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ขอมูลทั่วไปจังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เปLนเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,346 ปO ตามพงศาวดาร
โยนก เล2าสืบต2อกันถึงการสรางเมืองหริภุญชัย โดยฤาษีวาสุเทพเปLนผูเกณฑ(พวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมา
สรางเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว2างแม2น้ําสองสาย คือ แม2น้ํากวง และแม2น้ําปQง เมื่อมาสรางเสร็จไดส2งทูตไปเชิญราช
ธิดากษัตริย(เมืองละโวพระนาม “จามเทวี” มาเปLนปฐมกษัตริย(ปกครองเมืองหริภุญชัย สืบราชวงศ(กษัตริย(ต2อมาหลาย
พระองค( จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสียการปกครองใหแก2พ2อขุนเม็งรายมหาราช ผูรวบรวมแว2นแควนทางเหนือ
เขาเปLนอาณาจักรลานนา เมืองลําพูนถึงแมว2า จะตกอยู2ภายใตการปกครองของอาณาจักรลานนา แต2ก็ไดเปLนผู
ถ2ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมใหแก2ผูที่เขามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม2
และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา จนกระทั่งสมัย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมืองลําพูนจึงไดเขามาอยู2ในราชอาณาจักรไทย มีผูครองนครสืบต2อกันมาจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร( ต2อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจาผูครองนคร องค(สุดทาย คือพลตรี
เจาจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแก2พิราลัย เมืองลําพูนจึงเปลี่ยนเปLนจังหวัด มีผูว2าราชการจังหวัดเปLนผูปกครองสืบมา
จนกระทั่งถึงปVจจุบัน
1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัดลําพูน
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร5
ที่ตั้ง
จังหวัดลําพูน ตั้งอยู2ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู2ห2างจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เปLนระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ2นดินสาย
พหลโยธิน เปLนระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู2ระหว2างเสนรุงที่ 18 องศาเหนือ
และเสนแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู2ในกลุ2มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เปLนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปLน
ศูนย(กลางความเจริญของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ2มน้ําโขงหรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
ขนาด
จั ง หวั ด ลํ า พู น เปL น จั ง หวั ด ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด ของภาคเหนื อ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมดประมาณ
4,505.882 ตร.กม. หรื อ ประมาณ 2,816,176.25 ไร2 หรื อ คิ ดเปL นรอยละ 4.85 ของพื้นที่ ภ าคเหนื อ
ตอนบน บริเวณที่กวางที่สุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต 136 กม.
ตารางที่ตั้งและขนาดพื้นทีข่ องจังหวัดลําพูน จําแนกเป8นรายอําเภอ/กิ่งอําเภอ
ส*วนราชการ
ขนาด ตร.กม.
รอยละ
ระยะทางห*างจากจังหวัด
จังหวัดลําพูน
4,505.882
- อําเภอเมืองลําพูน
479.825
10.78
2
- อําเภอป4าซาง
299.950
6.52
11
- อําเภอบานโฮ2ง
596.901
13.31
36
- อําเภอแม2ทา
762.630
16.68
25
- อําเภอลี้
1,701.990
37.96
105
- อําเภอทุ2งหัวชาง
486.129
10.79
105
- อําเภอบานธิ
129.024
2.72
26
- อําเภอเวียงหนองล2อง
49.433
1.24
45
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน

-2อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต2อกับ อ.สารภี อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม2
ทิศใต
ติดต2อกับ อ.เถิน จ.ลําปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดต2อกับ อ.หางฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลําปาง
ทิศตะวันตก ติดต2อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป4าตอง จ.เชียงใหม2
1.2 สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดลําพูนมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปLนที่ราบหุบเขา และพื้นที่ภูเขา ที่ราบอยู2ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งเปLนส2วนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม2-ลําพูน หรือที่ราบลุ2มแม2น้ําปQง กวง ลี้ และแม2ทา
เปLนที่ตั้งของอําเภอเมืองลําพูน อําเภอป4าซาง และตอนเหนือของอําเภอบานโฮ2ง มีความสูงเฉลี่ย 200-400 เมตร
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตัวเมืองลําพูนมีระดับความสูง 290.29 ม. จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่ค2อยลาด
สูงขึ้น
ในตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใต ตั้งแต2อําเภอแม2ทาตอนใตของอําเภอบานโฮ2ง อําเภอทุ2งหัวชาง
และอําเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเปLนที่ราบสูงและภูเขาสูง มีระดับความสูง ระหว2าง 400-800 เมตรขึ้นไป ระดับ
ความสูงจะลดลงเมื่อเขาเขตที่ราบในอําเภอลี้ที่ระดับความสูงประมาณ 400–800 เมตร แลวค2อย ๆ ยกตัวสูง
ขึ้นมาทางทิศใตซึ่งเปLนเขตชายแดนติดต2อกับจังหวัดลําปางและจังหวัดตาก ที่ระดับความสูง 600-1,000 เมตร
กรมพัฒนาที่ดินไดแบ*งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลําพูนออกเป8น 3 ลักษณะคือ
1.) พื้นที่ราบเรียบและค*อนขางราบเรียบ (FLAT TO NEARLY FLATLAND)
มีพื้นที่ประมาณรอยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะพื้นที่ราบเรียบหรือค2อนขางราบเรียบ
มีความลาดเอียงส2วนใหญ2อยู2ระหว2างรอยละ 0 - 2 เปLนบริเวณกวางทางตอนเหนือของจังหวัดลําพูนทางฝV_งซายของ
แม2น้ําปQงและบริเวณสองฟากฝV_งแม2น้ํากวง ตั้งแต2ทางตอนใตของบานสบทา ตําบลปากบ2อง อําเภอป4าซาง บางแห2ง
พบที่ราบแคบ ๆ ระหว2างเขาซึ่งเกิดตามสองฟากของลําน้ําสายต2าง ๆ เช2น แม2น้ําลี้ และแม2น้ําแม2ทา เปLนตน แต2มี
พื้นที่ไม2มากนัก โดยปกติแลวน้ําจากแม2น้ําไม2ค2อยท2วมถึง ส2วนบริเวณที่ราบเรียบเกิดอยู2ต่ําสุดใกลกับลําน้ําในปVจจุบัน
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณใกลกับแม2น้ําปQง และช2วงระหว2างแม2น้ําปQงกั บแม2น้ํากวง ในฤดูน้ําหลากจะถูกน้ําท2วมเปL น
ประจําทุกปO ส2วนตามริมฝV_งแม2น้ําปQงนั้น ขณะที่น้ําท2วม ตะกอนขนาดใหญ2ก็จะตกจม อยู2ริมฝV_งน้ํา ทําใหมีลักษณะเปLน
คันดินธรรมชาติแคบๆขนานไปกับลําน้ํา มีพื้นที่สูงกว2าที่ราบต่ําห2างฝV_งออกไปเล็กนอย ซึ่งใชเปLนที่ตั้งบานเรือนของ
ราษฎรที่อาศัยอยู2ตามริมฝV_งแม2น้ําปQง
2.) พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน (UNDULATING AND ROLLING TERRACE)
มีพื้นที่ประมาณรอยละ24 ของพื้นที่ทั้งหมด มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 350600 เมตร มีสภาพพื้นที่เปLนที่ลอนคลื่นสูงๆต่ําๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหรือภูมิอากาศทําใหทาง
น้ําไหลกัดเซาะลึกลงไปในแนวดิ่งทิ้งบริเวณที่เปLนดินตะกอนบริเวณเหล2านี้ในปVจจุบันจะมีลําหวยและทางน้ําไหล
ผ2านกัดเซาะอยู2โดยทั่วไป
3.) บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน (HILLS AND MOUNTAINS)
เปL นลั กษณะภู มิ ประเทศ ซึ่ งประกอบเปL นพื้ นที่ ส2 วนใหญ2 ของจั งหวั ดลํ าพู น มี พื้ นที่ ประมาณ
รอยละ 64 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปLนเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน ต2อเนื่องกันไป จากทิศ
ตะวันออก ซึ่งติ ดต2อกั บเขตจังหวัดลําปาง เปLนแนวลงมาจนถึงทางทิ ศใตของอําเภอลี้ ติ ดต2อกั บจังหวัดตากแลว
เลาะลําน้ําแม2ปQงขึ้นไป ทางทิศเหนือจนจดเขตจังหวัดเชียงใหม2 ทางทิศตะวันตก ส2วนใหญ2ของพื้นที่มีความลาดเอียง
มากกว2 ารอยละ 16 ขึ้ นไป มี ความสู งจากระดั บน้ํ าทะเล 600-1,000 เมตร บริ เวณเนิ นเขาและภู เขาสู ง
สลับซับซอนของจังหวัดลําพูนนี้ มีลําหวยและทางน้ําเล็ก ๆ อยู2มากมาย แต2ส2วนใหญ2มีน้ําไหลเฉพาะฤดูฝนเท2านั้น

ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

-31.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดลําพูนตั้งอยู2ในภาคเหนือ ซึ่งตามตําแหน2งที่ตั้งอยู2ในเขตรอนที่ค2อนไปทางเขต
อากาศอบอุ2นในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค2อนขางหนาว แต2เนื่องจากอยู2ลึกเขาไปในแผ2นดินห2างไกลจากทะเล
จึงมีฤดูแลงที่ยาวนานและอากาศจะรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต2างกันอย2าง
เด2นชัด 3 ช2วงฤดู คือ
ฤดูหนาว ช2วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ(
ฤดูรอน ช2วงกลางเดือนกุมภาพันธ( – กลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน ช2วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม
อุณหภูมิ
อุณหภูมิสูงสุด ในปO 2554 วันที่ 8 มีนาคม 2554 วัดได 38.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุด ในปO 2554 วันที่ 21 ธันวาคม 2554 วัดได 12.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยตลอดทั้งปO 2554 เท2ากับ 26.6 องศาเซลเซียส
ความชื้น
ความชื้นเฉลี่ยตลอดทั้งปO 74 %
ปริมาณฝน (ปO 2554)
1. ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดลําพูนตลอดปO วัดได 1,706.7 มิลลิเมตร
2. จํานวนวันที่ฝนตกตลอดปO 129 วัน
3. ปริมาณฝนสูงสุด วัดได 81.4 มิลลิเมตร เมื่อเดือน 31 กรกฎาคม 2554

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555
1.4 การแบ*งเขตการปกครอง
จังหวัดลําพูน แบ2งเขตการปกครองออกเปLน 8 อําเภอ 51 ตําบล 575 หมู2บาน
1 องค(การบริหารส2วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 36 เทศบาลตําบล 20 องค(การบริหารส2วนตําบล
การแบ*งเขตการปกครองจังหวัดลําพูน
อําเภอ

พื้นที่ ตร.กม.

ตําบล

หมูบ* าน

อบต.

ชุมชน

159

เทศบาล
เมือง/ตําบล
13

3

17

ห*างจาก
จังหวัด
2 กม.

เมืองลําพูน
(รวมเทศบาลเมือง
ลําพูน/เทศบาลตําบล)
ป4าซาง
บานโฮ2ง
แม2ทา
ลี้
ทุ2งหัวชาง
บานธิ
เวียงหนองล2อง
รวม

479.825

15

299.950
596.901
762.630
1,701.990
486.129
129.024
49.433
4,505.882

9
5
6
8
3
2
3
51

89
62
71
99
35
36
24
575

4
2
7
6
1
1
3
37

4
4
1
4
3
1
20

17

11
36
25
105
105
26
45
-

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.

-41.5 พื้นทีป่ Sาไม
จังหวัดลําพูนมีพื้นที่ป4าไม จํานวน 2,725.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,703,429 ไร2 คิดเปLน
รอยละ 60.49 ของพื้นที่ทั้งหมด ป4าไมที่พบในบริเวณจังหวัด ประกอบดวยป4าไม 3 ประเภทคือ
1) ป4าเต็งรัง ป4าแพะ ป4าแดง พบในที่แหงแลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ( มีกรวดปน ไมที่พบ
อาทิเช2น ไมเหียง ไมพลวง
2) ป4าเบญจพรรณ หรือป4าผสมผลัดใบ พบบริเวณที่มีดินค2อนขางลึกตามเชิงเขาและพื้นที่ราบที่
มีความชุ2มชื้นมาก โดยเฉพาะริมหวยและหุบเขา มักจะมีไมสักขึ้นปะปนทั่วไป ไมอื่น ๆ ประกอบดวย ประดู2
ตะแบก มะค2าโมง งิ้ว ส2วนไมพื้นล2างไดแก2 ไผ2ชนิดต2าง ๆ
3) ป4าดิบแลง พบบริเวณหุบเขา ริมลําหวย เหมือนป4าเบญจพรรณ แต2บริเวณที่พบป4าประเภท
นี้จะมีดินลึกกว2า ความชุ2มชื้นมากกว2าพันธุ(ไมที่พบคือ ยาง ตะเคียนทอง
ขอมูลพื้นทีป่ Sาตามกฎหมาย
รายชื่อปSาสงวนแห*งชาติ จํานวน 10 แห*ง คือ
เนื้อที่
ที่
ชื่อป4าสงวนแห2งชาติ
ทองที่อําเภอ
ไร2
ตารางกิโลเมตร
1 ป4าแม2ธิ -แม2ตีบแม2สาร
119,375.00
191.00
เมืองลําพูน,บานธิ
2 ป4าแม2ทา
392,250.00
627.60
แม2ทา
3 ป4าแม2อาว
53,606.25
85.77
ป4าซาง
4 ป4าบานโฮ2ง
202,812.50
324.50
บานโฮ2ง
5 ป4าขุนแม2ลี้
273,750.00
438.00
ทุ2งหัวชาง
6 ป4าแม2ตืน - แม2แนต
294,350.00
470.00
ลี้
7 ป4าแม2ลี้
167,032.00
267.251
ลี้
8 ป4าแม2หาด - แม2กอ
275,000.00
440.00
ลี้
9 ป4าเหมืองจี้ - สันป4าสัก
12,656.00
20.2496
เมืองลําพูน
10 ป4าดอยขุนตาล
39,206.25
62.73
แม2ทา
รวม
1,830,038.00
2,927.1006
หมายเหตุ * จํานวนเนื้อที่ป4าครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขางเคียงดวย
พื้นที่ป4าตามภาพถ2ายดาวเทียม 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
** ขอมูลจากภาพถ2ายทางดาวเทียม มาตราส2วน 1:50,000 แต2ยังไม2ไดตรวจสอบภาคพื้นดิน
รายชื่ออุทยานแห*งชาติ จํานวน 2 แห*ง คือ
เนื้อที่
ที่ ชื่ออุทยานแห2งชาติ
ไร2
1 ดอยขุนตาล
159,556.25
(อยู2ในจังหวัดลําพูน)
(32,500.00)
2 แม2ปQง
626,875.00
(อยู2ในจังหวัดลําพูน) (376,250.00)

ตร.กม.
255.29
(52.00)
1,003.00
(602.00)

ทองที่อําเภอ
อ.แม2ทา จ.ลําพูน
อ.หางฉัตร จ. ลําปาง
อ.ลี้ จ.ลําพูน อ. ดอยเต2า จ.เชียงใหม2
อ.สามเงา จ.ตาก

-5เขตรักษาพันธุ5สัตว5ปSา จํานวน 1 แห*ง คือ
เขตรักษาพันธุ(สัตว(ป4าดอยผาเมือง (ลําพูน - ลําปาง) เนื้อที่ 366,250 ไร2 หรือ 586 ตร.กม.
(อยู2ในพื้นที่จังหวัดลําพูน 277,949 ไร2 หรือ 447.72 ตารางกิโลเมตร)
วนอุทยาน จํานวน 1 แห*ง คือ
วนอุทยานดอยเวียงแกว เนื้อที่ประมาณ 26,050 ไร2 หรือ 41.68 ตร.กม. อยู2ในทองที่อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน
ที่มา : สํานักงานป4าไมจังหวัดลําพูน ณ เดือนพฤศจิกายน 2555
พื้นที่ป4าสงวนแห2งชาติ เขตป4าอนุรักษ( (ZONE C)
ปUงบประมาณ
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

พื้นทีป่ Sา
(ตร.กม.)
1,929.04
1,929.04
1,929.04
1,929.04
1,929.04
1,929.04
1,929.04
1,929.04
1,929.04
1,929.04
1,929.04

(ไร*)
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00
1,205,650.00

พื้นทีป่ Sาไมที่ถูกบุกรุก
(ตร.กม.)
(ไร*)
0.45
282.94
0.41
255.15
0.72
451.18
0.17
104.22
0.20
124.89
-

%ของพื้นที่
จังหวัด.
0.010
0.009
0.016
0.004
0.004
-

พื้นที่ป4าสงวนแห2งชาติ เขตป4าเศรษฐกิจ (ZONE E)
ปUงบประมาณ
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

พื้นทีป่ Sา
(ตร.กม.)
882.28
882.28
882.28
882.28
882.28
882.28
882.28
882.28
882.28
882.28
882.28

(ไร*)
551,425.00
551,425.00
551,425.00
551,425.00
551,425.00
551,425.00
551,425.00
551,425.00
551,425.00
551,425.00
551,425.00

พื้นทีป่ Sาไมที่ถูกบุกรุก
(ตร.กม.)
(ไร*)
0.35
221.72
2.14
1,340.55
0.72
446.91
0.86
538.14
0.20
122.86
0.28
173.00
0.42
262.70
0.28
174.00
-

เปอร5เซ็นต5ของ
พื้นที่จังหวัด
0.008
0.048
0.016
0.019
0.004
0.006
0.009
0.006
-

-6พื้นที่ป4าสงวนแห2งชาติ เขตป4าเพื่อการเกษตร (ZONE A)
ปUงบประมาณ
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

พื้นทีป่ Sา
(ตร.กม.)
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16

(ไร*)
13,850.00
13,850.00
13,850.00
13,850.00
13,850.00
13,850.00
13,850.00
13,850.00
13,850.00
13,850.00
13,850.00

พื้นทีป่ Sาไมที่ถูกบุกรุก
(ตร.กม.)
(ไร*)
0.05
30.91
0.07
45.64
0.04
28.12
-

เปอร5เซ็นต5ของพื้นที่
จังหวัด
0.001
0.002
0.001
-

ไม2มีพื้นที่ถูกบุกรุกในพื้นที่ป4าสงวนแห2งชาติที่มอบให สปก.และพื้นที่ป4าอื่นๆ (ป4าตาม พรบ.ป4าไม)
ที่มา : สํานักงานจัดการป4าไมที่ 1 (เชียงใหม2) (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 2555)
ทรัพยากรสัตว5ปSาและความหลากหลายทางชีวภาพ
แหล2งสําคัญที่มีทรัพยากรสัตว(ป4าและความหลากหลายทางชีวภาพจะมี อยู2 3 แหล2งใหญ2ดวยกันคือ
อุทยานแห*งชาติแม*ปYง สัตว(ป4าที่อาศัยอยู2จะแตกต2างกันตามลักษณะประเภทป4า
ปSาเบญจพรรณ พบขึ้นไปทั่วทั้งในที่ราบและตามลาดเขา ในระดับความสูงจากน้ําทะเลระหว2าง
450-800 เมตร ชนิดไมที่สําคัญไดแก2 สัก แดง กระพี้เขาควาย มะกอกเกลื้อน กระพี้จั่น ประดู2 ตะครอ เก็ดแดง
ตีนนก ฯลฯ พืชพื้นล2างไดแก2 เสี้ยวป4า ไผ2รวก ไผ2ซางนวล ไผ2หนาม เปJง กวาวเครือ ถั่ว ปอยาบ เปLนตน ในบริเวณ
ของป4าผลัดใบทั้งสองชนิดนี้เปLนแหล2งที่อยู2อาศัยและแหล2งอาหารของ กระต2ายป4า เกง กวางป4า วัวแดง ไก2ป4า นก
กระทาทุ2ง นกคุ2ม นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานตะโพกแดง นกขี้เถาใหญ2 นกกระจิบหญาสีขางแดง แย
ตะกวด และงูกะปะ เปLนตน
ปSาดงดิบ ประกอบดวยป4าดิบแลงและป4าดิบชื้น พันธุ(ไมที่สําคัญไดแก2 ตะเคียนทอง มะค2าโมง
กระบก มะกอก และสมอพิเภก เปLนตน เปLนที่อยู2อาศัยและแหล2งหลบซ2อนตัวของหมีควาย กวางป4า วัวแดง ลิงลม
ลิงวอก ชะนีมือขาว กระรอก นกกาฮัง นกแกkก นกปรอดโอ2งเมืองเหนือ และนกเขียวคราม ในบริเวณทุ2งหญา เช2น
ทุ2งกิ๊ก และทุ2งนางู ซึ่งเปLนที่ราบบนเนินเขา สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 550 เมตร ดินเปLนดินปนทรายหรือ
ลูกรัง มีความลึกพอสมควร มีไฟป4าเกิดเปLนประจํา มีไมยืนตนขนาดเล็กขึ้นกระจายอยู2ห2างๆ ไดแก2 รักขาว รกฟJา
และสมอไทย ส2วนไมพื้นล2างไดแก2 เปJง หญาคา ถั่ว และกระเจียว เปLนตน เปLนที่อยู2อาศัยของสัตว(ป4าขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง เช2น กระจอน กระแต อนเล็ก เกง หมูป4า เม2นใหญ2แผงคอสั้น ชะมด อีเห็น นกปรอดสวน นกปรอดกน
แดง นกกะติ๊ดขี้หมู เหยี่ยวขาว นกคุ2มอืด นกเขาใหญ2 นกกระปูดใหญ2 กิ้งก2าสวน จิ้งเหลนบาน คางคกบาน เขียด
หนอง อึ่งอี๊ดต2างๆ เปLนตน ตามบริเวณยอดเขา หลืบผา ถ้ํา และหนาผาหินปูน เปLนที่อาศัยของเลียงผา กวางผา
เม2นใหญ2แผงคอสั้น อนใหญ2 ลิงวอก ชะมด อีเห็น กระรอก คางคาว และเปLนที่สรางรัง วางไข2ของเหยี่ยวชนิดต2างๆ
และนางแอ2นตะโพกแดง ในบริเวณริมฝV_งน้ํา พื้นที่ชายน้ําหรือในแหล2งน้ําเปLนถิ่นที่อยู2อาศัยและแหล2งอาหารของ
นากใหญ2 พังพอนกินปู เสือปลา เหี้ย นกอีล้ํา เปLดแดง นกกระสานวล นกยางกรอกพันธุ(จีน นกยางเขียว นกกวัก
เต2าหวาย ตะพาบน้ํา งูลายสอ เขียดหนอง เขียดหลังเขียว ปลารากกลวย ปลากาง ปลาดุก ปลาไหล เปLนตน

-7สัตว$ป>ามีอยู)ชุกชุมโดยเฉพาะอย)างยิ่งตามริมฝ9@งแม)น้ําปAง เช)น เกง วัวแดง หมูป>า หมีควาย เลียงผา
กวางผา เสือปลา ไก)ป>า ชะมดเช็ด ลิง ค)างเทา ชะนี หมาจิ้งจอก กระต)ายป>า กระรอก นอกจากนี้ ยังมีนกชนิดต)างๆ
ทั้งนกประจําถิ่น และยายถิ่นอีกมากมายภายในเขตอุทยานแห)งชาติ รวมทั้งยังเป7นแหล)งพันธุ$ปลาน้ําจืดที่สําคัญ
เช)น ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาบู) ปลาแรด
อุทยานแหงชาติ ดอยขุ นตาล สั ตว$ ป>า ที่อ าศั ยอยู)ในบริ เวณนี้ ประกอบดวย เกง หมู ป>า ชะมด
แผงหางปลอง อนเล็ก กระแตเหนือ กระรอกทองแดง กระเล็นขนปลายหูสั้น กระจอน คางคาวขอบหูขาวกลาง
หนูทองขาว ไก)ป>า นกยางกรอกพันธุ$จีน นกยางไฟหัวน้ําตาล นกคุ)มอกลาย นกปากซ)อมหางพัด นกชายเลนน้ําจืด
นกเดาดิน นกเขาไฟ นกอีวาบตั๊กแตนนกบั้งรอกใหญ) นกกระปูดใหญ) นกเคากู) นกแอ)นตาล นกกะเต็นนอย
นกจาบคาเล็ก นกตะขาบทุ)ง นกตีทอง นกเดาลมเหลือง นกเขนนอยปDกแถบขาว นกขมิ้นนอยสวน นกเขียวกานตอง
ปDกสีฟEา นกปรอดเหลืองหัวจุก นกไต)ไมหนาผากกํามะหยี่ นกกินปลีอกเหลือง จิ้งจกหางแบน กิ้งก)าบินปDกสีสม
จิ้งเหลนหลากหลาย ตะกวด งูลายสอสวน งูเขียวหางไหมทองเขียว คางคกบาน กบหนอง และอึ่งขางดํา
เขตรักษาพันธุGสัตวGปJาดอยผาเมือง
ทรัพยากรสัตว$ป>าภายในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ$สัตว$ป>า
ดอยผาเมือง มีสัตว$ป>าอาศัยอยู)หลายชนิด เช)น หมี เสือ เกง ไก)ป>า เหยี่ยว นกเอี้ยงสาริกา นกเขาลาย กิ้งก)าบิน
กระรอกบินเล็ก ลิ่น แลน บ)าง หมูป>า ตุ)น งูกะปะ งูเหลือม งูเห)า ฯลฯ สัตว$ป>า จํานวนชนิด สกุล (จํานวน) วงศ$
(จํานวน) นก สัตว$จําพวกเลี้ยงลูกดวยนม สัตว$จําพวกเลื้อยคลาน สัตว$จําพวกสะเทินน้ําสะเทินบก แมลง ปลา
ที่มา : กรมอุทยานแห2งชาติ สัตว(ป4าและพันธุ(พืช 2551 ขอมูล web ( สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําพูน ธันวาคม 2554 )
1.6 ประชากร
ปVจจุบันมีประชากร จํานวน 404,560 คน แยกรายละเอียด ดังนี้
- เพศชาย 196,868 คน เพศหญิง 207,692 คน
- ความหนาแน2นของประชากร โดยเฉลี่ยเท2ากับ 89.78 คน ต2อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
ตั้งแต2ปO 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 จังหวัดลําพูนมีแนวโนมของประชากรวันสูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงตอง
วางแผนในการเตรียมพรอมเขาสู)สังคมผูสูงอายุ ตั้งแต)การเตรียมความพรอมแก)คนหนุ)มสาว ใหเป7นคนสูงวัยที่มี
คุณภาพ ( Active Aging ) จนถึงการเตรียมระบบบริการสุขภาพที่รองรับป9ญหาโรคเรื้อรัง และโรคที่เกี่ยวของกับ
ผูสูงอายุ เช)นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ
ที่มา : สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555

-8ตารางแสดงรายละเอียดประชากร และครัวเรือน ของจังหวัดลําพูน
พื้นที่
อ.เมืองลําพูน
อ.ปSาซาง
อ.บานโฮ*ง
อ.แม*ทา
อ.ลี้
อ.ทุ*งหัวชาง
อ.บานธิ
อ. เวียงหนองล*อง
รวมทั้งจังหวัด

ชาย
67,828
27,198
20,152
19,477
34,717
9,958
8,401
8,708

จํานวนประชากร
หญิง
75,635
29,041
21,237
19,938
33,948
9,702
8,947
9,166

รวม
143,463
56,239
41,389
39,415
68,665
19,660
17,348
17,874

จํานวน
บาน
67,646
22,477
14,843
15,495
22,496
6,726
6,752
7,064

196,439

207,614

404,053

163,499

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2555
2. สภาพสังคม
2.1 ดานการศึกษา
จังหวัดลําพูน มีการจัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีสถานศึกษาในระบบ
ตั้งแต2อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา โดยจําแนกการศึกษาได ดังนี้
(1) การศึกษาในระบบโรงเรียน แบ2งตามสังกัดได ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 รับผิดชอบดูแลโรงเรียนใน
เขตอําเภอเมืองลําพูน อําเภอแม2ทา อําเภอป4าซาง อําเภอบานธิ มีโรงเรียนในสังกัด 164 โรง (รวมโรงเรียนเอกชน
20โรง)
ปOการศึก ษา 2555 มีจํานวนนั กเรี ยนทั้งหมด 12,516 คน (ขอมูล 10 มิ. ย. 55)
จํานวนครู 892 คน บุคลากรทางการศึกษา 103 คน นักเรียนที่จบการศึกษาปOการศึกษา 2554 จํานวน
3,476 คน แยกเปLน ก2อนประถมศึกษา จํานวน 1,471 คน ประถมศึกษาปOที่ 6 จํานวน 1,531 คน
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 474 คน (ขอมูลจํานวนนักเรียน ครู และนักเรียนที่จบการศึกษา ไม2รวมขอมูลของ
เอกชน และสพม.35)
ขอมูลโรงเรียนเอกชน
ปO ก ารศึ ก ษา 2555 มี จํ า นวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมด 9,769 คน (ขอมู ล 10 มิ . ย. 55)
จํานวนครู 522 คน นักเรียนที่จบการศึกษาปOการศึกษา 2554 จํานวน 2,409 คน แยกเปLนก2อนประถมศึกษา
จํานวน 894 คน ประถมศึกษาปOที่ 6 จํานวน 541 คน มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 501 คน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 198 คน ปวช. จํานวน 138 คน ปวส. จํานวน 137 คน
ที่มา : สพป.ลําพูน เขต1 (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555)

-9สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในเขตอําเภอบานโฮ)ง
อําเภอลี้ อําเภอทุ)งหัวชาง และเวียงหนองล)อง
- มีจํานวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน
เขต ๒ จําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สังกัด
จํานวน (แหง/สาขา)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ *
๙๐ /๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
๕
สํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมการศึกษาเอกชน
๖
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติ
๖
องค$กรปกครองส)วนทองถิ่น
๕
รวม
๑๑๓ /๑
หมายเหตุ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒
มีจํานวน ๙๐ โรงเรียน และ ๑ สาขาหองเรียน คือสาขาหองเรียนเรือนแพ

- มีจํานวนนักเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต ๒ จําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
สํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติ
องค$กรปกครองส)วนทองถิ่น
รวม

จํานวนนักเรียน (คน)
๑๑,๓๔๔
๔,๑๘๓
๑,๖๓๘
๓๒๓
๓๙๐
๘๙๖
๑๘,๗๗๔

- มีจํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพื้นที่บริการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ จําแนกตามสังกัดของสถานศึกษา ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
สํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห)งชาติ
องค$กรปกครองส)วนทองถิน่
รวม

จํานวน (คน)
ผูบริหาร ครู
ลูกจาง
ประจํา
๘๖
๘๖๔
๖๔
๑๒
๒๒๔
๑๙
๑๑
๙๓
๑๙
๕
๒๓
๑
๕
๓๕
๑๘
๓
๓๗
๑๑
๑๒๒ ๑,๒๗๖ ๑๓๒

ลูกจาง
ชั่วคราว
๑๖๒
๒๔
๒๙
๑๕
๒๘
๑๓
๒๗๑

-10- มีจํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติราชการบนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ ดังนี้
ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒
ผูอํานวยการกลุ)ม
ศึกษานิเทศก$
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

จํานวน (คน)
๑
๗
๘
๑๕
๒๘
๕
๑๘
๘๒

ที่มา : กลุ)มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

(2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.1) สํานักงานส*งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(กศน.) มีดังนี้
- สํานักงานส2งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน 1 แห2ง
- ศูนย(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
8 แห2ง
- หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองลําพูน
1 แห2ง
- หองสมุดประชาชนประจําอําเภอ
7 แห2ง
- ศูนย(การเรียนชุมชนประจําตําบล
51 แห2ง
- ศูนย(การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม2ฟJาหลวงอําเภอแม2ทา
10 แห2ง
- ศูนย(การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม2ฟJาหลวงอําเภอทุ2งหัวชาง
5 แห2ง
ที่มา : สนง. ส2งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน (ตุลาคม 2555)
2.2) แหล*งความรูอื่นๆ จังหวัดลําพูนมีแหล2งขอมูลและความรูดานวัฒนธรรม ดังนี้
- หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
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(ขอมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน
1 แห2ง
- โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบาลลําพูน)
1 แห2ง
- ช2างฝOมือพื้นบาน
10 สาขา
ที่มา: (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน) ขมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

-112.2 ดานศาสนา
จังหวัดลําพูนมีจํานวนวัดทั้งหมด 407 วัด แยกเปLน ธรรมยุต 5 วัด มหานิกาย 402 วัด
พระอารามหลวง 2 วัด วัดราษฎร( 405 วัด เปLนวัดที่ไดรับวิสุงคามสีมา 290 วัด มีจํานวน สํานักสงฆ( 70 วัด
จํานวนที่พักสงฆ((อาราม) 73 แห2ง วัดราง 277 วัด
- จํานวนพระภิกษุ 1,591 รูป จํานวนสามเณร 1,813 รูป
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
11 แห2ง
- สํานักศาสนศึกษา แผนกธรรม – บาลี
85 แห2ง
- หน2วยอบรมประชาชนประจําตําบล
55แห2ง
- ศูนย(อบรมเด็กก2อนเกณฑ(ในวัด
30 แห2ง
- ศูนย(พุทธศาสนาวัดอาทิตย(
80 แห2ง
- สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
7แห2ง
- ศาสนสถานอื่น ๆ (โบสถ(คธอลิก 25 แห2ง โบสถ(โปรแตสแตนท( 2 แห2ง มัสยิด 1 แห2ง)
จํานวนประชาชนที่นับถือศาสนาต2าง ๆ ไดแก2 พุทธศาสนิกชน 401,046 คนหรือรอยละ
98.94 คริสต(ศาสนิกชน 1,112 คน รอยละ 0.27 อิสลามมิกชน 325 คน รอยละ 0.08 ซิกส( 28 คน
รอยละ 0.007 พราหมณ( 20 คน รอยละ 0.005
ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน พฤศจิกายน 2555
2.3 การบริการสาธารณสุข
ในปO 2555 มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐบาล แบ2งเปLนโรงพยาบาลทั่วไป 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 โดยมีจํานวนเจาหนาที่ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของจังหวัดลําพูน ดังนี้ แพทย( 88 คน ทันตแพทย( 36 คน เภสัชกร 60 คน พยาบาลวิชาชีพ 660 คน
พยาบาลเทคนิค 14 คน และเจาหนาที่โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบล 251 คน
สัดส2วนแพทย(ต2อประชากร
1 : 4,590
สัดส2วนทันตแพทย(ต2อประชากร
1 : 11,220
สัดส2วนเภสัชกรต2อประชากร
1 : 6,732
สัดส2วนพยาบาลวิชาชีพต2อประชากร 1 : 612
สัดส2วนพยาบาลเทคนิคต2อประชากร 1 : 28,853
สัดส2วนเจาหนาที่รพ.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

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2555

-122.4 อาชญากรรม
สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบหวงแต2 ต.ค.2554 - ก.ย.2555
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
1. คดีอุกฉกรรจ(และสะเทือนขวัญ
ประเภทคดี
ฆ2าผูอื่นโดยเจตนา
ปลนทรัพย(
ชิงทรัพย((รวม)
ลักพาเรียกค2าไถ2
วางเพลิง
รวม

2554
รับแจง จับ
10
8
1
1
3
3
0
0
3
3
17
15

2555
รับแจง จับ
4
3
2
2
5
4
0
0
0
0
11
9

เปรียบเทียบรับแจง
+เพิ่ม-ลด
%
-6
-60.00
1
100
2
66.67
0
0.00
-3
-100
-6
-35.29

2554
รับแจง จับ
10
8
0
0
2
2
11
11
77
72
18
18
118 111

2555
เปรียบเทียบรับแจง
รับแจง จับ +เพิ่ม-ลด
%
4
3
-6
-60.00
5
5
5
0.00
0
0
-2
-100
14
12
3
27.27
84
78
7
9.09
14
13
-4
-22.22
121 111
3
2.54

2554
รับแจง
จับ
344
235
9
8
0
0
1
1
3
3
3
3
0
0
1
1
1
1
28
25
387 274

2555
รับแจง
จับ
307
208
5
3
0
0
1
1
5
4
4
3
1
1
2
2
1
1
63
56
384 275

จับ%
75.00
100
80.00
0.00
0.00
81.82

2. คดีชีวิต ร2างกายและเพศ
ประเภทคดี
ฆ2าผูอื่นโดยเจตนา
ฆ2าผูอื่นโดยไม2เจตนา
ทําใหตายโดยประมาท
พยายามฆ2า
ทํารายร2างกาย
ข2มขืนกระทําชําเรา
รวม

จับ%
75.00
100
0.00
85.71
92.86
92.86
91.74

3. คดีประทุษรายต2อทรัพย(
ประเภทคดี
ลักทรัพย(
วิ่งราวทรัพย(
รีดเอาทรัพย(
กรรโชกทรัพย(
ชิงทรัพย((รวม)
-บาดเจ็บ
-ไม2บาดเจ็บ
ปลนทรัพย(
รับของโจร
ทําใหเสียทรัพย(
รวม

เปรียบเทียบรับแจง
+เพิ่ม-ลด
%
-37
-10.76
-4
-44.44
0
0.00
0
0.00
2
66.67
1
33.33
1
0.00
1
100
0
0.00
35
125
-3
-0.78

จับ%
67.75
60.00
0.00
100
80
75
100
100
100
88.89
71.61

-134. คดีที่น2าสนใจ
ประเภทคดี
โจรกรรมรถจักรยานยนต(
โจรกรรมรถยนต(
โจรกรรมโค-กระบือ
โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร
ปลน,ชิงทรัพย(รถยนต(โดยสาร
ปลน,ชิงทรัพย(รถยนต(แทkกซี่
ข2มขืนและฆ2า
ลักพาเรียกค2าไถ2
ฉอโกง
ยักยอก
รวม

2554
รับแจง
จับ
94
25
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
24
78
54
230
103

2555
รับแจง
จับ
69
25
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
29
112
54
448
111

เปรียบเทียบรับแจง
+เพิ่ม-ลด
%
-25
-26.60
4
133.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205 372.73
34
43.59
218
94.78

จับ%
36.23
42.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.15
48.21
24.78

5. คดีที่รัฐเปLนผูเสียหาย
ประเภทคดี
อาวุธปrน(รวม)
-อาวุธปrนธรรมดา
-อาวุธปrนสงคราม
การพนัน(รวม)
-การพนันทั่วไป
-การพนันสลากกินรวบ
ยาเสพติด
ปรามการคาประเวณี
มีและเผยแพร2วัตถุลามก
รวม

สังกัด
ภ.จว.ลําพูน
สภ.เมืองลําพูน
สภ.ป4าซาง
สภ.บานโฮ2ง
สภ.ลี้
สภ.บานธิ
สภ.แม2ทา
สภ.ทุ2งหัวชาง
สภ.เวียงหนองล2อง
สภ.เหมืองจี้
สภ.ทากาศ
สภ.กอ
รวมทั้งหมด (นาย)

2554
2555
+เพิ่ม-ลด
%
จับ/ราย จับ/คน จับ/ราย จับ/คน
129
130
168
164
39
30.23
127
128
167
164
40
31.50
2
2
1
0
-1
-50.00
459
815
350
639
-109
-23.75
306
661
244
533
-62
-20.26
153
154
106
106
-47
-30.72
1513 1567 1447
14
93
6.15
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00
2101 2512 1965 817
-136
-6.473
อัตรากําลังพลของเจาหนาที่ต ํารวจจังหวัดลําพูน
สัญญาบัตร (นาย)
ประทวน (นาย)
47
49
99
150
50
74
36
51
47
64
35
28
36
38
26
43
30
50
27
34
34
27
15
11
482
619

ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555

รวมแต*ละ สภ. (นาย)
96
249
124
87
111
63
74
69
80
61
61
26
1101

-143. สภาพทางเศรษฐกิจ
3.1 ผลิตภัณฑ5มวลรวมจังหวัด / รายไดประชากร
ตารางแสดงผลิตภัณฑ5มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาปdจจุบัน)
(หน2วย : ลานบาท)
ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม การล)าสัตว$ และการป>าไม
สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาเหมืองแร)และเหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟEา ประปา และโรงแยกกiาซ
สาขาก)อสราง
สาขาการขายส)ง การขายปลีก การซ)อมแซมยานยนต$
จักรยานยนต$ ของใชส)วนบุคคลและของใชในครัวเรือน

2548 r 2549 r 2550 r 2551 r 2552 r 2553 p
4,350 5,945 4,292 4,113 5,244 5,730
4,213 5,849 4,200 4,001 5,136 5,592
138
95
93
112
109
138
37,813 40,172 40,716 40,402 41,329 42,369
37
85
43
52
100
143
28,351 29,654 29,184 28,007 28,064 27,913
900 1,043 1,214 1,137 1,249 1,399
855 1,122 1,291 1,011
982 1,400
720

815

807

890

767

836

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
200
212
210
191
216
262
สาขาการขนส)ง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
313
323
371
321
352
409
สาขาตัวกลางทางการเงิน
1,283 1,349 1,602 1,769 1,831 2,063
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย$ การใหเช)าและ
1,802 1,749 1,755 2,480 2,997 2,746
บริการทางธุรกิจ
สาขาการบริหารราชการและการปEองกันประเทศ
1,192 1,359 1,518 1,673 1,770 2,027
รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ
สาขาการศึกษา
1,378 1,532 1,769 1,816 1,859 1,920
สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม
530
628
675
746
834
866
สาขาการใหบริการดานชุมชน สังคมและบริการส)วน
229
269
255
272
249
326
บุคคลอื่นๆ
สาขาลูกจางในครัวเรือนส)วนบุคคล
24
32
22
36
58
58
ผลิตภัณฑGมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product
42,164 46,117 45,009 44,515 46,573 48,099
ผลิตภัณฑGมวลรวมจังหวัดตอหัว (บาท)
98,145 106,936 104,031 102,636 107,174 110,500
จํานวนประชากร (1,000 คน)
430
431
433
434
435
435

ที่มา : สถิติผลิตภัณฑ(มวลรวมจังหวัดแบบ Bottom up ณ เดือนกันยายน 2555
จัดทําโดย : คณะทํางานการจัดทําสถิติผลิตภัณฑ(มวลรวมจังหวัดลําพูน
รายไดเฉลี่ยของประชากร (ปO 2553) จํานวน 110,500 บาท ต2อคนต2อปO ผลิตภัณฑ(มวลรวม
(GPP) มีมูลค2า 48,099 ลานบาท อันดับหนึ่ง คือ สาขาอุตสาหกรรม อันดับสอง คือ สาขาเกษตรกรรมฯ
อันดับสาม คือ สาขาอสังหาริมทรัพย(ฯ

-15-

-163.2 การเกษตรกรรม
จังหวัดลําพูนมีเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร รวม 672,104 ไร2 คิดเปLนรอยละ 23.87
ของเนื้อที่จังหวัด มีเกษตรกร 73,694 ครัวเรือน คิดเปLนรอยละ 47.95 ของครัวเรือนทั้งจังหวัด
การใชเนื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
ประเภทเนื้อที่
เนื้อที่จังหวัด
เนื้อที่การเกษตร
1 ที่นา
2 พืชไร2
3 ไมผล – ไมยืนตน
4 พืชผัก
5 ไมดอก – ไมประดับ
6 ที่เกษตรอื่น ๆ

จํานวน (ไร2)
2,816,178
672,107
145,884
136,583
334,156
18,331
226
36,924

รอยละของ
เนื้อที่จังหวัด
100
23.87
5.18
4.85
11.87
0.65
0.01
1.31

รอยละของ
เนื้อที่การเกษตร
100
21.71
20.32
49.72
2.73
0.03
5.49

เนื้อที่ทางการเกษตรกรรมส2วนใหญ2เปLนเนื้อที่ปลูกไมผล-ไมยืนตน (49.72%) และมีแนวโนม
ทรงตัวส2วนเนื้อที่การเกษตรโดยรวมมีแนวโนมทรงตัว เนื่องจากการชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดลําพูน ที่ทํารายไดหลักใหเกษตรกร คือ ลําไย หอมแดง และ
กระเทียม รองลงไปไดแก2 พืชผัก ขาวโพดเลี้ยงสัตว( สําหรับขาวนั้นส2วนใหญ2ปลูกเพื่อการบริโภคในจังหวัด ซึ่งยัง
ตองมีการนํามาจากต2างจังหวัดเพิ่มขึ้นดวยเนื่องจากมีประชากรแฝงที่เขามาทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
สถิติการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ปO 2554 ตัดยอดขอมูล มกราคม –ธันวาคม 2554
ชนิดพืช
(CROP)
1. ลําไย (LONGAN)
2. ขาวนาปO (MAJOR RICE)
3. ขาวนาปรัง (SECOND RICE)
4. ขาวโพดเลี้ยงสัตว( (M AIZE)
5. ถั่วเขียว (MUNGBEANS)
6. ถั่วลิสง (PEANUTS)
7. ถั่วเหลือง(SOYBEANS)
8. ถั่วเหลืองฝVกสด
(GREEN SOYBEANS)
9. มันฝรั่ง (POTATO)
10. มันสําปะหลัง (CASSAVA)
11. ยาสูบพันธุ(เวอร(จิเนียร(
(TOBACCO)
12. แคนตาลูป (CANTALOUPE)
13. แตงโม (WATERMELON)

เนื้อที่ปลูก (ไร2)
PLANTED AREA (RAI)
270,573
136,399
22,3290
135,634
11,124
502
434
532

เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
HARVESTED AREA (RAI) PRODUCTION (TON)
201,634
155,304
129,688
79,815
20,935
14,657
129,319
94,856
11,057
1,848
778
296
274
63
532
602

6,465
12,799
2,192

3,384
253
2,866

7,254
735
1,440

105
364

73
399

113
1,252
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(CROP)
14. กระเทียม (GARLIC)
15. หอมแดง (SHALLOT)
16. ขาวโพดฝVกอ2อน (BABY CORN)
17. พืชผักอื่น ๆ (VEGETABLES)

เนื้อที่ปลูก (ไร2)
PLANTED AREA (RAI)
6,180
5,284
1,311
25,850

เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน)
HARVESTED AREA (RAI) PRODUCTION (TON)
10,798
10,172
7,472
9,873
1,660
2,084
33,683
33,067

หมายเหตุ 1. พืชที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากกว2าเนื้อที่ปลูกเนื่องจากมีเนื้อที่ปลูกเดิมในปO 2553 แต2เก็บเกี่ยวผล
ใน ปO 2554
2 . พืชที่มีเนื้อที่ปลูกแต2มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวนอยกว2าหรือไม2มีผลผลิตเนื่องจากเนื้อที่เสียหาย หรือยังมี
เนื้อที่ยืนตนอยู2ยังไม2สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในปO 2554 แต2จะเก็บเกี่ยวไดในปO 2555
ลําไย
ลําไยมีเนื้อที่ปลูกทุกอําเภอ ในปO 2554 มีเนื้อที่ปลูกประมาณ 270,573 ไร2 ผลผลิตประมาณ
155,304 ตัน แหล2งผลิตที่สําคัญที่ใหผลผลิตมากในปOนี้ไดแก2 อําเภอลี้ อําเภอป4าซาง อําเภอเมืองลําพูน
และอําเภอบานโฮ2ง
กระเทียม
ภาวะการผลิตกระเทียมในฤดูกาลผลิตปO 2554 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 10,798 ไร2 ผลผลิตแหงมัด
จุกรวม 10,172 ตัน เกษตรกรเพาะปลูกช2วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 แหล2งผลิตที่สําคัญ ไดแก2
อําเภอลี้และอําเภอบานโฮ2ง
หอมแดง
ภาวะการผลิตหอมแดง ฤดูกาลผลิตปO 2554 จะมีการเพาะปลูกประมาณ 3 ครั้ง คือ ตนฤดูฝน
ปลายฤดูฝน และฤดูแลง ช2วงตนฤดูฝนจะมีการเพาะปลูกนอย ฤดูแลงช2วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมจะมีการ
เพาะปลูกมาก มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวแลวรวม 7,472ไร2 ผลผลิตแหงมัดจุกรวม 9,873 ตัน (ผลผลิตจากการปลูกฤดู
แลงช2วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 และตนฤดูฝนปO 2554) แหล2งผลิตที่สําคัญไดแก2 อําเภอบานโฮ2ง
และอําเภอป4าซาง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว(
ภาวะการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว( ฤดูการผลิตปO 2554 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ประมาณ 129,319ไร2
ผลผลิต 94,856 ตัน แหล2งผลิตที่สําคัญไดแก2 อําเภอลี้ และอําเภอทุ2งหัวชาง
พืชผักรวม
ภาวะการผลิตพืชผักรวมทุกชนิด มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 33,683 ไร2 ผลผลิต 33,067 ตัน พืชผักเปLนพืชที่มี
โอกาสทางการตลาด เนื่องจากลําพูนมีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับผลผลิต โดยเฉพาะพืชผักนั้น ลําพูนเปLนศูนย(กลางการซื้อ
ขายพืชผักที่มีพ2อคามารับซื้อไปส2งยังต2างจังหวัดหลายๆจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ตุลาคม 2555
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เป7นพืชเศรษฐกิจตัวใหม)ที่มีการส)งเสริมตามนโยบายรัฐบาล ขยายพื้นที่การปลูกจากภาคใต
ไปสู)ภาคอื่นๆของประเทศไทย ส)งเสริมการปลูกยางเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหกับเกษตรกรใน
แหล)งปลูกยางใหม)ระยะที่ ๑ ติดตามดูแลและถ)ายทอดความรูในการปลูกสรางสวนยางแก)เกษตรกรผูเขาร)วม
โครงการมีเนื้อที่สวนยางติดตามดูแลในจังหวัดลําพูน ดังนี้
ราย
๓
๕๗
๑๒
๕๐
๒๑
๗๕
๒๘๘
๕
๕๑๑

อําเภอเวียงหนองล)อง
อําเภอทุ)งหัวชาง
อําเภอบานโฮ)ง
อําเภอป>าซาง
อําเภอเมือง
อําเภอแม)ทา
อําเภอลี้
อําเภอบานธิ
รวม

ไร)
๕๘
๕๓๔
๑๐๒
๕๐๒
๒๐๖
๖๖๖
๒,๙๖๗
๖๔
๕,๐๙๙

ขอมูลสวนยางทั้งหมด ในเขตความรับผิดชอบของ ศปจ.ลําพูน
โครงการ
โครงการลานไร2
โครงการบํารุงรักษา
สวนนอกโครงการ ของ สกย.
ม. 21 ทวิ
รวม

จํานวนราย
511
31
109
20
671

จํานวนไร*
5,099
236
2,467
164.30
7,966.30

โครงการปลูกยางพาราในที่แห2งใหม2ระยะที่ 3 (ม.21 ทวิ) เริ่มดําเนินการเมื่อ ปO 2554
สวนยางที่เปQดกรีดแลวทั้งหมดจํานวน 125 ราย 840 ไร2 (รวมทุกโครงการ) ซึ่งการจําหน2ายผลผลิต
จัดทําโดยจัดตั้งเปLนสหกรณ(แลวรวบรวมขายส2ง อสย. ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ อ.ภูซาง จ.พะเยาว( และบางส2วนที่ยางตกชั้นขายใหพ2อคาประมูลที่ตลาด
ประมูลยาง อ.ลี้ จ.ลําพูน
ที่มา : ศูนย(ปฏิบัติการสงเคราะห(สวนยางจังหวัดลําพูน (พฤศจิกายน 2555)
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ตารางแสดงจํานวนสัตว5ที่เลี้ยงในอําเภอต*างๆ ประจําปU 2555
เวียงหนอง
อําเภอ
เมือง
แม*ทา
บานโฮ*ง
ลี้
ทุ*งหัว
ปSาซาง
บานธิ
รวม
ล*
อ
ง
ชนิด
ชาง
สัตว5
โคเนือ้
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
เลี้ยงมากในอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน อําเภอแม2ทา และอําเภอป4าซาง พันธุ(โคส2วนใหญ2เปLน
พันธุ(โคพื้นเมือง และลูกโคผสมบราห(มัน มีตลาดนัดซื้อขายที่หมู2ที่ 6 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล2อง จังหวัด
ลําพูน นอกจากนี้ยังมีการเลีย้ งโคพันธุ(ขาวลําพูน ซึ่งเปLนโคที่มีลักษณะพิเศษที่อนุรักษ(ไวเพราะปVจจุบันมีจํานวน
ลดลงไม2ถึง 300 ตัว ฤดูแลงบางพื้นที่มีปVญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว(
- โคนม
ส2วนใหญ2จะเลี้ยงกันมากที่อําเภอบานธิ อําเภอบานโฮ2ง และอําเภอบานธิ สามารถผลิตน้ํานมดิบได
วันละ 40 ตัน และส2งเขาโรงงานที่รับซื้อเพื่อแปรรูปเปLนนมพรอมดื่มขายใหประชาชน ในเขตภาคเหนือและภาค
กลาง การเลี้ยงโคนมในขณะนี้ความตองการของตลาดมีมากกว2าน้ํานมที่ผลิตได แต2ก็ยังมีปVญหาเรื่องตนทุนการ
ผลิตสูง โดยเฉพาะอาหารสัตว(มีราคาสูงขึ้น เกษตรกรส2วนใหญ2ยังพึ่งอาหารหยาบจากนอกฟาร(ม ผูเลี้ยงจะตอง
เลี้ยงกันเปLนกลุ2มตองอยู2ใกลแหล2งรับซื้อนมดิบและตองมีความอดทน ขยันขันแข็งสูง
- กระบือ
เลี้ยงมากในพื้นที่อําเภอแม2ทา อําเภอลี้ และอําเภอเมืองลําพูน จากสถิติที่ผ2านมามีแนวโนม
ลดลงเนื่องจากอัตราการบริโภคกระบือสูงกว2าการเกิดของกระบือ
- สุกร
ส2วนใหญ2จะเลี้ยงที่อําเภอแม2ทา อําเภอเมืองลําพูน และอําเภอบานธิ เปLนการเลี้ยงในระบบฟาร(ม
เปLนส2วนใหญ2 สุกรพื้นเมืองจะเลี้ยงกันเฉพาะในพื้นที่ที่มีชาวไทยภูเขา ไดแก2 อําเภอลี้ อําเภอทุ2งหัวชาง อําเภอแม2
ทา และอําเภอบานโฮ2ง ผลผลิตทั้งลูกสุกรและสุกรขุน จะนําไปจําหน2ายในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัด
ใหญ2ที่อยู2ใกลเคียง เช2น เชียงใหม2 และลําปาง เปLนตน
- ไก*
การเลี้ยงไก2เนื้อและไก2ไข2เลี้ยงมากในพื้นที่อําเภอป4าซางอําเภอเมืองลําพูน และอําเภอบานโฮ2ง
เปLนการเลี้ยงแบบฟาร(มใหญ2ของบริษัทเอกชนและลูกเลา ใชบริโภคในจังหวัดและส2งขายจังหวัดใกลเคียง สําหรับการ
เลี้ ยงไก2 พั นธุ( พื้ นเมื องมี การเลี้ ยงแบบทุ กครั วเรื อนเพื่ อบริ โภคและเสริ มรายไดใหครอบครั วแต2 เกษตรกรยั งตอง
พัฒนาการเลี้ยงเพื่อใหปลอดภัยต2อการระบาดของโรคไขหวัดนก
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จังหวัดลําพูน มีโรงงานผลิตอาหารสัตว( โดยเฉพาะอาหารสุกร , ไก2 จํานวน 9 แห2ง ที่อําเภอเมืองลําพูน
มีวัตถุดิบอาหารสัตว(ที่สําคัญไดแก2 ขาวโพด และกากถั่วเหลือง ส2วนการปลูกพืชอาหารสัตว(สําหรับ โค–กระบือ
ยังมีการปลูกกันนอยเนื่องจากพื้นที่มีจํากัด แต2มีการปลูกหญาแพงโกล2าในพื้นที่อําเภอบานโฮ2ง และอําเภอเมือง
ลําพูน จําหน2ายใหแก2ฟาร(มโคเนื้อ ฟาร(มโคนม สวนสัตว( ฟาร(มแพะ ฟาร(มมา ในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม2 ผลพลอย
ไดจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่นํามาเลี้ยงสัตว( ไดแก2 กากมัสตาร(ท ขาวโพดหวาน กากมันฝรั่ง ส2วนฟางขาว
มีราคาแพง เนื่องจากนําไปใชในการปลูกกระเทียมดวย
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว(จังหวัดลําพูน (ตุลาคม 2555)
การประมง
ในปO 2555 การเลี้ยงสัตว(น้ําของจังหวัดลําพูน มีจํานวนผูเลี้ยงสัตว(น้ําทั้งสิ้น 3,072 ราย มี
พื้นที่การเลี้ยง 1,743.92 ไร2 ซึ่งลักษณะการเลี้ยงส2วนใหญ2จะเลี้ยงในบ2อดินและร2องสวนลําไย ไวสําหรับบริโภค
ภายในครัวเรือน และจําหน2ายภายในทองถิ่นเปLนรายไดเสริม หรือเรียกว2าการเลี้ยงแบบยังชีพมีประมาณ 97 %
กระจายอยู2ในอําเภอต2างๆ ส2วนที่เลี้ยงแบบพาณิชย(มี 3 % จะพบมากเปLนลักษณะของการเลี้ยงในกระชังบริเวณ
ริมน้ําปQงของอําเภอป4าซาง และอีก 12 รายริมน้ํากวงของอําเภอเมือง ชนิดสัตว(น้ําที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย(ไดแก2
ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุกและ ปลาหมอไทย เปLนตน
จังหวัดลําพูนมีปลาหมอไทยเปLน Champion of Products เนื่องจากประชากรส2วนใหญ2นิยม
บริโภคเนื้อมีรสชาติดีประกอบอาหารไดหลายอย2าง ทั้งแกง ตม ทอดหรือย2าง ส2งผลใหมีราคาสูง 100 – 120
บาทต2อกิโลกรัม ทําใหมีการเลี้ยงปลาหมอไทยอย2างกวางขวางทุกอําเภอ และมีฟาร(มเพาะพันธุ(ปลาหมอมาก
บริเวณอําเภอป4าซางและอําเภอบานโฮ2ง
นอกจากการเพาะเลี้ยงสัตว(น้ําจืด ยังมีการทําการประมงจากแหล2งน้ําธรรมชาติ ไดแก2บริเวณ
แม2น้ําปQง แม2น้ํากวง แม2น้ําทาและแม2น้ําลี้ เปLนตน และตามเขื่อนหรืออ2างเก็บน้ําขนาดใหญ2 เช2น เขื่อนภูมิพล
(แก2งกอ) อ2างเก็บน้ํา แม2เมย อ2างเก็บน้ําแม2อาว อ2างเก็บน้ําแม2ธิ เปLนตน
ลําดับ

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

ทุ2งหัวชาง
บานธิ
บานโฮ2ง
ป4าซาง
เมืองลําพูน
แม2ทา
ลี้
เวียงหนองล2อง

การเพาะเลี้ยงสัตว5น้ําจืด
จํานวนเกษตรกร (ราย) จํานวนบ*อ/กระชัง เนื้อที่เลี้ยงรวมทั้งหมด (ไร*)
146
151
65.48
245
253
99.10
55
58
20.70
359
378
242.29
703
738
520.42
747
777
322.23
784
883
443.40
33
34
30.31
3,072
3,272
1,743.93

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ ตุลาคม 2555

-213.3 การใชพื้นที่
ลักษณะดินในจังหวัดลําพูน เปLนดินภูเขา เนื่องจากภูมิประเทศเปLนภูเขา ภายในหุบเขามีที่ราบ
เล็กๆประกอบดวยที่ราบลุ2 มแม2น้ํา และที่ ราบขั้นบันไดระดั บต2างๆ ที่ราบเหล2 านี้ เกิดจากการทั บถมของตะกอน
ที่แม2น้ําพามาในที่ราบลุ2ม มักเปLนดินเหนียว ส2วนที่ราบขั้นบันไดมักเปLนดินร2วนหรือดินทราย
ดินในจังหวัดลําพูนแบ*งไดเป8น 4 กลุ*ม คือ
1. กลุ2มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ 10% ของจังหวัดในเขต อ.เมือง และบริเวณที่ติดกับลําน้ําปQง
2. กลุ2มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ 25% ของจังหวัดบริเวณ อ.เมือง อ.ป4าซาง และตอนกลางของ
จังหวัด บางส2วนของ อ.บานโฮ2ง และ อ.ลี้
3. กลุ2มดินไร2 ครอบคลุมพื้นที่ 30% ของจังหวัด บริเวณ อ.ลี้ และบางส2วนใน อ.บานโฮ2ง
อ. ทุ2งหัวชาง อ.เมือง และ อ. แม2ทา
4. กลุ2มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ 35% ของจังหวั ด ในทุกอําเภอ ยกเวน อ.เวียงหนองล2 อง
ลักษณะดินโดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ(อยู2ในเกณฑ(ปานกลางถึงค2อนขางดี
การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร ประมาณ 672,104 ไร2 คิด
เปLนรอยละ 23.87 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดซึ่งใชเพื่อการทํานา พืชไร2 การเพาะปลูกไมผลและไมยืนตนปลูก
พืชผักและปลูกไมดอกไมประดับ
เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตรเฉลีย่ ครัวเรือนละ 9.12 ไร2 โดยที่ อําเภอลี้ มีเนื้อที่ถือครองเพื่อการ
เกษตรจํานวนมากที่สุด คือประมาณ 191,215 ไร2 และ อําเภอเวียงหนองล*อง มีนอยที่สุด คือประมาณ 22,529 ไร2
การใชที่ดินเพื่อการเกษตรส2วนใหญ2ของจังหวัดลําพูน ใชเปLนเนื้อที่ปลูกไมผลและไมยืนตน รอยละ 49.72 รองลงมา
ใชเปLนที่ทํานา คิดเปLนรอยละ 21.71 ใชเปLนที่ปลูกไมดอกและไมประดับนอยที่สุด คิดเปLนรอยละ 0.01 ของเนื้อที่
ถือครองเพื่อการเกษตรทั้งหมดของจังหวัด
ที่มา : (ขอมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน เดือนเมษายน 2555)
3.4 การอุตสาหกรรม
จังหวัดลําพูนเปLนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,788 ไร2 และพื้นที่
สวนอุต สาหกรรมของเอกชน 1,200 ไร2 รวมทั้งโรงงานที่ ตั้งอยู2น อกพื้น ที่เ ขตนิ คมอุต สาหกรรมภาคเหนื อ
ซึ่งกระจายอยู2ในพื้นที่เขตในอําเภอต2าง ๆ ทุกอําเภอ ส2วนใหญ2ตั้งอยู2ในเขตอําเภอเมืองลําพูน อําเภอป4าซาง
อําเภอแม2ทา โดยจะเปLนโรงงานอุตสาหกรรมดานการเกษตร รองลงมาคือ อุต สาหกรรมไมและผลิต ภัณฑ(
จากไม ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งสามอําเภออยู2ไม2ไกลจากตัวจังหวัดลําพูนและมีอาณาเขตติดต2อกัน มีปVจจัยดานวัตถุดิบ
ในการผลิ ตดานแรงงาน ดานคมนาคมขนส2 ง และการติ ด ต2 อสื่ อสารที่ ส ะดวก เอื้ ออํ า นวยต2 อการลงทุ น ดาน
อุตสาหกรรมมากกว2าอําเภออื่น ซึ่งส2วนใหญ2เปLนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่น โดยเฉพาะวัตถุดิบทางดานการเกษตร

ปU 2555 จังหวัดลําพูนมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 915 โรงงาน เงินลงทุนรวม
102,689.966 ลานบาท การจางงานรวม 69,384 คน จําแนกเปLน
1. โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 73 โรงงาน มูลค2าการ
ลงทุนรวม 71,137 ลานบาท จํานวนแรงงานรวม 44,662 คน
2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จําวน 842 โรงงาน มูลค2าการ
ลงทุนรวม 31,552 ลานบาท จํานวนแรงงานรวม 24,722 คน (รวมโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน(แลว จํานวนทั้งสิ้น 16 โรงงาน มูลค2าการลงทุนรวม 7,148 ลานบาท จํานวน
แรงงาน 6,872 คน)

-22ภาวะการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน
การลงทุนดานอุตสาหกรรม นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยพิจารณาจากจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวนเงินลงทุน และจํานวนแรงงาน มีดังนี้

ตารางแสดงจํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุนและจํานวนแรงงาน (นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
รายการ
จํานวนโรงงาน(โรงงาน)
จํานวนเงินลงทุน(บาท)
จํานวนแรงงาน(คน)

ปO 2550
821
10,044
22,535

ปO 2551
832
15,402
26,402

ปO 2552
842
18,280
26,604

ปO 2553
848
19,593
27,061

ปO 2554
840
27,074
25,179

ปO 2555
842
31,552
24,722

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2555
สภาวะการลงทุนดานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในช2วงปO พ.ศ. 2550 –
2555 มีจํานวนโรงงานสะสมรวมทั้งสิ้น 842 โรงงาน มีมูลค2าการลงทุนรวม 31,552 ลานบาท พบว2าสภาวะ
การลงทุนดานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการขยายตัวอย2างต2อเนื่อง จากขอมูลมูลค2าการ
ลงทุน ปO 2555 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 16.53 จากปO 2554 ในช2วงเดียวกัน แสดงใหเห็นว2าผูประกอบการและนักลงทุน
ยังมีความเชื่อมั่นในการลงทุนดานอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน โดยมีการขยายกิจการประเภทอบพืชผลทางการ
เกษตร เช2น ลําไย ขาวโพด ขาวเปลือก รวมถึง ผลิตยาแผนปVจจุบัน ผลิตภัณฑ(จากหนังสัตว(และหนังเทียม
และตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป นอกจากนั้นยังมีการขอตั้งประกอบกิจการใหม2 ไดแก2 ประเภทกิจการอบพืชผล
ทางการเกษตรทุกชนิด และเก็บรักษาคุณภาพพืชผล ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช ผลิตกระเทียมผง
ประเภทกิจการผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว( ประเภทกิจการผลิตชิ้นส2วนอุปกรณ(อิเล็กทรอนิกส( ประเภท
กิจการแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร ประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ(คอนกรีตสําเร็จรูป และบดย2อยแกว เปLนตน
ลําดับที่

หมวดอุตสาหกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต2งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑ(จากไม
อุตสาหกรรมเฟอร(นิเจอร(และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมการดาษและผลิตภัณฑ(จากกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ(
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปQโตรเคมีและผลิตภัณฑ(
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ

จํานวน จํานวนเงินทุน (บาท) จํานวนแรงงาน
(โรงงาน)
(คน)
339
46
2
6
12
3
106
80
6
0
7
2
2
10
61
0

6,612,821,493
2,177,052,844
12,618,000
784,620,967
2,762,581,556
569,159,636
274,393,774
145,727,500
219,350,000
0
403,000,000
36,607,000
38,000,000
201,017,950
6,945,372,066
0

4,598
1,823
25
506
3,973
1,314
1,858
1,462
430
0
310
26
34
725
847
0

-23ลําดับที่
17.
18.
19.
20.
21.

หมวดอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ(โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟJา
อุตสาหกรรมขนส2ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน จํานวนเงินทุน (บาท) จํานวนแรงงาน
(โรงงาน)
(คน)
35
12
4
36
73
842

1,371,181,000
224,337,714
1,957,208,600
1,045,381,708
5,772,534,495
31,552,966,303

1,185
135
195
605
4,671
24,722

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2555
การส*งเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน
ตารางแสดงสรุปผลโครงการที่ไดรับการส2งเสริมการลงทุน จังหวัดลําพูน ตั้งแต2ปO 2539 – 2555
ลําดับที่

ปO พ.ศ.

จํานวนโครงการ(ราย)

เงินลงทุน(บาท)

การจางแรงงาน(คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

16
25
24
22
21
23
23
18
18
13
18
22
20
18
31
16
25

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

5,264
4,196
4,550
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

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส2งเสริมการลงทุน ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2555

-24• นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การนิคมอุตสาหกรรมแห2งประเทศไทย (กนอ.) ไดจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ขึ้นที่
จังหวัดลําพูน เมื่อ พ.ศ. 2526 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520–2524) ซึ่งกําหนดใหกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู2ภูมิภาคต2างๆ และเพื่อการ
พัฒนาเมืองหลัก เมืองรองของภาคต2างๆ ตามลําดับ โดย กนอ. ไดพิจารณาเห็นว2าบริเวณพื้นที่อันเปLนที่ตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปVจจุบัน นั้น มีความเหมาะสมและมีความพรอมดานสาธารณูปโภค แรงงาน
วัตถุดิบทางการเกษตร ระบบสื่อสาร และการคมนาคม
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไดเริ่มดําเนินการก2อสรางและพัฒนาพื้นที่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.
2526 และก2อสรางแลวเสร็จในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2528 ใชเงินทุนในการดําเนินการก2อสรางรวมประมาณ
438 ลานบาท

สถานที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตั้งอยู2บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 69 บนทางหลวงสายที่ 11 ช2วง
ระหว2างลําปาง-เชียงใหม2 มีพื้นที่รวมประมาณ 1,788 ไร2 บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และบริเวณ
โดยรอบ ส2วนใหญ2มีลักษณะเปLน พื้นที่ราบ ทุ2งนา การสัญจรไปมาสามารถใชถนนหลวงเลียบดานขางของนิคม
อุตสาหกรรมทั้งฝV_งตะวันออกและฝV_งตะวันตก เพื่อออกสู2ถนนหลวงสายที่ 11 และสู2ตําบล หมู2บานที่อยู2บริเวณ
ใกลเคียงได
ในระยะรัศมี 2.5 กิโลเมตร จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประกอบดวยการใชที่ดินหลาย
ประเภท ดังนี้
1. ชุมชนหนาแน2นนอย และหนาแน2นปานกลางตั้งอยู2ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงใต โดยชุมชนที่อยู2ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู2ใกลนิคมอุตสาหกรรม
2. พื้นที่สีม2วง หรือย2านอุตสาหกรรม และคลังสินคา ตั้งอยู2ตามแนวทางหลวงแผ2นดิน
หมายเลข 11 เสนทางไปอําเภอสารภี และทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1147 อําเภอบานธิ
3. พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเปLนพื้นที่ส2วนใหญ2ที่ตั้งอยู2โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ทั้งสองฝV_งถนนหลวงสายที่ 11 ไดแก2 บานหนองเปLด บานปูเลย บานขี้เหล็ก บานสันป4าฝJาย บานท2า
เดื่อ บานศรีสองเมือง บานร2องไร2 บานไร2 บานแม2ยาก บานสิงห(เคิ่ง เปLนตน
สถานภาพการใชที่ดิน และสถานภาพโรงงาน
- การใชประโยชน5ที่ดิน
การใชประโยชน5ที่ดิน
1. เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
2. เขตประกอบการเสรี
3. พื้นที่พาณิชย(กรรม
4. พื้นที่พักอาศัย
5. เขตสาธารณูปโภค
6. ที่ตั้งสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
พื้นที่รวม

พื้นที่ (ไร*)
363
805
62
16
8
534
1,788

-25- สถานภาพการใชที่ดิน
เขต/พื้นที่

1. เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
2. เขตประกอบการเสรี
3. เขตพาณิชย(
4. เขตที่พักอาศัย
5. เขตสาธารณูปโภค
6. พื้นที่สาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

เนื้อที่ (ไร*)

ผูใชที่ดิน
จํานวน (ราย)

การใชที่ดิน (ราย)

363
805
62
16
8
534

28
58
10
3
1

ใชทีด่ ิน
25
53
7
1
1

1,788

100

87

ยังไม*ใชที่ดิน หยุดกิจการ
3
5
3
2
-

5

8

- สถานภาพโรงงาน

เขต
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
เขตประกอบการเสรี

ผู้ใช้ ทีดิน (ราย)
28
58

เปิ ดดําเนินการ (ราย) หยุดกิจการ (ราย)
25
3
53
5

ที่มา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ พฤศจิกายน 2555
- การลงทุน
สัญชาตินักลงทุน ประกอบดวย เกาหลี ญี่ปุ4น ดัทช(
ฝรั่งเศส สวิส อเมริกันและอินเดีย
มูลค*าเงินลงทุนรวมสะสม
พ.ศ. 2548
ประมาณ
พ.ศ. 2549
ประมาณ
พ.ศ. 2550
ประมาณ
พ.ศ. 2551
ประมาณ
พ.ศ. 2552
ประมาณ
พ.ศ. 2553
ประมาณ
พ.ศ. 2554
ประมาณ

66,149
71,340
65,823
67,189
66,837
66,144
71,137

ไตหวัน ไทย เบลเยี่ยม

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

มูลค*าการส*งออก (ที่มา : ฝ4ายบริการศุลกากร ลําพูน)
พ.ศ. 2548
ประมาณ
68,940
ลานบาท
พ.ศ. 2549
ประมาณ
73,403
ลานบาท
พ.ศ. 2550
ประมาณ
59,927
ลานบาท
พ.ศ. 2551
ประมาณ
60,300
ลานบาท
พ.ศ. 2552
ประมาณ
41,730
ลานบาท
พ.ศ. 2553
ประมาณ
56,125
ลานบาท
พ.ศ. 2554
ประมาณ
55,330
ลานบาท

-26จํานวนแรงงาน (ณ มิถุนายน 2555)
จํานวนแรงงานประมาณ
44,662
คน
ชาย
15,465
คน
หญิง
29,197
คน
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
14,035
คน
เขตประกอบการเสรี
30,627
คน
ประเภทของอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส5 ประกอบดวยโรงงานผลิตชิ้นส2วน และอุปกรณ(
อิเล็กทรอนิกส( สําหรับเครื่องใชไฟฟJา คอมพิวเตอร( โทรศัพท(มือถือ รถยนต( และไมโครชิพ ฯลฯ มีจํานวน
โรงงานรวมทั้งสิ้น 23 โรงงาน คิดเปLนรอยละ 31.94 ของโรงงานทั้งหมด มีเงินลงทุนรวมประมาณ 37,236
ลานบาท (31 ธ.ค.2554) และมีการจางงานรวมประมาณ 25,716 คน ( มิ.ย.2555)
หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวย โรงงานแปรรูปวัตถุดิบดานการเกษตรโรงงาน
ลําไยอบแหง จํานวน 2 โรงงาน คิดเปLน 2.78 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุนรวม 1,834 ลานบาท (31 ธ.ค.
2554) และมีการจางงานรวมประมาณ 232 คน ( มิ.ย.2555)
หมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบดวย โรงงานผลิตน้ําผลไมเขมขน ผักผลไม
ดองและผักผลไมแช2แข็ง ผลิตภัณฑ(อาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว( รวมทั้งสิ้น 8 โรงงาน คิดเปLนรอยละ
11.12 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุนรวมประมาณ 942 ลานบาท (31 ธ.ค.2554) มีการจางงานรวม
ประมาณ 550 คน ( มิ.ย.2555)
หมวดอุตสาหกรรมก*อสราง ประกอบดวย โรงงานผลิตท2อ พี.วี.ซี รวมจํานวน 1 โรงงาน
คิดเปLนรอยละ 1.38 ของโรงงานทั้งหมดเงินลงทุน 570 ลานบาท (31 ธ.ค.2554) และมีการจางงานรวม
ประมาณ 129 คน ( มิ.ย.2555)
หมวดอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส*วนและอุปกรณ5 ประกอบดวย โรงงานผลิตชิ้นส2วน รถยนต(
รถจักรยานยนต( เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณ(บนเครื่องบิน อุปกรณ(จักรเย็บผา เลนซ(กลองถ2ายรูป กลาสดิสก(
คีม ไฟแช็ค จํานวน 20 โรงงาน คิดเปLนรอยละ 27.77 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน รวม 25,419 ลานบาท
(31 ธ.ค.2554) และมีการจางงานรวม 15,612 คน ( มิ.ย.2555)
หมวดอุตสาหกรรมแปรรูปไม ประกอบดวย ผลิตกรอบรูป อุปกรณ(ตกแต2งภายในจํานวน 2
โรงงาน คิดเปLนรอยละ 2.78 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุนรวม 233 ลานบาท (31 ธ.ค.2554) และมีการ
จางงานรวมประมาณ 247 คน ( มิ.ย.2555)
หมวดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบดวย โรงงานผลิตเครื่องประดับที่ทํา
ดวยเงิน ทอง ทองแดง ทองเหลือง การเจียระไนเพชร รวมจํานวน 6 โรงงาน คิดเปLนรอยละ 8.34 ของโรงงาน
ทั้งหมด เงินลงทุนรวม 723 ลานบาท (31 ธ.ค.2554) และมีการจางงานรวมประมาณ 1,554 คน ( มิ.ย.
2555)
หมวดอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ประกอบดวยโรงงาน พ2นสีหนังสําเร็จรูป ถุงมือกอล(ฟทําจาก
หนัง รวมจํานวน 1 โรงงานคิดเปLนรอยละ 1.39 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุนรวม 111 ลานบาท (31 ธ.ค.
2554) และมีการจางงานรวมประมาณ 112 คน ( มิ.ย.2555)

-27หมวดอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดแก2 โรงงานผลิตผาม2าน ตาข2ายลวดถัก เครื่องสําอาง เครื่องจักร
ใชสําหรับทําน้ําใหบริสุทธิ์ และใหคําปรึกษาระบบคุณภาพน้ํา หองเย็นรับฝากสินคาและแปรรูปไม กkาซไนโตรเจน
คลังสินคาเพื่อรับฝากเก็บ ตัวแทนขนส2งสินคาภายในประเทศและระหว2างประเทศ รวมจํานวน 10 โรงงาน
คิดเปLนรอยละ 12.50 ของโรงงานทั้งหมด เงินลงทุนรวม 4,0692 ลานบาท (31 ธ.ค.2554) และมีการจาง
งานรวมประมาณ 510 คน ( มิ.ย.2555)
• ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบดวย ถนนสายประธาน ผิวจราจรเปLนแอสฟVลท(ติก
คอนกรีต เขตทางกวาง 40 เมตร ผิวจราจรกวาง 12 เมตร ความยาว 6 กิโลเมตร และถนนสายรองผิวจราจร
เปLนแอสฟVลท(ติกคอนกรีต เขตทางกวาง 24 เมตร ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ความยาว 6.5 กิโลเมตร
ระบบประปา ปVจจุบันแหล2งน้ําดิบที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนํามาใชในการผลิตประปา
เปLนน้ําผิวดิน คือ ใชน้ําดิบจากแม2น้ํากวง โดยการสูบน้ําจาก แม2น้ํากวงเขาไปกักเก็บในอ2างเก็บน้ํา ซึ่งมีพื้นที่อ2าง
ขนาดประมาณ 70 ไร2 มีขนาดบรรจุประมาณ 500,000 ลบ.ม. ระบบผลิตประปา เปLนระบบ Rapid Sand
Filter ประกอบดวยถังตกตะกอนประปาเบื้องตน ถังกรองระบบฆ2าเชื้อโรคและระบบจ2ายประปา ปVจจุบันมีขีด
ความสามารถในการผลิตประปาประมาณวันละ30 ,000 ลบ.ม.
ระบบบําบัดน้ําทิ้งส*วนกลาง มีหลักการคือ น้ําทิ้งจากโรงงานต2างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ที่ผ2านกระบวนการบําบัดเบื้องตนจากโรงงานหรือน้ําทิ้งที่มีคุณลักษณะของน้ําทิ้ง ไม2เกินค2ามาตรฐาน
ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห2งประเทศไทย กําหนดและน้ําทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ จะไหลรวมกันลงในท2อรับน้ําทิ้ง
เพื่อเขาสู2ระบบบําบัดน้ําทิ้งส2วนกลางซึ่งออกแบบเปLน ระบบบ2อบําบัด (Pond หรือ Lagoon System) บนเนื้อที่
รวมประมาณ 75 ไร2 ซึ่งปVจจุบันไดดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดเปLน Aerated Lagoon ซึ่งสามารถรับ
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย( (Organics Loading Rate) 6,000 Kg BOD /วัน ระบบบําบัดน้ําทิ้งส2วนกลาง
ประกอบดวยบ2อบําบัดซึ่งเปLนบ2อดิน จํานวน ๗ บ2อหลัก ดังนี้
บ2อบําบัดที่ 1 Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ2อ 9.3 ไร2 (14,800 ตารางเมตร) ลึก 4 เมตร
ความจุของบ2อ 12,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 5 วัน มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator
ขนาด 20 แรงมา จํานวน 20 เครื่อง เพื่อทําหนาที่ใหออกซิเจนแก2แบคทีเรียในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภท
สารอินทรีย(ในน้ําทิ้ง
บ2อบําบัดที่ 2 Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ2อ 3.1 ไร2 (4,800 ตารางเมตร) ลึก 2.4 เมตร
ความจุของบ2อ 12,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 1 วัน มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ แบบ Jet Aerator
ขนาด 20 แรงมา จํานวน 8 เครื่อง เพื่อทําหนาที่ใหออกซิเจนแก2แบคทีเรียในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภท
สารอินทรีย(ในน้ําทิ้ง เพื่อลดภาระการทํางานของบ2อ 1 ซึ่งส2งผลทําใหระบบบําบัดน้ําทิ้งส2วนกลางมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
บ2อบําบัดที่ 3 Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ2อ 11.35 ไร2 (19,000 ตารางเมตร) ลึก 2.5
เมตร ความจุของบ2อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 4 วัน มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ แบบ Jet
Aerator ขนาด 20 แรงมา จํานวน 8 เครื่อง เพื่อทําหนาที่ใหออกซิเจนแก2แบคทีเรียในการกําจัดสิ่งสกปรก
ประเภทสารอินทรีย(ในน้ําทิ้งที่หลงเหลือจากบ2อ 2
บ2อบําบัดที่ 4 Oxidation Pond มีขนาดพื้นที่บ2อ 11.35 ไร2 (18,000 ตารางเมตร) ลึก
2.5 เมตร ความจุของบ2อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 4 วัน มีการทํางานของแบคทีเรียทั้งแบบใช
ออกซิเจนและไม2ใชออกซิเจนในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย(ที่หลงเหลือจากบ2อ 3 โดยกระบวนการ
ทางธรรมชาติ

-28บ2อบําบัดที่ 4 Oxidation Pond มีขนาดพื้นที่บ2อ 11.35 ไร2 (18,000 ตารางเมตร) ลึก
2.5 เมตร ความจุของบ2อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ํา 4 วัน มีการทํางานของแบคทีเรียทั้งแบบใช
ออกซิเจนและไม2ใชออกซิเจนในการกําจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย(ที่หลงเหลือจากบ2อ 3 โดยกระบวนการ
ทางธรรมชาติ
บ2อบําบัดที่ 5 และบ2อบําบัดที่ 6 Oxidation Ponds มีขนาดพื้นที่บ2อ 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 ใชออกซิเจนในการกําจัดสิ่งประเภทสารอินทรีย( โดยออกซิเจนจะได
อากาศและการสังเคราะห(แสงของพืชน้ํา
บ2อพักน้ําก2อนระบายออกนอกนิคมฯ Detention Reservoir พื้นที่บ2อ18.3 ไร2 (29.280
ตารางเมตร) ความลึก 3.5 เมตร ความจุของบ2อ102,480 ลบ.ม.ระยะเวลากักเก็บน้ํา 8 วันเปLนบ2อพักน้ําฝน
และที่ผ2านกระบวนการบําบัดแลวและมีคุณภาพน้ําอยู2ในเกณฑ(มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยีก2อนที่จะระบายออกสู2แม2น้ํากวง หรือนําไปใชประโยชน(อื่นๆเช2นใชเปLนน้ํารถตนไม
ระบบปfองกันน้ําท*วม มีเขื่อนดินโดยรอบพื้นที่ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร และระบบ
ระบายน้ําของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใชระบบรางระบายน้ําคอนกรีต แบบรางเปQดตลอดความยาวตาม
แนวถนน ไปรวมกันที่บ2อพักน้ํา เพื่อระบายออกสู2ภายนอกความยาวประมาณ 21 กิโลเมตร นอกจากนี้ มีสถานี
สูบน้ําเพื่อสูบน้ําออกไปสู2 แม2น้ํากวง
ระบบไฟฟfา เปLนระบบไฟฟJาแรงสูง 3 เฟส ปริมาณไฟฟJา 120 เมกกะวัตต( แรงดันไฟฟJา
22 กิโลโวลต( การไฟฟJาส2วนภูมิภาค เปLนผูรับผิดชอบใหบริการจ2ายไฟฟJาใหกับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยแยกระบบการจ2ายไฟฟJาออกระบบจ2ายไฟฟJาของชุมชน ทําใหการใชไฟฟJาไม2มี
ผลกระทบกับการใชไฟฟJาของชุมชน
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 และระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2000
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จากสถาบัน SGS International Certification AG, Zurich, Switzerland
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 และไดรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549
บริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9000/ ISO14001 และอื่นๆ
ลําดับที่

การรับรองมาตรฐานระบบ ISO

จํานวนบริษัท

1

ISO 9000และอื่นๆ

39

2

ISO 140001

23

3

OHSAS 18001 และ มอก. 18000

5

ที่มา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ พฤศจิกายน 2555

-29• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน5 ลําพูน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน(-ลําพูน สํานักงานตั้งอยู2เลขที่ 189 หมู2 15 ถ.เลี่ยงเมืองป4าซาง
(สาย 116) ต.ป4าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน มีระยะทางห2างจากอําเภอเมืองลําพูน ประมาณ 6 กิโลเมตร โทร. 0-53584072-4 โทรสาร 0-5358-4080 มีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร2 ปVจจุบันตั้งอยู2ในเขตตําบลป4าสัก และตําบล
เวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โครงการฯ นี้ไดรับการส2งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส2งเสริม
การลงทุนประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรมเขต 3 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปO 2532 โดยมีความประสงค(ที่จะใหเปLนแหล2ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับฝOมือแรงงานเปLนหลัก เพื่อใหเขากับอุปนิสัย และสภาพแวดลอมทางภาคเหนือและมีจุด
มุ2งหมายที่จะเนนการลงทุน ในกลุ2มอุตสาหกรรมประเภทไม2มีมลภาวะในปVจจุบันโครงการฯ นี้ไดจัดระบบสาธารณูปโภค
เพื่อใหบริการแก2โรงงานของบริษัทที่เขามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเรียบรอยแลว ซึ่งประกอบดวย
1) ระบบบําบัดน้าํ เสีย ซึ่งสามารถบําบัดน้าํ เสียไดวันละ 6,500 ลูกบาศก(เมตร
2) สถานีไฟฟJาย2อยของการไฟฟJาส2วนภูมิภาค ขนาด 100 เมกกะวัตต(
3) ระบบน้ําประปา ผลิตน้ําประปาจากน้ําผิวดินไดวันละ 4,000 ลบ.ม/วัน อ2างเก็บน้ําสํารอง
ความจุประมาณ 750,000 ลบ.ม
4) เตาเผามูลฝอย ขนาด 50 กิโลกรัมต2อชั่วโมง
5) สนามบินที่ไดรับอนุญาตจากกรมการขนส2งทางอากาศ
6) ถนนสายหลั กเปLน ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ กมี ทางวิ่ งสองทางสวนกัน มีเขตทาง30 เมตร
ผิวจราจรทางวิ่งละ 8 เมตร ไหล2ถนนขางละ 5 เมตรถนนสายรองเปLนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกวาง 20 เมตร
ผิวจราจรกวาง 12 เมตร
7) ระบบระบายน้ําฝน ใชระบบ GRAVITY FLOW โดยใชท2อคอนกรีตเสริมเหล็กมี
บ2อพักทุกระยะ 25 เมตรสองขางทางถนนสายหลักลงสู2อ2างเก็บน้ําความจุประมาณ 500,000 ลบ.ม.
8) ระบบท2อรับน้ําใชแลวจากโรงงาน ใชระบบ GRAVITY FLOW โดยรับน้ําใชแลว
ลงสู2บ2อรวมและส2งไปยังศูนย(ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ท2อรับน้ําใชท2อ HDPE WEHOLITE มีบ2อพักทุกระยะ 50 เมตร
โดยน้ําที่ผ2านการปรับปรุงแลวมีการตรวจวิเคราะห(ทุกเดือน ไดตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ สวนอุตสาหกรรม ไดผ2านการพิจารณาการวิเคราะห(ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเมื่อ พ.ศ. 2537 และไดตรวจวิเคราะห(คุณภาพสิ่งแวดลอมเปLนประจําทุกปO
การใชพื้นที่สวนอุตสาหกรรมในปVจจุบันแบ2งไดดังนี้
ไร*
รอยละ
1. พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
200
17
2. พื้นที่เพื่อการนันทนาการและสันทนาการ
80
7
3. พื้นที่พาณิชย(
50
4
4. พื้นที่อุตสาหกรรม
720
60
5. พื้นที่ยังไม2ไดกําหนด
150
12
รวม
1,200
100
ปVจจุบันมีสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 16 บริษัท เงินลงทุน 1,700 ลานบาท มีการจาง
พนักงาน ประมาณ 5,254 คน โดยมีรายชื่อบริษัทและกิจกรรม ดังนี้
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร(โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) บริการลงทุน และดูแลระบบสาธารณูปโภค
2. บริษัท ธนูลักษณ( จํากัด (มหาชน)
ผลิตเครื่องหนัง
3. บริษัท ไทยเพรซิเดนท(ฟูดส( จํากัด (มหาชน)
ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ม2าม2า
4. บริษัท นอร(ทเทิร(นเทคโนโลยี จํากัด
ผลิตเครื่องจักรบรรจุซองอัตโนมัติและชิ้นส2วน
5. บริษัท วาโกลําพูน จํากัด
ผลิตเสื้อสําเร็จรูป “วาโก”

-306. บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด
ผลิตเสื้อสําเร็จรูป “กุลสตรี”
7. บริษัท โทเทิลเวย(อิมเมจ จํากัด
ผลิตเครื่องหนัง
8. บริษัท พิทักษ(กิจ จํากัด
รับเหมาก2อสราง
9. บริษัท พีทีเค มัลติเซอร(วิส จํากัด
กิจการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานสวน
10. บริษัทไอ ซี ซี อินเตอร(เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) กิจการโกดังเก็บสินคา
11. บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด
กิจการทอผาลูกไม
12. บริษัท แอบบีเครสท( (ประเทศไทย)จํากัด
กิจการผลิตเครื่องประดับ
13. บริษัท อีสเทิร(นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด
วิเคราะห(และดูแลสิ่งแวดลอม
14. บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส(ประเทศไทย) จํากัด ทําแม2พิมพ(
15. บริษัท ไทยซินเทอร(ดเมซ จํากัด
ฟQลเตอร(สเตนเลส
16 บริษัท สหโคเจนกรีน จํากัด
โรงงานผลิตไอน้ําจากชีวมวล
- มีอาคารใหเช2าเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย2อม สําหรับบุคคล
ภายนอกและมีพื้นที่เปQดขายสําหรับบริษัททั่วไป
จํานวนพนักงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 5,254 คน เปLนชาย 586 คน หญิง 760 คน (รายเดือน)
ชาย 1,214 คน หญิง 2,694 คน (รายวัน)
ที่มา : สํานักงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน( ลําพูน ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2555

3.5 การพาณิชยกรรมและการบริการ
จํานวนนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม*
- นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม2 ณ 30 ตุลาคม 2555 จํานวน 158 ราย แบ2งเปLน
บริษัทจํากัด 61 ราย และหางหุนส2วนจํากัด 97 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น รวม 332.73 ลานบาท
ประเภทธุรกิจที่มีการจดทะเบียนตั้งใหม*สูงสุด จํานวน 3 อันดับแรก คือ
- ธุรกิจขายส2ง ขายปลีก จํานวน. 72 ราย ทุนจดทะเบียน 125.25 ลานบาท
- ธุรกิจผลิต จํานวน 54 ราย ทุนจดทะเบียน 87 ลานบาท
- ธุรกิจก2อสรางอาคารทั่วไป จํานวน 22 ราย ทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท
ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําพูน ตุลาคม 2555
3.6 ดานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและการท*องเที่ยว
แหล*งขอมูลและความรูดานวัฒนธรรม ดังนี้
- หองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
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

-31- โบราณสถาน
- ศูนย(วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- ศูนย(ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย(
- ศูนย(ขอมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน
- โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบาลลําพูน)
- ช2างฝOมือพื้นบาน

15
55
82
1
1
10

แห2ง
แห2ง
แห2ง
แห2ง
แห2ง
สาขา

บุคลากรที่มีเกียรติประวัติและผลงานดีเด*นทางดานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน
ศิลปYนดีเด*นจังหวัดลําพูน
1. นายประสงค( ลือเมือง
2. พระครูพัฒนกิจจานุรักษ(
3. นายประจักษ( ปQงยศ
4. นายสุพรรณ ปVนดอนตอง
5. ว2าที่รอยโท ปฏิญญา ตั้งตระกูล
6. นายนิตย( ใจงิ้วคํา
7. นายสุภัท ไชยสาร
8. นายสมพล หลาสกุล
9. พระครูพิทักษ(ธรรมากร
10. พระครูสริ ิสุตาภิมน
11. นายปOœ สิทธิมา
12. นายศรีกุย ปVนแสง
13. นายจงเจตน( ลวงระแหง
14. นายจรูญ คําปVนนา
15. นางจรรยา สาคร
16. นางประภาพรรณ ปVญญาโจง
17. นายวัฒนา บุญยืน
18. นายอํานวย กรัมพัด
19. นายสุดใจ หาวหาญ
20. นายประยนต( กันธิยะ
21. นายสุภัท เตชะโสด
22. นายอภิวันทน( ใจแจ2ม
23. น.ส.ปราง ศิริภัทร
24. นายอนันท( โชคอรพันธุ(
25. นางธัญญา พรหมเทศ
26. น.ส.นิรมล วงศ(ใหญ2
27. นางอารียา กุยแกว
28. นายอินสนธิ์ วงศ(สาม
29. นายประสิทธิ์ ศิลปะเดชากุล
30. นางเพชรา สุริยะ
31. นายกามนิต อาษาสิงห(

สาขาทัศนศิลปš/ จิตรกรรม
สาขาศิลปะสถาปVตยกรรม
สาขาศิลปะสถาปVตยกรรม-งานออกแบบ
สาขาการช2างฝOมือ ภาพเขียน
สาขาศิลปะการแสดงนักประพันธ(เพลง
สาขาทัศนศิลปš/ จิตรกรรม
สาขาศิลปะสถาปVตยกรรม
สาขาการช2างฝOมือ ภาพปV›นและแกะสลัก
สาขาวรรณศิลปš
สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาขาการช2างฝOมือ/ศิลปหัตถกรรม
สาขาศิลปะการแสดงผูผลิตเครื่องดนตรี
สาขาทัศนศิลปš/ จิตรกรรม
สาขาภูมิปVญญาชาวบานสิ่งแวดลอม
สาขาภูมิปVญญาชาวบาน
สาขาภูมิปVญญาชาวบานการจัดการสวัสดิการ และ ธุรกิจชุมชน
สาขาศิลปสถาปVตย(กรรมออกแบบ
สาขาสื่อสารมวลชน
สาขานันทนาการการละเล2นพื้นเมือง
สาขามนุษยศาสตร(ดานศาสนา
สาขาการอนุรักษ(วัสดุและศิลปกรรมทางวัฒนธรรม
สาขาทัศนศิลปšดานจิตรกรรม
สาขาออกแบบเครื่องแต2งกายดานออกแบบตัดเย็บผาทอ
สาขาทัศนศิลปšดานแกะสลัก 3 มิติ
สาขาวรรณศิลปš
สาขาคีตศิลปšสาขาเพลงพื้นบาน
สาขาทัศนศิลปšดานการเพนท(ผาลายวิถีชีวิต
สาขาทัศนศิลปšดานปติมากรรม
สาขาทัศนศิลปšดานจิตกรรมปติมากรรม
สาขาทัศนศิลปšดานศิลปะลานนา
สาขาทัศนศิลปšดานจิตกรรม

-3232. นายอดุลย( เชื้อจิต
33. ส.ต.อ.อภิเชษฐ( เตชะศรี
34. นางเพ็ญสุภา สุขตะใจอินทร(
35. นายประสิทธิ์ ตันกาศ
36. นายนันท( นันท(ชัยศักดิ์
37. นายสิทธิชัย เกตุรามฤทธิ์
38. นางสายไพริน กาญจนภานุพันธ(
39. นายรพีพงษ( ศิริป4ายาง
40. นางพรทิพา ดอกแกวนาค
41. นายปVญญา ชัยประเสริฐ

สาขาทัศนศิลปšดานปติมากรรม
สาขาทัศนศิลปšดานปติมากรรม
สาขาวรรณศิลปšดานกวีนิพนธ(
สาขาทัศนศิลปšดานปติมากรรม
สาขาทัศนศิลปšดานจิตกรรม
สาขาทัศนศิลปšดานปูนปV›น/จิตกรรมสากล
สาขาวรรณศิลปšดานกวีนิพนธ(
สาขาทัศนศิลปšดานจิตกรรม/ปูนปV›น
สาขาแฟชั่นดานออกแบบลายผาออกแบบเครื่องแต2งกาย
สาขาทัศนศิลปšดานจิตกรรม

ศิลปYนแห*งชาติ
1. นายตาไหล จันทะจันทร(
2. นายอินสนธิ์ วงศ(สาม
3. นายทวี นันทขวาง

สาขาศิลปะการแสดง
สาขาทัศนศิลปš (ประติมากรรม)
สาขาทัศนศิลปš (จิตรกรรม)

ผูมีผลงานดีเด*นทางวัฒนธรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1. นายนันท( นันท(ชัยศักดิ์
สาขาส2งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. นายบุญส2ง ใจกาศ
สาขาศิลปะการช2างฝOมือ
3. พระครูสริ ิสุตาภิมนท(
สาขาวรรณศิลปšดานวรรณกรรมลานนา
ผูทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2550
1. พระปQฎกคุณาภรณ(
2. พระครูไพศาล ธีรคุณ
ผูทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2551
1. นายสมพล หลาสกุล
2. พระศรีธรรมโสภณ
3. นายนันท( นันท(ชัยศักดิ์
ผูทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2552
1. พระครูสริ ิสุตาภิมณฑ(
ดานศาสนา
2. นายบุญส2ง ใจกาศ
ดานศิลปะ
3. นายวิทย( จันทร(เอี่ยม
ดานวัฒนธรรม
4. นายพงษ(เทพ มนัสตรง
ดานส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผูทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2553
ระดับประเทศ
1. ดร.ดิเรก กอนกลีบ
ดานส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. องค(การบริหารส2วนจังหวัดลําพูน ดานองค(กรที่ส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด
1. พระครูประภัศวรการ
ดานวัฒนธรรม
2. ดร.ชัยณรงค( ณ ลําพูน
ดานศาสนา
3. นายประสิทธิ์ ศิลปะเดชากุล
ดานศิลปะ

-33ผูทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2554
ระดับประเทศ
1. เทศบาลตําบลเวียงยอง
ดานองค(กรที่ส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับจังหวัด
1. พระครูกิตติปริยัตินิเวศน(
ดานศาสนา
2. นายจงเจตน( ลวงระแหง
ดานศิลปะ
3. นางรัชนี อมรม
ดานวัฒนธรรม
4. นายเมืองดี นนทะธรรม
ดานส2งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ผูทําคุณประโยชน5ต*อกระทรวงวัฒนธรรม ปU 2555
ระดับประเทศ
1. วัดทากาศ
ดานองค(กรที่ส2งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. พระครูปริยัติรังสรรค(
ดานศาสนา
ผูทําคุณประโยชน5ต*อพระพุทธศาสนา
1. นายอรรถวุฒิ สัยเจริญ
2. เจาอธิการปQยะ ปQยะธัมโม
3. น.ส.พันธุ(นิภา แยมชุติ
4. พระธนิต ธีรภัทโท
5. โรงเรียนบานโฮ2งวิทยา
6. นายอินทร ลังการ(สิทธิ์
7. โรงเรียนอรพินพิทยา

ประเภทส2งเสริมการปฏิบัติธรรม
สาขาการศึกษาศูนย(อบรมเด็กก2อนเกณฑ(ในวัด
ประเภทส2งเสริมกิจกรรมคณะสงฆ(
ประเภทส2งเสริมและอนุรักษ(วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
ประเภทสมาคม องค(กร มูลนิธิ สถาบัน และหน2วยงานที่มีกิจกรรม
ส2งเสริมพระพุทธศาสนา
ประเภทผูประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส2งเสริมพระพุทธศาสนา
ประเภทสมาคมองค(กร มูลนิธิ สถาบัน และหน2วยงานที่มีกิจกรรม
ส2งเสริมพระพุทธศาสนา

คนดีศรีลําพูน ปU 2549
1. พระปQฎกคุณาภรณ(
2. นายวิสิทธิ์ คําปVนศักดิ์
3. นายคํา สมพงษ(
4. นายปOœ สิทธิมา

ดานส2งเสริมการศึกษา ศาสนา และพัฒนาสังคม
ดานส2งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและวัฒนธรรมประเพณีลานนา
ดานภูมิปVญญาชาวบาน
ดานอนุรักษ(และส2งเสริมภูมิปVญญาชาวบาน

คนดีศรีลําพูน ปU 2550
1. พระครูไพศาล ธีรคุณ
2. นางกรองแกว ลังการ(พิน
3. นายพงษ(เทพ มนัสตรง
4. นายไพบูลย( จําหงส(

ดานส2งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ดานส2งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม
ดานส2งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ดานการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คนดีศรีลําพูน ปU 2551
1. นายเมืองดี นนทธรรม
2. นายสมพล หลาสกุล
3. นายประสิทธิ์ ณ ลําพูน
4. ดร.บุญคิด วัชรศาสตร(

ดานบําเพ็ญประโยชน(ต2อสังคม
ดานส2งเสริมพัฒนาอาชีพ
ดานบําเพ็ญประโยชน(ต2อสังคม
ดานการอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีลานนา

-34คนดีศรีหริภุญชัย ปU 2551
1. พระครูไพศาล ธีรคุณ
2. นายพงษ(เทพ มนัสตรง
3. นายวิทย( จันทร(เอี่ยม
4. นายนันท( นันท(ชัยศักดิ์
คนดีศรีหริภุญชัย ปU 2552
1. นายเมืองดี นนทธรรม
2. นายสมพล หลาสกุล
3. พระราชปVญญาโมลี
ครูภูมิปdญญาไทย รุ*นที่ 2
- นายนันท( นันท(ชัยศักดิ์

ดานภาษาและวรรณกรรม

ครูภูมิปdญญาไทย รุ*นที่ 3
1. พระสิริสุตาภิมนท(
2. นายเกรียงไกร กอนแสง
3. นายสมพล หลาสกุล
ครูภูมิปdญญาไทย รุ*นที่ 4
- พระครูไพศาลธีรคุณ

ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดานการสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพชนจนถึงลูกหลานในปVจจุบัน ไดมีการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งไดมีการจัดการเรียนการสอนขึ้นในชุมชนของตนเอง เช2น
หมู2บาน โรงเรียน โดยไดเชิญบุคลากรที่มีความรูดานวัฒนธรรมและมีความชํานาญดานภูมิปVญญาของทองถิ่น
มาเปLนวิทยากรถ2ายทอดความรู กิจกรรมที่ไดดําเนินการดังนี้
การเรียนการสอนในวัด ไดแก2 การอ2านและการเขียนอักษรพืน้ เมือง ศิลปะการตีกลองหลวง
การเรียนรูทางศิลปะการฟJอนรํา เช2น ฟJอนเล็บ ฟJอนยอง ฟJอนหริภุญไชย
การเรียนการสอนในหมู*บานและสถานศึกษา ไดแก2
- การฝ•กสอนดนตรีพื้นเมือง เช2น สะลอ ซอ ซึง จkอย ค2าว ซอ
- การทอผาพื้นเมือง
- ช2างฝOมือ เช2น การแกะสลัก จักสาน
- งานปV›นหมอน้ําดินเผา
- ผลิตภัณฑ(จากมะพราว
- มีดสามห2วง
- งานปูนปV›น
- สานสาดแหย2ง
- ผายกดอก
- ปราสาทนก
- น้ําถุง
- ผาทอกี่เอว

-35ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ
1. ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย
2. ประเพณีทําบุญสลากภัต (ตานกžวยสลาก)
3. ประเพณีวันสงกรานต( (ปOœใหม2เมือง)
4. ประเพณีลอยกระทง (ยี่เปLง)
5. ประเพณีทําบุญปอยหลวง
6. ประเพณีทานขาวใหม2
7. ประเพณีแห2แค2หลวง
8. ประเพณีการแข2งขันกลองหลวงลานนา
9. ประเพณีเขาโสสานกรรม (เขากรรม)
10. ประเพณีฟVงเทศน(มหาชาติ
การทองเที่ยว
ลําพูนหรือนครหริภุญชัยในอดีต เปLนเมืองเก2าที่สุดในภาคเหนือ อายุกว2า 1,300 ปO มีแหล2งท2องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม แหล2งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเปLนอยู2ที่น2าสนใจ
ของหมู2บานชาวยอง หมู2บานชาวเขาเผ2ากระเหรี่ยง หมู2บานผลิตสินคา ศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต กิจกรรมต2างๆ
ทั้งที่เปLนสถานที่ท2องเที่ยวอยู2แลว และมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปLนสถานที่ท2องเที่ยว ควรแก2การอนุรักษ(และการ
จัดการอย2างเหมาะสม แบ2งออกเปLน 3 ประเภท
1. ประเภทธรรมชาติ ไดแก2 ดอยขะมอ บ2อน้ําศักดิ์สิทธิ์ วัดปQงห2าง (อําเภอเมืองลําพูน) ถ้ําเอราวัณ
(อําเภอป4าซาง) น้ําตกวังหลวง ถ้ําหลวง (อําเภอบานโฮ2ง) อุทยานแห2งชาติแม2ปQง ถ้ําป4าไผ2 น้ําตกกอหลวง
(อําเภอลี้) อุทยานแห2งชาติดอยขุนตาล อ2างเก็บน้ําแม2เสา ถ้ําจําหม2าฟJา (อําเภอแม2ทา)
2. โบราณสถาน ไดแก2 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัดจามเทวี วัดพระยืน วัดมหาวัน
วัดรมณียาราม พิพิธภัณฑ(สถานแห2งชาติหริภญไชย อนุสาวรีย(พระนางจามเทวี อนุสาวรีย(ครูบาศรีวิชัย กู2ชาง กู2มา
ร2องรอยกําแพงเมืองประตูเมืองโบราณ ฯลฯ (อําเภอเมืองลําพูน)
-วัดพระพุทธบาทตากผา วัดพระนอนม2อนชาง วัดเกาะกลาง วัดตีนดอย (อําเภอป4าซาง)
- วัดพระเจาตนหลวง วัดป4าปŸวย วัดดงฤาษี (อําเภอบานโฮ2ง)
- วัดจžอมสหรีศรีทรายมูลเมือง (วัดบานปาง) วัดพระธาตุหาดวง
- วัดพระบาทหวยตม วัดพระพุทธบาทผาหนาม (อําเภอลี้)
- วัดดอยครั่ง วัดดอยแต ศาลเจาพ2อขุนตาน (อําเภอแม2ทา)
- พระธาตุดอยเวียง วัดหวยไซ (อําเภอบานธิ)
- วัดโขงขาว แหล2งโบราณสถานบานเวียง (อําเภอเวียงหนองล2อง)
3. ประเภทวัฒนธรรมหมู*บานชาวเขา ผลผลิตและกิจกรรม วิถีชีวิต
- หมู2บานชาวยอง อําเภอเมือง, อําเภอป4าซาง และอําเภอบานธิ
- หมู2บานไทยลื้ออําเภอบานธิ
- หมู2บานชาวมอญตําบลบานเรือน อําเภอป4าซาง
- หมู2บานหนองชางคืน (สวนลําไย เทศกาลลําไย) อําเภอเมืองลําพูน
- บานหนองเงือก (หมู2บานทอผา) อําเภอป4าซาง
- บานดอนหลวง(หมู2บานทอผา)อําเภอป4าซาง
- หมู2บานกระเหรี่ยงแม2ขะนาด แม2เหล็กใน อําเภอแม2ทา
กระเหรี่ยงบานป4าแปŸ หวยหละ อําเภอบานโฮ2ง กระเหรี่ยงพระบาทหวยตม อําเภอลี้

ที่มา : สนง.วัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

-36-

-37-

-383.7 ดานแรงงานและการจางงาน
• ภาวะการมีงานทํา / การวางงาน
จากการสํ า รวจภาวะการทํ า งานของประชากรของจั งหวั ด ลํ า พู น ปO 2554 (เฉลี่ ย ปO
2554) พบว2 า มี จํ า นวนประชากรอายุ 15 ปO ขึ้น ไป จํ า นวน 363,739 คน เปL นผู ที่ อยู2 ในกํ า ลั งแรงงาน
277,337 คน หรือคิดเปLนรอยละ 76.2 ของประชากร เปLนผูที่อยู2นอกกําลังแรงงาน 86,402 คน หรือคิด
เปLนรอยละ 23.8
สําหรับกลุ2มที่อยู2ในแรงงานทั้งหมด จํานวน 277,337 คน จําแนกเปLน
1. ผูมีงานทํา จํานวน 275,634 คน คิดเปLนรอยละ 99.4 ของผูอยู2ในกําลังแรงงาน
2. ผูว2างงาน หมายถึง ผูไม2มีงานทําและพรอมที่จะทํางาน จํานวน 1,331 คน คิดเปLนอัตรา
การว2างงาน รอยละ 0.5
3. ผูที่รอฤดูกาล หมายถึง ผูไม2ไดทํางานและไม2พรอมที่จะทํางาน เนื่องจากจะรอทํางาน
ในฤดูกาลเพาะปลูกต2อไป มีจํานวน 372 คน คิดเปLนรอยละ 0.1 เท2านั้น
ผูมีงานทําจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปU 2554
- แรงงานภาคเกษตร (เกษตรกรรม การป4าไม และการประมง) จํานวน 95,681 คน
คิดเปLนรอยละ 34.7
- แรงงานภาคนอกเกษตร จํานวน 179,952 คน คิดเปLนรอยละ 65.3

หมายเหตุ : อัตราการว2างงาน =

ผูว2างงาน x 100
ผูอยู2ในกําลังแรงงาน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2555
• สถานการณ5ดานแรงงานของจังหวัด
สถานการณ5แรงงานจังหวัดลําพูน ปOงบประมาณ 2555 ช2วงเดือน ตุลาคม 2554–กันยายน
2555 มีการจางงานภาคเอกชนที่ผ2านบริการจัดหางานของรัฐ จากขอมูลซึ่งประมวลผลจากคอมพิวเตอร( Online ของกรมการจัดหางาน สรุปไดว2ามีตําแหน2งงานว2างจํานวน 6,497 อัตรา มีผูสมัครงาน 11,813 คน
ผูไดรับบรรจุงาน 5,709 คน คิดเปLนรอยละ 48.33 ของผูสมัครงานทั้งหมด
อาชีพที่มีความตองการจางงานมาก คือ อาชีพงานพื้นฐาน รองลงมา คือ ผูปฏิบัติงานโดยใช
ฝOมือในธุรกิจต2าง ๆ เจาหนาที่ ช2างเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ในส2วนผูหางานทํา สมัครงานในอาชีพงาน
พื้นฐาน รองลงมา คือ เสมียน เจาหนาที่ ช2างเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
การบรรจุงาน ผูไดรับการบรรจุงาน จํานวน 5,709 คน บรรจุงานในอาชีพพื้นฐาน จํานวน
มากที่สุด รองลงมา คือ เสมียน เจาหนาที่และช2างเทคนิค ตําแหน2งงานที่นายจางตองการ 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
ดานผูสมัครงาน จํานวน 11,813 คน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาจํานวนมากที่สุด 4,075 คน
รองลงมา คือระดับปริญญาตรี 3,988 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,975 คน ระดับประถมศึกษา
917 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) จํานวน 693 คน ผูไดงานทํามีระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน
2,569 คน รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี 1,229คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส. ) จํานวน
918 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 521 คน และระดับประถมศึกษา 442 คน ตามลําดับ

-39ดานปdญหาแรงงานต*างดาว มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เห็นชอบการ
ขยายเวลาการพิสูจน(สัญชาติและการผ2อนผันใหอยู2ในราชอาณาจักรแก2 แรงงานต2างดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ
พม2า ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ การจัดระบบแรงงานต2างดาวจังหวัดลําพูน มีรายละเอียด
ดังนี้
1. แรงงานต2างดาวยื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1,044 คน แยกเปLนสัญชาติพม2า
จํานวน 1,044 คน
2. แรงงานต2 างดาวที่ผ2า นการพิสูจ น(สั ญชาติยื่ นขอใบอนุญ าตทํา งาน จํ านวน 6,287 คน
แยกเปLนสัญชาติ พม2า จํานวน 6,266 สัญชาติลาว จํานวน 20 คน และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 1 คน
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555
3.8 การเงิน/การคลัง
- การเงิน
จังหวัดลําพูนมีธนาคารพาณิชย(ที่เปQดดําเนินการในปO 2555 ทั้งหมด 44 สาขา มีเงิน
ฝากสาขาธนาคารพาณิชย( ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห( และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ(การเกษตร ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 เปLนจํานวนเงิน 24,969.00 ลานบาท เปรียบเทียบกับ
ช2วงเดียวกันของปO 2554 จํานวน 22,529.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.04
สาขาธนาคารพาณิชย5ที่เปYดบริการในจังหวัดลําพูน ประจําปU พ.ศ.2555
ลําดับ

ธนาคาร

1.

ธนาคารกรุงไทย

2.
3.
4.

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย(

5.
6.
7.
8.
9.

ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(
การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห(
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนายย2อมแห2งประเทศไทย
ธนาคารเกียรตินาคิน

10.
11.
12.

รวม

จํานวน
สาขา
สาขา
6 ลําพูน, บานโฮ2ง, แม2ทา, นิคมอุตสาหกรรม ,บิ๊กซี ,
เทศโกโลตัส
5 ลําพูน, บานธิ, อุโมงค(, นิคมอุตสาหกรรม ,บิ๊กซี
5 ป4าซาง , ลําพูน, ลี้, บิ๊กซี, นิคมอุตสาหกรรม
4 ย2อยถนนเจริญราษฎร(ลําพูน, ลําพูน-ป4าเห็ว,
นิคมอุตสาหกรรม , บิ๊กซีลําพูน
2 ลําพูน, บิ๊กซี ลําพูน
2 ลําพูน, นิคมอุตสาหกรรม
2 ลําพูน, นิคมอุตสาหกรรม
5 ลําพูน, ป4าซาง, ลี้, นิคมอุตสาหกรรม, บานโฮ2ง
10 ลําพูน, ป4าซาง, ลี้, อุโมงค(, บานธิ, บานโฮ2ง
แม2ทา , ทุ2งหัวชาง , เวียงหนองล2อง และ แม2ตืน
1 ลําพูน
1 ลําพูน
1

ลําพูน

44

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555

-40- การคลัง การเบิกจ2ายเงินงบประมาณตั้งแต2ปO 2547–2555 ของส2วนราชการต2างๆ
ในจังหวัดมีดังนี้
ปUงบประมาณ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

เงินงบประมาณ
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

เบิกจ*าย
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

คิดเป8นรอยละ
95.51
94.14
92.10
96.18
96.75
95.16
97.24
97.24
89.61

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2555
- ภาษีสรรพากร
การจัดเก็บภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําพูน สําหรับปOงบประมาณ 2555 ณ
เดือนกันยายน 2555 สามารถจัดเก็บภาษีฯ ไดรวมทั้งสิ้น 2,233.740 ลานบาท (รวมหน2วยงานอื่นๆ
จัดเก็บภาษีฯให จํานวน 227.316 ลานบาท) ต่ํากว2าประมาณการ (ซึ่งกําหนดไว 2,425.718 ลานบาท)
จํานวน 191.978 ลานบาทหรือรอยละ 7.91 และจัดเก็บภาษีฯไดต่ํากว2าปOก2อน จํานวน 134.515 ลาน
บาท หรือรอยละ 5.68
สําหรับการจัดเก็บภาษีฯ ปOงบประมาณ 2556 ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2555 (ตั้งแต2
เดือนตุลาคม 2555) จัดเก็บภาษีฯได จํานวน 128.412 ลานบาท
ขอมูลการจัดเก็บภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําพูน
หน2วย : ลานบาท
ประเภทภาษี
1.ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา
2.ภาษีเงินได
นิติบุคคล
3. ภาษีการคา
4. ภาษีมูลค2าเพิ่ม
5.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
6. อากรแสตมปš
7. รายไดอื่นๆ
รวม

2550

2551

จัดเก็บภาษีฯไดจริง
2552
2553

634.011

601.054

596.121

605.919

629.149

688.401

ประมาณการ
2555
651.323

929.413

1,074.329

869.030

1,263.786

1,054.685

829.793

1,112.934

0.153
335.574
42.496
23.491
0.928
1,966.065

0.000
383.463
23.566
22.611
0.969
2,105.992

0.000
391.419
13.323
23.783
0.841
1,894.518

0.000
619.478
21.438
26.661
0.979
2,538.260

0.000
603.992
47.605
31.775
1.049
2,368.255

0.000
621.578
57.162
35.900
0.905
2,233.740

0.000
580.666
47.166
32.607
1.022
2,425.718

2554

2555

ที่มา: สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําพูน ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2555
หมายเหตุ ประมาณการจัดเก็บภาษีอากรปOงบประมาณ 2556 ยังไม2ไดรับจัดสรร

-41- ภาษีสรรพสามิต
ปOงบประมาณพ.ศ. 2554 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําพูนจัดเก็บรายไดจากสินคาและบริการ
รวมทั้งรายไดเบ็ดเตล็ด เปLนเงินทั้งสิ้น 59,501,396.35บาท สูงกว2าเปJาหมาย 10,953,896.35 คิดเปLน
รอยละ22.56 ( เปJาหมาย48,547,500.00 ) มีรายละเอียดดังนี้
1. ภาษีสุรา จัดเก็บได49,998,710.10แยกเปLนสุรากลั่น49,826,284.60 สุราแช2
172,425.50บาท สูงกว2าเปJาหมาย 7,670,710.10 บาท คิดเปLนรอยละ 18.12 (เปJาหมาย
42,328,000.00บาท )
2. ภาษีเครื่องดื่ม จัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่ม เปLนเงิน 525,520.02 บาท ต่ํากว2าเปJาหมาย
87,479.98 บาท คิดเปLนรอยละ14.27 (เปJาหมาย613,000.00บาท)
3. ภาษีสนามกอล(ฟ จัดเก็บภาษีจากการใหบริการสนามกอล(ฟ เปLนเงิน 4,469,833.58 บาท
สูงกว2าเปJาหมาย 414,833.58 บาท คิดเปLนรอยละ 10.23 ( เปJาหมาย 4,055,000.00บาท)
4. ภาษีไนต(คลับ ดิสโกเธค จัดเก็บภาษีจากการใหบริการไนต(คลับดิสโกเธค เปLนจํานวน
208,168.00บาท สูงกว2าเปJาหมาย 4,168.00บาท คิดเปLนรอยละ 2.04 (เปJาหมาย 204,000บาท)
5. ภาษีรถจักรยานยนต( เปLนการจัดเก็บภาษีกรณีรถจักรยานยนต( เปLนจํานวน2,577,504.00
บาท
6. ภาษีน้ํามัน เปLนการจัดเก็บภาษีกรณีน้ํามันเปLนจํานวน 46,900.00 บาท
7. ภาษีแบตเตอรี่ เปLนการจัดเก็บภาษีกรณีแบตเตอรี่นําเขา (หน2วยงานอื่นจัดเก็บแทน)
เปLนจํานวน 976 บาท
8. รายไดเบ็ดเตล็ดจากค2าใบอนุญาตตามพ.ร.บ. สุรายาสูบและไพ2 ค2าปรับคดีรวมเปLนเงิน
1,673,784.65 บาท สูงกว2าเปJาหมาย 326,284.65 บาท คิดเปLนรอยละ24.21 (เปJาหมาย
1,347,500.00 บาท)
สถิติการจัดเก็บรายไดจากสินคาแบบบริการสรรพสามิตในจังหวัดลําพูน ปOงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555
สินคาและบริการ

2549

2550

2551

จัดเก็บรายได
2552

2553

2554

2555

1. ภาษีสุรา
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. ภาษีเครื่องดื่ม
419,603.11 829,043.03 475,172.43 494,455.41 587,048.15 552520.02
580622.71
3. ภาษีสนามกอล(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(คลับ
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. เครื่องไฟฟJา
8. แกวและเครื่องแกว
9. รายไดเบ็ดเตล็ด
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 อื่น ๆ
10. น้ํามัน
469,00.00
44,800.00
11. แบตเตอรี่
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

ที่มา : สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําพูน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2555

-42- สหกรณ5และกลุ*มเกษตรกร
ปVจจุบันจังหวัดลําพูนมีสหกรณ( 7 ประเภท จํานวน 73 สหกรณ(
ประเภทสหกรณ5
1.สหกรณ(การเกษตร
2.สหกรณ(ประมง
3.สหกรณ(ออมทรัพย(
4.สหกรณ(บริการ
5.สหกรณ(เครดิตยูเนี่ยน
รวม

ดําเนินงาน /
ธุรกิจ
(แห*ง)
40
9
6
3
58

จัดตั้งใหม*
(แห*ง)
4
2
6

หยุด
ดําเนินงาน
ธุรกิจ (แห*ง)
4
4

ชําระบัญชี
(แห*ง)

รวมทั้งหมด
(แห*ง)

3
1

51
1
11
7
3
73

1
5

ที่มา : (สํานักงานสหกรณ(จังหวัดลําพูน ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2555)
- กลุมเกษตรกร
กลุ2มเกษตรกรมีจํานวน 70 กลุ2ม
ประเภทสหกรณ5
1.กลุ2มเกษตรกรทํานา
2.กลุ2มเกษตรกรทําสวน
3.กลุ2มเกษตรกรเลี้ยงสัตว(
4.กลุ2มเกษตรกรทําไร2
5.กลุ2มเกษตรกรอื่นๆ( ระบุ)
รวม

ดําเนินงาน /
ธุรกิจ
(แห*ง)
7
28
1
12
1
49

จัดตั้งใหม*
(แห*ง)
1
1
2

หยุดดําเนินงาน ชําระบัญชี
ธุรกิจ (แห*ง)
(แห*ง)
4
11
3
18

ที่มา : (สํานักงานสหกรณ5จังหวัดลําพูน ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2555)

1
1

รวม
ทั้งหมด
(แห*ง)
12
41
1
15
1
70

-433.9 สินคาที่สําคัญของจังหวัด
1) สินคาเกษตร
ลําไย แหล2งผลิตที่สําคัญ ไดแก2 อําเภอเมือง ป4าซาง อําเภอเวียงหนองล2อง และบานโฮ2ง
กระเทียม แหล2งผลิตสําคัญ ไดแก2 อําเภอบานโฮ2ง และอําเภอลี้
หอมแดง แหล2งผลิตสําคัญ ไดแก2 อําเภอบานโฮ2ง อําเภอป4าซาง และอําเภอลี้
พืชผัก แหล2งผลิตสําคัญ ไดแก2 อําเภอเมือง อําเภอบานโฮ2ง และอําเภอป4าซาง
โดยจังหวัดลําพูนนับเปLนแหล2งผลิตพืชผักที่สําคัญของภาคเหนือ ผลผลิตส2วนหนึ่งจะปJอนเปLนวัตถุดิบแก2โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูป และ ส2วนหนึ่งจะถูกส2งไปจําหน2ายในจังหวัดตามภาคต2าง ๆ
2) สินคาหัตถกรม
ผาฝfายทอมือ นิยมทํากันทุกอําเภอเปLนอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นงานเกษตรกรรม
แต2ที่มีชื่อเสียงมากคือ อําเภอป4าซาง โดยเฉพาะที่บานหนองเงือก บานดอนหลวง ตําบลแม2แรง ผาฝJายทอมือ
ของจังหวัดลําพูนทํากันในหลายรูปลักษณะ ทั้งผาผืนสําหรับนําไปตัดเย็บผาซิ่น เสื้อผาสําเร็จรูป ตลอดจน
อุปกรณ( เครื่องใชภายในบาน เช2น ผาปูโตkะ ที่รองแกว-จาน ฯลฯ ในดานการจําหน2ายผาทอและผลิตภัณฑ(นั้น
โดยทั่วไปอาศัยตลาดใหญ2เปLนหลักคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม2
ผาไหมยกดอก เปLนผลิตภัณฑ(ภูมิปVญญาของคนลําพูนที่ไดมีการปรับปรุงแบบลวดลาย
สีสรร โดยอาศัยลายผาในสมัยโบราณประยุกต(ปรับปรุงประกอบกับฝOมือที่ประณีต ทําใหผาไหมยกดอกของ
ลําพูนมีเอกลักษณ(และมีชื่อเสียงเปLนที่รูจักทั่วไป และ “ผาไหมยกดอกลําพูน” ไดรับขึ้นทะเบียนเปLนสิ่งบ2งชี้
ทางภูมิศาสตร( GIs เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550
ไมแกะสลัก แหล2งผลิตที่สําคัญอยู2ในเขตอําเภอแม2ทา มีการแกะสลักไมจามจุรี เปLนรูปคน
รูปสัตว( เครื่องใช และเครื่องประดับภายในบาน เปLนที่นิยมของนักท2องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต2างประเทศ
เซรามิกส5 ถึงแมว2าจะมีโรงงานผลิตเพียงไม2กี่โรง แต2ก็สามารถสรางมูลค2าในการจําหน2ายใหกับ
จังหวัดลําพูน โดยมีการส2งออกไปจําหน2ายทั้งภายในและต2างประเทศมูลค2าปOละหลายลานบาท โดยผลิตภัณฑ(
ส2วนใหญ2จะเปLนลักษณะของเครื่องใช และเครื่องตกแต2งบานในลักษณะการเลียนแบบของโบราณ ซึ่งเปLนที่นิยม
ของชาวต2างประเทศ
3) สินคาอุตสาหกรรม ส2วนใหญ2 ไดแก2 สินคาที่ผลิตจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมบริษัทเครือสหพัฒน( อินเตอร(โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดแก2 ชิ้นส2วนและอุปกรณ(
อิเล็กทรอนิกส( อาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง
เสื้อผาสําเร็จรูป ฯลฯ
ที่มา: สํานักงานพาณิชย5จังหวัดลําพูน ตุลาคม 2555

-44-

-454. โครงสรางพื้นฐาน
4.1 การไฟฟfา
กระแสไฟฟJาของการไฟฟJาส2วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน ส2วนใหญ2สั่งซื้อมาจากสถานีจ2ายไฟ
จากการไฟฟJาฝ4ายผลิตแห2งประเทศไทย ซึ่งมีแหล2งผลิตที่สําคัญ 1 แห2ง คือ โรงไฟฟJาแม2เมาะ จังหวัดลําปาง
การไฟฟJาส2วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน สามารถใหบริการไฟฟJาครอบคลุมพื้นที่การปกครองของจังหวัดลําพูน 8 อําเภอ
การไฟฟfาส*วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน มีสถานีจ*ายไฟย*อย จํานวน 8 แห*ง
1. สถานีไฟฟJาลําพูน 1 ตั้งอยู2ที่บานป4าเสา ริมถนนสายลําพูน – เชียงใหม2 (สายเก2า)
ต.อุโมงค( อ.เมืองลําพูน
2. สถานีไฟฟJาลําพูน 2 ตั้งอยู2ที่ตําบลอุโมงค( ริมถนนซุปเปอร(ไฮเวย(เชียงใหม2- ลําพูน
ต.อุโมงค( อ.เมืองลําพูน
3. สถานีไฟฟJาลําพูน 3 ตั้งอยู2ในนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน( ถนนสายออมเมืองป4าซาง ต.ป4าสัก อ.เมืองลําพูน
4. สถานีไฟฟJาลําพูน 4 ตั้งอยู2พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บานกลาง อ.เมืองลําพูน
5. สถานีไฟฟJาลําพูน 5 ตั้งอยู2ตั้งอยู2พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บานกลาง
อ. เมืองลําพูน
6. สถานีไฟฟJาลี้ ตั้งอยู2ที่บานป4าลี้ ถนนลําพูน-ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้
7. สถานีไฟฟJาบานโฮ2ง ตั้งอยู2ที่ ถนนลําพูน-ลี้ ต. บานโฮ2ง อ.ลี้
8. สถานีไฟฟJาป4าซาง ตั้งอยู2ที่ บานบ2อหิน เลขที่ 320 ม. 6 ถนนลําพูน-ลี้ ต.มะกอก
อ.ป4าซาง จ.ลําพูน
ในรอบปO 2555 มีไฟฟJาครอบคลุมทุกหมู2บาน มีครัวเรือนที่ไฟฟJาใชมากกว2ารอยละ
98 จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมดของจังหวัด
4.2 แหล*งน้ําการประปา
แหล*งน้ําดิบการประปาใชน้ําผิวดิน ( แม*น้ําปYง )
ปVจจุบันการประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน มีหน2วยบริการอีก 2 แห2ง คือ
(1) หน2วยบริการทาสบเสา อําเภอแม2ทา จังหวัดลําพูน มีผูใชน้ํา 321 ราย
กําลังผลิต 60 ลบ.ม./ชม. ความตองการใชน้ํา 8 – 10 ลบ.ม/ชม. ใชแหล2งน้ําผิวดิน (อ2างเก็บน้ําแม2เสา)
(2) หน2วยบริการป4าซาง อ.ป4าซาง จ.ลําพูน มีผูใชน้ํา 993 ราย กําลังผลิต 80 ลบ.
ม./ชม. ความตองการใชน้ํา 60 – 70 ลบ.ม./ชม. แหล2งน้ําดิบจากน้ําบาดาล
1 พื้นที่จ2ายน้ําของการประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน ปVจจุบันประกอบดวยพื้นที่ใน
เขตเทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลเหมืองง2า เทศบาลเวียงยอง อบต.ริมปQง เทศบาลตําบลอุโมงค(และ อบต. ป4าสัก
ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร
2 จํานวนประชากรในเขตพื้นที่จ2ายน้ําประมาณ 97,841 คน หรือประมาณ
30,803 ครัวเรือน
3 ประเภทผูใชน้ํา ปVจจุบันมีผูใชน้ําประมาณ 11,037 ราย ประกอบดวยผูใชน้ํา
ประเภท ที่อยู2อาศัย 73.36 % ราชการและรัฐวิสาหกิจ 3.69 % ธุรกิจขนาดเล็ก 16.39 % ธุรกิจขนาดใหญ2
6.51 % มีอัตราการใชน้ําเฉลี่ย 0.609 ลบ.ม./ราย/วัน
จากขอมูลปVจจุบัน ชุมชนมีความตองการ ใชน้ําสูงสุด 12,000 ลบ.ม./วัน (500 ลบ.ม./
ชม.) ในอนาคต ปO 2556 จะมีความตองการใชน้ําสูงสุด 15,600 ลบ.ม./วัน (650 ลบ.ม./ชม.)

-46เครือข*ายหน*วยบริการและสถานีจ*ายน้ํา
การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําพูน
จํานวนครัวเรือน
จํานวนผูใชน้ํา
ปริมาณน้ําจําหน2ายเฉลี่ย

56,280
11037
208,676

หนวยบริการทาสบเสา

หนวยบริการปJาซาง
จํานวนครัวเรือน 1,357 ครัวเรือน
จํานวนผูใชน้ํา
993 ราย
น้ําจําหน2ายเฉลี่ย 11,519 ลบ.ม./เดือน

ครัวเรือน
ราย
ลบ.ม./เดือน

จํานวนครัวเรือน
896
ครัวเรือน
จํานวนผูใชน้ํา
321
ราย
น้ําจําหน2ายเฉลี่ย 3,903 ลบ.ม./เดือน

หน*วยบริการปSาซาง การประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน ไดรับโอนระบบประปา จากสํานักงาน
สุขาภิบาลป4าซางเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2535 และไดดําเนินการปรับปรุง เมื่อ พ.ศ. 2537 มีกําลัง
ผลิตเริ่มแรก 60 ลบ.ม./ชม. ใชแหล2งน้ําดิบจากบ2อบาดาล ใหบริการในพื้นที่เทศบาลป4าซาง และเขต อบต. ป4า
ซาง ปVจจุบันมีจํานวนประชากรในเขตพื้นที่จ2ายน้ําประมาณ 20,523 คน หรือ 1,357 ครัวเรือน ผูใชน้ํา
รวมทั้งหมด ประมาณ 993 ราย มีความตองการใชน้ําสูงสุด 372 ลบ.ม. / วัน (15.50 ลบ.ม./ชม.)
หน*วยบริการทาสบเสา การประปาส2วนภูมิภาคสาขาลําพูน ไดรับโอนระบบประปา
จากสํานักงานสุขาภิบาลทาสบเสา เมื่อ ปO พ.ศ. 2531 และไดดําเนินการปรับปรุง เมื่อ พ.ศ. 2537 มีกําลัง
ผลิตเริ่มแรก 80 ลบ.ม./ชม. ใชแหล2งน้ําผิวดิน ใหบริการในพื้นที่เทศบาลทาสบเสา และเขต อบต. ทาสบเสา
ปVจจุบันมีจํานวนประชากรในเขตพื้นที่จ2ายน้ําประมาณ 5,644 คน หรือ 896 ครัวเรือน ผูใชน้ํารวมทั้งหมด
ประมาณ 363 ราย มีความตองการใชน้ําสูงสุด 133 ลบ.ม. / วัน (6 ลบ.ม./ชม.)
จํานวนผูใชน้ําเพิ่ม 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

-47การชลประทาน
แหล2งน้ําในจังหวัดลําพูนที่สําคัญ ประกอบดวย ลําน้ําสายหลัก คือ แม2น้ําปQง แม2น้ํากวง แม2น้ําทา
แม2น้ําลี้ โดยมีพื้นที่ชุ2มน้ํา ไดแก2 อ2างเก็บน้ํา , แม2น้ํา คู คลอง ลําหวย สระเก็บน้ําและหนองน้ําธรรมชาติ 155
แห2ง พื้นที่ผิวน้ํา 18,853 ไร2 สามารถเก็บน้ําได 122 ลาน ลบ.ม.
จังหวัดลําพูนมีพื้นที่ไดรับการพัฒนาแหล2งน้ําทั้งสิ้น 342,912 ไร2 (รอยละ 55.00) ของพื้นที่
การเกษตร 626,343 ไร2 ประกอบดวย
1. พื้นที่ชลประทาน 148,469 ไร2 (รอยละ 23.70) ดังนี้
1.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ2 1 แห2ง พื้นที่ชลประทาน 51,814 ไร2
(โครงการฯแม2กวง จ.เชียงใหม2)
1.2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 9 แห2ง พื้นที่ชลประทาน 96,655 ไร2 ประกอบดวย
1.2.1 อ2างเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 4 แห2ง ความจุรวม 35.10 ลาน ลบ.ม.
พื้นที่ชลประทาน 22,790 ไร2 ดังนี้
อ2างเก็บน้ําแม2สาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน พื้นที่ชลประทาน 11,150 ไร2
อ2างเก็บน้ําแม2ธิ ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน
พื้นที่ชลประทาน 3,900 ไร2
อ2างเก็บน้ําแม2ตีบ ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน พื้นที่ชลประทาน 4,950 ไร2
อ2างเก็บน้ําแม2เมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม2ทา จ.ลําพูน พื้นที่ชลประทาน 2,790 ไร2
1.2.2 ฝายทดน้ําขนาดกลาง จํานวน 5 แห2ง พื้นที่ชลประทาน 73,865 ไร2 ดังนี้
ฝายชลขันธ(พินิจ ต.ดอนแกว อ.สารภี จ.เชียงใหม2 พื้นที่ชลประทาน 44,515 ไร2
พื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดลําพูน 33,075 ไร2
ฝายมหาโชค ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน พื้นที่ชลประทาน 3,700 ไร2
ฝายวังตอง ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน พื้นที่ชลประทาน 3,300 ไร2
ฝายหนองสลีก ต.บานเรือน อ.ป4าซาง จ.ลําพูน พื้นที่ชลประทาน 5,800 ไร2
ฝายเหมืองดั้ง ต.ป4าพลู อ.บานโฮ2ง จ.ลําพูน
พื้นที่ชลประทาน 16,550 ไร2
2. พื้นที่รับประโยชน( 194,443 ไร2 (รอยละ 31.00) ดังนี้
2.1 โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 61 แห2ง
พื้นที่รับประโยชน( 55,844 ไร2
2.2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก(ถ2ายโอนภารกิจให อปท.) 82 แห2ง
พื้นที่รับประโยชน( 104,971 ไร2
2.3 โครงการสูบน้ําดวยไฟฟJา 25 แห2ง พื้นที่รับประโยชน( 33,628 ไร2
ที่มา : โครงการชลประทานลําพูน ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2555

-48น้ําบาดาล
จังหวัดลําพูน เปLนจังหวัดที่มีน้ําบาดาลค2อนขางสมบูรณ(โดยเฉพาะบริเวณที่เปLนแอ2งเชียงใหม2-ลําพูน
ที่เปLนแหล2งน้ําบาดาลในหินร2วน ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาน้ําบาดาลระดับตื้นขึ้นมาใชประโยชน(แลวยังมีชั้นน้ํา
บาดาลที่อยู2ระดับลึกลงไปประมาณ 200 – 300 เมตร ที่สามารถนํามาใชประโยชน(ได นอกจากนี้ยังมีน้ําบาดาลออก
จากหินแข็งโดยเฉพาะหินปูนซึ่งมีอยู2มากในบริเวณอําเภอลี้ และอําเภอบานโฮ2ง ที่เปLนแหล2งน้ําที่สําคัญในบริเวณพื้นที่
ที่เปLนหุบเขาหรือเปLนเขา โดยระดับชั้นน้ําอยู2ประมาณช2วง 30–70 เมตร พื้นที่จังหวัดลําพูนประมาณรอยละ 32
ประกอบดวยดินร2วน ซึ่งเปLนแหล2งน้ําบาดาลที่ดีใหน้ํามาก โดยเฉพาะบริเวณที่เปLนส2วนหนึ่งของแอ2ง เชียงใหม2-ลําพูนซึ่งมี
ปริมาณน้ําที่เก็บกักไวประมาณ 485 ลาน ลบ.ม. คิดเปLนปริมาณน้ําที่พัฒนาไดต2อปOประมาณ 97 ลาน ลบ.ม. พื้นที่
รอยละ 18 เปLนหินปูน ซึ่งเปLนแหล2งน้ําบาดาลที่ดี มีปริมาณน้ํามากสามารถพัฒนานํามาใชประโยชน(ไดเกือบทุกชนิด
อีกรอยละ 15 เปLนหินทราย หินดินดาน ซึ่งมีปริมาณน้ําปานกลาง โดยมีลักษณะของแหล2งน้ําดังนี้
1. แหล*งน้ําบาดาลในหินร*วน
แหล2งน้ําบาดาลในหินร2วน ประกอบดวยตะกอนจําพวก กรวด ทราย ทรายแปJง เศษหิน และดิน
เหนียว ซึ่งยังไม2สมานตัวหรือยังไม2จับตัวกัน โดยทั่วไปแลวในแหล2งน้ําบาดาลประเภทนี้ น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู2ใน
ช2องว2างระหว2างเม็ดตะกอนต2างๆ อย2างไรก็ตามแหล2งสะสมตะกอนดังกล2าว โดยเฉพาะอย2างยิ่งในส2วนที่เปLนชั้นกรวด
ทราย จะกักเก็บน้ําบาดาลไวไดมากหรือนอยเพียงใด ย2อมขึ้นอยู2กับคุณสมบัติต2างๆ ดังนี้
- ความหนาแน2นของแหล2งสะสมตะกอน ถามีความหนามากก็จะสามารถกักเก็บน้ําบาดาลไวไดมาก
- การคัดขนาดของเม็ดตะกอน ถามีความกลมมนมากก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไวไดมาก
- ลักษณะรูปร2างของเม็ดตะกอน ถามีความกลมมนมากก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไวไดมาก
2. แหล*งน้ําบาดาลในหินร*วนกึ่งแข็ง
แหล2งน้ําบาดาลในหินร2วนกึ่งแข็ง ประกอบขึ้นดวยหินชนิดต2างๆ ในกลุ2มหินยุคเทอร(เชียรี อันไดแก2
หินดินดาน หินน้ํามัน และลิกไนต( โดยน้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู2ภายในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน หรือรอยต2อ
ระหว2างชั้นหิน ความลึกถึงชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยู2ในช2วง 20 - 60 เมตร และโดยทั่วไปใหน้ําไดในเกณฑ(นอยกว2า 2
ลูกบาศก(เมตรต2อชั่วโมง
3. แหล*งน้ําบาดาลในหินแข็ง
แหล2งน้ําบาดาลในหินแข็ง ส2วนใหญ2น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู2ในช2องว2างของโครงสรางต2างๆ อันไดแก2
รอยแยก รอยเลื่อน รอยต2อระหว2างชัน้ หิน โพรงหรือถ้ําในชัน้ หินและช2องว2างของชัน้ หินผุ ปริมาณน้าํ บาดาลจะมีนอย
หรือมากก็ขึ้นอยู2กับขนาด และความต2อเนื่องกันของโครงสรางที่มีอยู2ในชั้นหินนั้นๆ กล2าวคือ ถาโครงสรางมีขนาดใหญ2
และต2อเนื่องถึงกันดี ก็จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู2มาก ในทางตรงกันขามถาโครงสราง มีขนาดเล็กและไม2ค2อยต2อเนื่องถึงกัน
ก็จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู2นอย

ศักยภาพแหล*งน้ําบาดาลของจังหวัดลําพูน
พื้นที่ของจังหวัดลําพูน ประมาณรอยละ 32 ประกอบดวยหินร2วน ซึ่งเปLนแหล2งน้ําบาดาลที่ดี ใหน้ํามาก
โดยเฉพาะบริเวณที่เปLนส2วนหนึ่งของแอ2งเชียงใหม2 – ลําพูน ซึ่งมีปริมาณน้ําที่เก็บกักไวประมาณ 485 ลานลูกบาศก(
เมตร คิดเปLนปริมาณน้ําที่พัฒนาไดต2อปOงบประมาณ 97 ลานลูกบาศก(เมตร พื้นที่อีกรอยละ 18 เปLนหินปูน ซึ่งเปLน
แหล2งน้ําบาดาลที่ดี มีปริมาณน้ํามากสามารถพัฒนาขึ้นมาใชประโยชน(ไดเกือบทุกชนิด อีกรอยละ 15 เปLนหินทราย
หินดินดาน ซึ่งมีปริมาณน้ําปานกลาง ที่เหลืออีกรอยละ 35 เปLนหินอัคนีและหินแปร ซึ่งมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู2นอย
ในดานคุณภาพของน้ําบาดาล อยู2ในเกณฑ(ดีถึงพอใชแมว2าจะมีปริมาณของเหล็กและฟลูออไรด(อยู2
มากในบางพื้นที่ ความลึกสําหรับการเจาะน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยู2ในช2วง 40–60 เมตร ยกเวนบริเวณขอบแอ2งลําพูน
ทางตะวันออกที่มีความลึก อยู2ในช2วง 80–120 เมตร และมากกว2า 120 เมตร ในบริเวณขอบแอ2งทางดานเหนือ
ที่มา : คู2มือการใชแผนที่นา้ํ บาดาล/สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 2555

-494.3 การสื่อสาร
โทรศัพท5
ปVจจุบันการใหบริการโทรศัพท(ในจังหวัดลําพูน มีที่ทําการเพื่อใหประชาชนไดติดต2อเรื่องการ
ขอใชบริการโทรศัพท(พื้นฐานและดานสื่อสัญญาณอื่นๆ แยกเปLน 2 บริษัท ไดแก2
1. บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) ส2วนบริการลูกคาจังหวัดลําพูน มีศูนย(บริการลูกคา ฯ เปQด
ใหบริการ จํานวน 3 แห2ง คือ ศูนย(บริการลูกคา สาขาลําพูน (โทร. 0-5351-2152) ศูนย(บริการลูกคาสาขาป4า
ซาง
(โทร. 0-5352-0350) และศูนย(บริการลูกคาสาขา บิ๊กซี โทร. (0-5358-2528)
2. บริษัท TT&T มีสํานักงานฯ เปQดใหบริการจํานวน 1 แห2ง คือ ศูนย(บริการลูกคาบริษัท
ทีทีแอนด(ที สาขาลําพูน โทร. 0-5353-0882)
1. บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) ส2วนบริการลูกคาจังหวัดลําพูน ไดแก2
ศูนย5บริการลูกคาสาขาลําพูน ใหบริการ ติดตั้ง/ยาย/โอน/โทรศัพท(พื้นฐาน บริการ
อินเตอร(เน็ตความเร็วสูง TOT ADSL บริการรับชําระเงิน ค2าบริการ ที่เรียกว2า Just pay จําหน2ายสินคาสําเร็จรูป
อุปกรณ( Router modem,เครื่องโทรศัพท( จําหน2ายบัตรโทรศัพท( และรับปรึกษาออกแบบ ติดตั้งโครงข2าย
ระบบโทรคมนาคมและ ICT Total Solution มี 26 ชุมสาย มีเลขหมาย จํานวน 20,918 เลขหมาย คือ
1. ชุมสายลําพูน
2. ชุมสายนิคมฯ
3. ชุมสายอุโมงค(
4. ชุมสายแม2ทา
5. ชุมสายบานธิ
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. ชุมสายร2องสาว
17. ชุมสาย ชัยสถาน
18. ชุมสายทาปลาดุก ม.6 19. ชุมสายลําพูนคันทรีโฮม
20. ชุมสายทาสบเสา ม.2 21. ชุมสายตนธง ม.4
22. ชุมสายลําพูนคันทรี โฮม
23. ชุมสายจักรคําภิมุข 24. ชุมสายบานธิ ม.7 25. ชุมสายดอยติ
26. ชุมสายศูนย(ราชการลําพูน
ศูน ย5บ ริก ารลู กคาสาขาปS าซาง ใหบริ ก าร ติ ดตั้ ง /ยาย/โอน/โทรศัพ ท( พื้นฐาน บริก าร
อินเตอร(เน็ตความเร็วสูง TOT ADSL บริการรับชําระเงิน ค2าบริการ ที่เรียกว2า Just pay จําหน2ายสินคาสําเร็จรูป
อุปกรณ( Router modem,เครื่องโทรศัพท( จําหน2ายบัตรโทรศัพท( และรับปรึกษาออกแบบ ติดตั้ง โครงข2าย
ระบบโทรคมนาคมและ ICT Total Solution มี 19 ชุมสาย มีเลขหมาย จํานวน 11,043 เลขหมายคือ
1.ชุมสายป4าซาง
2.ชุมสายบานโฮ2ง
3.:ชุมสายลี้
4.ชุมสายบานเรือน
5.ชุมสายมะกอก ม.4
6.ชุมสายศรีเตี้ย
7.ชุมสายเหมืองจี้ ม.2
8.ชุมสายวังกู2
9.ชุมสายปากบ2อง ม.4
10 ชุมสายทุ2งหัวชาง
11.ชุมสายหนองปลาสะวาย 12.ชุมสายหนองปลาสวาย
13.ชุมสายป4ารกฟJา
14. ชุมสายศรีวิชัย ม.10 15. ชุมสายป4าพูล
16. ชุมสายเหล2ายาว
17.ชุมสายเวียงหนองล2อง 18.ชุมสายท2าชาง (ลําพูน)
19. ชุมสายม2วงสามปO
ปVจจุบันบริษัททีโอที ลําพูน มีจํานวนหมายเลขโทรศัพท(ที่ใหบริการทั้งหมด 31,961 เลข
หมาย (รวมทุกประเภททั้งโทรศัพท(บานและโทรศัพท(สาธารณะ และทุกระบบโครงข2ายและอุปกรณ() โดยมีจํานวน
เลขหมายเปQดใช 23,053 เลขหมาย (รวมทุกประเภททั้งโทรศัพท(บานและโทรศัพท(สาธารณะ และทุกระบบ
โครงข2ายและอุปกรณ(ที่ใหบริการ)

-50ศู น ย5 บ ริ ก ารลู ก คาสาขา บิ๊ ก ซี ใหบริ ก ารติ ดตั้ ง /ยาย/โอน/โทรศั พ ท( พื้ นฐาน บริ ก าร
อินเตอร(เน็ตความเร็วสูง TOT ADSL บริการรับชําระเงิน ค2าบริการ ที่เรียกว2า Just pay จําหน2ายสินคา
สําเร็จรูป อุปกรณ( Router modem,เครื่องโทรศัพท( จําหน2ายบัตรโทรศัพท( และรับปรึกษาออกแบบ ติดตั้ง
โครงข2ายระบบโทรคมนาคมและ ICT Total Solution
2. บริษัท TT&T รับผิดชอบสํานักงานฯบริการลูกคา จํานวน 1 แห2ง มีจํานวนเลขหมาย
เปQดใหบริการทั้งหมด 25,000 เลขหมาย (รวมทุกประเภททั้งโทรศัพท(บานและโทรศัพท(สาธารณะ และทุกระบบ
โครงข2ายและอุปกรณ() ณ เดือนพฤศจิกายน 2552 เมื่อรวมเลขหมายทั้งของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
และบริษัท TT&T แลวในพื้นที่จังหวัดลําพูนจะมีเลขหมายเปQดใชทั้งหมดจํานวน 48,053 เลขหมาย คิดเปLน
จํานวนเลขหมายพรอมใหบริการ / ประชากรในพื้นที่รอยละ 11.88 (ไม2รวมโทรศัพท(มือถือ)
ที่มา: ส2วนบริการลูกคาจังหวัดลําพูน บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) : พฤศจิกายน 2555
การไปรษณีย5
จังหวัดลําพูนมีที่ทําการไปรษณีย(โทรเลข 9 แห2ง ดังนี้
1. ที่ทําการไปรษณีย(ลําพูน
2. ที่ทําการไปรษณีย(อุโมงค(
3. ที่ทําการไปรษณีย(ป4าซาง
4. ที่ทําการไปรษณีย(ทากาศ
5. ที่ทําการไปรษณีย(บานธิ
6. ที่ทําการไปรษณีย(แม2ทา
7. ที่ทําการไปรษณีย(บานโฮ2ง
8. ที่ทําการไปรษณีย(ลี้
9. ที่ทําการไปรษณีย(ทุ2งหัวชาง
ใหบริการรับฝาก ณ ที่ทําการไปรษณีย( ไดแก2 บริการการเงิน ไปรษณียภัณฑ(
พัสดุไปรษณีย(และไปรษณีย(ด2วนพิเศษ (EMS) นอกจากนี้ยังรับฝากไปรษณีย(ภัณฑ(ธรรมดา ณ ตูรับไปรษณีย( ซึ่งติดตั้ง
ในเขตชุมชนทั่วไป โดยเปQดทําการทุกวันไม2เวนวันหยุดราชการ วันธรรมดา ตั้งแต2เวลา 08.30 น.-16.30 น.
วันหยุดราชการ ตั้งแต2เวลา 09.00 น.-12.00 น. (ใหบริการเฉพาะที่ทําการไปรษณีย(ลําพูน)
ที่มา : ที่ทําการไปรษณีย(ลําพูน พฤศจิกายน 2555

4.4 การคมนาคมขนส*ง
เสนทางการเดินทางติดต2อกับพื้นที่จังหวัดใกลเคียง 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 โดยเดินทางจากจังหวัดลําพูนเขาสู2จังหวัดเชียงใหม2 แลว
ไปตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1019 ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
4. ติดต2อกับจังหวัดแพร2และน2าน โดยอาศัยทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 11 ผ2านจังหวัด
ลํ าปางจนถึ งอํ าเภอเด2 นชั ยจั งหวั ดแพร2 และเลี้ ยวเขาสู2 ทางหลวงแผ2 นดิ นหมายเลข 101 สู2 จั งหวั ดแพร2 และน2 าน
ตามลําดับ

-51เสนทางคมนาคมระหว*างอําเภอเมืองลําพูนกับอําเภออื่น ๆ
1. จากอําเภอเมืองลําพูน ไปตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 106 ลงสู2ทิศใตประมาณ
11 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอป4าซางและจากอําเภอป4าซางไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอบานโฮ2ง
และจากอําเภอบานโฮ2งไปอีกประมาณ 65 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอลี้ ซึ่งสามารถติดต2อกับอําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
2. จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 106 ลงสู2ทิศใต ผ2านอําเภอ
ป4าซางและจากอําเภอป4าซางประมาณ 15 กิโลเมตร เลี้ยวเขาสู2ทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1184 ( แม2อาว–ทุ2งหัวชาง)
ไปอีกประมาณ 58 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอทุ2งหัวชาง
3. จากอําเภอเมืองลําพูนตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 11 ลงไปทางทิศตะวันออกประมาณ
22 กิ โลเมตร ก็ จะถึ งอํา เภอแม2 ทา และหากขึ้น ไปทางทิ ศเหนื อโดยใชทางหลวงแผ2 น ดิน หมายเลข 1147
ประมาณ 22 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอบานธิ
4. จากอําเภอเมืองลําพูน ตามทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 106 ลงสู2ทิศใตผ2านอําเภอป4าซาง
ถึงแยกสันหางเสือ เขาสู2ทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1031 (ทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 1031 แขวงการทางลําพูน
ถ2ายโอนให อบจ.ลําพูน) ก็จะเดินทางเขาสู2กิ่งอําเภอเวียงหนองล2อง รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร
ทางรถไฟ
มีขบวนรถไฟขึ้นและล)องผ)านสถานีรถไฟจังหวัดลําพูน เป7นรถขบวนสินคา 6 ขบวน
และรถโดยสาร 16 ขบวน โดยส)วนใหญ)แลวจะจอดรับ-ส)ง ผูโดยสารทีส่ ถานีรถไฟลําพูนทุกขบวน ระยะทางรถไฟที่
ผ)านจังหวัดลําพูน มีความยาว 68 กิโลเมตร สถานีรถไฟจังหวัดลําพูน มี 6 สถานี คือ สถานีรถไฟป>าเสา ลําพูน
หนองหล)ม ศาลาแม)ทา ทาชมภู และขุนตาน ระยะทางจากลําพูนถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 729 กิโลเมตร
ข. ทางอากาศ
จังหวัดลําพูนไม)มีสนามบินเป7นของตนเอง การเดินทางโดยเครื่องบินตองอาศัยท)าอากาศยาน
จังหวัดเชียงใหม) ซึ่งระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดลําพูน ไปท)าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม) ประมาณ 30 นาที
5. การบริหาร
5.1 การบริหารราชการ จังหวัดลําพูนมีหน2วยราชการต2าง ๆ ที่บริหารราชการในพื้นที่
ประกอบดวย
1. หน2วยงานการบริหารราชการส2วนกลาง ที่มาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดลําพูน
รวมทั้งสิ้น 33 หน2วยงาน หน2วยงานรัฐวิสาหกิจ 12 หน2วยงาน
2. หน2วยงานการบริหารราชการส2วนภูมิภาค เปLนส2วนราชการประจําจังหวัด ซึ่งกระทรวง
ทบวง กรม ต2าง ๆ ไดส2งมาปฏิบัติราชการในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 32 หน2วยงาน
3. หน2วยงานการบริหารราชการส2วนทองถิ่น 58 แห2ง ประกอบดวย องค(การบริหารส2วน
จังหวัด 1 แห2ง เทศบาลเมืองลําพูน 1 แห2ง เทศบาลตําบล 36 แห2ง และองค(การบริหารส2วนตําบล 20 แห2ง
4. องค(กรอิสระ 1 หน2วยงาน
ที่มา : สํานักงานจังหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

-525.2 การเมือง
จังหวัดลําพูนโดยผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดลําพูน จํานวน ๕ คน และมีนายบรรหาร บูรณะประภา เปLนประธาน สํานักงานตั้งอยู2 ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ คน ดังนี้
๑. นายสงวน พงษ(มณี
พรรคเพื่อไทย
๒. นายรังสรรค( มณีรัตน(
พรรคเพื่อไทย
สมาชิกวุฒิสภา ๑ คน คือ นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง
สรุปสถิติการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
วัน/เดือน/ปO

จํานวนผูมีสิทธิ

4 มี.ค. 2543
19 เม.ย. 2549
2 มี.ค. 2551

306,441
312,355
312,768

จํานวน
ผูมาใชสิทธิ
คิดเปLนรอยละ
80.28
80.25
79.58

บัตรไม2ประสงค( ใชสิทธิมากเปLน
บัตรเสีย
ลําดับที่
คิดเปLนรอยละ ลงคะแนน
คิดเปLนรอยละ
8.16
4.20
5
5.36
12.01
1
4.30
9.30
1

สรุปสถิติการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
วัน/เดือน/ปO

จํานวนผูมีสิทธิ

6 ม.ค. 2544
6 ก.พ. 2548
2 เม.ย. 2549
19 ส.ค. 2550

306,187
313,379
315,176
314,899

จํานวน
บัตรเสีย
บัตรไม2ประสงค(
ผูมาใชสิทธิ คิดเปLนรอยละ
ลงคะแนน
คิดเปLนรอยละ
คิดเปLนรอยละ
83.78
11.41
2.57
86.56
6.74
2.39
83.70
17.15
27.88
75.35
3.18
-

ใชสิทธิมากเปLน
ลําดับที่
1
1
1
1

(ออกเสียงประชามติ)

23 ธ.ค. 2550
11 ม.ค. 2552
3 ก.ค. 2554
26 ส.ค. 2555

308,030
311,016
317,727
156,782

88.90
77.44
88.61
80.33

2.55
4.02
5.98
2.04

5.26
7.41
3.36
3.60

ที่มา : สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

1
เลือกตั้งซ2อม
1
เลือกตั้งซ2อม

-536. ทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ทรัพยากรน้ํา ในจังหวัดลําพูน มีแม2น้ําที่สําคัญ 4 สาย ดังนี้
1. แม*น้ําปYง เปLนแม2น้ําสายสําคัญที่ไหลอยู2ในหุบเขา ระหว2างทิวเขาถนนธงชัยกลาง กับทิวเขา ผี
ปVนน้ําตะวันตก มีตนน้ําอยู2ที่ดอยถวย ในเทือกเขาแดนลาว เขตตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม2จาก
ตนกําเนิดแม2น้ําปQงไหลลงมาทิศใตผ2านเมืองเชียงใหม2 ลําพูนและไหลเขาเขตจังหวัดตากไปบรรจบกับแม2น้ําวังที่
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก แลวไหลต2อลงไปทางใตผ2านอําเภอเมืองกําแพงเพชร บรรจบกับแม2น้ําน2านที่
จังหวัดนครสวรรค(รวมเปLนแม2น้ําเจาพระยา โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางที่แม2น้ําปQงไหล
ผ2านพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม2มีความยาวประมาณ 335 กิโลเมตร และเปLนเสนกั้นเขตแดนระหว2างจังหวัด
เชียงใหม2และ จังหวัดลําพูน ลงไปทางทิศใตเปLนระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ในจังหวัดลําพูน น้ําที่
ไหลลงสู2แม2น้ําปQง โดยเรียงจากเหนือจดใต คือ น้ําแม2ทา น้ําแม2กวง แม2น้ําลี้ หวยแม2ตาล หวยแม2หาด และ
น้ําแม2กอ นอกจากนี้ยังมีลําน้ําที่ไม2มีชื่ออีกเปLนจํานวนมากที่ไหลลงสู2แม2น้ําปQง สําหรับพื้นที่รับน้ํา (CATCHMENT
AREA) ประมาณ 6,355 ตารางกิโลเมตร
2. น้ําแม*กวง มีตนน้ําอยู2ที่ดอยผีปVนน้ํา (หรือดอยนางแกว) ดอยมด แลวไหลไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตลงสู2ที่ราบเชียงใหม2-ลําพูน ผ2านอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย และไหลต2อลงไปทางใตผ2าน
อําเภอเมืองลําพูน แลวบรรจบกับแม2น้ําปQงที่บานสบทา อําเภอป4าซาง จังหวัดลําพูน น้ําแม2กวงมีความยาวประมาณ
110 กิโลเมตร น้ําแม2กวงเปLนแม2น้ําที่สําคัญอีกสายหนึ่งใน บริเวณที่ราบเชีย งใหม2 - ลํา พูน มีลําน้ําสาขาที่
สําคัญ คือ น้ําแม2ทาและหวยแม2สะแงะ น้ําแม2กวงมีพื้นที่รับน้ํา (CATCHMENT AREA) ประมาณ 1,740 ตาราง
กิโลเมตร
3. น้ําแม*ทา น้ําแม2ทามีตนน้ําอยู2ที่ดอยขุนทาในเทือกเขาผีปVนน้ําตะวันตก กิ่งอําเภอแม2ออน
จังหวัดเชียงใหม2 ไหลผ2านที่ราบซึ่งขนาบไปดวยภูเขา ไปสู2อําเภอแม2ทาทางทิศใต แลวไหลวกขึ้นไปทางเหนือผ2านที่
ราบเชียงใหม2-ลําพูน ผ2านอําเภอป4าซาง แลวบรรจบกับแม2น้ํากวงที่บานสบทา เขตต2อระหว2างอําเภอเมืองลําพูน
กับอําเภอป4าซาง นอกจากนี้น้ําแม2ทายังไดหล2อเลี้ยงพื้นที่ทําการเกษตรของชุมชนหลายตําบลในอําเภอแม2ออน
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม2 และอําเภอแม2ทา จังหวัดลําพูน น้ําแม2ทามีความยาวประมาณ 90 กม.
4. แม*น้ําลี้ แม2น้ําลี้ตนน้ําอยู2ที่ดอยสบเทิม อําเภอทุ2งหัวชาง จังหวัดลําพูน ไหลลงไปทางใต
จนถึงบริเวณใกลอําเภอลี้ จึงค2อยไหลวกกลับไปทางเหนือเปLนรูปตัวยู ผ2านอําเภอลี้ อําเภอบานโฮ2ง แลวไหลต2อไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับแม2น้ําปQงที่บานวังสะแกง กิ่งอําเภอเวียงหนองล2อง จังหวัดลําพูน แม2น้ําลี้มี
ความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร แม2น้ําลี้มีพื้นที่รับน้ํา (CATCHMENT AREA) ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร
นอกจากลําน้ําสําคัญที่กล2าวถึงแลว ยังมีลําธาร ลําหวย จํานวนมากตามอําเภอต2าง ๆไดแก2
แม*น้ําสาขาที่สําคัญ
1. น้ําสาน ไหลผ2านอําเภอเมืองลําพูน
2. น้ําเย็น ไหลผ2านอําเภอบานโฮ2ง
3. น้ําแม*ธิ ไหลผ2านอําเภอบานธิ
4. น้ําขนาด ไหลผ2านอําเภอแม2ทา
5. น้ําแวน ไหลผ2านอําเภอลี้
6. น้ําเมย ไหลผ2านอําเภอแม2ทา
7. น้ํากอ ไหลผ2านอําเภอลี้
8. น้ําแม*สะปkวด ไหลผ2านอําเภอแม2ทา
9. น้ําออบ ไหลผ2านอําเภอบานโฮ2ง
10. น้ําแม*ตุlด ไหลผ2านอําเภอแม2ทา

-54มีลําธารเล็กๆ อีกจํานวนมากซึ่งเปLนทางน้ําที่มีน้ําเฉพาะในฤดูฝน ลําน้ําส2วนใหญ2ในจังหวัดลําพูน
มีปVญหาตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นรก ถูกบุกรุก ในฤดูแลงน้ําแหง ทําใหเกิดปVญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร ประกอบกับระบบชลประทานที่มีอยู2เปLนชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กไม2เพียงพอ
ต2อความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร ทําใหมีการเจาะบ2อบาดาลจํานวนมากในอําเภอ นอกจากนี้พบว2า มีการ
ทิ้งน้ําเสีย ของเสียและขยะลงสู2แหล2งน้ําทําใหคุณภาพน้ําในแหล2งน้ําทั้งผิวดินและแหล2งน้ําใตดินเสื่อมโทรมลง
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน
พฤศจิกายน 2554)
6.2 ทรัพยากรแร*ธาตุ
สภาพทรัพยากรแร2จังหวัดลําพูน มีการทําเหมืองแร2ถ2านหินลิกไนต(ที่อําเภอลี้ ทรัพยากร
แหล2งทราย ทั้งทรายบกและทรายน้ํา โดยมีท2าทรายแม2น้ํา 9 แห2งตามแนวแม2น้ําปQง ตั้งแต2อําเภอป4าซาง
จนถึงอําเภอเวียงหนองล2อง และอําเภอบานโฮ2ง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ศักยภาพแร2ตะกั่ว –สังกะสี–ฟลูออไรต(
และหินปูเพื่ออุตสาหกรรมก2อสราง
กรณีพิบัติภัย พื้นที่เสี่ยงดินถล2มในจังหวัดลําพูน ส2วนใหญ2อยู2ทางตอนบนดานตะวันออก
ของจังหวัด มีหมู2บานที่กําหนดใหเปLนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล2ม จํานวน 42 หมู2บาน ในเขตอําเภอทุ2งหัวชาง บานโฮ2ง
ป4าซาง แม2ทา และอําเภอลี้
แหล2งควรอนุรักษ(ทางธรณีวิทยา แหล2งน้ําพุรอน พบแหล2งน้ําพุรอน จํานวน 2 แห2ง คือ
แหล2งเหมืองเทพนิมิตร ตําบลทากาศ อําเภอแม2ทา และแหล2งหนองหล2ม อําเภอเมือง ซึ่งน้ําพุรอนทั้ง 2 แหล2ง
มีอุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ 42 องศาเซลเซียส
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี มกราคม 2551 (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พฤศจิกายน 2553)
ในเขตทองที่จังหวัดลําพูนมีชนิดแร2ที่สํารวจพบในปVจจุบัน จํานวน 17 ชนิดไดแก2 แร2ถ2านหิน
แร2ฟลูออไรต( แร2มังกานีส แร2พลวง แร2เฟลด(สปาร( แร2ดินขาว แร2บอลเคลย( แร2ตะกั่ว แร2สังกะสี
แร2ดีบุก แร2แบไรต( แร2แคลไซต( แร2ฟอสเฟต แร2ทองคํา หินอ2อน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก2อสรางและหินประดับชนิดหินปูน โดยแหล2งแร2แต2ละชนิดมีการสํารวจพบในพื้นที่ต2าง ๆ ของจังหวัดลําพูน ดังนี้
1. แหล2งแร2ถ2านหิน (ลิกไนต() สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลลี,้ ตําบลดงดํา, ตําบลนาทราย)
และในเขตอําเภอทุ2งหัวชาง (ที่ตําบลบานปวง)
2. แหล2งแร2ฟลูออไรต( สํารวจพบในเขตอําเภอแม2ทา (ที่ตําบลทาขุมเงิน, ตําบลทากาศ)
ในเขตอําเภอบานโฮ2ง (ที่ตําบลป4าพลู, ตําบลบานโฮ2ง)และในเขตอําเภอป4าซาง (ที่ตําบลนครเจดีย()
3. แหล2งแร2มังกานีส สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลแม2ลาน, ตําบลแม2ตืน, ตําบลป4า
ไผ2, ตําบลศรีวิชัย, ตําบลกอ) ในเขตอําเภอป4าซาง (ที่ตําบลนครเจดีย() และในเขตอําเภอบานโฮ2ง (ที่ตําบลป4าพลู)
4. แหล2งแร2พลวง สํารวจพบในเขตอําเภอแม2ทา (ที่ตําบลทาขุมเงิน, ตําบลทาสบเสา)
5. แหล2งแร2เฟลด(สปาร( สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลศรีวิชัย)
6. แหล2งแร2ดินขาว สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลดงดํา) ในเขตอําเภอแม2ทา (ที่ตําบล
ทาขุมเงิน) และในเขตอําเภอป4าซาง (ที่ตําบลนครเจดีย()
7. แหล2งแร2บอลเคลย( สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลดงดํา) และในเขตอําเภอ
ทุ2งหัวชาง (ที่ตําบลบานปวง)
8. แหล2งแร2ตะกั่ว สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลศรีวิชัย)
9. แหล2งแร2สังกะสี สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลศรีวิชัย)

-5510. แหล2งแร2แบไรต( สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ตําบลศรีวิชัย)
11. แหล2งหินอ2อน สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลแม2ลาน, ตําบลลี้) และในเขตอําเภอ
บานโฮ2ง (ที่ตําบลป4าพลู, ตําบลบานโฮ2ง)
12. แหล2งหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก2อสราง สํารวจพบในเขตอําเภอ
แม2ทา (ที่ตําบลทาขุมเงิน) ในเขตอําเภอบานโฮ2ง (ที่ตําบลป4าพลู, ตําบลบานโฮ2ง) ในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบล
ศรีวิชัย, ตําบลแม2ตืน, ตําบลแม2ลาน, ตําบลป4าไผ2, ตําบลลี้) และในเขตอําเภอป4าซาง (ที่ตําบลนครเจดีย()
13. แหล2งหินประดับชนิดหินปูน สํารวจพบในเขตอําเภอบานโฮ2ง (ที่ตําบลป4าพลู) และ
ในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลแม2ตืน, ตําบลศรีวิชัย, ตําบลป4าไผ2, ตําบลแม2ลาน)
14. แหล2งแร2แคลไซต( สํารวจพบในเขตอําเภอบานโฮ2ง (ที่ตําบลป4าพลู) และในเขตอําเภอลี้
(ที่ตําบลแม2ลาน)
15. แหล2งแร2ฟอสเฟต สํารวจพบในเขตอําเภอแม2ทา (ที่ตําบลทาขุมเงิน) และในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลป4าไผ2)
16. แหล2งแร2ดีบุก สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลแม2ตืน)
17. แหล2งแร2ทองคํา สํารวจพบในเขตอําเภอลี้ (ที่ตําบลดงดํา)
• รายไดจากค*าภาคหลวงแร* จังหวัดลําพูน (ปU 2549 – 2555)
รายการ
ถ2านหิน

ปO 2549
(บาท)

ปO 2550
(บาท)

ปO 2551*
(บาท)

ปO 2552*
(บาท)

ปO 2553
(บาท)

ปO 2554
(บาท)

ปO 2555
(บาท)

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
แบตเตอรี่

4,410.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หิน
3,477,159.70 4,470,814.51
อุตสาหกรรม

4,278,076.04

3,676,556.52

4,367,717.76

3,369,080.40

2,273,456.64

มังกานี
สกอน

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
พลวง

-

-

222,561.50

189,750

3,222,045

-

-

-

-

-

-

640,713

202,300.00

-

-

-

-

-

-

-

78,000

หินอ2อน
(คุณภาพต่ํา)
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

ที่มา : ฝ4ายอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
* ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2555

จัดทําโดย
นางชุลวี นั ทน์ สายสิงห์ทอง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําพูน
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี หัวหน้ากลุ่มข้อมูลสารสนเทศ
และการสือ% สาร
นายสาทิส กรัดศิริ
นายช่างไฟฟ้ าสือ% สารชํานาญงาน
นายเอนก ใจหาญ
นายช่างไฟฟ้ าสือ% สารชํานาญงาน
น.ส.ศรัณย์ภทั ร รังษี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการ
นายสรายุทธ มหาไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
นางปุณยนุช รังษี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

