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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยคุของโลกแห่งกระแสทุนนิยมท่ีเงินแสดงศกัยภาพท่ียิง่ใหญ่ ความสาํคญัของภูมิปัญญา
ชาวบา้นถูกครอบงาํดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของประชาชนและความ
เขม้แขง็ของชุมชน คนรุ่นใหม่เลือกบริโภคอาหารสาํเร็จรูปท่ีผลิตจากเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ใส่
สารเคมีท่ีทาํใหเ้ก็บอาหารไวไ้ดน้าน ทาํใหเ้กิดโรคแปลกใหม่ข้ึนมาในสังคม การไม่ให้ความสาํคญั
กบัอาหารตามธรรมชาติท่ีบรรพบุรุษนิยมบริโภค ความรู้ท่ีอยูใ่นตวัปราชญช์าวบา้นไม่ไดรั้บความ
สนใจสืบทอดจากลูกหลาน ทาํใหข้าดการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การผลิต การตลาด การบริหาร
และการบญัชีตอ้งพึ่งพิงความรู้จากภายนอกและการลองผิดลองถูก ส่งผลทาํใหธุ้รกิจของชุมชนตอ้ง
ฝากความหวงัไวก้บักลุ่มทุนขนาดใหญ่ในกระแสโลกาภิวฒัน์ ในขณะท่ีแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงและวสิาหกิจชุมชนกาํลงัไดรั้บความสนใจและไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาลปัจจุบนั 
ดงันั้นการนาํความรู้จากวทิยาการสมยัใหม่ทั้งทางดา้นเศรษฐศาสตร์การผลิต การเงิน การตลาด การ
บริหารจดัการและการบญัชีมาประยกุตใ์ชก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนโดยมีเป้าหมายใหเ้กิดการ
พฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื สามารถพึ่งพาตนเองและใชท้รัพยากรภายในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ตามแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ตามยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยให้
ความสาํคญักบัการพฒันาคนท่ีมีคุณธรรมนาํความรู้ ส่งเสริมใหค้นไทยเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตและสามารถจดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่เพื่อนาํไปใช้
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ียงัมียทุธศาสตร์การสร้างความเขม็แขง็ของชุมชนและ
สังคมใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศโดยมุ่งเสริมสร้างความเขม็แขง็ของชุมชนดว้ยการ
ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความ
พร้อมของชุมชนเกิดการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่ง
พอเพียงนาํภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้ง
สร้างระบบบ่อเพาะวสิาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ
เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกลู 
ตลอดจนยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและย ัง่ยนืโดยใหค้วามสาํคญักบัการ
ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างความเขม็แขง็ของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่ม
คุณค่าสินคา้และบริการจากองคค์วามรู้และนวตักรรมและการบริหารจดัการท่ีดีรวมทั้งการพฒันา
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โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจช่วยแกปั้ญหา
ความยากจนและมีการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน 
        จงัหวดัลาํพนู เดิมช่ือเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายปุระมาณ 1,342 ปี  ตามพงศาวดาร
โยนกเล่าสืบต่อกนัถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยวา่  ฤาษีวาสุเทพเป็นผูเ้กณฑพ์วกเมง็คบุตรหรือชน
เช้ือชาติมอญมาสร้างเมืองน้ีข้ึน ในพื้นท่ีระหวา่งแม่นํ้าสองสายคือ แม่นํ้ากวงและแม่นํ้าปิง เม่ือมา
สร้างเสร็จไดส่้งทูตไปเชิญราชธิดากษตัริยเ์มืองละโวพ้ระนาม "จามเทว"ี มาเป็นปฐมกษตัริย์
ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศก์ษตัริยต่์อมาหลายพระองคจ์นกระทัง่ถึงสมยัพระยายบีาจึงได้
เสียการปกครองให้แก่พอ่ขนุเมง็รายมหาราช ผูร้วบรวมแวน่แควน้ทางเหนือเขา้เป็นอาณาจกัร
ลา้นนา เมืองลาํพนู ถึงแมว้า่จะตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรลา้นนาแต่ก็ไดเ้ป็นผูถ่้ายทอด
มรดกทางศิลปะและวฒันธรรมใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้มาปกครอง ดงัปรากฏหลกัฐานทัว่ไปในเวียงกุมกาม 
เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลาํพนูจึงยงัคงความสาํคญัในทางศิลปะและวฒันธรรมของอาณาจกัร
ลา้นนา จนกระทัง่สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เมืองลาํพนูจึงไดเ้ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัร
ไทย มีผูค้รองนครสืบต่อกนัมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เม่ือเจา้ผูค้รองนครองคสุ์ดทา้ย คือ พลตรีเจา้จกัรคาํ ขจรศกัด์ิ ถึงแก่พิราลยั เมือง
ลาํพนูจึงเปล่ียนเป็นจงัหวดั มีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูป้กครองสืบมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั             
(ศุภานนัท ์ โพทายะ, 29 มิถุนายน 2546) 
 ทีต่ั้ง 
            จงัหวดัลาํพนู ตั้งอยูท่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร 
ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดิน
สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้ง
ท่ี 18 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก อยูใ่นกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน อยูห่่างจาก
จงัหวดัเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. เป็นพื้นท่ี ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นศูนยก์ลางความเจริญของ
ภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุ่มนํ้าโขง  หรือพื้นท่ีส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจร่วมกบัจงัหวดัเชียงใหม่  
       ขนาด 
            จงัหวดัลาํพนูเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 4,505.882 
ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นท่ี ภาคเหนือตอนบน บริเวณท่ี
กวา้งท่ีสุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต ้136 กม. จงัหวดัลาํพนูประกอบดว้ย 8 อาํเภอ 
อาํเภอท่ีมีพื้นท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ อาํเภอล้ี อาํเภอท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด คือ อาํเภอเวยีงหนองล่อง ดงัตาราง
ท่ี 1.1  
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ตารางที ่1.1 แสดงท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ีของจงัหวดัลาํพนู จาํแนกเป็นรายอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 

ส่วนราชการ 
ขนาด ตร.

กม. 
ร้อยละ 

ระยะทางห่างจาก 
จังหวดั 

จงัหวดัลาํพนู 4,505.882 - - 
- อาํเภอเมืองลาํพนู 473.825 10.78 2 
- อาํเภอป่าซาง 299.950 6.52 11 
- อาํเภอบา้นโฮ่ง 596.901 13.31 36 
- อาํเภอแม่ทา 762.63 16.68 25 
- อาํเภอล้ี 1,701.99 37.96 105 
- อาํเภอทุ่งหวัชา้ง 486.129 10.79 105 
- อาํเภอบา้นธิ 129.024 2.72 26 
- อาํเภอเวยีงหนองล่อง  49.433 1.24 45 

 
 
อาณาเขต 
            ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอสารภี อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
            ทิศใต ้ติดต่อกบั อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง และ อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก  
            ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอหา้งฉตัร อาํเภอสบปราบ อาํเภอเสริมงาม จงัหวดั
ลาํปาง 
            ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอฮอด อาํเภอจอมทอง อาํเภอหางดง อาํเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่  
ลกัษณะภูมิอากาศ 

            จงัหวดัลาํพนูตั้งอยูใ่นภาคเหนือ ซ่ึงตามตาํแหน่งท่ีตั้งอยูใ่นเขตร้อนท่ีค่อนไปทางเขตอากาศ
อบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเยน็ค่อนขา้งหนาว แต่เน่ืองจากอยูลึ่กเขา้ไปในแผน่ดินห่างไกลจาก
ทะเล จึงมีฤดูแลง้ท่ียาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจดัในฤดูร้อน จงัหวดัลาํพนูมีสภาพภูมิอากาศ
แตกต่างกนัอยา่งเด่นชดั 3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนาคมกบัเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝนและช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพนัธ์มี
อากาศหนาวเยน็เป็นฤดูหนาวซ่ึงฤดูหนาวและฤดูร้อนนั้น เป็นช่วงฤดูแลง้ ท่ีมีระยะเวลาติดต่อกนั
ประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม่ร้อนเท่ากบั ในฤดูร้อนและไม่หนาวเยน็
เท่าฤดูหนาวคือมีอุณหภูมิปานกลางอยูร่ะหวา่งสองฤดู(สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัลาํพูน, 2545) 
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สภาพพืน้ทีแ่ละลกัษณะภูมิประเทศ 
 จงัหวดัลาํพนูมีลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบหุบเขาและพื้นท่ีภูเขา ท่ีราบอยูท่าง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบเชียงใหม่-ลาํพนูหรือท่ีราบลุ่มแม่นํ้า
ปิง แม่นํ้ากวง แม่นํ้าล้ี และแม่นํ้าแม่ทา เป็นท่ีตั้งของอาํเภอเมืองลาํพนู อาํเภอป่าซางและตอนเหนือ
ของอาํเภอบา้นโฮ่ง มีความสูงเฉล่ีย 200-400 เมตร จากระดบันํ้าทะเลปานกลาง ตวัเมืองลาํพนู มี
ระดบัความสูง 290.29 ม.จากระดบันํ้าทะเลปานกลาง พื้นท่ีค่อยลาดสูงข้ึนในตอนกลาง ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัตกเฉียงใต ้ตั้งแต่อาํเภอแม่ทา ตอนใตข้องอาํเภอบา้นโฮ่ง อาํเภอทุ่งหวั
ชา้ง และอาํเภอล้ี มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและภูเขาสูง มีระดบัความสูงระหวา่ง 400 - 800 
เมตร ข้ึนไป ระดบัความสูงจะลดลง เม่ือเขา้เขตท่ีราบในอาํเภอล้ี ท่ีระดบัความสูงประมาณ 400 - 
800 เมตรแลว้ค่อยๆยกตวัสูงข้ึนมาทางทิศใต ้ซ่ึงเป็นเขตชายแดนติดต่อกบัจงัหวดัลาํปาง และ
จงัหวดัตาก ท่ีระดบัความสูง 600-1,000 เมตร 
       กรมพฒันาทีด่ินได้แบ่งลักษณะภูมิประเทศของจังหวดัล าพูนออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 1) พื้นท่ีราบเรียบและค่อนขา้งราบเรียบ มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 12 ของพื้นท่ีทั้งหมด มี
ลกัษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบมีความลาดเอียงส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งร้อยละ 0-2 เป็น
บริเวณกวา้ง ทางตอนเหนือของจงัหวดัลาํพนูทางฝ่ังซา้ยของแม่นํ้าปิง และบริเวณสองฟากฝ่ัง
แม่นํ้ากวง ตั้งแต่ทางตอนใตข้องบา้นสบทา ตาํบลปากบ่อง อาํเภอป่าซาง บางแห่งพบท่ีราบแคบๆ 
ระหวา่งเขาซ่ึงเกิดตามสองฟากของลาํนํ้าสายต่างๆ เช่น แม่นํ้าล้ี และแม่นํ้าแม่ทา เป็นตน้ แต่มีพื้นท่ี
ไม่มากนกั โดยปกติแลว้นํ้าจากแม่นํ้าไม่ค่อยท่วมถึง ส่วนบริเวณท่ีราบเรียบเกิดอยูต่ ํ่าสุดใกลก้บัลาํ
นํ้าในปัจจุบนั โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณใกลก้บัแม่นํ้าปิง และช่วงระหวา่งแม่นํ้าปิงกบัแม่นํ้ากวง ใน
ฤดูนํ้าหลากจะถูกนํ้าบ่าท่วม เป็นประจาํทุกปี ส่วนตามริมฝ่ังแม่นํ้าปิงนั้น ขณะท่ีนํ้าบ่าท่วม ตะกอน
ขนาดใหญ่ก็จะตกจมอยูริ่มฝ่ังนํ้า ทาํใหมี้ลกัษณะเป็นคนัดินธรรมชาติแคบๆ ขนานไปกบัลาํนํ้า มี
พื้นท่ีสูงกวา่ท่ีราบตํ่า ห่างฝ่ังออกไปเล็กนอ้ย ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีตั้งบา้นเรือนของราษฎรท่ีอาศยัอยูต่ามริม
ฝ่ังแม่นํ้าปิง 
 2) พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชนั มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 24 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล ประมาณ 350-600 เมตร มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลอนคล่ืนสูงๆ ตํ่าๆ อนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทางธรณี หรือภูมิอากาศ ทาํใหท้างนํ้ าไหล กดัเซาะลึกลงไปในแนวด่ิงทิ้ง 
บริเวณท่ีเป็นดินตะกอน บริเวณเหล่าน้ี ในปัจจุบนัจะมีลาํหว้ยและทางนํ้าไหลผา่นกดัเซาะอยู่
โดยทัว่ไป 
 3) บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น เป็นลกัษณะภูมิประเทศ ซ่ึงประกอบเป็นพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของจงัหวดัลาํพนู มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 64 ของพื้นท่ีทั้งหมด สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็น
เนินเขาและภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น ต่อเน่ืองกนัไป จากทิศตะวนัออก ซ่ึงติดต่อกบัเขตจงัหวดัลาํปาง 
เป็นแนวลงมาจนถึงทางทิศใตข้องอาํเภอล้ี ติดต่อกบัจงัหวดัตาก แลว้เลาะลาํนํ้าแม่ปิงข้ึนไปทางทิศ



 - 5 - 

เหนือ จนจดเขตจงัหวดัเชียงใหม่ทางทิศตะวนัตก ส่วนใหญ่ของพื้นท่ีมีความลาดเอียงมากกวา่ร้อย
ละ 16 ข้ึนไป มีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 6001,000 เมตร บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น
ของจงัหวดัลาํพนูน้ี มีลาํหว้ยและทางนํ้าเล็กๆ อยูม่ากมาย แต่ส่วนใหญ่มีนํ้าไหลเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรดิน  

 ลกัษณะดินในจงัหวดัลาํพนู เป็นดินภูเขา เน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขา ภายในหุบเขามีท่ี
ราบเล็กๆ ประกอบดว้ยท่ีราบลุ่มแม่นํ้า และท่ีราบขั้นบนัไดระดบัต่างๆท่ีราบเหล่าน้ีเกิดจากการทบั
ถมของตะกอนท่ีแม่นํ้าพามา ในท่ีราบลุ่มมกัเป็นดินเหนียว ส่วนท่ีราบขั้นบนัไดมกัเป็นดินร่วนหรือ
ดินทราย  
 ดินในจงัหวดัลาํพนูแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1) กลุ่มดินนาครอบคลุมพื้นท่ี 10% ของจงัหวดั ในเขตอาํเภอเมืองและบริเวณท่ีติดกบัลาํนํ้า
ปิง 
 2) กลุ่มดินต้ืน ครอบคลุมพื้นท่ี 25% ของจงัหวดั บริเวณอาํเภอเมือง อาํเภอป่าซางและ
ตอนกลางของจงัหวดั บางส่วนของอาํเภอบา้นโฮ่งและอาํเภอล้ี 
 3) กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี 30% ของจงัหวดั บริเวณอาํเภอล้ีและบางส่วนในอาํเภอบา้น
โฮ่ง อาํเภอทุ่งหวัชา้ง อาํเภอเมืองและอาํเภอแม่ทา 
 4) กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ี 35% ของจงัหวดั ในทุกอาํเภอ ยกเวน้ ก่ิงอาํเภอเวยีงหนอง
ล่อง ลกัษณะดินโดยทัว่ไปมีความอุดมสมบูรณ์อยูใ่นเกณฑป์านกลางถึงค่อนขา้งดี 

การใช้ทีด่ิน 
      1) การใชท่ี้ดินในจงัหวดัลาํพูน  สามารถจาํแนกออกไดด้งัน้ี 
 พื้นท่ีป่าไม ้ ประมาณ 1,703,429 ไร่ หรือ 2,725.49 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 60.49 ของพื้นท่ี
จงัหวดั (สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัลาํพูน, 2544) 
 พื้นท่ีเกษตรกรรม  ประมาณ 641,889 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.79 ของพื้นท่ีจงัหวดั (สาํนกังาน
เกษตรจงัหวดัลาํพนู, 2545)พื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีนํ้า ชุมชนท่ีอยูอ่าศยั นิคมอุตสาหกรรม ส่ิง
สาธารณูปโภค พื้นท่ีเหมืองแร่และอ่ืนๆประมาณ 470,357ไร่ คิดเป็นร้อยละ16.70 ของพื้นท่ีจงัหวดั 
      2) การใชท่ี้ดินเพื่อเป็นท่ีตั้งของชุมชนเมือง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองลาํพนูและเทศบาลตาํบล
ต่างๆ อีก 12 แห่ง ประมาณ 133.74 ตร.กม.  ส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัอาศยั สถานท่ีราชการ ส่ิง
สาธารณูปโภคส่ิงบริการสาธารณะต่างๆ ศาสนสถานและสถานประกอบการคา้ 
      3) การใชท่ี้ดินเพื่อเกษตรกรรม มีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร ประมาณ 641,889 ไร่ (พ.ศ. 
2544) คิดเป็นร้อยละ 22.79 ของพื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดัซ่ึงใชเ้พื่อการทาํนา พืชไร่ การเพาะปลูกไม้
ผลและไมย้นืตน้ ปลูกพืชผกัและปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร เฉล่ีย
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ครัวเรือนละ 9.27ไร่ โดยท่ีอาํเภอทุ่งหวัชา้ง มีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตรต่อครัวเรือนมากท่ีสุด คือ
ประมาณ 18.66 ไร่ และก่ิงอาํเภอเวยีงหนองล่องมีนอ้ยท่ีสุด คือ ประมาณ 4.54 ไร่ อาํเภอเมือง มี
พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร จาํนวนมากท่ีสุด คือ 146,083ไร่ และก่ิงอาํเภอเวยีงหนองล่อง มีพื้นท่ี
ถือครองเพื่อการเกษตรจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ 20,246 ไร่ การใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่ของ
จงัหวดัลาํพนู ใชเ้ป็นพื้นท่ีปลูกไมผ้ล และไมย้นืตน้ ร้อยละ 43.78 ใชเ้ป็นท่ีทาํนา คิดเป็นร้อยละ 
34.27 ใชเ้ป็นท่ีปลูกไมด้อก และไมป้ระดบันอ้ยท่ีสุด 1,640 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ีถือ
ครองเพื่อการเกษตรทั้งหมดของจงัหวดั(สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํพนู, 2545)  
      4) การใชท่ี้ดินเพื่อเป็นท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ในจงัหวดัลาํพนูไดใ้ชพ้ื้นท่ีเป็นท่ีตั้งนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือประมาณ 1,788 ไร่สวนอุตสาหกรรมของเอกชน 1,200 ไร่ สาํหรับโรงงานท่ี
ตั้งอยูน่อกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในปี 2545 มีจาํนวน 765 โรงงาน ตั้งอยูใ่นอาํเภอต่างๆทุก
อาํเภอ ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองลาํพนู อาํเภอป่าซาง อาํเภอแม่ทาและเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมดา้นการเกษตรถึง 310 โรงงาน รองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปไม ้อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เป็นตน้ (สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัลาํพนู, 2545) 

ทรัพยากรน า้ 
ในจงัหวดัลาํพนูมีแม่นํ้าท่ีสาํคญั 4 สายดงัน้ี 
1) แม่นํ้าปิงเป็นแม่นํ้าสายสาํคญัท่ีไหลอยูใ่นหุบเขาระหวา่งทิวเขาถนนธงชยักลางกบัทิวเขา

ผปัีนนํ้าตะวนัตก มีตน้นํ้าอยูท่ี่ดอยถว้ย ในเทือกเขาแดนลาว เขตตาํบลเมืองนะอาํเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากตน้กาํเนิดแม่ปิงไหลลงมาทิศใต ้ผา่นเมืองเชียงใหม่ ลาํพนูและไหลเขา้เขต
จงัหวดัตาก ไปบรรจบกบัแม่นํ้าวงัท่ีอาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตากแลว้ไหลต่อลงไปทางใตผ้า่นอาํเภอ
เมืองกาํแพงเพชร บรรจบกบัแม่นํ้าน่านท่ีจงัหวดันครสวรรคร์วมเป็นแม่นํ้าเจา้พระยา โดยมีความ
ยาวทั้งส้ินประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางท่ีแม่นํ้าปิงไหลผา่นพื้นท่ีในเขตจงัหวดัเชียงใหม่มีความ
ยาวประมาณ 335 กม.และเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหวา่งจงัหวดัเชียงใหม่และ จงัหวดัลาํพนู ลงไปทาง
ทิศใตเ้ป็นระยะทางยาวประมาณ 70 กม.ในจงัหวดัลาํพนู นํ้าท่ีไหลลงสู่แม่นํ้าปิง โดยเรียงจากเหนือ 
จดใต ้คือ นํ้าแม่ทา นํ้าแม่กวง แม่นํ้าล้ี หว้ยแม่ตาล หว้ยแม่หาด และนํ้าแม่กอ้ นอกจากน้ียงัมีลาํนํ้าท่ี
ไม่มีช่ืออีกเป็นจาํนวนมากท่ีไหลลงสู่แม่นํ้าปิง แม่นํ้าปิงมีพื้นท่ีรับนํ้า ประมาณ 6,355 ตาราง
กิโลเมตร 

2) นํ้าแม่กวง มีตน้นํ้าอยูท่ี่ดอยผปัีนนํ้า (หรือดอยนางแกว้) ดอยมด แลว้ไหลไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตล้งสู่ท่ีราบเชียงใหม่-ลาํพนูผา่นอาํเภอดอยสะเก็ด อาํเภอสันทรายและไหลต่อลงไป
ทางใตผ้า่นอาํเภอเมืองลาํพนู แลว้บรรจบกบัแม่นํ้าปิงท่ีบา้นสบทา อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพนู นํ้า
แม่กวงมีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร นํ้าแม่กวงเป็นแม่นํ้าท่ีสาํคญัอีกสายหน่ึงใน บริเวณท่ีราบ
เชียงใหม่ - ลาํพนู มีลาํนํ้าสาขาท่ีสาํคญั คือ นํ้าแม่ทาและหว้ยแม่สะแงะ นํ้าแม่กวงมีพื้นท่ีรับนํ้า 
ประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร 
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  3) นํ้าแม่ทา นํ้าแม่ทามีตน้นํ้าอยูท่ี่ดอยขนุทา ในเทือกเขาผีปันนํ้าตะวนัตก ก่ิงอาํเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม ่ไหลผา่นท่ีราบซ่ึงขนาบไปดว้ยภูเขา ไปสู่อาํเภอแม่ทา ทางทิศใตแ้ลว้ไหลวกข้ึนไป
ทางเหนือผา่นท่ีราบเชียงใหม่-ลาํพนู ผา่นอาํเภอป่าซาง แลว้บรรจบกบัแม่นํ้ากวงท่ีบา้นสบทา เขต
ต่อระหวา่งอาํเภอเมืองลาํพนูกบัอาํเภอป่าซาง นอกจากน้ีนํ้ าแม่ทายงัไดห้ล่อเล้ียงพื้นท่ีทาํการเกษตร
ของชุมชนหลายตาํบล ในก่ิงอาํเภอแม่ออน อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และอาํเภอแม่ทา 
จงัหวดัลาํพนู นํ้าแม่ทามีความยาวประมาณ 90 กม. 
  4) แม่นํ้าล้ี แม่นํ้าล้ีตน้นํ้าอยูท่ี่ดอยสบเทิม อาํเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัลาํพนู ไหลลงไปทางใต้
จนถึงบริเวณใกลอ้าํเภอล้ี จึงค่อยไหลวกกลบัไปทางเหนือเป็นรูปตวัยผูา่นอาํเภอล้ี อาํเภอบา้นโฮ่ง 
แลว้ไหลต่อไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ บรรจบกบัแม่นํ้าปิงท่ีบา้นวงัสะแกง ก่ิงอาํเภอเวยีงหนอง
ล่อง จงัหวดัลาํพนู แม่นํ้าล้ีมีความยาวประมาณ180 กม.แม่นํ้าล้ี มีพื้นท่ีรับนํ้า ประมาณ 315 ตาราง
กิโลเมตร  
 นอกจากลาํนํ้าสาํคญัท่ีกล่าวถึงแลว้ ยงัมีลาํธาร ลาํหว้ย จาํนวนมากตามอาํเภอต่างๆใน
จงัหวดัลาํพนู ไดแ้ก่ นํ้าสาน ไหลผา่นอาํเภอเมืองลาํพนู นํ้าเยน็  ไหลผา่นอาํเภอบา้นโฮ่ง นํ้าแม่ธิ  
ไหลผา่นอาํเภอบา้นธิ นํ้าขนาด  ไหลผา่นอาํเภอแม่ทา  นํ้าแวน ไหลผา่นอาํเภอล้ี นํ้าเมยไหลผา่น
อาํเภอแม่ทานํ้ากอ้ไหลผา่นอาํเภอล้ีนํ้าแม่สะป๊วดไหลผา่นอาํเภอแม่ทา นํ้าออบ ไหลผา่นอาํเภอบา้น
โฮ่ง และ นํ้าแม่ตุด๊ ไหลผา่นอาํเภอแม่ทา และมีลาํธารเล็กๆ อีกจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นทางนํ้าท่ีมีนํ้า
เฉพาะในฤดูฝน 
 แร่ธาตุ ในเขตทอ้งท่ีจงัหวดัลาํพนู มีชนิดแร่ท่ีสาํรวจพบในปัจจุบนั จาํนวน 17 ชนิด ไดแ้ก่ 
แร่ถ่านหิน แร่ฟลูออไรต ์แร่มงักานิส แร่พลวง แร่เฟลดส์ปาร์ แร่ดินขาว แร่บอลเคลย ์แร่ตะกัว่ แร่
สังกะสี แร่ดีบุก แร่แบไรต ์แร่แคลไซต ์แร่ฟอสเฟต แร่ทองคาํ หินอ่อน หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและหินประดบัชนิดหินปูน โดยแหล่งแร่แต่ละชนิดมีการสาํรวจ
พบในพื้นท่ีต่าง ๆ ของจงัหวดัลาํพนู ดงัน้ี 
 1) แหล่งแร่ถ่านหิน (ลิกไนต)์ สาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลล้ี, ตาํบลดงดาํ, ตาํบลนา
ทราย) และในเขตอาํเภอทุ่งหวัชา้ง (ตาํบลบา้นปวง) 
 2) แหล่งแร่ฟลูออไรต ์สาํรวจพบในเขตอาํเภอแม่ทา (ตาํบลทาขมุเงิน, ตาํบลทากาศ) ในเขต
อาํเภอบา้นโฮ่ง (ตาํบลป่าพลู, ตาํบลบา้นโฮ่ง) และในเขตอาํเภอป่าซาง (ตาํบลนครเจดีย)์ 
 3) แหล่งแร่มงักานิส สาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลแม่ลาน, ตาํบลแม่ตืน, ตาํบลป่าไผ,่ 
ตาํบลศรีวชิยั, ตาํบลกอ้)ในเขตอาํเภอป่าซาง (ตาํบลนครเจดีย)์ และในเขตอาํเภอบา้นโฮ่ง (ตาํบลป่า
พลู) 
 4) แหล่งแร่พลวง สาํรวจพบในเขตอาํเภอแม่ทา (ตาํบลทาขมุเงิน, ตาํบลทาสบเส้า) 
 5) แหล่งแรเฟลดส์ปาร์ สาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลศรีวชิยั) 
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 6) แหล่งแร่ดินขาว สาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลดงดาํ) ในเขตอาํเภอแม่ทา (ตาํบลทาขมุ
เงิน) และในเขตอาํเภอป่าซาง (ตาํบลนครเจดีย)์ 
 7) แหล่งแร่บอลเคลยส์าํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลดงดาํ)และในเขตอาํเภอทุ่งหวัชา้ง 
(ตาํบลบา้นปวง) 
 8) แหล่งแร่ตะกัว่สาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลศรีวชิยั) 
 9) แหล่งแร่สังกะสีสาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลศรีวชิยั) 
 10) แหล่งแร่แบไรต ์สาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลศรีวชิยั) 
 11) แหล่งหินอ่อน สาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลแม่ลาน, ตาํบลล้ี) และในเขตอาํเภอบา้น
โฮ่ง (ตาํบลป่าพลู, ตาํบลบา้นโฮ่ง) 
 12) แหล่งหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง สาํรวจพบในเขตอาํเภอ
แม่ทา (ตาํบลทาขมุเงิน) ในเขตอาํเภอบา้นโฮ่ง(ตาํบลป่าพลู, ตาํบลบา้นโฮ่ง) ในเขตอาํเภอล้ี(ตาํบล
ศรีวชิยั, ตาํบลแม่ตืน, ตาํบลแม่ลาน, ตาํบลป่าไผ,่ตาํบลล้ี) และในเขตอาํเภอป่าซาง (ตาํบลนครเจดีย)์ 
 13) แหล่งหินประดบัชนิดหินปูน สาํรวจพบในเขตอาํเภอบา้นโฮ่ง (ตาํบลป่าพลู)และในเขต
อาํเภอล้ี (ตาํบลแม่ตืน, ตาํบลศรีวชิยั, ตาํบลป่าไผ,่ ตาํบลแม่ลาน) 
 14) แหล่งแร่แคลไซต ์สาํรวจพบในเขตอาํเภอบา้นโฮ่ง (ตาํบลป่าพลู) และในเขตอาํเภอล้ี 
(ตาํบลแม่ลาน) 
 15) แหล่งแร่ฟอสเฟตสาํรวจพบในเขตอาํเภอแม่ทา (ตาํบลทาขมุเงิน)และในเขตอาํเภอล้ี 
(ตาํบลป่าไผ)่ 
 16) แหล่งแร่ดีบุก สาํรวจพบในเขตอาํเภอล้ี (ตาํบลแม่ตืน) 
 17) แหล่งแร่ทองคาํสาํรวจพบในเขตตาํบลดงดาํ อาํเภอล้ี (สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ลาํพนู, 2546) 
         การอุตสาหกรรม 

จงัหวดัลาํพนูนอกจากจะเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตของ
อุตสาหกรรมทัว่ไปและอุตสาหกรรมส่งออก มีโรงงานท่ีประกอบกิจการแลว้ 62 แห่ง 
และเป็นท่ีตั้งของเขตอุตสาหกรรมของบริษทัเครือสหพฒันพิบูลย ์จงัหวดัลาํพนูมีโรงงานนอกเขต
อุตสาหกรรมดงักล่าวอีกจาํนวน 709 โรงงาน อุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมของจงัหวดัลาํพนูส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรท่ีสาํคญั ไดแ้ก่กิจการโรงสีขา้ว ซ่ึงมีจาํนวนโรงงานถึง 279 โรงงาน 
เงินลงทุนเฉล่ียโรงงานละประมาณ 150,000 บาทรองลงมาคือกิจการโรงบ่มยา มีจาํนวน 18 โรงงาน 
เงินลงทุนเฉล่ียโรงงานละประมาณ 2,700,000 บาทนอกจากน้ียงัมีโรงงานผลิตผกัผลไมก้ระป๋อง ผกั
ผลไมอ้บแหง้และผกัผลไมด้อง อุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ปัจจุบนัปริมาณป่าไมไ้ดล้ด
นอ้ยลง ประกอบกบันโยบายการปิดป่าทาํใหกิ้จการไมไ้ม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร อุตสาหกรรมไม้

http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/RNorth/LamPhun/index.html#ข้อมูลการอุตสาหกรรม
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และผลิตภณัฑข์องจงัหวดัลาํพนูส่วนใหญ่ไดแ้ก่ โรงงานแกะสลกัไมจ้ามจุรีรองลงมาไดแ้ก่ โรงงาน
ทาํเคร่ืองเรือน และโรงงานผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์เคร่ืองใชจ้ากไม ้เช่น ทาํตะเกียบ ทาํลงัไม ้เป็นตน้ 
อุตสาหกรรมอาหารและยา ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบกิจการโรงงานทาํการแปรรูปอาหารท่ีทาํ
จากแป้งขนมปัง รองลงมาไดแ้ก่ การทาํนํ้าแขง็ อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุน
การก่อสร้างโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑค์อนกรีตและการผลิตอิฐดินเผารองลงมาไดแ้ก่ 
กิจการดูดทราย ทาํประตูหนา้ต่างเหล็ก นอกจากน้ียงัมีโรงยอ่ยหินอุตสาหกรรมบริการ ส่วนใหญ่จะ
เป็นบริการทางดา้นซ่อม เคาะพน่สีรถยนต ์รองลงมาไดแ้ก่ การซ่อมเคร่ืองยนต ์
         สภาพทางเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจงัหวดัลาํพนูข้ึนอยูก่บัผลผลิตทางเกษตรกรรม เช่น การทาํนาขา้ว 
ทาํสวนลาํไย ทาํไร่กระเทียม ไร่หอม ไร่ยาสูบและพืชไร่อ่ืนๆ นอกจากน้ีมีอาชีพสาํคญัเป็นหลกัคือ 
การทาํหมวก การจกัสาน การแกะสลกัไม ้การทอผา้พื้นเมือง ผา้บาติก ซ่ึงส่วนมากเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน แต่เป็นอาชีพท่ีถาวรมัน่คง มีรายไดพ้อประมาณ พอจะกล่าวไดว้า่เป็น
อาชีพหลกัของครอบครัว การท าสวนล าไย จงัหวดัลาํพนูมีพื้นท่ีเพาะปลูกลาํไย 111,398 ไร่ เพิ่มข้ึน
จากเดิมร้อยละ 39.64 เน่ืองจากเกษตรกร ไดมี้การปลูกลาํไยตามพื้นท่ีนา ทาํใหมี้ผลผลิตเพิ่มข้ึน จาก
เดิมคิดเป็นร้อยละ 11.50 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เท่ากบั 297 กิโลกรัม ขา้วมีพื้นท่ีเพาะปลูก180,370 ไร่ 
ลดลงจากเดิมร้อยละ6.37 เน่ืองจากเกษตรกรมีความสนใจปลูกพืชอ่ืนๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ แต่
อยา่งไรก็ดี จงัหวดัก็ใหค้วามสนใจต่อการเพาะปลูกขา้ว โดยไดเ้ขา้ไปส่งเสริมในเร่ืองของพนัธ์ุขา้ว 
ท่ีใหผ้ลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน เพื่อผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่เกษตรกร ดงัจะเห็นไดจ้ากผลผลิตลดลงเพียง 
2,691 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.70 การทาํไร่กระเทียม กระเทียมและหอมแดง เป็นพืชเศรษฐกิจของ
จงัหวดัลาํพนูท่ีสาํคญัรองจากขา้ว การทาํไร่ดงักล่าวนบัวา่ไดผ้ลดีมาก เพราะลกัษณะดินฟ้าอากาศ
อาํนวย จาํนวนเน้ือท่ีท่ีเพาะปลูกประมาณ 38,302 ไร่ เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 22.68 และทาํใหมี้
ผลผลิตเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 39.58 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เพิ่มข้ึนเป็น 2,942 กิโลกรัม การประมง การ
ประมงในทอ้งท่ีจงัหวดัลาํพูน มีเฉพาะการประมงนํ้าจืด ตามแหล่งนํ้าธรรมชาติและแหล่งนํ้าท่ีทาง
ราชการสร้างข้ึน เช่นแถบลาํนํ้าปิง นํ้ากวง นํ้าแม่ทา นํ้าล้ี และตามลาํหว้ย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บ
นํ้า เป็นตน้ สาํหรับพนัธ์ุปลาและสัตวน์ํ้าท่ีนาํมาปล่อยในแหล่งนํ้าขา้งตน้ไดแ้ก่ พนัธ์ุปลานิล ปลา
ไน ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาอ่ืนๆ รวมทั้งกุง้กา้มกราม กุง้ฝอย และสัตวน์ํ้าอ่ืนๆ เป็นตน้ 
นอกจากน้ีสาํนกังานประมงจงัหวดัลาํพนูไดใ้หค้าํแนะนาํและส่งเสริมราษฏร ท่ีอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า
ต่างๆ หนัมาประกอบอาชีพการเพาะเล้ียงปลาเพิ่มมากข้ึน เช่นการเล้ียงปลาในนาขา้ว ในบ่อ 
ทอ้งร่องสวน และในคอก บริเวณแหล่งนํ้าท่ีมีอยู ่การปศุสัตว ์การเล้ียงสัตวใ์นจงัหวดัลาํพนู ส่วน
ใหญ่เป็นการเล้ียงของรายยอ่ยหรือเป็นการเล้ียงในครัวเรือน แต่มีการเล้ียงเป็นฟาร์มบา้ง เช่น สุกร 
ไก่ไข่ ไก่เน้ือ แต่ไม่แพร่หลายมากนกั แหล่งเล้ียงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ โค มีปริมาณการเล้ียงไม่มากนกั 
อาํเภอท่ีมีมากท่ีสุดคือล้ี จาํนวน 5,486 ตวั คิดเป็นร้อยละ65.30 ของจาํนวนกระบือทั้งหมด สุกร มี
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ประมาณการเล้ียงมากท่ีสุดในอาํเภอล้ีจาํนวน 53,092 ตวั คิดเป็นร้อยละ38.3 รองมาคือ อาํเภอป่า
ซาง จาํนวน 42,657 ตวั คิดเป็นร้อยละ30.77 อาํเภอท่ีมีปริมาณการเล้ียงสุกรนอ้ยท่ีสุดคือ อาํเภอ
บา้นธิ จาํนวน 1,000ตวั คิดเป็นร้อยละ0.71 ของปริมาณสุกรทั้งหมด ไก่ มีปริมาณเล้ียงมากใน 3 
อาํเภอ ตามลาํดบัคือ อาํเภอป่าซางจาํนวน 471,445 ตวั คิดเป็นร้อยละ42.46 อาํเภอเมือง จาํนวน 
288,749 ตวั คิดเป็นร้อยละ 26.01 และอาํเภอล้ี จาํนวน129,560 ตวั คิดเป็นร้อยละ11.67 ของปริมาณ
ไก่ทั้งหมด เป็ด มีการเล้ียงในปริมาณท่ีนอ้ยกวา่ไก่ อาํเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุดคือ อาํเภอเมือง 
15,062 ตวั คิดเป็นร้อยละ49.18 รองลงมาคืออาํเภอป่าซาง จาํนวน 12,807 ตวั คิดเป็นร้อยละ49.18 
รองลงมาคืออาํเภอป่าซาง 

จงัหวดัลาํพนูเป็นจงัหวดัท่ีมีการปลูกลาํไยมากท่ีสุดและมีปริมาณผลผลิตลาํไยมากท่ีสุดใน
ประเทศซ่ึงสถานการณ์และแนวโนม้การส่งออกลาํไยไทยไปต่างประเทศจากตารางท่ี 1.2 จะเห็นวา่ 
มูลค่ารวมของการส่งออกลาํไยและผลิตภณัฑไ์ปยงัต่างประเทศในช่วงระหวา่งปี 2543-2549 มีอตัรา
ลดลงเฉล่ียร้อยละ 3.2 ต่อปี ซ่ึงหากเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกระหวา่งปี 
2549 กบัปี 2543 พบวา่ ในปี 2549 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งส้ิน 4,144 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 
18.0 จากปี 2543 ท่ีมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งส้ิน 5,052 ลา้นบาทสาํหรับสัดส่วนการส่งออกพบวา่
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกลาํไยสดในปี 2549 มีการส่งออกลาํไยสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.1 
ส่งออกลาํไยอบแหง้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.7 ส่งออกลาํไยกระป๋องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 
และส่งออกลาํไยแช่แขง็คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์จากลาํไยทั้งหมด 
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ตารางที่ 1.2 แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกลาํไย ปี 2543-2549 
                                                                           ปริมาณ:ตนั 
                                                                                มูลค่า : ลา้นบาท  

 

  ท่ีมา : กรมศุลกากร, กรกฎาคม 2551 

หมายเหตุ : CAGR (Compound Annual Growth Rate) หมายถึง อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 
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สัดส่วนมูลค่าตลาดของล าไยส่งออก
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รูปที ่1.1 แสดงสัดส่วนมูลค่าตลาดของการส่งออกผลิตภณัฑล์าํไย พ.ศ. 2543 - 2549 
บ้านเหมืองกวกั 
บา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ตาํบลมะเขือแจ ้อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู ตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัจงัหวดัลาํพนู มีระยะทางห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 13 กิโลเมตร(จาก
ขอ้มูลแผนชุมชนซ่ึงจดัทาํโดยกรรมการหมู่บา้นเหมืองกวกัมีผูใ้หญ่บา้นเป็นประธานกรรมการ) 
หมู่บา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 มีจาํนวนครัวเรือน 320 ครัวเรือน ประชากร 1,120 คน เป็นเพศชาย 550 
คน หญิง 570 คน อาชีพหลกัของหมู่บา้นคือ การทาํนา จาํนวน 68 ครัวเรือน รองลงมาเป็นการทาํ
สวนลาํไย จาํนวน 40 ครัวเรือนและทาํการอบลาํไยสีทอง จาํนวน 21 ครัวเรือน อาชีพเสริมคือการ
รับจา้งทัว่ไป มีรายไดจ้ากภาคเกษตรเฉล่ีย 54,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมีรายไดจ้ากนอกภาค
เกษตรเฉล่ีย 36,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีรายไดเ้ฉล่ียของประชากร(ตามเกณฑ ์จปฐ. ปี 2550) 
28,000 บาทต่อคนต่อปี 
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ข้อมูลสภาพทัว่ไปของหมู่บ้าน 
บา้นเหมืองกวกัมีพื้นท่ีอยูอ่าศยั 164 ไร่พื้นท่ีทาํนา 145 ไร่ พื้นท่ีทาํสวน 99ไร่ ทาํนาไดปี้ละ 

1 คร้ัง มีพื้นท่ีป่าชุมชน จาํนวน 1 แห่ง มีพื้นท่ี 805 ไร่ แหล่งนํ้าสาธารณะ 1 แห่ง ประปา 2 แห่ง มี
ผูใ้ชน้ํ้ าประปา 159 ครัวเรือน มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1 แห่ง วดั 1 แห่ง  จาํนวนผูใ้ช้
ไฟฟ้า 320 ครัวเรือน โทรศพัทส์าธารณะ 2 แห่ง โทรศพัทบ์า้น 150 เคร่ือง โทรศพัทมื์อถือ 194 
เคร่ือง หอกระจายข่าว 1 แห่ง ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น 1 แห่งและมีศาลาประชาคม 1 แห่ง 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ตาํบลมะเขือแจ ้อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู ไดร้วมกลุ่มกนั
ทาํการผลิตลาํไยอบแหง้สีทองเพื่อส่งจาํหน่ายใหแ้ก่ผูค้า้ส่งทัว่ไปซ่ึงการผลิตและจาํหน่ายลาํไย
อบแหง้สีทองดงักล่าวถูกกดราคาจากพอ่คา้ท่ีรับซ้ือ ในการแกปั้ญหาดงักล่าวจะตอ้งมีการรวมกลุ่ม
กนัผลิตและรวมกลุ่มกนัจาํหน่ายใหม้ากข้ึนและจะตอ้งสร้างตราสินคา้ใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือถือใน
ตราสินคา้ลาํไยอบแหง้สีทองของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกัใหไ้ด ้นอกจากน้ีทางกลุ่มยงั
ใชฟื้นจากไมล้าํไยเพื่ออบลาํไยจาํนวนมากถา้มีการเพิ่มกาํลงัการผลิตลาํไยอบแหง้มากข้ึนจะส่งผล
ทาํใหข้าดแคลนฟืนสาํหรับอบลาํไยและราคาจะสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามการดาํเนินการผลิต การตลาด 
การบริหารและการบญัชีซ่ึงตอ้งพึ่งพิงความรู้จากภายนอกและการลองผดิลองถูก ซ่ึงยงัขาดแคลน
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ  ส่งผลทาํใหธุ้รกิจของชุมชนตอ้งฝากความหวงัไวก้บักลุ่มทุนและ
บรรยากาศการท่องเท่ียวซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวจะจาํหน่ายเป็นของฝากของท่ีระลึกสาํหรับ
นกัท่องเท่ียวและส่งออกไปยงัประเทศจีนโดยพอ่คา้คนกลาง แต่อยา่งไรก็ตามการผลิตลาํไยอบแหง้
สีทองในพื้นท่ีจงัหวดัลาํพนูน่าจะมีโอกาสขยายตวัไดเ้พิ่มข้ึนอีก ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตในพื้นท่ี
ดงักล่าวมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของตน้ทุนการผลิตดา้นการขนส่งลาํไยในฤดูกาลตลอดจนใกล้
แหล่งวตัถุดิบคือแหล่งผลิตลาํไยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ถา้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนสามารถรวมกลุ่มกนั
ควบคุมปริมาณการผลิตและสามารถกาํหนดราคาขายได ้อยา่งไรก็ดีแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงและวสิาหกิจชุมชนกาํลงัไดรั้บความสนใจและไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาลปัจจุบนั 
ดงันั้นการนาํความรู้จากวทิยาการสมยัใหม่ทั้งทางดา้นเศรษฐศาสตร์การผลิต การเงิน การตลาด การ
บริหารจดัการและการบญัชีมาประยกุตใ์ชก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนโดยมีเป้าหมายใหเ้กิดการ
พฒันาวสิาหกิจอยา่งย ัง่ยนื สามารถพึ่งพาตนเองและใชท้รัพยากรภายในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดตามแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ผูว้จิยัจึงไดข้อ้คิดวา่น่าจะนาํภูมิปัญญาความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัปราชญข์องชุมชน บูรณาการกบั
ความรู้สากลของทีมวจิยั ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์การผลิต การระดมทุนและทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ิน การตลาด การบริหารจดัการแบบสหกรณ์และระบบการจดัทาํบญัชี ตลอดจนทาํการศึกษา
จุดแขง็จุดอ่อนปัญหาอุปสรรคของวสิาหกิจชุมชน ศึกษาตน้ทุนการผลิตและหาแนวทางในการ
ระดมทุนและทรัพยากรในชุมชนศึกษาหาขนาดการลงทุนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัตลาดของ
ชุมชน โดยเนน้เป้าหมายการบริหารจดัการตามหลกัการสหกรณ์และการพฒันาตลาดวิสาหกิจ
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ชุมชนตลอดจนการเรียนรู้วธีิปฏิบติัตามพระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันาเป็นฐานความรู้
กลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน เกิดการสืบทอดและพฒันาเครือข่ายความรู้ต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์หลกัของแผนงานวจัิย 
 8.1 เพื่อศึกษาสภาพ ศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต
ลาํไยอบแหง้สีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ตาํบลมะเขือแจ ้อาํเภอเมือง 
จงัหวดัลาํพนู 

8.2 เพือ่พฒันารูปแบบการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนอยา่งบูรณาการในการผลิตและ
จาํหน่ายลาํไยอบแหง้สีทองทั้งดา้นการผลิต การระดมทุนของชุมชน การบริหารจดัการแบบมีส่วน
ร่วม การตลาดและการบญัชี 

8.3 เพื่อหารูปแบบการพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน
ทอ้งถ่ินและเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

 
1.3 แนวทางด าเนินการวจัิย 
 1.3.1 ขอบเขตของการวจิยั 
  1) ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาแนวคิดและเป้าหมายของกลุ่มการผลิต ศึกษาตน้ทุนการ
ผลิต แนวทางการระดมทุนภายในกลุ่ม ศึกษาการบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ศึกษาการตลาด
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดา้นบญัชี ความหมาย ประโยชน์ของการทาํบญัชี  และวธีิการทาํบญัชี 
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  2) ขอบเขตพื้นท่ีวิจยั กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ตาํบลมะเขือแจ ้
อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู 
  3) ขอบเขตของช่วงเวลาท่ีวจิยั  ธนัวาคม 2549 ถึง พฤศจิกายน 2550 
  4) ขอบเขตของประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการวิจยั กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมือง
กวกั หมู่ 5 ตาํบลมะเขือแจ ้อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู 
 1.3.2 วธีิดาํเนินการวจิยั เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพผนวกกบัเชิงปริมาณ 
 1.3.3 วธีิการเก็บขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยเร่ิมจากการสอบถามกลุ่ม
ผูผ้ลิตเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานดา้นการผลิต การตลาด การบริหาร และการบญัชี ในปัจจุบนั 
สอบถามปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มผูผ้ลิตและศึกษาแนวคิดในการผลิตเพื่อปรับ
แนวความคิดใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยการพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง เสริมความรู้ดา้นการผลิต การระดมทุน การตลาด การบริหาร และการ
บญัชี ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ และหารูปแบบของการพฒันาวิสาหกิจ
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ชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ินและเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
 1.3.4 วธีิการประมวลขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล นาํผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินงานดา้น
การผลิต การระดมทุน การตลาด การบริหาร และการบญัชี ของกลุ่มตวัอยา่งมาแปลความหมายโดย
เทียบกบัเกณฑด์ว้ยค่าสถิติร้อยละ เพื่อตอบจุดประสงคข์องการวจิยั สรุปขอ้คน้พบวธีิการบูรณาการ 
และการวจิยั ดว้ยการบรรยาย นาํเสนอและเผยแพร่ผลการวจิยั 
 
1.4 เป้าหมายของแผนงานวจัิย 

1.4.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวจัิย 
 1) วจิยัและพฒันาวสิาหกิจชุมชนเพื่อหารูปแบบวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสม 
 2)  แกไ้ขปัญหาความยากจนดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 3)  พฒันาการจดัการความรู้ใชค้วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานภูมิความรู้สากลใน
การบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน 
 4) พฒันาวสิาหกิจชุมชนโดยการพึ่งทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 

1.4.2 เป้าหมายของผลผลติและตัวช้ีวดั 
 1) ผลิตภณัฑล์าํไยอบแหง้สีทองของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
มาตรฐาน ตน้ทุนการผลิตลดลงและสามารถเพิ่มกาํลงัการผลิตได ้
 2) ตลาดของผลิตภณัฑล์าํไยอบแหง้สีทองเพิ่มข้ึนทั้งตลาดภายในชุมชนและตลาดภายนอก
ชุมชน 
 3) สามารถระดมทุนจากสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดเ้พิ่มข้ึน 
 4) ระบบบญัชีถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย สามารถตรวจสอบไดง่้าย 
 5) พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์จนสามารถจาํหน่ายในตลาดได ้

1.4.3 เป้าหมายของผลลพัธ์และตัวช้ีวดั 
 1) สมาชิกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพิ่มข้ึน และมีส่วนร่วมกบัวสิาหกิจมากข้ึน 
 2) ชาวบา้นเกษตรกรมีความรู้และเขา้ใจการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 

3) ชาวบา้นเกษตรกรมีความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
จากการดาํเนินงานการติดตามประเมินผลแผนงานจะไดรั้บส่ิงต่อไปน้ี คือ 
1.5.1 ดา้นความรู้จะไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินการวสิาหกิจชุมชนท่ีสามารถพึ่งพา

ตนเองได ้
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1) สภาพ ศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตลาํไย
อบแหง้สีทองของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 9 ตาํบลมะเขือแจ ้อาํเภอเมือง จงัหวดั
ลาํพนู 

             2) รูปแบบการผลิตและการใชทุ้น  
                         3) รูปแบบการตลาด 
           4) รูปแบบการบริหาร 
         5) รูปแบบการบญัชี 

1.5.2 ดา้นพฒันา บุคคลและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาหรือเรียนรู้ใน
ดา้นความรู้ ขอ้ 5.1 ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) ชาวบา้นและสหกรณ์ผูร่้วมแผนงาน 
2) ทีมวจิยั 
3) องคก์รผูส้นบัสนุนทุนดาํเนินงาน 
4) สาธารณชนผูส้นใจ 

1.5.3 ดา้นผลผลิต จะมีเอกสารและบทเรียนท่ีเป็นผลผลิตของแผนงานในการ 
การติดตามประเมินผลท่ีสาํคญัจาํนวน 5 ชุด คือ 

1) รายงานการประเมินสภาพ ศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม
เบ้ืองตน้ 

2) รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงาน 4 ดา้นของแผนงาน 
3) รายงานการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานแผนงานฉบบัสมบูรณ์ 
4) รายงานการใชจ่้ายงบประมาณและการเงิน 
5) ส่ือท่ีใชใ้นการดาํเนินแผนงาน 

 
1.6 นิยามศัพท์ การวจิยัคร้ังน้ี มีนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research  :  PAR) หมายถึง  
การวจิยัท่ีเนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชน สมาชิกของชุมชนและผูว้จิยัร่วมคิดวิเคราะห์
สภาวการณ์ของปัญหา ศึกษาหาแนวทางการแกปั้ญหา ตลอดจนการดาํเนินการแกปั้ญหาและการ
ประเมินผล  ตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้การวจิยั  ระยะดาํเนินการวิจยัจนส้ินสุดการวิจยั โดยท่ีทุกฝ่ายไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจตลอดกระบวนการวจิยั 
      การจดัการความรู้(Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ี
มีอยูใ่นส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้ก
คนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
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 ลาํไยอบแหง้สีทอง(golden dried longans) หมายถึง ลาํไยอบแหง้เน้ือสีทอง ท่ีผูผ้ลิตแกะ
เปลือกและเมล็ดออกก่อนนาํไปอบดว้ยความร้อนจากฟืน โดยใชเ้ทคนิควธีิการแบบภูมิปัญญา
ชาวบา้นอบแหง้จนไดเ้น้ือลาํไยเป็นสีทอง 

 
     วสิาหกิจชุมชนคือ การประกอบการขนาดยอ่มและขนาดจ๋ิวของชุมชนเพื่อการจดัการ 

"ทุน" ของชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง (SMCE -Small and Micro Community 
Enterprise) วสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่มมีสมาชิกมากกวา่ 15 คน วสิาหกิจชุมชนขนาดจ๋ิว มีสมาชิก
ตั้งแต่ 5 คนถึง 15 คน(สมบติั สิงฆราช, 2549, หนา้ 177) 

 
 




