ  ปลาหมอไทย เปLนต�น  

 

จังหวัดลําพูนมีปลาหมอไทยเปLน  Champion of Products เน่ืองจากประชากรส2วนใหญ2นิยม
บริโภคเน้ือมีรสชาติดีประกอบอาหารได�หลายอย2าง ท้ังแกง ต�ม ทอดหรือย2าง ส2งผลให�มีราคาสูง 100 – 120 
บาทต2อกิโลกรัม  ทําให�มีการเล้ียงปลาหมอไทยอย2างกว�างขวางทุกอําเภอ   และมีฟาร(มเพาะพันธุ(ปลาหมอมาก
บริเวณอําเภอป4าซางและอําเภอบ�านโฮ2ง 

 

นอกจากการเพาะเล้ียงสัตว(นํ้าจืด  ยังมีการทําการประมงจากแหล2งนํ้าธรรมชาติ ได�แก2บริเวณ
แม2นํ้าปQง    แม2นํ้ากวง แม2นํ้าทาและแม2นํ้าล้ี เปLนต�น และตามเขื่อนหรืออ2างเก็บนํ้าขนาดใหญ2 เช2น เขื่อนภูมิพล 
(แก2งก�อ) อ2างเก็บนํ้า  แม2เมย อ2างเก็บนํ้าแม2อาว อ2างเก็บนํ้าแม2ธิ เปLนต�น  

 
 

ลําดับ อําเภอ การเพาะเล้ียงสัตว5น้ําจืด 
จํานวนเกษตรกร (ราย) จํานวนบ*อ/กระชัง เนื้อที่เล้ียงรวมทั้งหมด (ไร*) 

1 ทุ2งหัวช�าง 146 151 65.48 
2 บ�านธิ 245 253 99.10 
3 บ�านโฮ2ง 55 58 20.70 
4 ป4าซาง 359 378 242.29 
5 เมืองลําพูน 703 738 520.42 
6 แม2ทา 747 777 322.23 
7 ล้ี  784 883 443.40 
8 เวียงหนองล2อง 33 34 30.31 

รวม  3,072 3,272 1,743.93 
 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน   ข�อมูล ณ  ตุลาคม  2555   
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3.3  การใช
พื้นที่                               

            ลักษณะดินในจังหวัดลําพูน เปLนดินภูเขา เน่ืองจากภูมิประเทศเปLนภูเขา ภายในหุบเขามีท่ีราบ
เล็กๆประกอบด�วยท่ีราบลุ2มแม2นํ้า และท่ีราบขั้นบันไดระดับต2างๆ ท่ีราบเหล2าน้ีเกิดจากการทับถมของตะกอน        
ท่ีแม2นํ้าพามาในท่ีราบลุ2ม มักเปLนดินเหนียว  ส2วนท่ีราบขั้นบันไดมักเปLนดินร2วนหรือดินทราย  

             ดินในจังหวดัลําพูนแบ*งได
เป8น 4 กลุ*ม คือ    
1.  กลุ2มดินนา   ครอบคลุมพื้นท่ี 10% ของจังหวัดในเขต  อ.เมือง และบริเวณท่ีติดกับลํานํ้าปQง      
2. กลุ2มดินต้ืน  ครอบคลุมพื้นท่ี  25%  ของจังหวัดบริเวณ  อ.เมือง  อ.ป4าซาง และตอนกลางของ

จังหวัด  บางส2วนของ อ.บ�านโฮ2ง  และ อ.ล้ี 
3.  กลุ2มดินไร2  ครอบคลุมพื้นท่ี 30%  ของจังหวัด  บริเวณ อ.ล้ี  และบางส2วนใน อ.บ�านโฮ2ง   

อ. ทุ2งหัวช�าง  อ.เมือง  และ อ. แม2ทา 
4. กลุ2มดินภูเขา  ครอบคลุมพื้นท่ี  35%  ของจังหวัด  ในทุกอําเภอ  ยกเว�น  อ.เวียงหนองล2อง

ลักษณะดินโดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณ(อยู2ในเกณฑ(ปานกลางถึงค2อนข�างดี 

 การใช
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  มีเน้ือท่ีถือครองเพื่อการเกษตร  ประมาณ  672,104  ไร2 คิด
เปLนร�อยละ 23.87 ของเน้ือท่ีท้ังหมดของจังหวัดซึ่งใช�เพื่อการทํานา พืชไร2 การเพาะปลูกไม�ผลและไม�ยืนต�นปลูก
พืชผักและปลูกไม�ดอกไม�ประดับ 
  เน้ือท่ีถือครองเพื่อการเกษตรเฉล่ียครัวเรือนละ  9.12  ไร2  โดยท่ี อําเภอล้ี มีเน้ือท่ีถือครองเพื่อการ 
เกษตรจํานวนมากท่ีสุด  คือประมาณ  191,215  ไร2  และ อําเภอเวียงหนองล*อง  มีน�อยท่ีสุด  คือประมาณ  22,529 ไร2   
การใช�ท่ีดินเพื่อการเกษตรส2วนใหญ2ของจังหวัดลําพูน  ใช�เปLนเน้ือท่ีปลูกไม�ผลและไม�ยืนต�น ร�อยละ  49.72  รองลงมา   

ใช�เปLนท่ีทํานา คิดเปLนร�อยละ 21.71 ใช�เปLนท่ีปลูกไม�ดอกและไม�ประดับน�อยท่ีสุด คิดเปLนร�อยละ 0.01  ของเน้ือท่ี    

ถือครองเพื่อการเกษตรท้ังหมดของจังหวัด   

ท่ีมา  : (ข�อมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน  เดือนเมษายน   2555)  

3.4  การอุตสาหกรรม 
 จังหวัดลําพูนเปLนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  มีพ้ืนท่ีประมาณ  1,788 ไร2 และพ้ืนท่ี
สวนอุตสาหกรรมของเอกชน 1,200 ไร2  รวมท้ังโรงงานท่ีต้ังอยู2นอกพ้ืนท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ       

ซ่ึงกระจายอยู2ในพ้ืนท่ีเขตในอําเภอต2าง  ๆ  ทุกอําเภอ  ส2วนใหญ2ต้ังอยู2ในเขตอําเภอเมืองลําพูน   อําเภอป4าซาง  

อําเภอแม2ทา โดยจะเปLนโรงงานอุตสาหกรรมด�านการเกษตร รองลงมาคือ อุตสาหกรรมไม�และผลิตภัณฑ(
จากไม� ท้ังนี้  เนื่องจากท้ังสามอําเภออยู2ไม2ไกลจากตัวจังหวัดลําพูนและมีอาณาเขตติดต2อกัน มีปVจจัยด�านวัตถุดิบ   
ในการผลิตด�านแรงงาน ด�านคมนาคมขนส2งและการติดต2อสื่อสารท่ีสะดวก เอ้ืออํานวยต2อการลงทุนด�าน
อุตสาหกรรมมากกว2าอําเภออ่ืน ซ่ึงส2วนใหญ2เปLนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต�องพ่ึงพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
ในท�องถ่ิน โดยเฉพาะวัตถุดิบทางด�านการเกษตร 

       ปU  2555 จังหวัดลําพูนมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมท้ังสิ้น 915 โรงงาน เงินลงทุนรวม  
102,689.966  ล�านบาท  การจ�างงานรวม   69,384   คน  จําแนกเปLน 
                   1. โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จํานวน 73 โรงงาน  มูลค2าการ
ลงทุนรวม 71,137 ล�านบาท จํานวนแรงงานรวม 44,662 คน 

         2. โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จําวน  842 โรงงาน มูลค2าการ
ลงทุนรวม 31,552 ล�านบาท จํานวนแรงงานรวม   24,722 คน  (รวมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน(แล�ว  จํานวนท้ังสิ้น  16 โรงงาน มูลค2าการลงทุนรวม 7,148 ล�านบาท จํานวน
แรงงาน  6,872  คน) 
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 ภาวะการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน 
การลงทุนด�านอุตสาหกรรม นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  โดยพิจารณาจากจํานวน

โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวนเงินลงทุน และจํานวนแรงงาน  มีดังนี้ 

ตารางแสดงจํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงาน (นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) 

รายการ ปO 2550 ปO 2551 ปO 2552 ปO 2553 ปO 2554 ปO 2555 
จํานวนโรงงาน(โรงงาน) 821 832 842 848 840 842 
จํานวนเงินลงทุน(บาท) 10,044 15,402 18,280 19,593 27,074 31,552 
จํานวนแรงงาน(คน) 22,535 26,402 26,604 27,061 25,179 24,722 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน  ข�อมูล  ณ  เดือน  ตุลาคม  2555 

สภาวะการลงทุนด�านอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในช2วงปO พ.ศ. 2550 –
2555 มีจํานวนโรงงานสะสมรวมท้ังสิ้น 842 โรงงาน มีมูลค2าการลงทุนรวม 31,552 ล�านบาท  พบว2าสภาวะ
การลงทุนด�านอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการขยายตัวอย2างต2อเนื่อง จากข�อมูลมูลค2าการ
ลงทุน ปO 2555 เพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ 16.53 จากปO 2554 ในช2วงเดียวกัน แสดงให�เห็นว2าผู�ประกอบการและนักลงทุน
ยังมีความเชื่อม่ันในการลงทุนด�านอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน โดยมีการขยายกิจการประเภทอบพืชผลทางการ
เกษตร เช2น ลําไย ข�าวโพด ข�าวเปลือก รวมถึง ผลิตยาแผนปVจจุบัน ผลิตภัณฑ(จากหนังสัตว(และหนังเทียม   
และตัดเย็บเสื้อผ�าสําเร็จรูป  นอกจากนั้นยังมีการขอต้ังประกอบกิจการใหม2 ได�แก2 ประเภทกิจการอบพืชผล
ทางการเกษตรทุกชนิด และเก็บรักษาคุณภาพพืชผล ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช ผลิตกระเทียมผง 
ประเภทกิจการผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว( ประเภทกิจการผลิตชิ้นส2วนอุปกรณ(อิเล็กทรอนิกส( ประเภท
กิจการแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร ประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ(คอนกรีตสําเร็จรูป และบดย2อยแก�ว เปLนต�น 

 

ลําดับท่ี หมวดอุตสาหกรรม 
จํานวน
(โรงงาน) 

จํานวนเงินทุน (บาท) จํานวนแรงงาน
(คน) 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร 339 6,612,821,493 4,598 
2. อุตสาหกรรมอาหาร 46 2,177,052,844 1,823 
3. อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 2 12,618,000 25 
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 6 784,620,967 506 
5. 
6. 

อุตสาหกรรมเครื่องแต2งกาย 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

12 
3 

2,762,581,556 
569,159,636 

3,973 
1,314 

7. อุตสาหกรรมไม�และผลิตภัณฑ(จากไม� 106 274,393,774 1,858 
8. อุตสาหกรรมเฟอร(นิเจอร(และเครื่องเรือน 80 145,727,500 1,462 

430 9. อุตสาหกรรมการดาษและผลิตภัณฑ(จากกระดาษ 6 219,350,000 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ( 
อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมปQโตรเคมีและผลิตภัณฑ( 
อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมพลาสติก 
อุตสาหกรรมอโลหะ 
อุตสาหกรรมโลหะ 

0 
7 
2 
2 

10 
61 
0 

0 
403,000,000 
36,607,000 
38,000,000 

201,017,950 
6,945,372,066 

0 

0 
310 
26 
34 

725 
847 

0 
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ลําดับท่ี หมวดอุตสาหกรรม 
จํานวน
(โรงงาน) 

จํานวนเงินทุน (บาท) จํานวนแรงงาน
(คน) 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ(โลหะ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
อุตสาหกรรมไฟฟJา 
อุตสาหกรรมขนส2ง 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

35 
12 
4 

36 
73 

1,371,181,000 
224,337,714 

1,957,208,600 
1,045,381,708 
5,772,534,495 

1,185 
135 
195 
605 

4,671 
 รวมท้ังสิ้น 842 31,552,966,303 24,722 

ท่ีมา :   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน    ข�อมูล  ณ  เดือนตุลาคม  2555 

การส*งเสริมการลงทุนด
านอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน 

ตารางแสดงสรุปผลโครงการท่ีได�รับการส2งเสริมการลงทุน จังหวัดลําพูน ต้ังแต2ปO  2539 – 2555 

ลําดับท่ี ปO พ.ศ. จํานวนโครงการ(ราย) เงินลงทุน(บาท) การจ�างแรงงาน(คน) 

1 
2 
3 

2539 
2540 
2541 

16 
25 
24 

3,576,563,000 
1,378,500,000 
3,108,018,000 

5,264 
4,196 
4,550 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 

22 
21 
23 
23 
18 
18 
13 
18 
22 
20 
18 
31 
16 
25 

5,757,626,000 
6,040,377,000 
5,990,500,000 
2,733,770,000 
1,485,897,000 
5,395,044,000 
3,362,000,000 
2,201,200,000 
3,570,500,000 
1,538,500,000 
1,992,280,000 
5,722,600,000 
3,385,410,000 
7,816,050,000 

4,790 
8,355 
4,540 
5,178 
4,369 
8,418 
3,926 
1,392 
3,264 
1,251 
2,492 
6,506 
1,417 
2,686 

ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการส2งเสริมการลงทุน  ข�อมูล  ณ   เดือน ตุลาคม  2555 
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• นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   
   การนิคมอุตสาหกรรมแห2งประเทศไทย (กนอ.) ได�จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ข้ึนท่ี
จังหวัดลําพูน เม่ือ พ.ศ. 2526 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520–2524) ซ่ึงกําหนดให�กระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู2ภูมิภาคต2างๆ และเพ่ือการ
พัฒนาเมืองหลัก เมืองรองของภาคต2างๆ ตามลําดับ โดย กนอ. ได�พิจารณาเห็นว2าบริเวณพ้ืนท่ีอันเปLนท่ีตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปVจจุบัน นั้น มีความเหมาะสมและมีความพร�อมด�านสาธารณูปโภค แรงงาน 
วัตถุดิบทางการเกษตร ระบบสื่อสาร และการคมนาคม 
  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได�เริ่มดําเนินการก2อสร�างและพัฒนาพ้ืนท่ีเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 
2526 และก2อสร�างแล�วเสร็จในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2528 ใช�เงินทุนในการดําเนินการก2อสร�างรวมประมาณ 
438 ล�านบาท  

สถานท่ีตั้งและลักษณะทางกายภาพ 
  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต้ังอยู2บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 69 บนทางหลวงสายท่ี 11 ช2วง
ระหว2างลําปาง-เชียงใหม2 มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 1,788 ไร2 บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และบริเวณ
โดยรอบ ส2วนใหญ2มีลักษณะเปLน พ้ืนท่ีราบ ทุ2งนา การสัญจรไปมาสามารถใช�ถนนหลวงเลียบด�านข�างของนิคม
อุตสาหกรรมท้ังฝV_งตะวันออกและฝV_งตะวันตก เพ่ือออกสู2ถนนหลวงสายท่ี 11 และสู2ตําบล หมู2บ�านท่ีอยู2บริเวณ
ใกล�เคียงได�  
  ในระยะรัศมี 2.5 กิโลเมตร จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประกอบด�วยการใช�ท่ีดินหลาย
ประเภท ดังนี้ 
  1. ชุมชนหนาแน2นน�อย  และหนาแน2นปานกลางต้ังอยู2ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ตะวันออกเฉียงใต� โดยชุมชนท่ีอยู2ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู2ใกล�นิคมอุตสาหกรรม 
  2. พ้ืนท่ีสีม2วง หรือย2านอุตสาหกรรม และคลังสินค�า ต้ังอยู2ตามแนวทางหลวงแผ2นดิน
หมายเลข 11 เส�นทางไปอําเภอสารภี และทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1147 อําเภอบ�านธิ  
  3. พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมเปLนพ้ืนท่ีส2วนใหญ2ท่ีตั้งอยู2โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ท้ังสองฝV_งถนนหลวงสายท่ี 11 ได�แก2 บ�านหนองเปLด บ�านปูเลย บ�านข้ีเหล็ก บ�านสันป4าฝJาย บ�านท2า
เด่ือ บ�านศรีสองเมือง บ�านร2องไร2 บ�านไร2 บ�านแม2ยาก บ�านสิงห(เค่ิง เปLนต�น 

สถานภาพการใช
ที่ดิน และสถานภาพโรงงาน  
- การใช
ประโยชน5ท่ีดิน 

การใช
ประโยชน5ท่ีดิน พ้ืนท่ี (ไร*) 
1. เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 363 
2. เขตประกอบการเสรี 805 
3. พ้ืนท่ีพาณิชย(กรรม 62 
4. พ้ืนท่ีพักอาศัย 16 
5. เขตสาธารณูปโภค 8 
6. ท่ีตั้งสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก 534 

พ้ืนท่ีรวม 1,788 
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- สถานภาพการใช
ที่ดิน 

เขต/พื้นที ่
 

เนื้อที ่(ไร*) ผู
ใช
ที่ดิน  
จํานวน (ราย) 

การใช
ที่ดิน (ราย) 

ใช
ทีด่ิน ยังไม*ใช
ที่ดิน หยุดกิจการ 
1. เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 
2. เขตประกอบการเสรี 
3. เขตพาณิชย( 
4. เขตท่ีพักอาศัย 
5. เขตสาธารณูปโภค 
6. พ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและ     
    สิ่งอํานวยความสะดวก 

363 
805 
62 
16 
8 

534 

28 
58 
10 
3 
1 

25 
53 
7 
1 
1 

- 
- 
3 
2 
- 

3 
5 
- 
- 
- 

รวม 1,788 100 87 5 8 

                - สถานภาพโรงงาน   

เขต ผู้ใช้ที�ดนิ (ราย) เปิดดาํเนินการ (ราย) หยุดกิจการ (ราย) 

เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 
เขตประกอบการเสรี 

28 
58 

25 
53 

3 
5 

ท่ีมา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ   พฤศจิกายน     2555 

- การลงทุน       
  สัญชาตินักลงทุน   ประกอบด�วย  เกาหลี ญ่ีปุ4น  ดัทช(  ไต�หวัน ไทย เบลเยี่ยม 

ฝรั่งเศส  สวิส อเมริกันและอินเดีย  

  มูลค*าเงินลงทุนรวมสะสม  
พ.ศ. 2548 ประมาณ 66,149 ล�านบาท 
พ.ศ. 2549 ประมาณ 71,340 ล�านบาท 
พ.ศ. 2550 ประมาณ 65,823 ล�านบาท 
พ.ศ. 2551 ประมาณ 67,189 ล�านบาท 
พ.ศ. 2552  ประมาณ 66,837 ล�านบาท 
พ.ศ. 2553  ประมาณ      66,144       ล�านบาท 
พ.ศ. 2554 ประมาณ   71,137       ล�านบาท 

มูลค*าการส*งออก (ท่ีมา : ฝ4ายบริการศุลกากร ลําพูน) 
พ.ศ. 2548  ประมาณ 68,940 ล�านบาท 
พ.ศ. 2549  ประมาณ 73,403 ล�านบาท 
พ.ศ. 2550  ประมาณ 59,927 ล�านบาท 
พ.ศ. 2551  ประมาณ 60,300 ล�านบาท 
พ.ศ. 2552  ประมาณ 41,730 ล�านบาท  
พ.ศ. 2553  ประมาณ 56,125 ล�านบาท 
พ.ศ. 2554  ประมาณ 55,330 ล�านบาท 
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จํานวนแรงงาน (ณ  มิถุนายน  2555) 

จํานวนแรงงานประมาณ 44,662 คน 
ชาย    15,465 คน 
หญิง    29,197 คน  

เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป   14,035 คน 
เขตประกอบการเสรี   30,627 คน 

ประเภทของอตุสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
  หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส5  ประกอบด�วยโรงงานผลิตชิ้นส2วน และอุปกรณ(

อิเล็กทรอนิกส( สําหรับเครื่องใช�ไฟฟJา คอมพิวเตอร( โทรศัพท(มือถือ รถยนต( และไมโครชิพ ฯลฯ มีจํานวน
โรงงานรวมท้ังสิ้น 23 โรงงาน คิดเปLนร�อยละ 31.94 ของโรงงานท้ังหมด มีเงินลงทุนรวมประมาณ 37,236 
ล�านบาท (31 ธ.ค.2554) และมีการจ�างงานรวมประมาณ  25,716 คน ( มิ.ย.2555) 

หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร  ประกอบด�วย โรงงานแปรรูปวัตถุดิบด�านการเกษตรโรงงาน
ลําไยอบแห�ง จํานวน 2 โรงงาน คิดเปLน 2.78 ของโรงงานท้ังหมด เงินลงทุนรวม 1,834 ล�านบาท   (31 ธ.ค.
2554) และมีการจ�างงานรวมประมาณ  232 คน ( มิ.ย.2555) 

หมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด�วย โรงงานผลิตน้ําผลไม�เข�มข�น ผักผลไม�
ดองและผักผลไม�แช2แข็ง ผลติภัณฑ(อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว( รวมท้ังสิ้น 8 โรงงาน คิดเปLนร�อยละ 
11.12 ของโรงงานท้ังหมด เงินลงทุนรวมประมาณ 942 ล�านบาท (31 ธ.ค.2554)   มีการจ�างงานรวม
ประมาณ  550 คน ( มิ.ย.2555) 

หมวดอุตสาหกรรมก*อสร
าง  ประกอบด�วย โรงงานผลิตท2อ พี.วี.ซี  รวมจํานวน 1 โรงงาน 
คิดเปLนร�อยละ 1.38 ของโรงงานท้ังหมดเงินลงทุน 570  ล�านบาท (31 ธ.ค.2554) และมีการจ�างงานรวม
ประมาณ   129  คน ( มิ.ย.2555) 

หมวดอุตสาหกรรมผลิตช้ินส*วนและอุปกรณ5  ประกอบด�วย โรงงานผลิตชิ้นส2วน รถยนต( 
รถจักรยานยนต( เครื่องมือ เครื่องใช�และอุปกรณ(บนเครื่องบิน อุปกรณ(จักรเย็บผ�า เลนซ(กล�องถ2ายรูป กลาสดิสก(
คีม ไฟแช็ค จํานวน 20 โรงงาน คิดเปLนร�อยละ 27.77 ของโรงงานท้ังหมด เงินลงทุน รวม 25,419 ล�านบาท  
(31 ธ.ค.2554) และมีการจ�างงานรวม  15,612 คน ( มิ.ย.2555) 

หมวดอุตสาหกรรมแปรรูปไม
  ประกอบด�วย ผลิตกรอบรูป อุปกรณ(ตกแต2งภายในจํานวน 2 
โรงงาน คิดเปLนร�อยละ 2.78 ของโรงงานท้ังหมด เงินลงทุนรวม 233 ล�านบาท (31 ธ.ค.2554)  และมีการ
จ�างงานรวมประมาณ  247 คน ( มิ.ย.2555)  

หมวดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  ประกอบด�วย โรงงานผลิตเครื่องประดับท่ีทํา
ด�วยเงิน ทอง ทองแดง ทองเหลือง การเจียระไนเพชร รวมจํานวน 6 โรงงาน คิดเปLนร�อยละ 8.34 ของโรงงาน
ท้ังหมด เงินลงทุนรวม 723  ล�านบาท  (31 ธ.ค.2554) และมีการจ�างงานรวมประมาณ  1,554 คน ( มิ.ย.
2555)  

หมวดอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  ประกอบด�วยโรงงาน พ2นสีหนังสําเร็จรูป ถุงมือกอล(ฟทําจาก
หนัง รวมจํานวน 1 โรงงานคิดเปLนร�อยละ 1.39 ของโรงงานท้ังหมด เงินลงทุนรวม 111 ล�านบาท (31 ธ.ค.
2554) และมีการจ�างงานรวมประมาณ  112  คน ( มิ.ย.2555)   
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หมวดอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได�แก2 โรงงานผลิตผ�าม2าน ตาข2ายลวดถัก เครื่องสําอาง  เครื่องจักร
ใช�สําหรับทําน้ําให�บริสุทธิ์ และให�คําปรึกษาระบบคุณภาพน้ํา ห�องเย็นรับฝากสินค�าและแปรรูปไม� กkาซไนโตรเจน 
คลังสินค�าเพ่ือรับฝากเก็บ ตัวแทนขนส2งสินค�าภายในประเทศและระหว2างประเทศ รวมจํานวน 10 โรงงาน  
คิดเปLนร�อยละ 12.50 ของโรงงานท้ังหมด เงินลงทุนรวม 4,0692 ล�านบาท (31 ธ.ค.2554) และมีการจ�าง
งานรวมประมาณ  510 คน  ( มิ.ย.2555)   

 

• ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด�วย ถนนสายประธาน ผิวจราจรเปLนแอสฟVลท(ติก 

คอนกรีต เขตทางกว�าง 40 เมตร  ผิวจราจรกว�าง 12 เมตร ความยาว 6 กิโลเมตร และถนนสายรองผิวจราจร
เปLนแอสฟVลท(ติกคอนกรีต เขตทางกว�าง 24 เมตร ผิวจราจรกว�าง 6 เมตร ความยาว 6.5 กิโลเมตร 

ระบบประปา  ปVจจุบันแหล2งน้ําดิบท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนํามาใช�ในการผลิตประปา
เปLนน้ําผิวดิน คือ ใช�น้ําดิบจากแม2น้ํากวง โดยการสูบน้ําจาก แม2น้ํากวงเข�าไปกักเก็บในอ2างเก็บน้ํา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอ2าง
ขนาดประมาณ 70 ไร2 มีขนาดบรรจุประมาณ 500,000 ลบ.ม. ระบบผลิตประปา เปLนระบบ Rapid Sand 
Filter ประกอบด�วยถังตกตะกอนประปาเบ้ืองตน ถังกรองระบบฆ2าเชื้อโรคและระบบจ2ายประปา ปVจจุบันมีขีด
ความสามารถในการผลิตประปาประมาณวันละ30 ,000 ลบ.ม. 

ระบบบําบัดน้ําท้ิงส*วนกลาง  มีหลักการคือ น้ําท้ิงจากโรงงานต2างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ท่ีผ2านกระบวนการบําบัดเบ้ืองต�นจากโรงงานหรือน้ําท้ิงท่ีมีคุณลักษณะของน้ําท้ิง ไม2เกินค2ามาตรฐาน
ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห2งประเทศไทย กําหนดและน้ําท้ิงจากกิจกรรมอ่ืนๆ จะไหลรวมกันลงในท2อรับน้ําท้ิง
เพ่ือเข�าสู2ระบบบําบัดน้ําท้ิงส2วนกลางซ่ึงออกแบบเปLน ระบบบ2อบําบัด (Pond หรือ Lagoon System) บนเนื้อท่ี
รวมประมาณ 75 ไร2 ซ่ึงปVจจุบันได�ดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดเปLน Aerated Lagoon   ซ่ึงสามารถรับ
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย( (Organics Loading Rate) 6,000 Kg BOD /วัน ระบบบําบัดน้ําท้ิงส2วนกลาง
ประกอบด�วยบ2อบําบัดซ่ึงเปLนบ2อดิน จํานวน ๗ บ2อหลัก ดังนี้ 

บ2อบําบัดท่ี 1 Aerated Pond มีขนาดพ้ืนท่ีบ2อ 9.3 ไร2 (14,800 ตารางเมตร) ลึก 4 เมตร 
ความจุของบ2อ 12,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 5 วัน มีการติดต้ังเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator 
ขนาด 20 แรงม�า จํานวน 20 เครื่อง เพ่ือทําหน�าท่ีให�ออกซิเจนแก2แบคทีเรียในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภท
สารอินทรีย(ในน้ําท้ิง 

บ2อบําบัดท่ี 2 Aerated Pond มีขนาดพ้ืนท่ีบ2อ 3.1 ไร2 (4,800 ตารางเมตร) ลึก 2.4 เมตร 
ความจุของบ2อ 12,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 1 วัน มีการติดต้ังเครื่องเติมอากาศ แบบ Jet Aerator 
ขนาด 20 แรงม�า จํานวน 8 เครื่อง เพ่ือทําหน�าท่ีให�ออกซิเจนแก2แบคทีเรียในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภท
สารอินทรีย(ในน้ําท้ิง เพ่ือลดภาระการทํางานของบ2อ 1 ซ่ึงส2งผลทําให�ระบบบําบัดน้ําท้ิงส2วนกลางมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  

          บ2อบําบัดท่ี 3 Aerated Pond มีขนาดพ้ืนท่ีบ2อ 11.35 ไร2 (19,000 ตารางเมตร) ลึก 2.5 
เมตร ความจุของบ2อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 4 วัน มีการติดต้ังเครื่องเติมอากาศ แบบ Jet 
Aerator ขนาด 20 แรงม�า จํานวน 8 เครื่อง เพ่ือทําหน�าท่ีให�ออกซิเจนแก2แบคทีเรียในการกําจัดสิ่งสกปรก
ประเภทสารอินทรีย(ในน้ําท้ิงท่ีหลงเหลือจากบ2อ 2   

บ2อบําบัดท่ี 4 Oxidation Pond มีขนาดพ้ืนท่ีบ2อ 11.35 ไร2 (18,000 ตารางเมตร)  ลึก 
2.5 เมตร ความจุของบ2อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 4 วัน มีการทํางานของแบคทีเรียท้ังแบบใช�
ออกซิเจนและไม2ใช�ออกซิเจนในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย(ท่ีหลงเหลือจากบ2อ 3 โดยกระบวนการ
ทางธรรมชาติ 
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บ2อบําบัดท่ี 4 Oxidation Pond มีขนาดพ้ืนท่ีบ2อ 11.35 ไร2 (18,000 ตารางเมตร)  ลึก 
2.5 เมตร ความจุของบ2อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 4 วัน มีการทํางานของแบคทีเรียท้ังแบบใช�
ออกซิเจนและไม2ใช�ออกซิเจนในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย(ท่ีหลงเหลือจากบ2อ 3 โดยกระบวนการ
ทางธรรมชาติ 

บ2อบําบัดท่ี 5 และบ2อบําบัดท่ี 6 Oxidation Ponds มีขนาดพ้ืนท่ีบ2อ 11 ไร2 (17,600 
ตารางเมตร) และ 10.4 ไร2 (16,640 ตารางเมตร) ลึกบ2อละ 1.4 เมตร ความจุของบ2อ 26,400 ลบ.ม. และ 
24,960 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 2 วัน  มีการฆ2าเชื้อโรคโดยอาศัยแสงแดด 
และมีการทํางานของแบคทีเรียแบบ ใช�ออกซิเจนในการกําจัดสิ่งประเภทสารอินทรีย( โดยออกซิเจนจะได�
อากาศและการสังเคราะห(แสงของพืชน้ํา 
  บ2อพักน้ําก2อนระบายออกนอกนิคมฯ Detention Reservoir พ้ืนท่ีบ2อ18.3 ไร2 (29.280 
ตารางเมตร) ความลึก 3.5 เมตร ความจุของบ2อ102,480 ลบ.ม.ระยะเวลากักเก็บน้ํา 8 วันเปLนบ2อพักน้ําฝน
และท่ีผ2านกระบวนการบําบัดแล�วและมีคุณภาพน้ําอยู2ในเกณฑ(มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยีก2อนท่ีจะระบายออกสู2แม2น้ํากวง หรือนําไปใช�ประโยชน(อ่ืนๆเช2นใช�เปLนน้ํารถต�นไม� 

ระบบปfองกันน้ําท*วม มีเข่ือนดินโดยรอบพ้ืนท่ีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร และระบบ
ระบายน้ําของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใช�ระบบรางระบายน้ําคอนกรีต แบบรางเปQดตลอดความยาวตาม
แนวถนน ไปรวมกันท่ีบ2อพักน้ํา เพ่ือระบายออกสู2ภายนอกความยาวประมาณ 21 กิโลเมตร นอกจากนี้ มีสถานี
สูบน้ําเพ่ือสูบน้ําออกไปสู2 แม2น้ํากวง  

ระบบไฟฟfา  เปLนระบบไฟฟJาแรงสูง 3 เฟส ปริมาณไฟฟJา 120 เมกกะวัตต( แรงดันไฟฟJา 
22 กิโลโวลต( การไฟฟJาส2วนภูมิภาค เปLนผู�รับผิดชอบให�บริการจ2ายไฟฟJาให�กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยแยกระบบการจ2ายไฟฟJาออกระบบจ2ายไฟฟJาของชุมชน ทําให�การใช�ไฟฟJาไม2มี
ผลกระทบกับการใช�ไฟฟJาของชุมชน 
 

มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล
อม ISO 14001:2004 และระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2000 
  สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ได�รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด�าน
สิ่งแวดล�อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน  SGS International Certification AG, Zurich, Switzerland 
เม่ือวันท่ี 7  พฤศจิกายน   2548 และได�รับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 
เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2549   

บริษัทท่ีได
รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9000/ ISO14001 และอ่ืนๆ 

ลําดับท่ี การรับรองมาตรฐานระบบ ISO จํานวนบริษัท 

1 ISO 9000และอ่ืนๆ 39 

2 ISO 140001 23 

3 OHSAS 18001 และ มอก. 18000 5 

 
ท่ีมา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ณ พฤศจิกายน  2555 
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• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน5 ลําพูน 
               สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน(-ลําพูน สํานักงานต้ังอยู2เลขท่ี  189  หมู2  15  ถ.เล่ียงเมืองป4าซาง  
(สาย 116)  ต.ป4าสัก  อ.เมือง  จ.ลําพูน  มีระยะทางห2างจากอําเภอเมืองลําพูน  ประมาณ  6  กิโลเมตร  โทร. 0-5358-
4072-4   โทรสาร  0-5358-4080    มีเน้ือท่ีประมาณ 1,600 ไร2 ปVจจุบันต้ังอยู2ในเขตตําบลป4าสัก และตําบล
เวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  โครงการฯ  น้ีได�รับการส2งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส2งเสริม
การลงทุนประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรมเขต 3 ซึ่งจัดต้ังขึ้นเมื่อปO 2532 โดยมีความประสงค(ท่ีจะให�เปLนแหล2ง
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับฝOมือแรงงานเปLนหลัก เพื่อให�เข�ากับอุปนิสัย และสภาพแวดล�อมทางภาคเหนือและมีจุด  
มุ2งหมายท่ีจะเน�นการลงทุน  ในกลุ2มอุตสาหกรรมประเภทไม2มีมลภาวะในปVจจุบันโครงการฯ น้ีได�จัดระบบสาธารณูปโภค 
เพื่อให�บริการแก2โรงงานของบริษัทท่ีเข�ามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเรียบร�อยแล�ว ซึ่งประกอบด�วย 

1) ระบบบําบัดน้าํเสีย ซ่ึงสามารถบําบดัน้าํเสียได�วนัละ 6,500  ลูกบาศก(เมตร 
2) สถานีไฟฟJาย2อยของการไฟฟJาส2วนภูมิภาค ขนาด 100 เมกกะวัตต(  
3) ระบบน้ําประปา ผลิตน้ําประปาจากน้ําผิวดินได�วันละ 4,000 ลบ.ม/วัน อ2างเก็บน้ําสํารอง 

ความจุประมาณ 750,000 ลบ.ม 
4) เตาเผามูลฝอย ขนาด 50 กิโลกรัมต2อชั่วโมง 
5) สนามบินที่ได�รับอนุญาตจากกรมการขนส2งทางอากาศ 
6) ถนนสายหลักเปLนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีทางวิ่งสองทางสวนกัน  มีเขตทาง30 เมตร         

ผิวจราจรทางวิ่งละ 8 เมตร ไหล2ถนนข�างละ 5 เมตรถนนสายรองเปLนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกว�าง 20 เมตร         
ผิวจราจรกว�าง 12 เมตร 

7) ระบบระบายน้ําฝน ใช�ระบบ GRAVITY  FLOW โดยใช�ท2อคอนกรีตเสริมเหล็กมี 
บ2อพักทุกระยะ 25 เมตรสองข�างทางถนนสายหลักลงสู2อ2างเก็บน้ําความจปุระมาณ 500,000 ลบ.ม. 

8) ระบบท2อรับน้ําใช�แล�วจากโรงงาน ใช�ระบบ GRAVITY FLOW โดยรับน้ําใช�แล�ว 
ลงสู2บ2อรวมและส2งไปยังศูนย(ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ท2อรับน้ําใช�ท2อ HDPE WEHOLITE มีบ2อพักทุกระยะ 50 เมตร    
โดยน้ําที่ผ2านการปรับปรุงแล�วมีการตรวจวิเคราะห(ทุกเดือน ได�ตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ สวนอุตสาหกรรม ได�ผ2านการพิจารณาการวิเคราะห(ผลกระทบสิ่งแวดล�อม โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล�อมเม่ือ พ.ศ. 2537 และได�ตรวจวิเคราะห(คุณภาพสิ่งแวดล�อมเปLนประจําทุกปO 

                            การใช�พื้นที่สวนอุตสาหกรรมในปVจจุบันแบ2งได�ดังนี้การใช�พื้นที่สวนอุตสาหกรรมในปVจจุบันแบ2งได�ดังนี้  
           ไร*          ร
อยละ 
 1.  พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    200  17 
 2.  พื้นที่เพื่อการนันทนาการและสนัทนาการ        80     7 
 3.  พื้นที่พาณชิย(         50     4 
 4.  พื้นที่อุตสาหกรรม      720   60 
 5.  พื้นที่ยังไม2ได�กําหนด      150   12 
    รวม            1,200           100 

ปVจจุบันมีสถานประกอบการ รวมท้ังส้ิน 16 บริษัท เงินลงทุน 1,700 ล�านบาท มีการจ�าง 
พนักงาน  ประมาณ  5,254  คน   โดยมีรายช่ือบริษัทและกิจกรรม    ดังน้ี 

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร(โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)    บริการลงทุน และดูแลระบบสาธารณูปโภค                             
2. บริษัท  ธนูลักษณ(  จํากัด (มหาชน)     ผลิตเครื่องหนัง 
3. บริษัท  ไทยเพรซิเดนท(ฟูดส(  จํากัด (มหาชน)   ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  ม2าม2า 

           4. บริษัท  นอร(ทเทิร(นเทคโนโลยี  จํากัด      ผลิตเครื่องจักรบรรจุซองอัตโนมัติและช้ินส2วน   
5. บริษัท  วาโก�ลําพูน  จํากัด      ผลิตเส้ือสําเร็จรูป “วาโก�” 
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6. บริษัท ภัทยาลําพูน  จํากัด      ผลิตเส้ือสําเร็จรูป  “กุลสตรี” 
7. บริษัท โทเทิลเวย(อิมเมจ จํากัด   ผลิตเครื่องหนัง 
8. บริษัท พิทักษ(กิจ  จํากัด  รับเหมาก2อสร�าง 
9. บริษัท พีทีเค มัลติเซอร(วิส จํากัด กิจการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานสวน 
10. บริษัทไอ ซี ซี อินเตอร(เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) กิจการโกดังเก็บสินค�า 
11. บริษัท  ไทยซาคาเอะ เลซ   จํากัด กิจการทอผ�าลูกไม� 
12. บริษัท  แอบบีเครสท( (ประเทศไทย)จํากัด กิจการผลิตเครื่องประดับ 
13. บริษัท อีสเทิร(นไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด   วิเคราะห(และดูแลส่ิงแวดล�อม 
14. บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส(ประเทศไทย) จํากัด      ทําแม2พิมพ( 
15. บริษัท ไทยซินเทอร(ดเมซ จํากัด ฟQลเตอร(สเตนเลส 
16  บริษัท สหโคเจนกรีน จํากัด    โรงงานผลิตไอนํ้าจากชีวมวล 

- มีอาคารให�เช2าเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย2อม  สําหรับบุคคล 
ภายนอกและมีพื้นท่ีเปQดขายสําหรับบริษัทท่ัวไป  

      จํานวนพนักงาน   มีจํานวนท้ังส้ิน 5,254 คน  เปLนชาย 586 คน หญิง 760 คน (รายเดือน)   
ชาย 1,214  คน  หญิง  2,694  คน (รายวัน)     

ที่มา : สํานักงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน( ลําพูน  ข�อมูล ณ เดือน ตุลาคม  2555 
              

3.5 การพาณิชยกรรมและการบริการ 

                จํานวนนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม* 
                  - นิติบุคคลจดทะเบียนต้ังใหม2 ณ 30 ตุลาคม 2555 จํานวน  158 ราย  แบ2งเปLน 
บริษัทจํากัด 61  ราย  และห�างหุ�นส2วนจํากัด  97 ราย  โดยมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น รวม  332.73 ล�านบาท   
  ประเภทธุรกิจท่ีมีการจดทะเบียนตั้งใหม*สูงสุด จํานวน 3 อันดับแรก คือ 

- ธุรกิจขายส2ง ขายปลีก  จํานวน.  72 ราย  ทุนจดทะเบียน 125.25 ล�านบาท 
- ธุรกิจผลิต จํานวน  54 ราย   ทุนจดทะเบียน  87 ล�านบาท 
- ธุรกิจก2อสร�างอาคารท่ัวไป จํานวน 22 ราย  ทุนจดทะเบียน  25 ล�านบาท 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค�าจังหวัดลําพูน  ตุลาคม 2555 
 

   3.6   ด
านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและการท*องเที่ยว    
   แหล*งข
อมูลและความรู
ด
านวัฒนธรรม  ดังน้ี 
                 - ห�องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมาร ี   1    แห2ง 

         - พิพิธภัณฑ(สถานแห2งชาติหริภุญไชย   1   แห2ง 
         - พิพิธภัณฑ(วัด     8   แห2ง 
         - พิพิธภัณฑ(เอกชน     2   แห2ง 
         - ศูนย(วัฒนธรรมจังหวัด    1   แห2ง 

        - ศูนย(วัฒนธรรมอําเภอ    8   แห2ง 
        - ศูนย(วัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา    18  แห2ง 

         - สภาวัฒนธรรมจังหวัด     1  แห2ง 
         - สภาวัฒนธรรมอําเภอ     8  แห2ง 
     - สภาวัฒนธรรมตําบล   51  แห2ง 
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        - โบราณสถาน               15  แห2ง     
        - ศูนย(วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  55  แห2ง 
        - ศูนย(ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย(  82  แห2ง 
        - ศูนย(ข�อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน   1  แห2ง 
        - โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบาลลําพูน)      1  แห2ง 
        - ช2างฝOมือพื้นบ�าน      10  สาขา 

บุคลากรที่มีเกียรติประวัติและผลงานดีเด*นทางด
านศิลปวัฒนธรรม  จังหวัดลําพูน 

ศิลปYนดีเด*นจังหวัดลําพูน 
1. นายประสงค(   ลือเมือง   สาขาทัศนศิลป�/ จิตรกรรม 
2. พระครพูัฒนกิจจานุรักษ(  สาขาศิลปะสถาปVตยกรรม 
3. นายประจักษ(   ปQงยศ   สาขาศิลปะสถาปVตยกรรม-งานออกแบบ 
4. นายสุพรรณ   ปVนดอนตอง  สาขาการช2างฝOมือ ภาพเขียน 
5. ว2าท่ีร�อยโท ปฏิญญา ต้ังตระกูล            สาขาศิลปะการแสดงนักประพันธ(เพลง 
6. นายนิตย(   ใจง้ิวคํา   สาขาทัศนศิลป�/ จิตรกรรม 
7. นายสุภัท   ไชยสาร   สาขาศิลปะสถาปVตยกรรม 
8. นายสมพล   หล�าสกุล   สาขาการช2างฝOมือ ภาพปV�นและแกะสลัก 
9. พระครพูิทักษ(ธรรมากร   สาขาวรรณศิลป� 
10. พระครูสิริสุตาภิมน   สาขาการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
11. นายปO�   สิทธิมา   สาขาการช2างฝOมือ/ศิลปหัตถกรรม 
12. นายศรีกุย   ปVนแสง   สาขาศิลปะการแสดงผู�ผลิตเครื่องดนตรี 
13. นายจงเจตน(   ลวงระแหง  สาขาทัศนศิลป�/ จิตรกรรม 
14. นายจรูญ คําปVนนา   สาขาภูมิปVญญาชาวบ�านส่ิงแวดล�อม 
15. นางจรรยา สาคร   สาขาภูมิปVญญาชาวบ�าน 
16. นางประภาพรรณ ปVญญาโจง  สาขาภูมิปVญญาชาวบ�านการจัดการสวัสดิการ และ ธุรกิจชุมชน                           
17. นายวัฒนา บุญยืน   สาขาศิลปสถาปVตย(กรรมออกแบบ 
18. นายอํานวย กรัมพัด   สาขาส่ือสารมวลชน 
19. นายสุดใจ ห�าวหาญ   สาขานันทนาการการละเล2นพื้นเมือง 
20. นายประยนต( กันธิยะ   สาขามนุษยศาสตร(ด�านศาสนา 
21. นายสุภัท เตชะโสด   สาขาการอนุรักษ(วัสดุและศิลปกรรมทางวัฒนธรรม  
22. นายอภิวันทน( ใจแจ2ม   สาขาทัศนศิลป�ด�านจิตรกรรม 
23. น.ส.ปราง ศิริภัทร   สาขาออกแบบเครื่องแต2งกายด�านออกแบบตัดเย็บผ�าทอ 
24. นายอนันท( โชคอรพันธุ(  สาขาทัศนศิลป�ด�านแกะสลัก 3 มิติ 
25. นางธัญญา พรหมเทศ   สาขาวรรณศิลป� 
26. น.ส.นิรมล วงศ(ใหญ2   สาขาคีตศิลป�สาขาเพลงพื้นบ�าน 
27. นางอารียา กุยแก�ว   สาขาทัศนศิลป�ด�านการเพ�นท(ผ�าลายวิถีชีวิต 
28. นายอินสนธ์ิ วงศ(สาม   สาขาทัศนศิลป�ด�านปติมากรรม 
29. นายประสิทธ์ิ ศิลปะเดชากุล  สาขาทัศนศิลป�ด�านจิตกรรมปติมากรรม 
30. นางเพชรา สุริยะ   สาขาทัศนศิลป�ด�านศิลปะล�านนา 
31. นายกามนิต อาษาสิงห(  สาขาทัศนศิลป�ด�านจิตกรรม 
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32. นายอดุลย( เช้ือจิต   สาขาทัศนศิลป�ด�านปติมากรรม 
33. ส.ต.อ.อภิเชษฐ( เตชะศรี  สาขาทัศนศิลป�ด�านปติมากรรม 
34. นางเพ็ญสุภา สุขตะใจอินทร(  สาขาวรรณศิลป�ด�านกวีนิพนธ( 
35. นายประสิทธ์ิ ตันกาศ   สาขาทัศนศิลป�ด�านปติมากรรม 
36. นายนันท( นันท(ชัยศักด์ิ  สาขาทัศนศิลป�ด�านจิตกรรม 
37. นายสิทธิชัย เกตุรามฤทธ์ิ  สาขาทัศนศิลป�ด�านปูนปV�น/จิตกรรมสากล 
38. นางสายไพริน กาญจนภานุพันธ( สาขาวรรณศิลป�ด�านกวีนิพนธ( 
39. นายรพีพงษ( ศริิป4ายาง  สาขาทัศนศิลป�ด�านจิตกรรม/ปูนปV�น 
40. นางพรทิพา ดอกแก�วนาค  สาขาแฟช่ันด�านออกแบบลายผ�าออกแบบเครื่องแต2งกาย 
41. นายปVญญา ชัยประเสริฐ  สาขาทัศนศิลป�ด�านจิตกรรม 

ศิลปYนแห*งชาต ิ
1. นายตาไหล จันทะจันทร(  สาขาศิลปะการแสดง 
2. นายอินสนธ์ิ   วงศ(สาม   สาขาทัศนศิลป� (ประติมากรรม) 
3. นายทวี   นันทขว�าง   สาขาทัศนศิลป� (จิตรกรรม) 

ผู
มีผลงานดีเด*นทางวฒันธรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
1. นายนันท(   นันท(ชัยศักด์ิ  สาขาส2งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2. นายบุญส2ง ใจกาศ   สาขาศิลปะการช2างฝOมือ 
3. พระครูสิริสุตาภิมนท(   สาขาวรรณศิลป�ด�านวรรณกรรมล�านนา 

ผู
ทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2550 
1. พระปQฎกคุณาภรณ( 
2. พระครูไพศาล ธีรคุณ 

ผู
ทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2551 
1. นายสมพล หล�าสกุล 
2. พระศรีธรรมโสภณ 
3. นายนันท( นันท(ชัยศักด์ิ  
ผู
ทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2552 
1. พระครูสิริสุตาภิมณฑ( ด�านศาสนา 
2. นายบุญส2ง ใจกาศ ด�านศิลปะ 
3. นายวิทย( จันทร(เอ่ียม ด�านวัฒนธรรม 
4. นายพงษ(เทพ มนัสตรง ด�านส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู
ทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2553 
ระดับประเทศ 

1. ดร.ดิเรก ก�อนกลีบ ด�านส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. องค(การบริหารส2วนจังหวัดลําพูน      ด�านองค(กรท่ีส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับจังหวัด 
1. พระครูประภศัวรการ ด�านวัฒนธรรม 
2. ดร.ชัยณรงค( ณ ลําพูน ด�านศาสนา 
3. นายประสิทธ์ิ ศิลปะเดชากุล ด�านศิลปะ 

 

-32- 



 

  
 
 

 

ผู
ทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2554 
ระดับประเทศ 

1. เทศบาลตําบลเวียงยอง          ด�านองค(กรท่ีส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับจังหวัด 

1. พระครูกิตติปริยัตินิเวศน( ด�านศาสนา 
2. นายจงเจตน( ลวงระแหง ด�านศิลปะ 
3. นางรัชนี อมรม ด�านวัฒนธรรม 
4. นายเมืองดี นนทะธรรม ด�านส2งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ผู
ทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2555 
ระดับประเทศ 

1. วัดทากาศ          ด�านองค(กรท่ีส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. พระครูปริยัติรังสรรค( ด�านศาสนา 

ผู
ทําคุณประโยชน5ต*อพระพุทธศาสนา 
1. นายอรรถวุฒิ สัยเจริญ ประเภทส2งเสริมการปฏิบัติธรรม 
2. เจ�าอธิการปQยะ ปQยะธัมโม สาขาการศึกษาศูนย(อบรมเด็กก2อนเกณฑ(ในวัด 
3. น.ส.พันธุ(นิภา แย�มชุติ ประเภทส2งเสริมกิจกรรมคณะสงฆ( 
4. พระธนิต ธีรภัทโท ประเภทส2งเสริมและอนุรักษ(วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา 
5. โรงเรียนบ�านโฮ2งวิทยา ประเภทสมาคม องค(กร มูลนิธิ สถาบัน และหน2วยงานท่ีมีกิจกรรม 
                                                ส2งเสริมพระพุทธศาสนา 
6. นายอินทร ลังการ(สิทธ์ิ ประเภทผู�ประกอบอาชีพท่ีมีคุณธรรมและส2งเสริมพระพุทธศาสนา                                                           
7. โรงเรียนอรพินพิทยา ประเภทสมาคมองค(กร มูลนิธิ  สถาบัน และหน2วยงานท่ีมีกิจกรรม 
 ส2งเสริมพระพุทธศาสนา 
คนดีศรีลําพูน ปU 2549 
1. พระปQฎกคุณาภรณ( ด�านส2งเสริมการศึกษา ศาสนา และพัฒนาสังคม 
2. นายวิสิทธ์ิ คําปVนศักด์ิ ด�านส2งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและวัฒนธรรมประเพณีล�านนา                                                       
3. นายคํา สมพงษ( ด�านภูมิปVญญาชาวบ�าน 
4. นายปO� สิทธิมา ด�านอนุรักษ(และส2งเสริมภูมิปVญญาชาวบ�าน 

คนดีศรีลําพูน ปU 2550 
1. พระครูไพศาล ธีรคุณ ด�านส2งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
2. นางกรองแก�ว ลังการ(พิน ด�านส2งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม 
3. นายพงษ(เทพ มนัสตรง ด�านส2งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น 
4. นายไพบูลย( จําหงส( ด�านการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

คนดีศรีลําพูน ปU 2551 
1. นายเมืองดี นนทธรรม ด�านบําเพ็ญประโยชน(ต2อสังคม 
2. นายสมพล หล�าสกุล ด�านส2งเสริมพัฒนาอาชีพ 
3. นายประสิทธ์ิ  ณ ลําพูน ด�านบําเพ็ญประโยชน(ต2อสังคม 
4. ดร.บุญคิด วัชรศาสตร( ด�านการอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีล�านนา 
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คนดีศรีหริภุญชัย ปU 2551 
1. พระครูไพศาล ธีรคุณ   
2. นายพงษ(เทพ มนัสตรง 
3. นายวิทย( จันทร(เอ่ียม 
4. นายนันท( นันท(ชัยศักด์ิ 

คนดีศรีหริภุญชัย ปU 2552 
1. นายเมืองดี นนทธรรม   
2. นายสมพล หล�าสกุล 
3. พระราชปVญญาโมลี 

ครูภูมิปdญญาไทย รุ*นที่ 2 
 - นายนันท( นันท(ชัยศักด์ิ ด�านภาษาและวรรณกรรม 

ครูภูมิปdญญาไทย รุ*นที่ 3 
1. พระสิริสุตาภิมนท( 
2. นายเกรียงไกร ก�อนแสง 
3. นายสมพล หล�าสกุล 

ครูภูมิปdญญาไทย รุ*นที่ 4 
 - พระครูไพศาลธีรคุณ ด�านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 

                ด�านการสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพชนจนถึงลูกหลานในปVจจุบัน ได�มีการจัดการเรียนการสอน    
ในสถานศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งได�มีการจัดการเรียนการสอนขึ้นในชุมชนของตนเอง เช2น 
หมู2บ�าน โรงเรียน   โดยได�เชิญบุคลากรท่ีมีความรู�ด�านวัฒนธรรมและมีความชํานาญด�านภูมิปVญญาของท�องถิ่น   
มาเปLนวิทยากรถ2ายทอดความรู� กิจกรรมท่ีได�ดําเนินการดังน้ี 

การเรียนการสอนในวัด ได�แก2 การอ2านและการเขียนอักษรพืน้เมือง ศิลปะการตีกลองหลวง      
การเรียนรู�ทางศิลปะการฟJอนราํ เช2น ฟJอนเล็บ   ฟJอนยอง   ฟJอนหริภุญไชย 

                การเรียนการสอนในหมู*บ
านและสถานศึกษา ได�แก2 
 - การฝ�กสอนดนตรีพื้นเมือง เช2น สะล�อ   ซอ   ซึง  จkอย   ค2าว   ซอ 
 - การทอผ�าพื้นเมือง 
 - ช2างฝOมือ เช2น การแกะสลัก   จักสาน 
 - งานปV�นหม�อนํ้าดินเผา 
 - ผลิตภัณฑ(จากมะพร�าว 
 - มีดสามห2วง 
 - งานปูนปV�น 
 - สานสาดแหย2ง 
 - ผ�ายกดอก 
 - ปราสาทนก 
 - นํ้าถุ�ง 
 - ผ�าทอกี่เอว 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ 
1. ประเพณีสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุญชัย 
2. ประเพณีทําบุญสลากภัต (ตานก�วยสลาก) 
3. ประเพณีวันสงกรานต( (ปO�ใหม2เมือง) 
4. ประเพณีลอยกระทง (ย่ีเปLง) 

                   5.   ประเพณีทําบุญปอยหลวง 
6.   ประเพณีทานข�าวใหม2 
7.   ประเพณีแห2แค2หลวง 
8.   ประเพณีการแข2งขันกลองหลวงล�านนา 
9.   ประเพณีเข�าโสสานกรรม (เข�ากรรม) 
10. ประเพณีฟVงเทศน(มหาชาติ 

การท�องเที่ยว 
 ลําพูนหรือนครหริภุญชัยในอดีต  เปLนเมืองเก2าท่ีสุดในภาคเหนือ  อายุกว2า 1,300 ปO มีแหล2งท2องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม  แหล2งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเปLนอยู2ท่ีน2าสนใจ
ของหมู2บ�านชาวยอง หมู2บ�านชาวเขาเผ2ากระเหรี่ยง    หมู2บ�านผลิตสินค�า  ศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต กิจกรรมต2างๆ 
ท้ังท่ีเปLนสถานท่ีท2องเท่ียวอยู2แล�ว   และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให�เปLนสถานท่ีท2องเท่ียว ควรแก2การอนุรักษ(และการ
จัดการอย2างเหมาะสม แบ2งออกเปLน 3 ประเภท  

1. ประเภทธรรมชาติ  ได�แก2 ดอยขะม�อ บ2อนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ วัดปQงห2าง (อําเภอเมืองลําพูน)  ถ้ําเอราวัณ 
(อําเภอป4าซาง)  นํ้าตกวังหลวง ถ้ําหลวง (อําเภอบ�านโฮ2ง)   อุทยานแห2งชาติแม2ปQง  ถ้ําป4าไผ2  นํ้าตกก�อหลวง 

(อําเภอล้ี)  อุทยานแห2งชาติดอยขุนตาล  อ2างเก็บนํ้าแม2เส�า  ถ้ําจําหม2าฟJา (อําเภอแม2ทา)            
2. โบราณสถาน   ได�แก2 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัดจามเทวี  วัดพระยืน วัดมหาวัน   

วัดรมณียาราม  พิพิธภัณฑ(สถานแห2งชาติหริภญไชย   อนุสาวรีย(พระนางจามเทวี   อนุสาวรีย(ครูบาศรีวิชัย  กู2ช�าง กู2ม�า 
ร2องรอยกําแพงเมืองประตูเมืองโบราณ ฯลฯ (อําเภอเมืองลําพูน) 

   -วัดพระพุทธบาทตากผ�า วัดพระนอนม2อนช�าง วัดเกาะกลาง วัดตีนดอย (อําเภอป4าซาง) 
     - วัดพระเจ�าตนหลวง วัดป4าป�วย  วัดดงฤาษี (อําเภอบ�านโฮ2ง) 

   - วัดจ�อมสหรีศรีทรายมูลเมือง (วัดบ�านปาง)  วัดพระธาตุห�าดวง    
     - วัดพระบาทห�วยต�ม วัดพระพุทธบาทผาหนาม (อําเภอล้ี) 
     - วัดดอยครั่ง วัดดอยแต ศาลเจ�าพ2อขุนตาน (อําเภอแม2ทา) 
     - พระธาตุดอยเวียง วัดห�วยไซ (อําเภอบ�านธิ) 
     - วัดโขงขาว แหล2งโบราณสถานบ�านเวียง (อําเภอเวียงหนองล2อง) 

3. ประเภทวัฒนธรรมหมู*บ
านชาวเขา ผลผลิตและกิจกรรม วิถีชีวิต 
     - หมู2บ�านชาวยอง อําเภอเมือง, อําเภอป4าซาง และอําเภอบ�านธิ 
     - หมู2บ�านไทยล้ืออําเภอบ�านธิ 
     - หมู2บ�านชาวมอญตําบลบ�านเรือน อําเภอป4าซาง 
     - หมู2บ�านหนองช�างคืน (สวนลําไย เทศกาลลําไย) อําเภอเมืองลําพูน 
     - บ�านหนองเงือก (หมู2บ�านทอผ�า) อําเภอป4าซาง 
     - บ�านดอนหลวง(หมู2บ�านทอผ�า)อําเภอป4าซาง 
     - หมู2บ�านกระเหรี่ยงแม2ขะนาด แม2เหล็กใน อําเภอแม2ทา  

     กระเหรี่ยงบ�านป4าแป�  ห�วยหละ  อําเภอบ�านโฮ2ง กระเหรี่ยงพระบาทห�วยต�ม อําเภอล้ี 

      ท่ีมา : สนง.วัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 
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3.7  ด
านแรงงานและการจ
างงาน 
 •••• ภาวะการมีงานทํา / การว�างงาน 
 จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของจังหวัดลําพูน ปO 2554 (เฉลี่ยปO 
2554)  พบว2า มีจํานวนประชากรอายุ 15 ปOข้ึนไป จํานวน 363,739 คน เปLนผู�ท่ีอยู2ในกําลังแรงงาน  
277,337 คน หรือคิดเปLนร�อยละ 76.2 ของประชากร  เปLนผู�ท่ีอยู2นอกกําลังแรงงาน 86,402 คน หรือคิด
เปLนร�อยละ 23.8 
 สําหรับกลุ2มท่ีอยู2ในแรงงานท้ังหมด จํานวน 277,337 คน  จําแนกเปLน 
 1. ผู�มีงานทํา  จํานวน  275,634  คน คิดเปLนร�อยละ 99.4 ของผู�อยู2ในกําลังแรงงาน 
    2. ผู�ว2างงาน หมายถึง ผู�ไม2มีงานทําและพร�อมท่ีจะทํางาน จํานวน 1,331 คน คิดเปLนอัตรา
การว2างงาน ร�อยละ 0.5 
 3. ผู�ท่ีรอฤดูกาล หมายถึง  ผู�ไม2ได�ทํางานและไม2พร�อมท่ีจะทํางาน  เนื่องจากจะรอทํางาน   
ในฤดูกาลเพาะปลูกต2อไป มีจํานวน 372 คน คิดเปLนร�อยละ 0.1 เท2านั้น 
 ผู
มีงานทําจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปU 2554  
    - แรงงานภาคเกษตร (เกษตรกรรม การป4าไม� และการประมง)  จํานวน 95,681 คน      
คิดเปLนร�อยละ 34.7 
    - แรงงานภาคนอกเกษตร  จํานวน 179,952 คน คิดเปLนร�อยละ 65.3 
 

หมายเหตุ :  อัตราการว2างงาน  =      ผู�ว2างงาน x 100 
                                             ผู�อยู2ในกําลังแรงงาน 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน  ข�อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555 

 •••• สถานการณ5ด
านแรงงานของจังหวัด 
  สถานการณ5แรงงานจังหวัดลําพูน ปOงบประมาณ 2555 ช2วงเดือน ตุลาคม 2554–กันยายน 
2555 มีการจ�างงานภาคเอกชนท่ีผ2านบริการจัดหางานของรัฐ จากข�อมูลซ่ึงประมวลผลจากคอมพิวเตอร( On-
line ของกรมการจัดหางาน สรุปได�ว2ามีตําแหน2งงานว2างจํานวน 6,497 อัตรา มีผู�สมัครงาน 11,813 คน    
ผู�ได�รับบรรจุงาน 5,709 คน   คิดเปLนร�อยละ 48.33  ของผู�สมัครงานท้ังหมด  
 อาชีพท่ีมีความต
องการจ
างงานมาก  คือ อาชีพงานพ้ืนฐาน  รองลงมา คือ  ผู�ปฏิบัติงานโดยใช�
ฝOมือในธุรกิจต2าง ๆ เจ�าหน�าท่ี ช2างเทคนิคและผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง  ในส2วนผู�หางานทํา สมัครงานในอาชีพงาน
พ้ืนฐาน  รองลงมา คือ เสมียน เจ�าหน�าท่ี  ช2างเทคนิคและผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง     
 การบรรจุงาน ผู�ได�รับการบรรจุงาน  จํานวน  5,709  คน  บรรจุงานในอาชีพพ้ืนฐาน จํานวน
มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ เสมียน  เจ�าหน�าท่ีและช2างเทคนิค ตําแหน2งงานท่ีนายจ�างต�องการ จํานวน  6,497 อัตรา  

เปLนตําแหน2งงานระดับมัธยมศึกษา 2,325 อัตรา รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี 1,117 อัตรา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,000 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 818  อัตรา และระดับประถมศึกษา 703 

อัตรา  ตามลําดับ     
 ด
านผู
สมัครงาน จํานวน  11,813 คน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาจํานวนมากท่ีสุด 4,075  คน
รองลงมา คือระดับปริญญาตรี  3,988  คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,975 คน ระดับประถมศึกษา   

917  คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) จํานวน 693  คน  ผู�ได�งานทํามีระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด จํานวน     

2,569  คน  รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี  1,229คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส. ) จํานวน  

918  คน   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน  521 คน และระดับประถมศึกษา 442 คน ตามลําดับ                                
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               ด
านปdญหาแรงงานต*างด
าว มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2555 เห็นชอบการ
ขยายเวลาการพิสูจน(สัญชาติและการผ2อนผันให�อยู2ในราชอาณาจักรแก2 แรงงานต2างด�าวหลบหนีเข�าเมืองสัญชาติ
พม2า ลาว และกัมพูชา ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ   การจัดระบบแรงงานต2างด�าวจังหวัดลําพูน  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 1. แรงงานต2างด�าวยื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1,044 คน แยกเปLนสัญชาติพม2า 
จํานวน 1,044 คน 

 2. แรงงานต2างด�าวท่ีผ2านการพิสูจน(สัญชาติยื่นขอใบอนุญาตทํางาน จํานวน 6,287 คน    
แยกเปLนสัญชาติ พม2า จํานวน 6,266 สัญชาติลาว จํานวน 20 คน และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 1 คน 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน  ข�อมูล  ณ  เดือนกันยายน 2555 

         3.8  การเงิน/การคลัง   
    - การเงิน 

     จังหวัดลําพูนมีธนาคารพาณิชย(ท่ีเปQดดําเนินการในปO  2555 ท้ังหมด  44  สาขา  มีเงิน
ฝากสาขาธนาคารพาณิชย(   ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห(  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ(การเกษตร  ณ สิ้นเดือนสิงหาคม  2555  เปLนจํานวนเงิน  24,969.00  ล�านบาท เปรียบเทียบกับ
ช2วงเดียวกันของปO 2554  จํานวน  22,529.20  ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนร�อยละ  11.04 

 

สาขาธนาคารพาณิชย5ท่ีเปYดบริการในจังหวัดลําพูน  ประจําปU พ.ศ.2555 
 
 

ลําดับ ธนาคาร จํานวน
สาขา 

สาขา 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 
11. 

 
12. 

ธนาคารกรุงไทย 
 
ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย( 
 
ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(
การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห( 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนายย2อมแห2งประเทศไทย 
ธนาคารเกียรตินาคิน 

6 
 

5 
5 
4 
 

2 
2 
2 
5 

10 
 

1 
1 
 

1 

ลําพูน,  บ�านโฮ2ง, แม2ทา, นิคมอุตสาหกรรม ,บ๊ิกซี  ,
เทศโก�โลตัส   
ลําพูน, บ�านธิ, อุโมงค(, นิคมอุตสาหกรรม  ,บ๊ิกซี    
ป4าซาง , ลําพูน,  ล้ี,  บ๊ิกซี,  นิคมอุตสาหกรรม 
ย2อยถนนเจริญราษฎร(ลําพูน, ลําพูน-ป4าเห็ว,      
นิคมอุตสาหกรรม  , บ๊ิกซีลําพนู   
ลําพูน,  บ๊ิกซี ลําพูน 
ลําพูน,  นิคมอุตสาหกรรม 
ลําพูน,  นิคมอุตสาหกรรม 
ลําพูน, ป4าซาง,  ล้ี, นิคมอุตสาหกรรม, บ�านโฮ2ง 
ลําพูน, ป4าซาง,  ล้ี,  อุโมงค(,  บ�านธิ,  บ�านโฮ2ง      
แม2ทา , ทุ2งหัวช�าง , เวียงหนองล2อง  และ  แม2ตืน 
ลําพูน 
ลําพูน 
 
ลําพูน 

 รวม 44  

    ท่ีมา : สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน ข�อมูล ณ เดือนสิงหาคม  2555 
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 - การคลัง  การเบิกจ2ายเงินงบประมาณต้ังแต2ปO 2547–2555  ของส2วนราชการต2างๆ 
ในจังหวัดมีดังนี้ 
 

ปUงบประมาณ เงินงบประมาณ เบิกจ*าย คิดเป8นร
อยละ 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 

3,754.475 
3,953.538 
4,417.084 
4,700.849 
4,805.562 
4,656.590 
4,499.762 
4,499.762 
5,701.91 

3,585.994 
3,721.737 
4,068.292 
4,521.202 
4,649.436 
4,431.150 
4,375.696 
4,375.696 
5,109.21 

95.51 
94.14 
92.10 
96.18 
96.75 
95.16 
97.24 
97.24 
89.61 

ท่ีมา : สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน ข�อมูล ณ เดือนกันยายน  2555 
 

- ภาษีสรรพากร  
  การจัดเก็บภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีลําพูน  สําหรับปOงบประมาณ  2555  ณ  
เดือนกันยายน 2555  สามารถจัดเก็บภาษีฯ  ได�รวมท้ังสิ้น  2,233.740  ล�านบาท (รวมหน2วยงานอ่ืนๆ
จัดเก็บภาษีฯให� จํานวน 227.316  ล�านบาท)  ตํ่ากว2าประมาณการ (ซ่ึงกําหนดไว� 2,425.718 ล�านบาท)  
จํานวน  191.978  ล�านบาทหรือร�อยละ  7.91   และจัดเก็บภาษีฯได�ตํ่ากว2าปOก2อน  จํานวน  134.515 ล�าน
บาท  หรือร�อยละ 5.68 
                    สําหรับการจัดเก็บภาษีฯ ปOงบประมาณ  2556  ข�อมูล ณ เดือนตุลาคม  2555 (ต้ังแต2
เดือนตุลาคม 2555) จัดเก็บภาษีฯได� จํานวน  128.412  ล�านบาท 
 

ข
อมูลการจัดเก็บภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีลําพูน     
                                                                                                                                        หน2วย : ล�านบาท 

ประเภทภาษี 
จัดเก็บภาษีฯได
จริง ประมาณการ 

2555 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1.ภาษีเงินได�บุคคล     

    ธรรมดา 
634.011 601.054 596.121 605.919 629.149 

 
688.401 

 
651.323 

2.ภาษีเงินได� 
    นิติบุคคล 

929.413 1,074.329 869.030 1,263.786 1,054.685 829.793 1,112.934 

3. ภาษีการค�า 0.153 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
4. ภาษีมูลค2าเพิ่ม 335.574 383.463 391.419 619.478 603.992 621.578 580.666 
5.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42.496 23.566 13.323 21.438 47.605 57.162 47.166 
6. อากรแสตมป� 23.491 22.611 23.783 26.661 31.775 35.900 32.607 
7. รายได�อื่นๆ 0.928 0.969 0.841 0.979 1.049 0.905 1.022 

รวม 1,966.065 2,105.992 1,894.518 2,538.260 2,368.255 2,233.740 2,425.718 
 

ท่ีมา:  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีลําพูน   ข�อมูล ณ เดือน  ตุลาคม  2555 

หมายเหตุ  ประมาณการจัดเก็บภาษีอากรปOงบประมาณ 2556  ยังไม2ได�รับจัดสรร 
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- ภาษีสรรพสามิต 
 ปOงบประมาณพ.ศ. 2554 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีลําพูนจัดเก็บรายได�จากสินค�าและบริการ

รวมท้ังรายได�เบ็ดเตล็ด เปLนเงินท้ังสิ้น 59,501,396.35บาท สูงกว2าเปJาหมาย 10,953,896.35 คิดเปLน
ร�อยละ22.56 ( เปJาหมาย48,547,500.00 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาษีสุรา จัดเก็บได�49,998,710.10แยกเปLนสุรากลั่น49,826,284.60 สุราแช2
172,425.50บาท สูงกว2าเปJาหมาย 7,670,710.10 บาท คิดเปLนร�อยละ 18.12 (เปJาหมาย
42,328,000.00บาท ) 

 2. ภาษีเครื่องด่ืม จัดเก็บภาษีจากเครื่องด่ืม เปLนเงิน 525,520.02 บาท ตํ่ากว2าเปJาหมาย 
87,479.98 บาท คิดเปLนร�อยละ14.27 (เปJาหมาย613,000.00บาท) 

 3. ภาษีสนามกอล(ฟ จัดเก็บภาษีจากการให�บริการสนามกอล(ฟ เปLนเงิน 4,469,833.58 บาท 
สูงกว2าเปJาหมาย 414,833.58 บาท คิดเปLนร�อยละ 10.23 ( เปJาหมาย 4,055,000.00บาท) 

 4. ภาษีไนต(คลับ ดิสโก�เธค จัดเก็บภาษีจากการให�บริการไนต(คลับดิสโก�เธค เปLนจํานวน 
208,168.00บาท สูงกว2าเปJาหมาย 4,168.00บาท คิดเปLนร�อยละ 2.04 (เปJาหมาย 204,000บาท) 

 5. ภาษีรถจักรยานยนต( เปLนการจัดเก็บภาษีกรณีรถจักรยานยนต(  เปLนจํานวน2,577,504.00 
บาท 

 6. ภาษีน้ํามัน เปLนการจัดเก็บภาษีกรณีน้ํามันเปLนจํานวน 46,900.00 บาท 
 7. ภาษีแบตเตอรี่ เปLนการจัดเก็บภาษีกรณีแบตเตอรี่นําเข�า (หน2วยงานอ่ืนจัดเก็บแทน)        

เปLนจํานวน 976 บาท 
 8. รายได�เบ็ดเตล็ดจากค2าใบอนุญาตตามพ.ร.บ. สุรายาสูบและไพ2 ค2าปรับคดีรวมเปLนเงิน

1,673,784.65 บาท สูงกว2าเปJาหมาย 326,284.65 บาท คิดเปLนร�อยละ24.21 (เปJาหมาย 
1,347,500.00 บาท) 

สถิติการจัดเก็บรายได�จากสินค�าแบบบริการสรรพสามิตในจังหวัดลําพูน ปOงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555 

สินค
าและบริการ จัดเก็บรายได
 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1. ภาษสีุรา 17,867,695.84 36,441,431.50 55,892,857.50 53,317,848.75 52,857,033.04 49,998,710.10 51,416,067.85 

2. ภาษเีคร่ืองด่ืม 419,603.11 829,043.03 475,172.43 494,455.41 587,048.15 552520.02 580622.71 
3. ภาษสีนามกอล(ฟ 4,220,508.70 3,286,566.46 2,783,143.88 3,888,726.58 3,994,560.28 4469833.58 4965270.40 
4. ภาษีไนท(คลบั 93,905.32 138,121.00 138,661.60 180,323.15 195,991.96 208168.00 285544.90 
5. ภาษีรถยนต( 8,085.00 15,435.00 9,432.00 21,350.00 - - - 
6. ภาษีรถจักรยานยนต(    457,567.00 553,298.97 2577504.00 3098050.64 
7. เคร่ืองไฟฟJา      - - 
8. แก�วและเคร่ืองแก�ว      - - 
9. รายได�เบ็ดเตล็ด 903,793.30 982,254.06 1,112,148.75 1,411,505.26 1,312,828.98 1,673,784.65 1,605,177.99 
    9.1 สุรา        
    9.2 ยาสูบ        
    9.3 ไพ2        
    9.4 อ่ืน ๆ         
10. นํ้ามัน      469,00.00 44,800.00 
11. แบตเตอร่ี      976.00 443.00 

รวมทั้งสิ้น 23,513,291.27 41,692,851.05 60,411,416.16 59,771,776.15 59,516,533.38 59,501,396.35 61,995,977.49 

ท่ีมา  :  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีลําพูน   ณ  วันท่ี  18  ตุลาคม  2555 
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- สหกรณ5และกลุ*มเกษตรกร 

ปVจจุบันจังหวัดลําพูนมีสหกรณ(  7  ประเภท  จํานวน  73  สหกรณ(  
 

ประเภทสหกรณ5 
ดําเนินงาน / 

ธุรกิจ 
(แห*ง) 

จัดตั้งใหม* 
(แห*ง) 

หยุด
ดําเนินงาน 
ธุรกิจ (แห*ง) 

ชําระบัญชี 
(แห*ง) 

รวมท้ังหมด 
(แห*ง) 

1.สหกรณ(การเกษตร 40 4 4 3 51 
2.สหกรณ(ประมง - - - 1 1 
3.สหกรณ(ออมทรัพย( 9 2 -  11 
4.สหกรณ(บริการ 6 - - 1 7 
5.สหกรณ(เครดิตยูเนี่ยน 3 - - - 3 

รวม 58 6 4 5 73 

ท่ีมา : (สํานักงานสหกรณ(จังหวัดลําพูน   ข�อมูล   ณ   31   ตุลาคม   2555) 

 

- กลุ�มเกษตรกร  

 กลุ2มเกษตรกรมีจํานวน  70  กลุ2ม  
                  

ประเภทสหกรณ5 
ดําเนินงาน / 

ธุรกิจ 
(แห*ง) 

จัดตั้งใหม* 
(แห*ง) 

หยุดดําเนินงาน 
ธุรกิจ (แห*ง) 

ชําระบัญชี 
(แห*ง) 

รวม
ท้ังหมด 
(แห*ง) 

1.กลุ2มเกษตรกรทํานา 7 1 4 - 12 
2.กลุ2มเกษตรกรทําสวน 28 1 11 1 41 
3.กลุ2มเกษตรกรเลี้ยงสัตว( 1 - -  1 
4.กลุ2มเกษตรกรทําไร2 12 - 3 - 15 
5.กลุ2มเกษตรกรอ่ืนๆ( ระบุ) 1 -  - 1 

รวม 49 2 18 1 70 
 
ท่ีมา : (สํานักงานสหกรณ5จังหวัดลําพูน   ข
อมูล   ณ   31   ตุลาคม   2555) 
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 3.9 สินค
าท่ีสําคัญของจังหวัด 

 1) สินค
าเกษตร  
 ลําไย แหล2งผลิตท่ีสําคัญ ได�แก2 อําเภอเมือง ป4าซาง อําเภอเวียงหนองล2อง และบ�านโฮ2ง  
 กระเทียม แหล2งผลิตสําคัญ ได�แก2 อําเภอบ�านโฮ2ง และอําเภอลี้  
 หอมแดง แหล2งผลิตสําคัญ ได�แก2 อําเภอบ�านโฮ2ง อําเภอป4าซาง และอําเภอลี้  
 พืชผัก แหล2งผลิตสําคัญ ได�แก2 อําเภอเมือง อําเภอบ�านโฮ2ง และอําเภอป4าซาง  

โดยจังหวัดลําพูนนับเปLนแหล2งผลิตพืชผักท่ีสําคัญของภาคเหนือ ผลผลิตส2วนหนึ่งจะปJอนเปLนวัตถุดิบแก2โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูป และ ส2วนหนึ่งจะถูกส2งไปจําหน2ายในจังหวัดตามภาคต2าง ๆ  

 2) สินค
าหัตถกรม    
      ผ
าฝfายทอมือ นิยมทํากันทุกอําเภอเปLนอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นงานเกษตรกรรม  

แต2ท่ีมีชื่อเสียงมากคือ อําเภอป4าซาง โดยเฉพาะท่ีบ�านหนองเงือก บ�านดอนหลวง ตําบลแม2แรง ผ�าฝJายทอมือ  
ของจังหวัดลําพูนทํากันในหลายรูปลักษณะ ท้ังผ�าผืนสําหรับนําไปตัดเย็บผ�าซ่ิน เสื้อผ�าสําเร็จรูป ตลอดจน
อุปกรณ( เครื่องใช�ภายในบ�าน เช2น ผ�าปูโตkะ ท่ีรองแก�ว-จาน ฯลฯ ในด�านการจําหน2ายผ�าทอและผลิตภัณฑ(นั้น  
โดยท่ัวไปอาศัยตลาดใหญ2เปLนหลักคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม2  

 ผ
าไหมยกดอก เปLนผลิตภัณฑ(ภูมิปVญญาของคนลําพูนท่ีได�มีการปรับปรุงแบบลวดลาย 
สีสรร โดยอาศัยลายผ�าในสมัยโบราณประยุกต(ปรับปรุงประกอบกับฝOมือท่ีประณีต ทําให�ผ�าไหมยกดอกของ
ลําพูนมีเอกลักษณ(และมีชื่อเสียงเปLนท่ีรู�จักท่ัวไป และ “ผ�าไหมยกดอกลําพูน” ได�รับข้ึนทะเบียนเปLนสิ่งบ2งชี้ 
ทางภูมิศาสตร( GIs เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2550  

 ไม
แกะสลัก แหล2งผลิตท่ีสําคัญอยู2ในเขตอําเภอแม2ทา มีการแกะสลักไม�จามจุรี เปLนรูปคน  
รูปสัตว( เครื่องใช� และเครื่องประดับภายในบ�าน เปLนท่ีนิยมของนักท2องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต2างประเทศ  

 เซรามิกส5 ถึงแม�ว2าจะมีโรงงานผลิตเพียงไม2ก่ีโรง แต2ก็สามารถสร�างมูลค2าในการจําหน2ายให�กับ  
จังหวัดลําพูน โดยมีการส2งออกไปจําหน2ายท้ังภายในและต2างประเทศมูลค2าปOละหลายล�านบาท  โดยผลิตภัณฑ(
ส2วนใหญ2จะเปLนลักษณะของเครื่องใช� และเครื่องตกแต2งบ�านในลักษณะการเลียนแบบของโบราณ ซ่ึงเปLนท่ีนิยม
ของชาวต2างประเทศ  

 3) สินค
าอุตสาหกรรม ส2วนใหญ2 ได�แก2 สินค�าท่ีผลิตจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
ภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมบริษัทเครือสหพัฒน( อินเตอร(โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ได�แก2 ชิ้นส2วนและอุปกรณ(
อิเล็กทรอนิกส( อาหารและเครื่องด่ืม การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง 
เสื้อผ�าสําเร็จรูป ฯลฯ  

ท่ีมา: สํานักงานพาณิชย5จังหวัดลําพูน ตุลาคม 2555  
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4. โครงสร
างพ้ืนฐาน       

          4.1 การไฟฟfา 
   กระแสไฟฟJาของการไฟฟJาส2วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน ส2วนใหญ2สั่งซ้ือมาจากสถานีจ2ายไฟ 

จากการไฟฟJาฝ4ายผลิตแห2งประเทศไทย ซ่ึงมีแหล2งผลิตท่ีสําคัญ 1 แห2ง คือ โรงไฟฟJาแม2เมาะ จังหวัดลําปาง  
การไฟฟJาส2วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สามารถให�บริการไฟฟJาครอบคลุมพ้ืนท่ีการปกครองของจังหวัดลําพูน 8 อําเภอ    

  การไฟฟfาส*วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน มีสถานีจ*ายไฟย*อย   จํานวน   8  แห*ง 
  1.  สถานีไฟฟJาลําพูน 1  ต้ังอยู2ท่ีบ�านป4าเส�า ริมถนนสายลําพูน – เชียงใหม2  (สายเก2า) 
ต.อุโมงค(  อ.เมืองลําพูน  
  2. สถานีไฟฟJาลําพูน 2  ต้ังอยู2ท่ีตําบลอุโมงค(  ริมถนนซุปเปอร(ไฮเวย(เชียงใหม2- ลําพูน 
 ต.อุโมงค(  อ.เมืองลําพูน 
  3. สถานีไฟฟJาลําพูน 3 ต้ังอยู2ในนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน(  ถนนสายอ�อมเมือง- 
ป4าซาง  ต.ป4าสัก อ.เมืองลําพูน 
  4. สถานีไฟฟJาลําพูน 4  ต้ังอยู2พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ�านกลาง อ.เมืองลําพูน 
                  5. สถานีไฟฟJาลําพูน  5  ต้ังอยู2ตั้งอยู2พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ต.บ�านกลาง  
อ. เมืองลําพูน 
  6. สถานีไฟฟJาลี้   ต้ังอยู2ท่ีบ�านป4าลี้  ถนนลําพูน-ลี้  ต.ลี ้ อ.ลี ้
  7.  สถานีไฟฟJาบ�านโฮ2ง   ต้ังอยู2ท่ี ถนนลําพูน-ลี้  ต. บ�านโฮ2ง  อ.ลี ้
  8. สถานีไฟฟJาป4าซาง ต้ังอยู2ท่ี บ�านบ2อหิน เลขท่ี 320 ม. 6 ถนนลําพูน-ลี้  ต.มะกอก 
อ.ป4าซาง จ.ลําพูน  
  ในรอบปO 2555 มีไฟฟJาครอบคลุมทุกหมู2บ�าน  มีครัวเรือนท่ีไฟฟJาใช�มากกว2าร�อยละ  
98  จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดของจังหวัด  

 4.2  แหล*งน้ําการประปา 

      แหล*งน้ําดิบการประปาใช
น้ําผิวดิน  ( แม*น้ําปYง ) 
 ปVจจุบันการประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน  มีหน2วยบริการอีก  2  แห2ง  คือ  

      (1)  หน2วยบริการทาสบเส�า  อําเภอแม2ทา   จังหวัดลําพูน  มีผู�ใช�น้ํา  321  ราย   
กําลังผลิต 60 ลบ.ม./ชม.  ความต�องการใช�น้ํา 8 – 10 ลบ.ม/ชม. ใช�แหล2งน้ําผิวดิน (อ2างเก็บน้ําแม2เส�า)                                 
                           (2)  หน2วยบริการป4าซาง อ.ป4าซาง จ.ลําพูน มีผู�ใช�น้ํา 993 ราย กําลังผลิต  80  ลบ.
ม./ชม.  ความต�องการใช�น้ํา  60 – 70  ลบ.ม./ชม. แหล2งน้ําดิบจากน้ําบาดาล 
  1 พ้ืนท่ีจ2ายน้ําของการประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน ปVจจุบันประกอบด�วยพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลเหมืองง2า  เทศบาลเวียงยอง  อบต.ริมปQง  เทศบาลตําบลอุโมงค(และ อบต. ป4าสัก  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมประมาณ  80  ตารางกิโลเมตร 
 2 จํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีจ2ายน้ําประมาณ  97,841 คน หรือประมาณ  

30,803 ครัวเรือน     
 3 ประเภทผู�ใช�น้ํา  ปVจจุบันมีผู�ใช�น้ําประมาณ  11,037  ราย  ประกอบด�วยผู�ใช�น้ํา

ประเภท ท่ีอยู2อาศัย  73.36 % ราชการและรัฐวิสาหกิจ  3.69 %  ธุรกิจขนาดเล็ก 16.39 %  ธุรกิจขนาดใหญ2  
6.51 %   มีอัตราการใช�น้ําเฉลี่ย  0.609  ลบ.ม./ราย/วัน 

 จากข�อมูลปVจจุบัน ชุมชนมีความต�องการ ใช�น้ําสูงสุด 12,000  ลบ.ม./วัน (500  ลบ.ม./
ชม.)  ในอนาคต ปO 2556  จะมีความต�องการใช�น้ําสูงสุด  15,600  ลบ.ม./วัน  (650  ลบ.ม./ชม.) 
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เครือข*ายหน*วยบริการและสถานีจ*ายน้ํา 
 
                 

 
         จํานวนครัวเรือน                     56,280     ครัวเรือน 
                                     จํานวนผู�ใช�นํ้า                         11037     ราย 
                                     ปริมาณนํ้าจําหน2ายเฉล่ีย         208,676      ลบ.ม./เดือน 
 
 
 
 

 

หน*วยบริการปSาซาง  การประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน ได�รับโอนระบบประปา จากสํานักงาน
สุขาภิบาลป4าซางเมื่อ  วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2535  และได�ดําเนินการปรับปรุง  เมื่อ  พ.ศ.  2537  มกีําลัง
ผลิตเริ่มแรก 60  ลบ.ม./ชม.  ใช�แหล2งนํ้าดิบจากบ2อบาดาล  ให�บริการในพื้นท่ีเทศบาลป4าซาง  และเขต  อบต. ป4า
ซาง     ปVจจุบันมีจํานวนประชากรในเขตพื้นท่ีจ2ายนํ้าประมาณ 20,523  คน  หรือ  1,357  ครัวเรือน ผู�ใช�นํ้า
รวมท้ังหมด  ประมาณ 993  ราย  มีความต�องการใช�นํ้าสูงสุด  372 ลบ.ม. / วัน (15.50  ลบ.ม./ชม.) 

หน*วยบริการทาสบเส
า การประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน ได�รับโอนระบบประปา 
จากสํานักงานสุขาภิบาลทาสบเส�า  เมื่อ  ปO พ.ศ.  2531  และได�ดําเนินการปรับปรุง  เมื่อ  พ.ศ.  2537  มีกําลัง
ผลิตเริ่มแรก  80  ลบ.ม./ชม.  ใช�แหล2งนํ้าผิวดิน  ให�บริการในพื้นท่ีเทศบาลทาสบเส�า  และเขต  อบต. ทาสบเส�า  
ปVจจุบันมีจํานวนประชากรในเขตพื้นท่ีจ2ายนํ้าประมาณ  5,644  คน  หรือ  896  ครัวเรือน  ผู�ใช�นํ้ารวมท้ังหมด
ประมาณ  363 ราย  มคีวามต�องการใช�นํ้าสูงสุด  133  ลบ.ม. / วัน (6  ลบ.ม./ชม.) 

จํานวนผู
ใช
น้ําเพิ่ม  การประปาส*วนภูมิภาคสาขาลําพูน  ในแต*ละปU 
ปOงบประมาณ   2548    =    657   ราย  ปOงบประมาณ   2549    =    677   ราย 
ปOงบประมาณ   2550    =    396   ราย ปOงบประมาณ   2551    =    543   ราย 
ปOงบประมาณ   2552    =    562  ราย 

น้ําสูญเสีย  การประปาส*วนภูมิภาคสาขาลําพูน  ในแต*ละปU 
ปOงบประมาณ   2549    =    19.92 % ปOงบประมาณ   2550    =    16.92 %  
ปOงบประมาณ   2551    =    30.87 % ปOงบประมาณ   2552    =    34.21 % 

น้ําผลิตจ*าย   การประปาส*วนภูมิภาคสาขาลําพูน  ในแต*ละปU 
ปOงบประมาณ   2548    =    2,314,785  ลบ.ม. ปOงบประมาณ   2549    =   2,427,859  ลบ.ม. 
ปOงบประมาณ   2550    =    2,479,880  ลบ.ม. ปOงบประมาณ   2551    =   3,424,445   ลบ.ม. 
ปOงบประมาณ   2552    =    3,607,111  ลบ.ม. 

ค*าไฟฟfา   การประปาส*วนภูมิภาคสาขาลําพูน   ในแต*ละปU 
ปOงบประมาณ   2548    =    3,423,225.28  บาท ปOงบประมาณ   2549  =  4,078,812.91  บาท 
ปOงบประมาณ   2550    =    4,587,444.29  บาท   ปOงบประมาณ   2551  =  4,355,768.96   บาท 
ปOงบประมาณ   2552    =    3,813,648.93  บาท 

ที่มา   การประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน  ตุลาคม  2555 
 

จํานวนครัวเรือน    1,357     ครัวเรือน จํานวนครัวเรือน        896       ครัวเรือน 
จํานวนผู�ใช�นํ้า       993     ราย            จํานวนผู�ใช�นํ้า           321       ราย 
นํ้าจําหน2ายเฉล่ีย  11,519    ลบ.ม./เดือน      นํ้าจําหน2ายเฉล่ีย    3,903   ลบ.ม./เดือน 

การประปาส�วนภูมิภาคสาขาลําพูน 

หน�วยบริการปJาซาง หน�วยบริการทาสบเส�า 
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การชลประทาน 
แหล2งน้ําในจังหวัดลําพูนท่ีสําคัญ ประกอบด�วย ลําน้ําสายหลัก คือ แม2น้ําปQง แม2น้ํากวง แม2น้ําทา 

แม2น้ําลี้ โดยมีพ้ืนท่ีชุ2มน้ํา ได�แก2 อ2างเก็บน้ํา , แม2น้ํา คู คลอง ลําห�วย สระเก็บน้ําและหนองน้ําธรรมชาติ 155 
แห2ง พ้ืนท่ีผิวน้ํา 18,853 ไร2 สามารถเก็บน้ําได� 122 ล�าน ลบ.ม. 

จังหวัดลําพูนมีพ้ืนท่ีได�รับการพัฒนาแหล2งน้ําท้ังสิ้น 342,912 ไร2 (ร�อยละ 55.00) ของพ้ืนท่ี
การเกษตร 626,343 ไร2 ประกอบด�วย 

1. พ้ืนท่ีชลประทาน 148,469 ไร2 (ร�อยละ 23.70) ดังนี้ 
 1.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ2 1 แห2ง พ้ืนท่ีชลประทาน 51,814 ไร2 
(โครงการฯแม2กวง จ.เชียงใหม2) 

    1.2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 9 แห2ง พ้ืนท่ีชลประทาน 96,655 ไร2 ประกอบด�วย 
         1.2.1 อ2างเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 4 แห2ง ความจุรวม 35.10 ล�าน ลบ.ม.                  

พ้ืนท่ีชลประทาน 22,790 ไร2 ดังนี้ 
 อ2างเก็บน้ําแม2สาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 11,150 ไร2 

 อ2างเก็บน้ําแม2ธิ ต.บ�านธิ อ.บ�านธิ จ.ลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน   3,900 ไร2 
 อ2างเก็บน้ําแม2ตีบ ต.มะเขือแจ� อ.เมือง จ.ลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน   4,950 ไร2 
 อ2างเก็บน้ําแม2เมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม2ทา จ.ลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน   2,790 ไร2 

  1.2.2 ฝายทดน้ําขนาดกลาง จํานวน 5 แห2ง พ้ืนท่ีชลประทาน 73,865 ไร2 ดังนี้ 
 ฝายชลขันธ(พินิจ ต.ดอนแก�ว อ.สารภี จ.เชียงใหม2 พ้ืนท่ีชลประทาน  44,515 ไร2 

พ้ืนท่ีชลประทานในเขตจังหวัดลําพูน 33,075 ไร2 
  ฝายมหาโชค ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน   3,700 ไร2 
 ฝายวังตอง ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน   3,300 ไร2 
  ฝายหนองสลีก ต.บ�านเรือน อ.ป4าซาง จ.ลําพูน  พ้ืนท่ีชลประทาน   5,800 ไร2 
  ฝายเหมืองด้ัง ต.ป4าพลู อ.บ�านโฮ2ง จ.ลําพูน พ้ืนท่ีชลประทาน 16,550 ไร2 

2. พ้ืนท่ีรับประโยชน( 194,443 ไร2 (ร�อยละ 31.00) ดังนี้ 
2.1 โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 61 แห2ง  

พ้ืนท่ีรับประโยชน( 55,844 ไร2 
2.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก(ถ2ายโอนภารกิจให� อปท.) 82 แห2ง  

พ้ืนท่ีรับประโยชน( 104,971 ไร2 
    2.3 โครงการสูบน้ําด�วยไฟฟJา 25 แห2ง พ้ืนท่ีรับประโยชน( 33,628 ไร2 

ท่ีมา : โครงการชลประทานลําพูน ข�อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2555 
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 น้ําบาดาล 

จังหวัดลําพูน เปLนจังหวัดที่มีน้ําบาดาลค2อนข�างสมบูรณ(โดยเฉพาะบริเวณที่เปLนแอ2งเชียงใหม2-ลําพูน    
ที่เปLนแหล2งน้ําบาดาลในหินร2วน ซ่ึงนอกจากจะสามารถพัฒนาน้ําบาดาลระดับตื้นข้ึนมาใช�ประโยชน(แล�วยังมีชั้นน้ํา
บาดาลที่อยู2ระดับลึกลงไปประมาณ 200 – 300 เมตร ที่สามารถนํามาใช�ประโยชน(ได�  นอกจากนี้ยังมีน้ําบาดาลออก
จากหินแข็งโดยเฉพาะหินปูนซ่ึงมีอยู2มากในบริเวณอําเภอลี้ และอําเภอบ�านโฮ2ง  ที่เปLนแหล2งน้ําที่สําคัญในบริเวณพื้นที่
ที่เปLนหุบเขาหรือเปLนเขา  โดยระดับชั้นน้ําอยู2ประมาณช2วง 30–70 เมตร  พื้นที่จังหวัดลําพูนประมาณร�อยละ 32 
ประกอบด�วยดินร2วน ซ่ึงเปLนแหล2งน้ําบาดาลที่ดีให�น้ํามาก โดยเฉพาะบริเวณที่เปLนส2วนหนึ่งของแอ2ง เชียงใหม2-ลําพูนซ่ึงมี
ปริมาณน้ําที่เก็บกักไว�ประมาณ 485 ล�าน ลบ.ม. คิดเปLนปริมาณน้ําที่พัฒนาได�ต2อปOประมาณ 97 ล�าน ลบ.ม.  พื้นที่
ร�อยละ 18 เปLนหินปูน ซ่ึงเปLนแหล2งน้ําบาดาลที่ดี  มีปริมาณน้ํามากสามารถพัฒนานํามาใช�ประโยชน(ได�เกือบทุกชนิด 
อีกร�อยละ 15 เปLนหินทราย หินดินดาน ซ่ึงมีปริมาณน้ําปานกลาง โดยมีลักษณะของแหล2งน้ําดังนี้ 

1. แหล*งนํ้าบาดาลในหินร*วน   
 แหล2งน้ําบาดาลในหินร2วน  ประกอบด�วยตะกอนจําพวก กรวด ทราย ทรายแปJง เศษหิน และดิน

เหนียว ซ่ึงยังไม2สมานตัวหรือยังไม2จับตัวกัน โดยทั่วไปแล�วในแหล2งน้ําบาดาลประเภทนี้ น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู2ใน
ช2องว2างระหว2างเม็ดตะกอนต2างๆ  อย2างไรก็ตามแหล2งสะสมตะกอนดังกล2าว  โดยเฉพาะอย2างยิ่งในส2วนที่เปLนชั้นกรวด
ทราย  จะกักเก็บน้ําบาดาลไว�ได�มากหรือน�อยเพียงใด ย2อมข้ึนอยู2กับคุณสมบัติต2างๆ  ดังนี้ 

- ความหนาแน2นของแหล2งสะสมตะกอน ถ�ามีความหนามากก็จะสามารถกักเก็บน้ําบาดาลไว�ได�มาก 
- การคัดขนาดของเม็ดตะกอน  ถ�ามีความกลมมนมากก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไว�ได�มาก 
- ลักษณะรูปร2างของเม็ดตะกอน  ถ�ามีความกลมมนมากก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไว�ได�มาก 

2. แหล*งนํ้าบาดาลในหินร*วนกึ่งแข็ง 
 แหล2งน้ําบาดาลในหินร2วนก่ึงแข็ง ประกอบข้ึนด�วยหินชนิดต2างๆ ในกลุ2มหินยุคเทอร(เชียรี อันได�แก2 
หินดินดาน หินน้ํามัน และลิกไนต( โดยน้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู2ภายในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน หรือรอยต2อ
ระหว2างชั้นหิน ความลึกถึงชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู2ในช2วง 20 - 60 เมตร และโดยทั่วไปให�น้ําได�ในเกณฑ(น�อยกว2า  2  
ลูกบาศก(เมตรต2อชั่วโมง 

3.  แหล*งนํ้าบาดาลในหินแข็ง 
 แหล2งน้ําบาดาลในหินแข็ง ส2วนใหญ2น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู2ในช2องว2างของโครงสร�างต2างๆ อันได�แก2  
รอยแยก รอยเลื่อน รอยต2อระหว2างชัน้หิน  โพรงหรือถํ้าในชัน้หินและช2องว2างของชัน้หินผุ ปริมาณน้าํบาดาลจะมีน�อย
หรือมากก็ข้ึนอยู2กับขนาด และความต2อเนื่องกันของโครงสร�างที่มีอยู2ในชั้นหินนั้นๆ กล2าวคือ  ถ�าโครงสร�างมีขนาดใหญ2
และต2อเนื่องถึงกันดี ก็จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู2มาก ในทางตรงกันข�ามถ�าโครงสร�าง มีขนาดเล็กและไม2ค2อยต2อเนื่องถึงกัน  
ก็จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู2น�อย 

 ศักยภาพแหล*งน้ําบาดาลของจังหวัดลําพูน 
  พื้นที่ของจังหวัดลําพูน ประมาณร�อยละ 32 ประกอบด�วยหินร2วน ซ่ึงเปLนแหล2งน้ําบาดาลที่ดี ให�น้ํามาก 
โดยเฉพาะบริเวณที่เปLนส2วนหนึ่งของแอ2งเชียงใหม2 – ลําพูน ซ่ึงมีปริมาณน้ําที่เก็บกักไว�ประมาณ 485  ล�านลูกบาศก(
เมตร คิดเปLนปริมาณน้ําที่พัฒนาได�ต2อปOงบประมาณ  97 ล�านลูกบาศก(เมตร พื้นที่อีกร�อยละ  18  เปLนหินปูน ซ่ึงเปLน
แหล2งน้ําบาดาลที่ดี มีปริมาณน้ํามากสามารถพัฒนาข้ึนมาใช�ประโยชน(ได�เกือบทุกชนิด อีกร�อยละ 15 เปLนหินทราย 
หินดินดาน ซ่ึงมีปริมาณน้ําปานกลาง ที่เหลืออีกร�อยละ 35 เปLนหินอัคนีและหินแปร ซ่ึงมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู2น�อย 
  ในด�านคุณภาพของน้ําบาดาล อยู2ในเกณฑ(ดีถึงพอใช�แม�ว2าจะมีปริมาณของเหล็กและฟลูออไรด(อยู2
มากในบางพื้นที่ ความลึกสําหรับการเจาะน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู2ในช2วง 40–60 เมตร ยกเว�นบริเวณขอบแอ2งลําพูน
ทางตะวันออกที่มีความลึก อยู2ในช2วง 80–120 เมตร และมากกว2า 120 เมตร ในบริเวณขอบแอ2งทางด�านเหนือ 

ที่มา : คู2มือการใช�แผนที่น้าํบาดาล/สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดลาํพูน 2555     
 

-48- 



 

  
 
 

 

 4.3  การส่ือสาร 
           โทรศัพท5 

                     ปVจจุบันการให�บริการโทรศัพท(ในจังหวัดลําพูน  มีท่ีทําการเพื่อให�ประชาชนได�ติดต2อเรื่องการ
ขอใช�บริการโทรศัพท(พื้นฐานและด�านส่ือสัญญาณอ่ืนๆ  แยกเปLน 2  บริษัท  ได�แก2  

              1.  บริษัท  ที โอ  ที  จํากัด  (มหาชน) ส2วนบริการลูกค�าจังหวัดลําพูน  มีศูนย(บริการลูกค�า ฯ  เปQด
ให�บริการ จํานวน 3 แห2ง คือ ศูนย(บริการลูกค�า สาขาลําพูน (โทร. 0-5351-2152)  ศูนย(บริการลูกค�าสาขาป4า
ซาง           (โทร. 0-5352-0350) และศูนย(บริการลูกค�าสาขา บ๊ิกซี  โทร. (0-5358-2528) 

              2. บริษัท  TT&T  มีสํานักงานฯ เปQดให�บริการจํานวน 1 แห2ง  คือ ศูนย(บริการลูกค�าบริษัท   
ทีทีแอนด(ที สาขาลําพูน  โทร. 0-5353-0882)  

1. บริษัท ที  โอ ที  จํากัด  (มหาชน)   ส2วนบริการลูกค�าจังหวัดลําพูน   ได�แก2  
          ศูนย5บริการลูกค
าสาขาลําพูน ให�บริการ ติดต้ัง/ย�าย/โอน/โทรศัพท(พื้นฐาน  บริการ

อินเตอร(เน็ตความเร็วสูง TOT ADSL บริการรับชําระเงิน ค2าบริการ ท่ีเรียกว2า  Just pay จําหน2ายสินค�าสําเร็จรูป 
อุปกรณ(  Router  modem,เครื่องโทรศัพท(  จําหน2ายบัตรโทรศัพท(   และรับปรึกษาออกแบบ  ติดต้ังโครงข2าย
ระบบโทรคมนาคมและ ICT Total  Solution  มี 26 ชุมสาย มีเลขหมาย จํานวน  20,918 เลขหมาย คือ  

 1. ชุมสายลําพูน   2. ชุมสายนิคมฯ   3. ชุมสายอุโมงค(    
 4. ชุมสายแม2ทา   5. ชุมสายบ�านธิ      6. ชุมสายป4าสัก       
 7. ชุมสายฮ2องกอม2วง   8. ชุมสายสะแล2ง    9. ชุมสายหนองหนาม   

 10. ชุมสายมะเขือแจ�  11. ชุมสายเหมืองง2า ม.4   12. ชุมสายประตูป4าม.3   
 13. ชุมสาย ประตูป4า ม.4  15. ชุมสายป4าสัก(ลําพูน)   16. ชุมสายร2องส�าว   
 17. ชุมสาย  ชัยสถาน  18. ชุมสายทาปลาดุก ม.6  19. ชุมสายลําพูนคันทรีโฮม   
 20. ชุมสายทาสบเส�า ม.2    21. ชุมสายต�นธง ม.4   22. ชุมสายลําพูนคันทรี โฮม   
 23. ชุมสายจักรคําภิมุข    24. ชุมสายบ�านธิ ม.7   25. ชุมสายดอยติ     
 26. ชุมสายศูนย(ราชการลําพูน  
    ศูนย5บริการลูกค
าสาขาปSาซาง ให�บริการ ติดต้ัง/ย�าย/โอน/โทรศัพท(พื้นฐาน บริการ
อินเตอร(เน็ตความเร็วสูง  TOT ADSL  บริการรับชําระเงิน ค2าบริการ ท่ีเรียกว2า Just pay จําหน2ายสินค�าสําเร็จรูป 
อุปกรณ( Router  modem,เครื่องโทรศัพท(  จําหน2ายบัตรโทรศัพท(  และรับปรึกษาออกแบบ ติดต้ัง โครงข2าย
ระบบโทรคมนาคมและ ICT  Total Solution มี 19 ชุมสาย มีเลขหมาย จํานวน 11,043 เลขหมายคือ  
 1.ชุมสายป4าซาง   2.ชุมสายบ�านโฮ2ง   3.:ชุมสายล้ี     
 4.ชุมสายบ�านเรือน   5.ชุมสายมะกอก ม.4   6.ชุมสายศรีเต้ีย    
 7.ชุมสายเหมืองจ้ี ม.2   8.ชุมสายวังกู2   9.ชุมสายปากบ2อง ม.4   
 10 ชุมสายทุ2งหัวช�าง   11.ชุมสายหนองปลาสะวาย  12.ชุมสายหนองปลาสวาย   
 13.ชุมสายป4ารกฟJา  14. ชุมสายศรีวิชัย ม.10  15. ชุมสายป4าพูล   
 16. ชุมสายเหล2ายาว   17.ชุมสายเวียงหนองล2อง    18.ชุมสายท2าช�าง (ลําพูน)   
 19. ชุมสายม2วงสามปO   
 ปVจจุบันบริษัททีโอที ลําพูน  มีจํานวนหมายเลขโทรศัพท(ท่ีให�บริการท้ังหมด  31,961  เลข
หมาย (รวมทุกประเภทท้ังโทรศัพท(บ�านและโทรศัพท(สาธารณะ และทุกระบบโครงข2ายและอุปกรณ()  โดยมีจํานวน
เลขหมายเปQดใช� 23,053 เลขหมาย (รวมทุกประเภทท้ังโทรศัพท(บ�านและโทรศัพท(สาธารณะ และทุกระบบ
โครงข2ายและอุปกรณ(ท่ีให�บริการ)        
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 ศูนย5บริการลูกค
าสาขา บิ๊กซี  ให�บริการติดต้ัง/ย�าย/โอน/โทรศัพท(พื้นฐาน  บริการ
อินเตอร(เน็ตความเร็วสูง  TOT ADSL  บริการรับชําระเงิน ค2าบริการ ท่ีเรียกว2า   Just pay  จําหน2ายสินค�า
สําเร็จรูป อุปกรณ(  Router modem,เครื่องโทรศัพท(  จําหน2ายบัตรโทรศัพท(  และรับปรึกษาออกแบบ ติดต้ัง 
โครงข2ายระบบโทรคมนาคมและ ICT  Total  Solution   

2. บริษัท TT&T  รับผิดชอบสํานักงานฯบริการลูกค�า  จํานวน  1  แห2ง  มีจํานวนเลขหมาย
เปQดให�บริการท้ังหมด 25,000  เลขหมาย (รวมทุกประเภทท้ังโทรศัพท(บ�านและโทรศัพท(สาธารณะ และทุกระบบ
โครงข2ายและอุปกรณ()  ณ  เดือนพฤศจิกายน 2552  เมื่อรวมเลขหมายท้ังของบริษัท ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  
และบริษัท TT&T  แล�วในพื้นท่ีจังหวัดลําพูนจะมีเลขหมายเปQดใช�ท้ังหมดจํานวน  48,053 เลขหมาย  คิดเปLน
จํานวนเลขหมายพร�อมให�บริการ / ประชากรในพื้นท่ีร�อยละ  11.88  (ไม2รวมโทรศัพท(มือถือ) 

ที่มา:   ส2วนบริการลูกค�าจังหวัดลําพูน  บริษัท ที โอ  ที  จํากัด (มหาชน) : พฤศจิกายน  2555 

                      การไปรษณีย5 

 จังหวัดลําพูนมีท่ีทําการไปรษณีย(โทรเลข   9  แห2ง  ดังน้ี 
           1. ท่ีทําการไปรษณีย(ลําพูน  2. ท่ีทําการไปรษณีย(อุโมงค( 
           3. ท่ีทําการไปรษณีย(ป4าซาง  4. ท่ีทําการไปรษณีย(ทากาศ 
           5. ท่ีทําการไปรษณีย(บ�านธิ  6. ท่ีทําการไปรษณีย(แม2ทา 

         7. ท่ีทําการไปรษณีย(บ�านโฮ2ง 8. ท่ีทําการไปรษณีย(ล้ี 
           9. ท่ีทําการไปรษณีย(ทุ2งหัวช�าง 
 ให�บริการรับฝาก  ณ  ท่ีทําการไปรษณีย(   ได�แก2  บริการการเงิน   ไปรษณียภัณฑ( 
พัสดุไปรษณีย(และไปรษณีย(ด2วนพิเศษ (EMS)  นอกจากน้ียังรับฝากไปรษณีย(ภัณฑ(ธรรมดา  ณ  ตู�รบัไปรษณีย(  ซึ่งติดต้ัง
ในเขตชุมชนท่ัวไป  โดยเปQดทําการทุกวันไม2เว�นวันหยุดราชการ วันธรรมดา ต้ังแต2เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
วันหยุดราชการ  ต้ังแต2เวลา 09.00  น.-12.00 น. (ให�บริการเฉพาะท่ีทําการไปรษณีย(ลําพูน)  

ที่มา :  ท่ีทําการไปรษณีย(ลําพูน  พฤศจิกายน  2555   

 4.4  การคมนาคมขนส*ง 
  เส�นทางการเดินทางติดต2อกับพ้ืนท่ีจังหวัดใกล�เคียง  มี ดังนี้   
ก. ทางบก          

     ทางรถยนต5 
         1.  ติดต2อกับจังหวัดเชียงใหม2 ตามทางหลวงแผ2นดิน หมายเลข  11  ระยะทางประมาณ 33 กม.  
(สายซุปเปอร(ไฮเวย( ลําปาง - เชียงใหม2) และทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 106   ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 
    2.  ติดต2อกับจังหวัดลําปาง โดยทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 70 กม. 
และจากจังหวัดลําปางสามารถติดต2อกับจังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยอาศัยทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 11                                   

                          3. ติดต2อกับจังหวัดเชียงราย   โดยเดินทางจากจังหวัดลําพูนเข�าสู2จังหวัดเชียงใหม2 แล�ว
ไปตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข  1019  ระยะทางประมาณ  210  กิโลเมตร                                               

      4.  ติดต2อกับจังหวัดแพร2และน2าน โดยอาศัยทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 11 ผ2านจังหวัด 
ลําปางจนถึงอําเภอเด2นชัยจังหวัดแพร2และเลี้ยวเข�าสู2ทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 101 สู2จังหวัดแพร2และน2าน 
ตามลําดับ 
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 เส
นทางคมนาคมระหว*างอําเภอเมืองลําพูนกับอําเภออ่ืน ๆ 
 1. จากอําเภอเมืองลําพูน ไปตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 106  ลงสู2ทิศใต�ประมาณ 
11  กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอป4าซางและจากอําเภอป4าซางไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอบ�านโฮ2ง 
และจากอําเภอบ�านโฮ2งไปอีกประมาณ 65 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอลี้ ซ่ึงสามารถติดต2อกับอําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง   ระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร 
 2. จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 106 ลงสู2ทิศใต� ผ2านอําเภอ 
ป4าซางและจากอําเภอป4าซางประมาณ 15 กิโลเมตร เลี้ยวเข�าสู2ทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1184 ( แม2อาว–ทุ2งหัวช�าง) 
ไปอีกประมาณ 58 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอทุ2งหัวช�าง 
 3. จากอําเภอเมืองลําพูนตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 11  ลงไปทางทิศตะวันออกประมาณ        
22 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอแม2ทา และหากข้ึนไปทางทิศเหนือโดยใช�ทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1147 
ประมาณ 22 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอบ�านธิ 
 4. จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 106 ลงสู2ทิศใต�ผ2านอําเภอป4าซาง
ถึงแยกสันห�างเสือ เข�าสู2ทางหลวงแผ2นดินหมายเลข  1031  (ทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1031  แขวงการทางลําพูน 
ถ2ายโอนให� อบจ.ลําพูน)  ก็จะเดินทางเข�าสู2ก่ิงอําเภอเวยีงหนองล2อง  รวมระยะทางประมาณ 45  กิโลเมตร 

 ทางรถไฟ 

 มีขบวนรถไฟข้ึนและล)องผ)านสถานีรถไฟจังหวัดลําพูน  เป7นรถขบวนสินค	า 6 ขบวน 
และรถโดยสาร 16 ขบวน โดยส)วนใหญ)แล	วจะจอดรับ-ส)ง ผู	โดยสารท่ีสถานีรถไฟลําพูนทุกขบวน ระยะทางรถไฟท่ี
ผ)านจังหวัดลําพูน มีความยาว 68 กิโลเมตร สถานีรถไฟจังหวัดลําพูน มี 6 สถานี คือ สถานีรถไฟป>าเส	า  ลําพูน 
หนองหล)ม ศาลาแม)ทา ทาชมภู และขุนตาน  ระยะทางจากลําพูนถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 729 กิโลเมตร 

 ข. ทางอากาศ 
        จังหวัดลําพูนไม)มีสนามบินเป7นของตนเอง การเดินทางโดยเครื่องบินต	องอาศัยท)าอากาศยาน
จังหวัดเชียงใหม)  ซ่ึงระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดลําพูน  ไปท)าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม) ประมาณ 30   นาที  
  

 5. การบริหาร 
        5.1 การบริหารราชการ  จังหวัดลําพูนมีหน2วยราชการต2าง ๆ ท่ีบริหารราชการในพ้ืนท่ี  

ประกอบด�วย 

        1. หน2วยงานการบริหารราชการส2วนกลาง ท่ีมาปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน   
รวมท้ังสิ้น  33  หน2วยงาน  หน2วยงานรัฐวิสาหกิจ  12  หน2วยงาน 
        2. หน2วยงานการบริหารราชการส2วนภูมิภาค เปLนส2วนราชการประจําจังหวัด ซ่ึงกระทรวง     

ทบวง  กรม  ต2าง ๆ  ได�ส2งมาปฏิบัติราชการในจังหวัด  รวมท้ังสิ้น  32  หน2วยงาน 
   3.  หน2วยงานการบริหารราชการส2วนท�องถ่ิน  58  แห2ง  ประกอบด�วย  องค(การบริหารส2วน
จังหวัด  1  แห2ง  เทศบาลเมืองลําพูน 1 แห2ง เทศบาลตําบล 36 แห2ง และองค(การบริหารส2วนตําบล 20 แห2ง 
   4. องค(กรอิสระ  1  หน2วยงาน 

ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดลําพูน   ข�อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน  2555 
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5.2 การเมือง   

  จังหวัดลําพูนโดยผู�รับผิดชอบเก่ียวกับการเลือกต้ัง คือ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดลําพูน จํานวน ๕ คน และมีนายบรรหาร บูรณะประภา เปLนประธาน สํานักงานต้ังอยู2 ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดลําพูน       

จังหวัดลําพูน  มีสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร  ๒  คน  ดังนี้ 
        ๑.  นายสงวน     พงษ(มณี             พรรคเพ่ือไทย 
          ๒.  นายรังสรรค(  มณีรัตน(              พรรคเพ่ือไทย 

          สมาชิกวุฒิสภา  ๑  คน  คือ นายสมศักด์ิ  บุญเปลื้อง                

สรุปสถิติการใช
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

วัน/เดือน/ปO จํานวนผู�มีสิทธิ จํานวน 
ผู�มาใช�สิทธิ 

คิดเปLนร�อยละ 

บัตรเสีย 
คิดเปLนร�อยละ 

บัตรไม2ประสงค( 
ลงคะแนน 
คิดเปLนร�อยละ 

ใช�สิทธิมากเปLน
ลําดับท่ี 

4 มี.ค. 2543 306,441 80.28 8.16 4.20 5 
19 เม.ย. 2549 312,355 80.25 5.36 12.01 1 
2 มี.ค. 2551 312,768 79.58 4.30 9.30 1 

สรุปสถิติการใช
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร (ส.ส.) 

วัน/เดือน/ปO จํานวนผู�มีสิทธิ จํานวน 
ผู�มาใช�สิทธิ 

คิดเปLนร�อยละ 

บัตรเสีย 
คิดเปLนร�อยละ 

บัตรไม2ประสงค(
ลงคะแนน 

คิดเปLนร�อยละ 

ใช�สิทธิมากเปLน
ลําดับท่ี 

6 ม.ค. 2544 306,187 83.78 11.41 2.57 1 
6 ก.พ. 2548 313,379 86.56 6.74 2.39 1 
2 เม.ย. 2549 315,176 83.70 17.15 27.88 1 
19 ส.ค. 2550 

(ออกเสียงประชามติ) 
314,899 75.35 3.18 - 1 

23 ธ.ค. 2550 308,030 88.90 2.55 5.26 1 
11 ม.ค. 2552 311,016 77.44 4.02 7.41 เลือกต้ังซ2อม 
3 ก.ค. 2554 317,727 88.61 5.98 3.36 1 

26 ส.ค. 2555 156,782 80.33 2.04 3.60 เลือกต้ังซ2อม 

   ท่ีมา :  สนง.คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดลําพูน  ณ  เดือนพฤศจิกายน 2555          
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6.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1  ทรัพยากรน้ํา ในจังหวัดลําพูน  มีแม2น้ําท่ีสําคัญ  4  สาย   ดังนี้ 

 1. แม*น้ําปYง  เปLนแม2น้ําสายสําคัญท่ีไหลอยู2ในหุบเขา ระหว2างทิวเขาถนนธงชัยกลาง กับทิวเขา  ผี
ปVนน้ําตะวันตก  มีต�นน้ําอยู2ท่ีดอยถ�วย  ในเทือกเขาแดนลาว เขตตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม2จาก
ต�นกําเนิดแม2น้ําปQงไหลลงมาทิศใต�ผ2านเมืองเชียงใหม2 ลําพูนและไหลเข�าเขตจังหวัดตากไปบรรจบกับแม2น้ําวังท่ี
อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก    แล�วไหลต2อลงไปทางใต�ผ2านอําเภอเมืองกําแพงเพชร บรรจบกับแม2น้ําน2านท่ี
จังหวัดนครสวรรค(รวมเปLนแม2น้ําเจ�าพระยา โดยมีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางท่ีแม2น้ําปQงไหล
ผ2านพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดเชียงใหม2มีความยาวประมาณ  335 กิโลเมตร  และเปLนเส�นก้ันเขตแดนระหว2างจังหวัด
เชียงใหม2และ จังหวัดลําพูน ลงไปทางทิศใต�เปLนระยะทางยาวประมาณ 70  กิโลเมตร ในจังหวัดลําพูน  น้ําท่ี
ไหลลงสู2แม2น้ําปQง  โดยเรียงจากเหนือจดใต�  คือ  น้ําแม2ทา น้ําแม2กวง  แม2น้ําลี้  ห�วยแม2ตาล   ห�วยแม2หาด  และ
น้ําแม2ก�อ  นอกจากนี้ยังมีลําน้ําท่ีไม2มีชื่ออีกเปLนจํานวนมากท่ีไหลลงสู2แม2น้ําปQง สําหรับพ้ืนท่ีรับน้ํา (CATCHMENT 

AREA) ประมาณ 6,355   ตารางกิโลเมตร 
 2. น้ําแม*กวง  มีต�นน้ําอยู2ท่ีดอยผีปVนน้ํา (หรือดอยนางแก�ว) ดอยมด แล�วไหลไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต�ลงสู2ท่ีราบเชียงใหม2-ลําพูน ผ2านอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย และไหลต2อลงไปทางใต�ผ2าน
อําเภอเมืองลําพูน แล�วบรรจบกับแม2น้ําปQงท่ีบ�านสบทา อําเภอป4าซาง จังหวัดลําพูน   น้ําแม2กวงมีความยาวประมาณ  

110  กิโลเมตร   น้ําแม2กวงเปLนแม2น้ําท่ีสําคัญอีกสายหนึ่งใน  บริเวณท่ีราบเชียงใหม2 - ลําพูน  มีลําน้ําสาขาท่ี
สําคัญ  คือ   น้ําแม2ทาและห�วยแม2สะแงะ   น้ําแม2กวงมีพื้นที่รับน้ํา (CATCHMENT AREA) ประมาณ   1,740     ตาราง
กิโลเมตร 
 3. น้ําแม*ทา  น้ําแม2ทามีต�นน้ําอยู2ท่ีดอยขุนทาในเทือกเขาผีปVนน้ําตะวันตก ก่ิงอําเภอแม2ออน 

จังหวัดเชียงใหม2  ไหลผ2านท่ีราบซ่ึงขนาบไปด�วยภูเขา    ไปสู2อําเภอแม2ทาทางทิศใต�   แล�วไหลวกข้ึนไปทางเหนือผ2านท่ี
ราบเชียงใหม2-ลําพูน ผ2านอําเภอป4าซาง แล�วบรรจบกับแม2น้ํากวงท่ีบ�านสบทา เขตต2อระหว2างอําเภอเมืองลําพูน
กับอําเภอป4าซาง    นอกจากนี้น้ําแม2ทายังได�หล2อเลี้ยงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของชุมชนหลายตําบลในอําเภอแม2ออน 

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม2  และอําเภอแม2ทา  จังหวัดลําพูน  น้ําแม2ทามีความยาวประมาณ  90  กม. 
 4. แม*น้ําล้ี  แม2น้ําลี้ต�นน้ําอยู2ท่ีดอยสบเทิม  อําเภอทุ2งหัวช�าง จังหวัดลําพูน ไหลลงไปทางใต�
จนถึงบริเวณใกล�อําเภอลี้ จึงค2อยไหลวกกลับไปทางเหนือเปLนรูปตัวยู ผ2านอําเภอลี้ อําเภอบ�านโฮ2ง แล�วไหลต2อไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   บรรจบกับแม2น้ําปQงท่ีบ�านวังสะแกง ก่ิงอําเภอเวียงหนองล2อง จังหวัดลําพูน แม2น้ําลี้มี
ความยาวประมาณ 180  กิโลเมตร แม2น้ําลี้มีพ้ืนท่ีรับน้ํา (CATCHMENT  AREA)  ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร
นอกจากลําน้ําสําคัญท่ีกล2าวถึงแล�ว ยังมีลําธาร ลําห�วย จํานวนมากตามอําเภอต2าง ๆได�แก2     

แม*น้ําสาขาท่ีสําคัญ 
1.  น้ําสาน  ไหลผ2านอําเภอเมืองลําพูน 
2.  น้ําเย็น  ไหลผ2านอําเภอบ�านโฮ2ง 
3.  น้ําแม*ธิ  ไหลผ2านอําเภอบ�านธิ 
4.  น้ําขนาด  ไหลผ2านอําเภอแม2ทา 
5.  น้ําแวน  ไหลผ2านอําเภอลี้ 
6.  น้ําเมย  ไหลผ2านอําเภอแม2ทา 
7.  น้ําก
อ  ไหลผ2านอําเภอลี้ 
8.  น้ําแม*สะปkวด  ไหลผ2านอําเภอแม2ทา 
9.  น้ําออบ  ไหลผ2านอําเภอบ�านโฮ2ง 
10.  น้ําแม*ตุlด  ไหลผ2านอําเภอแม2ทา   
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มีลําธารเล็กๆ อีกจํานวนมากซ่ึงเปLนทางน้ําท่ีมีน้ําเฉพาะในฤดูฝน ลําน้ําส2วนใหญ2ในจังหวัดลําพูน 
มีปVญหาต้ืนเขิน มีวัชพืชข้ึนรก ถูกบุกรุก ในฤดูแล�งน้ําแห�ง ทําให�เกิดปVญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร  ประกอบกับระบบชลประทานท่ีมีอยู2เปLนชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กไม2เพียงพอ    
ต2อความต�องการใช�น้ําเพ่ือการเกษตร ทําให�มีการเจาะบ2อบาดาลจํานวนมากในอําเภอ  นอกจากนี้พบว2า มีการ
ท้ิงน้ําเสีย ของเสียและขยะลงสู2แหล2งน้ําทําให�คุณภาพน้ําในแหล2งน้ําท้ังผิวดินและแหล2งน้ําใต�ดินเสื่อมโทรมลง   

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดลําพูน    
          พฤศจิกายน   2554) 
 

 6.2  ทรัพยากรแร*ธาตุ 

 สภาพทรัพยากรแร2จังหวัดลําพูน  มีการทําเหมืองแร2ถ2านหินลิกไนต(ท่ีอําเภอลี้  ทรัพยากร
แหล2งทราย  ท้ังทรายบกและทรายน้ํา  โดยมีท2าทรายแม2น้ํา 9 แห2งตามแนวแม2น้ําปQง  ต้ังแต2อําเภอป4าซาง
จนถึงอําเภอเวียงหนองล2อง และอําเภอบ�านโฮ2ง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีศักยภาพแร2ตะก่ัว –สังกะสี–ฟลูออไรต( 
และหินปูเพ่ืออุตสาหกรรมก2อสร�าง   

   กรณีพิบัติภัย  พ้ืนท่ีเสี่ยงดินถล2มในจังหวัดลําพูน ส2วนใหญ2อยู2ทางตอนบนด�านตะวันออก 
ของจังหวัด มีหมู2บ�านท่ีกําหนดให�เปLนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล2ม จํานวน 42 หมู2บ�าน ในเขตอําเภอทุ2งหัวช�าง บ�านโฮ2ง  
ป4าซาง  แม2ทา  และอําเภอลี้     

   แหล2งควรอนุรักษ(ทางธรณีวิทยา แหล2งน้ําพุร�อน พบแหล2งน้ําพุร�อน จํานวน  2 แห2ง  คือ
แหล2งเหมืองเทพนิมิตร ตําบลทากาศ อําเภอแม2ทา และแหล2งหนองหล2ม อําเภอเมือง ซ่ึงน้ําพุร�อนท้ัง 2 แหล2ง 
มีอุณหภูมิท่ีผิวดินประมาณ  42  องศาเซลเซียส   

ท่ีมา  : กรมทรัพยากรธรณี  มกราคม  2551 (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  พฤศจิกายน 2553) 

 ในเขตท�องท่ีจังหวัดลําพูนมีชนิดแร2ท่ีสํารวจพบในปVจจุบัน จํานวน 17  ชนิดได�แก2 แร2ถ2านหิน  

แร2ฟลูออไรต(   แร2มังกานีส   แร2พลวง   แร2เฟลด(สปาร(   แร2ดินขาว   แร2บอลเคลย(   แร2ตะก่ัว  แร2สังกะสี  
แร2ดีบุก  แร2แบไรต(  แร2แคลไซต(  แร2ฟอสเฟต แร2ทองคํา หินอ2อน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก2อสร�างและหินประดับชนิดหินปูน  โดยแหล2งแร2แต2ละชนิดมีการสํารวจพบในพ้ืนท่ีต2าง ๆ ของจังหวัดลําพูน  ดังนี้ 
 1.  แหล2งแร2ถ2านหิน  (ลิกไนต()  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลลี,้  ตําบลดงดํา, ตําบลนาทราย) 
และในเขตอําเภอทุ2งหัวช�าง  (ท่ีตําบลบ�านปวง)      
                           2. แหล2งแร2ฟลูออไรต(     สํารวจพบในเขตอําเภอแม2ทา  (ท่ีตําบลทาขุมเงิน,  ตําบลทากาศ) 
ในเขตอําเภอบ�านโฮ2ง  (ท่ีตําบลป4าพลู, ตําบลบ�านโฮ2ง)และในเขตอําเภอป4าซาง  (ท่ีตําบลนครเจดีย() 
 3. แหล2งแร2มังกานีส  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลแม2ลาน,  ตําบลแม2ตืน, ตําบลป4า
ไผ2, ตําบลศรีวิชัย, ตําบลก�อ) ในเขตอําเภอป4าซาง (ท่ีตําบลนครเจดีย()  และในเขตอําเภอบ�านโฮ2ง (ท่ีตําบลป4าพลู) 

 4. แหล2งแร2พลวง  สํารวจพบในเขตอําเภอแม2ทา  (ท่ีตําบลทาขุมเงิน, ตําบลทาสบเส�า) 
 5. แหล2งแร2เฟลด(สปาร(  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลศรีวิชัย) 
 6. แหล2งแร2ดินขาว สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ท่ีตําบลดงดํา) ในเขตอําเภอแม2ทา (ท่ีตําบล
ทาขุมเงิน)  และในเขตอําเภอป4าซาง  (ท่ีตําบลนครเจดีย() 
 7. แหล2งแร2บอลเคลย( สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ท่ีตําบลดงดํา)    และในเขตอําเภอ        

ทุ2งหัวช�าง  (ท่ีตําบลบ�านปวง) 
 8. แหล2งแร2ตะก่ัว  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลศรีวิชัย) 
 9. แหล2งแร2สังกะสี  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลศรีวิชัย) 
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 10. แหล2งแร2แบไรต(  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ตําบลศรีวิชัย) 
 11. แหล2งหินอ2อน  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลแม2ลาน, ตําบลลี้)  และในเขตอําเภอ
บ�านโฮ2ง  (ท่ีตําบลป4าพลู,  ตําบลบ�านโฮ2ง) 
 12. แหล2งหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพ่ืออุตสาหกรรมก2อสร�าง  สํารวจพบในเขตอําเภอ       

แม2ทา  (ท่ีตําบลทาขุมเงิน)  ในเขตอําเภอบ�านโฮ2ง  (ท่ีตําบลป4าพลู,  ตําบลบ�านโฮ2ง)  ในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบล       

ศรีวิชัย,  ตําบลแม2ตืน,  ตําบลแม2ลาน, ตําบลป4าไผ2,  ตําบลลี้)  และในเขตอําเภอป4าซาง  (ท่ีตําบลนครเจดีย() 
  13. แหล2งหินประดับชนิดหินปูน  สํารวจพบในเขตอําเภอบ�านโฮ2ง  (ท่ีตําบลป4าพลู)  และ     
 ในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลแม2ตืน, ตําบลศรีวิชัย, ตําบลป4าไผ2, ตําบลแม2ลาน) 
  14. แหล2งแร2แคลไซต(  สํารวจพบในเขตอําเภอบ�านโฮ2ง  (ท่ีตําบลป4าพลู)  และในเขตอําเภอลี้     
(ท่ีตําบลแม2ลาน)   
  15.    แหล2งแร2ฟอสเฟต   สํารวจพบในเขตอําเภอแม2ทา  (ท่ีตําบลทาขุมเงิน)   และในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลป4าไผ2) 
  16. แหล2งแร2ดีบุก  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ท่ีตําบลแม2ตืน) 
  17. แหล2งแร2ทองคํา  สํารวจพบในเขตอําเภอลี้  (ท่ีตําบลดงดํา) 
 

• รายได
จากค*าภาคหลวงแร*  จังหวัดลําพูน (ปU 2549 – 2555) 
 

รายการ ปO  2549 
(บาท) 

ปO 2550 
(บาท) 

ปO 2551* 
(บาท) 

ปO 2552* 
(บาท) 

ปO 2553 
(บาท) 

ปO 2554 
(บาท) 

ปO 2555 
(บาท) 

ถ2านหิน 2,455,620.60 1,844,760 2,916,979.40 5,856,225.60 10,537,804.80 14,172,902.40 10,256,217.60 

ฟลูออไรด( 679,220.85 262,070.55 3,779,564.10 1,086,306.75 - - 2,573,185.65 

มังกานีส 

แบตเตอรี ่
4,410.00 - - - - - - 

มังกานี
สก�อน 

- - - - - - - 

หิน
อุตสาหกรรม 

3,477,159.70 4,470,814.51 4,278,076.04 3,676,556.52 4,367,717.76 3,369,080.40 2,273,456.64 

ฟอสเฟต - - 5,824 2,745.60 8,320 25,975.04 - 

ฟลูออไรด(
เปอร(เซ็นต(ต่ํา 

565,542.07 - - - - 1,364,132.70 - 

มังกานีสที่ใช�
งานทาง        

โลหกรรม
ชนิดอืน่ 

- - 222,561.50 189,750 3,222,045 - - 

พลวง - - - - 640,713 202,300.00 - 

หินอ2อน 
(คุณภาพตํ่า) 

- - - - - - 78,000 

รวม 7,181,953.22 6,577,645.06 11,207,005.04 10,811,584.47 19,604,925.61 19,134,390.54 15,180,859.89 

 ท่ีมา : ฝ4ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานการเหมืองแร2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน     
        * ข�อมูล ณ เดือนตุลาคม  2555 
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จดัทาํโดย 
 
นางชลุวีนัทน ์สายสงิห์ทอง  หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัลาํพูน 
นางศกุลรตัน ์จนัทรม์ณ ี หวัหนา้กลุ่มขอ้มูลสารสนเทศ 
 และการสื%อสาร 
นายสาทิส   กรดัศริิ นายช่างไฟฟ้าสื%อสารชาํนาญงาน 
นายเอนก   ใจหาญ        นายช่างไฟฟ้าสื%อสารชาํนาญงาน 
น.ส.ศรณัยภ์ทัร  รงัษี    นกัวิชาการคอมพวิเตอรช์าํนาญการ 
นายสรายุทธ  มหาไม ้ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตัิการ 
นางปุณยนุช  รงัษี     เจา้พนกังานธุรการปฏบิตัิงาน 
 



 

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 

     

 

 



 

 

 

 

 





 

  
 
 

 

 


