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ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิัย 
 ตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยให้
ความส าคญักบัการพฒันาคนท่ีมีคุณธรรมน าความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตและสามารถจดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่เพื่อน าไปใช้
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ียงัมียุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและ
สังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศโดยมุ่งเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนดว้ยการส่งเสริม
การรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของ
ชุมชนเกิดการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียง น าภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใช้สร้างสรรค์คุณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่ม
เพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพเสริมสร้างศกัยภาพ
ของชุมชนในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกลู  
 ในปัจจุบนัลกัษณะการใช้ชีวิตของสังคมเมืองและชนบทได้เปล่ียนไป ท าให้ประชาชนมี
ค่าใชจ่้ายในการครองชีพท่ีสูงข้ึน จึงไดมี้การรวมกลุ่มกนัในการผลิตสินคา้ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
รายไดข้องสมาชิกในกลุ่ม จากการขายเฉพาะในพื้นท่ีก็เร่ิมขยายออกนอกพื้นท่ีเพื่อให้มีรายไดท่ี้เพิ่ม
มากข้ึน ผลิตภณัฑว์สิาหกิจชุมชนของชาวบา้นในพื้นท่ีต่าง ๆ ไดมี้การพฒันากระบวนการในการผลิต
และพฒันาตวัผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายมากข้ึน จากการส่งเสริมของรัฐบาล ทั้งน้ีหากมีการ
พฒันาสินคา้และกระบวนการบริหารจดัการท่ีดี และไดรั้บการรับรองมาตรฐานอยา่งเป็นทางการ หรือ
จากหน่วยงานเอกชนแลว้ สินคา้วิสาหกิจชุมชนก็จะไดรั้บการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ีการท่ีกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นเหมือนกวกัได้รวมกลุ่มกนัท าการผลิตล าไยสีทองอบแห้ง หมู่ 5 จงัหวดัล าพูน 
ไดร้วมตวัจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนล าไยอบแห้งสีทองข้ึนในปลายปี 2549 ซ่ึงยงัขาดแคลนผูท่ี้มีความรู้
ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้นการบริหารจดัการ ส่งผลท าให้ชุมชนไม่ทราบขั้นตอน
วธีิการในการจดัการท่ีเหมาะสม  
 ทางผูว้ิจยัเห็นว่าการพฒันาสินคา้วิสาหกิจชุมชน จะสามารถช่วยขจดั หรือช่วยลดทอน
ปัญหาความยากจนในชุมชนได ้ดว้ยการพฒันาและสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีชุมชนมีอยู่ให้เขา้สู่เกณฑ์
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มาตรฐานท่ีสูงข้ึน รวมทั้งช่วยให้เกิดการพฒันาเครือข่ายของชุมชนในการบริหารจดัการจนเกิดการ
ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม มีการบริหารสมาชิกกนัเองภายในกลุ่มสมาชิก อย่างมีหลกัการดว้ยการน า
แนวคิดทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้มีการจดัการท่ีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน โดยน า
ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์งานมาแยกแยะให้เห็นถึงขั้นตอน วิธีการในการด าเนินงานภายในกลุ่ม
สมาชิก การจดัโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่ม และการไหลของงานท่ีควรจะเป็น เพื่อลด
ความซ ้ าซ้อนของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน ก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ
คล่องตวั และมีตน้ทุนโดยรวมท่ีต ่าลง 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยน้ี สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบในการบริหาร
จดัการ การจดัโครงสร้างของกลุ่ม และแสดงให้เห็นถึงการไหลของงานท่ีมีขั้นตอนท่ีควรจะเป็น ท า
ใหชุ้มชนมีรายไดท่ี้สูงข้ึนจากการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีตน้ทุนท่ีต ่าลง 

วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 จงัหวดั
ล าพนู ในการผลิตล าไยสีทองอบแหง้ ใหมี้การจดัการอยา่งเป็นระบบ 
 2. เพื่อวิเคราะห์งานในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 จงัหวดั
ล าพนู ใหมี้ความย ัง่ยนืในการบริหารงาน 
 3. เพื่อลดต้นทุนโดยรวมในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวกั หมู่ 5 
จงัหวดัล าพนู ในการผลิตล าไยสีทองอบแหง้ ใหเ้กิดขั้นตอนการไหลของงานท่ีรวดเร็ว 

ขอบเขตของโครงการวจิัย 
 1. ขอบเขตเน้ือหา การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะล าไยสีทองอบแห้ง ในเร่ืองของการ
บริหารจดัการ การวเิคราะห์งาน และการจดัโครงสร้างของกลุ่มสมาชิก 
 2. ขอบเขตพื้นท่ีวจิยั กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั  ต.มะเขือแจ ้หมู่ 5 จงัหวดัล าพนู  
 3. ขอบเขตของช่วงเวลาท่ีวจิยั  ธนัวาคม 2550 ถึง พฤศจิกายน 2551 
 4. ขอบเขตของประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการวิจยั สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั       
ต.มะเขือแจ ้หมู่ 5 จงัหวดัล าพนู  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ดา้นความรู้ จะไดอ้งค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัโครงสร้างในการด าเนินงานของกลุ่มได้
อยา่งชดัเจนและเป็นระบบ 
 2. ดา้นการพฒันา สามารถพฒันาการออกแบบงานและการไหลของงานท่ีชัดเจนอย่าง
ย ัง่ยืน เหมาะสมกบัชุมชน เกิดการพฒันาการเรียนรู้ทั้งสมาชิกกลุ่มแม่บา้นผูร่้วมโครงการ ทีมวิจยั 
องคก์รผูส้นบัสนุนการด าเนินงาน และสาธารณชนท่ีสนใจ 
 3. ดา้นการบริหารจดัการ จะไดรู้ปแบบท่ีช่วยให้กลุ่ม มีตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีลดลง 
จากการลดขั้นตอนในการด าเนินงาน โดยอาศยัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไป
เผยแพร่และสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนได ้

สภาพพืน้ทีว่จิัย 
 จงัหวดัล าพูน เดิมช่ือเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,342 ปี  ตาม
พงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกนัถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยวา่  ฤาษีวาสุเทพเป็นผูเ้กณฑ์พวกเม็งคบุตร
หรือชนเช้ือชาติมอญมาสร้างเมืองน้ีข้ึน ในพื้นท่ีระหวา่งแม่น ้าสองสายคือ แม่น ้ ากวงและแม่น ้ าปิง เม่ือ
มาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษตัริยเ์มืองละโวพ้ระนาม "จามเทวี" มาเป็นปฐมกษตัริย์
ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศก์ษตัริยต่์อมาหลายพระองคจ์นกระทัง่ถึงสมยัพระยายีบาจึงไดเ้สีย
การปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผูร้วบรวมแว่นแควน้ทางเหนือเขา้เป็นอาณาจกัรลา้นนา 
เมืองล าพนู ถึงแมว้า่จะตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรลา้นนาแต่ก็ไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดมรดกทาง
ศิลปะและวฒันธรรมให้แก่ผูท่ี้เขา้มาปกครอง ดงัปรากฏหลกัฐานทัว่ไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และ
เชียงราย เมืองล าพูนจึงยงัคงความส าคญัในทางศิลปะและวฒันธรรมของอาณาจกัรลา้นนา  จนกระทัง่
สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เมืองล าพูนจึงไดเ้ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย มีผูค้รองนครสืบ
ต่อกนัมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เม่ือเจา้ผู ้
ครองนครองคสุ์ดทา้ย คือ พลตรีเจา้จกัรค า ขจรศกัด์ิ ถึงแก่พิราลยั เมืองล าพูนจึงเปล่ียนเป็นจงัหวดั มี
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูป้กครองสืบมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั (ศุภานนัท ์ โพทายะ, 29 มิถุนายน 2546) 
 ที่ตั้ ง  จังหวัดล าพูน  ตั้ งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตาม
ทางหลวงแผน่ดินสายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่
ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 18 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก อยู่ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน อยูห่่างจากจงัหวดัเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. เป็นพื้นท่ี ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นศูนยก์ลาง
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ความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุ่มน ้ าโขง  หรือพื้นท่ีส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจร่วมกบั
จงัหวดัเชียงใหม่  
       ขนาด จงัหวดัล าพูนเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 
4,505.882 ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นท่ี ภาคเหนือตอนบน 
บริเวณท่ีกวา้งท่ีสุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต ้136 กม. 

ตารางที ่1.1 แสดงท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ีของจงัหวดัล าพนู จ าแนกเป็นรายอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ 

ส่วนราชการ 
ขนาด ตร.

กม. 
ร้อยละ 

ระยะทางห่างจาก 
จังหวดั 

จงัหวดัล าพนู 4,505.882 - - 
- อ าเภอเมืองล าพนู 473.825 10.78 2 
- อ าเภอป่าซาง 299.950 6.52 11 
- อ าเภอบา้นโฮ่ง 596.901 13.31 36 
- อ าเภอแม่ทา 762.63 16.68 25 
- อ าเภอล้ี 1,701.99 37.96 105 
- อ าเภอทุ่งหวัชา้ง 486.129 10.79 105 
- อ าเภอบา้นธิ 129.024 2.72 26 
- ก่ิงอ าเภอเวยีงหนองล่อง  49.433 1.24 45 

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอสารภี อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้ติดต่อ
กบั อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง และ อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอห้างฉตัร 
อ าเภอสบปราบ อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอฮอด อ าเภอจอมทอง 
อ าเภอหางดง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
 ลักษณะภูมิอากาศ จงัหวดัล าพูนตั้งอยูใ่นภาคเหนือ ซ่ึงตามต าแหน่งท่ีตั้งอยู่ในเขตร้อนท่ี
ค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเยน็ค่อนขา้งหนาว แต่เน่ืองจากอยูลึ่กเขา้ไปใน
แผน่ดินห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแลง้ท่ียาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจดัในฤดูร้อน จงัหวดัล าพูน
มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกนัอยา่งเด่นชดั 3 ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนาคมกบัเมษายนมีอากาศร้อน ช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝนและช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพนัธ์
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มีอากาศหนาวเยน็เป็นฤดูหนาวซ่ึงฤดูหนาวและฤดูร้อนนั้น เป็นช่วงฤดูแลง้ ท่ีมีระยะเวลาติดต่อกนั
ประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม่ร้อนเท่ากบั ในฤดูร้อน และไม่หนาวเยน็
เท่าฤดูหนาวคือมีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดู (สถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดัล าพูน, 2545, 
ระบบออนไลน์) 
 ลักษณะภูมิประเทศ จงัหวดัล าพูนมีลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบหุบเขาและ
พื้นท่ีภูเขา ท่ีราบอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน
หรือท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิง แม่น ้ ากวง แม่น ้ าล้ี และแม่น ้ าแม่ทา เป็นท่ีตั้งของอ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่า
ซางและตอนเหนือของอ าเภอบา้นโฮ่ง มีความสูงเฉล่ีย 200-400 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ตวั
เมืองล าพูน มีระดบัความสูง 290.29 ม.จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง พื้นท่ีค่อยลาดสูงข้ึนในตอนกลาง 
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัตกเฉียงใต ้ตั้งแต่อ าเภอแม่ทา ตอนใตข้องอ าเภอบา้นโฮ่ง อ าเภอ
ทุ่งหวัชา้ง และอ าเภอล้ี มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและภูเขาสูง มีระดบัความสูงระหวา่ง 400 - 
800 เมตร ข้ึนไป ระดบัความสูงจะลดลง เม่ือเขา้เขตท่ีราบในอ าเภอล้ี ท่ีระดบัความสูงประมาณ 400 - 
800 เมตรแลว้ค่อยๆยกตวัสูงข้ึนมาทางทิศใต ้ซ่ึงเป็นเขตชายแดนติดต่อกบัจงัหวดัล าปาง และจงัหวดั
ตาก ท่ีระดบัความสูง 600-1,000 เมตร 
       กรมพฒันาทีด่ินได้แบ่งลกัษณะภูมิประเทศของจังหวดัล าพูนออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  1) พื้นท่ีราบเรียบและค่อนขา้งราบเรียบ มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 12 ของพื้นท่ีทั้งหมด มี
ลกัษณะพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบมีความลาดเอียงส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 0-2 เป็น
บริเวณกวา้ง ทางตอนเหนือของจงัหวดัล าพูนทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าปิง และบริเวณสองฟากฝ่ังแม่น ้ าก
วง ตั้งแต่ทางตอนใตข้องบา้นสบทา ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง บางแห่งพบท่ีราบแคบๆ ระหวา่งเขา
ซ่ึงเกิดตามสองฟากของล าน ้ าสายต่างๆ เช่น แม่น ้ าล้ี และแม่น ้ าแม่ทา เป็นตน้ แต่มีพื้นท่ีไม่มากนัก 
โดยปกติแลว้น ้ าจากแม่น ้ าไม่ค่อยท่วมถึง ส่วนบริเวณท่ีราบเรียบเกิดอยูต่  ่าสุดใกลก้บัล าน ้ าในปัจจุบนั 
โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณใกลก้บัแม่น ้ าปิง และช่วงระหวา่งแม่น ้ าปิงกบัแม่น ้ ากวง ในฤดูน ้ าหลากจะถูก
น ้าบ่าท่วม เป็นประจ าทุกปี ส่วนตามริมฝ่ังแม่น ้าปิงนั้น ขณะท่ีน ้าบ่าท่วม ตะกอนขนาดใหญ่ก็จะตกจม
อยูริ่มฝ่ังน ้า ท าใหมี้ลกัษณะเป็นคนัดินธรรมชาติแคบๆ ขนานไปกบัล าน ้ า มีพื้นท่ีสูงกวา่ท่ีราบต ่า ห่าง
ฝ่ังออกไปเล็กนอ้ย ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีตั้งบา้นเรือนของราษฎรท่ีอาศยัอยูต่ามริมฝ่ังแม่น ้าปิง 
  2) พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชนั มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 24 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 350-600 เมตร มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลอนคล่ืนสูงๆ ต ่าๆ 
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางธรณี หรือภูมิอากาศ ท าให้ทางน ้ าไหล กดัเซาะลึกลงไปในแนวด่ิงทิ้ง 
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บริเวณท่ีเป็นดินตะกอน บริเวณเหล่าน้ี ในปัจจุบันจะมีล าห้วยและทางน ้ าไหลผ่านกัดเซาะอยู่
โดยทัว่ไป 
  3) บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลบัซับซ้อน เป็นลกัษณะภูมิประเทศ ซ่ึงประกอบเป็น
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัล าพูน มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 64 ของพื้นท่ีทั้งหมด สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป
เป็นเนินเขาและภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น ต่อเน่ืองกนัไป จากทิศตะวนัออก ซ่ึงติดต่อกบัเขตจงัหวดัล าปาง 
เป็นแนวลงมาจนถึงทางทิศใตข้องอ าเภอล้ี ติดต่อกบัจงัหวดัตาก แลว้เลาะล าน ้ าแม่ปิงข้ึนไปทางทิศ
เหนือ จนจดเขตจงัหวดัเชียงใหม่ทางทิศตะวนัตก ส่วนใหญ่ของพื้นท่ีมีความลาดเอียงมากกวา่ร้อยละ 
16 ข้ึนไป มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 6001,000 เมตร บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลบัซบัซ้อนของ
จงัหวดัล าพนูน้ี มีล าหว้ยและทางน ้าเล็กๆ อยูม่ากมาย แต่ส่วนใหญ่มีน ้าไหลเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น 
 ทรัพยากรธรรมชาติ  
 ทรัพยากรดิน ลกัษณะดินในจงัหวดัล าพูน เป็นดินภูเขา เน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขา 
ภายในหุบเขามีท่ีราบเล็กๆ ประกอบดว้ยท่ีราบลุ่มแม่น ้ า และท่ีราบขั้นบนัไดระดบัต่างๆท่ีราบเหล่าน้ี
เกิดจากการทบัถมของตะกอนท่ีแม่น ้าพามา ในท่ีราบลุ่มมกัเป็นดินเหนียว ส่วนท่ีราบขั้นบนัไดมกัเป็น
ดินร่วนหรือดินทราย  
 ดินในจงัหวดัล าพนูแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มดินนาครอบคลุมพื้นท่ี 10% ของจงัหวดั ในเขตอ าเภอเมืองและบริเวณท่ีติดกบั
ล าน ้าปิง 
  2) กลุ่มดินต้ืน ครอบคลุมพื้นท่ี 25% ของจงัหวดั บริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอป่าซางและ
ตอนกลางของจงัหวดั บางส่วนของอ าเภอบา้นโฮ่งและอ าเภอล้ี 
  3) กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี 30% ของจงัหวดั บริเวณอ าเภอล้ีและบางส่วนในอ าเภอ
บา้นโฮ่ง อ าเภอทุ่งหวัชา้ง อ าเภอเมืองและอ าเภอแม่ทา 
  4) กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ี 35% ของจงัหวดั ในทุกอ าเภอ ยกเวน้ ก่ิงอ าเภอเวียง
หนองล่อง ลกัษณะดินโดยทัว่ไปมีความอุดมสมบูรณ์อยูใ่นเกณฑป์านกลางถึงค่อนขา้งดี 
 การใช้ทีด่ิน 
       1) การใชท่ี้ดินในจงัหวดัล าพูน  สามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี พื้นท่ีป่าไม ้  ประมาณ 
1,703,429 ไร่ หรือ 2,725.49 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 60.49 ของพื้นท่ีจงัหวดั (ส านกังานป่าไมจ้งัหวดั
ล าพนู, 2544, ระบบออนไลน์) และพื้นท่ีเกษตรกรรม  ประมาณ 641,889 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.79 ของ
พื้นท่ีจงัหวดั (ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพนู, 2545, ระบบออนไลน์)พื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีน ้ า ชุมชน
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ท่ีอยูอ่าศยั นิคมอุตสาหกรรม ส่ิงสาธารณูปโภค พื้นท่ีเหมืองแร่และอ่ืนๆประมาณ 470,357ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ16.70 ของพื้นท่ีจงัหวดั 
       2) การใช้ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีตั้งของชุมชนเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองล าพูนและเทศบาล
ต าบลต่างๆ อีก 12 แห่ง ประมาณ 133.74 ตาราวกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัอาศยั สถานท่ีราชการ 
ส่ิงสาธารณูปโภคส่ิงบริการสาธารณะต่างๆ ศาสนสถานและสถานประกอบการคา้ 
       3) การใชท่ี้ดินเพื่อเกษตรกรรม มีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร ประมาณ 641,889 ไร่ 
(พ.ศ. 2544) คิดเป็นร้อยละ 22.79 ของพื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดัซ่ึงใช้เพื่อการท านา พืชไร่ การ
เพาะปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้ ปลูกพืชผกัและปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร 
เฉล่ียครัวเรือนละ 9.27ไร่ โดยท่ีอ าเภอทุ่งหวัชา้ง มีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตรต่อครัวเรือนมากท่ีสุด 
คือประมาณ 18.66 ไร่ และก่ิงอ าเภอเวียงหนองล่องมีน้อยท่ีสุด คือ ประมาณ 4.54 ไร่ อ าเภอเมือง มี
พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร จ านวนมากท่ีสุด คือ 146,083ไร่ และก่ิงอ าเภอเวียงหนองล่อง มีพื้นท่ีถือ
ครองเพื่อการเกษตรจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 20,246 ไร่ การใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่ของจงัหวดั
ล าพนู ใชเ้ป็นพื้นท่ีปลูกไมผ้ล และไมย้นืตน้ ร้อยละ 43.78 ใชเ้ป็นท่ีท านา คิดเป็นร้อยละ 34.27 ใชเ้ป็น
ท่ีปลูกไมด้อก และไมป้ระดบันอ้ยท่ีสุด 1,640 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร
ทั้งหมดของจงัหวดั(ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพนู, 2545, ระบบออนไลน)์  
       4) การใชท่ี้ดินเพื่อเป็นท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ในจงัหวดัล าพูนไดใ้ชพ้ื้นท่ีเป็นท่ีตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือประมาณ 1,788 ไร่สวนอุตสาหกรรมของเอกชน 1,200 ไร่ ส าหรับ
โรงงานท่ีตั้งอยูน่อกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในปี 2545 มีจ านวน 765 โรงงาน ตั้งอยูใ่นอ าเภอ
ต่างๆทุกอ าเภอ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอแม่ทาและเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมดา้นการเกษตรถึง 310 โรงงาน รองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปไม ้อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เป็นตน้ (ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัล าพนู, 2545, ระบบออนไลน์) 
 ทรัพยากรน า้ ในจงัหวดัล าพนูมีแม่น ้าท่ีส าคญั 4 สายดงัน้ี 
  1) แม่น ้ าปิงเป็นแม่น ้ าสายส าคญัท่ีไหลอยูใ่นหุบเขาระหวา่งทิวเขาถนนธงชยักลางกบั
ทิวเขาผีปันน ้ าตะวนัตก มีตน้น ้ าอยู่ท่ีดอยถว้ย ในเทือกเขาแดนลาว เขตต าบลเมืองนะอ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากตน้ก าเนิดแม่ปิงไหลลงมาทิศใต้ ผ่านเมืองเชียงใหม่ ล าพูนและไหลเข้าเขต
จงัหวดัตาก ไปบรรจบกบัแม่น ้ าวงัท่ีอ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตากแลว้ไหลต่อลงไปทางใตผ้่านอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร บรรจบกบัแม่น ้ าน่านท่ีจงัหวดันครสวรรคร์วมเป็นแม่น ้ าเจา้พระยา โดยมีความยาว
ทั้งส้ินประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางท่ีแม่น ้ าปิงไหลผา่นพื้นท่ีในเขตจงัหวดัเชียงใหม่มีความยาว
ประมาณ 335 กม.และเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหวา่งจงัหวดัเชียงใหม่และ จงัหวดัล าพนู ลงไปทางทิศใต้
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เป็นระยะทางยาวประมาณ 70 กม.ในจงัหวดัล าพูน น ้ าท่ีไหลลงสู่แม่น ้ าปิง โดยเรียงจากเหนือ จดใต ้
คือ น ้ าแม่ทา น ้ าแม่กวง แม่น ้ าล้ี ห้วยแม่ตาล ห้วยแม่หาด และน ้ าแม่กอ้ นอกจากน้ียงัมีล าน ้ าท่ีไม่มีช่ือ
อีกเป็นจ านวนมากท่ีไหลลงสู่แม่น ้าปิง แม่น ้าปิงมีพื้นท่ีรับน ้ า(CATCHMENT AREA) ประมาณ 6,355 
ตารางกิโลเมตร 
  2) น ้าแม่กวง มีตน้น ้ าอยูท่ี่ดอยผีปันน ้ า (หรือดอยนางแกว้) ดอยมด แลว้ไหลไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตล้งสู่ท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูนผา่นอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันทรายและไหลต่อลงไป
ทางใตผ้า่นอ าเภอเมืองล าพนู แลว้บรรจบกบัแม่น ้าปิงท่ีบา้นสบทา อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน น ้ าแม่ก
วงมีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร น ้ าแม่กวงเป็นแม่น ้ าท่ีส าคญัอีกสายหน่ึงใน บริเวณท่ีราบ
เชียงใหม่ - ล าพูน มีล าน ้ าสาขาท่ีส าคญั คือ น ้ าแม่ทาและห้วยแม่สะแงะ น ้ าแม่กวงมีพื้นท่ีรับน ้ า
ประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร 
  3) น ้าแม่ทา น ้ าแม่ทามีตน้น ้ าอยูท่ี่ดอยขุนทา ในเทือกเขาผีปันน ้ าตะวนัตก ก่ิงอ าเภอแม่
ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ไหลผา่นท่ีราบซ่ึงขนาบไปดว้ยภูเขา ไปสู่อ าเภอแม่ทา ทางทิศใตแ้ลว้ไหลวกข้ึน
ไปทางเหนือผา่นท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน ผา่นอ าเภอป่าซาง แลว้บรรจบกบัแม่น ้ ากวงท่ีบา้นสบทา เขต
ต่อระหวา่งอ าเภอเมืองล าพูนกบัอ าเภอป่าซาง นอกจากน้ีน ้ าแม่ทายงัไดห้ล่อเล้ียงพื้นท่ีท าการเกษตร
ของชุมชนหลายต าบล ในก่ิงอ าเภอแม่ออน อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพนู น ้าแม่ทามีความยาวประมาณ 90 กม. 
   4) แม่น ้าล้ี แม่น ้าล้ีตน้น ้าอยูท่ี่ดอยสบเทิม อ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล าพนู ไหลลงไปทาง
ใตจ้นถึงบริเวณใกลอ้ าเภอล้ี จึงค่อยไหลวกกลบัไปทางเหนือเป็นรูปตวัยผู่านอ าเภอล้ี อ าเภอบา้นโฮ่ง 
แลว้ไหลต่อไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ บรรจบกบัแม่น ้ าปิงท่ีบา้นวงัสะแกง ก่ิงอ าเภอเวียงหนอง
ล่อง จงัหวดัล าพูน แม่น ้ าล้ีมีความยาวประมาณ180 กม.แม่น ้ าล้ี มีพื้นท่ีรับน ้ า ประมาณ 315 ตาราง
กิโลเมตร  
  นอกจากล าน ้ าส าคญัท่ีกล่าวถึงแลว้ ยงัมีล าธาร ล าห้วย จ านวนมากตามอ าเภอต่างๆใน
จงัหวดัล าพนู ไดแ้ก่ น ้าสาน ไหลผา่นอ าเภอเมืองล าพูน น ้ าเยน็  ไหลผา่นอ าเภอบา้นโฮ่ง น ้ าแม่ธิ  ไหล
ผา่นอ าเภอบา้นธิ น ้ าขนาด  ไหลผา่นอ าเภอแม่ทา  น ้ าแวน ไหลผา่นอ าเภอล้ี น ้ าเมยไหลผา่นอ าเภอแม่
ทาน ้ากอ้ไหลผา่นอ าเภอล้ีน ้าแม่สะป๊วดไหลผา่นอ าเภอแม่ทา น ้าออบ ไหลผา่นอ าเภอบา้นโฮ่ง และ น ้ า
แม่ตุด๊ ไหลผา่นอ าเภอแม่ทา และมีล าธารเล็กๆ อีกจ านวนมาก ซ่ึงเป็นทางน ้าท่ีมีน ้าเฉพาะในฤดูฝน 
 แร่ธาตุ ในเขตทอ้งท่ีจงัหวดัล าพูน มีชนิดแร่ท่ีส ารวจพบในปัจจุบนั จ านวน 17 ชนิด ไดแ้ก่ 
แร่ถ่านหิน แร่ฟลูออไรต์ แร่มงักานิส แร่พลวง แร่เฟลด์สปาร์ แร่ดินขาว แร่บอลเคลย ์แร่ตะกัว่ แร่
สังกะสี แร่ดีบุก แร่แบไรต ์แร่แคลไซต ์แร่ฟอสเฟต แร่ทองค า หินอ่อน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
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เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและหินประดบัชนิดหินปูน โดยแหล่งแร่แต่ละชนิดมีการส ารวจพบในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ของจงัหวดัล าพนู ดงัน้ี 
  1) แหล่งแร่ถ่านหิน (ลิกไนต)์ ส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลล้ี, ต าบลดงด า, ต าบลนา
ทราย) และในเขตอ าเภอทุ่งหวัชา้ง (ต าบลบา้นปวง) 
  2) แหล่งแร่ฟลูออไรต ์ ส ารวจพบในเขตอ าเภอแม่ทา (ต าบลทาขุมเงิน, ต าบลทากาศ) 
ในเขตอ าเภอบา้นโฮ่ง (ต าบลป่าพลู, ต าบลบา้นโฮ่ง) และในเขตอ าเภอป่าซาง (ต าบลนครเจดีย)์ 
  3) แหล่งแร่มงักานิส ส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลแม่ลาน, ต าบลแม่ตืน, ต าบลป่า
ไผ,่ ต าบลศรีวิชยั, ต าบลกอ้)ในเขตอ าเภอป่าซาง (ต าบลนครเจดีย)์ และในเขตอ าเภอบา้นโฮ่ง (ต าบล
ป่าพลู) 
  4) แหล่งแร่พลวง ส ารวจพบในเขตอ าเภอแม่ทา (ต าบลทาขมุเงิน, ต าบลทาสบเส้า) 
  5) แหล่งแรเฟลดส์ปาร์ ส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลศรีวชิยั) 
  6) แหล่งแร่ดินขาว ส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลดงด า) ในเขตอ าเภอแม่ทา (ต าบล
ทาขมุเงิน) และในเขตอ าเภอป่าซาง (ต าบลนครเจดีย)์ 
  7) แหล่งแร่บอลเคลยส์ ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลดงด า)และในเขตอ าเภอทุ่งหัว
ชา้ง (ต าบลบา้นปวง) 
  8) แหล่งแร่ตะกัว่ส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลศรีวชิยั) 
  9) แหล่งแร่สังกะสีส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลศรีวชิยั) 
  10) แหล่งแร่แบไรต ์ส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลศรีวชิยั) 
  11) แหล่งหินอ่อน ส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลแม่ลาน, ต าบลล้ี) และในเขตอ าเภอ
บา้นโฮ่ง (ต าบลป่าพลู, ต าบลบา้นโฮ่ง) 
  12) แหล่งหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ส ารวจพบในเขต
อ าเภอแม่ทา (ต าบลทาขุมเงิน) ในเขตอ าเภอบา้นโฮ่ง(ต าบลป่าพลู, ต าบลบา้นโฮ่ง) ในเขตอ าเภอล้ี
(ต าบลศรีวิชยั, ต าบลแม่ตืน, ต าบลแม่ลาน, ต าบลป่าไผ,่ต าบลล้ี) และในเขตอ าเภอป่าซาง (ต าบลนคร
เจดีย)์ 
  13) แหล่งหินประดบัชนิดหินปูน ส ารวจพบในเขตอ าเภอบา้นโฮ่ง (ต าบลป่าพลู)และ
ในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลแม่ตืน, ต าบลศรีวชิยั, ต าบลป่าไผ,่ ต าบลแม่ลาน) 
  14) แหล่งแร่แคลไซต ์ส ารวจพบในเขตอ าเภอบา้นโฮ่ง (ต าบลป่าพลู) และในเขตอ าเภอ
ล้ี (ต าบลแม่ลาน) 
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  15) แหล่งแร่ฟอสเฟตส ารวจพบในเขตอ าเภอแม่ทา (ต าบลทาขุมเงิน)และในเขตอ าเภอ
ล้ี (ต าบลป่าไผ)่ 
  16) แหล่งแร่ดีบุก ส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลแม่ตืน) 
  17) แหล่งแร่ทองค าส ารวจพบในเขตอ าเภอล้ี (ต าบลดงด า) 
 (ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัล าพนู, 2546, ระบบออนไลน)์ 

 การอุตสาหกรรม จงัหวดัล าพูนนอกจากจะเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซ่ึง
เป็นแหล่งผลิตของอุตสาหกรรมทัว่ไปและอุตสาหกรรมส่งออก มีโรงงานท่ีประกอบกิจการแลว้ 62 
แห่งและเป็นท่ีตั้งของเขตอุตสาหกรรมของบริษทัเครือสหพฒันพิบูลย ์จงัหวดัล าพูนมีโรงงานนอกเขต
อุตสาหกรรมดงักล่าวอีกจ านวน 709 โรงงาน อุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมของจังหวดัล าพูนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีส าคญั ไดแ้ก่กิจการโรงสีขา้ว ซ่ึงมีจ านวนโรงงานถึง 279 โรงงาน เงินลงทุน
เฉล่ียโรงงานละประมาณ 150,000 บาทรองลงมาคือกิจการโรงบ่มยา มีจ านวน 18 โรงงาน เงินลงทุน
เฉล่ียโรงงานละประมาณ 2,700,000 บาทนอกจากน้ียงัมีโรงงานผลิตผกัผลไมก้ระป๋อง ผกัผลไม้
อบแห้งและผกัผลไม้ดอง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ ปัจจุบนัปริมาณป่าไม้ได้ลดน้อยลง  
ประกอบกับนโยบายการปิดป่าท าให้กิจการไม้ไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภณัฑ์ของจงัหวดัล าพูนส่วนใหญ่ไดแ้ก่ โรงงานแกะสลกัไมจ้ามจุรีรองลงมาไดแ้ก่ โรงงานท า
เคร่ืองเรือน และโรงงานผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์เคร่ืองใชจ้ากไม ้เช่น ท าตะเกียบ ท าลงัไม ้ เป็นตน้ 
อุตสาหกรรมอาหารและยา ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบกิจการโรงงานท าการแปรรูปอาหารท่ีท าจาก
แป้งขนมปัง รองลงมาไดแ้ก่ การท าน ้ าแข็ง อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนการ
ก่อสร้างโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์คอนกรีตและการผลิตอิฐดินเผารองลงมาไดแ้ก่ กิจการดูด
ทราย ท าประตูหนา้ต่างเหล็ก นอกจากน้ียงัมีโรงยอ่ยหินอุตสาหกรรมบริการ ส่วนใหญ่จะเป็นบริการ
ทางดา้นซ่อม เคาะพน่สีรถยนต ์รองลงมาไดแ้ก่ การซ่อมเคร่ืองยนต ์
 สภาพทางเศรษฐกจิ เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจงัหวดัล าพนูข้ึนอยูก่บัผลผลิตทางเกษตรกรรม 
เช่น การท านาขา้ว ท าสวนล าไย ท าไร่กระเทียม ไร่หอม ไร่ยาสูบและพืชไร่อ่ืนๆ นอกจากน้ีมีอาชีพ
ส าคญัเป็นหลกัคือ การท าหมวก การจกัสาน การแกะสลกัไม ้การทอผา้พื้นเมือง ผา้บาติก ซ่ึงส่วนมาก
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน แต่เป็นอาชีพท่ีถาวรมัน่คง มีรายไดพ้อประมาณ พอจะกล่าวไดว้า่เป็น
อาชีพหลกัของครอบครัว การท าสวนล าไย จงัหวดัล าพูนมีพื้นท่ีเพาะปลูกล าไย 111,398 ไร่ เพิ่มข้ึน
จากเดิมร้อยละ 39.64 เน่ืองจากเกษตรกร ไดมี้การปลูกล าไยตามพื้นท่ีนา ท าให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึน จาก

http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/RNorth/LamPhun/index.html#ข้อมูลการอุตสาหกรรม
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เดิมคิดเป็นร้อยละ 11.50 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เท่ากบั 297 กิโลกรัม ขา้วมีพื้นท่ีเพาะปลูก180,370 ไร่ 
ลดลงจากเดิมร้อยละ6.37 เน่ืองจากเกษตรกรมีความสนใจปลูกพืชอ่ืนๆ ท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่า แต่
อยา่งไรก็ดี จงัหวดัก็ใหค้วามสนใจต่อการเพาะปลูกขา้ว โดยไดเ้ขา้ไปส่งเสริมในเร่ืองของพนัธ์ุขา้ว ท่ี
ให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน เพื่อผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่เกษตรกร ดงัจะเห็นได้จากผลผลิตลดลงเพียง 
2,691 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.70 การท าไร่กระเทียม กระเทียมและหอมแดง เป็นพืชเศรษฐกิจของ
จงัหวดัล าพูนท่ีส าคญัรองจากขา้ว การท าไร่ดงักล่าวนบัวา่ไดผ้ลดีมาก เพราะลกัษณะดินฟ้าอากาศ
อ านวย จ านวนเน้ือท่ีท่ีเพาะปลูกประมาณ 38,302 ไร่ เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 22.68 และท าให้มีผลผลิต
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 39.58 ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เพิ่มข้ึนเป็น 2,942 กิโลกรัม การประมง การประมงใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัล าพนู มีเฉพาะการประมงน ้าจืด ตามแหล่งน ้ าธรรมชาติและแหล่งน ้ าท่ีทางราชการสร้าง
ข้ึน เช่นแถบล าน ้ าปิง น ้ ากวง น ้ าแม่ทา น ้ าล้ี และตามล าห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน ้ า เป็นตน้ 
ส าหรับพนัธ์ุปลาและสัตวน์ ้ าท่ีน ามาปล่อยในแหล่งน ้ าขา้งตน้ไดแ้ก่ พนัธ์ุปลานิล ปลาไน ปลาช่อน 
ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาอ่ืนๆ รวมทั้งกุง้ก้ามกราม กุง้ฝอย และสัตวน์ ้ าอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี
ส านกังานประมงจงัหวดัล าพูนไดใ้ห้ค  าแนะน าและส่งเสริมราษฏร ท่ีอยู่ใกลแ้หล่งน ้ าต่างๆ หันมา
ประกอบอาชีพการเพาะเล้ียงปลาเพิ่มมากข้ึน เช่นการเล้ียงปลาในนาขา้ว ในบ่อ ทอ้งร่องสวน และใน
คอก บริเวณแหล่งน ้าท่ีมีอยู ่การปศุสัตว ์การเล้ียงสัตวใ์นจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงของราย
ยอ่ยหรือเป็นการเล้ียงในครัวเรือน แต่มีการเล้ียงเป็นฟาร์มบา้ง เช่น สุกร ไก่ไข่ ไก่เน้ือ แต่ไม่แพร่หลาย
มากนกั แหล่งเล้ียงท่ีส าคญัไดแ้ก่ โค มีปริมาณการเล้ียงไม่มากนกั อ าเภอท่ีมีมากท่ีสุดคือล้ี จ  านวน 
5,486 ตวั คิดเป็นร้อยละ65.30 ของจ านวนกระบือทั้งหมด สุกร มีประมาณการเล้ียงมากท่ีสุดในอ าเภอ
ล้ีจ านวน 53,092 ตวั คิดเป็นร้อยละ38.3 รองมาคือ อ าเภอป่าซาง จ านวน 42,657 ตวั คิดเป็นร้อยละ
30.77 อ าเภอท่ีมีปริมาณการเล้ียงสุกรน้อยท่ีสุดคือ อ าเภอบา้นธิ จ านวน 1,000ตวั คิดเป็นร้อยละ0.71 
ของปริมาณสุกรทั้งหมด ไก่ มีปริมาณเล้ียงมากใน 3 อ าเภอ ตามล าดบัคือ อ าเภอป่าซางจ านวน 
471,445 ตวั คิดเป็นร้อยละ42.46 อ าเภอเมือง จ านวน 288,749 ตวั คิดเป็นร้อยละ 26.01 และอ าเภอล้ี 
จ  านวน129,560 ตวั คิดเป็นร้อยละ11.67 ของปริมาณไก่ทั้งหมด เป็ด มีการเล้ียงในปริมาณท่ีนอ้ยกวา่
ไก่ อ าเภอท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุดคือ อ าเภอเมือง 15,062 ตวั คิดเป็นร้อยละ49.18 รองลงมาคืออ าเภอป่า
ซาง จ านวน 12,807 ตวั คิดเป็นร้อยละ49.18 รองลงมาคืออ าเภอป่าซาง 
 จงัหวดัล าพนูเป็นจงัหวดัท่ีมีการปลูกล าไยมากท่ีสุดและมีปริมาณผลผลิตล าไยมากท่ีสุดใน
ประเทศซ่ึงสถานการณ์และแนวโนม้การส่งออกล าไยไทยไปต่างประเทศจากตารางท่ี 1.2 จะเห็นว่า 
มูลค่ารวมของการส่งออกล าไยและผลิตภณัฑ์ไปยงัต่างประเทศในช่วงระหวา่งปี 2543-2549 มีอตัรา
ลดลงเฉล่ียร้อยละ 3.2 ต่อปี ซ่ึงหากเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกระหวา่งปี 2549 
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กบัปี 2543 พบวา่ ในปี 2549 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งส้ิน 4,144 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 18.0 จากปี 
2543 ท่ีมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งส้ิน 5,052 ลา้นบาทส าหรับสัดส่วนการส่งออกพบวา่ส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกล าไยสดในปี 2549 มีการส่งออกล าไยสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.1 ส่งออกล าไยอบแห้ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.7 ส่งออกล าไยกระป๋องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 และส่งออกล าไยแช่แข็ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑจ์ากล าไยทั้งหมด 
 
ตารางที ่1.2 แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกล าไย ปี 2543-2549 

 ปริมาณ:ตนั 
 มูลค่า : ลา้นบาท  

 

ท่ีมา : กรมศุลกากร, 2551, ระบบออนไลน์ 
 หมายเหตุ : CAGR (Compound Annual Growth Rate) หมายถึง อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 

 บ้านเหมืองกวกั บา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัจงัหวดัล าพูน มีระยะทางห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 13 กิโลเมตร
(จากขอ้มูลแผนชุมชนซ่ึงจดัท าโดยกรรมการหมู่บา้นเหมืองกวกัมีผูใ้หญ่บา้นเป็นประธานกรรมการ) 
หมู่บา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 มีจ  านวนครัวเรือน 320 ครัวเรือน ประชากร 1,120 คน เป็นเพศชาย 550 คน 
หญิง 570 คน อาชีพหลกัของหมู่บา้นคือ การท านา จ านวน 68 ครัวเรือน รองลงมาเป็นการท าสวน
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ล าไย จ านวน 40 ครัวเรือนและท าการอบล าไยสีทอง จ านวน 21 ครัวเรือน อาชีพเสริมคือการรับจา้ง
ทัว่ไป มีรายไดจ้ากภาคเกษตรเฉล่ีย 54,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมีรายไดจ้ากนอกภาคเกษตร
เฉล่ีย 36,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีรายได้เฉล่ียของประชากร(ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2550) 28,000 
บาทต่อคนต่อปี 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน บา้นเหมืองกวกัมีพื้นท่ีอยู่อาศยั 164 ไร่พื้นท่ีท านา 145 ไร่ 
พื้นท่ีท าสวน 99ไร่ ท านาได้ปีละ 1 คร้ัง มีพื้นท่ีป่าชุมชน จ านวน 1 แห่ง มีพื้นท่ี 805 ไร่ แหล่งน ้ า
สาธารณะ 1 แห่ง ประปา 2 แห่ง มีผูใ้ชน้ ้ าประปา 159 ครัวเรือน มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน 
1 แห่ง วดั 1 แห่ง  จ  านวนผูใ้ช้ไฟฟ้า 320 ครัวเรือน โทรศพัท์สาธารณะ 2 แห่ง โทรศพัท์บา้น 150 
เคร่ือง โทรศพัท์มือถือ 194 เคร่ือง หอกระจายข่าว 1 แห่ง ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น 1 แห่ง
และมีศาลาประชาคม 1 แห่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าพนู ไดร้วมกลุ่มกนัท าการผลิตล าไยอบแห้งสีทองเพื่อส่งจ าหน่ายให้แก่ผูค้า้ส่งทัว่ไปซ่ึงการ
ผลิตและจ าหน่ายล าไยอบแห้งสีทองดงักล่าวถูกกดราคาจากพ่อคา้ท่ีรับซ้ือ ในการแกปั้ญหาดงักล่าว
จะต้องมีการรวมกลุ่มกันผลิตและรวมกลุ่มกันจ าหน่ายให้มากข้ึนและจะต้องสร้างตราสินค้าให้
ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือในตราสินคา้ล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกัให้ได ้
นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัใช้ฟืนจากไม้ล าไยเพื่ออบล าไยจ านวนมากถ้ามีการเพิ่มก าลงัการผลิตล าไย
อบแห้งมากข้ึนจะส่งผลท าให้ขาดแคลนฟืนส าหรับอบล าไยและราคาจะสูงข้ึน อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการผลิต การตลาด การบริหารและการบญัชีซ่ึงตอ้งพึ่งพิงความรู้จากภายนอกและการลองผิด
ลองถูก ซ่ึงยงัขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ  ส่งผลท าให้ธุรกิจของชุมชนตอ้งฝากความหวงัไว้
กบักลุ่มทุนและบรรยากาศการท่องเท่ียวซ่ึงผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะจ าหน่ายเป็นของฝากของท่ีระลึก
ส าหรับนกัท่องเท่ียวและส่งออกไปยงัประเทศจีนโดยพ่อคา้คนกลาง แต่อยา่งไรก็ตามการผลิตล าไย
อบแห้งสีทองในพื้นท่ีจงัหวดัล าพูนน่าจะมีโอกาสขยายตวัไดเ้พิ่มข้ึนอีก ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตใน
พื้นท่ีดงักล่าวมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของตน้ทุนการผลิตดา้นการขนส่งล าไยในฤดูกาลตลอดจนใกล้
แหล่งวตัถุดิบคือแหล่งผลิตล าไยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ถา้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถรวมกลุ่มกนั
ควบคุมปริมาณการผลิตและสามารถก าหนดราคาขายได ้อย่างไรก็ดีแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงและวิสาหกิจชุมชนก าลงัได้รับความสนใจและได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลปัจจุบนั 
ดงันั้นการน าความรู้จากวิทยาการสมยัใหม่ทั้งทางดา้นเศรษฐศาสตร์การผลิต การเงิน การตลาด การ
บริหารจดัการและการบญัชีมาประยุกต์ใช้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนโดยมีเป้าหมายให้เกิดการ
พฒันาวสิาหกิจอยา่งย ัง่ยนื สามารถพึ่งพาตนเองและใชท้รัพยากรภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตามแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 




