คำ�นำ�
“จังหวัดลพบุรี” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศไทย เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และเป็น
แหล่งโบราณคดีที่สำ�คัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า ๓,๕๐๐ ปี ทั้งนี้ยังมี
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดลพบุรีฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลสำ�คัญของจังหวัดลพบุรี อันประกอบด้วย
ภาคความเป็นมา ความเป็นอยู่ และความเป็นไป ซึ่งเป็นข้อมูลจากส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยสามารถ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ที่สนใจ รวมทั้งคณะต่าง ๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดลพบุรี
ได้รับทราบข้อมูลต่อไป
ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ และทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสนับสนุนข้อมูล
ประกอบเอกสารฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจต่อการศึกษา และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมต่อไป
จังหวัดลพบุรี

พระปรางค์สามยอด
อำ�เภอเมืองลพบุรี

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรี
ภาคที่ ๑ ความเป็นมา
ภาคที่ ๒ ความเป็นอยู่
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว
ภาคที่ ๓ ความเป็นไป
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วัดสันเปาâล
อำาเภอเมืองลพบุรี

ขอมูลพื้นฐ�นเพื่อก�รพัฒน�จังหวัดลพบุรี
ตราประจำาจังหวัดลพบุรี

รูปพระนารายณ์ประทับเหนือพระปรางค์สามยอด หมายถึง การระลึกถึงสมเดçจพระนารายณ์
มหาราช ผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. òò๐ø และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรี
นับเอนกอนันต์
พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานสำาคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี
¸งประจำาจังหวัดลพบุรี

ธงพื้นสีน้ำาเงิน - ¢าว - น้ำาเงิน กลางธงมีตราประจำาจังหวัดเป็นรูปพระนารายณ์สี่กร ประทับยืน
หน้าพระปรางค์สามยอด

คำาขวัÞประจำาจังหวัดลพบุรี

ดอกไม้ประจำาจังหวัดลพบุรี :
ดอกพิกุล

ต้นไม้ประจำาจังหวัดลพบุรี :
ต้นพิกุล

คำาขวัญของจังหวัดลพบุรี ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์สำาคัญ ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
มีความหลากหลายและความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า ๓,๕๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ตั้งแต่สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ññ - ñö) ลพบุรีอยู่ภายใต้อำานาจมอญและขอม จนกระทั่ง
ในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ ñù คนไทยจึงเริ่มมีอำานาจขึ้นในดินแดนแถบนี้
ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีมีฐานะเป็นเมือง
ลูกหลวง โดยพระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระราเมศวร ราชโอรสองค์ใหญ่เสดçจมาครองเมืองลพบุรี
เมื่อ พ.ศ. ñøù๓ พระราเมศวรทรงโปรดให้สร้างป‡อม ขุดคู และสร้างกำาแพงเมืองอย่างมั่นคง
เมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตใน พ.ศ. ñùñò พระราเมศวรต้องถวายราชบัลลังก์ให้แก่พระปิตุลา
ของพระองค์ ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า “พระบรมราªา¸ิราªที่ ๑” ส่วนพระราเมศวร
ครองเมืองลพบุรีสืบต่อไป จนถึง พ.ศ. ñù๓ñ สมเดçจพระบรมราชาธิราชที่ ñ สวรรคต พระราเมศวร
จึงเสดçจขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สอง

หลังจากนั้นมา เมืองลพบุรีได้ลดความสำาคัญ
ลงไป กระทั่งมาถึงในสมัยสมเดçจพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. ๒๑๙๙ - òò๓ñ) ลพบุรไี ด้รบั การทำานุบาำ รุงครัง้ ใหญ่
สืบเนื่องมาจากการคุกคามของชนชาติÎอลันดาที่เข้ามา
ติดต่อค้าขายกับไทย ทำาให้สมเดçจพระนารายณ์ทรงเหçนว่า
กรุงศรีอยุธยานั้นไม่สู้ปลอดภัยจากการปิดล้อมระดมยิง
ของข้าศึกหากเกิดสงคราม จึงโปรดให้สร้างเมืองลพบุรี
เป็นราชธานีที่สองขึ้น เพราะเหçนว่าเมืองลพบุรีมีลักษณะ
ทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ในการสร้างลพบุรีขึ้นใหม่นั้น
สมเดçจพระนารายณ์มหาราชทรงได้รับความช่วยเหลือ
จากช่างชาว½รั่งเศสและอิตาเลียน ได้สร้างพระราชวัง
และป‡ อ มปราการเป็ น แนวป‡ อ งกั น ไว้ อ ย่ า งแขç ง แรง
สมเดçจพระนารายณ์มหาราชจึงทรงโปรดการประทับอยู่
ที่ลพบุรีเป็นส่วนใหญ่ และโปรดให้ทูตและชาวต่างชาติ
เข้าเ½‡าพระองค์ที่เมืองนี้หลายครั้ง
ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึงเป็นจังหวัดในภาคกลาง
ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบันจึงเป็น
ที่ตั้งของกองกำาลังทหาร ทั้งทหารบก และทหารอากาศ
หลายหน่วย เป็นศูนย์กลางทางด้านการทหาร กองกำาลัง
ทาง¡ารรบ
ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีจึงเป็น “เมืองเÈรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว Èูนย์กลางการÈึกษา
ของภาคกลางตอนบน และยังเป็นเมืองทหารอีกด้วย”
นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรียังเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีเป็นจำานวนมาก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
หลายแห่ง อาทิ พระปรางค์สามยอด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บ้านหลวงรับราชทูต วัดสันเปาโล
พระที่นั่งไกรสรสีหราช พิพิธภัณ±์หอโสภณศิลป์ พิพิธภัณ±์เรือพื้นบ้าน เขื่อนป†าสักชลสิทธิ์
อุทยาน¿อสซิลบ้านปากช่องสาริกา เขาพระยาเดินธง แหล่งโบราณคดีบ้านโป†งมะนาว น้ำาตก
วังก้านเหลือง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป†าซับลังกา ÏลÏ

๑. สภ�พทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บน½ั›งซ้ายของแม่น้ำาลพบุรี มีระยะทาง
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ñ๕๓ กิโลเมตร หรือตาม
เส้นทางรถไ¿ประมาณ ñ๓๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ö,ñùù.÷ò ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๓,ø÷ô,øôö ไร่

:
:
:
:

ลักษณะภูมิประเทÈ
ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดลพบุรี จากรายงานการสำารวจของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ò๕๓ò
สามารถแบ่งตามธรณีสัณฐานได้ดังนี้
๑) ที่ราบน้ำาท่วม¶ึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลำาน้ำาใหญ่ในÄดูน้ำาหลาก แต่ละปีน้ำาจาก
แม่น้ำาลำาคลองจะไหลท่วมบริเวณนี้ แล้วจะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี ทำาให้เกิดมีสภาพ
เป็นที่ราบ มีความลาดเทน้อยกว่า ñ เปอร์เซçนต์ พื้นที่กว้างใหญ่อยู่ในอำาเภอท่าวุ้ง อำาเภอบ้านหมี่
และอำาเภอเมืองลพบุรี พื้นที่บริเวณนี้จะสูงกว่าระดับน้ำาทะเล ò - ò๐ เมตร ส่วนการทับถมของ
ตะกอนใหม่จากแม่น้ำาป†าสัก จะทำาให้เกิดเป็นที่ราบลุ่มเป็นแนวแคบ ๆ ตามความยาวของแม่น้ำา
ซึ่งไหลผ่านอาณาเขตอำาเภอชัยบาดาล และอำาเภอพัฒนานิคม จากทิศเหนือลงทิศใต้ ที่ราบลุ่ม
บริเวณนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ ò๕ - ö๐ เมตร โดยในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มเหล่านี้
ถูกใช้ประโยชน์ในการทำานาเป็นส่วนใหญ่ และได้ผลดี
๒) ลานตะพักน้าำ กลางเก่ากลางãหม่ รวมทัง้ เนินตะกอนรูปพัด ส่วนใหญ่พบเกิดอยูต่ ดิ ต่อ
กับทีร่ าบน้าำ ท่วมถึง ลักษณะสภาพส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีร่ าบเรียบ มีความลาดเทน้อยกว่า ñ เปอร์เซçนต์
พบเป็นบริเวณกว้างในเขตอำาเภอบ้านหมี่ อำาเภอเมืองลพบุรี และอำาเภอโคกสำาโรง โดยมีความสูง
จากระดับน้ำาทะเลประมาณ ø - ò๐ เมตร สำาหรับเนินตะกอนรูปพัด พบเกิดเป็นส่วนน้อยและมักอยู่
บริเวณเชิงเขา การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ทำานา ซึ่งให้ผลผลิตอยู่ในเกณ±์ดี
๓) ลานตะพักน้ำาเก่า เกิดจากการทับถมของตะกอนลำาน้ำาที่มาทับถมกันนานแล้ว โดย
แบ่งเป็นลานตะพักน้ำาระดับต่ำา ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ ò๐ - ๕๐ เมตร และลาน
ตะพักน้ำาระดับสูง ซี่งอยู่สูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ ๕๐ - ÷๐ เมตร ลานตะพักน้ำาระดับต่ำา

ส่วนใหญ่พบอยู่ติดต่อกับลานตะพักน้ำากลางเก่ากลางใหม่ มีความลาดเทน้อยกว่า ñ เปอร์เซçนต์
และพบเป็นบริเวณเลçกน้อยในเขตอำาเภอโคกสำาโรง และอำาเภอพัฒนานิคม ใช้ประโยชน์ในการ
ทำานาเป็นส่วนใหญ่ ให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำา ส่วนลานตะพักน้ำาระดับสูงมีพื้นที่ติดต่อและสูงขึ้นมา
จากลานตะพักน้ำาระดับต่ำา สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นใหญ่ มีความลาดเท ò - ø เปอร์เซçนต์
พบเป็นบริเวณเลçกน้อยในเขตอำาเภอโคกสำาโรง และอำาเภอพัฒนานิคม ใช้ประโยชน์ในการทำาไร่
ô) พื้นผิวที่¶ูกกัดกร่อนและเนินเขา พื้นที่เป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาดเทประมาณ
๒ - ñö เปอร์เซçนต์ สภาพภูมิประเทศแบบนี้จะพบเป็นบริเวณกว้างในเขตอำาเภอชัยบาดาล อำาเภอ
พัฒนานิคม อำาเภอโคกสำาโรง และทางด้านทิศตะวันออกของอำาเภอเมืองลพบุรี ส่วนใหญ่ที่ดิน
จะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่
õ) ภูเขา พื้นที่บริเวณนี้เกิดจากการโค้งตัวและการยุบตัวของผิวโลก ทำาให้มีระดับสูง - ต่ำา
ต่างกันมาก มีความลาดเทมากกว่า ñö เปอร์เซçนต์ และมีความสูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ
ñ๐๐ - ÷๕๐ เมตร พบอยู่กระจัดกระจายในอำาเภอชัยบาดาล อำาเภอพัฒนานิคม อำาเภอโคกสำาโรง
และทางด้านทิศตะวันออกของอำาเภอเมืองลพบุรี ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำากสิกรรม บริเวณนี้เป็นที่ลาดชัน
เชิงซ้อน
กล่าวโดยสรุป สภาพภูมิประเทศ
ของจังหวัดลพบุรี อาจแบ่งได้เป็น ò บริเวณ
คือ บริเวณพื้นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของ
อำาเภอเมืองลพบุรี บางส่วนด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำาเภอบ้านหมี่ ด้านเหนือ
และด้านใต้ของอำาเภอโคกสำาโรง พืน้ ทีเ่ กือบ
ทัง้ หมดของอำาเภอสระโบสถ์ อำาเภอโคกเจริญ
อำาเภอท่าหลวง อำาเภอชัยบาดาล และ
อำาเภอพัฒนานิคม คิดเป็นพื้นที่ประมาณ
÷๐ เปอร์เซçนต์ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนอีก
บริเวณหนึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ครอบคลุม
พื้นที่อำาเภอท่าวุ้ง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของอำาเภอเมืองลพบุรี บางส่วนของอำาเภอ
บ้านหมี่และอำาเภอโคกสำาโรง คิดเป็นพื้นที่
ประมาณ ๓๐ เปอร์เซçนต์ ของพื้นที่ทั้งหมด
ของจังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิอากาÈ
จังหวัดลพบุรีมีลักษณะร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ò ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในÄดูหนาว และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในÄดู½น ทำาให้มี½นตกหนัก
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีสถานีตรวจอากาศ ò แห่ง คือ สถานีตรวจอากาศลพบุรี
และสถานีตรวจอากาศบัวชุม ในปี ò๕öò อุณหภูมสิ งู สุด ô๐.๐๐ องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน
และอุณหภูมิต่ำาสุด ñ÷.๐๐ องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
ตารางแสดงอุณหภูมิ ความกดอากาÈ ความªื้นสัมพัท¸์
และปริมาณ½น พ.È. ๒õõö - ๒õö๒
»‚ พ.È.
๒õõö
๒õõ÷
๒õõø
๒õõù
๒õöð
๒õö๑
๒õö๒

อุณหภูมิ
เ©ลี่ย เ©ลี่ย
สูงสุด ต่ำาสุด
òø.๕ òô.ö
òø.๕ òô.๕
òù.๐ òô.ù
òù.ò ò๕.ñ
òø.÷ ò๕.๐
òù.ô ò÷.๐
๓ñ.ù ò÷.๕

ความกด
อากาÈ
เ©ลี่ย
ñ๐๐ø.ù
ñ๐๐ù.๕
ñ๐ñ๐.๐
ñ๐๐ù.๓
ñ๐๐ù.ô
ñ๐๐ù.๓
ñ๐๐ø.ø

ความªื้นสัมพัท¸์
เ©ลี่ย เ©ลี่ย
สูงสุด ต่ำาสุด
÷๐.ö ๕๐.÷
÷๐.๓ ôù.÷
÷๐.๓ ôù.๓
öù.๕ ôù.ñ
÷ñ.ô ๕ò.ø
÷ù.ö ö๕.ñ
÷ø.๕ öñ.๐

ปริมาณ½น จำานวนวัน ปริมาณ½น
ที่½นตก
สูงสุด
ñ,๐ö๕.ò
ù๐๐.÷
ñ,ñø๕.ñ
ñ,ñò๓.ñ
ñ,òøò.ô
ñ,òø๓.๐
öøñ.๕

ñ๐ñ
ñ๐ñ
ñ๐ñ
๙๗
ññ๓
๑๑๑
÷ø

÷ô.ô
ù๐.÷
ññ÷.ù
ø๕.ô
ù÷.ò
÷÷.ò
øø.÷

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ò๕öò)

เขตการปกครอง
จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ññ อำาเภอ ñòñ ตำาบล ñ,ñòò หมู่บ้าน
โครงสร้างบริหารส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น
(ñ) ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำานวน ๓๓ หน่วยงาน
(ò) ส่วนราชการส่วนกลาง จำานวน ๕๕ หน่วยงาน
(๓) ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น จำานวน ñòö หน่วย แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ñ แห่ง เทศบาล ò๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำาบล ñ๐ò แห่ง

ตารางแสดงจำานวนอำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน เทÈบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล
ของจังหวัดลพบุรี
อำาเภอ
เมืองลพบุรี
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
พัฒนานิคม
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำาสนธิ
หนองม่วง
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)
๕ö๕.öñ
ùøò.ôö
ñ,ò๕๓.๐๐
òôò.ø๓
๕ø๕.÷๐
๕ñ÷.๐๐
๕๓ø.ø÷
๓๐ô.öñ
๓ñ÷.ñô
ôô÷.๐๐
ôô๕.๕๐
๑,ðöõ.๒

ตำาบล
๒๒
ñ๓
๑๗
๑๑
๒๑
๙
๖
๕
๕
๖
๖
๑๒๑

หมู่บ้าน เทÈบาล อบจ. อบต. ระยะทางห่างจาก
จังหวัด (กม.)
๒๑๖
ø
๑
๑๔
๐.๓
ñ๓
ô๐
ñ๓÷
๑
๑๖
øù
ñ๓ö
๑
๗
๑๗
ñòø
๕
ò๐
๓ò
ñ๕÷
๑
øù
๔
๗
๕ñ
๕
ø๓
ô๕
๑
๓
÷๐
๔๖
๑
๕
๙๔
๕๓
๖
๑๒๙
๔๙
๖
๖๗
๖๗
๑
๑,๑๒๒
๒๓
๑ ๑ð๒
-

ที่มา : สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

ตารางแสดงจำานวนครัวเรือนของจังหวัดลพบุรี
อำาเภอ
เมืองลพบุรี
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
พัฒนานิคม
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำาสนธิ
หนองม่วง
รวม

จำานวน (ครัวเรือน)
ñ๐ô,øø๐
๓๐,๕øò
๓๕,øñö
ñö,ù๓÷
òö,ñø๕
òø,÷ôô
ññ,ñ÷ò
ø,๓öø
ø,๓๐๕
ñ๐,ñø÷
ñ๓,ô๓๐
๒ùô,öðö

ร้อยละ
๓๕.ö๐
ñ๐.๓ø
ñò.ñö
๕.÷๕
ø.øù
ù.÷ö
๓.÷ù
ò.øô
ò.øò
๓.ôö
ô.๕ö
ñ๐๐.๐๐

ที่มา : ที่ทำาการปกครองจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

ประªากร
จังหวัดลพบุรีมีประชากร ณ เดือนกันยายน ò๕öò รวมทั้งสิ้นเป็นจำานวน ÷๕÷,ñññ คน
เป็นชาย ๓÷ù,øø÷ คน เป็นหญิง ๓÷÷,òòô คน และมีจำานวนครัวเรือน òùô,ö๐ö ครัวเรือน
โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ ò.öö คน ต่อครัวเรือน และโครงสร้างของครัวเรือนมีลักษณะ
ครัวเรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ ลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือน คือ การที่
บุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกินร่วมกันมี
เฉพาะรุ่นพ่อแม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน กçจัดเป็นครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน ò รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู†
ย่า/ตา ยาย รุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย กçจัดเป็นครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน ๓ รุ่น หรือ
มา¡¡ว่า)
ตารางแสดงลักษณะของประªากร และขนาดของครัวเรือน
จำาแนกตามอำาเภอ พ.È. ๒õö๒
อำาเภอ
เมืองลพบุรี
โคกเจริญ
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
ท่าหลวง
บ้านหมี่
พัฒนานิคม
ลำาสนธิ
สระโบสถ์
หนองม่วง
รวม

ขนาดของครัวเรือน
ò.ô๐
๓.๐๐
ò.÷๕
ò.๕๕
ò.ù๐
ò.ö÷
ò.øö
ò.๓÷
ò.öù
ò.๕÷
ò.๕๓
ð.๓ù

ลักษณะของประªากรและครัวเรือน
รวม
ªาย
หÞิง
ò๕ñ,÷öñ ñ๓ñ,ù๓ø
ññù,øò๓
òô,ùñ๕
ñò,ôòö
ñò,ôøù
øô,ò๓ø
ôñ,÷๓ø
ôò,๕๐๐
ùñ,ô๐÷
ô๕,๐ö๐
ôö,๓ô÷
ôù,ñ๓ò
ò๓,๕øñ
ò๕,๕๕ñ
òù,øöù
ñô,÷ö๓
ñ๕,ñ๐ö
÷ô,ø๐ñ
๓๕,ùö๕
๓ø,ø๓ö
öø,๐ø÷
๓๓,ôôô
๓ô,öô๓
ò÷,๓øô
ñ๓,ö๓ù
ñ๓,÷ô๕
òñ,๕ô๐
ñ๐,öøñ
ñ๐,ø๕ù
๓๓,ù÷÷
ñö,ö๕ò
ñ÷,๓ò๕
÷õ÷,๑๑๑ ๓÷ù,øø÷ ๓÷÷,๒๒ô

ครัวเรือน
ñ๐ô,øø๐
ø,๓๐๕
๓๐,๕øò
๓๕,øñö
ñö,ù๓÷
ññ,ñ÷ò
òö,ñø๕
òø,÷ôô
ñ๐,ñø÷
ø,๓öø
ñ๓,ô๓๐
๒ùô,öðö

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

ตารางแสดงจำานวนประªากร และพื้นที่
จำาแนกตามสัดส่วนของความหนาแน่นเป็นรายอำาเภอ พ.È. ๒õö๒
อำาเภอ
เมืองลพบุรี
โคกเจริญ
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
ท่าหลวง
บ้านหมี่
พัฒนานิคม
ลำาสนธิ
สระโบสถ์
หนองม่วง
รวม

จำานวนประªากร ความหนาแน่น พื้นที่ (ตร.กม.)
(คน)
(คน/ตร.กม.)
ò๕ñ,÷öñ
ôô๕.ññ
๕ö๕.ö๐
òô,ùñ๕
÷ø.๕ö
๓ñ÷.ñ๐
øô,ò๓ø
ø๕.÷ô
ùøò.๕๐
ùñ,ô๐÷
÷ò.ù๕
ñò๕๓.๕๐
ôù,ñ๓ò
ò๐ò.๓๓
òô.òø
òù,øöù
๕๕.ô๓
๕๓ø.ù๐
÷ô,ø๐ñ
ñò÷.÷ñ
๕ø๕.÷๐
öø,๐ø÷
ñ๓ñ.÷๐
๕ñ÷.๐๐
ò÷,๓øô
öñ.òö
ôô÷.๐๐
òñ,๕ô๐
÷๐.÷ñ
๓๐ô.ö๐
๓๓,ù÷÷
÷ö.ò÷
ôô๕.๕๐
÷õ÷,๑๑๑
ö,๑ùù.÷ð
๑๒๒.๑๒

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ò๕öò จำานวนประชากร/2 : ไม่รวมประชากรแ½ง

พิจารณาจำานวนประชากรในแต่ละอำาเภอต่อพื้นที่ ñ ตารางกิโลเมตร เป็นรายอำาเภอพบว่า
อำาเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ อำาเภอเมืองลพบุรี คิดเป็นอัตราส่วนประชากร
ôô๕ คนต่อพื้นที่ ñ ตารางกิโลเมตร ส่วนอำาเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดคือ
อำาเภอท่าหลวง คิดเป็นอัตราส่วนประชากร ๕๕ คนต่อพื้นที่ ñ ตารางกิโลเมตร

๒. สภ�พสังคม
การนับ¶ือÈาสนา
ประชากรจังหวัดลพบุรี จำานวน ÷๕÷,ñññ คน นับถือศาสนาพุทธ จำานวน ÷๕ô,øöò คน
นับถือศาสนาคริสต์ จำานวน ñ,ñö๓ คน นับถือศาสนาอิสลาม จำานวน ñ,๐øö คน
จังหวัดลพบุรีมีศาสนสถานในศาสนาต่าง æ ดังนีé
ñ. ศาสนาพุทธ มีจำานวนวัดรวมทั้งสิ้น ÷ñô วัด สำานักสง¦์ ò÷ò แห่ง
พระภิกษุ ô,ñ๓ö รูป
ò. ศาสนาคริสต์ มีจำานวนโบสถ์รวมทั้งสิ้น ñò แห่ง
๓. ศาสนาอิสลาม มีจำานวนมัสยิดรวมทั้งสิ้น ÷ แห่ง

ตารางแสดงข้อมูลจำานวนวัด สำานักสง¦์ âบส¶์ มัสยิด และพระภิกษุสง¦์ พ.È. ๒õö๒
อำาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำาสนธิ
หนองม่วง
รวม

วัด สำานักสง¦์ âบส¶์ มัสยิด วัดรŒÒง พระภิกษุ สามเณร
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)
(รูป)
(รูป)
ñ๓ù
๑๖
๖
๓
๖๒ ñ,ñöø
๕ò
øò
๔๑
๑
๑
ñôø
๑๒
ù๕
ô๐
๑
๕
ô๕๐
ñ๐
๙๙
๕÷
๑
๓
öö๕
ñ๓÷
ô๐
๓
๑
๖๖
òùø
๒๖
๙๑
ò๐
๑
ò๐
๕øù
๓ô
òø
๑๖
๑
๑๖๒
๔
๒๑
ñ๓
๑
ñ๐ù
๔
๑
ñôø
๙
๓ô
ñ๕
ñ๓ù
๔
๓ö
๓๐
๔๙
๒๑
òö๐
๑
÷๑ô
๒÷๒
๑๒
÷
๑õõ ô,๑๓ö
๒ù๓

ที่มา : สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ò๕öò)

กลุ่มªาติพัน¸ุ์
จังหวัดลพบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย เนื่องจากเป็นดินแดนประวัติศาสตร์อันยาวนาน
นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานบันทึกของชาว½รั่งเศส ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีกลุ่ม
ชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ เริม่ อพยพเข้าสูจ่ งั หวัดลพบุรเี นือ่ งจากภาวะสงคราม การกวาดต้อนผูค้ นมาเป็นเชลย
หรืออพยพย้ายถิ่นฐานของคนอีสานเพื่อเป็นแรงงานในการก่อสร้างเมือง ทำาให้พื้นที่จังหวัดลพบุรี
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาทิ คนไทยภาคกลางพื้นถิ่นกลุ่มไทยเบิ้ง กลุ่มมอญ (ไทยรามัญ)
กลุ่มลาวพวนหรือไทยพวน และกลุ่มจีน
กลุม่ ไทยเบิง้ เป็นชุมชนทีอ่ าศัยอยูม่ าตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ òò - ò๓
อพยพมาจากเมืองเวียงจันท์ ประเทศลาว อาศัยบริเวณลุม่ น้าำ ป†าสัก มีชมุ ชนใหญ่อยูท่ บ่ี า้ นมะนาวหวาน
บ้านโคกสลุง อำาเภอพัฒนานิคม และบ้านชัยบาดาล อำาเภอชัยบาดาล อำาเภอโคกสำาโรง และ
อำาเภอสระโบสถ์
กลุ่มมอÞ (ไทยรามัÞ) มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณสอง½ั›งริมแม่น้ำาลพบุรี
สันนิษฐานว่า เป็นชาวมอญจากเมืองมอญ ที่ได้อพยพตามสมเดçจพระนเรศวรมหาราชเข้ามาหลัง
ประกาศเอกราช ณ เมืองแครง
กลุ่มแง้ว เดิมทีมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์ และเมืองหลวงพระบาง ได้อพยพมาเข้ามา

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

การแต่งกายของ
กลุ่มลาวพวนหรือไทยพวน
อำาเภอบ้านหมี่

ตั้งถิ่นฐานที่ลพบุรีบริเวณตำาบลพุคา อำาเภอบ้านหมี่ และตำาบลโคกลำาพาน อำาเภอเมืองลพบุรี
กลุ่มลาวพวนหรือไทยพวน คนกลุ่มนี้เคยมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ประเทศลาว เมืองเชียงขวาง
ได้อพยพมาหลายครั้ง ตั้งถิ่นฐานในเขตภาคกลางของไทยมานานนับแต่กรุงศรีอยุธยา พบอาศัย
อยู่มากที่อำาเภอบ้านหมี่ และอำาเภอเมืองลพบุรี
กลุ่มจีน เป็นกลุ่มที่เข้ามาอาศัยยาวนาน ชอบการค้าขาย กระจายอยู่ตามอำาเภอต่าง ๆ
ของจังหวัดลพบุรี แต่กลุ่มที่ทำาการศึกษา คือกลุ่มจีนที่ตำาบลหนองเต่า เป็นชุมชนจีนเก่าแก่ที่ยังคง
รักษาวัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรี มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และประเพณี มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแขçง คงรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ได้แก่ ภาษา การแต่งกาย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างเข้มแขçง ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึงมีความพร้อมของทุนทางสังคม
ที่จะนำาไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
âครงสร้างพื้นฐาน
ไ¿¿‡า ครัวเรือนที่มีไ¿¿‡าใช้ จำานวน òù๓,ùññ ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ไม่มีไ¿¿‡า
öù๕ ครัวเรือน
»รÐ»Ò จังหวัดลพบุรี มีจำานวนกำาลังการผลิตน้ำาประปา ๕,ô๕ö ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ปริมาณน้ำาประปาที่ผลิตได้ จำานวน ø๓÷,ôôö ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำาที่จำาหน่ายแก่ผู้ใช้น้ำา
ñ๕,÷ùö,๕๐ô ลบ.ม ปริมาณน้าำ ทีจ่ าำ หน่ายเพือ่ สาธารณประโยชน์และรัว่ ไหลจำานวน ö,๕ññ,ñöö ลบ.ม.
ปริมาณน้ำาที่ใช้ในระบบ จำานวน ô๓ø,ñøù ลูกบาศก์เมตร และจำานวนผู้ใช้น้ำาประปา มีจำานวนรวม
øò,๐øô ราย อำาเภอที่มีจำานวนผู้ใช้น้ำาประปามากที่สุด คือ อำาเภอเมืองลพบุรี เป็นจำานวน
ôø,ùöñ ราย รองลงมาคืออำาเภอโคกสำาโรง จำานวน ñ๐,ôôò ราย และอำาเภอบ้านหมี่ ÷,ôö๕ ราย
ตามลำาดับ

ตารางแสดงกำาลังผลิต และการãª้น้ำาประปา
อำาเภอ

กำาลังการผลิต น้ำาที่ผลิตได้
(ลบ.ม./ªม.)
(ลบ.ม.)

เมืองลพบุรี
โคกเจริญ
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
ท่าหลวง
บ้านหมี่
พัฒนานิคม
ลำาสนธิ
สระโบสถ์
หนองม่วง
รวม

ปริมาณน้ำาที่
จำาหน่ายแก่ผู้ãª้

ปริมาณน้ำาที่
ปริมาณน้ำาที่ãª้ จำานวนผู้ãª้น้ำา
จ่ายสา¸ารณะ ãนระบบ (ลบ.ม.)
(ราย)
และรั่วไหล

๓,÷๕๐ òñ,ø÷ô ñ๕,òù๕,÷øô ö,๓òø,÷ñù
ö๕ òò,÷๕ù
ñö,๐òñ
ô,๓÷๕
ô๐๐ òö๕,ñòô
ñ÷๕,๕÷÷
øø,๓๐ù
๓÷๐ òöñ,ùò๐
ñô๐,ññ÷
ø,๕ò๐
ô๐๐ ò๐๐,ö๐ö
ñòô,ù÷๐
öö,÷ö๐
๓๐๐ òù,ñô๕
ò๐,ô÷÷
ô,๕÷๕
๒๑
๕,øùø
๓,๐๓๐
๗๑๖
ñ๕๐ ๓๐,ñò๐
ò๐,๕òø
ù,๐ùò
õ,ôõö ø๓÷,ôôö ๑õ,÷ùö,õðô ö,õ๑๑,๑öö

ô๐ò,๓ò๐
ò,ñ๐๐
ù,๓ùø
ññ,ôù๐
÷,÷ñö
ò,ñ๐๐
ñ,øö๐
ñ,ò๐๕
ô๓ø,๑øù

ôø,ùöñ
ñ,ôøù
ñ๐,ôôò
÷,ò๕ö
÷,ôö๕
ô,๓ùñ
๑๗๙
ñ,ù๐ñ
ø๒,ðøô

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี, สาขาอำาเภอชัยบาดาล และสาขาอำาเภอบ้านหมี่
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

เส้นทางคมนาคม ในปี พ.ศ. ò๕öò จังหวัดลพบุรีมีสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำานักทางหลวงที่ ññ และแขวงทางหลวงชนบท รวมทั้งสิ้น ò,๐÷÷.øñ กิโลเมตร เป็นถนน
ในความรับผิดชอบของสำานักทางหลวงที่ ññ จำานวน ñ,๐๓ô.ô๐ò กิโลเมตร และเป็นถนน
ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท ñ,๐ô๓.ô๐๓ กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง
ò,๐๓๕.๕ñ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง ññ.๐๓๓ กิโลเมตร และถนนคอนกรีต ๓ñ.ò๕ö กิโลเมตร
ตารางแสดงระยะทาง¶นนของจังหวัด
จำาแนกตามหน่วยงานที่รับผิดªอบ และประเภทผิวจราจร
ระยะทาง
ขึ้นทะเบียน
(กม.)

ทางลาดยาง
(กม.)

ñ,๐ô๓.ô๐๓

ñ,๐ñø.òøø

ñô.๐÷ø

ññ.๐๓๐

-

สำานักทางหลวงที่ ññ ñ,๐๓ô.ô๐ò ñ,๐ñ÷.òòô
รวม
๒,ð÷÷.øðõ ๒,ð๓õ.õ๑๒

ñ÷.ñ÷ø
๓๑.๒õö

๑๑.ð๓ð

òò๕
๒๒õ

หน่วยงาน
แขวงทางหลวงชนบท

ทางคอนกรีต
(กม.)

ทางลูกรัง
(กม.)

สะพาน
(แห่ง)

ที่มา : สำานักทางหลวงที่ ññ และแขวงทางหลวงชนบท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ด้านแรงงาน
ประชากรและกำาลังแรงงานของจังหวัดลพบุรี ณ ไตรมาส ๓ ปี พ.ศ. ò๕öò (กรก®าคม
- กันยายน ò๕öò) ประชากรและกำาลังแรงงานจังหวัดลพบุรี มีทั้งสิ้น ÷๕÷,ñññ คน โดยมี
ประชากรอายุต่ำากว่า ñ๕ ปี ñ๐÷,òôö คน (ร้อยละ ñô.ñ÷ ของประชากรทั้งหมด) และ
ประชากรอายุ ñ๕ ปีขึ้นไป öôù,øö๕ คน (ร้อยละ ø๕.ø๓ ของประชากรทั้งหมด) อยู่ใน
กำาลังแรงงาน ô๓÷,öøù คน (ร้อยละ ö÷.๓๕ ของประชากรที่มีอายุ ñ๕ ปีขึ้นไป) โดยเป็น
ผู้มีงานทำา ô๓ò,øò๐ คน (ร้อยละ ùø.øù) และว่างงาน ô,øöù คน (ร้อยละ ñ.ññ) ไม่อยู่ใน
กำาลังแรงงาน òñò,ñ÷ö คน (ร้อยละ ๓ò.ö๕ ของประชากรที่มีอายุ ñ๕ ปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นผู้ที่
ทำางานบ้าน ôø,๕ô๐ คน (ร้อยละ òò.øø) เรียนหนังสือ ôø,÷ù๐ คน (ร้อยละ ò๓) และอื่น ๆ
อีกเป็นจำานวน ññô,øôö คน (ร้อยละ ๕ô.ñ๓)
๑) การมีงานทำา
ปี พ.ศ. ò๕öò มีผู้มีงานทำาทั้งสิ้น ô๓ò,øò๐ คน เป็นผู้ที่ทำางานในภาคการเกษตร
จำานวน ñ÷๓,๕ö÷ คน และผู้ที่ทำางานนอกภาคการเกษตรจำานวน ò๕ù,ò๕๓ คน มีผู้ว่างงาน
จำานวน ô,øöù คน
ตารางเปรียบเทียบอัตราการมีงานทำา การว่างงาน ผู้รอÄดูกาล
และผูท้ าำ งานãนภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ระหว่างป‚ พ.È. ๒õõù - พ.È. ๒õö๒
ป‚ พ.È.
ò๕๕ù
ò๕ö๐
ò๕öñ
ò๕öò

ãนภาคการเกษตร
คน
ñ÷๓,๐ô๕
ñø๓,÷÷ô
ñø๓,๐öù
ñ÷๓,๕ö÷

ร้อยละ
๓ø.ñ๐
ô๓.ñ๕
ôò.๐๐
ô๐.ñ๐

นอกภาคการเกษตร
คน
òøñ,๐ø๓
òôò,ñ๐๕
ò๕ò,๕๓๕
ò๕ù,ò๕๓

ร้อยละ
öñ.ù๐
๕ö.öñ
๕ø.๐๐
๕ù.ù๐

มีงานทำา
(คน)
ô๕ô,ñòø
ôò๕,ø÷ù
ô๓๕,ö๐ô
ô๓ò,øò๐

ไม่มีงานทำา รอÄดูกาล
(คน)
(คน)
ñ,÷öô
ô,÷ñ๕
๕,๐๐ù
ô,øöù

๑๑๑
๓,öñø
-

ที่มา : สำานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส ๓ ปี พ.ศ. ò๕öò (กรก®าคม - ¡ันยายน)

๒) แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวถูกก®หมาย จำาแนกประเภทการรับอนุญาต ทั้งสิ้น ñ๓,ñ๐ô คน จำาแนก
เป็นกลุ่มต่าง æ ดังนีé

ò.ñ คนต่างด้าวมาตรา ๕ù ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามก®หมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดย
มิได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำางานในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตราที่กำาหนดในก®กระทรวง จำานวน ñòø คน
ò.ò คนต่างด้าวมาตรา ๕ù พิสูจน์สัญชาติ ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมือง ได้รับการผ่อนผันให้ทำางานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว
ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานการณ์เข้าเมืองถูกก®หมายแล้ว
จำานวน ๕ù÷ คน
ò.๓ คนต่างด้าวมาตรา ๕ù นำาเข้าตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา ทีเ่ ข้ามาทำางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต้นทาง จำานวน ø,ñ๐÷ คน
ò.ô คนต่างด้าวมาตรา ñò ประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาทำางาน
ในราชอาณาจักรตามก®หมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือก®หมายอื่น จำานวน ÷๐ คน
ò.๕ คนต่างด้าวมาตรา ñ๓ ประเภทชนกลุม่ น้อย ได้แก่ คนต่างด้าวทีไ่ ม่ได้รบั สัญชาติไทย
ตามก®หมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอ
ใบอนุญาตทำางาน จำานวน ๕๐ คน
ò.ö คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ñö มกราคม พ.ศ. ò๕öò (บัตรชมพู)
จำานวน ô,ñ๕ò คน
๓) แรงงานไทยãนต่างประเทÈ (ไตรมาส ๓ ป‚ พ.È. ๒õö๒)
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำางานต่างประเทศ จำานวนñ÷ô คน
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำานวน ù๐ คน (ร้อยละ ๕ñ.÷ò) รองลงมา คือ ระดับ
ปวช./ปวส./ปวท.อนุปริญญา จำานวน ôô คน (ร้อยละ ò๕.òù) ระดับปริญญาตรี จำานวน
ò๐ คน (ร้อยละ ññ.ôù) ระดับประถมศึกษา จำานวน ñù คน (ร้อยละ ñ๐.ùò) ระดับ
ปริญญาโทจำานวน ñ คน (ร้อยละ ๐.๕÷)
การอนุญาตให้ไปทำางานต่างประเทศปี พ.ศ. ò๕öñ ทั้งสิ้น ò๓๕ คน และหากพิจารณา
ตามวิธีการเดินทาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภท Re-Entry คือกลับไปทำางานอีกครั้งหนึ่ง โดย
การต่อสัญญา จำานวน ñöñ คน (ร้อยละ öø.๕ñ) รองลงมา คือ ประเภทนายจ้างพาไปทำางาน
จำานวน ๕๕ คน (ร้อยละ ò๓.ô๐) นายจ้างพาไป½ƒกงาน จำานวน ññ คน (ร้อยละ ô.öø)
และเดินทางด้วยตนเอง จำานวน ø คน (ร้อยละ ๓.ô๐)

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ô) การพัฒนาÈักยภาพแรงงาน
โครงการ½ƒกยกระดับ½ีมือแรงงาน ในระหว่างปี พ.ศ. ò๕๕÷ - ò๕öñ มีอัตราร้อยละ
ของผู้ผ่านการ½ƒกอบรมเพิ่มมากขึ้น ยกเว้นในปี ò๕ö๐ มีผู้ผ่านการ½ƒกอบรมน้อยลง ส่วนโครงการ
ทดสอบมาตรฐาน½ีมือแรงงาน จะมีอัตราส่วนของผู้ผ่านการทดสอบเพิ่มขึ้น ยกเว้นในปี พ.ศ. ò๕öñ
มีผู้ผ่านการ½ƒกอบรมน้อยลง
ตารางแสดงการพัฒนาÈักยภาพแรงงาน
จำาแนกตามâครงการ½ƒกอบรม ป‚ พ.È. ๒õõ÷ - พ.È. ๒õö๑
ป‚ พ.È.
ò๕๕÷
ò๕๕ø
ò๕๕ù
ò๕ö๐
ò๕öñ

âครงการ½ƒกยกระดับ½‚มือแรงงาน

âครงการทดสอบมาตรฐาน½‚มือแรงงาน

จำานวน (คน) ผู้ผ่าน (คน) ร้อยละ จำานวน
๕öö
๕òô ùò.๕÷
ñ,òò÷
ñ,ñø๕ ùö.๕÷
๓÷÷
๓÷๓ ùø.ù๓
๓ùò
๒๖๗
öø.ññ
๗๑๙
÷ñ๓ ùù.ñ÷

(คน) ผู้ผ่าน
๒๗๒
๒๙๑
ñøù
๖๑๔
ñ๓ù

(คน) ร้อยละ
ò๓ñ øô.ùò
๒๔๑ øò.øñ
ñøñ ù๕.÷ö
öñ๐ ùù.๓๕
ùø ÷๐.๕๐

ที่มา : สำานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

õ) การประสบอันตราย/เจçบป†วยจากการทำางาน
การประสบอันตราย/เจçบป†วยจากการทำางานในปี พ.ศ. ò๕öñ อัตราการหยุดงานไม่เกิน
๓ วัน จำานวน ôôù ราย (เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ò๕ö๐ จำานวน ๓÷ô ราย) หยุดเกิน ๓ วัน จำานวน
ñòø ราย (เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ò๕ö๐ จำานวน ÷ø ราย) ไม่มีผู้สูญเสียอวัยวะ แต่ยังมีอัตราของ
ผู้เสียชีวิต ò ราย
ตารางแสดงการประสบอันตราย/เจçบป†วยจากการทำางาน
ป‚ พ.È. หยุดไม่เกิน ร้อยละ
3 วัน

ò๕๕÷
ò๕๕ø
ò๕๕ù
ò๕ö๐
ò๕öñ

๓ùò
๕ò๕
ñ๓ø
ñò๕
๔๙๙

öö.ôô
ø๐.๕÷
øò.ñô
÷๐.òò
÷ù.๓๓

ที่มา : สำานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

หยุดเกิน
3 วัน

ñø๓
๑๑๔
๒๗
๕๐
ñòø

ร้อยละ สูÞเสีย ร้อยละ เสียªีวิต ร้อยละ
อวัยวะ

๓ñ.๐ñ
ñ÷.øñ
ñö.๐÷
òø.๐ù
ò๐.๓๕

ñ๕ ò.๕๕
๗ ñ.๕๕
-

๓
๓
๒

ñ.÷ù
ñ.öù
๐.๓ò

รวม

õùð
öôö
๑öø
๑÷ø
ö๒ù

ö) การประกันสังคม
จั ง หวั ด ลพบุ รี มี ส ถานประกอบการและผู้ ที่ ป ระกั น ตนเข้ า สู่ ก องทุ น ประกั น สั ง คม
ทั้งสิ้น ò,๕÷ø แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น øø,ñø๐ ราย โดยมีสถานประกอบการและผู้ประกันตน
ที่เข้าสู่กองทุนเงินทดแทน จำานวน ò,๓๐ñ แห่ง ลูกจ้างจำานวน ÷ù,ñ๕ñ ราย
๗) อัตราการบรรจุงาน
ตารางแสดงการประสบอันตราย/เจçบป†วยจากการทำางาน
ป‚ พ.È.
ò๕๕÷
ò๕๕ø
ò๕๕ù
ò๕ö๐
ò๕öñ
รวม

ตำาแหน่งงาน
ö,ö÷๕
ô,öö๓
ñ,ò๓ô
๕,๓ñô
๓,ô÷ñ
๒๑,๓õ÷

จำานวน
ผู้สมัครงาน
ù,öø÷
ñô,ò๓๐
ô,ò๓ù
๕,÷òø
๓,öñò
๓÷,ôùö

อัตราบรรจุงาน
๕,ùñ๓
ô,ññ๐
øöö
ô,๓๐÷
ò,๕ùò
๑÷,÷øø

ร้อยละการบรรจุ
ต่อตำาแหน่ง
øø.๕ù
øø.ñô
÷๐.ñò
øñ.๐๕
÷ô.öø
ø๓.๑ö

ที่มา : สำานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

จากตารางข้างต้นแสดงให้เหçนว่า อัตราการบรรจุงานต่อตำาแหน่งในปี พ.ศ. ò๕๕÷ - ò๕öñ
มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปี พ.ศ. ò๕ö๐ และปี พ.ศ. ò๕öñ ร้อยละของการบรรจุงาน
ต่อตำาแหน่ง ÷ô.öø ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา แสดงให้เหçนถึงความไม่สัมพันธ์กันระหว่างตำาแหน่ง
งานว่าง กับจำานวนของผู้สมัครงาน

หัต¶กรรมทองเหลือง
บ้านท่ากระยาง
อำาเภอเมืองลพบุรี

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ด้านสา¸ารณสุข
ในปี พ.ศ. ò๕öò จังหวัดลพบุรี มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ññ อำาเภอ
มีสถานพยาบาลทั้งสิ้น ñ๕ñ แห่ง ดังนี้
• สถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลรัฐบาล จำานวน ñò แห่ง
• โรงพยาบาลเอกชน จำานวน ò แห่ง
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล จำานวน ñ๓ö แห่ง

มีอัตรากำาลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาครัฐ ดังนี้
• แพทย์ จำานวน ò๓๐ คน
• ทันตแพทย์ จำานวน öò คน
• เภสัชกร จำานวน ññ๓ คน
• พยาบาล จำานวน ñ,ñøô คน
• เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำานวน ùù คน
• เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำานวน ö๐ คน
• ช่างทันตกรรม จำานวน ñ คน
• นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำานวน ô÷ñ คน
• แพทย์แผนไทย จำานวน ò๓ คน
• นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำานวน ÷ö คน

ตารางแสดงจำานวนบุคลากรทางการแพทย์ จำาแนกตามส¶านบริการสา¸ารณสุขภาครัฐ
ส¶านบริการสา¸ารณสุข
สสจ.ลพบุรี

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัªกร

พยาบาล

๑

๑

๑๑

๗

รพศ.พระนารายณ์มหาราช

÷๓

๑๗

๓๓

ô÷ø

รพท.บ้านหมี่
รพช.โคกเจริญ

ò๐
ñ๐

๙
๕

๑๖
๔

๑๙๙
๒๙

รพช.โคกสำาโรง
รพช.ชัยบาดาล
รพช.ท่าวุ้ง
รพช.ท่าหลวง
รพช.พัฒนานิคม
รพช.ลำาสนธิ
รพช.สระโบสถ์
รพช.หนองม่วง
รวม

ñ๕
๓๕
ñ๓
ñ๐
ñø
ñ๓
ø
๑๔
๒๓ð

๕
ø
๒
๒
๔
๓
๒
๔
ö๒

๑๑
ñ๐
๔
๕
๖
๔
๔
๕
๑๑๓

ù๕
๑๒๔
ôø
๔๒
ö๕
๓ö
๒๔
๓÷
๑,๑øô

ที่มา : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ò๕öò)

๑) ส¶ิติªีพ
จากข้อมูลสถิติชีพ พบว่า จังหวัดลพบุรีมีอัตราเกิดมีชีพลดลงจาก ÷.øñ ในปี พ.ศ. ò๕öñ
เป็น ÷.òò ต่อประชากร ñ,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ò๕öò มีอัตราตายเพิ่มขึ้นจาก ø.๕๓ ในปี
พ.ศ. ò๕öò เป็น ù.ñò ต่อประชากร ñ,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ò๕öò มีอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
ร้อยละ -๐.ñù ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. ò๕öñ มีอัตราทารกตายเพิ่มขึ้นจาก ÷.ùô ในปี พ.ศ. ò๕öñ
เป็น ù.ñù ต่อเดçกเกิดมีชพี ñ,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ.ò๕öò และไม่พบมารดาทีเ่ สียชีวติ จากการคลอดบุตร
ในปี พ.ศ. ò๕öò อัตราเจริญพันธุ์รวมยอด (TFR) เท่ากับ ñ.ñ๐ ต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ ñ คน
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติชีพรายอำาเภอ พบว่ามี ò อำาเภอที่มีอัตราเกิดมีชีพของประชากร
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ò๕öñ เลçกน้อย ได้แก่ อำาเภอชัยบาดาลและอำาเภอหนองม่วง และมี ò อำาเภอ
ที่มีอัตราตายลดลง ได้แก่ อำาเภอโคกสำาโรง และอำาเภอสระโบสถ์ นอกจากนั้นยังพบว่า
ทั้ง ññ อำาเภอ ที่มีอัตราตายของประชากรมากขึ้น และอัตราเกิดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ò๕ô÷

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

๒) ภาวะเจริÞพัน¸ุ์
ปี พ.ศ. ò๕öò จังหวัดลพบุรีมีอัตราเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ ñ.ñ๐ ต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ ñ คน
มารดาที่คลอดบุตรจำาแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ามีมารดาที่คลอดบุตรอายุน้อยที่สุด คือ ñ๓ ปี อายุ
มากที่สุดคือ ôù ปี อายุเฉลี่ย òö.ù๕ ปี โดยมีมารดาคลอดบุตรอายุ ò๕ - òù ปี มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ òö.ö๐ รองลงมาคืออายุ ò๐ - òô ปี คิดเป็นร้อยละ ò๕.öô และอายุ ๓๐ - ๓ô ปี
คิดเป็นร้อยละ ò๐.๐๓ ตามลำาดับ นอกจากนั้นยังพบว่ามีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า ò๐ ปี เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ ñô.ùñ ในปี พ.ศ. ò๕öñ เป็นร้อยละ ñö.òñ ในปี พ.ศ. ò๕öò วัยรุ่นที่ท้องซ้ำา หรือ
คลอดบุตรคนที่ ò ขึ้นไปจำานวน öñ คน คิดเป็นร้อยละ ø.÷ö
จังหวัดลพบุรีมีมารดาที่มีอายุน้อยกว่า ò๐ ปี เกินกว่าเกณ±์ที่องค์การอนามัยโลกกำาหนด
(ไม่เกินร้อยละ ñ๐ ) มีทารกแรกเกิดที่มีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณ±์ (ò,๕๐๐ กรัม) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ø.øô
ในปี พ.ศ. ò๕öñ เป็นร้อยละ ù.๓ò ในปี พ.ศ. ò๕öò ซึ่งยังคงเกินกว่าเป‡าหมายของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ที่กำาหนดให้อัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ำาหนักน้อยกว่า ò,๕๐๐ กรัม ไม่เกิน
ร้อยละ ÷.๐๐ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ò๕๕๐
๓) ภาวะการณ์ตาย
ในปี พ.ศ. ò๕öò พบว่า ประชากรจังหวัดลพบุรีเสียชีวิตในสถานพยาบาล มากกว่า
นอกสถานพยาบาล (คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓ô เปรียบเทียบกับร้อยละ ôô.öö) เพศชายมีอัตราส่วน
การตายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายตายร้อยละ ๕๕.ñ๕ เพศหญิงตายร้อยละ ôô.ø๕
สาเหตุการตาย ๕ ลำาดับแรกของจังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. ò๕öò พบว่าประชากรเสียชีวิต
ด้วยโรคมะเรçงมากที่สุด (พบมะเรçงที่ตับและท่อน้ำาดีในตับมากที่สุด รองลงมาคือ มะเรçงที่หลอดคอ
หลอดลมใหญ่และปอด มะเรçงลำาไส้ใหญ่ มะเรçงเต้านมหญิง) ปอดบวม, โรคหลอดเลือดในสมอง,
โลหิตเป็นพิษ, โรคหัวใจขาดเลือด ตามลำาดับ
ô) ส¶านการณ์ผู้สูงอายุ
จากการคาดประมาณประชากรของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์คาดว่า ในปี พ.ศ. ò๕ö๓ จังหวัดลพบุรีจะมีประชากรในวัยเดçกและวัยแรงงาน
ลดลงเหลือร้อยละ ñ๓.ôñ และร้อยละ ö÷.๐÷ ตามลำาดับ ในขณะที่วัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ñù.๕ò หรือประมาณ ñ ใน ๕ ของประชากรทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำาให้อัตรา
ภาระพึ่งพิงวัยเดçกลดลง แต่ภาระพึ่งพิงวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทังé นีé รู»แบบ¡ารอยูอ่ าÈัย¢อง
ผูส้ งู อายุไทยได้เปลีย่ นไปมาก ในอดีต
ครัวเรือนไทยมีขนาดใหญ่ ผู้สูงอายุ
อยู่ ใ นครอบครั ว ที่ มี ค นหลายรุ่ น วั ย
อาศัยอยู่ด้วยกัน ขนาดครัวเรือนไทย
ได้เลçกลง จากเฉลี่ยประมาณ ๕ คน
ต่อครัวเรือนเมื่อ ๕๐ ปีก่อน เหลือเพียง
๓ คนในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อม
ด้านการอยูอ่ าศัยเป็นเรือ่ งสำาคัญในสังคมทีก่ าำ ลังจะมีผสู้ งู อายุเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะจะต้องมีการเตรียม
ที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นบ้านเรือน ครอบครัว ชุมชน อาคาร สิ่งก่อสร้างสาธารณะและถนนหนทาง
ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่กำาลังเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเรçว ให้อยู่ได้อย่างไม่ยากลำาบาก
õ) ความยากจน
จากการสำารวจข้อมูล จปฐ. พบว่า มีครัวเรือนทีต่ กเกณ±์รายได้เฉลีย่ คนละ ๓ø,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อปี จำานวน ññø ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐÷ โดยมีอาำ เภอทีไ่ ม่ผา่ นเกณ±์มากทีส่ ดุ
๓ อันดับแรก คือ อำาเภอท่าวุง้ ö๕ ครัวเรือน อำาเภอชัยบาดาล ๓ù ครัวเรือน และอำาเภอบ้านหมี่
ññ ครัวเรือน
ตารางแสดงจำานวนครัวเรือนที่ตกเกณ±์รายได้เ©ลี่ยคนละ ๓ø,ððð บาทต่อคนต่อป‚
อำาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำาสนธิ
หนองม่วง
รวม

จำานวนครัวเรือน
ที่สำารวจทั้งหมด
ô÷,òø÷
ñø,ññö
ò๐,ñùñ
ò๐,öù๐
ñò,øö๐
ò๐,๕ôö
÷,๓ñ๐
๕,ô÷ñ
๕,ò÷ù
ö,ñòø
ø,๐ñø
๑÷๒,๑öö

ผ่านเกณ±์
จำานวน
ร้อยละ
ô÷,òø÷
ñ๐๐.๐๐
ñø,ññö
ñ๐๐.๐๐
ò๐,ññö
ñ๐๐.๐๐
ò๐,ö๕ñ
ùù.øñ
ñò,÷ù๕
ùù.ôù
ò๐,๕๓๕
ùù.ù๕
÷,๓๐ù
ùù.ùù
๕,ô÷ñ
ñ๐๐.๐๐
๕,ò÷ù
ñ๐๐.๐๐
ö,ñòø
ñ๐๐.๐๐
ø,๐ñö
ùù.ùø
๑÷๒,ðôø
ùù.ù๓

ที่มา : สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ò๕öò)

ไม่ผ่านเกณ±์
จำานวน
ร้อยละ
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๓ù
๐.ñù
ö๕
๐.๕ñ
๑๑
๐.๐๕
๑
๐.๐ñ
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๒
๐.๐ò
๑๑ø
ð.ð÷
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ด้านการÈึกษา
๑) จำานวนประªากรวัยเรียน
ในปี พ.ศ. ò๕öò จังหวัดลพบุรีมีประชากรในวัยเรียน จำานวนทั้งสิ้น ñö๐,òù๕ คน
จำาแนกตามช่วงอายุดังนี้ อายุ ๓ - ๕ ปี จำานวน ò๐,ùññ คน คิดเป็นร้อยละ ñ๓.๐๕ อายุ ö - ññ ปี
จำานวน ô÷,øôù คน คิดเป็นร้อยละ òù.ø๕ อายุ ñò - ñô ปี จำานวน ò๕,๓๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ
ñ๕.øò อายุ ñ๕ - ñ÷ จำานวน ò๕,ööö คน คิดเป็นร้อยละ ñö.๐ñ อายุ ñø - òñ ปี จำานวน ô๐,๕ñô คน
คิดเป็นร้อยละ ò๕.ò÷ และมีจำานวนผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำานวนทั้งสิ้น ñ๓๐,øùô คน
จำาแนกตามระดับชั้นอนุบาล จำานวน ñø,ò÷๓ คน คิดเป็นร้อยละ ñ๓.ùö ระดับชั้นประถมศึกษา
จำานวน ôø,øøñ คน คิดเป็นร้อยละ ๓÷.๓ô ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน ò๓,ø๐๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ñø.ñø ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำานวน
òô,÷ñ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ñø.øø ระดับชั้นปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และประกาศนียบัตรบัณ±ิตวิชาชีพครู (ป.บัณ±ิต) จำานวน ñ๕,òò÷ คน คิดเป็นร้อยละ ññ.ö๓
เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของประชากรในวัยเรียนกับจำานวนผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
พบว่า ประชากรวัยเรียนในจังหวัดลพบุรี จำานวน ñö๐,òù๕ คน เทียบกับจำานวนผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี จำานวน ñ๓๐,øùô คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ øñ.öö โดยมีอัตราส่วนของผู้เรียน
ในพื้นที่ มากกว่าจำานวนประชากรมากที่สุด คือ ช่วงอายุ ö - ññ ปี (ระดับชั้นประถมศึกษา)
มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ ñ๐ò.ñö สาเหตุคาดว่า น่าจะมาจากการที่ผู้เรียนจากจังหวัดใกล้เคียง
เข้ามาเรียนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี และมีอตั ราส่วนประชากรในวัยเรียนมากกว่าจำานวนผูเ้ รียนในพืน้ ที่
มากที่สุดคือช่วงอายุ ñ๕ - ñ÷ ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ ùö.òù รองลงมาคืออายุ ñò - ñô ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ ù๓.ø÷ และช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี (ระดับชั้นอนุบาล) มีอัตราส่วนคิดเป็น
ร้อยละ ø÷.๓ø สำาหรับช่วงอายุ ñø - òñ ปี (ระดับชั้นปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
มีอัตราส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓÷.๕ø สาเหตุคาดว่า น่าจะมาจากการที่ประชากรวัยเรียน
ในจังหวัดลพบุรีไปศึกษาต่อยังจังหวัดอื่น æ

ตารางแสดงจำานวนประªากรจำาแนกตามª่วงอายุ ãนพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ลำาดับ
ที่

ñ.
ò.
๓.
ô.
๕.

ª่วงอายุ
ช่วงอายุ
ช่วงอายุ
ช่วงอายุ
ช่วงอายุ
ช่วงอายุ

๓ - ๕ ปี (อนุบาล)
ö - ññ ปี (ประถม)
ñò - ñô ปี (ม.ต้น)
ñ๕ - ñ÷ ปี (ม.ปลาย/ปวช)
ñø - òñ ปี (ป.บัณ±ิต/ป.ตรี/ปวส.)
รวม

จำานวนประªากร จำานวนผู้เรียน จำานวนผู้เรียน ร้อยละ
ที่มีความ
ãนª่วงอายุ

ò๐,ùññ ñø,ò÷๓
ô÷,øôù
ôø,øøñ
ò๕,๓๕๕
ò๓,ø๐๐
ò๕,ööö òô,÷ñ๓
ô๐,๕ñô ñ๕,òò÷
๑öð,๒ùõ ๑๓ð,øùô

บกพร่อง

N/A

ø÷.๓ø
ñ๐ò.ñö
ù๓.ø÷
ùö.òù
๓÷.๕ø
øñ.öö

หมายเหตุ ñ. จำานวนนักเรียนในสังกัด กศน. ระดับชั้น ปวช. - ปวส. นำามารวมในจำานวนประชากร
อายุ ñø - òñ ปี
ò. ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓ñ ธันวาคม พ.ศ. ò๕öò

๒) จำานวนส¶านÈึกษา
ในปีการศึกษา ò๕öò จังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น จำานวน
ö๐๓ แห่ง จำาแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำานวน ๓ø๓ แห่ง
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำานวน òò๐ แห่ง โดยสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา
แบ่งออกเป็น สถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำานวน
มากที่สุด คือ ๓ñö แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕ò.ô๐ ประกอบด้วย สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ñ จำานวน ñ๕ò แห่ง คิดเป็นร้อยละ ò๕.òñ, สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ò จำานวน ñ๓ù แห่ง คิดเป็นร้อยละ ò๓.๐๕ และสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จำานวน ò๕ แห่ง ร้อยละ ô.ñ๕ รองลงมาคือสถานศึกษา
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำานวน ๓÷ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
ö.ñô สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำานวน ñ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ò.ñö
สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำานวน ññ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ñ.øò สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) มีสถานศึกษา จำานวน ๓ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ได้แก่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล โรงเรียนโสตปานเลิศ และโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจำานวน ò แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓ คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ö จังหวัดลพบุรี (ศกศ.) จำานวน ñ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๐.ñ÷ สำาหรับสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจำานวนสถานศึกษา
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ทั้งสิ้น òò๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓ö.ôø โดยหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มากที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเดçกเลçก จำานวน ñùù แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานศึกษา จำานวน ñù แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓.ñ๕ สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม จำานวน ñ แห่ง คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดลพบุรี คิดเป็นร้อยละ ๐.ñ÷ สังกัด
สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ñ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.ñ÷
ตารางแสดงจำานวนส¶านÈึกษาทุกสังกัด (การÈึกษาãนระบบ) ป‚การÈึกษา ๒õö๒
จำาแนกรายสังกัด
จำานวน
ส¶าน
Èึกษา

ö๐๓

ส¶านÈึกษานอกสังกัด
กระทรวงÈึกษา¸ิการ
สพป.
สพป. สพม. สª. กÈน. สอÈ. สกอ. สÈÈ. ÈกÈ. ส¶. ว¸. พÈ. Èพด.
ลพบุรี ๑ ลพบุรี ๒ õ

ส¶านÈึกษาãนสังกัดกระทรวงÈึกษา¸ิการ

ñ๕ò

ñ๓ù

ò๕ ๓÷ ๑๑

ñ๓

๒

๓

๑

๑๙ ๑

๑ ๑๙๙

การจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดการศึกษา
สายอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้นจำานวน ñ๓ แห่ง เป็นสถานศึกษาภาครัฐ จำานวน ÷ แห่ง และภาคเอกชน
จำานวน ö แห่ง
ตารางแสดงจำานวนส¶านÈึกษาจำาแนกตามอำาเภอ ป‚การÈึกษา ๒õö๒
อำาเภอ

เมืองลพบุรี
โคกสำาโรง
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
พัฒนานิคม
ชัยบาดาล
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำาสนธิ
หนองม่วง
รวม

ส¶านÈึกษาãนสังกัดกระทรวงÈึกษา¸ิการ
สพป.
สพป. สพม.õ
ลพบุรี ๑ ลพบุรี ๒

ö๐
๓๕
๒๔
๓๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑õ๒

๐
๐
๐
๐
òø
ô๓
๑๖
ñ๐
๑๒
๑๔
๑๖
๑๓ù

สª.

ส¶านÈึกษานอกสังกัด
กระทรวงÈึกษา¸ิการ

กÈน. สอÈ. สกอ. สÈÈ.+ ส¶.
ÈกÈ.ö

๖ ๗ ø ๑๔
๒ ๒ ๔ ๓
๒ ๐ ๒ ๔
๓ ๐ ๓ ๔
๓ ๑ ๐ ๒
๓ ๒ ๑ ๔
๑ ๐ ๐ ๑
๑ ๐ ๐ ๑
๒ ๐ ๐ ๑
๑ ๐ ๐ ๐
๑ ๑ ๑ ๓
๒õ ๑๓ ๑ù ๓÷

๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๒

ว¸.

๑ ๑ ๑
๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๑
๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๑
๑ ๑๑ ๓

พÈ.

Èพด.

รวม

๑ ô๓ ๑ôô
๐ ñø öö
๐ ๒๑ õõ
๐ ๒๙ øð
๐ ๒๒ õ÷
๐ ò๕ øð
๐
๖ ๒õ
๐
ø ๒๑
๐ ๗ ๒๓
๐ ๙ ๒õ
๐ ๑๑ ๓õ
๑ ๑ùù öð๓

๓) จำานวนนักเรียน
ตารางแสดงจำานวนนักเรียน/นักÈึกษา จังหวัดลพบุรี
ทั้งภาครัฐและเอกªน ป‚การÈึกษา ๒õö๒
อำาเภอ
เตรียมอนุบาล
อนุบาล ñ
อนุบาล ò
อนุบาล ๓
รวมก่อนประ¶ม
ประถมศึกษาปีที่ ñ
ประถมศึกษาปีที่ ò
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ô
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ö
รวมประ¶มÈึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ñ
มัธยมศึกษาปีที่ ò
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษาปีที่ ô
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ö
รวม ม.ปลาย
ปวช. ñ
ปวช. ò
ปวช. ๓
รวม ปวช.
รวมระดับพื้นฐาน
ปวส. ñ
ปวส. ò
รวม ปวส.
รวม ปวª. + ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมอุดมÈึกษา
รวม ปวส.+อุดมÈึกษา
รวมทั้งหมด

ส¶านÈึกษานอกสังกัด
กระทรวงÈึกษา¸ิการ

ส¶านÈึกษาãนสังกัดกระทรวงÈึกษา¸ิการ
สพป.
ลพบุรี ๑

สพป.
ลพบุรี ๒

สพม.õ

สª.

ôòø
ò,๐øô
ò,๐๓ö
ô,õôø
ò,๕๓๓
ò,๕ôô
ò,ôùò
ò,๕๕ô
ò,öö๐
ò,÷ôò
๑õ,õ๒õ
ùø÷
๙๒๒
øù÷
๒,øðö
๒๒,ø÷ù
๒๒,ø÷ù

ñòø
ñ,øòø
ñ,øøò
๓,ø๓ø
ò,๓ñ๓
ò,๓ô๓
ò,๓öñ
ò,ò๕ò
ò,๓ø๓
ò,ôù÷
๑ô,๑ôù
ñ,ñù๓
ñ,ñ๕ñ
ñ,๐÷ò
๓,ô๑ö
๖๒
๕ù
๓ø
๑õù
๒๑,õö๒
๒๑,õö๒

ñù๕
ñ,öøô
- ò,๐òø
- ò,ñôò
- ö,ðôù
- ò,ô÷๕
- ò,๕òô
- ò,๓÷÷
- ò,ôù÷
- ò,๕๐ô
- ò,ôøø
- ๑ô,øöõ
๓,๕÷๐ ò,๓๐๕
ò,๕ù๐ ò,ò÷ô
ò,๕ñò ò,๓ö๓
ø,ö÷๒ ö,ùô๒
๓,÷๕๕
ñ,๕ñù
๓,ò÷ù
ö๓๐
๓,òñô
๖๑๖
๑ð,๒ôø ๒,÷öõ
๑ø,ù๒ð ๓ð,ö๒๑
๑ø,ù๒ð ๓ð,ö๒๑

สอÈ.

สกอ.

ô,๓๕÷
๓,ôùö
๓,ñòö
ñ๐,ù÷ù
๑ð,ù÷ù
ò,ööô
ò,ù÷๓
๕,ö๓÷
๑ö,ö๑ö
ò๓ô ù,๐ñø
๑
๗
๒ô๒ ù,ð๑ø
õ,ø÷ù ù,ð๑ø
๑ö,øõø ù,ð๑ø

สÈÈ.

ÈกÈ.

ส¶.

ว¸.

๗๒๑
๓ö
๗๖๖
๙
ö๐ô
ôõ
- ๒,ðù๑
๓๕
÷ò๕
๓๓
÷๐๕
๔๖
ö๕ñ
ôø
öö๕
๕๐
๖๗๙
๕ö
๖๔๙
๒öø
- ô,ð÷ô
๖๔
๖๔๗
øø
๕ôö
๕ø
๕öñ
- ๒๑ð ๑,÷õô
ö๕
๑๔๗
- ๓ù
ññø
- ๓ù
ñ๕ô
- ๑ô๓
ô๑ù
๓๑๓ ๓õ๓ ø,๓๓ø
- ๓๓ø
- ๓๓ø
- ๓๓ø
๓๑๓ ๓õ๓ ø,๓๓ø ๓๓ø

พÈ.
-

Èพด.

รวม

õ,๓๑ô
๕,ññù
ô,÷ð๒
ñ,÷ôñ
ñ๐ø
ö,øõð
ôø
ö,÷๒๑
÷,ð๑ö ๒๓,ðøô
ø,ðø๑
ø,๑ôù
- ÷,ù๒÷
ø,ð๑ö
ø,๒÷ö
ø,ô๓๒
- ๒ø,øø๑
ø,÷öö
÷,õ÷๑
÷,ôö๓
- ๒๓,øðð
õ,õôø
ô,๑๒õ
ô,ðö๑
- ๑๓,÷๓ô
ô,๓õ÷
๓,ôùö
๓,๑๒ö
- ๑ð,ù÷ù
÷,ð๑ö ๑๒ð,ùø๑
๒,ööô
- ๒,ù÷๓
õ,ö๓÷
๑ö,ö๑ö
ù,õùð
๑
÷
ù,õùø
- ๑õ,๒๓õ
÷,ð๑ö ๑๓ö,๒๑ö

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

จากตาราง จำานวนนักเรียน นักศึกษาจังหวัดลพบุรี มีจำานวนทั้งสิ้น ñ๓ö,òñö คน จำาแนก
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล ñ - ๓) จนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ปลาย) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำานวนรวมทั้งสิ้น ñò๐,ùøñ คน
ในจำานวนนี้ เป็นนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล ñ - ๓) จำานวน ò๓,๕ø÷ คน คิดเป็นร้อยละ
ñù.๕๐ ระดับประถมศึกษา ôø,øøñ คน คิดเป็นร้อยละ ô๐.ô๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)
จำานวน ò๓,ø๐๐ คน คิดเป็น ñù.ö÷ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) จำานวน ñ๓,÷๓ô คน
คิดเป็น ññ.๓๕ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำานวน ñ๐,ù÷ù คน คิดเป็นร้อยละ ù.๐÷
การศึกษาสายอาชีพ มีนักศึกษา จำานวนทั้งสิ้น ñö,öñö คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำานวน ñ๐,ù÷ù คน คิดเป็นร้อยละ öö.๐÷ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำานวน ๕,ö๓÷ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.ù๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนักศึกษาจำานวนทั้งสิ้น
ñ๕,ò๓๕ คน เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. จำานวน ๕,ö๓÷ คน คิดเป็นร้อยละ ๓÷.๐ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ป.ตรี) จำานวน ù,๕ù๐ คน คิดเป็นร้อยละ öò.ùô นักศึกษาระดับปริญญาโท (ป.โท)
จำานวน ñ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ป.เอก) จำานวน ÷ คน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕
สำาหรับนักเรียน/นักศึกษา ในระบบการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ปีการศึกษา ò๕öò จังหวัดลพบุรี มีจำานวนทั้งสิ้น ñò,ô÷ö คน โดยจำาแนกเป็นระดับประถมศึกษา
๓ùñ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.ñ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) ô,øòò คน คิดเป็น ๓ø.ö๕
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) ÷,òö๓ คน คิดเป็น ๕ø.òò

ด้านความมั่นคง
จังหวัดลพบุรี มีสถานีตำารวจภูธร จำานวน òò แห่ง แบ่งตามเขตอำาเภอดังนี้
ñ. อำาเภอเมืองลพบุรี จำานวน ๖ แห่ง
÷. อำาเภอท่าหลวง จำานวน ๑ แห่ง
ò. อำาเภอโคกสำาโรง จำานวน ๒ แห่ง
ø. อำาเภอสระโบสถ์ จำานวน ๑ แห่ง
๓. อำาเภอชัยบาดาล จำานวน ๒ แห่ง
ù. อำาเภอโคกเจริญ จำานวน ๑ แห่ง
จำานวน ๓ แห่ง
ô. อำาเภอท่าวุ้ง
ñ๐. อำาเภอลำาสนธิ จำานวน ๑ แห่ง
๕. อำาเภอบ้านหมี่
จำานวน ๑ แห่ง
ññ. อำาเภอหนองม่วง จำานวน ๑ แห่ง
ö. อำาเภอพัฒนานิคม จำานวน ๓ แห่ง
๑) ความปลอดภัยãนªีวิตและทรัพย์สิน
จังหวัดลพบุรี มีคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในปี พ.ศ. ò๕öò
จำานวนคดีที่แจ้งทั้งหมด ö,ô๕๐ คดี โดยมีคดีความผิดประเภทความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำานวน
๕,๕ö÷ คดี ผู้กระทำาผิดจำานวน ö,ò๓ù คน เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธป„น และ
การพนัน ประเภทความผิดคดีอาชญากรรม ได้แก่ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง ôø๓ คดี
จับกุมได้ ๓÷ñ คดี ผู้กระทำาผิด ôôô ราย และฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
รับแจ้ง ñùñ คดี จับกุมได้ ñøô คดี ผู้กระทำาผิด ò๓๐ ราย
๒) ยาเสพติด
สถานการณ์ด้านยาเสพติดจากการจับกุมคดียาเสพติด พบว่าในปี พ.ศ. ò๕öò มีคดี
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติดมากที่สุด จำานวน ò,ñøô ราย รองลงมาเป็นคดีเกี่ยวกับการครอบครอง
จำานวน ñ,๐ôø ราย และการจำาหน่าย ò๐๓ ราย จากคดีที่เกิดในปี พ.ศ. ò๕öñ ทั้งหมดโดยภาพรวม
มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ตารางแสดงการสรุปผลการปราบปรามยาเสพติด ป‚ พ.È. ๒õõø - พ.È. ๒õö๒
ป‚ พ.È.
ò๕๕ø
ò๕๕ù
ò๕ö๐
ò๕öñ
ò๕öò
รวม

จำาหน่าย (ราย)
ครอบครอง (ราย)
ราย
คน
ราย
คน
๕๕ô
๕๕ù
øøø
๙๑๖
๓ø๐
ô๓÷
÷øô ñ,๐òñ
๓öö
ôò๓
ùô๕
ù๕ô
๓ñ÷
๓öô ñ,๓๓ù ñ,๓๕÷
ò๐๓
ò๓ö ñ,๐ôø ñ,๐ø๕
๑,ø๒ð ๒,ð๑ù õ,ððô õ,๓๓๓

ที่มา : ตำารวจภูธรจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ò๕öò)

เสพ (ราย)
รวม
ราย
คน
ราย
คน
ñ,๕ô๐
ñ๕ô ò,ùøò ๓,๐๕ñ
÷ù๐
÷ù๐ ò,ñ๕ô ò,òôø
๕ù÷
๕ù÷ ñ,ù๐ø ñ,ù÷ô
ñ,ö๐๕ ñ,ö๐๕ ๓,òöñ ๓,๓òö
ò,ñøô ò,ñøô ๓,ô๓๕ ๓,๕๐๕
ö,÷๑ö õ,๓๓ð ๑๓,÷ôð ๑ô,๑ðô

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

๓. สภ�พเศรษฐกิจ
ผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัดลพบุรี
มูลค่าผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. ò๕öñ ณ ราคาประจำาปี เท่ากับ
ññ๐,ùöò ล้านบาท สูงเป็นลำาดับที่ òö ของประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี
ยังคงพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มการปรับตัวสู่ภาคการขายส่ง และการขายปลีก
มากขึ้น โดยพิจารณาจากภาคเกษตรมีมูลค่า ò๐,ö๐ñ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ñø.๕ö ของ
ผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัด ภาคนอกการเกษตร มีมูลค่า ù๐,๓öñ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
øñ.ô๓ ของผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัด สาขาการผลิตที่สร้างมูลค่ามากที่สุดของจังหวัด คือ
สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๓÷,ö๓ô ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.ùñ สาขาการเกษตร ป†าไม้
และการประมง มีมูลค่า ò๐,ö๐ñ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ñø.๕ö สาขาบริหารราชการแผ่นดิน
มีมูลค่า ñö,øñø ล้านบาท ร้อยละ ñ๕.ñö สาขาขายส่งการขายปลีก มีมูลค่า ñò,๐öù ล้านบาท
ร้อยละ ñ๐.ø÷ สาขาด้านการเงินและการประกันภัย มีมูลค่า ô,ù๓ô ล้านบาท ร้อยละ ô.ôô
สาขาการศึกษา มีมูลค่า ô,÷ñ๕ ล้านบาท ร้อยละ ô.òô ของผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัด
การเงินและประกันภัย
ô.ôô %
อื่น æ
๑๒.ø๒ %

สาขาการÈึกษา
ô.๒ô %

สาขาอุตสาหกรรม
๓๓.ù๑ %

การขายส่งขายปลีก
๑ð.ø÷ %
บริหาราªการ Ï
๑õ.๑ö %

ภาคเกษตร
๑ø.õö %

ตารางแสดงผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัดลพบุรี (Growth Provincial Product : GPP)
ป‚ พ.È. ๒õõö - พ.È. ๒õö๑
(หน่วย : ล้านบาท)

สาขาการผลิต

๒õõö

๒õõ÷

ภาคเกษตร

๑÷,๒๑ø

๑÷,๓ðõ

สาขาการเกษตร ป†าไม้ และการประมง

ñ÷,òñø ñ÷,๓๐๕
÷÷,õøð ÷ù,ùô๒
ò๓๓
ò÷ø
òù,ò๓÷ ๓ò,ôôù
ò,ñùö
ò,๓ññ
๓ñò
๓๕๐

นอกภาคเกษตร
สา¢าเหมืองแร่และเหมืองหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไ¿¿‡า กาซ และเครื่องปรับอากาศ
สาขาการประปา การจัดการขยะมูล½อย
และการ¿„œน¿ู
สาขาก่อสร้าง
สา¢า¢ายส่ง¡าร¢าย»ลี¡
สาขาการขนส่งและการเกçบรักษา
สาขาทีพ่ ักและกิจกรรมการให้บริการด้านอาหาร
สาขาข้อมูลและการสื่อสาร
สาขาด้านการเงินและการประกันภัย
สาขาด้านอสังหาริมทรัพย์
สาขาด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และด้านเทคนิค
สาขาด้านการบริหารและการสนับสนุน
สาขาบริหารราชการแผ่นดิน
สาขาการศึกษา
สาขาการบริการสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์
สาขาบริการชุมชน สังคม
และบริการส่วนบุคคลอื่น æ
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ผลิตภัณ±์จังหวัดต่อหัว (บาท)
จำานวนประªากร (๑,ððð คน)

๒õõør ๒õõùr ๒õöðp
๑õ,õøù

๑õ,õôõ

๒õö๑

๑ø,ððù

๒ð,öð๑

ñ๕,๕øù ñ๕,๕ô๕ ñø,๐๐ù
øð,ù๒ø ø๓,øù๒ ù๓,ù๑๓
ö๐๕
ñ,๐÷๕
ñ,๓ô๕
๓๓,ôø๓ ๓๓,÷òù ๓ù,ùñö
ò,๓òò
ò,๓ôò
ò,ôø๕
๓ôø
๓ò๕
ô๐ñ

ò๐,ö๐ñ
ùð,๓ö๑
๙๒๒
๓÷,ö๓ô
ò,ñøø
ô๕÷

ò,๓øñ
÷,ô÷๓
ñ,ùññ
๓÷÷
๕๕๓
๓,ö๓๕

ò,ñ๓๐
ø,ñ๐๕
ñ,ù๕÷
๓øñ
๔๖๖
ô,๐òò

ò,ñö๐
ø,øöô
ò,ñôò
ôò๐
ô÷๕
ô,òø๕

ò,ñô๕
ù,÷ô๓
ò,ñ๕ù
๔๔๙
๓ù๕
ô,øò๐

ñ,ù๕๓
ññ,ôø๐
ò,๓÷ø
๔๙๖
๔๙๔
ô,øù๓

ò,๕öù
ñò,๐öù
ò,÷ñù
๕๕÷
öñ๕
ô,ù๓ô

๓,ñò๐
๕๕

ò,ööñ
๗๑

ò,ùôñ
๗๑

ò,ùñö
ö๕

๓,ô๐ò
๕÷

๓,øñø
øò

òô๐
ñø,öø๓

๓๐๓
ñö,ù÷ö

๒๗๑
ñô,ø÷ö

๓๓ô
ñ๕,๕ôô

๓๓ø
ñö,ññù

ôò๓
ñö,øñø

ô,öô๕
ñ,øô÷

ô,÷ùô
ñ,ùùù

ô,ø๓ù
ò,๐ùò

ô,øôô
ò,òñø

ô,ù๓ù
ò,๓๕ù

ô,÷ñ๕
ò,๕๕๐

ñ๕๕

ñ๕๕

ñ๕ô

๑๙๔

ò๓ò

òöø

๕òø

๕๓๓

๕ø๐

๕ùò

๖๒๖

๕øù

ùô,÷ùø ù÷,๒ô÷

ùö,õ๑÷ ùù,ô๓÷ ๑๑๑,ù๒๑ ๑๑ð,ùö๒

๑๒๒,õõõ ๑๒õ,õ๑๑ ๑๒ô,๓ù๒ ๑๒ø,ð๓ù ๑ôô,ðô๑ ๑ô๒,÷ô๑
÷÷ô

÷÷õ

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัดลพบุรีเ©ลี่ยต่อหัว
(GPP Per Capita)
ผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัดลพบุรีเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี พ.ศ. ò๕öñ จังหวัด
ลพบุรี มี GPP เฉลี่ยต่อหัว ñôò,÷ôñ บาท สูงเป็นลำาดับที่ òø ของประเทศ ซึ่งต่ำากว่า
ปี พ.ศ. ò๕ö๐ ที่ GPP เฉลี่ยต่อหัว ñôô,๐ôñ บาท โดยมีอัตราการหดตัวคิดเป็นร้อยละ ๐.ù๐

ด้านเกษตรกรรม
มูลค่าผลิตภัณ±์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจำาปีภาคเกษตรของจังหวัดลพบุรี โดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ ñø.๕ö ของผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก
อันดับต้นของภาคกลาง เป็นวัตถุดบิ สำาคัญของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด จากตารางแสดงผลิตภัณ±์
มวลรวมภาคการเกษตรมีแนวโน้มผันผวน โดยเฉพาะด้านปริมาณ สาเหตุสว่ นหนึง่ เกิดจากภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเป็นประจำา ระดับราคาในตลาดและนโยบายรัฐบาล อย่างไรกçดี ระดับราคาภาคการเกษตร
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ตารางแสดงผลิตภัณ±์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจำาป‚ สาขาเกษตร
ผลิตภัณ±์มวลรวม (GPP)
สัดส่วนผลิตภัณ±์มวลรวม (GPP) จังหวัด
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
ò๕๕ö
ñ÷,òñø
ñø.ñö
ò๕๕÷
ñ÷,๓๐๕
ñ÷.÷ù
r
ò๕๕ø
ñ๕,๕øù
ñö.ñ๕
r
ò๕๕ù
ñ๕,๕ô๕
ñ๕.ö๓
p
ñø,๐๐ù
ñö.๐ù
ò๕ö๐
ò๕öñ
ò๐,ö๐ñ
ñø,๕ö
ที่มา : คำานวณจากข้อมูลของ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ข้อมูล ณ เดือนพÄษภาคม พ.ศ. ò๕öò)
ป‚ พ.È.

ด้านพืª
จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทาง½ั›งตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยา โดยมีแม่น้ำาป†าสักไหลพาดผ่าน
ทางซีกตะวันตก และอยู่บน½ั›งซ้ายของแม่น้ำาลพบุรี จากข้อมูลผลิตภัณ±์มวลรวมจังหวัดลพบุรี
(GPP) ปี พ.ศ. ò๕öñ ภาคการเกษตรจะมีมูลค่า ò๐,ö๐ñ ล้านบาท ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่
ของจังหวัดลพบุรีประกอบอาชีพด้านกสิกรเป็นหลัก โดยมีพื้นที่การเกษตรที่ใช้เพื่อการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด และมันสำาปะหลัง โดยในปี พ.ศ. ò๕öñ/öò พืชที่มีพื้นที่
เพาะปลูกมากที่สุด ได้แก่ ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก ÷ô๐,öôô ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ öù๕ กก.
รองลงมาได้แก่ อ้อยโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก öù๐,÷๕ñ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ñ๐,òñù กก.
ข้าวนาปรัง มีพื้นที่เพาะปลูก ôñò,òôø ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ÷öñ กก. ตามลำาดับ
ตารางแสดงพืªเÈรษฐกิจที่สำาคัÞของจังหวัดลพบุรี ป‚ พ.È. ๒õö๑/ö๒
ªนิด
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
อ้อยโรงงาน
มันสำาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทานตะวัน

จำานวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่เกçบเกี่ยว
(ครัวเรือน)
(ไร่)
(ไร่)

๓ò,÷๐ò
ñò,๕ò๓
ñò,÷÷๐
ññ,ñ÷ô
ø,ñ÷๕
๖๒๑

÷ô๐,öôô
ôñò,òôø
öù๐,÷๕ñ
๓๐๕,๓๕ø
ò๓ñ,øôò
÷,òö๓

ผลผลิตที่
เกçบเกี่ยวได้
(ตัน)

ผลผลิตเ©ลี่ย/ ราคาที่เกษตรกร
เนื้อที่เกçบเกี่ยว
ขายได้เ©ลี่ย
(กก./ไร่)
(บาท/กก.)

÷ô๐,öôô ôø÷,øñø
ôñò,ò๓ñ ๓ñ๓,öôò
öù๐,÷๕ñ ÷,๐๕ø,÷๐๓
๓๐๕,๓๕ø ñ,ò๕ò,÷öø
ò๓ñ,ööò òò๐,๐÷ø
÷,òö๓
ñ,ô๕ø

ที่มา : สำานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ññ มิถุนายน พ.ศ. ò๕öò)

öù๕
๗๖๑
ñ๐,òñù
ô,ñ๐ò
ù๕๐
ò๐ñ

ø.ø๐
÷.๕÷
๐.ö÷
ò.òø
ö.ñô
ñô.ù๕
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๑. ข้าวนาป‚
การปลูกข้าวนาปีในปี ò๕öò จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเพาะปลูก ÷öö,øñò ไร่ จำานวน
เกษตรกร ๓ö,ø๐ù ครัวเรือนครอบคลุมทัง้ ๑๑ อำาเภอ เริม่ ปลูกในช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคม ò๕öò
เกçบเกี่ยวช่วงเดือน สิงหาคม ò๕öò - กุมภาพันธ์ ò๕ö๓ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จำานวน
òù๕,๕ñù ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า ô÷ñ,òù๓ ไร่ โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุดที่
อำาเภอบ้านหมี่ มีเนื้อที่เพาะปลูก òñ๐,๕ù๓ ไร่ รองลงมาคืออำาเภอเมืองลพบุรี ñ๕ô,๓ñö ไร่ และ
อำาเภอโคกสำาโรง ññø,ùôù ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดลพบุรีอยู่ที่ öôò.๓ù ก.ก./ไร่
ลดลงจากปี ò๕öñ ที่มีผลผลิตเฉลี่ย ö๕ø.öô ก.ก./ไร่ โดยสาเหตุสำาคัญที่ผลผลิตลงลงเนื่องจาก
ภาวะ½นแล้ง ½นทิ้งช่วงในปี ò๕öò ที่มีความรุนแรง อำาเภอที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ อำาเภอ
ท่าวุ้ง ø๐๓ ก.ก./ไร่ อำาเภอบ้านหมี่ ÷öö ก.ก./ไร่ และอำาเภอเมืองลพบุรี ÷๓ñ ก.ก./ไร่ ตามลำาดับ
ผลผลิตภาพรวมอยูท่ ี่ ôùò,๕ùñ ตัน โดยอำาเภอทีม่ ผี ลผลิตสูงสุดได้แก่ อำาเภอบ้านหมี่ ñöñ,ôññ ตัน
อำาเภอเมืองลพบุรี ññò,øñò ตัน และอำาเภอท่าวุ้ง øñ,ö๓ö ตัน ตามลำาดับ
๒. ข้าวนาปรัง
การปลูกข้าวนาปรังในปี ò๕öò จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเพาะปลูก ๕๕,ø๐ô ไร่ จำานวน
เกษตรกร ò,ôùñ ครัวเรือน เพาะปลูกในช่วงเดือนพÄศจิกายน ò๕öò - เมษายน ò๕ö๓ และ
เกçบเกี่ยวช่วงเดือน มีนาคม ò๕ö๓ - กรก®าคม ò๕ö๓ ลดลงจากปี ò๕öñ ที่มีพื้นที่เพาะปลูก
๓๐ø,øø๐ ไร่ สาเหตุเนือ่ งจากในปี ò๕öò ชลประทานจังหวัดลพบุรไี ม่สามารถจ่ายน้าำ เพือ่ การเกษตร
ให้เกษตรกรได้ เนื่องจากปริมาณน้ำาต้นทุนตามเขื่อนและคลองชลประทานไม่เพียงพอเนื่องจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุดที่อำาเภอท่าวุ้ง ò๕,öôù ไร่ รองลงมา คือ
อำาเภอเมืองลพบุรี ñø,๓๓ù ไร่ และอำาเภอบ้านหมี่ ø,๐ñö ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิตเฉลี่ยของ
จังหวัดลพบุรีอยู่ที่ ÷๓÷ ก.ก./ไร่ อำาเภอที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ อำาเภอบ้านหมี่ ÷øñ ก.ก./ไร่
อำาเภอเมืองลพบุรี ÷๕ø ก.ก./ไร่ และอำาเภอท่าวุ้ง ÷ñø ก.ก./ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิตภาพรวม
อยู่ที่ ôñ,๐๕ù ตัน โดยอำาเภอที่มีผลผลิตสูงสุดได้แก่ อำาเภอท่าวุ้ง ñø,ô๓๐ ตัน อำาเภอเมืองลพบุรี
ñ๓,ù๐๕ ตัน และอำาเภอบ้านหมี่ ö,òöò ตัน ตามลำาดับ
๓. มันสำาปะหลัง
การปลูกมันสำาปะหลังในปี ò๕öò จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเพาะปลูก ò÷ñ,÷๕ò ไร่
เกษตรกร ñò,÷๓๐ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ñ๐ อำาเภอ ยกเว้นอำาเภอท่าวุ้ง มีการเพาะปลูกช่วง
เดือนพÄศจิกายน ò๕öñ - มิถุนายน ò๕öò เกçบเกี่ยวช่วงเดือน ตุลาคม ò๕öò - เมษายน ò๕ö๓
ลดลงจากปี ò๕öñ ที่มีพื้นที่เพาะปลูก òùñ,ö÷ö ไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มากขึน้ โดยมีพนื้ ทีก่ ารเพาะปลูกมากทีส่ ดุ ทีอ่ าำ เภอโคกเจริญ ö๕,öøø ไร่ รองลงมา
คืออำาเภอชัยบาดาล ô÷,ù÷ñ ไร่ และพัฒนานิคม ๓ö,ò๐ò ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิตเฉลี่ยของ

จังหวัดลพบุรอี ยูท่ ่ี ๓,øôù ก.ก./ไร่ อำาเภอทีม่ ผี ลผลิตเฉลีย่ สูงสุดได้แก่ อำาเภอท่าหลวง ๕,๐ôö ก.ก./ไร่
อำาเภอเมือง ô,ôöô ก.ก./ไร่ และอำาเภอหนองม่วง ô,òöù ก.ก./ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิตภาพรวม
อยู่ที่ ñ,๐ñò,ø๕๕ ตัน โดยอำาเภอที่มีผลผลิตสูงสุดได้แก่ อำาเภอโคกเจริญ ò๐ø,ôô๐ ตัน
อำาเภอชัยบาดาล ñöù,ö๕ô ตัน และอำาเภอพัฒนานิคม ñöô,÷๕ñ ตัน ตามลำาดับ
ô. ข้าวâพดเลี้ยงสัตว์
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี ò๕öò จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเพาะปลูก ๓ôñ,ö๓ö ไร่
เกษตรกร ñ๓,๐ù๐ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ñ๐ อำาเภอ ยกเว้นอำาเภอท่าวุ้ง เพาะปลูกในช่วง
เดือนเมษายน ò๕öò - กรก®าคม ò๕öò เกçบเกี่ยวช่วงเดือน สิงหาคม ò๕öò - ธันวาคม ò๕öò
เพิ่มขึ้นจากปี ò๕öñ ที่มีพื้นที่เพาะปลูกเพียง òôò,๓÷ù ไร่ เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงาน
ทีป่ ระสบปัญหาราคาตกต่าำ และเกษตรกรผูป้ ลูกมันสำาปะหลังทีห่ นั ไปปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มากขึน้
โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุดที่อำาเภอชัยบาดาล öö,òùø ไร่ รองลงมาคืออำาเภอเมืองลพบุรี
ôù,ù÷๕ ไร่ และอำาเภอโคกสำาโรง ô÷,๓๓ø ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดลพบุรีอยู่ที่
ø๕ô.÷ ก.ก./ไร่ อำาเภอที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ อำาเภอท่าหลวง ñ,๐÷ô ก.ก./ไร่ อำาเภอ
พัฒนานิคม ùøö ก.ก./ไร่ และอำาเภอบ้านหมี่ ù๕ø ก.ก./ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิตภาพรวมอยู่ที่
ò÷÷,ùñ๕ ตัน โดยอำาเภอที่มีผลผลิตสูงสุดได้แก่ อำาเภอชัยบาดาล ๕๓,ñ๕๕ ตัน อำาเภอท่าหลวง
ôù,òò๕ ตัน และอำาเภอเมืองลพบุรี ôô,๕÷๐ ตัน ตามลำาดับ โดยในปี ò๕öò จังหวัดลพบุรี
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทำาให้
เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนในการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช และค่าเมลçดพันธุ์ในการปลูกทดแทน

õ. อ้อยâรงงาน
การปลูกอ้อยโรงงานในปี ò๕öò จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเพาะปลูกจำานวน ๕ôö,òñù ไร่
เกษตรกร ñ๓,๐ùò ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ñ๐ อำาเภอ ยกเว้นอำาเภอท่าวุ้ง เพาะปลูกในช่วง
เดือนพÄศจิกายน ò๕öñ - มิถุนายน ò๕öò เกçบเกี่ยวช่วงเดือน ธันวาคม ò๕öò - มีนาคม ò๕ö๓

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ลดลงจากปี ò๕öñ ที่มีพื้นที่เพาะปลูก ö÷ö,÷๐๓ ไร่ เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานประสบ
ปัญหาราคาตกต่ำา และประสบปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรจึงหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีอายุ
เกçบเกี่ยวสั้นกว่า โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุดที่อำาเภอชัยบาดาล ñòö,๕òø ไร่ รองลงมาคือ
อำาเภอพัฒนานิคม ù๕,ùøñ ไร่ และอำาเภอท่าหลวง øñ,๓öù ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิตเฉลี่ยของ
จังหวัดลพบุรีอยู่ที่ ø,ö๐ö ก.ก./ไร่ ลดลงจากปี ò๕öñ ที่ ñ๐,òöö ก.ก./ไร่ เนื่องจากสถานการณ์
ภัยแล้ง และ½นทิ้งช่วง โดยอำาเภอที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ อำาเภอบ้านหมี่ ù,öö๐ ก.ก./ไร่
อำาเภอชัยบาดาล ù,ô๐๓ ก.ก./ไร่ และอำาเภอพัฒนานิคม ø,øøô ก.ก./ไร่ ตามลำาดับ ผลผลิต
ภาพรวมอยู่ที่ ô,ôòñ,öøñ ตัน โดยอำาเภอที่มีผลผลิตสูงสุดได้แก่ อำาเภอชัยบาดาล ñ,ñøù,öø๕ ตัน
อำาเภอพัฒนานิคม ÷ùô,๐ñ÷ ตัน และอำาเภอโคกเจริญ ๕ù÷,òòø ตัน ตามลำาดับ
จำานวนครัวเรือนภาคการเกษตร
จังหวัดลพบุรี มีจำานวนครัวเรือนภาคการเกษตร จำานวน ñ๐ù,๕òø ครัวเรือน เป็น
ครัวเรือนเกษตรที่อยู่ในพื้นที่อำาเภอเมืองลพบุรีมากที่สุด ñ๕,öñô ครัวเรือน รองลงมาเป็นอำาเภอ
โคกสำาโรง ñ๕,๓๓÷ ครัวเรือน และอำาเภอพัฒนานิคม ñ๓,òöö ครัวเรือน โดยครัวเรือนเกษตร
ส่วนใหญ่ทำาการเกษตรด้านพืช จำานวน ÷๓,๓๕ô ครัวเรือน ทำาการปศุสัตว์ จำานวน ๓ñ,๐öò ครัวเรือน
และทำาการประมง จำานวน ๕,ññò ครัวเรือน ครัวเรือนทำาการเกษตรด้านพืชมีมากที่สุดที่อำาเภอ
เมืองลพบุรี ครัวเรือนทำาการปศุสัตว์มีมากในอำาเภอโคกสำาโรง และครัวเรือนเกษตรทำาการประมง
มากสุดที่อำาเภอเมืองลพบุรี
ตารางแสดงจำานวนครัวเรือนเกษตรกรของจังหวัดลพบุรี
ลำาดับที่

อำาเภอ

ñ.
ò.
๓.
ô.
๕.
ö.
÷.
ø.
ù.
ñ๐.
ñ๐.

เมืองลพบุรี
ชัยบาดาล
โคกสำาโรง
บ้านหมี่
ท่าวุ้ง
พัฒนานิคม
ท่าหลวง
สระโบสถ์
หนองม่วง
โคกเจริญ
ลำาสนธิ
รวม

จำานวนครัวเรือน
ทั้งหมด

จำานวนครัวเรือนเกษตรกร
พืª
ประมง ปÈุสัตว์ รวม

ñ๐ô,øø๐ ñ๐,öññ
๓๕,øñö ÷,ôøø
๓๐,๕òø ù,๕òö
òö,ñø๕ ø,ùôò
ñö,ù๓÷
÷,ññô
òø,÷ôô ñ๐,๕๓ù
ññ,ñ÷ò
๓,öùñ
ø,๓öø
ô,๕๐๐
ñ๓,ô๓๐ ๓,๓÷๕
ø,๓๐๕
๓,÷๐ö
ñ๐,ñø÷ ๓,øöò
๒ùô,öðö ÷๓,๓õô

ñ,๐ò๓ ๓,ùø๐
ñ๕,öñô
๕ñ÷ ๓,òñò
ññ,òñ÷
ø๕ö ô,ù๕๕ ñ๕,๓๓÷
๕๐๓ ๓,÷÷ô ñ๓,òñù
๔๖๗ ò,÷øø
ñ๐,๓öù
๓ö๕ ò,๓öò
ñ๓,òöö
๗๖ ñ,öòô
๕,๓ùñ
๖๒๖
ñ,ôñø
ö,๕ôô
ñ๕๐ ò,๐÷÷
๕,ö๐ò
ù๐ ò,÷÷๓
ö,๕öù
ô๓ù ò,๐ùù
ö,ô๐๐
õ,๑๑๒ ๓๑,ðö๒ ๑ðù,õ๒ø

ร้อยละจำานวน
ครัวเรือนเกษตรกร /
ครัวเรือนทั้งหมด

ñô.øù
๓ñ.๓ò
๕๐.ñ๕
๕๐.๕ô
öñ.òò
ôö.ñ๕
ôø.ò๕
÷ø.ò๐
ôñ.÷ñ
÷ù.ñ๐
öò.ø๓
๓÷.๑ø

ที่มา : ñ. ที่ทำาการปกครองจังหวัดลพบุรี ò. สำานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ๓. สำานักงานประมงจังหวัดลพบุรี ô. สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

การãª้ที่ดินเพื่อการเกษตร
จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ทำาการเกษตรทั้งหมด ò,๐ôò,÷๐ö ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรในเขต
อำาเภอบ้านหมี่มากที่สุด จำานวน òøñ,øøù ไร่ รองลงมาอำาเภอชัยบาดาล จำานวน ò÷ö,÷öù ไร่
และอำาเภอเมืองลพบุรี òô๓,òøø ไร่ พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำาพืชไร่ จำานวน
ñ,ñö๓,ùùò.๕๐ ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ทำานา จำานวน øò๓,ôñô ไร่ และทำาสวนผลไม้/ไม้ยืนต้น
จำานวน ôñ,๓ôô ไร่
ตารางแสดงจำานวนครัวเรือนเกษตรกรของจังหวัดลพบุรี
อำาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำาสนธิ
หนองม่วง
รวม

พื้นที่ทำาการเกษตร
พืªไร่

สวนผลไม้/
ไม้ยืนต้น

พืªผัก

ปลูกพืª
อาหารสัตว์

ñ๕๐,øøò.๐๐

ø๐,๐ñò.๐๐

๕,ñ๕ò.÷๕

òôø.๐๐

ö,ùù๓.๓๕

ô,ò÷÷.๐๐

๒ô÷,õöõ.๑ð

๕๕,÷ò๐.๐๐
ñò๕,÷๐ø.๐๐
òø,๕๕ô.๐๐

ñøñ,ñ๐๕.๐๐
ùù,ùù๓.๐๐
òô๐,ô๐ô.๐๐

๕,öôô.๐๐
ñ,๕๕๓.๐๐
ö,๐øø.๐๐

๓๕.๐๐
ñô.๐๐

÷ñø.๐๐
òò๕.๐๐
ñ,÷๐ù.๐๐

๕,òöò.๐๐
ñ,๓๕๓.๐๐
ñ,ò÷ø.๐๐

๒ôø,ôøô.ðð
๒๒ø,ø๓๒.ðð
๒÷ø,ðô÷.ðð

ñò๐,ôøô.๐๐

-

ñ,๓๕๕.๐๐

๓ñ.๕๐

๓÷ø.๐๐

๓ñô.๐๐

๑๒๒,õö๒.õð

ò๓ù,๓ôø.๐๐

๓ö,๕øø.๐๐

ô,öù๕.๐๐

ñ,ñ๓ø.๐๐

ñò๐.๐๐

ññ,òö÷.๐๐

๒ù๓,๑õö.ðð

òöù.๐๐
ô๐,òöñ.๐๐

ñôø,๕ö๓.๐๐
๓ø,ö๓๐.÷๕

ô,ù๐ö.๐๐
ò,๐òñ.๐๐

ñö.๐๐
-

ùòñ.๐๐
ñ๐ò.๐๐

ñ,ô๐๕.๐๐
๓÷ö.๐๐

๑õö,ðøð.ðð
ø๑,๓ùð.÷õ

๓÷,๕๓๕.๐๐

ñ๕๓,๕ù÷.๐๐

๓,๓ñø.๐๐

-

öö๐.๐๐

ò,ù÷ù.๐๐

๑ùø,ðøù.ðð

ù,ùôò.๐๐
ñô,÷ññ.๐๐

ö๕,÷๕๕.๕๐
ññù,๓ôô.ò๕

ñ,ò๕ô.ò๕
๕,๓÷๕.๐๐

ñ๓๐.๐๐
-

๓÷ö.÷๕
ñô๐.๐๐

ñ÷๐.๐๐
ù,÷ôò.๐๐

÷÷,ö๒ø.õð
๑ôù,๒ùô.๒õ

ที่นา

ไม้ดอก/
ไม้ประดับ

รวม

ø๒๓,ô๑ô ๑,๑ö๓,ùù๒.õð ô๑,๓ôô.ðð ๑,ö๑๒.õð ๑๒,๓ô๓.๑ð ๓ø,ô๒๓.ðð ๒,๑ðø,๑๒ù.๑ð

ที่มา : ñ. สำานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ò. สำานักงานประมงจังหวัดลพบุรี ๓. สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ราคาสินค้าเกษตรที่สำาคัÞของจังหวัด
๑) ด้านเกษตร ราคาผลผลิตด้านเกษตรที่สำาคัญมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่
ข้าวนาปี ราคาขายในปี พ.ศ. ò๕öñ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ÷.ö๓ ในปี พ.ศ. ò๕öò ราคาขายเพิ่มขึ้น
เป็น ø.๓๐ บาทต่อกิโลกรัม ราคามันสำาปะหลัง ปี พ.ศ. ò๕öñ ราคาขาย ò.òø บาทต่อกิโลกรัม
ปี พ.ศ. ò๕öò ราคาขายลดลงเป็น ò.òö บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาขาย ปี พ.ศ. ò๕öñ
ราคา ๕.ô๓ บาทต่อกิโลกรัม ปี พ.ศ. ò๕öò ราคาขายเพิ่มขึ้นเป็น ö.ñ๓ บาท/กิโลกรัม
ตารางแสดงสินค้า õ อันดับแรกของแต่ละด้าน ๓ ป‚ ย้อนหลัง
ลำาดับ ป‚การผลิต
พื้นที่ปลูก
ªนิดสินค้า
ที่
(ไร่)
๑. ò๕๕ù/ö๐
÷๓ù,๓๐ñ
ข้าวนาปี
ò๕ö๐/öñ
÷òù,ôòô
ข้าวนาปี
ò๕öñ/öò
÷ô๐,öôô
ข้าวนาปี
๒. ò๕๕ù/ö๐ มันสำาปะหลัง
๓ùô,ø๓ö
ò๕ö๐/öñ มันสำาปะหลัง
๓ö๕,ô๓๐
ò๕öñ/öò มันสำาปะหลัง
òùñ,ö๕ù
๓. ò๕๕ù/ö๐ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ò๕ø,ñô๓
ò๕ö๐/öñ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ òò๕,ù๕ô
ò๕öñ/öò ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ò๓ö,ö÷ù
ô. ò๕๕ù/ö๐
÷๓๐,ô๓ö
อ้อยโรงงาน
ò๕ö๐/öñ
÷òñ,òøñ
อ้อยโรงงาน
ò๕öñ/öò
ö÷ö,öôø
อ้อยโรงงาน
õ. ò๕๕ù/ö๐
ññ,ôô÷
ทานตะวัน
ò๕ö๐/öñ
ø,ò๓ù
ทานตะวัน
ò๕öñ/öò
÷,òö๓
ทานตะวัน
ที่มา : สำานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี (ด้านพืช) (ข้อมูล

ผลผลิต
ผลผลิตเ©ลี่ย
(ตัน,กก.) (ตัน,กก./ไร่)
ôø÷,ñùù
ö๕ù
ô÷ö,öñø
๖๖๒
ôùñ,÷ø÷
๖๖๔
ñ,ôöñ,òøø
๓,÷๐ñ
ñ,๐ùø,øòø
๓,÷ñù
ñ,ñôò,ñ๓ö
๓,ùñö
òò๕,ñ๐๐
ø÷ò
ò๐๐,ôø๓
øùò
ò๓ô,๓ô÷
๙๔๑
÷,òøö,øòù
ù,ù÷ö
÷,๐ù๕,øù÷
ñ๐,๐ñ÷
ö,ùôö,ôöø
ñ๐,òöö
ñ,ø๕๓
๑๖๒
ñ,ôø๐
ñø๐
ñ,๐ùö
ñ๕ñ

ราคาที่เกษตรกรขายได้
(บาท/ตัน,กก.)

ö.๓ò
÷.ö๓
ø.๓๐
ñ.öò
ò.òø
ò.òö
ô.öô
๕.ô๓
ö.ñ๓
๐.ù÷
๐.÷ù
๐.ö÷
ñ๓.๕ñ
ñò.òø
ñò.ñ๕

ณ วันที่ ÷ พÄศจิกายน พ.ศ. ò๕öò)

๒) ด้านปÈุสตั ว์ การปศุสตั ว์ในจังหวัดลพบุรมี คี วามสำาคัญในการผลิตทางการเกษตร รองจาก
การกสิกรรม โดยชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงกันมากเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำาคัญของจังหวัด ได้แก่ ไก่เนื้อ
สุกร โคเนื้อ โคนม และแพะ โดยมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์กระจายในทุกอำาเภอ การเลี้ยงไก่ ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตอำาเภอพัฒนานิคม อำาเภอโคกสำาโรง อำาเภอเมืองลพบุรี และอำาเภอหนองม่วง การเลี้ยง
สุกร ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำาเภอพัฒนานิคม อำาเภอโคกสำาโรง อำาเภอเมืองลพบุรี และอำาเภอท่าวุ้ง
ส่วนการเลี้ยงโคนม ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำาเภอพัฒนานิคม อำาเภอลำาสนธิ อำาเภอเมืองลพบุรี
อำาเภอท่าหลวง อำาเภอชัยบาดาล อำาเภอบ้านหมี่ และอำาเภอหนองม่วง ส่วนการเลี้ยงโคเนื้อ

ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำาเภอโคกสำาโรง อำาเภอชัยบาดาล และอำาเภอพัฒนานิคม อีกทั้งสัตว์
เศรษฐกิจที่จังหวัดลพบุรีให้ความสำาคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ แพะ โดยการเลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตพื้นที่อำาเภอชัยบาดาล อำาเภอโคกเจริญ อำาเภอโคกสำาโรง และอำาเภอท่าหลวง
ตารางแสดงครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์เÈรษฐกิจ มูลค่าผลการผลิตป‚ ๒õö๒
สัตว์เÈรษฐกิจ จำานวนครัวเรือน
จำานวน
มูลค่าผลการผลิต
(ตัว)
(ล้านบาท)
ที่สำาคัÞ
ที่เลี้ยงสัตว์
ä¡่เนืéอ
๓ù๕
๓๐๕,ø๐๐,ñô๓
ñô,ô๐๐
โคเนื้อ
ò,÷๓ø
ô๕,òò๕
ñ,÷ô๐
โคนม
ò,ññô
÷ô,ôöò
ò,ò๐๐
สุกร
ñ,÷ø๐
ôöñ,òò๕
๕,๐ù๐
ä¡่ä¢่
ñ,ù๓๓
๕ö๐,ôñù
ñò๐
แพะเนื้อ
ñ,๐ô๕
๓ô,๕๓๕
๕øö
¡ระบือ
๑๔๗
ò,÷ô๕
ñ๓
รวม
๑ð,๒๑๒
๓ðö,ù÷ø,÷õô
๒ô,๑ôù
ที่มา : สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

การจัดลำาดับ
ของประเทÈ
๑
๓ø
๓
๓
๔
๑๑
๕ò

๓) ด้านประมง จำานวนเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นาำ้ ทีข่ น้ึ ทะเบียนกับสำานักงานประมงจังหวัด
พ.ศ. ò๕öò รวมพืน้ ที่ ø,๓÷÷.òù ไร่ มีผลผลิตเฉลีย่ รวมในรอบปีการผลิต จำานวน ๕,ø๕ñ ตัน
มูลค่า òñò,๕ö÷.ñù ล้านบาท และจากสถิตขิ อ้ มูลพบว่า มีพน้ื ทีก่ ารเพาะเลีย้ งปลานิลมีมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ กบ ปลาดุกบิกê อุย ปลาตะเพียน และปลาสวาย
ตารางแสดงส¶ิติการทำาประมงน้ำาจืด พ.È. ๒õö๒
ªนิดของ
สัตว์น้ำา

ประเภทการเลี้ยง
จำานวน
¿าร์ม

จำานวน
หน่วยเลี้ยง

เนื้อที่
(ไร่)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(พันบาท)

ราคาเ©ลี่ย
(บาท/กก.)

ผลผลิตเ©ลี่ย/
ไร่/ป‚ (กก.)

¡บ

ò๐.๐๐

ñññ.๐๐

ò,๐๓๓.๐๐

òñ.ò๐

ñ,ò๓๐.ö๕

๕ø.๐๕

ñ๐,ôòö.๐๐

ปลาดุกบิêกอุย
ปลาตะเพียน
»ลาทับทิม/นิลแดง
ปลานวลจันทร์เทศ

øñò.๐๐

ñ,ô÷๓.๐๐

ñ,ô๕๕.ôö

ò,ñ๐๐.๕๓

÷ò,๓๕ö.øñ

๓ô.ô๕

ñ,ôô๓.òñ

÷ö๐.๐๐

ùùñ.๐๐

ò๓.๓๐

ô๕ô.òñ

ñö,öùò.÷ò

๓ö.÷๕

ôùñ.ùô

ò๐.๐๐

òø.๐๐

ò๐.ò÷

๓ò.ô๓

ñ,öòñ.òø

๕๐.๐๐

ñ,ö๐๐.๐๐

ñ.๐๐

ò.๐๐

๓.๐๐

๐.๕๕

ö๐.÷๕

ò๓.øò

ø๕๐.๐๐

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ตารางแสดงส¶ิติการทำาประมงน้ำาจืด พ.È. ๒õö๒ (ต่อ)
ªนิดของ
สัตว์น้ำา

ประเภทการเลี้ยง
จำานวน
¿าร์ม

จำานวน
หน่วยเลี้ยง

๓,ò÷ô.๐๐

ô,öô๓.๐๐

ปลาบึก
»ลายี่ส¡เทÈ

ñ.๐๐
ù.๐๐

ñ.๐๐
ñø.๐๐

๐.÷๕
ôñ.๓ö

»ลาแรด
»ลาสลิด
»ลาสวาย
»ลาหมอäทย

ñ.๐๐

ñ.๐๐

ô.๐๐

»ลานิล

รวม

เนื้อที่
(ไร่)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(พันบาท)

ราคาเ©ลี่ย
(บาท/กก.)

ผลผลิตเ©ลี่ย/
ไร่/ป‚ (กก.)

ññô,ò๕ñ.๐ò

๓ø.ø÷

๕òö.๓÷

๐.òö
๓ø.๐ô

ò๐.ô๐
ö๓ñ.öù

ø๐.๐๐
ñö.öñ

๓ô๐.๐๐
ùñù.öô

๐.๕๐

๐.๐ñ

๐.ô๐

ô๐.๐๐

ò๐.๐๐

ø.๐๐

๕.๕๐

๐.ø๓

ôñ.ò๕

๕๐.๐๐

ñ๕๐.๐๐

ñ๐ñ.๐๐

ñ๕ô.๐๐

๓òò.๕ò

òöñ.๕ø

๕,ö๕๕.öø

òñ.öò

øññ.๐๕

๓.๐๐

๓.๐๐

ô.๐ù

๐.ñò

ô.๕ô

๓ø.ñ๓

òù.๐ù

õ,øõ๑.ðð ๒๑๒,õö÷.๑ù

๓ö.๓๓

öùø.ôô

๕,๕๓ø.ù÷ ò๓,ù๓ù.òö

ô,ùø๑.ðð ÷,ùô๒.ðð ø,๓÷÷.๒ù

ที่มา : สำานักงานประมงจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ñ÷ มิถุนายน พ.ศ. ò๕öò)

ô) การรวมกลุม่ เกษตร จังหวัดลพบุรมี กี ารรวมกลุม่ สหกรณ์ตา่ ง ๆ รวม ÷ò แห่ง มีสมาชิก
เป็นจำานวน ñò๐,๓๓ò ราย ดังนี้
ตารางแสดงจำานวนสหกรณ์และจำานวนสมาªิกสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ประมง
รวม

จำานวน
(แห่ง)
๑๗
๓ö
๒
ñ๐
๓
๔
÷๒

จำานวนสมาªิก
(ราย)
๓๓,ñôô
ö÷,๐ùô
ò,÷ôö
๕öù
ñ๐,ùô๕
๕,ø๓ô
๑๒ð,๓๓๒

ที่มา : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ñ กรก®าคม พ.ศ. ò๕öò)

สมาªิกที่ทำา¸ุรกิจ
(ราย)
òö,ùöø
ò๕,๐ô๓
ñ,ô๐๕
๔๒๒
ø,ø÷๐
๓,öö๐
öö,๓öø

ร้อยละ
ùñ.๓÷
๓÷.๓๓
๕ñ.ñ÷
÷ô.ñ÷
øñ.๐ô
öò.÷ô
õõ.๑õ

ธุรกิจสหกรณ์ทม่ี เี งิน½ากมากทีส่ ดุ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ จำานวน ò,ø๐ñ,÷ò๕,ùòñ.øô
ล้านบาท รองลงมาได้แก่ สหกรณ์การเกษตร จำานวน òùø,ù๓ö,๓ö๓.๕ø ล้านบาท และสหกรณ์นคิ ม
จำานวน ๓๓,øôö,÷÷๐.òò ล้านบาท
ตารางแสดงปริมาณ¸ุรกิจของสหกรณ์ ãนป‚งบประมาณ พ.È. ๒õö๒
ประเภท
สหกรณ์

จำานวน
(แห่ง)

ปริมาณ¸ุรกิจแยกตามประเภทการãห้บริการ (ล้านบาท)
รับ½ากเงิน

จัดหาสินค้า
มาจำาหน่าย

ãห้เงินกู้

รวบรวมผลผลิต
และแปรรูป

บริการและ
อื่น æ

รวมทั้งสิ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์

๑๗

ò,ø๐ñ,÷ò๕,ùòñ.øô

ö,๕๓ô,÷÷๕,ôöñ.òô

-

-

๕,๕ñô.๐๐

ù,๓๓ö,๕๐ö,øù÷.๐ø

สหกรณ์การเกษตร

๓ö

òùø,ù๓ö,๓ö๓.ñô

ö๕÷,ôöø,ñùñ.ñô

ñ,ô๐ò,òñù,๓÷ô.öù

ñ,÷๕ô,๐ù÷,ñø๕.๐๓

๕,øñ๐,ñùñ.ùñ

ô,ññø,๕๓ñ,๓๐ö.๓๕

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

๒

ù๕ô,øôø.øö

ñ๐,÷๓ô,ö๕๐.๐๐

-

-

-

ññ,öøù,ôùø.øö

สหกรณ์บริการ

ñ๐

ñùö,÷๐÷.÷ø

ø,÷๓ò,ñòò.๐๐

๕ñ,๕๕÷.ôø

òô,ù๐๐.๐๐

ô÷ù,๕ò๕.๐๐

ù,ô๕÷,øñò.òö

สหกรณ์นิคม

๓

๓๓,øôö,÷÷๐.òò

ññø,ñ๓๕,ø๐๐.๐๐

ñ๐,øôù,๐๓ö.öö

ù,๐ù÷,ò๐÷.ô๕

-

๓๓ù,๐๕ø.๐๐

สหกรณ์ร้านค้า

๔

ññ,ñô๕,øòø.òù

๓ô,ôù๓,๓ñö.ñ๕

òò,÷ôô,๕ù๐.ø÷

๕,ùñù,ùñò.÷๐

-

÷๓,๓๐๓,öôø.๐ñ

สหกรณ์ประมง

-

-

-

-

-

-

-

÷๒

๓,๑ôö,÷÷ù,ôôð.õ÷

÷,๓öô,๓๓ù,õôð.õ๓

๑,ô๓õ,øöô,õõù.÷ð

๑,÷öù,๑๓ù,๒ðõ.๑ø

ö,๒õù,๒๓ð.ù๑

๑๓,õõð,ø๒ø,๒๒ð.õö

รวม

ที่มา : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ñ กรก®าคม พ.ศ. ò๕öò)

ด้านอุตสาหกรรม
มูลค่าผลิตภัณ±์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจำาปี ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดลพบุรี
ซึ่งเป็นสาขาหลัก โดยในปี พ.ศ. ò๕öñ มีผลิตภัณ±์มวลรวมลดลงเป็น ๓÷,ö๓ô ล้านบาท ซึ่ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำาดับแรกมาจากมูลค่าด้านอุตสาหกรรม โดยโรงงานส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรกรรม โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรก
ของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณ±์อโลหะ และอุตสาหกรรมเคมี
ตารางแสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดลพบุรี
จำานวน จำานวนเงินทุน
จำานวน
ลำาดับที่
สาขาอุตสาหกรรม
âรงงาน
(ล้านบาท)
คนงาน
ñ.
ò.
๓.

อุตสาหกรรมอาหาร
(โรงน้ำาแขçง,แปรรูปอาหารจากสัตว์)
อุตสาหกรรมอโลหะ
(ซีเมนต์ กระเบื้อง คอนกรีตผสมเสรçจ)
อุตสาหกรรมเคมี
(แคลเซียมคาร์บอร์เนต ปุ‰ยเคมี ปูนขาว)

ñ๐๕

ò๐,ùù๐.÷ø

òñ,ö๐๓

öø

ññ,๕๓ù.๕๐

ò,÷÷ù

ô๓

ù,øöô.ùñ

ñ,øø๕

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดลพบุรีจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากแนวทาง
การพัฒนาหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคกลาง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ñò ได้กำาหนดให้พื้นที่ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตของประเทศ จึงส่งผลให้จงั หวัดลพบุรี
มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้งสิ้น ù๐ù แห่ง มีเงินลงทุนรวม ñòñ,ùùö.๕ñ ล้านบาท และมีการ
จ้างแรงงาน รวม ๕๐,øñô คน โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่มีทั้งขนาดเลçกจนถึงขนาดใหญ่ มีทั้ง
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีหมวด
อุตสาหกรรมที่มีจำานวนโรงงานมากที่สุด คือ หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณ±์จากพืช จำานวน ò๐ø
โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ จำานวน ññù โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร
จำานวน ñ๐ö โรงงาน อุตสาหกรรมที่มีโรงงานน้อยที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ หมวดละ ò โรงงาน
ตารางแสดงจำานวนâรงงาน เงินทุน และคนงาน
ตามหมวดอุตสาหกรรมãนจังหวัดลพบุรี ป‚ พ.È. ๒õö๒
ลำาดับ
ที่

หมวดอุตสาหกรรม

จำานวน
âรงงาน
(แห่ง)

»‚ พ.È. ๒õö๒
เงินทุน
(ล้านบาท)

ø,øò๐.ø÷

กำาลังผลิต
(แรงม้า)

จำานวน
คนงาน
(คน)

ñôù,ö๐๓.öø

ò,òòö

ñ. ผลิตภัณ±์จากพืช

ò๐ø

ò. อาหาร

ñ๐ö òñ,๐๓๐.÷ø ù๕ù,òù÷.ùù òñ,ö๕๐

๓. เครื่องดื่ม

๖

ñ,ôò๐.öò

òñ,öò๐.๕ñ

๗๗

ô. สิ่งทอ

๓

ñ,ö๐๓.ôö

๓÷,ù๐ø.ô๐

๕๓ò

๕. เครื่องแต่งกาย (ยกเว้นรองเท้า)

๗

๓ù÷.ô๐

ñ,ññ๐.ö๓

ô,ò๕ò

ö. ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณ±์จากหนังสัตว์

๒

öò.ô÷

ô,ù๓ø.๓ñ

ö๐๐

÷. แปรรูปไม้และผลิตภัณ±์จากไม้

๕ö

øö๓.÷ø

ññ,÷öö.øù

๕÷ù

ø. เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่น ๆ
ù. ผลิตกระดาษและผลิตภัณ±์กระดาษ

ñ๐

ôø.๕ù

÷,ñ๓ô.ô÷

๓ù๐

๓

ò,ñøô.ùô

ùù,๐ô๕.ô๕

๕ù๕

ñ๐. การพิมพ์ การเยçบเล่ม
ทำาปกหรือการทำาแม่พิมพ์

๒

ñ.๕÷

ñ๕.øö

๕

ตารางแสดงจำานวนâรงงาน เงินทุน และคนงาน
ตามหมวดอุตสาหกรรมãนจังหวัดลพบุรี ป‚ พ.È. ๒õö๒ (ต่อ)
ลำาดับ
ที่

หมวดอุตสาหกรรม

ññ. เคมีภัณ±์และผลิตภัณ±์เคมี

จำานวน
âรงงาน
(แห่ง)

»‚ พ.È. ๒õö๒
เงินทุน
(ล้านบาท)

กำาลังผลิต
(แรงม้า)

จำานวน
คนงาน
(คน)

ô๓

ù,øöô.ùñ

öö,๓ò๓.÷๐

ñ,øø๕

ñò. ผลิตภัณ±์จากปิโตรเลียม

๙

ò÷๓.๕ò

๓,ùøñ.ôô

๕÷

ñ๓. ยางและผลิตภัณ±์ยาง

๖

ò๓.๓ø

ò,÷òñ.๕ù

๓ô

ñô. พลาสติก

๓๓

ô,ù๓๓.öö

๕๓,ò๕ò.๐ø

ñ,ôôö

ñ๕. อโลหะ

๖๙

ññ,๕๓ù.๕๐

ññô,๐ô๓.ñ๓

ò,÷÷ù

ñö. ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

๑๒

๓,òòò.๐ö

ñô๓,ù๐ñ.ø÷

๕๕ö

ñ÷. ผลิตโลหะ

๖๑

øñò.๕๐

ö,ö๕ù.öò

๙๑๗

ñø. ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล

๗๒

ø,๓๓ù.ññ

ñö,๓๐ù.๐ñ

÷,ò๕ò

ñù. ผลิตเครื่องใช้ไ¿¿‡าและอุปกรณ์

๑๖

๓,ø๓ñ.÷ø

ö,๐øñ.ùô

ò,ò÷ò

ò๐. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์
รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ
และอุปกรณ์์

๖๖

ñ.÷ùø.ø๕

ô,øñ๐.ò๐

ñ,๐òô

๑๑๙

ô๐,ùòò.÷ö

ò,๐òò,ö๐÷.ø๕

ñ,öøö

òñ. ¡ารผลิตอื่น æ
รวม

ùðù ๑๒๑,ùùö.õ๑ ๓,÷๓๓,๑๓ô.ö๒ õð,ø๑ô

ที่มา : สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ñ ธันวาคม พ.ศ. ò๕öò)

อย่างไรกçดี ถึงแม้วา่ จำานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่การปรับค่าแรงขัน้ ต่าำ
เพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตเพิม่ สูงขึน้ ภาคอุตสาหกรรมจึงมีการปรับตัว และเริม่ นำาเทคโนโลยี
เครือ่ งจักรสมัยใหม่มาใช้แทนแรงงานคนเพิม่ มากขึน้

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ด้านพาณิªยกรรม
บริษัทและห้างหุ้นส่วนในจังหวัดลพบุรีในปี พ.ศ. ò๕öò มีจำานวนทั้งสิ้น ò,๓๓ø ราย มี
เงินลงทุนจดทะเบียน รวมทั้งสิ้นจำานวน ñô,ù÷๓.๕ù ล้านบาท จำาแนกเป็นบริษัท จำานวน
ñ,๐ñ๕ ราย เงินลงทุนจดทะเบียน ññ,÷øù.๐ù ล้านบาท เป็นห้างหุ้นส่วน จำานวน ñ,๓ò๓ ราย
เงินลงทุนจดทะเบียน ๓,ñøô.๕๐ ล้านบาท
ตารางแสดงข้อมูลทะเบียน¸ุรกิจ ป‚ พ.È. ๒õö๒
ประเภท¸ุรกิจ

บริษัท
จำานวนทะเบียน
(ราย)

ห้างหุ้นส่วนจำากัด

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

จำานวนทะเบียน
(ราย)

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

เกษตร / ป†าไม้ / ประมง

๓ô

๕ñ÷.öò

๕÷

ñöñ.๓๐

เหมืองแร่

๑๒

÷๐.÷๐

๑

ñ๐.๐๐

๑๔๗

๓,ø๐ø.ôø

ññ๓

ôö๕.๕๕

ñ๕

øø๕.๕๐

๔

ø.๐๐

ก่อสร้าง

๑๑๒

ùñò.ø๐

๔๔๔

ñ,ò๓ö.ô๓

¢าย / ¢าย»ลี¡ / โรงแรม

ô๓ø

ñ,øø๕.÷ò

๓÷ù

ùôò.ñ๓

ขนส่ง / คมนาคม / คลังสินค้า

ô๓

ñöø.øø

๗๗

ñ๓ô.๓ù

¡ารเงิน / »ระ¡ันÀัย

๔๖

๓ùù.ù๐

òø

ò๓.÷ø

ñöø

๓,ñô๐.ñù

òò๐

ò๐ò.ùò

๑,ð๑õ

๑๑,÷øù.ðù

๑,๓๒๓

๓,๑øô.õð

อุสาหกรรม / หัตถกรรม
สาธารณูปโภค

บริการสังคม / บริการส่วนบุคคล
รวม

ที่มา : สำานักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

ตลาดจำาหน่ายสินค้าที่สำาคัÞของจังหวัด ตามอำาเภอต่าง æ ãนจังหวัดลพบุรี
ลำาดับที่

รายªื่อตลาด

ส¶านที่ตั้ง

ñ. ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี
ò. ตลาดสดท่าขุนนาง

ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

๓. ตลาดสดวงเวียนสระแก้ว
ô. ตลาดสดบนเมือง
๕. ตลาดสดเทÈบาล
ตำาบลเขาพระงาม (เสาธง)
ö. ตลาดสดเทศบาลท่าวุ้ง

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ถ.สุรนารายณ์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
บริเวณหน้าศูนย์การทหารป„นใหญ่
ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

÷.
ø.
ù.
ñ๐.

ตลาดสดเทÈบาลท่าโ¢ลง
ตลาดสดเทศบาลบ้านหมี่
ตลาดสดปิยะสุวรรณ
ตลาดสดเทศบาลพัฒนานิคม

ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ññ.
ñò.
ñ๓.
ñô.
ñ๕.
ñö.
ñ÷.
ñø.
ñù.
ò๐.

ตลาดเจริญทรัพย์
ตลาดเกษตรซอย ñò
ตลาดเทศบาลตำาบลบ้านท่าหลวง
ตลาดสดศรีเจริญ
ตลาดสดชาญชัย
ตลาดสดหนองรี
ตลาดสดเทศบาลโคกสำาโรง
ตลาดสดสมบูรณ์
ตลาดนัด จันทร์ / พุธ
ตลาดสดเทศบาลสระโบสถ์

ต.ดีลัง (ซอย ñò) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ต.ดีลัง (ซอย ñò) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ต.บ้านท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
ต.ลำานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ต.ลำานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ต.หนองรี อ.ลำาสนธิ จ.ลพบุรี
ต.โคกสำาโรง อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

ที่มา : สำานักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี

ด้านผลิตภัณ±์ªุมªนและท้อง¶ิ่น (OTOP)
จังหวัดลพบุรีมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP
ปี ò๕๕÷ - ò๕öò จำานวนทั้งสิ้น ñ,๐๐ò ราย มีจำานวนผลิตภัณ±์ ò,๕òô ผลิตภัณ±์ แยกเป็น
- กลุม่ ผูผ้ ลิตชุมชน จำานวน ô๐ù ราย
- ผูป้ ระกอบการรายเดียว จำานวน ๕ö๓ ราย
- SMEs จำานวน ñ๐ ราย
ตารางแสดงจำานวนผู้ลงทะเบียน OTOP แยกตามประเภท
อำาเภอ
เมืองลพบุรี
บ้านหมี่
โคกสำาโรง
ชัยบาดาล
พัฒนานิคม
ท่าวุ้ง
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำาสนธิ
หนองม่วง
รวม

จำานวนที่
จำานวน
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายเดียว SMEs
ลงทะเบียน ผลิตภัณ±์่
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
òøø
÷òø
๖๑
òò๓
๔
๑๔๑
๓ñø
๗๙
๓ù
๓
๗๔
ò๕ñ
๓๓
ô๐
๑
ñ๐ò
òñ๐
òø
÷๓
๑
๙๙
ò๓ñ
๒๒
๗๖
๑
÷๓
ò๕ø
๓๕
๓ø
๕ô
øö
ô๐
๑๔
ô๐
ñ๐๐
ò๓
๑๗
๓ô
ø÷
òø
๖
๔๖
ññø
òø
ñø
๕ñ
ñ๓÷
๓ò
๑๙
๑,ðð๒
๒,õ๒ô
ôðù
õö๓
๑ð

ที่มา : สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ò๕öò)

ในปี พ.ศ.ò๕öò กลุม่ ผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการ ทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นผลิตภัณ±์ชมุ ชนและท้องถิน่
ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณ±์ไทย ปี พ.ศ. ò๕öò จำานวน òñù ผลิตภัณ±์
มีผลการคัดสรรÏ ดังนี้
ระดับ ๕ ดาว
จำานวน öñ ผลิตภัณ±์
ระดับ ô ดาว
จำานวน øô ผลิตภัณ±์
ระดับ ๓ ดาว
จำานวน ๕๕ ผลิตภัณ±์
ระดับ ò ดาว
จำานวน ñ÷ ผลิตภัณ±์
ระดับ ñ ดาว
จำานวน ๓ ผลิตภัณ±์
หมายเหตุ : ยังไม่ประกาศผลอีก ö ผลิตภัณ±์

การพัฒนาผลิตภัณ±์เฉพาะกลุ่มตามศักยภาพด้านการผลิต (Market Segmentation)
โดยกำาหนดแนวทางการพัฒนาทีม่ คี วามชัดเจนเฉพาะกลุม่ จำาแนกได้ ô กลุม่ ผลิตภัณ±์ทข่ี น้ึ ทะเบียน
ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการในปี ò๕๕÷ - ò๕öò จำานวน ò,๕òô ผลิตภัณ±์ ดังนี้
กลุม่ A ดาวเด่นสูส่ ากล จำานวน ๕ñø ผลิตภัณ±์
กลุม่ B อนุรกั ษ์สร้างคุณค่า จำานวน ññø ผลิตภัณ±์
กลุม่ C พัฒนาสูก่ ารแข่งขัน จำานวน ๓ùø ผลิตภัณ±์
กลุม่ D ปรับตัวสูก่ ารพัฒนา จำานวน ñ,ù๕๐ ผลิตภัณ±์
ั ญาท้องถิน่
สำาหรับผลิตภัณ±์เด่นจังหวัด : PSO (Provincial Star OTOP) ทีม่ เี อกลักษณ์ ภูมปิ ญ
มีคณ
ุ ค่าเป็นทีน่ ยิ ม มีศกั ยภาพด้านการผลิต มีความสามารถด้านการตลาด โดยพิจารณาจากผูบ้ ริโภค
และการส่งเสริมจากหน่วยงานทีร่ ว่ มกันเป็นภาคีการทำางานโครงการหนึง่ ตำาบล หนึง่ ผลิตภัณ±์ โดยกำาหนด
เป็นเป‡าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณ±์เด่นของจังหวัด ในการพัฒนาและส่งเสริมในด้าน
การผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผ้าทอมัดหมี่
ไข่เคçมดินสอพอง ปลาส้ม¿ัก
ตารางแสดงจำานวนผู้ลงทะเบียน OTOP แยกตามประเภท
ป‚ พ.È.
จำานวน (ล้านบาท)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ò๕๕÷
ñ,ñ๐ñ,ùöô,๓ñö
ñö.ñò
ò๕๕ø
ñ,ñ÷ñ,÷๐ù,ôòò
ö.๓๓
ò๕๕ù
ñ,๓òô,ù๕ù,ùôø
ñ๓.๐ø
ò๕ö๐
ñ,๕๕ò,๓öø,ùùø
ñø.ôñ
ò๕öñ
ñ,ù๐ù,๓๓๕,๐ñ๓
ò๐.๓ò
ò๕öò
ò,๓ôù,òñò,öñö
ò๓.๐ô
ที่มา : สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณ±์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ในปี พ.ศ. ò๕öò จำานวน
ò,๓ôù,òñò,öñö บาท มียอดรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณ±์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) เพิ่มขึ้น
เกิดจากการ¿„œนตัวของผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ทำาให้ยอดจำาหน่าย
เพิ่มขึ้นต่อเนือ่ งทุกปี ประกอบกับผูป้ ระกอบการมีการลงทะเบียนผลิตภัณ±์เพิม่ ขึน้ ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทางการตลาดจากหน่วยงานต่าง ๆ การออกร้านแสดงสินค้าในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
คาดว่าในอนาคต รายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณ±์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) จะเพิ่มขึ้นทุกปี

๔. สภ�พแวดลอม
ด้านทรัพยากร¸รรมªาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำาใต้ดิน จำานวนบ่อน้ำาบาดาล และปริมาณน้ำาบาดาลที่ได้รับอนุญาตของภาคเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ปี พ.ศ. ò๕öò พบว่ามีจำานวนรวมทั้งสิ้น ù๓ô บ่อ เป็นบ่อน้ำาในภาค
เกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคธุรกิจ และการอุปโภคบริโภค ตามลำาดับ โดยอำาเภอ
ที่มีบ่อบาดาลมากที่สุดได้แก่ อำาเภอพัฒนานิคม รองลงมาคือ อำาเภอชัยบาดาล อำาเภอเมืองลพบุรี
และอำาเภอหนองม่วง ตามลำาดับ
อำาเภอ

ãบอนุÞาตãª้ (บ่อ)
อุปâภค ¸ุรกิจ เกษตรกรรม
บริâภค

โคกเจริญ
โคกสำาโรง
ø
ชัยบาดาล
๔
ท่าวุ้ง
๓
ท่าหลวง
๓
บ้านหมี่
๔
พัฒนานิคม ñø
เมืองลพบุรี ๙๒
ลำาสนธิ
สระโบสถ์
ø
หนองม่วง
รวม
๑ôð

๑
òø
ô๕
๒๔
๑
๗
๑๒๖
÷ø
๒
๖
๑๒
๓๓ð

๓ù
๔๔
ø๕
๒
๔
๑๑
๑๔๙
÷๐
๖
๒
๕ò
ôöô

ปริมาณน้ำา (ลบ.ม./วัน)
รวม

อุปâภค
บริâภค

¸ุรกิจ

เกษตรกรรม

รวม

ôð
๓,๑÷ð
๓๐
๓,ñô๐
øð
ø,ö๑๑
๕öñ ñ,ô๕ø ö,๕ùò
๑๓ô ò๓๐ ô,๕๐ô ñò,ù๕ñ ๑÷,öøõ
๒ù
õ,øô๒
๗๒ ๕,öñ๐
ñö๐
ø
๓๓ù
ö๓
๖
ò÷๐
๒๒
๑,õ๑ô
øù
๓ñ๕
ñ,ññ๐
๒ù๓ ø๐ò ๓ô,ñøù ò๐,๐ôô õõ,ð๓õ
๒ôð ÷,ñô๐ ø,๕ùñ ๕๕,òôø ๒ð,ù÷ù
ø
ö๑õ
ô๕
๕÷๐
๑ö ๗๖๙
๕÷๐
ô๐๐
ñ,÷๓ù
öô
๔๔๖ ô,ôôù
ô,øù๕
ù๓ô ù,÷๒ö õõ,÷öô ๑ôð,ù๓ô ๑๒ð,ô๒ô

ที่มา : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ³ วันที่ ๔ ¡ันยายน พ.ศ. ò๕öò)

ด้านพลังงานทดแทน
จังหวัดลพบุรีมีแหล่งผลิตพลังงานทดแทนหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์
กาซชีวภาพ เอทานอล ชีวมวล และพลังงานน้ำา มีต้นแบบด้านการผลิตพลังงานทดแทน เหมาะที่จะ
เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการลดต้นทุนด้านพลังงานของภาคธุรกิจ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู้
การผลิตพลังงานของจังหวัดลพบุรี ไม่มกี ารผลิตพลังงานจากเชือ้ เพลิง¿อสซิล แต่พลังงาน
ที่ผลิตได้ทั้งหมดเป็นพลังงานทดแทน โดยในปี พ.ศ. ò๕öñ จังหวัดลพบุรีสามารถผลิตไ¿¿‡าจาก
พลังงานทดแทนได้ øô๓,øöñ.öù เมกกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) คิดเป็นร้อยละ ๓ö.๕๕ ของ
ปริมาณการใช้ไ¿¿‡าของจังหวัดลพบุรี (ò,๓๐ø,øñù.ñö เมกกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ต่อปี) โดยมี
กำาลังการผลิตที่ ๓ò๐.øò เมกกะวัตต์ (MW) คิดเป็นร้อยละ ÷÷.öö ของปริมาณการใช้ไ¿¿‡า
สูงสุด (ôñ๓.ññ เมกกะวัตต์ (MW))
ในจังหวัดลพบุรมี โี รงไ¿¿‡าทัง้ สิน้ จำานวน ๓ò แห่ง โดยแยกเป็นโรงไ¿¿‡าพลังงานแสงอาทิตย์
จำานวน ò๕ แห่ง โรงไ¿¿‡าชีวมวล จำานวน ๕ แห่ง โรงไ¿¿‡าชีวภาพ จำานวน ñ แห่ง และโรงไ¿¿‡า
พลังน้ำาจำานวน ñ แห่ง กำาลังการผลิตติดตั้งรวม ๓ñù.๕ùô MW ดังนี้
ตารางแสดงปริมาณการผลิตพลังงานไ¿¿‡าของจังหวัดลพบุรี ป‚ พ.È. ๒õö๑
แหล่งผลิตพลังงาน
โรงไ¿¿‡าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไ¿¿‡าพลังงานน้ำา
โรงไ¿¿‡ากาซชีวภาพ
โรงไ¿¿‡าชีวมวล
รวม
แหล่งผลิตพลังงานอื่นๆ
- off grid (แสงอาทิตย์)
- off grid (อื่น ๆ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำานวน
(แห่ง)
ò๕
๑
๑
๕

๓๒

กำาลังการผลิต
(MW)

ปริมาณที่ผลิตได้จริง
(MWh)

òô๓.๕ùô๐
ö.÷๐๐๐
ô.ø๐๐๐
öô.๕๐๐๐
๓๑ù.õùôð

๓ò๐,๐÷÷.òö
òù,๓ôö.๐๐
๓๓,ö๓ø.ô๐
ô๕ò,๐ñö.๐๐
ø๓õ,ð÷÷.öö

๐.๐ñ๓๐
ñ.òñ÷ò
๑.๒๓ð๒
๓๒ð.ø๒ð๒

òñ.๓๕
ø,÷öò.öø
ø,÷øô.ð๓
øô๓,øö๑.öù

ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ò๕öñ - พ.ศ. ò๕ö๕ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ò๕öò)

๑. พลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดลพบุรเี ป็นพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมต่อการผลิตพลังงานไ¿¿‡า จากฐานข้อมูลในปี พ.ศ. ò๕ö๐
พบว่า จังหวัดลพบุรีมีความเข้มรังสีอาทิตย์ เฉลี่ยต่อพื้นที่ ñø.ô เมกะจูล/ตารางเมตร.วัน
(MJ/mò-day) และมีศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย์สูง ñ÷๕ö.ò๕ ktoe ในขณะที่การผลิตไ¿¿‡า
จากพลังงานชีวมวลและพลังงานน้ำา มีการผลิตน้อยกว่า เนื่องจากข้อจำากัดในเรื่องวัตถุดิบตั้งต้น
นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรียังมีการผลิตพลังงานไ¿¿‡าที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง (ระบบ
off grid) คิดเป็นกำาลังการผลิตเท่ากับ ñ.ò๓๐ò MW
ตารางแสดงพลังงานแสงอาทิตย์ ป‚ พ.È. ๒õö๑
จังหวัดลพบุรีมีâรงไ¿¿‡าพลังงานแสงอาทิตย์ จำานวน ๒õ แห่ง
มีกำาลังการผลิตรวม ๒ô๓.õùô เมกะวัตต์
ลำาดับที่
ñ.
ò.
๓.
ô.
๕.
ö.
÷.
ø.
ù.
ñ๐.
ññ.
ñò.

ªื่อส¶านที่ประกอบกิจการ
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำากัด อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำากัด อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
บริษัท เอสพีพีซิค จำากัด อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
บจก. โซลาร์พาร์ค อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
บจก. ทิพยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
บจก. บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
บจก. บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ (โครงการลพบุรี ô)
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
บจก. บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ (โครงการลพบุรี ๕)
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
บจก. บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ (โครงการลพบุรี ö)
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
บจก. พัฒนาพลังงานธรรมชาติ อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
บจก. มีเดียมาร์ค อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
บจก. มีเดียมาร์ค อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

กำาลังการผลิต
(MW)
÷๓.๐๐๐
๕ò.๐๐๐
ôñ.๐๐๐
ñ.๕๐๐
๓.๕öô
ò.๐๐๐
ò.ñ๐ù
ô.ôöø
ô.ôôô
ø.ö๐๐
๕.ù๐๐
๕.ù๐๐

ตารางแสดงพลังงานแสงอาทิตย์ ป‚ พ.È. ๒õö๑ (ต่อ)
จังหวัดลพบุรีมีâรงไ¿¿‡าพลังงานแสงอาทิตย์ จำานวน ๒õ แห่ง
มีกำาลังการผลิตรวม ô๓.õùô เมกะวัตต์
ลำาดับที่

ªื่อส¶านที่ประกอบกิจการ

ñ๓. บจก. ลพบุรีโซล่า (อะควาติส เอçนเนอร์จี) อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
ñô. บจก. สแกน อินเตอร์ ¿าร์อีสต์ เอçนเนอร์ยี่
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ñ๕. บจก. สแกน อินเตอร์ ¿าร์อีสต์ เอçนเนอร์ยี่
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ñö. บจก. อินโดรามา โÎลดิ้งส์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ñ÷. บจก. อีเนอร์คิว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ñø. บจก. อีเนอร์คิว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ñù. บจก. อีเนอร์คิว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ò๐. บจก. อีเอ โซล่า อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
òñ. บจก. เอเจ เทคโนโลยี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
òò. บจก. เอçน.พี.เอส. สตาร์กรุป อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ò๓. บจก. เอส อี ซี เอçนเนอร์ยี อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี
òô. บจก. เอสเอเอเอçม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ò๕. บจก. กสิกรรมจักรกลลพบุรี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
รวม

กำาลังการผลิต
(MW)
๕.๐๐๐
ñ.òö๐
ñ.òö๐
ò.๐ò๕
ñ.ò๕๐
ñ.ò๕๐
ñ.ò๕๐
ø.๐๐๐
๓.๕öô
ö.๐๐๐
ñ.ò๕๐
ò.๐๐๐
๕.๐๐๐
๒ô๓.õùô

ที่มา : สำานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

จากข้อมูลตัง้ แต่ปีพ.ศ.ò๕๕ù เป็นต้นมา พบว่า จังหวัดลพบุรมี โี รงไ¿¿‡าพลังงานแสงอาทิตย์
ในจำานวนคงที่ ò๕ แห่ง โดยมีกำาลังการผลิตไ¿¿‡ารวมเท่าเดิมที่ òô๓.๕ùô เมกะวัตต์ เนื่องจาก
นโยบายการหยุดรับคำาขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ทจี่ าำ หน่ายเข้าสูร่ ะบบ และ
หันไปสนับสนุนการผลิตไ¿¿‡าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ โซล่าร์รู¿ทçอป (Rooftop
PV System) แทน

๒. พลังงานªีวมวล
ปี พ.ศ. ò๕öñ พบว่า จังหวัดลพบุรีมีโรงไ¿¿‡าชีวมวล จำานวน ๕ แห่ง มีกำาลังการผลิตรวม
öô.๕๐ เมกะวัตต์ วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นไม้สับ เศษไม้ ขี้เลื่อย แกลบ รวมไปถึงวัสดุเหลือใช้
จากการผลิตน้ำาตาล เช่น ใบอ้อย กากอ้อย เป็นต้น พบว่าไม่มีโครงการสร้างโรงไ¿¿‡าชีวมวลเพิ่ม
อาจเป็นเพราะสาเหตุจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความกังวลของประชาชนในพื้นที่ ปัญหา
การบริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไ¿¿‡า รวมทั้งนโยบายส่งเสริมจาก
ทางภาครัฐ จึงทำาให้ไม่มีการลงทุนทางด้านพลังงานชีวมวลเพิ่ม
ตารางแสดงพลังงานแสงอาทิตย์ ป‚ พ.È. ๒õö๑
จังหวัดลพบุรีมีâรงไ¿¿‡าพลังงานแสงอาทิตย์ จำานวน ๒õ แห่ง
มีกำาลังการผลิตรวม ô๓.õùô เมกะวัตต์
ลำาดับที่
ñ.
ò.
๓.
ô.
๕.

ªื่อส¶านที่ประกอบกิจการ
บจก. ทรูเอçนเนอร์จี พาวเวอร์ ลพบุรี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
บจก. อุตสาหกรรมน้ำาตาล ที.เอçน. อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
บจก. เอเวอร์กรีนพลัส อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
บจก. เอพลัส พาวเวอร์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
บจก. เอสเอçมที ไบโอแมส อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
รวม

กำาลังการผลิต
(MW)
÷.๕๐๐
๓ö.๐๐๐
ù.ø๐๐
ñ.ø๐๐
ù.ô๐๐
öô.õðð

ที่มา : สำานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

๓. กา«ªีวภาพ
จังหวัดลพบุรมี โี รงไ¿¿‡ากาซชีวภาพ โดยใช้นาำ้ เสียจากการผลิตแป‡งมันสำาปะหลัง จำานวน ñ แห่ง
คือ บริษัท บลูเว¿ เอçนเนอยี่ จำากัด ตั้งอยู่ที่อำาเภอชัยบาดาล มีกำาลังการผลิตติดตั้ง ô.ø๐ เมกะวัตต์
หรือเทียบเท่า ò.øù ktoe ต่อปี นอกจากนี้ ใน¿าร์มปศุสัตว์หรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำาเสีย
สามารถผลิตกาซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อน
หรือใช้ในการผลิตพลังงานไ¿¿‡า และนำามาใช้ในกิจการหรือครัวเรือนของตนเองได้

ô. พลังงานน้ำา
จังหวัดลพบุรีมีโรงไ¿¿‡าพลังน้ำา จำานวน ñ แห่ง คือ โรงไ¿¿‡าพลังน้ำาเขื่อนป†าสักชลสิทธิ์
ดำาเนินการโดยการไ¿¿‡า½†ายผลิตแห่งประเทศไทย (ก¿ผ.) มีกำาลังการผลิตติดตั้ง ö.÷๐ เมกะวัตต์
สามารถผลิตไ¿¿‡าได้เฉลี่ยปีละ ๓ô.ø๐ ล้านหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเทียบเท่า ò.ùù ktoe
ต่อปี

เขื่อนป†าสักªลสิท¸ิì
อำาเภอพัฒนานิคม

õ. เอทานอล
พลังงานทดแทนที่ผลิตได้จะอยู่ในรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอล ซึ่งจะนำาไป
เป็นส่วนผสมในน้ำามันเชื้อเพลิงต่อไป โดยจังหวัดลพบุรีมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง
จำานวน ñ แห่ง คือ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำากัด ตั้งอยู่ที่อำาเภอชัยบาดาล มีกำาลังการผลิต
ò๐๐,๐๐๐ ลิตร/วัน หรือเทียบเท่า ๕ò.ñ๕ ktoe ต่อปี นอกจากนี้ ยังสามารถนำากาซชีวภาพ
ที่เกิดจากน้ำาเสียของกระบวนการผลิตเอทานอลมาผลิตไ¿¿‡า เพื่อส่งกลับไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอล หรือจำาหน่ายให้การไ¿¿‡าได้อีกด้วย

ö. พืªพลังงาน
จังหวัดลพบุรมี กี ารทำาเกษตรกรรมกระจายอยูท่ ว่ั ทัง้ จังหวัด ซึง่ นอกจากผลผลิตทางการเกษตร
ที่ได้แล้ว ยังมีผลพลอยได้เกิดขึ้น คือ เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือ ชีวมวลแขçง
จากการเกษตร ที่สามารถนำาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ ค่าศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแขçง
จำาแนกตามชนิด และชิน้ ส่วนทีส่ ามารถนำามาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน จากผลิตผลทางการเกษตร
ที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัด และศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแขçงทั้งหมดภายในจังหวัด ระหว่าง
ปี พ.ศ. ò๕๕÷ ถึง ปี พ.ศ. ò๕öñ แสดงดังตาราง
ตารางแสดงÈักยภาพเªิงพลังงานจากªีวมวลแขçง ป‚ พ.È. ๒õõ÷ ¶ึงป‚ พ.È. ๒õö๑
(พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ ktoe)
พ.È.
พ.È.
พ.È.
พ.È.
พ.È.
ªนิดพลังงาน
๒õõ÷
๒õõø
๒õõù
๒õöð
๒õö๑
อ้อยโรงงาน ยอดและใบ

กากอ้อย
แ¡ลบ
ข้าว
¿างข้าว
ลำาต้น ยอด ใบ
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ซังข้าวโพด
ลำาต้น
มัน
สำาปะหลัง เหง้า
ทางใบและก้าน
ปาล์มน้ำามัน ใยปาล์ม
¡ะลา
ทะลาย
¡ะลา
มะพร้าว เ»ลือ¡และ¡าบ
ก้าน ใบ จั่น
ทะลาย
ถั่วลิสง
ถั่ว
ถั่วเหลือง
ถ่านไม้
ยางพารา ไม้¿„น
เศษไม้
¢ีéเลื่อย
สับ»ะรด ตอซัง

๕ôò.๐๓
ô÷.ôù
òñ.ùù
ôò.ñö
ù.öö
ñò.๐๐
ò.ôô
๐.๐๓
๐.ôò
-

÷๕ø.öñ
öö.ô๕
ññ.ñ๐
òñ.òø
ø.ø๐
ñ๓.๓ù
-

ôöò.ù๐
๓ò๐.๕÷
ò๕.ø๐
ñ๓๐.ñù
ø.øò
๓๐.๓ò
๐.ñø
๐.ñ๕
๐.ñö
๐.ñô
-

ôöò.÷๕
òù๕.๕ô
ô๐.öù
ò๐๕.๓๕
๕ù.÷๐
ñ๓.òö
ô๓.öô
๓๓.ùò
๐.๓๐
๐.òö
๐.òø
๐.òô
-

๕ùö.òò
ôñò.ù๐
ôö.÷ô
ò๓๕.ø๕
ö๓.๕๓
ñô.ññ
ôñ.òù
๓ò.๐ù
๐.ô๓
๐.๓÷
๐.ô๐
๐.๓๕
-

๐.๐ø
๐.๐๓
๐.๐ò
๐.๐ñ
๐.๐ñ
๐.๐ñ
๐.๐ñ
ö÷ø.๒๒ ø÷ù.öô ù÷ù.๓๑ ๑๒ð,ô๒ô ๑,ôôô.๓๑
รวม
ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การãª้พลังงานต่อหัวประªากร
จั ง หวั ด ลพบุ รี มี ก ารใช้ พ ลั ง งานรวมต่ อ หั ว ประชากรเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา
โดยปริมาณการใช้พลังงานรวมในปี พ.ศ. ò๕öñ เท่ากับ ö๓ø.ø÷ ktoe ต่อคน เมื่อแบ่งตามชนิด
เชือ้ เพลิง พบว่าปริมาณการใช้นาำ้ มันสำาเรçจรูปต่อหัวประชากร ในปี พ.ศ. ò๕öñ เท่ากับ ๓öù.÷ö ktoe
ต่อคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ò๕ö๐ โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำามันดีเซลหมุนเรçว/ไบโอดีเซล
สูงถึง òòù.ùö ลิตรต่อคน ในขณะที่มีปริมาณการใช้พลังงานไ¿¿‡าต่อหัวประชากรเท่ากับ
ò๕ù.๕ù ktoe ต่อคน หรือเท่ากับ ๓,๐ôò.ùù kWh/คน ซึ่งลดลงเลçกน้อยจากปี พ.ศ. ò๕ö๐
ตารางแสดงปริมาณการãª้พลังงานแบ่งตามªนิดเªื้อเพลิงต่อหัวประªากร (ktoe ต่อคน)
»‚ พ.È. ๒õõ÷ ¶ึงป‚ พ.È. ๒õö๑
พ.È.
พ.È.
พ.È.
พ.È.
พ.È.
ªนิดเªื้อเพลิง
๒õõ÷ ๒õõø ๒õõù
๒õöð
๒õö๑
น้ำามันสำาเรçจรูป
๓ñù.ò÷ ๓ñ÷.øò ๓öö.ù๓ ๓๕ò.๐ò ๓öù.÷ö
กาซธรรมชาติ ñ
ñô.ø÷ ñô.÷÷
ñò.öô
ñò.ñò
ù.๕๓
ไ¿¿‡า
òò๓.ö๕ òô๓.๐ñ ò๕๐.øñ òöñ.ñò ò๕ù.๕ù
รวม
õõ÷.÷ø õ÷õ.öð ö๓ð.๓ø ö๒õ.๒õ ö๓ø.ø÷
ที่มา : สำานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

ตารางแสดงปริมาณการãª้พลังงานแบ่งตามªนิดเªื้อเพลิงย่อยต่อคน (หน่วยกายภาพ)
»‚ พ.È. ๒õõ÷ ¶ึงป‚ พ.È. ๒õö๑
พ.È.
พ.È.
พ.È.
พ.È.
พ.È.
ªนิดพลังงาน
๒õõ÷ ๒õõø ๒õõù
๒õöð
๒õö๑

กาซปิโตรเลียมเหลว
(กิโลกรัม/คน)
ดีเซลหมุนช้า (ลิตร/คน)
ดีเซลหมุนเรçว/ไบโอดีเซล
(ลิตร/คน)
น้ำามันเตา (ลิตร/คน)
เบนซิน ùñ (ลิตร/คน)
เบนซิน ù๕ (ลิตร/คน)
แกสโซÎอล์ ùñ (ลิตร/คน)

÷ù.òù

ñøø.ô๐
ô.òò
ñ.๕๐
๓ù.öñ

÷๐.ôô

öô.öù

ñøö.ôò ò๓÷.÷ò
๕.๓ò
ñ.ô๕
ôö.๓๐

ù.๐ô
ñ.๕๐
ô÷.ñ๓

ö๕.ö๕

ö๓.òñ

òñö.๐ù òòù.ùö
÷.òò
ñ.ôù
ô๕.òö

ññ.÷๕
ñ.ô÷
ô๓.÷ñ

ตารางแสดงปริมาณการãª้พลังงานแบ่งตามªนิดเªื้อเพลิงย่อยต่อคน (หน่วยกายภาพ)
»‚ พ.È. ๒õõ÷ ¶ึงป‚ พ.È. ๒õö๑ (ต่อ)
พ.È.
พ.È.
พ.È.
พ.È.
พ.È.
ªนิดพลังงาน
๒õõ÷
๒õõø
๒õõù
๒õöð
๒õö๑
แกสโซÎอล์ ù๕
ò๐.øø ò๓.÷๓
๓๐.๐ù
๓ô.øø
๓ø.÷ö
(ลิตร/คน)
E ò๐ (ลิตร/คน)
ñö.๐๐
ñø.๐๐
òñ.๐๐
ò๓.๐๐
ò๕.๐๐
E ø๕ (ลิตร/คน)
๐.๐÷
ò.ñô
ò.÷ò
๓.ö๕
ô.ùù
กาซธรรมชาติ
öñ๕.๐÷ öññ.òò ๕òò.ùø ๕๐ñ.ôù ๓ùô.๐ø
(ลูกบาศก์¿ุต/คน)
ไ¿¿‡า (kwh/คน)
ò,öòñ.öö ò,øôø.öò ò,ùô๐.๐ö ๓,๐ö๐.ø๕ ๓,๐ôò.ùù
ที่มา : สำานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

แหล่งน้ำา
จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ ò ลุ่มน้ำาหลัก ได้แก่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา และลุ่มน้ำาป†าสัก โดยมี
รายละเอียดดังนีé
๑. ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา
ลุ่มน้ำาเจ้าพระยาเป็นที่ราบสูง มีเนินเขาเตี้ย ๆ เป็นสันกั้นน้ำาระหว่างลุ่มน้ำาเจ้าพระยาและ
ลุ่มน้ำาป†าสัก มีแม่น้ำาเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำาสายหลัก และมีแม่น้ำาสาขาใหญ่ ๆ ที่รับน้ำามาจากภาคเหนือ
ไหลลงสู่ภาคกลาง ô สาย คือแม่น้ำาปิง แม่น้ำาวัง แม่น้ำายม และแม่น้ำาน่าน
จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ñ.øñ๕ ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ñ.๐÷ø ล้านไร่ พื้นที่ชลประทาน ๐.ôöù ล้านไร่ โดยลุ่มน้ำาเจ้าพระยาประกอบด้วย (ñ) ลุ่มน้ำา
สาขาที่ราบลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอโคกเจริญ (ตอนใต้) อำาเภอหนองม่วง อำาเภอ
สระโบสถ์ อำาเภอบ้านหมี่ อำาเภอโคกสำาโรง อำาเภอท่าวุ้ง และอำาเภอเมืองลพบุรี (ò) ลุ่มน้ำาสาขา
บึงบอระเพçด ครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือบางส่วนของอำาเภอหนองม่วง และอำาเภอโคกเจริญ
๒. ลุ่มน้ำาป†าสัก
จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำาป†าสัก ò.๐๕ù ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ñ.ö๓ø ล้านไร่
พื้นที่ชลประทาน ๐.๐öø ล้านไร่ ลุ่มน้ำาป†าสักประกอบด้วย ลุ่มน้ำาสาขา (ñ) ลุ่มน้ำาสาขาเกาะแก้ว
ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอโคกเจริญ (บางส่วน) และ อำาเภอสระโบสถ์ (บางส่วน) (ò) ลุ่มน้ำาสาขา

แม่น้ำาป†าสักส่วนที่ ๓ ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอชัยบาดาล (๓) ลุ่มน้ำาลำาสนธิ ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอ
ลำาสนธิ และอำาเภอชัยบาดาล (บางส่วน) และ (ô) ลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาป†าสักตอนล่าง ครอบคลุม
พื้นที่อำาเภอชัยบาดาล อำาเภอท่าหลวง และอำาเภอพัฒนานิคม
นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรียังมีแหล่งน้ำาอื่น ๆ อาทิเช่น
- แม่น้ำาบางขาม มีต้นกำาเนิดจากคลองเลçก ๆ ในเขตอำาเภอบ้านหมี่ แล้วไหลรวมกับ
แม่น้ำาลพบุรีที่เขตอำาเภอท่าวุ้ง มีความยาวทั้งสิ้น ò๐ กิโลเมตร

แม่น้ำาบางขาม
บริเวณตำาบลบ้านªี อำาเภอบ้านหมี่

- ลำาธารลำาสนธิ เป็นลำาธารไหลผ่านเขตอำาเภอลำาสนธิ และไหลลงสู่แม่น้ำาป†าสักในเขต
อำาเภอชัยบาดาล ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอำาเภอชัยบาดาล ลงสู่แม่น้ำาป†าสักในเขตตำาบลบัวชุม
อำาเภอชัยบาดาล รวมความยาวประมาณ ÷๐ กิโลเมตร
- คลองชลประทานชัยนาท - ป†าสัก เป็นคลองที่รับน้ำาจากแม่น้ำาเจ้าพระยา ผ่านประตู
ระบายน้ำามโนรมย์ที่อำาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แล้วส่งน้ำาให้แก่โครงการตอนบน ได้แก่
โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษามโนรมย์ โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาช่องแค โครงการส่งน้ำาและ
บำารุงรักษาโคกกะเทียม และโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาเริงราง รวมพื้นที่ประมาณ ÷÷ô,๐๐๐ ไร่
โดยให้บริการน้ำาในเขตอำาเภอเมืองลพบุรี อำาเภอบ้านหมี่ และอำาเภอท่าวุ้ง และยังส่งน้ำาส่วนหนึ่ง
ผ่านประตูระบายน้ำาเริงราง ลงสู่แม่น้ำาป†าสักบริเวณหน้าเขื่อนพระราม ö ที่อำาเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่โครงการตอนล่าง เป็นคลองส่งน้ำาสำาหรับการเกษตรกรรม
และเป็นแหล่งน้าำ สำาหรับการอุปโภคและบริโภค โดยมีแนวคลองพาดผ่านจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดลพบุรี ในแนวเหนือ-ใต้ ผ่านอำาเภอบ้านหมี่และอำาเภอเมืองลพบุรี มีความยาวประมาณ
ñ๓ò กิโลเมตร สามารถส่งน้ำาได้ปริมาณสูงสุด òñ๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

âครงการªลประทาน ประกอบด้วยâครงการขนาดãหÞ่ ô âครงการ ได้แก่
๑) โครงการส่งน้าำ และบำารุงรักษาช่องแค ครอบคลุมพืน้ ทีช่ ลประทานประมาณ ñøñ,ò๐๐ ไร่
๒) โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษามหาราช ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ
ñò๕,๕๐๐ไร่
๓) โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาโคกกะเทียม ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ
ñ๐ù,ùùò ไร่
๔) โครงการ Ï เขื่อนป†าสักชลสิทธิ์ จะรองรับพื้นที่ชลประทานที่จะเพิ่มเติมอีกประมาณ
ñôô,๕๐๐ ไร่
นอกจากนี้ โครงการชลประทานยังมีอ่างเกçบน้ำาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำานวน ññ แห่ง
พื้นที่ชลประทาน ø๕,๕øñ ไร่
ตารางแสดงอ่างเกçบน้ำา âครงการªลประทานพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ªื่อâครงการªลประทาน

ที่ตั้ง

ตำาบล
อ่างเกçบน้ำาห้วยสีดา
กุดตาเพชร
อ่างเกçบน้ำาห้วยซับประดู่ กุดตาเพชร
อ่างเกçบน้ำาห้วยโป†ง
ห้วยโป†ง
อ่างเกçบน้ำาพิบูลสงคราม เขาพระงาม
อ่างเกçบน้ำาห้วยใหญ่
มหาโพธิ์
อ่างเกçบน้ำาห้วยแ¿น
เขาพระงาม
อ่างเกçบน้ำาห้วยซับเหลçก
โคกตูม
อ่างเกçบน้ำาห้วยส้ม
โคกตูม
อ่างเกçบน้ำาห้วยตะเคียน เ¢าแหลม
อ่างเกçบน้ำาห้วยหิน
เ¢าแหลม
อ่างเกçบน้ำากุดตาเพชร
กุดตาเพชร
รวม

อำาเภอ
ลำาสนธิ
ลำาสนธิ
โคกสำาโรง
เมืองลพบุรี
สระโบสถ์
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ลำาสนธิ

ความจุ

(ล้าน ลบ.ม.)

พื้นที่
ผิวน้ำา
(ไร่)

พื้นที่
ªลประทาน
(ไร่)

๐.ùøù
ô๐
ñ,÷๕๐
๐.ùø๓
ô๐
ñ,÷๐๐
ò.๐÷
÷๐
÷øù
ò.ö๐
- อุปโภคบริโภค
๑๒ ñ,ùù๐
ñ,๕ò๕
ñ.ù
ñ,๐๐๐
ñ๐.๕ö
ñò,ñ๐๐
ñò.๕
ù,๐๐๐
ø.ôò
ö๐๐
÷,ø๓๐
ò.ò๕
ñ๓ø
ñ,ô๐๐
ô๓ ô,ø÷๕
ôø,ôø÷
ù÷.๒÷๒ ÷,÷õ๓
øõ,õø๑

ที่มา : โครงการชลประทานลพบุรี (ข้อมูล ³ ปี พ.ศ. ò๕๕ù)

นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรียังมีแหล่งน้ำาใต้ดินหรือน้ำาบาดาล เป็นทรัพยากรน้ำาที่เกิดแทรก
อยู่ตามรูพรุน รอยแตกของหิน หรือตามหินในเขตจังหวัดลพบุรี มีบ่อน้ำาบาดาลครอบคลุมทุก
อำาเภอ รวม ù๓ô บ่อ โดยมีปริมาณใช้น้ำาประมาณ ñò๐,ôòô ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เขตรักษาพัน¸ุ์สัตว์ป†า«ับลังกา
อำาเภอลำาสน¸ิ

ทรัพยากรป†าไม้
จังหวัดลพบุรีเคยปกคลุมด้วยป†าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป†าดิบแล้ง
ผืนใหญ่ในบริเวณลุ่มน้ำาป†าสัก ป†าเบญจพรรณ และป†าแดงหรือป†าเตçงรังในเขตเชิงเขา ซึ่งมีสภาพ
อากาศแห้งแล้งในÄดูร้อน เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและอยู่อาศัย
ตลอดจนความต้องการผลิตภัณ±์จากป†าไม้กçเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการขาดความรู้ ความมีสำานึก
ในการใช้ทรัพยากรป†าไม้ ทำาให้พื้นที่ป†าของจังหวัดลพบุรีลดลงอย่างรวดเรçว ซึ่งเป็นสภาพที่ปรากฏ
ทั่วไปในพื้นที่ป†าไม้ทุกแห่งของประเทศ
ทรัพยากรป†าไม้ในจังหวัดลพบุรีนับว่ามีสภาพเสื่อมโทรม และมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับ
พื้นที่ของจังหวัด มีการสำารวจทรัพยากรป†าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ปี พ.ศ. ò๕๕ù
พบว่า สภาพป†าไม้มีเนื้อที่ร้อยละ ñ๓.øö ของเนื้อที่จังหวัด ต่างกับภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ò๕๐ô
ซึ่งมีเนื้อที่ป†าร้อยละ ๓๓.ù๕ ในช่วงเวลา ๕๕ ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป†าไม้ลดลงร้อยละ ò๐.๐ù ในปี
พ.ศ. ò๕òø จังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่ป†าไม้ ๕ö๓,๓๐ô.๓ñ ไร่ (ù๐ñ.òù ตารางกิโลเมตร) มีการ
สำารวจพบว่า พื้นที่ป†าได้ถูกบุกรุกทำาลายไป
จากการที่ป†าไม้ในจังหวัดมีสภาพลดลง กรมป†าไม้จึงได้อนุรักษ์ป†าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ไว้
โดยปัจจุบัน มีป†าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ô แห่ง รวมเนื้อที่ ñ,ññ๐,ñ๐ø.ò๕ ไร่
(ñ,÷÷ö.ñ÷ ตารางกิโลเมตร) ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเสื่อมโทรม ได้แก่
๑. ป†า«ับลังกา ประกาศตามก®กระทรวง ฉบับที่ öö (พ.ศ. ò๕๐ò) อยู่ในท้องที่อำาเภอ
ชัยบาดาล และอำาเภอลำาสนธิ เนื้อที่ òôø,ùø÷.๕๐ ไร่ (๓ùø.๓ø ตารางกิโลเมตร) เป็นป†าที่มีความ
สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะทางตอนเหนือซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดชัยภูมิ ชนิดไม้มีค่าที่ขึ้นอยู่ได้แก่ แดง ประดู่ เตçง รัง ตะแบก ตะเคียน ไผ่รวก และมี
ทรัพยากรแร่ธาตุ ได้แก่ หินปูน สภาพภูมิประเทศทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูง ตอนล่างเป็นที่ราบ
๒. ป†าวังเพลิง ป†าม่วงค่อม และป†าลำานารายณ์ ประกาศตามก®กระทรวง ฉบับที่ ๓ù÷
(พ.ศ. ò๕ñò) อยู่ในท้องที่อำาเภอชัยบาดาล อำาเภอสระโบสถ์ อำาเภอโคกเจริญ และอำาเภอโคกสำาโรง
เนื้อที่ ôô÷,๐øñ.ò๕ ไร่ (÷ñ๕.๓๓ ตารางกิโลเมตร) ชนิดไม้มีค่าที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ยาง ตะเคียนหิน
มะค่าโมง แดง เตçง รัง และมีทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เช่น แร่เพอร์ไลต์ (perlite) และดินขาว เป็นต้น
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับภูเขา
๓. ป†าªัยบาดาล ประกาศตามก®กระทรวง ฉบับที่ ñ,๐ø๓ (พ.ศ. ò๕ò÷) อยูใ่ นท้องทีอ่ าำ เภอ
ชัยบาดาล อำาเภอท่าหลวง อำาเภอพัฒนานิคม และอำาเภอลำาสนธิ เนื้อที่ ๓ùö,๕öò.๕๐ ไร่
(ö๓ô.๕๐ ตารางกิโลเมตร) ชนิดไม้มีค่าที่ขึ้นอยู่ได้แก่ แดง มะค่าโมง ประดู่ ข่อยหิน และมี
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หินอ่อน หินปูน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

ô. เขาเพนียด ประกาศตามก®กระทรวง ฉบับที่ ñ,ñù๓ (พ.ศ. ò๕òù) อยู่ในท้องที่
อำาเภอโคกสำาโรง เนื้อที่ ñ÷,ô÷÷ ไร่ (ò÷.ùö ตารางกิโลเมตร) ชนิดไม้มีค่าที่ขึ้นอยู่ได้แก่ มะค่าโมง
มะค่าแต้ เตçง รัง และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หินทราย สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาลูกเดียวโดด æ
นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรียังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป†า อีก ñ แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป†า
ซับลังกา พื้นที่ ùö,ø÷๕ ไร่ อยู่ในพื้นที่อำาเภอลำาสนธิ และเขตห้ามล่าสัตว์ป†าอีก ๓ แห่ง ได้แก่
เขตห้ามล่าสัตว์ป†าเขาสมโภชน์ พื้นที่ ø,ôô๐ ไร่ อยู่ในพื้นที่อำาเภอชัยบาดาล เขตห้ามล่าสัตว์ป†า
เขื่อนป†าสักชลสิทธิ์ พื้นที่ ññô,ññù ไร่ อยู่ในพื้นที่อำาเภอชัยบาดาล อำาเภอท่าหลวง อำาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ อำาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และเขตห้ามล่าสัตว์ป†าเขาเอราวัณ
มีพื้นที่ ñ,๕๐๐ ไร่ อยู่ในพื้นที่อำาเภอพัฒนานิคม

เขตห้ามล่าสัตว์ป†าเขาเอราวัณ
อำาเภอพัฒนานิคม

ตารางแสดงพื้นที่ป†าสงวนแห่งªาติ จังหวัดลพบุรี
ªื่อ
ป†าสงวนแห่งªาติ
ป†าสงวนแห่งชาติ
ป†าซับลังกา

พื้นที่ (ตร.กม.)

ป†าสงวนแห่งชาติ
ป†าเขาเพนียด
รวม

ประกาÈตาม
ก®กระทรวง

อำาเภอ
๓ùø.๓ø บัวชุม หนองยายโตะ ชัยบาดาล ฉบับที่ öö
(òôø,ùø÷.๕๐ ไร่) นาโสม เกาะรัง ลำาสนธิ ลำาสนธิ (พ.ศ.ò๕๐ò)

ป†าสงวนแห่งชาติ
÷ñ๕.๓๓
ป†าวังเพลิง ม่วงค่อม (ôô÷,๐øñ.ò๕ ไร่)
และลำานารายณ์

ป†าสงวนแห่งชาติ
ป†าชัยบาดาล

ที่ตั้ง

ö๓ô.๕
(๓ùö,๕öò.๕๐ ไร่)

ตำาบล

หนองรี กุดตาเพชร
เ¢ารว¡
ลำานารายณ์
ชัยบาดาล
ม่วงค่อม ห้วยหิน
สระโบสถ์
บ้านใหม่สามัคคี
โคกสำาโรง
ศิลาทิพย์ มหาโพธิ์
โคกเจริญ
สระโบสถ์
นิยมชัย ดงมะรุม
วังเพลิง ยางราก
หนองมะค่า
โคกเจริญ วังทอง
บัวชุม หนองยายโตะ ชัยบาดาล
นาโสม เ¡าะรัง
ท่าหลวง
ลำาสนธิ หนองรี
พัฒนานิคม
กุดตาเพชร เขารวก

ฉบับที่ ๓ù÷
(พ.ศ.ò๕ñò)

ฉบับที่ ñ,๐ø๓
(พ.ศ.ò๕ò÷)

ลำาสนธิ
โคกสำาโรง ฉบับที่ ñ,ñù๓

ò÷.ùö เพนียด วังเพลิง
(พ.ศ.ò๕òù)
(ñ÷,ô÷÷ ไร่)
๑,÷÷ö.๑÷ ตารางกิâลเมตร (๑,๑๑ð,๑ðø.๒õ ไร่)

ที่มา : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ³ ปี พ.ศ. ò๕öò)
ป†าสงวนแห่งªาติ ป†าเขาเพนียด
อำาเภอâคกสำาâรง

สภาพป˜Þหาด้านทรัพยากรป†าไม้
ñ. ประชาชนยังต้องการที่ดินทำากินเพิ่มมากขึ้น
ò. พื้นที่ สปก.ô-๐ñ และพื้นที่ป†าไม้มีแนวเขตไม่ชัดเจนทำาให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้น
๓. ความต้องการปลูกพืชไร่โตเรçว (ไม้เศรษฐกิจ) เช่น ยูคาลิปตัส และยางพารา ทำาให้
เกิดการบุกรุกพื้นที่ป†าไม้เพิ่มขึ้น
ô. ไม้เนื้ออ่อนในธรรมชาติสามารถนำาไปขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ หรือ
อื่น ๆ ได้ ทำาให้ประชาชนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นกระทำาการลักลอบตัดไม้ และเป็นการบุกรุก
พื้นที่ป†าด้วย
แนวทางป‡องกันและแก้ไขป˜Þหาด้านทรัพยากรป†าไม้
ñ. ส่งเสริมความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้หลักวิชาการ
แทนการบุกรุกพื้นที่
ò. ส่งเสริมให้มีการปลูกป†าในพื้นที่เอกชน แทนการบุกรุกพื้นที่ป†าธรรมชาติ
๓. กำาหนดแนวเขตพื้นที่ป†าให้ชัดเจน

ทรัพยากรแร่¸าตุ
แร่เหลçก บริเวณที่พบแร่เหลçกที่สำาคัญของจังหวัดลพบุรีอยู่ที่เขาทับควาย ในเขตอำาเภอ
โคกสำาโรง เป็นแหล่งแร่แบบแปรสัมผัส ปัจจุบันแหล่งแร่นี้มีการทำาเหมืองอยู่ในรูปเหมืองเปิด
เพราะชั้นปรากฏที่ระดับผิวดิน
แร่ควอร์ต«์ โดยทั่วไปพบในรูปของแร่ประกอบหินอัคนี เช่น หินแกรนิต แร่ในบางบริเวณ
ของจังหวัดลพบุรพี บผลึกของแร่ควอร์ตซ์ ทัง้ ทีม่ สี แี ละไม่มสี ตี า่ ง ๆ ซึง่ สามารถนำามาทำาเครือ่ งประดับ
ได้อย่างสวยงามเหมือนกับแร่ธรรมชาติที่มีค่าอื่น ๆ มีความคงทนต่อการสึกกร่อนได้ดี และบางครั้ง
เกิดในสภาพที่มีแร่อื่นเจือปน ทำาให้เกิดสีและลวดลายสวยงาม แร่รัตนชาติตระกูลควอร์ตซ์มีอยู่
มากมายหลายชนิด แหล่งแร่ควอร์ตซ์ที่สำาคัญในจังหวัดลพบุรีมีอยู่ ๓ แห่ง ได้แก่
- บริเวณบ้านโป†งหัวแหวน และบ้านห้วยดีเลิศ ในเขตอำาเภอชัยบาดาล แร่ควอร์ตซ์จาก
แหล่งนี้รู้จักในนาม “เพªรâมกุล” หรือโมกุล
- บริเวณเขาแหลม อำาเภอโคกสำาโรง “เพªรเขาแหลม” คือสมญานามของแร่ควอร์ตซ์
¨า¡แหล่งนีé
- บริเวณเขาพระงาม อยู่ห่างจากตัวเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ ñ๐ กิโลเมตร
แร่¨า¡แหล่งนีéเรีย¡¡ันว่า “เพªรเขาพระงาม”
ดินมาร์ลหรือดินสอพอง เป็นดินที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต ที่มาจากการ
ผุสลายตัวของหินปูนผสมผสานกับแร่ดินเหนียว ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำาคัญในการผลิตปูนซีเมนต์
ในจังหวัดลพบุรี แหล่งแร่ดังกล่าวกระจายอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือของตัวเมืองลพบุรี แต่มี
ปริมาณไม่มากนัก ชาวบ้านบริเวณแหล่งแร่จะนำาแร่ดังกล่าวมาผลิตเป็นดินสอพอง จนกลายเป็น
สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีนับแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนั้น จังหวัดลพบุรียังมีการพบแร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด แต่ยังขาดการสำารวจอย่าง
จริงจังเพื่อยืนยันบริเวณที่แน่นอน การนำามาใช้จึงเป็นเพียงการขุดค้นเพื่อแสวงหารายได้ของ
ชาวบ้านในบริเวณแหล่งแร่ ได้แก่
ทองคำา พบที่บริเวณตำาบลบ่อทอง อำาเภอโคกสำาโรง และที่บ้านท่าจงโก ในเขตตำาบล
หนองรี อำาเภอชัยบาดาล
ทองแดง พบที่บริเวณเขาพระบาทน้อย ตำาบลเขาสามยอด อำาเภอเมืองลพบุรี และบริเวณ
เขาวงพระจันทร์ อำาเภอโคกสำาโรง
¿อสเ¿ต พบทีบ่ ริเวณตำาบลบ้านชี อำาเภอบ้านหมี่ ทัง้ นีโ้ ดยสภาพธรณีวทิ ยาของจังหวัด
ลพบุรี ประกอบด้วยหินเปลือกโลกหลายชนิด สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันออกไป ซึง่
หินปูน นับว่ามีความสำาคัญมากที่สุดในปัจจุบัน พบกระจายตามภูเขาเป็นหย่อมในเกือบทุกอำาเภอ

แหล่งธรรมชาติทไ่ี ด้รบั การประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของท้องถิน่ อันควรอนุรกั ษ์ ในปี
แห่งการพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ÷ พÄศจิกายน
พ.ศ. ò๕๓ò ในจังหวัดลพบุรี มี ๒ แหล่ง ได้แก่ น้ำาตกวังก้านเหลือง ตัวน้ำาตกอยู่ในพื้นที่อำาเภอ
ท่าหลวง ในความรับผิดชอบของสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง ซึ่งมีสำานักงานในเขตอำาเภอชัยบาดาล
และเขาสมโภชน์ อยู่ในพื้นที่อำาเภอชัยบาดาล อยู่ในความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์ป†า
เขาสมโภชน์ โดยแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ดงั กล่าว จะได้รบั การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงข้อมูลแหล่งธรรมชาติให้ทันสมัยสำาหรับเป็นข้อมูลเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การวางแผน และการดำาเนินงานด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของแหล่งธรรมชาติอันควร
แก่การอนุรักษ์ ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของคน
ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง บางแห่งยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติในการเรียนรู้ทางธรรมชาติต่าง æ
เช่น ระบบนิเวศวิทยา ป†าไม้ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นต้น

น้ำาตกวังก้านเหลือง
อำาเภอท่าหลวง

ตารางแสดงแหล่ง¸รรมªาติทาง¸รณีวิทยาจังหวัดลพบุรี
ลำาดับที่

แหล่ง¸รรมªาติ

อำาเภอ

ประเภท

ñ. เขาพระงาม
เมืองลพบุรีิ แหล่งแร่แบบฉบับ
(วัดสิริ¨ันทรนิมิตรวรวิหาร)
ò. ดินสอพองท่าแค
เมืองลพบุรีิ ธรณีโครงสร้าง
๓. ตาน้ำาผุดห้วยมะกอก
พัฒนานิคม ธรณีโครงสร้าง
ô. บ่อน้ำาเดือด
ท่าวุ้ง
ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
๕. เขาสมอคอน
ท่าวุ้ง
ซากดึกดำาบรรพ์
ö. เขาสมโภชน์
ชัยบาดาล ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
÷. เขาวงกฏ
บ้านหมี่
ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา) / ซากดึกดำาบรรพ์
ø. เ¢าเอราวั³
พัฒนานิคม ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา) / ซากดึกดำาบรรพ์
ù. ถ้ำาเขากระเจียว
หนองม่วง ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñ๐. วัดถ้ำาทองสิทธาราม
หนองม่วง ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ññ. วัดถ้ำาตะโกพุทธโสภา
ท่าวุ้ง
ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñò. วัดถ้ำาช้างเผือก
ท่าวุ้ง
ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñ๓. วัดถ้ำาโพธิญาณ
พัฒนานิคม ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñô. วัดถ้ำาระ¦ังทอง
พัฒนานิคม ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñ๕. วัดถ้ำาบ่อทอง
พัฒนานิคม ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñö. วัดถ้ำาพิบูลธรรม
เมืองลพบุรี ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñ÷. สำานักสง¦์ถ้ำาเขาเขียว
เมืองลพบุรี ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñø. วัดถ้ำาช้าง
เมืองลพบุรี ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ñù. วัดถ้ำาคูหาสวรรค์
เมืองลพบุรี ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
ò๐. วัดถ้ำาพระธาตุ
หนองม่วง ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
òñ. วัดถ้ำาสันติสุข
ชัยบาดาล ธรณีสัณฐาน (ถ้ำา)
òò. น้ำาตกวังก้านเหลือง
ท่าหลวง ธรณีสัณฐาน (น้ำาตก)
ò๓. น้ำาตกสวนมะเดื่อ
พัฒนานิคม ธรณีสัณฐาน (น้ำาตก)
òô. น้ำาตกสุขสำาราญ
หนองม่วง ธรณีสัณฐาน (น้ำาตก)
ò๕. อ่างเกçบน้ำาห้วยซับเหลçก
เมืองลพบุรี ธรณีสัณฐาน (บึง)
òö. วัดคีรีนาครัตนาราม
หนองม่วง ซากดึกดำาบรรพ์
ที่มา : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี (ข้อมูล ³ ปี พ.ศ. ò๕öò)

¶้ำาเทวาพิทักษ์ : เขาเอราวัณ
เขตห้ามล่าสัตว์ป†าเขาเอราวัณ
อำาเภอพัฒนานิคม

๕. แหลงทองเที่ยว
๑. อำาเภอเมืองลพบุรี
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอเมืองลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ ๕ö๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๓๕ô,๓÷÷ ไร่ พืน้ ทีท่ างทิศใต้ของอำาเภอเป็น
ทีร่ าบลุม่ เหมาะแก่การทำานา พืน้ ทีท่ างทิศเหนือ
และทางทิศตะวันออก มีสภาพเป็นที่ดอน
ป†าละเมาะ และภูเขา เหมาะแก่การปลูกพืชไร่
เจดีย์หลวงพ่อแสง
วัดมณีªลขัณ±์
พืชสวน มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียง
ดังนีé
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอโคกสำาโรง อำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
อำาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
คำาขวัÞ
“พระนารายณ์ วังนารายณ์ นิเวศน์เขตสถาน ปรางค์สามยอดโอÌาร ศาลพระกาÌศักดิ์สิทธิ์
อ่างซับเหลçก ทุ่งทานตะวันงาม ดั่งเนรมิต
ดินสองพอง ทองเหลืองผลิต คือภูมิปัญญา”
การเมืองการปกครอง
อำาเภอเมืองลพบุรี มี òô ตำาบล แต่หากแบ่งการปกครอง ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง
ท้องที่ òô๕÷ จะมี òò ตำาบล òñö หมู่บ้าน เนื่องจากตำาบลท่าหินและตำาบลเขาสามยอด
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และเทศบาลเมืองเขาสามยอด เป็นเทศบาลเมือง ò แห่ง เทศบาล
ตำาบล ö แห่ง องค์การบริหารส่วนตำาบล จำานวน ñô แห่ง

Èาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอื่นบ้างเป็นส่วนน้อย เช่น
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม (วัดของพุทธศาสนา ñò๕ แห่ง, มัสยิด ñ แห่ง, โบสถ์คริสต์
จำานวน ๕ แห่ง)
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
- ประเพณีกำา¿‡า
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
- งานแผ่นดินสมเดçจพระนารายณ์มหาราช
เดือน กุมภาพันธ์
- ประเพณีกวนข้าวทิพย์
เดือน พÄษภาคม - กรก®าคม
- ประเพณีถวายเทียนจำานำาพรรษา
เดือน พÄษภาคม - กรก®าคม
- ประเพณีสงกรานต์
เดือน เมษายน
- เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
เดือน มิถุนายน - กรก®าคม
เดือน ตุลาคม - พÄศจิกายน
- ประเพณีตักบาตรเทโว / ตักบาตรน้ำาผึ้ง
- ประเพณีทอดผ้าป†า / ทอดกฐินทางเรือ
เดือน ตุลาคม - พÄศจิกายน
- ประเพณีลอยกระทง
เดือน ตุลาคม - พÄศจิกายน
- ทำาบุญเมืองลพบุรี
เดือน ธันวาคม
ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ

บริเวณตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง
และสิบสองท้องพระคลัง
ãนพระนารายณ์ราªนิเวÈน์

๑. พระนารายณ์ราªนิเวÈน์ มีพื้นที่ประมาณ ô๓ ไร่ สมเดçจพระนารายณ์มหาราช
โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. òò๐ù เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี ออกแบบโดยวิศวกรชาว
½รั่งเศส ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยผสมตะวันตก สมเดçจพระนารายณ์มหาราชทรงโปรด
ประทับ ณ เมืองลพบุรีเกือบตลอดปี เฉพาะÄดู½นเท่านั้นจึงเสดçจไปประทับอยู่ ณ กรุงศรีอยุธยา
เมืองลพบุรีจึงเป็นศูนย์กลางความเจริญตลอดรัชสมัยของพระองค์

วัดพระÈรีรัตนมหา¸าตุ

๒. วัดพระÈรีรัตนมหา¸าตุ
เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่และมีชอ่ื เสียงมาก ตัง้ อยูห่ น้าสถานีรถไ¿ลพบุรี สร้างขึน้ ในสมัยใดไม่ปรากฏ
แน่ชดั แต่ได้รบั การบูรณะปฏิสงั ขรณ์สบื ต่อมาในสมัยสมเดçจพระราเมศวร สมเดçจพระมหาจักรพรรดิ
และสมัยสมเดçจพระนารายณ์มหาราช ทำาให้ศลิ ปกรรมปะปนกันหลายสมัย และยังเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระปรางค์องค์ใหญ่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี
๓. พระปรางค์สามยอด
เป็นศิลปะเขมรแบบบายน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ñø สร้างด้วยศิลาแลง หินทราย
และตกแต่งลวดลายปูนปัœนที่สวยงาม มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน ๓ องค์ มีฉนวนทางเดิน
เชื่อมติดต่อกัน ตรงซุ้มประตูเดิมคงมีทับหลัง แต่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ เสาประดับกรอบประตู
แกะสลักเป็นรูปษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว เป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตูศิลปะ
เ¢มรแบบบายน
ô. ÈาลพระกาÌ
เป็นเทวสถานเก่าแก่ของขอม เรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า “Èาลสูง” มีทับหลังทำาด้วยศิลาทราย
สลักรูปนารายณ์บรรทมสิทธุ์ อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ ñö วางอยู่ติด½าผนังวิหารหลังเลçกชั้นบน และ
ยังพบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยม
ด้านหน้าสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔
ภายในประดิษฐานพระนารายณ์ทรงยืน ทำาด้วยศิลา
Èาลสูง
ò องค์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน

õ. บ้านหลวงรับราªทูต (บ้านวิªาเยนทร์)
สร้างขึ้นในสมัยสมเดçจพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้คณะทูตจากประเทศ½รั่งเศส
ชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี พ.ศ. òòòø พำานักยังสถานที่แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า บ้านหลวงรับราชทูต และ
ยังเป็นที่พำานักของเสนาบดีชาวกรีก คอนสแตนติน ¿อลคอล หรือ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์

ö. พระที่นั่งไกรสรสีหราª หรือ พระที่นั่งเยçน
สมเดçจพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำารวจจันทรุปราคา
เมื่อวันที่ ññ ธันวาคม พ.ศ. òòòø เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว มีผังเป็นทรงจัตุรมุข ตรงมุขด้านหน้ามี
มุขเดçจยื่นออกมา และมีสีหบัญชรกลางมุขเดçจ ก่อด้วยอิฐสอปูน เป็นอาคารทรงไทย ประตูหน้าต่าง
เป็นแบบสี่เหลี่ยมสอบเข้าหากัน ซุ้มหน้าต่างและซุ้มประตูทำาด้วยปูนปัœนเป็นซุ้มเรือนแก้ว

÷. วัดสันเปาâล
เดิมชือ่ วัดเ«นต์ ปอล (Saint Paul) เป็นวัดทางคริสตศาสนาทีส่ มเดçจพระนารายณ์มหาราช
ทรงพระราชทานที่ดินให้แก่บรรดาบาทหลวงเจซูอิต ที่เดินทางเข้ามาในสยามเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๙
ภายในบริเวณมีอาคารรูปแปดเหลี่ยมสูง ๓ ชั้น โดยชั้นบนสุดสามารถใช้ตั้งกล้องดูดาวได้ ปัจจุบัน
ยังคงมีร่องรอยแนวบันไดและช่วงชั้นปรากฏให้เหçนที่ผนัง แต่สำาหรับอาคารอื่น ๆ เช่น ที่พักของ
บาทหลวงเจซูอิต ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และหมู่อาคารต่าง ๆ ไม่ปรากฏให้เหçนแล้ว
ø. วัดมณีªลขัณ±์
เดิมชื่อ “วัดเกาะแก้ว” เนื่องจากตั้งอยู่บนเกาะกลางท้องทุ่งพรหมมาสตร์ จากหลักฐาน
ทีป่ รากฏสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างมาแต่ครัง้ รัชสมัยสมเดçจพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. òñùù-òò๓ñ)
เป็นวัดสำาคัญเก่าแก่คู่เมืองลพบุรี เปรียบเสมือน “ประตูเมืองลพบุรี” ภายในวัดมีปูชนียสถาน
ที่สำาคัญ คือ เจดีย์หลวงพ่อแสง เป็นเจดีย์ฐานเลçกรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองทรงสูงชลูด มีฐาน
ขนาด ñ๕.ô๐ เมตร เป็นที่เคารพสักการะของชาวลพบุรีเป็นอย่างมาก
ù. หอâสภณÈิลปŠ
ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณวั ด เชิ ง ท่ า
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ò๕ô๐ โดยดำาริ
ของพระครูโสภณธรรมรัต เจ้าอาวาส
วัดเชิงท่าสมัยนั้น เพื่อเป็นสถานที่
รวบรวมและจั ด แสดงโบราณวั ต ถุ
ศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าทางศาสนา
แบ่งส่วน¨ัดแสดงออ¡เ»šน »ระวัตวิ ดั
พระสง¦์ พระธรรม พระพุทธเจ้า
และพระศรีอาริยเมตไตรย

๑ð. พิพิ¸ภัณ±์เรือพื้นบ้าน วัดยาง ณ รังสี
วัดยาง ณ รังสี เดิมชื่อ “วัดพÞายาง” เนื่องจากภายในบริเวณวัด มีต้นยางขนาดใหญ่ยักษ์
สูงตระหง่านท่ามกลางดงต้นยาง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาลพบุรี สันนิษฐานว่า เดิมเป็นวัดโบราณอยู่กลางป†า
น่าจะมีอายุตั้งแต่สมัยละโว้ เนื่องจากมีประติมากรรมหินทรายประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัด
คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก ò องค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ñ องค์ และพระพุทธรูปปางสมาธิ
อีก ñ องค์
ที่ศาลาการเปรียญหลังเก่า เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณ±์เรือพื้นบ้านแห่งแรกของประเทศไทย
จัดแสดงเรือพื้นบ้านโบราณจำานวนมาก

๑๑. หมู่บ้านดินสอพอง
อยู่ที่บ้านหินสองก้อน เป็นหมู่บ้านที่มี
การทำาดินสอพองแทบทุกครัวเรือน ซึ่งบริเวณ
นัéน¨ะมีดินสี¢าว เรีย¡ว่า “ดินมาร์ล” ซึ่งเป็นดิน
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับการทำาดินสอพอง

หมู่บ้านนวัตวิ¶ี จำานวน ô หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๕ ต.ถนนใหญ่, หมู่ที่ ù
ต.นิคมสร้างตนเอง, หมู่ที่ ñ ต.เขาพระงาม และหมู่ที่ ø ต.นิคมสร้างตนเอง

๒. อำาเภอบ้านหมี่
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
ทีว่ า่ การอำาเภอบ้านหมี่ ตัง้ อยูท่ ถี่ นนเทศบาล เขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เดินทางด้วยรถยนต์
อยูห่ า่ งจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ ๓ñ กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถไ¿จะอยูห่ า่ งจากจังหวัดลพบุรี
ระยะทางประมาณ òø กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๕ø๕.öù÷ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๓öô,๕๕ö ไร่ คิดเป็นร้อยละ ù.ô๓ ของพื้นที่จังหวัดลพบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ราบแบน
มีความสูงต่างกันไม่เกิน ๕๐ ¿ุต พื้นที่ราบลูกคลื่น มีลักษณะความสูงต่างกันระหว่าง ๕๐ - ñ๕๐ ¿ุต
ทางทิศเหนือของอำาเภอ ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของอำาเภอบ้านหมี่ ถือเป็นอำาเภอทีม่ พี น้ื ทีข่ นาดใหญ่
เป็นลำาดับที่ ๓ ของจังหวัดลพบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
และอำาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอเมืองลพบุรี และอำาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอเมืองสิงห์บุรี และอำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
คำาขวัÞ
“เมืองอู่ข้าวอู่น้ำา วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองผ้ามัดหมี่ สตรีแสนงาม”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น òñ ตำาบล ñ๕÷ หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น เทศบาลเมือง ñ แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ò๐ แห่ง
Èาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอื่นบ้างเป็นส่วนน้อย เช่น
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม (วัดของพุทธศาสนา จำานวน øø แห่ง, โบสถ์คริสต์ จำานวน ñ แห่ง)
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
๑) ประเพณีกาำ ¿‡า เป็นประเพณีทช่ี าวไทยพวนสืบทอดต่อกันมานับตัง้ แต่สมัยโบราณ คำาว่า
“กำา” ในภาษาพวนหมายถึง การนับถือการสักการะบูชา และคำาว่า “¿‡า” หมายถึงสวรรค์ หรือ
ผู้ที่เป็นเจ้าอยู่บนท้อง¿‡า ตามปกติประเพณีกำา¿‡าจะจัดขึ้นในวันขึ้น ò ค่ำา เดือน ๓ ถือเป็น
วันเริ่มงาน เรีย¡¡ันว่า “กำาต้อน” คนไทยพวนได้กำาหนดจัดพิธีกำา¿‡าขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญูกตเวทีต่อเทพยดาแห่งท้อง¿‡า

๒) ประเพณีแห่พระÈรีอาริยเมตไตรย วัดไลย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็น
เวลายาวนาน โดยกำาหนดจัดงานดังกล่าวในวันขึ้น ñô ค่ำา เดือน ö ของทุกปี เริ่มต้นขบวนชักพระ
จากวัดไลย์ ในเขตอำาเภอท่าวุ้ง ไปตามถนนทางทิศตะวันออก จนถึงโรงเรียนวัดท้องคุ้ง เขตอำาเภอ
บ้านหมี่ และวนกลับมายังวัดไลย์
๓) งานประเพณีแข่งเรือยาวและเทÈกาลของดีบ้านหมี่ จัดขึ้นบริเวณสวนสมเดçจย่า Ï
ต.บ้านกล้วย โดยมีกำาหนดจัดงานช่วงเดือนกรก®าคมของทุกปี
ô) ประเพณีเส่อกระจาด (ãส่กระจาด) มีกำาหนดจัดงานในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา
จำานวน ๓ วัน วันแรก ทุกบ้านจะทำาข้าวปุ‡นหรือขนมจีน รวมทั้งอาหารคาวหวานต่าง æ วันที่ ๒ หรือ
วันเส่อกระจาด เจ้าบ้านจะต้อนรับแขกด้วยการนำาขนมจีน น้ำาพริก น้ำายา อาหารคาวหวาน ก่อนกลับ
แขกจะนำาของที่เตรียมมา เช่น กล้วย อ้อย มะพร้าว มาเส่อกระจาด (ใส่กระจาด) ให้แก่เจ้าบ้าน
และเจ้าบ้านจะมอบข้าวต้มมัดคนละ ñ มัด แก่แขก เพื่อเป็นการแสดงน้ำาใจตอบแทน ในวันสุดท้าย
คือ วันเทศน์มหาชาติ เจ้าบ้านจะนำาข้าวของที่ได้จากการเส่อกระจาดไปทำาบุญที่วัด ถือว่าเป็นอัน
เสรçจพิธี
õ) ประเพณีสารทพวน เป็นประเพณีการทำาบุญในวันแรม ñ๕ ค่ำา เดือน ù ของทุกปี
โดยทุกบ้านจะทำาบุญด้วยขนมกระยาสารท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว
ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. พระอุâบส¶จัตรุ มุขวัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) เป็นพระอุโบสถทีส่ วยงามและใหญ่
ที่สุดในจังหวัดลพบุรี พระบาทสมเดçจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสดçจพระราชดำาเนิน
พร้อมด้วยสมเดçจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (ในครั้งนั้นทรงบรรดาศักดิ์
สมเดçจพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า¿‡าวชิราลงกรณ) ทรงยกช่อ¿‡าพระอุโบสถ นอกจากนัน้ ยังมีวหิ ารเก่าแก่
หลังเลçก และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองรูปทรงงดงาม
๒. เจดียว์ ดั เªียงงา เป็นเจดียเ์ ก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มืองทีม่ คี วามงามด้านสถาปัตยกรรม มีรปู ทรง
คล้ายเจดีย์ทางภาคเหนือของไทย
๓. ภาพจิตรกรรม½าผนังãนพระอุâบส¶วัดหินป˜กãหÞ่ วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ö เป็นภาพ
จิตรกรรม½าผนังที่สวยงาม
ô. พระเจดีย์เมตตามหารัตนะรังษี วัดห้วยแก้ว เจดีย์กลางน้ำา เป็นศิลปะแบบผสมผสาน
ไทย ขอม พม่า ตัวโครงสร้างมีสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบสุโขทัย ภายในเป็นที่ี
ประดิษฐานพระเจดียห์ ยกขาวซึง่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ และพระพุทธรูปหยกขาว ø องค์ เพือ่ ให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้

พระเจดีย์เมตตามหารัตนะรังษี
วัดห้วยแก้ว

õ. ภาพจิตรกรรม½าผนังãนพระอุâบส¶ วัด¸รรมิการาม วาดขึน้ ในช่วงราวสมัยรัชกาลที่ ๕
ลักษณะเป็นรูปแบบ½ีมือช่างหลวง แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ โดยเริ่มเนื้อหาแรกที่ผนังด้านหลัง
องค์พระประธาน คือ พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพา ลำาดับต่อมา

ทางผนังด้านทิศเหนือ เป็นเรื่องการเสดçจออกผนวช, ผจญมาร, ตรัสรู้, ประทานธรรม, เสดçจ
ดับขันธ์ปรินิพพาน และการสมโภชแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ö. พระนอน วัดเขาวงก® พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประดิษฐานบริเวณไหล่เขาสนามแจง
องค์พระนอนมีความงดงาม และมีถ้ำาซึ่งเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำานวนมาก
หมู่บ้านนวัตวิ¶ี จำานวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ñ ต.บางพึ่ง, หมู่ที่ ò ต.บ้านทราย และ
หมู่ที่ ñ๐ ต.หินปัก

๓. อำาเภอªัยบาดาล
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอชัยบาดาล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ
ñ,ò๕๓ ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ ùò กิโลเมตร พื้นที่มีลักษณะ
เป็นที่ราบสูง และที่ราบสลับเนินเขา มีแม่น้ำาป†าสักไหลผ่าน มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียง
ดังนีé
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอท่าหลวง และอำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
และอำาเภอมวกเหลçก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอลำาสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอโคกสำาโรง อำาเภอสระโบสถ์ และอำาเภอโคกเจริญ
คำาขวัÞ
“ศูนย์การค้าเศรษฐกิจการเกษตร เขตป†าสักอนุรักษ์เขาสมโภชน์
รุ่งโรจน์หลากหลายวัฒนธรรม
สวยล้ำาน้ำาตกวังก้านเหลือง”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ñ÷ ตำาบล ñ๓ö หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น เทศบาลตำาบล ñ แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ñö แห่ง
Èาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอื่นบ้างเป็นส่วนน้อย เช่น
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม (วัดของพุทธศาสนา จำานวน ø÷ แห่ง, มัสยิด จำานวน ò แห่ง)
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
๑) ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ (ปุนเท่ากง ปุนเท่าม้า) ของคนไทยเชือ้ สายจีนในเขตเทศบาล
ตำาบลลำานารายณ์ เป็นงานประจำาปีที่จัดขึ้นหลังจากวันตรุษจีนผ่านไปแล้ว ๕ วัน และจะมีขบวนแห่
เจ้าพ่อเจ้าแม่ในวันที่ ö ซึง่ จะตรงกับประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
๒) ประเพณีการเลีย้ งเจ้าบ้าน เป็นประเพณีทช่ี าวบ้านในอำาเภอชัยบาดาลได้กระทำาติดต่อ
กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เชื่อกันว่าเมื่อได้กระทำาพิธีนี้แล้วจะทำาให้ครอบครัวได้รับความร่มเยçน
เป็นสุข ประเพณีนจ้ี ดั ทำาในวันขึน้ ö ค่าำ เดือน ö ชาวบ้านจะไปพร้อมกันทีศ่ าลเจ้าประจำาหมูบ่ า้ น
ในเวลา ๐ø.๐๐ - ๐ù.๐๐ น. ทุกคนจะนำาสิ่งของต่าง ๆ ดังกล่าวใส่ถาด กระด้ง เข่งปลาทู หรือ
ภาชนะอืน่ ๆ กçได้ นำาไปทีศ่ าลเจ้า จุดธูปเทียนบอกเล่าให้มารับสิง่ ของทีต่ นเตรียมไป

๓) ประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก
ตามความเชื่ อ ของคนบ้ า นบั ว ชุ ม แถบนี้
ที่เชื่อกันว่า ทุกสิ่งมี “ขวัÞ” หรือมีเทพเจ้า
ที่เรีย¡ว่า “พระแม่âพสพ” สถิตอยู่ เมื่อ
ชาวบ้านทำานา เพาะปลูกข้าวและเกçบเกีย่ วแล้ว
ก่อนนำาข้าวมาบริโภคหรือจำาหน่าย จะมีการ
ทำาพิธี “สู่ขวัÞข้าว” ทำานองเป็นการบูชา
พระแม่โพสพทีส่ ถิตอยูใ่ นข้าว เป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ ซึง่ ต่อมาเมือ่ รับวัฒนธรรม
แบบชาวพุทธเถรวาท ซึ่งปฏิเสธการบูชา การบวงสรวง จึงได้ปรับประเพณีนี้ให้เข้ากับวัฒนธรรม
ความเชือ่ ดัง้ เดิมของตน คือ การนำาข้าวแรกเกีย่ วไปถวายพระหรือก่อเป็นพระเจดีย์ เพื่อเป็นการ
ทำาบุญเป็นพุทธบูชาแทน และถือเป็นการปฏิบัติตามคำาสอนในพระพุทธศาสนากçได้ โดยถือคติ
ปฏิบัติเช่นนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน
ô) เทÈกาลกินปลา ªิมพุทรา ตำาบลªัยบาดาล จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำาบลชัยบาดาล
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พุทรา ๓ รส ปลาน้ำาจืด จากเขื่อนป†าสักชลสิทธิ์ เช่น ปลากด
ปลาสวาย ปลานิล และปลาอื่น ๆ มีปลาตากแห้งหรือแดดเดียว เช่น ปลาช่อน ปลาตะเพียน
ปลาหลด นอกจากนี้ยังมีปลาร้า ปลาส้ม และสินค้าอย่างอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ที่จับขึ้นสด æ
จากอ่างเกçบน้ำาเขื่อนป†าสักชลสิทธิ์ อยู่ติดกับตลาดต้องชม ทำาให้ปลาและผลิตภัณ±์ปลาที่จำาหน่าย
มีราคาถูกกว่าตลาดทั่วไป
ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. เขตห้ามล่าสัตว์ป†าเขาสมâภªน์
มีเนื้อที่ประมาณ ø,ôô๐ ไร่ เป็น
เทือกเขาหินปูน มีลกั ษณะสูงชันทอดตัวยาวไป
ตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีถ้ำาและหน้าผา
จำานวนมาก มีที่ราบในหุบเขา ò แห่ง และ
ที่ราบบนเขา ñ แห่ง มีแหล่งน้ำาซับกระจายอยู่
ทั่วไป เป็นป†าต้นน้ำาที่มีความสำาคัญของจังหวัด
ลพบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สัตว์ป†า พืชพันธุ์ต่าง ๆ ลานหินผุด ถ้ำา ซาก¿อสซิลอายุ
ประมาณ òø๐ ล้านปี ซึ่งเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาสำาคัญที่แสดงว่า บริเวณเทือกเขาแห่งนี้
เคยเป็นไหล่ทวีป อยู่ใต้น้ำามาก่อน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป†าเพื่อศึกษาธรรมชาติ นักท่องเที่ยว
สามารถชมพระอาทิตย์สาดแสงสีทองในยามเช้าพาดผ่านเทือกเขาพังเหย และชมพระอาทิตย์ตกดิน
บริเวณเขาสมโภชน์

วัดเขาสมâภªน์

๒. วัดเขาสมâภªน์ มีที่ดินตั้งวัด ò๐๐ ไร่ บริเวณที่ตั้งล้อมรอบไปด้วยภูเขา ๓ ด้าน
รอบ ๆ บริเวณร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ที่ดินของวัดแบ่งเป็น ò ส่วน อยู่บนภูเขาและที่ราบ
เชิงภูเขา ภูเขาแห่งนีเ้ ตçมไปด้วยถ้าำ ต่างๆ ทีม่ คี วามสวยงามตามธรรมชาติอยูเ่ ป็นจำานวนมากกว่า ๑๙ ถ้าำ
เฉพาะถ้ำาที่ปรากฏชื่อมีดังนี้ คือ ถ้ำาใหญ่ ถ้ำาเจดีย์ ถ้ำาเพชร ถ้ำารำาวง ถ้ำาสิงโต ถ้ำาบ่อทิพย์ ÏลÏ
ภายในแต่ละถ้ำานักท่องเที่ยวจะพบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม

หลวงพ่อãหÞ่

ภายãน¶้ำาพรหมâลก

๓. วัด¶้ำาพรหมâลก อยู่บริเวณเชิงเขาสมโภชน์ บริเวณวัดบรรยากาศร่มรื่น มีการค้นพบ
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทขวานหินตัด ยุคสมัยหินตอนปลาย อายุราว ๓,๐๐๐ ปี ใบหอก
สำาริด ภาชนะดินเผาในยุคโลหะ อายุประมาณ ò,๕๐๐ ปี พระพุทธรูปสลักด้วยไม้สมัยอยุธยา
ตอนปลาย หรือ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ ò๓ - òô พุทธศาสนิกชน
ยังสามารถเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปสมัยทวารวดีได้ในถ้ำาพรหมโลก

พระพุท¸รูปปางปฐมเทÈนา
วัด¶้ำาเขาปรางค์

ô. วัด¶้ำาเขาปรางค์ ภายในวัดมีเจดีย์พระนวโลกุตระ หรือเจดีย์ ù ยอด สีทองอร่าม
ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาเอกของโลก (องค์ปฐม) พระ สารีริกธาตุของพระอรหันต์ ตลอดจนอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ทั่วทั้งประเทศ ภายในวัดประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่กราบไหว้แก่พุทธศาสนิกชน
õ. âครงกระดูกมนุษย์สมัยâบราณ
อายุกว่า ๒,÷ðð ป‚
บริเวณบ้านสำาราญชัย หมู่ที่ ø ตำาบล
หนองยายโตะ โดยพืน้ ทีข่ ดุ ค้นมีเนือ้ ทีป่ ระมาณ
ñ ไร่เศษ ขุดค้นพบหลุมทั้งสิ้น ñ๐ หลุม พบ
โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ ñù โครง เป็น
เพศชาย ø โครง เป็นเพศหญิง ññ โครง หลุม
ลักษณะมีความลึกประมาณ ñ.๕๐ - ò.๐๐ เมตร
โครงกระดูกส่วนใหญ่มีสภาพที่สมบูรณ์มาก
ใกล้เคียงกันยังพบหม้อ ไห และหินรูปร่างต่าง ๆ
âครงกระดูกมนุษย์
คล้ายกับเครือ่ งใช้โบราณอยูใ่ กล้กบั โครงกระดูก
สมัยâบราณ
อีกด้วย
หมู่บ้านนวัตวิ¶ี จำานวน ô หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ñ ต.ท่ามะนาว, หมู่ที่ ñ ต.นาโสม, หมู่ที่ ù
ต.ศิลาทิพย์ และหมู่ที่ ù ต.ชัยบาดาล

ô. อำาเภอท่าวุ้ง
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอท่าวุ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำาเภอเมืองลพบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ñ๕ กิโลเมตร ที่ว่าการอำาเภอท่าวุ้ง ตั้งอยู่บนเส้นทางหมายเลข ๓ññ ลพบุรี - สิงห์บุรี สภาพพื้นที่
เป็นทีร่ าบลุม่ เหมาะแก่การทำาการเกษตร ทำานาและทำาสวน มีแม่นา้ำ ไหลผ่านสองสาย คือ แม่นา้ำ ลพบุรี
และแม่น้ำาบางขาม มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อำาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอเมืองสิงห์บุรี อำาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
และอำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
คำาขวัÞ
“ท่าวุ้งมีนานโบราณกล่าว
เค้าได้เอาคลองน้ำามาทำาชื่อ
คลองวกวนเว้าดั่งเขากระบือ
แต่คนซื่อไม่คดตามเหมือนน้ำาคลอง”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ññ ตำาบล ñòø หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น เทศบาลตำาบล ๕ แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ÷ แห่ง
Èาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งสิ้น ๓ù แห่ง และศาลเจ้า ò แห่ง
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
๑) ประเพณีแห่พระÈรีอาริยเมตไตรย วัดไลย์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ประเพณี
ªักพระÈรีอาริย์” เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน เดิมทีจัดขึ้นปีละ ò ครั้ง คือ
ในช่วงหน้าน้ำา แรม ô ค่ำา เดือน ññ เริ่มต้นขบวนชักพระจากวัดไลย์ ในเขตอำาเภอท่าวุ้ง ไปยัง
วัดมหาสอน เขตอำาเภอบ้านหมี่ และวนกลับมายังวัดไลย์ เรียกอีกชือ่ ว่า “ประเพณีªกั พระทางน้าำ ”
แต่เมือ่ มีการสร้างเขือ่ นเจ้าพระยาขึน้ ทำาให้นาำ้ ในแม่นาำ้ บางขามไม่เป็นไปตามÄดูกาล ประเพณีชกั พระ
ทางน้าำ จึงได้ยกเลิกไปตัง้ แต่ปี พ.ศ. ò๕๐÷ โดยปัจจุบนั เปลีย่ นเส้นทางเป็นถนนเรียบแม่นาำ้ บางขาม
ไปทางทิศตะวันตก จนถึงวัดเทพอำาไพ อำาเภอบ้านหมี่ และวนกลับ สำาหรับช่วงÄดูแล้ง ตรงกับวัน

ขึน้ ñô ค่าำ เดือน ö จัดขบวนชักพระไปตามถนนทางทิศตะวันออก จนถึงโรงเรียนวัดท้องคุง้ อ.บ้านหมี่
แล้วจึงวนกลับมายังวัดไลย์
๒) งานประเพณีสงกรานต์ แห่หลวงพ่อบุÞมี วัดเขาสมอคอน นำารูปหล่อหลวงพ่อ
จัดขบวนแห่ไปรอบชุมชน ให้ชาวชุมชนได้ร่วมสรงน้ำารูปหล่อหลวงพ่อบุญมีโดยทั่วกัน
๓) ประเพณีแห่เทียนจำานำาพรรษา
ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. วัดไลย์ ตั้งอยู่ริมคลองจ้าวท้าว พระวิหาร
ของวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ
มีลกั ษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ภายในประดิษฐาน
พระประธานขนาดใหญ่ปางสมาธิ ลงรักปิดทอง มี
ซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ที่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหาร มีภาพ
ปูนปัœนเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมโพธิ นับว่าเป็น
ภาพประติมากรรม½าผนังขนาดใหญ่ ที่มีความสำาคัญ
ชิ้นหนึ่งของชาติ นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถ และ
วิหารรูปมณ±ปยอดปรางค์อยู่ใกล้กับพระวิหาร มี
พิพธิ ภัณ±์ประจำาวัด จัดแสดงเรือ่ งราวในอดีตของวัด
พระพุทธรูป คัมภีร์โบราณ เครื่องลายคราม เครื่องมือ
เครื่องใช้สมัยโบราณอีกมากมาย

๒. วัดเขาสมอคอน บริเวณเทือกเขาสมอคอนมีความสำาคัญด้านประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่า
ถึงตำานานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่อง ที่น่าสนใจจากหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์
ฉบับราชบัณ±ิตยสถาน กล่าวไว้ว่า “à¢ÒÊÁÍ¤Í¹¹Õéà»š¹·ÕèÍÂÙ‹¢Í§ ÊØ¡¡·Ñ¹µÉÕ ÍÒ¨ÒÃÂ¢Í§
¾ÃÐà¨ŒÒÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÃÒª áÅÐ¾ÃÐÂÒ§íÒàÁ×Í§ ¡ÉÑµÃÔÂàÁ×Í§¾ÐàÂÒ «Öè§¹‹Ò¨Ðà»š¹ÃÒªÇ§ÈË¹Í§áÊ
âÂ¹¡ àªÕÂ§áÊ¹ ·Ñé§ÊÍ§¾ÃÐÍ§¤ à¾ÃÒÐàÁ×èÍ·Ã§¾ÃÐàÂÒÇä´ŒàÊ´ç¨ÁÒÈÖ¡ÉÒÈÔÅ»ÇÔ·ÂÒ·Õèà¢ÒÊÁÍ¤Í¹
áË‹§¹Õé «Öè§ÊÁÑÂ¹Ñé¹ ¡ÉÑµÃÔÂ¼ÙŒ¤ÃÍ§àÁ×Í§Å¾ºØÃÕ¡çà»š¹ÃÒªÇ§Èà´ÕÂÇ¡Ñ¹”

หมูบ่ า้ นนวัตวิ¶ี จำานวน ๓ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี ñ, หมูท่ ่ี ๕ และ หมูท่ ่ี ñ๐ ต.เขาสมอคอน

õ. อำาเภอพัฒนานิคม
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอพัฒนานิคม ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรี มีระยะห่างจากจังหวัดลพบุรี
ประมาณ ๕ñ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ øôø ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ ไร่
มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา บริเวณเนินเขาพื้นที่จะมีลักษณะเป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่
มีความลาดเทประมาณร้อยละ ò - ñö ส่วนใหญ่ที่ดินจะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ ส่วนบริเวณ
ภูเขาเกิดจากการโค้งตัวและการยุบตัวของผิวโลก ทำาให้มีระดับความสูง - ต่ำาต่างกันมาก มีความ
ลาดเทมากกว่าร้อยละ ๑๖ และมีความสูงจากระดับน้าำ ทะเลประมาณ ñ๐๐ - ÷๕๐ เมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอเมืองลพบุรี อำาเภอโคกสำาโรง
และอำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอมวกเหลçก อำาเภอแก่งคอย
และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
อำาเภอแก่งคอย อำาเภอวังม่วง และอำาเภอมวกเหลçก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอเมืองลพบุรี อำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี
และอำาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
คำาขวัÞ
“เขื่อนป†าสักชลสิทธิ์งามตระการ สูงตระหง่านเขาพระยาเดินธง ดงน้ำาผึ้ง โคนม ไก่เนื้อ
งามมากเหลือทุ่งทานตะวัน พิพิธภัณ±์บ้านโป†งมะนาว”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ù ตำาบล øù หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น เทศบาลตำาบล ô แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ÷ แห่ง
Èาสนา
การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอื่นบ้าง
เป็นส่วนน้อย เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม (วัดของพุทธศาสนา จำานวน øñ แห่ง, มัสยิด
จำานวน ñ แห่ง)
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น ประเพณีตักบาตรปลา
ตำาบลหนองบัว วิถีชีวิตชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เป็นต้น

ส¶านีร¶ไ¿
âคกสลุง

เขื่อนป†าสักªลสิท¸ิì

จุดªมพระอาทิตย์ขน้ึ ๒÷ð องÈา
ยอดเขาพระยาเดิน¸ง

ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. เขื่อนป†าสักªลสิท¸ิì เขื่อนแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้น
ตามพระราชดำาริ พระบาทสมเดçจพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตัวเขือ่ นมีความยาวประมาณ
ô,øö๐ เมตร นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไ¿จากจุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่อชมความงดงามของ
เขือ่ นป†าสักชลสิทธิ์ ไปนมัสการพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิม์ งคลชัย นอกจากนัน้ ยังสามารถ
ชมพิพิธภัณ±์เขื่อนป†าสักชลสิทธิ์, พิพิธภัณ±์ปลา และเลือกซื้อของ½ากได้อีกด้วย
๒. จุดªมพระอาทิตย์ขน้ึ ๒÷ð องÈา ยอดเขาพระยาเดิน¸ง สัมผัสหมอ¡อ่อน ๆ ยามเช้า
สัมผัสอากาศเยçนสบาย ชมความงดงามของเขือ่ นป†าสักชลสิทธิ์ “เขือ่ นของพ่อ” ได้จากตรงนี้
๓. สะพานร¶ไ¿ลอยน้ำา เขื่อนป†าสักªลสิท¸ิì ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ปริมาณน้ำาที่เกçบกักได้ในเขื่อนป†าสักชลสิทธิ์มีสูงมาก ทำาให้ทางรถไ¿ที่ผ่านเขื่อนป†าสักชลสิทธิ์ช่วง
บ้านโคกสลุงนั้นสวยแปลกตา เสมือนว่าทางรถไ¿นั้นลอยน้ำาได้นั่นเอง
ô. ทะเลน้ำาจืดบ้านมะนาวหวาน ในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพÄษภาคม ของทุกปี น้ำาใน
เขือ่ นป†าสักชลสิทธิจ์ ะมีปริมาณน้อย บริเวณบ้านมะนาวหวานจะเกิดชายหาดให้ลงเล่นน้ำาได้
õ. ทุ่งทานตะวัน เกçบภาพประทับใจท่ามกลางทุ่งทานตะวันที่บานไกลสุดสายตา บริเวณ
ตำาบลช่องสาริกา ตำาบลชอนน้อย ตำาบลพัฒนานิคม และตำาบลหนองบัว ในช่วงเดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

เขื่อนป†าสักªลสิท¸ิì

ö. น้ำาตกสวนมะเดื่อ
เกิดจากธารน้ำาของห้วยมะเดื่อ
ซึ่งเป็นลำาน้ำาสาขาเลçก ๆ ของ
แม่น้ำาป†าสัก มีทั้งหมด ÷ ชั้น
อยู่ ห่ า งจากแหล่ งโบราณคดี
และพิพิธภัณ±์บ้านโป†งมะนาว
๓.๕ กิโลเมตร

÷. แหล่งâบราณคดีและพิพิ¸ภัณ±์บ้านâป†งมะนาว จากหลักฐานทางโบราณคดีทำาให้
สันนิษฐานว่า เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยและสุสาน มีอายุราว ๓,๕๐๐ ปี ก่อนประวัติศาสตร์ มีการ
ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณกว่า ñ๐๐ โครง ถูก½ังไว้พร้อมกับเครื่องเซ่น อาทิ กำาไล
แหวนสำาริด ลูกปัดกึ่งอัญมณี ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหลçก ขวานหินขัด เป็นชุมชนที่มีการ
ติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่น โดยใช้เส้นทางน้ำาและการเดินเท้า เนื่องจากขุดค้นพบโครงกระดูก
ชาวต่างชาติ และวัตถุโบราณ อาทิ กำาไลสำาริดจากจีน หรือลูกปัดในวัฒนธรรมดองซอนของเวียดนาม
นอกจากนั้นยังติดต่อค้าขายกับชุมชนในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขุดพบภาชนะดินเผา
ที่มีการใช้สี ลวดลาย ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะแถบนั้น

ø. อุทยาน¿อส«ิลบ้านปากª่องสาริกา ค้นพบ
ซากดึกดำาบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล กระจายอยู่ทั่วพื้นที่
เขาเอราวัณ เป็นหลักฐานสำาคัญทางธรณีวิทยาย้อนกลับไป
ถึงยุคเพอร์เมียน ประมาณ ò๓๐ - òø๐ ล้านปีมาแล้ว
พบหอยแอมโมไนต์ตระกูลปลาหมึก ซึ่งดำารงเผ่าพันธุ์อยู่
ตลอดช่วงมหายุคพาลีโอโซนิค (๕÷๐ - ò๓๐ ล้านปี) ต่อเนือ่ ง
จนถึงมหายุคซีโซโซอิค (ò๓๐ - ö๕ ล้านปี) นอกจากนี้ยังพบ
หอยนอติลุส (หอยงวงช้าง) คชข้าวสาร หอยกาบเดี่ยว
บางชนิด สิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียวจำาพวกโปรโตซัวและพลับพลึง
ทะเล เป็นต้น

หอยแอมâมไนต์ตระกูลปลาหมึก

หอยนอติลุส (หอยงวงª้าง)

หมูบ่ า้ นนวัตวิ¶ี จำานวน ๓ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี ๓ ต.ดีลงั , หมูท่ ่ี ô ต.หนองบัว และหมูท่ ่ี ö
ต.พัฒนานิคม

ö. อำาเภอâคกสำาâรง
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอโคกสำาโรง ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ùøò.ù๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕÷ö,øòø ไร่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา ประกอบด้วยพื้นที่ราบจำานวน ôø๓,ù๓ò ไร่ พื้นที่ภูเขา
จำานวน ùò,øùö ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอชัยบาดาล และอำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
คำาขวัÞ
“เขาวงเสียด¿‡า น้อยหน่าเลิศรส ข้าวโพดพันธุ์ดี มากมีวัวควาย ดอก½‡ายขาวโพลน
เมืองคนรับสงบ”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ñ๓ ตำาบล ñ๓÷ หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น เทศบาลตำาบล ñ แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ñ๓ แห่ง
Èาสนา
การนับถือศาสนา ประชากรของอำาเภอโคกสำาโรงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือ
ศาสนาอื่นบ้างเป็นส่วนน้อย เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม (วัดของพุทธศาสนา จำานวน ù÷ แห่ง,
โบสถ์คริสต์ จำานวน ñ แห่ง)
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
๑) ประเพณีนมัสการรอยพระพุท¸บาทบนยอดเขาวงพระจันทร์ ตำาบลห้วยโป†ง อำาเภอ
โคกสำาโรง ในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
และนักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นบันไดจำานวน ๓,÷ù๐ ขั้น ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็น
สิริมงคลกับตนเองและครอบครัว
๒) ประเพณีกำา¿‡าพาแลง ประเพณีของชาวไทยพวน ตำาบลหลุมข้าว อำาเภอโคกสำาโรง
จังหวัดลพบุรี เป็นการนับถือการบูชา¿‡า เพือ่ ให้เทวดาเกิดความพึงพอใจ และเป็นการแสดงออกถึง
การขอบคุณที่ประทาน½นให้ตกต้องตามÄดูกาล จัดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

พระพุท¸âªค

ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. เขาวงพระจันทร์ เดิมชื่อเขานงประจันทร์ สูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ ö๕๐ เมตร
มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาจากวัดเขาวงพระจันทร์ ๓,÷ù๐ ขั้น ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดย
แนวบันไดจะยาว ñ,öø๐ เมตร บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท บริเวณเชิงเขา
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน มีนามว่า “พระพุทธโชค” มีขนาดหน้าตัก
ô๕ เมตร สูง ÷๕ เมตร

รูปแกะสลักพระพุท¸เจ้าปางไสยาสน์
(ตะแคง«้าย)

๒. นมัสการพระพุท¸รูปปางไสยาสน์ (แกะสลักบนหิน) และรอยพระพุท¸บาท ทีบ่ ริเว³
เชิงเขาเพนียด (เดิมชื่อเขาสำาเภา) เป็นที่ตั้งของวัดราชบรรทม (เดิมชื่อวัดเพนียด) บนก้อนหิน
ขนาดใหญ่พบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด ปัจจุบัน

รูปแกะสลักพระพุท¸รูปปางต่าง æ

ได้สร้างมณ±ลพระพุทธบาทขึ้นครอบไว้ โดยที่รอบก้อนหินยัง
ปรากฏรูปแกะสลักพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ถึง ù องค์ นอกจากนั้น
บริเวณเชิงเขามีถา้ำ ขนาดเลçก ทีผ่ นังหินหน้าถ้าำ ปรากฏรูปแกะสลัก
พระพุทธเจ้าปางไสยาสน์ (ตะแคงซ้าย) ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
ว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดเช่นกัน
รอยพระพุท¸บาทเบื้องขวา

๓. แหล่งâบราณคดีบ้านพรหมทินãต้
เป็นชุมชนโบราณที่มีผู้คนตั้งถิ่นฐาน
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ ๓,๐๐๐ ปี
มาแล้ว ถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษ
ที่ òñ จากการขุดค้นทางโบราณคดี พบภาษาบาลี
อักษรปัลลวะ (พุทธศตวรรษที่ ññ - ๑๒) และ
อักษรปัลลวะ (พุทธศตวรรษที่ ñ๓) นอกจากนั้น
ยั ง พบเครื่ อ งถ้ ว ยแบบจี น สมั ย ราชวงศ์ เ หมç ง
ภาชนะรูปแบบไหขอม เครือ่ งเคลือบจากกลุม่ เตาศรีสัชนาลัย เศษภาชนะดินเผาตั้งแต่เนื้อธรรมดา
จนถึงเนื้อแกร่ง รวมทั้งเครื่องมือเหลçก ขวานหิน เป็นต้น
ô. ทุ่งทานตะวัน ในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี พื้นที่ตำาบลคลองเกตุ
ตำาบลหนองแขม และตำาบลวังจั่น รอรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสทุ่งทานตะวันบานเช่นกัน

หมูบ่ า้ นนวัตวิ¶ี จำานวน ๓ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หม่ทู ่ี ñ ต.ห้วยโป†ง, หมูท่ ่ี ñ๐ ต.เกาะแก้ว และ
หมูท่ ่ี ññ ต.หลุมข้าว

÷. อำาเภอท่าหลวง
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอท่าหลวงมีพื้นที่ประมาณ ๓÷๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ò๓ô,๓÷๕ ไร่ ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ ÷ø กิโลเมตร
ลักษณะเป็นทีร่ าบสูง โล่งเตียน มีเทือกเขาเป็นแนวเขตอำาเภอ ระดับความสูงของพืน้ ทีไ่ ม่แตกต่างกัน
มากนัก มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
และอำาเภอมวกเหลçก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
คำาขวัÞ
“ท่าหลวงนาม¡ระเดื่อง
แหล่งท่องเที่ยวน้ำาตกวังก้านเหลือง
ลือเลื่องป†าจำาปีสิรินธร
นครโบราณซับจำาปา”
ดอกจำาป‚สิริน¸ร

การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ö ตำาบล ô๕ หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น เทศบาลตำาบล ñ แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ๕ แห่ง
Èาสนา
ประชากรอำาเภอท่าหลวงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำานวน ๓๐ วัด
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
ñ. ประเพณีสงกรานต์
ò. ประเพณีวันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา
๓. ประเพณีลอยกระทง

ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. ป†าจำาป‚สิริน¸ร บริเวณทางด้านทิศใต้ของเมือง
โบราณซับจำาปา เป็นป†าพรุน้ำาจืด ซึ่งบริเวณนี้มีน้ำาท่วมขัง
และมีน้ำาซับตลอดทั้งปี โดยน้ำามาจาก½นที่ตก น้ำาจากเขา
หินปูนนี้จะซึมลงใต้ดิน และไหลรวมเป็นน้ำาใต้ดิน มาพรุขึ้น
ในป†าบ้านซับจำาปา น้ำาบริเวณนี้จึงมีความเป็นด่างสูงกว่า
พื้นที่ในบริเวณป†าพรุแห่งนี้พบต้นไม้ขนาดใหญ่
จำานวนมาก หนึ่งในนั้นพบพันธุ์ไม้ในวงศ์จำาปาที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างจากจำาปีและจำาปาชนิดอื่น พบเฉพาะที่ป†า
ซับจำาปาแห่งนี้ เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตได้ในป†าพรุ
น้าำ จืด ซึง่ โดยปกติแล้ว จำาปีหรือจำาปาทัว่ โลกจะขึน้ บนทีด่ อน
หรือภูเขา และพื้นที่ที่ดินมีการระบายน้ำาได้ดี พืชชนิดใหม่นี้
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระนามาภิไธย
เป็นชื่อพืชชนิดใหม่ว่า Magnolia sirindhorniae Noot.
& Chalermglin มีชื่อไทยว่า “จำาป‚สิริน¸ร”

เส้นทางเดินÈึกษา¸รรมªาติãนป†าจำาป‚สิริน¸ร

ต้นจำาป‚สิริน¸ร

อาณาเขตเมืองâบราณ«ับจำาปา

ป†าจำาป‚สิริน¸ร

๒. เมืองâบราณ«ับจำาปา ค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. òôø๐ มีพื้นที่ประมาณ ๓๕๐ äร่
คล้ายรูปหัวใจ อยูใ่ นเขตหมูท่ ่ี ÷ ตำาบลซับจำาปา ตัง้ อยูบ่ นเนินสูงของขอบทีร่ าบภาคกลางต่อเนือ่ งกับ
ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นจำานวนมาก
ปรากฏร่องรอยที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบแล้วไม่น้อยกว่า ò๐ แหล่ง
หลักฐานที่พบ อาทิ กำาไลหิน แกนกำาไลทำาด้วยหินมาร์ล เศษภาชนะดินเผาของยุคสมัยนั้น เมื่อนำา
สิง่ ทีพ่ บดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีบา้ นแค สามารถกำาหนดอายุได้วา่ เป็นของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคที่ ñ ซึ่งมีอายุประมาณ ò,๕๐๐ ปี - ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว
ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ ñò - ñ๓ มนุษย์ได้รับวัฒนธรรมอินเดีย เช่น ศาสนา ความเชื่อ
อักษร ภาษา จึงอาจกล่าวได้ว่า ราวพุทธศตวรรษที่ ñò หรือประมาณ ñ,๓๐๐ ปีมาแล้ว เป็นสมัย
ที่เมืองโบราณซับจำาปาแห่งนีเ้ ข้าสูย่ คุ ประวัตศิ าสตร์
๓. พิพ¸ิ ภัณ±์«บั จำาปา ตัง้ อยูบ่ ริเวณป†าจำาปีสริ นิ ธร จัดแสดงโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเดçจพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดçจพระเทพรัตนราชสุดา Ï สยาม
บรมราชกุมารี ความสำาคัญของป†าพรุ ตลอดจนเรื่องราวการค้นพบเมืองโบราณซับจำาปา

ภายãนห้องจัดแสดงพิพ¸ิ ภัณ±์«บั จำาปา

ภายãนห้องจัดแสดงพิพ¸ิ ภัณ±์«บั จำาปา

ô. Èูนย์ข้อมูลเมืองâบราณ«ับจำาปาและป†าจำาป‚สิริน¸ร ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคม จัดแสดงเรื่องราวการค้นพบเมืองโบราณซับจำาปาจากหลักฐานที่พบ อาทิ พระพุทธรูป
กำาไลหิน เครื่องใช้ เศษภาชนะดินเผา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของเมืองซับจำาปาในปัจจุบัน

õ. น้าำ ตกวังก้านเหลือง อยู่ในพื้นที่สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง มีสำานักงานสวนรุกขชาติ
วังก้านเหลือง ในพื้นที่ ต.ท่าดินดำา อ.ชัยบาดาล น้ำาตกวังก้านเหลืองเกิดจากตาน้ำาผุดขนาดใหญ่ที่อยู่
เหนือน้ำาตกขึ้นไปประมาณ ñ,ò๐๐ เมตร ไหลมารวมกันเป็นวังกว้างในเขต ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
ซึ่งมีสันหินปูนขวางกั้นอยู่ น้ำาที่ไหลเอ่อมาจากต้นน้ำาจะทิ้งตัวไปปะทะกับสันหินปูน เกิดเป็นน้ำาตก
กว้างกว่า ò๐ เมตร บริเวณนีม้ ตี น้ ก้านเหลืองขึน้ อยูเ่ ป็นจำานวนมาก เป็นทีม่ าของชือ่ น้าำ ตกนัน่ เอง
หมูบ่ า้ นนวัตวิ¶ี จำานวน ๓ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี ñ ต.ซับจำาปา, หมูท่ ่ี ๓ ต.หนองผักแว่น และ
หมูท่ ่ี ๓ ต.ท่าหลวง

ø. อำาเภอสระâบส¶์
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
สภาพพื้นที่อำาเภอสระโบสถ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ô.öñ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ñù๐,๐๐๐ ไร่
โดยประมาณ ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ ÷๐ กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา
และภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ÷๐ เปอร์เซçนต์ของพื้นที่ทั้งหมด ทิศเหนือเป็นภูเขาสลับเนินเขา
ทางทิศใต้เป็นที่ลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอโคกเจริญ และอำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอชัยบาดาล และอำาเภอโคกสำาโรง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอหนองม่วง และอำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี
คำาขวัÞ
“หลวงพ่อยอคุ้มบ้าน ข้าวสารหอมเรืองนาม
โบสถ์งามสมชื่อ ภาษาเป็นสื่อ เลื่องลือวัฒนธรรม”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ๕ ตำาบล ôö หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น เทศบาลตำาบล ñ แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ๓ แห่ง
Èาสนา
ประชากรในอำาเภอสระโบสถ์ จำานวน òñ,๕÷๓ คน นับถือศาสนาพุทธ จำานวน òñ,๕ôô คน
นับถือศาสนาคริสต์ จำานวน ò๓ คน นับถือศาสนาอิสลาม จำานวน ñ คน นับถือศาสนาซิกข์ จำานวน
ò คน และนับถือศาสนาอื่น ๆ จำานวน ๓ คน
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
ñ. ประเพณีแห่หลวงพ่อยอ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดสว่างอารมณ์ เป็นพระพุทธรูป
ที่ประชาชนชาวอำาเภอสระโบสถ์เคารพเลื่อมใส จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันมา¦บูชาเป็นประจำา
ทุกปี
ò. ประเพณีฉลองอุปสมบท
๓. ประเพณีสงกรานต์
ô. ประเพณีวันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา
๕. ประเพณีลอยกระทง

หลวงพ่อสำาเรçจ

ป†าสงวนแห่งªาติ
ป†าวังเพลิง ม่วงค่อม และลำานารายณ์

ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. วัด¸รรมวงษ์ หรือ วัดเขา¶้าำ ตัง้ อยูต่ ดิ เนินเขาในพืน้ ทีเ่ ขตป†าสงวน ในตำาบลนิยมชัย
ทางเข้าวัดช่วงแรกสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาเขียวขจี หรือเหลืองทองอร่ามในÄดูกาลเกçบเกี่ยว
เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัดจะได้บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และเนินเขาสูงต่ำาสลับ
กันไป ภายในวัดจะพบกับพระอุโบสถกลางน้ำาอันงดงามเพียงแห่งเดียวของอำาเภอสระโบสถ์
มีถ้ำาที่อยู่ติดกับเนินเขา ซึ่งแม้จะถูกปิดไว้กçยังสามารถเข้าไปชมปากถ้ำาได้
ในส่วนของสถาปัตยกรรมที่สำาคัญคือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปองค์ใหญ่
ที่สุดในอำาเภอสระโบสถ์ มีนามว่า “หลวงพ่อสำาเรçจ” เป็นพระพุทธรูปปูนปัœนสีทอง ประดิษฐาน
อยู่บนยอดเขา มีบันไดกว่า ô๐๐ ขั้นให้เดินขึ้นไปสักการะ ด้านบนสามารถมองเหçนทัศนียภาพ
ของอำาเภอสระโบสถ์ได้ ๓ö๐ องศา

๒. วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่ของชาวสระโบสถ์ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
และน่าสนใจมากมาย อาทิ พระอุโบสถทรงจัตุรมุขยอดปราสาท ภายในประดิษฐานพระประทาน
และรูปหล่อจำาลองหลวงพ่อยอ พระพุทธรูปสำาคัญประจำาอำาเภอสระโบสถ์ เรียงรายอยูห่ ลายสิบองค์
ภายนอกพระอุโบสถมีวิหารหลังเลçกประจำาทิศทั้งสี่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสำาคัญ ซึ่งบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในองค์พระพุทธรูปให้ได้สักการบูชาด้วย
โดยทั้งหมดรายล้อมด้วยกำาแพงแก้วและต้นไม้ขนาดใหญ่ ให้บรรยากาศร่มรื่น ใกล้กันเป็นหอระ¦ัง
ทรงไทยสามชั้น เป็นที่แขวนระ¦ังที่ชาวบ้านร่วมกันหล่อขึ้น มีทั้งหมด ù ใบ นอกจากนั้นยังมี
มณ±ปจัตุรมุขกลางสระน้ำาขนาดใหญ่ มีสะพานจาก½ั›งทอดยาวไปเป็นทางเดินสู่มณ±ป มีระเบียง
โดยรอบ ภายในมณ±ปจัตุรมุขเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อยอ พระพุทธรูปโบราณ สร้างขึ้นใน
รัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชบิดาของสมเดçจพระนารายณ์มหาราช
บริเวณริมขอบสระได้ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้มคี วามสวยงามและปลอดภัย สามารถพักผ่อนชมทิวทัศน์
ให้อาหารปลา และใช้เป็นสถานที่ออกกำาลังกายได้ด้วย
๓. น้ำาตกเตาต้น เป็นน้ำาตกตามธรรมชาติ อยู่บนเนินเขาบ้านเตาต้น หมู่ ๓ ตำาบลนิยมชัย
มีต้นน้ำามาจากเนินเขาขนาดใหญ่อีกลูกหนึ่งชื่อว่า เขา¿‡าแลบ น้ำาจะไหลลงสู่ลำาธารใหญ่มาสู่น้ำาตก
เตาต้น มีความกว้างประมาณ ö๐ เมตร และน้ำาจากน้ำาตกจะไหลลงจากเนินเขาสู่หมู่บ้าน ระยะทาง
»ระมา³ ๒ - ๓ กิโลเมตร และไหลต่อไปลงสู่อ่างเกçบน้ำาห้วยใหญ่-วังแขม แต่จะมีน้ำาเฉพาะช่วง
Äดู½นในเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน เท่านั้น สภาพป†าไม้โดยรอบแวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้และ
สัตว์ป†าหลากหลายชนิด อาทิ หวายป†า กล้วยป†า กล้วยไม้ป†า และไม้ยืนต้นต่าง ๆ และสัตว์ป†า
อาทิ งูเหลือม งูจงอาง กระรอก ลิงแสม ค่าง ไก่ป†า เป็นต้น
ô. âครงการอ่างเกçบน้าำ ห้วยãหÞ่ (วังแขม)
นอกจากเป็นแหล่งกักเกçบน้ำาเพื่อใช้ในการเกษตร
ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบ
บรรยากาศธรรมชาติ มีความสงบ ทางเข้าและสันเขือ่ น
เหมาะสำ า หรั บ การปั› น จั ก รยานเพื่ อ ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์
และออกกำาลังกาย ในÄดู½นมีจะน้าำ มาก บรรยากาศ
ร่มรื่น เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้บนเนินเขาที่ล้อมรอบ
อ่างเกçบน้ำา นอกÄดู½นที่น้ำาลดลงจะเกิดเป็นลานดิน
กว้างในอ่างเกçบน้ำา สามารถกางเตนท์พักค้างคืนได้
หมูบ่ า้ นนวัตวิ¶ี จำานวน ๓ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี ñ ต.นิยมชัย, หมูท่ ่ี ò ต.มหาโพธิ และ
หมูท่ ่ี ù ต.สระโบสถ์

ù. อำาเภอหนองม่วง
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอหนองม่วงมีพื้นที่ ๕๐๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓ñ๕,öô๕ ไร่ ตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของจังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕÷ กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่
เป็นที่ราบและเนิน มีภูเขาสลับไม่มากนัก ความลาดชันของพื้นที่จะลาดจากเหนือลงใต้ ไม่มีแม่น้ำา
ไหลผ่าน มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอตาก¿‡า อำาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอโคกสำาโรง อำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอโคกเจริญ อำาเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อำาเภอตาก¿‡า อำาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
คำาขวัÞ
“มะม่วงบริบูรณ์ ขนุนยวงงาม
ข้าวหลามอร่อย
ไร่อ้อยเขียวขจี
ประเพณีเพียบพร้อม
นอบน้อมองค์นารายณ์”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ö ตำาบล öö หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น เทศบาลตำาบล ñ แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ö แห่ง
Èาสนา
ประชาชนอำาเภอหนองม่วง จะตัง้ บ้านเรือนอยูก่ นั เป็นกลุม่ เครือญาติ มีการร่วมกันทำากิจกรรม
มีความสามัคคี รักพวกพ้องเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
ñ. ประเพณีสงกรานต์
ò. ประเพณีวันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา
๓. ประเพณีลอยกระทง

ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
วัด¶้าำ เขากระเจียว หมูท่ ่ี ô, วัดสันติสขุ
หมู่ที่ ö ตำาบลหนองม่วง เหมาะสำาหรับผู้ที่ชอบ
การเดินทางท่องเที่ยวทำาบุญ ไหว้พระ เป็นวัด
ที่ชาวหนองม่วงเคารพศรัทธา และมีทัศนียภาพ
อันงดงาม

“บึงทะเลน้อย” อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๓,
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ÷ ตำาบลบ่อทอง อำาเภอ
หนองม่วง พัฒนาเป็นบึงขนาดใหญ่ เหมาะแก่
การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการ
ออกกำาลังกาย
แหล่งท่องเที่ยวเªิงนิเวÈน์ แหล่งท่องเที่ยวเªิงเกษตร อาทิ ทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่,
สวนอินทผาลัม ต.ชอนสารเดช, วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูป้ ลูกเมล่อน ต.ดงดินแดง, ตลาดเกษตรกร
บ้านเขากระทิง ต.บ่อทอง, ตลาดเกษตรกรโรงพยาบาลหน่องม่วง และไร่อัจฉรา ต.ยางโทน

หมูบ่ า้ นนวัตวิ¶ี จำานวน ๓ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี ๓ ต.ชอนสารเดช, หมูท่ ่ี ô ต.ชอนสมบูรณ์
และหมูท่ ่ี ๕ ต.บ่อทอง

๑ð. อำาเภอâคกเจริÞ
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอโคกเจริญ ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ ø๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
๓ñ÷.ñô๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ñùø,òñò ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขา
และภูเขา มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
และอำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอชัยบาดาล อำาเภอสระโบสถ์
และอำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
และอำาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
คำาขวัÞ
“พระบรมรูป ร.๕ คู่บ้าน พ่อขุนด่านลือชา
ตระแบกบานตระการตา
ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่
ผลผลิตดีอ้อยหวาน
สืบสานบุญบั้งไ¿”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ๕ ตำาบล ๕๓ หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ แห่ง
Èาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอื่นบ้างเป็นส่วนน้อย เช่น
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม (วัดของพุทธศาสนา ๓ö แห่ง และสำานักสง¦์ ò แห่ง)
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาล
ท่องเที่ยวที่สำาคัÞ เช่น
ñ. ประเพณีแห่หลวงปู†กัณหา âªติâก
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม ซึ่งเป็น
ประเพณีที่ทำาสืบต่อกันมาทุกปี จัดขึ้นตรงกับ
วันที่ ñô เมษายน ชาวบ้านยางรากจะร่วมใจกัน
สรงน้ำาหลวงปู†กัณหา โชติโก

๒. ประเพณีสารทลาว มีขึ้นในเดือน
ñ๐ ขึ้น ñ๕ ค่ำา เป็นประเพณีของชนพื้นบ้านซึ่งได้
อพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
มีการกวนกระยาสารท และจัดหาผลไม้มงคล
ประกอบพิธบี ญ
ุ ตามประเพณี และเป็นของ½าก
นำาไปไหว้ญาติที่อยู่ห่างไกล
๓. ประเพณีบุÞบั้งไ¿ จัดให้มีขึ้นเพื่อ
การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาว
อีสาน ที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำาเภอ
โคกเจริญ งานบุญบั้งไ¿นี้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
เป็นประจำาทุกปี ถือกันว่าเป็นประเพณีขอ½น
ตามความเชื่อของคนชาวอีสาน เพื่อก่อให้เกิด
ความชุ่มชื้นแก่พันธุ์พืชที่เพาะปลูก อีกทั้งเป็น
การสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกัน
ของคนในท้องถิ่น
ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. หมู่บ้านหัต¶กรรมดีเด่น ชาวบ้านโคกเจริญ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสาน อาชีพหลัก
คือการทำาการเกษตรกรรม ส่วนอาชีพเสริมที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับอำาเภอโคกเจริญ
และจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมาก คือ ผ้ามัดหมี่ทอมือ อันเป็นผลิตภัณ±์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การประกวดทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศ ผ้ามัดหมี่ทอมือของบ้านโคกเจริญ สร้างสรรค์ขึ้นด้วย
½ีมือของช่างทอผ้า สืบสานภูมิปัญญาจากบรรพชน “¤¹ÍÕÊÒ¹” นำามาผสมผสานกับวัฒนธรรม

สมัยใหม่ กลายเป็นศิลปะร่วมสมัย ทั้งลวดลายและสีสัน
เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นสู่ความเป็นสากล มีครูวินัย ปัจฉิม
ครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขา
นวัตกรรมผ้าไทย เป็นผู้ออกแบบลวดลายมัดหมี่ อันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณ±์
จากศิลปิน OTOP จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ò๕ô๕

ผ้ามัดหมี่ทอมือลายดอกพิกุล (ดอกไม้ประจำาจังหวัดลพบุรี)
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
จากขวามา«้าย ดร.ปÄ¶า พรหมเลิÈ
นายสุปกิต âพ¸ิìปภาพัน¸์ ผู้ว่าราªการจังหวัดลพบุรี
นางจุรีพร âพ¸ิìปภาพัน¸์ ประ¸านแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี

๒. ªมดอกตะแบกบาน ป˜น› จักรยานสำาราÞãจ สัมผัสความงดงามของทุง่ ดอกตะแบกบาน
แห่งใหม่ ที่กำาลังเบ่งบานงามสะพรั่งสวยงามอยู่บริเวณเทือกเขาพุคา บ้านโคกแสมสาร ตำาบล
โคกแสมสาร อำาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข ò๓ô๐ สายอำาเภอโคกเจริญ อำาเภอชัยบาดาล ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๓ò - ๓๕ เส้นทางจะผ่านป†าและภูเขาทั้งสอง½ั›ง
นักท่องเที่ยวจะพบกับสีม่วงสลับขาวของดอกตะแบกเบ่งบานสะพรั่ง และดอกเขี้ยวหมูสีแดง/ส้ม
สวยงามเตçมภูเขา โดยเฉพาะจุดชมหน้าวัดสุวรรณภูมิ จะพบดอกตะแบกบานเตçมพืน้ ทีต่ งั้ แต่พนื้ ราบ
ขึ้นไปจนถึงยอดภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถแวะไปบันทึกภาพความประทับใจเกçบไว้ได้ตลอดทั้งวัน
อีกทั้งเส้นทางนี้ยังเหมาะแก่การปั›นจักรยาน นอกจากจะได้สุขภาพที่แขçงแรงแล้ว ยังได้รับความสุข
ความเพลิดเพลินกับดอกตะแบกบานให้ชมตลอดเส้นทางปั›นจักรยานอีกด้วย

หมูบ่ า้ นนวัตวิ¶ี จำานวน ô หมูบ่ า้ น ได้แก่ หม่ทู ่ี ô, หมูท่ ่ี ๕, หมูท่ ่ี ö และหมูท่ ่ี ñò
ต.โคกเจริญ

๑๑. อำาเภอลำาสน¸ิ
ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
อำาเภอลำาสนธิมเี นือ้ ทีป่ ระมาณ ôô÷ ตารางกิโลเมตร อยูท่ างทิศเหนือของอำาเภอชัยบาดาล
ห่างจากตัวจังหวัด ñò๓ กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสูงสลับภูเขาดินร่วนปนทราย
มีเทือกเขาพังเหยและเขารวกกั้นเขตแนวอำาเภอ มีลำาน้ำาที่สำาคัญ ò สาย คือลำาน้ำาลำาสนธิ และ
ลำาน้ำาลำาพญากลาง มีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
และอำาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดต่อกับอำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
และอำาเภอมวกเหลçก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
และอำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
และอำาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
คำาขวัÞ
“ประตูสู่อีสาน
น้ำาตกวังแสนดีชื่นบาน
ตระหง่านปรางค์นางผมหอม
ล้อมด้วยภูผา
สมบูรณ์ป†าซับลังกา
สายธาราลำาสนธิ”
การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น ö ตำาบล ôù หมู่บ้าน
การปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนตำาบล ö แห่ง
Èาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดของพุทธศาสนา ๓ò แห่ง
วัฒน¸รรม ประเพณี และเทÈกาลท่องเที่ยวที่สำาคัÞ
ประชาชนบางหมูบ่ า้ นใช้ภาษาท้องถิน่ คือ ภาษาไทยโคราช และภาษาอีสาน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมแบบไทยตามท้องถิ่นที่อยู่ของตน

ส¶านที่ท่องเที่ยวสำาคัÞ
๑. ปรางค์นางผมหอม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ò ตำาบลหนองรี โบราณสถานแห่งนี้
เหลือเพียงปรางค์องค์เดียวโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ยอดปรางค์หักพังลงจนหมดสิ้นแล้ว ปัจจุบัน
มีเส้นทางถนนลาดยางเข้าสู่ปรางค์ ระยะห่างจากถนนสุระนารายณ์ประมาณ ๓ กิโลเมตร

ปรางค์นางผมหอม ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะขอม สร้างขึน้ เพือ่ เป็นสถานทีพ่ กั ของนักเดินทาง
จารึกแสวงบุญ มีอายุหลังพุทธศตวรรตที่ ñ๕ สถานทีน่ เ้ี ดิมคือ “อâรคยาÈาล” หรือ โรงพยาบาลชุมชน
ในสมัยพันปีที่ผ่านมา อโรคยาศาล จะแบ่งออกเป็น ò ส่วนคือ สถานที่พักรักษากับศาสนสถาน
ที่เหçนอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ ส่วนศาสนสถาน มีลักษณะเป็นองค์ปรางค์ เรียงอิฐไม่สอปูน มีประตู
ทางเข้าหันไปทางทิศตะวันออก ตรงประตูทางเข้ามีเสาหินทราย ò ต้นประดับอยู่ ส่วนบนหัวเสา
มีแผ่นหินที่วางเอาทางแบนตั้งขึ้นคือ “ทับหลัง” เป็นหินทรายจำาหลักภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
แต่ปัจจุบัน ทั้งเสาประตูและทับหลังได้สูญหายไปในช่วงปี พ.ศ. ò๕ñö - ò๕ñø
ปรางค์นางผมหอมมีตำานานเกี่ยวกับนางผมหอม และเจ้าชายเมืองเชียงแสนกับเจ้าเมือง
ศรีเทพ ทีช่ งิ รักหักสวาทกัน โดยนางผมหอมมีครู่ กั อยูแ่ ล้วคือ เจ้าเมืองศรีเทพ ส่วนเจ้าเมืองเชียงแสน
ได้ยินคำาร่ำาลือว่านางผมหอมมีรูปโฉมสวยงาม จึงกรี±าทัพมาติดตามหา เมื่อพบเข้ากçหลงรักนาง
แต่เมื่อรู้ว่านางมีคู่รักแล้วเป็นเจ้าเมืองศรีเทพ เจ้าเมืองเชียงแสนจึงท้าพนันชิงนางผมหอมด้วยการ
ตีคลี เจ้าเมืองศรีเทพแพ้ตีคลี เมื่อนางผมหอมรู้ว่าตนจะต้องไปอยู่กับคนที่ตนไม่ได้รักจึงกระโดด
หน้าผา¦่าตัวตาย ซึง่ สถานทีเ่ ผาศพนางผมหอมนี้ ทัง้ เจ้าเมืองเชียงแสนและเจ้าเมืองศรีเทพได้รว่ มกัน
สร้างพระปรางค์เอาไว้ เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งความรักที่มีต่อนางนั่นคือ “ปรางค์นางผมหอม”

๒. มหัÈจรรย์«ับลังกา เป็นภาษาพื้นถิ่นของชาวบ้านแถบนั้น ซึ่งส่วนใหญ่
เคยตั้งถิ่นฐานแถบจังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา คำาว่า “«ับ” หมายถึง
บริเวณที่มีน้ำาใต้ดินไหลผ่าน ส่วนคำาว่า “ลังกา” คือชื่อของต้นกก “«ับลังกา”
จึงหมายถึง บริเวณพื้นที่น้ำาซับที่มีต้นกกขึ้นอยู่

เดิมทีป†าซับลังกาได้รับการประกาศให้เป็นป†าสงวนแห่งชาติ ตามก®กระทรวงฉบับที่ öò
(พ.ศ. ò๕๐ò) มีเนื้อที่ประมาณ ๓ùø.๓ø ตารางกิโลเมตร หรือ òôø,ùø÷ ไร่ ต่อมาได้มีชาวบ้าน
เข้ามาจับจองพืน้ ทีป่ า† เพือ่ ทำาการเกษตร มีการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ปา† และเกçบหาของป†าจำานวนมาก
ทำาให้พื้นที่ป†าถูกแผ้วถางทรุดโทรมลงไป กระทั่งถึง พ.ศ. ò๕òø ได้มีการอพยพราษ®รบางส่วน
เข้าไปในโครงการหมู่บ้านป†าซับลังกา โดยกองจัดการที่ดินป†าสงวนแห่งชาติ และดำาเนินการปลูกป†า
ทดแทนส่วนที่เคยถูกบุกรุก
ปัจจุบัน ป†าซับลังกาถือเป็นป†าต้นน้ำาลำาธาร
ของลำาสนธิ ไหลลงสู่แม่น้ำาป†าสัก จึงเป็นป†าผืนสุดท้าย
ของจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ป†าค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นที่
อาศัยของสัตว์ป†าจำานวนมาก ซึ่งกรมป†าไม้ได้ประกาศ
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป†า ในเนื้อที่ ùö,ø÷๕ ไร่ และ
มี พ ระราชกÄษ®ี ก ากำ า หนดพื้ น ที่ ป† า ซั บ ลั ง กาให้ เ ป็ น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป†า วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ò๕òù
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา† ซับลังกา มีนโยบายหลัก
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสั ต ว์ ป† า
ให้คงอยู่ตลอดไป มีเส้นทางเดินป†าศึกษาธรรมชาติถึง
ô เส้นทาง ตามความสามารถของนักผจญภัย รวมทั้ง
ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่ควรค่าแก่การ
ศึกษาธรรมชาติสำาหรับคนทุกรุ่นทุกวัย
¶้ำา¸ารลอด

น้ำาตกผาผึ้ง
เขาจันทน์ผา

หมูบ่ า้ นนวัตวิ¶ี จำานวน ñ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ่ี ò ต.หนองรี

๑. ตำาแหน่งทางยุท¸Èาสตร์ของจังหวัดลพบุรี
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน รวมทั้ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิตชุมชน และธรรมชาติ

๒. วิสัยทัÈน์
“แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเªิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข”
คำานิยามเมืองแห่งความสุข
“เมืองแห่งความสุข” หมายถึง เมือง
แห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเป‡าหมายมุ่งสู่
การสร้างเศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแขçง สุขภาวะที่ดี
อย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับ
หมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ สร้างความเข้มแขçง
ทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม
ทัศนียภาพ ตลอดจนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และทุกวัย สามารถ
ใช้ประโยชน์และสัมผัสได้
องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข
ñ. การมีสุขภาวะที่ดี
ò. เศรษฐกิจเข้มแขçง
๓. สังคมคุณภาพ
ô. สภาพแวดล้อมที่ดี
วัด¸รรมวงษ์
อำาเภอสระâบส¶์
๕. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

๓. พัน¸กิจ
ñ. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
ò. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๓. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความสุข
ô. เสริมสร้างความมั่นคง และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ö. เสริมสร้างความมัน่ คงให้สงั คมและชุมชนเข้มแขçง รูแ้ ละเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบ
มีส่วนร่วม

ô. เป‡าหมาย
ñ. เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภัณ±์อาหารปลอดภัย ให้ได้รับการพัฒนา
สู่มาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น
ò. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๓. ลพบุรีเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ô. สังคมและชุมชนมั่นคง เข้มแขçง ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
๕. เกิดการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย

õ. ประเดçนยุท¸Èาสตร์
ประเดçนยุทธศาสตร์ที่ ñ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย
ประเดçนยุทธศาสตร์ที่ ò
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประเดçนยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสภาพแวดล้อมดี
ประเดçนยุทธศาสตร์ที่ ô
พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง
ลพบุรีสงบสุข

ö. ประเดçนการพัฒนาจังหวัด
ประเดçนยุท¸Èาสตร์ที่ ๑ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย
ประเดçน
การพัฒนา

แผนงาน

ตัวªี้วัด

ประเดçน
แผนงานที่ ๑ ñ. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ยุทธศาสตร์ เพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทำาการเกษตร
ที่ ๑
ภาคการเกษตร
ที่ได้รับประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทั้งในและนอกเขต
ด้านอาหาร
ชลประทาน
»ลอดÀัย
(เทียบปีก่อนหน้า)
ò. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินค้าเกษตร
และอาหาร»ลอดÀัย
(เทียบปีก่อนหน้า)
๓. ผลิตภาพแรงงาน
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ค่าเป‡าหมาย (พ.È.)
๒õö๑ ๒õö๒ ๒õö๓ ๒õöô ๒õöõ ๒õö๑๒õöõ
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๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๒

๒

๒

๒

๒

๒

ô. ร้อยละของ
ผู้ประกอบการ SMEs
ที่ผลิตสินค้าเกษตร
และอาหาร»ลอดÀัย
ที่ได้รับการยกระดับ
๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินค้าภาคการเกษตร
ที่สำาคัญของจังหวัดลพบุรี
(เทียบปีก่อนหน้า)
ö. อัตราการลดลงของ
สัดส่วนหนี้ค้างชำาระ
ต่อหนีéสิน»¡ติ¢อง
สถาบันเกษตรกร
(เทียบปี ò๕ö๐ ปีฐาน)
÷. อัตราส่วน¿าร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน (GAP)
ต่อจำานวน¿าร์มทั้งหมด
(เทียบปีก่อนหน้า)

๑

/ ๔ ๑/ ๔ ๑/ ๔ ๑/ ๔ ๑/ ๔

๑

/๔

ประเดçนยุท¸Èาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเªิงสร้างสรรค์
ประเดçน
การพัฒนา

แผนงาน

ตัวªี้วัด

ประเดçน
แผนงานที่ ๒ ñ. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์
เพิ่มศักยภาพ
ของรายได้จาก
ที่ ๒
ภาคการท่องเที่ยว
¡ารท่องเทีย่ ว
บริหาร¨ัด¡าร และ¡ารบริ¡าร ò. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของ
ด้านการ
จำานวนนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย
เชิงสร้างสรรค์
และชาวต่างชาติ

ค่าเป‡าหมาย (พ.È.)
๒õö๑ ๒õö๒ ๒õö๓ ๒õöô ๒õöõ ๒õö๑๒õöõ

๕

๕
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๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

ประเดçนยุท¸Èาสตร์ที่ ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี
ประเดçน
การพัฒนา

แผนงาน

ตัวªี้วัด

ประเดçน
แผนงานที่ ๓ ñ. ร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ¡ารบริหาร¨ัด¡าร
ขยะมูล½อย
พัฒนาลพบุรี
ด้าน
ภายในจังหวัด
เมืองสะอาดและ ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่นำากลับไป
สภาพแวดล้อมดี และสิ่งแวดล้อม
ใช้ประโยชน์
ò. ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว /
พื้นที่ป†าที่เพิ่มขึ้น

เขตรักษาพัน¸ุ์สัตว์ป†า«ับลังกา
อำาเภอลำาสน¸ิ

ค่าเป‡าหมาย (พ.È.)
๒õö๑ ๒õö๒ ๒õö๓ ๒õöô ๒õöõ ๒õö๑๒õöõ

-

-

-

๕๐

๕๐

๕๐
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-

-

๑

๑

๑

ประเดçนยุท¸Èาสตร์ที่ ô พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข
ประเดçน
การพัฒนา

แผนงาน

ตัวªี้วัด

ประเดçน
แผนงานที่ ๔ ñ. จำานวนครัวเรือน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ที่ ๔
ด้านสังคม
ได้รับการดูแล
พัฒนา
ด้านทีอ่ ยู่อาศัย
สังคมคุณภาพ
- ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,
เสริมสร้าง
ผู้ด้อยโอกาส
ความมั่นคง
ò. ร้อยละของผูส้ ูงอายุ
ลพบุรีสงบสุข
ที่ได้รับการคัดกรอง
ความเสี่ยงสุขภาพ
๓. ร้อยละของประชาชน
อายุ ñ๕ ปีขึ้นไป ได้รับ
การคัดกรองความเสี่ยง
ô. ร้อยละของเดçก
ที่มีพัฒนาการสมวัย
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเดçกแห่งชาติ
๕. ร้อยละของคนทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เทียบจากประชากร
จังหวัดลพบุรี
แผนงานที่ ๕ ñ. ร้อยละที่ลดลงของ
การรักษา
หมู่บ้านระดับเ½‡าระวัง
ความมั่นคง
(หมูบ่ ้านสีแดง)
และความสงบ
ò. อัตรา
การกระทำาความผิดซ้ำา
ในคดียาเสพติดลดลง
(ร้อยละ)
๓. ร้อยละที่ลดลง
ของผู้ประสบอุบัติเหตุ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน

ค่าเป‡าหมาย (พ.È.)
๒õö๑ ๒õö๒ ๒õö๓ ๒õöô ๒õöõ ๒õö๑๒õöõ
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âครงการคืนª้างสู่¸รรมªาติ
เขตรักษาพัน¸ุ์สัตว์ป†า«ับลังกา
อำาเภอลำาสน¸ิ

คณะที่ปรึกษา
นายสุปกิต
นายผดุงศักดิ์
นายบำ�รุง
นายสุรศักดิ์
นางสุนีย์

โพธิ์ปภาพันธ์
หาญปรีชาสวัสดิ์
รื่นบันเทิง
ผลยังส่ง
บุษพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดลพบุรี

คณะทำ�งาน
นางปิยนันท์

ปันกอ

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.ปรัชญา
นางสาววิริยา
นายจิตติวัฒน์
นางสาวจักรีพร
นายวิชญ์พล
นางสาวพันธุ์ชนก
นางสาวเบญจมาภรณ์
นางสาวธนัทนิชา
นางสาวสุพรรณพร
นายรัตนะ
ออกแบบปก/รูปเล่ม
นายอนันทเศรษฐ์
ควบคุมการผลิต
บลู รูม สตูดิโอ

ประทุมชมภู
ใจหนักแน่น
งอกคำ�
เสมอใจ
พีระพันธุ์
คงไทย
ไทยจำ�นงค์ศิลป์
เนียมงาม
สอนจ้อย
เรืองธรรม
เศรษฐีธร

