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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดล าพูน 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดล ำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เป็นเมืองโบรำณมีอำยุประมำณ 1,343 ปี ข้อมูลตำมพงศำวดำรโยนก

เล่ำสืบต่อกันมำถึงกำรสร้ำงเมืองหริภุญชัยว่ำสร้ำงโดยฤำษีวำสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือชนเชื้อชำติ
มอญ มำสร้ำงเมืองนี้ขึ้นในพ้ืนที่ระหว่ำงแม่น้ ำสองสำย คือ แม่น้ ำกวงและแม่น้ ำปิง เมื่อสร้ำงเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ     
รำชธิดำกษัตริย์เมืองละโว้พระนำมว่ำ “จำมเทวี” มำเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญชัย สืบรำชวงศ์กษัตริย์
ต่อมำหลำยพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยำยีบำจึงได้เสียกำรปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรำยมหำรำช ผู้รวบรวม
แว่นแคว้นทำงเหนือเข้ำเป็นอำณำจักรล้ำนนำ เมืองล ำพูนถึงแม้ว่ำจะตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของอำณำจักร
ล้ำนนำ แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ำยทอดมรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ำมำปกครอง ดังปรำกฏหลักฐำนทั่วไป  
ในเวียงกุมกำม เชียงใหม่ และเชียงรำย เมืองล ำพูนจึงยังคงควำมส ำคัญในทำงศิลปะและวัฒนธรรมของอำณำจักร
ล้ำนนำ จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เมืองล ำพูนจึงได้เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรไทย มีผู้ครองนคร
สืบต่อกันมำจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมำภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้ำผู้ครอง
นครองค์สุดท้ำย คือ พลตรีเจ้ำจักรค ำขจรศักดิ์ ถึงแก่พิรำลัย “เมืองล ำพูน” จึงเปลี่ยนเป็น “จังหวัด”          
จึงเปลี่ยนเป็นกำรบริหำรรำชกำรแบบภูมิภำคตั้งแต่นั้นมำ 

ค าขวัญจังหวัดล าพูน 
 “พระธำตุเด่น พระรอดขลัง ล ำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงำม จำมเทวี ศรีหริภุญชัย” 

ตราประจ าจังหวัด 

  

 

 

 
 เจดีย์ในดวงตรำ หมำยถึง พระธำตุหริภุญชัย ซึ่งกล่ำวกันว่ำมีพระบรมธำตุของพระพุทธเจ้ำประดิษฐำน

อยู่นับเป็นปูชียสถำนส ำคัญ เป็นที่เคำรพนับถือของชำวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง 

1.2  ลักษณะทางกายภาพ 
1.2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้ง   

ตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตำมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 11 (สำยเอเชีย) เป็นระยะทำง 689 กิโลเมตร ตำมทำงหลวงแผ่นดินสำยถนนพหลโยธินเป็น
ระยะทำง 724  กิโลเมตร และตำมทำงรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 18 องศำเหนือ และเส้นแวง
ที่ 99 องศำตะวันออก  อยู่ในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำง
ควำมเจริญของภำคเหนือและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงหรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 
 
 



2 
 

 

ขนาด   
เป็นจังหวัดที่มีขนำดเล็กที่สุดของภำคเหนือ  มีพ้ืนที่ประมำณ 4,505.822  ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  

2,816,176.25  ไร่  หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.85  ของพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้ำงที่สุดประมำณ  43 

กิโลเมตร และยำวจำกเหนือจดใต้ 136  กิโลเมตร 

ตารางแสดงขนาดพื้นที่จ าแนกตามรายอ าเภอของจังหวัดล าพูน 
 

รายช่ืออ าเภอ 
ขนาดพื้นที ่
(ตร.กม.) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของพื้นที่ทั้งหมด 

ระยะทางห่างจากจังหวัด 
(กม.) 

         1. อ ำเภอเมืองล ำพูน 479.825 10.78 -    
         2. อ ำเภอป่ำซำง 299.950 6.52 11   
         3. อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 596.901 13.31 36   
         4. อ ำเภอแม่ทำ 762.630 16.68 25   
         5. อ ำเภอลี้ 1,701.990 37.96 105   
         6. อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 486.129 10.79 105   
         7. อ ำเภอบ้ำนธิ 129.024 2.72 26   
         8. อ ำเภอเวียงหนองล่อง 49.433 1.24 45   

รวมทั้งสิ้น 4,505.882 100  
   ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน (ปี 2561) 

  อาณาเขต 
      ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     อ.สำรภี อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 
      ทิศใต ้ ติดต่อกับ     อ.เถิน จ.ล ำปำง และ อ.สำมเงำ จ.ตำก   
      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ     อ.ห้ำงฉัตร  อ.สบปรำบ  และ อ.เสริมงำม จ.ล ำปำง 
         ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     อ.ฮอด  อ.จอมทอง  อ.หำงดง และ อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 

 
1.2.2 สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบหุบเขำและพื้นที่ภูเขำที่รำบอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของจังหวัด ส่วนหนึ่งของที่รำบแอ่งเชียงใหม่-ล ำพูน หรือที่รำบลุ่มแม่น้ ำปิง แม่น้ ำกวง เป็นที่ตั้งของ
อ ำเภอเมืองล ำพูน อ ำเภอป่ำซำง ตัวเมืองล ำพูนมีระดับควำมสูง 290.29 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล           
ปำนกลำง และตอนเหนือ ของอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง มีควำมสูงเฉลี่ย 200 - 400 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 
พ้ืนที่ค่อยลำดสูงขึ้นในตอนกลำง ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่อ ำเภอแม่ทำ ตอนใต้ของ
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง และอ ำเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที ่รำบสูงและภูเขำสูง มีระดับ       
ควำมสูง ระหว่ำง 400 - 800 เมตร ขึ้นไป ระดับควำมสูง จะลดลงเมื่อเข้ำเขตที่รำบในอ ำเภอลี้ ที่ระดับ          
ควำมสูงประมำณ 400 - 800 เมตร แล้วค่อย ๆ ยกตัวสูงขึ้นมำทำงทิศใต้ ซึ่งเป็นเขตชำยแดนติดต่อกับจังหวัด
ล ำปำงและจังหวัดตำกท่ีระดับควำมสูง 600 - 1,000 เมตร 
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กรมพัฒนาที่ดินได้แบ่งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดล าพูนออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
1) พื้นที่ราบเรียบและค่อนข้างราบเรียบ   (Flat to nearly flatland)  

พ้ืนที่ประมำณร้อยละ 12 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำง
รำบเรียบมีควำมลำดเอียงส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงร้อยละ 0 - 2 เป็นบริเวณกว้ำงทำงตอนเหนือของจังหวัดล ำพูน 
ทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำปิง และบริเวณสองฟำกฝั่งแม่น้ ำกวง ตั้งแต่ทำงตอนใต้ของบ้ำนสบทำ ต ำบลปำกบ่อง 
อ ำเภอป่ำซำงบำงแห่งพบที่รำบแคบๆ ระหว่ำงเขำซึ่งเกิดตำมสองฟำกของล ำน้ ำสำยต่ำงๆ เช่น แม่น้ ำลี้ และ
แม่น้ ำแม่ทำ เป็นต้น แต่มีพ้ืนที่ไม่มำกนักโดยปกติแล้วน้ ำจำกแม่น้ ำไม่ค่อยท่วมถึง ส่วนบริเวณที่รำบเรียบอยู่
ต่ ำสุดใกล้กับล ำน้ ำในปัจจุบัน  โดยเฉพำะพ้ืนที่บริเวณใกล้กับแม่น้ ำปิงและช่วงระหว่ำงแม่น้ ำปิงกับแม่น้ ำกวง          
ในฤดูน้ ำหลำกจะถูกน้ ำบ่ำท่วมเป็นประจ ำทุกปีส่วนตำมริมฝั่งแม่น้ ำปิงนั้น ขณะที่น้ ำบ่ำท่วมตะกอน             
ขนำดใหญ่ก็จะตกจมอยู่ริมฝั่งน้ ำ ท ำให้มีลักษณะเป็นคันดินธรรมชำติแคบๆ ขนำนไปกับล ำน้ ำ มีพ้ืนที่สูงกว่ำ  
ที่รำบต่ ำห่ำงฝั่งออกไปเล็กน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้ำนเรือนของรำษฎรที่อำศัยอยู่ตำมริมฝั่งแม่น้ ำปิง 

2) พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน (Undulating and Rolling terrace)  
พ้ืนที่ประมำณร้อยละ 24 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 350 - 

600 เมตร มีสภำพพ้ืนที่เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆ ต่ ำๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีหรือภูมิอำกำศ ท ำให้
ทำงน้ ำไหลกัดเซำะลึกลงไปในแนวดิ่ง ทิ้งบริเวณที่เป็นดินตะกอนบริเวณเหล่ำนี้ในปัจจุบันจะมีล ำห้วยและทำง
น้ ำไหลผ่ำนกัดเซำะอยู่โดยทั่วไป 

3) บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ( Hills and Mountains) 
เป็นลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดล ำพูน มีพ้ืนที่ประมำณ 

ร้อยละ 64 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นเนินเขำและภูเขำสูงสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่
บริเวณทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อกับเขตจังหวัดล ำปำง เป็นแนวลงมำจนถึงทำงทิศใต้ของอ ำเภอลี้ ซึ่งติดต่อกับ
จังหวัดตำก และเลำะล ำน้ ำแม่ปิงขึ้นไปทำงทิศเหนือติดต่อกับเขตจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนทำงทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ ส่วนใหญ่ มีควำมลำดเอียงมำกกว่ำร้อยละ 16 ขึ้นไป มีควำมสูง จำกระดับน้ ำทะเล 600-1,000 เมตร          
ในบริเวณเนินเขำและภูเขำสูงสลับซับซ้อนของจังหวัดล ำพูนนี้ จะมีล ำห้วยและทำงน้ ำเล็ก ๆ อยู่มำกมำย            
แต่ส่วนใหญ่มีน้ ำไหลเฉพำะฤดูฝนเท่ำนั้น 

1.2.3 การใช้ที่ดินของจังหวัดล าพูน 
จังหวัดล ำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมด จ ำนวน 2,816,178 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ป่ำ จ ำนวน 1,592,672 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 56.55 เป็นเนื้อที่กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จ ำนวน 692,183 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.57  และ
เป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกกำรเกษตร จ ำนวน 420,467 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.93 

 

จังหวัด 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 
เนื้อที่ป่าไม้ 

(ไร่) 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ 
นอกการเกษตร 

(ไร่) 
ล ำพูน 2,816,178 1,592,672 692,183 420,467 

ที่มำ : สถิติกำรเกษตรของประเทศไทย ปี 2561 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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1.2.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดล ำพูนตั้งอยู่ในภำคเหนือ ซึ่งตำมต ำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทำง เขตอำกำศอบอุ่น 

ในฤดูหนำวจึงมีอำกำศเย็นค่อนข้ำงหนำว แต่เนื่องจำกอยู่ลึกเข้ำไปใน แผ่นดินห่ำงไกลจำกทะเล จึงมีฤดูแล้ง    
ที่ยำวนำนและอำกำศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดล ำพูนมีสภำพภูมิอำกำศแตกต่ำงกันอย่ำงเด่ นชัด      
3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนำคม กับเมษำยนมีอำกำศร้อน ช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม จะมีฝนตกชุกเป็น
ฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึง เดือนกุมภำพันธ์มีอำกำศหนำวเย็นเป็นฤดูหนำว ซึ่งฤดูหนำวและฤดูร้อน
นั้น เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลำติดต่อกันประมำณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อำกำศจะไม่ร้อน
เท่ำกับ ในฤดูร้อน และไม่หนำวเย็นเท่ำ ฤดูหนำว คือมีอุณหภูมิปำนกลำงอยู่ระหว่ำงสองฤดูดังกล่ำว 

อุณหภูมิของอากาศรายปีของจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2559 – 2561 
   หน่วย : องศำเซลเซียส 

จังหวัด 
อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
ล ำพูน 9.2 13.3 14.2 44.0 39.5 38.0 27.2 27.5 26.8 

ที่มำ : กรมอุตุนิยมวิทยำ 
รวบรวมโดย : รำยงำนข้อมูลสถิต ิ2561 กรมอุตุนิยมวิทยำ  

ปริมาณน้ าฝนรายเดือนของจังหวัดล าพูน  พ.ศ. 2559 – 2561 
 

จังหวัด พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ล าพูน 
2559 44.8 0.1 5.9 9.2 153.1 277.2 222.8 164.5 268.7 136.0 24.6 6.5 1,313.4 
2560 62.2 0.0 48.2 98.1 121.9 68.2 120.3 201.8 176.6 105.6 67.3 5.9 1,076.1 
2561 2.5 2.0 5.2 41.1 162.3 135.8 111.9 140.3 190.2 121.1 64.4 3.9 980.7 

ที่มำ : กรมอุตุนยิมวิทยำ 
รวบรวมโดย : รำยงำนข้อมูลสถิต ิ2561  กรมอุตุนิยมวิทยำ 

ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันที่ฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์รายปีของจังหวัดล าพูน  พ.ศ. 2559 – 2561 
 

จังหวัด 

2559 2560 2561 

ปริมำณ 
ฝนตก 
(มม.) 

จ ำนวน 
วันท่ีฝนตก 

(วัน) 

ควำมช้ืน
สัมพันธ์
เฉลี่ย 
(%) 

ปริมำณ 
ฝนตก 
(มม.) 

จ ำนวน 
วันท่ีฝนตก 

(วัน) 

ควำมช้ืน
สัมพันธ์
เฉลี่ย 
(%) 

ปริมำณ 
ฝนตก 
(มม.) 

จ ำนวน
วันท่ีฝนตก 

(วัน) 

ควำมช้ืน
สัมพันธ์
เฉลี่ย 
(%) 

ล ำพูน 1,313.4 119 72.00 1,076.1 101 69.90 980.7 108 72.00 
ที่มำ : กรมอุตุนยิมวิทยำ 
รวบรวมโดย : รำยงำนข้อมูลสถิต ิ2561  กรมอุตุนิยมวิทยำ 

ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดล าพูน  พ.ศ. 2559 – 2561 
      หน่วย : นอต  

จังหวัด พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ล ำพูน 
 
 

2559 0.7 1.3 1.2 1.6 1.6 1.9 1.5 1.6 1.3 1.0 1.0 1.0 
2560 0.9 1.4 1.4 1.3 1.2 2.2 1.8 1.6 1.2 1.0 1.1 1.1 
2561 0.9 1.1 1.4 1.5 1.3 1.0 1.1 1.2 1.2 0.8 1.0 1.1 

ที่มำ : กรมอุตุนยิมวิทยำ 
รวบรวมโดย : รำยงำนข้อมูลสถิต ิ2561  กรมอุตุนิยมวิทยำ 
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1.3 การปกครอง ประชากร สังคมและวัฒนธรรม 
1.3.1 การแบ่งเขตการปกครอง 

จังหวัดล ำพูน แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น  8  อ ำเภอ  51 ต ำบล 577 หมู่บ้ำน, 1 องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด, 1 เทศบำลเมือง, 39 เทศบำลต ำบล, 17 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ 17 ชุมชน 
 

อ าเภอ 
ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน 
เทศบาลเมือง 

/ ต าบล 
อบต. ชุมชน 

ระยะทาง
ห่างจาก
จังหวัด 
(กม.) 

1. อ ำเภอเมืองล ำพูน 
(รวมเทศบำลเมืองล ำพูน/
เทศบำลต ำบล) 

479.825 15 159 14 1 17 -    

2. อ ำเภอป่ำซำง 299.950 9 90 4 4 - 11   
3. อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 596.901 5 62 2 4 - 36   
4. อ ำเภอแม่ทำ 762.630 6 71 7 1 - 25   
5. อ ำเภอลี้ 1,701.990 8   99 7 3 - 105   
6. อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 486.129 3 35 1 3 - 105   
7. อ ำเภอบ้ำนธิ 129.024 2 36 1 1 - 26   
8. อ ำเภอเวียงหนองล่อง 49.433 3 25 3 - - 45   

รวม 4,505.882 51 577 39 17 17  
ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน (ข้อมูล ณ ตุลำคม 2561) 
 

1.3.2 ประชากร 
ปี 2561 จังหวัดล ำพูน มีประชำกร จ ำนวน 406,168 คน แยกรำยละเอียดดังนี้ 

  - เพศชำย จ ำนวน 196,196 คน 
  - เพศหญิง จ ำนวน 209,972 คน 
  - ควำมหนำแน่นของประชำกรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90.11 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 

ข้อมูลประชากรและจ านวนบ้านแยกรายอ าเภอ ปี 2561 
 

อ าเภอ 
ทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 

ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

1. เมืองล ำพูน 68,992 77,546 146,538 74,310 
2. ป่ำซำง 26,401 28,706 55,107 23,740 
3. บ้ำนโฮ่ง 35,166 34,870 70,036 24,501 
4. แม่ทำ 19,176 19,853 39,026 16,490 
5. ลี ้ 19,391 20,671 40,062 15,722 
6. ทุ่งหัวช้ำง 10,132 10,044 20,176 7,420 
7. บ้ำนธิ 8,553 9,217 17,770 7,417 
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อ าเภอ 
ทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 

ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

8. เวียงหนองล่อง 8,385 9,065 17,450 7,417 
รวม 196,196 209,972 406,168 177,017 

ที่มำ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดล ำพูน  ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2561 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของพ้ืนที่ และประชากรแยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปี 2561 
 

อ าเภอ 
ขนาดพ้ืนที ่

(ตารางกิโลเมตร) 
ประชากร 

(คน) ความหนาแน่น 
ประชากรต่อพ้ืนที่ 1 ตร.กม. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เมือง 479.825 10.78 146,538 36.08 304.12 

2. ป่ำซำง 299.950 6.52 55,107 13.57 184.88 

3. บ้ำนโฮ่ง 596.901 13.31 70,036 17.24 67.54 

4. แม่ทำ 762.630 16.68 39,026 9.61 51.38 

5. ลี ้ 1,701.990 37.96 40,062 9.86 41.02 

6. ทุ่งหัวช้ำง 486.129 10.79 20,176 4.97 41.46 

7. บ้ำนธิ 129.024 2.72 17,770 4.38 136.78 

8. เวียงหนองล่อง 49.433 1.24 17,450 4.30 354.74 

รวม 4,505.882 100 406,168 100 90.11 
ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2561 

1.3.3 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ส าคัญ 
1) จังหวัดล ำพูนมีแหล่งข้อมูลและควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม  ดังนี้ 

(1)  ห้องสมุดประชำชนเฉลิมรำชกุมำรี   1   แห่ง 
(2)  พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติหริภุญไชย  1   แห่ง 
(3)  พิพิธภัณฑ์วัด     1   แห่ง 
(4)  พิพิธภัณฑ์เอกชน    2   แห่ง 
(5)  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด    1   แห่ง 
(6)  ศูนย์วัฒนธรรมอ ำเภอ    8   แห่ง 
(7)  ศูนย์วัฒนธรรมไทยในสถำนศึกษำ            18   แห่ง 
(8)  สภำวัฒนธรรมจังหวัด    1    แห่ง 
(9)  สภำวัฒนธรรมอ ำเภอ    8    แห่ง 
(10)  สภำวัฒนธรรมต ำบล            51   แห่ง 
(11)  โบรำณสถำน             17   แห่ง 
(12) ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์          43   แห่ง 
(13)  ศูนย์ข้อมูลกลำงทำงวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน 1   แห่ง 
(14)  ช่ำงฝีมือพ้ืนบ้ำน              10   สำขำ 
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2) ด้ำนกำรสืบทอดวัฒนธรรมจำกบรรพชนจนถึงลูกหลำน ในปัจจุบันได้มีกำรจัดกำรเรียน     
กำรสอนในสถำนศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งได้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนขึ้นในชุมชนของ
ตนเอง เช่น หมู่บ้ำน โรงเรียน โดยได้เชิญบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมและมีควำมช ำนำญด้ำนภูมิปัญญำ
ของท้องถิ่นมำเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.1)  กำรเรียนกำรสอนในวัด  ได้แก่  กำรอ่ำนและกำรเขียนอักษรพื้นเมือง  ศิลปะกำรตีกลอง
หลวง กำรเรียนรู้ทำงศิลปะกำรฟ้อนร ำ  เช่น  ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนยอง  ฟ้อนหริภุญไชย 

2.2) กำรเรียนกำรสอนในหมู่บ้ำนและสถำนศึกษำ  ได้แก่ 
 - กำรฝึกสอนดนตรีพ้ืนเมือง  เช่น  สะล้อ  ซอ  ซึง 
 - กำรฝึกสอน   จ๊อย   ค่ำว   ซอ 
 - กำรทอผ้ำพ้ืนเมือง 
 - ช่ำงฝีมือ  เช่น  กำรแกะสลัก จักสำน 
 - งำนปั้นหม้อน้ ำดินเผำ 
 - ผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว 
 - มีดสำมห่วง 
 - งำนปูนปั้น 
 - สำนสำดแหย่ง 
 - ผ้ำยกดอก 
 - ปรำสำทนก 
 - น้ ำถุ้ง 
 - ผ้ำทอก่ีเอว 

 3) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส ำคัญ 
(1) ประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุหริภุญชัย 
(2) ประเพณีท ำบุญสลำกภัต (ตำนก๋วยสลำก) 
(3) ประเพณีวันสงกรำนต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
(4) ป๋ำเวณีสรงน้ ำพระพุทธรูปปี๋ใหม่เมืองหละปูน 
(5) ป๋ำเวณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ์สะหลี 
(6) ประเพณีบวงสรวงเจ้ำพ่อผำด่ำน 
(7) ประเพณีแห่ครัวตำนและพิธีเปลี่ยนผ้ำห่มสรีระครูบำเจ้ำชัยวงศำพัฒนำ 
(8) ประเพณีตักน้ ำทิพย์ดอยขะม้อ 
(9) ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุดอยกวำงค ำ 
(10) ประเพณีตวยฮอยครูบำไหว้สำพระพุทธบำทสำมยอด 
(11) ประเพณีสรงน้ ำพระเจ้ำตนหลวง 
(12) ประเพณีใส่ขันดอกบูชำเสำอินทขิล 
(13) ประเพณีสืบชะตำหลวงและเปลี่ยนผ้ำห่มรูปเหมือนครูบำเจ้ำศรีวิชัย 
(14) ประเพณีไหว้สำป๋ำรมีครูบำเจ้ำศรีวิชัยนักบุญแห่งล้ำนนำไทย 
(15) ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ ำบ้ำนธิ 
(16) ประเพณีแต่งสีอวดลำยผ้ำฝ้ำยดอนหลวง 
(17) ประเพณีแห่ลูกแก้ววัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ 
(18) ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) 
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(19) ประเพณีท ำบุญปอยหลวง 
(20) ประเพณีทำนข้ำวใหม่ 
(21) ประเพณีแห่แค่หลวง 
(22) ประเพณีกำรแข่งขันกลองหลวงล้ำนนำ 
(23) ประเพณีเข้ำโสสำนกรรม (เข้ำกรรม) 
(24) ประเพณีฟังเทศน์มหำชำติ 

       ที่มำ : ส ำนกังำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพนู (2561) 

4) ปฏิทินกิจกรรมทำงวัฒนธรรมของจังหวัดล ำพูน 
จังหวัดล ำพูนได้ให้ควำมส ำคัญของเรื่องประเพณีวัฒนธรรม โดยมีกำรจัดปฏิทินกิจกรรม

ทำงวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในรอบเดือน ซึ่งรำยละเอียดของกิจกรรมประเพณีแต่ละช่วงเดือน              
มีดังต่อไปนี้ 
 

ก าหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

มกรำคม 
เดือน 4 เหนือ 

- ประเพณีท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ วัดในจังหวัดล ำพูน - ท ำบุญตักบำตร 
- ปฏิบัติธรรม 

- ประเพณีตำนข้ำวใหม่  วัดในจังหวัดล ำพูน 
 

- ถวำยทำนข้ำวใหม่ (ผลผลิตใหม่) 
- ท ำบุญตักบำตร 

กุมภำพันธ ์
เดือน 5 เหนือ 

- ประเพณีปอยหน้อย (แห่ลูกแก้ว)    วัดในจังหวัดล ำพูน - ขบวนแห่ลูกแก้ว 
- พิธีบรรพชำอุปสมบท 

มีนำคม 
เดือน 6 เหนือ 

- ประเพณีปอยหลวง วัดในจังหวัดล ำพูน - ขบวนแห่ครัวทำน 
- ท ำบุญถวำยครัวทำน 

- ประเพณีสรงน้ ำครูบำศรีวิชัย วัดบ้ำนปำง อ ำเภอลี้ - พิธีสรงน้ ำครูบำศรีวิชยั 
- ท ำบุญตักบำตร 

- มหกรรมกลองหลวงล้ำนนำไหว้สำ
พระพุทธบำทตำกผ้ำ 

วัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ 
อ ำเภอป่ำซำง 

- ขบวนฟ้อนเลบ็ , ขบวนกลองหลวง 
- แข่งขันกำรตีกลองสะบดัชัย ,  
กลองหลวง 

เมษำยน 
เดือน 7 เหนือ 

- ป ระ เพณี ส งกรำนต์ และสรงน้ ำ
พระพุทธรูปปี๋ใหม่เมืองหละปูน 

อ ำเภอเมืองล ำพูน - ท ำบุญตักบำตร, สรงน้ ำพระ 
- ขบวนแห่สงกรำนต ์
- ประกวดโคมลอย 
- กำรแสดงทำงวัฒนธรรม ฟ้อนเล็บ 
ฟ้อนยอง 

- งำนแต่งสีอวดลำยผ้ำฝ้ำยดอนหลวง บ้ำนดอนหลวง 
อ ำเภอป่ำซำง 

- กำรแสดงพื้นบ้ำน 
- ออกร้ำนผลิตภัณฑ์ผำ้ฝำ้ย 

- ประเพณีแห่ไม้ค้ ำโพธิ์สะหลี วัดบ้ำนดงหลวง 
อ ำเภอเวียงหนองล่อง 

- ขบวนแห่ไม้ค้ ำโพธิ์สะหลี 
- กำรแสดงพื้นบ้ำน 

- ประเพณีไหว้สำสำมครูบำ อ ำเภอลี้  
- ประเพณีบวงสรวงเจ้ำพ่อผำด่ำน อ่ำงเก็บน้ ำแม่กึม  

ต ำบลทำกำศ 
อ ำเภอแม่ทำ 
 

- ขบวนแห่เครื่องบวงสรวง 
- กำรแสดงศิลปะพื้นบ้ำน 
- พิธีบวงสรวง 
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ก าหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

 
พฤษภำคม 

เดือน 8 เหนือ 
 

- ประเพณีสรงน้ ำพระบรมธำตุหริภุญ
ชัย (แปดเป็ง) 
 

วัดพระธำตุหริภุญชัย
วรมหำวิหำร  
อ ำเภอเมืองล ำพูน 

- ขบวนแห่น้ ำสรงพระรำชทำน 
- ประกวดฟ้อนเล็บ 
- ประกวดตีกลองหลวงชงิถ้วยพระรำชทำน 

- ประเพณีแห่ครัวตำนและพิธีเปลี่ยน
ผ้ำห่มสรีระครูบำเจ้ำชัยวงศำพัฒนำ 

วัดพระบำทห้วยต้ม 
อ ำเภอลี้ 

- ท ำบุญตักบำตร 
- ขบวนแห่ครัวตำน 
- ฟังเทศน ์

- ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุดอยกวำงค ำ วัดพระธำตุดอยกวำงค ำ 
อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 

- ท ำบุญตักบำตร 
- พิธีสรงน้ ำพระธำตุฯ 
- กำรแสดงศิลปวฒันธรรม 

- ประเพณีตวยฮอยครูบำไหว้สำ 
พระพุทธบำทสำมยอด 

วัดพระพุทธบำทสำมยอด 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

- พิธีสรงน้ ำพระธำตุฯ 
- กำรแสดงศิลปวฒันธรรม 

- ประเพณีเตียวขึ้นดอยและพิธีตักน้ ำ
ทิพย์ดอยขะม้อ 
 

วัดดอยขะม้อ 
อ ำเภอเมืองล ำพูน 
 

- กิจกรรมเตียวขึ้นดอย 
- พิธีตักน้ ำทิพย ์
- กำรปฏิบัติธรรม 

- ประเพณีสรงน้ ำพระบรมสำรีริกธำตุ
และรอยพระพุทธบำทวัดพระพุทธ
บำทตำกผ้ำ 

วัดพระบำทตำกผำ้ 
อ ำเภอป่ำซำง 

- ขบวนแห่น้ ำสรงพระรำชทำน 
- พิธีสรงน้ ำพระบรมสำรีริกธำตุ 

 
มิถุนำยน 

เดือน 9 เหนือ 

- ประเพณีไหว้สำป๋ำรมีครูบำศรีวิชัย 
นักบุญแห่งล้ำนนำไทย 

วัดจำมเทว ี
อ ำเภอเมืองล ำพูน 

- นิทรรศกำรครูบำศรีวิชัย 
- กำรแสดงพื้นบ้ำน 

- ประเพณีใส่ขันดอกบูชำเสำอินทขิล วัดอินทขิล 
อ ำเภอป่ำซำง 

- ท ำบุญตักบำตร 
- ใส่ขันดอก 

- ประเพณีสรงน้ ำพระเจ้ำหลีกเครำะห์ วัดพระเจ้ำตนหลวง 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

- ขบวนแห่ครัวทำน 
- พิธีสรงน้ ำพระเจ้ำหลีกเครำะห์ 
- กำรแสดงศิลปวฒันธรรม 

- ประเพณีสืบชะตำหลวงและเปลี่ยน
ผ้ำห่มรูปเหมือนครูบำเจ้ำศรีวิชัย 

วัดบ้ำนปำง 
อ ำเภอลี้ 

- ท ำบุญตักบำตร 
- พิธีเปลี่ยนผ้ำห่มรูปเหมือนครูบำเจ้ำ
ศรีวิชัย 

- ประเพณีสรงน้ ำรอยพระพุทธบำท วัดพระพุทธบำทห้วยต้ม 
อ ำเภอลี้ 

- พิธีสรงน้ ำรอยพระพุทธบำท 

- ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่ำฟ้อนผีมดผีเม็ง ทุกอ ำเภอในจังหวัดล ำพูน - กิจกรรมฟ้อนผีมดผีเม็ง 
- ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ ำ อ ำเภอบ้ำนธ ิ - พิธีเลี้ยงผีขุนน้ ำ 

- พิธีบวชป่ำ 

กรกฎำคม 
เดือน 10 เหนือ 

- ประเพณีแห่ช้ำงเผือก อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง - พิธีแห่ช้ำงเผือกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชำต ิ
- ประเพณีหล่อและถวำยเทียนพรรษำ ทุกอ ำเภอในจังหวัดล ำพูน - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ 

- ขบวนแห่เทียนพรรษำ 

สิงหำคม 
เดือน 11 เหนือ 

- ประเพณีถวำยต้นเงินต้นทอง 
 

วัดเหล่ำดู่ 
อ ำเภอเวียงหนองล่อง 

- พิธีท ำบญุถวำยตน้เงินตน้ทอง 

- งำนเทศกำลล ำไยจังหวัดล ำพูน ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว 
บริเวณเชิงสะพำนท่ำขำม 
อ ำเภอเมืองล ำพูน 

- ประกวดผลผลิตล ำไย ประกวดธิดำ
ล ำไย 
- นิทรรศกำรทำงวชิำกำรให้เกษตรกร 
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ก าหนดการจัดงาน กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
กันยำยน 

เดือน 12 เหนือ 
- ประเพณีทำนสลำกภัต 
- ประเพณีสลำกย้อม    

วัดพระธำตุหริภุญชัย 
วัดในจังหวัดล ำพูน 

- พิธีทำนสลำกภัต 
- ขบวนแห่สลำกย้อม 

ตุลำคม 
เดือนเก๋ียง 

- ประเพณีออกพรรษำและ 
  ตักบำตรเทโว 

วัดในจังหวัดล ำพูน - ท ำบุญตักบำตร 
- ฟังธรรมเทศนำ 

- ประเพณีถวำยผ้ำกฐิน วัดในจังหวัดล ำพูน - ขบวนแห่กฐินพระรำชทำน 
- กำรแสดงพื้นบ้ำน 

- ประเพณีแข่งขันเรือยำววัดบ้ำนก้อง  
(วันออกพรรษำ) 

ข้ำงโรงเรียนวัดบ้ำนก้อง 
อ ำเภอป่ำซำง 

- แข่งขันเรือยำว 5 - 20 ฝีพำย 
- กิจกรรมต่ำงๆ 

พฤศจิกำยน 
เดือนยี่ 

- ป ระ เพ ณี เดื อ น ยี่ เป็ ง  ฟั ง เท ศ น์
มหำชำติ 

วัดในจังหวัดล ำพูน - กิจกรรมเทศน์มหำชำต ิ
- ลอยกระทง 

- ประเพณีแห่แค่หลวง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง - ประกวดขบวนแห่แค่หลวง 
- กำรแสดงพื้นบ้ำน 

- ประเพณีแข่งเรือยำวประจ ำป ี อ ำเภอป่ำซำง - กำรแข่งเรือยำว 
- กำรแสดงพื้นบ้ำน 

ธันวำคม 
เดือน 3 เหนือ 

- งำนพระนำงจำมเทวีและงำนฤดู
หนำวกำชำดจังหวัดล ำพูน 

สนำมกีฬำกลำง 
จังหวัดล ำพูน 

- กำรแสดงมหรสพต่ำง ๆ กำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 
- กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน 

- งำนร่วมใจสบืสำนต ำนำนป่ำซำง ศู น ย์ แ ส ด ง ศิ ล ป ะ 
หั ต ถกรรมแล ะส ำธิ ต
เทศบำลต ำบลป่ำซำง 

- กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยของดีป่ำซำง 
- ชิมอำหำรพื้นเมืองในบรรยำกำศ
พื้นบ้ำน 

- งำนฟืน้ฟูวิถีชีวติชำวกะเหรี่ยง อ ำเภอลี้ , อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง , 
อ ำเภอแม่ทำ และอ ำเภอ
บ้ำนโฮ่ง 

- กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่ำ 
- กำรสำธิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ของชนเผ่ำ 

ที่มำ : ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน (ปี 2561)  

1.3.4 การศาสนา (ศาสนาพุทธ) 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดล าพูน 

1) จ ำนวนวัดในจังหวัดล ำพูนแบ่งตำมนิกำย ปี พ.ศ.2561 (แยกรำยอ ำเภอ) 
 

ที่ อ าเภอ 
จ านวนวัด 

วัดมหานิกาย วัดธรรมยุตินิกาย รวม 
1 เมืองล ำพูน 161 1 162 
2 ป่ำซำง 72 3 75 
3 บ้ำนโฮง่ 47 1 48 
4 ลี้ 58 2 60 
5 แม่ทำ 37 - 37 
6 บ้ำนธ ิ 25 1 26 
7 ทุ่งหัวช้ำง 18 - 18 
8 เวียงหนองล่อง 17 - 17 

รวม 435 8 443 
  ที่มำ : ส ำนกังำนพระพุทธศำสนำจังหวดัล ำพูน (ปี 2561)  
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2) จ ำนวนวัดประเภทวิสุงคำมสีมำ ส ำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ปี พ.ศ.2561 (แยกรำยอ ำเภอ) 
 

ที ่ อ าเภอ วิสุงคามสีมา ส านักสงฆ์ รวม ที่พักสงฆ์ รวมทั้งหมด 
1 เมืองล ำพูน 122 34 156 14 170 
2 ป่ำซำง 56 15 71 9 80 
3 บ้ำนโฮ่ง 30 17 47 11 58 
4 ลี้ 35 18 58 2 60 
5 แม่ทำ  25 12 37 17 54 
6 บ้ำนธิ 20 25 45 1 46 
7 ทุ่งหัวช้ำง 6 11 17 14 31 
8 เวียงหนองล่อง 11 6 17 19 36 

รวม 305 138 443 87 535 
  ที่มำ : ส ำนกังำนพระพุทธศำสนำจังหวดัล ำพูน (ป2ี561) 

3) จ ำนวนพระภิกษุและสำมเณร  ปี พ.ศ.2561 (แยกรำยอ ำเภอ) 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนพระภิกษุ - สามเณร 

พระภิกษุ สามเณร รวม 
1 เมืองล ำพูน 541 555 1,096 
2 ป่ำซำง 256 171 427 
3 บ้ำนโฮ่ง 170 173 343 
4 ลี้ 291 349 640 
5 แม่ทำ 109 72 181 
6 บ้ำนธิ 50 50 100 
7 ทุ่งหัวช้ำง 63 48 111 
8 เวียงหนองล่อง 51 35 86 

รวม 1,531 1,453 2,984 
   ที่มำ : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวดัล ำพูน (ป2ี561) 

4) องค์กร/เครือข่ำยและบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ จังหวัดล ำพูน 
 ประเภทองค์กร 

(1)  ส ำนักศำสนศึกษำ     75 แห่ง 
(2)  ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดล ำพูน มหำนิกำย  9 แห่ง 
(3)  ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดล ำพูน ธรรมยุตินิกำย  1 แห่ง 
(4)  หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล   62  แห่ง 

 ประเภทบุคคล 
(1)  พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม    18 รูป  
(2)  พระปริยัติธรรม แผนกบำลี    10  รูป 
(3)  พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ    10 รูป 
(4)  พระนักเทศก์      71  รูป 
(5)  พระจริยนิเทศ      3 รูป 
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(6)  พระธรรมทูต      55 รูป 
(7)  พระบัณฑิตเผยแผ่      5 รูป 
(8)  พระวิปัสสนำจำรย์     10 รูป 
(9)  พระสอนบำลี      13 รูป 
(10)  พระสอนนักธรรม     71 รูป 
(11)  พระปริยัตินิเทศ      7 รูป 

   ที่มำ : ส ำนกังำนพระพุทธศำสนำจังหวดัล ำพูน (ปี2561) 

1.4  โครงสร้างการบริหารราชการ 
  จังหวัดล ำพูนมีหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ที่บริหำรรำชกำรในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
  1) หน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำงที่มำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน รวมทั้งสิ้น  
32 หน่วยงำน รัฐวิสำหกิจ 11 หน่วยงำน 
  2) หน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค เป็นส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด ซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม ต่ำงๆ ไดจ้ัดส่งมำปฏิบัติรำชกำรในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 34 หน่วยงำน 
  3) หน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 58 แห่ง ประกอบด้วย องค์กำรบริหำร               
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบำลเมือง 1 แห่ง  เทศบำลต ำบล 39 แห่ง  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 17 แห่ง 
  4) องค์กรอิสระ 3 หน่วยงำน (1. กกต.จังหวัด 2. ป.ป.ช.จังหวัด 3. สตง.จังหวัด) 

  องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ (NGO)  ได้แก่ 
  1)  เครือข่ำยองค์กรชุมชนจังหวัดล ำพูน 
  2)  โครงกำรปฏิรูปกำรเกษตรและพัฒนำชนบทจังหวัดล ำพูน 
  3)  โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชนจังหวัดล ำพูน 
  4)  โครงกำรสตรีและเยำวชนล ำพูน 
  5)  โครงกำรร่วมพัฒนำชนบทล ำพูน มูลนิธิพัฒนำศักยภำพชุมชน 
  6)  สมำคม วำย เอ็ม ซี เอ ล ำพูน 

1.5  โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ 
1.5.1 การไฟฟ้า 

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดล ำพูนสำมำรถให้บริกำรไฟฟ้ำครอบคลุมพ้ืนที่กำรปกครอง                        
ของจังหวัด รวม 8 อ ำเภอ มีไฟฟ้ำครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน โดยกระแสไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดล ำพูน 
ส่วนใหญ่สั่งซื้อมำจำกสถำนีจ่ำยไฟจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส ำคัญ 1 แห่ง คือ 
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดล ำพูน สำมำรถให้บริกำรไฟฟ้ำครอบคลุมพ้ืนที่
กำรปกครองของจังหวัดล ำพูน 8 อ ำเภอ 

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูน มีสถานีจ่ายไฟย่อย จ านวน 8  แห่ง ดังนี้ 
  1) สถำนีไฟฟ้ำล ำพูน 1 ตั้งอยู่ที่บ้ำนป่ำเส้ำ ริมถนนสำยล ำพูน - เชียงใหม่ (สำยเก่ำ) 
  2) สถำนีไฟฟ้ำล ำพูน 2 ตั้งอยู่ที่ต ำบลอุโมงค์ ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ล ำพูน 
  3) สถำนีไฟฟ้ำล ำพูน 3 ตั้งอยู่ในสวนอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์ ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน 
  4) สถำนีไฟฟ้ำนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ที่บ้ำนหนองเป็ด ต ำบลบ้ำนกลำง    
      อ ำเภอเมืองล ำพูน 
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  5) สถำนีไฟฟ้ำนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้ำนสันป่ำฝ้ำย ต ำบลบ้ำนกลำง 
      อ ำเภอเมืองล ำพูน 
  6) สถำนีไฟฟ้ำบ้ำนโฮ่ง   
             7) สถำนีไฟฟ้ำป่ำซำง           
            8) สถำนีไฟฟ้ำลี้         

สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ จังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 
ประเภทผู้ใช้ 25561 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 179,751 
พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 1,222,610,200 

บ้ำนที่อยู่อำศัย 221,288,464 
กิจกำรขนำดเล็ก 116,053,636 
กิจกำรขนำดกลำง 157,412,287 
กิจกำรขนำดใหญ่ 712,289,742 

อ่ืน ๆ 1/ 15,566,071 
หมำยเหตุ : 1/ กลุ่มอื่นๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภท กิจกำรเฉพำะอย่ำงองค์กรที่ไม่แสงหำก ำไร สูบน้ ำเพื่อกำรเกษตร ไฟฟ้ำชั่วครำวและไฟฟรี 
ที่มำ : กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค  
รวบรวมโดย : ส ำนกังำนสถิติแห่งชำต ิ(ปี2561) 

1.5.2 การประปาส่วนภูมิภาค  
ปัจจุบันกำรประปำส่วนภูมิภำคในพื้นที่จังหวัดล ำพูน มีจ ำนวน 2 สำขำ ดังนี้ 
1) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำพูน มีเขตจ ำหน่ำยน้ ำและหน่วยบริกำร รวม 3 แห่ง ดังนี้ 

1.1) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำพูน แม่ข่ำยล ำพูน รับน้ ำดิบจำกแม่น้ ำปิง หน้ำฝำยพญำอุต 
และปัจจุบันใช้น้ ำจำกบ่อบำดำล (บริเวณส ำนักงำน) สูบจ่ำยน้ ำของพ้ืนที่สูง บ้ำนป่ำสัก ดอยติ ให้บริกำร
น้ ำประปำในพ้ืนที่ 10 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลในเมือง ต ำบลเวียงยอง ต ำบลต้นธง ต ำบลริมปิง ต ำบลเหมืองง่ำ 
ต ำบลอุโมงค์ ต ำบลหนองช้ำงคืน ต ำบลป่ำสัก ต ำบลบ้ำนกลำง และต ำบลมะเขือแจ้ 

1.2) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำพูน หน่วยบริกำรทำสบเส้ำ ใช้น้ ำดิบจำกอ่ำงเก็บน้ ำแม่เส้ำ 
ให้บริกำรน้ ำประปำในพ้ืนที่ต ำบลทำสบเส้ำและต ำบลทำสบชัย  

1.3) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำพูน หน่วยบริกำรป่ำซำง ใช้น้ ำดิบจำกบ่อบำดำล
ให้บริกำรน้ ำประปำในพ้ืนที่ต ำบลป่ำซำง  

ข้อมูลการใช้น้ าของส านักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาล าพูน 
รายการ ปี พ.ศ. 2561 

   จ ำนวนผู้ใช้น้ ำทั้งหมด (รำย) 16,743 
   ก ำลังผลิตที่ใช้งำน (ลูกบำศก์เมตร/วัน) 26,880 
   ปริมำณน้ ำผลิต (ลูกบำศก์เมตร) 396,891 
   ปริมำณน้ ำผลิตจ่ำย (ลูกบำศก์เมตร) 386,054 
   ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำย (ลูกบำศก์เมตร) 296,965 

   ที่มำ : กำรประปำส่วนภูมิภำค (ข้อมลู ณ เดือนพฤศจิกำยน 2561)  
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2) กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำบ้ำนโฮ่ง ใช้แหล่งน้ ำจำกแม่น้ ำลี้ ให้บริกำรน้ ำประปำครอบคลุม
พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนโฮ่ง 

ข้อมูลการใช้น้ าของส านักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง 

รายการ ปี พ.ศ. 2561 
   จ ำนวนผู้ใช้น้ ำทั้งหมด (รำย) 1,245 
   ก ำลังผลิตที่ใช้งำน (ลูกบำศก์เมตร/วัน) 945 
   ปริมำณน้ ำผลิต (ลูกบำศก์เมตร) 28,345 
   ปริมำณน้ ำผลิตจ่ำย (ลูกบำศก์เมตร) 24,925 
   ปริมำณน้ ำจ ำหน่ำย (ลูกบำศก์เมตร) 16,873 

   ที่มำ : กำรประปำส่วนภูมิภำค (ข้อมลู ณ เดือนพฤศจิกำยน 2561)  

1.5.3 การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

จ ำนวนประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป จ ำแนกตำมกำรมีกำรใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จังหวัดล ำพูน พ.ศ.2561 
 

รายการ ปี พ.ศ.2561 
จ ำนวนประชำกร อำยุ 6 ปีขึ้นไป (คน) 389,002 

กำรใช้คอมพิวเตอร์ (คน) 
ใช้ 106,480 

ไม่ใช้ 282,522 

กำรใช้อินเตอร์เน็ต (คน) 
ใช้ 173,886 

ไม่ใช้ 215,116 

กำรมีโทรศัพท์มือถือ (คน) 
ใช้ 317,313 

ไม่ใช้ 71,689 
หมำยเหต ุ: ตั้งแต ่ป ี2557 มกีำรปรับใช้ค่ำคำดประมำณประชำกรชุดใหม่ตำมรำยงำนกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583,  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต,ิกุมภำพนัธ ์2556      
ที่มำ : กำรส ำรวจกำรมกีำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรในครวัเรือน ส ำนกังำนสถิตแิห่งชำต ิกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
รวบรวมโดย : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ(ปี 2561) 

1.5.4 การคมนาคมและขนส่ง 

จังหวัดล ำพูนมีเส้นทำงในกำรเดินทำงติดต่อกับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงต่ำงๆ ดังนี้  

ก. ทางบก          

1) ทางรถยนต์ 
(1) ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำมทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 11 ระยะทำงประมำณ 33 

กิโลเมตร (สำยซุปเปอร์ไฮเวย์ ล ำปำง - เชียงใหม่) และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 106 ระยะทำงประมำณ 26 
กิโลเมตร 

(2) ติดต่อกับจังหวัดล ำปำง โดยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11 ระยะทำงประมำณ 70 
กิโลเมตร  และจำกจังหวัดล ำปำงสำมำรถติดต่อกับจังหวัดพะเยำและเชียงรำย โดยอำศัยทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 11 
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(3) ติดต่อกับจังหวัดเชียงรำย  โดยเดินทำงจำกจังหวัดล ำพูนเข้ำสู ่จังหวัดเชียงใหม่  

แล้วไปตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1019  ระยะทำงประมำณ  210  กิโลเมตร 
(4) ติดต่อกับจังหวัดแพร่และน่ำน โดยอำศัยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11 ผ่ำนจังหวั ด

ล ำปำงจนถึงอ ำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ และเลี้ยวเข้ำสู่ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 101 สู่จังหวัดแพร่และน่ำน 
ตำมล ำดับ 

เส้นทางคมนาคมระหว่างอ าเภอเมืองล าพูนกับอ าเภออ่ืน ๆ 
(1) เส้นทำงไปอ ำเภอป่ำซำง บ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอลี้ จำกอ ำเภอเมืองล ำพูน ไปตำมทำง

หลวงแผ่นดินหมำยเลข 106 ลงสู่ทิศใต้ประมำณ 11 กิโลเมตร จะถึงอ ำเภอป่ำซำง จำกอ ำเภอป่ำซำงไปอีก
ประมำณ 29 กิโลเมตร จะถึงอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และจำกอ ำเภอบ้ำนโฮ่งไปอีกประมำณ 65 กิโลเมตรจะถึงอ ำเภอลี้ 
ซึ่งสำมำรถติดต่อกับอ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง ระยะทำงประมำณ 45 กิโลเมตร 

(2) เส้นทำงไปอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จำกอ ำเภอเมืองล ำพูน ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 106 
ลงสู่ทิศใต้ ผ่ำนอ ำเภอป่ำซำง และจำกอ ำเภอป่ำซำงประมำณ 19 กิโลเมตร เลี้ยวเข้ำสู่ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 1184 (แยกแม่อำว - ทุ่งหัวช้ำง) อีกประมำณ 75 กิโลเมตร จะถึงอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 

(3) เส้นทำงไปอ ำเภอแม่ทำและอ ำเภอบ้ำนธิ จำกอ ำเภอเมืองล ำพูนตำมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 11 ลงไปทำงทิศใต้ประมำณ 25 กิโลเมตร จะถึงอ ำเภอแม่ทำ และหำกขึ้นไปทำงทิศเหนือโดยใช้ทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข 1147 ประมำณ 26 กิโลเมตร จะถึงอ ำเภอบ้ำนธิ 

(4) เส้นทำงไปอ ำเภอเวียงหนองล่อง  จำกอ ำเภอเมืองล ำพูน ตำมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 106ลงสู่ทิศใต้ผ่ำนอ ำเภอป่ำซำง ถึงแยกสันห้ำงเสือ เข้ำสู่ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1031 จะเดิน
ทำงเข้ำสู่อ ำเภอเวียงหนองล่อง รวมระยะทำงประมำณ 45 กิโลเมตร 

2) ทางรถไฟ 
สถำนีรถไฟล ำพูนมีขบวนรถให้บริกำรทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่อง รวมวันละ 12 ขบวน 

แบ่งเป็น 
(1) ขบวนรถให้บริกำรเที่ยวขึ้น (กรุงเทพฯ - เชียงใหม่)  6 ขบวน 
(2) ขบวนรถให้บริกำรเที่ยวล่อง (เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ)  6 ขบวน 

ซึ่งจังหวัดล ำพูนมีสถำนีรถไฟ 6 แห่ง ได้แก่ 

(1) สถำนีล ำพูน 
มีขบวนรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสำรวันละ 12 ขบวน ดังนี้ 

       - ขบวนเดินรถเที่ยวล่อง (เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ) ได้แก่ ขบวน 102 , 8 , 408 , 
          52 , 14 และ 10 (ขบวน 102 และ 408 เป็นรถไฟฟรีบริกำรเพ่ือประชำชน) 
       - ขบวนเดินรถเที่ยวขึ้น (กรุงเทพฯ - เชียงใหม่) ได้แก่ ขบวน 109 , 9 , 13 , 51 , 
         407 , และ 7 (ขบวน 109 และ 407 เป็นรถไฟฟรีบริกำรเพื่อประชำชน) 

(2) สถำนีป่ำเส้ำ 
       มีขบวนรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสำรวันละ 2 ขบวน คือ ขบวน 407 และ 408 ซึ่งเป็น
       รถไฟฟรีบริกำรเพ่ือประชำชน 

(3) สถำนีหนองหล่ม 
       มีขบวนรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสำรวันละ 2 ขบวน คือ ขบวน 407 และ 408 ซึ่งเป็น
       รถไฟฟรีบริกำรเพ่ือประชำชน 
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(4) สถำนีศำลำแม่ทำ 
       มีขบวนรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสำรวันละ 2 ขบวน คือ ขบวน 407 และ 408 ซึ่งเป็น
       รถไฟฟรีบริกำรเพ่ือประชำชน 

(5) สถำนีทำชมพู 
       มีขบวนรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสำรวันละ 2 ขบวน คือ ขบวน 407 และ 408 ซึ่งเป็น
       รถไฟฟรีบริกำรเพ่ือประชำชน 

(6) สถำนีขุนตำน 
       มีขบวนรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสำรวันละ 12 ขบวนเช่นเดียวกับสถำนีล ำพูน โดยมีทั้ง
       ขบวนรถไฟฟรีฯ และขบวนรถเชิงพำณิชย์ 
        ที่มำ : สถำนีรถไฟล ำพูน (ปี2561)  

ข. ทางอากาศ 

ผู้ที ่มีควำมประสงค์จะเดินทำงโดยเครื่องบินโดยสำร สำมำรถใช้บริกำรจำกท่ำอำกำศ
ยำนจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยมีระยะทำงห่ำงจำกอ ำเภอเมืองล ำพูน ประมำณ 30 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ล ำพูน) หรือถนนเลียบทำงรถไฟ เชียงใหม่-ล ำพูน        
(Local Road) ใช้เวลำเดินทำงโดยรถยนต์ประมำณ 30 - 40 นำท ี

1.6 เศรษฐกิจ 
 1.6.1 โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก 

  จังหวัดล ำพูนมีแม่น้ ำส ำคัญไหลผ่ำนถึง 4 สำย ได้แก่ แม่น้ ำกวง แม่น้ ำปิง แม่น้ ำลี้ และแม่น้ ำ
แม่ทำ ชำวล ำพูนส่วนใหญ่ จึงประกอบอำชีพเกษตรกรรมกันมำก สภำพทำงเศรษฐกิจของจังหวัดส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับผลผลิตทำงกำรเกษตร ได้แก่ ล ำไย มะม่วง หอมแดง กระเทียม ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกมำกที่สุดในประเทศ 
นอกจำกนั้นยังมีกำรประกอบอำชีพในลักษณะกำรท ำอุตสำหกรรมในครัวเรือน เช่น กำรทอผ้ำ แกะสลักไม้ 
และกำรจักสำนในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยวอีกด้วย  ส่วนด้ำนปศุสัตว์ของจังหวัดล ำพูนมีลักษณะกำรเลี้ยงสัตว์เป็น
กำรเลี้ยงแบบรำยย่อยภำยในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ กำรเลี้ยงเป็นฟำร์มมีบ้ำงแต่ไม่แพร่หลำย เช่น อ ำเภอป่ำซำง 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และอ ำเภอลี้ โดยใช้ทุ่งหญ้ำในเขตป่ำสงวนและพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรม สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สุกร โค 
เป็ด กระบือ แพะ ห่ำน นอกจำกนี้จังหวัดล ำพูน เป็นจังหวัดที่เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง
ของภำคเหนือ โดยเศรษฐกิจของจังหวัดจะขึ้นอยู่กับภำคอุตสำหกรรมเป็นส ำคัญ โดยมีสัดส่วนมูลค่ำกำรผลิต
อุตสำหกรรมคิดเป็น ร้อยละ 68 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมำเป็นภำคกำรเกษตร และภำคกำรค้ำ 
ที่ร้อยละ 9 และร้อยละ 7 ตำมล ำดับ โดยกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นภำคอุตสำหกรรม                   
กำรผลิตเพ่ือส่งออก ท ำให้มีมูลค่ำ กำรลงทุนในแต่ละปีค่อนข้ำงมำก ท ำให้จังหวัดล ำพูน เป็นจังหวัดที่มีรำยได้
เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในภำคเหนือ 

 1.6.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Pvovincil Product : GPP) ปี พ.ศ. 2561 มูลค่ำเพ่ิม              
ณ รำคำประจ ำปี เท่ำกับ 75,648 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.45 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เท่ำกับ 185,956 บำทต่อปี 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล าพูน ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท 

ที่มำ : ส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561) 

1.7  บริการพื้นฐานด้านสังคม 
1.7.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดล าพูน 

(1) การศึกษาในระบบ 
    ตำรำงแสดงจ ำนวนสถำนศึกษำและจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำในจังหวัดล ำพูนจ ำแนกตำม
สังกัด ปีกำรศึกษำ 2561 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน ครู/อาจารย์ 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
1.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 
1.2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 
1.3 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 

245 
136 
94 
15 

34,670 
11,344 
10,754 
12,572 

2,250 
1,077 
774 
399 

2,252 
785 
696 
771 

ภาคการผลิต 2558 2559 2560F 2561F 
ภาคเกษตรกรรม  13,956 13,913 18,834 19,295 

 เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 13,956 13,913 18,834 19,295 
 ภาคนอกเกษตรกรรม 55,194 56,415 55,043 56,389 

 กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 232 316 242 248 

 กำรผลิต 33,183 32,944 31,891 32,671 

 ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 1,285 1,286 1,360 1,393 

 กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกลู 420 495 477 488 

 กำรก่อสร้ำง 1,975 1,708 1,777 1,821 

 กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต ์ 7,115 7,914 7,681 7,869 

 กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 392 405 382 391 

 ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 199 209 191 196 

 ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 402 319 388 397 

 กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 2,360 2,700 2,284 2,340 

 กิจกรรมอสังหำริมทรัพย ์ 1,386 1,799 1,664 1,705 

 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค 7 7 5 5 

 กิจกรรมกำรบรหิำรและกำรบริกำรสนับสนุน 135 139 129 132 

 กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ 1,425 1,448 1,704 1,745 

 กำรศึกษำ 2,651 2,579 2,807 2,875 

 กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห ์ 1,347 1,432 1,328 1,361 

 ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 203 237 222 227 

 กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 477 478 512 525 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 69,151 70,329 73,877 75,684 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 169,491 172,717 181,516 185,956 
ประชากร (1,000 คน) 408 407 407 407 
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ที ่ สังกัด สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน ครู/อาจารย์ 

ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
1.4 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด 
1.5 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 26 

2 1,088 24 
- 

24 

138 
57 
81 

2 อาชีวศึกษา (สอศ.) 
2.1 วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน 
2.2 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีล ำพูน 
2.3 วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง 
2.4 วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนโฮ่ง 
2.5 วิทยำลัยเทคโนโลยีหมู่บ้ำนครลู ำพูนภำคเหนือ 
2.6 วิทยำลัยเทคโนโลยีชรินทร์รตัน์ล ำพูน 

6 6,601 
2,758 
534 

1,447 
417 
908 
537 

264 
100 
17 
49 
18 
62 
18 

316 
132 
34 
34 
19 
78 
19 

3 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
3.1 กศน. 
3.2 เอกชน 

99 
74 
25 

15,689 
5,054 
10,635 

394 
- 

394 

771 
108 
663 

4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4.1 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัย
สงฆ์ล ำพูน 

 
1 

 
700 

 
- 

 
- 

5 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.) 10 1,260 63 111 
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 17 5,166 221 311 

รวม 380 65,344 3,214 3,866 
ที่มำ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำพนู (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2561) 

(2)  การศึกษานอกระบบ 

      โดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดล ำพูน (กศน.)  
สรุปดังนี้ 

-  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ    8  แห่ง 
-  ห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” อ ำเภอเมืองล ำพูน             1  แห่ง 
-  ห้องสมุดประชำชนประจ ำอ ำเภอ                                                7  แห่ง 
-  ศูนย์กำรเรียนชุมชนประจ ำต ำบล                                                  51 แห่ง 
-  ศูนย์กำรเรียนชุมชนไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง”    15 แห่ง 
-  มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น       4,097 คน 
-  มีจ ำนวนครู อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังสิ้น   150 คน 

  ที่มำ : ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวดัล ำพูน (ข้อมูล ณ เดือน 30 สิงหำคม 2560) 

(3) แหล่งความรู้อื่น ๆ จังหวัดล ำพูนมีแหล่งข้อมูลและควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม ดังนี้ 

- หอสมุดแห่งชำติ -    แห่ง 
   - ห้องสมุดประชำชนเฉลิมรำชกุมำรี 1   แห่ง 
     - พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติหริภุญไชย 1   แห่ง 
   - พิพิธภัณฑ์วัด 1   แห่ง 
    - พิพิธภัณฑ์เอกชน 2   แห่ง 
     - ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 1   แห่ง 
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         - ศูนย์วัฒนธรรมอ ำเภอ 8   แห่ง 
         - ศูนย์วัฒนธรรมไทยในสถำนศึกษำ   18   แห่ง 
         - สภำวัฒนธรรมจังหวัด 1    แห่ง 
         - สภำวัฒนธรรมอ ำเภอ 8    แห่ง 
     - สภำวัฒนธรรมต ำบล 51   แห่ง 
         - โบรำณสถำน 17   แห่ง 
         - ศูนย์วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชน 54   แห่ง 
          - ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 51   แห่ง 
         - ศูนย์ข้อมูลกลำงทำงวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูน 1   แห่ง 
         - โรงเรียนวิถีพุทธ (ร.ร.อนุบำลล ำพูน) 3   แห่ง 
         - ช่ำงฝีมือพ้ืนบ้ำน   10   สำขำ  
  ที่มำ : ส ำนกังำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพนู (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2561) 

1.7.2 สถานพยาบาลจังหวัดล าพูน 

การบริการสาธารณสุข 

     ในปี 2561 มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐบำล แบ่งเป็นโรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง 
โรงพยำบำลชุมชน 7 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 71 แห่ง สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน 2 แห่ง 
และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 1 แห่ง นอกจำกนี้ยังมีสถำนบริกำรสำธำรณสุขเอกชน แบ่งเป็นโรงพยำบำล             
1 แห่ง คลินิกเวชกรรม 47 แห่ง สถำนพยำบำลผดุงครรภ์ 66 แห่ง เวชกรรมโบรำณ 7 แห่ง เทคนิคกำรแพทย์            
6 แห่ง คลินิกทันตกรรม 17 แห่ง กำรแพทย์แผนไทย 2 แห่ง โดยมีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล        
ของจังหวัดล ำพูน ดังนี้  

ตารางแสดงจ านวนและอัตราบุคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 2561 

ที ่ บุคลากรที่ส าคัญ 
พ.ศ. 2561  

จ านวน อัตราส่วนต่อประชากร 
1 แพทย์ 95 1:4268 
2 ทันตแพทย์ 34 1:11926 
3 เภสัชกร 69 1:5806 
4 พยำบำลวิชำชีพ 726 1:558 
6 เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. 284 1:1430 

รวม 1,208   
ที่มำ : รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน (ป ี2561) 
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1.8  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
1.8.1 ทรัพยากรน้ า 

แหล่งน้ ำในจังหวัดล ำพูนที่ส ำคัญ ประกอบด้วย ล ำน้ ำสำยหลัก คือ แม่น้ ำปิง แม่น้ ำกวง แม่น้ ำทำ 
แม่น้ ำลี้ โดยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำ แม่น้ ำ คู คลอง ล ำห้วย สระเก็บน้ ำและหนองน้ ำธรรมชำติ 155 แห่ง 
พ้ืนที่ผิวน้ ำ 18,853 ไร่ สำมำรถเก็บน้ ำได้ 122 ล้ำน ลบ.ม. ในจังหวัดล ำพูน  มีแม่น้ ำที่ส ำคัญ 4 สำย ดังนี้ 

1) แม่น้ าปิง  เป็นแม่น้ ำสำยส ำคัญที่ไหลอยู่ในหุบเขำ ระหว่ำงทิวเขำถนนธงชัยกลำง กับทิวเขำผีปัน
น้ ำตะวันตก  มีต้นน้ ำอยู่ที่ดอยถ้วย  ในเทือกเขำแดนลำว เขตต ำบลเมืองนะ  อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่
จำกต้นก ำเนิดแม่น้ ำปิงไหลลงมำทิศใต้ผ่ำนเมืองเชียงใหม่ ล ำพูนและไหลเข้ำเขตจังหวัดตำกไปบรรจบกับแม่น้ ำ
วังที่อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก แล้วไหลต่อลงไปทำงใต้ผ่ำนอ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร บรรจบกับแม่น้ ำน่ำนที่
จังหวัดนครสวรรค์รวมเป็นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ โดยมีควำมยำวทั้งสิ้นประมำณ 715 กิโลเมตร ระยะทำงที่แม่น้ ำปิง
ไหลผ่ำนพ้ืนที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มีควำมยำวประมำณ  335 กิโลเมตร และเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่ำง
จังหวัดเชียงใหม่และ จังหวัดล ำพูน ลงไปทำงทิศใต้เป็นระยะทำงยำวประมำณ 70 กิโลเมตร ในจังหวัดล ำพูน  

น้ ำที่ไหลลงสู่แม่น้ ำปิง  โดยเรียงจำกเหนือจดใต้  คือ  น้ ำแม่ทำ น้ ำแม่กวง แม่น้ ำลี้ ห้วยแม่ตำล ห้วยแม่หำด และ
น้ ำแม่ก้อ  นอกจำกนี้ยังมีล ำน้ ำที่ไม่มีชื่ออีกเป็นจ ำนวนมำกที่ไหลลงสู่แม่น้ ำปิง ส ำหรับพ้ืนที่รับน้ ำ (Catchment 
Area) ประมำณ 6,355 ตำรำงกิโลเมตร 

2) น้ าแม่กวง  มีต้นน้ ำอยู่ที่ดอยผีปันน้ ำ (หรือดอยนำงแก้ว) ดอยมด แล้วไหลไปทำงทิศตะวันตก
เฉียงใต้ลงสู่ที่รำบเชียงใหม่-ล ำพูน ผ่ำนอ ำเภอดอยสะเก็ด อ ำเภอสันทรำย และไหลต่อลงไปทำงใต้ผ่ำนอ ำเภอเมืองล ำพูน 

แล้วบรรจบกับแม่น้ ำปิงที่บ้ำนสบทำ อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน น้ ำแม่กวงมีควำมยำวประมำณ 110 กิโลเมตร 

น้ ำแม่กวงเป็นแม่น้ ำที่ส ำคัญอีกสำยหนึ่งในบริเวณที่รำบเชียงใหม่ - ล ำพูน มีล ำน้ ำสำขำที่ส ำคัญ คือ น้ ำแม่ทำ
และห้วยแม่สะแงะ น้ ำแม่กวงมีพ้ืนที่รับน้ ำ (Catchment Area) ประมำณ 1,740 ตำรำงกิโลเมตร 

3) น้ าแม่ทา  น้ ำแม่ทำมีต้นน้ ำอยู่ที่ดอยขุนทำในเทือกเขำผีปันน้ ำตะวันตก  กิ่งอ ำเภอแม่ออน    

จังหวัดเชียงใหม่  ไหลผ่ำนที่รำบซึ่งขนำบไปด้วยภูเขำ ไปสู่อ ำเภอแม่ทำทำงทิศใต้ แล้วไหลวกขึ้นไปทำงเหนือ
ผ่ำนที่รำบเชียงใหม่-ล ำพูน ผ่ำนอ ำเภอป่ำซำง แล้วบรรจบกับแม่น้ ำกวงที่บ้ำนสบทำ เขตต่อระหว่ำงอ ำเภอ   

เมืองล ำพูนกับอ ำเภอป่ำซำง นอกจำกนี้น้ ำแม่ทำยังได้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรของชุมชนหลำยต ำบลใน
อ ำเภอแม่ออน อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน  น้ ำแม่ทำมีควำมยำว
ประมำณ 90 กม. 

4) แม่น้ าลี้  แม่น้ ำลี้ต้นน้ ำอยู่ที่ดอยสบเทิม  อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล ำพูน ไหลลงไปทำงใต้
จนถึงบริเวณใกล้อ ำเภอลี้ จึงค่อยไหลวกกลับไปทำงเหนือเป็นรูปตัวยู ผ่ำนอ ำเภอลี้ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง แล้วไหล
ต่อไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับแม่น้ ำปิงที่บ้ำนวังสะแกง กิ่งอ ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน 

แม่น้ ำลี้มีควำมยำวประมำณ 180  กิโลเมตร แม่น้ ำลี้มีพ้ืนที่รับน้ ำ (Catchment Area) ประมำณ 315 ตำรำงกิโลเมตร
นอกจำกล ำน้ ำส ำคัญท่ีกล่ำวถึงแล้ว ยังมีล ำธำร ล ำห้วย จ ำนวนมำกตำมอ ำเภอต่ำง ๆ ได้แก่     

แม่น้ ำสำขำท่ีส ำคัญ 
1. น้ ำสำน   ไหลผ่ำนอ ำเภอเมืองล ำพูน 
2. น้ ำเย็น   ไหลผ่ำนอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
3. น้ ำแม่ธิ   ไหลผ่ำนอ ำเภอบ้ำนธิ 
4. น้ ำขนำด  ไหลผ่ำนอ ำเภอแม่ทำ 
5. น้ ำแวน  ไหลผ่ำนอ ำเภอลี้ 
6. น้ ำเมย    ไหลผ่ำนอ ำเภอแม่ทำ 
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7. น้ ำก้อ  ไหลผ่ำนอ ำเภอลี้ 
8. น้ ำแม่สะป๊วด ไหลผ่ำนอ ำเภอแม่ทำ 
9. น้ ำออบ   ไหลผ่ำนอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
10. น้ ำแม่ตุ๊ด   ไหลผ่ำนอ ำเภอแม่ทำ   

ตารางรายละเอียดพื้นที่ในเขตลุ่มน้ า จังหวัดล าพูน 

ลุ่มน้ า 
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้ าปิง ร้อยละของพ้ืนทีจ่ังหวัด 

(4,505,822 ตร.กม.) 
ร้อยละพื้นที ่
ในลุ่มน้ าปิง (ตร.กม.) (ไร่) 

แม่น้ าปิง 
 

4,476.86 2,798,038 0.11 12.96 

  จังหวัดล้ำพูนมีแหล่งน ้ำประเภทหหนงงบึงงบุดดบสะเน ้ำบฝำย ภพ่ืงุัุภุ็ึน ้ำไว้ใช้ประเโยชน์ใน
ุิจุะะมหลำยๆประเภทห โดยมีุำะน้ำไปรใช้ประเโยชน์ภพ่ืงุิจุะะมง่ืนๆมำุหี่สดด ส่วนุำะงดปรโทค ภพำเปรลูุ 
ประเมง ปรศดสัตว์ มีุำะน้ำไปรใช้ประเโยชน์ะงงลงมำ แลเุำะน้ำไปรใช้ภพื่งุำะึะิโทคแลเประเปรำ มีน้งยหี่สดด ดังนี  

อ าเภอ อ่างเก็บน้ า สระ หนอง/บึง/กุด ฝาย รวม 
เมืองล ำพูน 16 262 45 30 353 
บ้ำนธิ 5 87 5 0 97 
แม่ทำ 20 102 7 29 158 
ป่ำซำง 9 88 9 2 108 
บ้ำนโฮ่ง 4 11 6 3 24 
ลี้ 60 77 18 21 176 
ทุ่งหัวช้ำง 11 27 4 23 65 
เวียงหนองล่อง 0 13 7 6 26 

รวม 125 667 101 114 1,007 
ที่มำ : ส ำนกังำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำพูน (ปี2561) 

ข้อมูลแหล่งน้ าในเขตชลประทาน 

(1) โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ “โครงกำรเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ” (ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ แต่มีพ้ืนที่โครงกำรบำงส่วนอยู่ในจังหวัดล ำพูน) จ ำนวน 1 โครงกำร พ้ืนที่ชลประทำน 51,800 ไร่ 

(2) โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง จ ำนวน 9 โครงกำร  พ้ืนที่ชลประทำน 10 ไร่ ประกอบด้วย
  (2.1) อ่ำงเก็บน้ ำขนำดกลำง จ ำนวน 4 แห่ง ควำมจุรวม 35.10 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่
ชลประทำน 23,700 ไร่  ดังนี้ 

     - อ่ำงเก็บน้ ำแม่สำน (พระรำชด ำริ) ต ำบลศรีบัวบำน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
พ้ืนที่ชลประทำน 9,600 ไร่ 

     - อ่ำงเก็บน้ ำแม่ธิ ต ำบลบ้ำนธ ิอ ำเภอบ้ำนธ ิจังหวัดล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน 6,500 ไร่ 
     - อ่ำงเก็บน้ ำแม่ตีบ ต ำบลมะเขือแจ้ อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน 5,100 ไร่  
     - อ่ำงเก็บน้ ำแม่เมย ต ำบลท ำขุมเงิน อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน พ้ืนที่ชลประทำน 2,500 ไร่ 
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  (2.2) ฝำยทดน้ ำขนำดกลำง จ ำนวน 5 แห่ง พื้นที่ชลประทำน 78,200 ไร่  ดังนี้ 
     - ฝำยชลขันธ์พินิจ ต ำบลดอนแก้ว อ ำเภอสำรภี จั งหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ชลประทำน 

44,515 ไร่ พ้ืนที่ชลประทำนในเขตจังหวัดล ำพูน 33,075 ไร่ 
    - ฝ่ำยมหำโชค ต ำบลศรีบัวบำน อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน พื้นที่ชลประทำน 3,700 ไร่ 
    - ฝำยวังตอง ต ำบลศรีบัวบำน อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน พื้นที่ชลประทำน 3,300 ไร่ 
    - ฝำยหนองสลีก ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน พื้นที่ชลประทำน 5,800 ไร่ 
    - ฝำยเหมืองดั้ง ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน พื้นที่ชลประทำน 16,550 ไร่ 

 (3)  โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก จ ำนวน 54 แห่ง พื้นที่ชลประทำน 58,200 ไร่ ประกอบด้วย 
(3.1) โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  จ ำนวน 54 แห่ง พ้ืนที่

ชลประทำน 58,200 ไร่ ดังนี้ 
        - อ่ำงเก็บน้ ำ (โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) จ ำนวน 38 แห่ง ควำมจุรวม   

22 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทำน 42,800 ไร่ 
        - ฝำย (โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) 13 แห่ง พื้นที่ชลประทำน  11,150 ไร่ 
        - ระบบส่งน้ ำ (โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) จ ำนวน 3 แห่ง ควำมจุรวม            

1.57 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทำน 4,250 ไร่ 
(3.2) โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก (ถ่ำยโอนภำรกิจให้ อปท.) จ ำนวน 92 แห่งพ้ืนที่

ชลประทำน 122,065 ไร่ ดังนี้ 
        - อ่ำงเก็บน้ ำ (ถ่ำยโอนภำรกิจให้ อปท.)จ ำนวน จ ำนวน 6 แห่ง ควำมจุรวม 1.57 ล้ำน

ลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทำน 4,250 ไร่  
        - ฝำย (ถ่ำยโอนภำรกิจให้ อปท.) จ ำนวน จ ำนวน 86 แห่ง พ้ืนที่ชลประทำน 117,815 ไร่ 
(3.3) โครงกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ จ ำนวน 32 แห่ง พื้นที่ชลประทำน 37,375 ไร่ 

แหล่งน้ าบาดาล 
  พ้ืนที่รำบลุ่มแอ่งเชียงใหม่-ล ำพูน ครอบคลุมพื้นที่ประมำณ 3,000 ตำรำงกิโลเมตร อยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่และล ำพูน มีปริมำณน้ ำที่กักเก็บประมำณ 485 ล้ำนลูกบำศก์เมตร สำมำรถพัฒนำขึ้นมำใช้ได้
ประมำณ 97 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี มีกำรสูบน้ ำไปใช้แล้วประมำณ 20 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี เหลือน้ ำที่จะ
สำมำรถน ำมำใช้ประมำณ 77 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี สำมำรถท ำนำปรังได้ประมำณ 38,500 ไร่ต่อปี 

ข้อมูลจ านวนบ่อบาดาล จ าแนกตามพื้นที่อ าเภอต่างๆ 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนบ่อน้ าบาดาล 
1 เมืองล ำพูน 837 
2 ป่ำซำง 2,350 
3 บ้ำนโฮ่ง 458 
4 แม่ทำ 369 
5 ลี้ 555 
6 ทุ่งหัวช้ำง 187 
7 บ้ำนธิ 172 
8 เวียงหนองล่อง 459 

รวม 5,387 
  ที่มำ : ส ำนักทรัพยำกรน้ ำบำดำล เขต 1 ล ำปำง 
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1.8.2 ทรัพยากรป่าไม้ 

ตารางแสดงข้อมูลเนื้อที่ป่าของจังหวัดล าพูน ปี 2557-2560 (ของกรมป่าไม้) 

เนื้อที่ป่า 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
เนื้อที่ป่า (ไร่) 1,547,032.63 1,592,671.67 1,573,892 1,554,324 

ร้อยละต่อพื้นที่จังหวัด 55.27 56.90 56.22 55.39 
ที่มำ : กรมป่ำไม้ (ปี 2560) 

1.8.3 ทรัพยากรแร่ธาต ุ

สภำพทรัพยำกรแร่จังหวัดล ำพูน มีกำรท ำเหมืองแร่ถ่ำนหินลิกไนต์ที่อ ำเภอลี้  ทรัพยำกร                      
แหล่งทรำย ทั้งทรำยบกและทรำยน้ ำ โดยมีท่ำทรำยแม่น้ ำ 9 แห่งตำมแนวแม่น้ ำปิง ตั้งแต่อ ำเภอป่ำซำง                                  
จนถึงอ ำเภอเวียงหนองล่อง และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง นอกจำกนี้ยังมีพ้ืนที่ศักยภำพแร่ตะกั่ว - สังกะสี - ฟลูออไรต์                           
และหินปูเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง   

กรณีพิบัติภัย พ้ืนที่ เสี่ยงดินถล่มในจังหวัดล ำพูน ส่วนใหญ่อยู่ทำงตอนบนด้ำนตะวันออก        
ของจังหวัด มีหมู่บ้ำนที่ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จ ำนวน 42 หมู่บ้ำน ในเขตอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง               
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอป่ำซำง อ ำเภอแม่ทำ และอ ำเภอลี้     

แหล่งควรอนุรักษ์ทำงธรณีวิทยำ แหล่งน้ ำพุร้อน พบแหล่งน้ ำพุร้อน จ ำนวน  2 แห่ง  คือแหล่ง
เหมืองเทพนิมิตร ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแม่ทำ และแหล่งหนองหล่ม อ ำเภอเมือง ซึ่งน้ ำพุร้อนทั้ง 2 แหล่ง                 
มีอุณหภูมิที่ผิวดินประมำณ 42 องศำเซลเซียส   

ในเขตท้องที่จังหวัดล ำพูนมีชนิดแร่ที่ส ำรวจพบในปัจจุบัน  จ ำนวน 17 ชนิดได้แก่ แร่ถ่ำนหิน               

แร่ฟลูออไรต์ แร่มังกำนีส แร่พลวง แร่เฟลด์สปำร์ แร่ดินขำว แร่บอลเคลย์ แร่ตะกั่ว แร่สังกะสี แร่ดีบุก แร่แบไรต์  
แร่แคลไซต์ แร่ฟอสเฟต แร่ทองค ำ หินอ่อน หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำงและหิน
ประดับชนิดหินปูน  โดยแหล่งแร่แต่ละชนิดมีกำรส ำรวจพบในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของจังหวัดล ำพูน  ดังนี้ 

1.  แหล่งแร่ถ่ำนหิน  (ลิกไนต์)  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้  (ท่ีต ำบลลี้,  ต ำบลดงด ำ, ต ำบลนำทรำย) 
และ  ในเขตอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง  (ท่ีต ำบลบ้ำนปวง)      

2. แหล่งแร่ฟลูออไรต์ ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอแม่ทำ  (ที่ต ำบลทำขุมเงิน,  ต ำบลทำกำศ) ในเขต
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  (ท่ีต ำบลป่ำพลู, ต ำบลบ้ำนโฮ่ง)และในเขตอ ำเภอป่ำซำง  (ท่ีต ำบลนครเจดีย์) 

3. แหล่งแร่มังกำนีส  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้  (ที่ต ำบลแม่ลำน,  ต ำบลแม่ตืน, ต ำบลป่ำไผ่, 
ต ำบลศรีวิชัย, ต ำบลก้อ) ในเขตอ ำเภอป่ำซำง (ท่ีต ำบลนครเจดีย์) และในเขตอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง (ท่ีต ำบลป่ำพลู) 

4. แหล่งแร่พลวง  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอแม่ทำ  (ท่ีต ำบลทำขุมเงิน, ต ำบลทำสบเส้ำ) 
5. แหล่งแร่เฟลด์สปำร์  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้  (ท่ีต ำบลศรีวิชัย) 
6. แหล่งแร่ดินขำว ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้ (ท่ีต ำบลดงด ำ) ในเขตอ ำเภอแม่ทำ (ที่ต ำบลทำขุมเงิน)  

และในเขตอ ำเภอป่ำซำง  (ท่ีต ำบลนครเจดีย์) 
7. แหล่งแร่บอลเคลย์ ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้  (ที่ต ำบลดงด ำ) และในเขตอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง                

(ท่ีต ำบลบ้ำนปวง) 
8. แหล่งแร่ตะก่ัว  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้  (ท่ีต ำบลศรีวิชัย) 
9. แหล่งแร่สังกะสี  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้  (ท่ีต ำบลศรีวิชัย) 
10. แหล่งแร่แบไรต์  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้  (ต ำบลศรีวิชัย) 
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11. แหล่งหินอ่อน ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้  (ที่ต ำบลแม่ลำน, ต ำบลลี้) และในเขตอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

(ท่ีต ำบลป่ำพลู, ต ำบลบ้ำนโฮ่ง) 
12. แหล่งหินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน  เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอแม่ทำ 

(ที่ต ำบลทำขุมเงิน) ในเขตอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง (ที่ต ำบลป่ำพลู,  ต ำบลบ้ำนโฮ่ง) ในเขตอ ำเภอลี้  (ที่ต ำบลศรีวิชัย, 
ต ำบลแม่ตืน, ต ำบลแม่ลำน, ต ำบลป่ำไผ่, ต ำบลลี้) และในเขตอ ำเภอป่ำซำง (ท่ีต ำบลนครเจดีย์) 

13. แหล่งหินประดับชนิดหินปูน ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง (ที่ต ำบลป่ำพลู) และในเขต
อ ำเภอลี้ (ท่ีต ำบลแม่ตืน, ต ำบลศรีวิชัย, ต ำบลป่ำไผ่, ต ำบลแม่ลำน) 

14. แหล่งแร่แคลไซต์  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  (ที่ต ำบลป่ำพลู) และในเขตอ ำเภอลี้                
(ท่ีต ำบลแม่ลำน)   

15. แหล่งแร่ฟอสเฟต  ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอแม่ทำ  (ที่ต ำบลทำขุมเงิน)  และในเขตอ ำเภอลี้            
(ท่ีต ำบลป่ำไผ่) 

16. แหล่งแร่ดีบุก ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้ (ท่ีต ำบลแม่ตืน) 
17. แหล่งแร่ทองค ำ ส ำรวจพบในเขตอ ำเภอลี้ (ท่ีต ำบลดงด ำ) 

1.9 แหล่งท่องเที่ยวจังหวดัล าพูน 
  จังหวัดล ำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีระยะห่ำงกันเพียง 21 
กิโลเมตรด้วยควำมเป็นเมืองเล็ก ๆ จึงมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ภำยในตัวเมืองมีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยมำก จึงพบ
เห็นวัดวำอำรำม ตึกเก่ำ เรือนแถวโบรำณ รำยเรียงอยู่สองข้ำงทำง ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่มีประวัติศำสตร์
ควำมเป็นมำยำวนำนที่สุดในแผ่นดินล้ำนนำ อำณำจักรหริภุญไชยเป็นอำณำจักรพระพุทธศำสนำที่เจริญ 
รุ่งเรืองมำกว่ำ 600 ปีก่อน ก่อนที่พญำเม็งรำยจะสร้ำงเมืองเชียงใหมขึ้น นับได้ว่ำเป็นเมืองโบรำณที่มีอำยุ
ยำวนำนถึง 1,300 ปี 

  จังหวัดล ำพูนเหมำะแก่กำรเที่ยวชมวัดวำอำรำม ศิลปวัฒนธรรม และงำนหัตถกรรมโดยเฉพำะ
ควำมเกำ่แก่ในเขตอ ำเภอเมืองล ำพูน ส่วนมำกมีควำมเป็นมำย้อนหลังไปไกลถึงพุทธศตวรรษที่16 -17 

 1.9.1 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดล าพูน  

         1)  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอเมืองล าพูน 

     1.1) วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร  ตั้ งอยู่ ใจกลำงเมืองล ำพูน ต ำบลในเมือง                
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  
           1.2) อนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี ตั้งอยู่ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  

     1.3) วัดจำมเทวี ตั้งอยู่ริมถนนจำมเทวี หมู่ 5 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

     1.4) โบรำณสถำนกู่ช้ำง-กู่ม้ำ ต้ังอยู่บริเวณชุมชนวัดไก่แก้ว ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน 
     1.5) วัดมหำวัน ตั้งอยู่ริมถนนจำมเทวี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

     1.6) อนุสำวรีย์ครูบำศรีวิชัย ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดดอยติ ต ำบลป่ำสัก ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 

     1.7) วัดพระยืน ตั้งอยู่บ้ำนพระยืน ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  
     1.8) วัดพระคงฤำษี วัดพระคงฤำษี ตั้งอยู่ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  
     1.9) บ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ ตั้งอยู่หมู่ 12 ต ำบลมะเขือแจ้ อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน  
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     1.10) พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติหริภุญไชย ตั้งอยู่ถนนอินทยงยศเยื้องกับวัดพระธำตุหริภุญชัย 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  
              1.11) พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้ำนเวียงยอง หมู่ 3 ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน  
     1.12) วัดสันป่ำยำงหลวง ที่ตั้งเลขที่ 113 หมู่ 6 สันป่ำยำงหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
ล ำพูน จังหวัดล ำพูน  
     1.13) พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวังซ้ำย ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  
     1.14) ขัวมุงท่ำสิงห์และชุมชนเวียงยอง เป็นแหล่งสินค้ำ OTOP อ ำเภอเมืองล ำพูน ตั้งอยู่
บริเวณบ้ำนศรีเมืองยู้ ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน  

       2)  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอป่าซาง 
     2.1) วัดพระพุทธบำทตำกผ้ำ เลขที่ 279 หมู่ 6 ต ำบลมะกอก อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน  
      2.2) โบรำณสถำนเวียงเกำะกลำง ตั้งอยู่ที่บ้ำนบ่อคำว ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง 
จังหวัดล ำพูน  
         2.3) แหล่งทอผ้ำบ้ำนดอนหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้ำนดอนหลวง หมู่ 7 ต ำบลแม่แรง อ ำเภอป่ำซำง 
จังหวัดล ำพูน  
     2.4) แหล่งทอผ้ำบ้ำนหนองเงือก ตั้งอยู่ที่ บ้ำนหนองเงือก ต ำบลแม่แรง อ ำเภอป่ำซำง 
จังหวัดล ำพูน          

        3)  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอบ้านธิ 
    3.1) วัดศรีดอนชัย ตั้งอยู่เลขที่  147 บ้ำนสันมะนะ หมู่ 10 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ 
จังหวัดล ำพูน  
    3.2) วัดพระธำตุดอยเวียง ตั้งอยู่บ้ำนดอยเวียง หมู่ที่ 9 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัด
ล ำพูน  
        3.3) พระธำตุดอยห้ำงบำตร อยู่ที่วัดพระธำตุดอยห้ำงบำตร ตั้งอยู่ ณ บ้ำนห้วยไซใต้         
ต ำบลห้วยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน  
     3.4) แหล่งผลิตสินค้ำ OTOP ล ำไยอบแห้ง ของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนสันพระเจ้ำแดง 
ตั้งอยู่ที่ 84/2 หมู่ที่ 6 ต ำบลห้วยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน  

      4)  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอแม่ทา 
      4.1) สะพำนขำวทำชมภู บ้ำนทำชมภู ตั้งอยู่บริเวณบ้ำนทำชมพู หมู่ 4 ต ำบลทำปลำดุก 
อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน  
  4.2) อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล ต ำบลทำปลำดุก อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 

 4.3)  อุโมงค์รถไฟขุนตำล บ้ำนขุนตำล ต ำบลทำปลำดุก อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน  
   4.4) หมู่บ้ำนกะเหรี่ยงแม่ขนำด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 8 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน 
      4.5) หมู่บ้ำนแกะสลักอ ำเภอแม่ทำ บริเวณบ้ำนหนองยำงไคล ต ำบลทำทุ่งหลวง อ ำเภอแม่ทำ 
จังหวัดล ำพูน 

      5)  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอบ้านโฮ่ง 
      5.1) วัดพระเจ้ำตนหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต ำบลศรีเตี้ย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัfล ำพูน  
   5.2) ถ้ ำหลวงผำเวียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน  
  5.3) หมู่บ้ำนกะเหรี่ยงพัฒนำห้วยหละ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
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      6)  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
      6.1) ศูนย์หัตถกรรมทอผ้ำไหม ตั้งอยู่บ้ำนสันดอยฮอม ต ำบลบ้ำนปวง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
จังหวัดล ำพูน  

 6.2) วัดพระธำตุดอยกวำงค ำ บ้ำนโป่งแดง-สัญชัย ต ำบลทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล ำพูน  

      7)  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอลี้ 
      7.1) วัดพระพุทธบำทห้วยต้ม ตั้งอยู่เลขที่ 499 หมู่ 8 บ้ำนห้วยต้ม ต ำบลนำทรำย อ ำเภอลี้ 
จังหวัดล ำพูน  
  7.2) วัดมหำธำตุเจดีย์ศรีเวียงชัย หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองปู (ห้วยต้ม) ต ำบลนำทรำย อ ำเภอลี้ 
จังหวัดล ำพูน 
  7.3) วัดบ้ำนปำง เป็นวัดซึ่งครูบำศรีวิชัยบวชเรียนเป็นวัดแรก ตั้งอยู่บนเนินเขำบ้ำนปำง หมู่ที่ 1 
ต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 
   7.4) วัดพระธำตุห้ำดวง หรือ เวียงเจดีย์ห้ำหลัง ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้ำนพระธำตุห้ำดวง ต ำบลลี้ 
อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน  
      7.5) อุทยำนแห่งชำติแม่ปิง มีพ้ืนที่ 1,003 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอดอยเต่ำ 
จังหวัดเชียงใหม่ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน และอ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก ที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติแม่ปิงตั้งอยู่ใน
ท้องที่ต ำบลแม่ลำน อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน  
         สถำนที่น่ำสนใจภำยในอุทยำแห่งชำติแม่ปิง มีดังนี ้

  7.5.1) ถ้ ำยำงวี   
  7.5.2) ป่ำพระบำทยำงวี  

   7.5.3) ทุ่งก๊ิก  
  7.5.4) น้ ำตกก้อน้อย  
  7.5.5) น้ ำตกก้อหลวง  
  7.5.6) แก่ง 
  7.5.7) ถ้ ำช้ำงร้อง  
  7.5.8) จุดชมวิวแม่น้ ำปิงผำแดงหลวง  

   7.5.9) ผำแมว  
  7.6) อนุสำวรีย์สำมครูบำ ตั้งอยู่บริเวณใจกลำงอ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน  
                     7.7) วัดพระธำตุดวงเดียว บ้ำนสันดอยเวียง ต ำบลลี้ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน  
   7.8) วัดพระพุทธบำทผำหนำม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 บ้ำนผำหนำม ต ำบลป่ำไผ่  อ ำเภอลี้ 
จังหวัดล ำพูน  
  7.9) ศูนย์วิจัยงำนหัตถกรรมบ้ำนห้วยต้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้ำนเด่นยำงมูล  
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 1.9.2  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด 5 ล าดับ ดังนี้ 
  (1) วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร อ ำเภอเมืองล ำพูน 
  (2) อนุสำวรีย์พระนำงจำมเทวี อ ำเภอเมืองล ำพูน 
  (3) วัดจำมเทวี อ ำเภอเมืองล ำพูน 
  (4) พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง อ ำเภอเมืองล ำพูน 
  (5) วัดพระบำทห้วยต้ม/ พระมหำธำตุเจดีย์ศรีเวียงชัย อ ำเภอลี้ 
  (6) อุทยำนแห่งชำติแม่ปิง อ ำเภอลี้ 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 
ที่มำ: ส ำนักงำนจังหวัดล ำพูน 
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2. สถานการณ์การพัฒนาจังหวัดล าพูน 

2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน 
 2.1.1 การวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)  

  1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) ปี 2559 
  - GPP มีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ 70,329 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  
จ านวน 1,178 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.70 (ปี 2558 มีมูลค่า 69,151 ล้านบาท)  
  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน ปี 2559 มีมูลค่า 172,717 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 
จ านวน 3,226 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ1.90 (ปี 2558 มีมูลค่า 169,491 บาท) 
  2) มูลค่าเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก ปี 2559 ของจังหวัดล าพูน 
  - ล าดับที่ 1 สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าเพ่ิม เท่ากับ 32,944 ล้านบาท 
  - ล าดับที่ 2 สาขาเกษตรกรรม มีมูลค่าเพ่ิม เท่ากับ 13,913 ล้านบาท  
  - ล าดับที่ 3 สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้           
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีมูลค่าเพ่ิม เท่ากับ 7,914 ล้านบาท 
  3) สถานการณ์การเติบโตของสาขาการผลิตภาคเกษตร ปี 2559 ของจังหวัดล าพูน 
  - สาขาเกษตรในปี 2559 มีมูลค่า 13,913 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2558 (13,956 ล้านบาท) 
จ านวน 43 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.31 
  4) สถานการณ์การเติบโตของภาคนอกเกษตร ปี 2559 ของจังหวัดล าพูน 
  - ปี 2559 มีมูลค่า 56,415 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2558 จ านวน 1,221 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.20 (ปี 2558 มีมูลค่า 55,194 บาท) 
  - ภาคการผลิตรายสาขาที่ส าคัญยังคงเป็นภาคอุตสาหกรรม  มีมูลค่า 32,944 ล้านบาท 
ขยายตัวจากปี 2558 จ านวน 239 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 รองลงมา คือ สาขาเกษตรกรรม มีมูลค่า 
13,913 ล้านบาท เพ่ิมจากป ี2558 จ านวน 43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 
  - สาขาการผลิตที่มีการปรับตัวลดลง คือ การศึกษา ปี 2559 มีมูลค่า 2,579 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2558 จ านวน 72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 (ปี 2558 มีมูลค่า 2,651 บาท) และการไฟฟ้า แก๊ส 
และการประปา มีมูลค่า 1,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 จ านวน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08  
(ปี 2558 มีมูลค่า 1,285 บาท)  
  - ปี 2559 ภาคการผลิตในจังหวัดที่มีการขยายตัวที่ลดลง คือ การก่อสร้าง มีมูลค่า 1,708              
ล้านบาท ขยายตัวลดลงจากปี 2558 จ านวน 267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.52 (ปี 2558 มีมูลค่า 1,975 
บาท) 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล าพูน ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท 

ที่มา: ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคการผลิต 2558 2559 2560F 2561F 
ภาคเกษตรกรรม  13,956 13,913 18,834 19,295 

 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 13,956 13,913 18,834 19,295 
 ภาคนอกเกษตรกรรม 55,194 56,415 55,043 56,389 

 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 232 316 242 248 

 การผลิต 33,183 32,944 31,891 32,671 

 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรบัอากาศ 1,285 1,286 1,360 1,393 

 การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 420 495 477 488 

 การก่อสร้าง 1,975 1,708 1,777 1,821 

 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,115 7,914 7,681 7,869 

 การขนส่งและสถานที่เก็บสนิค้า 392 405 382 391 

 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 199 209 191 196 

 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 402 319 388 397 

 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,360 2,700 2,284 2,340 

 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 1,386 1,799 1,664 1,705 

 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 7 7 5 5 

 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนนุ 135 139 129 132 

 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1,425 1,448 1,704 1,745 

 การศึกษา 2,651 2,579 2,807 2,875 

 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,347 1,432 1,328 1,361 

 ศิลปะ ความบนัเทิง และนันทนาการ 203 237 222 227 

 กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 477 478 512 525 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 69,151 70,329 73,877 75,684 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 169,491 172,717 181,516 185,956 
ประชากร (1,000 คน) 408 407 407 407 
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     2.1.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจังหวัดล าพูนเฉลี่ย 5 ปี (2555-2559) หดตัวร้อยละ 
-2.4 แตกต่างจากอัตราการขยายตัวของประเทศโดยเฉลี่ย 5 ปี (2555-2559) ร้อยละ 3.4 เนื่องจากในปี 2555 
และ 2556 ภาวการณ์ผลิตของจังหวัดล าพูนอยู่ในภาวะหดตัวอย่างรุนแรง -7.5,-7.9 ตามล าดับ จากภาค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยภาคเกษตรกรรมหดตัวจากผลกระทบภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน
ท าให้ ผลผลิตพืชส าคัญลดลง เช่น ล าไย ข้าวเหนียว ภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากการผลิตส่วนประกอบของ     
กล้องถ่ายภาพคอมแพค และส่วนประกอบฮาร์ดิสก์ไดร์ฟลดลง เนื่องจากว่าลูกค้าได้เปลี่ยนไปใช้สินค้าที่มีความ
ทันสมัย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา  

ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน 

 อัตราการเปลี่ยนแปลง (YOY) 2555 2556 2557 2558 2559 

YOY ประเทศไทย 7.24 2.69 0.98 3.02 3.28 

YOY ภาคเหนือ 17 จังหวัด 8.89 -0.93 -1.97 -0.92 1.84 

YOY กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 1 3.07 -2.50 3.23 -0.37 3.74 

YOY ล าพูน -7.51 -7.97 11.16 -9.41 1.93 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  
 
 
 

(7.51) (7.97)

11.16 

(9.41)

1.93 

(15.00)

(10.00)

(5.00)

0.00

5.00

10.00

15.00

2555 2556 2557 2558 2559

อัตราการเปลี่ยนแปลง GPP ของจังหวัดล าพูน เปรียบเทียบกับอัตราการเปลีย่นแปลงประเทศ
ภาคเหนือ 17 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

YOY ประเทศ
YOY  ภาคเหนือ 17 จังหวัด
YOY กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
YOY จังหวัดล าพูน

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในจังหวัดล าพูน ตั้งแต่ปี 2555-2559  พบว่าจังหวัด
ล าพูน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย หดตัวอยู่ท่ีร้อยละ -2.4 แตกต่างจากอัตราการขยายตัวของประเทศ
โดยเฉลี่ย 5 ปี (2555-2559) ที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.4 แต่มีความสอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เมื่อพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูนจะพบว่า
โครงสร้างของเศรษฐกิจ การผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนส าคัญเฉลี่ยถึงร้อยละ 50  และภาคเกษตรกรรม
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 30 จึงท าให้อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับภาวการณ์ผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรมเป็นส าคัญ 
  อย่างไรก็ดี จากการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดล าพูนในปีพ.ศ. 2561 และวิเคราะห์
แนวโน้มปี พ.ศ. 2562 พบว่าเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดล าพูนปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.7 
จากการผลิตภาคเกษตรกรรม และภาคการบริการเป็นส าคัญ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2562    

2.2  ด้านการเกษตรกรรม 
      2.2.1 การเกษตร 

     ข้อมูลพื้นที่การเกษตรจังหวัดล าพูน 

  จังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,816,178 ไร่ แบ่งเป็น พ้ืนที่การเกษตร 692 ,183 ไร่คิดเป็น
ร้อยละ 24 ที่อยู่อาศัย 106,322 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4 และอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม้ 2,017,687 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72 
พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น จ านวน 330 ,729 ไร่ รองลงมาคือ การปลูกข้าว จ านวน 
145,115 ไร่ และการปลูกพืชไร่ จานวน 136,793 ไร่ 

ตารางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2561 
ที่มา  :  ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน  (ปี 2561) 

 

 

อ าเภอ 

พ้ืนที่การเกษตร 
รวมพ้ืนที่ 

(ไร่) ที่นา 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น  
(ไร่) 

พืชผัก 
(ไร่) 

อื่นๆ 
(ไร่) 

เมืองล าพูน 63,325 3 44,872 4,675 3,675 116,540 

แม่ทา 18,672 5,422 28,085 2,767 2,434 57,380 

บ้านโฮ่ง 9,198 1,112 53,517 4,093 0 67,920 

ลี้ 14,761 78,763 79,326 5,005 13,095 190,950 

ทุ่งหัวช้าง 10,226 48,912 25,813 849 8,546 94,346 

ป่าซาง 12,137 746 64,634 0 32,549 110,066 

บ้านธิ 14,450 1,688 15,096 863 255 32,352 

เวียงหนองล่อง 2,346 147 19,386 553 197 22,629 

รวม 145,115 136,793 330,729 18,805 60,741 692,183 
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จังหวัดล าพูน : แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 577 หมู่บ้าน 

      พ้ืนที่ทั้งหมด  2,816,178 ไร่  แบ่งเป็น  
      พ้ืนที่การเกษตร 692,183   ไร่  ร้อยละ 24 
      ที่อยู่อาศัย        106,308   ไร่  ร้อยละ 4 
      อ่ืนๆ เช่น ป่าไม้   2,017,687 ไร่  ร้อยละ 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน ที่ท ารายได้หลักให้เกษตรกร พบว่า  ล าไยยังเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด มีพ้ืนที่การเพาะปลูกมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับพืชชนิดอ่ืน และมีปริมาณผลผลิตมาก
ที่สุด คือ 122,809 ตันต่อปี และมีมูลค่าการจ าหน่ายสร้างรายได้มากที่สุด คือ 4,1390.24 ล้านบาท รองลงมา
คือ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมะม่วง ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมในการ
เพาะปลูกในพ้ืนที่ ส่วนด้านปศุสัตว์ จังหวัดฯ มีสินค้าที่ส าคัญ ได้แก่ โคนม ไก่พ้ืนเมือง สุกร ไก่เนื้อ ส่วนด้าน
ประมง มีสินค้าที่ส าคัญ ได้แก่ ปลานิล และปลาหมอไทย เป็นต้น 

การจ าแนกสถิติการผลิตพืชท่ีส าคัญมีดังนี้ 

ชนิดพืช 
พ้ืนที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

พ้ืนที่เพาะปลูก 

1. ล าไย 269,925  
(เนื้อท่ีให้ผล 224,591 ไร)่  

217,627 806 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้ 
- รองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.เมือง 
อ.บ้านโฮ่ง อ.แม่ทา อ.เวียงหนองล่อง 
อ.บ้านธิ อ.ทุ่งหัวช้าง 

2. ข้าวนาป ี 104,625  
(เนื้อท่ีให้ผล 104,300 ไร)่ 

66,658 637 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.เมืองลาพูน 
- รองลงมา คือ อ.แม่ทา อ.ลี้ อ.ป่าซาง 
อ.ทุ่งหัวช้าง อ.บ้านธิ อ.บ้านโฮ่ง 
อ.เวียงหนองล่อง 

3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 67,575  
(เนื้อท่ีให้ผล 69,888 ไร)่  
 
 

65,505 969 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้ 
- รองลงมา คือ อ.ทุ่งหัวช้าง อ.แม่ทา 
อ.บ้านโฮ่ง 

ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดล าพูน  (ปี 2561) 
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ชนิดพืช 
พ้ืนที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

พ้ืนที่เพาะปลูก 

4. กระเทียม 3,893  
(พื้นที่เก็บเกี่ยว 2,898 ไร)่  

2,815 723 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้ 
- รองลงมา คือ อ.บ้านโฮ่ง อ.เวียงหนองล่อง 
อ.เมือง อ.แม่ทา อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ป่าซาง 

5. หอมแดง 5,507 
(พื้นที่เก็บเกี่ยว 3,961 ไร)่  

5,862 1,064 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.บ้านโฮ่ง 
- รองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.ลี้ อ.แม่ทา 
อ.ทุ่งหัวช้าง 

6. มันฝร่ัง 2,190  
(พื้นที่เก็บเกี่ยว 1,859 ไร)่  

5,990 2,735 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ทุ่งหัวช้าง 
- รองลงมา คือ อ.ลี้ อ.ป่าซาง อ.บ้านโฮ่ง 

7. มะม่วง 21,206  
(เนื้อท่ีให้ผล 21,023 ไร)่  

24,754 1,177.47 - ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.บ้านโฮ่ง 
- รองลงมา คือ อ.เวียงหนองล่อง 
อ.บ้านธิ อ.ลี้ อ.ป่าซาง อ.ทุ่งหัวช้าง 
อ.แม่ทา อ.เมือง 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดล าพูน 

 ข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของจังหวัดลาพูน พบว่า ล าไยยังเป็นพืชเศรษฐกิจ             
ที่ส าคัญของจังหวัด มีพ้ืนที่การเพาะปลูกมากที่สุด เมื่อเทียบกับพืชชนิดอ่ืน และมีปริมาณผลผลิตมากที่สุด                
คือ 269,925 ตันต่อปี และมีมูลค่าการจาหน่ายสร้างรายได้มากที่สุด คือ 4,1390.24 ล้านบาท รองลงมา คือ 
ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหอมแดง ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมในการ
เพาะปลูกในพื้นที ่

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน ณ ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดสินค้าเกษตร 
ดัชนีปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
ดัชนีราคา 
(บาท/ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1. ล าไย            217,627 34,120 4,1390.24 
2. ข้าวนาปี              64,134  12,670 812.58 
3. ข้าวนาปรัง               6,128  11,530 70.66 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์              57,283  8,050 461.12 
5. กระเทียม               4,313  11,940 51.50 
6. หอมแดงสด              30,226  14,150 427.70 
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 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน 

  1) ล าไย 
      ล าไย (พ้ืนที่ปลูก 8 อ าเภอ) 

• พ้ืนที่ปลูก  269,925    ไร่ 
• เนื้อท่ีให้ผล  224,591   ไร่ 
• พันธุ์  : อีดอ 
• ผลผลิต  217,627  ตัน   
• ผลผลิตเฉลี่ย  806  กก./ไร ่
• พ้ืนที่ปลูก :  ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้  

รองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.เมืองล าพูน  
อ.บ้านโฮ่ง อ.แม่ทา อ.เวียงหนองล่อง  
อ.บ้านธิ อ.ทุ่งหัวช้าง 
 

ประมาณการผลผลิตล าไยของจังหวัดล าพูน ปี 2560 

ล าไย 

ปี 2560 

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตต่อเนื้อที่
ให้ผล (กก./ไร่) 

ในฤดู 198,163 174,417 108,987 404 

นอกฤดู 71,762 50,174 108,640 402 

รวม 269,925 224,591 217,627   806 
ที่มา : การคาดการณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน (2560)  

 ข้อมูลการผลิตล าไยจังหวัดล าพูน ปี 2559/60 แยกรายอ าเภอ 

  แหล่งพ้ืนที่เพาะปลูกล าไยที่ส าคัญจังหวัดล าพูน ได้แก่ อ าเภอลี้ อ าเภอป่าซาง อ าเภอเมือง
ล าพูน อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอเวียงหนองล่อง และอ าเภอบ้านธิ ตามล าดับ ส่วนพ้ืนที่ที่ผลผลิต             
ในฤดูออกสู่ตลาดช่วงต้นฤดูการผลิต ได้แก่อ าเภอเมืองล าพูน และผลผลิตออกช้า (ปลายฤดูการผลิต) คือ อ าเภอลี้ 

 

อ าเภอ 
เกษตรกร พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่) ผลผลิต(ตัน) 

(ราย) (ไร่) รวม 
ล าไยใน

ฤดู 
ล าไยนอก

ฤดู ล าไยในฤดู ล าไยนอกฤดู รวม 
ลี ้ 8,063 77,995 77,995 73,542 4,453 20,778 16,028 36,806 

ป่าซาง 9,546 46,723 46,723 37,986 8,737 11,462 10,792 22,254 
เมืองล าพูน 8,754 41,659 41,594 39,499 2,095 11,525 9,360 20,885 
บ้านโฮ่ง 8,011 36,551 36,551 26,844 9,707 7,908 8,495 16,403 
แม่ทา 3,849 26,528 25,787 13,959 11,828 4,216 6,018 10,234 

เวียงหนองล่อง 2,934 17,856 17,854 13,162 4,692 3,662 4,354 8,016 
บ้านธิ 1,574 11,328 11,328 10,439 889 2,885 2,406 5,291 
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อ าเภอ 
เกษตรกร พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่) ผลผลิต(ตัน) 

(ราย) (ไร่) รวม 
ล าไยใน

ฤดู 
ล าไยนอก

ฤดู ล าไยในฤดู ล าไยนอกฤดู รวม 
ทุ่งหัวช้าง 1,470 10,155 10,155 10,056 99 2,785 135 2,920 

รวม 44,201 268,795 267,987 225,487 42,500 65,221 57,588 122,809 
ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน (2560)   

ร้อยละและปริมาณผลผลิตล าไยจังหวัดล าพูนที่ออกสู่ตลาด ปี 2559/60 

 

    
 

 
 

 
 
 
 สถานการณ์ด้านการผลิตล าไย ปีการผลิต 2560 

  จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ปลูก 269,925 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 224,591 ไร่ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก
มากที่สุด คือ อ.ลี้ รองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.เมืองล าพูน อ.บ้านโฮ่ง อ.แม่ทา อ.เวียงหนองล่อง อ.บ้านธิ และ              
อ.ทุ่งหัวช้าง มีพ้ืนที่ปลูกล าไยน้อยที่สุด การผลิตล าไยในฤดูพ้ืนที่ผลิตในฤดู 198,163ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 268 กก./ไร่ 
การติดดอกออกผลปีนี้ค่อนข้างล่าช้า (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) จึงท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมากระตุ้นด้วย
สารคลอเรต ซึ่งได้แก่ สารโปแตสเซียมคลอเรต และโซเดียมคลอเรต เนื่องจากมีราคาถูกลง จึงท าให้ล าไยในฤดู
ปีนี้ติดดอกค่อนข้างมาก  ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประมาณการ
ผลผลิตล าไยในฤดูของจังหวัดล าพูนปีนี้ คาดว่าจะมีทั้งหมด ประมาณ 127,934 ตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาด
ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดประมาณต้นเดือน สิงหาคม เป็นต้นไป หรือ
ประมาณ ร้อยละ 50.75 ของล าไยทั้งหมด (64,922 ตัน) ส่วนล าไยนอกฤดูของจังหวัดล าพูน มีพื้นที่ 71,762 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 538 กก./ไร่ ผลผลิต 100,427 ตัน เก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม  2559 - พฤษภาคม 2560              
รวมผลผลิตทั้งในและนอกฤดูรวมทั้งสิ้นประมาณ 224,591 ตัน   

1%

46%

50%

3%

ร้อยละของปริมาณผลผลิตล าไยในฤดู
ที่ออกสู่ตลาด

มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

เดือน ร้อยละ ผลผลิต (ตัน) 

มกราคม 8.95 10,994 
กุมภาพันธ์ 5.94 7,291 
มีนาคม 3.46 4,244 
เมษายน 2.36 2,902 
พฤษภาคม 3.50 4,302 
มิถุนายน 0.33 411 
กรกฎาคม 24.75 30,393 
สิงหาคม 26.52 32,565 
กันยายน 1.51 1,852 
ตุลาคม 0.46 564 
พฤศจิกายน 5.82 7,152 
ธันวาคม 16.40 20,139 
รวม 100.00 122,809 
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 สถานการณ์ด้านการตลาดและราคาล าไยปี 2560 จังหวัดล าพูน  

  1) ล าไย (นอกฤดู) ปี 2560 จังหวัดล าพูน 
      ล าไยสด (ช่อ) มีการซื้อขายตามคุณภาพผลผลิต ผู้ประกอบการในพ้ืนที่รับซื้อเพ่ือส่งออก
ไปตลาดปลายทางต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตลาดปลายทางยังคงเป็นตลาดประเทศจีน และอินโดนีเซีย                
และมีบางส่วนจ าหน่ายตลาดภายในประเทศ  
      ล าไยร่วง ราคาล าไยรูดในปีนี้มีภาวะทรงตัว ปริมาณการซื้อขายมีน้อย เกษตรกรหันมา
จ าหน่ายในลักษณะสดช่อ เนื่องจากราคาจ าหน่ายที่รับราคาได้สูงกว่า 
      ล าไยอบแห้งทั้งเปลือก ผู้ประกอบการจะผลิต/เก็บสต็อค/ส่งจ าหน่ายปลายทางประเทศจีน 
  2) ล าไย (ในฤดู) ปี 2560 จังหวัดล าพูน 
      เนื่องจากปีนี้ล าไยออกดอกช้ากว่าทุกปี ท าให้ล าไยแก่ช้า แต่ปีนี้ล าไยติดลูกค่อนข้างดก           
ท าให้ลูกไม่ค่อยโต ผลผลิตล าไยส่วนใหญ่เป็นล าไยเกรด A และ B ส่วนเกรด AA มีค่อนข้างน้อย 
      ล าไยสด (ช่อ) มีการซื้อขายตามคุณภาพผลผลิต ผู้ประกอบการในพ้ืนที่รับซื้อเพ่ือส่งออก
ไปตลาดปลายทางต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตลาดปลายทางยังคงเป็นตลาดประเทศจีน และอินโดนีเซีย และ             
มีบางส่วนจ าหน่ายตลาดภายในประเทศ แต่เนื่องจากในปีนี้ประเทศอินโดนีเซียเปิดโคว้ต้าการรับซื้อล่าช้า ท าให้
ไม่สามารถกระจายผลผลิตล าไยในช่วงแรกได้ 
      ล าไยร่วง ราคาล าไยรูดในปีนี้  เกิดปั ญหาผลผลิตล้น เตาอบของผู้ ประกอบการ
ผู้ประกอบการล าไยอบแห้งแจ้งว่าไม่สามารถก าหนดราคารับซื้อรูดร่วงที่แน่นอนได้เนื่องจากราคาที่ก าหนด
เป็นไปตามกลไกตลาด และการรับซื้อและบริโภคของตลาดจีนชลอตัว เนื่องจากในช่วงที่ผลผลิตล าไยในฤดูของ
จังหวัดล าพูนออกสู่ตลาด ประเทศจีนมีอากาศร้อนท าให้ชาวจีนลดการบริโภคล าไยลง ท าให้ผลผลิตล้นตลาด
ผลผลิตล้นเตาอบของผู้ประกอบการ เนื่องจากมีผลผลิตออกมา  ผู้ประกอบการแจ้งว่าจากที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการชาวจีนประสบปัญหาขาดทุน ท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการรับซื้อผลผลิต ส่งผลให้เกิดปัญหาผล
ผลิคล าไยรูดร่วงมีราคาตกต่ า  
      ล าไยอบแห้งทั้งเปลือก ผู้ประกอบการจะผลิต/เก็บสต็อค/ส่งจ าหน่ายปลายทางประเทศจีน 
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สรุปผลการด าเนินการการแก้ไขปัญหาล าไยของจังหวัดล าพูน ปีการผลิต 2560  

  (1) การแก้ไขปัญหาล าไยในพ้ืนที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล ดังนั้นจะได้เร่งให้มีการท างานอย่างใกล้ชิดโดยผ่านคณะท างาน คพจ. คพอ. และ คพต. ซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อการคาดการณ์ผลผลิตและติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดและแม่นย ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  จะมีการจ าแนก
ประเด็นปัญหาที่จังหวัดสามารถแก้ไขได้เอง อาทิ การกระจายผลผลิตล าไย การบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน 
การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรให้เน้นเรื่องคุณภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการแก้ไขปัญหา
โดยระดับที่สูงขึ้นไป เช่น การแก้ไขปัญหาการครอบง าตลาด การติดตามพ้ืนที่แหล่งเพาะปลูกล าไยในประเทศ
แหล่งรับซื้อ การเปิดโควต้ารับซื้อจากประเทศคู่ค้าส าคัญ หรือการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าในรูปแบบ             
ต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดจะได้เสนอประเด็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (2) ผลการแก้ไขปัญหาผลผลิตล าไยราคาตกต่ าในช่วงที่ผ่านมา ได้ด าเนินการในหลายลักษณะ
ทั้งการแก้ไขปัญหาระยะสั้น คือการกระจายผลผลิตล าไยออกนอกพ้ืนที่ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน              
ทั้งภาคราชการต่าง ๆ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีล าพูน ตลอดจนการช่วยเหลือของกองทัพ ส่งผลให้ผลผลิต
ล าไยของจังหวัดล าพูนกระจายไปสู่มือผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไข
ปัญหาระยะยาวคือการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ต้องจ าแนกกลุ่มเกษตรกรที่มีประมาณสามหมื่น
รายที่จ าหน่ายผลผลิตแบบรูดร่วง และแบบมัดช่อ เพื่อให้สามารถจัดการตลาดและทราบความต้องการที่แท้จริง 
และในส่วนของการสนับสนุนด้านเงินทุนที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูนได้ประสานช่วยเหลือเกษตรกร
จ านวน 138 ราย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลาช าระ 10 ปี ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
เพียง 42 ราย และที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ และแม้ว่าจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ยังนับว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
น าไปศึกษาและเตรียมการล่วงหน้าส าหรับปีต่อไป 
  (3) การช่วยเหลือของภาคราชการที่แท้จริงคือการสร้างระบบการค้าให้มีความเป็นธรรมและ
เกิดความเข้มแข็งของระบบตลาด การบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้
เกษตรกรไทยได้รับความเป็นธรรมและยังคงรักษาอาชีพนี้ไว้ได้ ในขณะเดียวกัน การสร้างความตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) จนกระทั่งส่งมอบให้ลูกค้า เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานต้อง
เร่งท าความเข้าใจแก่เกษตรกร ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงให้แนวทางไว้ในโครงการ
พระราชด าริ/โครงการหลวง เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่ควรน าไปถ่ายทอดให้เกษตรกรต่อไป 

แนวทางการป้องกันปัญหาล าไยล้นตลาด สร้างโอกาสแก่เกษตรกร 
 

 

 

 

 

  

 

 

Strength – จุดแข็ง 
- ท านอกฤดูได้ 
- เร่งการเก็บเกี่ยว 
- ยืดอายุการเก็บเกี่ยว 
- ท าให้ผลโต  

Weakness – จุดอ่อน 
- ราคาถูกช่วงในฤดู 
- ผลผลิตล้นตลาด ช่วง

วันที่ 20-31 กรกฎาคม 
(บวก ลบ 5 วัน) 
 

SWOT 
Opportunity – โอกาส 

- ตลาดมีความต้องการซ้ือขาย
ตลอดป ี

- ราคาดีช่วงนอกฤดู 

Threat – อุปสรรค 
- สภาพอากาศหนาวท าให้

ล าไยออกดอกมาก 
- สภาพอากาศบังคับให้ผล

ผลิตล าไยแก่พร้อมกัน 
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ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน (2560) 

  จากข้อมูลพบว่าปริมาณผลผลิตล าไยของจังหวัดล าพูนในแต่ละช่วง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
เป็นส าคัญ หากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเป็นเวลานาน จะท าให้ล าไยออกดอกเป็นจ านวนมาก ส่งให้ปริมาณ
ผลผลิตมาก ซึ่งจะท าให้ราคาตกต่ าในช่วงที่ผลผลิตออกกระจุกตัว จ าเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้เกษตรกร            
วางแผนการผลิตล าไยนอกฤดู เพ่ือดึงปริมาณผลผลิตให้ออกกระจายตัวตามช่วงความต้องการของตลาด               
เป็นการลดความเสี่ยงด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลราคาในการ
จ าหน่ายผลผลิตล าไยของเกษตรกรในแต่ละปีจะมีแนวโน้มราคาที่ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตล าไยของเกษตรกรในแต่ละปีที่แตกต่างกัน ซึ่ งเกิดจากปัจจัยจากสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก                    
และนอกจากนี้โดยธรรมชาติการให้ ผลผลิตของต้นล าไยหากปีไหนให้ผลผลิตมาก ปีต่อไปจะมีผลผลิตลดลง
เนื่องจากเป็นการพักตัวของต้นล าไยโดยธรรมชาติ ซึ่งต้องมีการสนับสนุนองค์ความรู้นวัตกรรมในการท าการ
เกษตรกรรมที่มีความแม่นย าสูง (precision agriculture) มาสนับสนุนให้แก่เกษตรกร 

  นอกจากนี้  จากข้อมูลราคาผลผลิตของล าไยในแต่ละขนาด โดยเฉพาะขนาด AA A กับ B               
จะมีช่องว่างของราคาที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากประมาณร้อยละ 40 - 70 ซึ่งจากข้อมูลผลผลิตล าไยของเกษตรกร
ชาวสวนล าไยของจังหวัดล าพูน ในปี 2559 ผลผลิตล าไยส่วนใหญ่จะเป็นเกรด B ประมาณ 40%  เกรด A 35%        
เกรด AA 15% และเกรด C 10% ดังนั้น จึงควรที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร เนื่องจากหากสามารถพัฒนาให้เกษตรกรสามารถผลิตล าไยที่มีคุณภาพลูกโต ผิวสวย จะสามารถสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรได้เพ่ิมขึ้น และนอกจากนี้ยังพบว่าราคาผลผลิตล าไยพันธุ์ดีพันธุ์ดังเดิมของจังหวัดล าพูน ได้แก่      
พันธุ์เบี้ยวเขียว พันธุ์สีชมพู พันธุ์แห้ว ซึ่งเป็นล าไยที่ปลูกเพ่ือการบริโภคผลสด สามารถจ าหน่าย ได้ในราคาที่สูงกว่า
ล าไยพันธุ์ทั่วไป จึงควรมีการอนุรักษ์พันธุ์ล าไยพันธุ์ดีพันธุ์ดั้งเดิม เพ่ือเน้นตลาดเพ่ือการบริโภคสด และพัฒนาไปสู่ล าไย 
premium ซึ่งจะท าให้ราคาล าไยสดเพ่ือการบริโภคมีราคาสูงขึ้นสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการผลิตล าไยของจังหวัดล าพูน 
 (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
      (1.1) วางแผนการผลิตล าไย แบ่งโซน แบ่งสวน แบ่งส่วนการผลิต เพ่ือไม่ให้มีปัญหาล้นตลาด 
      (1.2) พัฒนาการผลิตล าไยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลูกโต สีสวย เนื้อดี ขายได้ราคาดีทุก
สภาวการณ์ 
      (1.3) ผลผลิตมีความเต่งตึง  น้ าหนักดี  เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
      (1.4) สนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมในการท าการเกษตรกรรมที่มีความแม่นย าสูง (precision 
agriculture) การตัดแต่งช่อผล แต่งก่ิงทรงพุ่มที่เหมาะสม 
               (1.5) รวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง และเพ่ิมศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการกลุ่มในการผลิต 
 (2) การลดต้นทุนการผลิต 
      (2.1) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยการหมักใบล าไยใต้ต้นล าไย ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีช่วง     
แตกใบลงได้ถึง  50%  และลดต้นทุนการรดน้ าลงถึง 50% 
      (2.2) ใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคแมลง สามารถลดต้นทุนได้ถึง  40% 
      (2.3) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต โดยการใช้ไฟฟ้าสูบน้ าจะสามารถลดต้นทุนได้ถึง 40 - 70% 
 (3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
      น าผลผลิตไปแปรรูปเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ท าล าไยอบแห้งสีทองเพ่ิมมูลค่าได้ถึง 50% 
 (4) การเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด 
      ขายผลผลิตช่วงก่อนตรุษจีน เกษตรกรได้ราคาดี มีรายได้เพ่ิมขึ้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาล าไย
ราคาตกต่ าได้เป็นอย่างด ี
 (5) การรักษาสิ่งแวดล้อม 
      การท าปุ๋ยหมักจากใบล าไย ท าให้ดินดี และสิ่งแวดล้อมดี ลดการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรและสามารถ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 

 2)  ข้าวนาปี (พ้ืนที่ปลูก 8 อ าเภอ) 
• พ้ืนที่ปลูก 104,652 ไร่ 
• ผลผลิต 66,658 ตัน   
• ผลผลิตเฉลี่ย 637 กก./ไร ่
• พ้ืนที่ปลูก : ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.เมืองล าพูน  

รองลงมา คือ อ.แม่ทา อ.ลี้ อ.ป่าซาง  
อ.ทุ่งหัวช้าง อ.บ้านธิ อ.บ้านโฮ่ง 
อ.เวียงหนองล่อง  
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
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ตารางข้อมูลการผลิตข้าวนาปีของจังหวัดล าพูน ปี 2560 

จังหวัด/
อ าเภอ 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ความชื้น 15% 

2560 2560 2560 
2560 

เก็บ ปลูก 

ล าพูน 116,962 115,305 70,955 607 615 

เมืองล าพูน 41,194 40,271 26,378 640 655 

บ้านโฮ่ง 3,757 3,737 2,276 606 609 

ป่าซาง 11,132 11,021 7,053 634 640 

แม่ทา 15,677 15,421 9,206 587 597 

ลี ้ 14,791 14,738 8,076 546 548 

ทุ้งหัวช้าง 10,698 10,531 5,592 523 531 

บ้านธ ิ 17,672 17,592 11,136 630 633 
เวียงหนอง

ล่อง 
2,041 1,994 1,238 607 621 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
 
 3)  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

• พ้ืนที่ปลูก  87,058  ไร่ 
• เนื้อท่ีให้ผล  85,613  ไร่ 
• ผลผลิต  57,794  ตัน   
• ผลผลิตเฉลี่ย  675  กก./ไร่ 
• พ้ืนที่ปลูก : ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้  

รองลงมา คือ อ.ทุ่งหัวช้าง อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง 
  ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 
 

  

ตารางข้อมูลการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของขังหวัดล าพูน ปี 2560 

จังหวัด/
อ าเภอ 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ความชื้น 

14.5% 

2560 2560 2560 
2560 

ปลูก เก็บ 
ล าพูน 87,058 85,613 57,794 664 675 
บ้านโฮ่ง 806 797 493 612 619 
แม่ทา 3,529 3,452 2,147 608 622 

ลี้ 67,532 66,384 44,743 663 674 
ทุ้งหัวช้าง 15,191 14,980 10,411 685 695 

  ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
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 4) กระเทียม ปีเพาะปลูก 60 
• พ้ืนที่ปลูก  4,520  ไร่ 
• พ้ืนที่เก็บเก่ียว 3,582 ไร่   
• ผลผลิต  3,016 ตัน   
• ผลผลิตเฉลี่ย 958 กก./ไร ่
• พ้ืนที่ปลูก : ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ลี้  

รองลงมา คือ อ.บ้านโฮ่ง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.เวียงหนองล่อง อ.เมือง อ.แม่ทา อ.ป่าซาง 

ตารางข้อมูลผลผลิตกระเทียมของจังหวัดล าพูน ปี 2560 

จังหวัด/อ าเภอ 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2560 2560 2560 
2560 

ปลูก เก็บ 
ล าพูน 4,520 3,582 3,016 759 958 

เมืองล าพูน 50 50 45 893 893 
บ้านโฮ่ง 747 519 465 622 896 
ป่าซาง 26 26 23 885 896 
แม่ทา 36 36 25 833 831 

ลี้ 3,536 2,835 2,341 794 990 
ทุ้งหัวช้าง 73 64 29 836 957 

เวียงหนองล่อง 52 52 88 - - 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 5)  หอมแดง ปีเพาะปลูก 59/60 
• พ้ืนที่ปลูก  5,605  ไร่ 
• พ้ืนที่เก็บเก่ียว 4,469 ไร่   
• ผลผลิต 9,353 ตัน   
• ผลผลิตเฉลี่ย 2,093 กก./ไร ่
• พ้ืนที่ปลูก :  ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.บ้านโฮ่ง รองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.ลี้ อ.แม่ทา อ.ทุ่งหัวช้าง 
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ตารางข้อมูลผลผลิตหอมแดงของจังหวัดล าพูน ปี 2560 

จังหวัด/อ าเภอ 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2560 2560 2560 
2560 

ปลูก เก็บ 
ล าพูน 5,605 4,469 9,353 1,669 2,093 
บ้านโฮ่ง 4,112 3,386 7,354 1,789 2,172 
ป่าซาง 496 275 530 1,069 1,928 
แม่ทา 45 45 55 1,233 1,233 

ลี ้ 889 703 1,303 1,466 1,854 
ทุ้งหัวช้าง 48 45 83 1,727 1,863 

เวียงหนองล่อง 15 15 28 1,869 1,869 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 6) มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2560 
• พ้ืนที่ปลูก 3,519 ไร่ 
• พ้ืนที่เก็บเก่ียว 3,519 ไร่   
• ผลผลิต 11,261 ตัน   
• ผลผลิตเฉลี่ย 3,200  กก./ไร่ 
• พ้ืนที่ปลูก : ปลูกมากท่ีสุด คือ อ.ทุ่งหัวช้าง รองลงมา คือ อ.ลี้  

ตารางข้อมูลผลผลิตมันฝรั่งของจังหวัดล าพูน ปี 2560 

จังหวัด/
อ าเภอ 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2560 2560 2560 
2560 

ปลูก เก็บ 
ล าพูน 3,519 3,519 11,261 3,200 3,200 

ลี้ 429 429 1,373 3,200 3,200 
ทุ้งหัวช้าง 3,090 3,090 9,888 3,200 3,200 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 2.2.5  ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัดล าพูน ด้านพืช 

  - ปี 2560 มีสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร GAP ทั้งสิ้น 
26,745 แปลง แบ่งเป็น 
    (1) พืชชนิดไม้ผล ไม้ยืนต้น ข้าว พืชผัก จ านวน 13,685 แปลง 
    (2) ล าไย จ านวน 12,614 แปลง 
    (3) มะม่วง จ านวน 446 แปลง 

  - มีเกษตรกรผู้ปลูกพืช ข้าว พืชผัก ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 86 ราย 
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ชนิดพืช 

ครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ข้อมูลการรับรอง
มาตรฐาน GAP ร้อยละ แปลง 

ชนิดพืชล าไย ชนิดพืชมะม่วง 

ราย ราย ราย แปลง ราย แปลง 

1. ไม้ผล ไม้ยืนต้น 50,466 10,496 12.66 13,113 10,259 12,614 419 446 

2. ข้าว 24,202 360 0.43 
     3. พืชผัก 8,243 386 0.47 572 

    ทั้งหมด 82,911 11,242 13.56 
    

ชนิดพืช 

ครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน)* 

ข้อมูลการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 
ร้อยละ 

ราย ราย 

พืช ข้าว พืชผัก 62,848 86 0.10 
        ที่มา ข้อมูลจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน โดยรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2560) 
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           2.2.2  ด้านปศุสัตว์ 

  1) ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของจังหวัดล าพูน 

ตารางแสดงจ านวนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์แยกเป็นรายปีจังหวัดล าพูน ปี 2558 - 2561 

ปี พ.ศ. 
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 

รวม
เกษตรกร จ านวน 

(ตัว) 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พ.ศ.2558 28,070 1,796 19,486 451 3,269 305 181,567 1,606 4,342,893 33,014 15,070 267 404 17 52 5 37,461 

พ.ศ.2559 26,857 1,781 19,372 418 3,430 286 370,145 1,746 3,453,474 32,294 13,956 233 451 17 47 2 36,777 

พ.ศ.2560 26,687 1,886 20,962 394 3,656 319 237,049 1,951 3,713,006 30,332 14,963 364 359 16 62 4 35,266 

พ.ศ.2561 
31,150 2,208 25,005 476 4,215 355 296,804 2,285 3,561,562 35,577 22,403 456 447 20 62 4 41,381 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ (2561) 
 

  ข้อมูลด้านปศุสัตว์จังหวัดล าพูนใน ปี 2560 พบว่า สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงมากท่ีสุด คือ ไก่ รองลงมา คือ สุกร โคเนื้อ โคนม เป็ด กระบือ แพะ และแกะ 
  - โคเนื้อ      จ านวน  31,150 ตัว  เลี้ยงมากที่สุด คือ อ.ลี้ รองลงมา คือ อ.แม่ทา อ.เมือง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.บ้านโฮ่ง อ.เวียงหนองล่อง อ.ป่าซาง อ.บ้านธิ 
  - โคนม       จ านวน  25,005 ตัว  เลี้ยงมากที่สุด คือ อ.บ้านธิรองลงมา คือ อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง อ.เมือง อ.เวียงหนองล่อง อ.ป่าซาง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ลี้ 
  - กระบือ     จ านวน  4,215 ตัว  เลี้ยงมากที่สุด คือ อ.แม่ทารองลงมา คือ อ.เมือง อ.ลี้ อ.เวียงหนองล่อง อ.บ้านโฮ่ง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ป่าซาง อ.บ้านธิ 
  - สุกร       จ านวน  296,804 ตัว  เลี้ยงมากที่สุด คือ อ.แม่ทารองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.เมือง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ลี้ อ.เวียงหนองล่อง อ.บ้านธิ อ.บ้านโฮ่ง 
  - ไก่       จ านวน  3,561,562 ตัว  เลี้ยงมากที่สุด คือ อ.เมืองรองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.ลี้ อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง อ.บ้านธิ อ.เวียงหนองล่อง อ.ทุ่งหัวช้าง 
  - เป็ด       จ านวน  22,403 ตัว  เลี้ยงมากที่สุด คือ อ.เมืองรองลงมา คือ อ.แม่ทา อ.เวียงหนองล่อง อ.ลี้ อ.บ้านธิ อ.ป่าซาง 
  - แพะ        จ านวน  447 ตัว  เลี้ยงมากที่สุด คือ อ.เมืองรองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง 
  - แกะ       จ านวน  62 ตัว  เลี้ยงมากที่สุด คือ อ.ป่าซาง
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ตารางแสดงจ านวนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวแ์ละประชากรสัตวแ์ยกเป็นรายอ าเภอป ี2561 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์ส านักงานปศุสัตว์จังหวดั ...........ล าพูน..........ข้อมูล ณ วันที่…30....กันยายน....2561.............. 

                   
อ าเภอ 

โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด แพะ แกะ 

เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน 

เมือง
ล าพูน 397 4,701 22 661 85 856 207 78,434 11,099 1,047,820 140 29,545 151 13,098 10 258 2 16 

แม่ทา 535 5,522 155 7,708 148 1,998 184 170,434 3,795 334,447 43 1,131 46 2,441 0 0 0 0 

บ้านโฮ่ง 132 1,685 53 4,331 18 183 80 3,785 2,250 358,912 178 113,338 32 572 1 2 0 0 

ลี ้ 526 11,228 4 84 50 566 685 11,881 9,966 646,318 30 623 92 1,611 3 31 0 0 

ทุ่งหัวช้าง 270 4,526 2 81 10 144 749 9,735 1,123 142,876 12 443 2 33 0 0 0 0 

ป่าซาง 49 420 5 209 11 76 72 14,154 4,220 675,547 22 400,664 25 890 3 100 2 46 

บ้านธ ิ 171 1,312 224 11,370 17 211 39 4,232 1,402 195,164 43 449 66 1,951 3 56 0 0 
เวียง

หนองล่อง 128 1,756 11 561 16 181 269 4,149 1,722 160,478 5 120 42 1,807 0 0 0 0 
รวมทั้ง
จังหวัด 2,208 31,150 476 25,005 355 4,215 2,285 296,804 35,577 3,561,562 473 546,313 456 22,403 20 447 4 62 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว ์(2561)



48 

 

  จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ส ารวจประชากรในห้วงเวลาเดียวกันของปี 2560 แทบทุกชนิดของปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ยกเว้นไก่         
มีแนวโน้มลดลง  
ชนิดสัตว์ หน่วยนับ ปี 2561  ปี 2560  แนวโน้ม จ านวน 
โคเนื้อ ตัว 31,150 26,687 เพ่ิมข้ึน 4463 
โคนม ตัว 25,005 20,962 เพ่ิมข้ึน 4043 

กระบือ ตัว 4,215 3,656 เพ่ิมข้ึน 559 
แพะ ตัว 447 359 เพ่ิมข้ึน 88 
แกะ ตัว 62 62 เท่าเดิม 0 
สุกร ตัว 296,804 237,049 เพ่ิมข้ึน 59,755 
ไก่ ตัว 3,561,562 3,713,006 ลดลง -151,444 
เป็ด ตัว 22,403 14,963 เพ่ิมข้ึน 7,440 

เกษตรกร ราย 41,381 35,266 เพ่ิมข้ึน 6,115 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน (2561) 
 

 จังหวัดล ำพูนเป็นจังหวัดขนำดเล็กในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน แต่เป็นแหล่งผลิตผลผลิตทำงด้ำนปศุสัตว์
ที่ส ำคัญ ครอบคลุมทั้งฟำร์มบริษัทใหญ่ของประเทศ  ฟำร์มพันธะสัญญำ และ เกษตรกรรำยย่อยทั่วไป มีควำม
พร้อมทำงด้ำนเป็นแหล่ง ผลิตอำหำรสัตว์ซึ่งมีที่ตั้งในพ้ืนที่ รวมถึงผลผลิตพลอยได้จำกอุตสำหกรรมอำหำร มี
สภำพพ้ืนที่เป็นที่รำบส่วนใหญ่ กำรคมนำคมสะดวก ท ำให้จังหวัดล ำพูนมีควำมโดดเด่นเป็นศูนย์กำรผลิตปศุ
สัตว์ที่ส ำคัญ เป็นแหล่งอำหำรคุณภำพของภำคเหนือ และสนับสนุนขับเคลื่อน ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑2  
สร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนรำยได้และธุรกิจให้แก่จังหวัด ตำมนโยบำยของรัฐบำล ภำยใต้วิสัยทัศน์ สู่ควำม
มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ท่ีส าคัญของจังหวัด ตามการแบ่งพื้นที่ Zooning ที่เหมาะสม ได้แก่ โคนม 
     ตำมนโยบำยของกรมปศุสัตว์  ก ำหนดให้พื้นที่ภำคเหนือตอนบน เขต ๕ เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง เป็นพ้ืนที่
เป้ำหมำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำโคนมของประเทศไทย ปัจจุบันจังหวัดล ำพูนกำรเลี้ยงโคนมมีกำร
เจริญเติบโตเพ่ิมมำกขึ้นทั้งปริมำณและศักยภำพกำรผลิต จึงจ ำเป็นต้องบูรณำกำรหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนำโคนมและผลิตภัณฑ์นมของจังหวัดล ำพูน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสร้ำงรำยได้ และเพ่ือให้จังหวัดล ำพูน
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำโคนมภำคเหนือตอนบน (Lumphun  Dairy  Hub ) รองรับกำรขยำยตัวในธุรกิจและ
ภำวะเศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนำคต 
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การเลี้ยงโคนม 
จังหวัดล ำพูนมีปริมำณโคนมมำกเป็นล ำดับที่ 9 ของประเทศไทย ล ำดับที่ 2 ของภำคเหนือตอนบน 

ปริมำณโคนม ปี 2561 จ ำนวน 22,711 ตัว เกษตรกร 492 รำย ขนำดฟำร์ม 46 ตัวต่อรำย สัดส่วน แม่รีด
นมต่อประชำกรโคนมทั้งหมดร้อยละ 44 กำรเลี้ยงโคนมกระจำยในพ้ืนที่ทุกอ ำเภอ จ ำนวนโคนมมำกที่สุด       
ที่อ ำเภอบ้ำนธิ (11,354 ตัว/224 ฟำร์ม) รองลงมำได้แก่อ ำเภอแม่ทำ (7,695 ตัว/154 ฟำร์ม) และ        
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง (4,335ตัว/54 ฟำร์ม) ตำมล ำดับ 

ศูนย์รับน้ ำนมดิบ จ ำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง ประกอบด้วย 5 สหกรณ์ 2 บริษัทเอกชน สำมำรถรองรับ
ปริมำณน้ ำนม 266 ตันต่อวัน ปริมำณน้ ำนมดิบเฉลี่ย ปี 2561 เท่ำกับ 131.68 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำ  
ปี 2560 (120.07 ตันต่อวัน) และปี 2559 (115.03 ตันต่อวัน) ตำมล ำดับ ปริมำณน้ ำนมเฉลี่ย ปี 2561 
เท่ำกับ 13.19 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ค่ำเฉลี่ย(ตุลำคม 2560 ถึง กรกฎำคม 2561) สูงกว่ำปี 2560 (12.24 
กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน) แนวโน้มทั้งปี ลดลงเล็กน้อย เนื่องจำกเดือน สิงหำคม – กันยำยน ปริมำณน้ ำนมลดต่ ำลง 
ปลำยทำง/สถำนที่ส่งนม สมำชิกระบบสหกรณ์ ส่งน้ ำนมไปที่โรงงำนของ อสค.เชียงใหม่และสุโขทัย ส่วนน้ ำนม
ของบริษัทเอกชน ส่งนมที่โรงงำนในเครือของบริษัทฯ ที่อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 กำรพัฒนำฟำร์มโคนม นโยบำยรัฐบำลภำครัฐในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มโคนม 
เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพน้ ำนมให้สูงขึ้น จำกทั้งหมด 492 ฟำร์ม ได้รับกำรรับรองฟำร์มโคนม         
267 ฟำร์ม  แยกเป็น ฟำร์มโคนมมำตรฐำนฟำร์ม  (GAP) จ ำนวน 254 ฟำร์ม หรือ ร้อยละ 51.6 และ     
ฟำร์ม GFM จ ำนวน 13 ฟำร์ม หรือ ร้อยละ 2.64 โดยฟำร์มโคนมมำตรฐำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดเข้ำสู่ฟำร์มโคนมคุณภำพสูงล้ำนนำ จ ำนวน 21 ฟำร์ม หรือ ร้อยละ 8.27 เมื่อเทียบกับ
ฟำร์มที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มท้ังหมด (254 ฟำร์ม)  

รำคำน้ ำนมดิบที่เกษตรกรได้รับ ขึ้นกับคุณภำพน้ ำนม ฟำร์มมำตรฐำนรำคำน้ ำนมเฉลี่ย 18.50 บำท
ต่อกิโลกรัม ขณะที่ฟำร์มโคนมคุณภำพสูงล้ำนนำจะได้รับกิโลกรัมละ 19.50 บำท มูลค่ำผลผลิตโดยรวม          
ปี 2561 ค่ำเฉลี่ย 131.68 ตันต่อวัน ขณะที่รำคำน้ ำนมเฉลี่ยปัจจุบัน 18.50 บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ 
2,436,000 บำทต่อวัน หรือ 73,080,000 บำทต่อเดือนและ 876,960,000 บำทต่อปี รำยได้ของ
เกษตรกร จำกค่ำประมำณกำรต้นทุนกำรผลิตของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2560 เท่ำกับ 14.86 
บำทต่อกิโลกรัม รำคำขำยได้ปัจจุบันเท่ำกับ 18.50 บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็นรำยได้สุทธิ ประมำณ 3.64 บำท
ต่อกิโลกรัม หรือ 479,315.2 บำทต่อวัน 

สถำนกำรณ์ปี 2561 ด้ำนกำรผลิต จำกจ ำนวนโคนมและผลผลิตน้ ำนมดิบที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น       
จำกกำรขยำยตัวตำมธรรมชำติของฝูงโค ขนำดฟำร์มมีขนำดใหญ่ขึ้น อีกทั้งกำ รเลี้ยงโคนมในปัจจุบัน                  
มีกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มที่เป็นระบบตำมมำตรฐำนฟำร์มที่ดีและมีประสิทธิภำพในกำรเลี้ยงมำกขึ้น ประกอบกับ
กรมปศุสัตว์มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพน้ ำนมโค เน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพน้ ำนมดิบ และลดต้นทุนกำรผลิต โดยเน้นไปที่อำหำรในกำรเลี้ยงโคนม ซึ่งจะส่งผลให้น้ ำนมดิบ  
มีปริมำณเพ่ิมขึ้นและมีคุณภำพ ดีขึ้น สภำวะกำรตลำด ควำมต้องกำรบริโภค คำดว่ำจะเพ่ิมข้ึน จำกกำรบริโภค
นมในตลำดนมพำณิชย์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตลำดนมโรงเรียนยังคงเป็นตลำดหลักของกำรกระจำยผลิตภัณฑ์นม 
ซึ่งจะส่งผลให้ค่ำ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดล ำพูนสูงขึ้น สภำพปัญหำ ปัญหำด้ำน โรคสัตว์            
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรขำดทำยำทสืบทอด ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรสัตว์ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบกำรผลิตน้ ำนมโคในพื้นท่ี 
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การเลี้ยงโคเนื้อ  
มีเลี้ยงมำกในอ ำเภอลี้  อ ำเภอแม่ทำ และอ ำเภอเมืองล ำพูน พันธุ์โคส่วนใหญ่เป็นพันธุ์โคพ้ืนเมือง และโค
ลูกผสมบรำห์มัน มีตลำดนัดซื้อขำยที่หมู่ที่ 6 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง ปริมำณจ ำนวนโค 31,150 ตัว 
กำรเลี้ยงโคเนื้อ ถึงแม้ว่ำปริมำณโคเนื้อจะเพ่ิมขึ้นแต่รำคำโคยังคงต่ ำอยู่เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือขำยในรำคำ    
ที่เหมำะสมจำกสภำวะลูกเกิดโดยธรรมชำติและเกษตรกรยังไม่ขำยโคออกจำกฝูง นอกจำกนี้ยังมีกำรเลี้ยงโค
พันธุ์ขำวล ำพูน ซึ่งเป็นโคที่มีลักษณะพิเศษที่สมควรอนุรักษ์ไว้เพรำะปัจจุบันมีจ ำนวนลดลงไม่ถึง 200 ตัว 
สภำพปัญหำ ฤดูแล้งบำงพ้ืนที่มีปัญหำขำดแคลนพืชอำหำรสัตว์ และมโีรคระบำดที่ส ำคัญ ที่เกิดข้ึน เช่นโรคปำก
และเท้ำเปื่อยยังส่งผลต่อกำรดูแลของเกษตรกร แนวโน้มอำชีพกำรเลี้ยงโคเนื้อจะดีขึ้นจำกปัจจัยด้ำนกำร
ส่งเสริมพืชอำหำรสัตว์ส ำหรับโค-กระบือ ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

การเลี้ยงสุกร 
จังหวัดล ำพูน เป็นแหล่งผลิตสุกรขุนของภำคเหนือตอนบน (ล ำดับที่ 2) และเป็นล ำดับที่ 16 ของประเทศ โดย
จังหวัดล ำพูนจะน ำเข้ำลูกสุกรเป็นส่วนใหญ่เพื่อผลิตเป็นสุกรขุนส่วนใหญ่จะเลี้ยงที่อ ำเภอแม่ทำ อ ำเภอเมือง
ล ำพูน อ ำเภอลี้และอ ำเภอบ้ำนธิ เป็นกำรเลี้ยงในระบบฟำร์มเป็นส่วนใหญ่ ในลักษณะกำรเลี้ยงแบบพันธะ
สัญญำ สุกรพ้ืนเมืองจะเลี้ยงกันเฉพำะในพ้ืนที่ชุมชนชำวไทยภูเขำ ในเขต อ ำเภอลี้ อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอแม่ทำ 
และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง ผลผลิตทั้งลูกสุกรและสุกรขุนจะเคลื่อนย้ำยออกจำกจังหวัดเพ่ือกำรจ ำหน่ำยในพ้ืนที่และ
นอกพื้นที่โดยเฉพำะจังหวัดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง เป็นต้น แนวโน้มกำรเลี้ยงสุกร
ขึ้นอยู่กับกำรผันผวนของรำคำสุกรในตลำด 

การเลี้ยงกระบือ  
เลี้ยงมำกในพื้นที่อ ำเภอแม่ทำและอ ำเภอลี้ ปริมำณกระบือ 4,215 ตัว เพ่ิมข้ึนจำกเดิมจำกปริมำณลูกกระบือที่
เกิดตำมธรรมชำติและเกษตรกรยังไม่ขำยกระบือออกจำกฝูง กำรเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นกำรเลี้ยงแบบปล่อย
ธรรมชำติ จำกสถิติที่ผ่ำนมำมีแนวโน้ม ลดลงเนื่องจำกกำรบริโภคกระบือ(ค่ำนิยมในท้องถิ่น) สูงกว่ำอัตรำกำร
เกิดของกระบือ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูนได้แก้ไขปัญหำโดยกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และขยำยพันธุ์กระบือ 
จ ำนวน 10 กลุ่มมีกระบือ จ ำนวน 293 ตัว และเพ่ิมจ ำนวนสัตว์ด้วยวิธีกำรผสมเทียม พร้อมทั้งมีกำรให้ยืม 
โค-กระบือ เพ่ือกำรผลิตในโครงกำร ธนำคำรโค-กระบือ 

การเลี้ยงไก่เนื้อ 
กำรเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่เลี้ยงมำกในพ้ืนที่อ ำเภอป่ำซำง อ ำเภอเมืองล ำพูน และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง เป็นกำรเลี้ยง
แบบฟำร์มใหญ่ของบริษัทเอกชนและเกษตรกรรำยย่อยในแบบพันธะสัญญำ  เพ่ือใช้บริโภคในจังหวัดและ      
ส่งขำยจังหวัดใกล้เคียง  สภำพปัญหำกำรเลี้ยงยังผันผวนตำมรำคำและกลไกตลำด 

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
กำรเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองมีกำรเลี้ยงแบบครัวเรือนเพ่ือบริโภคและใช้ในวิถีประเพณี พิธีกรรม  ส ำหรับไก่พ้ืนเมือง
(ไก่ชน) สำมำรถเสริมรำยได้ให้ครอบครัว ได้เป็นอย่ำงดี โดยสำยพันธุ์ล ำพูนนับเป็นที่ต้องกำรของผู้นิยมไก่ชนทั่ว
ประเทศ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ทำงกรมปศุสัตว์เร่งสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (พันธุ์ประดู่
หำงด ำเชียงใหม่) ให้แก่เกษตรกรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้เป็นอำชีพเสริมที่ยั่งยืน          
แต่เกษตรกรยังต้องพัฒนำกำรเลี้ยงเพ่ือให้มีควำมปลอดภัยต่อกำรเกิดโรคต่ำงๆ  
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ด้านอาหารสัตว์ 
จังหวัดล ำพูน มีโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ โดยเฉพำะอำหำรสุกร , ไก่ จ ำนวน 10 แห่ง ที่อ ำเภอเมืองล ำพูน        
มีวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่ส ำคัญได้แก่ ข้ำวโพด และกำกถ่ัวเหลือง ส่วนกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ส ำหรับ โค–กระบือ 
ยังมีกำรปลูกกันน้อยเนื่องจำกพ้ืนที่มีจ ำกัด แต่ยั งมีกำรปลูกหญ้ ำแพงโกล่ำในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง             
จ ำหน่ำยให้แก่ฟำร์มโคเนื้อ ฟำร์มโคนม สวนสัตว์ ฟำร์มแพะ ฟำร์มม้ำ ในจังหวัดล ำพูนและเชียงใหม่ ผลพลอย
ได้จำกอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมที่น ำมำเลี้ยงสัตว์ได้แก่ กำกมัสตำร์ท ต้นและเปลือกฝักข้ำวโพด หัวมันฝรั่ง 
ส ำหรับฟำงข้ำว มีรำคำแพง เนื่องจำกน ำไปใช้ในกำรปลูกกระเทียมด้วย  
ที่มำ  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน (พฤศจิกำยน 2561) 

  2.2.3 การประมง 

1) สภาพภูมิศาสตร์ทางการประมง 

  สภาพภูมิศาสตร์ด้านการประมงของจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย ล าน้ าสายหลัก คือ แม่น้ าปิง 
แม่น้ ากวง แม่น้ าทาและแม่น้ าลี้ โดยมี อ่างเก็บน้ า  แม่น้ า คู คลอง ล าห้วย สระเก็บน้ าและหนองน้ าธรรมชาติ
จ านวน 155 แห่ง พ้ืนที่ผิวน้ า 18,853 ไร่ สามารถเก็บน้ าได้ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทาน
ล าพูน มี พ้ืนที่ชลประทานจ านวน 101,900 ไร่ ประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง จ านวน 4 แห่ง          
ความจุ  35.10 ล้ านลู กบาศก์ เมตร พ้ืน ที่ รวม  23,700 ไร่   ฝายทดน้ าขนาดกลาง จ านวน  5 แห่ ง                    
พ้ืนที่ชลประทาน 78,200 ไร่  อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก จ านวน 43 โครงการ ความจุ 24.806 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ 40,455 ไร่  โครงการชลประทานขนาดเล็กอ่ืน ๆ เช่น ฝาย ประตูน้ า พ้ืนที่ 122,865 ไร่ และสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า จ านวน 32 แห่ง พ้ืนที่ 37,375 ไร่ เป็นสภาพภูมิศาสตร์ด้านการประมงที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ
ด้านการประมง 

 2) ข้อมูลด้านการประมงของจังหวัดล าพูน 

     2.1) ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ปี จ านวนราย พื้นที่(ไร่) การจับพิกัดฟาร์ม ชนิดสัตว์น้ า 
2559 2,592 1,295 2,592 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลาอ่ืนๆ 
2560 2,547 1,242 2,547 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลาอ่ืนๆ 
2561 2,553 1,246 2583 นิล,ดุก,ตะเพียนและปลาอ่ืนๆ 

ที่มา : ส านกังานประมงจังหวัดล าพูน (2561)  

  ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2,553 ราย (จับพิกัดด้วย GPS แล้ว 2,553 ราย) พ้ืนที่เลี้ยง 
1,246 ไร่ ผลผลิตปลาดุกมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปลานิล ตามล าดับ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผู้เลี้ยงส่วนใหญ่
เลี้ยงเพ่ือยังชีพ เช่นการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ในร่องสวน ในบ่อซีเมนต์ และในบ่อพลาสติก  

    2.2) ทะเบียนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 

ปี จ านวนราย จ านวนกระชัง พื้นที่รวม(ต.ร.ม.) ชนิดสัตว์น้ า 
2559 4 41 778 ปลาทับทิม, ปลาดุก 
2560 4 41 778 ปลาทับทิม, ปลาดุก 
2561 5 53 916 ปลาทับทิม, ปลาดุก 

ที่มา : ส านกังานประมงจังหวัดล าพูน (2561)  
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  การเลี้ยงปลาในกระชัง ในแม่น้ าปิง และล าน้ ากวง จากการส ารวจเมื่อเดือนเมษายน 2561            
มีจ านวน 5 ราย 53 กระชัง พื้นที่เลี้ยง 916 ตารางเมตร กระจายในเขต อ.ป่าซาง และ อ.เมืองล าพูน ชนิดปลา
ที่เลี้ยง ได้แก่ ปลาทับทิม ปลาดุก  

    2.3) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ปี จ านวน (ตัว) จ านวนแหล่งน้ า ชนิดสัตว์น้ า 
2559 9,037,000 167 ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ,นวลจันทร์เทศ,อึ่งเพ้า และกบนา 

2560 1,366,999 116 
ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ,นวลจันทร์เทศมสร้อยขาว,อ่ึงเพ้า และ

กบนา 

2561 2,238,977 134 
ตะเพียน,นิล,ยี่สกเทศ,นวลจันทร์เทศมสร้อยขาว,อ่ึงเพ้า และ

กบนา 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน (2561)  

       2.4) ครัวเรือนและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ า 

  ในปี 2560 มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวนวน 2,372 ครัวเรือน มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งหมด 
1,177 ไร่ แบ่งตามประเภทการเลี้ยง ในบ่อ จ านวน 1 ,073.21 ไร่ ตามร่องสวน จ านวน 102.38 ไร่  และ             
ในกระชัง 0.99 ไร่ ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 457,425.15 กิโลกรัม 

อ าเภอ 
ครัวเรือ

น 

ประเภทการเลี้ยง (ไร่) 
ผลผลิตการเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด (กก.) รวม บ่อ นา 

ร่อง
สวน 

กระชัง 

รวมยอด 2,363 1,177 1,073.21 - 102.38 0.99 457,425.15 

เมืองล าพูน 629 375.82 273.44 - 102.38 - 283,313.98 
แม่ทา 504 210.09 210.09 - - - 34,984.14 

บ้านโฮ่ง 42 14.61 14.61 - - - 1,963.91 
ลี้ 588 270.78 270.78 - - - 37,773.01 

ทุ่งหัวช้าง 90 41.00 41.00 - - - 5,917.52 
ป่าซาง 283 170.05 169.40 - - 0.65 80,617.85 
บ้านธิ 217 90.56 90.56 - - - 12,201.36 

เวียงหนองล่อง 10 3.61 3.27 - - 0.34 653.38 
ที่มา : ส านกังานประมงจังหวัดล าพูน (2560) 

    2.5) ปริมาณสัตว์น้ า 

  ในปี 2560 ปริมาณสัตว์น้ าในจังหวัดล าพูน รวม 457.43 ตัน เป็นปลาดุก จ านวน 273.74 ตัน 
ปลาหมอ จ านวน 14.40 ตัน ปลาตะเพียน จ านวน 5.70 ตัน ปลานิล จ านวน 148.80 ตัน ปลาไน จ านวน 0.12 ตัน 
ปลาสวาย จ านวน 0.10 ตัน ปลายี่สกเทศ จ านวน 0.71 ตัน ปลาชนิดอ่ืนๆ จ านวน 13.86 ตัน ซึ่งอ าเภอ           
ที่มีปริมาณสัตว์น้ ามากที่สุด คือ อ.เมืองล าพูน รองลงมา คือ อ.ป่าซาง อ.ลี้ อ.แม่ทา อ.บ้าน ธิ อ.บ้านโฮ่ง              
อ.เวียงหนองล่อง  
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หน่วย : ตัน 

อ าเภอ รวม ปลาช่อน ปลาดุก 
ปลา
หมอ 

ปลา
ตะเพียน 

ปลานิล ปลาไน 
ปลา
สวาย 

ปลา 
ยี่สกเทศ 

อื่นๆ 

รวม 457.43 0.00 273.74 14.40 5.70 148.81 0.12 0.10 0.71 13.86 
เมืองล าพูน 283.31 - 210.17 14.40 2.50 45.04 - 0.05 - 11.16 

แม่ทา 34.98 - 3.37 - 0.72 29.21 - - - 1.69 
บ้านโฮ่ง 1.96 - 0.81 - 0.07 1.03 - - 0.04 0.01 

ลี ้ 37.77 - 10.44 - 1.30 25.99 - 0.02 0.03 - 
ทุ่งหัวช้าง 5.92 - 2.13 - 0.04 3.75 - - - - 
ป่าซาง 80.62 - 44.89 - 0.95 34.08 0.08 - 0.61 - 
บ้านธิ 12.20 - 1.71 - 0.12 9.27 0.04 0.03 0.03 1.00 

เวียงหนองล่อง 0.65 - 0.22 - - 0.44 - - - - 
ที่มา : ส านกังานประมงจังหวัดล าพูน (2560) 

    2.6) ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าด้านประมง 

  ในปี 2560 การรับรองมาตรฐานสินค้าด้านประมงในจังหวัดล าพูน มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
จ านวน 347 ฟาร์ม ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระดับ SL จ านวน 255 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 73.49 
 

ชนิดสัตว์ จ านวนฟาร์ม 
จ านวนฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรอง

มาตรฐานระดับ SL 
ร้อยละ 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 347 255 73.49 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน (ปี 2560) 

   2.7) ข้อมูลแหล่งน้ าชลประทานเพื่อการเกษตรของจังหวัดล าพูน 

  พ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 315,290 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.07 ของพ้ืนที่การเกษตรของจังหวัด 
 

ที ่ โครงการ จ านวน (โครงการ) 
ความจุ 

(ล้าน ลบม.) 
พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร่) 

1 อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 4 35.10 23,700 

2 ฝายขนาดกลาง 5 - 78,200 

3 อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก (พระราชด าริ) 38 22.00 42,800 

4 ฝายขนาดเล็ก (พระราชด าริ) 13 - 11,150 

5 อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก (ถ่ายโอน) 6 1.57 4,250 

6 ฝายขนาดเล็ก (ถ่ายโอน) 86 - 117,815 

7 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 32 - 37,375 

รวมพื้นที่ชลประทานคิดเป็นร้อยละ 47.07 ของพื้นที่การเกษตรของจังหวัด 315,290 
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         3) ความคาดหวังต่อการพัฒนางานด้านการประมงใน 4 ปี ข้างหน้า (2561-2564) 
 จังหวัดล าพูนมีศักยภาพในเชิงพ้ืนที่ สามารถเป็นศูนย์กลางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในเขต
ภาคเหนือตอนบนได้ เพื่อบรรลุความคาดหวังดังกล่าว แนวทางในการพัฒนางานด้านการประมง ของหน่วยงาน
กรมประมงภายในจังหวัด และหน่วยงานกรมประมงในพ้ืนที่ใกล้เคียง จะต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
 (1) การเตรียมความพร้อมและองค์ความรู้ด้านการประมงเพื่อรองรับสถานการณ์ 
      (1.1) การผลิตและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร  ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน ท าให้ปัญหาที่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
พบมีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการที่ผลผลิตจากการประมง ถูกส่งขายไปยังต่างประเทศเป็น
จ านวนมาก เกษตรกรผู้ผลิตจึงประสบกับมาตรการและข้อก าหนดด้านการผลิตของประเทศคู่ค้า การส่งเสริม 
และช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นผู้รับบริการ จึงต้องใช้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ การแปรรูปสัตว์น้ า เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โดยยึดปัญหาของเกษตรกร ในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทาง วิธีที่
ถูกต้องเหมาะสมในการด าเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที ่

      (1.2) ปัจจุบันภัยพิบัติจากธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมความรุนแรงตลอดเวลา  
ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ าเป็นต้องได้รับความรู้ และการส่งเสริมให้สามารถวางแผนการผลิตของ
ตนเองให้ถูกต้อง และเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และเป็นการลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเกษตรกร            
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจนต้องเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

(1.3) จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ถูกต้องและทันสมัย สามารถ
เผยแพร่และน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม และน ามาใช้ในการตัดสินใจและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ประมงของจังหวัด การจัดเก็บ GPP ด้านการประมง การจัดท าแผนงาน และโครงการต่างๆ ด้านการประมง            
ในจังหวัดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประมงในจังหวัด 
  (1.4) ต้องท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในจังหวัด โดยการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการและ/หรือ คณะท างาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กรเอกชน ซึ่งต้องใช้
ความสามารถในการสื่อสาร เจรจาท าความเข้าใจเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ
อาชีพด้านการประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
 (2) การเตรียมบุคลากรด้านการส่งเสริม กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงาน
ประมงจังหวัดล าพูน ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการด้านการประมง และการส่งเสริมอาชีพการประมง 
ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ ในการวางแผนพัฒนาอาชีพการประมง ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัด และตรงกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานกรมประมงภายในจังหวัด
ล าพูนจะต้องเร่งสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความส าคัญเร่งด่วน ทั้งนี้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร เพ่ือรักษาวิถีการผลิตของชุมชน ตลอดจนความมั่นคงด้านอาหารและ
ความเข้มแข็งของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
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 (3) การจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการประมงภายในจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลที่ด้าน
การประมงเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์และมีความจ าเป็นส าหรับส านักงานประมงจังหวัดในการปฏิบัติงาน                
โดยฐานข้อมูลภายนอกที่ส านักงานประมงจังหวัดจ าเป็นต้องมี ได้แก่ 
  (3.1) ข้อมูลเกษตรกร ชื่อ สกุล ที่อยู่ ประเภทกิจการประมง ขนาด ชนิด ฯลฯ 
  (3.2) ข้อมูลแหล่งน้ า เช่น ประเภท ชื่อ สถานที่ตั้ง ขนาด สภาพแหล่งน้ า การใช้ประโยชน์ ฯลฯ 
  (3.3) ข้อมูลเรือประมง/เครื่องมือประมง ประเภท ชนิด ขนาดของเรือ เครื่องมือประมง 
เจ้าของ แหล่งท าการประมง การจดทะเบียน การจับกุม ฯลฯ 
  (3.4) ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องทางด้านการประมง ผู้ค้า ผู้แปรรูป กิจการทางการประมง และ
ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในอ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 
  (3.5) ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน เช่น กิจกรรม การด าเนินการของชุมชน รายละเอียดกิจการ/
สินค้า สมาชิก รายได้ เป็นต้น 
  (3.6) ข้อมูลการตลาด (สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์) เช่น ชนิด ประเภท ขนาด ราคา แหล่งจ าหน่าย 
  (3.7) ข้อมูล/เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลงานวิจัยต่างๆด้านการประมง การส่งเสริม 
ข้อมูลที่เก็บอาจเป็นงานวิจัยทั้งฉบับ  หือเก็บเพียง ชื่อ บทคัดย่อ ผู้วิจัย สถานที่เก็บงานวิจัย 
  (3.8) ฐานข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์ เช่น ชนิดสัตว์น้ าที่ควรท าการส่งเสริม ข้อมูลผลผลิต
สัตว์น้ า รายจากการท าการประมง ข้อมูลปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านการประมงท่ีผ่านมา  
 
  การจัดการข้อมูล ข้อมูลในฐานข้อมูลข้างต้น ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ส านักงานประมง
จังหวัดรวบรวม หรือเป็นข้อมูลที่มีผู้ด าเนินการจัดเก็บไว้แล้ว ควรน าข้อมูลมาจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่
ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ โดยผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วย  
  ผู้ส ารวจ/ผู้รวบรวมข้อมูล     :     ประมงอ าเภอ 
  ผู้ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล  :    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล                  :   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดเก็บอย่างเป็นระบบและ
        สามารถค้นหาได้สะดวก 

 (4) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการสร้างเครือข่าย  หน่วยงาน              
กรมประมงในพื้นที่จะต้องเร่งสร้างเกษตรกรรายใหม่ให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอกับความต้องการในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนและจังหวัดใกล้เคียง           
ซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงยั่งยืนของอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่ เครือข่ายเกษตรกร
และเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกร จะต้องได้รับการพัฒนาโดยผ่านกลไกของหน่วยงานประมงในพ้ืนที่
จังหวัดใกล้เคียง การสัมมนาเครือข่าย การอบรมดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ประสบความส าเร็จ               
เป็นแนวทางที่ส าคัญมากในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเกษตรกร องค์กร /กลุ่มเครือข่ายมีความส าคัญ           
ที่หน่วยงานประมงภายจังหวัดจะต้องมี เช่น เครือข่ายชาวประมง เครือข่ายประมงอาสา ผู้น าชุมชน 
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง สถาบันการเงิน และบุคลากรของหน่วยงานอื่น เป็นต้น 
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 (5) พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
สถานการณ์สัตว์น้ าธรรมชาติของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งคือเกิดจากการละเลยและขาดจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร มีการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย
และมีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ า มาใช้ประโยชน์มากเกินก าลังการผลิตของธรรมชาติท าให้เป็นการท าลาย
วงจรชีวิตสัตว์น้ า และลดการทดแทนทางธรรมชาติของประชากรสัตว์น้ า และจากการที่ทรัพยากรประมง                
มีลักษณะเป็นทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งมีการเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเสรีทั้งนี้บุคคลอ่ืนใดก็ตามจะเข้ามาใช้
ประโยชน์ สามารถท าได้ ดังนั้นการดูแลรักษาให้ทรัพยากรประมงอยู่ในสภาพที่ไม่เสื่อมโทรมจึงต้องการความรู้ 
ความเข้าใจ และจรรยาบรรณของผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นอย่างมาก อีกทั้งนโยบายของ รัฐ
ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงและองค์กรท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐ ในการก ากับดูแลรักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง ให้คงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ของภาครัฐต้องพิจารณา
กระบวนการในการด าเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
และความร่วมมือในการจัดการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด               
กฎ กติกา ข้อตกลง และแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และสร้าง
จิตส านึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรไว้ใช้
อย่างยั่งยืนต่อไป 

 (6) เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เป็นการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมและยกระดับเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยส านักงาน
ประมงจังหวัดเป็นผู้อบรมให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในการเตรียมการเพ่ือปรับปรุงบ่อเลี้ยง
สัตว์น้ า/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย (Safety Level) 
และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (Good Aquaculture Practice :GAP) เมื่อเกษตรกร            
มีความพร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าพูน จะเป็นหน่วยตรวจประเมินและออก
ใบรับรองมาตรฐานต่อไป โดยมุ่งเน้นที่จะให้ทุกฟาร์มมีมาตรฐานและได้รับความเชื่อมั่นถึงสัตว์น้ าที่ผลิตจะต้อง
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

(7) สนับสนุนส านักงานประมงอ าเภอ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน              
ในการจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการประมงและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับอ าเภอ การให้บริการทาง
วิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง รวมถึงควบคุมและการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน  
 

 จากแนวคิดการพัฒนางานด้านการประมงเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน               
สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นภายใน 4 ปี คือ  
 1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
 2. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผ่านการรับรองมาตรฐานขั้น GAP เพ่ิมข้ึนร้อยละ2  
 3. ผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3 
 4. ผลผลิตสัตว์น้ าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 
 5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพิ่มขึ้น ร้อยละ1  
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  2.2.4  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดล าพูน 

  ในปี 2560 จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดล าพูน มีทั้งหมด 143 แห่ง แบ่งเป็น
ประเภทสหกรณ์ จ านวน 73 แห่ง ดังนี้ สหกรณ์การเกษตร จ านวน 52 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 12 แห่ง 
สหกรณ์บริการ จ านวน 6 แห่ง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ านวน 3 แห่ง ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวน 70 แห่ง 
ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรท านา จ านวน 12 แห่ง กลุ่มเกษตรกรท าสวน จ านวน 40 แห่ง กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์               
จ านวน 2 แห่ง กลุ่มเกษตรกรท าไร่ จ านวน 15 แห่ง กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ จ านวน 1 แห่ง 
 

ประเภทสหกรณ์ 
จ านวนสหกรณ์(แห่ง) จ านวนสหกรณ์

ทั้งหมด 
(4)=(1)+(2) 

ด าเนินงาน/ธุรกิจ 
(1) 

หยุดด าเนินงาน/ธุรกิจ 
(2) 

เลิก 
(3) 

1. สหกรณ์การเกษตร 52 - - 52 
2. สหกรณ์ประมง - - - - 
3. สหกรณ์นิคม - - - - 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 12 - - 12 
5. สหกรณ์ร้านค้า - - - - 
6. สหกรณ์บริการ 6 - - 6 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3 - - 3 

รวม 73 - - 73 
 
 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
จ านวนกลุ่มเกษตร(แห่ง) จ านวน 

กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 
(4)=(1)+(2) 

ด าเนินงาน/ธุรกิจ 
(1) 

หยุดด าเนินงาน/ธุรกิจ 
(2) 

เลิก 
(3) 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 12 - - 12 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 40 - - 40 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 2 - - 2 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ 15 - - 15 
5.กลุ่มเกษตรกรท าประมง - - - - 
6.กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ 1 - - 1 

รวม 70 - - 70 
ที่มา :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน (ปี 2560) 
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2.2.5  การจัดล าดับความส าคัญของสินค้าเกษตรของจังหวัดล าพูน 

ล าดับความส าคัญ ชนิดสินค้า 
มาก • ล าไย 

• ข้าว 
• มะม่วง (มีแนวโน้มมูลค่าเพ่ิมขึ้น) 
• โคนม (Milk Board เป็นสินค้าคุณภาพของจังหวัด) 
• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (มีการส่งเสริมแปลงใหญ่ , เป็นพืชทางเลือกในพ้ืนที่

ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว) 
• พืชผัก (เป็นชนิดสินค้าที่ก าหนดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร

ปลอดภัย) 
ปานกลาง • ไก่พ้ืนเมือง (อาชีพทางเลือก) , สุกร , ไก่เนื้อ ไก่ไข่ (Contract Farming) 

• หอมแดง กระเทียม มันส าปะหลัง มันฝรั่ง พืชสมุนไพร 
• ปลานิล 

น้อย • เป็ด , กระบือ , แพะ , โคเนื้อ  
• ปลาหมอไทย , ปลาดุก  
• ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 

ที่มา : คณะท างานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน  (ปี 2560) 

2.3  ด้านอุตสาหกรรม  
      2.3.1 ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 

 การอุตสาหกรรม 

  จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีพ้ืนที่ประมาณ 1,788 ไร่ และพ้ืนที่
สวนอุตสาหกรรมของเอกชน  2,200  ไร่  ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ (นิคมอุตสาหกรรมล าพูน 2)   
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.)  ได้มีการประกาศจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป                   

“นิคมอุตสาหกรรมล าพูน 2” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ก่อนมีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม              

เมืองล าพูน พ.ศ. 2555  ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และประกาศ
จัดตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 352 ไร่ 3 งาน 19.0 ตารางวา  ส าหรับ
รองรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน  รวมทั้งโรงงานที่ตั้งอยู่นอกพ้ืนที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ในเขตอ าเภอต่าง ๆ ทุกอ าเภอ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ 

เมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอแม่ทา เนื่องจากทั้งสามอ าเภออยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดล าพูน และมี
อาณาเขตติดต่อกัน จังหวัดล าพูนมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ส าคัญคือ วัตถุดิบในการผลิต
แรงงานที่มีทักษะฝีมือ การคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบในพ้ืนที่ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านการเกษตร 

รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ (อุตสาหกรรมบริการ ซ่อม คัดแยก บ าบัดของเสียรวม รวมทั้งอัดเศษ
กระดาษ และโลหะต่างๆ) ตามล าดับ 
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       ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมรวมทั้งสิ้น 981 โรงงาน  
เงินลงทุนรวม 169,031.92 ล้านบาท การจ้างงานรวม 73,765 คน จ าแนกเป็น 

1) โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ที่เปิดด าเนินการ 76 โรงงาน มีมูลค่า
เงินลงทุนประมาณ 127,000 ล้านบาท และมีจ านวนแรงงานประมาณ 40,175 คน   

2) โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ านวน 905 โรงงาน มีมูลค่าเงินลงทุน              
รวมประมาณ  42,032.40 ล้านบาท  จ านวนแรงงาน 33,590 คน (รวมโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในพ้ืนที่                
สวนอุตสาหกรรมเอกชนในเครือสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 18 โรงงาน เงินลงทุน 13,136 ล้านบาท         
จ านวนแรงงาน 12,279 คน) 

 สภาวะการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดล าพูน 

  การลงทุนด้านอุตสาหกรรม นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยพิจารณาจาก   
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม  มูลค่าการลงทุน และจ านวนแรงงาน มีดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนโรงงาน จ านวนเงินลงทุนและจ านวนแรงงาน (นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 
จ านวนโรงงาน (โรงงาน) 854 864 876 905 

จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท) 35,764.02 39,847.03 40,238.29 42,032.40 
จ านวนแรงงาน (คน) 30,679 31,598 31,958 33,590 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน  ขอ้มูล  ณ  31 ตุลาคม  2561 

 ตารางแสดงจ านวนโรงงาน จ านวนเงินลงทุนและจ านวนแรงงาน แยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
 นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ล าดับที ่ หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทนุ (บาท) 

จ านวนแรงงาน 
(คน) 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 347 8,075,717,729 4,271 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 56 3,868,722,844 2,819 
3 อุตสาหกรรมเครือ่งดื่ม 3 27,188,214 31 
4 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 4 768,120,967 473 
5 อุตสาหกรรมเครือ่งแต่งกาย 14 2,782,981,556 4,045 
6 อุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 3 569,159,636 1,314 
7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 97 289,993,774 1,333 
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์และเครือ่งเรอืน 75 162,542,926 1,421 

452 9 อุตสาหกรรมการดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

6 246,350,000 

10 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ 0 0 0 
11 อุตสาหกรรมเคมี 5 506,960,000 236 
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ ์ 7 154,907,000 54 
13 อุตสาหกรรมยาง 2 38,000,000 34 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 14 372,156,382 799 
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ล าดับที ่ หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทนุ (บาท) 

จ านวนแรงงาน 
(คน) 

15 อุตสาหกรรมอโลหะ 73 6,005,508,989 1,548 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 0 0 0 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 42 2,856,136,219 2,404 
18 อุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล 12 358,680,545 197 
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 6 3,267,408,609 1,075 
20 อุตสาหกรรมขนส่ง 38 1,271,259,508 659 
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 101 10,415,322,100 10,425 
 รวมทั้งสิ้น 905 42,037,116,998 33,590 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน ข้อมูลสะสม ณ 31 ตุลาคม 2561 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม  
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ล าดับ
ที ่

หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทุน        

(ล้านบาท) 
จ านวนแรงงาน

(คน) 

1 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 26 91,695 24,297 
2 อุตสาหกรรมการเกษตร 2 353 13 
3 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 7 5,227 715 
4 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 1 800 143 
5 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 21 23,318 12,896 
6 อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 2 233 229 
7 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 4 615 1,295 
8 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 1 111 20 
9 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ(ผ้าม่วน, ลวดถัก ฯลฯ) 12 4,648 567 
 รวมทั้งสิ้น 76 127,000 40,175 

ที่มา : ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ข้อมูลสะสม ณ มิถุนายน 2561 
 

   2.3.1 อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

  อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน แยกตามหมวดอุตสาหกรรม เรียงล าดับ 5 อันดับ
แรก ตามสัดส่วนจ านวนโรงงาน (นอกเขตนิคมฯและในเขตนิคมฯ) ได้ดังนี้ 

1) หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น อบพืชผลหรือเมล็ดพืชทางการเกษตร เก็บรักษา 
ล าเลียงพืชผลในไซโล และห้องเย็น ร้อยละ 35.57 (จ านวน 349 โรงงาน) 

2) หมวดอุตสาหกรรมอโลหะ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเลนส์และพัฒนาเลนส์แก้ว และผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 
ผลิตแผ่นเซล/แผงเซล ร้อยละ 12.23 (จ านวน 120 โรงงาน) 

3) หมวดอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้แกะสลัก ร้อยละ 9.88 (จ านวน 97 
โรงงาน) 
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4) หมวดอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน เช่น กลุ่มเครื่องเรือน ชิ้นส่วนเครื่อง
เรือน ไม้แปรรูป และไม้อัด ร้อยละ 7.64 (จ านวน 75 โรงงาน) 

5) หมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่นกลุ่ม ผัก พืชหรือผลไม้บรรจุกระป๋อง 
อาหารจากแป้ง ร้อยละ 6.72 (จ านวน 66 โรงงาน) 

ทีม่า : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน และส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 31 ตุลาคม 2561 

  สภาวะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  มีจ านวนโรงงาน
สะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 905 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุนรวม 42,032.40 ล้านบาท เกิดการ
จ้างแรงงาน จ านวน 33,590 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน พบว่ามีการอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ิมข้ึนจ านวน 29 โรงงาน ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,794.11 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4.45 การจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน 1,632 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.31 ตามล าดับ พบว่าสภาวะการ
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการและนักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นในการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมของจังหวัดล าพูน 

  มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ณ ฝ่ายบริการศุลกากรที่  2 (ด่านศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ) ของปีพ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน –  กรกฎาคม 2561) มีมูลค่าการส่งออกรวม 
22,192.16 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี จ านวน 742.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 มีประเภท
อุตสาหกรรมส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมผลิตแผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ท าด้วยผลึกเหลว 
อุตสาหกรรมผลิตเลนส์ส าหรับกล้องถ่ายรูป ส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้า และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น (ที่มา:ฝ่าย

บริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)  ส่วนสถิติโครงการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริม       การลงทุน
(BOI) ของปีพ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561) มีจ านวน 6 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการ
ส่งเสริมการลงทุนในการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมรายเดิมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรมเลนส์กล้อง, อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
โลหะอัดขึ้นรูป, อุตสาหกรรมไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ตามล าดับ  
(ที่มา: www.boi.go.th) 

แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดล าพูน แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
ของจังหวัดล าพูน ช่วงครึ่งหลังของปี 2561  คาดว่าจะมีการลงทุนของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในส่วนของการประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการ      
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาขอค าปรึกษาแนะน าการลงทุน และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตขอ
ประกอบกิจการโรงงานและขอขยายกิจการโรงงาน ในประเภทอุตสาหกรรม   กลึง เชื่อมโลหะขึ้นรูป จ านวน
เงินทุน 219 ล้านบาท คนงาน 16 คน 

 

 

 

 

 

 

http://www.boi.go.th/
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2.4  การค้าและพาณิชยกรรม 
 1) สถานการณ์การจดทะเบียน ประเภท จ านวนสถานประกอบการประเภทการค้าปลีกค้าส่งของ
จังหวัดล าพูน 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 
***************************** 

 
 

นิติบุคคล 
สถานะด าเนินกิจการ 

จ านวน  
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท) 

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
    นิติบุคคล 

7 9.59 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,575 3,769.57 
3. บริษัทจ ากัด 1,097 25,724.97 
4. บริษัทมหาชนจ ากัด 2 500.00 
5. สมาคมการค้า 6 - 
6. หอการค้าจังหวัด 1 - 

รวม 2,688 30,004.13 

 

 

ล าดับที่ ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลทุกประเภท จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1 การขายส่งและการขายปลีกฯ                                           1,084 40.29 
2 ก่อสร้าง 566 21.39 
3 การผลิต 447 16.70 
4 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 106 3.93 
5 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 78 2.99 
6 กิจกรรมบริหารและบริการสนับสนุน 76 2.83 
7 กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 71 2.65 
8 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 46 1.81 
9 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 41 1.59 
10 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 40 1.51 

      
 
 
 
 

นิติบุคคลสถานะด าเนินกิจการ ข้อมูล ณ วันที่ 31  ตุลาคม 2561 
 

จ าแนกประเภทธุรกิจของนิติบุคคลทุกประเภท เรียงตามรหัสธุรกิจ 10 อันดับแรก 
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ประเภทนิติบุคคล 
 จดทะเบียนตั้งใหม่ จดทะเบียนเลิก 

จ านวน
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

จ านวน
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

1.การขายส่งขายปลีก 12 12.90     4 4.50  
2.การผลิต 5  4.55       1 1.00 
3.กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ -        -   -  - 
4.การก่อสร้าง 3 2.50 1 3.00 
5.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า - - - - 
6.ที่พักแรมละบริการด้านอาหาร - - - - 
7.กิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุน 

1 1.00 - - 

8.กิจกรรมด้านสุขภาพและสังคม
สงเคราะห์ 

1    200.00 - - 

9.กิจกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 

1       1.00 - - 

10.เกษตรกรรม การป่าไม้และ
การประมง 

2 6.80 1 1.00 

11.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร - - 2 2.00 
12.การศึกษา - -   
13.ศิลปะความบันเทิงและ
นันทนาการ 

-  - - - 

14.กิจกรรมทางการเงินและ
ประกันภัย 

- - - - 

15ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการ
ปรับอากาศ 

-  - - - 

16.กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ - - - - 
  รวม      25 228.75 9 11.50 

จ านวนนิติบุคคลตั้งใหม่และเลิกจ าแนกตามประเภทธุรกิจเดือน ตุลาคม 2561 
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  นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ ปี 2561 (ม.ค. –ต.ค. 61) เปรียบเทียบ ปี 25560 ลดลง 34  ราย  คิด
เป็น ร้อยละ 11.29 โดยธุรกิจที่มีจ านวนจดทะเบียนตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การขายส่ง       ขาย
ปลีก การก่อสร้าง และการผลิต การจดทะเบียนลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา แต่ยังมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการขายส่งขายปลีก ภาคการก่อสร้าง ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากนโยบาย
ภาครัฐ และเอกชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และนโยบายเมืองรอง     

นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกกิจการ ปี 2561 (ม.ค. –ต.ค. 61) เปรียบเทียบ ปี 2560 ลดลง 12 ราย  คิด
เป็น ร้อยละ 24.48 โดยประเภทนิติบุคคลที่มีจ านวนจดทะเบียนเลิกสูงสุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัท
จ ากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โดยเฉพาะสาขาการขายส่งขายปลีก เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก 

แนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท่ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากปี 
2560 ซึ่งอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องและคาดว่าปลายปี 2561     จะมี
ยอดจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นมากกว่ามีที่ผ่านมา จากนโยบายของภาครัฐและเอกชน ที่ออกมาตรการส่งเสริมกระตุ้น
ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจและการจัดตั้งทะเบียนนิติบุคคลในปี 2561  
   ที่มา : กลุ่มงานทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 9/11/61 

 2) มูลค่ารายได้เศรษฐกิจสาขาการขายปลีก-ขายส่ง ระหว่างปี 2558-2561 จังหวัดล าพูน 
หน่วย : ล้านบาท 

ล าดั
บ 

รายกา
ร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 เมือง
ล าพูน 

10,912,106,638.65 11,903,846,047.09 11,887,899,650.17 492,461,415.00 

2 ป่าซาง 1,893,992,926.75 2,104,721,272.36 2,215,638,235.15 22,423,103.12 
3 บ้านโฮ่ง 874,884,247.57 1,040,982,042.31 1,023,837,730.00 139,553,289.82 
4 แม่ทา 144,403,027.78 188,653,223.00 213,101,324.89 1,495,079.16 
5 ลี้ 1,092,350,448.64 486,603,134.70 527,047,853.67 28,108,584.65 
6 บ้านธิ 96,411,980.59 121,993,383.90 192,899,066.23 - 
7 เวียง 

หนอง
ล่อง 

185,148,292.48 196,311,482.00 231,009,479.44 - 

ประเภทนิติบุคคล 
 จดทะเบียนตั้งใหม่ จดทะเบียนเลิก 

จ านวน(ราย) ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

จ านวน(ราย) ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

บริษัทจ ากัด 13    217.20 3 5.00 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 12    11.55 6 6.50 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล - - -  - 

  รวม       25   228.75 9 11.50 

การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่และเลิกเดือน ตุลาคม 2561 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.)  
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8 ทุ่งหัว
ช้าง 

 45,678,835.83 49,857,042.71 52,968,415.14 - 

 รวม
ทั้งสิ้น 

15,244,976,398.2
9 

16,092,967,628.0
0 

16,344,401,754.1
9 

684,041,471.7
5 

หมายเหตุ : ปี 2561 ตัวเลขอยู่ระหว่างการยื่นงบการเงิน 

รายได้จากการยื่นงบการเงิน สาขาการขายปลีก-ขายส่ง ปี 2560 เปรียบเทียบ ปี 2559 เพิ่มขึ้นคิดเป็น  ร้อย
ละ 1.56 และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจในอ าเภอที่มีการยื่นรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง และอ าเภอบ้านโฮ่ง และจากการรวบรวมข้อมูล ปี 2561 สถานการณ์สาขาการขายปลีก-ขาย
ส่ง ครึ่งหลังของปี 2561 ยังทรงตัวในไตรมาส 3 และปรับตัวขึ้นไปในไตรมาส 4 ตามวัฎจักรของการบริโภคของ
ภาคเอกชน การใช้จ่ายของรัฐบาล การลงทุนรวม ซึ่งภาครัฐเร่งให้มีการประมูลโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้ภายในปี
นี้ ผลจากการลงทุนนี้คาดว่าจะส่งผลมายังภาคค้าปลีกภายในไตรมาส 1 -3 ปี 2562 อีกทั้งนโยบายและ
งบประมาณภาครัฐยังการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังจังหวัดเมืองรองซึ่งคาดว่าจะขยายตัวล าดับเช่นกัน 

แนวโน้มค้าปลีกค้าส่ง ปี 2562 ต้องมีการปรับตัวตามยุคสมัย ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องเริ่ม
ปรับตัวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดแบบออมนิชาแนล คือการท าตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่
ขายสินค้าได้ทุกรูปแบบ เพ่ือเตรียมรับมือกับการเข้ามาของร้านค้าออนไลน์อย่างจริงจัง แม้ปัจจุบันหากมอง
ภาพรวมในตลาดค้าปลีกทั้งระบบยังมีมูลค่าเติบโตสูง แต่ขณะที่ตลาดออนไลน์เติบโตปีละ 30% นับว่าห่างกัน
อยู่มาก แต่ด้วยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่ออนไลน์อย่างรวดเร็ว ท าให้คาดว่าในอีก 5 
ปีข้างหน้าสัดส่วนการขายในตลาดออนไลน์จะคิดเป็น 10% ของตลาดทั้งหมด การเข้ามาของเทคโนโลยีได้ท า
ให้ภาคค้าปลีกต้องการปรับตัวกันอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการค่อนข้างมีความแข็งแกร่ง และปรับตัวเองให้
สอดรับกับสถานการณ์ได้ทุกช่วงเวลา 

3) มูลค่าทุนจดทะเบียนสาขาการขายปลีก-ขายส่ง ระหว่างปี 2558-2561 จังหวัดล าพูน 
หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับ รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 เมืองล าพูน 1,373,657,700.00 1,601,487,7

00.00 
1,603,047,700.00 73,750,000.00 

2 ป่าซาง 339,940,000.00 358,739,800.00 500,689,800.00 4,500,000.00 
3 บ้านโฮ่ง 153,499,999.00 162,149,999.00 181,679,199.00 20,200,000.00 
4 แม่ทา 39,600,000.00 42,850,000.00 37,350,000.00 500,000.00 
5 ลี้ 108,050,000.00 119,350,000.00 158,150,000.00 2,350,000.00 
6 บ้านธิ 48,710,000.00 63,710,000.00 66,910,000.00 - 
7 เวียงหนอง

ล่อง 
59,500,000.00 62,500,000.00 70,500,000.00 - 

8 ทุ่งหัวช้าง 4,200,000.00 5,200,000.00 10,200,000.00 - 
 รวมทั้งสิ้น 2,127,157,699.00 2,415,987,499.00 2,628,526,699.00 101,300,000.00 

 หมายเหตุ : ปี 2561 ตัวเลขอยู่ระหว่างการยื่นงบการเงิน 
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4) จ านวนนิติบุคคลตั้งใหม่ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2561 (1 มกราคม-31 ตุลาคม) 

 

ล าดับ
ที ่

ประเภทธุรกิจ ปี 2561 
(ม.ค.-ตค) 

จ านวน 
(ราย) 

ทุน 
(ล้านบาท) 

1 การเกษตร 11 14.71  
2 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน  -  - 
3 การผลิต 49 61.95 
4 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการปรับอากาศ 1 2.00 
5 การจัดการน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง 
 -  - 

6 การก่อสร้าง 32  39.35 
7 การขายส่งขายปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์  119  137.61 
8 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 11  12.30 
9 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 9  15.80 
10 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  3  2.50 
11 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  1  5.00 
12 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  3  14.00 
13 กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางวิชาการ 11 7.30 
14 กิจกรรมบริหารและบริการสนับสนุน  7  7.00 
15 การศึกษา  1  5.00 
16 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์   4  203.00 
17 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ   -  - 
18 กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ  5  4.50 
 รวม  267           532.02 
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2.5  ข้อมูลโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูนเดิมชื่อหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 1300 ปีเป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลายและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นฝีมืออันเยี่ยม
ยอดล้ าค่า คือ ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อเนื่องจากผ้า เช่น ผ้าทอที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในความงดงามและ
ประณีตของช่างทอผ้า ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกล าพูน และยังมีผ้าทอและผลิตภัณฑ์ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น 
เช่น ผ้าฝ้ายทอ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าชาวเขาที่มีเอกลักษณ์ชนเผ่ามีประวัติการสืบทอดศิลปะการทอผ้า
รวมถึงการออกแบบลวดลายสืบทอดกันมาอย่างช้านานผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีการสวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก            
ภูมิปัญญาชาวบ้านกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้จังหวัดล าพูนยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืนที่น่าสนใจอีกมากมาย              
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าไยเครื่องส าอางสมุนไพรและไม้แกะสลัก เป็นต้น  โดยมีจ านวนผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน OTOP ปี พ.ศ. 2557 - 2561 ดังนี้ 
 

1. จ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์  ที่ลงทะเบียน ปี 2557 - 2561 

อ าเภอ จ านวนผู้ลงทะเบียน (ราย) จ านวนผลิตภัณฑ์ 

ทุ่งหัวช้าง 49 130 
บ้านธิ 95 211 

บ้านโฮ่ง 130 203 
ป่าซาง 111 306 

ล้ี 92 132 
เมืองล าพูน 274 479 

เวียงหนองล่อง 51 105 
แม่ทา 112 170 
รวม 887 1,736 

 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียน 

ประเภทผลิตภัณฑ์ จ านวนผลิตภัณฑ์ แยกตามกลุ่มที่ลงทะเบียน 

A B C D 
อาหาร 446 37 6 49 354 

เครื่องดื่ม 66 6  - 16 44 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 481 33 58 37 353 

ของใช้ฯ 498 32 18 43 405 
สมุนไพรฯ 214 55 3 56 100 
ไม่ระบุกลุ่ม 31  -  -  -  - 

รวม 1,736 126 79 152 1,256 
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  จังหวัดล าพูน มีสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ดังนี้ 

 ประเภทอาหาร ได้แก่ ล าไยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล าไย 
 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าทอยกดอก 
 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้าย 
 ประเภทสมุนไพร ได้แก่ เครื่องส าอางสมุนไพร 

  รวมทัง้ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระดับประเทศ ดังนี้ 

 ปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด KBO Contest 2013 ชื่อผลงาน 
Longan Set ของกลุ่มแปรรูปล าไย บ้านใหม่เหมืองกวัก อ าเภอเมืองล าพูน 

 ปี 2556 รางวัลชนะเลิศการประกวดชุดของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2556 ผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหาร ชื่อผลงาน ชุดของขวัญล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง วิสาหกิจชุมชน             
กลุ่มแม่บ้านริมร่อง อ าเภอเมืองล าพูน 

 ปี 2557 รางวัลชมเชย การประกวด KBO Contest 2014 ชื่อผลงาน ชาสมุนไพรอบ
น้ าผึ้ง ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร (แสงผึ้ง) อ าเภอป่าซาง 

 ปี 2557 รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดของขวัญเทศกาลปีใหม่ ผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องดื่ม ชุดเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งของกลุ่มล าไย “คุณแม”่ อ าเภอบ้านธิ 

 ปี 2557 รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดของขวัญเทศกาลปีใหม่ ผลิตภัณฑ์ประเภท
สมุนไพร ชุดเครื่องส าอางสมุนไพร ของบ้านสมุนไพรชัยศิขริน อ าเภอบ้านโฮ่ง 

 ปี 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดของขวัญเทศกาลปีใหม่ ผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหาร ชุดล าไย RIM DE LONG ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง อ าเภอ
เมืองล าพูน 

 ปี 2559 รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้า ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ.2559 ประเภทผ้ายกไหมทอมือ ผลงานผ้ายกไหมทอมือลาย            
มุขมาตย์ ของนายพร คอนแนลล์ อ าเภอเมืองล าพูน 

 ปี 2559 รางวัลชมเชยการประกวดผ้า ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ.2559 ประเภทผ้ายกไหมทอมือ ผลงานผ้ายกไหมทอมือลาย             
พรผกา ของนางเกสร ศรีพนม อ าเภอเมืองล าพูน 

 ปี 2559 รางวัลชมเชยการประกวดผ้า ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ.2559 ประเภทผ้ายกไหมทอมือ ผลงานผ้ายกไหมทอมือลายดอก
พวงแก้วโบราณขอบสังเวียนยกดอกดิ้นทอง ของนางปาริชาติ แก้วหนัก อ าเภอทุ่งหัวช้าง 

 ปี 2559 รางวัลชมเชยการประกวดผ้า ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ.2559 ประเภทผ้ายกไหมทอมือ ผลงานผ้ายกไหมทอมือลาย              
สกุลทิพย์ ของนางอรษา ค ามณี อ าเภอเมืองล าพูน 

 ปี 2559 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดผ้าไทย 4 ภูมิภาค ระดับประเทศ ผลงานผ้า
ทอยกดอก ของนายอรรถพล แสงหล้า อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
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 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับคัดสรรเป็นของขวัญ ของฝาก ระดับภาค จ านวน 5  
ผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 
 ประเภทอาหาร  ชุดผลไม้อบแห้ง  ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง       

อ าเภอเมืองล าพูน 
 ประเภทเครื่องดื่ม  ชุดชาสมุนไพรอบน้ าผึ้ง  ของกลุ่มแสงผึ้ง อ าเภอป่าซาง 
 ประเภทผ้า  ชุดผ้าไหมบาติก  ของแพรอุไรบาติก อ าเภอเมืองล าพูน 
 ประเภทของใช้  ชุดรองจาน รองแก้ว  ของจันทร์ดีผ้าฝ้าย อ าเภอป่าซาง  

    ชุดกล่องไม้ ของวิมาลาคราฟวิ่ง อ าเภอป่าซาง 

  จากการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ท าให้ เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้                 
แก่คนล าพูน โดยในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 สรุปได้ดังนี ้

ปี พ.ศ. ยอดรายได้จากการจ าหน่าย (บาท) 
2558 1,629,642,928 
2559 1,590,513,023 
2560 2,175,480,759 
2561 2,960,095,629 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ด้านการลงทะเบียนผู้ผลิต / ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP 
 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้ความสนใจลงทะเบียนเพ่ิมขึ้น สามารถเพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์และ

จัดท าเป็นฐานข้อมูล ส าหรับใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทางวิชาการ การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาลผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน รวมถึง
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน 

2. ด้านการจ าหน่ายสินค้า 
 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดล าพูน มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ มียอดจ าหน่ายที่สูงขึ้นตามล าดับ 

สืบเนื่องจากได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า ในงานที่ส าคัญต่างๆ เช่น งาน OTOP 
CITY  งาน OTOP ภูมิภาค งาน OTOP Midyear งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี  
และงานอื่นๆ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น รวมถึงการจ าหน่าย ณ สถานที่ผลิต และการสั่งซื้อ 

3. ปัญหา / อุปสรรค 
3.1 จ านวนผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ /ผลิตภัณฑ์ มีจ านวนมาก มีความต้องการทางการตลาด

ค่อนข้างสูง ซึ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่สามารถเข้าถึงการตลาดได้ ต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้
ผู้ผลิตรายใหม่ที่มีสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถเข้าถึงการตลาดได้เท่าที่ควร 

3.2  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ขาดความพร้อมในการเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ท าให้ขาดโอกาสในการได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการได้รับ
การสนับสนุน จากหน่วยงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
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4. แนวทางแก้ไข 
 4.1 จัดมหกรรมการแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่  หรือ

ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในระดับจังหวัด 
 4.2 สนับสนุน ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ เข้ามาจ าหน่ายในตลาดประชารัฐ  
 4.3 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ได้มีโอกาสในการเข้าถึง       

องค์ความรู้ ข่าวสาร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในระบบออนไลน์ หรือเอกสารต่างๆ 

2.6  ด้านการท่องเที่ยว 
           2.6.1 ประเภทของการท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัด 

  จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดหนึ่ งที่มีประวัติยาวนาน  และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ งส าหรับ
นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยจังหวัดล าพูนมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,343 ปี                         
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองที่เก่าแก่ของจังหวัดล าพูน คือ เมืองโบราณหริภุญไชย ประวัติศาสตร์                          
ที่ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้สามารถจ าแนกแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้ 

 (1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  

ที ่ แหล่งท่องเท่ียว ที่ต้ัง ประเภท 
1 วัดพระธาตหุริภญุชัยวรมหาวิหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน วัด 
2 อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ประวัติศาสตร ์
3 วัดจามเทวี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน   วัด 
4 กู่ช้าง-กู่ม้า ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน โบราณสถาน 
5 วัดมหาวนั ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน วัด 
6 อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดดอยติ ต าบลป่าสัก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมืองล าพูน ประวัติศาสตร ์
7 วัดพระยืน ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมืองล าพูน วัด 
8 วัดพระคงฤาษี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน วัด 
9 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรภิุญไชย เยื้องกับวัดพระธาตหุรภิุญชัย อ าเภอเมืองล าพูน พิพิธภัณฑ ์
10 วัดสันป่ายางหลวง สันป่ายางหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน วัด 
11 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง วัด 
12 เวียงเกาะกลาง บ้านบ่อคาว ต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง โบราณสถาน 
13 วัดศรีดอนชัย ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ วัด 
14 วัดพระธาตดุอยเวียง ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ วัด 
15 วัดพระธาตดุอยห้างบาตร ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ วัด 
16 วัดพระเจา้ตนหลวง ต าบลศรีเตีย้ อ าเภอบ้านโฮ่ง วัด 
17 วัดพระธาตดุอยกวางค า ต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง วัด 
18 วัดพระพุทธบาทห้วยตม้ ต าบลนาทราย อ าเภอลี ้ วัด 
19 วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ วัด 
20 วัดบ้านปาง ต าบลศรีวิชัย อ าเภอลี้ (ครูบาศรีวชัิยบวชที่แรก) วัด 
21 วัดพระธาตหุ้าดวง (เวียงเจดยี์ห้าหลัง) บ้านพระธาตุหา้ดวง ต าบลลี้ อ าเภอลี้ วัด 
22 อนุสาวรียส์ามครูบา ใจกลางอ าเภอลี้ จังหวดั วัด 
23 วัดพระธาตดุวงเดียว บ้านสันดอยเวียง ต าบลลี้ อ าเภอลี ้ วัด 
24 วัดพระพุทธบาทผาหนาม บ้านผาหนาม ต าบลปา่ไผ่ อ าเภอลี ้ วัด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
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ที ่ แหล่งท่องเท่ียว ที่ต้ัง ประเภท 
25 สะพานขาวทาชมพ ู บ้านทาชมภู ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา ประวัติศาสตร ์
26 อุโมงค์รถไฟขุนตาล บ้านขุนตาล ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา ประวัติศาสตร ์

(2) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

ที ่ แหล่งท่องเท่ียว ที่ต้ัง ประเภท 
1 พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน พิพิธภัณฑ ์
2 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน พิพิธภัณฑ ์
3 ขัวมุงท่าสิงห์และชุมชนเวียงยอง ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมืองล าพูน หัตถกรรม 
4 แหล่งทอผ้าบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง หัตถกรรม 
5 แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก บ้านหนองเงือก ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง ชาติพันธ์ุ 
6 หมู่บ้านกะเหรีย่งแม่ขนาด ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา ชาติพันธ์ุ 
7 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม บ้านสันดอยฮอม ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง หัตถกรรม 
8 ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยตม้ บ้านเด่นยางมลู อ าเภอลี ้ หัตถกรรม 

 (3) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ที ่ แหล่งท่องเท่ียว ที่ต้ัง ประเภท 
1 บ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิดอยขะม้อ ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง ธรรมชาต ิ
2 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา อุทยานแห่งชาติ 
3 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

และ อ าเภอสามเงาจังหวัด จังหวดัตาก 
อุทยานแห่งชาติ 

4 ถ้ าหลวงผาเวยีง ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง ธรรมชาต ิ

 2.6.2 กิจกรรม ประเพณี และการด าเนินการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

  (1) จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติยาวนานถึง 1,343 ปี เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงโอกาสทางด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงและขุนตาล และ
ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับการรถไฟ เช่น อุโมงค์ขุนตาล สะพานขาวทาชมพู 
  (2) งานประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดล าพูนนั้นพบว่ามีงานประเพณีที่ส าคัญหลายงานด้วยกัน 
อาทิเช่น ประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย งานประเพณีสลากย้อม งานประเพณีตีกลองบูชาถวายครูบาเจ้ า 
ศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา รวมถึงงานประเพณีชุมชนต่างๆ ส่งผลท าให้จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี               
ความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
  (3) เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่า เมืองอนุรักษ์ โดยการใช้รถราง               
น าเที่ยวไปยังแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญต่างๆ สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน 
จุดบริการจะตั้งอยู่ บริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุหริภุญชัย เปิดให้บริการวันละ 2 เวลา ได้แก่ ช่วงเช้า จะเริ่ม
ออกเดินทางไปยังจุดแรก เวลา 09.30 น. และช่วงบ่าย เริ่มออกเดินทางเวลา 13.30 น. อัตราค่าบริการท่านละ 
50 บาท แหล่งท่องเที่ยว ภายในเส้นทางมีทั้งหมด 11 จุดด้วยกัน  ได้แก่ จุดที่ 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
จังหวัดล าพูน จุดที่ 2 พิพิธภัณฑ์ ชุมชนเมืองล าพูน จุดที่ 3 อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จุดที่ 4 วัดจามเทวี จุดที่ 
5 วัดมหาวัน จุดที่ 6 วัดพระคงฤษี จุดที่ 7 พิพิธภัณฑ์ต ารวจล าพูน จุดที่ 8 วัดป่ายางหลวง จุดที่ 9 กู่ช้างกู่ม้า 
จุดที่ 10 วัดพระยืน และจุดที่ 11 พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดต้นแก้ว โดยการเดินทางจะใช้เวลาโดยประมาณทั้งสิ้น 3 
ชั่วโมง 
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  (4) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็งในด้านการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในด้านการท่องเที่ยวชุมชน การพ านักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว 

 2.6.3 เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน 

  ความโดดเด่นเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวิถีชีวิตประเพณีนับว่าท าให้จังหวัดล าพูน  
มีความได้เปรียบกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมล้านนา และด้วย
ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ของผู้คนจากความโดดเด่นทางชาติพันธุ์จึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้กับ
นักท่องเที่ยวในการเลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญที่จะสามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกประการที่ส าคัญไม่แพ้กว่าความสวยงามและคุณค่าที่ได้จากแหล่งท่องเที่ยวนี้
เลยก็คือ อัธยาศัยไมตรีของการเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องถูกสร้างขึ้นจาก
ชาวล าพูนทุกคน และจะท าให้จังหวัดล าพูนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีวัฒนธรรมงดงามอย่างแท้จริง 

  นอกจากกลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมของทุกอ าเภอแล้ว จังหวัดล าพูนมีเครือข่ายวัฒนธรรม
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 

  (1) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวยอง ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน             
โดยสามารถเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน การทอผ้า เอกลักษณ์ด้านภาษาถิ่น และยังกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
อีกด้วย 

  (2) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมืองล าพูน ซึ่งมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิต 
การเกษตรกรรม สวยล าไยพันธุ์พื้นเมือง 
  (3) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ ซึ่งมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิต  
การแต่งกาย ผ้าทอไทลื้อ หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน วิถีการท านา ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
  (4) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยทรายขาว - ทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา                          
มีเอกลักษณ์ของการด าเนินชีวิตด้านการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับ
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
  (5) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนชาวปะเกอกะญอบ้านแม่ขนาด ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา             
ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีเอกลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยง และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
  (6) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนชาวยอง อ าเภอป่าซาง (ต าบลแม่แรง ม่วงน้อย มะกอก) ซึ่งถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และโดดเด่นในด้านภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือ จนเป็นที่รู้จักกว้างขวางในงาน                     
ผ้าฝ้ายดอนหลวง ผ้าฝ้ายหนองเงือก ประเพณีการบวชลูกแก้วชาวมะกอก  
  (7) เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนชาวมอญ ต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง มีเอกลักษณ์ด้านอาหาร
พ้ืนบ้าน ชุมชนที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน บริเวณวัดเกาะกลาง  
  (8) เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร ต าบลน้ าดิบ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกล าไยแหล่งใหญ่ 
และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์เหล่าป่าก๋อย  
  (9) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนต าบลบ้านโฮ่ง ซึ่งมีวิถีชีวิตประเพณีที่ โดดเด่น และแหล่งผลิต
การเกษตร ตลอดจนประเพณีแห่แค่หลวง  

  (10) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนต าบลบ้านปวง ที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมยกดอก และ
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ปะเกอกะญอในพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียง 

  (11) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยต้ม ต าบลนาทราย ซึ่งเป็นชุมชนปะเกอกะญอ                
มีเอกลักษณ์ในการเคร่งครัดต่อวัฒนธรรมประเพณี เป็นหมู่บ้านมังสะวิรัต ได้รับการยกย่องและคัดเลือกเป็น
หมู่บ้านศีล 5 และได้รับรางวัลการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน รางวัลกินรี จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2559 
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  (12) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลี้เมืองเก่า ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองลี้ มีศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 ครูบา (ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต าบลนาทราย,              
ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต าบลป่าไผ่ และครูบาเจ้าศรีวิชัย แห่งวัดบ้านปาง ต าบลบ้านปาง) 
นอกจากนี้ยังมีเอกลักษณ์การทอผ้าลายโบราณ  

  (13) เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม 
ชาวยอง ด ารงวิถีชีวิตด้านการเกษตรกรรม มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน 

 2.6.4  สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน  

ตารางสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2559 – 2560 

รายการ  2559 2560 
1. จ านวนรวมผู้เยี่ยมเยือน (คน) 1,081,797   1,122,339 
            ชาวไทย  1,034,289 1,072,907 
            ชาวต่างประเทศ  47,508 49,432 
    1.1 จ านวนนักท่องเที่ยว  317,333   324,736   
            ชาวไทย  309,708 316,857   
            ชาวต่างประเทศ  7,625 7,879 
    1.2 จ านวนนักทัศนาจร 764,464  797,603  
            ชาวไทย  724,581  756,050  
            ชาวต่างประเทศ  39,883  41,553  
2. ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.01  1.96  
            ชาวไทย 2.00  1.96  
            ชาวต่างประเทศ 2.09  2.01  
3. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)     
    ผู้เยี่ยมเยือน  989.56  1,029.00  
            ชาวไทย  984.72  1,023.23  
            ชาวต่างประเทศ  1,106.60  1,167.28  
    นักท่องเที่ยว  1,308.26  1,368.75  
            ชาวไทย  1,298.14  1,357.23  
            ชาวต่างประเทศ  1,701.17  1,821.05  
    นักทัศนาจร  724.71  757.72  
            ชาวไทย  716.77  748.88  
            ชาวต่างประเทศ  869.04  918.11  
4. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)     
    ผู้เยี่ยมเยือน 1,385.21  1,476.08  
            ชาวไทย 1,323.44  1,409.09  
            ชาวต่างประเทศ 61.77  66.99  
   
5. สถานประกอบการที่พักแรม     
    จ านวนห้อง 1,135        1,141 
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รายการ  2559 2560 
     
    อัตราการเข้าพัก (%) 49.57  52.19 
    จ านวนผู้เข้าพักแรม 220,556  230,452  
            ชาวไทย 213,528  223,074 
            ชาวต่างประเทศ 7,028  7,378 

   ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   
   รวบรวมโดย : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   

       1) สภาวการณ์ทั่วไป 

  (1) สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา             
โดยในปี 2560 เมื่อแยกพิจารณานักท่องเที่ยวคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยว
คนไทย มีการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 3.73 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเติบโตเพ่ิมร้อยละ 4.04 ปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนเนื่องมาจากจังหวัดล าพูนเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 30 กว่ากิโลเมตรเท่านั้น จังหวัดล าพูนมี
เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นเมืองโบราณหริภุญไชย มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอกที่มีความสวยงามและเป็น
เอกลักษณ์ของล าพูน อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด คือวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นที่
เคารพนับถือของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป 

   (2) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางสู่จังหวัดล าพูน โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว มากที่สุด รองลงมา ประชุม/สัมมนา แต่ในขณะเดียวกัน การประชุม/สัมมนา ในส่วนของ
ชาวต่างชาติ พบว่า กลุ่มตลาดหลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน จากการสังเกต 
จะพบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพ่ิมข้ึนในพื้นที่ เนื่องจากการมีเท่ียวบินตรงจากมาเลเซียเข้าสู่จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดล าพูนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเพ่ิมขึ้น
ด้วย ทั้งนี้ชาวต่างชาตินิยมเดินทางโดยผ่านบริษัททัวร์ โดยพาหนะที่นิยมใช้ในการเดินทางคือ รถยนต์ส่วนตัว 
รองลงมา รถโดยสารประจ าทาง 
   (3) ในการเดินทางแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพ านักเฉลี่ย 1.96 ลดลงจากเดิมเล็กน้อย 
ซึ่งมีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน คืนพัก และการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1030 บาท/คน/วัน โดยแบ่งเป็น ผู้มาเยี่ยม
เยือนซึ่งเป็นชาวไทย มีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1025 บาท/วัน และมาเยี่ยมเยือนซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ มีการ
ใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,165 บาท/วัน เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดล าพูนในปี 
2560 จะเท่ากับ 1,475 ล้านบาท  
   (4) สถานการณ์ด้านการพักแรม พบว่าจังหวัดล าพูนมีจ านวนห้องพักเท่ากับ 1,141 ห้อง 
เพ่ิมข้ึนจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 0.52 และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 52 เพ่ิมจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 4 
จ านวนผู้เข้าพักเป็นชาวไทยมากกว่าชาวต่างประเทศถึงร้อยละ 93.59  

       2) สิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อรองรับการพัฒนา 

  (1) การพัฒนาปฏิทินการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบปฏิทินงานในแต่ละเดือน และ
สถานที่อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจะสามารถไปเที่ยว ทานอาหาร 
พักอาศัย หรือท ากิจกรรมที่น่าสนใจได้ที่ไหนอย่างไร 
  (2) การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบตามปฏิทินการจัดงาน ให้เป็นรูปแบบแผนที่มี
ทิศทางเดียวกัน และการส่งเสริมการใช้โอกาสจากเทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
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  (3) การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรทางการท่องเที่ยวที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างชัดเจน  
  (4) เนื่องจากจังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ การลงทุนด้านการท่องเที่ยวของภาคเอกชนมีจ านวน
จ ากัด จังหวัดจึงจ าเป็นต้องน าร่องในการพัฒนาเพ่ือสร้างโอกาสและน าไปสู่การจูงใจการลงทุนจากบุคคลภายนอก 
โดยบูรณาการทิศทางร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและอกชนอย่างเป็นระบบ   
 

2.7  ด้านธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
2.7.1  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จังหวัดล าพูนมีเนื้อที่ทั้งหมด จ านวน 2,816,176 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ป่า จ านวน 1,592,672 ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 56.55 เป็นเนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ านวน 803,037 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.52  
และเป็นเนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จ านวน 420,467 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.93 

จังหวัด 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 
เนื้อที่ป่าไม้ 

(ไร่) 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ 
นอกการเกษตร 

(ไร่) 
ล าพูน 2,816,176 1,592,672 803,037 420,467 

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2559 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 2.7.2  คุณภาพดิน 

พ้ืนที่จังหวัดล าพูนเปนสวนหนึ่งของแองเชียงใหม-ล าพูน ลักษณะเปนแองระหวาง ภูเขาโดยมี
รูปร่างยาวรีในแนวเกือบ เหนือ - ใต้ จัดเป็นแอ่งสะสมตะกอนทางน้ าเนื่องจากเป็นที่รับน้ าและตะกอนจาก
แม่น้ าปงและทางน้ าจากภูเขาที่ลอมรอบแอง นอกจากนั้นยังมีแองลี้ซึ่งเปนแองขนาดเล็กอยูทางตอนใต้       
ของจังหวัดลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วยขั้นหิน และตะกอนดิน ทรายหลากหลายชนิด จ าแนกเปน 10 ชนิด 
กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

(1) ตะกอนทราย ดินเหนียว กรวดละเอียด พบในบริเวณที่ราบริมแมน้ าสายใหญ เชน น้ าแมปง 
น้ าแมลี้ น้ าแมธิ เปนตน ประกอบดวยชั้นทรายปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย กรวดละเอียด และลูกรัง
ปะปนในบางชั้น เกิดจากน้ าพัดพากรวด หิน ดิน ทราย มาสะสมตัวอยางไมเปนระบบ มีอิทธิพลของความลาดชัน 
และน้ าผิวดินปะปนบาง จึงไดตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน  

พ้ืนที่ราบบริเวณนี้เปนแหลงสะสมตัวของชั้นทรายแมน้ า บางแหงสามารถหาแหลงทรายส าหรับ
การกอสราง และดินเหนียวส าหรับเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา สภาพดินโดยทั่วไปเปนดินรวน
มีแรธาตุที่จ าเปนตอพืชอุดมสมบูรณ จึงเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากที่สุด แตเนื่องจากเปนพ้ืนที่
ราบน้ าทวมถึงจึงมักประสบภัยน้ าทวมขังในชวงฤดูฝนเปนประจ า 

(2) ตะกอนกรวด ทราย ลูกรัง พบเปนบริเวณกวางในลักษณะภูมิประเทศแบบขั้นบันได        
ประกอบดวยชั้นกรวดคอนขางหนาสลับกับชั้นทรายและดินเหนียว กรวดมีลักษณะกลมมนดีมากขนาดตั้งแต 2 
มิลลิเมตร จนถึงใหญกวา 1 เมตร บางแหงมีสารละลายเหล็กออกไซดเชื่อมประสานจนกลายเปนแมรังและ 
ลูกรัง เกิดจากแมน้ ากัดเซาะทางดิ่งมากข้ึน  

พ้ืนที่บริเวณนี้สามารถหาแหลงลูกรังส าหรับการกอสราง ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอ สมควรปลูก
พืชไดบางชนิด และไมอยูในเขตน้ าทวมขังจึงเหมาะส าหรับเปนที่อยูอาศัย แตอาจ ประสบกับการไหลหลากของ
ทางน้ าได 
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(3) ตะกอนเศษหิน กรวด ทราย ดินเหนียว พบเปนบริเวณแคบๆ ในเขตอ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอ
แมทา อ าเภอบานธิ และอ าเภอทุงหัวชาง ประกอบดวยเศษหิน กรวด ทราย สลับกับดินเหนียว เกิดจากทางน้ า
ที่ไหลจากหุบเขาชันลงสูพ้ืนราบ เมื่อความเร็วของกระแสน้ าลดลงเกิดการสะสมตะกอนบริเวณใกลกับเนินเขา 
กระจายออกไปรอบขางลักษณะเปนรูปพัด ใชเปนแหลงดินถมส าหรับการกอสรางไดหนวยตะกอน               
นี้เปนหลักฐานส าหรับแสดงถึงการเกิดดินถลมในอดีต เนื่องจากการปรับตัวเขาสูสมดุลของธรรมชาติ และ     
ในหลายพื้นท่ียังคงมีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมไดอีก จึงไมเหมาะส าหรับการตั้งที่อยูอาศัย 

(4) หินตะกอนชนิดหินเคลย์ ถานหิน พบสะสมตัวบริเวณแคบๆ ทางดานตะวันออกเฉียงใตของ
อ าเภอลี้ ประกอบดวย หินเคลยหินทรายแปง บอลลเคลยถานหิน และหินน้ ามัน มีลักษณะกึ่งแข็งตัว พบซาก
ดึกด าบรรพ จ าพวกหอยสองฝาน้ าจืด ปลาและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมากมาย อาจพบแหลงซากดึกด าบรรพ 
ลักษณะเดียวกับสุสานหอย จังหวัดกระบี่ เปนแหลงสะสมตัวของแรเชื้อเพลิง เชน น้ ามัน แกส ธรรมชาติถานหิน 
และหินน้ ามัน นอกจากนี้ยังพบดินเบา และบอลลเคลยเกิดรวมดวย หินชนิดนี้เกิดและสะสมตัวในแองสะสม
ตะกอนระหวางภูเขาที่มีสภาพแวดลอมแบบทะเลสาบน้ าจืด 

(5) หินตะกอนชนิดหินทราย สวนใหญกระจายตัวอยูทางตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอ าเภอบ้านธิ 
อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอแมทา และอ าเภอปาซาง พบวางตัวแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต     
สวนในเขตอ าเภอบานโฮง อ าเภอทุงหัวชาง และอ าเภอลี้พบเปนบริเวณแคบๆ ทางดานตะวันตกของพ้ืนที่ และ
วางตัวในแนวเหนือ – ใต  

หินนี้ประกอบดวยหินทรายหลายชนิด เชน หินทรายเนื้อควอตซ หินทราย เนื้อเฟลดสปาร และ
หินทรายเนื้อปนเถาภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังพบหินกรวดมนขนาดเล็ก หิน  ทรายแปง หินดินดาน หินเชิรต      
หินตะกอนเถาภูเขาไฟ และหินปูน แทรกสลับอยูบางชวง ในบริเวณที่เปนหินทรายเนื้อละเอียดสามารถใช้     
เป็นแหลงหินประดับและหินลับมีดได  

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง ที่ราบใกลภูเขาหินทรายใชประโยชนใน การเพาะปลูก
ไดคอนขางดีเนื่องจากดินมีแรธาตุที่อุดมสมบูรณพอสมควรส าหรับพืช ยกเวนบริเวณที่เปนหินทรายเนื้อควอตซ
ซึ่งจะมีแรธาตุคอนขางต่ า 

(6) หินตะกอนชนิดหินดินดาน พบบริเวณแคบๆในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอแม่ทา ส่วนในเขต 
อ าเภอลี้พบบริเวณแนวรอยตอของอ าเภอลี้กับจังหวัดตาก และทางทิศใตของอ าเภอทุงหัวชาง ประกอบดวย 
หินดินดาน หินเชิรต หินทรายแป้ง หินทราย หินปูน และหินตะกอนเถ้าภูเขาไฟ ผุพังง่ายจึงไม่คงสภาพเปน 
ภูเขาสูงเนื่องจากเกิดดินถลมในอดีตตอเนื่องมาเปนเวลานาน สวนใหญจึงพบเปนลักษณะเนินเขาเตี้ย          
อยางไรก็ตามในบริเวณท่ียังคงสภาพเปนภูเขาสูงจะเปนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลมไดอีก 

ดินที่ผุพังมาจากหินดินดานมีแรธาตุอุดมสมบูรณพอสมควร โดยเฉพาะแรธาตุ อาหารเสริม
ส าหรับพืช จึงสามารถใชประโยชนในดานการเพาะปลูกไดคอนขางดีแตดินอาจมีความรวนซุยต่ า 

(7) หินตะกอนชนิดหินปูน ครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญในเขตอ าเภอลี้ นอกจากนี้ยังพบบางใน    
เขตอ าเภอบานโฮง อ าเภอปาซาง และอ าเภอทุงหัวชาง ประกอบดวย หินปูนสีเทาด า บางบริเวณพบหินดินดาน 
หินทราย และหินปูนเนื้อโดโลไมตแทรกสลับอยู ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงชันมีหลายยอด กอใหเกิดภูมิ
ทัศนที่สวยงามแปลกตา  
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หินปูนมีส่วนประกอบทางเคมี คือ CaCO3 ใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทั้งในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนี้ยังใชเปนวัสดุกอสรางไดดีในบริเวณที่ใกลหินแกรนิต หินปูนนี้จะแปรสภาพ   
เปนหินออนน ามาใชเปนหินประดับได หินปูนมีคุณสมบัติสามารถละลายไดในน้ าที่มสีภาพเปนกรดออนๆ จึงมัก
พบถ้ าที่มีหินงอกหินยอยอยูในภูเขาหินปูน แมวาภูเขาหินปูนจะมีความสูงชันและแสดงหนาผาชัดเจน          
แตเนื่องจากไมมีดินสะสมตัวบนยอดเขา ดังนั้นจึงไมใชพ้ืนที่เสี่ยงภัยตอดินถลมแตอาจพบปรากฏการณหลุมยุบ
ในบริเวณท่ีราบใกลภูเขาหินปูนได 

ดินที่ผุพังมาจากหินปูน มีสีสีมแดงที่เรียกว่า เทราโรซ่า (Terrarosa) มีแร่ธาตุที่จ าเป็นตอพืชหลายชนิด 
โดยเฉพาะธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม ดังนั้นพื้นที่ราบที่อยูใกลหินปูน จึงเปนแหลงเพาะปลูกไดดี 

(8) หินแปรชนิดหินฟลไลต หินชนวน หินชีสต์ และหินควอตไซต พบกระจายตัวบริเวณกวาง    
ตั้งแตทางตอนเหนือของอ าเภอแมทา และตอเนื่องลงมาจนถงตอนใต้ของอ าเภอลี้ นอกจากนี้ยังพบวางตัวใน
แนวเหนือ – ใตทางด้านตะวันตกของอ าเภอบ้านโฮ่ง  

หินนี้ เปนหินแปรเกรดต่ า ประกอบดวย หินฟลไลต หินชนวน หินชีสตและ หินควอตไซต์      
หินฟลไลต หินชนวน หินชีสต มักผุพังงายไมคงสภาพเปนภูเขาสูง  เนื่องจากเกิดดินถลมในอดีตตอเนื่อง     
มาเปนเวลานาน สวนใหญจึงพบเปนลักษณะเนินเขาเตี้ย อยางไรก็ตามในบริเวณที่ยังคงสภาพเปนภูเขาสูง  
จะเปนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลมไดอีก สวนหินควอตไซต ความแข็งแกรงและทนทานตอการ    
ผุพังสูงจึงแสดงลักษณะภูมิประเทศแบบเขาสูง และบางบริเวณที่เปน หินชนวนสามารถใชเปนแหลงหินประดับได  

ดินที่ผุพังมาจากหินเหลานี้มีแรธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรจึงสามารถใชประโยชนในการ
เพาะปลูกไดคอนขางดี 

(9) หินแปรชนิดหินไนส หินชีสต์ พบบริเวณแคบๆ ทางดานตะวันตกเฉียงใตของอ าเภอลี้ เปนหิน
แปรที่มีล าดับขั้น การถูกแปรสภาพในระดับปานกลางถึงสูง ประกอบดวยหินไนสหินชีสตหินแคลก – ซิลิเกต 
และหินออน พบหินมิกซมาไทตซึ่งแสดงถึงหินแปรบางสวนที่ถูกแปรสภาพจนถึงขั้นหลอมละลาย และ 
หินแกรนิตแทรกปะปนอยูดวย มักมีภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชันและเนื่องจากหินแปรเหลานี้ ถูกกระบวนการ
แปรสภาพท าใหผุพังไดงายเกิดเปนชั้นดินหนา ดังนั้นในบริเวณภูเขาสูงอาจมีผล ท าใหเกิดดินถลมในชวงฝน
หนักไดงาย  

ดินที่ผุพังมาจากหินนี้มีความอุดมสมบูรณของแรธาตุระดับที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดหิน          
ในบริเวณที่เปนหินไนสและหินมิกซมาไทตจะมีความสมบูรณที่ต่ ากวาบริเวณที่เปนหินชีสต หินแคลก – ซิลิเกต 
และหินออน 

(10) หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต หินไดออไรต พบวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – 
ตะวันตกเฉียงใตของจังหวัด สวนใหญอยูในเขตอ าเภอแมทา และอ าเภอบานโฮง และพบบางในเขตอ าเภอลี้
และอ าเภอทุงหัวชาง ประกอบดวยหินแกรนิต หินไดออไรตลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูง หินแกรนิตมีความ
สัมพันธใกลชิดกับการก าเนิดแรเศรษฐกิจหลายชนิด เชน แรดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรตและแบไรต  

หินแกรนิตที่ไมถูกกระบวนการผุพังอยูกับที่มากจะมีความแข็งแกรงสามารถน ามาใชเปนหิน 
ประดับเนื่องจากมีสีสันสวยงาม ทั้งสีชมพู สีเขียวฟา และสีเทา และสามารถน ามาใชเปนหินกอสรางทดแทน
หินปูนได แตเนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตปารอนชื้น หินแกรนิตจึงถูกกระบวนการผุพังไดงายท าใหเกิดชั้นดิน
หนาสะสมตัวอยูบนยอดเขา เมื่อมีฝนตกมากดินเหลานี้จะไหลถลมลงมาไดงาย ดังนั้น พ้ืนที่ที่อยูใกลภูเขา
หินแกรนิตจึงมีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลมมาก 
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      2.7.3  ทรัพยากรป่าไม้  

      พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  มีจ านวน  10  แห่ง  คือ 
 

ล าดับที่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
เนื้อที ่ หมายเหตุ 

ท้องที่อ าเภอ ไร ่ ตารางกิโลเมตร 
1. ป่าแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร 119,375.00 191.00 เมืองล าพูน, บ้านธิ 

2. ป่าแม่ทา 392,250.00 627.60 แม่ทา 

3. ป่าแม่อาว 53,606.25 85.77 ป่าซาง 

4. ป่าบ้านโฮ่ง 202,812.50 324.50 บ้านโฮ่ง 

5. ป่าขุนแม่ลี้ 273,750.00 438.00 ทุ่งหัวช้าง, ลี้ 

6. ป่าแม่ตืน-แม่แนต 294,350.00 470.96 ลี้ 

7. ป่าแม่ลี้ 167,032.00 267.2512 ลี้ 

8. ป่าแม่หาด-แม่ก้อ 275,000.00 440.00 ลี้ 

9. ป่าเหมืองจี้-สันป่าสัก 12,656.00 20.2496 เมืองล าพูน 

10. ป่าดอยขุนตาล 39,206.25 62.73 แม่ทา 

 รวม *1,830,038.00 2,928.0608  
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พื้นที่ในเขตอนุรักษ์  จ านวน  6  แห่ง  คือ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงานในเขตอนุรักษ์ 
เนื้อที ่ หมายเหตุ 

ท้องที่อ าเภอ ไร ่ ตาราง กม. 

1. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 159,556.25 255.29 อ.แม่ทา    จ.ล าพูน 

 
 

(อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน) (34,500.00) (55.20) อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง 

2. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 626,875.00 1,003.00 อ.ลี้  จ.ล าพูน 

 
 

(อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน) (290,821) (465.31) อ.ดอยเต่า จ.ชียงใหม่ 
อ.สามเงา    จ.ตาก 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

6. 

อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ 
 
 
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 
 
 
 
เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติดอยจง 
 
 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง 

221,446 
(45,907) 

 
 

366,250 
(276,949) 

 
 

217,637 
(36,875) 

 
236,900 
(81,099) 

354.31 
(73.45) 

 
 

586 
(443.12) 

 
 

348.22 
(59) 

 
379.04 
(129.76) 

อ.แม่ออน อ.สันก าแพง 
จ.เชียงใหม่  
อ.บ้านธิ อ.เมือง จ.ล าพูน 
 
อ.แม่ทา อ.ลี้ อ.บ้านโฮ่ง  
จ.ล าพูน อ.ห้างฉัตร 
จ.ล าปาง 
 
อ.เถิน จ.ล าปาง 
อ.ลี้ จ.ล าพูน 
 
อ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้ จ.ล าพูน 
อ.ดอยเต่า อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 
 

 

2.7.4  แหล่งน้ า 

  ปริมาณความต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ สามารถสรุปและจ าแนกความต้องการใช้น้ าของ
จังหวัดล าพูน ในปี 2557 ดังนี้ 

 (1) ความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตร จังหวัดล าพูนมีครัวเรือนเกษตรกร 63,375 ครัวเรือน    
คิดเป็นร้อยละ 41.49 พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรรวม 671,955 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.86 ดังนั้นในภาคเกษตร 
ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความจ าเป็นและต้องการในการใช้น้ าเพื่อการเพาะปลูกและการผลิต ซึ่งมีแหล่งน้ า
ต้นทุนทั้งจากระบบชลประทาน แหล่งน้ าธรรมชาติ และระบบน้ าท่า 
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 (2) ความต้องการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว ความต้องการน้ าในการ
อุปโภคและบริโภคและการท่องเที่ยวของประชาชน ประชาชนในอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านบางพื้นที่มักขาด
แคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง โดยทั่วไปประชาชนในชนบทที่ขาดแคลนน้ าจะต้องการน้ าประมาณ
วันละ 60 ลิตรต่อคน ในขณะที่ประชากรในเขตเทศบาลมีความต้องการใช้น้ าต่อคนวันละประมาณ 120-250 ลิตร
ต่อคน 

 ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว  เป็นความต้องการน้ าเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคของประชากรทั้งหมด ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งมีความต้องการใช้น้ าที่
แตกต่างกันโดยจ าแนกอัตราการใช้น้ าของประชากรตามลักษณะชุมชน ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

เทศบาลนคร   ก าหนดอัตราการใช้น้ าเท่ากับ  250 ลิตร/คน/วัน 
เทศบาลเมือง   ก าหนดอัตราการใช้น้ าเท่ากับ  200 ลิตร/คน/วัน 
เทศบาลต าบล   ก าหนดอัตราการใช้น้ าเท่ากบั  120 ลิตร/คน/วัน 
นอกเขตเทศบาล  ก าหนดอัตราการใช้น้ าเท่ากับ  50  ลิตร/คน/วัน 

 จังหวัดล าพูนมีจ านวน 170,232 ครัวเรือน แต่การประปาส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการ              
ผู้ใช้น้ าในเขตรับผิดชอบได้เพียง 58,533 ครัวเรือน  มีปริมาณน้ าจ าหน่ายเฉลี่ย  224,058 ลบ .ม ./เดือน 
รายละเอียดของแต่ละแหล่งน้ าประปา แสดงดังตาราง 

 

แหล่งน้ าประปา 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนผู้ใช้น้ า 

(ราย) 
น้ าจ าหน่ายเฉลี่ย 

ลบ.ม./เดือน 
ความต้องการ 
น้ า ลบ.ม./วัน 

แหล่งน้ าดิบ 

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาล าพูน 

56,280 11,031 208,636 15,600 แม่น้ าปิง 

หน่วยบริการป่าซาง 1,357 993 11,519 372 น้ าบาดาล 
หน่วยบริการทาสบเส้า 896 321 3,903 133 อ่างเก็บน้ าแม่เส้า 

  นอกจากนี้  ยังมีจ านวนครัวเรือนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการประปา  อีกจ านวน  111,699 
ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน  และน้ าจากบ่อบาดาล  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าจากธรรมชาติ                 
แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการให้บริการต่อจ านวนผู้ใช้น้ ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 (3) ความต้องการน้ าเพื่อการอุตสาหกรรม ข้อมูลจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่               
มีประมาณ 949 โรงงาน ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานความต้องการใช้เพ่ือการผลิตในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม                
มีอัตราการใช้น้ าต่อผลผลิตของอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทการผลิต ซึ่งถือว่ามีความต้องการใช้น้ าในการ
ผลิตต่อวันเป็นจ านวนมาก ดังนี้ 

 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก 
ปริมาณความต้องการน้ า

(ลบ.ม./ไร่/วัน) 
01 Accessary อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ 6.00 
02 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 8.00 
03 Food อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 12.00 
04 Metel อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ 5.00 
05 Other อุตสาหกรรมทั่วไป 7.00 
06 Outside อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม ่บดหิน 4.00 
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รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก 
ปริมาณความต้องการน้ า

(ลบ.ม./ไร่/วัน) 
 ดูดทราย เผาถ่าน หีบ ฝ้าย อบเมล็ดพืช 

ฯลฯ 
 

07 Paper 
อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อ
กระดาษ ภาชนะจากกระดาษ 

4.00 
 

08 Textile อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี 5.00 
09 
 

Unmetal 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื้อง
เคลือบ ปูน ฯลฯ 

8.00 

10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน 3.00 

 (4) การใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบว่ามีปริมาณการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
รวมทั้งสิ้น 25.39 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี โดยปริมาณการใช้น้ าดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการใช้น้ า พบว่าจะ
เป็นการใช้น้ าจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมู่บ้านสูงที่สุด 11.96 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี รองลงมาคือการใช้
น้ าจากบ่อน้ าบาดาลเอกชน 11.20 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ระบบประปาภูมิภาค 1.96 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และที่น้อย
ที่สุดคือการใช้น้ าจากบ่อน้ าตื้น 0.26 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้น้ าจากแหล่งน้ าบาดาลประมาณ
ร้อยละ 96 คิดเป็นปริมาณการใช้น้ าจากแหล่งน้ าบาดาลเท่ากับ 24.31 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และมีการใช้น้ าจาก
แหล่งน้ าผิวดินประมาณร้อยละ 4 คิดเป็นปริมาณการใช้น้ าจากแหล่งน้ าผิวดินเท่ากับ 1.08 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 

 - จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่ม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน ในแต่ละป ี
ปีงบประมาณ 2552 = 657 ราย  ปีงบประมาณ 2553 = 677 ราย 
ปีงบประมาณ 2554 = 396 ราย  ปีงบประมาณ 2555 = 543 ราย 
ปีงบประมาณ 2556 = 562 ราย  ปีงบประมาณ 2557 = 703 ราย 

 - น้ าสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน ในแต่ละป ี  
ปีงบประมาณ 2543 = 19.92 %  ปีงบประมาณ 2554 = 16.92 % 
ปีงบประมาณ 2555 = 30.87 %  ปีงบประมาณ 2556 = 34.21 % 
ปีงบประมาณ 2557 = 26.70 % 

 - น้ าผลิตจ่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน ในแตล่ะปี 
ปี 2552 = 2,314,785 ลบ.ม.  ปี 2553 = 2,467,895 ลบ.ม. 
ปี 2554 = 2,479,880 ลบ.ม.  ปี 2555 = 3,424,445 ลบ.ม. 
ปี 2556 = 3,607,111 ลบ.ม.  ปี 2557 = 2,868,272 ลบ.ม. 

 จากข้อมูลปริมาณน้ าฝน และความต้องการในการใช้น้ าบาดาล ท าให้พิจารณาได้ว่า จังหวัด
ล าพูนจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียมการและรองรับการใช้น้ า
จากภาคการผลิตต่าง ๆ และการอุปโภคบริโภค 
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2.7.5  แหล่งน้ าบาดาล 

        จ านวนบ่อน้ าบาดาลในความรับผิดชอบ 
        ด าเนินการโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1,686 บ่อ 1,879 บ่อ 2,030 บ่อ 2,205 บ่อ 

 
แผนงานจุดเจาะในเขตพื้นที่จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด าเนินการโดยส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 1 ล าปาง 

จ านวน 19 แห่ง  แบ่งเป็น 4 ประเภท 
 1. โครงการเพิ่มน้ าต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน      
 จ านวน  4  แห่ง 
 2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก 
 จ านวน  2  แห่ง 
 3. โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า 
 จ านวน  5  แห่ง 
 4. โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
 จ านวน  8  แห่ง 
 

2.8  ปริมาณขยะและความสามารถในการบริหารจัดการขยะ 
การจัดการขยะมูลฝอย  

 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ข้อมูลจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน) 
   

  
  
   
 
 

หมายเหตุ  1. ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดล าพูนได้รณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดล าพนน าขยะเปียกเป็นจังหวัดแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแ วดล้ อม  เป็ นป ระธานจากผลการด า เนิ น งานดั งกล่ าว  
ส่งผลให้จังหวัดล าพูนชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับประเทศของกระทรวงมหาดไทย 
   2. ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนได้ต่อยอดจากปีงบประมาณ 2560 โดยการ
รณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดล าพูนร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ตามโครงการ “ล าพูนเมือง
สะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ซึ่งทุก อปท./อ าเภอ สามารถประกาสเจตนารมณ์เป็นพ้ืนที่ปลอดโฟม
บรรจุอาหารครบทุกแห่ง และจังหวัดล าพูนได้ประกาศเจตนารมณ์ “ ล าพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม 
(No Foam) ” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  

ปี พ.ศ. ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตันต่อปี) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตันต่อวัน) 
2559 94,200.71 258 
2560 86,840.71 241 
2561 86,822.89 238 
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จากผลการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดล าพูนชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศของกระทรวงมหาดไทย  
 

การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
 จังหวัดล าพูน มีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 38 แห่ง ไม่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย 19 แห่ง และมี 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 

ล าดับ การบริหารจัดการขยะ อปท. ล าพูน จ านวน อปท. 
1 จ้างเอกชนก าจัด 26 
2 เตาเผาขยะ 2 
3 ไม่มีบริการจัดเก็บ/ชุมชนจัดการในครัวเรือน 11 
4 บ่อขยะ 16 

5 พลังงานทางเลือก 1 
6 บ่อฝั่งกลบ 1 
 รวม 57 

 
การบริหารจัดการขยะ อปท. จังหวัดล าพูน 

 

 
   

แผนภูมิ   การบริหารจัดการขยะ อปท. จังหวัดล าพูน 
 

ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างจังหวัดล าพูน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดล าพูน ร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ลงพ้ืนที่ส ารวจบ่อขยะ พบว่าจังหวัดล าพูนมีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยตกค้าง (2558) 902.25 ตัน ได้ด าเนินการจัดการแล้ว 902.25 ตัน (คิดเป็น 100%) (ข้อมูล  
ณ เดือนมีนาคม 2561) 

การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
  จังหวัดล าพูน ได้แบ่งการร่วมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 2 โซน ดังนี้         

จ้างเอกชนก าจัด 
46%

เตาเผาขยะ 3%

ไม่มีบริการจัดเก็บ/
ชุมชนจัดการใน
ครัวเรือน 19%

บ่อขยะ 28%

พลังงานทางเลือก
2%

บ่อฝ่ังกลบ 2%
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  โซนเหนือ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน อ าเภอบ้านธิ 
อ าเภอแม่ทา อ าเภอป่าซาง อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอเวียงหนองล่อง โดนให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะเพ่ือใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าชุมชน  
        โซนใต้ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง โดย
ให้เทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ เป็นเจ้าภาพหลักด าเนินโครงการ ขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณใน
โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-Derived Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ 

 
รูปภาพ  ภาพการร่วมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) จังหวัดล าพูน 

แนวทางในการลดปริมาณขยะ 
     1. การจัดการขยะอินทรีย์ ด าเนินการติดตามและขยายผลจังหวัดปลอดขยะเปียก โดยได้  

ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะการจัดการขยะอินทรีย์ในกรณีที่พบปัญหา เช่น การเกิด
หนอนในถังขยะเปียกและกลิ่นเหม็นสามารถแก้ไขโดยใช้ดินฝั่งกลบ รวมทั้งการน าวัสดุอ่ืนๆ มาใช้ในการจัดการ
ขยะอินทรีย์ เช่น การใช้เสวียนมาท าเป็นวงบ่อบริเวณรอบต้นไม้เพ่ือท าปุ๋ยหมัก 

  2. การจัดการขยะทั่วไป สนับสนุนให้ชุมชนด าเนินการคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติกออก
จากขยะท่ัวไป เพ่ือน ามาอัดเป็นก้อนและส่งให้บริษัทรับซื้อต่อไป 

  3. การจัดการขยะรีไซเคิล ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน โรงเรียน ด าเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ
จากต้นทางและน าไปขายเพ่ือสร้างรายได้ ในรูปแบบของกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ธนาคารขยะในโรงเรียน  
เป็นต้น 
   4. การจัดการขยะอันตราย ด าเนินการอบรมให้ความรู้ ให้แก่ชุมชนในการคัดแยก 
ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และได้จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายต้นแบบ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่
เทศบาลต าบลป่าสัก พ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองล่อง และพ้ืนที่เทศบาลต าบลวังดิน เพ่ือให้มีต้นแบบในการ
จัดเก็บขยะอันตรายที่ถูกต้องเพ่ือรอส่งก าจัดต่อไป และในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน รับเป็นเจ้าภาพขนส่งและน าไปก าจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดล าพูน 
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สรุปสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านขยะมูลฝอย 
สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันแก้ไขปัญหา ความส าคัญในระดับพื้นที่ 
  ขยะมูลฝอย 1.ก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ในพ้ืนที่ชนบท  
2. สถานที่ก าจัดขยะไม่
เพียงพอ  
3. ยังไม่สามารถจัดท า
โครงการก่อสร้างระบบก าจัด
ขยะใน Zone เหนือ 

-มีไม่สถานที่ก าจัดที่ถูกต้อง 
-ขาดการบริหารจัดการ
ขยะมูลที่เหมาะสม 
- สถานที่ก าจัดขยะอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ ยังไม่ได้รับ
อนุญาต 
 

-ท าให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 
-เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค 
-สร้างความเดือดร้อน
ร าคาญจากกลิ่น 

-การจัดหาสถานที่เพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
-ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี 
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วน 
-มีการให้ความรู้แก่ อปทใน
การจัดการขยะมูลฝอย 
 

1. อ าเภอเมือง 
2. อ าเภอลี้ 
3. อ าเภอป่าซาง 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็นปัญหา 
แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ 
ทส. 

แผนจัดการฯ  
กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 
(1) 

ระดับจังหวัด 
ระดับ
ท้องถิ่น 

ขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ได้รับ
การป้องกัน บ าบัด  
และฟ้ืนฟู 

- แผนแม่บท
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.
2559-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ป้องกัน และขจัด
มลพิษสิ่งแวดล้อม
โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

แผนพัฒนา
จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

สถานการณ/์ประเด็นปัญหา 
 

ความรุนแรงของ
ปัญหา 

ความยากง่ายใน
การแก้ปัญหา 

ความสอดคล้อง
กับนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ 

ความร่วมมือของ
ประชาชน รวม

คะแนน 
ล าดับ

ความส าคัญ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 4 ค่าถ่วงน้ าหนัก 1 ค่าถ่วงน้ าหนัก 3 ค่าถ่วงน้ าหนัก 2 

ขยะมูลฝอย 1. ขาดการบริหารจัดการด้านขยะ
ที่ถูกวิธีและการก าจัดขยะไม่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 

3 3 3 3 30 1 

2. สถานที่ก าจัดขยะไม่เพียงพอ 3 2 2 2 24 2 
* 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก 
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การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 การก าหนดทิศทางของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดล าพูน จังหวัด
ล าพูนให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนของการ
บริหารจัดการอย่างมีระบบและแบบแผน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ และการ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เป้าหมาย 
 1.  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการจัดการด้านขยะมูลฝอยในลักษณะบูรณาการ
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงกลไกและกระบวนการในการจัดการในระดับท้องถิ่น และในระดับจังหวัด 
เพ่ือให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลป้องกัน ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ บนพ้ืนฐานของ
การอนุรักษ์และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์ มาตรการ ผลผลิต ตัวชี้วัดของจังหวัด 
 ในด้านกลยุทธ์ เพ่ือให้แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดล าพูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการด าเนินงาน จ านวน 4 กลยุทธ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุน
ด้านบุคลากร งบประมาณ และความรู้ทางด้านวิชาการที่จะสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
แนวทางและมาตรการการด าเนินการ 
  1. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการและแนวทางใน  
การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย  โดย 
  1.1  อบรมสร้างความพร้อมด้านการบริหารโครงการ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบจากการจัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางด้านวิชาการ
และกฎหมาย ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  1.2  สนับสนุนกิจกรรมการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และของเสียที่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ เพ่ือการลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียในท้องถิ่นของตนเอง  โดยการจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมและขนส่ง รวมทั้งการฝึกอบรมแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมืออย่าง
แท้จริง 
  1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับภาคเอกชนใน 
การลงทุนด าเนินการจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้กลไกทางการตลาดที่เหมาะสมต่อ
ปัญหาและสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ  
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในท้องถิ่นให้เหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางของกระแสการพัฒนาของจังหวัดล าพูน เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวต่อการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยที่ช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิน่ 
  แนวทางและมาตรการ 
  1. จัดท าสื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่แนวคิดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย บนพ้ืนฐาน
ของการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
  2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
ความคิดและทักษะในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
  3. จัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น าในระดับท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภค เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะที่แหล่งก าเนิด รวมทั้งปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถาบัน
ครอบครัว 
  5. ก าหนดมาตรการจูงใจ โดยเน้นมาตรการทางสังคม เพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
   
กลยุทธ์ที่ 3 : ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดมลพิษและต้นทุนการผลิต 
  แนวทางและมาตรการ  
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับศักยภาพ 
ของท้องถิ่น  
  2. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการน ากลับมาใช้ใหม่ และธุรกิจการบริการซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์ ให้มีมากขึ้น  รวมทั้ งส่ งเสริมการลงทุนและการแข่งขัน ในระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
ด้วยมาตรการร่วมทุน การจัดหาสถานที่ และเปิดเสรีการลงทุนในการเข้ามาร่วมบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย 
  3. สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนแบบครบวงจรหรือบางส่วน ตั้งแต่ 
การเก็บขน คัดแยก น าไปขาย ขนส่ง และก าจัดท าลาย ทั้งขยะชุมชน ขยะน ากลับมาใช้ใหม่ 
  4. ก าหนดเกณฑ์ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการลดของเสียและการใช้ประโยชน์
จากของเสียของชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว 
  5. จัดหาที่ตั้งและสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด โดยยึดหลักการ 
      - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่เกิดการยอมรับและร่วมเป็น
ผู้ตรวจสอบ 
     - สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและด าเนินการร่วมกับภาครัฐ 
     - ชุมชนในพ้ืนที่ได้ประโยชน์จากค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย 
  6. ก าหนดให้กิจการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นกิจการที่ต้องมีการอนุญาต ซึ่งต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะ เพ่ือกลั่นกรองความเหมาะสมของที่ตั้ง วิธีก าจัด และการตรวจสอบระหว่างด าเนินการ 
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กลยุทธ์ที่  4 : ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเอ้ืออ านวยในการประสานการจัดการและตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและใช้มาตรการทางสังคมร่วมก ากับดูแล 
  แนวทางและมาตรการ  
  1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานเฉพาะหรือ
บุคลากรที่สามารถเข้าใจและรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 
  2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างบริการด าเนินงาน และดูแลรักษาระบบจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยก าหนดบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแล 
  3. การให้ความรู้  ปลูกฝั งรากฐานความเข้าใจ เสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมที่ 
สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มต้นที่ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ตามล าดับ 
เพ่ือให้เกิดจิตส านึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง 
  4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตนเองมากขึ้น 
  5. จัดให้มีเครือข่ายในการร่วมบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย น าไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นของระบบการ
จัดการ 
 
แผนงานและโครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมจัดท าแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดล าพูนให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 
 1). โครงการที่เคยได้รับความเห็นชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ จ านวน 2 โครงการ 
  1.1. โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะรวมของจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย ระบบการรวบรวม
และคัดแยกขยะเพ่ือท าปุ๋ยหมัก และโรงไฟฟ้าจากขยะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน งบประมาณ 
1,880,000,000 บาท  
  1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตติดต่อ
ล าพูน-เชียงใหม่ ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน ของเทศบาลต าบลอุโมงค์ งบประมาณ 5,000,000 บาท 
 2) โครงการที่เคยขอรับงบประมาณเพื่อการด าเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จ านวน 15 โครงการ  
 3) โครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีขอบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 โครงการ 
 4) โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ 
 สรุปรวม 22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,044,818,392 บาท ดังตาราง 
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ตารางโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการสรา้งระบบการจัดการขยะ
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse-
Derived Fuel : RDF) แ ล ะ ปุ๋ ย
อินทรีย์ 

เทศบาลต าบลวังดนิ 59,624,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

2 โครงการจัดสร้างศูนย์บ าบัดขยะ
ชุมชนแบบครบวงจรโดยใช้
เทคโนโลยีการบ าบัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ 
(SUT-MBT) 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 66,250,222 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

3 โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยก
ขยะ 
มูลฝอยและเก็บรวบรวมขยะ
อันตราย 

เทศบาลต าบลหนองล่อง 4,235,592 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

4 โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร 

เทศบาลต าบลป่าไผ ่ 2,030,708 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปวง 632,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
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ตารางโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

6 โครงการจดัการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เทศบาลเมืองล าพูน 2,659,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
7 โค รงการ เพิ่ ม ศั ก ยภ าพ การ

บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย 

เทศบาลต าบลริมปิง 950,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
8 โครงการเก็บรวบรวมและขนส่ง

ขยะมูลฝอยทั่วไป 
เทศบาลต าบลอุโมงค ์ 2,400,000 งบประมาณแผ่นดิน 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
ได้รับความเห็นชอบ 

ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

9 โครงการจัดหาครภุณัฑ์รถเก็บขน
ขยะมลูฝอย 

เทศบาลต าบลวังผาง 2,200,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
10 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

จัดเก็บขยะ 
เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง 2,400,000 งบประมาณแผ่นดิน 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
ได้รับความเห็นชอบ 

ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

11 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะ เทศบาลต าบลบ้านกลาง 4,238,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
12 โครงการจดัซื้อรถเก็บ ขนขยะ

มูลฝอย 
เทศบาลต าบลป่าสัก 2,119,000 งบประมาณแผ่นดิน 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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ตารางโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

13 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย 

เทศบาลต าบล 
ทาทุ่งหลวง 

2,400,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
14 โครงการบริหารจัดการขยะ

อินทรีย์ทางการเกษตร 
 

เทศบาลต าบลศรีเตีย้  1,289,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการจัดการ
พื้นที่สีเขียวในเขตติดต่อล าพูน-
เชียงใหม่ ตามแนวคิดการมีส่วน
ร่วมที่ยั่งยืน 

เทศบาลต าบลอโุมงค ์ 5,000,000 กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

16 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทางชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปวง 509,170 กองทุนสิ่งแวดล้อม  

17 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง 

เทศบาลต าบล 
ทาปลาดุก 

402,620 กองทุนสิ่งแวดล้อม  

18 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บา้น
บริหารจดัการขยะมลูฝอยครบ
วงจร 

เทศบาลต าบลหนองล่อง 522,700 กองทุนสิ่งแวดล้อม  

19 โครงการส่งเสรมิการบริหารจดัการ
ขยะ 

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ 356,380 กองทุนสิ่งแวดล้อม  
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ตารางโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ความส าคัญ 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

20 โครงการจดัซื้อรถดดูปฏิกลู เทศบาลต าบลวังดิน 2,300,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
21 โครงการจดัจ้างซื้อรถดดูปฏิกลู เทศบาลต าบลบ้านกลาง 2,300,000 งบประมาณแผ่นดิน 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
ได้รับความเห็นชอบ 

ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

22 โครงการกอ่สร้างศูนย์ก าจัดขยะ
รวมของจังหวัดล าพนู 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 1,880,000,000 งบประมาณแผ่นดิน 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ได้รับความเห็นชอบ 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ 

 รวม 22 โครงการเปน็เงนิ  2,044,818,392   
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2.9 สถานการณ์ด้านพลังงาน 
  จังหวัดล าพูนมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจ าหน่ายพลังงานให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน            
4แห่ง มีก าลังผลิตรวม 19.59 เมกะวัตต์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีปริมาณการใช้
พลังงานโดยเฉลี่ย 204.30 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อปี มีการน าเข้าพลังงานจากภายนอก ดังนี้ 

  น้ ามันและก๊าซหุงต้ม  
  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงภายในจังหวัดล าพูนมีทั้งสิ้น 396 แห่ง และก๊าซหุงต้ม (LPG)         
มีสถานีบริการก๊าซ LPG ภายในจังหวัดล าพูนมีจ านวนทั้งสิ้น 4 แห่ง และมีสถานีบริการก๊าซ NGV จ านวน              
1 แห่ง และร้านค้าที่จ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีจ านวน 387 แห่ง  
  ไฟฟ้า 
   (1) โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าในจังหวัดล าพูนมีจ านวนทั้งสิ้น 4 แห่ง เป็นโรงไฟฟ้าฟ้าชนิดพลังงาน
ทดแทนจากแสงอาทิตย์และชีวมวล 

ตารางแสดงข้อมูลโรงไฟฟ้าฟ้าชนิดพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และชีวมวล 
 

ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 

   (2) สถานีไฟฟ้าแรงสูง  จังหวัดล าพูนมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.) จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานี
ไฟฟ้าล าพูน 1 (LN1) และ สถานีไฟฟ้าล าพูน 2 (LN2) ระดับแรงดันไฟฟ้า 22 kV และมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟภ.) 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าลี้ (LIA) และ สถานีไฟฟ้าล าพูน3 (LNC) ระดับแรงดันไฟฟ้า 115-22 kV 

ตารางแสดงสถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.) 
 

สถานี
ไฟฟ้าแรงสูง 

สถานที่ตั้ง 
ระดับแรงดัน 

(kV) 
ล าพูน 1 (LN1) เลขที่ 34 /1 หมู่ที่ 10 ถ.ล าพูน-เชียงใหม่ บ้านป่าเส้า  ต.อุโมงค์  

อ.เมือง จ.ล าพูน  51150 (เดิมเป็น 69 KV เปลี่ยนเป็น 115 KV 
วันที่ 24 ก.ย. 34) 

22 

ล าพูน 2 (LN2) เลขที่ 244  หมู่ที่ 8 บ้านไร่หนองหมู ถ.ล าปาง-เชียงใหม่ ต.
อุโมงค์  อ.เมือง จ.ล าพูน 51150 

22 

     ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพนู 
 
 

ล าดับ บริษัท /บุคคล  อ าเภอ 
ก าลังผลิต

ติดตั้ง)MW) 
ปริมาณขายตาม
สัญญา)MW) 

1 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากัด แม่ทา 2.064 1.920 
2 บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย จ ากัด บ้านธิ 0.028 0.028 
3 บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากัด เมืองล าพูน 9.600 8.000 
4 บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จ ากัด บ้านโฮ่ง 7.900 7.900 

รวม 19 .5 92 17 .8 48 
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ตารางแสดงสถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟภ.) 
 

สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระดับแรงดัน (kV) 
ลี้ (LIA) 115-22 

ล าพูน3 (LNC) 115-22 
          ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 

      1) ศักยภาพพลังงาน   

  ศักยภาพด้านพลังงานของจังหวัดล าพูน ปี 2557 ด้านพลังงานทดแทนมีศักยภาพจาก
แสงอาทิตย์สูงที่สุดเท่ากับ 2,828 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ล าดับถัดมาได้แก่ ศักยภาพจากชีวมวลแข็ง 
15.89 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) และก๊าซชีวภาพ 1.16 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ(ktoe) การผลิต
พลังงานทดแทนของจังหวัดล าพูนมีแนวโน้มด้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดินและแบบติดตั้งบน
หลังคา รวมทั้งก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ 

ตารางแสดงศักยภาพเชิงพลังงานในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ของจังหวัดล าพูน 
 

ปี พ .ศ.  

ศักยภาพเชิงพลังงานในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

ชีวมวล
แข็ง 

ก๊าซชีวภาพ ขยะ 
น้ า ลม แสงอาทิตย์ 

มูลสัตว์ 
น้ าเสีย

อุตสาหกรรม 
ขยะเผา

ไหม้ 
ขยะฝัง
กลบ 

2554 14.10 3.63 - 16.17 3.33 - - 2,791.29 
2555  16.80  3.67 - 15.68 3.23 - - 2,791.29 
2556  15.89  1.67 - 27.67 5.69 - - 2,784.82 
2557  23.02  1.16 - - - - - 2,828.10 

ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 

  การใช้พลังงานของจังหวัดล าพูน มีปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2558 เท่ากับ 
204.30 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) มีก าลั งการผลิตติดตั้ งโรงไฟฟ้าเท่ากับ 19.59 เมกะวัตต์                
มีความเข้มข้นในการใช้พลังงาน (Energy Intensity) เท่ากับ 4.03 ตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ มีปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายด้านไฟฟ้าเท่ากับ 102.17 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
สูงสุดในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรม และปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายด้าน                   
น้ ามันส าเร็จรูปเท่ากับ 102.13 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) มีปริมาณการใช้พลังงานจากน้ ามันส าเร็จรูป
สูงสุดในภาคขนส่ง 

ตารางแสดงการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของจังหวัดล าพูน 
 

ชนิดเชื้อเพลิง 
พันตันเทียบเท่า 

น้ ามันดิบ 
ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 
น้ ามันส าเร็จรูป ktoe 96.97 118.38 110.28 107.61 102.13 
ก๊าซธรรมชาติ ktoe - - - - - 
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ชนิดเชื้อเพลิง 
พันตันเทียบเท่า 

น้ ามันดิบ 
ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 
ไฟฟ้า ktoe 94.22 97.68 97.51 102.41 102.17 

ผลรวมปริมาณเชื้อเพลิงต่อปี ktoe 184.83 212.45 201.10 209.55 204.30 
      ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 
 

รูปแผนภูมิแสดงความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ของจังหวัดล าพูน 

 
ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 

       2) แนวโน้มความต้องการใช้พลังงาน 

  จังหวัดล าพูนมีปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ระหว่างช่วงปี   
พ.ศ.2551 ถึงปี พ.ศ.2560 ในแต่สาขาได้แก่ สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การขนส่งและอ่ืน ๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 2-25 ซึ่งในปี 2558 สาขาการขนส่ง มีปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) สูงที่สุด รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม  

ตารางแสดงปริมาณการใช้พลังงานแบ่งตามสาขาการบริโภคต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
 ในหน่วย toe/ล้านบาท ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 

 

สาขา 
ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559* 2560* 
เกษตรกรรม 0.35 0.19 0.33 0.27 0.26  0.33   0.34   0.33   0.36   0.39  
อุตสาหกรรม 3.48 3.26 2.78 3.19 3.47  3.68   3.73   4.09   4.25   4.44  
ธุรกิจการค้า 1.23 1.35 1.26 1.76 3.14  2.03   2.88   3.26   3.44   3.50  
การขนส่ง 87.80 104.82 93.38 78.10 81.23  92.99   79.36   81.07   83.78   81.64  

อ่ืนๆ 0.95 0.74 1.07 0.63 0.53  1.00   0.79   0.75   0.89   0.93  
ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 
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  ปริมาณการใช้พลังงานรวมในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 551.36 kgoe ต่อหัวประชากร มีปริมาณ
การใช้น้ ามันส าเร็จรูปในปี พ.ศ.2558 เท่ากับ 292.87 kgoe ต่อหัวประชากร โดยส่วนใหญ่จะใช้น้ ามัน
ส าเร็จรูปในรูปแบบ ดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล มากถึง 215.65 ลิตรต่อคน และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เท่ากับ 258.49 kgoe  ต่อหัวประชากร หรือเท่ากับ 1,130.44 kwh/คน และอ่ืน ๆ ดังแสดงในตาราง  

ตารางแสดงปริมาณการใช้พลังงานแบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง (kgoe ต่อคน)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 

 

ชนิดเชื้อเพลิง 
ปี พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559* 2560* 

น้ ามันส าเร็จรปู 211.43 220.06 211.39 224.31 283.60 255.59 276.83 292.87 311.13 322.37 

ก๊าซธรรมชาต ิ - - - - - - - - - - 

ไฟฟ้า 220.74 206.73 234.96 233.23 241.39 240.62 249.77 258.49 259.72 266.49 

รวม 432.17 426.79 446.35 457.55 524.99 496.21 526.61 551.36 570.86 588.87 
 
ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน 

2.10  สถานการณ์ด้านภัยธรรมชาติ 
 สถานการณ์ด้านสาธารณภัยประเภทต่างๆ ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน เป็นประจ าทุกปี ส่วนสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ทาง
ธรรมชาติจากความเสี่ยงของภัยธรรมชาติดังกล่าว  ท าให้สามารถวิเคราะห์พ้ืนที่  จุดเสี่ยง สาเหตุปัจจัย            
ที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/ 
ความล่อแหลม/ 

ความเปาะบางในพื้นที่ 

ศักยภาพของ
พื้นที่ เสี่ยงสูง 

เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

1. วาตภัย อ.แม่ทา 
อ.เมืองล าพูน 
อ.ป่าซาง 
อ.บ้านธิ 
อ.ทุ่งหัวช้าง 
อ.บ้านโฮ่ง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนองล่อง 

อ.แม่ทา 
อ.เมืองล าพูน 
อ.ป่าซาง 
อ.บ้านธิ 
อ.ทุ่งหัวช้าง 
อ.บ้านโฮ่ง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนองล่อง 

อ.แม่ทา 
อ.เมืองล าพูน 
อ.ป่าซาง 
อ.บ้านธิ 
อ.ทุ่งหัวช้าง 
อ.บ้านโฮ่ง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนองล่อง 

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง : 
- จังหวัดล าพูนมีลักษณะ
พ้ืนที่เป็นแอ่งกระทะ และ
พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่ที่ร่องมรสุมพัดผ่าน 
ความล่อแหลม : 
- โครงสร้างอาคาร
บ้านเรือน ไม่ถูกออกแบบ
มาเพ่ือรับแรงปะทะจาก
ลมและพายุ 
- โรงเรือน/คอกสัตว์ สร้าง
ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่
ก่อสร้างตามภูมิปัญญา

- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเตรียม
ความพร้อมด้าน 
งบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือใน
เบื้องต้นและให้
ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 
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ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/ 
ความล่อแหลม/ 

ความเปาะบางในพื้นที่ 

ศักยภาพของ
พื้นที่ เสี่ยงสูง 

เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

ท้องถิ่น 
ความเปราะบาง : 
- ประชาชนยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการจัดการป้องกัน
การเกิดภัย 
- ในทุกฤดูมรสุม จะมีบาง
พ้ืนที่เกิดภัยซ้ า ๆ แต่เมื่อ
หมดฤดูมรสุม ก็ปลูกสร้าง 
/ ซ่อมแซมในท่ีเดิม 
- ไม้ผล เช่น ล าไย ส่วน
ใหญ ่เป็นไม้ที่เป็นกิ่งตอน
ไม่มี รากแก้ว เมื่อเกิดลม
พายุ ลมกระโชกแรงจะ
เกิดการโค่นล้มได้ง่าย 

2. ภัยแล้ง ทุกอ าเภอ   สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง : 
- การบริหารจัดการ / แบ่ง 
สัดส่วนการใช้น้ าในการ
อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค 
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ยั ง ไ ม่
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที ่
- ฝนทิ้งช่วง ฝนตกไม่ตรง
กับฤดูกาล 
- ใน พ้ืนหมู่ บ้ าน /ชุมชน 
พ้ื นที่ เกษตรกรรม พ้ืนที่  
อุ ต ส าห ก รรม ไม่ มี ก า ร
ส ารองน้าไว้ใช้ในฤดูกาล 
หรือก่อนที่จะถึงช่วงที่ขาด
แคลนน้ า 
- การท าเกษตรใช้น้ ามาก 
และไม่ตรงกับฤดูกาล 
- การปล่อยน้ า เสียจาก
บ้านเรือนการอุตสาหกรรม 
การประมง ลงปะปนใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้
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ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/ 
ความล่อแหลม/ 

ความเปาะบางในพื้นที่ 

ศักยภาพของ
พื้นที่ เสี่ยงสูง 

เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

น้ าที่ ดีกลับ ใช้ประโยชน์
ไม่ได้เต็มที ่
- มี ผั ก ต บ ช ว า /วั ช พื ช             
อยู่ ในล าน้ า เป็นจ านวน
มาก การลักลอบ ทิ้งขยะ 
สิ่งปฏิกูลในแม่น้ า/ล าห้วย 
หนองคลอง บึง ฯลฯ 
ความล่อแหลม : 
- พ้ืนที่แม่น้ าปิง แม่น้ ากวง 
แม่น้ าทา และแม่น้ าลี้ ไม่มี
พ้ืนที่กักเก็บน้ าหรือแก้มลิง 
- ช่ ว งห น้ า แ ล้ ง  แ ม่ น้ า           
ล าน้ าจะแห้งขอด ยกเว้น
แม่น้ าปิง และแม่น้ ากวง  
ที่ ยั ง พ อ มี น้ า ใ ห้ ไ ด้ ใ ช้              
ในการ อุป โภค  บริ โภ ค 
และการเกษตรอยู่บ้างแต่
ไม่เพียงพอ 
- ส าหรับล าน้ าแม่ทา และ
ล าน้ าลี้  ลาน้ า /ล าห้ วย
สาขาไม่มีน้ า ไม่สามารถ
น าน้ าไปใช้เพ่ือการเกษตร
และ อุ ป โภ ค บ ริ โภ ค ได้ 
อย่างเพียงพอ 
- หมู่ บ้ านที่ อยู่ บนภู เขา
และที่ ราบเชิ ง เขาได้ รับ
ผลกระท บ เป็ น ป ระจ า
ต่อเนื่องทุกปี 
ความเปราะบาง : 
- ศักยภาพชุมชนในการ
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ภั ย  แ ล ะ
เตรียมการรองรับภัยที่จะ
เกิดข้ึน 
- แหล่งน้ าอยู่ห่างไกล ท า
ให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
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ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/ 
ความล่อแหลม/ 

ความเปาะบางในพื้นที่ 

ศักยภาพของ
พื้นที่ เสี่ยงสูง 

เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

น้ าได้  เนื่ องจากเกินขีด
ความสามารถของชุมชน 
- ประชาชนขาดการรับรู้
ข่ าว ส ารล่ ว งห น้ า  เช่ น           
ปฏิทินก าหนดการใช้น้ า 
ในการเพาะปลูกพืช 
- ประชาชนยังไม่มีความ
ตระหนักและเข้าใจในการ
ส า ร อ งน้ า ไว้ ใช้ ใน ก า ร
อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตร รวมทั้ง การใช้
น้ าได้อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

3. อุทกภัย อ.แม่ทา 
อ.เมืองล าพูน 
อ.ป่าซาง 
อ.บ้านธิ 
อ.ทุ่งหัวช้าง 
อ.บ้านโฮ่ง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนองล่อง 

อ.แม่ทา 
อ.เมืองล าพูน 
อ.ป่าซาง 
อ.บ้านธิ 
อ.ทุ่งหัวช้าง 
อ.บ้านโฮ่ง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนองล่อง 

อ.แม่ทา 
อ.เมืองล าพูน 
อ.ป่าซาง 
อ.บ้านธิ 
อ.ทุ่งหัวช้าง 
อ.บ้านโฮ่ง 
อ.ลี้ 
อ.เวียงหนองล่อง 

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง : 
- ฝนตกมากกว่าปกติ 
- น้ าระบายไม่ทันเกิดน้ า
ท่วมขัง 
- น้ าจากแม่น้ ากวง แม่น้ า
ปิง แม่น้ าทา และแม่น้ าลี้ 
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม       
อ.บ้านธิ อ.แม่ทา อ.เมือง
ล าพูน / อ.ป่าซาง /      
อ.บ้านธิ / อ.ทุ่งหัวช้าง / 
อ.ลี้ / อ.บ้านโฮ่ง / อ.เวียง
หนองล่อง 
- น้ าที่มาจากพ้ืนที่สูง และ
ทางจังหวัดเชียงใหม่ท าให้
เกิดน้ าล้นตลิ่ง/น้ าท่วม
ฉับพลัน 
- แม่น้ า /คลองตื้นเขิน 
ขาดการดูแลขุดลอกอย่าง
ต่อเนื่อง 
ความล่อแหลม : 
- จ.ล าพูนเป็นที่ราบลุ่ม / 
แอ่งกระทะ และพ้ืนที่ติด

- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีทีม
ปฏิบัติการกู้ชีพ-
กู้ภัยครบทุกแห่ง 
ในพ้ืนที่จังหวัด 
จ านวน 622 คน 
จาก อปท. 58 แห่ง 
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ประเภท 
ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/ 
ความล่อแหลม/ 

ความเปาะบางในพื้นที่ 

ศักยภาพของ
พื้นที่ เสี่ยงสูง 

เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

ภูเขาสูงซึ่งเป็นพ้ืนที่รับการ
ระบายน้ าจากจังหวัด
เชียงใหม่ 
- ปลูกสร้างอาคาร 
บ้านเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม ขวางทาง 
เดินน้ า 
ความเปราะบาง : 
- การปลูกสร้างบ้านเรือน
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
บ้านชั้นเดียว 
- พ้ืนที่ส าหรับรับน้ าในช่วง
ฤดูฝนเปลี่ยนไปเนื่องจาก
ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตจากสังคมเกษตรกรรม
เป็นสังคมอุตสาหกรรม 

ที่มา : ส านกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560) 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม 

ปี พ.ศ. 
จ านวนครั้ง 
ที่เกิดภัย 
(ครั้ง) 

จ านวนครัวเรือน 
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่ 
ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ 
เสียหาย 

(ล้านบาท) 
2555 23 14,468 8 - - - 
2556 17 4,511 7 - - - 
2557 13 9,245 5 - - - 
2558 ไม่มีสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม 

หมายเหต ุ: ภัยขนาดใหญ่ไม่ม ี
ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558) 
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ตารางแสดงสถิติการเกิดพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) 

ปี พ.ศ. 
จ านวนครั้ง
ที่เกิดภัย  
(ครั้ง) 

พื้นที่ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวน
บ้านเรือน
เสียหาย 

ทั้งหลัง (หลัง) 

จ านวน
บ้านเรือน
เสียหาย 

บางส่วน (หลัง) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

2555 49 8 - 4,998 - 
2556 52 8 - 9,589 - 
2557 24 8 - 2,678 - 
2558 13 8 - 3,355 - 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

2.11  สถานการณ์หมอกควันไฟป่า 
สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน  

(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 
1. จุดความร้อนทั้งหมด จังหวัดล าพูน มีจ านวน 255 จุด ลดลง 23% เมื่อเทียบจากปี 60 (332 จุด) 
เป้าหมายลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2556-2558) ร้อยละ 10 ไม่เกิน 280 จุด ลดลง 8 % 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
250 จุด 332 จุด 255 
เป้าหมายลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 
ปี (2556-2558) ร้อยละ 10 

ไม่เกิน 280 จุด 

2. จุดความร้อน จังหวัดล าพูน (ช่วงห้ามเผา 60 วัน ระหว่าง 20 ก.พ. – 20 เม.ย. 61)  
มีจ านวน 145 จุด ลดลง 50 % เมื่อเทียบจากปี 60 (290 จุด) 
3. ค่า PM10 จังหวัดล าพูน มีค่า PM10 ปี 61 เกิน 2 วัน (ตัวชี้วัด PM10 ไม่เกิน 6 วัน)  
 - วันที่ 7 มี.ค.61 อยู่ที่ 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 - วันที่ 30 มี.ค.61 อยู่ที่ 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
4. Gistda ท าการลบจุด ความร้อน ออกไป 3 จุด เนื่องจาก รายงานจุดความร้อนไปแล้ว แต่ไม่พบไฟ 
ทั้งหมด 3 จุด เป็นพื้นที่เกษตร เกิดข้ึนใน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

- เดิมจุดความร้อนทั้งหมดจังหวัดล าพูน อยู่ที่ 258 จุด เปลี่ยนเป็น 255 จุด 
- เดิมจุดความร้อนจังหวัดล าพูน (ช่วงห้ามเผา) อยู่ที่ 147 จุด เปลี่ยนเป็น 145 จุด  

5. พื้นที่เผาไหม้ จังหวัดล าพูน ปี 2561 (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561) 
มีจ านวน 162,282 ไร่ ลดลงร้อยละ 71% เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนพื้นที่เผาไหม้ ของปี 2560  
มีจ านวน 561,384 ไร่  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 พ.ค. 2561) 
**ส่วนข้อมูลของ เดือน เมษายน 2561 อยู่ในช่วงประสานงานกับทาง  Gistda 
6. ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาหมอกควัน ๔ กลุ่มโรค (ข้อมูล ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย. 2561)  

- กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ จ านวน 34,165 ราย ลดลง 10.72% จากปี 60 
  - กลุ่มโรคตาอักเสบ จ านวน 3,351 ราย เพ่ิมขึ้น 2.04% จากปี 60 
  - กลุ่มโรคผิวหนัง จ านวน 3,820 ราย ลดลง 7.10% จากปี 60 
  - กลุ่มโรคหัวใจ จ านวน 16,289 ราย ลดลง 75.50% จากปี 60 
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นโยบายรัฐบาล 
1. ก ำหนดให้จังหวัดเป็นเจ้ำภำพหลักบูรณำกำรสั่งกำร 
2. เน้นมำตรกำรป้องกันที่เข้ำถึงคนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยมีอำชีพหำของป่ำ ล่ำสัตว์ พ้ืนทีเ่ผำซ้ ำซำก  
3. ใช้ระบบ Single Command โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอ ระดมสรรพก ำลังเจ้ำหน้ำที่ 

เครือข่ำยภำคประชำชน ชุมชน หมู่บ้ำน เฝ้ำระวังพ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้เกิดไฟ  
4. ให้จังหวัดบริหำรจัดกำรเชื้อเพลิงให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และช่วงเวลำ โดยในปีงบประมำณ 

2561  
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จุดความร้อน จังหวัดล าพูน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 
กำรติดตำมสถำนกำรณ์ไฟป่ำและหมอกควันปกคลุมพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม  

ถึง 17 พฤษภำคม 2561 จำกข้อมูลดำวเทียม Terra และ Aqua ระบบ MODIS พบต ำแหน่งจุดควำมร้อน
แยกตำมอ ำเภอ รวมทั้งหมดจ านวน 255 จุด โดย อ.ลี้ จ ำนวน 153 จุด, อ.เมือง จ ำนวน 19 จุด, อ.บ้ำน
โฮ่ง จ ำนวน 21 จุด, อ.แม่ทำ จ ำนวน 20 จุด, อ.ป่ำซำง จ ำนวน 10 จุด, อ.บ้ำนธิ จ ำนวน 2 จุด, อ.ทุ่งหัวช้ำง 
จ ำนวน 30 จุด และ อ.เวียงหนองล่อง จ ำนวน 0 จุด รำยละเอียดดังแสดงในตำรำง 

อ าเภอ 
จุด 

รวม 
(จุด) 

(1 – 31 มกราคม 
61) (1 – 28 กุมภาพันธ์ 61) (1-31 มีนาคม 61) (1-30 เมษายน 61) (1-31 พฤษภาคม 61)  

เมืองล าพูน 2 8 7 1 1 19 

เวียงหนองล่อง 0 0 0 0 0 0 
แม่ทา 2 8 9 1 0 20 

ทุ่งหัวช้าง 0 23 6 1 0 30 
บ้านโฮ่ง 5 8 8 0 0 21 
บ้านธิ 2 0 0 0 0 2 
ป่าซาง 0 2 5 3 0 10 

ลี้ 4 44 103 2 0 153 
รวม 15 93 138 8 1 255 
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ลี้ ทุ่งหัวช้าง บ้านโฮ่ง แม่ทา เมืองล าพูน ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง

จุดความร้อน จังหวัดล าพูน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

จุดความร้อน 
รวมทั้งหมด 255 จุด 

อ าเภอ 
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จุดความร้อนจังหวัดล าพูน จ าแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 

การติดตามสถานการณ์ ไฟป่ าและหมอกควันปกคลุมพ้ืนที่ จั งหวัดล าพูนรายวัน ระหว่าง  
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 จากข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบ MODIS พบต าแหน่ง
จุดความร้อนจ าแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งหมด จ านวน 255 จุด แบ่งเป็นบริเวณ 

  
** Gistda ท าการลบจุด ความร้อน ออกไป 3 จุด เนื่องจาก รายงานผลจุดความร้อนไปแล้ว แต่ไม่พบไฟ 
ทั้ง 3 จุด เป็นพื้นที่เกษตร เกิดขึ้นใน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน  

 
 
 
 
 
 
 

ป่าสงวน
109 จุด

ป่าอนุรักษ์
104 จุด 

ชุมชนและอ่ืนๆ
18 จุด

พื้นที่เกษตร
17 จุด

เขต สปก.
5 จุด พื้นที่ริมทาง

หลวง 2 จุด

วันที่ 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
จุด 

hotspots ป่าอนุรักษ์ 
ป่าสงวน 
แห่งชาติ 

เขต สปก. 
พื้นที่ 
เกษตร 

พื้นที่ริม
ทางหลวง 
(50เมตร) 

ชุมชน 
และอ่ืนๆ 

(1-31 ม.ค. 61) 0 9 0 4 0 2 15 

(1-28 ก.พ. 61) 22 49 3 9 1 9 93 

(1-31 มี.ค. 61) 80 47 2 2 1 6 138 

(1-30 เม.ย. 61) 2 4 0 1 0 1 8 
(1-31 พ.ค. 61) 0 0 0 1 0 0 1 

รวม 104 109 5 17 2 18 255 
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ตาราง จุดความร้อนจังหวัดล าพูน จ าแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบการตรวจพบจุดความร้อน แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
(ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561)  

 

 

 
 
 

กราฟแสดงจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ เปรียบเทียบปี 2560 และ 2561 
( 
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ป่าสงวน แห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ชุมชน และอื่นๆ พื้นที่ เกษตร เขต สปก. พื้นที่ริมทางหลวง 
(50 เมตร)

ตาราง จุดความร้อนจังหวัดล าพูน จ าแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
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ลี้ แม่ทา ทุ่งหัวช้าง บ้านโฮ่ง ป่าซาง เมือง บ้านธิ เวียงหนองล่อง

ปี 58 =359 จุด

ปี 59 =258 จุด

ปี 60 =332 จุด

ปี 61 =255 จุด

ประเภทการ
ใช้ประโยชน์

ที่ดิน 

จุดความร้อน 

ทั้งหมด 255 จุด 

ประเภทการใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน 

จุดความร้อน 

อ าเภอ 



108 

 

เปรียบเทียบการตรวจพบจุดความร้อน แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
(ช่วงห้ามเผา) ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 

 

 

 
 
 

กราฟแสดงจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ เปรียบเที 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
(พื้นที่เผาไหม้จังหวัดล าพูน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2561) 
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ลี้ แม่ทา ทุ่งหัวช้าง บ้านโฮ่ง ป่าซาง เมือง บ้านธิ เวียงหนองล่อง

ปี 58 =323 จุด

ปี 59 =112 จุด

ปี 60 =289 จุด

ปี 61 =145 จุด

อ าเภอ 

จุดความร้อน 
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ข้อมูลจาก: GISTDA - ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน  

๔ กลุ่มโรค (ข้อมูล ตั้งแต่ มกราคม – เมษายน 2561)  
- กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ  ลดลง 10.72%  จากปี 60 

  - กลุ่มโรคตาอักเสบ  เพ่ิมข้ึน 2.04%  จากปี 60 
  - กลุ่มโรคผิวหนัง  ลดลง 7.10%  จากปี 60 
  - กลุ่มโรคหัวใจ  ลดลง 75.50%  จากปี 60 
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PM10 (ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน) 
ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงของ PM-10 ณ เวลา 09.00 น. (มคก./ลบ.ม.) ในพื้นที่จังหวัดล าพูน เกินค่ามาตรฐาน 

- ปี 2558 เกินค่ามาตรฐาน 8 วัน   สูงสุดอยู่ที่ 215 (มคก./ลบ.ม.)  วันที่ 18 มีนาคม 2558 
- ปี 2559 เกินค่ามาตรฐาน 10 วัน สูงสุดอยู่ที่ 175 (มคก./ลบ.ม.)  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
- ปี 2560 เกินค่ามาตรฐาน 1 วัน   สูงสุดอยู่ที่ 131 (มคก./ลบ.ม.)  วันที่ 24 มีนาคม 2560 
- ปี 2561 เกินค่ามาตรฐาน 2 วัน   สูงสุดอยู่ที่ 127 (มคก./ลบ.ม.)  วันที่ 30 มีนาคม 2561 

*** ค่า มาตรฐาน PM10 ต้องไม่เกิน 120 (มคก./ลบ.ม.)

43,353

2,908 4,088

63,195

38,270

3,284 4,112

66,431

34,165

3,351 3,820

16,289

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคตาอักเสบ ผู้ป่วยโรคผิวหนัง ผู้ป่วยโรคหัวใจ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จ านวนผู้ป่วย (ราย) 

ผู้ป่วย (โรค) 
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2.12  ด้านสังคมและความมั่นคง 
   2.12.1 ข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญ 

1) โครงสร้างประชากร 
ปี 2561 จังหวัดล าพูน มีประชากร จ านวน 406,168 คน แยกรายละเอียดดังนี้ 

  - เพศชาย จ านวน 196,196 คน 
  - เพศหญิง จ านวน 209,972 คน 
  - ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90.11 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ข้อมูลประชากรและจ านวนบ้านแยกรายอ าเภอ ปี 2561 
 

อ าเภอ 
ทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 

ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

1. เมืองล าพูน 68,992 77,546 146,538 74,310 
2. ป่าซาง 26,401 28,706 55,107 23,740 
3. บ้านโฮ่ง 35,166 34,870 70,036 24,501 
4. แม่ทา 19,176 19,853 39,026 16,490 
5. ลี ้ 19,391 20,671 40,062 15,722 
6. ทุ่งหัวช้าง 10,132 10,044 20,176 7,420 
7. บ้านธิ 8,553 9,217 17,770 7,417 
8. เวียงหนองล่อง 8,385 9,065 17,450 7,417 

รวม 196,196 209,972 406,168 177,017 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน  ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของพ้ืนที่ และประชากรแยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปี 2561 
 

อ าเภอ 
ขนาดพ้ืนที ่

(ตารางกิโลเมตร) 
ประชากร 

(คน) ความหนาแน่น 
ประชากรต่อพ้ืนที่ 1 ตร.กม. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เมือง 479.825 10.78 146,538 36.08 304.12 

2. ป่าซาง 299.950 6.52 55,107 13.57 184.88 

3. บ้านโฮ่ง 596.901 13.31 70,036 17.24 67.54 

4. แม่ทา 762.630 16.68 39,026 9.61 51.38 

5. ลี ้ 1,701.990 37.96 40,062 9.86 41.02 

6. ทุ่งหัวช้าง 486.129 10.79 20,176 4.97 41.46 

7. บ้านธิ 129.024 2.72 17,770 4.38 136.78 

8. เวียงหนองล่อง 49.433 1.24 17,450 4.30 354.74 

รวม 4,505.882 100 406,168 100 90.11 
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 
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2) สถานการณ์ด้านแรงงานในจังหวัดล าพูน 

 จากการด าเนินงานวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของประชากร           
โดยส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน เพ่ือน าเสนอเป็นข้อมูลปี 2561 ดังนี้ 

ประชากรและก าลังแรงงาน จ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน  
เปรียบเทียบ ปี 2560 - 2561 ของจังหวัดล าพูน 

สถานภาพแรงงาน 
ปี 25560 ปี 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประชากรจังหวัดล าพูน 196,902 209,483 406,385    
ผู้มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป 171,171 184,627 355,798 171395 185278 356673 
1.ก าลังแรงงานรวม 136,541 125,536 262,077 133570 123174 256744 
1.1 ก าลังแรงงานปัจจุบัน 136,194 125,368 261,562 133570 123174 256744 
- ผู้มีงานท า  135,058 124,691 259,749 132712 122629 255342 
- ผู้ว่างงาน 1,136 677 1,813 132712 122629 255342 
1.2 ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 347 168 515 - - - 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 34,630 59091 93,721 37825 62105 99929 
- ท างานบ้าน 545 23263 23,808 800 27581 28382 
- เรียนหนังสือ 12,304 11563 23,867 11198 8243 19440 
- อ่ืน ๆ  21,781 24265 46,046 25827 26280 52107 
อัตราการว่างงาน  0.83 0.53 0.69 0.5 0.3 0.4 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

3) การศึกษาในจังหวัดล าพูน 

ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) 
3.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558–2559ระดับเขตพ้ืนที่  
 

วิชา คะแนนเฉลี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 51.33 54.29 +2.93 
คณิตศาสตร์ 46.72 41.34 -5.38 
วิทยาศาสตร์ 43.73 41.71 -2.02 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.01 45.92 -3.09 
ภาษาอังกฤษ 38.43 31.98 -6.45 
เฉลี่ยทุกวิชา 45.84 43.04 -2.80 
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3.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(ONET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับเขตพ้ืนที่  

 
วิชา คะแนนเฉลี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ 

ภาษาไทย 54.29 49.17 -5.12 
คณิตศาสตร์ 41.34 38.16 -3.18 
วิทยาศาสตร์ 41.71 39.28 -2.43 
ภาษาอังกฤษ 31.98 33.55 +1.57 
เฉลี่ยทุกวิชา 43.04 40.04 -3.00 

 
3.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558– 2559 ระดับเขตพ้ืนที่  

วิชา คะแนนเฉลี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 42.59 45.59 +3.00 
คณิตศาสตร์ 28.63 25.37 -3.26 
วิทยาศาสตร์ 36.21 34.14 -2.07 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.56 47.16 +2.60 
ภาษาอังกฤษ 26.29 28.46 +1.17 
เฉลี่ยทุกวิชา 35.66 33.39 +0.49 

 
3.4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับเขตพ้ืนที่  
 

วิชา คะแนนเฉลี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 45.59 47.51 +1.92 
คณิตศาสตร์ 25.37 22.17 -3.20 
วิทยาศาสตร์ 34.14 31.03 -3.11 
ภาษาอังกฤษ 28.46 26.22 -2.24 
เฉลี่ยทุกวิชา 33.39 31.73 -1.66 
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4)  สาธารณสุข 
  จ านวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 – 2561 พบว่า
บุคลากรทางการแพทย์มีจ านวนและอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับประชากรในจังหวัดล าพูน ในด้านการ
ส่งเสริมป้องกันและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนแพทย์ 123 คน 
อัตราส่วน แพทย์ 1 คน ต่อประชากร 3,300 คน  มีจ านวนทันตแพทย์ 40 คน อัตราส่วนทันตแพทย์ 1 คน ต่อ
ประชากร 10,148  มีจ านวนเภสัชกร 80 คน อัตราส่วนเภสัชกร 1 คน ต่อประชากร 5,074 คน  มีจ านวน
พยาบาลวิชาชีพ  874  คน อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ต่อประชากร 464  คน  

ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสถานบริการสาธารณสุข 

ตารางท่ี 1 จ านวนและอัตราบุคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญ ปีงบประมาณ  2558 – 2561 

ที ่ บุคลากรทีส่ าคัญ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน 
อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

จ านวน 
อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

จ านวน 
อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

จ านวน 
อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

1 แพทย ์ 95 1:4268 103 1:3945 122 1:3328 123 1:3300 
2 ทันตแพทย์ 34 1:11926 36 1:11288 44 1:9227 40 1:10148 
3 เภสัชกร 69 1:5876 70 1:5806 79 1:5139 80 1:5074 
4 พยาบาลวิชาชีพ 726 1:558 744 1:546 897 1:453 874 1:464 

ที่มา : รายงานประจ าปี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อคนต่อปี) , อัตราการใช้บริการ
ผู้ป่วยใน (ต่อวันต่อคน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 

ท่ี 
บุคลากร
ท่ีส าคัญ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวน 
อัตราส่วน
ต่อผู้ป่วย

ใน 

อัตราส่วน
ต่อผู้ป่วย

นอก 
จ านวน 

อัตราส่วน
ต่อผู้ป่วย

ใน 

อัตราส่วน
ต่อผู้ป่วย

นอก 
จ านวน 

อัตราส่วน
ต่อผู้ป่วย

ใน 

อัตราส่วน
ต่อผู้ป่วย

นอก 
จ านวน 

อัตราส่วน
ต่อผู้ป่วย

ใน 

อัตราส่วน
ต่อผู้ป่วย

นอก 

1 แพทย์ 95 1:562 1:6351 103 1:545 1:5794 122 1:453 1:5045 123 1:487 1:5003 

2 
ทันต
แพทย์ 

34 1:1570 1:17745 36 1:1560 1:16576 44 1:1257 1:13987 40 1:1499 1:15383 

3 เภสัชกร 69 1:773 1:8744 70 1:802 1:8525 79 1:700 1:7790 80 1:749 1:7691 

4 
พยาบาล
วิชาชีพ 

726 1:74 1:831 744 1:76 1:802 897 1:62 1:686 874 1:69 1:704 

 
จากตารางที่ 1และ 2 จ านวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส าคัญ ต่อการ

ให้บริการปีงบประมาณ 2558 – 2561 พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญมีอัตราส่วนต่อประชากรที่ลดลง 
และมีอัตราส่วนต่อการให้บริการทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก มีแนวโน้มลดลงทุกปีเช่นกัน  
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ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญ ต่อประชากร ปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แพทย์ 
ทันต
แพทย ์

เภสัชกร 
พยาบาล
วิชาชีพ 

พยาบาล
เทคนิค 

บุคลากรทาง
การแพทย์อื่นๆ 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

อ าเภอเมือง 83 15 44 446 4 219 692 

อ าเภอแม่ทา 5 4 3 56 0 54 80 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 6 4 5 64 0 54 63 

อ าเภอลี ้ 9 4 9 93 0 83 123 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง 3 3 4 46 0 52 50 
อ าเภอป่าซาง 11 5 8 79 0 73 115 

อ าเภอบ้านธิ 3 3 4 53 0 29 46 
อ าเภอเวียงหนองล่อง 3 2 3 37 0 20 28 

        รวม 123 40 80 874 4 584 1197 
ที่มา : รายงานประจ าปี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

จากตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจ าปี พ.ศ. 2561 แยกราอ าเภอ 
อ าเภอเมือง ซึ่งโรงพยาบาลล าพูนตั้งอยู่ มีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมากกว่าอ าเภออ่ืนๆ  
เนื่องจากโรงพยาบาลล าพูนเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 411 เตียง มีแพทย์เฉพาะทางที่ส าคัญทุกสาขา ใน
อ าเภออ่ืนๆ โรงพยาบาลชุมชนที่มีจ านวนแพทย์มากท่ีสุด ได้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง รองลงมาคือ โรงพยาบาลลี้  
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  โรงพยาบาลแม่ทา  โรงพยาบาลบ้านธิ  โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และโรงพยาบาลเวียง
หนองล่อง  ตามล าดับ 
ตารางท่ี 4 จ านวนหน่วยบริการและจ านวนเตียง  ปีงบประมาณ  2558- 2561 แยกรายอ าเภอ   

ท่ี อ าเภอ โรงพยาบาล 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
 จ านวน

เตียง 
ระดับ 

จ านวน
เตียง 

ระดับ 
จ านวน
เตียง 

ระดับ 
จ านวน
เตียง 

ระดับ 

1 เมือง 
รพท.ล าพูน  411 S 411 S 411 S 411 S 

รพ.หริภุญชัย  100   100   100   100   
รพ.ศิริเวชล าพูน  59   59   59   59   

2 แม่ทา รพช.แม่ทา  30 F2 30 F2 30 F2 30 F2 
3 บ้านโฮ่ง รพช.บ้านโฮ่ง  30 F2 30 F2 30 F2 30 F2 
4 ลี ้ รพช.ลี้  60 F1 60 F1 60 F1 60 F1 

5 ทุ่งหัวช้าง รพช.ทุ่งหัวช้าง  30 F2 30 F2 30 F2 30 F2 
6 ป่าซาง รพช.ป่าซาง  60 F2 60 F2 60 F2 60 F2 
7 บ้านธิ รพช.บ้านธิ  30 F2 30 F2 30 F2 30 F2 

8 เวียงหนองล่อง 
รพช.เวียงหนอง

ล่อง 
 

30 F3 30 F3 30 F3 30 F3 
รวมเฉพาะหน่วยงานของรัฐ  681   

  
681   

  
681   

  
681   

  รวมทั้งหมด  840 840 840 840 
ที่มา : รายงานประจ าปี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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สาเหตุและอัตราการตายของประชากรจังหวัดล าพูน 5 อันดับแรก 
ตารางท่ี 5   สาเหตุและอัตราการตายของประชากรจังหวัดล าพูน 5 อันดับ ต่อแสนประชากร  
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2561 

ท่ี กลุ่มโรค 
2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวน 
อัตราต่อ
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อ
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อ
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อ
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อ
ประชากร 

1 เนื้องอกร้าย 516 127.32 578 142.55 467 114.92 530 130.54 564 138.94 
2 โลหิตเป็นพิษจากการติดเชื้อ 232 57.25 218 53.77 228 56.10 200 49.26 259 63.81 

3 
ปอดอักเสบจากเชื้อ
แบคทีเรีย 

110 27.14 99 24.42 148 36.42 164 40.39 222 54.69 

4 โรคหลอดเลือดในสมอง 140 34.55 144 35.51 139 34.20 203 50.00 209 51.49 
5 ไตวายเรื้อรัง 108 26.65 120 29.60 109 26.82 187 46.06 187 46.07 

ที่มา : รายงานประจ าปี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตาย 

ตารางท่ี 6 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จจังหวัดล าพูนปี 2552 - 2560 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

อัตราตายรวม 16.04 13.58 15.58 11.62 14.81 19.73 19.76 15.04 14.61 

ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ [Online:www.suisicethai.com] 

จังหวัดล าพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูง และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนดให้ไม่เกิน  
6.5 ต่อแสนประชากร ในปีพ.ศ. 2552 - 2560 ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ และจากรายงาน
พบว่ากลุ่มอายุของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายของจังหวัดล าพูน อาชีพเกษตรกรรม มีการพยายามฆ่าตัวตายมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้รับจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน และผู้ทีต่กงาน  
 

ปัจจัยที่ก่อเหตุของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ของจังหวัดล าพูนปี 2556-2561 ยังคงเป็นปัญหาเดิมได้แก่  
ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือท าร้ายตนเองเช่น ปัญหาความน้อยใจ ถูกดุด่า ต าหนิ 
ปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด ด้านปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ผู้ที่มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น   
ผู้ที่ติดสุรา นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัวมีความพยายามฆ่าตัวตายด้วย 
 

จังหวัดล าพูนได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางจิตจากการติดสารเสพติดและสุรา รวมทั้งคัดกรองและให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง และน านโยบายรวมทั้งกลยุทธ์ไปด าเนินการในพื้นที่ (ชุมชน วัด โรงเรียน) ทุกอ าเภอที่มีปัญหาการฆ่า
ตัวตาย ตลอดจนการบูรณาการท างานจากทุกภาคส่วนราชการและทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้สามารถลด
ปัญหาการฆ่าตัวตายได ้
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สถานการณ์แนวโน้มประชากร 
ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนการเกิด การตาย จังหวัดล าพูนจ านวนเพิ่มตามธรรมชาติ  ปีงบประมาณ  2558 – 
2561 

ปี  
งบประมา

ณ 

จ านวนเกิด จ านวนตาย จ านวนเพิ่ม
ตามธรรมชาต ิ

ชาย หญิง รวม อัตรา/พัน ชาย หญิง รวม อัตรา/พัน ร้อยละ 
2558 1534 1551 3085 7.61 2266 1623 3889 9.57 -0.19 
2559 1554 1469 3023 7.43 2389 1703 4099 10.10 -0.26 
2560 1502 1363 2865 7.06 2182 1526 3708 9.13 -0.20 
2561 1504 1363 2867 3.64 1194 898 2092 5.15 -0.15 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 
แผนภูมิ   ร้อยละการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2561 
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แผนภูมิ   ปิรามิดประชากร  ปี 2551 เปรียบเทียบกับ ปี 2561 

            ปิรามิดประชากรจังหวัดล าพูนปี 2551                      ปิรามิดประชากรจังหวัดล าพูนปี 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชากรเปรียบเทียบระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปีพ.ศ. 2561 แนวโน้ม ฐาน

ของรูป ปิระมิดประชากร แคบลง แต่จะค่อยๆกว้างขึ้นในช่วงของอายุ 50 – 60 ปี ทั้งกลุ่มอายุชายและหญิง  
จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดล าพูน มีแนวโน้มของประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

 จึงต้องวางแผนในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมแก่คนหนุ่มสาว ให้เป็นคน
สูงวัยที่มีคุณภาพ ( Active Aging ) จนถึงการเตรียมระบบบริการสุขภาพที่รองรับปัญหาโรคเรื้อรัง และโรคที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ 

5)  สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
ตารางแสดงจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 

 
รายการข้อมูล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ประชากรรวมทั้งหมด 196,184 209,734 405,918 
60 - 70 ปี 25,658 30,160 55,818 
71 - 80 ปี 9,086 10,479 19,565 
81 - 90 ปี 3,936 5,329 9,265 
91 - 100 ปี 476 731 1,207 
100 ปีขึ้นไป 14 16 30 

รวม 39,170 46,715 85,885 
ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน 

จากตารางผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 85,885 คน คิดเป็นร้อยละ 21.16 ของประชากร
ทั้งหมด จ าแนกตามช่วงอายุ ดังนี้ 1) อายุ 60-70 ปี 55,818 คน 2) อายุ 71-80 ปี 19,565 ปี 3) อายุ 81-90 ปี  
9,265 คน 4) อายุ 91-100 ปี 1,207 คน 5) 100 ปีขึ้นไป 30 คน 

หญิง ชาย ชาย หญิง 
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7,565

4,113
3,844

3,471

2,887

1,374

973 923

1,349

525 685 622
39

858

196 333
81 22 25 42 2 61

15
33

กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีรายไดน้้อย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นคนพิการ

35289

25150

8212

ผู้สูงอายุท่ึลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

Social Map

  ปี พ.ศ. 2560 มีผู้สูงอายุที่กู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ มีจ านวน 25 คน  
 ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 35,289 ราย 

(ท่ีมา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน) 

แผนภูมิกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จ านวน 25,150 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
  ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล Social Map จัดเก็บได้ 8,212 ราย 

แผนภูมิข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ส ารวจได้กับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
 ข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ส ารวจได้ คิดเป็น 32.65 % ของข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
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จังหวดั/อ ำเภอ

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

ทุ่งหวัชำ้ง 4 1 5 1 - 1 13 15 28
ล้ี 18 8 26 7 3 10 71 63 134
เมืองล ำพนู 43 12 55 31 6 37 108 69 177
บำ้นโฮ่ง 10 5 15 - 1 1 32 26 58
ปำ่ซำง 5 3 8 12 1 13 29 24 53
เวยีงหนอง 2 1 3 - - - 11 9 20
แม่ทำ 27 5 32 2 - 2 23 20 43
บำ้นธิ 2 - 2 2 - 2 8 12 20

รวม 111 35 146 55 11 66 295 238 533

รวมท้ังหมด 111 35 146 55 11 66 295 238 533 70 63 133 10,382 10,297 20,679

70 63 133 10,382 10,297 20,679

3 3 6 453 366 819
8 5 13 1,091 1,067 2,158
5 7 12 605 741 1,346

26 9 35 1,663 1,798 3,461
2 3 5 1,133 1,125 2,258

11 22 33 3,237 3,358 6,595
11 11 22 1,793 1,506 3,299
4 3 7 407 336 743

ล ำพนู ล ำพนู
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

รวม

 1 ประเภท

ประเภทควำมพกิำร

ทำงกำรเรียนรู้ ทำงออทิสติก พกิำรมำกกวำ่  ไม่ระบุ

จังหวดั/อ ำเภอ

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

ทุ่งหวัชำ้ง 46 52 98 102 67 169 155 135 290 53 43 96 29 20 49
ล้ี 218 167 385 485 380 865 757 694 1,451 125 95 220 101 85 186
เมืองล ำพนู 186 187 373 729 658 1,387 1,709 2,049 3,758 242 214 456 178 141 319
บำ้นโฮ่ง 78 71 149 274 240 514 577 652 1,229 95 77 172 65 50 115
ปำ่ซำง 124 137 261 311 280 591 997 1,189 2,186 97 96 193 62 59 121
เวยีงหนอง 44 47 91 110 83 193 354 543 897 62 34 96 17 17 34
แม่ทำ 66 81 147 262 222 484 536 599 1,135 97 88 185 70 47 117
บำ้นธิ 52 54 106 85 72 157 247 175 422 31 27 58 23 23 46

รวม 814 796 1,610 2,358 2,002 4,360 5,332 6,036 11,368 802 674 1,476 545 442 987

รวมท้ังหมด 814 796 1,610 2,358 2,002 4,360 5,332 6,036 11,368 802 674 1,476 545 442 987

หรือส่ือควำมหมำย หรือทำงร่ำงกำย หรือพฤติกรรม

ทำงกำรเหน็ ทำงกำรได้ยนิ ทำงกำรเคล่ือนไหว ทำงจิตใจ ทำงสติปญัญำ

ล ำพนู

ประเภทควำมพกิำร

6) สถานการณ์คนพิการ 

ตารางสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ าแนกตามอ าเภอ ประเภทความพิการ และเพศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ าแนกตามอ าเภอ ประเภทความพิการ และเพศ  
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65 45 30 28 23 14 13 7

871

462 429
339 319

223
145

94

1,633

975

788

577 569

458

148
83

เมือง ลี้ ป่าซาง แม่ทา บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ

กลุ่มเยาวชนที่มีรายได้น้อยและเป็นคนพิการ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเป็นคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและเป็นคนพิการ

9043

8338

5964

คนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรฐั

กลุ่มเป้าหมาย

Social Map

ที่มา : ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 คนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 7,890 คน  
 กลุ่มเป้าหมาย 7,830  คน 

แผนภูมิ แสดงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่มคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลคนพิการที่ได้จากการเก็บข้อมูล Social Map จ านวนคนพิการทั้งหมด 5,964 คน 

แผนภูมิข้อมูลคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมท่ีส ารวจได้ เทียบกับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
จากแผนภูมิที่  10 ข้อมูลคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ส ารวจได้  คิดเป็น 71.53 % ของข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 
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พบว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยส่วนมาจะเป็นคนพิการ 
  ชมรม/สมาคมคนพิการในจังหวัดล าพูน จ านวน 13 ชมรม 
  การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ จ านวน 63 แห่ง 341 คน 
  มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในจังหวัด 29 แห่ง 

7) คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ผู้แสดงความสามารถ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2557 ค านิยามคนไร้ที่พ่ึง หมายถึงบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย
และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ , บุคคลที่มีฐานะยากจน บุคคลที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ บุคคลที่
อยู่สภาวะยากล าบาก และ ไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้ ทั้งก าหนดให้มีการจัดตั้ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจัดให้มีที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การบริการการแพทย์ และ ฝึกอบรมอาชีพแก่
คนไร้ที่พ่ึง ก าหนดให้ช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็นแก่คนไร้ที่พ่ึง 

 สถานการณ์คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2560 ได้ส ารวจพบ 52 ราย จังหวัดล าพูนได้ให้การ
ช่วยเหลือตามขั้นตอนในการช่วยเหลือ แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคนไร้ที่พ่ึง ปีงบประมาณ 2560 ได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พ่ึง ร่วมกับคณะท างาน
แก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดล าพูน โดยได้ประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึง ส าหรับด้านส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึง 
ได้จัดกิจกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย , การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์ , การสงเคราะห์
ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ ,จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว เพ่ือป้องกันการถูกล่อลวง และ
จัดโครงการสถานีสวัสดิการ , รณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตอาสา เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันปัญหาของชุมชน และให้
การช่วยเหลือบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

การช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ คนเร่ร่อน ไร้ที่พึง เรี่ยไรและขอทาน 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 จ านวน 52 ราย 
สถิติผู้รับบริการจ าแนกตามเพศ 
 - เพศชาย  จ านวน       40 คน 
 - เพศหญิง  จ านวน       12 คน 
  รวม  จ านวน       52 คน 
ประเภทผู้รับบริการ 
 - คนไร้ที่พ่ึง  จ านวน       48 คน 
          - คนขอทาน       จ านวน         4 คน 
  รวม  จ านวน        52 คน 

 คนเร่ร่อนที่ได้จากการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ านวน 6 ราย 

ตาราง แสดงข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
สถานคุ้มครองสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 2 
ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดล าพูน 2 
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ส่งกลับภูมิล าเนา 24 
มอบเงินสงเคราะห์ , มอบเครื่องอุปโภคบริโภค           22 
หนีออกจากศูนย์คุ้มครองฯ 1 
ไม่ขอรับความช่วยเหลือ 1 

รวม 52 
 ที่มา:ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดล าพูน 

  สรุปรายงานสถิติการออกบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ จังหวัดล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 

8) ค้ามนุษย ์

สถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดล าพูน 
 จากข้อมูลทั่วไปทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและบริบทแวดล้อมใน
สภาพสังคมที่เป็นลักษณะสังคมเชิงซ้อน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงท าให้จังหวัดล าพูน มีสถานะเป็น
ทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์ จังหวัดได้ท าการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด าเนินการด้าน
การค้ามนุษย์ โดยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดนอกจากนี้ หน่วยงานทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ปรากฏข้อมูลสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง หรือเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ดังนี้ 
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ตาราง สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย 
ล าดับ ประเภทปัจจัยเสี่ยง จ านวน (แห่ง) 

1 โรงงาน 101 
2 ร้านอาหาร 410 
3 ร้านคาราโอเกะ 153 
4 สถานบริการนวด 21 
5 ลูกจ้างเกษตรกรรม(สวนล าไย,สวนมะม่วง.ฯลฯ) 53 
6 กรรมกร 7 
7 อ่ืนๆ (ระบุ).......หอพัก..... 40 
 รวม 785 

ข้อมูลสถานบริการและพ้ืนที่เสี่ยงในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตาราง สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้าประเวณี 

ล าดับ ประเภทปัจจัยเสี่ยง จ านวน (แห่ง) 
1 สถานบันเทิง 27 
2 สถานบริการนวด 16 
3 ร้านอาหาร 90 
4 ร้านคาราโอเกะ 20 
5 ร้านเกม/ร้านอินเตอร์เน็ต 0 
6 หอพัก/ห้องเช่า 545 
7 อ่ืนๆ (ระบุ)...บ้านเช่า.... 2 
 รวม 700 

ข้อมูลสถานบริการและพ้ืนที่เสี่ยงในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดล าพูน  
4 ประเภท จ านวน 88 แห่ง ประกอบด้วย 

1. สถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าว 
2. สถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานเด็ก 
3. กิจการปศุสัตว์ 
4. กิจการก่อสร้าง 
ทีมตรวจบูรณาการฯ ได้ออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 12 ครั้ง 
1.1 สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง จ านวน 44 แห่ง (ร้อยละ 50) แยกเป็น 

• สถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าว จ านวน 18 แห่ง 
• สถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานเด็ก จ านวน 9 แห่ง 
• กิจการปศุสัตว์ จ านวน 9 แห่ง 
• กิจการก่อสร้าง จ านวน 8 แห่ง 
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1.2 จ านวนลูกจ้างท่ีตรวจ ทั้งสิ้นจ านวน 1,903 คน แยกเป็น 
• แรงงานคนไทย จ านวน 1,107 คน 

 (แรงงานเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปี) จ านวน 1 คน 
• แรงงานต่างด้าว จ านวน 695 คน 

    - สัญชาติเมียนมาร์ จ านวน 661 คน 
- สัญชาติไต้หวัน จ านวน 3 คน 
- บุคคลพื้นที่สูง จ านวน 4 ราย 
- แรงงานเด็ก (อายุระหว่าง 15-18 ปี) จ านวน 27 คน 

ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดล าพูน 
 

ตารางสถิติการคัดแยกผู้ต้องสงสัยตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
 

ปีงบประมาณ กลุ่ม 
ไทย เมียนมาร์ 

รวม 
ต่ ากว่า 18 ปี 18 ปีขึ้นไป ต่ ากว่า 18 ปี 18 ปีขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

2560 
แรงงาน - - - - 2 - 16 11 18 11 

สถานบริการ - - - - - 4 - 1 - 5 

2561 
แรงงาน - - - - - 6 2 4 2 10 

สถานบริการ - 5 - - - - - - - 5 
ทีม่า ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
 

      9) ที่อยู่อาศัย ชุมชนผู้มีรายได้น้อย 
  จากการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 พบว่าการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการ

สร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เดือดร้อนในพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการร่วมกันด าเนินการใน
ทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ตั้งแต่การส ารวจ กลั่นกรองข้อมูลผู้เดือดร้อน การคัดเลือก การ
รวมกลุ่มผู้เดือดร้อน จัดซื้อวัสดุและด าเนินการก่อสร้างร่วมกัน ซึ่งท าให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ภายใต้
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน การสมทบ/ร่วมแรงก่อสร้างของผู้เดือดร้อนและคนในชุมชน ท าให้เกิดการคืน
ทุนสู่กองทุนาของชาวชุมชนเองส าหรับผู้เดือดร้อนล าดับต่อมา ที่อาจยังไม่ได้การสนับสนุนในชุดแรกหรือ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของชุมชนต่อไป รวมทั้งน าไปสู่การเชื่อมต่อกับฐานงาน
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน 
 ทั้งนี้  ผลการด าเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดล าพูน เพ่ือช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนผู้มีรายได้น้อย เพ่ือให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการ
จัดการตนเองต่อไป มีดังนี ้

 โครงการบ้านพอเพียงชนบท จ านวน 214 แห่ง 
 การช่วยเหลือการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ จ านวน 13 แห่ง 
 ปรับสภาพที่อยู่อาศัยจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2560  

จ านวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 46 แห่ง 
 โครงการ 1 ต าบลซ่อม 1 ต าบลสร้าง 35 หลัง 
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214

13

46

35

โครงการบ้านพอเพียงชนบท 

การช่วยเหลือการปรับสภาพบ้านผูสู้งอายุ

การปรับสภาพท่ีอยู่อาศัยจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดล าพูน

โครงการ 1 ต าบลซ่อม 1 ต าบลสร้าง

แผนภูมิแสดงสถิตการให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
 

ตารางข้อมูลผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2560 ของพัฒนาชุมชน ข้อมูล จปฐ. 

สภาพแวดล้อม 

จ านวนคนที่
ส ารวจทัง

หมด
(ครัวเรือน) 

ผ่านเกณฑ์() ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 
จ านวน

(ครัวเรือน) 
ร้อยละ 

ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 
และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 

115,301 114,815 99.58 486 0.42 

ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 
5 ลิตร ต่อวัน 

115,301 114,994 99.73 307 0.27 

ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

115,301 109,843 95.27 5,458 4.73 

ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 115,301 114,335 99.16 966 0.84 
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัย
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี 

115,301 112,365 97.45 2,936 2.55 

ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

115,301 115,164 99.88 137 0.12 

ที่มา ข้อมูล จปฐ. 2560 ส านักงานพัฒนาชุมชน  
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8,008

10,368

5,074

5,294

จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

จ านวนผู้ประสบปัญหาทั้งหมด (คน)

จ านวนหัวหน้าครัวเรือนที่ประสบปัญหา (คน)

จ านวนสมาชิกที่ประสบปัญหา (คน)

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ส่วนที่ 2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์และชี้ให้เห็นในสถานการภาพรวม คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมในพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากท้องที่และท้องถิ่น ในห้วงเวลา กุมภาพันธ์ 2561 
ซึ่งส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน เป็นผู้รวบรวมและบันทึกข้อมูล สามารถ
เรียงล าดับข้อมูลสรุปผล ได้ดังนี้ 
 

แผนภูมิข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ Social Maps ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
 
 

ตารางท่ีประเด็นปัญหาจากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล Social Map (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ประเด็นปัญหา จ านวน (ราย) 
1 มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 7,530 
2 ยากจน 5,087 
3 เจ็บป่วยเรื้อรัง 1,837 
4 มีหนี้สิน และไม่มีการออม 1,586 
5 ไม่มีอาชีพ 1,222 
6 ว่างงาน 1,158 
7 อยู่ในครอบครัวยากจน/บิดามารดา หย่าร้างทิ้งร้างถูกคุมขัง/แยกกันอยู่และ

ได้รับความล าบาก 
995 

8 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว 657 
9 ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 290 
10 ที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย 273 
11 ขาดแคลนกายอุปกรณ์ 188 
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12 ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัย/ก าลังความสามารถและสติปัญญา 156 
13 จิตเวช 155 
14 ขาดทักษะในกระประกอบอาชีพ 143 
15 ป่วยเป็นโรคร้ายแรง 141 
16 ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ 137 
17 ถูกทอดทิ้ง อยู่ตามล าพัง ไม่มีผู้ดูแล และมีปัญหาในการด ารงชีวิต 82 
18 ขาดโอกาสทางการศึกษา 82 
19 ม่ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามล าพัง 75 
20 ติดเชื้อเอดส์/ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ (HIV) 72 
21 ไม่เรียนหนังสือ 70 
22 ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ 35 
23 ก าพร้า 29 
24 ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 26 
25 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และไม่พร้อมในการเลี้ยงบุตร 19 
26 เสี่ยงต่อการประท าผิด 16 
27 ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม 13 
28 ประพฤติตนไม่เหมาะสม 9 
29 เร่ร่อน 6 
30 ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ 5 
31 ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 3 
32 เป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อ่ืน 3 
33 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศ 2 
34 ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 1 
35 ถูกละเมิดทางเพศ 1 
36 ถูกบังคับใช้แรงงาน 1 
37 อ่ืนๆ 227 

ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
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ตารางข้อมูลความต้องการของผู้ประสบปัญหาที่ส ารวจได้ 

ล าดับ ความต้องการ จ านวน (ราย) 
1 เงินสงเคราะห์ 8,863 
2 เงินทุนประกอบอาชีพ 2,494 
3 เบี้ยความพิการ 584 
4 ฝึกอาชีพ 570 
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 404 
6 ทุนการศึกษา 393 
7 ส่งเข้ารับการรักษา/บ าบัด 251 
8 ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย/คุ้มครองสิทธิ์ 40 
9 เข้าสถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครอง 7 
10 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ 5 
11 อ่ืนๆ 149 

ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
 

ตารางแสดงสิทธิสวัสดิการที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเคยได้รับ 
 

ล าดับ สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ จ านวน (ราย) 
1 ไม่เคย 715 
2 เคย 9,474 

2.1 สวัสดิการที่ได้รับจากการลงทะเบียนโครงการเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 7,997 
2.2 สวัสดิการภาครัฐ 7,945 
2.3 เบี้ยความพิการ 5,648 
2.4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,883 
2.5 เงินสงเคราะห์ 692 
2.6 เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 293 
2.7 เงินทุนประกอบอาชีพ 163 
2.8 เงินซ่อมแซมบ้าน 112 
2.9 เครื่องช่วยคนพิการ 47 
2.10 เงินกู้ 38 
2.11 สวัสดิการภาคเอกชน 22 
2.12 อ่ืนๆ 103 

ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
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2.12.3.2 ข้อมูลด้านความม่ันคงท่ีส าคัญ 

  1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สรุปสถิตคิดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ หว้ง ต.ค.56-ก.ย.57 เปรียบเทียบ ต.ค.57-ก.ย.58 
ข้อมูล ณ 6 พ.ย.2561 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกบัชีวิต ร่างกายและเพศ   
    ห้วงแต่ ต.ค.56-ก.ย.57 มีคดีเกิดขึ้น 44 คดี จับกุม 18 คดี และต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดขึ้น  
32 คดี จับกุม 17 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 53.12% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ีก ำหนดไว้คือ
ร้อยละ 68.46 ผลกำรปฎิบัติบรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำมี
แนวโน้มกำรเกิดคดีลดลง 12 คดี คดีที่เกิดมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือคดีท ำร้ำยร่ำงกำย  

2. ฐานความผิดเกี่ยวกบัทรัพย ์ 
    ห้วงแต่ ต.ค.56-ก.ย.57 มีคดีเกิดขึ้น 212 คดี จับกุม 106 คดี และต.ค.57-ก.ย.58 มีคดี
เกิดขึ้น 288 คดี จับกุม 97 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 33.68% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ี
ก ำหนดไว้คือ   ร้อยละ 44.44 ผลกำรปฎิบัติไม่บรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปี
ท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพ่ิมขึ้น 76 คดี คดีที่เกิดมำกที่สุดในกลุ่มนี้คือคดีลักทรัพย์  

3. ฐานความผดิพิเศษ 
    ห้วงแต่ ต.ค.56-ก.ย.57 มีคดีเกิดขึ้น 45 คดี จับกุม 31 คดี และต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดขึ้น  
46 คดี จับกุม 35 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 76.09% เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ี
ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพ่ิมขึ้น 1 คดี คดีที่เกิดมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือ พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ 

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
    ห้วงแต่ ต.ค.56-ก.ย.57 จับกุมผู้กระท ำผิด 554 รำย ผู้ต้องหำ 544 คน และต.ค.57-ก.ย.
58 
จับกุมผู้กระท ำผิด 475 รำย ผู้ต้องหำ 578 คน เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำมี
แนวโน้มกำรจับกุมผู้กระท ำผิดลดลง 79 รำย คดีทีจ่ับกุมมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือ ยำเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัติ  ออกตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมกำรให้บริกำรแก่ชุมชน,จัดตั้งโครงกำรชุมชน
เข้มแข็ง เช่น หมู่บ้ำนปลอดยำเสพติด ,ปลอดอำชญำกรรม 
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- สรุปสถิตคิดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ หว้ง ต.ค.57-ก.ย.58 เปรียบเทียบ ต.ค.58-ก.ย.59 
ข้อมูล ณ 6 พ.ย.2561 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกบัชีวิต ร่างกายและเพศ   
    ห้วงแต่ ต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดขึ้น 32 คดี จับกุม 17 คดี และต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดขึ้น  
62 คดี จับกุม 51 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 82.26% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ีก ำหนดไว้คือ
ร้อยละ 63.46 ผลกำรปฎิบัติบรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำมี
แนวโน้มกำรเกิดคดีเพ่ิมขึ้น 30 คดี คดีท่ีเกิดมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือคดีท ำร้ำยร่ำงกำย  

2. ฐานความผิดเกี่ยวกบัทรัพย ์ 
    ห้วงแต่ ต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดขึ้น 288 คดี จับกุม 97 คดี และต.ค.58-ก.ย.59 มีคดี
เกิดขึ้น 468 คดี จับกุม 214 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 45.73% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ี
ก ำหนดไว้คือร้อยละ 44.44 ผลกำรปฎิบัติบรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ี
ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพ่ิมขึ้น 180 คดี คดีที่เกิดมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือคดีลักทรัพย์  

3. ฐานความผดิพิเศษ 
    ห้วงแต่ ต.ค.57-ก.ย.58 มีคดีเกิดขึ้น 46 คดี จับกุม 35 คดี และต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดขึ้น  
67 คดี จับกุม 45 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 67.16% เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ี
ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพ่ิมขึ้น 21 คดี คดีท่ีเกิดมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือ พ.ร.บ.ป่ำไม้ 
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4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
    ห้วงแต่ ต.ค.57-ก.ย.58 จับกุมผู้กระท ำผิด 475 รำย ผู้ต้องหำ 578 คน และต.ค.58-ก.ย.59  
จับกุมผู้กระท ำผิด 1,375 รำย ผู้ต้องหำ 1,656 คน เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำมี
แนวโน้มกำรจับกุมผู้กระท ำผิดเพ่ิมขึ้น 900 รำย คดีที่จับกุมมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือ ยำเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัติ  เพิ่มมำตรกำรและควำมเข้มในกำรปฏิบตัิของสำยตรวจ  ในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมและระงับเหตุร้ำยให้เต็มพื้นที่มำกขึ้นกว่ำกำรปฏิบัตปิกติ โดยเฉพำะตำมแหลง่ชุมชน
หนำแนน่ เพื่อตดัโอกำสกำรกระท ำผดิของคนร้ำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ ห้วง ต.ค.58-ก.ย.59 เปรียบเทียบ ต.ค.59-ก.ย.60 
ข้อมูล ณ 6 พ.ย.2561 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกบัชีวิต ร่างกายและเพศ   
    ห้วงแต่ ต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดขึ้น 62 คดี จับกุม 51 คดี และ ต.ค.59-ก.ย.60 มีคดี
เกิดขึ้น  70 คดี จับกุม 63 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 82.26% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ี
ก ำหนดไว้คือร้อยละ 90.00 ผลกำรปฎิบัติบรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ี
ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพ่ิมขึ้น 8 คดี คดีที่เกิดมำกที่สุดในกลุ่มนี้คือคดีท ำร้ำยร่ำงกำย  
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2. ฐานความผิดเกี่ยวกบัทรัพย ์ 
    ห้วงแต่ ต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดขึ้น 468 คดี จับกุม 214 คดี และต.ค.59-ก.ย.60 มีคดี
เกิดขึ้น 438 คดี จับกุม 293 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 66.89% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ี
ก ำหนดไว้คือร้อยละ 44.44 ผลกำรปฎิบัติบรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ี
ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีลดลง 30 คดี คดีที่เกิดมำกที่สุดในกลุ่มนี้คือคดีลักทรัพย์  

3. ฐานความผดิพิเศษ 
    ห้วงแต่ ต.ค.58-ก.ย.59 มีคดีเกิดขึ้น 67 คดี จับกุม 45 คดี และต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดขึ้น  
140 คดี จับกุม 108 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 77.14% เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปี
ท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพ่ิมขึ้น 731 คดี คดีที่เกิดมำกที่สุดในกลุ่มนี้คือ พ.ร.บ.ป่ำไม้ 

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
    ห้วงแต่ ต.ค.58-ก.ย.59 จับกุมผู้กระท ำผิด 1,375 รำย ผู้ต้องหำ 1,656 คนและต.ค.59-
ก.ย.60 จับกุมผู้กระท ำผิด 2,482 รำย ผู้ต้องหำ 2,788 คน เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ี
ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรจับกุมผู้กระท ำผิดเพิ่มขึ้น 1,107 รำย คดีท่ีจับกุมมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือ      
ยำเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัติ  ร่วมแรงร่วมใจกันท ำงำนอย่ำงบูรณำกำร โดยใช้ก ำลังจำกทุกฝ่ำยภำยใน 
สภ. และใช้ข้อมูลท่ีทันสมัยจำกทุกช่องทำงตำมท่ีเกิดขึ้นจริง ,ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วง
เวลาท่ีเหมาะสมเป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 วันและให้มีการเร่งรัดจับกุมคดีค้างเก่า
อย่างจริงจัง 
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สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ ห้วง ต.ค.59-ก.ย.60 เปรียบเทียบ ต.ค.60-ก.ย.61 
ข้อมูล ณ 6 พ.ย.2561 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกบัชีวิต ร่างกายและเพศ   
    ห้วงแต่ ต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดขึ้น 70 คดี จับกุม 63 คดี และ ต.ค.60-ก.ย.61 มีคดี
เกิดขึ้น  73 คดี จับกุม 67 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 91.78% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ี
ก ำหนดไว้คือร้อยละ 80.93 ผลกำรปฎิบัติบรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ี
ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพ่ิมขึ้น 3 คดี คดีที่เกิดมำกที่สุดในกลุ่มนี้คือคดีท ำร้ำยร่ำงกำย  

2. ฐานความผิดเกี่ยวกบัทรัพย ์ 
    ห้วงแต่ ต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดขึ้น 438 คดี จับกุม 293 คดี และต.ค.60-ก.ย.61 มีคดี
เกิดขึ้น 416 คดี จับกุม 275 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 66.11% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ี
ก ำหนดไว้คือร้อยละ 50.24 ผลกำรปฎิบัติบรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ี
ผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีลดลง 22 คดี คดีที่เกิดมำกที่สุดในกลุ่มนี้คือคดีลักทรัพย์  

3. ฐานความผดิพิเศษ 
    ห้วงแต่ ต.ค.59-ก.ย.60 มีคดีเกิดขึ้น 140 คดี จับกุม 108 คดี และต.ค.60-ก.ย.61 มีคดี
เกิดขึ้น 164 คดี จับกุม 115 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 70.12% เมื่อเปรียบเทียบห้วง
เดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพิ่มขึ้น 24 คดี คดีที่เกิดมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือ พ.ร.บ.ป่ำไม้ 

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
    ห้วงแต่ ต.ค.59-ก.ย.60 จับกุมผู้กระท ำผิด 2,482 รำย ผู้ต้องหำ 2,788 คนและต.ค.60-ก.ย.61 
จับกุมผู้กระท ำผิด 2,990 รำย ผู้ต้องหำ 3,121 คน เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำ      
มีแนวโน้มกำรจับกุมผู้กระท ำผิดเพิ่มขึ้น 508 รำย คดีที่จับกุมมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือยำเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัติ  ประชำสัมพันธ์สถำนภำพและสถำนกำรณ์อำชญำกรรมเพื่อให้ประชำชน
เพิ่มควำมระมัดระวังทรัพย์สินในช่วงเวลำท่ีเกิดเหตุ ,เน้นในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวส ำคัญตำมพื้นท่ี
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเท่ียว 
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สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ เดือน ต.ค.60 เปรียบเทียบ ต.ค.61 
ข้อมูล ณ 6 พ.ย.2561 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกบัชีวิต ร่างกายและเพศ   
    เดือน ต.ค.60 มีคดีเกิดขึ้น 4 คดี จับกุม 4 คดี และ ต.ค.61 มีคดีเกิดขึ้น 9 คดี จับกุม 8 คดี  
คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 88.89% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ีก ำหนดไว้คือร้อยละ 80.93 ผลกำร
ปฎิบัติบรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดีเพิ่มขึ้น 5 
คดี คดีที่เกิดในกลุ่มนี้เท่ำๆ กันคือคดีฆ่ำผู้อื่น,ท ำร้ำยร่ำงกำย,ข่มขืนกระท ำช ำเรำและอนำจำร  

2. ฐานความผิดเกี่ยวกบัทรัพย ์ 
    เดือน ต.ค.60 มีคดีเกิดขึ้น 30 คดี จับกุม 16 คดี และต.ค.61 มีคดีเกิดขึ้น 31 คดี จับกุม 
13 คดี คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 41.94% เกณฑ์เป้ำหมำยกลำงท่ีก ำหนดไว้คือร้อยละ 50.24 
ผลกำรปฎิบัติไม่บรรลุเป้ำหมำย เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิดคดี
เพ่ิมขึ้น 1 คดี คดีที่เกิดมำกที่สุดในกลุ่มนี้คือคดีลักทรพัย ์ 
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3. ฐานความผดิพิเศษ 
    เดือน ต.ค.60 มีคดีเกิดขึ้น 3 คดี จับกุม 1 คดี และต.ค.61 มีคดีเกิดขึ้น 6 คดี จับกุม 4 คดี           
คิดเป็น%ในกำรจับกุมได้ 66.67% เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปีท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเกิด
คดีเพ่ิมขึ้น 3 คดี คดีที่เกิดมำกที่สุดในกลุ่มนี้คือ พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิและพ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ 

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
    เดือน ต.ค.60 จับกุมผู้กระท ำผิด 204 รำย ผู้ต้องหำ 225 คนและต.ค.61 จับกุมผู้กระท ำผิด 
226 รำย ผู้ต้องหำ 227 คน เมื่อเปรียบเทียบห้วงเดียวกันกับปี ท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรจับกุม
ผู้กระท ำผิดเพ่ิมขึ้น 22 รำย คดีทีจ่ับกุมมำกท่ีสุดในกลุ่มนี้คือยำเสพติด 
แนวทางในการปฏิบัติ   เร่งรัดมำตรกำรด้ำนสำยตรวจให้มีควำมถี่ในกำรปรำกฏกำย เพ่ือลด 
แรงจูงใจในกำรกระท ำควำมผิด และเพ่ิมควำมเข้มในกำรตั้งด่ำนจุดตรวจ จุดสกัด 
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  2) สถานการณ์ด้านยาเสพติด 

  สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัดล าพูน ถือว่าอยู่ในขั้นไม่รุนแรง เนื่องจากจังหวัด
ล าพูนไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตเพียงแต่เป็นเส้นทางล าเลียงผ่านไปยังพ้ืนที่ตอนใน ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อย 
การแพร่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูน และอ าเภอป่าซาง ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่            
ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า รองลงมาเป็น กัญชา ฝิ่น และไอซ์ ตามล าดับ  

  สถานการณ์การด าเนนิงานดา้นการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด  

  การบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบาบัด 
และระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ 2561  แยกรายสถานบริการได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน รองลงมา ได้แก่ 
อ าเภอลี้ อ าเภอป่าซาง อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านธิ อ าเภอบ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง และทุ่งหัวช้าง ตามล าดับ 
กลุ่มอายุผู้เข้ารับการบาบัดรักษาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15 -24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน 

ผลการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (แยกรายสถานบริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัล าพูน ข้อมูลปีงบประมาณ 2561  (ตุลาคม 60 - 19 มีนาคม 2561)

โรงพยาบาล ชาย หญิง รวม 
ล าพูน                    148                      12                     160  
แม่ทา                     45                        2                      47  

บ้านโฮ่ง                     23                       -                        23  
ลี้                    145                      11                     156  

ทุ่งหัวช้าง                       4                       -                          4  
ป่าซาง                     65                      10                      75  
บ้านธิ                     29                        4                      33  

เวียงหนองล่อง                       6                        1                        7  

รวม                    465                      40                     505  
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ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

  การรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดล าพูนมอบหมายให้ทุกอ าเภอ
ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยให้นายอ าเภอทุกอ าเภอเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. การประชุมชี้แจงประเด็นที่ส าคัญและแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2562) และกรอบเวลาในการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
      (1) การทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นในการใช้เวทีทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      (2) การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยใช้ฐานข้อมูลจากสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และการพิจารณาจัดท าล าดับ
ความส าคัญของประเด็นความต้องการในระดับพ้ืนที่ และการพิจารณาว่า ลักษณะปัญหาความต้องการ หรือ
กิจกรรมใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการเพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอและจังหวัด ส าหรับและการรวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการ
บรรจุในแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือรายงานให้จังหวัดทราบ 

  2. การรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ได้ด าเนินการตามแนวทาง 
ดังนี้ 
         การน าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ โดยการจั ดการ
ประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา โดยให้ทุกอ าเภอเป็นผู้น าเสนอปัญหา และให้กลุ่มภารกิจ (Cluster) ทุกกลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 
สรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการจัดท าแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรราการ (ก.บ.จ.)  
        การก าหนดแนวทางการแก้ไขและพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนพ้ืนที่           
เป็นการพิจารณาของ ก.บ.จ. ว่าประเด็นใดควรน ามาพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือใช้งบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณใด ได้แก่ งบพัฒนาจังหวัดและเสนอขอจากกระทรวง กรมที่เกี่ยวข้อง และมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียด   
        การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตามการด าเนินงานของคณะท างานติดตาม เพ่ือรับทราบ
ปัญหาในการด าเนินการ และสอบถามสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือประกอบ                  
การพิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกัน 

  ทั้งนี้ สามารถสรุปการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ โดยจัดเรียง
ตามล าดับความส าคัญได้ ดังนี้ 

ที ่ สภาพปัญหา ปัญหา/ความต้องการ 
พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา/ 

ความรุนแรงของปัญหา 
1 ก า ร ย ก ร ะ ดั บ แ ล ะ ส ร้ า ง

มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
การท่องเที่ยวชุมชน 

 กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนมีความต้องการ
ให้ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
แล ะก ารท่ อ ง เที่ ย ว ชุ ม ช น  เชื่ อ ม โย ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ือสร้าง

8 อ าเภอ 51 ต าบล 
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ที ่ สภาพปัญหา ปัญหา/ความต้องการ 
พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา/ 

ความรุนแรงของปัญหา 
รายได้ให้แก่ชุมชน  

2 ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณู ปการได้ ดี ใน ระดั บหนึ่ ง             
แต่จังหวัดจ าเป็นต้องให้บริการรองรับกลุ่ม
แรงงานที่ ม าอยู่ อ าศั ย ใน พ้ืนที่ จั งห วัด 
จ านวนประมาณ 100,000 คน ท าให้เกิด
ความไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

8 อ าเภอ (โดยเฉพาะแหล่ง
ชุมชนหนาแน่นโดยรอบโรงงาน
อุตสาหกรรม) 

 2.1 ยังไม่มีศูนย์ก าจัดขยะ            
ในภาพรวมของจังหวัด 

- ถึงแม้ว่าการบริหารจัดการขยะ โดยชุมชน 
อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถ
รองรับการจัดการได้ในปัจจุบัน แต่ถ้าหาก
ไม่มีการเตรียมการบริหารจัดการรองรับใน
อนาคต อาจจะทาให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ทั้งนี้
เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวของชุมชน 
สถานประกอบการ โรงงาน บ้านพักอาศัย
อย่างต่อเนื่อง 
 

 2.2 การขาดแคลนน้ า - ปริมาณน้ าฝนและน้ าท่ าในฤดูแล้ งมี
ปริมาณน้อย เนื่องจากศักยภาพในการกัก
เก็บน้ า หรือแหล่งกักเก็บน้ ามีจ ากัด จังหวัด
ขาดศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บ
ขนาดใหญ่ เพ่ิมเติม จึงมีข้อจ ากัดในการ
พัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน โดยเฉพาะในเขต
อ าเภอทุ่งหัวช้าง เวียงหนองล่อง แม่ทา ลี้ 
บ้านธิ  
- แหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็ก  มีขนาดไม่
เพี ย งพอในการรองรับ น้ า  ท า ให้ ขาด
ประสิทธิภาพในการเติมน้ าในช่วงฤดูน้ า
หลาก หรือการระบายจากแหล่งเก็บน้ า
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่  ท าให้ เกิด
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง  
- ความต้องการใช้น้ ามีจ านวนมากขึ้นท าให้
ปริมาณน้ าที่กักเก็บไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และขาดความสมดุลท าให้ เกิด
ปัญหาในการบริหารจัดการ  ซึ่ งจังหวัด
ล าพูนเน้นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
ที่มีกิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้น้าอย่างเพียงพอ  

8 อ าเภอ 51 ต าบล 
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ที ่ สภาพปัญหา ปัญหา/ความต้องการ 
พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา/ 

ความรุนแรงของปัญหา 
- น้ าบ าดาลมีปริมาณ และคุณ ภาพไม่
เหมาะสม ในหลายพ้ืนที่ไม่สามารถนามาใช้
เพ่ือการบริโภค อุปโภคได้เนื่องจากมีสาร
ฟลูออไรต์สูง เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด  
- ความสามารถในการให้บริการสาธารณะ
ด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากพ้ืนที่การให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาคมีจ ากัดและยังไม่ครอบคลุม  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและสนับสนุน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาโดยทางเลือกในการ
ใช้น้ าบาดาลเพื่อกิจกรรมต่างๆ  

3 ปัญหาภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาอุทกภัย (น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก) 
ในพ้ืนที่รับน้ าจากล าน้ าแม่ทาและแม่น้ าลี้ 
จะมีความรุนแรงที่สุด เนื่องจากสภาพล าน้ า
มีความลาดชัน และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า
อย่างเพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาน้ ากัดเซาะ
ตลิ่ง ถนน ที่สวน บ้านเรือน ของประชาชน
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ เวียงหนอง
ล่อง และป่าซาง 

อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านโฮ่ง 
อ าเภอลี้ อ าเภอเวียงหนองล่อง 
และอ าเภอป่าซาง 

- ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากความสามารถใน
การจัดการแหล่งน้าเพ่ือรองรับปริมาณน้ า 
หรือการชะลอการไหลของน้ า เพ่ือน ามากัก
เก็บไว้ใช้ยังไม่เพียงพอ และอ่างเก็บน้ าที่มี
อยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ในทิศทางหรือพ้ืนที่ที่จะ
สามารถรองรับปริมาณน้ าดังกล่าว ส่วนอ่าง
เก็บน้ าที่มีอยู่หลายแห่งที่สามารถรองรับน้ า
ได้ แต่มีปัญหาในด้านประสิทธิภาพการรับ
น้ า เนื่องจากมีขนาดเล็ก และการก่อสร้าง
ในพ้ืนที่ที่เป็นความต้องการของประชาชน
ในหลายอ าเภอ มีปัญหาเป็นพ้ืนที่ในเขตป่า 

8 อ าเภอ 
 

- ปัญหาหมอกควันและไฟป่า เนื่องจากการ
เผาวัชพืชทางการเกษตร และการแผ้วถาง
เผาป่าเพ่ือก าจัดวัชพืชและเตรียมพ้ืนที่
การเกษตร ท าให้ในบางพ้ืนที่ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ เนื่องจากข้อจ ากัดของบุคลากร 
และปัญหาการปกคลุมมาจากพ้ืนที่จังหวัด
ใกล้เคียง 

พ้ืนที่ที่ มีความรุนแรง ได้แก่ 
อ าเภอ ลี้ อ าเภอแม่ทา อ าเภอ
บ้านโฮ่ง  อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
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ที ่ สภาพปัญหา ปัญหา/ความต้องการ 
พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา/ 

ความรุนแรงของปัญหา 
- ปัญหาวัช พืชในแม่น้ ากวง ท าให้ เกิด
ปัญหาน้ าเน่าเสีย เนื่องจากมีพ้ืนที่การรับน้ า
มาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ 
ควรจะมีมาตรการในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 

อ าเภอเมืองล าพูน 

- ปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรม ทาให้เกิดสารเคมี
ตกค้างในร่างกาย ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานและประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งท าให้เกิดปัญหาความเสื่อม
โทรมของสภาพดินเพื่อการเกษตร 

8 อ าเภอ 

4 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง 

ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมือง 
ประกอบกับสภาพแวดแล้วที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งใน
พ้ืนที่มีโรงงานอุตสาหกรรม มีแรงงานเข้า
มาท างานเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเป็นที่ตั้ง
ของคลังสินค้าและ Logistics ขนาดใหญ่
จ านวนมาก และการเดินทางไปสู่จังหวัด
เชียงใหม่แต่ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนซึ่งเป็น
เส้นทางเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดต่างๆ ในกลุ่ม
จังหวัด ยังไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านถนน้ท่าที่ควร จึงท าให้เกิดการกระจุก
ตัวของยานพาหนะ และอุบัติเหตุทางถนน 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือ
เชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
และจะสามารถลดต้นทุนในการขนส่งและ
การเดินทาง 

 

5 ขาดระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการขนส่งสาธารณะยังไม่เพียงพอ           
ต่อสภาพความต้องการของประชาชน 
โดยเฉพาะในเขตรอบเมืองและเชื่อมต่อ
ร ะห ว่ า งอ า เภ อ  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ค ว าม
หลากหลายของผู้ที่มาอยู่อาศัย ทั้งแรงงาน
นอกจังหวัดและแรงงานต่างด้าว ท าให้เกิด
สภาพปัญหาต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

8 อ าเภอ (การเชื่อมต่อระหว่าง
อ าเภอ/ต าบล และการขนส่ง
ภายในเขตเมือง) 

5 ปัญหาด้านอื่นๆ - การขาดแคลนฝีมือแรงงานภาคเกษตร 
โดยเฉพาะในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ปัจจุบัน           

8 อ าเภอ 
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ที ่ สภาพปัญหา ปัญหา/ความต้องการ 
พื้นที่ท่ีเกิดปัญหา/ 

ความรุนแรงของปัญหา 
ส่วนใหญ่ ใช้แรงงานต่างด้าว ท า ให้ เกิด
ปัญหาค่าแรงสูง ต้นทุนการผลิตเพ่ิม 
- ไม่มีตลาดกลางในพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้า
เกษตร หัตถกรรม และส่งผลให้ไม่เกิดการ
สร้างบรรยากาศการจูงใจให้แก่นักลงทุน 
- การลักลอบขนยาเสพติด ซึ่งเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมทาให้มีจ านวนแรงงานและ
ชุมชนหนาแน่นเกิดข้ึน 

อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง 
อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ 
อ าเภอเวียงหนองล่อง  
อ าเภอบ้านธิ - การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ

และผลิตสินค้า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้าหัตถกรรม ผ้าฝายทอมือ 
- การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตลอดจนการให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพขาด
ความต่อเนื่อง  
- ขาดการประชาสัม พันธ์  และปัญหา
ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน          
ไม่เพียงพอ 

(1) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านความม่ันคงและ 
ความสงบเรียบร้อย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1. เกษตรกรยังขาดการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใช้ในกระบวน 
การผลิตและการตลาด 
2. ส่วนใหญ่กระบวนการ
ผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสากล 
3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
4. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นที่
รู้จัก แพร่หลาย 
 

1. มี ก าร เป ลี่ ย น แป ล ง
โ ย ก ย้ า ย ข้ า ร า ช ก า ร
เจ้ าหน้ าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบ
บ่อย ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง
และบางหน่วยงานขาด
แคลนบุคลากร 
2. กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ 
ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาด
การพัฒนา การอนุรักษ์สืบ
ทอดที่จริงจังต่อเนื่องรวมทั้ง
ขาดการประชาสัมพันธ ์
4. การสนับสนุนงบประมาณ
ขอ งภ าค รั ฐ ด้ าน สั งค ม 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ยังมี
น้อย ล่าช้า/มีเงื่อนไขมาก 

1. ป ระ ช า ช น ส่ ว น ให ญ่
มองเห็นว่าการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นหน้าที่ ของ
ราชการเพียงฝ่ายเดียว 
2. อยู่ ใน เขต พ้ื นที่  Heart 
Land (นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ) ท าให้มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและมีข้อจ ากัดใน
การป้องกัน ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหามาก 
3. ยังมีการลักลอบขนยา
เส พ ติ ด  สิ น ค้ า ห นี ภ าษี 
แรงงานต่างด้าว ฯลฯ เข้า
มาในประเทศมากขึ้น ซึ่ ง
อ า เภ อ เมื อ งล า พู น เป็ น
อ า เ ภ อ ห นึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ

1. มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
โย ก ย้ า ย ข้ า ร า ช ก า ร ที่
รั บ ผิ ด ช อบ ใน พ้ื น ที่ อ ยู่
บ่อยๆ 
2. ขาดการประสานงาน
ระห ว่ าง เค รื อข่ ายและ
บุ คล ากรใน พ้ื นที่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
3. ส่วนราชการงบประมาณ
มีจ ากัด 
4. องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและ
การบั งคับใช้กฎหมายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร การควบคุม



143 

 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านความม่ันคงและ 
ความสงบเรียบร้อย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ขาดความคล่องตัว 
5. อ ง ค์ ก ร ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้
ความส าคัญและสนับสนุน
ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม
น้อย 
6. ขาดการจัดการข้อมูล
ส ารสน เท ศด้ าน สั งค ม 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น     
7. ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
ภาคเหนือซึ่งมีแรงงานจาก
ทั้ ง ต่ า งป ร ะ เท ศ  แ ล ะ
ต่างจั งหวัด เป็นจ านวน
มาก มีสภาพเป็นสั งคม
เมื อ ง ส่ งผลกระทบต่ อ
สังคมเดิมที่อยู่ใกล้เคียงสูง 
8. สังคมเริ่มเปลี่ยนไปสู่
สังคมเมือง มีประชาชน
จากต่างถิ่นเข้ามาอาศัยมา
ขึ้น การบริโภค วัฒนธรรม 
ค่านิยมตะวันตกเริ่มเข้ามา
มี อิทธิพลโดยเฉพาะต่อ
เด็กและเยาวชน ความ
เป็นสังคมชนบทเริ่มจาง
ห าย ไป  สั งค ม มี ค ว าม
ขัดแย้งและแตกแยกมาก
ขึ้น 
9. โรงพยาบาล ยั งเป็ น
ขน าด เล็ ก ไม่ เ พี ย งพ อ
บริการประชาชนและยัง
ขาดแคลนทั้ งบุ คลากร 
เค รื่ อ ง มื อ  อุ ป ก ร ณ์ ที่
ทันสมัย 
10. การบังคบัใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องยังไม่มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 

ผลกระทบ 
4. ประชาชนบางส่วนยังมี
การปกปิดข้อมูลยาเสพติด
โดยเฉพาะหากเกี่ยวข้องกับ
บุตรหลาน เครือญาต ิ
5. งบประมาณที่ได้รับยังไม่
เ พี ย ง พ อ  อ ป ท . ยั ง ให้
ความส าคัญกับภารกิจนี้ไม่
เท่าท่ีควร 
6. ข้อมูลที่จัดเก็บจากพ้ืนที่
ยังไม่เป็นระบบ ท าให้ข้อมูล
ที่ได้รับไม่ถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เป็นปัจจุบัน 
7. ยังไม่สามารถลงลึกถึง
ปัญหาที่แท้จริง เนื่องจากมี
การปิดบังข้อมูลที่แท้จริง 
โดยเฉพาะในครอบครัวหรือ
สถานศึกษา  
8. ยังขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ และ
ระบบอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัย
และมีคุณภาพส าหรับ ใช้
จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล 
 

มลพิษทางน้ า อากาศ และ
เสียง ฯลฯ 
5. ข า ด ก า ร ป ร ะ ส า น
เชื่ อมต่อข้อมู ลระหว่าง
เครือข่ายและองค์กรต่างๆ  
6. ขาดความตระหนักใน
ความส าคัญและการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแล รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของผู้มีส่วนได้ เสียอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง 
7. อุปกรณ์มีจ ากัด และไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
8. การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
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 (2) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม สาธารณสุข 

การศึกษา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ด้านความมั่นคง  

1 . ป ร ะ ช า ก ร ส่ ว น ให ญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร  
มี ราย ได้ ระดั บป านกลาง 
ผลผลิตทางการเกษตรมีราคา
ไม่แน่นอนตามกลไกตลาด ยัง
ขาดการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ที่ เอ้ือต่อการผลิต เช่น  น้ า 
ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ รวมทั้ง การ
บริหารจัดการที่ เหมาะสม
ตั้ ง แ ต่ ก ระบ วน ก ารผ ลิ ต            
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการ
จัดการด้ านการตลาดที่ ดี 
ด้านแรงงานยังขาดแคลน
แรงงาน ฝี มื อ  ต าม ค วาม
ต้องการของตลาดแรงงาน 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่
ใกล้ตลาดสินค้ า  และใกล้
ตลาดแรงงาน  จึ งมี ความ
ได้เปรียบ เชิงเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ อ่ืน  ๆ  หากได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาในทิศทางที่
ถูกต้อง เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

1. เนื่ องจากมีที่ ตั้ งอยู่ ใกล้
จั งห วั ด เชี ย ง ใหม่ ซึ่ ง เป็ น
ศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ของภาคเหนือและอยู่ใกล้กับ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ล าพูน ประกอบกับปัจจุบัน
เป็ น ยุ ค โล ก ไร้ พ รม แ ด น
( Globalization) มี ก า ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า รที่ ส ะ ด ว ก
รวดเร็วไร้ขีดจ ากัด  ท าให้
ส ภ า พ สั ง ค ม โด ย ร ว ม มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพสั งคมเกษตรกรรม
ชนบทสู่ความเป็นสังคมเมือง
อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว แ บ บ ก้ า ว
กระโดด รวมทั้งการที่คนรุ่น
ใหม่มีแนวโน้มทัศนคติวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น  โบ ร า ณ ส ถ า น 
โบราณวัตถุ ถูกละเลยขาด
การบูรณะ พัฒนา สืบทอด
อย่างถูกต้องเหมาะสม ท าให้
ส่ งผลกระท บ ต่ อ วิ ถี ก าร
ด ารงชีวิตทั้งระดับครอบครัว 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

1. ทรัพยากรดินและป่าไม้ 
ปั จ จุ บั น ดิ น ส่ ว น ให ญ่ มี
แนวโน้มสภาพเสื่ อมโทรม 
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของ
ธาตุอาหารในดิน มีการสะสม
ของสารเคมีเนื่องจากการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตรและ
ใน ภ าค อุตส าหกรรม การ          
ย้อมผ้า  ยังขาดการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม มีการบุก
รุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อขยายที่ดิน
ท าการเกษตรกรรม ตลอดจน
ปัญ หาการถู กท าลาย โดย         
ไฟป่า ฯลฯ 
2. ทรัพยากรน้ า ยังขาดการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี แ ล ะ
เหมาะสมแหล่ งต้นน้ าขาด
ความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
การถูกบุกรุกท าลายป่ าไม้ 
ห รื อ ถู ก รุ ก ล้ า แ ห ล่ ง น้ า
สาธารณะต่างๆ ขาดแคลน
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและ
เพื่อการอุปโภค บริโภค บาง
พื้ นที่ ป ระสบปัญ หามี การ
ป น เปื้ อ น ใ น น้ า ใ ต้ ดิ น            
อันเนื่องจากการใช้สารเคมี 
และบางพื้นที่มีสารฟลูออไรด์
ในน้ า ใต้ดินปริมาณสูงเกิน
มาตรฐาน และยังประสบกับ
อุทกภัยและภัยแล้งทุกๆปี 
3. มลพิษทางอากาศ  ยังมี
สถานการณ์ ไฟป่ า สภาวะ
หมอกควันจากการเผาในที่
โล่ง มลพิษจากยานพาหนะ 
การปศุสัตว์ ฯลฯ 

1. เนื่องจากประชากรส่วน
ใหญ่เป็นสังคมเกษตรชนบท
ที่ ยั งขาดการพัฒ นาการ
บ ริห ารจั ด การที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมจึงท าให้รายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรมี
รายได้ต่ า ยังไม่มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในครัวเรือน
เท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ภ าวะค่ าค รอ งชี พ ใน
ปัจจุบัน  การอยู่ใกล้แหล่ง
เจริญที่เป็นสังคมเมืองก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเร่งให้มี
ก าร เป ลี่ ยน สภ าพ สั งคม
ดั้งเดิมสู่สังคมเมืองเร็วขึ้นท า
ให้ท าให้ เกิดความขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
โดยรวม นอกจากนี้เนื่องจาก
เป็นพื้ นที่ รอยต่อระหว่าง
จังหวัด  มีการคมนาคมที่
สะดวกหลายเส้นทางจึงท า
ให้ สถาน การณ์ ก ารแพ ร่
ระบ าด ขอ งย า เสพ ติ ด มี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมาก
ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส า คั ญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาในทุกๆด้าน 
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(3) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง 
การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. กระบวนการผลิตยังไม่ เข้าสู่
ระบบมาตรฐานคุณภาพทางการ
ผลิตตามระบบสากล 
2. เก ษ ต ร ก ร ยั ง ข า ด ก า ร น า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์ 
3. การสนับสนุนการผลิตภาค
เกษตรกรรมยังไม่ครอบคลุมและ
พอเพี ยง เช่น  แหล่ งน้ า  ระบบ
ชลประทาน ฯลฯ 
4. ก า ร ใช้ ที่ ดิ น ยั ง ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
เห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร เพ าะ ป ลู ก            
ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
5. ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนยังไม่ได้
มาตรฐานและขาดการส่งเสริม
พัฒนาที่ต่อเนื่อง 
6. ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
ในช่วงฤดูเก็บเก่ียว 
7. เขตการค้าเสรี มีผลกระทบต่อ
เกษ ตรกร  เนื่ อ งจ ากป ระ เท ศ
ข้างเคียง ต่างก็มีผลผลิตคล้ายกัน 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและ

1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ยังต้อง
พัฒ นาศักยภาพความเป็นมือ
อาชีพที่สามารถให้การสนับสนุน 
ก ารพั ฒ น าภ าค เอ ก ช น แ ล ะ
ประชาชนและบางหน่วยงานขาด
แคลนบุคลากร 
2. กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ยังไม่
เข้มแข็งเท่าที่ควร 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดการ
พัฒนา  การอนุ รักษ์สืบทอดที่
จริงจังต่อเนื่องรวมทั้ งขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 
4. การสนับสนุนงบประมาณของ
ภาครัฐด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ ยังมีน้อย ล่าช้า/มีเงื่อนไข
มาก ขาดความคล่องตัว 
5. องค์กรท้องถิ่นให้ความส าคัญ
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ด้ า น สั ง ค ม 
ศิลปวัฒนธรรมน้อย 
6. ขาดการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้ าน สั งคม   ศิ ลป วั ฒ น ธรรม          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

1. ยังมีการลักลอบขนยาเสพติด 
สินค้าหนีภาษี   แรงงานต่างด้าว 
ฯลฯ  เข้ ามาในประเทศมากขึ้น           
ซึ่งอ าเภอบ้านธิ เป็นอ าเภอหนึ่งที่
ได้รับผลกระทบ 
2. เป็นพื้นที่ รอยต่อจังหวัดท าให้
ยากในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3. อยู่ติดพื้ นที่  Hart Land (นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ) ท าให้มี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีข้อจ ากัดใน
การป้องกัน  ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหามาก 
4. ประชาชนส่วนใหญ่มองเห็นว่า
การแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ด เป็ น
หน้าที่ของราชการเพียงฝ่ายเดียว 
5. ประชาชนบางส่ วนยั งมี การ
ปกปิดข้อมูลยาเสพติดโดยเฉพาะ
หากเกี่ยวข้องกับบุตรหลานเครือ
ญาติ 
6. งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอ 
อปท.ยังให้ความส าคัญกับภารกิจนี้
ไม่เท่าที่ควร 

1. เจ้าหน้าที่ (บางราย) มีเจตนา
ทุจริต ประพฤติมิชอบ 
2. การปฏิบัติราชการบางเรื่องมี
ขั้นตอนที่มากและเคร่งครัดตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
ของทางราชการไม่ เป็นที่ รู้กัน
แพร่หลาย ตามระเบียบ กฎหมาย 
4. บ างห น่ วย งาน มี ก า รย้ า ย
เจ้าหน้าที่บ่อยท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่ต่อเนื่องและบางครั้งไม่ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
5. การศึกษาอบรมเพิ่มความรู้ 
ความช านาญ ทักษะการปฏิบัติงาน
ยังมีน้อย โดยเฉพาะกับข้าราชการ
ระดับปฏิบัติงานที่สูงอายุ 
6. ระ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  คู่ มื อ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

1. มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย
ข้าราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ 
อยู่บ่อย ๆ 
2. ขาดการประสานงานระหว่าง
เครือข่ายและบุคลากรในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่วนราชการงบประมาณมี
จ ากัด 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการบังคับใช้
กฎหมายในส่วนที่ เกี่ ยวข้อง  
เช่ น  พ .ร .บ .ควบ คุ มอาคาร         
ก ารค วบ คุ ม มล พิ ษ ท า งน้ า 
อากาศและเสียง ฯลฯ 
5. ขาดการประสานเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างเครือข่ายและ
องค์กรต่าง ๆ  
6 . ข าด ค วาม ต ระห นั ก ใน
ความส าคัญ และการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ



146 

 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง 
การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โบราณสถานขาดการบูรณะพัฒนา
ในมิติของการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการประชาสัมพันธ์และขาด
การบริหารจัดการที่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
10. แหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาว
ไทลื้อ ไทยอง ไม่ได้รับการส่งเสริม
การสืบทอดเท่าที่ควร 
11. แรงงานขาดการเพิ่มพัฒนา
ทักษะความช านาญและ
ภาษาตา่งประเทศ 

7. อ ยู่ ติ ด นิ ค ม อุ ต ส าห ก รรม
ภาคเหนือซึ่ งมีแรงงานจากทั้ ง
ต่างประเทศ และต่างจังหวัดเป็น
จ านวนมาก มีสภาพเป็นสังคม
เมืองคนหนุ่มสาว ส่งผลกระทบตอ่
สังคมเดิมที่อยู่ใกล้เคียงสูง 
8. สั งคมเริ่ม เปลี่ ยนไปสู่ สั งคม
เมือง มีประชาชนจากต่างถิ่นเข้า
มาอาศั ยมากขึ้ น  การบ ริ โภค 
วัฒนธรรม ค่านิยมตะวันตกเริ่ม
เข้ามามีอิทธิพลโดยเฉพาะต่อเด็ก
และเยาวชน   ความเป็นสังคม
ชนบทเริ่มจางหายไป  สังคมมี
ความขัดแย้งและแตกแยกมากข้ึน 
9. โรงพยาบาลยังเป็นระดับเล็กไม่
เพียงพอบริการประชาชนยังขาด
ทั้ งแคลนที่บุ คลากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย  
10. ก ารบั งคั บ ใช้ ก ฎ ห ม าย ที่
เก่ียวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผลเท่าที่ควร  

7. ข้อมูลที่จัดเก็บจากพื้นทียังไม่
เป็นระบบ ท าให้ข้อมูลที่ ได้รับไม่
ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน 
8. ยังไม่สามารถลงลึกถึงปัญหาที่
แท้จริง เนื่องจากมีการปิดบังข้อมูล
ที่แท้จริง โดยเฉพาะในสถานศึกษา  
9. ยังขาดแคลนอุปกรณ์  IT ที่ ใช้
จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการเป็น
ของ ศตส.อ. โดยตรง 

สิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างจริงจังต่อเนื่อง    
7. อุปกรณ์ มี จ ากัด  และไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
8. การบั งคับ ใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
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(4) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริการจัดการ 

ด้านความม่ันคง 
และความสงบเรียบร้อย 

1. ปัญหาเรื่องล าไย ซึ่ งเป็น พืชเศรษฐกิจ            
ส่วนใหญ่และต้องส่งออกจ าหน่ายนอกพ้ืนที่
แข่งขันกับอ าเภอและจังหวัดอ่ืนๆ หากปีใดมี
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ราคาในท้องตลาดจะ
ตกต่ าประกอบกับปัจจุบันต้องใช้สารเคมีและ
แหล่งน้ าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆและขาดแคลนแรงงาน
ในฤดูเก็บเกี่ยวต้นทุนการผลิตจึงสูง  ท าให้
เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนทุกป ี
2. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ราคา
ตกต่ าไม่มีตลาดกลางในพ้ืนที่ส าหรับจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง ต้องน าผลผลิต
ออกไปจ าหน่ายท าให้ต้นทุนสูง และถูกกดราคา
จากพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อในพ้ืนที่ 
3. ปัญหาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
การจ าหน่าย ซึ่งขณะนี้มีการแข่งขันทางด้าน
คุณภาพสูงและมีการแย่งกันจ าหน่าย อีกทั้งไม่มี
การรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งจึงขาดอ านาจการ
ต่อรอง และขาดการวางแผนการผลิต 
4. ปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากรดินอย่ าง              
ไม่เหมาะสม มีการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้น้ ายา
เคมีฉีดพ่นฆ่าแมลง มีการชะล้างหน้าดินสูง 

1. ปัญหาความยากจน หนี้สินครอบครัว
เพ่ิมมากข้ึน 
2. ปัญหาความแตกแยกกันระหว่าง
หมู่บ้าน/ชุมชน 
3. ปัญหาทางด้านจิตใจ ความเครียด           
ฆ่าตัวตาย 
4. ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
5. ปัญหาสถาบันครอบครัวขาดความ
อบอุ่น แตกแยก เยาวชนถูกชักจูงไป
ในทางท่ีผิด 
6. ปัญหาขาดการรณรงค์ กระตุ้นการ
สร้างสุ ขภาพรับประทาน อาหารไม่
ปลอดภัย 
7. ปัญหาการเกิดโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติ
ซ้ า โรคเอดส์ 
8. ปัญหาผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา ผู้พิการ
และผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ยังไม่ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
9. ต้องการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้
มีความรู้คู่คุณธรรมมีการศึกษาท่ีดี 
10. ต้องการเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 

1. ปั ญ ห าป่ าถู ก บุ ก รุ ก 
แผ้วถางเป็นที่ดินท ากิน 
2. ปัญหาการขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตร 
3. ปัญหาอุทกภัยและดิน
ถล่ม 
4. ปัญหาขยะ 
5. ปัญหาหาหมอกควัน 
6. ปัญหากลิ่ นและของ
เสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

1. ปัญหาการรวมกลุ่มที่
เข้มแข็ง 
2. ปัญหาไม่มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
3. ปัญหาด้านการพัฒนา
ฝีมือ 
4. ปั ญ ห า ก า ร ข า ด
เทคโนโลยี 

1. ปัญหาด้านยาเสพติด 
2. ปัญหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ  
ป่าไม ้
3. ปัญหาด้านอุบัติ เหตุ
ทางจราจร 
4. ปัญหาด้านความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรม 
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 
5 . ต้ องการเสริมสร้ าง
หมู่ บ้ าน  / ชุ ม ชน ให้ มี
ความเข้มแข็ง ร่วมมือกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เป็นสังคมที่มี
ระ เบี ยบ วินั ย  มี ค วาม
อบอุ่น สงบเรียบร้อย 
6. ต้องการเสริมสร้างการ
มี ส่ วน ร่ วม ในการดู แล
รักษาทรัพยากรป่าไม้  มี
สิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจาก
มลภาวะ 
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริการจัดการ 

ด้านความม่ันคง 
และความสงบเรียบร้อย 

5. ปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการตัด
ไม้ท าลายป่าเพ่ือบุกรุกพ้ืนที่ท ากินมากขึ้น   
ป่าถูกท าลายโดยมีการลักลอบเผาป่า ท าให้ป่า
ลดลง ขาดพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทัศนียภาพที่สวยงาม
ของป่าลดลงขาดบุคลากรด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
6. ปัญหาเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
เป็นแหล่งก าเนิดโรคอุบัติใหม่เข้าสู่คน 
7. ปัญหาการขาดแคลนไม้ซึ่งเป็นวัสดุในการ
แกะสลักซ่ึงมีราคาสูงขึ้น 
8. ต้องการส่งเสริมอาชีพทางด้ารการเกษตร
และการปศุสัตว์ 
9. ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและ
สินค้าหัตถกรรม และศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
10. ต้องการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
11. ต้องการสนับสนุนแหล่งเงินทุน เอกสาร
สิทธิที่ดิน 

ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดี  และ
ทั่วถึงสร้างรายได้  ลดรายจ่าย 
11. ต้องการให้เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนชรา 
ผู้พิการและผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างเพียงพอ 
12. ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ออกก าลังกายและการเสริมสร้างสุขภาพ 
13. ต้องการระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
14. ต้ องการพัฒ นาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
เข้ าถึ งสาธารณ ประโยชน์  เช่ น  การ
คมนาคม ไฟฟ้า และประปาภายในพ้ืนที่ 
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(5) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
2. ปัญหาราคาผลผลิต  (ล าไย) 
ราคาตกต่ า 
3. ต้องการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน 
4. ต้องการให้มีการจ้างแรงงานใน
ท้ อ งถิ่ น  เพ่ื อแก้ ไขภ าวการณ์
ว่างงาน 
5. ต้ อ ง ก า ร ให้ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใน
หมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
6. ปัญหาการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน      
 
 

1. ปั ญ ห าย า เส พ ติ ด /ปั ญ ห า
เยาวชน      
2. ปัญหาขาดงบประมาณในการ
พัฒ นาสั งคม การศึ กษา และ
ประเพณีดั้งเดิม  
3. ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์      
4. ต้ อ งก าร ให้ มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
5. ต้ อ งก าร ให้ มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
6. ต้ อ งก าร ให้ มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนทางด้านกีฬา 
7. ต้องการให้มีการสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ให้มากยิ่งขึ้น 

1. การป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ ง
พังทลาย  
2. ปัญหาการบริหารจัดการขยะ
โดย ต้องการระบบก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 

(6) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนมีน้ าไม่เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค 
2. น้ าประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคไม่
สะอาด 
3. ถนนที่ใช้สัญจรช ารุดต้องการให้
ปรับปรุงซ่อมแซม 
4. ถนนหลายสายยั งเป็นลู กรั ง
ต้องการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง
หรือคอนกรีต 
5. ต้องการขยายสะพานที่ใช้สัญจร
ไปมาให้กว้างข้ึน 
6. ต้องการวางท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน 
7. ราวป้องกันตกริมล าห้วยล าเหมือง
ต่างๆ 

1. ภาคเกษตรยังไม่สามารถวาง
แผนการผลิต และการตลาดที่
เหมาะสม ครบวงจร หรือน าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง
ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณไม่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะ
การตลาด ยังไม่มีตลาดกลางใน
พ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้า
เกษตรกรรมและสินค้าหัตถกรรม 
2. สินค้าไม่มีเสถียรภาพและราคา
จะตกต่ าในฤดูการผลิต 
3. ขาดการรวมกลุ่มบริหาร
จัดการและยังมีการน าเทคโนโลยี
เพ่ือการผลิตที่เหมาะสมและ

1. ป่าถูกบุกรุกเพ่ือท าการเกษตร 
2. ข า ด ก า ร ว า งแ ผ น ก า ร ใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
3. ขาดแหล่งก าจัดขยะ 
4. แหล่งเก็บกักน้ าไม่เพียงพอ 
5. ค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
6. แนวโน้มการเกิดปัญหามลพิษ
เพ่ิมสูงขึ้น 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
8. ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
9. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
10. บ่อบาดาลเพ่ือน้ าอุปโภคบริโภค
มีไม่เพียงพอ 
11. บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรมีไม่
เพียงพอ 
12. แหล่งกักเก็บน้ าขนาดย่อยตื้น
เขินไม่สามารถเก็บกักน้ าได้จริง 

ทันสมัยมาใช้น้อย 
4. การผลิตสินค้าหัตถกรรมผ้าทอ
ยังขาดแคลนช่างผู้ช านาญการใน
ออกแบบ ขาดการส่งเสริม
สนับสนุนทั้งกระบวนการผลิต 
การจัดการและเงินทุน 
5. ความปลอดภัยจากมลพิษ 
สารเคมีทางการเกษตรตกค้างใน
ร่างกายอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
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(7) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมืองการปกครอง 

1. โค รงส ร้ า งบ ริ ก ารขั้ น
พ้ืนฐาน ทั้งถนนมาตรฐาน 
ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
แหล่ งน้ า เพ่ื อการเกษตร 
เช่น อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ฯลฯ ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

1. ภาคการเกษตรยังไม่สามารถวาง
แผ น ก ารผ ลิ ต แ ละก ารต ล าด ที่
เหมาะสม ครบวงจรหรือน าไปปฏิบัติ
ให้ เกิดผลอย่างจริงจั ง ผลผลิตมี
คุณภาพและปริมาณไม่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาวะการตลาด เช่น 
ล าไย ข้าวโพด เป็นต้น อีกทั้งยังไม่มี
ตลาดกลางใน พ้ืนที่ เพ่ือจ าหน่าย
สิ น ค้ า เก ษ ต รก รรม แ ล ะสิ น ค้ า
หัตถกรรม เนื่ องจากไม่ ได้อยู่ ใน
เส้นทางหลัก จึงท าให้ ไม่มีผู้ ซื้อที่
ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ผ ลิ ต ผ ล ท า ง
เกษตรกรรมและหัตถกรรมได ้
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ถือครองพ้ืนที่
การเกษตรน้อยและไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน สภาพดินมีปัญหาการพังทลาย 
เสื่อมสภาพและมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
จากการท าการเกษตรในพื้นที่สูง 
3. สินค้าการเกษตรไม่มีเสถียรภาพ
และราคาตกต่ าในฤดูการผลิต 
4. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมี

1. อุปกรณ์สื่อการเรียน การสอนและการ
กีฬา ไม่เพียงพอและเท่าทันต่อเทคโนโลยี 
2. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับไม่ครบ 
100% 
3. การสนับสนุนด้านการศึกษาจากชุมชน
และท้องถิ่นยังมีน้อย 
4. ทัศนคติของผู้ปกครองและชุมชนไม่
เห็นความส าคัญต่อการส่งบุตรหลานเข้า
รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
5. ขาดบุคลากรทางการสื่อภาษาชนเผ่า 
และขาดความเข้าใจในการสื่อภาษาชนเผ่า 
6 . บ างพ้ื น ที่ ยั งค งมี การไม่ เปิ ด รั บ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบันท าให้ขาดการได้รับ
บริการจากทางภาครัฐไม่ทั่วถึง 
7 . ก า ร เผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและของชนเผ่ามี
น้อยหรือได้รับการยอมรับน้อย 
8. ขาดการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
9. ขาดการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม

1. ขาดการวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
2. ป่าไม่ถูกเผาเพ่ือเก็บของ
ป่ าห รื อ ล่ าสั ต ว์ เ พ่ื อก าร
บริโภคและจ าหน่าย 
3. ป่ าไม้ถูกบุกรุกเพ่ือท า
ก าร เก ษ ต รแ ละตั ด ไม้ มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ยังขาดการ
ป้องกันและก าหนดแนวเขต
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อย่างจริงจัง 
4 . แห ล่ งกั ก เก็ บ น้ ามี ไม่
เพียงพอต่อการเกษตรกรรม
และการอุปโภค 
5. ขาดแหล่งก าจัดขยะ 
6. แนวโน้มการเกิดมลพิษ
เพ่ิมสูงขึ้น 
7. ค่านิยมและวัฒนธรรม
การด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
 

1. การเลือกตั้งทุกระดับยังมี
การทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
หรือใช้ อิทธิพลแทรกแซง 
แอบแฝงอยู่ 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจและ
ขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองในระดับที่
เหมาะสม 
3 . ร ะบ บ ราช ก ารยั ง ไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
4 . อ งค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ
ใน ก ารบ ริ ห า ร งาน เ พ่ื อ
ประชาชนเท่าที่ ควรหรือ
เพ่ิมข้ึน 



152 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมืองการปกครอง 

การบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งไม่มีการ
น าเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตที่ทันสมัย
และเหมาะสมน ามาใช้น้อย 
5. การผลิตสินค้าหัตถกรรมผ้าทอยัง
ขาดแคลนผู้ช านาญในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ แปลกใหม่  ขาดการ
ส่งเสริมการสนับสนุนทั้งแหล่งผลิต
กระบวนการผลิต การจัดการ และ
เงินทุน 
6. ผลิตผลทางการเกษตรยังมีมลพิษ
สารเคมีตกค้างอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

และการท่องเที่ยว 
10. สังคมชนบทมีการยึดถือคุณธรรมและ
จริยธรรมที่น้อยลง 
11. องค์ กรประชาชน ชุ มชน ยั งไม่
เข้มแข็ง หรือเข้ามามีบทบาทร่วมกับภาค
ราชการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นเท่าที่ควร 
12. ปัญหาการฆ่าตัวตายยังไม่อัตราที่สูง 
13. การแพร่ระบาดของยาเสพติ ดมี
แนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 
14. ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได ้
15. ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
เพ่ิมขึน้ 
16. ประชาชนขาดความรู้ในการใช้ยา 
หรือการดู แลป้ องกันตั วเองจากการ
เจ็บป่วย 
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(8) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความม่ันคง  

1. ปัญหาแรงงานขาดทักษะฝีมือ   
2. ปัญหาการว่างงานตามฤดูกาล   
3. ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคา
ผลผลิตตกต่ า รวมถึงสินค้าการเกษตรไม่
มีคุณภาพ   
4. ขาดการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ต่อเนื่อง และขาดตลาดกลาง
สินค้าการเกษตร 
5 . ปั ญ ห าโครงสร้ า ง พ้ื น ฐาน ยั ง ไม่
ครอบคลุมทั่วถึงตามความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานบาง
ประเภทมี การช ารุ ด เสี ยห าย  ขาด
งบประมาณซ่อมบ ารุง 
6. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  
มีรายได้ระดับปานกลาง ยังขาดการ
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการผลิต 
เช่น น้ า ถนน รวมทั้ง การบริหารจัดการ
ที่ เหมาะสมตั้ งแต่กระบวนการผลิ ต            
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการ
ด้านการตลาดที่ดี  
7. การใช้โอกาสจากโครงการพัฒนา

ในพ้ืนที่ ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของ
ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และโรคระบาด
ตามฤดูกาล รวมถึงปัญหาการมั่วสุมของ
วัยรุ่นและการลักขโมย นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมูล
ฐาน และปัญหาด้านโภชนาการที่ไม่ถูกหลัก
สุขอนามัย โดยประชากรบางส่วนยังมีความ
เชื่อและค่านิยมในการบริโภคอาหารสุกๆ 
ดิบๆ อีกทั้ง ปัญหาด้านการศึกษาต่อไม่ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ   
 

1. ทรัพยากรดินและป่าไม้  
1.1 ปัจจุบันดินส่วนใหญ่มีแนวโน้มสภาพ
เสื่อมโทรม มีพ้ืนที่ป่าที่ยึดคืน จึงจ าเป็น
จะต้องมีการฟ้ืนฟูและปลูกป่า รวมทั้งการ
จัดการด้านป่าต้นน้ า เนื่องจากมีแม่น้ าลี้ไหล
ผ่าน 
1.2 ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท า
กิน  
1.3 ปัญหาแนวเขตป่าทับซ้อนพื้นที่ท ากิน   
1.4 การบุกรุกท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย การเผาป่าเพ่ือท าไร่  
การเผาป่าเพื่อหาหรือเก็บกินของป่า  
1.5 การใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร  
2. ทรัพยากรน้ า 
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง เนื่องจาก แหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนไม่
เพียงพอ มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรจ้านวนมาก  
ไม่ มี ร ะบ บ ก ารบ ริ ห าร จั ด ก ารน้้ า ที่ มี
ป ระสิ ทธิภ าพ  ไม่ มี ระบบชลประทาน  
ในทางตรงกันข้ามในช่วงฤดูฝน น้้าไหล

1. เนื่องจากมีประชากรจ านวน
มาก และมีกลุ่มชาติพันธุ์และเป็น
เส้นทางผ่านไปยังจังหวัดล าปาง
และแม่ฮ่องสอน จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ
ในด้านสังคมและความมั่นคง  
2. การส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนา เพ่ือความยั่งยืนของสังคม 
และปรองดองสมานฉันท์  
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความม่ันคง  

เกษตรพื้นที่สูงตามแนวพระราชด าริเพ่ือ
ขยายผลให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
8. ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่ อ ง เที่ ย ว  เนื่ อ งจ ากมี ต้ น ทุ น ก าร
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เมืองเก่าเมืองลี้ 
ชาติพันธุ์ปะเกอกะญอบ้านห้วยต้ม การ
ท่องเที่ ยวชุมชน และการท่องเที่ ยว
ธรรมชาติในอุทยานแม่ปิง  

หลากรุนแรงสร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่
การเกษตรที่ลุ่มและพ้ืนที่ริมตลิ่ง 
3. มลพิษทางอากาศ ยังมีสถานการณ์ไฟป่า 
สภาวะหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง  
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ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข  

 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนโครงการ        

ที่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 11 โครงการ (1 งบบริหารจัดการ) 
งบประมาณ 200,459,000 บาท โดยแยกเป็น ดังนี้  

1) งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน จ านวน 10 โครงการ 1 งบบริหารจัดการ งบประมาณ 
200,459,000 บาท โดยมีผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยสรุปดังนี้ 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

ต าแหน่งจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร์ 
(POSITIONING) 

ผลการด าเนินงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 : 
เมืองหัตถ นวัตกรรม 
สร้างสรรค์ (Creative 

Craft Innopolis) 

เมืองหัตถ  
นวัตกรรรม 
สร้างสรรค ์

(Creative Craft 
Innopolis) 

- ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตร    
ต่อสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ด าเนินการภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่สากล งบประมาณ 21,084,100 บาท โดยมีผล
การด าเนินงาน ดังนี้  
     (1) ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้   
     - เยาวชน/นักเรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการทอผ้า (ห้องเรียนภูมิปัญญา) จ านวน 420 คน 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ งาน
หัตถกรรมสร้างสรรค์ และมีผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์
ด้วยตนเองจ านวน ไม่น้อยกว่า 400 ผลงาน 
     - ผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดจ านวน 4 ชุมชน รวม 
40 คน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสู่ตลาดใน
รูปแบบใหม่ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์และมีช่องทางการตลาด 
online และช่องทางการตลาดอ่ืนๆ อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
     - ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมนวัตกรรมและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จ านวน 30 คน 
     - ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
OTOP และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 2.5 ต่อปี)  
     - มีนั กธุรกิจรุ่น ใหม่  Young creative economy for 
business model innovation เกิดข้ึนไม่น้อยกว่า 10 ราย 



156 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

ต าแหน่งจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร์ 
(POSITIONING) 

ผลการด าเนินงาน 

  

     - ช่างทอผ้าได้รับการยกระดับฝีมือและทดสอบระดับตาม
มาตรฐานคุณวิชาชีพ จ านวน 100 คน   
     - ประชาชน นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกิดการรับรู้ จากผล
ของการจัดงานประจ าปีแหล่งผลิตและจ าหน่ายผ้าฝ้ายทอมือที่
ส าคัญของจังหวัดล าพูน เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงการ
จัดงานให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเพ่ิมมากขึ้น และ
ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดความนิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 : 
เมืองเกษตรสีเขียว 

(Green Agricultural 
City) 

เมืองเกษตร
ปลอดภัย  

(Safe Agriculture) 

     - ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา         
การเกษตรสู่ เมืองเกษตรปลอดภัย มีจ านวน 5 โครงการ  
งบประมาณ 55,081,100 บาท โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้     
    โครงการที่ 1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
มาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดล าพูน งบประมาณ 
2,257,800 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว 239,000 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้   
     - เกษตรกรมีความเข้มแข็งและเกิดกระบวนการเรียนรู้ใน
การผลิตล าไยคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
     - เกษตรกรมีความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตล าไยและการ
ตัดแต่งช่อผลที่ถูกวิธี 
     - เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตมะม่วง
คุณภาพและสามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรแปลงข้างเคียงได้ 
     - เกษตรกรสามารถผลิตมะม่วงได้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
     - เกษตรกรจังหวัดล าพูนมีความสามารถในการผลิ ต 
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี        
มีสุขภาพดี มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในการเป็นผู้ผลิต
อาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค พ้ืนที่เกษตรเป็นพ้ืนที่ปลอดสารเคมี 
     - เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการที่จะวางแผนการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรที่เหมาะสม มีคุณภาพ จ าหน่ายได้ราคา สร้าง
ตลาดสินค้าเพ่ือการบริโภคที่มีคุณภาพ มีสัญลักษณ์ (Brand) 
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย    
     - เกิดแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรกรรมยั่งยืนและพันธุกรรม
พืชพ้ืนบ้าน พ้ืนที่ 8 อ าเภอในจังหวัดล าพูน 
     - การเลี้ยงโคนมในจังหวัดล าพูนได้รับการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเลี้ยงให้น้ านมดิบที่ผลิตได้มีคุณภาพปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 
- อัตราการให้นมของโคเพ่ิมขึ้น  ต้นทุนการผลิตลดลง 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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     - ประชาชนทั่วไปได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
     โครงการที่ 2) โครงการขับเคลื่อนขยายผลการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านการเกษตร ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 5,800,900 บาท 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไป
แล้ว 73,360 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
     - เกษตรกรจังหวัดล ำพูนเกิดกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ
มำเป็นแนวทำงในกำรครองตน เกิดควำมยั่ งยืนในกำร
ประกอบอำชีพ และกำรด ำรงวิถีชีวิต คุณภำพชีวิตดีขึ้น 
     โครงการที่  3) โครงการจัดตั้ งศูนย์สัมมาชีพชุมชน 
งบประมาณ 671,600 บาท ประกอบด้วย 2 มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว 100,100 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
     - ประชำชนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยที่มีคุณภำพชีวิตไม่ผ่ำน
เกณฑ์ จปฐ. และผู้สนใจในกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตสำมำรถประกอบสัมมำชีพตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
ของครัวเรือนเป้ำหมำย 
     โครงการที่ 4) โครงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมล าไยอบแห้ งเนื้ อสีทองในจั งหวัดล าพูน 
งบประมาณ  2,020,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
     - ผู้ประกอบกำร SMEs วิสำหกิจชุมชนในจังหวัดล ำพูนมี
ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันเพ่ิมมำกข้ึน 
     - ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดล าพูนมี
ความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
     โครงการที่ 5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การเกษตรจังหวัดล าพูน งบประมาณ 44,330,800 บาท    
ประกอบด้ วย 4 กิจกรรมย่อย ยั งไม่มี ผลการเบิ กจ่ าย
งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
     - แปลง ฟำร์มเกษตรในพ้ืนที่ทุกอ ำเภอได้รับกำรพัฒนำ
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำรองรับกำรผลิต 
     - แปลง ฟำร์มเกษตรในพ้ืนที่ทุกอ ำเภอได้รับกำรพัฒนำ
โครงข่ำยถนนเชื่อมโยงระหว่ำงหมู่บ้ ำนและชุมชนให้มี
ประสิทธิภำพรองรับกระบวนกำรผลิต 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 : 
เมืองจุดหมาย

ปลายทางแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์

วัฒนธรรม (Cultural 
Experience 
Destination) 

เมืองจุดหมายปลาย
ทางการทอ่งเที่ยว
เชิงประสบการณ์

วัฒนธรรม 
(Cultural 

Experience 
Destination) 

    - ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่ง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน มีจ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าบริการและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส าคั ญ ขอ งจั งห วั ด ล า พู น  งบ ป ระม าณ 
40,357,600 บาท โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
     (1) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย โดยมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว 258,800 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้  
     - ระบบฐำนข้อมูลและบุคลำกรกำรท่องเที่ยวได้รับกำร
พัฒนำรองรับกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก 
     - โครงสร้ำงพ้ืนฐำนแหล่งท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำให้มี
มำตรฐำนและปลอดภัย 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 : 
เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) 

 

      - โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิตและความมั่นคง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
มีจ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 53,222,200 บาท โดยมี
ผลการด าเนินงานดังนี้ 
     โครงการที่ 1) โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
จังหวัดล าพูน งบประมาณ 2,751,600 บาท ประกอบด้วย 4 
กิจกรรมย่อย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 
535,000 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้  
     - ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มผู้ใช้แรงงานมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรับรู้เกี่ยวกับพิษภัย
และโทษตามกฎหมายของการเกี่ยวข้องกับยาเสติดให้โทษเพ่ิมขึ้น 
     - กลุ่มเสี่ยง/ผู้เสพยาเสพติดที่กระท าผิดได้รับการติดตาม 
ดูแล มีแรงจูงใจ และมีทักษะชีวิตในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางร่างกายและจิตใจ ที่จะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
และไมม่ีพฤติกรรมกระท าผิดกฎหมาย 
     - ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในกลุ่มผู้กระท าผิด เพ่ิมข้ึน 
     - ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาตามระบบ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     - สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     - วัยรุ่น สตรีวัยรุ่นมีความรู้ในการดูแลตนเองและได้รับ
บริการดูแลช่วยเหลือทางสังคมและจิตใจ  ส่งผลให้อัตราการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ลดลง สตรีวัยรุ่นและมารดาที่มีอายุ
น้อยกว่า 20 ปี ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้
ทารกแรกเกิดมีสติปัญญาดี มีพัฒนาการสมวัย 
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     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดระบบบริการที่เป็นมิตร
ต่อวัยรุ่นและเยาวชน มีการวิเคราะห์และออกแบบการท างาน
กับกลุ่ มวัยรุ่นที่ มี แนวโน้ มว่าจะมีความเสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์และการติดเชื้อ 
     - เกิดกลไกการท างานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
     - สร้างกลไกสนับสนุนให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่อง
การพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา 
     - เกิดการรณรงค์สื่อสารและสร้างกระแสให้วัยรุ่นตระหนัก
เรื่องเพศ การตั้งครรภ์และการคุมก าเนิด 
     - มีการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบบริการด้าน
สุขภาพ การศึกษาและด้านสังคม เพ่ือให้การดูแลและ
ช่วยเหลืออย่างเหมาสม 
     - ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ได้รับ
กำรส่งเสริมให้น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่บ้ำนและเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
ด ำเนินชีวิตผ่ำนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
     โครงการที่ 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าพูน 
งบประมาณ 50,470,600 บาท ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย 
ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้      
     - จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนได้รับกำรพัฒนำพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
     - เป็นพื้นฐำนกำรพัฒนำไปสู่ชุมชนต้นแบบอย่ำงยั่งยืน 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ที ่5 : เมืองนิเวศน์ 
(Eco - Town) 

      - โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 มีเป้าหมาย                     
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยสร้าง                 
กลยุทธ์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูส่งเสริมการใช้ประโยชน์  ฟ้ืนฟู                   
แหล่ งน้ าและการบ ริห ารจั ดก ารน้ าแบบ บู รณ าการ                          
เพ่ือสนับสนุนการเกษตร ลดปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและและชุมชนให้
เข้มแข็ง และเป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มีทั้งสิ้น 1 
โครงการ คือ โครงการบริหารจัดการน้ าเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยและเพ่ือการเกษตรจังหวัดล าพูน 
งบประมาณ 21,714,000 บาท โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

ต าแหน่งจุดยืน 
ทางยุทธศาสตร์ 
(POSITIONING) 

ผลการด าเนินงาน 

       (1) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้  
     - จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
     - เป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน 

งบบริหารจัดการของ
จังหวัดล าพูน 

      งบบริหารจัดการของจังหวัดล าพูน จ านวน 9,000,000 
บาท อนุมัติใช้งบประมาณไปแล้ว 4 โครงการ งบประมาณ  
6,392,080 บาท 

 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาความไม่พร้อมของโครงการ ซึ่งเป็นปัญหาในระดับพ้ืนที่ อันเนื่องจากกระบวนการจัดท า
โครงการของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น         
ความต้องการของประชาชน ที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขอ ส่งให้อ าเภอรวบรวมเป็น
แผนงาน/โครงการ เนื่องจาก อปท. มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการและบางครั้งขาดการกลั่นกรอง     
ที่ชัดเจนในเรื่องพ้ืนที่ด าเนินการ อาทิเช่น อยู่ในพ้ืนที่ป่า เขตกรมชลประทาน เขตกรมเจ้าท่า เป็นต้น               
ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ ส่งผลให้เกิดความไม่พร้อมในขั้นการบริหารงบประมาณ        
ที่จะต้องเร่งด าเนินการก่อหนี้ให้ทันภายในเวลาที่ก าหนดและท าให้หน่วยด าเนินการ จ าเป็นต้องแจ้งยกเลิก 
เนื่องจากเกรงว่าหากยื่นขออนุญาตตามข้ันตอน อาจจะด าเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2561 

แนวทางการแก้ไข จังหวัดจะได้น าข้อบกพร่องในเรื่องนี้ มาเป็นแนวทางในการคัดกรองโครงการ และ      
เตรียมความพร้อมใน ปี 2562 มิให้เกิดปัญหา โดยจะต้องมีหนังสืออนุญาตแนบตัวโครงการ หากไม่มีจะถูกตัด
ออก นอกจากนี้ ในเรื่องกระบวนการขั้นตอนในการอนุญาตของหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ต่างๆ ควรลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้เร็วขึ้นด้วยเนื่องจากการด าเนินการในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญ และความผาสุกให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง 

2. ขาดความชัดเจนในการถ่ายโอน และบริหารจัดการทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข เห็นควรให้มีแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแนวทางเดิมให้ใช้ พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ ซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงผู้ ใช้ประโยชน์จากจังหวัดเท่านั้น มิได้เป็นการโอนทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกรรมสิทธิ์กับหน่วยงานแต่อย่างใด และการยื่นขอใช้ประโยชน์กับกรมธนารักษ์ ก็ต้องท า
เป็นสัญญาเช่า และเสียค่าธรรมเนียมต่อปี ท าให้เป็นภาระกับหน่วยงานที่จะบริหารจัดการทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน อปท. ก็ไม่อยากรับบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ จึงเสนอให้แก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการถ่ายโอนทรัพย์สิน เหมือนเช่นที่ถ่ายโอน ถนน แหล่งน้ า หรืออ่ืนๆให้กับ อปท. จะท าให้
หน่วยงานหรือ อปท. ที่จะบริหารจัดการทรัพย์สิน สามารถด าเนินการ ในฐานะเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้
เต็มที่มากกว่า 
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3. ได้รับการทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบในการด าเนินโครงการ  
แนวทางการแก้ไข ปัจจุบันหน่วยงาน สตง.ได้เข้ามาตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ หลังจาก      

ที่โครงการได้ด าเนินการไปแล้ว ซึ่งโครงการที่ได้รับงบประมาณได้ผ่านการกลั่นกรองจากทีมบูรณาการกลาง 
ก่อนที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกมาเป็นกฎหมายหรือ พรบ.งบประมาณ     
ท าให้การด าเนินงานหรือการตรวจสอบของ สตง.ขัดกับกฎหมายหรือพรบ.งบประมาณที่ต้องด าเนินงานต่อไป 
จึงอยากให้หน่วยงาน สตง.เข้ามากลั่นกรองอยู่ในทีมบูรณาการกลางด้วย และหากเห็นว่าโครงการใดไม่คุ้มค่า 
ให้ตัดโครงการออกแต่ต้น ก่อนที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบจาก สนช. มิใช่มาตรวจสอบภายหลัง 

4. ในส่วนโครงการกลุ่มจังหวัด กระบวนการเบิกเงินแทนกันระหว่างกลุ่มจังหวัดไปยังจังหวัด มีความล่าช้า  
แนวทางการแก้ไข ส่วนกลางควรลดขั้นตอนการเบิกเงินแทนกันให้มีกระบวนการการด าเนินงาน   

เสร็จสิ้นในพื้นท่ี เพ่ือลดระยะเวลาด้านงบประมาณให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 

******************* 
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แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 

 

ด้วยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561ให้จังหวัดทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และทบทวนฉบับปี พ.ศ.2563 จังหวัดล าพูนจึงได้จัดเวที
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 เพ่ือทบทวนและก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามกรอบแนวทางที่ ก.บ.ภ. ก าหนดโดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
ภาคเหนือเป็นกรอบหลัก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ผลการทบทวน มีดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ของจังหวัด โดยใช้เทคนิค SWOT สามารถสรุป 

ข้อมูลได้ดังนี้  
 

ด้านเกษตรกรรม 

จุดแข็ง  
S1 เป็นแหล่งผลิตล าไยที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะล าไยพันธุ์ พ้ืนเมือง               

“พันธุ์เบี้ยวเขียว” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และล าไยยังเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ 

S2 มีการบริหารจัดการการผลิตล าไยทั้งในฤดูและนอกฤดู เพ่ือสร้างทางเลือกทางการตลาด 
S3 เกษตรกรมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผลผลิตล าไย

แปรรูปอบเนื้อสีทอง ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์       
S4  กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 
S5  มีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรที่เหมาะสม แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 

การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ า  
S6  แนวโน้มของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เข้ามาท างานภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (Smart Farmer และ Young  

Smart  Farmer) สามารถที่จะต่อยอดเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในด้านการท าตลาด 
S7 เกษตรกรให้ความส าคัญในการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ 
S8 มีศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
S9 มีบริษัทแปรรูปสินค้าการเกษตรในพื้นที่ ท าให้เกิดทางเลือกทางการตลาด 

จุดอ่อน 
W1 พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรมีเพียงร้อยละ 24 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 

เนื่องจากเกษตรกร/ประชาชนเปลี่ยนจากอาชีพการเกษตรไปท าอาชีพอ่ืน และมีการซื้อขายที่ดินและ
เปลี่ยนสภาพไปพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่นๆ   

W2 พ้ืนที่ชลประทานและแหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 
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W3 ปัจจัยและต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น  
W4 ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรที่มีทักษะ ค่าจ้างแรงงานสูง 
W5 จังหวัดล าพูนขาดงานศึกษาวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลักของล าพูน (ล าไย กระเทียม) ให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย 
W6 การวิเคราะห์ทิศทางโครงสร้างการเกษตรยังไม่ชัดเจน (กลุ่มเกษตรกรที่ยังจ าเป็นต้องได้รับการ

ช่วยเหลือสนับสนุน /กลุ่มเกษตรกรที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ / กลุ่มเกษตรกรที่สามารถยกระดับเป็น 
ผู้ประกอบการ) ส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และ
ขาดการต่อยอดขยายผล และท าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจในการสืบทอดด้านการเกษตร 

W7 ขาดการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในมาตรฐานการผลิต
เบื้องต้นด้วยตนเอง และระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของภาครัฐยังไม่เพียงพอ 

W8 การประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต แหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนยังมีน้อย 

W9 ขาดการบริหารจัดการด้านการตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 
W10 การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตยังไม่กว้างขวาง เนื่องจากต้นทุนสูง     
W11 กลุ่มทุนต่างชาติและคนต่างถ่ินเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการภาคเกษตรที่เก่ียวข้องกับระบบตลาด 
W12 การผูกขาดด้านการตลาด ส่งผลต่อรายได้ที่ลงมาถึงเกษตรกรในพ้ืนที่ 

โอกาส 
O1 นโยบายของรัฐให้ความส าคัญต่อภาคเกษตรกรรม และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
O2 แผนพัฒนาภาคเหนือให้ความส าคัญในการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
O3 กระแสความนิยมในสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
O4 การเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยว  

ภัยคุกคาม 
T1 ภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง อุทกภัย) โรคระบาด ศัตรูพืช 
T2 คู่แข่งในตลาดสินค้าการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าและมีอุปสรรคทางการค้า                  

ที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ท าให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
T3 การลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศมาจ าหน่าย 

ด้านอุตสาหกรรม 

จุดแข็ง  
S1 เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ ล าพูน สามารถรองรับ

ตลาดแรงงานในภูมิภาคมากกว่า 100,000 คน และโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือและพร้อมให้เข้าตรวจสอบเป็นอย่างดี  ผู้ประกอบการและนักลงทุน
ชาวต่างชาติมีความมั่นใจและสนใจอยากขยายพ้ืนที่หรือลงทุนเพ่ิม 

S2 แรงงานในระบบอุตสาหกรรมมีทักษะ (Skill) ได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือแรงงานและมีความประณีต 
เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 

S3 การคมนาคมสะดวก สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ และอยู่ห่างจาก
สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร 
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S4 เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอส าหรับน ามาแปรรูปเพ่ือเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

S5 มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการผลิตสินค้าของสถานประกอบการที่ตั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ที่มีความช านาญในการผลิต แต่ขณะเดียวกันมีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก 

S6 เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่ส าคัญและเป็นแหล่งจ าหน่าย ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัด
ใกล้เคียงรวมถึงผู้ประกอบการในต่างภูมิภาค และสามารถยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 

S7 เอกลักษณท์ี่ชัดเจนของสินค้าหัตถกรรม มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการผลิตสินค้า อาทิ ผ้าไหม 
ยกดอก (ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : GI) ผ้าฝ้ายทอมือ และล าไยอบแห้งสีทอง 
สามารถพัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมสร้างสรรค์ 

S8 กลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่มได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา โดยการน าเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการ
ออกแบบและการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในบางผลิตภัณฑ์รวมถึงการท าเทคโนโลยีระบบ E-Commerce 
มาใช้ในด้านการตลาดเสรี โดยการสร้างเครือข่าย การจับคู่ธุรกิจตาม Supply Chain 

S9 เป็นศูนย์กลางด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรมและสามารถรองรับตลาดแรงงานทั้งในพ้ืนที่จังหวัด 
และภาคเหนือ และมีการเติบโตของตลาดแรงงานและมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

S10 มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่มีปัญหารุนแรง และไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม                   
แต่ควรก าหนดมาตรการป้องกันปัญหา เช่น การถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการขยะชุมชน                
อย่างถูกวิธีและเหมาะสมและการปลูกจิตส านึก การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
W1 การวางผังเมืองและการวางแผนก าหนดพ้ืนที่ รองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมยังไม่ชัดเจนท าให้

ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนเพ่ิมขาดความเชื่อมั่น ซึ่งในอนาคตจะท าให้เกิดปัญหาการตั้ งสถาน
ประกอบการอย่างไร้ทิศทาง และส่งผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งสาธารณะประโยชน์ได้ 

W2 ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลการค้า การลงทุนส าหรับผู้ที่มีความสนใจลงทุนและขาดแหล่งกระจายสินค้า
และจัดเก็บสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร เพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง คลังสินค้าให้กั บ
ผู้ประกอบการ 

W3 ขาดการเชื่อมโยงวัตถุดิบภาคการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบเดียวกัน ส าหรับป้อน
ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

W4 สินค้าหัตถกรรมยังคงมีรูปแบบเดิม ขาดการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด            
ที่ตรงตามความต้องการของตลาด กลุ่มผู้บริโภค เช่น สินค้ากลุ่มของที่ระลึกและของฝาก และสินค้า
กลุ่ม Eco Product หรือ Creative เป็นต้น 

W5 การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชนมีน้อย ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการประสานงานเชื่อมโยง เกิดการ
ร้องเรียนและต่อต้านการประกอบกิจการโรงงาน 

W6 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมชุมชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากองค์ความรู้  ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือประโยชน์ต่อการผลิตและจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 

W7 การประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดยังไม่ทั่วถึงและเป็นระบบเดียวกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี               
ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
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W8 ขาดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงและใช้ในการบริหารจัดการ
แรงงาน 

W9 ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูกาลผลิต แรงงานช่างเทคนิค ผู้ เชี่ยวชาญในระดับหัวหน้างาน                       
วุฒิการศกึษาระดับ ปวส. วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 

W10 แรงงานต้องการความมั่นคงในอาชีพ แต่สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีการจ้างแรงงานในระยะสั้น 
W11 การวางแผนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจน 
W12 จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และ Logistics เพ่ือรองรับการขยายตัวและการ

เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
W13 การเชื่อมต่อระบบการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดฯ และเมืองหลัก ยังไม่มีแผนที่เป็นระบบในการ

รองรับการพัฒนาในพ้ืนที่เมืองรองหรือจังหวัดใกล้เคียง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ                 
อย่างเป็นรูปธรรม 

W14 จังหวัดล าพูนมี GPP สูงที่สุดในภาคเหนือ  ซึ่งเป็นการค านวณตัวเลขจากภาคนิคมอุตสาหกรรม                   
(โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจะต้องอยู่ภายใต้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
ส่งผลให้จังหวัดได้รับสัดส่วนจากการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒน าจังหวัดน้อยลงทุกปี                             
ในขณะเดียวกันจังหวัดจะต้องแบกรับภาระด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของสถานประกอบการ 
แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน 

โอกาส 
O1 แผนพัฒนาภาคเหนือและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มุ่งพัฒนาการเป็นฐานการลงทุน

ของภูมิภาค การใช้โอกาสและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยาย
ฐานเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistic ส่งผลดีต่อการค้า                    
การลงทุนของจังหวัดล าพูน 

O2 จังหวัดล าพูนก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)                
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

O3 ความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน โดยเฉพาะกรอ.จังหวัดล าพูนและ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ก าหนดแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในการให้
ภาคเอกชนมีบทบาทในการส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุนและการบริหารจัดการ 

อุปสรรค 
T1 ราคาผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมมีความผันผวน  
T2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางรายมีการขยายการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากมีวัตถุดิบ

และค่าจ้างแรงงานถูกกว่า เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 
T3 เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีต่างชาติเพ่ือหางานท ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานไทย

ในอนาคต โดยเฉพาะแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ 
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ด้านท่องเที่ยว 

จุดแข็ง  
S1 มีทุนทางวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
S2 มีโบราณสถานมีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
S3 มีแปลง/ฟาร์ม ทีส่ามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
S4 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 
S5 ประชาชนมีอัธยาศัย น้ าใจที่งดงาม 

จุดอ่อน 
W1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัด  
W2 การก าหนดจุดเด่นและเอกลักษณ์การท่องเที่ยว   ที่จะน าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน  
W3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ  
W4 ขาดกิจกรรมดึงดูดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  
W5 การท่องเที่ยวชุมชนยังขาดการพัฒนาและเชื่อมโยง  
W6 ขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
W7 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกัน 

โอกาส 
W7 รัฐบาลให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 
W8 แผนพัฒนาภาคเหนือให้ความส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน  
อุปสรรค 

T1 สภาวะทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
T2 ผลกระทบจากภัยพิบัติ  
T3 ข้อจ ากัดและความยุ่งยากซับซ้อนของระเบียบกฎหมายต่าง  ๆ  

ด้านสังคมและความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จุดแข็ง  
S1 มีพ้ืนที่จังหวัดขนาดเล็กและมีประชากรจ านวน 4 แสนคนเศษ 
S2 ลักษณะของสังคมในหมู่บ้านชุมชน ประชาชน ครัวเรือนมีความใกล้ชิดสนิมสนม ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ 

ซึ่งกันและกัน 
S3 มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สืบต่อกันมายาวนาน 
S4 ประชาชนยึดมั่นในศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ให้ความร่วมมือกับหมู่บ้านชุมชนและหน่วยงาน

ราชการ 
จุดอ่อน 

W1 เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 900 แห่ง ท าให้มีประชากรแฝง ทั้งแรงงานในประเทศและ
แรงงานต่างด้าวเข้ามาในพ้ืนที่จ านวนมาก 

W2 เกิดชุมชนหนาแน่นในบริเวณโดยรอบแหล่งอุตสาหกรรม ท าให้เกิดปัญหาสังคม 
W3 ประชากรแฝงภาคแรงงานที่เข้ามาท างาน ไม่มีฐานทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่ และมีการอพยพเคลื่อนย้าย

แรงงานอยู่บ่อยครั้ง ท าให้ยากต่อการควบคุม และท าให้เสียโอกาสในการพิจารณาสนับสนุน
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งบประมาณในด้านสัดส่วนประชากร 
W4 ประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ระบบการท างาน ในโรงงานต่างๆ เป็นจ านวนมาก และต้องท างานเป็นกะในตลอด 

24 ชั่วโมง ก่อให้เกิดปัญหาความอบอุ่นของครอบครัว และการทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพัง 
W5 ชุมชนแออัดโดยรองแหล่งอุตสาหกรรม เป็นสถานที่ก่อตัวของปัญหาทางสังคมทั้งด้านยาเสพติด                   

การพนัน 
W6 ปัญหาความไม่เพียงพอของระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานรองรับแรงงาน/ประชากรแฝง 
W7 ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการของภาครัฐ 
W8 ปัญหาความไม่เพียงพอของทรัพยากรน้ าที่จะต้องรองรับในการอุปโภคบริโภค ภาคเกษตร และ

ภาคอุตสาหกรรม 
W9 ปัญหาหนี้นอกระบบในกลุ่มแรงงาน 
W10 ปัญหาผู้ด้อยโอกาส เด็กก่อนวัยเรียน การตั้งท้องที่เกิดจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และเยาวชน 
W11 การเข้าสู่ผู้สูงอายุในอัตราที่สูง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง  
S1 จังหวัดให้ความส าคัญในด้านขยะและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้เป็น “จังหวัดปลอดโฟม ปลอดขยะ

เปียก และรณรงค์การลดใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก” ที่ผ่านมาได้รับรางวัลระดับประเทศในด้านจังหวัด
สะอาด ปี 2560 และ 2561   

S2 มีพ้ืนที่ป่าอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นแหล่งต้นทุนด้านทรัพยากร 
S3 มีแม่น้ าไหลผ่านจ านวน 4 สาย คือ แม่น้ าปิง แม่น้ ากวง แม่น้ าลี้ และแม่น้ าทา 
S4 โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ค่อยก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
S5 มีการประกาศให้เป็นเขตเอนุรักษ์เมืองเก่า ภายในเขตเมืองเก่าล าพูน 

จุดอ่อน 
W1 ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าหรืออ่างเก็บน้ าที่เพียงพอ  ท าให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าในฤดูน้ าหลากไว้ใช้      

ในฤดูแล้ง 
W2 แม่น้ าลี้และแม่น้ าทา มีสภาพทางกายภาพที่ลาดชัน ในฤดูน้ าหลากจะมีกระแสน้ าที่ไหลเชี่ยวแรง 

ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง บ้านเรือนและพ้ืนที่เกษตรของประชาชน 
W3 เกิดปัญหามลภาวะในบริเวณแหล่งชุมชนหนาแน่น 
W4 ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
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(2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) 
  การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563               
ได้ ด าเนิ นการตามพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  พ .ศ .2534 ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิม เติม                                
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  7) พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย                           
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด ตามท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด 

  แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ได้ทบทวนเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
ฉบับที่12 และแผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทาง                  
การพัฒนาในระยะ 5 ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย                 
ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดยุทธศาสตร์การการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

-เป้าหมายการพัฒนา/วิสัยทัศน์  
เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง 

-นิยาม 

          “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก
คุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี”  
 
-ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรวม 
 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 

2.หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

-ตัวช้ีวัดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์  
  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
  (1) ตัวชี้วัดความสุข  
  (2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
  โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจาก
ดัชนีคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  พชช . (2558)                
ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ .) และข้อมูลพ้ืนฐาน และได้น าเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต              
(quality of life) ข อ ง  OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development)  
มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้  
  (1) ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน  
  (2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
  (3) การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
  (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  
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รายละเอียดตัวชี้วัดภายในแต่ละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 2565 
 

ตัวชี้วัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดที่ 1 ความจ าเป็นขั้นพืน้ฐาน (Basic living needs)   

1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคณุภาพ HA  (มีภูมิคุม้กัน) 
1.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง น้ าเพื่ออุปโภคบรโิภค ไฟฟ้า และ อินเตอร์เนต  (มีภูมิคุม้กัน) 
1.3 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ  
และ ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

 (มีภูมิคุม้กัน) 

1.4 ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีความอบอุ่น ภูมิคุ้มกัน และ มีความปลอดภัยในชีวิต 
และ ทรัพยส์ิน  

 (มีภูมิคุม้กัน) 

หมวดที่ 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   
2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่ของประชากรอายรุะหว่าง 15-59 ปี   (มีความรู้) 
2.2 ร้อยละเด็กจบการศึกษาบังคบั 9 ปี ที่ไม่ได้ เรยีนต่อและยังไม่มงีานท าได้รับ
การฝึกอบรมด้านอาชีพ 

  (มีความรู้) 

2.3 สัดส่วนคนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้    (มีความรู้) 
2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)   

หมวดที่ 3 การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(Economic Growth and Stability) 

  

3.1 อัตรารายได้ของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   
3.2 อัตราการออมของครัวเรือนตอ่หัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  (พอประมาณ) 
3.3 อัตราส่วนหน้ีต่อรายได้ของครวัเรือนเฉลีย่* (ร้อยละ)  (พอประมาณ) 
3.4 อัตราการว่างงาน* (ร้อยละ)   
3.5 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใตเ้ส้นความยากจน  (ร้อยละ)   

3.6 ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายรายได้ (ค่าสัมประสิทธ์ิ จีน่ี)   
หมวดที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในจังหวัด   
4.2 สัดส่วนปรมิาณขยะในจังหวัดต่อประชากร   
4.3 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือน  (พอประมาณ) 
4.4 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรม  (พอประมาณ) 

หมวดที่ 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

5.1 จ านวนหมู่บ้านศลี 5 ตัวอย่าง   (มีคุณธรรม) 
5.2 จ านวนคนในครัวเรือนมสี่วนรว่มท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์   (มีคุณธรรม) 
5.3 สดัส่วนผูสู้งอาย ุคนพิการ ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว หรือ สงัคม   (มีคุณธรรม) 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดที่มีการผกผันของข้อมูล 
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- ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
  จังหวัดล าพูนก าหนดประเด็นการพัฒนา จ านวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ 
ดังนี้ 

  1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 
  2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
  3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
  4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural 
Experience Destination) 
  5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
 

1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 
1.1 วัตถุประสงค์ :   
       (1) พัฒนาให้เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (2) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 1.2 เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1.ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  

2.ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ิมข้ึน 100 ไร่ต่อปี 
 

1.3 แนวทางการพัฒนา : 
 (1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 (2) การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟป่า 
 (5) การบริหารจัดการน้ า อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง  

 

2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
 2.1 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
(2) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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 2.2 เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด และ OTOP เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  

2.จ านวนผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 
3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน 50 รายต่อปี 
4.ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการคมนาคม ขนส่งและ Logistics รองรับการขยายตัว 
ของอุตสาหกรรม การค้าและลงทุน 
 

1 แผนงานต่อปี 

2.3 แนวทางการพัฒนา : 
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน 
(3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศ

เพ่ือนบ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
 
 

3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)  
 3.1 วัตถปุระสงค์ : 
       พัฒนาการเกษตรให้มาตรฐานปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมสูง 

 3.2 เป้าหมายและตัวช้ีวัด : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี  
2.ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 5 ต่อปี 
3.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี 
4.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
5.เตรียมการเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (PGS) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 

3.3 แนวทางการพัฒนา : 
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและบุคลากร 
(2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  
(3) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศ

เพ่ือนบ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3 
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 4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม   
    (Cultural Experience Destination) 

 4.1 วัตถุประสงค์ 
       พัฒนาล าพูนสู่เมืองมรดกวัฒธรรมล้านนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

4.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  
2.นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 
3.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 
 

4.3 แนวทางการพัฒนา : 
(1) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ฐานวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
(2) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
(3) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และการอ านวยความสะดวก 
(5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ รองรับการท่องเที่ยว 
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ 

5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
 5.1 วัตถุประสงค์ 
      ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อย่างเท่าเทียม 

 5.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง ลดลงร้อยละ 3 ต่อปี  
2.ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
3.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งต้นแบบ 

เพ่ิมข้ึน 8 แห่งต่อปี 

 
5.3 แนวทางการพัฒนา : 

1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
3) การขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ 

 

 
 

 








