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ค าน า 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติให้ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจั ย  และนวัตกรรม (อว . )  ร่ วมกับสถาบันการอุดมศึกษา                           
ด าเนินการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยสู่ ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล                 
แบบบูรณาการ ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานท า                       
อีกทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสั งคม ตามความต้องการของชุมชน                        
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งเป็นหน่วยปฎิบัติการส่วนหน้าของ อว.                  
ประจ าจังหวัดน่าน ได้รับผิดชอบพ้ืนที่ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวจ านวน 50 ต าบล ภายใน
จังหวัดน่าน โดยได้รับความร่วมมือจาก 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย               
88 หน่วยงาน และจากส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เป็นอย่างดี  

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการ
ด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ทั้ง 50 ต าบลในจังหวัดน่าน                         
และได้จัดท ารายงานสรุป ผลการด าเนินงาน การออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่สอดคล้อง                 
กับศักยภาพของต าบล มุ่งแก้ไขปัญหาและตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน                   
ตามเอกสารสรุป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และคณะท างานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ :U2T)                         
ไดด้ าเนินการพัฒนาพ้ืนที่โดยมุ่งหวังให้เกิดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามความต้องการของชุมชน
อย่างเต็มความสามารถ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
ที่ควบคุมในทุกมิติอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ภาพที ่168 ร้านอาหาร ต าบลฝายแก้ว 171 
ภาพที ่169 ร้านอาหาร ต าบลนาไร่หลวง 171 
ภาพที ่170 ร้านอาหาร ต าบลพงษ์ 172 
ภาพที ่171 รายการอาหารเหนือที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 173 
ภาพที ่172 รายการอาหารเหนือที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 173 
ภาพที ่173 รายการอาหารภาคกลางที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 174 
ภาพที ่174 รายการอาหารทั่วไปที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 175 
ภาพที ่175 รายการอาหารหวานที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 176 
ภาพที ่176 รายการอาหารอีสานที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 177 
ภาพที ่177 ภาพรวมของเกษตรกร และพืชที่มีการปลูกในท้องถิ่นจังหวัดน่าน 178 
ภาพที ่178 เกษตรกรในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   179 
ภาพที ่179 เกษตรกรในต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   179 
ภาพที ่180 เกษตรกรในต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน   180 
ภาพที ่181 เกษตรกรในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน    181 
ภาพที ่182 เกษตรกรในต าบลกองวัว อ าเภอเมืองน่าน   181 
ภาพที ่183 เกษตรกรในต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน   182 
ภาพที ่184 เกษตรกรในต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน   183 
ภาพที ่185 เกษตรกรในต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน   183 
ภาพที ่186 เกษตรกรในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน   184 
ภาพที ่187 เกษตรกรในต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน 184 
ภาพที ่188 เกษตรกรในต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา 185 
ภาพที ่189 เกษตรกรในต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา 185 
ภาพที ่190 เกษตรกรในต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา 186 
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ภาพที ่191 เกษตรกรในต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา 186 
ภาพที ่192 เกษตรกรในต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา 187 
ภาพที ่193 เกษตรกรในต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา 187 
ภาพที ่194 เกษตรกรในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา 188 
ภาพที ่195 เกษตรกรในต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา 188 
ภาพที ่196 เกษตรกรในต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา 189 
ภาพที ่197 เกษตรกรในต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา 189 
ภาพที ่198 เกษตรกรในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 190 
ภาพที ่199 เกษตรกรในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 190 
ภาพที ่200 เกษตรกรในต าบลริม อ าเภอท่าวังผา 191 
ภาพที ่201 เกษตรกรในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 191 
ภาพที ่202 เกษตรกรในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 192 
ภาพที ่203 เกษตรกรในต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย 192 
ภาพที ่204 เกษตรกรในต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย 193 
ภาพที ่205 เกษตรกรในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย 193 
ภาพที ่206 เกษตรกรในต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น 194 
ภาพที ่207 เกษตรกรในต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ 194 
ภาพที ่208 เกษตรกรในต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 195 
ภาพที ่209 เกษตรกรในต าบลบ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง 195 
ภาพที ่210 เกษตรกรในต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 196 
ภาพที ่211 เกษตรกรในต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 196 
ภาพที ่212 เกษตรกรในต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง 197 
ภาพที ่213 เกษตรกรในต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว 197 
ภาพที ่214 เกษตรกรในต าบลวรนคร อ าเภอปัว 198 
ภาพที ่215 เกษตรกรในต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง 198 
ภาพที ่216 เกษตรกรในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 199 
ภาพที ่217 เกษตรกรในต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 199 
ภาพที ่218 เกษตรกรในต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 200 
ภาพที ่219 พืชที่พบในท้องถิ่น จังหวัดน่าน 201 
ภาพที ่220 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในพ้ืนที่จังหวัดน่าน   206 
ภาพที ่221 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   207 
ภาพที ่222 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลเรือง อ าเภอเมือง 207 
ภาพที ่223 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลในเวียง อ าเภอเมือง   208 
ภาพที ่224 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง 208 
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ภาพที ่225 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลกองควาย อ าเภอเมือง   209 
ภาพที ่226 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง    209 
ภาพที ่227 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลถืมตอง อ าเภอเมือง 209 
ภาพที ่228 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลนาซาว อ าเภอเมือง 210 
ภาพที ่229 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ่อ อ าเภอเมือง   210 
ภาพที ่230 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง 211 
ภาพที ่231 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมือง 211 
ภาพที ่232 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง 211 
ภาพที ่233 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา 212 
ภาพที ่234 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา 212 
ภาพที ่235 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา 212 
ภาพที ่236 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  213 
ภาพที ่237 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา   213 
ภาพที ่238 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา   214 
ภาพที ่239 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา   214 
ภาพที ่240 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 214 
ภาพที ่241 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 215 
ภาพที ่242 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา 216 
ภาพที ่243 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 216 
ภาพที ่244 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 217 
ภาพที ่245 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย  217 
ภาพที ่246 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย 218 
ภาพที ่247 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น 219 
ภาพที ่248 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 219 
ภาพที ่249 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง 220 
ภาพที ่250 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 220 
ภาพที ่251 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 221 
ภาพที ่252 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง 221 
ภาพที ่253 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว 222 
ภาพที ่254 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลวรนคร อ าเภอปัว 222 
ภาพที ่255 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 223 
ภาพที ่256 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง 223 
ภาพที ่257 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 224 
ภาพที ่258 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 224 
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ภาพที ่259 ภาพรวมประเภทของภูมิปัญญา และสถานที่ที่พบในจังหวัดน่าน 226 
ภาพที ่260 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 227 
ภาพที ่261 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลเรือง อ าเภอเมือง 227 
ภาพที ่262 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 228 
ภาพที ่263 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง 229 
ภาพที ่264 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลกองควาย อ าเภอเมือง 229 
ภาพที ่265 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลถืมตอง อ าเภอเมือง 230 
ภาพที ่266 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลนาซาว อ าเภอเมือง 230 
ภาพที ่267 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ่อ อ าเภอเมือง 231 
ภาพที ่268 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง 231 
ภาพที ่269 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมือง 232 
ภาพที ่270 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง 233 
ภาพที ่271 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียง 233 
ภาพที ่272 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา 234 
ภาพที ่273 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลนาน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา 234 
ภาพที ่274 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา 235 
ภาพที ่275 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา 236 
ภาพที ่276 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา 236 
ภาพที ่277 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา 237 
ภาพที ่278 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา 237 
ภาพที ่279 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา 238 
ภาพที ่280 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา 238 
ภาพที ่281 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 239 
ภาพที ่282 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 240 
ภาพที ่283 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลริม อ าเภอท่าวังผา 241 
ภาพที ่284 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา 241 
ภาพที ่285 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 241 
ภาพที ่286 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 242 
ภาพที ่287 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย 243 
ภาพที ่288 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น 243 
ภาพที ่289 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 244 
ภาพที ่290 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง 245 
ภาพที ่291 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 245 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โครงการ U2T ด าเนินงานภายใต้แนวคิด มหาวิทยาลัยสู่ต าบล (University to Tambon) 

สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และทรัพยากรมาใช้พัฒนาพ้ืนที่ พัฒนาประเทศ และน าโจทย์หรือปัญหาของประเทศ                
มาสู่การพัฒนาศักยภาพก าลังคน องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศ 
โดยครอบคลุมใน 4 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล การจัดท า
ข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน การจ้างงานประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงก่อให้เกิด                  
การพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยครอบคลุมการส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์                             
ใน 50 ต าบลของจังหวัดน่าน ยกตัวอย่างเช่น ต าบลในเวียง ต าบลนาน้อย ต าบลทุ่งช้าง ต าบล                    
บ่อเกลือใต้ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย 88 หน่วยงาน โดยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ                
จะถูกจัดเตรียมให้เหมาะสมด้วยหลักการทางสถิติอย่างง่ายร่วมกับหลักการเหมืองข้อมูล เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ ก่อให้เกิดผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการในหลายมิติในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน ซ่ึงประกอบด้วย ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดภาพรวมระดับต าบล (Tambon System Integrator 
,TSI) ร่วมกับผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดภาพรวมของมหาวิทยาลัย (University System Integrator, USI) 
ผลลัพธ์จากการส ารวจพ้ืนที่และวิเคราะห์ข้อมูลในมิติเศรษฐกิจและสังคม (Social Return on 
Investment ,SROI) ผลลัพธ์จากวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนในจังหวัดน่าน (Community 
Big Data, CBD) และผลลัพธ์จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลในมิติเป้าหมาย และสภาพการณ์
ปัจจุบันด้วยแนวคิดช่องว่างเป้าประสงค์ (Gap Analysis)   

 การส ารวจเชิงพ้ืนที่ด้วยแนวปฏิบัติภายใต้ตัวชี้วัดภาพรวมของต าบล (TSI) จ านวน 14 ตัวชี้วดั 
ยกตัวอย่าง เช่น TSI01 เป็นโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน TSI04 เทคโนโลยี                      
และเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดี TSI05 นวัตกรรมการแก้ปัญหา TSI11 การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ 
(Start-up/Social Enterprise)เป็นต้น และตัวชี้วัดภาพรวมของมหาวิทยาลัย (USI) จ านวน                       
14 ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น USI01 โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนน าไปสู่การออกแบบ
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของต าบล USI02 บริการวิชาการตามความต้องการของ                
4 องค์กรหลัก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ ) USI 14                    
ข้อมูลการส ารวจและเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น โดยผลลัพธ์ของการด าเนินงานในกิจกรรมนี้ จะได้กล่าวถึง 2 ประเด็น 1)                       
ผลลัพธ์ของข้อมูลในภาพรวม ซึ่งจะน าเสนอแต่พอสังเขป ยกตัวอย่างเช่น ต าบลงอบ มีประชากร
จ านวน 4,519 คน จาก 1,257 ครัวเรือน ซึ่งมีการประกอบอาชีพเกษตรกร เน้นไปที่การท าไร่                      
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โดยมีสินค้าเด่นของต าบล ได้แก่ ฝักมีดและการตีมีด การสานไม้กวาด และการท ากล้วยฉาบ 
นอกจากนั้นในพ้ืนที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ ได้แก่ ศาลเจ้าหลวงกรมสาร โรงตัดสินคดีความ 
บ้านท าถั่วเน่า และแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา และนอกจากนั้นในพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจทางการเกษตร ด าเนินกิจการเกี่ยวกับมันส าปะหลัง และมะม่วงหิมพานต์ , ส าหรับ
ต าบลผาสิงห์ มีจ านวน 1,310 ครัวเรือน โดยมีประชากร 3,498 คน โดยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
และมีแหล่งเรียนรู้ภายในต าบล ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน และนอกจากนั้น               
ในต าบลดังกล่าวยังมีศักยภาพด้านธุรกิจสมัยใหม่ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีการ
พัฒนาชุดเครื่องมือเสริมการเรียนรู้เชิงรุกวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต าบล            
บ่อเกลือใต้ มีประชากร 5,216 คนจาก 1,417 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบการอาชีพการเกษตร                
โดยการพัฒนากลุ่มธุรกิจเดิมเพ่ือต่อยอด ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรสาน โดยมีสินค้าเด่น              
คือ  เครื่องจักสานจากหญ้าสามเหลี่ยม กลุ่มผู้ผลิตเกลือ โดยมีสินค้าเด่น คือ เกลือเพ่ือการท าสปา 
กลุ่มแปรรูปสินค้าชุมชน โดยกลุ่มสตาร์ทอัพของต าบลบ่อเกลือใต้ อยู่ระหว่างการจัดรวมกลุ่ม เป็นต้น 
และ 2) ผลลัพธ์ ที่เกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่ มต าบล (Transfer 
Technologies) ซึ่งจะน าเสนอแต่พอสังเขป ดังนี้ ต าบลงอบ มีองค์ความรู้ด้านการย้อมสีผ้าธรรมชาติ 
การท าสะตวง  การท าบายศรี และการท าโมบายจักสาน  โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติกิจกรรมลงข่วง
โดยจัดเป็นการเวียนฐานการเรียนรู้ ด้วยการใช้กระบวนการคิด แบบมีส่วนร่วม และเกิดการลงมติ
เห็นชอบให้มีการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เฮือนไตลื้อ , ต าบลผาสิงห์ มีองค์ความรู้เรื่องชีววิทยา 
นิเวศวิทยาพ้ืนถิ่นและธรรมชาติวิทยาเมืองน่าน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือชีววิทยา
นิเวศวิทยาพ้ืนถิ่น และต าบลบ่อเกลือใต้ มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โดยเป็นการบูรณาการระหว่างสินค้า บริการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลบ่อเกลือใต้  

 ผลของวิเคราะห์ข้อมูลในมิติเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดน่าน ภายใต้บริบทความร่วมมือ
ของหลายภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกเป็นอย่างมากในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในการด าเนินโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดน่านราว 514.6 ล้านบาท 
โดย แบ่งออกเป็น ด้านเศรษฐกิจ/การเงิน 277.6 ล้านบาท ด้านศักยภาพของต าบล 70.1 ล้านบาท 
ด้านการมีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่าย 53.8 ล้านบาท ด้านสิ่งแวดล้อม 0.7 ล้านบาท และด้านสุขภาวะ
กายใจ ราว 112.4 ล้านบาท ภายใต้การบริการวิชาการ 4 หลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้าน Digital 
Literacy, Financial Literacy, Social Literacy, แ ล ะ  English Literacy ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม                             
มากถึง 2,305 คน ใน 461 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ (OTOP)                           
137 กิจกรรม การสร้ างและพัฒนา Creative Economy 93 กิจกรรม การน าองค์ความรู้                                  
ไปช่วยพัฒนาชุมชน 117 กิจกรรม การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 94 กิจกรรม เป็นต้น โดยจากกิจกรรม
ต่างๆ  ที่ ได้ด าเนินการนั้นส่งผลให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมในพ้ืนที่มากถึง 55 นวัตกรรม                          
เช่น นวัตกรรมเชิงระบบ 13 นวัตกรรม นวัตกรรมเชิงกระบวนการ 25 นวัตกรรม และนวัตกรรม                   
เชิงเทคนิค 17 นวัตกรรม โดยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ได้รับและพัฒนาขึ้นนั้นท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
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หรือบริการใหม่มากถึง 73 ผลิตภัณฑ์/บริการ โดยแบ่งออกเป็น 28 รายการด้านผลิตภัณฑ์                          
17 รายการด้านวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา และ 28 รายการด้านบริการ และหากพิจารณาผลกระทบ                  
ในมิติเชิงสังคม พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ U2T ได้แก่ ลูกจ้างโครงการและครอบครัว 
ภาคเอกชน ต าบลเป้าหมาย มหาวิทยาลัย/อาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการ และหน่วยงานท้องถิ่น                   
ล้วนได้รับผลกระทบเชิงบวกในด้านสังคม และนอกจากนั้นยังพบว่าต าบลต่างๆ จ านวน 50 ต าบลใน
จังหวัดน่านเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 77 ของการเปลี่ยนแปลงและกลุ่ม
ลูกจ้างโครงการและครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากถึงร้อยละ 85.4  

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดน่านก่อให้เกิดข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งน าไปสู่                  
การจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่  โดยประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลในจ านวน 10 ประเด็น                            
ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร                   
ในท้องถิ่นอาหารที่น่าสนใจประจ าท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น                      
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ าในท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่น               
มาน าเสนอแต่พอสังเขป ภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่นี้ หมายถึง สินค้าหัตถกรรมของชุมชน เช่น ผ้าทอ 
เครื่องเงิน และงานฝีมือของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดน่าน เป็นต้น ภูมิปัญญาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน แยกออก
ได้ 3 ประเภท ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด                
และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยพบว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมมีจ านวนมากถึงร้อยละ 54 แต่ภูมิปัญญา
ที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดกลับมีจ านวนเพียงร้อยละ 41 และนอกจากกลับพบว่ามี เพียง                        
ร้อยละ 3 เท่านั้น ที่จัดเป็นนวัตกรรม ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าช่องว่างร้อยละ 13 (ร้อยละ 54 
– ร้อยละ 41) เป็นช่องว่างของชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการพัฒนาภูมิปัญญา
ดังกล่าว ให้สามารถต่อยอดได้ ซึ่งจะพบว่ามีมากถึง 9 ชุมชนหรือ 9 ต าบลที่เข้าไม่ถึงการให้โอกาส
ดังกล่าว จากภาครัฐในการพัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมให้สามารถต่อยอดได้ เช่น ต าบลเรือง อ า เภอเมือง 
ต าบลกองควาย อ าเภอเมือง ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง ต าบลนาซาว อ าเภอ
เมือง ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา                            
และต าบลวรนคร อ าเภอปัว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า หากต้องการแก้ปัญหาในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า อาจด าเนินได้โดยการให้โอกาสชุมชนดังกล่าวเข้าถึงโอกาส  
และแหล่งทุนในการพัฒนาภูมิปัญญาของตนเอง ผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ              
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงโอกาสทางการตลาด เป็นต้น 

การวิเคราะห์ช่องว่างเป้าประสงค์ หรือ Gap Analysis เป็นกิจกรรมหนึ่งของการด าเนิน
โครงการ U2T ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนจังหวัดน่าน โดยข้อมูลที่ปรากฏในแต่ละต าบล เป็นภาพ
ภูมิทัศน์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละพ้ืนที่มีสถานภาพในปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีเป้าหมาย
อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามด้วยปริมาณของข้อมูลที่น าเสนอในตารางปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
พัฒนาต าบลข้างต้นมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดังกล่าว ในที่นี้จึงน าเสนอการสรุปผลการส ารวจและวิเคราะห์ช่องว่ างเป้าประสงค์ ใน 4 มิติ                      
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ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/สินค้า) การสร้างและ
พัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ในลักษณะตารางสรุปข้อมูลอย่างง่าย ซึ่งประกอบด้วย มิติของ
เป้าประสงค์ สถานภาพในปัจจุบัน และน าเอาข้อมูลจากตารางสรุปข้อมูลอย่างง่ายดังกล่าวไปสู่
ขั้นตอนเสนอแนะแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้แนวคิดของการพิจารณาจุดแข็ง (Strengths, S) จุดอ่อน 
(Weakness, W) โอกาส (Opportunities, O) และข้อจ ากัด (Threats, T) ในมิติของเป้าประสงค์               
ที่น าเสนอด้วยตาราง TOWS Matrix ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างพอสังเขป ในมิติการพัฒนาสัมมาชีพ
และการสร้างอาชีพใหม่  

ประเด็น สถานภาพในปัจจุบัน เป้าหมาย 
การยกระดับสินค้า 
OTOP/สินค้า 

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่านมีระดับ            
ของคุณภาพสินค้าที่แตกต่างกันมาก เช่น 
สินค้าระดับคุณภาพที่ได้รับการรับรอง  
โดยตราน่านแบรนค์และสินค้าที่จ าเป็น 
ต้องได้รับพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ 
- ในกระบวนการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ยังขาด             
การแปรรูปผลผลิตหรือสินค้า ขาดการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
- ผู้ประกอบการ/ชุมชนสินค้า OTOP  ขาด
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์                            
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตน  
 

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับจากตลาดภายใน
จังหวัดและจากตลาดภายนอก
จังหวัดน่าน 
- การเข้าถึงช่องทางออนไลน์
เพ่ือการตลาดของผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

  

จากข้อมูลในตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานภาพในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมาย                
ของการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ โดยเน้นหนักให้ความส าคัญลงไปที่ประเด็นการยกระดับ
สินค้า OTOP/สินค้า โดยน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก โดยวิเคราะห์                      
จากจุดแข็ง  ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านร่วมกับโอกาสของสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด
น่าน, กลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับโอกาสของสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน , 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งร่วมกับข้อจ ากัดของสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน  
และกลยุทธ์เชิงรับ โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับข้อจ ากัดของสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน 
ปรากฏกลยุทธ์แสดงดังตาราง TOW Matrix ดังนี้ 
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 จุดแข็ง (Strengths, S) จุดอ่อน (Weakness, W) 
โอกาส  

(Opportunities, 
O) 

กลยุทธ์เชิงรุก 
- ท าการตลาดสินค้าระดับคุณภาพสูง 
(Premium) ของจังหวัดน่านอย่าง
ต่อเนื่อง 
-แสวงหาโอกาสในตลาดรอง ส าหรับ
สินค้าที่ยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ในระดับสูง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
- การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์  
(Cluster) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
และ เทค โน โลยี ก า รแปรรู ป 
รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
และการตลาดออนไลน์ร่วมกัน 

ข้อจ ากัด  
(Threats, T) 

- การร่วมลงทุน/พัฒนาผลิตภัณฑ์             
กับชุมชน โดยภาครัฐหรือเอกชนร่วม
ลงทุน  เ พ่ือ โอกาส ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสอดรับกับ
ความต้องการของตลาด 

- ทบทวน แก้ไขมาตรฐานต่างๆ 
ของผลิตภัณฑ์ชุนชนจังหวัดน่าน
เกรดรอง เพ่ือที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ และตอบสนอง
ก าลังซื้อในตลาดรอง นอกเหนือ  
จากตลาดระดับบน 
- สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งหรือ
องค์ความรู้ และความช่วยเหลือ
วิ ชาการแปรรูป  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างโอกาสในการ
แข่งขัน 
 

 

ดังนั้นจากภาพรวม และผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ U2T ที่กล่าวถึงข้างต้นนอกจาก                  
จะแสดงให้เห็นสภาพการณ์ในปัจจุบันของปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ 50 ต าบลของจังหวัดน่าน
แล้ว ยังสามารถน าเอาข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการก าหนดแนวนโยบาย                 
หรือแนวปฏิบัติในการเข้าถึง และเข้าหาชุมชนอย่างเข้าใจภายใต้ฐานข้อมูลของแต่ละชุมชน                               
ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า “ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับน้ ามัน” 
( Big Data ใ น ภ า ค รั ฐ , ส า นั ก วิ ช า ก า ร  ส า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร
www.parliament.go.th/library, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2565)  
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ภาพรวมระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดน่าน 

ในจังหวัดน่าน มีสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมท างานในพื้นที่ จ านวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
8. สถาบันวิทยาลัยชุมชน (20แห่ง) 

ในจังหวัดน่าน มีพื้นที่ด าเนินโครงการ U2T จ านวน 50 ต าบล ประกอบด้วย 

1. ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
2. ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
3. ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
4. ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
5. ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
6. ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
7. ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
8. ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
9. ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
10. ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
11. ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
12. ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
13. ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
14. ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
15. ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
16. ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
17. ต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
18. ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
19. ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
20. ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
21. ต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
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22. ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
23. ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
24. ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
25. ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
26. ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
27. ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
28. ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
29. ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
30. ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
31. ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
32. ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
33. ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
34. ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
35. ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
36. ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
37. ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
38. ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
39. ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
40. ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
41. ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
42. ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
43. ต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
44. ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
45. ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
46. ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
47. ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
48. ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
49. ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
50. ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
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 ในการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ                
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า โดยหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า                  
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดน่าน (อว.ส่วนหน้า จังหวัดน่าน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดน่านจ านวน 50 ต าบล 
โดยท าการวิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนน าไปสู่การออกแบบการบริหาร
วิชาการที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของต าบล และเพ่ือเป็นข้อมูลในการเสนอแนวทางการพัฒนา
จังหวัดและเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผลพัฒนาจังหวัด ข้อมูลที่ท าการศึกษาและวิเค ราะห์                   
ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานต าบล ข้อมูลกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการทั้งในด้านการพัฒนาสัมมาชีพ                 
และสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริหารชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดภาพรวมของต าบล TSI การพัฒนา                
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย และท าการวิเคราะห์ศักยภาพของต าบล                              
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของต าบล จังหวัดน่านมีต าบลอยู่รอด จ านวน 13 ต าบล ต าบลมุ่งสู่                  
ความพอเพียง จ านวน 16 ต าบล ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน จ านวน 7 ต าบล จากการน าเข้าข้อมูล 
Community Big Data ของจังหวัดน่าน โดยการพัฒนาจังหวัดน่านให้เป็นเมืองน่ าอยู่ส าหรับคน               
ทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่มีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพ้ืนฐาน
ของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพการค้า                    
การลงทุน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับจังหวัดน่านในอีกหลายประเด็น อาทิเช่นการพัฒนาคนในจังหวัด               
ในทุกช่วงวัยให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การสร้างโอกาส                  
ในการประกอบอาชีพใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และกลับมาอยู่ภูมิล าเนา การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์                          
จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่และการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
ฐานวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ                  
เช่น ไปสู่สินค้าเกษตรแปรรูปที่ใช้วัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยโดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมและเชื่อมโยงกับการตลาดดิจิทัลและตลาดท้องถิ่น การจัดการด้านสุขภาพและสุขภาวะ
ของคนในจังหวัด และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการน้ าและ
การแก้ปัญหาฝุ่นควัน pm2.5 โดยใช้หลักการ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพ่ือคุณภาพ   
ที่ดีและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของคนในจังหวัดน่านต่อไป 
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ส่วนที่ 2  

        ผลตามตัวช้ัวัด TSI และ USI 
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ตางรางที่ 1 ตัวชี้วัดภาพรวมต าบล TSI 

 

ตัวช้ีวัดภาพรวมต าบล TSI 
TSI 01 เป็นโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย            

 01 พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง           
 02 ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ           
 03 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน           
 04 ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่           
 05 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย           
 06 ช่วยให้มีแหล่งน้ าประจ าครอบครัว           
 07 ช่วยจัดการวิสาหกิจขุมชน           
 08 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ           
 09 มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพสิ่งแวดล้อม พลังงาน           
 10 ส่งเสริมความปลอดภัยในพ้ืนที่           
 11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง           
 12 พัฒนาระบบสุขภาพคนในพ้ืนที่           
 13 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต าบล           
 14 ส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน           
 15 ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชน           
 16 ส่งเสริมต าบลท าความตี 

TSI 02 ประชากรเป้าหมาย  
TSI 03 ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพ้ืนที่  
TSI 04 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดี  
TSI 05 นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค)  

TSI 06 การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลักในต าบล (อปท.ท้องที่ 
องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน)  

TSI 07 ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
TSI 08 เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต)  
TSI 09 คนเด่น (Champions)  
TSI 10 ข้อมูล (การส ารวจการเฝ้าระวัง COVID-19 และ Community Data)  
TSI 11 การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ (Start-up / Social Enterprise)  
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กลับสารบัญ 

 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนน าไปสู่การ
ออกแบบบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของต าบล 

โจทย์การพัฒนา 
เพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน 

จ านวน
ต าบล 
ทั้งหมด 

50 

จ านวน 
กิจกรรม 
ทั้งหมด 

จ านวน
ต าบลที่ยัง
ไม่สามารถ

อยู่รอด 
14 

จ านวน
ต าบลที่ 
อยู่รอด 

13 

จ านวน
ต าบลมุ่งสู่ 

ความ
พอเพียง 

16 

จ านวน
ต าบลมุ่ง 
สู่ความ
ยั่งยืน 

7 

โจทย์การพัฒนาต าบล จ านวน
ต าบล 

จ านวน
กิจกรรม 
ทั้งหมด 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่                 
(การยกระดับสินคา้ 
OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 

49 129 36 
กิจกรรม 

33 
กิจกรรม 

50 
กิจกรรม 

18 
กิจกรรม 

2.การสรา้งและพัฒนา 
Creative Economy    
(การยกระดับการท่องเที่ยว) 

43 87 25 
กิจกรรม 

16 
กิจกรรม 

30 
กิจกรรม 

18 
กิจกรรม 

3.การน าองค์ความรูไ้ป 
ช่วยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

44 111 33 
กิจกรรม 

27 
กิจกรรม 

43 
กิจกรรม 

15 
กิจกรรม 

4.การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม 
Circular Economy  
(การเพิ่มรายได้หมุนเวยีน
ให้แก่ชุมชน) 

41 95 31 
กิจกรรม 

20 
กิจกรรม 

24 
กิจกรรม 

20 
กิจกรรม 

5. อ่ืน ๆ 12 28 10 
กิจกรรม 

8 
กิจกรรม 

0 
กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

รวม 189 450 135 104 147 81 

ตัวช้ีวัดภาพรวมต าบล TSI (ต่อ) 

TSI 12 
รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับต าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์
ในโครงการ  

TSI 13 
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต าบลเพื่อแก้ปัญหา               
ความยากจน (Resource Mobilization) จากโครงการนี้  

TSI 14 แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น คนเด่น จนได้รับการ
ยอมรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน 
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กลับสารบัญ 

ตารางที่ 3 วิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนน าไปสู่การออกแบบ
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของต าบล 

โจทย์การพัฒนาต าบล รวม ศักยภาพต าบล จ านวน
ต าบล 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) 

49 ต าบลยั่งยืน 8 

ต าบลพอเพียง 12 

ต าบลอยู่รอด 15 

ต าบลที่ไม่สามารถอยู่รอด 14 

2.การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว) 

43 ต าบลยั่งยืน 25 

ต าบลพอเพียง 16 

ต าบลอยู่รอด 30 

ต าบลที่ไม่สามารถอยู่รอด 18 

3.การน าองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 

44 ต าบลยั่งยืน 33 

ต าบลพอเพียง 27 

ต าบลอยู่รอด 43 

ต าบลที่ไม่สามารถอยู่รอด 15 

4.การส่งเสริมด้านสิ่ งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) 

41 ต าบลยั่งยืน 31 

ต าบลพอเพียง 20 

ต าบลอยู่รอด 24 

ต าบลที่ไม่สามารถอยู่รอด 20 

5.อ่ืน ๆ 12 ต าบลยั่งยืน 2 

ต าบลพอเพียง 4 

ต าบลที่ไม่สามารถอยู่รอด 6 
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กลับสารบัญ 

 

ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดภาพรวมต าบล USI 

ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดภาพรวมต าบล USI 

USI 01 
วิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนน าไปสู่การออกแบบบริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นของต าบล  

USI 02 
บริการวิชาการตามความต้องการของ 4 องค์กรหลัก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ)  

USI 03 ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในต าบล  
USI 04 การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies)  

USI 05 
สถานะของกลุ่มประชากรเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนสอดรับกับ                 
16 ประการ  

USI 06 
วิเคราะห์จัดกลุ่มตามศักยภาพของต าบลออกเป็น 3 กลุ่ม (ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน 
ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง ต าบลพ้นความยากล าบาก)  

USI 07 
ยกระดับต าบลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์ เรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สอดรับกับ                        
16 ประการ  

USI 08 
วิเคราะห์จัดกลุ่ม บริการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ความยากจน เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญของประเทศ  

USI 09 
จัดท าฐานข้อมูลนักวิชาการ เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาความยากจนทั้ งใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืน (Mapping and Matching) เ พ่ือเป็นข้อมูล                 
ส าคัญของประเทศ  

USI 10 กรณีตัวอย่างสู่การน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
USI 11 ต าบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง  

USI 12 
ความรู้ที่สรุปจากประสบการณ์ของพ้ืนที่ (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงานที่
ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจน) ที่มีการน ามาประยุกต์หรือผนวก ใช้ในการ
ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

USI 13 
เกิดหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะผู้รับจ้างงาน (นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน) เช่น การ
จัดการการเงิน การบริหารจัดการงาน การบริหารจัดการอาชีพ ด้านดิจิทัล ภาษา 
และสังคม เป็นต้น  

USI 14 
ข้อมูล (การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ข้อมูลการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม) 
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กลับสารบัญ 

ตารางที่ 5 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด TSI, USI และ RSI 

ตัวช้ีวัดระดับ RSI ความเชื่อมโยงกับ TSI และ USI 
1. ประมวลตัวชี้วัดระดับต าบลและระดับมหาวิทยาลัยให้อยู่
ในสถานะที่แสดง ความครอบคลุมประชากรเป้าหมายและ
สอดรับกับ 16 ประการ 

TSI 01  
USI 01, USI 05, USI 06, USI 09 

2.  วิ เคราะห์และสั ง เคราะห์ ความรู้ จ ากปฏิบั ติ ก าร              
ในพ้ืนที่กับความสอดคล้อง ของกลุ่มสาขา เพ่ือจัดท าเป็น
ข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

TSI 11, TSI 12, TSI 13, TSI 14 
USI 10, USI 11, USI 12 

3. สังเคราะห์นวัตกรรมขอพ้ืนที่เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ                
ของประเทศ 

TSI 04, TSI 05, TSI 08, TSI 11 
USI 04, USI 08 

4. สังเคราะห์ข้อมูล การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิง นโยบายต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ 
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบนโยบายแห่งรัฐ 

TSI 10 
USI 14 
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กลับสารบัญ 

ตารางที่ 6 แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

1 ต าบล
งอบ  

4,519 1,257 ก าลัง
ศึกษา 

เกษตร-ท า
ไร่ 

1.ศาลเจ้าหลวงกรมสาร  
2.โรงตัดสินคดีความ  
3.บ้านท าถั่วเน่า  
4.แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
5.ที่อบสมุนไพร 

1. กลุ่มธุรกิจทางการเกษตร ด าเนินกิจการ
เกี่ยวกบัมันส าปะหลัง  
2. กลุ่มธุรกิจทางการ เกษตร ด าเนินกิจการ
เกี่ยวกบัมะม่วงหิมพานต์  

1. การสานฝักมีด/ตีมีด  
2. การสานไม้กวาด  
3. การท ากลว้ยฉาบ  

    

2 ต าบล  
ในเวียง  

19,783 4,203  รับจ้าง
ทั่วไป 

- - - - 
  197 

3 ต าบล  
ผาสิงห์  

3,498 1,310 รับจ้าง
ทั่วไป  

ก าลังศึกษา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยาแห่งน่าน 

กลุ่มธุรกิจการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ด าเนินกิจการเกีย่วกับกจิกรรมเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ชุดเครื่องมือเสริมการเรียนรู้
เชิงรุกวิชาชีววิทยา ระดับ ม.
ปลาย 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

4 ต าบล
พงษ์  

4,616 1,372 เกษตร 
กรรม 

รับจ้างทั่วไป 1. กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรบ้าน
ศรบีุญเรือง                2. 
สมุนไพรแม่ค าดี บ้านนาเลา 
3. วัดบ้านศรีนาม่าน            
บ้านศรีนาม่าน 

1.สร้างและพัฒนาผลิต ภัณฑ์ใหม่ให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลพงษ์                                     
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มวิสาหกจิชุมชนใน
ต าบลพงษ์ 

1. ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจาก
สารสกัดเปลือกกลว้ยน้ าว้า               
2. ผลิตภัณฑ์โฟมท าความ
สะอาดมือแบบแหจ้ากสาร
สกัดเปลือกกล้วยน้ าว้า 

  

5 ต าบล
เมืองจัง  

4,208 1,534 รับจ้าง
ทั่วไป 

เกษตร-ท า
สวน  

- 

1. การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรดังเดิมที่มีการ
ใช้เคมีมาเป็นการท าเกษตรแบบอินทรยี ์  2.     
2. ปรับเปลี่ยนจากการขายล าไยแบบสด มา
เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 3 อย่าง ได้แก่ 
ล าไยอบแห้ง คุ้กกี้หนา้ล าไย และสครับผิว
เปลือกล าไย 

1. ล าไยอบแห้ง              
2. คุ้กกี้งาม้อนน้ าล าไย 
3. สครับผิวจากเปลือกล าไย 

   17 

6 ต าบลบัว
ใหญ่  

 1,571 เกษตร รับจ้างทั่วไป หลักสูตรแปรรูปอาหาร ศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์  - 

ผลผลิตพืชปลอดภัย/ 
อินทรีย์  พันธุ์พืชมรดกของ
ต าบลบัวใหญ ่ 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

7 ต าบล
และ  

4,691 1,571 เกษตร รับจ้างทั่วไป ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงเป็ด
อินทรีย์ (อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท าเงินเล้ียงเป็ดบ้าน
ศาลา ด าเนินกิจการการแปรรูปไข่เค็ม 
และจะพัฒนาเป็นไข่เค็มผง 

1. ผลิตภัณฑ์กล้วยทอด
กรอบ (กลว้ยเบรคแตก 
กล้วยรสต่างๆ)                      
2. ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วไก่ ไก่
ประดู่หางด าต้มน้ าปลา                   
3. ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตย 

    

8 ต าบล
ศรีษะ  
เกษ  

7,144 2,606 การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- - - 

  303 

9 ต าบล
กลาง
เวียง  

3,140 3,289 การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- - - 

  410 

10 ต าบล
กองควาย  

5,437 1,759 ค้าขาย การ เกษตร 
- - - 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

11 ต าบล      
ขึ่ง  

3,836 1,141 การ  
เกษตร 

ค้าขาย มีศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างอาชีพ 

- 
พริก    100 

12 ต าบล
จอมพระ  

412 117 การ 
เกษตร 

ทอผ้า การทอผ้า,การท าไม้กวาด 
- 

ผ้าทอเมืองลายน้ าไหล
ประยุกต ์

    

13 ต าบลไชย
สถาน  

      

- 

1. ต่อยอดการท าแหนมที่มอียู่เดิม         
2. ตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์ขนาดเล็กเพื่อรองรับ
การเติบโตของการทอ่งเที่ยวหลังช่วงการ
ระบาดของโควิด 

- 

    

14 ต าบล   
ดู่ใต้  

8,457 3,366 การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- - - 

    

15 ต าบล
ตาลชุม  

3,671 1,479 การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- - - 

  121 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

16 ต าบลท่า
วังผา  

4,941 2,329 การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- - - 

    

17 ต าบลนา
ซาว  

3,232 1,021 การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- - - 

    

18 ต าบลนา
เหลือง  

3,140 1,066 การ  
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- - - 

   

19 ต าบลบ่อ  4,327 1,303 การ  
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- 

กลุ่มธุรกิจ ร้านกาแฟ น้ าหม่อน/ชาใบหม่อน ผา้ปัก
ชาวเขา ตะกร้าสานหมวก
ตอก 

    

20 ต าบล
บ้านพี้  

2,422 818 การ  
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 1.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง       2.ศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ Otop เช่น กลุ่ม
แปรรูปลูกชิด 

1.ลูกชิด                       
2.จักสาน 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

21 ต าบลบ่อ
สวก  

6,569 2,222 การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 

- - 

1. ผ้าซ่ินลายดาวลอ้ม
เดือน กลุ่มวิสาหกิจทอผ้า
บ้านนาปงพัฒนา             
2. เซรั่มเซริซีนไหม           
3.น้ ามันนวดหญ้าเอ็นยืด   
ยาหม่องหญา้เอ็นยืด ชาหญา้
เอ็นยืดกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน
เกษตรปลอดภัยบา้นม่วง
เจริญราษฎร์                  
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เพาะเห็ดบ้านนามน 

    

22 ต าบล  
ป่าคา  

5,180 1,830 การ  
เกษตร 

ทอผ้า 
- 

ผ้าทอ ผ้าทอลายน้ าไหล     
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

23 ต าบล
บ้านฟ้า  

3,609 1,105 การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบ
สุขภาพ และการมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพปฏิบัติการ
ร่วมกันในส่งเสริมการออก
ก าลังกายของผู้ป่วยติดเตียงใน
ต าบลสวด 

1.โครงการกระติ๊บข้าว กรวยดริป กาแฟ
และยาหม่องสมุนไพรเป็นการต่อยอดเพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม                         
2.โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็น
กิจกรรมที่พัฒนาจากธุรกิจเดิมของคนใน
ชุมชน                                            
3.โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเป็น
โครงการที่ต่อยอด                           
4.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล            
5.โครงการผักข้ามปีเป็นโครงการที่เริ่มท า
ใหม่ 

1.กระติ๊บข้าว                 
2.กรวยดริปกาแฟ            
3.ยาหม่องสมุนไพร 

    

24 ต าบลผา
ตอ  

3,809  การ 
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 
- - 

แยมแกว้มังกร     
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

25 ต าบลป่า
คาหลวง  

2,656 1,063 การ 

เกษตร 

รับจ้างทั่วไป 

- 

1.โครงการของดีต าบลป่าคาหลวงโดย
โครงการนี้เป็นการต่อยอดเพือ่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดิม                                 
2.โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์                  
3.โครงการ ผักข้ามปี                        
4.โครงการส่งเสริมการ ออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูง อายุเป็นการให้ความรู้ด้าน  
การดูแลสุขภาพเพื่อให ้ เกิดองค์ความรูใ้น
การออกก าลังกายที่ถกูต้องตามความ
เหมาะสม และสามารถออกก าลังกายได้
ด้วยตนเองที่บ้าน 

- 

    

26 ต าบลผา
ทอง  

975 4,242     
- - - 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

27 ต าบลยม  5,036 4,487 การ 
เกษตร 

รับจ้าง/การ
ท าการ 
เกษตร 

1.การท าเครื่องใช้ในครัวเรือน                    
2.โครงการของดีตี้เมืองยม 
สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านการ เกษตรการท า
สารชีวภัณฑ์ ดินเพาะกระถางปุ๋ย
หมัก  น าโดยกลุ่มพริกแปลงใหญ่
ต าบลยม และอีกกลุ่มที่สามารถ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านการจกัสาน การท าโคม
ล้านนา น าโดย กลุ่มผู้สูงอายุสาน
สร้างสุขบ้านหนอง 

 

1.โครงการของดีตี้เมืองยม                  
2.โครงการ แอ่วเมืองยม ชมต้นพริก                 
3.โครงการ เมืองยม 5G                     
4.โครงการ ผ้าป่าขยะ                       
5.โครงการ ผักข้ามป ี

- 

    

28 ต าบลริม  4,008 1,363     - - -     
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

29 ต าบล
เรือง  

4,309 1,532 ท านา ท า
สวน/ ท า
ไร่ รับจ้าง
แรงงาน 

การท าเมี่ยง/ 
การท าหนอ่ไม้
ปี๊บ/   เล้ียง
สัตว์/ 
หัตถกรรม
เครื่องจักสาน 
/ การท า
เครื่อง
หัตถกรรม ผ้า
ปัก/      ท า
เครื่องเงิน
ชาวเขา/ การ
ท าดอกไม้
ประดิษฐ ์

- ร้านค้าอื่น ๆ, ปั๊มน้ ามัน และโรงสีข้าว การแปรรูปสินค้าการเกษตร     
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

30 ต าบลศรี
ภูมิ  

6,970 2,017 
- - - - - 

    

31 ต าบล
สวด  

2,860 925     แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบ
สุขภาพ และการมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพปฏิบัติการ
ร่วมกันในส่งเสริมการออก
ก าลังกายของผู้ป่วยติดเตียงใน
ต าบลสวด 

1.โครงการกระติ๊บข้าว กรวยดริป กาแฟ
และยาหม่องสมุนไพรเป็นการต่อยอดเพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม                              
2.โครงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็น
กิจกรรมที่พัฒนาจากธุรกิจเดิมของคนใน
ชุมชน                                             
3.โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเป็น
โครงการที่ต่อยอด                            
4.โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล                  
5.โครงการผักข้ามปีเป็นโครงการที่เริ่มท า
ใหม่ 

1.กระติ๊บข้าว                          
2.กรวยดริปกาแฟ                 
3.ยาหม่องสมุนไพร 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

32 ต าบลสะ
เนียน  

13,766 3,099     
- - - 

    

33 ต าบล
แสนทอง  

848 296 การ  
เกษตร 

เล้ียงไก่ไข่ งานฝีมือ 
- 

งานจักสาน     

34 ต าบล
ไหล่น่าน  

3,442 1,146     
- - - 

    

35 ต าบล
ตาลชุม  

4,659 1,703     
- - - 

    

36 ต าบล
อ่ายนา
ไลย  

6,731 2,351 พนักงาน
ลูกจ้าง
เอกชน 

รับจ้างทั่วไป 
- - 

ผลผลิตการเพาะเห็ด     
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

37 ต าบล ปิง
หลวง  

3,035 870 เกษตร  
กรรม    

จ้างทั่วไป  มีแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนคือ 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงน้ าเคิม 

- 

1.ปลาไร้ก้างบ้านปากนาย                 
2.ไม้ไผ่แปรรูป                 
3.กะลามะพร้าวแปรรูป            
4.แหนม                        
5.ข้าวแคบ                      
6.การฟ้อนดาบ-ฟ้อนเชิง                       
7. ยาหมอเมือง  

    

38 ต าบล 
ส้าน  

6,949 2,280 การ 
เกษตร 

ทอผ้า
,เครื่องจัก
สาน 

ศูนย์ทอผ้าบ้านไผ่งาม บา้นไผ่
งาม หมู่ที่ 1 ต าบลส้าน อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน 

1.กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต าบลส้าน         
2.กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่ต าบลส้าน        
3.วิสาหกิจเกษตรส้านสร้างสุขต าบลส้าน                              
4.สาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้บ้านไผ่งาม 

1.ผ้าทอ                          
2.เครื่องจักสาน                 
3.การออกแบบผลิตภัณฑ์ซ่ึง
เป็นเอกลักษณ์ประจ า
ต าบลส้าน เพื่อชว่ยเพิ่มมูลค่า
ของผ้าทอของต าบลส้าน สร้าง
จุดขายและจุดเด่นให้กับสินค้า
ภายในชุมชน 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

39 ต าบล
ฝายแกว้  

12,028 4,961     การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
ต าบลฝายแก้ว เป็นแหล่งเรียนรู้  
ที่รวมหลัก สูตรระยะสั้นเช่น
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ สินค้าส 
OTOP เป็นต้นที่มีความหลาก 
หลายและเป็นที่ยอมรับกับต าบล
ใกล้เคียงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ 
สินค้า OTOP  ทางด้านเครื่องจัก
สาน พร้อมทั้งมีปราชญ์ชาวบา้น 
วิทยากร   ผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
การ  อ่านลวดลายของผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ชาวบ้านในชุมชน
ต าบลฝายแก้วมแีหล่งการเรียนรู้  
ที่มีศักยภาพที่ดีขึ้นจากเดิมและ
สามารถเปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้

กลุ่มเครื่องจักสาน กลุ่มท่องเที่ยว เป็นตน้ 
จัดท าลวดลายเครื่องจักสาน 

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
กระติ๊บข้าว กระเป๋า
สายสะพาย หมวกและกล่อง
กระดาษทิชชู ่
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

ภายในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านภาย        
ในชุมชนและชุมชนที่ใกล้   เคียง
ได้มีสถานที่ได้เรียนรู้ในเร่ือง
ลวดลาย 
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

40 ต าบลขุน
น่าน  

6,833 2,010 เกษตร 
กรรม 

ก าลังศึกษา
อยู ่

- - - 
    

41 ต าบล
เจดีย์ชัย  

6,824  ท านา   ท าสวน 1.แหล่งเรียนรู้เสริมทรัพย์             
2.แหล่งเรียนรู้รุ้งลัดดา 

1.นพเก้าผ้าไทย การผลิตและส่งออกผา้ทอ                          
2.กาแฟแมนดาริน การปลูก การผลิต และ
การส่งออกเมล็ดกาแฟ                      
3.ฟาร์มเห็ดธนพัฒน์เกี่ยวกับ เห็ดนางฟา้ 
ผลิตและจ าหนา่ย 

1.สเปย์ก าจัดแมลง          
2.ของกิน ของใช้พื้นเมือง 

    

42 ต าบล
เชียง
กลาง  

 1,944 ท านา รับจ้างทั่วไป - - -     

43 ต าบลนา
ไร่หลวง  

3,205 1,223 ท าไร่ท า
สวน 

ทอผ้า - - ผ้าทอพื้นเมือง     
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

44 ต าบลถืม
ตอง  

3,466 1,075 การ 

เกษตร 

เล้ียงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรในทุกหมู่บา้น
ของต าบลในการปลูกพืช ผัก 
ปลอดสารพิษ 

กลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิต และผลิต ภัณฑ์มี
ความ  ตอ้ง การให้มกีารส่งเสริมด้าน
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อ
ยอดไปสู่การแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี  ความ
โดดเด่นเปน็เอกลักษณ์ของชุมชน 

 

1.การเพาะเห็ด                 
2.ข้าวเหนียวพันธุ ์น่าน 59  
ซ่ึงเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของ
ต าบลถืมตอง                    
3.ถั่วเหลือง และผักปลอด
สารพิษ 

    

45 ต าบล
ห้วยโก๋น  

 717 สวน
ข้าวโพด 

ท านา - - -     

46 ต าบลน้ า
แก่น  

203 62 เกษตรกร
รม 

รับจ้างทั่วไป - เพื่อเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้สูงอายุและ
คนในชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์ประ จ าต าบล
ขึ้นมาใหม่ อาทิสมุนไพรพื้นบ้าน ไม้กวาด 
น้ ายาลา้งจาน เป็นต้น 

-   
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

47 ต าบลน้ า
เกี๋ยน  

 645 ท าสวน กลุ่มทอผ้า 
ฯลฯ 

1.ศูนย์ชีววิถีแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาในด้าน ตา่งๆของพื้นที่              
2.แหล่งเรียนรู้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จ านวน 10 กลุ่มใน
พื้นที่ ต าบลน้ าเกี๋ยน        
3.Home Stay ต าบลน้ าเกี๋ยน 

พัฒนากลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ 
จ านวน 10 กลุ่ม 

1.ผ้าทอ ฯลฯ                    
2.กลุ่มข้าวซ่ี กลุ่มกล้วยฉาบ 
กลุ่มย้อมผ้าจากสธีรรมชาติ 
กลุ่มข้าวแต๋น กลุ่มอโวคาโด้  
กลุ่มผู้สูงอายุจกัสาน กลุ่ม
เมี่ยง กลุ่มผลิตภัณฑ์แฮนด์
แมด วิสาหกิจชุมชนชวีวถิี 
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 

   

48 ต าบลน้ า
ปั้ว  

3,927 1,518 การเกษต
ร 

ข้าราชการ กลุ่มวิสาหกิจ ฯลฯ - 1.ผ้าทอตีนจก 
2. โคมล้านนา 
3. ตุงล้านนา 
4. น้ าพริก 
5. แหนมหม ู
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

49 ต าบลบ่อ
เกลอืใต้  

5,216 1,477 การ 

เกษตร 

ค้าขาย - พัฒนากลุ่มธุรกจิเดิม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต
เครื่องจักสาน กลุ่มผู้ผลิตเกลือ กลุ่มผู้ผลิต
และแปรรูปสินค้าชุมชน กลุ่ม 
สตาร์ทอัพ อยู่ระหว่างการด าเนินการจดั
รวมกลุ่ม 

1.ผลิตภัณฑ์เด่นเกลือเพื่อ
การท าสปา เนื่องจากเป็น
สินค้าที่รองรับต่อยอด
กิจการร้านนวดและสปา       
2.เครื่องจักสานจากหญา้
สามเหลี่ยม โดดเด่นที่หญา้
สามเหลี่ยม 

    

50 ต าบล 
วรนคร  

4,028 1,324 การ  
เกษตร 

รับจ้างทั่วไป ศูนย์รวมการท าผลิตภัณฑ์
ชุมชน ณ บ้านเก็ต ซ่ึงเป็นศูนย์
รวมของผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ต าบล วรนคร 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ด าเนินการจัดตก
ต่างร้าน แบ่งสัดส่วนของร้านไว้ส าหรับการ
ขายออนไลน์หรือใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่
จะให้กลุ่มสินค้าต่างๆในชุมชนมาใช้พื้นที่
ในการขายออนไลน ์

1.กาละแมไทลื้อ มีความ   
โดดเด่นในด้านรสชาติ  และ
กระบวนการท าที่สดใหม่                           
2.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ  ที่มี
ราคาสูง หากน าเศษ ผ้า
บางส่วนมาตัดเย็บเป็นปก
สมุด เป็นกระเป๋ายา่มหรือ
พวงกุญแจจะสามารถ   
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้         
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กลับสารบัญ 

แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล 

จังหวัดน่าน จ านวน 50 ต าบล 

ที ่ ต าบล ประชากร 
ครัว 

เรือน 

อาชีพ 

หลัก 
อาชีพรอง แหล่งเรียนรู ้ ธุรกิจใหม ่ สินค้าเด่น 

ศักยภาพ
ต าบล 

สถาน
ความ
ยากจน
(คน) 

3.ข้าวแคบไทล้ือ มี
กระบวนการท าตามภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของชาว ไทลื้อ
ที่หาทานได้ยาก  และ
ต้องการต่อยอดไปยังบรรจุ
ภัณฑ์ที่จะสามารถรกัษา
สภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้
ยาวนานขึ้น 
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กลับสารบัญ 

ตารางที่ 7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

1 ต าบลงอบ  
อ าเภอทุ่งช้าง  

1. องค์ความรู้การย้อมสีผา้ธรรมชาต ิ
2. องค์ความรู้การท าสะตวง 
3. องค์ความรู้การท าบายศร ี
4. องค์ความรู้การท าโมบายจักสาน 

การสร้างกระบวนการท างานแบบมีสว่นร่วม ทั้งทีม 
U2T และชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
โครงสร้างศูนย์ เรียนรู้พิพิธภัณฑ์เฮือนไตล้ือ โดย
สร้างกระบวนการคิด แบบมีสว่นร่วม ลงมติ
เห็นชอบในการจัดนิทรรศการพพิิธภัณฑ์เฮือนไตล้ือ 
ร่วมกันเสนอแนวคิดรูปแบบ วิธีการจัดแสดง รวมถึง
กระบวนการเปิดเวที แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน 

การอบรมเชิงปฏิบัติกจิกรรมลงข่วงโดย
จัดเป็นการเวียนฐานการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกปฏิบัติตามฐานที่ได้
ก าหนดไว ้ - 

2 ต า บล ใน เ วี ย ง 
อ าเภอเมือง  

องค์ความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยการ
ท่องเที่ยวที่สามารถน ามาปรับให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน                          

แบบจ าลองการออกแบบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ปลอดภัยและต้นแบบแผนที่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
ปลอดภัย ในพื้นที่ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

1. การน ากระบวนการศึกษา และการ
ส ารวจตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
ปลอดภัย เพื่อน ามาออกแบบพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวปลอดภัยโดยน าเสนอในรูปของ
แบบจ าลองและจัดท าต้นแบบแผนที่
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย                             
2.  ก ารน ากระบวนการส า รวจ  การ
วิเคราะห์และการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้ได้มาตรฐานมาใช้เพื่อส่งเสริมให้การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่มีความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว 

- 

3 ต าบลผาสิงห์ 
อ าเภอเมือง 

ชีววิทยานิเวศวิทยาพื้นถิ่น และธรรมชาติ
วิทยาเมืองน่าน 

  เครื่องมือ ชีววิทยานิเวศวิทยา 
พื้นถิ่น  - 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

4 ต าบลพงษ์  
อ าเภอสันตสุิข  

1.มีองค์ความรู้ที่ได้จากนักวิจัย                   ที่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง                          

1. มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพและตรงตาม
มาตรฐาน                
2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อม          ส าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

1.การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยที่พบ
ได้ทั่วไปในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าในการท า
เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอาง               
2.เปลือกกล้วยที่พบได้ทั่วไปในชุมชนมา
เพิ่มมูลค่าในการท าเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ เครื่ อ งส าอางและได้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการสกัด
สารส าคัญจากเปลือกกล้วยให้กับชุมชน
เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพ
เสริมให้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

- 

5 ต าบลเมืองจัง 
อ าเภอภูเพียง  

อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตรประกอบด้วย                                     
1.มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
2.การจัดการเมล็ดพันธุ ์
3.การจัดการแปลงอินทรยี ์
4.การตลาดเกษตรอินทรีย ์

1.การส่งเสริมช่องทางการตลาด                       
2.การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

- - 

6 ต าบลบัวใหญ ่
อ าเภอนาน้อย  

องค์ความรู้เรื่องการคัดพันธุ์พืชมรดก มีการให้ปลูกพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารเป็นการ
ลดรายจ่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกพืช
ปลอดภัย เพื่อเพิ่มช่องทาง ทางการตลาด  ลด
รายจ่ายค่าสารเคมี  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแปร
รูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 

นวัตกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลง 
นวัตกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ก าจัดโรค
พืช องค์ความรู้เรื่องการคัดพันธุ์พืชมรดก 
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจากผลผลิตที่
มีในชุมชน มาเพิ่มรายได้ 

- 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

7 ต าบลและ  
อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน 

1.องค์ความรู้การจัดการดินและปุ๋ย 
2.องค์ความรู้การท าสารสกัดสมุนไพรเพื่อไล่
แมลง  
3.องค์ความรู้การท าสารสกัดชีวภัณฑ์ปอ้งกัน
โรคพืชและแมลง    

1.การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการขายตลาด
ออนไลน์          
2.พัฒนาโลโก้เพื่อใช้สื่อกลางระหว่างผู้ผลิตกับ
ผู้บริโภค                    
3.พัฒนาด้านการบรรจุภัณฑ์ให้ เหมาะะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 

1.เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ได้นานขึ้น 
และการขยายตลาดที่เพิ่มขึ้น                        
2.สร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ ลงมือท า
ด้วยตนเอง สร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อลด
รายจ่ายการซ้ือปุ๋ยเพื่อการเกษตร  

- 

8 ต าบลศรีษะเกษ 
อ าเภอนาน้อย  

1.อบรมภาพรวมเกษตรอินทรีย์  
ครั้งที่ 1  
2.กิจกรรมยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ ครัง้ที่ 2 

- - - 

9 ต าบลกลางเวียง 
อ าเภอเวยีงสา  

- - - - 

10 ต าบลกองควาย 
อ าเภอเมือง  

- - - - 

11 ต าบลขึ่ง  
อ าเภอเวยีงสา  

- - - - 

12 ต าบลจอมพระ 
อ าเภอทา่วังผา  

- - - - 

13 ต าบลไชยสถาน  
อ าเภอเมือง 

ความรู้จากการเข้าอบรมเรื่องโครงการผักข้าม
ปี - 

คือประสานงานกับผู้น าชุมชน ดึงนักเรียน
ที่มีความสนใจให้เข้ามามีสว่นร่วม 

- 

14 ต าบลดู่ใต้  
อ าเภอเมือง 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

15 ต าบลตาลชุม 
อ าเภอเวยีงสา  

- - - - 

16 ต าบลท่าวังผา 
อ าเภอทา่วังผา  

- - - - 

17 ต าบลนาซาว 
อ าเภอเมือง  

- - - - 

18 ต าบลนาเหลือง 
อ าเภอเวยีงสา  

- - - - 

19 ต าบลบ่อ  
อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน 

- - 

รูปแบบการบรรยาย/ให้ดูสื่อด้านคลิปวิดโีอ
ในการประยุกต์เครื่องมือทางการเกษตร
เพื่อสามารถน าเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสะดวกต่อ
การใช้งาน 

- 

20 ต าบลบ่อสวก 
อ าเภอเมือง  

- - - - 

21 ต าบลบ้านพี ้
อ าเภอบา้น
หลวง  

- - - - 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

22 ต าบลบ้านฟา้ 
อ าเภอ    บ้าน
หลวง  
จังหวัดน่าน - - 

โครงการจักสาน กระติ๊บข้าวและกรวยดรปิ
โดยจะเน้นกระบวนการฝึกอบรมในการ
พัฒนาการผลิตและใช้เทคนิคในการสร้าง
ลวดลายให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น - 

23 ต าบลป่าคา 
อ าเภอทา่วังผา  

- - - - 

24 ต าบลป่าคา
หลวง    อ าเภอ
บ้านหลวง    

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นการน าเอาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาทางด้านการจักสานของ
คนในชุมชนมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ให้มี
ความทันสมัยและแปลกใหม่มากขึ้น        
2.งานแฮนด์เมด (handmade) เป็นการน า
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์มาปรับใช้กับบรรจุภัณฑ์
ของกลุ่ม เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 

- - - 

25 ต าบลผาตอ 
อ าเภอทา่วังผา  

- - - - 

26 ต าบลผาทอง 
อ าเภอทา่วังผา  

- - - - 



 

 
40 

  
 

กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

27 ต าบลยม อ าเภอ
ท่าวังผา  

1.ผลิตภัณฑ์3อย่างจากกลุ่มพริกแปลงใหญ่
เป็นการน าองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาสาร
ชีวภัณฑ์และปุ๋ยหมักมาประยุกต์เป็นกระถาง
ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติน าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มา
ปรับใช้กับบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ได ้
2.ผลิตภัณฑ์โคมล้านนาและชุด ดริปกาแฟ
จากไม้ไผ่เป็นการน าเอาองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาทางด้านการจักสานของคนในชุมชน
มาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
และแปลกใหม่มากขึ้น  
 

- 

ใช้องค์ความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิง
ส ร้ า งส ร ร ค์ และ เครื่ อ งมื อ เ ฉพาะ ใน
กระบวนการท าข้าวแคบข้าวควบ เพื่อ
ออกแบบการท่องเท่ียวให้ดูมีความน่าสนใจ
และมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น                            

- 

28 ต าบลริม  
อ าเภอทา่วังผา  

- - - - 

29 ต าบลเรือง 
อ าเภอเมือง 

- - - - 

30 ต าบลศรีภูมิ 
อ าเภอทา่วังผา  
 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

31 ต าบลสวด 
อ าเภอบา้น
หลวง  
 

1.เป็นการน าเอาทุกอย่างมาผสมผสานกันท า
ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น                    
2.เป็นการสืบสานความรู้จากรุ่นสู่รุ่นท าให้เรา
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิม                      
3.เป็นการน าเอาทุกๆดา้น ทั้งเทคโนโลยแีละ
องค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์ และ ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม มาเพื่อชว่ยเหลือ กลุม่
เปราะบางท าให้มีชวีิตที่สะดวกมากยิ่งขึน้ 

- - - 

32 ต าบลสะเนียน 
อ าเภอเมือง  

- - - - 

33 ต าบลแสนทอง 
อ าเภอทา่วังผา  

- - 
- 
 

- 

34 ต าบลไหล่น่าน 
อ าเภอเวยีงสา  

- - - - 

35 ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง  

1.อบรมฝึกทักษะทางด้านเครื่องจักสานและ
การเกษตร 
2.การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เพาะปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ 

- - - 

36 ต าบลขุนน่าน 
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  

- 
ก๊อกรองน้ าสะอาดอย่างง่ายมีความเหมาะสมมาก
ส าหรับพื้นที่เพราะขาดแคลนน้ าสะอาด - - 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

37 ต าบลตาลชุม 
อ าเภอทา่วังผา  

- 

แปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื่องจาก เดิมในพื้นที่
มีผลผลิตทางการเกษตรอยู่มากและคนในพื้นที่เริ่ม
ให้การสนใจกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
มากขึ้น จึงมีการน าผลผลิตที่อยู่ในพื้นที่แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ไส้อั่วเห็ดผสมหมู ข้าวพอง
ธัญพืช ข้าวก่ าเพาะงอก เป็นตัวอย่างให้แก่คนใน
พื้นที่ได้มีไอเดียในการริเริ่มคิดแปรรูปผลผลิตจาก
เกษตร 
 

การส่งเสริมให้ชาวบ้านท าปุ๋ยหมักจากเศษ
อาหารในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดปัญหา
ขยะ ลดรายจ่ายในการซ้ือปุ๋ยเคมี และเพิ่ม
รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรปลอด
สาร โดยน าเศษอาหารที่ไม่ใด้ใช้ประโยชน์
แ ล้ ว ม าหมั ก เป็ นปุ๋ ยที่ ส า มา รถ ใช้ ใน
การเกษตร หรือการปลูกพืชผักสวนครัว 

- 

38 ต าบลปิงหลวง 
อ าเภอนาหมื่น  

- - 

กระบวนการพัฒนาทักษะให้กับเกษตรกร 
เพื่อยกระดับการผลิตผลผลิตเกษตร และ
ฝึกปฏิบัติ เพื่อการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีขอบเขตการ
อบรม คือ 
1.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน
ต าบลปิงหลวง 
2.อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
แปรรูปในต าบล 
3.อบรมการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
แปรรูปของชุมชน 
 
 

- 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

39 ต าบลส้าน    
อ าเภอเวยีงสา  

 พีทมอส,ดินปลูก,ปุย๋ไส้เดือนดิน,การเพาะ
เช้ือไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย,ฮอร์โมนไข่ 
โดยรับความรู้จากการฝึกอบรมและการ
ปฏิบัติจริงโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลยัแม่โจ้
แพร-่เฉลิมพระเกยีรติ เหมาะกับเกษตรกรผู้
ปลูกผักในพื้นที่ต าบลสา้น 

การออกแบบผ้าปัก “ลายดอกส้าน” เพื่อผนวกเข้า
กับสินค้าที่ขึ้นชื่อของต าบลส้านนั้นคือผ้าทอ โดยมี
การต่อกับตัวผ้าซ่ินที่ได้ท าการทอ และได้มีการต่อ
ยอดองค์ความรู้โดยการจัดกิจกรรมจัดอบรมให้
ความรู้ในกิจกรรมอบรมการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปักผ้า “ผ้า
ปักลายดอกส้าน” โดยการจัดกิจกรรมจัด
อบรมให้ความรู้ ในกิจกรรมอบรมการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และ 
การจัดท า Eco Print กิจกรรมส่งเสริม
ก า รตล า ดและกา รส ร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือในยุค New Normal 

- 

40 ต าบลอ่าย 
นาไลย อ าเภอ
เวียงสา  

- - 
1.การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ                     
2.การแปรรูปเห็ดนางฟ้า - 

41 ต าบลถืมตอง 
อ าเภอเมือง 

ชื่อองค์ความรู้ :                               
1)ผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลง                
2)โรคที่มากับผู้สูงอาย ุ                           
3)แนวทางการดูแลตนเองอย่างไรให้ปลอดโรค                                
4) ออกก าลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยใน
ผู้สูงอายุ                                            
5) ความสุขเชิงจิตวิทยา                     
6) การส่งเสริมสุขภาพใจในผู้สูงอาย ุ(หลักการ
สร้างสุข 5 มิติ)                                    
7) ฝึกกิจกรรมความสุขสงบทางใจ              
8) บ้านปลอดภัยส าหรับผู้สูงอาย ุ

- 

กระบวนการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความ
คิดเห็นของประชาชนในต าบล โดยจ าแนก
เป็นหมู่บ้านต่างๆ  
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

42 ต าบลเจดีย์ชัย 
อ าเภอปวั  

1.  องค์ความรู้การน าสมุนไพรพื้นบ้านมาแปร
รูปเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยพื้นที่ต าบลเจดีย์
ชัยแต่ละครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้
ประกอบอาหารหลายชนิด ดังนั้นส่วนที่เหลือ
จากการน ามาประกอบอาหารจึงสามารถ
น ามาใช้ในการแปรรูปเพื่อดูแลสุขภาพได้           
2.การประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นถิ่นมาใช้ในการ
ไล่แมลง 

- 

1. ระบบเกษตรหมุนเวียน โดยมีการปลูก
พื ชหมุน เวี ยนเพื่ อสร้ า งรายได้ ให้ แก่
เกษตรกร และลดรายจ่ายด้วยการหันมา
ท าปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมนเร่งผลผลิตและน้ า
หมักชีวภาพเพื่อใช้แทนสารเคมีที่ต้องซ้ือ
จากนายทุน 
2. มีการสร้างความเข้าใจต่อการท าเกษตร
แบบใช้สารเคมีกับการท าเกษตรแบบ
ปลอดภัยปรับเปลี่ยนกระบวนการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการหันมาท า
เกษตรปลอดภัยเพื่อการพาณิชย์ที่ขยาย
พื้นที่สู่เกษตรปลอดภัย 
3.  มีระบบติดตามควบคุมและให้การ
แนะน าการท าอาหารในงานเลี้ยงต่างๆ 
ของหมู่บ้าน โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มสารวัตร
อาหาร ซ่ึงมีประธานกลุ่มแม่บ้านต าบล
เจดีย์ชัยเป็นประธานกลุ่ม 

- 

43 ต าบลเชียงกลาง 
อ าเภอเชียง
กลาง  - - - - 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

44 ต าบลนาไร่หลวง          
อ าเภอสองแคว  

- - - - 

45 ต าบลน้ าเกี๋ยน 
อ าเภอภูเพียง  

- - - - 

46 ต าบลน้ าแก่น 
อ าเภอภูเพียง  

- 

1.  จั ด ท า powerpoint น า เ ส น อ ส รุ ป ผลก า ร
ด าเนินงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของต าบลน้ าแก่น                        
2.  จั ดท า วี ดิ ทั ศน์ประมวลภาพกิจกรรมการ
ด าเนินงานต่างๆของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของต าบลน้ าแก่น              
3.จัดท าสื่อ Powerpoint ในการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุและคนในชุมชน 

- - 

47 ต าบลห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  
 

- - - - 

48 ต าบลน้ าปั้ว 
อ าเภอเวยีงสา  
 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer technologies) 
 

ที่    ชื่อต าบล   องค์ความรู้    เทคโนโลยี    นวตักรรม   กระบวนการใหม่ 

49 ต าบล 
บ่อเกลือใต้  
อ าเภอบอ่เกลือ  

องค์ความรู้เรื่องการจัดจ าหนา่ยสินค้าโดย
ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ 

- 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มระดม
ความคิดเห็น โดยการร่วมกันวิเคราะห์
จุ ด เด่น  จุ ดด้อย  ของผลิตภัณฑ์  และ
วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค ของการท ากิจ
กรมที่ผ่านมา เพื่อจะเชื่อมโยงไปยังการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                           2 
2 . ส า ร ว จ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  
สถาปั ตยกรรม  พิ ธี ก รรม  ความ เชื่ อ 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนตลาดชุมชน เพื่อ
การจ าหน่ายสินค้าและบริการ น ามา
วิเคราะห์หาศักยภาพ  เชิงระบบ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีในชุมชน ให้มีความ
เหมาะสมเป็นจุดที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ใ ห้ มี ค ว า ม น่ า สน ใ จ ข อ ง
นักท่องเที่ยวของแต่ละหมู่บ้าน ในต าบล
บ่อเกลือใต้                      

- 

50 ต า บ ล ว ร น ค ร 
อ าเภอปัว  
 

- - 

มีการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนเพื่อ
วางแผนจัดท าเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก ของ
ที่ระลึกของชุมชนต่อไป - 
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กลับสารบัญ 

ตารางที่ 8 สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

1 ต าบลงอบ 
อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน 

22 34 26 70 มีการคัดกรอง ผู้น าทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ผู้ปฏิบัติงาน     
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา 

2 ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

53 58 70 80 มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 

3 ต าบลผาสิงห์ 
อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน 

                 
- 

12 18 70 เมื่อกลับจากการท าภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ช าระร่างกาย               
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

4 ต าบลพงษ์ 
อ าเภอสันติสุข 
จงัหวัดน่าน 

77 69 55 80 มีการส ารวจเก็บข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ 
ที่พักอาศัย โรงเรียน ตลาดและศาสนสถานในทุกเดือน และท าการส ารวจพ้ืนที่  
ในต าบลพงษ์ เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูล Community data 

5 ต าบลเมืองจัง 
อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

16 34 59 70 ได้ส ารวจเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง COVID-19 และข้อมูล Community data 
ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนด 

6 ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน 
 

35 25 22 70 มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ า                 
หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

7 ต าบลและ 
อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน 

26 56 48 80 ด าเนินการส ารวจการเฝ้าระวัง ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

8 ต าบลศรีษะเกษ 
อ าเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน 

22 25 54 70 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บ คอ เหนื่อยหอบ 
หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 

9 ต าบลกลางเวียง  

อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

19 21 27 30 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้             
ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

10 ต าบลกองควาย 
อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน 

10 15 18 30 มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้ เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้อง          
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

11 ต าบลขึ่ง  

อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

6 7 11 30 มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 

12 ต าบลจอมพระ 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

14 13 11 30 มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา 
อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

13 ต าบลไชยสถาน 
อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน 

18 16 13 30 จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทาง
ราชการก าหนด หรือ จัดให้มีสมุดส าหรับลงทะเบียน 

14 ต าบลดู่ใต้ 
อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน 

18 9 26 30 มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 

15 ต าบลตาลชุม 
อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

20 4 12 20  มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ า 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

16 ต าบลท่าวังผา 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

5 16 9 30 ประชาชนมีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 

17 ต าบลนาซาว 
อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน 

13 4 8 30 โรงเรียนมีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท ากิจกรรม 

18 ต าบลนาเหลือง 
อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

24 17 13 30 มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 



 

 
53 

  
 

กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

19 ต าบลบ่อ 
อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน 

5 6 11 20 เข้าไปส ารวจสมาชิกแต่ละหลังคาเรือนว่าภายในต าบลบ่อ ทั้ง 10 หมู่บ้าน แต่ละ
หลังคามีสมาชิกกี่คน ท าการแจกแมส เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนทุก 
ๆ หมู่บ้านในต าบล  

20 ต าบลบ่อสวก 
อ าเภอเมือง
จังหวัดน่าน 

13 17 26 30 มีการท าความสะอาดพ้ืนผิว และอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันทุกวันในสถานที่จัดกิจกรรม 

21 ต าบลบ้านพี้ 
อ าเภอบ้านหลวง  

จังหวัดน่าน 

4 3 4 20 จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น ให้เปิดประตู หน้าต่าง 
เพ่ือระบายอากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศให้ท าความสะอาดระบบระบาย
อากาศอย่างสม่ าเสมอ 



 

 
54 

  
 

กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

22 ต าบลบ้านฟ้า 
อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน 

23 8 10 30 การคัดกรองผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดง สีส้ม สีเหลืองเข้ามาในชุมชน  ให้มีการ
กักตัว 14 วัน และมีการแจ้งมาตรการการป้องกันได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา 

23 ต าบลป่าคา 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

9 18 19 30 สถานที่จัดงานมีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความ
สะอาดมือไว้บริการบริเวณ ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

24 ต าบลป่าคาหลวง 
อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน 

4 7 6 30 การคัดกรองผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดง สีส้ม สีเหลืองเข้ามาในชุมชน  ให้มีการ
กักตัว 14 วัน และมีการแจ้งมาตรการการป้องกันได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา 



 

 
55 

  
 

กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

25 ต าบลผาตอ 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

13 9 18 30 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้
ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 

26 ต าบลผาทอง 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

- 26 17 30 มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

27 ต าบลยม 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 
 

11 15 22 30 มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

28 ต าบลริม  
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

18 10 22 30 มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา 
อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน 

29 ต าบลเรือง 
อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

14 19 42 70 จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทาง
ราชการก าหนด หรือ จัดให้มีสมุดส าหรับลงทะเบียน 

30 ต าบลศรีภูมิ 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

7 12 25 30 มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

31 ต าบลสวด 
อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน 

3 8 3 30 การคัดกรองผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดง สีส้ม สีเหลืองเข้ามาในชุมชน  ให้มีการ
กักตัว 14 วัน และมีการแจ้งมาตรการการป้องกันได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา 

32 ต าบลสะเนียน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

25 22 25 30 มีการคัดกรอง ผู้น าทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ผู้ปฏิบัติงานใน
การจัดกิจกรรมทางศาสนา 

33 ต าบลแสนทอง 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

12 9 18 30 มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมในชุมชน 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

34 ต าบลไหล่น่าน 
อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

1 10 20 30 เมื่อกลับจากการท าภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ช าระร่างกาย 
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที 

35 ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

26 52 55 80 มีการส ารวจเก็บข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่
ที่พักอาศัย โรงเรียน ตลาดและศาสนสถานในทุกเดือน และท าการส ารวจพื้นที่ใน
ต าบล เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูล Community data 

36 ต าบลตาลชุม 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

45 30 43 61 ได้ส ารวจเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง COVID-19 และข้อมูล Community data 
ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนด 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

37 ต าบลปิงหลวง 
อ าเภอนาหมื่น 
จังหวัดน่าน 

56 40 47 70 มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ า หลัง
หยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล 
 

38 ต าบลส้าน 
อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

14 14 69 70 มีมาตรการหรือก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 2 เมตร 

39 ต าบลอ่ายนาไลย 
อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

10 40 72 79 มีมาตรการหรือก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 2 เมตร 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

40 ต าบลขุนน่าน 
อ าเภอเฉลิม 
พระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

- 70 69 70 เมื่อกลับจากการท าภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ช าระร่างกาย 
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที 

41 ต าบลเจดีย์ชัย 
อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

27 21 64 70 การส ารวจข้อมูลการเฝ้ าระวั ง  COVID-19 และ Community Data โดย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในชุมชน อย่างสม่ าเสมอ และมีการ
แนะน าให้ประชาชนให้ดูแลสุขภาพเพ่ือห่างไกล COVID-19 

42 ต าบลเชียงกลาง 
อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน 

5 18 12 30 มีมาตรการหรือก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 2 เมตร 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

43 ต าบลถืมตอง 
อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

28 7 24 70 1.ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย                                              
2.โครงการเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมทุกคน                                       
3.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนก่อนเข้าสถานที่อบรม 
และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์                                                                         
4.จัดที่นั่งในการอบรมให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และห้องประชุมเป็นสถานที่ 
ทีม่ีอากาศถ่ายเท  
5.การจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มเป็นลักษณะหยิบใช้ส่วนตัว ไม่
รับประทานร่วมกัน 

44 ต าบลนาไร่หลวง 
อ าเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 

1 10 12 20 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บ คอ เหนื่อยหอบ 
หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

45 ต าบลน้ าเกี๋ยน 
อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

8 7 5 70 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้
ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 

46 ต าบลน้ าแก่น 
อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

8 7 5 70 มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 

47 ต าบลห้วยโก๋น 
อ าเภอเฉลิม 
พระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

4 12 10 20 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับข้อมูลข่าวสารการส ารวจการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อย่างทั่วถึง และมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
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กลับสารบัญ 

สถานการณ์ การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 

ที ่ ชื่อต าบล 

สถานที่เสี่ยง 

มาตรการ ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ที่พัก
อาศัย 

48 ต าบลน้ าปั้ว 
อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

55 11 18 40 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บ คอ เหนื่อยหอบ 
หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 

49 ต าบลบ่อเกลือใต้ 
อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน 

1 31 50 48 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้
ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 

50 ต าบลวรนคร 
อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

27 49 51 64 มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
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กลับสารบัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ Social Return on Investment (SROI) จังหวัดน่าน 
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ผลการวิเคราะห์ Social Return on Investment (SROI) จังหวัดน่าน 
 

จากข้อมูลที่พบในการส ารวจผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดน่าน ซึ่งปรากฏ
ผลลัพธ์ในแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ U2T ระดับต าบล จ านวน 50 ต าบล ซึ่งก ากับโดย
ตัวชี้วัด TSI, USI และ RSI โดยเมื่อน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ด้วยโมเดลสังเคราะห์ข้อมูล                        
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Social Return on Investment (SROI) ได้ผลลัพธ์แสดง
ดังภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบของ Key Strategic Focus จังหวัดน่าน  
ในการด าเนนิงานโครงการ U2T เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานโครงการ U2T ในพ้ืนที่ในจังหวัดน่านจ านวน 50 ต าบล                     
การด าเนินงานดังกล่าวได้ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดที่ชัดเจน ได้แก่ การมุ่งสร้างผลกระทบให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ เช่น มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่โครงการ 
ชุมชน นักศึกษาและผู้เข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 8 สถาบันการศึกษา ตลอดจนได้มีการร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงาน 88 หน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ใน 50 ต าบล และก่อให้เกิดการจ้างงาน
ในช่วงด าเนินงานจ านวน 1,000 อัตรา นอกจากนี้ยังเกิดการพัฒนาศักยภาพต าบล ประกอบไปด้วย 
12 ต าบลที่เป็นต าบลที่มุ่งสู่ความยั่งยืน 18 ต าบล ที่มุ่งไปสู่ความเป็นต าบลพอเพียง 6 ต าบล                       
ที่สามารถอยู่รอด และอีก 2 ต าบล ที่ยังไม่สามารถอยู่รอด โดยศักยภาพที่เกิดขึ้นนี้ได้เกิดจากการ
ขับเคลื่อนของกิจกรรมย่อยๆ ภายใต้ 4 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย Digital Literacy, English 
Literacy, Financial Literacy และ Social Literacy และได้ มี การแตกกิ จกร รมย่ อยมากถึ ง                     
461 กิจกรรม ในการด าเนินภายใต้ 4 หลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว                           
ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 2,305 คน และพบบุคคลในชุมชนต่างๆ                           
ที่ทรงคุณค่าในลักษณะปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน รวมถึงบุคคลที่ทรงคุณค่าในแต่ละชุมชนมากถึง 
58 ท่าน นอกจากนั้นจากกรอบความร่วมมือของภาคีเครือข่ายดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการพัฒนา
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นวัตกรรมที่หลากหลายในการแก้ปัญหาความต้องการเชิงพ้ืนที่จังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเชิง
ระบบ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ และนวัตกรรมเชิงเทคนิค รวมกันมากกว่า 55 นวัตกรรม โดยที่มี
มากถึง 82 เทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นและถูกน าไปประยุกต์ใช้งานจริง พร้อมกันนั้นยังพบ 53 แหล่งเรียนรู้
ในพ้ืนที่ 50 ต าบลของจังหวัดน่านที่จะช่วยในการยกระดับและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจน
รวมถึงเป็นศูนย์ เรียนรู้ของชุมชนได้  โดยที่หากพิจารณาในด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม                           
และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดน่านในระหว่างด าเนินงานโครงการ U2T แล้วพบว่า เกิดการ
น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ มากถึง 73 รายการ ซึ่งปรากฏว่าสามารถแยกแยะ                 
ได้ว่า เกิดการพัฒนารูปแบบการบริการ จ านวน 28 รายการ เกิดการพัฒนาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
จ านวน 28 รายการ และเกิดการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จ านวน 17 รายการ  
 

 

ภาพที่ 2 ผลกระทบที่มีต่อจังหวัดน่านในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

 จากกรอบ Key Strategic Focus ของจังหวัดน่าน นอกจากจะท าให้เห็นบริบทของแต่ละ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่เมื่อพิจารณาลงลึกในรายละเอียดโดยเน้นไปที่มิติ
ด้านเศรษฐกิจ หรือความคุ้มค่าในการลงทุน หรือ Return on Investment เชิงสังคมในลักษณะ              
ของภาพใหญ่ของทั้งจังหวัดน่าน พบว่า การด าเนินงานโครงการ U2T สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นวงกว้าง โดยหากคิดเป็นจ านวนเม็ดเงินแล้วสูงถึง 514.5 ล้านบาท โดยมีความคุ้มค่า               
ในการลงทุนที่สูงมาก คือ สูงถึง 9.49 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เมื่อมีการลงเม็ดเงินจ านวน 1 บาท                          
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ที่ใช้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้จะได้ผลตอบแทนครั้งนี้  9.49 บาท โดยสามารถแยกย่อย                           
ในรายละเอียดของเม็ดเงินผลตอบแทนดังกล่าวใน 3 ส่วนหลักๆ ที่เกิดผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ/การเงิน นับว่าก่อให้เกิดเม็ดเงินจ านวน 277.6 ล้านบาท ผลกระทบด้านสังคมชุมชน 
ประกอบด้วยการเกิดขึ้นของมูลค่าศักยภาพของชุมชน จ านวน 70.1 ล้านบาท การเกิดมูลค่า                        
การมีส่วนร่วมหรือภาคเครือข่าย 53.8 ล้านบาท และมูลค่าด้านสุขภาวะกาย-ใจ 112.4 ล้านบาท  
และด้านสุดท้ายคือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 0.7 ล้านบาท  โดยอาจกล่าวได้ว่า ผลกระทบ                    
เชิงประจักษ์ที่แท้จริง และสูงที่สุด คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/การเงิน เนื่องจากเกิดการจ้างงาน 
เช่น บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ อาจารย์โครงการ มหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่าย                       
88 หน่วยงาน และ 50 ต าบล ล้วนได้รับผลกระทบเชิงบวก และผลเชิงประจักษ์ในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมดังกล่าวโดยคิดเป็นมูลค่ามากถึง 458 ล้านบาท 

 

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานโครงการ U2T 
ในพื้นที่จังหวัดน่าน 

 การให้ความส าคัญกับผลกระทบเชิงประจักษ์ในด้านเศรษฐกิจ/การเงิน ในการด าเนิน
โครงการ U2T ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ส่งผลกระทบเป็นอย่างสูงต่อผู้ปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว 
เนื่องจากบุคลากรต่างๆ เหล่านั้นก่อให้เกิดการด าเนินงาน การกระจายการจ้างงาน เป็นต้น                       
ซึ่งคงจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การเปลี่ยนแปลงก็ย่อมต้องเกิดขึ้นกับบุคลากรในโครงการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ด้วยเช่นกัน ซึ่งในที่นี้จากภาพที่ 3 หากท าการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับ S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2 และ S2.3 ด้วยแนวคิดค่าเฉลี่ย จะพบว่า S1.2 ลูกจ้างโครงการ
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และครอบครัวเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 5 มิติร่วมกัน              
(มิติเศรษฐกิจ มิติศักยภาพ มิติสุขภาวะ มิติสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ และมิติภาคีเครือข่าย) ซึ่งมีค่า 
13.777 ล้านบาท และรองลงมาคือ กลุ่มภาคเอกชน และกลุ่มต าบลเป้าหมาย ดังภาพที่ 4   

 

ภาพที่ 4 Stakeholder และค่าเฉลี่ยผลกระทบ 5 มิติ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเชิงสังเคราะห์เพ่ิมเติมพบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบ   เชิงเศรษฐกิจมากที่สุด พบว่า กลุ่มลูกจ้างโครงการและครอบครัว ได้รับผลกระทบเชิง
บวกมากท่ีสุดในประเด็นดังกล่าว โดยมีค่า 4.27 ล้านบาท ซึ่งมากที่สุด แสดงดังภาพที่ 5 

 

 

ภาพที่ 5 Stakeholder และผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ 
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Stakeholder และผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ
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หากพิจารณาจากมิติศักยภาพ จะพบว่า กลุ่มลูกจ้างโครงการและครอบครัวเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกมากท่ีสุดในประเด็นดังกล่าว โดยมีค่า 4.38 ล้านบาท แสดงดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 Stakeholder และผลกระทบเชิงบวกด้านศักยภาพ 

 

หากพิจารณาในประเด็นมิติภาคีเครือข่าย ก็พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ ได้รับผลกระทบ
เชิงบวกมากท่ีสุด โดยมีค่า 4.57 ล้านบาท แสดงดังภาพที่ 7  

 
 

ภาพที่ 7 Stakeholder และผลกระทบเชิงบวกด้านภาคีเครือข่าย 
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ในมิติสุขภาวะ พบว่ากลุ่มกลุ่มลูกจ้างโครงการและครอบครัว ได้รับผลกระทบเชิงบวกมาก
ที่สุด โดยมีค่า 4.34 ล้านบาท แสดงดังภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 Stakeholder และผลกระทบเชิงบวกด้านสุขภาวะ 

 

ในมิติเชิงสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ พบว่ากลุ่มต าบลเป้าหมายได้รับผลกระทบเชิงบวก
มากที่สุดในประเด็นดังกล่าว โดยมีค่า 3.89 ล้านบาท แสดงดังภาพที่ 9 

 

 
 

ภาพที่ 9 Stakeholder และผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

ข้อมูลชุมชนจังหวัดน่านจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เชิงชุมชน 

(Community Big Data) 
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ข้อมูลชุมชนจังหวัดน่านจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เชิงชุมชน 
(Community Big Data) 

1. ข้อมูลชุมชนจังหวัดน่านจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เชิงชุมชน (Community Big Data) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชุมชนขนาดใหญ่ จังหวัดน่าน หรือ CBD ซึ่งย่อมากจาก Community 
Big Data ประกอบด้วยข้อมูลจากการส ารวจเชิงพ้ืนที่ด้วยแบบสอบถามในพ้ืนที่จ านวน 50 ต าบล    
ซึ่งประกอบด้วย ต าบลสวด ต าบลงอบ ต าบลป่าคาหลวง ต าบลพงษ์ ต าบลดู่พงษ์ ต าบลบ่อสวก 
ต าบลขึ่ง ต าบลไหล่น่าน ต าบลม่วงตึ้ด ต าบลป่าคา ต าบลวรนคร ต าบลนาเหลือง ต าบลท่าวังผา 
ต าบลบ่อเกลือใต้ ต าบลเรือง ต าบลผาตอ ต าบลในเวียง ต าบลเรือง ต าบลผาทอง ต าบลกองควาย 
ต าบลบ่อ ต าบลตาลชุม ต าบลสะเนียน ต าบลยม ต าบลสวด ต าบลจอมพระ ต าบลบ้านฟ้า ต าบลแสนทอง 
ต าบลผาสิงห์ ต าบลเจดีย์ชัย ต าบลไหล่น่าน ต าบลน้ าปั้ว ต าบลนาเหลือง ต าบลนาซาว ต าบลเมืองจัง 
ต าบลบ้านพ้ี ต าบลศรีภูมิ ต าบลตาลชุม ต าบลส้าน ต าบลกลางเวียง ต าบลและ ต าบลศรีสะเกษ 
ต าบลถืมตอง ต าบลดู่ใต้ ต าบลน้ าเกี๋ยน ต าบลฝายแก้ว ต าบลไชยสถาน ต าบลผาทอง ต าบลเชียงกลาง 
ต าบลเปือ  

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ท าการจดบันทึก สามารถแยกประเภทของข้อมูลออกได้ตามที่
ปรากฏในระบบฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่หรือ Community Big Data (CBD) จากระบบออนไลน์ 
https://stat.u2t.ac.th ซึ่งปรากฏกลุ่มของข้อมูลจ านวน 10 หมดวหมู่ ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่ข้อมูล
ประกอบด้ วยรายละเ อียดของการจัด เก็บที่ แตกต่ างกัน  ซึ่ งจะได้กล่ าวถึ งรายละเ อียด                         
ของแต่ละหมวดหมู่ข้อมูลดังนี้ 

1. หมวดหมู่: ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ เพศ, อายุ

(ปี) ระดับการศึกษาสถานภาพที่ จ านวนบุตร ที่อยู่ปัจจุบัน ย้ายมาพร้อมครอบครัวหรือไม่ย้ายมาจาก   
ที่ไหน สาเหตุที่ย้ายกลับบ้าน แผนในชีวิตที่จะท าเม่ือกลับมาอยู่บ้าน ความช่วยเหลือที่อยากได้รับ   

2. หมวดหมู่: แหล่งท่องเที่ยว 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทของ

สถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ พิกัด สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวนที่จอดรถ(คัน) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว                  
ตามฤดูกาลหรือไม่ ช่วงเดือนที่แนะน าในการท่องเที่ยว(เริ่มต้น) ช่วงเดือนที่แนะน าในการท่องเที่ยว 
(สิ้นสุด) ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์  

3. หมวดหมู่: ที่พัก/โรงแรม 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อที่พัก ประเภทของที่พัก ที่อยู่ 

พิกัด สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวนที่จอดรถ (คัน) ได้รับมาตรฐาน SHA เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์ 
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4. หมวดหมู่: ร้านอาหารในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อร้านอาหาร ที่ตั้งร้านอาหาร 

ต าแหน่งร้าน เมนูที่เฉพาะในท้องถิ่น เมนูแนะน าอื่นๆ สัญชาติอาหาร ประเภทร้านอาหาร รายละเอียด
สถานที่ จ านวนที่จอดรถ(คัน) จ านวนที่นั่ง ช่วงราคาของอาหาร เวลาเปิดให้บริการ เวลาปิดให้บริการ 
วันที่เปิดบริการ เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์  

5. หมวดหมู่: อาหารที่น่าสนประจ าท้องถิ่น 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่ออาหาร/เครื่องดื่ม ประเภทของ

อาหาร/เครื่องดื่ม ชื่อร้านที่จ าหน่าย/ผลิต สถานที่จ าหน่าย/ผลิต พิกัดที่จ าหน่าย/ผลิต มีที่จอดรถ
หรือไม่ จ านวนที่จอดรถ ก าลังการผลิตต่อวัน ส่วนผสมหลัก เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร 

6. หมวดหมู่: เกษตรกรในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ พิกัด เบอร์

ติดต่อ Line ID Facebook เว็บไซต์ ประเภทของการเกษตร รายการพืช/สัตว์ที่ท าการเกษตร                   
พ้ืนที่ในการท าการเกษตร(ไร่) รายได้เฉลี่ยต่อป(ีบาท) จ านวนแรงงานที่ใช้(คน) ใช้ระบบหรือเทคโนโลยี
ทุ่นแรงหรือไม่ ระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้หรือไม่   

7. หมวดหมู่: พืชในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อเรียกของพืช สถานที่พบ 

ต าแหน่งที่พบ ลักษณะการใช้งาน จ านวนที่พบโดยประมาณ(ตัน) ช่วงเดือนที่พบได้มาก(เริ่มต้น)     
ช่วงเดือนที่พบได้มาก(สิ้นสุด) มีเจ้าของหรือไม่ ชื่อ-สกุลเจ้าของ ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล   

8. หมวดหมู่: สัตว์ในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อเรียกของสัตว์ ประเภท                

ของสัตว์ สถานที่พบ ต าแหน่งที่พบ จ านวนสัตว์เพศผู้ จ านวนสัตว์เพศเมีย จ านวนสัตว์ทราบ                     
ไม่ทราบเพศ ลักษณะการใช้งาน ช่วงเดือนที่พบได้มาก(เริ่มต้น) ช่วงเดือนที่พบได้มาก(สิ้นสุด)                    
สัตว์มีเจ้าของหรือไม่ ชื่อ-สกุลเจ้าของสัตว์ ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล  

9. หมวดหมู่: ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ส ารวจ ต าแหน่งที่ส ารวจ สถานะของภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะเด่นหรือ
เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ/เครื่องมือที่น ามาใช้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น รายละเอียดของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถเปิดเผยได้ การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล 

10. หมวดหมู่: แหล่งน้ าในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อแหล่งน้ า ที่อยู่ ต าแหน่ง 

ประเภทของแหล่งน้ า ช่วงเวลาที่มีน้ า(เริ่มต้น) ช่วงเวลาที่มีน้ า(สิ้นสุด) ช่วงเวลาที่น้ าแห้ง(เริ่มต้น) 
ช่วงเวลาที่น้ าแห้ง(สิ้นสุด) ช่วงเวลาที่น้ าท่วม(เริ่มต้น) ช่วงเวลาที่น้ าท่วม(สิ้นสุด) คุณภาพที่ของน้ า 
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อุณหภูมิของน้ าช่วงเช้า(C) อุณหภูมิของน้ าช่วงเที่ยง(C) อุณหภูมิของน้ าช่วงเย็น(C) อุณหภูมิของน้ า
สูงสุด(C) อุณหภูมิของน้ าต่ าสุด(C) ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล 

 จากลักษณะ และคุณลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล CBD จ านวนทั้งหมด                    
10 หมวดหมู่ พบว่าการบันทึกข้อมูลจ านวนมากที่ไม่ครบถ้วนตามความต้องการของแบบส ารวจ               
หรือมีการกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการของแบบส ารวจ หรือมีการกรอกข้อมูลที่ ไม่ครบถ้วน
ตามข้อก าหนด ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาความไม่ครบถ้วน และความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวของพ้ืนที่จังหวัดน่าน คณะท างานวิเคราะห์ข้อมูล จึงเลือกวิธีการตัดรายการ
บันทึกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ หรือปรากฏข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดการกรอกข้อมูล 
เพ่ือให้ได้เฉพาะที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์โดยในที่นี้เลือกใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel)                  
และน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่การประมวลผลต่อไปด้วยโปรแกรมพาวเวอร์บี ไอ (Power BI)                         
ต่อไป                   โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์แสดงในหัวข้อถัดไป 

2. กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล CBD พื้นที่จังหวัดน่าน 
 

กระบวนการที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล CBD ในที่นี้                       
ใช้ 2 กรอบแนวคิด เป็นแนวทางด าเนินการในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 แนวคิดที่ 1. วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพที่รวม ด้วยการใช้ข้อมูลประเภทกลุ่ม หรือตัว
แปรกลุ่ม (Nominal variable) ที่ปรากฏในแต่ละหมวดหมู่ข้อมูลในฐานข้อมูล CBD และน าเสนอ
ผลลัพธ์ในรูปแบบภาพที่มโนทัศน์พร้อมค าอธิบาย ยกตัวอย่างเช่น หมวดหมู่ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด จะใช้ข้อมูลจังหวัดต้นทาง และข้อมูลพ้ืนที่ปลายทางหรือต าบล                        
เป็นตัวชี้น าในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากท าให้ทราบถึงความหลากหลายของข้อมูลในเบื้องต้น   
และง่ายต่อการท าความเข้าใจข้อมูลในประเด็นที่น าเสนอ 

 แนวคิดที่ 2. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าผลลัพธ์ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพิจารณา
แก้ปัญหาความต้องการเชิ ง พ้ืนที่ ของจั งหวัดน่ าน โดยอ้างอิงถึ งแผนพัฒนาจั งหวัดน่ าน                   
(พ.ศ.  2561-2565)  ฉบับทบทวน รอบปี  พ .ศ.2564 เป็นตัวชี้น าประเด็นในการวิ เคราะห์                         
(คณะกรรมการบริหารงานจั งหวัดแบบบูรณ าการ  จั งหวัดน่ าน  ส านั กงานจั งหวัดน่ าน
,http://www.nan.go.th/upload/1614140619.pdf ) ซึ่งปรากฏประเด็นปัญหาความต้องการเชิง
พ้ืนที่ที่ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล CBD อาจจะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาแผนงาน 
หรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งในที่นี้ จะน าเสนอภาพที่มโนทัศน์ และแนวทางการพัฒนาใน
ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ ดังนี้  

1. ปัญหาการบริหารจัดการน้ า 
2. ปัญหาประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ า 
3. ปัญหาการน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภค 
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4. ปัญหาขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 
5. ปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
โดยมีรายละเอียดของข้อมูล และผลการวิเคราะห์ในลักษณะภาพที่มโนทัศน์ แสดงในหัวข้อ      

ที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล CBD แต่ละหมวดหมู่ข้อมูล และหัวข้อที่ 4 แนวทาง                      
การประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน ในล าดับถัดไป 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล CBD ในแต่ละหมวดหมู่ข้อมูล  
  

ในหัวนี้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดที่ 1 ซึ่งใช้ข้อมูลประเภทกลุ่ม เป็นตัว
ชี้น าในการวิเคราะห์เป็นหลัก จากแต่ละหมวดหมู่ข้อมูล  

3.1 หมวดหมู่ที ่1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

ผลการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลกลุ่มสถานที่อยู่อาศัยต้นทาง (ย้ายมาจากที่ไหน) และสถานที่อยู่
ปลายทาง หรือ (ที่อยู่อาศัยในจังหวัดน่าน) เป็นตัวชี้น าในการวิเคราะห์ แสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน จากสถานการณ์โควิด 



 

76 
 

กลับสารบัญ 

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีผู้คนย้ายกลับมาอยู่ในจังหวัดน่านเป็นจ านวนมาก ในช่วงที่
เกิดสถานการณ์โควิด นับเป็นจ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52 โดยมีจังหวัดสมุทรปราการ                
เป็นพ้ืนที่ข้างเคียงกับกรุงเทพที่มีการย้ายเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดน่านด้วยเช่นกัน และจากภาคเหนือ 
พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดต้นทางที่มีการย้ายกลับมาอยู่อาศัย
ในจังหวัดน่านเป็นจ านวนมากเช่นกัน โดยมีจ านวนถึง 181 คน คิดเป็นร้อยละ 29.67 ซ่ึงเมื่อพิจารณา
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พบว่า ต าบลท่าวังผา เป็นต าบลที่มีผู้คนย้ายเข้ามาอยู่มากที่สุด คือ มากถึง                  
210 คน และรองลงมาคือ ต าบลนาเหลือง และต าบลวรนคร ตามล าดับ (ภาพที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 2 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว จากสถานการณ์โควิด 

 

ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้คนจากจังหวัดกรุงเทพฯ ย้ายกลับบ้านมายังพ้ืนที่
ดังกล่าว เป็นจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และจากจังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ            
อย่างละ 1 คน คิดเป็นจังหวัดร้อยละ 20 (ภาพที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 3 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จากสถานการณ์โควิด 
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กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีผู้คนย้ายกลับมาอยู่ในต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน               
เป็นจ านวนมากถึง 15 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.61 และจังหวัดชลบุรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.33 และจากจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 12.24 ตามล าดับ (ภาพที่ 3)               
ซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดต้นทางที่มีการย้ายเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดน่านก็คือ จังหวัดขนาดใหญ่                       
อาจเนื่องจากผู้คนในพ้ืนที่จังหวัดน่านมีการย้ายถิ่นฐานหรือที่พักไปยังจังหวัดขนาดใหญ่ เนื่องจากการ
หางาน หรือจบการศึกษาและเข้าไปหาโอกาสในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดดังกล่าว   

 

 
ภาพที่ 4 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีผู้คนย้ายกลับมาอยู่ในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และจากจังหวัดชลบุรี 1 คน คิดเป็นจังหวัดร้อยละ 25 (ภาพที่ 4) 

 

 
ภาพที่ 5 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวียงสา จากสถานการณ์โควิด 

ล าปาง เป็นเพียงจังหวัดต้นทางเพียงจังหวัดเดียวที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบล         
ทุ่งศรีทอง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ที่ 6 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีผู้คนย้ายกลับมาอยู่ในต าบลนาเหลือง อ าเภอเวีย งสา  
จังหวัดน่าน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77 และจากจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 13 คิดเป็นร้อย
ละ 8.72 และจากจังหวัดน่านและจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37             
จากแต่ละจังหวัด (ภาพที ่6) แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงความหลากหลายของผู้คนที่ย้ายมาอาศัย
ในพ้ืนที่ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่ามีถึง 18 จังหวัด เช่น สมุทรสาคร ล าพูน 
ตราด ล าปาง พะเยา ชลบุรี ตราด ตรัง ขอนแก่น นครศรีธรรมราช นครราชสีมา อุบลราชธานี กระบี่ 
เชียงราย และระยอง และมีคนในจังหวัดน่านเอง ก็มีย้ายถิ่นภายในจังหวัดน่านด้วยเช่นกัน  

 

 
ภาพที่ 7 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพฯ เป็นเพียงจังหวัดต้นทางเพียงจังหวัดเดียวที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่              
ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 8 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จากสถานการณ์โควิด 

ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา เป็นต าบลปลายทางของผู้ที่ย้ายกลับมาจาก จังหวัดกรุงเทพ 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร (ภาพที่ 8) ซึ่งจะสังเกตเห็นว่า
จังหวัดปลายทางเหล่านี้ล้วนเป็นจังหวัดที่มีการแพร่กระจายของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิ ดเป็น
บริเวณกว้างเช่นกัน และยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในต าบลส้าน ก็มีการย้ายถิ่นฐานไปท างานในจังหวัด
มีการใช้แรงงานในการไปท างานในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมเช่นกัน เช่น นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
อยุธยา เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ 9 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จากสถานการณ์โควิด 

จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร เป็นเพียง 2 จังหวัดต้นทางที่มีการย้ายถิ่นฐานกลับเข้ามา
อาศัยในพ้ืนที่ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีจ านวนจังหวัดละ 2 คน (ภาพที่ 9)  
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ภาพที่ 10 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

จากสถานการณ์โควิด 

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพฯ เป็น 3 จังหวัดต้นทางเพียงจังหวัดเดียวที่มีผู้คนย้าย
กลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จากสถานการณ์โควิด โดยมี
จังหวัดละ 1 คน (ภาพที่ 10) 

   

 

 
ภาพที่ 11 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดต้นทางที่มีการย้ายกลับเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลไชยสถาน อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน มากที่สุดคือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีจังหวัดต้นทางที่มีผู้คนย้าย
มาอีก 2 จังหวัด คือ เพชรบุรี และชลบุรี โดยมีจังหวัดละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25 (ภาพที่ 11) 
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ภาพที่ 12 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน จากสถานการณ์โควิด 

จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี และกรุงเทพฯ เป็น 3 จังหวัดต้นทางที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัย     
ในพ้ืนที่ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดละ 2 ท่าน คิดเป็นจังหวัดร้อยละ 25 
โดยมีอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนละ 1 คน โดยคิดเป็นร้อย
ละ 12.5 (ภาพที่ 12) 

 

 
 

ภาพที่ 13 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลส้าน อ าเภอเมืองน่าน จากสถานการณ์โควิด 

จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เป็นเพียง 3 จังหวัดต้นทางที่มีผู้คนย้าย
กลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลส้าน  อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดละ 1 ท่าน คิดเป็นจังหวัดร้อย
ละ 33.33 (ภาพที่ 13) 
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ภาพที่ 14 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จากสถานการณ์โควิด 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเพียงจังหวัดต้นทางจังหวัดเดียวที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่
ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีเพียง 1 ท่าน เท่านั้น (ภาพที่ 14) 

 

 

 
 

ภาพที่ 15 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จากสถานการณ์โควิด 

ในพ้ืนที่ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีผู้คนจากจังหวัดนนทุบรี และกรุงเทพฯ 
เป็น 2 จังหวัดที่มีการย้ายกลับเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวมากที่สุดคือ จ านวนจังหวัดละ 2 ท่าน คิด
เป็นร้อยละ 23.08 และมาจากจังหวัดพัทลุง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  (ภาพที่ 15) 
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ภาพที่ 16 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จากสถานการณ์โควิด 

ในพ้ืนที่ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีผู้คนจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี 
และสมุทรปราการ ย้ายกลับเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน                   
จ านวนจังหวัดละ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีจังหวัดพิษณุโลก จ านว 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
ที่ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 16) 

 

 
ภาพที่ 17 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จากสถานการณ์โควิด 

ในพ้ืนที่ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนย้ายกลับมาจากหลาย
จังหวัดเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว (ภาพที่  17) ยกตัวอย่างเช่น กรุงเทพ จ านวน 57 คน                      
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 17 คน จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 12 คน จังหวัดปทุมธานี จ านวน 10 คน 
จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 9 คน จังหวัดสระบุรี จ านวน 9 คน และมีการกระจายของจังหวัดต้นทาง
อีกหลายจังหวัดโดยมีรายละเอียดของจังหวัดต่างๆ ดังภาพที่ 17 อาจเนื่องจากต าบลท่าวังผา                
อ าเภอท่าวังผา เป็นต าบลที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรอยู่เป็นจ านวนมาก อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง     
ที่มีผลท าให้เกิดการย้ายกลับถิ่นฐานของประชากรที่เคยย้ายไปจังหวัดต่างๆ ข้างต้น  
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ภาพที่ 18 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา จากสถานการณ์โควิด 

ในพ้ืนที่ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนย้ายกลับมาจากหลาย
จังหวัดเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมาจากเชียงใหม่มากที่สุดคือ มากถึง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.33 และจังหวัดเชียงราย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 เช่นกัน (ภาพที่ 18) และนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆ จังหวัดต้นทางที่มีการย้ายถิ่น
ฐานกลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลผาตอ โดยมีรายละเอียดของจังหวัดต้นทางที่เหลือ  

 
ภาพที่ 19 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จากสถานการณ์โควิด 

ในพ้ืนที่ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนย้ายกลับมาจากหลายจังหวัด
เข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว (ภาพที่ 19) โดยมีผู้คนจากจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 คน และจังหวัด
เชียงราย จ านวน 4 คน เช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 19.05 และนอกจากนั้นยังมีมาจากจังหวัด
กรุงเทพฯ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และนอกจากนั้นยังมาจากจังหวัดต่างๆ ดังนี้ จังหวัด
พะเยา แพร่ ชลบุรี ตาก นครราชสีมา สงขลา สมุทรปราการ และจังหวัดอุดรธานี จังหวัดละ 1 คน  
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ภาพที่ 20 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จากสถานการณ์โควิด 

ในพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนย้ายกลับมาจากหลาย
จังหวัดเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว (ภาพที่ 20) โดยมีผู้คนจากจังหวัดกรุงเทพ มากที่สุด คือ จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 และจากจังหวัดนครปฐม นครราชสีมา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
จังหวัดละ 1 คน  

 
ภาพที่ 21 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพฯ เป็นเพียงจังหวัดต้นทางจังหวัดเดียวที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลบ่อ
เกลือใต้  อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีเพียง 1 คน เท่านั้น (ภาพที่ 21) 

 
ภาพที่ 22 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพฯ และจัหงวัดเพชรบุรี เป็น 2 จังหวัดต้น (ภาพที่ 22) ที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านพ้ี  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยเพียงมาจากกรุงเทพ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.43 และจากจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  
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ภาพที่ 23 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลป่าคา อ าเภอบ้านหลวง จากสถานการณ์โควิด 

จังหวัดปทุมธานี เป็นเพียงจังหวัดต้นทางจังหวัดเดียว (ภาพที่ 23) ที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัย
ในพ้ืนที่ต าบลป่าคา  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีเพียง 1 คน เท่านั้น  
 

 
ภาพที่ 24 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จากสถานการณ์โควิด 

จังหวัดสระบุรี เป็นเพียงจังหวัดต้นทางจังหวัดเดียวที่ (ภาพที่ 24) มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยใน
พ้ืนที่ต าบลสวด  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีเพียง 1 คน เท่านั้น  

 

 
ภาพที่ 25 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จากสถานการณ์โควิด 

ในพ้ืนที่ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ย้ายกลับถิ่นฐานจากจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 1 คน และมีผู้ย้ายภายในจังหวัดน่านด้วยเช่นกัน จ านวน 1 คน (ภาพที่ 25) 
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ภาพที่ 26 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดต้นทางที่มีผู้ย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลน้ าเกี๋ ยน อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน(ภาพที่ 26) ในช่วงสถานการณ์โควิท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และนอกจากนั้น
ยังมีการย้ายมาจากจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดละ 1 คน  

 

 
 

ภาพที่ 27 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จากสถานการณ์โควิด 

พ้ืนที่ต าบลบ้านน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีความหลากหลายของจังหวัดต้นทางที่มี
ผู้คนที่ย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดน่านเป็นจ านวนมาก (ภาพที่ 27) โดยมีจังหวัดล าปาง                     
เป็นจังหวัดต้นทางที่มีผู้ย้ายเข้ามาอาศัยจ านวนมากถึง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 และจากจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 และจากจังหวัดแพร่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.63 และนอกจากนั้นยังมีจังหวัดอ่ืนๆ แสดงดังภาพที่ที่ 27 
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ภาพที่ 28 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพฯ และระยอง เป็น 2 จังหวัดต้นทาง ที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มากที่สุดในพ้ืนที่ดังกล่าว (ภาพที่ 28) โดยมาจากกรุงเทพ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 และมาจากจังหวัดระยอง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และมาจากจังหวัด
เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม มหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ที่ 28 

 
ภาพที่ 29 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพฯ เป็นเพียงจังหวัดต้นทางจังหวัดเดียวที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลดู่พงษ์ 
อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีเพียง 1 คน เท่านั้น (ภาพที่ 29) 

 
ภาพที่ 30 สถานการณ์ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จากสถานการณ์โควิด 

กรุงเทพฯ เป็นเพียงจังหวัดต้นทางจังหวัดเดียวที่มีผู้คนย้ายกลับมาอาศัยในพ้ืนที่ต าบลพงษ์  
อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีเพียง 1 คน เท่านั้น (ภาพที่ 30) 
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 3.2 หมวดหมู่ที่ 2. แหล่งท่องเที่ยว 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่แหล่งท่องเที่ยว ใช้ข้อมูลประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว  
ซึ่งเป็นข้อมูลกลุ่ม ที่ประกอบด้วยข้อมูลได้แก่ เชิงกีฬา เชิงธรรมชาติ เชิงสุขภาพที่ เชิงประวัติ ศาสตร์ 
ตลาดขายสินค้า ภูมิปัญญา เมืองเก่า ร้านอาหาร วัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนสถาน และแหล่งเรียนรู้ 
(ภาพที่ 31)โดยได้แบ่งข้อมูลประเภทต าบล เป็น 2 ข้อมูลหลักในการชี้น าการวิเคราะห์ ซึ่งได้ผลลัพธ์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 31 ภาพรวมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
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จังหวัดน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติ เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีมากถึง 217 แห่ง             
คิดเป็นร้อยละ 31.04 และเชิงวัฒนธรรมจ านวน 205 สถานที่ คิดเป็นร้อยละ 29.33 และสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จ านวน 202 คิดเป็นร้อยละ 28.9 และมีสถานที่ท่องเที่ยงเป็นประเภท
เมืองเก่า อีกจ านวน 29 แห่งคิดเป็นร้อยละ 4.15 โดยมีรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ 
แสดงดังภาพที่ 31 

 

 
ภาพที่ 32 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมากที่สุดในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน่าน มีจ านวน 3 แห่ง และมีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 2 แห่ง รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2 แห่งเช่นกัน ดังภาพที่ 32 

 

 
ภาพที่ 33 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง 
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สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมากที่สุดในต าบลเชียงกลาง อ าเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน มีจ านวน 4 แห่ง และมีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 1 แห่ง รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 1 แห่งเช่นกัน โดยมีรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวแสดงดังภาพที่ 33 

 
 

ภาพที่ 34 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง 
 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม พบในพ้ืนที่ต าบลเปือ อ าเภอเชียง
กลาง เป็นจ านวนมาก คือ มากถึงประเภทละ 4 แห่ง และนอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภท              
เชิงธรรมชาติ จ านวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นแสดงดังภาพที่ 34 

 

 

 
ภาพที่ 35 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน 
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ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมาก คือ มากถึง     
9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 และนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่า ประเภทเชิง
ประวัติศาสตร์ และประเภทวัฒนธรรม ประเภทละ 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว
เหล่านั้นแสดงดังภาพท่ี 35 

 

 
ภาพที่ 36 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน 
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 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมาก คือ มาก
ถึง 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 และนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม มากถึง 30 
แห่งเช่นเดียวกัน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทถนนคนเดิน จ านวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดของ
สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นแสดงดังภาพที่ 36 

 

 
ภาพที่ 37 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 2 แห่ง และนอกจากนั้นยังมี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงกีฬา โดยมีรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นแสดงดังภาพที่ 37  

 

 
ภาพที่ 38 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน 
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สถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงประวิติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ปรากฏในพ้ืนที่ต าบลกอง
ควาย อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเภทละ 4 แห่ง และนอกจากนั้นในพ้ืนที่ดังกล่าวยังปรากฏ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงกีฬา และศาสนสถาน รวมถึงประเภทร้านกาแฟร่วมด้วย โดยมี
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นแสดงดังภาพที่ 38  

 

 
ภาพที่ 39 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นจ านวนมากถึงประเภทละ 11 แห่ง นอกจากนั้น
ยังปรากฏแหล่งท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่า เชิงสุขภาพที่ เชิงธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละประเภทแสดงดังภาพที่ 39  
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ภาพที่ 40 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มากนัก โดยสถานที่ท่องเที่ยวประเภท
เชิงประวัติศาสตร์และที่ท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม และตลาดขายสินค้าของชุมชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละประเภทแสดงดังภาพที่ 40  

 

 
ภาพที่ 41 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นจ านวนประเภทละ 5 แห่ง และนอกจากนั้นยังมี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่า ประเภทเชิงสุขภาพที่ และประเภทเชิงธรรมชาติ ประเภทละ 2 แห่ง 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 41  
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ภาพที่ 42 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลบ่อ ปรากฏแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติเป็นจ านวนมากถึง 10 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 58.82 และมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เช่น เชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงศิลปะ 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 42  

 

 
ภาพที่ 43 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน 
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สถานที่ท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่า และประเภทเชิงธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวน
มากที่สุดในพื้นท่ีต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน ประเภทละ 11 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 60.12 และมี
แหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ แสดงดังภาพที่ 43 

 

 
ภาพที่ 44 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติ และเชิง
ประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 44  

 

 
 

ภาพที่ 45 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา 

ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา มีสถานที่ท่ องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติ และเชิง
ประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่45  
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ภาพที่ 46 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา 

ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา มีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรม จ านวน 7 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 41.18 และเชิงประวัติศาสตร์ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 35.29 และประเภทเมืองเก่า และ
ประเภทเชิงธรรมชาติ ประเภทละ 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 46  

 
ภาพที่ 47 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา 
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ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา มีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์         
และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 47  

 
ภาพที่ 48 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา 

ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา มีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติเพียงอย่างเดียวในพ้ืนที่
ดังกล่าว โดยแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 48  

 

 
ภาพที่ 49 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา 

ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา มีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงประวัติศาสตร์ จ านวน 6 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 40  และเชิงวัฒนธรรม จ านวน 6 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ 40 เช่นกัน โดยมีสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทเมืองเก่า จ านวน 1 แห่ง และประเภทเชิงธรรมชาติ จ านวน 2 แห่ง โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 49  
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ภาพที่ 50 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา 

ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยมีสถานที่ท่องเที่ ยว
ประเภทเชิงประวัติศาสตร์ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33  และเชิงวัฒนธรรม จ านวน 4 แห่ง 
และคิดเป็นร้อยละ 33.33 เช่นกัน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 25 และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมด้วย ผ่านรูปแบบร้านอาหารที่ให้บริการ จ านวน 1 
แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 50  

 

 
ภาพที่ 51 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา 
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ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา มีสถานที่ท่องเที่ยวเพียง 3 ประเภทได้แก่ ที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของแต่ละประเภท 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 51  

 

 

 
ภาพที่ 52 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยมีสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.67 และยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทเชิงประวัติศาสตร์ จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 เช่นเดียวกันกับแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัฒนธรรม จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 และมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านอาหารและ
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งเรียนรู้ ประเภทละ 2 แห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เพียง 1 
แห่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 52  
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ภาพที่ 53 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 2 แห่ง และเชิงสุขภาพ
ที่ จ านวน 1 แห่ง เชิงประวัติศาสตร์ จ านวน 2 แห่ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จ านวน 1 
แห่ง จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา แต่พบว่าจ านวนแหล่งท่องเที่ยว
อาจไม่มากนัก โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 53 

 
ภาพที่ 54 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
จ านวนมากในพ้ืนที่ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีมมากถึง 7 แห่ง และมีสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม ประเภทเชิงประวัติศาสตร์ ประเภทละ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.79 ใน
แต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ แสดงดังภาพที่ 54  
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ภาพที่ 55 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจ านวน
มากในพ้ืนที่ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีมากถึง 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 และ
นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ แต่มีจ านวนน้อยมาก ยกตัวอย่างเช่น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเมืองเก่า เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 55  

 

 
ภาพที่ 56 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่     
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ล้วนเป็น 3 แหล่งท่องเที่ยวที่มีมากในพ้ืนที่ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวัง
ผา โดยมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติในพ้ืนที่ เพียง 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดของแหล่ง
ท่องเที่ยวแสดงดังภาพท่ี 56   
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ภาพที่ 57 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มากถึง 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
80.77 และมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าวแต่มีจ านวนไม่มากนัก ยกตัวอย่างเช่น  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของแหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าวแสดงดังภาพที่ 57   

 

 



 

105 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 58 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลผาสิงห์ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาสิงห์ อ าเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ล้วนเป็น 3 แหล่งท่องเที่ยวที่มีมากในพ้ืนที่ต าบลผาตอ อ าเภอท่า
วังผา    โดยมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติในพ้ืนที่ เพียง 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดของแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ แสดงดังภาพที่ 58  

 

 
ภาพที่ 59 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 

ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรม ล้วนเป็น 3 แหล่งท่องเที่ยวที่มีมากในพ้ืนที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 
โดยมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงประวัติศาสตร์มากถึง 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.38 โดยมี
รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ แสดงดังภาพที่ 59   
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ภาพที่ 60 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีจ านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
41.30 ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่สุดในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23 เชิงวัฒนธรรม จ านวน 9 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
มากในพ้ืนที่ต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา โดยมีรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ แสดงดังภาพที่ 60   

 
ภาพที่ 61 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวประเภท
เดียวในพ้ืนที่ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 61   
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ภาพที่ 62 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 

ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีจ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
71.43 ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่สุดในพ้ืนที่ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง โดยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และประเภทวัฒนธรรม ประเภทละ 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาพที่ 62   
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ภาพที่ 63 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 

ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
48.39 ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่สุดในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์  และประเภทวัฒนธรรม ประเภทละ 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.35 ในแต่ละประเภท 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 63   

 
ภาพที่ 64 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย 

ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จ านวน 
10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.39 ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากที่สุดในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.35 ในแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 64   
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ภาพที่ 65 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน 

  ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์ 
ประเภทละ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ในแต่ละประเภท และนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภท
เชิงธรรมชิต เพียง 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 65   

 

 
ภาพที่ 66 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ 

ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ มีแหล่งท่องเที่ยวเพียงประเภทเดียว คือ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 66   
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ภาพที่ 67 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 

ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยมีแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติมากที่สุด คือ มีถึง 23 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.88 และนอกจากนั้นยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ จ านวน 8 แห่ง และแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม จ านวน 8 แห่ง โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ แสดงดังภาพที่ 67 
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ภาพที่ 68 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลบ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักใน
พ้ืนที่ โดยมีจ านวนมากถึง 7 แหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 53.85 และนอกจากนั้นยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 3 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ดังกล่าวเช่นกัน โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 68   

 

 
ภาพที่ 69 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จ านวน 1 แห่ง แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 1 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ดังกล่าวเช่นกัน โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 69   
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ภาพที่ 70 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลบ้านป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลบ้านป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หลักในพ้ืนที่ โดยมีจ านวน 3 แหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 42.86 และนอกจากนั้นยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 2 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ดังกล่าวเช่นกัน โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 70   

 

 
ภาพที่ 71 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลบ้านสวด อ าเภอบ้านหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวเพียง 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ประเภทละ 1 แหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 71 
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ภาพที่ 72 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลบ้านเจดีย์ชัย อ าเภอปัว 

ต าบลบ้านเจดีย์ชัย อ าเภอปัว มีแหล่งท่องเที่ยว 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ และเชิงภูมิปัญญา โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
72   

 

 
ภาพที่ 73 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลวรนคร อ าเภอปัว 
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ต าบลวรนคร อ าเภอปัว มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยมีแหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัฒนธรรม จ านวน 8 แห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จ านวน 7 แห่ง โดยมีรายละเอียดแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ แสดงดังภาพที ่73  

 

 

 
ภาพที่ 74 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 

ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง มีแหล่งท่องเที่ยว 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.48 และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 10 
แห่ง และประเภทเชิงธรรมชาติ จ านวน 3 แหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่74   
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ภาพที่ 75 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง 

ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง มีแหล่งท่องเที่ยวเพียง 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ จ านวน 2 แห่ง และตลาดขายสินค้าชุมชน จ านวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาพที ่75   

 
ภาพที่ 76 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง 

ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง มีแหล่งท่องเที่ยวเพียง 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประเภทละ 1 แหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที ่76   
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ภาพที่ 77 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 

ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติเท่านั้น โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที ่77  

 
ภาพที่ 78 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข 

ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข มีแหล่งท่องเที่ยวเพียงประเภทเดียวเท่านั้น คือ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 78  

 
ภาพที่ 79 สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 
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ต าบลพงษ์  อ าเภอสันติสุข  มีแหล่งท่องเที่ยวเพียง 2 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ จ านวน 3 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที ่จ านวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดง         
ดังภาพที ่79   

3.3. หมวดหมู่ที่  3 ที่พัก/โรงแรม 

ผลการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปร ประเภทที่พัก ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ 
โฮมสเตย์ วิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล โรงแรม บ้านพักและที่อยู่อาศัย โฮสเทล/เกสท์เฮาส์ พ้ืนที่ตั้งแค้มป์ 
หอพัก อพาร์ทเมนต์ ห้องเช่า เป็นตัวชี้น าในการวิเคราะห์ แสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 80 ประเภทของท่ีพัก 

โฮมสเตย์ และวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็น 2 ประเภทที่พักที่มีจ านวนมากที่สุดในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน โดยมีประเภทละ 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.5% จากทั้งหมด และโรงแรมเป็นประเภท
ห้องพักในล าดับที่ 3 ที่มีให้บริการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน นับเป็นจ านวน 55 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 
19.64% และในทางกลับกันห้องเช่าจะเป็นประเภทที่พักที่มีจ านวนน้อยที่สุด โดยมีค่าไม่ถึงร้อยละ 1 
โดยประมาณ ดังแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 80   
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ภาพที่ 81 ที่ตั้งของที่พักในจังหวัดน่าน 

จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่มีการรวมตัวของที่พักมาก
ที่สุด คือ เป็นจ านวนมากถึง 39 แห่งคิดเป็นร้อยละ 13.93% และลองลงมาคือ ต าบลบ่อเกลือใต้ มี
จ านวน 34 แห่งคิดเป็นร้อยละ 12.14% แสดงดังภาพที่ และข้อมูลประเภทของที่พัก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละต าบล ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 82 ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว 

ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว พบว่ามีโฮมสเตย์เป็นที่พักที่มีจ านวนมากที่สุด คือ จ านวน 2 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 66.67% และมีวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นประเภทที่พักท่ีมีจ านวนเพียง 1 แห่ง ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 13.33% ดังปรากฏในภาพที่ 82 
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ภาพที่ 83 ที่พักในต าบลวรนคร อ าเภอปัว 

ต าบลวรนคร อ าเภอปัว มีที่พักประเภทโฮมสเตย์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ านวนถึง 10 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 47.62 และมีวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พักจ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ใน
ล าดับที่ 2 และโดยมีที่พักประเภทโรงแรม โฮสเทล และพ้ืนที่ตั้งแคมป์ เป็นประเภทที่พักที่มีให้บริการ
ในพ้ืนที่ดังกล่าวเช่นกันแต่มีจ านวนไม่มากนัก โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่83 
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ภาพที่ 84 ที่พักในต าบขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีที่พักประเภทโฮมสเตย์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ านวน 6 
แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.71 และมีวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พักอีกประเภทหนึ่งที่มีให้บริการ 
จ านวน      1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 84 

 

 
ภาพที่ 85 ที่พักในต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง 

ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง มีที่พักประเภทโฮมสเตย์ และประเภทมีวิลล่า/รีสอร์ท/
บังกะโล มีจ านวนประเภทละ 2 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 และมีที่พักประเภทโรงแรมเพียง 1 แห่ง       
คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่85 

 

 
ภาพที่ 86 ที่พักในต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง 
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ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง มีที่พักวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นเพียงที่พักประเภทเดียวที่
ให้บริการในพ้ืนที่ ซึ่งมีจ านวน 2 แห่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่86 

 

 

 
ภาพที่ 87 ที่พักในต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง 

ต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง มีที่พักประเภทโฮมสเตย์เพียงประเภทเดียวที่ให้บริการใน
พ้ืนที่ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 87 

 

 

 
ภาพที่ 88 ที่พักในต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เพียงประเภทเดียว
เท่านั้นที่มีให้บริการเพียง 1 แห่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 88 
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ภาพที่ 89 ที่พักในต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน มีที่พักประเภทโรงแรมเป็นจ านวนมากที่มีให้บริการ มากถึง 
25 แห่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 และมีโฮสเทล/เกสท์เฮา เป็นที่พักทีมีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าวเช่นกัน 
แต่มีเพียง 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่89 
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ภาพที่ 90 ที่พักในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลไชสถาน อ าเภอเมืองน่าน มีที่พักประเภทโรงแรมจ านวน 7 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 
หรือครึ่งหนึ่งของประเภทห้องพักที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว และมีวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พัก
อีกประเภทหนึ่งที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งมี 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.43 โดยมีรายละเอียด
ของที่พักท่ีเหลือแสดงดังภาพที ่90 

 

 

 
ภาพที่ 91 ที่พักในต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว 

ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นส่วนใหญ่ที่เปิด
ให้บริการในพ้ืนที่โดยมีโฮมสเตย์ เป็นที่พักเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมี
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รายละเอียดของที่พักท่ีเหลือแสดงดังภาพที ่91

 
 

 
ภาพที่ 92 ที่พักในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน มีที่พักประเภทโรงแรม และวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เปิด
ให้บริการในจ านวนที่เท่ากันคือ ประเภทละ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีที่พักประเภทโฮสเทล 
และวิลล่า/     รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พักอีกสองประเภทหนึ่ง ที่มีให้บริการประเภทละ 1 แห่ง โดยมี
รายละเอียดของที่พักท่ีเหลือแสดงดังภาพที่ 92 

 

 

 
ภาพที่ 93 ที่พกัในต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
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ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน มีที่พักประเภทโฮมสเตย์ เปิดให้บริการ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40   
โดยมีพ้ืนที่ตั้งแคมป์ และวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เปิดให้บริการในจ านวนที่เท่ากันคือ ประเภทละ 3 
แห่ง     คิดเป็นร้อยละ 30 แห่ง โดยมีรายละเอียดของทีพั่กท่ีเหลือแสดงดังภาพที ่93 

 

 
ภาพที่ 94 ที่พักในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน มีที่พักประเภทโฮมสเตย์เพียงประเภทเดียวเท่านั้นที่เปิด
ให้บริการ ซึ่งมีจ านวนเพียง 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดของที่พักท่ีเหลือแสดงดังภาพที่ 94 

 

 

 
ภาพที่ 95 ที่พักในต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พักที่มีจ านวน
มากที่สุดในพ้ืนที่ดังกล่าว คือ มีจ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 และมีหอพัก และโฮมสเตย์ เป็น
ประเภทที่พักที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย แต่มีประเภทละ 1 แห่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดของ
ที่พักแสดง   ดังภาพที ่95 
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ภาพที่ 96 ที่พักในต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน มีที่พัก 2 ประเภท ได้แก่ โรงแรม และวิลล่า/รีสอร์ท/
บังกะโล โดยมีจ านวนอย่างละ 1 แห่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดของที่พักแสดงดังภาพที่ 96 

 

 

 
ภาพที่ 97 ที่พักในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา 

ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา มีเพียงที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พักเพียง
ประเภทเดียวที่มีให้บริการ โดยมีรายละเอียดของที่พักแสดงดังภาพที่ 97 
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ภาพที่ 98 ที่พักในต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา 

ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พักที่มีจ านวน
มากที่สุดในพื้นท่ีดังกล่าว คือ มีจ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.55 โดยมีโรงแรม และโฮสเทล/เกสท์
เฮาส์ เป็นที่พักที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย จ านวนอย่างละ 2 แห่ง คิดเป็นประเภทร้อยละ 
18.18 โดยมีรายละเอียดของที่พักแสดงดังภาพที่ 98 

 

 
ภาพที่ 99 ที่พักในต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา 

ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา มีที่พักประเภทโฮมสเตย์ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 และที่พัก
ประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล และห้องเช่า ประเภทละ 1 แห่ง ที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าวร่วม
ด้วย โดยมีรายละเอียดของที่พักแสดงดังภาพที่ 99 
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ภาพที่ 100 ที่พักในต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา 

ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พักเพียงประเภท
เดียวที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของที่พักแสดงดังภาพที่ 100 

 

 

 
ภาพที่ 101 ที่พักในต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา 

ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นที่พักเพียงประเภทเดียว
ที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของที่พักแสดงดังภาพที่ 101 

 

 

 
ภาพที่ 102 ที่พักในต าบแสนทอง อ าเภอท่าวังผา 
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ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา มีที่พักประเภทโฮมสเตย์ และประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล 
เป็นที่พักท่ีมีจ านวนประเภทละ 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 102 

 

 

 
ภาพที่ 103 ที่พักในต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล มากถึง 3 แห่งโดยมีโฮ
สมเตย์เพียง 1 แห่งเท่านั้นที่เปิดให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่103 

 

 

 
ภาพที่ 104 ที่พักในต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา 
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ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล มากถึง 4 แห่ง ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 50 และมีโฮมสเตย์เป็นที่พักที่มีให้บริการจ านวน 2 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 โดยมี
รายละเอียดของที่พักท่ีเหลือแสดงดังภาพที่ 104 

 

 

 
ภาพที่ 105 ที่พักในต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา มีที่พักประเภทเดียวที่มีให้บริการในพื้นท่ี คือ วิลล่า/รีสอร์ท/
บังกะโล โดยมีจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 105 

 

 

 
ภาพที่ 106 ที่พักในต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นส่วนใหญ่ โดยมี
จ านวน 1 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีโรงแรม และพ้ืนที่ตั้งแคมป์ เป็นที่พักอีก 2 ประเภทที่มี
ให้บริการในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่106 
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ภาพที่ 107 ที่พักในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา มีที่พักประเภทโฮมสเตย์เท่านั้นที่มีให้บริการในพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที ่107 

 

 

 
ภาพที่ 108 ที่พักในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา มีที่พักประเภทโฮมสเตย์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ านวน 5 แห่ง หรือคิด
เป็นร้อยละ 55.56 และมีโรงแรม เป็นที่ พักจ านวน 3 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที ่108 
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ภาพที่ 109 ที่พักในต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา มีที่พักประเภทโฮมสเตย์เพียงประเภทเดียวที่ให้บริการ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที ่109 

 

 
ภาพที่ 110 ที่พักในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 

ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง มีที่พักประเภทโฮมสเตย์เป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ านวน 5 แห่ง หรือคิด
เป็นร้อยละ 83.33 และมีพ้ืนที่ตั้งแคมป์ เป็นที่พักจ านวน 1 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที ่110 
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ภาพที่ 111 ที่พักในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 

ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง มีเพียงโฮมสเตย์ เป็นเพียงที่พักประเภทเดียวที่ให้บริการในพ้ืนที่
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่111 

 
ภาพที่ 112 ที่พักในต าบลบัวใหญ ่อ าเภอนาน้อย 

ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย มีเพียงโฮมสเตย์ เป็นเพียงที่พักประเภทเดียวที่ให้บริการใน
พ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 112 

 
ภาพที่ 113 ที่พักในต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน 
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ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น มีเพียงวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นเพียงที่พักประเภทเดียวที่
ให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่113 

 
ภาพที่ 114 ที่พักในต าบลบ้านบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 

ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ มี โฮมสเตย์ และพ้ืนที่ตั้งแคมป์ เป็นประเภทที่ พัก                         
2 ประเภทที่มีจ านวนให้บริการเป็นจ านวนมากในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ จ านวน 7 แห่ง และ 6 แห่ง
ตามล าดับ   โดยคิดเป็นร้อยละ 36.84 และร้อยละ 31.58 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่114 
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ภาพที่ 115 ที่พักในต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง มีบ้านพักและที่อยู่อาศัย เป็นประเภทที่พักที่มีจ านวน
ให้บริการมากถึง 85.29 หรือมีถึงจ านวน 29 แห่ง ที่ให้บริการในพ้นที่  โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพ
ที่ 115 
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ภาพที่ 116 ที่พักในต าบลบ้านสวด อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง มีเพียงโฮสเทล/เกสท์เฮาส์ เป็นประเภทที่พักเพียงประเภทเดียว
ที่ให้บริการในพ้นที่  โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 116 

 

 
ภาพที่ 117 ที่พักในต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลบ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง มีเพียงโฮสเทล เป็นประเภทที่พักเพียงประเภทเดียวที่
ให้บริการในพ้นที่  โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 117 

 

 
ภาพที่ 118 ที่พักในต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 

ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง มีวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล เป็นประเภทที่พักที่ให้บริการในพ้ืนที่
มากถึง 3 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 60 และมีที่พักประเภทโฮมสเตย์ และโฮสเทล/เกสท์เฮาส์ มีอย่าง
ละ 1 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 118 
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ภาพที่ 119 ที่พักในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 

ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง มีที่พักประเภทวิลล่า/รีสอร์ท/บังกะโล ให้บริการเป็นจ านวนถึง 
9 แห่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.94 โดยมีโรงแรมเป็นที่พักอีกประเภทหนึ่งที่ให้บริการ โดยมี 4 แห่ง ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 23.53 โดยมีรายละเอียดของที่พักประเภทอ่ืนๆ ที่มีจ านวนลดลงตามล าดับ แสดงดังภาพ
ที่ 119 

 
ภาพที่ 120 ที่พักในต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 
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ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว มีที่พักเพียงประเภทเดียวที่ให้บริการ คือ โฮสเทล/เกสท์
เฮาส์ ซึ่งมีท้ังหมด 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 120 

 
ภาพที่ 121 ที่พักในต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 

ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข มีที่พักประเภทโฮมสเตย์ เป็นที่พักหลักที่มีให้บริการ มีจ านวน 3 
แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ านวนที่พัก 6 แห่งที่มีให้บริการในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 121 

3.4 หมวดหมู่ที่ 4 ร้านอาหารในท้องถิ่น 

ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อร้านอาหาร, ที่ตั้งร้านอาหาร, 
ต าแหน่งร้าน เมนูที่ เฉพาะในท้องถิ่น เมนูแนะน าอ่ืน ๆ สัญชาติอาหาร ประเภทร้านอาหาร 
รายละเอียดสถานที่ จ านวนที่จอดรถ(คัน) จ านวนที่นั่ง ช่วงราคาของอาหาร เวลาเปิดให้บริการ เวลา
ปิดให้บริการ วันที่เปิดบริการ เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์ โดยใช้ประเภทของร้าน เป็นตั วชี้น าในการ
วิเคราะห์ แสดงผลลัพธ์ดังนี้ 
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ภาพที่ 122 ภาพที่รมร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดน่าน 

ร้านอาหารเหนือเป็นประเภทร้านอาหารที่มีให้บริการมากที่สุดในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยมีมาก
ถึง 229 ร้าน    คิดเป็นร้อยละ 34.13 และมีร้านอาหารนานาชาติ จ านวน 194 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
28.91 และมีร้านอาหารอีสาน เป็นล าดับที่ 3 โดยมีจ านวน 86 แห่งคิดเป็นร้อยละ 12.82  โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

140 
 

กลับสารบัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 123 ภาพที่รวมร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดน่าน  

ต าบลวรนคร อ าเภอปัว เป็นพ้ืนที่ที่มีการตั้งร้านอาหารให้บริการอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุด      
มีจ านวนมากถึง 49 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 11.48 และต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือใต้ เป็นพ้ืนที่มี
ร้านอาหารเปิดให้บริการจ านวน 30 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 7.03 โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารอ่ืนๆ 
ในพ้ืนที่จังหวัดน่านแสดงดังภาพที ่123 
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ภาพที่ 124 ร้านอาหาร ต าบลขุนน่าน  

ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีร้านอาหารที่เปิดให้บริการด้วยประเภทอาหารภาค
กลาง มากถึง 10 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 58.82 และในพื้นที่ดังกล่าวยังมีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ           
อยู่จ านวน 7 ร้าน และคิดเป็นร้อยละ 41.18 โดยละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่124 
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ภาพที่ 125 ร้านอาหาร ต าบลเชียงกลาง  

ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง มีร้านอาหารประเภทรดเข็นให้บริการ จ านวน 5 รถเข็น 
คิดเป็นร้อยละ 26.32 และมีร้านอาหารที่เปิดให้บริการด้วยประเภทอาหารภาคกลาง จ านวน 4 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 21.05 โดยมีร้านอาหารเหนือ และร้านอาหารจีน รวมถึงร้านอาหารประเภทคาเฟ่ 
จ านวนอย่างละ 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 10.54 โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่125 

 

 
ภาพที่ 126 ร้านอาหาร ต าบลพญาแก้ว 
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ต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคเหนือเป็นร้านอาหาร
ประเภทเดียวที่มีให้บริการ โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 126 

 

 
ภาพที่ 127 ร้านอาหาร ต าบลเรือง 

ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทคาเฟ่ และร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ 
เปิดให้บริการประเภทละ 1 ร้าน โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่127 

 

 
ภาพที่ 128 ร้านอาหาร ต าบลในเวียง  
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ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และร้านอาหารประเภท
อาหารภาคกลาง อย่างละ 6 ร้าน โดยคิดเป็นร้อยละ 20.69 ของแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดของ
ร้านอาหารแสดงดังภาพที ่128 

 

 
ภาพที่ 129 รา้นอาหาร ต าบลไชยสถาน  

ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ เปิดให้บริการเป็น
จ านวน 10 ร้าน ซึ่งมากที่สุด และคิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง 
จ านวน 6 โดยคิดเป็นร้อยละ 21.43 โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 129 
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ภาพที่ 130 ร้านอาหาร ต าบลกองควาย 

ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารที่ให้บริการเพียงประเภทเดียว คือ อาหาร
เหนือ โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 130 

 

 
ภาพที่ 131 ร้านอาหาร ต าบลดู่ใต้ 
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ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ เปิดให้บริการจ านวน 6 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 30 และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง จ านวน 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 25 และ
มีร้านอาหารประเภทร้านรถเข็น จ านวน 4 ร้าน โดยคิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดของ
ร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 131 

 

 
ภาพที่ 132 ร้านอาหาร ต าบลถืมตอง  

ต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ เปิดให้บริการเป็นจ านวน
มากที่สุด คือ มีถึง 7 ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 25.93 และมีร้านอาหารอีสาน จ านวน 6 ร้านค้า ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 22.22 โดยร้านอาหารทั้ง 2 ประเภทนับเป็นประเภทร้านอาหารที่เปิดให้บริการรวมกัน
มากทีสุ่ดในพื้นที่ดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 132 
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ภาพที่ 133 ร้านอาหาร ต าบลบ่อ  

ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และร้านอาหารประเภทอาหาร
ภาคกลาง อย่างละ 2 ร้าน โดยในพ้ืนที่ดังกล่าวมีร้านอาหารทั้ง 2 ประเภทเท่านั้นที่มีให้บริการ โดยมี
รายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 133 

 

 
ภาพที่ 134 ร้านอาหาร ต าบลบ่อสวก  
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ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และร้านอาหารประเภท
อาหารภาคกลาง อย่างละ 11 ร้าน โดยในพ้ืนที่ดังกล่าวมีร้านอาหารทั้ง 2 ประเภทเปิดให้บริการใน
จ านวน       ที่เท่ากัน และนับเป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการในจ านวนที่รวมกันแล้วมากที่สุดในพื้นที่
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 134 

 
ภาพที่ 135 ร้านอาหาร ต าบลผาสิงห์  

ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และร้านอาหารประเภท
อาหารภาคกลาง อย่างละ 2 ร้าน โดยในพื้นท่ีดังกล่าวมีร้านอาหารทั้ง 2 ประเภทเท่านั้นที่มีให้บริการ 
โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 135 

 
ภาพที่ 136 ร้านอาหาร ต าบลสะเนียน  

ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง เป็นเพียงร้านเดียวที่มี
ให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 136 
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ภาพที่ 137 ร้านอาหาร ต าบลไหล่น่าน  

ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเมืองเวียงสา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และร้านอาหาร
ประเภทอาหารภาคกลาง และร้านอาหารอีสาน เป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการใน พ้ืนที่ดังกล่าวใน
จ านวน 5, 4, 3 ร้าน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 137 
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ภาพที่ 138 ร้านอาหาร ต าบลกลางเวียง  

ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง เปิดให้บริการมาก
ที่สุด เป็นจ านวน 14 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 51.85 และมีร้านอาหารเหนือ เปิดให้บริการในพ้ืนที่จ านวน 
5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 18.52 และมีร้านอาหารประเภทนานาชาติ จ านวน 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
14.81 โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 138 
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ภาพที่ 139 ร้านอาหาร ต าบลนาเหลือง  

ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ เปิดให้บริการเพียงประเภท
เดียวในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 139 

 

 
ภาพที่ 140 ร้านอาหาร ต าบลน้ าปั้ว 
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ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ เปิดให้บริการมากที่สุดในพ้ืนที่
ดังกล่าว จ านวน 2 ร้าน และคิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เปิดให้บริการอย่าง
ละ 1 ร้านเท่านั้น โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 140 

 
ภาพที่ 141 ร้านอาหาร ต าบลส้าน  

ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ เปิดให้บริการในพื้นที่จ านวน 10 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง จ านวน 8 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
30.77 และมีร้านอาหารประเภทอาหารอีสาน จ านวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยมีรายละเอียด
ของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 141 
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ภาพที่ 142 ร้านอาหาร ต าบลอ่ายนาไลย   

ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา มีร้านอาหารเหนือเป็นร้านอาหารเพียงประเภทเดียวที่
ให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 142 

 
ภาพที่ 143 ร้านอาหาร ต าบลแสนทอง  

ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารอีสาน จ านวน 2 ร้าน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 40 และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง ร้านอาหารประเภทอาหารจีน อย่างละ 1 ร้าน 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 143 
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ภาพที่ 144 ร้านอาหาร ต าบลจอมพระ 

ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวนมากใน
พ้ืนที่ ซึ่งมากถึง 7 ร้าน และในทางกลับกันก็มีร้านอาหารประเภทอาหารอีสานน้อยมากที่เปิด
ให้บริการในพ้ืนที่ ซึ่งมีเพียง 1 ร้าน โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 144 

 
ภาพที่ 145 ร้านอาหาร ต าบลตาลชุม 



 

155 
 

กลับสารบัญ 

ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวนมากใน
พ้ืนที่ ซึ่งมากถึง 10 ร้าน และในทางกลับกันก็มีร้านอาหารประเภทคาเฟ่น้อยมากที่เปิดให้บริการใน
พ้ืนที่ ซึ่งมีเพียง 1 ร้าน โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าว แสดงดังภาพ
ที ่145 

 
ภาพที่ 146 ร้านอาหาร ต าบลท่าวังผา 

ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และอาหารอีสานในจ านวน
ที่ใกล้เคียงกัน คือ จ านวน 8 ร้าน และจ านวน 7 ร้าน โดยร้านอาหารทั้ง 2 ประเภทนับเป็นประเภท
ร้านอาหารส่วนใหญ่ที่เปิดให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 
146 



 

156 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 147 ร้านอาหาร ต าบลป่าคา 

ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวน 2 ร้าน 
และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง เพียง 1 ร้านในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมี
รายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่147 

 

 
ภาพที่ 148 ร้านอาหาร ต าบลผาตอ 

 



 

157 
 

กลับสารบัญ 

ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง เปิดให้บริการจ านวน 4 
ร้าน และมีร้านอาหารประเภทรถเข็น จ านวน 2 ร้าน ในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมีรายละเอียด
ของร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เช่น อาหารเหนือ อาหารอีสาน ร้านอาหารประเภทคาเฟ่ อาหาร
นานาชาติ แสดงดังภาพที ่148 

 

 
ภาพที่ 149 ร้านอาหาร ต าบลผาทอง 

ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวน 6 ร้าน 
และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง จ านวน 7 ร้าน เช่นกัน โดยทั้ง 2 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 
36.84 ของประเภทร้านอาหารทั้งหมดในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมีรายละเอียดของร้านอาหาร
แสดงดังภาพที ่149 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 150 ร้านอาหาร ต าบลป่าคา 

ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง เปิดให้บริการจ านวน 12 
ร้าน และคิดเป็นร้อยละ 42.86 และมีร้านอาหารเหนือ จ านวน 10 ร้าน และคิดเป็นร้อยละ 35.71 
และมีร้านอาหารอีสาน จ านวน 3 ร้าน โดยคิดเป็นร้อยละ 10.71 โดยมีรายละเอียดของร้านอาหาร
แสดงดังภาพที ่150 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 151 ร้านอาหาร ต าบลริม 

ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลางเปิดให้บริการจ านวน 2 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 40  และมีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ จ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 40 ในพ้ืนที่
ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่151 

 
ภาพที่ 152 ร้านอาหาร ต าบลเปือ 

ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลางเปิดให้บริการจ านวน 3 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีร้านอาหารเหนือ เพียง 2 ร้านในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมี
รายละเอียดของร้านอาหารอ่ืนๆ เพียงประเภทละ 1 ร้าน เช่น ร้านอาหารอีสาน ร้านอาหารจีน 
ร้านอาหารใต้  ร้านคาเฟ่ แสดงดังภาพที ่152 



 

160 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 153 ร้านอาหาร ต าบลและ 

ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ จ านวน 2 ร้าน และร้านอาหาร
จีน จ านวน 3 ร้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 และนอกจากนั้นมีร้านอาหารอีสาน จ านวน 2 ร้าน โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที ่153 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 154 ร้านอาหาร ต าบลงอบ 

ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวน 5 ร้าน คิด
เป็นร้อยละ 38.46 และมีร้านอาหารประเภทรถเข็น มากถึง 3 ร้าน ในพ้ืนที่ดังกล่าว และในทาง
กลับกัน คือ  มีร้านอาหารประเภทร้านคาเฟ่ อาหารนานาชาติ อาหารภาคกลาง อาหารปุฟเฟ่ต์ อย่าง
ละ 1 ร้านในพื้นที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่154 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 155 ร้านอาหาร ต าบลบัวใหญ่ 

ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และอาหารกลาง เปิด
ให้บริการประเภทละ 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ในอัตราส่วนที่เท่าๆ กัน และมีร้านอีสายเพียง
ประเภทเดียวที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าวในจ านวน 3 ร้าน โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดัง
ภาพที ่155 

 

 
ภาพที่ 156 ร้านอาหาร ต าบลศรีษะเกษ 
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กลับสารบัญ 

ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย มีร้านอาหารประเภทอาหารกลาง และคาเฟ่ เป็นร้านอาหาร
ที่เปิดให้บริการในพ้ืนที่ จ านวนอย่างละ 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และที่น่าสนใจคือ ในพ้ืนที่นี้มี
ร้านอาหารเกาหลี เปิดให้บริการ และร้านอาหารเหนือรวมถึงร้านอาหารอีสาน ประเภทละ 1 ร้าน 
โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 156 

 

 
ภาพที่ 157 ร้านอาหาร ต าบลปิงหลวง 

ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวน 2 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 50 และมีร้านอาหารประเภทคาเฟ่ และร้านอาหารกลาง ประเภท 1 ร้าน เปิด
ให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 157 

 

 



 

164 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 158 ร้านอาหาร ต าบลบ่อเกลือใต้ 

ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวนมาก 
คือ มากถึง 28 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 53.85 และมีร้านอาหารประเภทอาหารอีสาน เปิดให้บริการ
จ านวน 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ13.46 โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่158 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 159 ร้านอาหาร ต าบลบ้านพี้ 

ต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง เปิดให้บริการจ านวน 4 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 และมีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ จ านวน 3 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมีร้านอาหารอีสาน จ านวน 2 ร้านที่เปิดให้บริการในพ้ืนที่
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่159 

 

 
ภาพที่ 160 ร้านอาหาร ต าบลบ้านฟ้า 

 



 

166 
 

กลับสารบัญ 

ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวน 4 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และมีร้านอาหารอีสาน ร้านอาหารใต้ แลร้านอาหารภาคกลาง มีให้บริการ
ในพ้ืนที่อย่างละ 3 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 21.43 โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่160 

 
ภาพที่ 161 ร้านอาหาร ต าบลป่าคาหลวง 

ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการมากถึง 2 
ร้าน และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง เพียง 1 ร้านเท่านั้น ที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 161 

 

 
ภาพที่ 162 ร้านอาหาร ต าบลสวด 

ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง มีเพียงร้านอาหารจีนเท่านั้นที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าวเพียง 
1 ร้านเท่านั้น โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่162 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 163 ร้านอาหาร ต าบลเจดีย์ชัย 

ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลางเปิดให้บริการจ านวน 8 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 และมีร้านอาหารเหนือ จ านวน 5 ร้านในพื้นที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 27.78 โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่163 

 

 



 

168 
 

กลับสารบัญ 

 
 

ภาพที่ 164 ร้านอาหาร ต าบลวรนคร 

 



 

169 
 

กลับสารบัญ 

ต าบลวรนคร อ าเภอปัว มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และอาหารภาคกลาง เป็นจ านวน
มาก และมีในจ านวนเท่าๆ กัน ในพ้ืนที่ดังกล่าว คือ มีจ านวนประเภทละ 14 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
22.22 และมีร้านอาหารประเภทรถเข็นมากถึง 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12.35 โดยมีรายละเอียดของ
ร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ แสดงดังภาพที ่164 

 
 

ภาพที่ 165 ร้านอาหาร ต าบลเมืองจัง 

ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก
ถึง 3 ร้าน คิดเป็นรอยละ 60 และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง จ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 40 เมื่อเทียบกับร้านที่มีให้บริการในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที่ 
165 



 

170 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 166 ร้านอาหาร ต าบลน้ าเกี๋ยน 

ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง มีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลางเปิดให้บริการเป็นส่วน
ใหญ่ คือ จ านวน 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 55.56 และมีร้านอาหารเหนือ จ านวน 3 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่166 

 
ภาพที่ 167 ร้านอาหาร ต าบลป่าคา 

ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวน 1 ร้าน 
และมีร้านอาหารประเภทอาหารรถเข็น จ านวน 3 ร้าน ในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมี
รายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่167 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 168 ร้านอาหาร ต าบลฝายแก้ว 

ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการมากถึง 6 ร้าน 
และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง จ านวน 3 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 23 และมีร้านอาหาร
ประเภท รถเข็น ร้านคาเฟ่ อาหารอีสาน และร้านอาหารใต้ โดยมีรายละเอียดของร้านอาหารแสดงดัง
ภาพที ่168 

 
ภาพที่ 169 ร้านอาหาร ต าบลนาไร่หลวง 
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กลับสารบัญ 

 

ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือ และอาหารภาคกลาง
เปิดให้บริการในจ านวนเท่าๆ กัน คือ 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 เพียง โดยมีรายละเอียดของ
ร้านอาหารแสดงดังภาพที ่169 

 
ภาพที่ 170 ร้านอาหาร ต าบลพงษ์ 

ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข มีร้านอาหารประเภทอาหารเหนือเปิดให้บริการจ านวน 2 ร้าน 
และมีร้านอาหารประเภทอาหารภาคกลาง เพียง 1 ร้านในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีให้บริการ โดยมี
รายละเอียดของร้านอาหารแสดงดังภาพที ่170 

 

3.5 หมวดหมู่ที่ 5 อาหารที่น่าสนใจประจ าท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดหมู่อาหารที่น่าสนใจประจ าถิ่น จะใช้ตัวแปรประเภทอาหาร/
เครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ อาหารทั่วไป อาหารหวาน อาหารเหนือ อาหารอีสาน อาหารใต้ 
และชื่ออาหารเป็นข้อมูลชี้น าในการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดนี้ โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

หมายเหตุ. 
ข้อมูลในหมวดที่ 4 คือ ร้านอาหารในท้องถิ่น นั้นจะเป็นข้อมูลตั้งต้น และน าเสนอในประเด็นที่ขี้ให้
เห็นว่าแต่ละต าบลมีร้านอาหารประเภทใดบ้างที่เปิดหรือมีให้บริการ ดังนั้นข้อมูลในหมวดถัดไป คือ 
หมวดข้อมูลที่ 5 ซึ่งกล่าวถึง อาหารที่น่าสนใจประจ าท้องถิ่น โดยจะกล่าวถึง เฉพาะชื่อเมนูอาหาร 
และประเภทของเมนูอาหารดังกล่าวว่าเป็นอาหารในภาคใด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด
ของข้อมูลในทั้ง 2 หมวดหมู่ดังกล่าว จึงอาจพิจารณาใช้ผลการวิเคราะห์ควบคู่กันไปทั้ง 2 หมวด
ข้อมูล 

 



 

173 
 

กลับสารบัญ 

รายการอาหารเหนือที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 
 

ภาพที่ 171 รายการอาหารเหนือท่ีมีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

รายการอาหารใต้ที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 
ภาพที่ 172 รายการอาหารเหนือท่ีมีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 



 

174 
 

กลับสารบัญ 

รายการอาหารภาคกลางที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 
ภาพที่ 173 รายการอาหารภาคกลางที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



 

175 
 

กลับสารบัญ 

รายการอาหารทั่วไปท่ีมีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 
ภาพที่ 174 รายการอาหารทั่วไปที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 



 

176 
 

กลับสารบัญ 

รายการอาหารหวานที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 
ภาพที่ 175 รายการอาหารหวานที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 

 



 

177 
 

กลับสารบัญ 

รายการอาหารอีสานที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 
ภาพที่ 176 รายการอาหารอีสานที่มีจ าหน่ายและได้รับความนิยมในร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 

 



 

178 
 

กลับสารบัญ 

 3.6 หมวดหมู่ที่ 6 เกษตรในท้องถิ่น 

จากข้อมูลการส ารวจเชิงพ้ืนที่ในประเด็นของเกษตรกรในท้องถิ่นในแต่ละต าบลของจังหวัด
น่าน พบว่าประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลาย เช่น พิกัด(ละติจูด, ลองติจูด), พ้ืนที่ในการเพาะปลูก, 
จ านวนแรงงานที่ใช้ในการเพาะปลูก เป็นต้น  

ในที่นี้ก าหนดข้อมูล สถานที่ในการเพาะปลูก(ต าบล), พืชที่ปลูก, รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรใน
พ้ืนที่, ขนาดพ้ืนที่ในการเพาะปลูก เป็นตัวชี้น าในการวิเคราะห์ น าไปสู่รายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 

 

 
ภาพที่ 177 ภาพที่รวมของเกษตรกร และพืชที่มีการปลูกในท้องถิ่นจังหวัดน่าน  



 

179 
 

กลับสารบัญ 

พ้ืนที่ 3,128,000 ไร่ เป็นขนาดของพ้ืนที่ในการเพาะปลูกทั้งหมด 50 ต าบลในจังหวัดน่าน 
และโดยรวมเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 66,670 บาท โดยต าบลไหล่น่าน และต าบลนาเหลือง 
เป็น 2 ต าบลที่มีการใช้พื้นท่ีในการเพาะปลูกมากที่สุด โดยเป็นการปลูกข้าวนา และข้าวโพด และพืชที่
มีการปลูกรองลงมา คือ กาแฟ ล าไย และข้าวเหนียว และนอกจากนั้นยังพบว่ามีการเพาะปลูกพืชชนิด
อ่ืนๆ เช่น มันส าปะหลัง ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ กล้วย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของพืช และ
สถานที่เพาะปลูก แสดงดังภาพที่ 176  

 
ภาพที่ 178 เกษตรกรในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   

ข้าวโพด และข้าวนา จัดเป็นพืชที่เกษตรในพ้ืนที่ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ปลูก
มากกว่าพืชชนิดอ่ืน โดยคิดเป็นร้อยละ 33.69 และร้อยละ 22.22 ตามล าดับ โดยมีพืชอ่ืนๆ เช่น ชา 
ข้าวเหนียว และลูกเดือย เป็นต้น ที่มีการเพาะปลูกในจ านวนที่น้อยมาก เพียงร้อยละ 3 เท่านั้นเมื่อ
เทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมดในต าบลขุนน่าน ที่มี 59,400 ไร่ และรายได้เกษตรกรเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 
215,700 บาท ประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย 
จะมีค่าเท่ากับ 3.63 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่178  

 
ภาพที่ 179 เกษตรกรในต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   



 

180 
 

กลับสารบัญ 

ข้าวนา และมันส าปะหลัง จัดเป็นพืชที่เกษตรในพ้ืนที่ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ปลูกมากกว่าพืชชนิดอ่ืน โดยคิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยมีพืชอ่ืนๆ เช่น กาแฟ ข้าวโพด เป็นพืชที่มีการ
เพาะปลูกในจ านวนที่น้อยมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 1 เท่านั้นเมื่อเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมดใน
ต าบลห้วยโก๋น ที่มี 38 ไร่ และนอกจากนั้นยังพบว่ามีการเลี้ยงวัวร่วมกับการเพาะปลูกด้วย ซึ่งท าให้
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 20,000 บาท ประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 526.31 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
179  

 

 
ภาพที่ 180 เกษตรกรในต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน   

ข้าวนา และข้าวโพด เป็นพืชที่เกษตรในพ้ืนที่ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน ปลูกมากกว่าพืช
ชนิดอ่ืน โดยคิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยมีพืชอ่ืนๆ เช่น มันส าปะหลัง ยางพารา พริก เมี่ยง เป็นพืชที่มี
การเพาะปลูกในจ านวนที่น้อยมาก โดยคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 เท่านั้นเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
เพาะปลูกทั้งหมดในต าบลเรือง ที่มี 132 ไร่ และนอกจากนั้นยังพบว่ามีการเลี้ยงไก่ หมู และปลา 
ร่วมกับการเพาะปลูกด้วย ซึ่งท าให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 39,680 บาท ประสิทธิภาพที่
เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ  300.60 บาทต่อ
ไร่  โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 180  

 



 

181 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 181 เกษตรกรในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน    

ข้าวเหนียว จัดเป็นพืชเศรษฐ์กิจอันดับต้นๆ ของเกษตรกรในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 76.31 เมื่อเทียบกับขนาดของพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีพ้ืนที่เท่ากับ 852.54 ไร่ และ
นอกนั้นยังพบว่ามีการเลี้ยงวัว หมู ไก่ ร่วมด้วย และปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ร่วมด้วยเช่นกัน เช่น ยางพารา 
มะม่วงหิมพานต์ ไฝ่ สัปปะรด ล าไย เป็นต้น โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 12,000 บาท และ
ประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ 
14.07 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 181 

 

 
ภาพที่ 182 เกษตรกรในต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน   

 



 

182 
 

กลับสารบัญ 

ข้าวนา และข้าวโพด เป็นพืชเศรษฐ์กิจของเกษตรกรในต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน โดย
มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากถึง 25% ในพืชแต่ละประเภท และนอกจากนั้นยังพบว่ามีการปลูกพืชชนิดอ่ืน
ร่วมด้วย เช่น ต้นสัก ล าไย ถั่ว เป็นต้น ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น จิ้งหรีด กบ ปลา หมู และวัว ในพื้นที่
ดังกล่าว โดยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 100,500 บาท ซึ่งนับว่าใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ท าการเกษตรที่มี 159.50 ไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 630.09 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
182 

 

 
ภาพที่ 183 เกษตรกรในต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน   

ข้าวนา และข้าวเหนียว เป็นพืชเศรษฐ์กิจของเกษตรกรในต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน โดย
มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากถึง 44.44% และร้อยละ 38.89 ตามล าดับในพืชแต่ละประเภท และนอกจากนั้น
ยังพบว่ามีการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมด้วย เช่น ถั่ว ยางพารา และลิ้นจี่ เป็นต้น โดยสร้างรายได้ให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 108,440 บาท ซึ่งนับว่าใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีมี 88.64 ไร่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่า
เท่ากับ 1,223.37 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 183  

 



 

183 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 184 เกษตรกรในต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน   

ยางพารา และข้าวเหนียว เป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน 
โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากถึงร้อยละ 39.6%  และร้อยละ 35.64 ตามล าดับในพืชแต่ละประเภท และ
นอกจากนั้นยังพบว่ามีการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมด้วย เช่น ต้นสัก ปาล์มน้ ามัน มะม่วงหิมพานต์ และส้ม 
เป็นต้น โดยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 27,900บาท ซึ่งนับว่าใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่เพาะปลูกที่มี 473.20 ไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 59 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 184 

 
ภาพที่ 185 เกษตรกรในต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน   

ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน เกษตรมีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายโดยไม่ได้มีการเพาะปลูก
พืชชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป โดยมีการปลูก ข้าวนา ส้ม ยางพารา และพืชผักสวนครัว ในร้อยละ 1 
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีคือ 46 ไร่  ซึ่งอาจเป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียงในการ
กิจกรรมการเพาะปลูก และนอกจากนั้นยังการเลี้ยงหมู เพ่ือเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการ
เพาะปลูก โดยท าให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 21,250 ต่อปี และประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบ
อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ ากับ 462 บาทต่อไร่ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 185 



 

184 
 

กลับสารบัญ 

 

 
ภาพที่ 186 เกษตรกรในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน   

ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน เกษตรมีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง เช่น ปลูก
พืชผักสวนครัว คิดเป็นร้อยละ 35.29 ซึ่งนับว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดของพ้ืนที่ที่มีคือ 41 ไร่ และ
นอกนั้นเป็นการปลูกพืชแบบมีการกระจายของพ้ืนที่การปลูกซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับพ้ืนที่
ทั้งหมด เช่น ยางพารา กล้วย ส้มโอ ล าไย มะนาว อ้อย และผักหวานป่า เป็นต้น โดยสร้างรายได้ให้
เกษตรกรในพ้ืนที่เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 398,330 บาทต่อปี ประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 9715 บาทต่อไร่ ซึ่งนับว่าสูงมาก โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 186  

 
ภาพที่ 187 เกษตรกรในต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน เกษตรมีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง เช่น 
ปลูกพืชผักสวนครัว ข้าวโพด เงาะ และมีการเลี้ยงกบ เป็นอาชีพเสริมร่วมด้วย โดยแต่ละกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับขนาดของพ้ืนที่เพาะปลูกที่มี 22 ไร่ โดยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่
เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 9,250 บาทต่อปี ประสิทธิภาพที่เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 441 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 187 



 

185 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 188 เกษตรกรในต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา 

ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชเพียงชนิดเดียว หรืออาจกล่าวได้
ว่าเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือรูปเกษตรแปลงใหญ่ โดยปลูกข้าวเหนียว และข้าวโพด เท่านั้น ซึ่ง
เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต าบลกลางเวียง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 5,000 บาท จาก
พ้ืนที่เพาะปลูกท่ีมี 1 ไร่ เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่า
เท่ากับ 5,000 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 188  

 

 
ภาพที่ 189 เกษตรกรในต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา 

การเลี้ยงหมู และเลี้ยงวัว เป็นแนวทางประกอบอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลขึ่ง อ าเภอ
เวียงสา ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 20.83 และ 16.67 ตามล าดับ โดย
นอกจากนั้นยังมีการเพาะปลูกพืชอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ข้าวโพด ข้าวนา พืชผักสวนครัว ฟักทอง และ
ยางพารา ร่วมด้วย โดยในต าบลดังกล่าวมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและปศุสัตว์ 139 ไร่ และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี เท่ากับ 75,940 บาท เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมี
ค่าเท่ากับ 546.30 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 189  



 

186 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 190 เกษตรกรในต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา 

ข้าวนา และยางพารา เป็นแนวทางประกอบอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลนาเหลือง 
อ าเภอเวียงสา ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 59.55 และ 17.98 ตามล าดับ โดย
นอกจากนั้นยังมีการเพาะปลูกพืชอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ข้าวโพด ยางพารา ข้าวเหนียว ทุเรียน กล้วย 
ปาล์มน้ ามัน มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ ต้นสักข้าวโพด พืชผักสวนครัว ฟักทอง ล าไย อินทพาลัม หญ้า
เลี้ยงสัตว์ ร่วมด้วยในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยในต าบลดังกล่าวมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 151,270 ไร่ และมี
รายได้เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 72,030 บาท เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อ
รายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 0.47 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 190  

 
ภาพที่ 191 เกษตรกรในต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา 

ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา มีการเพาะปลูกข้าวนา เป็นจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 30.62 
หรือมีจ านวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาจ านวน 184 คน โดยมีการปลูกล าไย จ านวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.96 และนอกจากนั้นมีการเลี้ยงผึ้ง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 18.64 และยังมีการ
เพาะปลูกพืชอ่ืนๆ ร่วมด้วยในพ้ืนที่ เช่น แก้วมังกร ข้าวโพด กล้วย ยางพารา เงาะ สัก มะนาว และ
นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เช่น แพะ หมู วัว กบ ไก่ โดยในต าบลดังกล่าวมี
พ้ืนที่ในการเพาะปลูกและปศุสัตว์ 4,120 ไร่ และมีรายได้เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 35,840 บาท เมื่อเทียบ
อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 8.69 บาทต่อไร่ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 191  



 

187 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 192 เกษตรกรในต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เป็นจ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 และยังมีการเพาะปลูกทุเรียน ยางพารา ข้าวโพดในพ้ืนที่ดังกล่าวร่วมด้วย โดยมี
การเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วยในพ้ืนที่ดังกล่าว คือ การเลี้ยงวัว และแพะ ซึ่งได้รับความนิยม โดยคิดเป็นร้อย
ละ 11.11 และ 11.11 ตามล าดับซึ่งมีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรเท่ากับ 38.30 ไร่และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี เท่ากับ 145,000 บาท เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมี
ค่าเท่ากับ 3,785.90 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 192  

 

 
ภาพที ่193 เกษตรกรในต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา 

การปลูกสัก และกล้วย เป็นพืชเพียง 2 ชนิดที่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวัง
ผา เพาะปลูกในพ้ืนที่ 13 ไร่ โดยเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวมีรายได้เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 167,500 บาท 
เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 12,884.60 บาท
ต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 193  



 

188 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 194 เกษตรกรในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา 

เกษตรกรในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา มีการปลูกข้าวนา ล าไย ข้าวโพด และยางพารา 
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 52.27, 
30.81, 10.35 และ 5.3 ตามล าดับ จากพ้ืนที่ในการเกษตร 955.39 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี
ให้กับเกษตรกรอยู่ที่ 20,460 บาท โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อ
รายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 21.41 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 194 

 
ภาพที่ 195 เกษตรกรในต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา 

ในพ้ืนที่ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา เกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลากหลายร่วมกับการท าปศุ
สัตว์ในพ้ืนที่ 299.90 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานระหว่างการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพด 
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.29 ปลูกล าไย จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.86 และ
นอกจากนั้นยังเกษตรกรที่ท าการปศุสัตว์เลี้ยงวัว จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยสร้างรายได้
เฉลี่ยต่อปีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เท่ากับ 83,470 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 287.32 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
195  



 

189 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 196 เกษตรกรในต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา 

ในพ้ืนที่ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา เกษตรกรมีการปลูกพืชที่หลากหลายร่วมกับการท าปศุ
สัตว์ในพ้ืนที่ 299.90 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานระหว่างการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพด 
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.29 ปลูกล าไย จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.86 และ
นอกจากนั้นยังเกษตรกรที่ท าการปศุสัตว์เลี้ยงวัว จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยสร้างรายได้
เฉลี่ยต่อปีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เท่ากับ 83,470 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 287.32 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
196  

 
ภาพที่ 197 เกษตรกรในต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา 

ในพ้ืนที่ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา เกษตรกรมีการท าการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าวโพด 
ข้าวนา พริก มะขาม ยางพารา ล าไย มะม่วง มันส าปะหลัง และนอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงแพะร่วม
ด้วยในพ้ืนที่ทางการเกษตรจ านวน 159 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าว 55,150 
โดยเฉลี่ยต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่า
เท่ากับ 346.85 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 197  



 

190 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 198 เกษตรกรในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 

ในพ้ืนที่ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา เกษตรกรเน้นท าการเกษตรเพาะปลูกพืชเป็นหลัก โดยมี
ข้าวนา เป็นพืชที่เกษตรกรจ านวน 6 รายเลือกปลูก คิดเป็นร้อยละ 33.33 และข้าวโพด มีเกษตรกร
เลือกปลูกจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 และล าไย มีจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ
นอกจากนั้นยังมีการปลูกลิ้นจี่ และเงาะแต่มีจ านวนเกษตรที่ให้ความสนใจไม่มากนัก และในพ้ืนที่ท า
การเกษตรขนาด 164 ไร่ ยังมีเกษตรกรที่ท าการเลี้ยงไก่ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.56 โดยสร้าง
รายได้เฉลี่ยต่อปีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ที่ราว 78,690 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วน
ระหว่างพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 479.81 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 198  

 

 
ภาพที่ 199 เกษตรกรในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 
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การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เป็นสิ่งที่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลยม อ าเภอท่าวังผาเลือกปลูก
เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีจ านวนเกษตรกรที่ปลูก 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีเกษตรกรที่ปลูกแคน
ตาลูป ข้าวนา ข้าวโพด ในจ านวนประเภทละ 2 ราย แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีเกษตรกรจ านวน 4 ราย
ที่เลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงปลา โดยเกษตรกรทั้งหมดในพ้ืนที่ท าการเกษตรขนาด 3,900 ไร่ 
สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีได้ 1,820,000 โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 466.67 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 199  

 

 
ภาพที่ 200 เกษตรกรในต าบลริม อ าเภอท่าวังผา 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา เลือกที่จะเพาะปลูกพริก พืชผักสวนครัว และ
ฟักทอง เพ่ือเป็นพืชที่สร้างรายได้ โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลริมจ านวน 2 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 50,000 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 25,000 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 200  

 
ภาพที่ 201 เกษตรกรในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 
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เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จ านวน 1 ราย ที่ประกอบอาชีพทางปศุสัตว์ คือ 
การเลี้ยงเป็ด โดยเป็นการเลี้ยงในพ้ืนที่ท าการเกษตร 0.25 ไร่ หรือ 1 งาน โดยสร้างรายได้เฉลี่ยให้กับ
เกษตรดังกล่าวอยู่ที่ 50,000 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อ
รายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 200,000 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 201  

 
ภาพที่ 202 เกษตรกรในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง เลือกที่จะเพาะปลูกกาแฟ เห็ด ส้ม และพืชผักสวน
ครัว เป็นพืชที่สร้างรายได้ โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลงอบจ านวน 21 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2,770,000 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 131,904 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 202  

 
ภาพที่ 203 เกษตรกรในต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย 

ยางพารา เป็นพืชที่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย เลือกที่จะปลูกเพ่ือสร้าง
รายได้ โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลงอบจ านวน 20 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10,000 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 500 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 203   
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ภาพที่ 204 เกษตรกรในต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย 

ยางพารา เป็นพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย เลือกที่จะปลูก
เพ่ือสร้างรายได้ และนอกจากนั้นยังมีการปลูกข้าวเหนียว ข้าวนา ข้าวโพด และพืชฟักสวนครัวร่วม
ด้วย โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลงอบจ านวน 251 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 16,950 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 67.52 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 204  

 
ภาพที่ 205 เกษตรกรในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย 

พืชผักสวนครัว เป็นพืชที่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย เลือกท่ีจะปลูกเพ่ือ
สร้างรายได้เป็นหลัก ร่วมกับการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น บีทรูท แครอท เลม่อน มะเขือเทศ หัวไชเท้า 
พริก เคปกู๊ด ส้ม และฟักทอง โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลศีรษะเกษจ านวน 49 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 72,860 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 1486.93 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 205  
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ภาพที่ 206 เกษตรกรในต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดเป็นรายได้หลัก โดย
คิดเป็นร้อยละ 57 หรือ 57 ราย จากเกษตรกรทั้งหมด และมีเกษตรกรปลูกข้าวนา เป็นจ านวน 28 
รายหรือคิดเป็นร้อยละ 28 และนอกจากนั้นมีการปลูกพืชอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น มะม่วงหิมพานต์ อะโว
คาโด ลองกอง เงาะ ยางพารา และมีพบว่ามีเกษตรกรบางส่วนเพียง 1 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 1 ที่
เลี้ยงปลา และหมู โดยในพื้นท่ีดังกล่าวเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 127,830 บาทต่อปี จากพ้ืนที่
ทางการเกษตรที่มี 922 ไร่ โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย 
จะมีค่าเท่ากับ 138.64 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 206  

 
ภาพที่ 207 เกษตรกรในต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ ส่วนใหญ่ท าการเกษตรในลักษณะ
หลากหลาย คือ มีการปลูกกาแฟ และข้าวนา เป็นจ านวนที่เท่ากันคือ ประเภทละ 2 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 28.57 และนอกจากนั้นยังมีการปลูกหม่อน จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57 เช่นเดียวกัน 
และยังพบว่ามีการปลูกข้าวโพดเพียง 1 ราย หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 14.29 จากพ้ืนที่ท าการ
เกษตรกรรม 22 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 25,000 บาทต่อไร่ โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 1136.36 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 207  
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ภาพที่ 208 เกษตรกรในต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ ส่วนใหญ่ท าการเกษตรในลักษณะ
หลากหลาย คือ มีการปลูกข้าวนา 14 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 43.75 และปลูกพืชผักสวนครัว จ านวน 
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.6 และปลูกข้าวเหนียว จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3 และนอกจากนั้น
ยังพบว่ามีการปลูกเผือก ยางพารา และยางพารา ในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย และยังพบเกษตรกรที่ท าการ
เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ปลา หมู และไก่ โดยคิดเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 -2 เท่านั้น โดย
กิจกรรมดังกล่าวๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ต่อปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,840 บาทต่อปี 
จากพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรม 163 ไร่ โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อ
รายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 127.85 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 208  

 
ภาพที่ 209 เกษตรกรในต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง มีการท าการเกษตรที่หลากหลาย โดยมีทั้ง
การกสิกรรม และการปศุสัตว์ ได้แก่ การปลูกเงาะ ล าไย ไฝ่  ข้าวนา ยางพารา และการเลี้ยงหมู การ
เลี้ยงไก่ การเลี้ยงแพะ โดยในแต่ละประเภทมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ประเภทละ 1 ราย หรือคิดเป็น
สัดส่วนคือ ร้อยละ 1 โดยกิจกรรมดังกล่าวๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ต่อปีโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ 40,000 บาทต่อปี จากพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรม 22 ไร่ โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 1818.1 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
209  
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ภาพที่ 210 เกษตรกรในต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตรแปลง
ใหญ่ คือ ข้าวโพด เป็นจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 และนอกจากนั้นเป็นการปลูกมะขาม 
ยางพารา และเห็ด จากพ้ืนที่เกษตรกรรม 140 ไร่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อปี
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 46,900 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อ
รายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 335 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 210 

 
ภาพที่ 211 เกษตรกรในต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตร
ผสมผสาน โดยมีสัดส่วนในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ร้อยละ 35.15 ข้าวโพด ร้อยละ 22.53 และ
ยางพารา ร้อยละ 20.82 และนอกจากนั้นมีการเพาะปลูก กล้วย มะขาม ผัก อ้อย มันส าปะหลัง 
มะม่วงหิมพานต์ ล าไย สัก และนอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสัตว์ ร่วมด้วยเช่น เลี้ยงวัว หมู กบ ไก่ และ
ปลา ร่วมด้วยในพ้ืนที่ท าการเกษตร 82,450 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรโดยเฉลี่ยต่อปีที่ 59,120 
บาทต่อไร่ โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 
0.7 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 211  
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ภาพที่ 212 เกษตรกรในต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตรแปลง
ใหญ่ โดยมีสัดส่วนในการเพาะปลูกข้าวนา ร้อยละ 20 ข้าวโพด ร้อยละ 20 และยางพารา ร้อยละ 20 
มะขาม ร้อยละ 20 และล าไย ร้อยละ 20 ในพ้ืนที่ท าการเกษตร 20 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับเกษตร
โดยเฉลี่ยต่อปีที่ 30,000 บาทต่อไร่ โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อ
รายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 1,500 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 212  

 
ภาพที่ 213 เกษตรกรในต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตรผสมผสาน 
โดยมีสัดส่วนในการเพาะปลูกเห็ด ร้อยละ 18.18 พืชผักสวนครัว 18.18 และนอกจากนั้นเป็นการ
เพาะปลูกในสัดส่วนที่น้อยลง คือร้อยละ 9.09 ได้แก่ กาแฟ แก้วมังกร ฝรั่ง มะนาว เงาะ ยางพารา ถั่ว 
พืชผักสวนครัว ในพ้ืนที่ท าการเกษตร 48 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรโดยเฉลี่ยต่อปีที่ 348,800 
บาทต่อไร่ โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 
7,266.67 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 213  
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ภาพที่ 214 เกษตรกรในต าบลวรนคร อ าเภอปัว 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลวรนคร อ าเภอปัว มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตรผสมผสาน 
โดยมีสัดส่วนในการเพาะปลูกข้าวนา ร้อยละ 19.05 พืชผักสวนครัว 19.05 เลี้ยงไก่ 14.29 และเลี้ยง
เป็ด ร้อยละ 9.52 และนอกจากนั้นเป็นการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ในสัดส่วนที่น้อยลง คือร้อยละ 
4.76 ได้แก่ วัว พริก ฟักทอง ปลา ถั่ว และเลี้ยงเป็ด ในพ้ืนที่ท าการเกษตร 22.70 ไร่ และสร้างรายได้
ให้กับเกษตรโดยเฉลี่ยต่อปีที่ 23,820 บาทต่อไร่ โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 1,049.33 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 214  

 
ภาพที่ 215 เกษตรกรในต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตร
ผสมผสาน โดยมีสัดส่วนในการเพาะปลูกมะนาว ร้อยละ 12.5 ส้ม ร้อยละ 12.5 ละมุด 12.5 ลิ้นจี่ 
ร้อยละ 12.5 กระท่อม 12.5 เงาะ ร้อยละ 12.5 เลี้ยงกบ ร้อยละ 12.5 และเลี้ยงวัว ร้อยละ 12.5 โดย
เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 22,000 บาทต่อ
ไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 215  
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ภาพที่ 216 เกษตรกรในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตร
ผสมผสาน โดยมีสัดส่วนในการเพาะยางพารามากที่สุด โดยมีเกษตรกรจ านวน 2 รายคิดเป็นร้อยละ 
33.33 ปลูกข้าวนา ข้าวโพด พืชผักสวนครัว มันส าปะหลัง ประเภทร้อยละ  16.67 จากพ้ืนที่ท า
การเกษตร 41 ไร่ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 94,170 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 2,297 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาพที่ 216  

 
ภาพที่ 217 เกษตรกรในต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตร
เชิงเดี่ยว พบเกษตรกรที่ท าการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นส่วนใหญ่ จากพ้ืนที่ท าการเกษตร 1 ไร่ โดยมี
รายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 36,000 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด
ต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 36,000 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 217  
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ภาพที่ 218 เกษตรกรในต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข มีการท าการเกษตรในลักษณะเกษตรผสมผสาน 
โดยมีสัดส่วนในการเพาะปลูกข้าวโพดมากที่สุด โดยมีเกษตรกรจ านวน 128 รายคิดเป็นร้อยละ 58.18 
ปลูกปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 20.45 ยางพารา ร้อยละ 0.45 และปลูกต้นสัก ร้อยละ 20.91 จากพ้ืนที่ท า
การเกษตร 2,110 ไร่ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 43,230 บาทต่อปี โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดต่อรายได้เฉลี่ย จะมีค่าเท่ากับ 20.48 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาพที่ 218 
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3.7 หมวดหมู่ที ่7 พืชในท้องถิ่น 

จากข้อมูลการส ารวจเชิงพ้ืนที่ในประเด็นของพืชในท้องถิ่นในแต่ละต าบลของจังหวัดน่าน 
พบว่าประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ชื่อเรียกของพืช สถานที่พบ ต าแหน่งที่พบ ลักษณะการ
ใช้งาน เป็นต้น ในที่นี้ก าหนดข้อมูล สถานที่ในการเพาะปลูก(ต าบล), พืชที่ปลูก เป็นตัวชี้น าในการ
วิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอพ้ืนที่ที่พบพืชในท้องถิ่นเป็นส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 
ภาพที่ 219 พืชที่พบในท้องถิ่น จังหวัดน่าน  
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พืชที่พบในท้องถิ่นจังหวัดน่าน มีหลากหลาย ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นอาหาร ใช้เป็นยา ได้ 
เช่น กระชาย จิงจูฉ่าย ผักเชียงดา ต้นมะเดื่อ มะแขว่น กระชายป่า เป็นต้น โดยมีพ้ืนที่ที่พบพืชเหล่านี้ 
ใน 9 ต าบล ได้แก่ ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนา
น้อย ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่ อเกลือ 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง และต าบลยม อ าเภอท่าวังผา โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 219  

 
ตารางท่ี 1 พืชท่ีพบในต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน  

พืชที่พบในต าบลเรือง ส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่สามารถใช้เป็นอาหารและใช้ยา หรือเรียกว่า 
อาหารเป็นยา เช่น จิงจูฉ่าย ผักยี่หร่า ผักชูรส ผักภูคาว หรือผักคาวตอง (ในภาษาท้องถิ่น) มะแปบ 
มะรุม ว่านกระชุย และสะค้าน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

 
 ตารางท่ี 2 พืชที่พบในต าบบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน  

พืชที่พบในต าบลบ่อสวก ส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่สามารถใช้เป็นอาหารและใช้ยา โดยใช้
คุณสมับัติเรื่องกลิ่นของพืช เช่น ขิง ข่า ขมิ้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 3 พืชท่ีพบในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา  

ผักขี้เหล็ก เป็นพืชที่พบในพ้ืนที่ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา เป็นส่วนใหญ่ และใช้เพ่ือการ
รับประทานเป็นอาหารและยา โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที ่3 
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ตารางท่ี 4 พืชท่ีพบในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง  

เหลืองอินเดีย แก้วมังกร กระเจี้ยบ กระชาย กระชายป่า ข่า ขิง ตะไคร้ ลูกใต้ใบ หอมขาว 
กล้วย เป็นพืชที่พบในพ้ืนที่ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง โดยมีคุณสมบัติใช้เพ่ือการรับประทานเป็นอาหาร
และยา โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที ่4 

 
ตารางท่ี 5 พืชท่ีพบในต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย  

ใบมะกรูด กระเจี้ยบ ขม้ิน ข่า ขิง ตะไคร้ ผักชีฝรั่ง ลูกยอ ว่านหางจะเข้ และหม่อน เป็นพืชที่
พบในพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย โดยมีคุณสมบัติใช้เพ่ือการรับประทานเป็นอาหารและยา โดย
มีรายละเอียดแสดงดังตารางที ่5 
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ตารางท่ี 6 พืชท่ีพบในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย  

ว่านพกเก้า มะหลอด สาบเสือ สาระแหน่ หอมเปิ้น หม่อน มะเขือพวง มะกรูด ว่านหนุมาน
นั่งแท่น ขิง กระเจี้ยบ แปะก าปึ๋ง ผักแพว ผักเชียงดา เป็นตัวอย่างของพืชที่พบในพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอนาน้อย โดยมีคุณสมบัติใช้เพ่ือการรับประทานเป็นอาหารและยา โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที ่6 

 
ตารางท่ี 7 พืชท่ีพบในต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ  

กระถิน กล้วยน้ าว้า เป็นพืชที่พบในพ้ืนที่ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ โดยมีคุณสมบัติใช้
เพ่ือการรับประทานเป็นอาหารและยา โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 8 พืชท่ีพบในต าบลวรนคร อ าเภอปัว  

ดีปลี หอมโป่ เป็นพืชที่พบในพ้ืนที่ต าบลวรนคร อ าเภอปัว โดยมีคุณสมบัติใช้เพ่ือการ
รับประทานเป็นอาหารและยา โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8 



 

205 
 

กลับสารบัญ 

 

 
ตารางท่ี 9 พืชท่ีพบในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง  

กะเพราแดง เป็นพืชที่พบในพ้ืนที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง โดยมีคุณสมบัติใช้เพ่ือการ
รับประทานเป็นอาหารและยา โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9 
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3.8 หมวดหมู่ที่ 8 สัตว์ในท้องถิ่น 

จากข้อมูลการส ารวจเชิงพ้ืนที่ในประเด็นของสัตว์ในท้องถิ่นในแต่ละต าบลของจังหวัดน่าน 
พบว่าประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ประเภทของสัตว์ และสถานที่ท่ีพบ เป็นต้น  

ในที่นี้ก าหนดข้อมูล สถานที่ที่พบ (ต าบล) และประเภทของสัตว์ เป็นตัวชี้น าในการวิเคราะห์ 
เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอพ้ืนที่ที่มีการพบสัตว์ประเภทดังกล่าว เป็นส าคัญ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 220 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในพื้นที่จังหวัดน่าน   

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก จัดเป็น 2 ประเภทใหญ่ของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
โดยทั้ง 2 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 45.39 และร้อยละ 38.47 ตามล าดับ และมีการกระจายของการพบ
ประเภทของสัตว์เหล่านั้นในหลากหลายพ้ืนที่ ได้แก่ ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง ต าบลดู่ใต้ 
อ าเภอเมืองน่าน ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน เป็น 3 พ้ืนที่หลักที่พบประเภทของสัตว์มากที่สุด 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 220 
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ภาพที่ 221 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ แพะ กระบือ วัว สุกร หมู เป็นสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ ต าบลขุนน่าน 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 70 และนอกจากนั้นร้อยละ 30 ยังพบว่าที่เหลือ
เป็นประเภทสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 221 

 

 
ภาพที่ 222 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลเรือง อ าเภอเมือง  
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สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นประเภทของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ต าบลเรือง อ าเภอเมือง 
มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 60.77 เช่น กระรอก ควาย หมูป่า วัว เป็นต้น และนอกจากนั้นยังพบ
ประเภทสัตว์ปีก อีกร้อยละ 32 เช่น นกยูง จิ้งหรีด ห่าน ไก่บ้าน เป็นต้น และพบสัตว์ประเภทสัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ า ในจ านวนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 7.14  เช่น กบ เต่าปูลู โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
222 

 
ภาพที่ 223 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลในเวียง อ าเภอเมือง   

สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นประเภทของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 
มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 66.67 เช่น วัว และหมู เป็นต้น และนอกจากนั้นยังพบประเภทสัตว์ปีก 
อีกร้อยละ 33.33 เช่น ไก่ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่223 

 

 
ภาพที่ 224 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง  

ในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง พบสัตว์ประเภทสัตว์ปีกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.64 เช่น 
ไก่พ้ืนบ้าน เป็ดเทศ และนอกจากนั้นยังพบประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกในจ านวนไม่มากนัก คือ 
ร้อยละ 24.36 เช่น วัวแดง หมา แมว เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่224 
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ภาพที่ 225 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลกองควาย อ าเภอเมือง   

สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นประเภทของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ต าบลกองควาย อ าเภอ
เมือง มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 68.75 เช่น เป็ด แมวสามสี วัว เป็นต้น และนอกจากนั้นยังพบ
ประเภทสัตว์ปีก อีกร้อยละ 25 เช่น ไก่ จิ้งหรีด เป็นต้น และพบสัตว์ประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ใน
จ านวนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 6.25  เช่น เป็ด โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่225 

 
ภาพที่ 226 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง    

สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นประเภทของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง 
มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 61.11 เช่น หมู วัว เป็นต้น และนอกจากนั้นยังพบประเภทสัตว์ปีก อีก
ร้อยละ 38.89 เช่น ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่226 

 
ภาพที่ 227 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลถืมตอง อ าเภอเมือง 
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ในต าบลถืมตอง อ าเภอเมือง พบความหลากหลายของสัตว์หลายประเภทเช่น สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม เช่น วัว หมู สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เช่น ปูนา กบ  สัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
เช่น ปูนา หอยคราง เป็นต้นโดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่227 

 
ภาพที่ 228 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลนาซาว อ าเภอเมือง  

ในต าบลนาซาว อ าเภอเมือง พบความหลากหลายของสัตว์หลายเพียงประเภทเดียว คือ สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมู และปลาเสือ เป็นต้นโดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่228 

 
ภาพที่ 229 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ่อ อ าเภอเมือง   

ในต าบลบ่อ อ าเภอเมือง พบความหลากหลายของสัตว์หลายประเภทเช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม ร้อยละ 42  เช่น แกะ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ร้อยละ 14.29 เช่น ตัวหม่อนไหม และสัตว์ประเภท
สัตว์น้ า เช่น ปลาบอก ปลาน้ าน่าน ร้อยละ 14.29 เช่นกัน โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่229 
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ภาพที่ 230 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง 

ในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง พบเพียงสัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นจ านวนมาก คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 แมว วัว สุนัข เป็นต้น และประเภทสัตว์ปีก เพียงร้อยละ 33.33 เช่น เป็ด ไก่ โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที ่230 

 
ภาพที่ 231 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมือง  

ในต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมือง พบความหลากหลายของสัตว์หลายประเภทเช่น สัตว์ปีก มากถึง
ร้อยละ 50 เช่น ผีเสื้อกลางคืน ไก่บ้าน สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม ร้อยละ 25 เช่น วัว และประเภท
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ร้อยละ 25 เช่น แมงมุม เป็นต้นโดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่231 

 
ภาพที่ 232 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง 
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ในต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง พบความหลากหลายของสัตว์เพียงประเภทเดียว คือ สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม ได้แก่ กระบือพ้ืนบ้าน โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่232 

 
ภาพที่ 233 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา  

ในต าบลไหล่นาน อ าเภอเวียงสา พบความหลากหลายของสัตว์เพียง 2 ประเภทเช่น สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ร้อยละ 83.33 เช่น แมว โคเนื้อ วัว และประเภทสัตว์น้ า เพียงร้อยละ 16.67 เช่น 
ปลา เป็นต้นโดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 233 

 
ภาพที่ 234 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา  

ในต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา พบความหลากหลายของสัตว์เพียงประเภทเดียว คือ กระบือ 
วัว สุกร แพะ ซึ่งเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่234 

 
ภาพที่ 235 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา  
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ในต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา พบความหลากหลายของสัตว์เพียง 2 ประเภทเช่น สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ควายอนุรักษ์ และวัวพันธุ์ เป็นต้น และสัตว์ปีก เช่น ไก่พ้ืนบ้าน เป็ดเทศ เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่235 

 

 
ภาพที่ 236 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  

ในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา พบความหลากหลายของสัตว์เพียง 2 ประเภท ได้แก่ สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว หมี มากกว่าร้อยละ 60 และสัตว์ปีก ในจ านวนเพียงร้อยละ 34.78 เช่น 
ไก่เตี้ย เป็นต้นโดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 236 

 
ภาพที่ 237 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา   

สัตว์ปีก จัดเป็นประเภทสัตว์ที่พบได้มากที่สุดของพ้ืนที่ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา โดยคิด
เป็นร้อยละ 63.64  เช่น ไก่ จิ้งหรีด เป็นต้น และยังพบสัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม เป็นร้อยละ 
36.36 เช่น วัว สุกร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่237 
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ภาพที่ 238 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา   

ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา พบความหลากหลายของสัตว์ไม่มากนัก โดยมีเพียง 2 ประเภท
เท่านั้น ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ร้อยละ 83.33 เช่น สุนัข หมี หมูป่า อี เก้ง เป็นต้น และ
สัตว์เลื้อยคลาน ร้อยละ 16.67 ได้แก่ งู เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่238 

 
ภาพที่ 239 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา   

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น แพะ วัว สุนัข และสัตว์ปีก เช่น ไก่พ้ืนเมือง กว่าง เป็นต้น เป็ น
ประเภทของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ของต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา โดยพบในร้อยละ 63.64 และร้อยละ 
36.36 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่239 

 
ภาพที่ 240 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา  
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ในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา พบความหลากหลายของสัตว์หลายประเภทเช่น สัตว์ปีก 
ร้อยละ 64.52 เช่น เป็ด ไก่ เป็นต้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ร้อยละ19.25  เช่น กบ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม   ร้อยละ 12.9 เช่น หมู เป็นต้น และสัตว์น้ า ร้อยละ 3.23 เป็นต้นโดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาพที ่240 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 241 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา  
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ในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา พบความหลากหลายของสัตว์หลายประเภท เช่น ประเภทสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม คิดเป็นร้อยละ 32.56 เช่น ฟาน ม้า เป็นต้น ประเภทสัตว์น้ า คิดเป็นร้อยละ 23.26 
เช่น     ปลานิล ปลาทอง ปลาดุก เป็นต้น ประเภทสัตว์ปีก คิดเป็นร้อยละ 23.26 เช่น จิกุ่ง แมงจ้า 
เป็นต้น ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน คิดเป็นร้อยละ 9.3 เช่น ตุ๊กแก จิ้งจก เป็นต้น ประเภทสัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้ า คิดเป็นร้อยละ 9.3 เช่น ปู เป็นต้น และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คิดเป็นร้อยละ 2.33 เช่น ด้วง 
เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 241   

 
ภาพที่ 242 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา  

แมว วัว และวัวชน เป็นสัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม เพียงประเภทเดียวที่พบในต าบลศรีภูมิ 
อ าเภอท่าวังผา เชโดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที ่242 

 

 
ภาพที่ 243 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง  

ในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง พบความหลากหลายของสัตว์หลายประเภทเช่น สัตว์น้ า คิดเป็น
ร้อยละ 45.45 เช่น แมงอีเนียว ปลากั้ง ปลาหลาด ปลามัน ปลาบอก เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า คิด
เป็นร้อยละ 27.27 เช่น อ่ึงอ่าง เป็นต้น สัตว์ปีก คิดเป็นร้อยละ 18.18 เช่น มักขี้เบ้า เป็นต้น 
สัตว์เลื้อยคลาน ร้อยละ 9.09 เช่น งูสิง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 243 
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ภาพที่ 244 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง  

ในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง พบความหลากหลายของสัตว์หลายประเภทเช่น สัตว์น้ า คิดเป็น
ร้อยละ 40 เช่น ปลาปั่น ปลาหลาด ปลาฝา ปูห้วย เป็นต้น สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คิดเป็นร้อยละ 25 
เช่น กุ้งน้ าน่าน แมงมัน แมงนูนทราย เป็นต้น สัตว์ปีก คิดเป็นร้อยละ 25 เช่น นกเอ้ียง นกแก้ว เป็น
ต้น และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คิดเป็นร้อยละ 10 เช่น สุนัข กระต่าย เป็นต้น โดยแสดงรายละเอียดดัง
ภาพที ่244  

 
ภาพที่ 245 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย  
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สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นประเภทของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนา
น้อย เป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 45 และนอกจากนั้นยังพบสัตว์ประเภทสัตว์ปีก โดยคิดเป็นร้อย
ละ 45 เช่นกัน โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 245 

 
ภาพที่ 246 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย  

ในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย พบว่ามีความหลากหลายของประเภทสัตว์ เนื่องจากมี
ประเภทสัตว์ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันในแต่ละประเภท เช่น ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ า สัตว์น้ า สัตว์ปีก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในอัตราส่วนร้อยละ 26.09 โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 246 
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ภาพที่ 247 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน  

สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น แมว โค กระบือ สุนัข จัดเป็นประเภทของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่
ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น เป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 57.14 และนอกจากนั้นยังพบสัตว์
ประเภทสัตว์ปีก เช่น ไก่ นก โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 247 

 

 
ภาพที่ 248 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ  

สัตว์น้ า ถูกพบเป็นประเภทสัตว์ที่ถูกพบในพ้ืนที่บ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือมากที่สุด โดยคิด
เป็นร้อยละ 47.3 เช่น กุ้ง ปลาจาด ปลามัน ปลาปีกแดง และประเภทสัตว์ปีก เป็นอีกประเภทหนึ่ง
ของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ดังกล่าวร่วมด้วย ในสัดส่วนที่ร้อยละ 31.58 เช่นผึ้ง นกคุ้ม แมงขี้ควาย เป็นต้น 
โดยมีรายละเอียดของสัตว์ประเภทอ่ืนๆ แสดงดังภาพที่ 248 
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ภาพที่ 249 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง  

สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม และประเภทสัตว์น้ า จัดเป็นสัตว์เพียง 2 ประเภทเท่านั้นที่พบใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง เช่น แพะ และปลาดุก เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
249 

 

 
ภาพที่ 250 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง  

สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นประเภทของสัตว์ที่พบในพ้ืนที่ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้าน
หลวง เป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 80 และนอกจากนั้นยังพบสัตว์ประเภทสัตว์ปีก และสัตว์น้ า 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 250 
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ภาพที่ 251 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง  

ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าว 
โดยคิดเป็นร้อยละ 49.5 ยกตัวอย่างเช่น สุนัข แมว หมู เป็นต้น และนอกจากนั้นยังพบสัตว์ประเภท
สัตว์ปีก เป็นกลุ่มหนึ่งที่พบ โดยคิดเป็นร้อยละ 42.5 เช่น เป็ด เป็ดบาบารี่ โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาพที่ 251 

 

 
ภาพที่ 252 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง  

สัตว์ปีก เป็นประเภทสัตว์ที่พบมากที่สุดในพ้ืนที่ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
ไก่พ้ืนเมือง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 252 
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ภาพที่ 253 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว  

ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว มีความหลากหลายของประเภทสัตว์ที่พบ ได้แก่ ประเภทสัตว์ปีก 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 เช่น ไก่งวง เป็ด  ห่าน เป็นต้น ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น แมว ควาย ววั 
หมู เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 38.83 ประเภทอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.56 เช่น ประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง ประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า และสัตว์น้ า มีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 253 

 

 
ภาพที่ 254 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลวรนคร อ าเภอปัว  

ต าบลวรนคร อ าเภอปัว มีความหลากหลายของประเภทสัตว์ที่พบ ได้แก่ ประเภทสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม เช่น แมว วัว สุนัข หมู คิดเป็นร้อยละ 50 ประเภทสัตว์ปีก เช่น ไก่ ด้วงกว่าง เป็ดเทศ คิด
เป็นร้อยละ 25 ประเภทสัตว์น้ า คิดเป็นร้อยละ 8.33 เช่น อิเน่ว ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน เช่น แลน 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 และประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า คิดเป็นร้อยละ 8.33 เช่น ปูนา โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 254 
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ภาพที่ 255 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 

ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว หมู และประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไหม จี้กุ่ง 
จัดเป็น 2 ประเภทของสัตว์ที่พบมากที่สุดในพ้ืนที่ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง และมีประเภทสัตว์น้ า 
และสัตว์ปีก คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ 16.67 เช่นกัน  เช่น ปลาปากหมวด ไก่ โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 255 

 

 
ภาพที่ 256 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นประเภทสัตว์ที่พบมากที่สุดในพ้ืนที่ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง คิด
เป็นร้อยละ 100 เช่น วัว หมู โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 256 
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ภาพที่ 257 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 

 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นประเภทสัตว์ที่พบมากที่สุดในพ้ืนที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง คิด
เป็นร้อยละ 50 ยกตัวอย่างเช่น โคเนื้อ โคนม กระต่าย สุกร สุนัข หมู เป็นต้น และนอกจากนั้นยัง
พบว่ามีสัตว์ปีก ในร้อยละ 25 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 12.5 และสัตว์น้ า ร้อยละ 12.5 โดยมีตัวอย่างของ
สัตว์ ดังนี้ ไก่ นกเขา กบ เขียด ปลากัด ปลาคราฟ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่  257 

 

 
ภาพที่ 258 ประเภทของสัตว์ และสถานที่ที่พบในต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 

วัว และหมู เป็นประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบมากที่สุดในพ้ืนที่ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอ
สองแคว โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 258 
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 3.9 หมวดหมู่ที่ 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จากข้อมูลการส ารวจเชิงพ้ืนที่ในประเด็นของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบลของจังหวัดน่าน 
พบว่าประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ที่พบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สถานการณ์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

ในที่นี้ก าหนดข้อมลู ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ท่ีพบ เป็นตัวชี้น าในการวิเคราะห์ 
เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอพ้ืนที่ที่พบภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นส าคัญ ดังนี้ 
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ภาพที่ 259 ภาพที่รวมประเภทของภูมิปัญญา และสถานที่ที่พบในจังหวัดน่าน 

จากข้อมูลได้จากการส ารวจเชิงพ้ืนที่ 50 ต าบลในจังหวัดน่าน พบ 22 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยกตัวอย่างเช่น งานหัตถกรรม ศิลปะการแสดง ตัวอักษรล้านนา การแพทย์สมุนไพร เครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน การท าอาหาร การท าเกษตรเกี่ยวกับพืช การท าเกษตรเกี่ยวกับสัตว์ 
การละเล่น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  ซึ่งนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ร่ ารวยไปด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
หนึ่งของประเทศไทย โดยจากภาพที่แสดงให้เห็นว่า ในทุกพ้ืนที่ (ต าบล) ของจังหวัดน่านล้วนแล้วแต่มี
วัฒนธรรมของตนเอง โดยพบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พบมากที่สุด คือ การหัตถกรรม คิดเป็นร้ อยละ 
50.15 และรองลงมา คือ ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 29.48 โดยมีรายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 259 
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ภาพที่ 260 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ พบภูมิปัญญาประเภทงานหัตถกรรมเป็นจ านวนมาก 
มากถึงร้อยละ 83.33 เช่น เครื่องจักรสาน ไม้กวาดดอกหญ้า สานฝาผนังบ้าน เป้นต้น และเทคโนโลยี
พ้ืนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.33 เช่น ครกกระเดื่อง เป็นต้น และภูมิปัญญาในการล่าสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 
8.33 เช่น สวิงในการจับปลา  และหน้าไม้ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 260   

 

 

 

 

 
ภาพที่ 261 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลเรือง อ าเภอเมือง 
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ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน พบภูมิปัญญาประเภทงานหัตถกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.67 เช่น   
การปักผ้า เครื่องจักรสาน เป็นต้น และประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.6 เช่น พิธี
บายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น และนอกจากนั้นยังพบภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาและถนอมอาหาร คิด
เป็นร้อยละ 8.33 เช่น การท าเมี้ยง การเก็บใบเมี้ยง เป็นต้น และรวมถึงภูมิปัญญาการเกษตรเกี่ยวกับ
พืช คิดเป็นร้อยละ 8.33  เช่น การบวชป่า เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 261   

 

 
ภาพที่ 262 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 

ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน พบภูมิปัญญาประเภทงานหัตถกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 42.86 เช่น โคมไฟ เครื่องเงินน่าน เรือแข่งน่าน เป็นต้น และประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 เช่น พิธีสืบชะตาบ้าน เป็นต้น และนอกจากนั้นยังพบภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการ
เก็บรักษาและถนอมอาหาร คิดเป็นร้อยละ 14.29 เช่น มะไฟจีนแปรรูป และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการ
ท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 14.29 เช่น การท าข้าวหลาม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 262   
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ภาพที่ 263 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมือง 

ภูมิปัญญาประเภทงานหัตถกรรม เป็นเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นเดียวในพ้ืนที่ต าบลไชยสถาน 
อ าเภอเมืองน่าน เช่น เตียงหวาย แก้วกาแฟจากกะลามะพร้าว จัดสาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 263   

 

 
ภาพที่ 264 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลกองควาย อ าเภอเมือง  

ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน พบความหลากหลายของภูมิปัญญาพ้ืนที่ดังกล่าว ได้แก่       
ภูมิปัญญาด้านงานหัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 เช่น ทอผ้า ทอผ้าลายโบราณ เป็นต้น ภูมิปัญญาด้าน
การเก็บรักษาและถนอมอาหาร รวมถึงภูมิปัญญาประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 
เช่น   การฟ้อนแง้น ขับซอ เป็นต้นโดยแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 262   
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ภาพที่ 265 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลถืมตอง อ าเภอเมือง 

ต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน มีความหลากหลายของภูมิปัญญาไม่มากนัก คือ มีเพียง 2         
ภูมิปัญญาเท่านั้น คือ งานหัตถกรรม และการแพทย์และสมุนไพร โดยพบว่า งานหัตถกรรม มีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 และการแพทย์และสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยมีตัวอย่างของภูมิ
ปัญญาแต่ละประเภท เช่น งานหัตถกรรม ได้แก่ เครื่องจักรสาน กระบวยจากกะลามะพร้าว ผ้าถัก 
สานกระเป๋า เป็นต้น ส่วนการแพทย์และสมุนไพร เช่น น้ ายาสมุนไพรป้วนปาก เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 265 

 
ภาพที่ 266 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลนาซาว อ าเภอเมือง 

ต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน พบความหลากหลายของภูมิปัญญาพ้ืนที่ดังกล่าว เพียง 2 
ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 50 เช่น การฮมยาหลังคลอด
ลูก เป็นต้น และภูมิปัญญาทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 50 เช่นกัน โดยมีตัวอย่างเช่น ทอผ้า
ด้วยหูกโบราณ โดยแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 266   
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ภาพที่ 267 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ่อ อ าเภอเมือง 

ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน พบความหลากหลายของภูมิปัญญาพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ ภูมิปัญญา
ด้านงานหัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.14 เช่น ผ้าปักชาวเขา เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านเครื่องใช้ส่วนตัว       
คิดเป็นร้อยละ 14.29 เช่น ผ้าปักชาวเขาบ้านน้ างาว เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 
14.29 เช่น สบู่รังไหม เป็นต้น รวมถึงภูมิปัญญาประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 
14.29  โดยแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 267   

 

 

 

 
ภาพที่ 268 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ่อสวก อ าเภอเมือง 
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ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน พบความหลากหลายของภูมิปัญญาพ้ืนที่ดังกล่าว ได้แก่          
ภูมิปัญญาด้านงานหัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 40 เช่น กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรเกี่ยวกับพืช คิดเป็นร้อยละ 20 เช่น การแหลบเมี่ยง เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม 
คิดเป็นร้อยละ 20 เช่น จักสานบ้านต้าม  เป็นต้น และภูมิปัญญาด้านสาขาศิลปะการแสดง คิดเป็น
ร้อยละ 20 เช่นกัน โดยมีตัวอย่างเช่น สะล้อ ซอ ปิน เป็นต้น โดยแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 268   

 
ภาพที่ 269 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมือง 

ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน พบความหลากหลายของภูมิปัญญาพ้ืนที่ดังกล่าวเพียง 2         
ภูมิปัญญาเท่านั้นได้แก่  ภูมิปัญญาด้านงานหัตกรรม  คิดเป็นร้อยละ 50 เช่น โคมไฟล้านนา ไม้กวาด
ดอกหญ้า เป็นต้น และภูมิปัญญาประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 เช่นกัน โดยมี
ตัวอย่างของภูมิปัญญาในประเภทนี้เช่น บายศีสู่ขวัญ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 269 
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ภาพที่ 270 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง 

ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน พบความหลากหลายของภูมิปัญญาพ้ืนที่ดังกล่าว จ านวน 3     
ภูมิปัญญา ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านงานหัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 40 เช่น ช่างท าเครื่องเงิน เป็นต้น ภูมิ
ปัญญาด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 40 เช่น หมอสู่ขวัญ ดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นต้น              
และภูมิปัญญาด้านการแพทย์และสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีตัวอย่างเช่น ภูมิปัญญาด้าน
สุขภาพที่ เป็นต้น โดยแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 270   

 

 
ภาพที่ 271 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา 
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ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา พบความหลากหลายของภูมิปัญญาพ้ืนที่ดังกล่าว เพียง 3          
ภูมิปัญญา ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 เช่น ซอพ้ืนบ้าน 
บายศรี สู่ขวัญ เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.5 เช่น จักรสาน เป็นต้น และ
ภูมิปัญญาการท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 12.5 เช่น กวนขนมปาด เป็นต้น โดยแสดงรายละเอียดดัง
ภาพที่ 271   

 
ภาพที่ 272 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา  

ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา พบความหลากหลายของภูมิปัญญาพื้นที่ดังกล่าว เพียง 3 ภูมิ
ปัญญา ได้แก่ ภูมิปัญญางานหัตถกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 เช่น ผ้าทอ เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านประเพณี 
ความเชื่อ พิธีกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 ได้แก่ ซอล่องน่าน เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านอักษรล้านนา คิดเป็น
ร้อยละ 25 เช่น ตัวอักษรล้านนา เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 272 

 
ภาพที่ 273 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลนาน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา 
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ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา พบภูมิปัญญา 2 ด้าน ได้แก่ งานหัตถกรรม และประเพณี ความ
เชื่อ พิธีกรรม โดยงานหัตถกรรม พบมากถึงร้อยละ 83.33 โดยมีตัวอย่างเช่น โคมล้านนา ผ้าทอต่อตีน
จก    เป็นต้น และตัวอบ่างของภูมิปัญญาด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม เช่น บายศรีสู่ขวัญต าบล
น้ าปั้ว เป็นต้น 

 

 

 

ภาพที่ 274 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา 

ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน
หัตถกรรม พบร้อยละ 50 โดยมีตัวอย่างเช่น จักรสาน ผ้าทอ เป็นต้น ด้านงานกลุ่มดนตรีพ้ืนบ้าน           
พบร้อยละ 25 โดยมีตัวอย่างเช่น วงซอพ้ืนเมือง เป็นต้น และด้านการท าอาหาร พบร้อยละ 25 
ตัวอย่างเช่น ข้าวหลาม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 274  
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ภาพที่ 275 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าว 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 72.73 เช่น ไหว้ผีขุนน้ า ไหว้ผีประจ าวิญญาณแผ่นดิน เป็น
ต้น ด้านงานหัตถกรรม พบร้อยละ 22.73 เช่น จักสานโดยใช้ดอกไม้ไผ่ จักสานของใช้จากดอกไม้ไผ่ 
เป็นต้น และด้านการท าอาหาร พบร้อยละ 4.55 เช่น จิกองหลัว สู่ขวัญข้าว เครือหมาน้อย เป็นต้น 
โดยมีรายละเอียด  แสดงดังภาพที่ 275 

 
ภาพที่ 276 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา 
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ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา พบเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเท่านั้น               
โดยมีตัวอย่างเช่น ถักดอก เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 276  

 

 
ภาพที่ 277 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าว 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน
หัตถกรรม พบร้อยละ 60 โดยมีตัวอย่างเช่น จักรสานไม่ไผ่ เป็นต้น ด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม 
พบร้อยละ 40 โดยมีตัวอย่างเช่น ปราชญ์ชาวบ้านหมอสู่ขวัญ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพ
ที่ 277  

 
ภาพที่ 278 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา 
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ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าว 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน
หัตถกรรม พบร้อยละ 75 โดยมีตัวอย่างเช่น ถักตอก สานตอก เป็นต้น ด้านการเกษตรเกี่ยวกับสัตว์ 
พบร้อยละ 25 โดยมีตัวอย่างเช่น การหาปลาแบบยกยอ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
278 

 
ภาพที่ 279 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา พบเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทาง
การเกษตร โดยมีตัวอย่างเช่น การตีเหล็ก เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 279 

 

 
ภาพที่ 280 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าว 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน
หัตถกรรม พบร้อยละ 75 โดยมีตัวอย่างเช่น กระด้ง ตะกร้าสะพายหลัง เป็นต้น และภูมิปัญญาด้าน
ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 25 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 280 
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ภาพที่ 281 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน
หัตถกรรม พบร้อยละ 88.89 โดยมีตัวอย่างเช่น จักรสานจากไม้ไผ่ ผ้าปัก สานตอก เป็นต้น                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบร้อยละ 5.56 โดยมีตัวอย่างเช่น หน้าไม้ล่าสัตว์ เป็นต้น และด้านประเพณี 
ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 5.56 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 281 
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ภาพที่ 282 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายในพ้ืนที่จ านวน 4 ด้าน ได้แก่        
ภูมิปัญญาด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 75 ยกตัวอย่างเช่น เรียกขวัญ/สู่ขวัญ สรงน้ า
พระ สู่ขวัญข้าวใหม่ เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม พบร้อยละ 15 ยกตัวอย่างเช่น จักสาน เป็น
ต้น  ภูมิปัญญาด้านการแพทย์และสมุนไพร พบร้อยละ 5 ยกตัวอย่างเช่น หมอยาสมุนไพร เป็นต้น 
และภูมิปัญญาด้านการท าอาหาร พบร้อยละ 5 ยกตัวอย่างเช่น ท าข้าวแคบข้าวควบ เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 282 
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ภาพที่ 283 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลริม อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา พบเพียงภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น ผ้าหลบ   
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 283  

 

 
ภาพที่ 284 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าว 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน
หัตถกรรม พบร้อยละ 66.67 โดยมีตัวอย่างเช่น จักสานหวาย ผ้าทอไทลื้อบ้านดอนมูล เป็นต้น            
ด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 33.33 โดยมีตัวอย่างเช่น เลี้ยงผีปู่ยา โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 284 

 
ภาพที่ 285 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 
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ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเก็บ
รักษาและถนอมอาหาร พบร้อยละ 33.33 ยกตัวอย่างเช่น ข้าวแคบ ด้านงานหัตถกรรม พบร้อยละ 
33.33 ยกตัวอย่างเช่น ไพหญ้าคา และด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบร้อยละ 33.33 ยกตัวอย่างเช่น ไม้
กวาดดอกหญ้า โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 285 

 
ภาพที่ 286 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 

ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าวหลายด้าน ได้แก่ ด้านงาน
หัตถกรรม พบร้อยละ 41.18 โดยมีตัวอย่างเช่น เครื่องจักสาน กันชงถักทอ เป็นต้น ด้านประเพณี 
ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 41.8 โดยมีตัวอย่างเช่น หมอสู่ขวัญ เป็นต้น ด้านเครื่องมือเครื่องใช้
ทางการเกษตร พบร้อยละ 5.88 ยกตัวอย่างเช่น บ้านตีมีด บ้านฝักมีด ผ้ารองเขียง เป็นต้น ด้านการ
เก็บรักษาและถนอมอาหาร พบร้อยละ สานกระติ๊บข้าว เป็นต้น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบร้อยละ 
5.88 ยกตัวอย่างเช่น น้ าส้มควันไม้ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 286 
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ภาพที่ 287 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย 

ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าวหลากหลายด้าน ได้แก่ 
ด้านงานหัตถกรรม พบร้อยละ 60  โดยมีตัวอย่างเช่น ผ้าทอมือบ้านหนอง ผ้าทอมือบ้านหัวเมือง เป็น
ต้น ด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 20 ยกตัวอย่างเช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ด้าน
การเกษตรเกี่ยวกับสัตว์ พบร้อยละ 13.33 ยกตัวอย่างเช่น ฮอกวัว ฮอกควาย เป็นต้น ด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้ พบร้อยละ 6.67 เช่นงอบ ฝักพร้า กระบวย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 287 

 
 

ภาพที่ 288 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลเมืองลี อ าเภอนาหม่ืน 



 

244 
 

กลับสารบัญ 

ต าบลเมืองลี อ าเภอนาหมื่น พบเพียง 1 ภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เกี่ยวกับพืช โดยมี
ตัวอย่างเช่น ไข่เค็ม โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 288 

 
ภาพที่ 289 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 

ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าวหลากหลายเป็นจ านว
มาก ได้แก่ ด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 38.46 เช่น พิธีแก้ม พิธีส่งเคราะห์ เป็นต้น 
ด้านงานหัตถกรรม พบร้อยละ 30.77 เช่น จักสานไม้ไผ่ เป็นต้น ด้านการท าอาหาร 7.69 พบร้อยละ 
วิถีต้มเกลือ เป็นต้น ด้านเครื่องมือในการหาอาหาร พบร้อยละ 3.85 เช่น วิธีต้มต๋าว เป็นต้น ด้าน
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เครื่องมือจับสัตว์น้ า พบร้อยละ 3.85ตัวอย่างเช่น ไซ ตาเหลว เป็นต้น ด้านการเกษตรเกี่ยวกับสัตว์ 
พบร้อยละ 3.85 ตัวอย่างเช่น สุ่มไก่ มองตกปลา เป็นต้น ด้านการแพทย์และสมุนไพร พบร้อยละ 
3.85 เช่น กินดอกแดง เป็นต้น ด้านการท ากับดัก พบร้อยละ 3.85 เช่น ตาเหลว เป็นต้น ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ พบร้อยละ 3.85 เช่น ก้วย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 289   

 
ภาพที่ 290 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง 

ภูมิปัญญาด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม เป็นภูมิปัญญาเพียงอย่างเดียวที่พบในพ้ืนที่ต าบล
บ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง โดยมีตัวอย่างเช่น  ส่งเคราะห์สู่ขวัญ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพ
ที่ 290 

 
ภาพที่ 291 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 
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ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง พบภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม เป็นส่วนใหญ่ โดยพบร้อย
ละ 42.86 เช่น จักสาน หวด ฃ้อง เป็นต้น โดยมีภูมิปัญญาด้านการเก็บและรักษาถนอมอาหาร พบ
ร้อยละ 21.43 เช่น มะขามแช่อิ่ม น้ าปู เป็นต้น และพบภูมิปัญญาด้านการเกษตรเกี่ยวกับสัตว์ ในร้อย
ละ 14.29 เช่น สวิง เป็นต้น โดยมีภูมิปัญญาด้านเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาด้านการแพทย์และ
สมุนไพร และภูมิปัญญาด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม โดยพบภูมิปัญญาเหล่านั้นเพียงร้อยละ 
7.14 โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 291 

 
ภาพที่ 292 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง พบเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมในพ้ืนที่
เท่านัน้ เช่น ตะกร้า กระติ๊บข้าว เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 292 

 
ภาพที่ 293 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง พบเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ใน
พ้ืนที่เท่านั้น เช่น การสู่ขวัญ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 293 
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ภาพที่ 294 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว 

ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว พบเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมในพ้ืนที่เท่านั้น เช่น       
อิฐมอญ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 294 

 
ภาพที่ 295 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลวรนคร อ าเภอปัว 

ต าบลวรนคร อ าเภอปัว พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลากหลายด้าน เช่น ด้านประเพณี ความ
เชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 58.33 เช่น สู่ขวัญ เป็นต้น ด้านงานหัตถกรรม พบร้อยละ 25 เช่น ผ้าทอไท
ลื้อ     เป็นต้น ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ พบร้อยละ 8.33 เช่น ถุงย่าม เป็นต้น และด้านการแพทย์และ
สมุนไพร   พบร้อยละ 8.33 เช่น นวดแผนไทย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 295 
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ภาพที่ 296 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 

ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง พบภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่หลากหลาย โดยมีภูมิปัญญาด้านงาน
หัตถกรรม พบมากถึงร้อยละ 50 จากภูมิปัญญาทั้งหมดในพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น จักรสาน เป็นต้น  
โดยมีภูมิปัญญาด้านอื่นๆ แสดงดังภาพที่ 296 

 

 
ภาพที่ 297 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง 

ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง พบ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ งานหัตถกรรม พบร้อยละ 75 
เช่น จักสาน ทอผ้า เป็นต้น และด้านการเก็บรักษาและถนอมอาหาร พบร้อยละ 25 เช่น เมี้ยง เป็นต้น 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 297 
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ภาพที่ 298 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง 

ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าวจ านวน 3 ภูมิปัญญา เช่น 
ด้านการเกษตรเก่ียวกับพืช พบร้อยละ 33.33 เช่น ท าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น ด้านงานหัตถกรรม 
พบร้อยละ 33.33 เช่น จักสาน เป็นต้น ด้านประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม พบร้อยละ 33.33 เช่น หมอ
สมุนไพร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 298 

 
ภาพที่ 299 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 
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ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง พบภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานหัตถกรรม พบร้อย
ละ 70 เช่น จักสาน ด้านการท าอาหาร พบร้อยละ 70 เช่น ไข่เค็มใบเตย เป็นต้น ด้านการแพทย์และ
สมุนไพร พบร้อยละ 10  เช่น ไพคา เป็นต้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 299 

 
ภาพที่ 300 ภูมิปัญญาที่พบในต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 

ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข พบภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์
และสมุนไพร ร้อยละ 33.33 เช่น การใช้สมุนไพรรักษาโรค เป็นต้น ด้านงานหัตถกรรม พบร้อยละ 
33.33 เช่น การจักสาน เป็นต้น ด้านการละเล่น พบร้อยละ 16.67 เช่น สะล้อ ซอซึง เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 300 
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3.10 หมวดหมู่ที่ 10 แหล่งน้ าในท้องถิ่น 

จากข้อมูลการส ารวจเชิงพ้ืนที่ในประเด็นของแหล่งน้ าในท้องถิ่นในแต่ละต าบลของจังหวัด
น่าน พบว่าประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บและจดบันทึก ดังนี้ ชื่อ
แหล่งน้ า ที่อยู่ ต าแหน่ง ประเภทของแหล่งน้ า ช่วงเวลาที่มีน้ า (เริ่มต้น) ช่วงเวลาที่มีน้ า(สิ้นสุด) 
ช่วงเวลาที่น้ าแห้ง(เริ่มต้น) ช่วงเวลาที่น้ าแห้ง(สิ้นสุด) ช่วงเวลาที่น้ าท่วม(เริ่มต้น) ช่วงเวลาที่น้ าท่วม
(สิ้นสุด) คุณภาพที่ของน้ า อุณหภูมิของน้ าช่วงเช้า(C) อุณหภูมิของน้ าช่วงเที่ยง(C) อุณหภูมิของน้ าช่วง
เย็น(C) อุณหภูมิของน้ าสูงสุด(C) อุณหภูมิของน้ าต่ าสุด(C) ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  

ในที่นี้ก าหนดข้อมูล ประเภทของแหล่งน้ า ต าแหน่งที่ตั้ง และคุณภาพที่ของแหล่งน้ า เป็นตัว
ชี้น าในการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอข้อมูลของแหล่งน้ าในท้องถิ่นดังกล่าวเป็นส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 
ภาพที่ 301 ภาพที่รวมของแหล่งน้ าในท้องถิ่น ในมิติประเภทและคุณภาพที่ของแหล่งน้ า  
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แหล่งน้ าในท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน นั้นมีหลากหลายประเภท และปรากฏอยู่ทั่วไปใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ในแต่ละต าบล โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ อ่างเก็บน้ า แม่น้ า ห้วย หนอง 
ฝาย บึง คลอง โดยมีระดับของคุณภาพที่ของแหล่งน้ าในท้องถิ่น ออกเป็น 4 ระดับคุณภาพที่ ได้แก่ 
น้อย (ใช้ในการท าการเกษตร/อุตสาหกรรมได้) ปานกลาง (ใช้ในการท าการประมง/กีฬาทางน้ าได้) ดี
มาก (ใช้อุปโภค/บริโภคได้) และระดับเน่าเสีย (ใช้เฉพาะการคมนาคมทางน้ า) โดยปรากฏว่าพ้ืนที่ใน
ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พบแหล่งน้ าในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากถึง 25 แหล่งน้ า หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.99 ซึ่งมีสัดส่วนของการพบเท่ากับพ้ืนที่ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ โดยพ้ืนที่ที่พบ
แหล่งน้ าในท้องถิ่นน้อยที่สุดคือ ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง พบแหล่งน้ า 2 แห่ง โดยมีรายละเอียด
ของพ้ืนที่ที่พบแหล่งน้ าในท้องถิ่นแสดง  ดังภาพที่ 301 

 

 
ภาพที่ 302 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ห้วย เป็นแหล่งน้ าที่พบมากที่สุดในต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ พบจ านวน 5 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 71.43 โดยมีแม่น้ า เป็นประเภทแหล่งน้ าที่พบจ านวนรองลงมาคือ ร้อยละ 28.57 และ
คุณภาพที่ของแหล่งน้ าพบว่าจากจ านวนทั้งหมด 7 แหล่งน้ า มีเพียง 2 แหล่งน้ าในพ้ืนที่ที่มีคุณภาพที่
ในระดับดีมากที่สามารถใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ และแหล่งน้ าอีก 5 แห่งที่เหลืออยู่ในระดับ
คุณภาพที่ปานกลางและน้อย นั่นแสดงว่า คุณภาพที่ของน้ าอยู่ในระดับสามารถท าการเกษตรได้ ท า
การอุตสาหกรรมได้ และใช้เพ่ือการประมงได้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 302 
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ภาพที่ 303 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน 

ห้วย เป็นแหล่งน้ าที่พบมากที่สุดในต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน พบจ านวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 โดยมีอ่างเก็บน้ า เป็นประเภทแหล่งน้ าที่พบจ านวนรองลงมาคือ ร้อยละ 33.33 และ
ประเภทหนองน้ า เป็นล าดับสุดท้ายซึ่งมีเพียง 1 แห่งเท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่านั้น และ
คุณภาพที่ของแหล่งน้ าพบว่าจากจ านวนทั้งหมด 9 แหล่งน้ า มีเพียง 1 แหล่งน้ าในพ้ืนที่ที่มีคุณภาพที่
ในระดับดีมากที่สามารถใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ และแหล่งน้ าอีก 8 แห่งที่เหลืออยู่ในระดับ
คุณภาพที่ปานกลางและน้อย นั่นแสดงว่า คุณภาพที่ของน้ าอยู่ในระดับสามารถท าการเกษตรได้ ท า
การอุตสาหกรรมได้ และใช้เพ่ือการประมงได้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 303 

 
ภาพที่ 304 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน 
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หนองน้ า เป็นแหล่งน้ าที่พบมากที่สุดในต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน พบจ านวน 5 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 55.56 โดยมีแม่น้ า เป็นประเภทแหล่งน้ าที่พบจ านวนรองลงมาคือ ร้อยละ 33.33 และ
ประเภทห้วย เป็นล าดับสุดท้ายซึ่งมีเพียง 1 แห่งเท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่านั้น และ
คุณภาพที่ของแหล่งน้ าพบว่าจากจ านวนทั้งหมด 9 แหล่งน้ า มีเพียง 2 แหล่งน้ าในพ้ืนที่ที่มีคุณภาพที่
ในระดับดีมากที่สามารถใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ และแหล่งน้ าอีก 7 แห่งที่เหลืออยู่ในระดับ
คุณภาพที่ปานกลางและน้อย นั่นแสดงว่า คุณภาพที่ของน้ าอยู่ในระดับสามารถท าการเกษตรได้ ท า
การอุตสาหกรรมได้ และใช้เพ่ือการประมงได้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 304 

 
ภาพที่ 305 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน 

หนองน้ า เป็นแหล่งน้ าที่พบมากที่สุดในต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน พบจ านวน 4 แห่ง         
คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีอ่างเก็บน้ า และห้วยเป็นประเภทแหล่งน้ าที่พบจ านวนรองลงมาคือ ร้อย
ละ 16.67 ในแต่ละประเภท และคุณภาพที่ของแหล่งน้ าพบว่าจากจ านวนทั้งหมด 6 แหล่งน้ า มีถึง 5 
แหล่งน้ าในพ้ืนที่ที่มีคุณภาพที่ในระดับปานกลางที่สามารถใช้เพ่ือประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น 
โดยไม่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 305 

 



 

255 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 306 แหล่งน้ าในพื้นที่ดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน 

แม่น้ า เป็นแหล่งน้ าที่พบมากที่สุดในต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน พบจ านวน 2 แห่ง และ
พบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับคุณภาพที่ในระดับปานกลาง 1 แห่ง ที่สามารถใช้เพ่ือประมง
หรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และอีก 1 แห่งอยู่ในคุณภาพที่ระดับน้อย ซึ่งหมายถึง คุณภาพที่น้ าใช้ได้
เพ่ือท าการเกษตร หรืออุตสาหกรรมได้เท่านั้น โดยไม่พบแหล่งน้ าท้องถิ่นที่สามารถใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภคได้เลย โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 306 

 

 
ภาพที่ 307 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน 
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ต าบลถืมตอง อ าเภอเมืองน่าน มีความหลากหลายของแหล่งน้ าในพื้นที่ดังกล่าว คือ มากถึง 5 
ประเภท ได้แก่ หนองน้ า แม่น้ า ห้วย ฝาย และอ่างเก็บน้ า โดยมีจ านวนรวมทั้งหมด 11 แห่งที่พบ โดย
พบว่ามีเพียง 4 แห่งที่มีระดับคุณภาพท่ีของน้ าอยู่ที่ระดับปานกลาง ซึ่งสามารถใช้เพื่อการประมง หรือ
กีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และกลับพบว่ามี 1 แหล่งน้ าอยู๋ในระดับคุณภาพที่ดีมาก ซึ่งสามารถใช้เพ่ือการ
อุปโภคบริโภคได้ และนอกจากนั้นยังพบว่ามีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพที่ของน้ าอยู่ในระดับเน่าเสีย เพียง 1 
แห่ง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 307 

 
ภาพที่ 308 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน พบประเภทของแหล่งน้ า 3 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า ห้วย และอ่าง
เก็บน้ า โดยรวมมีจ านวน 7 แห่ง โดยมีแม่น้ า และล าห้วย ประเภทละ 3 แห่ง ซึ่งโดยรวมแล้วมีจ านวน 
7 แหล่งน้ าที่พบในพ้ืนที่ดังกล่าว และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับคุณภาพที่ในระดับปาน
กลาง 4 แห่ง   ที่สามารถใช้เพ่ือประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และอีก 3 แห่งอยู่ในคุณภาพที่ระดับ
ดีมาก ซึ่งหมายถึง คุณภาพที่น้ าใช้ได้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้เลย โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 
308 
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ภาพที่ 309 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน พบประเภทของแหล่งน้ า 4 ประเภท ได้แก่ อ่างเก็บน้ า 
จ านวน 12 แห่ง หนองน้ า 4 แห่ง และฝาย เพียง 2 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับ
คุณภาพที่ในระดับปานกลางมากถึง 6 แห่ง ที่สามารถใช้เพ่ือประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และอีก 
6 แห่งอยู่ในคุณภาพที่ระดับดีมาก ซึ่งหมายถึง คุณภาพที่น้ าใช้ได้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้เลย โดยมี
รายละเอียดแสดง  ดังภาพที่ 309 

 
ภาพที่ 310 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน พบประเภทของแหล่งน้ า 3 ประเภท ได้แก่ คลอง บึง และล า
ห้วย ประเภทละ 1 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าทั้ง 3 ประเภท อยู่ในระดับคุณภาพที่น้อย 
ซึ่งหมายถึงทั้ง 3 แหล่งน้ าสามารถใช้เพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 310 
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ภาพที่ 311 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน 

ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน พบประเภทของแหล่งน้ าเพียง 2 ประเภท ได้แก่ หนอง พบ
จ านวน 2 แห่ง และอ่างเก็บน้ า พบจ านวน 1 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับ
คุณภาพที่ในระดับปานกลาง 1 แห่ง ที่สามารถใช้เพ่ือประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และอีก 2 แห่ง
อยู่ในคุณภาพที่ระดับน้อย ซึ่งหมายถึง ใช้ในการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น  โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 311 

 
ภาพที่ 312 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา 

ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา พบประเภทของแหล่งน้ า 2 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า จ านวน 5 
แห่ง และอ่างเก็บน้ า จ านวน 3 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 8 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ใน
ระดับคุณภาพที่ในระดับปานกลางทั้งหมด 8 แห่ง ที่สามารถใช้เพ่ือประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น 
โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 312 
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ภาพที่ 313 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา 

ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา พบประเภทของแหล่งน้ า 2 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า จ านวน 2 
แห่ง และหนอง จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 3 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับ
คุณภาพที่ในระดับปานกลางทั้งหมด 3 แห่ง ที่สามารถใช้เพ่ือประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 313 

 
ภาพที่ 314 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา 

ต าบลขึ่ง อ าเภอเวียงสา พบประเภทของแหล่งน้ า 2 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า จ านวน 2 แห่ง 
และหนอง จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 3 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับ
คุณภาพที่ในระดับปานกลางทั้งหมด 2 แห่ง ที่สามารถใช้เพื่อประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และอีก 
1 แห่ง มีระดับคุณาพของแหล่งน้ าอยู่ในระดับน้อย ซึ่งหมายถึง สามารถใช้ในการเกษตร หรือ
อุตสาหกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 314 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 315 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา 

ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา พบประเภทของแหล่งน้ า 3 ประเภท ได้แก่ หนอง จ านวน 2 
แห่ง และอ่างเก็บน้ าจ านวน 2 แห่ง และห้วย จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 5 แห่ง และพบว่า
คุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับคุณภาพที่ในระดับปานกลางทั้งหมด 4 แห่ง ที่สามารถใช้เพ่ือ
ประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และมีเพียง 1 แห่ง มีระดับคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับดีมาก 
ซึ่งหมายถึง สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 315 

 
ภาพที่ 316 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา 

ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา พบ 4 ประเภทแหล่งน้ า โดยหนองน้ า มีมากถึง 6 แห่ง โดย
คุณภาพที่ของน้ าในพ้ืนที่ดังกล่าวเหมาะกับการประมงหรือกีฬาทางน้ าเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 316 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 317 แหล่งน้ าในพื้นที่น้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา 

ต าบลน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา มีแหล่งน้ าในท้องถิ่น 3 ประเภท คือ หนอง จ านวน 3 แห่ง แม่น้ า 
จ านวน 1 แห่ง และอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง โดยน้ าจากแหล่งดังกล่าวเหมาะกับอุปโภคบริโภคเพียง 1 แห่ง
และนอกนั้นเหมาะกับการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 317 

 
ภาพที่ 318 แหล่งน้ าในพื้นที่ส้าน อ าเภอเวียงสา 

ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา มีเพียงอ่างเก็บน้ าเท่านั้นในพ้ืนที่ โดยน้ าจากแหล่งน้ าเหล่านั้น
เหมาะกับการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 318 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 319 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา พบแม่น้ า 3 แห่ง และอ่างเก็บน้ า 2 แห่ง โดยแหล่งน้ าทั้งหมด 
5 แห่งเหมาะกับการประมงหรือกีฬาทางน้ าเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 319 

 
ภาพที่ 320 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา พบประเภทของแหล่งน้ า 4 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า จ านวน 2 
แห่ง และคลอง 1แห่ง หนอง จ านวน 1 แห่ง ห้วย จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 4 แห่ง และพบว่า
คุณภาพที่ของแหล่งน้าส่วนใหญ่อยู่สามารถใช้เพ่ือการเกษตรหรืออุตสาหกรรม หรือเพ่ือการประมง
หรือกีฬาทางน้ าเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 320 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 321 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา พบประเภทของแหล่งน้ า 6 ประเภท ได้แก่ อ่างเก็บน้ า ห้วย 
แม่น้ า คลอง ฝาย และหนอง โดยพบว่าน้ าในแหล่งน้ าเหล่านั้นสามารถใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคเพียง 
1 แห่งเท่านั้น และนอกนั้นอีก 15 แห่งเหมาะกับการเกษตรหรืออุตสาหกรรม และการท าประมง
เท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 321 

 
ภาพที่ 322 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา 

 ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา พบเพียงแม่น้ า 4 แห่ง โดยน้ าในแหล่งน้ าดังกล่าวสามารถใช้ใน
การอุปโภคบริโภคได้ 2 แหล่ง และที่เหลือเหมาะแก่การเกษตรและการประมงเท่านั้น โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 322 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 323 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา พบเพียงแม่น้ า 6 แห่ง และห้วยเพียง 1 แห่ง โดยน้ าในแหล่งน้ า
ดังกล่าวเหมาะกับการประมง และการเกษตรเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 323 

 
ภาพที่ 324 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา พบประเภทของแหล่งน้ า 4 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า จ านวน 10 
แห่ง และอ่างเก็บน้ า จ านวน 3 แห่ง ห้วย จ านวน 2 แห่ง และฝาย จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 
16 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับคุณภาพที่ในระดับดีมากถึง 7 แห่ง ที่สามารถใช้
เพ่ืออุปโภคบริโภค และอีกจ านวน 7 แห่งเหมาะกับการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น และอีก 2 
แหล่งน้ าเหมาะกับการประมง เท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 324 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 325 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 

อ่างเก็บน้ า และแม่น้ า เป็นแหล่งน้ าในท้องถิ่นของต าบลยม อ าเภอท่าวังผา โดยพบว่ามี 2 
แหล่งน้ าที่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ และอีก 2 แหล่งน้ าสามารถใช้ในการเกษตรเท่านั้น โดย
มีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 325 

 

 
ภาพที่ 326 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา 

ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา มีหนอง เป็นเพียงแหล่งน้ าในพ้ืนที่ดังกล่าว และสามารถน าน้ าไปใช้
ในการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 326 



 

266 
 

กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 327 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง 

ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง พบแม่น้ า 2 แห่ง และห้วย 1 แห่ง โดยทั้ง 3 แหล่งน้ าสามารถน าน้ า
มาอุปโภคบริโภคได้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 327 

 
ภาพที่ 328 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง 

ห้วย เป็นแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง มากถึง 15 แห่ง และคุณภาพที่ของน้ าที่
สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้มีเพียง 4 แห่งเท่านัน้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 328 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 329 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย 

แม่น้ า เป็นประเภทของแหล่งน้ าในต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย มีจ านวน 4 แห่ง และอีก 1 
แห่งเป็นห้วย และมีคุณภาพที่ของน้ าที่ เหมาะกับการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมี
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 329 

 

 
ภาพที่ 330 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย 

ฝาย เป็นแหล่งน้ าที่พบในพ้ืนที่ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย เท่านั้นและมีคุณภาพที่ใน
ระดับท่ีใช้ในการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 330 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 331 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ 

ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ พบห้วย เป็นแหล่งน้ าในท้องถิ่นมากที่สุด คือมีถึง 22 แห่ง 
โดยมีเพียง 7 เท่านั้นที่มีสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 331 

 

 
ภาพที่ 332 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลบ้านพี้ อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลบ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง พบประเภทของแหล่งน้ า 3 ประเภท ได้แก่ ฝาย จ านวน 3 
แห่ง และแม่น้ า จ านวน 1 แห่ง และอ่างเก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่
ในระดับคุณภาพท่ีในระดับปานกลางทั้งหมด 4 แห่ง ที่สามารถใช้เพื่อประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น 
และอีก 1 แห่ง มีระดับคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับน้อย ซึ่งหมายถึง สามารถใช้ในการเกษตร 
หรืออุตสาหกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 332 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 333 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง พบประเภทของแหล่งน้ า 4 ประเภท ได้แก่ อ่างเก็บน้ า มาก
ถึง 5 แห่ง หนอง จ านวน 2 แห่ง ฝาย จ านวน 1 แห่ง และห้วย จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 9 
แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับคุณภาพที่ในระดับน้อยเท่านั้น ซึ่งเหมาะส าหนรับ
การเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 333 

 
ภาพที่ 334 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง 

ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง พบประเภทของแหล่งน้ า 4 ประเภท ได้แก่ ฝาย จ านวน 
10 แห่ง แม่น้ า จ านวน 1 แห่ง และบึง จ านวน 1 แห่ง ซึ่งทั้งหมด 12 แห่ง จัดเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพ
ที่ในระดับน้อย ซึ่งเหมาะในการท าการเกษตร หรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาพที่ 334 
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กลับสารบัญ 

 
ภาพที่ 335 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง 

อ่างเก็บน้ า เป็นเพียงแหล่งน้ าในท้องถิ่นในพ้ืนที่ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง และเหมาะสม
กับใช้ในการเกษตรหรืออุตสาหกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 335  

 

 
ภาพที่ 336 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว 

ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว พบประเภทของแหล่งน้ า 3 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า จ านวน 2 แห่ง 
และหนอง จ านวน 2 แห่ง และอ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 6 แห่ง และพบว่าคุณภาพ
ที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับคุณภาพที่ในระดับปานกลางทั้งหมด 3 แห่ง ที่สามารถใช้เพ่ือประมงหรือ
กีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และอีก 3 แห่ง มีระดับคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับน้อย ซึ่งหมายถึง 
สามารถใช้ในการเกษตร หรืออุตสาหกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 336 
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ภาพที่ 337 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลวรนคร อ าเภอปัว 

ต าบลวรนคร อ าเภอปัว พบประเภทของแหล่งน้ า 4 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า จ านวน 3 แห่ง      
และฝาย จ านวน 2 แห่ง บึง จ านวน 1 และอ่างเก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวนทั้งหมด 7 
แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยถึง 5 แห่ง และมีเพียง 1 แห่งอยู่ใน
ระดับดีมาก และอีกเพียง 1 แห่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 337 

 
ภาพที่ 338 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 

ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง พบประเภทของแหล่งน้ า 4 ประเภท ได้แก่ อ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง 
และแม่น้ า จ านวน 1 แห่ง  บึง จ านวน 1 แห่ง และห้วย จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 5 แห่ง 
และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับคุณภาพที่ในระดับปานกลางทั้งหมด 1 แห่ง ที่สามารถ
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ใช้เพื่อประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และอีก 4 แห่ง มีระดับคุณภาพท่ีของแหล่งน้ าอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งหมายถึง สามารถใช้ในการเกษตร หรืออุตสาหกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ภาพที่ 338 

 
ภาพที่ 339 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง 

ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง พบประเภทของแหล่งน้ าหลายประเภท ได้แก่ หนอง จ านวน 3 
แห่ง และห้วยจ านวน 2 แห่ง อ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง และฝาย จ านวน 1 แห่ง โดยรวมมีจ านวน 8 
แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ในระดับคุณภาพที่ในระดับปานกลางทั้งหมด 6 แห่ง ที่
สามารถใช้เพ่ือประมงหรือกีฬาทางน้ าได้เท่านั้น และอีก 2 แห่ง มีระดับคุณภาพที่ของแหล่งน้ าอยู่ใน
ระดับน้อย ซึ่งหมายถึง สามารถใช้ในการเกษตร หรืออุตสาหกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดแสดง
ดังภาพที่ 339 

 
ภาพที่ 340 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง 
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ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง มีเพียงอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีคุณภาพที่ของน้ าอยู่ใน
ระดับน้อย ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมในการท าการเกษตร หรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 340 

 

 
ภาพที่ 341 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 

ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง พบประเภทของแหล่งน้ า 2 ประเภท ได้แก่ อ่างเก็บน้ า และ
แม่น้ า โดยรวมมีจ านวน 8 แห่ง และพบว่ามีแหล่งน้ าเก็บน้ าที่มีคุณภาพที่ ในระดับปานกลาง และ
ระดับน้อย ประเภทละ 6 แห่ง และ 2 แห่งตามล าดับ โดยไม่ปรากฏแหล่งน้ าที่เหมาะสมในการอุปโภค
บริโภคเลย โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 341 

 
ภาพที่ 342 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว 
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ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว พบประเภทของแหล่งน้ า 2 ประเภท ได้แก่ แม่น้ า จ านวน 
1 แห่ง และห้วย  จ านวน 1 แห่ง และพบว่าคุณภาพที่ของแหล่งน้ าของทั้ง 2 ประเภท อยู่ในระดับ
คุณภาพที่ดีมากซ่ึงสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 342 

 

 
ภาพที่ 343 แหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข 

ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข พบประเภทของแหล่งน้ าเพียง 1 ประเภทเท่านั้น คือ อ่างเก็บน้ า 
และคุณภาพที่ของน้ าในอ่างเก็บน้ านั้นมีคุณภาพที่อยู่ในระดับน้อย ซึ่งเหมาะกับใช้ในการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมเท่านั้น  โดยมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 343 

 ในล าดับถัดไป จะได้กล่าวถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ที่น าเสนอในหัวข้อที่ 3 
นี้ทั้งหมวด 10 หมวดข้อมูล ไปใช้เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาความต้องการเชิงพ้ืนที่จังหวัด
น่านต่อไป โดยมีรายละเอียดแสดงดังหัวข้อถัดไป 
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4. แนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
   เพื่อแก้ปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน 

  

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดที่ 2 ซึ่งใช้ข้อมูลจากหลากหลายตารางที่
ข้อมูลร่วมกันในการน าเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาความต้องการเชิงพ้ืนที่ของจังหวัด
น่าน โดยใช้แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ.2564 เป็นตัวชี้น า
ประเด็นในการวิเคราะห์ (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน ส านักงาน
จังหวัดน่าน,http://www.nan.go.th/upload/1614140619.pdf) ซึ่งพบว่าข้อมูลจากการสังเคราะห์
สามารถที่จะน าไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการพิจารณาจัดท าแผนหรือนโยบายในการ
พัฒนาจังหวัดน่าน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ประเด็น: ปัญหาการบริหารจัดการน้ า (น้ าท่วม/น้ าแล้ง)  
1.1 ขาดแคลนน้ าอุปโภค/บริโภค 
1.2 ควรส่งเสริมการท าฝายและการชะลอน้ า 
1.3 ควรมีการก่อสร้างฝาย/อ่างเก็บน้ า 
จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้น พบว่าข้อมูลจากฐานข้อมูล CBD ที่อาจจะใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการหาแนวคิดในการแก้ปัญหาได้ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 344 แสดงจ านวนและประเภทของอรรถประโยชน์ของน้ าในแต่ละแหล่งน้ าในพื้นที่จังหวัดน่าน 
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ภาพที่ 345 แสดงจ านวนของพ้ืนที่และคุณภาพที่ของน้ า 

 

หากท าการแยกประเภทของแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ด้วยข้อมูลจากการส ารวจเชิงพ้ืนที่ 
พบว่าแยกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่ บึง แม่น้ า อ่างเก็บน้ า ฝาย ห้วย หนอง คลอง โดยที่แต่ละแหล่ง
น้ าสามารถน าไปใช้งานที่แตกต่าง เช่น เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค เพ่ือการประมงหรือกีฬาทางน้ า
เท่านั้น เพ่ือการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น เพ่ือการคมนาคมเท่านั้น การขาดแคลนน้ าอุปโภค
หรือบริโภค เป็นปัญหาหนึ่งของความต้องการของประชากรในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจากภาพท่ี 342 ชี้ให้เห็นว่า จ านวนของแหล่งน้ าที่สามารถน ามาใช้
อุปโภคหรือบริโภคนั้นมีจ านวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของแหล่งน้ าในพ้ืนที่ทั้งหมด แต่ในบริบทของพ้ืนที่เพ่ือ
การเกษตรในจังหวัดน่านกลับพบว่า เรามีแหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือสนับสนุน ภาคการเกษตรกรรมหรือ
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ภาคการผลิต และภาคสันทนาการ เช่น การประมง และกีฬาทางน้ า 
เป็นต้น ซึ่งมากถึง 250 แห่ง ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า เรามุ่งเน้นท าการพัฒนาคุณภาพที่น้ าเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ หรือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่กลับให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพที่
ของน้ าเพ่ือชีวิตน้อยเกินไป ซึ่งแสดงให้เห็นจากภาพที่ 343 ชี้ให้เห็นว่าจ านวนต าบลที่มีคุณภาพที่ของ
น้ าที่สามารถใช้เพ่ือคุณภาพที่ชีวิตได้มีเพียง 20 ต าบล และอีกมากกว่า 35 ต าบลกลับไม่มีแหล่งน้ าที่
เหมาะสมกับคุณภาพท่ีชีวิต  
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 ดังนั้นจากประเด็นปัญหา และความต้องการข้างต้น อาจน าข้อมูลจากวิเคราะห์ที่น าเสนอด้วย
ภาพที่ 342 และภาพที่ 343 ประกอบการพิจารณาพัฒนาแผน หรือแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ าใน
ด้านคุณภาพท่ี และปริมาณให้สอดรับกับอุปสงค์ที่มากขึ้นเนื่องจากจ านวนประชากรผู้ย้ายถิ่นฐานจาก
สภาวการณ์โควิดจากพ้ืนที่อ่ืนๆ กลับภูมิล าเนาจังหวัดน่าน รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่เพ่ิมมากขึ้น จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งท าให้ต้อง
เร่งหาแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดน่านให้มีมากขึ้นทั้งปริมาณ และคุณภาพท่ี  

 ในหัวข้อต่อไปจะน าเสนอภาพที่มโนทัศน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร เพ่ือใช้แสดงให้
เห็นข้อมูลเชิงปริมาณ และความสัมพันธ์ของข้อมูล ในประเด็นรายได้ และผลผลิตทางการเกษตร 

2. ประเด็น: ปัญหาประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ า 
2.1 ขาดนวัตกรรมในการผลิตทางเกษตร  
2.2 ไม่มีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูปผลิตภัณฑ์) 

3. ประเด็น: น าเข้าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภค 
3.1 เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
3.2 ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่งคงอ่ืนๆ นอกภาคการเกษตร 
3.3 สร้างแรงจูงใจในการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
3.4 ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมในการปลูกพืช ปลูกน้อยได้มาก 
เนื่องจากความต้องการเชิงพ้ืนที่ในประเด็นปัญหาประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ า และประเด็นการ

น าเข้าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการบริโภค มีรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละปัญหาที่มีความ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเกษตรกร และลักษณะการท าเกษตรกรรม ดังนั้นในที่นี้จึงรวมทั้ง 2 
ประเด็นเข้าด้วยกัน โดยพบว่าสามารถใช้ข้อมูลเกษตรกรจากฐานข้อมูล CBD มาท าการวิเคราะห์
เพ่ือให้ประเด็นปัญหาดังกล่าวเกิดความชัดเจนเชิงรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสนับสนุน
การหาแนวคิดในการแก้ปัญหา 
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ภาพที่ 346 ประเภท และจ านวนของเกษตรกร 

 

ภาพที่ 347 การใช้เครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร 
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ภาพที่ 348 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 

 

ภาพที่ 349 รายได้เฉลี่ยต่อปี และจ านวนพื้นที่ท ากิน 
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ภาพที่ 350 รายได้เฉลี่ยต่อปี และจ านวนแรงงาน 

ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดที่อาจจะใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาข้างต้น เราอาจต้องทราบ
ก่อนว่าประเภทของการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัดน่าน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
การปลูกพืชเดี่ยว การปลูกพืชผสมผสาน และการปศุสัตว์ โดยที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว หมายถึง การ
ปลูกเพียงชนิดเดียวในพ้ืนที่ท าการเกษตรของเกษตรกร เช่น ปลูกข้าวนา ปลูกข้าวโพด เป็นต้น ส่วน
การปลูกพืชผสมผสาน หมายถึง การปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิดในพ้ืนที่ท าการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพด 
และปลูกพืชผักสวนครัว ผสมผสานกัน เป็นต้น และการปศุสัตว์ หมายถึง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงแพะ 
เป็นต้น 

จากภาพที่ 343 แสดงให้เห็นว่า จ านวนของเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว มี
จ านวน2676 ราย ซึ่งมากที่สุด เมื่อเทียบกันใน 3 ประเภทของการเกษตรกรรม โดยมีเกษตรกรที่ท า
การปลูกพืชแบบผสมผสาน เพียง 1015 ราย ซึ่งนับว่ามีจ านวนน้อยมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
แสดงให้เห็นว่าที่มาของรายรับของเกษตรกรอาจยึดโยงกับพืชเพียงชนิดเดียว และขึ้นกับความเสี่ยง
หลายประการ เช่น ความผันผวนของราคา สถาพอากาศ และต้นทุนการเพาะปลูก เป็นต้น แต่อย่างไร
ก็ตามหากมองข้อมูลที่ปรากฏนี้จากแนวคิดของปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียง อาจแสดงให้เห็นว่าการน า
แนวคิดปรัชญาดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในชุมชนจังหวัดน่าน อาจยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร แต่
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาข้อมูลดังกล่าวนี้ด้วยแนวคิดของเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือรองรับความต้องการ
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ในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิต ก็จะพบว่าแนวคิดดังกล่าวที่รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้เกิดเกษตร
แปลงใหญ่นั้นประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลการใช้เครื่องมือทุ่นแรงงานใน
การเกษตร ที่แสดงในภาพที่ 344 ชี้ให้เห็นว่า เครื่องมือทุ่นแรงนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็น
ต่อการท าเกษตรแปลงใหญ่เนื่องด้วยพ้ืนที่ และปริมาณผลผลิตมีจ านวนมาก ซึ่งเครื่องมือทุ่นแรงที่
เกษตรกรนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ เครื่องดูดข้าว เครื่องสีข้าว รถไถ เครื่องพ่นยา เป็นต้น ซึ่งนับเป็น
ต้นทุนการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ ากว่าการใช้แรงงานคน ซึ่งข้อมูลจากภาพที่  343 และ
จากภาพที่ 344 และ ภาพที่ 345 มีผลสะท้อนไปยังข้อมูลที่ปรากฏในภาพที่ 346 ซึ่งมีความสัมพันธ์
กัน โดยอธิบายได้ว่า เมื่อท าการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งต้องมีการปลูกพืชชนิดเดียวในจ านวน
มาก ย่อมต้องใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวนมาก และเครื่องทุ่นแรงก็ต้องมีมาบทบาทในกระบวนการ
ผลิตอย่างหนีพ้น ซึ่งหากปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างเอ้ืออ านวย ไม่ว่า ปริมาณน้ าฝน การระบาดของโรค 
ราคาสินค้าทางการเกษตร และความต้องการของตลาด เหล่านี้ก็ส่งผลให้รายรับเฉลี่ยต่อปีของ
เกษตรกรที่ท าการเกษตรกรรมในรูปแบบดังกล่าวมีรายได้ที่สูงกว่า ซึ่งภาพที่  345 ชี้ให้เห็นว่าขนาด
ของพ้ืนที่ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด คือ พ้ืนที่เกษตรกรรมขนาดไม่เกิน 100 ไร่  และก็คงจะปฏิเสธ
ไม่ได้ที่ต้องมีการใช้แรงงานทางการเกษตรจ านวนมากเช่นกัน โดยพบว่ามีการใช้แรงงานทาง
การเกษตรอยู่ในจ านวนไม่เกิน 30 คนต่อพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และมากที่สุดไม่เกิน คือ 
มากกว่า 50 คนข้ึนไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงในภาพที่ 347 

ในทางกลับกันหากปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นไม่เป็นผลบวก เกษตรกรที่ท าการ
เกษตรกรรมพืชเชิงเดี่ยวก็จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าเกษตรกรที่ท าเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสาน ซึ่งทางเลือกหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นรอดในสถานการณ์ปัจจุบันที่จังหวัดน่านได้รับความนิยม
ทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงศิลปวัฒนธรรม  เราพบว่ามีเกษตรกรจ านวน 1734 ราย เปิด
ฟาร์มหรือสวนเกษตรของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ในลักษณะฟาร์มสเตย์ (Farm 
stay) หรือการท่องเที่ยวเชิงชุมชนร่วมด้วย เช่น โรงเรียนชาวนาต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว หรือ
สวนเมี้ยงดอยสกาด อ าเภอปัว เป็นต้น ซึ่งจากตัวเลขจ านวนเกษตรกรที่เปิดให้บริการดังกล่าวมี
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับจ านวนเกษตรกรที่ไม่เปิดพ้ืนที่สวนหรือพ้ืนที่ทางการเกษตรของ
ตนในลักษณะของการบริการดังกล่าว  

ดังนั้นจากภาพที่มโนทัศน์ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในที่นี้ นอกจากจะชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
และความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อกันโดยเริ่มต้นตั้งแต่ การเลือกรูปแบบการเกษตรกรรมของ
เกษตรกร การจัดการแปลง เช่น เครื่องทุนแรง พ้ืนที่ และแรงงาน เป็นต้น อาจเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า  

1. การก าหนดนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐในปัจจุบันได้ผลเป็นอย่างดี แต่ก็
ท าให้เกษตรกรเกิดความเสี่ยง โดยอาจจ าเป็นต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง ดังนั้นภาครัฐ หากต้องการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป อาจจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าความผัน
ผวนของตลาด และราคา รวมถึงอาจต้องเป็นตัวกลางในการจัดหา หรือพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการ
การปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วยทางหนึ่ง และนอกจากนั้นอาจจ าเป็นต้องมี การ
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พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับเกษตรกรในระบบเกษตรแปลงใหญ่ และอาจจจ าเป็นต้องเร่ง
สร้างความเข้าใจ และผลลัพธ์เชิงรูปธรรมให้ปรากฏแก่สายตาของเหล่าเกษตรกรในพื้นที่ด้วยทางหนึ่ง 
เช่น อาจหาต้นแบบเกษตรกรที่ท าการด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียง ที่มีที่มาของรายได้ที่
หลากหลาย ร่วมด้วยการสร้างทางเลือกอ่ืนๆ จากการใช้ทรัพยากรของตนเองที่มีเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ยกตัวอย่างเช่น อาจส่งเสริมการท าธุรกิจฟาร์มสเตย์ให้มากขี้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ขึ้นในส่วนนี้เพ่ือให้เกิดการยอมรับในคุณภาพที่ ซึ่งปัจจุบันคุณภาพที่ของฟาร์มสเตย์ในพ้ืนที่จังหวัด
น่านยังคงไม่มีความชัดเจน   

2. การก าหนดประเภทของเกษตรกรที่จะได้รับการอุดหนุน การเข้าถึงเทคโนโลยีเชิง
นวัตกรรมอาจใช้ข้อมูลในภาพที่มโนทัศน์ดังกล่าวที่น าเสนอข้างต้น เป็นการก าหนดกลยุทธ์เชิงจ านวน 
เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในลักษณะเฉพาะกลุ่มให้มีเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมได้ดีกว่าการ
ตีความว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ต้องมีนวัตกรรมในการผลิต ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดน่านมีเกษตรกร 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน   

จากที่กล่าวมาท้ังหมดข้างต้น เป็นการอธิบายข้อมูล ลักษณะความสัมพันธ์ และแนวคิดในการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และน าเสนอด้วยภาพที่มโนทัศน์เพ่ือชี้ให้เห็นแนวคิดที่
อาจจะเป็นไปได้ และอาจจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในประเด็นรายได้ และผลผลิตทางการ
เกษตร 

ในล าดับถัดไป จะได้กล่าวถึงภาพที่มโนทัศน์ของการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
เพ่ือแสดงให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่แนวคิดในการพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ประเด็น: ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
4.1 ผ้าทอและเครื่องเงินมีชื่อเสียงแต่มีราคาขายที่ไม่แพงนัก 
4.2 พัฒนาศักยภาพท่ีผู้ประกอบการในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
4.3 การค้นหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้น พบว่าข้อมูลจากฐานข้อมูล CBD ที่อาจจะใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการหาแนวคิดในการแก้ปัญหาได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 351 ประเภทและของจ านวนของภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน 
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ภาพที่ 352 สถานที่พบภูมิปัญญาท้องถิ่น และจ านวนภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่ 

ในจังหวัดน่าน 

 

 

ภาพที่ 353 ภูมิปัญญาประเภทดั้งเดิม และสถานะการเผยแพร่ผลงาน  
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ภาพที่ 354 ภูมิปัญญาประเภทที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด และสถานะการเผยแพร่ผลงาน 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่นี้ หมายถึง สินค้าหัตถกรรมของชุมชน เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน และงาน
ฝีมือของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เป็นส าคัญ ดังนั้นข้อมูลที่น าเสนอในที่นี้จะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงไปยัง
สินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็นหลัก เนื่องจากต้องการน าเสนอแนวโน้มของภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดในภาพที่
รวม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ เครื่องเงิน หรือสินค้าชุมชนอ่ืนๆ ต่างก็จัดอยู่ในกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง
จากแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ.2564 ได้กล่าวถึง ประเด็น
การพัฒนาศักยภาพที่ผู้ประกอบการในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการค้นหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 จากภาพที่ 348 ได้น าเสนอให้เห็นว่า ภูมิปัญญาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน แยกออกได้ 3 ประเภท 
ได้แก่  ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด และนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยพบว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมมีจ านวนมากถึงร้อยละ 54 แต่ภูมิปัญญาที่ได้รับการ
พัฒนาและต่อยอดกลับมีจ านวนเพียงร้อยละ 41 และนอกจากกลับพบว่ามีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่
จัดเป็นนวัตกรรม ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าช่องว่างร้อยละ 13 (ร้อยละ 54 – ร้อยละ 41) เป็น
ช่องว่างของชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการพัฒนาภูมิปัญญาดังกล่าวให้สามารถ
ต่อยอดได้ ซึ่งจะพบว่ามีมากถึง 9 ชุมชนหรือ 9 ต าบลที่เข้าไม่ถึงการให้โอกาสดังกล่าวจากภาครัฐใน
การพัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมให้สามารถต่อยอดได้ เช่น ต าบลเรือง อ าเภอเมือง ต าบลกองควาย อ าเภอ
เมือง ต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง ต าบลนาซาว อ าเภอเมือง ต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอ
ภูเพียง ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา และต าบลวรนคร อ าเภอปัว ดังปรากฏ
ในภาพที่ 349 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า หากต้องการแก้ปัญหาในประเด็นการพัฒนา
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ศักยภาพที่ผู้ประกอบการในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า อาจด าเนินได้โดยการให้โอกาสชุมชนดังกล่าวเข้าถึง
โอกาส และแหล่งทุนในการพัฒนาภูมิปัญญาของตนเอง ผ่านกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงโอกาสทางการตลาด เป็นต้น 

 ส าหรับประเด็นการค้นหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน อาจอนุมานได้ว่า 
ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดการขาด หรือไม่ได้รับโอกาสมากนักในการรับฟังความต้องการของฝั่งผู้บริโภค
หรือลูกค้า เนื่องจากหากพิจารณาในแง่การตลาด ด้วยแนวคิด push marketing หรือ pull 
marketing ซึ่งเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างสินค้าที่ผลิตออกมาโดยไม่
สนใจความต้องการของตลาด (push marketing) กับการสนใจความต้องการของตลาดหรือลูกค้าเป็น
ส าคัญ (pull marketing) ดังนั้นการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของพ้ืนที่จังหวัดน่าน
ยังคงน าเสนอเฉพาะในชุมชนน่านเท่านั้นซึ่งมีมากถึงร้อยละ 48 และนอกจากนั้นยังพบว่าผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดมีการสัดส่วนการน าเสนอต่อชุมชนจังหวัดน่าน ร้อยละ 
38 ซึ่งจากตัวเลขท่ีปรากฏในภาพที่ 350 และ 351 สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาของจังหวัดน่าน ยังคงจ าเป็นต้องได้รับโอกาสในการสนับสนุนการน าเสนอผลงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณะให้มากขึ้น และหลากหลายเวทีขึ้น ซึ่งในที่นี้หมายถึง ต่อชุมชนอ่ืนๆ ภายนอก
จังหวัดน่าน ซึ่งก็ปรากฏว่าการด าเนินการดังกล่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ พอสมควรซึ่งก็อาจจะยังไม่
มากเพียงพอที่จะท าให้ผู้ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสามารถจับแนวโน้ม หรือความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือการขาย และรับ
ฟังความต้องการ เช่น มหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอและโอทอปน่าน ซึ่งจัดที่เซ็นทรัลพลาซ่า
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นต้น มีความจ าเป็นมากขึ้นใน
สภาวการณ์ของโควิดที่อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมในการค้นหาความต้องการของ
ลูกค้า หรือตลาดภายนอกชุมชนจังหวัดน่าน เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดน่านได้ทางหนึ่ง  

 นอกจากสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น สินค้าหัตถกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น อุทยานต่างๆ ใน
จังหวัดน่าน จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดน่านแล้ว การพัฒนาให้เกิดการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาต่างๆ ข้างต้น ก็มีความจ าเป็นเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงของทั้งผู้เป็น
เจ้าของภูมิปัญญาดังกล่าว และผู้ที่สนใจจะเข้ารับชม หรือใช้บริการ ดังนั้นในหัวข้อถัดไป จะน าเสนอ
ประเด็นปัญหาของความต้องการดังกล่าว  
 

 

 

 



 

286 
 

กลับสารบัญ 

5. ประเด็น: การบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
5.1 การเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวให้

ครอบคลุม 

 

ภาพที่ 355 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ 50 ต าบล จังหวัดน่าน 

 

ภาพที่ 356 แหล่งท่องเที่ยว และต าบลในจังหวัดน่าน 
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ภาพที่ 357 สิ่งอ านวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยว  

 

 

ภาพที่ 358 ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ห้องน้ า หรือห้องสุขา และที่จอดรถ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดน่านต้องการเป็น 2 อันดับแรก โดยที่ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกที่
พบนอกเหนือจากห้องน้ า และที่จอดรถ ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ราวจับพยุงตัว 
ทางลาดเอียงส าหรับการขึ้นลงด้วยรถเข็น เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในแหล่ง
ท่องเที่ยว มีร้านอาหาร และรถโดยสารสาธารณะ ดังปรากฏในภาพที่ 355   

จากข้อมูลการส ารวจเชิงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน หากพิจารณาจากมุมมอง
ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับนิยมใน 2 อันดับแรก พบว่า ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน และต าบลบ่อ
เกลือใต้ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญา แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังภาพที่ 352 
และภาพที่ที่ 353 แต่กลับพบว่าต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน มี 2 แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกใดๆ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ก าแพงเมืองน่าน และร้านสล่าเงิน ซึ่งจากสภาพที่
ของที่ตั้งและบริเวณโดยรอบของสถานที่ดังกล่าว พบว่า ร้านสล่าเงิน และก าแพงเงิน อาจมีข้อจ ากัด
ในการพัฒนาที่จอดรถ และห้องสุขา แต่อาจมีการปรับปรุงทางลาดเอียง หรือราวจับพยุงตัวแก่ผู้พิการ 
และผู้สูงวัย ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริการในพ้ืนที่
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พบจากการส ารวจที่ชี้ให้เห็นว่ามีแหล่ งท่องเที่ยวมากถึง 34 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ เช่น ตึกรังสีเกษม โฮงเจ้าฟองค า วันพระเกิด วัน
สวนตาล วัดสถารส วัดมณเฑียร วัดดอนแก้ว เป็นต้น ดังนั้นในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว อาจพิจารณาเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ได้แก่ ราวจับ หรือราว
พยุงตัว ทางลาดเอียงส าหรับการเดินขึ้นโดยสะดวก หรือส าหรับผู้นั่งรถเข็น ซี่งสิ่งอ านวยความสะดวก
ดังกล่าวนอกจากนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงวัยด้วยเช่นกัน เนื่องจาก
แหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวถึงข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถาน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านของกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว 

 ต าบลบ่อเกลือใต้ เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวในลักษณะเชิงผจญภัย และเชิงธรรมชาติ ซึ่งพบว่าจาก 36 แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดใน
พ้ืนที่ มี 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใดๆ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น 
ห้องสุขา หรือที่จอดรถ เป็นต้น แต่กลับพบว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพัก
หรือผู้เข้าใช้บริการสามารถน าสัตว์เลี้ยงเข้าพัก หรือเข้าใช้บริการร่วมกับนักท่องเที่ยวได้ และพบว่ามี
เพียง 1 แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก คือ บ่อต้ม
เกลือ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากบริบทของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าว พบได้ว่า สิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พิการ และผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็นทางลาดเอียง หรือราวพยุงตัว อาจไม่มีความ
จ าเป็นในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพ้ืนที่ต าบลบ่อเกลือใต้
ดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพที่ทางร่างกายพอสมควรเนื่องจากสภาพที่ทางภูมิศาสตร์เป็นข้อจ ากัด
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ในการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งหากพิจารณาแนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ห้องสุขา ที่จอดรถ สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ รถโดยสาร
สาธารณะ อาจท าการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการสุขลักษณะ และคุณภาพที่ของสิ่งอ านวย
มากกว่าการพัฒนาในเชิงปริมาณ  

 ดังนั้นแนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน อาจแยก
ได้ 2 แนวทางคือ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ ซึ่งมีมากถึง 78 แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกใดๆ ดังภาพที่ 354 นอกจากนั้นหากพิจารณาลงลึกในรายละเอียดมากกว่านั้น ยังพบว่ามีเพียง 
14 แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นที่มีรถโดยสารสาธารณะเข้าถึงในจุดท่องเที่ยวดังกล่าว จากแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งหมด 367 แหล่งท่องเที่ยว และในทางกลับกันหากในแหล่งท่องเที่ยวใดมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมแล้ว ทางภาครัฐอาจจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพที่ของสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเป็นส าคัญ เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน เป็นต้น  
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กลับสารบัญ 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 5  

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล  

จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
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กลับสารบัญ 

ตารางที่ 1 แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

1 ต าบลขุนน่าน  
อ าเภอเฉลิม
พระเกียรต ิ

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและ 
สร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับ 
สินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ไม้กวาด 
- ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 

-ผลิตภัณฑ์ยังไม่
เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง 

-ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นส่วนใหญย่ัง   ท าใช้
ภายในชุมชน ยังไม่ได้ยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์                        ทีโ่ดดเด่น  

-ส่งเสริมทางด้านการผลิตให้ได้คุณภาพ 
และเพิ่มมูลค่าทางด้านการตลาดให้มาก
ขึ้น 

2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- โครงการพัฒนาดา้นสุขภาพ เช่น ยา
เสพติด  
- โครงการพัฒนาดา้นความเป็นอยู่ เช่น 
พัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อย โอกาส พัฒนาสาธารณูปโภค 
- โครงการพัฒนาดา้นการศึกษา เช่น
โครงการโรงเรียนในพระราชด าริ 
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-กิจกรรมที่ใช้ใน
โครงการ 

- เนื่องจาก โครงการที่จัดท า
ค่อนข้างมาก ท าให้การจัดกิจกรรมควร
จะหลากหลาย กจิกรรมที่ใช้ในการท า
โครงการส่วนใหญ่เป็นการอบรม อีกทั้ง
โครงการมีมากเกินไปอาจจะท าให้
ผลลัพธ์ออกมาไม่โดดเด่น 

- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เช่ียวชาญในแต่ละโครงการในการท า
กิจกรรมเพื่อความหลากหลายในกิจกรรม
ที่ท า 

4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงไก่ ปลา 
-โครงการเกษตรพื้นที่สูง 
-โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
-โครงการก าจัดศัตรูพืชด้วยวธิีธรรมชาต ิ
-โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดการค้า
ชายแดนไทย ลาว 

-ทักษะและความรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย 

-กลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้และ
ทักษะที่ถูกตอ้งในแต่ละโครงการ  

-การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ 
ส่งเสริมทักษะและความรู้ในแต่ละ
โครงการ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละเร่ือง
ในการจัดโครงการ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

2 ต าบลห้วยโก๋น  
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรต ิ

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- มีด  - การตลาด - การท าการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆและช่องทางการตลาด
ขายออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบ
อื่นๆ ยังมีน้อย 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 
เพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
จัดอบรมการสร้างตลาดในหลายๆ
รูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้างช่องทาง
ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทง
ต าบลห้วยโก๋น 
 

- การ
ประชาสัมพันธ ์

- การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวยังมี
น้อยเกินไปเพราะเนื่องจากเป็นต าบลที่
ห่างไกลและ    เป็นการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงมีไม่มาก 
 

- ประชาสัมพันธ์ในทุกชอ่งทางเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักและได้เข้ามา
ท่องเที่ยวให้มากที่สุด 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ่นผู้
สูงวัย 
- โครงการจิตอาสาภยัพิบัต ิไฟป่า
หมอกควัน 

- กิจกรรมที่จัด 
- ความรู้และ
งบประมาณ 

- โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ่นผู้
สูงวัยที่จะจัดขึ้นยังไม่ได้ก าหนด
กิจกรรมที่จะจัดอยา่งชัดเจน 
- การก่อตั้งจิตอาสาภยัพิบัต ิไฟป่า
หมอกควันต้องใช้ความรู้และ
งบประมาณในการท ากจิกรรม ซ่ึงยังมี
ไม่มาก 
 

- ก าหนดกิจกรรมที่จะใช้ในโครงการให้
ชัดเจนเพื่อจะได้ด าเนินงานตามแผนการ 
- ให้ความรู้เชิงปฏิบัตกิารแต่สมาชกิเพื่อ
สร้างความรู้และทักษะตา่งๆ อกีทั้งจัด
งบประมาณเพื่อช่วยให้โครงการด าเนิน
ต่อไป 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการรักษ์น้ า รักษป์่า รกัษา
แผ่นดิน 
 

- ความรู้ความ
เข้าใจ 

- ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจไม่
มากพอ ในการอนุรกัษ์น้ าและป่าที่
ถูกต้อง  

- ให้ความรู ้อบรม ให้ค าปรึกษาแก่
ประชาชนในชุมชน 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

3 ต าบลเชียงกลาง  
อ าเภอเชียงกลาง 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-ให้ความรู้การพัฒนารูปแบบสินค้าและ
บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มช่องทาง
การตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้
ยกระดับสินค้า 
OTOP 

-ชมุชนยังไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่จะ
ใช้ยกระดับสินค้า OTOP ในต าบลได้ 

- หาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ยกระดับสินค้า 
OTOP ในต าบลได้เพื่อจะใช้เพื่อหารายได้
เพิ่ม อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญไปช่วย
ชุมชน 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy ( ก า รยกระดั บก า ร
ท่องเที่ยว) 

-ท่องเที่ยวในชุมชน “ท่องเที่ยวเชียงกลาง
ไม่ไปไม่รู้” 

-การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

-ชุมชนยังไม่มีการก าหนดสถานที่
ท่องเที่ยวที่ เป็นจุดส าคัญในการโป
รโมท ท าให้การประชาสัมพันธ์มีน้อย 

-ก าหนดเส้นทาง หรือสถานที่  ส าหรับ
ท่องเที่ยวในชุมชน “ท่องเที่ยวเชียงกลางไม่
ไ ป ไ ม่ รู้ ”  ใ ห้ ชั ด เ จ น  แ ล ะ ท า ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบและ
เข้ามาท่องเที่ยว 
 

  3.  การน าองค์ความรู้ ไปช่ วย
บ ริ ก า ร ชุ ม ชน  ( Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการดูแล         
ผู้สูงวัยในชุมชน “ลูกหลานห่วงใย ใส่ใจ
ผูสู้งอายุ”  
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน              
“ผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวิตมีสุข” 
 

-ความรู้และทักษะ
ในการดูแลผู้สูงอายุ 

-ชุมชนยังขาดกิจกรรม ความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้สูงวัยในชุมชน 

-อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

4 ต าบลจอมพระ  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-จักรสานไม้ไผ่ ไม้กวาด 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ 
- แหนม 
- ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหลก็ มีดพร้า 

- ผลิตภัณฑ์ 
-การตลาด 

-ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการยกระดับให้
โดดเด่น 
-การตลาดทั้งแพ๊คเกจ หรือการจัด
จ าหน่ายยังมีน้อย 

-การอบรมความรู้และทักษะที่ส่งเสริมการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, โลโก้ 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและการตลาด
ออนไลน์ การจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ฯ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวกลุ่มผา้ทอไทยลื้อ บ้าน
ถ่อน 

- การ
ประชาสัมพันธ ์

- การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวยังไม่
หลากหลายและไม่ทั่วถึง นักท่องเที่ยว
ยังไม่รู้จักมากพอ 

- บูรณการสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทางสื่อ
ต่างๆให้มากขึ้นเพื่อเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
- เปิดร้านค้าโอทอป ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ เพื่อช่วยเพิ่มส่งเสริมการท่องเท่ียว
ให้หลากหลายมากขึ้น 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-ตู้น้ าแข็งหมู่บา้น 
-กองทุนผู้สูงอาย ุ
 

- ความทัว่ถึงของ
จุดตั้งตู้น้ าแข็ง 
-ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักองทุน 

-ความทั่วถึงของจุดตั้งตู้น้ าแข็ง ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
-  ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนของ
ผู้สูงอายุยังมีน้อย 

-จุดตั้งตู้น้ าแข็งให้จัดตั้งได้อย่างทั่วถึง 
- ให้ความรู้  หาที่ปรึกษาเรื่องกองทุน
ผู้สูงอายุเพื่อการด าเนินการที่ดีขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมากที่สุด 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- คัดแยกขยะในชุมชน 
-อาสาสมัครดับไฟป่า 

- ความรู้ความ
เข้าใจในการแยก
ขยะที่ถกูต้อง 
-ทักษะของอาสา 
สมัครดับไฟป่า 

- ความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะที่
ถูกต้องของคนในชุมชนยังมีไม่มาก 
-ทักษะของอาสาสมัครดับไฟป่า ยังมีไม่
มาก 

- ให้ความรู้และวิธีการคัดแยกขยะที่
ถูกต้องแก่คนในชุมชน และอบรมเชิง
ปฏิบัติในการน าขยะเหลือใช้มาท าให้เกิด
ประโยชน์ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการในการดับไฟป่า
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม มอ าสาสมั ค ร  พ ร้ อ มหา
งบประมาณเพิ่มเติม 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

5 ต าบลตาลชุม  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-วัตถุดิบเกษตรของต าบลตาลชุม คือ 
พริก ข้าวเหนียวก่ าลืมผัว ล าไย ถัว่ลิสง 
และส้ม 

-การสร้างมูลค่า
ของวัตถุดิบเกษตร 
- การตลาด 

- วัตถุดิบเกษตรของต าบลตาลชุม คือ 
พริก ข้าวเหนียวก่ าลืมผัว ล าไย ถั่วลิสง 
และส้ม ส่วนใหญ่หากไม่ได้แปรรูป
ราคาจะไม่สูง ถูกกดราคา 
-  ก า ร ตล า ดที่ จั ด จ า ห น่ า ย ยั ง ไ ม่
หลากหลาย  

- ฝึกอบรมทักษะอาชีพ และการจัดการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ ยกระดับและ
พั ฒ น า เ พื่ อ เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  OTOP 
ระดับสูง 
- อบรมณ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้าง
ตลาดส าหรับขายสินค้าในหลายๆทาง 
โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 
 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- - - - 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- การท าบัญชีครัวเรือน -ความรู้และทกัษะ - ประชาชนในชุมชนยังมีความเข้าใจใน
การท าบัญชีครัวเรือนน้อย 

- อบรมและให้ค าปรึกษาการท าบัญชี
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนในชุมชน เพือ่ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

6 ต าบลท่าวังผา  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

โครงการ “Nung Nai 
Tambon” ได้แก่  
- ผ้าปกัและเครื่องแต่ง 
กายชาวเขา  
- ข้าวซ่ีพอดีค า 
- ข้าวหลามชอ็ต 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  
และเป็นที่ต้องการเพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพสูง  
-การตลาดยังขาดความรู้เรื่องการ
ออกแบบ packaging การจ าหน่าย          
ช่องทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
และการประชาสัมพันธ ์ 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะ
และเทคนิคในการสร้ างสิน ค้า ให้มี
คุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค 
-เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์และโดด
เด่น ควรประชาสัมพันธ์  ผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดอบรมการสร้าง
ตลาดในหลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีก
ทั้ งสร้ า งช่องทางในการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

โครงการ “Nan Rever Sied” ได้แก่  
- ล่องแพ ชมววิแม่น้ านา่นยามเย็น  
- ล่องเรือหารัก ขอพรจากพระแม่น้ า 
คงคา 

-การประชาสัมพันธ ์ -ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ เพียงพอ 
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเท่าที่ควร 

-เนื่องจากชุมชนมีข้อได้เปรียบด้านภูมิ
ทัศน์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่
แล้ว ดังนั้นควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่อง เที่ ยว ให้มากขึ้ น เพื่ อดึ งดูด
นักท่องเที่ยวทุกช่องทาง 
-จั ดอบรมเชิ งปฏิบัติการเพื่ อพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวให้สะอาดและ
สวยงาม เหมาะแก่การท่องเท่ียว 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

โครงการ “Dance For 
Tealth” ได้แก่ 
- เต้นแอโรบิคและเต้นบาสโลปเพื่อ
สุขภาพ 

- การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

-  โครงการ เต้ นแอ โรบิ คและ เต้น
บาสโลปเพื่อสุขภาพจะได้ผลดีที่สุดเมื่อ
ค น ใ น ชุ ม ช น ร่ ว ม มื อ  ดั ง นั้ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์โครงการจึงส าคัญที่สุด
เพื่ อ ให้ประชากรในชุมชนมาร่ วม
กิจกรรมให้มากที่สุด 
 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ รับรู้ ข้ อดีของกิจกรรม เพื่ อ
สุขภาพดังกล่าว และมาเข้าร่วมกิจกรรม
ให้มากที่สุด 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

โครงการ “Home 
Town cleaning”ได้แก่ 
- คัดแยกขยะระดับครัวเรือน 

- ความรู้ความ
เข้าใจในการแยก
ขยะที่ถกูต้อง 
 

- ความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะที่
ถูกต้องของคนในชุมชนยังมีไม่มาก 
 

- ให้ความรู้และวิธีการคัดแยกขยะที่
ถูกต้องแก่คนในชุมชน และอบรมเชิง
ปฏิบัติในการน าขยะเหลือใช้มาท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

7 ต าบลป่าคา  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- แปรรูปสาหร่ายน้ าจืดไก 
- ลูกชิดสด 
- น้ าพรกิมะแขว่น  

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิคการผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบโล
โก้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะ
และเทคนิคในการออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ 
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเทีย่ว) 

- การท่องเท่ียว ต าบลป่าคา “Travel 
new normal at Phaka” 

- สื่อและการ
ประชาสัมพันธ ์

- เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่
ดั งนั้น ยั งขาดการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

-  อบรมการผลิตสื่ อต่ า งๆ เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเสนอเรื่องราวความ
เป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว ต าบลป่าคา  
- ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการ “Smart and health 
Phaka” (อบรมการใช้ smart phone 
และสื่อมีเดีย) 
- กายภาพเบื้องต้นในกลุ่มประชาชน
และผู้สูงอาย ุ
 

- ความรู้ความเข้าใจ 
และการน าไปใช ้
- ความรู ้ทักษะการ
น าไปใช้ 

- ผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมีความรู้ ความ
เข้าใจ และการน า smart phone และ
สื่อมีเดียไปใช้ได้ 
- ผู้สูงอายุ จะไม่ค่อยมีความรู้ ทักษะ
การน าไปใช้ 
 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคคลใน
ชุมชน ให้ เห็นความส า คัญและเป็ น
ช่องทางในการสร้างรายได้ต่อไป 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การท า 
ก ายภาพ เบื้ อ งต้ น  เพื่ อ น า ไป ใช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการขยะลดไฟลามทุ่ง - ขาดความรู ้ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการน าขยะไปใช้ในงานด้านอื่นๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่น การไป
ท าแนวกันไฟ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการน า
ขยะมาท าเป็นแนวกันไฟ และประโยชน์
ด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สูงสุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

8 ต าบลผาตอ  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- แกว้มังกรอบแห้ง 
- กระเปา๋สะพายสตรีลายปัก 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

- ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิคการผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบโล
โก้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อให้
ความรู้ ทักษะและเทคนิคในการออกแบบ
และสร้างผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ให้
มีคุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคและยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
(วัฒนธรรมม้ง) 

- การ
ประชาสัมพันธ ์

-  ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม 
(วัฒนธรรมม้ง)ของต าบล ถือว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ นักท่องเที่ยว
ยังไม่ค่อยรู้จัก การประชาสัมพันธ์ยังมี
ไม่มากเท่าที่ควร 

- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทั้งสถานที่
ให้บริการและแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการ
การอบรมประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและ
มาท่องเที่ยว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานเกี่ยวกับสินค้าในชุมชน เช่น 
Application ต่างๆ 

- ความรู้ความ
เข้าใจ 

- การใช้เทคโนโลยี เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ยากส าหรับผู้สูงอายุ หรือประชาชนที่
ไม่ค่อยได้ใช้ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่น้อย 

- อบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการท างานเกี่ยวกับสินค้าใน
ชุมชน เช่น Application ต่างๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแต่ประชากรในชุมชน 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- ธนาคารขยะ 
- การจัดการของเสียจากครัวเรือน 
(ขยะ น้ าเสีย) 

- ความรู้และความ
เข้าใจ 

- ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้า ใจในการจัดการของเสีย    
จากครัวเรือน (ขยะ น้ าเสีย)ก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี การแยกขยะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกวิธี การจัดการของเสียจากครัวเรือน 
(ขยะ น้ าเสีย) 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

9 ต าบลผาทอง  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผ้าปกัชาวเขา 
- ผลิตภัณฑ์จักสาน 
- กาแฟสวนยาหลวง 

- การตลาด - ผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์ มีอัตลักษณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวต าบลผาทอง 
ที่สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ ได้  มี
คุณภาพแต่ยังขาดช่องทางการจ าหน่าย 
ช่ อ งทา งก า รตลา ดทั้ ง ก า ร ตล า ด
ออนไลน์และการตลาดแบบอื่น  

- อบรมให้ความรู้ด้านการตลาด จัดอบรม
การสร้างตลาดในหลายๆรูปแบบให้แก่
ชุมชน อีกทั้ งสร้างช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- ท่องเที่ยว ต าบลผาทอง (บ่อน้ าร้อน
โป่งกิ  น้ าออกรู  ดอยสวนยาหลวง) 

- การ
ประชาสัมพันธ ์

- การท่องเที่ยวของต าบล ถือว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ นักท่องเที่ยว
ยังไม่ค่อยรู้จัก การประชาสัมพันธ์ยังมี
ไม่มากเท่าที่ควร ท าให้นักท่องเที่ยวยัง
ไม่รู้จัก 

- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทั้งสถานที่
ให้บริการและแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการ
การอบรมประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและ
มาท่องเที่ยว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอายุ 
- โครการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
(โรคกระดูกพรุน) และการติดต่อฉกุเฉิน 
 

- ความรู้ความ
เข้าใจ 

- ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการ
พลัดตกหกล้ม และโรคกระดูกพรุน ใน
ผู้สูงอายุ  
 

- จัดอบรมเรื่องการพลัดตกหกล้ม และ
โรคกระดูกพรุน ในผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการ
ยกระดับด้านสุขภาพในผู้สูงอายุและ
ประชาชนในชุมชน 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการขุมทรัพย์จากกองขยะ 
- โครงการผักขา้มป ี
- โครงการปุ๋ยหมักพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 

- ความรู้และความ
เข้าใจ 

- ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการ การก าจัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธี การแยกขยะ การท า
ปุ๋ยหมัก และการปลูกผัก 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกวิธี การจัดการของเสียจากครัวเรือน 
การแยกขยะ การท าปุ๋ยหมัก และการ
ปลูกผักให้ถูกต้อง และน ากลับไปใช้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

10 ต าบลยม  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- โครงการ "ของดีตี้เมืองยม”  - ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้
ยกระดับสินค้า 
OTOP 

-ชุมชนยังไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์เด่นๆ 
ที่จะใช้ยกระดับสินค้า OTOP ในต าบล
ได้ชัดเจน 

- หาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ยกระดับสินค้า 
OTOP ในต าบลได้เพื่อจะใช้เพื่อหารายได้
เพิ่ม อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยให้
ค าปรึกษาแก่ชุมชน 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- โครงการ "แอ่วเมืองยม ชมต้นพริก” -การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

-แหล่งท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งใหม่ ยัง
ต้องการการประชาสัมพันธ์ ในทุก
ช่องทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและ
มาท่องเที่ยว 

-ก าหนดเส้นทาง หรือสถานที่ ส าหรับ
ท่องเที่ยวในชุมชน "แอ่วเมืองยม ชมต้น
พริก” ให้ชัดเจน ปรับปรุงสถานที่และ
กิ จ ก ร ร ม ที่ น่ า ส น ใ จ  แ ล ะ ท า ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและ
เข้ามาท่องเที่ยว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการ "เมืองยม5G”  
(ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อน ามาท าแคปซูล
ฟ้าทะลายโจร) 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง 

-ความรู้และทกัษะ -ชุมชนยังขาดความรู้และทักษะในการ
ปลูกฟ้าทะลายโจรให้ได้คุณภาพ  

-อบรมเชิงปฏิบัติการในการปลูกฟ้า
ทะลายโจรให้ได้คุณภาพ จนสามารถ
น าไปผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรได้ 
-อบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้น าไปใช้ได้
ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการก่อสรา้งล าเหมืองบ้านพร้าว 
- โครงการผักขา้มปีเพื่อความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน 

- งบประมาณ 
- ความรู้และทักษะ 

- ในการก่อสร้างล าเหมืองบ้านพร้าว 
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อสร้าง ซ่ึง
ชุมชนยังมีงบประมาณในด้านนี้ไม่มาก
พอ 

-  จั ดหางบประมาณเพิ่ ม เติม ในการ
ก่อสร้างล าเหมืองบ้านพร้าว เพื่อความ
เป็นอยู่ของชุมชนจะได้ดีขึ้น 
- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้และ
ทักษะการปลูกผักให้ได้คุณภาพ และ
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

- ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะ
ก า รป ลู ก ผั ก ใ ห้ ไ ด้ คุ ณภ า พ  แ ล ะ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอดภัย อีกทั้งหากล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพ
ให้ชุมชนอีกด้วย 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

11 ต าบลริม  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่(ตอก) 
- โคมมะเต้า 
- ผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีผ้าจากธรรมชาต ิ
- ผลิตภัณฑ์จาก Eco printing 

- การตลาด 
 
 
 
 
 

- ผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์ มอีัตลักษณ์
จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของชุมชน ที่
สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ได้ มี
คุณภาพแต่ยังขาดชอ่งทางการจ าหน่าย 
ช่องทางการตลาดทั้งการตลาด
ออนไลน์และการตลาดแบบอื่น  

- อบรมให้ความรู้ด้านการตลาด จัดอบรม
การสร้างตลาดในหลายๆรูปแบบให้แก่
ชุมชน อีกทั้งสร้างช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสินค้า OTOP ดังกล่าว 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- อบรมการท าโคมมะเต้า 
- อบรมให้ความรู้การท าน้ ามันนวด
สมุนไพร 

- ความรู้และทักษะ -  ก า รสร้ า งและพัฒนา  Creative 
Economy ทางต าบลเลือกการท าโคม
มะเต้า และการท าน้ ามันนวดสมุนไพร 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่ประชาชนในชุมชนยังขาด
ความรู้และทักษะ 

- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้และ
ทักษะ การท าโคมมะเต้า และการท า
น้ ามันนวดสมุนไพร  

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการท ายาดมสมุนไพรและสปรย์
กันยุงตะไคร้หอม 

 - ความรู้และ
ทักษะ 

- ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การท ายาดมสมุนไพรและสปรย์กันยุง
ตะไคร้หอม 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้และ
ทักษะในการท ายาดมสมุนไพรและสปรย์
กันยุงตะไคร้หอม เพื่อจะได้พัฒนาจน
สร้างเป็นรายได้เสริมต่อไป 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการจัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน 
- เกษตรอินทรีย์เพือ่วิถีทีย่ั่งยืน 

- ความรู ้ความ
เข้าใจ 
- ความรู้และทักษะ 

- ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่
เพียงพอในการจัดการขยะในครัวเรือน 
- ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การท าเกษตรอินทรีย์  

- ให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดการขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน ให้มีประสิทธิภาพ
ที่สุด 
- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และเพิ่ม
ทักษะในการท าเกษตรอินทรีย์ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

12 ต าบลศรีภูมิ  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์จักสาน 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อ 

-การตลาด -การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 
 

-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- Home Stay บา้นดอนมูล - คุณภาพและ
มาตรฐาน 
- การ
ประชาสัมพันธ ์ 

- เจ้าของ Home Stay ในพื้นที่ยังไม่ได้
มาตรฐานในด้านต่างๆ เช่นด้านที่พัก 
อาหาร ความปลอดภัย ราคา ที่ ไม่
เท่ากัน 
- การประชาสัมพันธ์ Home Stay ใน
พื้นที่ยังมีน้อย อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียงยังมีไม่มาก 

- ให้ความรู้และความเข้าใจเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการ Home 
Stay เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ส า ห รั บ
นักท่องเที่ยว 
- ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
และลูกค้าจะได้มาใช้บริการ 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

- กิจกรรมหรือ
อาชีพที่จะพัฒนา 

- ในการพัฒนาอาชีพในกลุ่ม ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ต้องก าหนดอาชีพหรือจัด
กิจกรรมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ชุมชน 

- ออกแบบกิจกรรมหรือก าหนดอาชีพให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับชุมชน เพื่อ
พัฒนาให้กลุ่ม ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้มี
รายได้หรืออาชีพเสริมได้ 
 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- การคัดแยกขยะในครัวเรือน - ความรู้ความ
เข้าใจ 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน  

- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อ
น าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

13 ต าบลแสนทอง  
อ าเภอทา่วังผา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- น้ าพรกิไข่เค็ม Low sodium 
- ผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรส 

- การยกระดับ
สินค้าและ
การตลาด 

- สินค้าเป็นสินค้าที่น่าสนใจสามารถ
ยกระดับเป็นสินค้าระดับคุณภาพสูงได้ 
ยังขาดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โล
โก้ ให้ โดดเด่น  อีกทั้ งช่องทางการ
จ าหน่ายยังมีไม่มากและหลากหลาย 
 

- อบรมให้ความรู้เทคนิคในการผลิตสินค้า
เพื่อยกระดับคุณภาพในรูปแบบต่างๆ อีก
ทั้งประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์
เป็นที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวชุมชนในต าบลแสนทอง - เส้นทางการ
ท่องเที่ยวและการ
ประชาสัมพันธ ์

- เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนของ
ต าบลยังไม่ได้ก าหนดเส้นทางที่ชัดเจน 
อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย 
 

- ก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวให้ชัดเจน 
เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ตัวบุคคล
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  อี ก ทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการสร้างอาชีพเสริม (การเพาะ
เห็ดฟาง การเลี้ยงแคคตัส การเลี้ยงปลา
แบบลดต้นทุน การเลี้ยงไก่พื้นเมือง) 

- ความรู้และทักษะ
ของกิจกรรม 

- ผู้ร่วมกิจกรรมยังขาดความรู้และ
ทักษะในการท ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น 

- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ
ทักษะแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้
ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ต่อไป 
 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-โครงการด้านเพิ่มรายได้ เช่น โครงการ
พัฒนากลุ่มอาชพี ส่งเสริมการ
เพาะปลูกเห็ด ขยะรีไซเคิล กาแฟผาผึ้ง 
เป็นต้น 

-ทักษะและความรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย 

-กลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้และ
ทักษะที่ถูกตอ้งในแต่ละโครงการ  

-การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ 
ส่งเสริมทักษะและความรู้ในแต่ละ
โครงการ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละเร่ือง
ในการจัดโครงการ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

14 ต าบลงอบ  
อ าเภอทุ่งช้าง 
 
 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-น้ าสมุนไพรตา้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ 
- แปรรูปมะมว่งหิมพานต ์  
- แปรรูปยางพารา   
- แปรรูปกลว้ย  
- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากขา้ว 
(สุราไห) 
 

-ผลิตภัณฑ์ยังไม่
โดดเด่น 

-ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นส่วนใหญ่ยังท าใช้
ภายในชุมชน ยังไม่ได้ยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นกว่าจากแหล่งอื่นๆ 

-ส่งเสริมทางด้านการผลิตให้ได้คุณภาพ 
และเพิ่มมูลค่าทางด้านการตลาดให้มาก
ขึ้น เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้มากขึ้น 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- แหล่งเรียนรู้พิพธิภัณฑ์ที่มีชีวิตเมือง
งอบ“พิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อ” 
- งอบคราฟท์เฟส ๒๐๒๑ เทศการสีสัน
แห่งเมือง“รวมศาสตร์ สืบศิลป์ เมือง
งอบ” 

-การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

- การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวยัง
มีน้อย นักท่องเที่ยวยังไม่ทราบถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- การอบรมความรู้และทักษะที่ 
ส่งเสริมการยกระดับการท่องเที่ยว ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ เช่น การพัฒนาไกด์
ท้องถิ่น 
-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกช่องทาง 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- โครงการพัฒนาด้านสุขภาพ เช่น ยา
เสพติด โรคขาดสารไอโอดีน กีฬา
โรคเบาหวาน โรคติดต่ออื่นๆ 
- โครงการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ เช่น 
พัฒนาสาธารณูปโภค โครงการงอบ
สะอาดปราศจากขยะ แก้ปัญหาไฟป่า
หมอกควัน วิกฤติภัยแล้ง 

- กิ จกรรมที่ ใช้ ใน
โครงการ 

-  เ นื่ อ ง จ า ก  โ ค ร ง ก า ร ที่ จั ด ท า
ค่อนข้างมาก ท าให้การจัดกิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็นการอบรม อีกทั้งโครงการมี
มากเกินไปอาจจะท าให้ผลลัพธ์ออกมา
ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร 

-  ขอความร่ วมมื อจากหน่ วยงานที่
เชี่ยวชาญในแต่ละโครงการในการท า
กิจกรรมเพื่อความหลากหลายในกิจกรรม
ที่ท า  
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

- โครงการพัฒนาด้านการศึกษา เช่น
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ค่าย
คุณธรรม เรียนรู้ด้วย ไอที เป็นต้น 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-โครงการด้านเพิ่มรายได้ เช่น โครงการ
พัฒนากลุ่มอาชพี ส่งเสริมการเพาะปลูก
เห็ด ขยะ  รีไซเคิล กาแฟผาผึ้ง เป็นต้น 

-ทักษะและความรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย 

-กลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้และ
ทักษะที่ถูกตอ้งในแต่ละโครงการ  

-การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ 
ส่งเสริมทักษะและความรู้ในแต่ละ
โครงการ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละเร่ือง
ในการจัดโครงการ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

15 ต าบลและ  
อ าเภอทุ่งช้าง 

 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- แปรรูปนักเก็ตไก่และลูกชิ้น 
- สินค้าไก่ทอดมะแขว่น 
- ฟักทองทอดกรอบ 
- เงาะเชื่อมอบแห้ง 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิค ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเขา้ใจและ
ช่องทางการสร้างการตลาดขาย
ออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยัง
มีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทกัษะ
และเทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และสร้างผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ 
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชนตลาด
ออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งสร้างช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3.  การน าองค์ความรู้ ไปช่ วย
บ ริ ก า ร ชุ ม ชน  ( Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เช่นการถนอมอาหาร การท าไม้กวาด
ดอกหญ้า การเลี้ยงไก่ประดู่หางด า 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

 -  ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทักษะ 

- ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การท ากิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้และ
ทักษะในการท าโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่นการถนอมอาหาร การ
ท าไม้กวาดดอกหญ้า การเลี้ยงไก่ประดู่
หางด า เพื่อจะได้พัฒนาจนสร้างเป็น
รายได้เสริมต่อไป 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy ( ก า ร เ พิ่ ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

- เกษตรอินทรีย์ 
- การจัดการโรงเรือนปศุสัตว์อินทรีย์
และอาหารสัตว์อินทรีย์ 

-  ค ว า ม รู้  ค ว า ม
เข้าใจและทักษะ 
 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์
และอาหารสัตว์อินทรีย์ อีกทั้งทักษะใน

- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และเพิ่ม
ทักษะในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์



 

 

311 

 
 

กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

- การท าปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ 
- บริหารจัดการขยะในชุมชน 

 การท าปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ยังมีไม่มาก
พอ 
- ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนยังมีน้อย 

อินทรีย์และอาหารสัตว์อินทรีย์ อีกทั้ง
ทักษะในการท าปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ 
- ให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดการขยะ
ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพที่สุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

16 ต าบลบัวใหญ ่ 
อ าเภอนา
น้อย 

 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
- ผลิตภัณฑ์จักสานด้วยไม้ไผ่และเส้น
พลาสติก 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ประชาชนในชุมชนจะต้องผลิตสินค้า
เพื่ อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูง และแข่งขันกับชุมชนอื่น 
-การตลาดยังขาดความรู้ออกแบบ 
packaging การจ าหน่าย ช่องทางการ
สร้ า งการตลาดขายออนไลน์ หรือ
การตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย  

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะ
และเทคนิคในการออกแบบและสร้าง
สินค้า ให้มีคุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการพัฒนาตลาดนัดสีเขียว 
- โครงการพัฒนาอาชีพด้าน   ปศุสัตว์
(โค-กระบือ) 
- โครงการพัฒนาอาชีพการขยายพันธุ์
และการปลูกพืชไม้ผล 

-  ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจ 

- ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ 
ในอาชีพอยู่แล้ว แต่บางครั้งความรู้และ
ความเข้าใจที่มีจะไม่ถ่องแท้หรือยังไม่
เพียงพอ ต่อการจ าน าไปใช้พัฒนา
อาชีพให้สูงขึ้นไป  

- ให้ความรู้ ความเข้าใจในโดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการโดยใช้ผู้ เชี่ยวชาญ มีที่
ปรึกษาและต่อยอดจนเกิดการพัฒนา
ต่อๆไป 
 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
- โครงการรวบรวมและเพิ่มมูลค่าพืช
มรดก 

- ความรู้และทักษะ - ประชาชนยังมีความรู้และทักษะใน
เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ และพืช
มรดกยังไม่เพียงพอ 

- ให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนในโครงการ 
- หาตลาดเพื่อรองรับพืชผักที่เกษตรกรได้
ผลิตมา ในหลายๆทาง เช่นตลาดนัดสี
เขียว หรือตลาดออนไลน์เป็นต้น 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

17 ต าบลศรีษะเกษ  
อ าเภอนาน้อย 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดจาก
อาชีพเดิม เช่นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ผักปลอดภัยแหนม  

- ผลิตภัณฑ์ 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิค ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ การออก แบบบรรจุภัณฑ์ และ
ทางต าบล  ยังไม่ได้เจาะจงผลิตภัณฑ์ที่
น ามายกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน   ที่
มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์หรือ
การตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะ
และเทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และสร้างผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ทันสมัย
และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
ห ล า ย ๆ รู ปแ บบ ให้ แ ก่ ชุ ม ชน ตลาด
ออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งสร้างช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- Home Stay  
 
 
 
 
- การท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 
 
 
 

คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐาน 
 
 
 
-  ก า ร ก า ห น ด
เ ส้ น ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยวและการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

- เจ้าของ Home Stay ในพื้นที่ยังไม่ได้
มาตรฐานในด้านต่างๆ เช่นด้านที่พัก 
อาหาร ความปลอดภัย ราคาที่ ไม่
เท่ากัน 
 
- การก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวยัง
ไม่ชัดเจน และการประชาสัมพันธ์แหลง่
ท่องเที่ยวในพื้นที่ยังมีน้อย  

- ให้ความรู้และความเข้าใจเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการ Home 
Stay เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ส า ห รั บ
นักท่องเที่ยว 
 
-ก าหนดเส้นทางให้ชัดเจนและปรับปรุง
สถานที่ให้สวยงาม ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้รู้จักและเข้ามาเที่ยว
มากขึ้น 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่น ผลิตไม้กวาด 
ดอกไม้แห้ง ตัดเย็บเสื้อผ้า 

- ความรู้และทักษะ - ประชาชนยังความรู้และทักษะในการ
ท ากิจกรรมในโครงการ 

-  อบรมให้ ความรู้ แ ละฝึ กทั กษะ ให้
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้พัฒนาจนท าเป็น
อาชีพเสริมได้ 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-  โครงการเกษตรอินทรีย์  เกษตร
ปลอดภัย 
- โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
- โครงการเกษตรอัจฉริยะนวัตกรรม
เพื่อการเกษตร 

-  ค ว า ม รู้  ค ว า ม
เข้าใจและทักษะ 
 
 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
และการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชยังมี
ไม่มากพอ 
- ความรู้  ความเข้าใจในการเกษตร
อัจฉริยะนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยังมี
น้อยมาก 

- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และเพิ่ม
ทักษะในเรื่องเกษตรอินทรีย์  เกษตร
ปลอดภัยและการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
พืช 
-  ให้ความรู้ แก่ชุมชนในงาน เกษตร
อัจฉริยะนวัตกรรมเพื่อการเกษตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเกษตรกรจะได้ไปต่อยอด
ในอนาคต 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

18 ต าบลปิงหลวง  
อ าเภอนาหมื่น 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย/
ฟักทอง   
- ผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวพองอัดแท่ง  
- ผลิตภัณฑ์แยมมะเขือเทศราชินิ  
- ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด  
- ผลิตภัณฑ์กิมจแิละกะหล่ าปลีดอง
แบบเยอรมัน 
- ผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้า 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิคการผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบโล
โก้ บรรจภุัณฑ์ เพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง อีกทั้ง
ต้องแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันจาก
แหล่งอื่นๆ 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเขา้ใจและ
ช่องทางการสร้างการตลาดขาย
ออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยัง
มีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทกัษะ
และเทคนิคในการออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ 
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- - - - 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- - - - 



 

 

316 

 
 

กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

19 ต าบลบ้านพี ้ 
อ าเภอบา้นหลวง 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์จากมะขาม 
- ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
- ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมะต๋าว (ลูกชิด) 
 
 

-  ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ 
- การตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ที่ต าบลต้องการพัฒนายัง
ไม่สามารถยกระดับได้ จะต้องพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์  ต ร าสิ น ค้ า ขอ งชุ ม ช น 
(Brand) ให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่านี้ 
- ผลิตภัณฑ์ยังขาดการพัฒนาด้าน
การตลาด ช่องทางการขายทุกช่องทาง 
เช่นตลาดออนไลน์เป็นต้น 
 

- ให้ความรู้ เพิ่มทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์ 
ตราสิน ค้ าของชุ มชน  (Brand)  ให้ มี
คุณภาพมากขึ้ น  โดยการอบรบเชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ 
-อบรมเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด 
อบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มการ
ส่งเสริมการตลาด 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- วิธีการค้นหาอัตลักษณ์ให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน/ต าบล 
- พัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่น/
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
-  กา รพัฒนาสถานี ค ว าม รู้ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว (2จุด) และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 
 

- การหาอัตลกัษณ์
การท่องเท่ียว
ประจ าต าบล 
- การ
ประชาสัมพันธ ์

- เนื่องจากต าบลไม่มีแหล่งธรรมชาติ
เพื่ อพัฒนาเป็นสถานที่หรือแหล่ ง
ท่องเที่ยว ท าให้อยู่ ในช่วงค้นหาอัต
ลั กษณ์ ให้ กั บแหล่ งท่ อง เที่ ยวของ
ชุมชน/ต าบล พร้อมทั้งการเตรียมตัว
พัฒนาสถานที่ เตรียมบุคคลที่จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
- เตรียมช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทาง 
 

- ให้ความรู้ หาแหล่งท่องเที่ยว อบรม
พัฒนาสื่อความหมายท้องถิ่น/มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น พร้อมทั้งอบรมภาษาต่างประเทศ
เพื่อ เตรียมความพร้อม ส าหรับการ
ท่องเที่ยว 
- ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักและมาท่องเที่ยว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- การอบรมให้ความรู้และพัฒนาแกน
น าด้านการป้องกันและแก้ไขสุขภาพ
ของประชาชนในต าบล 

- ความรู้และความ
เข้าใจ 

- ประชาชนยังมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขสุขภาพ
ของประชาชนในต าบลยังมีน้อย 

- อบรมแกนน าเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและแก้ไขสุขภาพ
ของประชาชนในต าบล  เพื่ อ ให้ ไ ป
ถ่ายทอดในชุมชนต่อไป 



 

 

317 

 
 

กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

- การเพิ่มภูมิคุ้มกันตนเอง โดยการใช้
สมุนไพรพื้นบ้าน 
 

-  ชุมชนยังขาดความรู้และการน า
สมุนไพรพื้นบ้านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้น้อย 

- ให้ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แต่ประชาชนในชุมชนให้เข้าใจและน้ า
สมุนไพรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
-เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภยั 

 

- ความรู้และทักษะ - ความรู้และทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและด้าน
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ยัง
มีไม่มาก 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้
และทักษะด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและด้านเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

20 ต าบลบ้านฟา้  
อ าเภอบา้นหลวง 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขาม 
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปกลว้ยบา้นฟ้า 
 

- ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
- การตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ที่ต าบลมียังไม่โดดเด่น 
ชุมชนจะต้องผลิตสินค้าเพื่อยกระดับให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูง และ
แข่งขันกับชุมชนอื่น 
- ผลิตภัณฑ์ยังขาดการพัฒนาด้าน
การตลาด ช่องทางการขายทุกช่องทาง 
เช่นตลาดออนไลน์เป็นต้น 

- ให้ความรู้ เพิ่มทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยการ
อบรบเชิงปฏิบัติการโดยความร่วมมือของ
หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ 
-อบรมเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด 
อบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มการ
ส่งเสริมการตลาด 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- จุดชมววิดอยขุนสวด 
- วัดฟา้สวรรค์ 

- การ
ประชาสัมพันธ ์

- แหล่งท่องเที่ยวของต าบล ถือวา่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นกัท่องเที่ยว
ยังไม่ค่อยรู้จัก การประชาสัมพันธย์ังมี
ไม่มากเท่าที่ควร 

- ประชาสัมพันธ์ในทุกชอ่งทางและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้นา่ท่องเที่ยว
มากขึ้น เพือ่ดึงดูดนักท่องเท่ียว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- ฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
- เพิ่มความรู้และเผยแพรก่ฎหมาย
ทั่วไปส าหรับประชาชน 
 

- ความรู้ความ
เข้าใจ และทกัษะ 

- ผู้ เข้าร่วมอบรมยังมีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะน้อย อีกทั้ง การเพิ่ม
ความรู้และเผยแพร่กฎหมายทั่วไป
ส าหรับประชาชน เป็นสิ่งที่ยากในการ
ท าความเข้าใจ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เข้าอบรม 
โดยวิทยากรที่มีความรู้เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจและทักษะ 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- ส่งเสริมปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 
(ปลูกผักปลอดสารเพื่อลดค่าใช้จา่ยใน
ครัวเรือน) 

- ความรู้และทักษะ - ประชาชนยังมีความรู้เรื่องเศรฐกิจ
พอเพียงเพียงคร่าวๆ อีกทั้งทักษะการ
ปลูกผักปลูกผักปลอดสารเพื่ อลด
ค่าใช้จ่ ายในครัวเรือน ยั งมี ไม่มาก
เท่าที่ควร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อน าปรัชญาเศรฐ
กิจพอเพียง (ปลูกผักปลอดสารเพื่อลด
ค่า ใช้ จ่ า ย ในครั ว เ รื อน )  ไป ใช้ ได้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

21 ต าบลป่าคาหลวง  
อ าเภอบา้นหลวง 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ไม้กวาดดอกหญ้า 
- ดอกไม้แห้ง 
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปฟกัทอง(ข้าวเกรียบ) 
- กรเป๋าผา้ทอมือ 
- แปรรูปไม้ไผ่ (แกว้ไม้ไผ่) 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-สินค้าส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าที่ผลิตใช้
ในครัว เรือนหรือ ซ้ือขายกันชุมชน 
ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิคการผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบโล
โก้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อให้
ความรู้ ทักษะและเทคนิคในการออกแบบ
และสร้างผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ให้
มีคุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ - การ
ประชาสัมพันธ ์

- การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนไปใช้บริการยังมีน้อย 

- ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงสุขภาพและเข้า
ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพดังกล่าว 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการบริหารการจัดการก าจัดขยะ
มูลฝอยอยา่งถูกวธิ ี

- ความรู้และความ
เข้าใจ 

- ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธี การแยกขยะ  

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกวิธี 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

22 ต าบลสวด  
อ าเภอบา้นหลวง 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ยาหม่องน้ าสมุนไพร 
- ผ้ามัดยอ้ม 
- ผลิตภัณฑ์จักสาน 

- ข้าวควบดอยหลวง 

-การตลาด -การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 
 

-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- อ่างเก็บน้ าหว้ยสีพัน 
- สวนอุ่นไอรกั 
- วัดหลวง 

-การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

-แหล่งท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งใหม่ ยัง
ต้องการการประชาสัมพันธ์ ในทุก
ช่องทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและ
มาท่องเที่ยว 
 

- ปรับปรุงสถานที่ให้น่าสนใจ และท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและ
เข้ามาท่องเที่ยว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- ให้ความรูแ้ก่ญาติผู้ปว่ยในการดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง 
- กิจกรรมผ้ามัดย้อม “ยอ้มยิ้ม” 
- อโรมา่ บลาม 

- ความรู้และความ
เข้าใจ 

- ประชาชนยังมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงน้อย 
- ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การท ากิจกรรมผ้ามัดย้อมและอโรม่า 
บลาม 

- อบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้
และความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ให้แก่ญาติคนป่วย 
- ให้ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อ เพิ่มความรู้และทักษะในการท า
กิจกรรมผ้ามัดย้อมและอโรม่า บลาม 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 
 

- ธนาคารขยะ 
- ผักขา้มป ี

- ความรู ้ความ
เข้าใจและทักษะ 
 
 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการแยกขยะ การอนุรักษ์ การ
ขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชผัก  

- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และเพิ่ม
ทักษะในเรื่องการแยกขยะ การอนุรักษ์ 
การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชผัก  
เพื่อต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

23 ต าบลบ่อเกลือใต้  
อ าเภอบอ่เกลือ 

 
 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปชาต้นออ่น 
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสาล ี
- โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
- โครงการพัฒนาทกัษะผู้ประกอบการ
รุน่ใหม่ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้าสู่
ตลาดออนไลน ์

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิค ในการ
สร้างแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะ
และเทคนิคในการออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ 
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
- โครงการเราเที่ยวดว้ยกัน (ที่พกั/
โรงแรม) 
 

- เส้นทางการ
ท่องเที่ยว 
- คุณภาพและราคา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในต าบลยัง
ไม่ได้ก าหนดเส้นทางที่จะใช้เป็น
เส้นทางท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ 
- คุณภาพและมาตรฐานราคาของที่พัก
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- ก าหนดเส้นทาง รูปแบบการท่องเท่ียว
ให้ชัดเจน และพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก
และมาท่องเที่ยว 
- จัดอบรมเครือข่ายผู้ประกอบการที่พัก 
โรงแรมให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อดึงดดู
นักท่องเที่ยว 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- กิจกรรมบ าบัดทกุข์บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน ผลิตภัณฑ์จกัสาน
ของผู้สูงอาย ุ

- การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- การประชาสัมพันธ์โครงการยังมีน้อย 
ผู้เข้าร่วมมีไม่มาก  

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้นเพือ่
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุและผู้สนใจได้เข้าร่วม
ให้มากที่สุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

 - โครงการ ” ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกจิชุมชนของหมู่บา้นท ามาค้าขาย
แห่งใหม่ ” 
- โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที ่

- งบประมาณและ
การประชาสัมพันธ ์
 
 

- การประชาสัมพันธ์ของโครงการยังมี
น้อยและงบประมาณมีไม่ต่อเนื่องเพื่อ
การต่อยอด 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้คนในชุมชน
ได้รู้และมาใช้บริการ อกีทั้งหา
งบประมาณเพื่อต่อยอดโครงการให้ได้
บริการประชาชนต่อไป 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

24 ต าบลเจดีย์ชัย  
อ าเภอปวั 

 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-พริกแกง บ้านนาก้อ 
-แหนม บ้านศาลา 
-จักสาน บ้านสบปัว 
-ขนมข้าวแคบ บา้นนาวงศ์ 
 
 

-การตลาด 
-ความร่วมมอื 
-งบประมาณและผู้
สืบทอด 
-ปริมาณที่บรรจุไม่
เท่ากัน 

-การตลาดยังขาดความรู้ เรื่องการ
อ อ ก แ บ บ โ ล โ ก้ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ 
packaging 
-  การรวมกลุ่ มกันท าแหนมยั ง ไม่
ต่อเนื่อง ท าให้งานไม่กระจาย สุดท้าย
งานไปกระจุกอยู่ที่ผู้รับผิดชอบคนเดียว 
- การจักสานขาดงบประมาณในการหา
วัตถุดิบ อีกทั้งขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญา
ในการสืบต่อรุ่นต่อไป 
- ปริมาณในการบรรจุสินค้าไม่เท่ากัน
เมื่อบรรจุลง packaging  

- ให้ความรู้ อบรมพร้อมหาที่ปรึกษาใน
เร่ืองการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 
- จัดกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันให้
ชัดเจน  
- จัดหางบประมาณเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
อบรมเพื่อสืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไป 
- หาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว 
พร้อมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

-แหล่งท่องเที่ยวบา้นนากอ้ -การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

-ขาดการโปรโมทแหล่งท่องเท่ียว ท าให้
ขาดนักท่องเท่ียวและขาดรายได้ 

-ประชาสั มพันธ์แหล่ งท่ อง เที่ ยว ให้
นักท่องเที่ยวรู้จัก โดยเฉพาะทางโซเชียล  

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-โครงการอาหารปลอดภยั -ความรู้ความเขา้ใจ 
-งบประมาณ 
 

-ชุมชนยั งขาดความรู้ เ รื่ องอาหาร
ปลอดภัยที่แท้จริง 
-ขาดงบประมาณในการด าเนินงานเพื่อ
เป็นงบประมาณต้ังต้นในการท าอาหาร 

- ให้ความรู้ แก่ชุมชนในเรื่ อ งอาหาร
ปลอดภัย  
- จัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อด าเนินงาน 
 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-โครงการลดละเลิกการใช้สารเคมี 
-โครงการชุมชนร่วมใจลดแหล่ง
เพาะพันธุโ์รคติดต่อจากสัตว์และแมลง 
-โครงการเสริมสุขภาพประชาชนต าบล 

-ความรู้และ
แนวทางปฏบิัต ิ

-ในการท าโครงการทั้งสามโครงการ 
ประชาชนในชุมชนยังมีความรู้และ
ทักษะที่ถูกตอ้ง ยังมีน้อยและไม่ทั่วถึง 

-จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้มี
ความรู้และเช่ียวชาญในแต่ละกิจกรรม 
-หางบประมาณเพิ่มเติมแก่โครงการ
ดังกล่าว 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

25 ต าบลวรนคร  
อ าเภอปวั 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์จากมวลสารดอกไม้พันดวง 
- ขนมโดนัทงาม้อน 
- น้ าพรกิกากหมูมะแขว่นและพริกแกง 
- ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนไทลื้อ 
- ผลิตภัณฑ์ข้าวแคบไทล้ือ 

- การตลาด - ผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์ มอีัตลักษณ์
จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของชุมชน ที่
สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ได้ มี
คุณภาพแต่ยังขาดชอ่งทางการจ าหน่าย 
ช่องทางการตลาดทั้งการตลาด
ออนไลน์และการตลาดแบบอื่น รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง 
 

- อบรมให้ความรู้ด้านการตลาด จัดอบรม
การสร้างตลาดในหลายๆรูปแบบให้แก่
ชุมชน อีกทั้งสร้างช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสินค้า OTOP ดังกล่าว อกีทั้งการ
ยกระดับสินค้า OTOP ดังกล่าวจะเป็น
การพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของต าบลวรนครอีกดว้ย 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ต้นธาร
นครน่าน เวียงวรนคร 
  

- การ
ประชาสัมพันธแ์ละ
การเตรียมความ
พร้อมด้านอื่นๆ 

- การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ต้นธาร
นครน่าน เวียงวรนคร ถือว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ใหม่ ดังนั้นการ
ประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญ เพือ่ให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักและมาท่องเที่ยว 
 

- ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ต้นธารนครน่าน เวียงวรนคร
ในทุกช่องทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จกั
และได้มาท่องเที่ยว 
- จัดเตรียมสถานที่เพือ่รองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของต าบล  
วรนคร 
- พัฒนาบุคลากรในชุมชนเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของต าบลวรนคร 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 



 

 

326 

 
 

กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

26 ต าบลน้ า
เกี๋ยน  
อ าเภอภูเพียง 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

- ผลิตภัณฑ์ - ในการด าเนินการยังอยู่ในขั้นตอน 
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ แต่ยัง
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เป็นสินค้า OTOP 
เพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าภายในต าบล 

- หาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เป็นสินค้าOTOP 
ของต าบลให้ ได้  แล้ ว จึ ง ค่อยพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- Home Stay - คุณภาพและ
มาตรฐาน 
- การ
ประชาสัมพันธ ์ 

- เจ้าของ Home Stay ในพื้นที่ยังไม่ได้
มาตรฐานในด้านต่างๆเช่นด้านที่พัก 
อาหาร ความปลอดภัย ราคา ที่ ไม่
เท่ากัน 
- การประชาสัมพันธ์ Home Stay ใน
พื้นที่ยังมีน้อย อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียงยังมีไม่มาก 
 

- ให้ความรู้และความเข้าใจเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการ Home 
Stay 
- ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
และลูกค้าจะได้มาใช้บริการ 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- - - - 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- การสร้างรายได้เพิ่มจาก Home Stay - การต่อยอด 
Home Stay 

- เนื่องจากการเพิ่มรายได้ของ
ประชาชนจะเกิดขึ้นเมื่อมีงานในการต่อ
ยอดจาก Home Stay ซ่ึงรายได้จาก
การใช้บริการในส่วนนีย้ังมีน้อย 
 

-  ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว
และลูกค้าจะได้มาใช้บรกิาร และจะเป็น
การต่อยอดรายได้ของคนในชุมชนมากขึน้ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

27 ต าบลน้ าแก่น  
อ าเภอภูเพียง 

 
 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-การพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้
มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า 
เพิ่มช่องทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ - ในการด าเนินการยังอยู่ในขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าเพิ่มชอ่งทาง
การตลาด แตย่ังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะใช้
เป็นสินค้า OTOP เพื่อยกระดับให้เป็น
สินค้าภายในต าบล 

- หาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เป็นสินค้าOTOP 
ของต าบลให้ได้ แล้วจึงค่อยพัฒนาด้าน
การพัฒนารูปแบบสินค้าและบรกิารให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าเพิ่มชอ่งทาง
การตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- กิจกรรมผู้สูงวัยสุขภาพดี ชวีีมีสุข 
- กิจกรรมออกก าลังกายสุขสันต์ ทาน
ข้าวอร่อย ชราสุขใจ สูงวยัแข็งแรง 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าในตัวเอง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงวัยใส่
ใจสุขภาพจิตในยุค 5.0 
- กิจกรรมกฎหมาย สิทธิสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ และคนในชุมชนที่ควรเรียนรู ้

- การออกแบบ
กิจกรรม 
- การ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 
- ความรู ้ความ
เข้าใจ 

- กิจกรรมผู้สูงวัยสุขภาพดี ชวีีมีสุข 
เป็นกิจกรรมที่ต้องออกแบบกจิกรรมให้
คนในชุมชนได้เข้าใจและร่วมกันท า
กิจกรรมดังกล่าวได ้
- กิจกรรมดังกล่าวจะมีผลส าเร็จ
ต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้
ผู้สูงวัยเข้าร่วมกจิกรรมให้มากที่สุด 
- กิจกรรมสองกิจกรรมเป็นกจิกรรมที่
จะเข้าใจยากต่อผู้สูงวยั ผู้สูงอายุ  

- อบรมเชิงปฏิบัตกิาร หรอืให้ผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยแนะน าการออกแบบกิจกรรมให้เปน็
ที่สนใจ 
- ประชาสัมพันธก์ิจกรรมให้ทั่วถึงเพื่อให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารว่มให้มาก
ที่สุด 
- อบรมให้ความรู้ สร้างกิจกรรมที่จะช่วย
ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และความ
เข้าใจในกิจกรรมดังกล่าวให้มากที่สุด 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

28 ต าบลฝายแก้ว  
อ าเภอภูเพียง 

 
 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาร - การตลาด -การท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเขา้ใจและชอ่ง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์หรือ
การตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 

-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่
รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิต ภัณฑ์ชุมชน 
และจัดอบรมการสร้างตลาดในหลายๆ
รูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้างช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเท่ียว) 

- การท่องเท่ียวของสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ค้ังถี่ (ดริปกาแฟแลคั้งถี่@ค้ังถี่) 

-การประชาสัมพันธ ์ - การท่องเท่ียวของต าบล ถือว่าเป็น
การท่องเท่ียวเชิงความรู้และวัฒนธรรม 
จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์ที่มากพอสมควร เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จัก 

- ประชาสัมพันธ์ทกุช่องทาง อกีทั้งอบรม
ประชาชนให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อให้นักทอ่งเที่ยวได้
รู้จักและมาทอ่งเที่ยว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการตลาดดิจิทัล 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ
แก่ผู้สูงอาย ุ

- ความรู้ความ
เข้าใจและการ
น าไปใช้ 

- ประชาชนสว่นใหญ่ในชุมชนยังขาด
ความรู้และความเขา้ใจในการซ้ือขายใน
ตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะผู้สูงอาย ุ

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อให้ความรู้และ
สร้างศักยภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนได้
น าเอาไปใช้ในการสร้างรายได ้

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ น้ าหมักชวีภาพ สารชีวภัณฑ์ 
- การผลิตสารชีวภัณฑ์เช้ือราไตรโค
เดอร์มาและ เช้ือราบวิเวอเรีย 

- ความรู้และทักษะ - ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ าหมัก
ชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ รวมทั้งการผลิต
สารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและ 
เช้ือราบิวเวอเรีย 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้
และทักษะการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ า
หมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ การผลิตสารชีว
ภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและ เชื้อราบิว
เวอเรีย เพื่อให้ประชาชนได้น าไปสร้าง
เป็นอาชีพหรือรายได้เสริมได้ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

29 ต าบลเมืองจัง  
อ าเภอภูเพียง 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ล าไยอบแห้ง 
- คุกกี้งาขี้มอ้น 
- สครับจากเปลอืกล าไย 
- วัสดุปรับปรุงดินฮิวมัส 
- วัสดปุรับปรุงธาตุอาหาร 
 

-การผลิตสินค้า 
 
 
 
 
 
 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิค ในการ
ออกแบบโลโก้ บรรจภุัณฑ์ และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเขา้ใจและ
ช่องทางการสร้างการตลาดขาย
ออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยัง
มีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทกัษะ
และเทคนิคในการออกแบบออกแบบโล
โก้ บรรจภุัณฑ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการพัฒนาแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากล าไย 
- โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเกื้อกูล
และการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

- ความรู้และทักษะ 
 
 
 
-การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การพัฒนา การแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากล าไย 
- การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนเข้าร่วมโครงการและร่วมท า
กิจกรรมดังกล่าวยังมีน้อย 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มความรู้และ
ทักษะในการพัฒนา การแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากล าไย 
- ประชาสัมพันธ์ในทุกชอ่งทางเพื่อให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
โครงการและเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว 
อีกทั้งสร้างกิจกรรมให้น่าสนใจและ
สอดคล้องกับโครงการ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
อินทรีย์ปรับวิถีเกษตรเกษตรดั้งเดิม 
- การผลิตสารชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 

- ความรู้และทักษะ - ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การท าเกษตรอินทรีย์ปรับวิถีเกษตร
เกษตรดั้งเดิม และการผลิตสารชีวภาพ
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความรู้และ
ทักษะในการท าเกษตรอินทรีย์ปรับวิถี
เกษตรเกษตรดั้ ง เดิม  และการผลิต
ส า ร ชี ว ภ า พ จ า ก วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้ ท า ง
การเกษตร 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

30 ต าบลกองควาย  
อ าเภอเมือง 

 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากสธีรรมชาติ Eco 
printing 
 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิค ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 

-อบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะและเทคนิค
ในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้ายจากสีธรรมชาติ Eco printing ให้มี
คุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค       -ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดอบรมการสร้าง
ตลาดในหลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีก
ทั้ งสร้ า งช่องทางในการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

-การท่องเท่ียวในเชิงสืบสานภูมิปัญญา
ย้อม ผลิต ผา้ฝ้ายจากสธีรรมชาติ Eco 
printing 

-ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
จากสีธรรมชาต ิ
Eco printing  
-การประชาสัมพันธ ์

-เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากสี
ธรรมชาติ Eco printing ยังไม่ไดเ้ป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง ที่เป็นที่
รู้จัก ท าให้ความน่าสนใจมีนอ้ย 
-ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ 
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเท่าที่ควร 

- ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากสี
ธรรมชาติ Eco printing ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จัก 
จะท าให้การท่องเท่ียวกิจกรรมดังกล่าว
เป็นที่สนใจยิ่งขึ้น 
-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกช่องทาง 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-การยกระดับความมั่นคงทางอาหารใน
ต าบลกองควาย 

-ปัญหาดา้นสุขภาพ -ปัญหาสุขภาพที่พบในต าบลคือเรื่อง
อาหารที่ถกูสุขอนามัย ปลอดภยั และ
เร่ืองผู้สูงอายุ มีกิจกรรมหรือการออก
ก าลังกายน้อย 

- จัดหากล้าพันธุ์ผักข้ามปีชนิดต่างๆใหแ้ก่
ชุมชนเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
-ส่งเสริมกิจกรรมปลูกผักพื้นบา้น เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น 
 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าฝา้ยจากสี
ธรรมชาติ Eco printing 
- โครงการผักพื้นบ้านขา้มป ี
 

-ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
จากสีธรรมชาต ิ
Eco printing  
-กล้าพันธุ์ผัก
พื้นบ้าน 

-เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากสี
ธรรมชาติ Eco printing ยังไม่ไดเ้ป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง ที่เป็นที่
รู้จัก ท าใหก้ารต่อยอดเพื่อสร้างรายได้
ของชุมชนยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่
หลากหลายในชุมชนไม่ได้ 
-การจัดหากลา้พันธุ์ผกัพื้นบา้นให้
หลากหลายเพื่อให้ชาวบ้านน าไปปลกู 
ยังมีน้อย 

- ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากสี
ธรรมชาติ Eco printing ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จัก
เพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ของชุมชนที่
หลากหลาย 
- จัดหากล้าพันธุ์ผักข้ามปีชนิดต่างๆใหแ้ก่
ชุมชน เพื่อร่วมกันปลูกผักกับคนภายใน
ต าบล ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้าน
สุขภาพ โดยการใช้ผักพื้นบ้านในท้องถิ่น 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

31 ต าบลไชยสถาน  
อ าเภอเมือง  

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-ผ้ามัดย้อม(มัดใจ) 
-แหนมหมอูารมณ์ดี 
-เช้ือราบิวเวอร์เรีย สารชวีภัณฑ์ก าจัด
แมลง 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังมีความรู้ เทคนิคที่ไม่มาก ใน
การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเขา้ใจและ
ช่องทางการสร้างการตลาดขาย
ออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยัง
มีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
เกิดความรู้ ทักษะและเทคนิคในการ
ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ ให้มี
คุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

-โครงการ Circular Economy  -ความเข้าใจและ
การน าไปใช ้

-ประชาชนในชุมชนยังไม่เข้าใจ 
Circular Economy อยา่งถ่องแท้ การ
ปรับเอามาใช้ในชุมชนจะท าให้เกิด
ความสับสน 

-ให้ความรู้และการน าไปใช้ในชุมชนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างกิจกรรมเพื่อเกิด
การเข้าใจง่ายมากขึ้น 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-โครงการ U2T COVID 19 Week กา้ว
ต่อไปสู้ภัยโควิด 
-โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดว้ย
สมุนไพรพื้นบ้าน 
-โครงการ English kids camp 2021 
 

-การน าความรู้ไปใช้
และต่อยอด 

-กิจกรรมที่จัดไว้มปีระโยชนแ์ละ
สามารถน าไปใช้ในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์มากหาก
ชุมชนน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

-หน่วยงานหรือหวัหนา้ชุมชนมีการ
ตรวจสอบและน าไปใช้ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  
-หางบประมาณเพื่อต่อยอดกิจกรรมเช่น
โครงการ English kids camp 2022 
เพราะผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะสามารถน าไปใช้
ได้เช่นการท่องเท่ียวในชุมชนต่อไปได ้
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-โครงการผักพื้นบา้นข้ามปแีละการ
ยกระดับความมั่นคงทางอาหารใน
ต าบล 
-โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารจากสัตว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ความรู้และทกัษะ -ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
เร่ืองความมั่นคงทางอาหาร และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

-อบรม ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน
เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้เชี่ยวชาญ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

32 ต าบลดู่ใต้  
อ าเภอเมือง 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-ผลิตภัณฑ์ย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาต ิ
- ผลิตภัณฑ์ eco printing 
- ผลิตภัณฑ์น้ ามันนวด 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิค ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเขา้ใจและ
ช่องทางการสร้างการตลาดขาย
ออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยัง
มีน้อย 
 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทกัษะ
และเทคนิคในการออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาต ิEco 
printing ให้มีคุณภาพ ทันสมยัและเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ทอ่งเที่ยว) 

-การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บ้านดอน
มูล 

-การประชาสัมพันธ ์ -ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ 
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเท่าที่ควร 

-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกช่องทาง 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสขุภาพ
ดีและกลุ่มเปราะบาง 
- โครงการบริจาคของก้าวไกลสู้ภัยโค
วิด 
- โครงการอบรมการออกก าลังกายและ
ปรุงอาหารสุกดิบของผู้สูงอาย ุ

-กิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุและกลุ่ม
เปราะบาง 

-การท ากิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุและ
กลุ่มเปราะบาง จะต้องออกแบบให้
เหมาะสมกับอายแุละลักษณะทาง
กายภาพของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

-ออกแบบกจิกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เปน็
การส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง  
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-โครงการ Circular 
Economy workshop เปลีย่นขยะเป็น
เงิน (ปุ๋ยหมักจากฟางข้าว) 
-โครงการผักข้ามป ี

-ความเข้าใจและ
การน าไปใช ้

-ประชาชนในชุมชนยังไม่เข้าใจ 
Circular Economy อยา่งถ่องแท้ การ
ปรับเอามาใช้ในชุมชนจะท าให้เกิด
ความสับสน 
-ความรู้และทกัษะในการท าปุย๋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ให้ความรู้และการน าไปใช้ในชุมชนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างกิจกรรมเพื่อเกิด
การเข้าใจง่ายมากขึ้น 
-อบรมเชิงปฏิบัติการในการท าปุย๋หมกั
จากฟางข้าว 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

33 ต าบลถืมตอง  
อ าเภอเมือง 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ดอกไม้จันทน ์
-ขนมเทียนแกว้ 

-ผลิตภัณฑ์ยังไม่
เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง 

-ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นส่วนใหญ่ยังท าใช้
ภายในชุมชน ยังไม่ได้ยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น  

-ส่งเสริมทางด้านการผลิตให้ได้คุณภาพ 
และเพิ่มมูลค่าทางด้านการตลาดให้มาก
ขึ้น 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

-ส่งเสริมอาชีพการจัดอาหารแบบโต๊ะ
จีน 

- งบประมาณ -  อาชีพการจัดอาหารแบบโต๊ะจีน 
จ ะต้ อ ง ใ ช้ งบปร ะมา ณ ในก า ร รั บ
ท าอาหารและงานจัด เลี้ ยง  ดั งนั้ น
จ ะต้ อ งมี งบประมาณที่ ส า รอง ใช้  
เนื่องจากชุมชนมีงบประมาณไม่มาก 

- จัดงบประมาณเพื่อใช้เป็นทุนส ารองใน
การรับจัดงานเล้ียงและการท าอาหาร 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคน
พิการ 
- ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก  
- ตรวจโรคเบาหวานในชุมชน 
 

- ความรู้ความ
เข้าใจ 
- งบประมาณ 

- ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
- ความรู้และความเข้าใจในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
- งบประมาณในการจัดหาแถบตรวจ
โรคเบาหวาน ไม่เพียงพอ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้ า ใจ ในเรื่ อ งสงเคราะห์ เบี้ ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
- จัดหารงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อซื้อแถบ
ตรวจโรคเบาหวาน ให้เพียงพอต่อชุมชน 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- การปลูกผักปลอดสารพิษในระดับ
ครัวเรือน 
- การแปรรูปผลผลิตจากพืชและสัตว ์

-ความรู้และทกัษะ -ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะ
การปลูกผักปลอดสารพิษในระดับ
ครัวเรือน 
-ขาดความรูแ้ละทักษะการแปรรูป
ผลผลิตจากพืชและสัตว ์
 

-อบรม ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน
เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้การปลูกผัก
ปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน 
- อบรม ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน
เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้การแปรรูป
ผลผลิตจากพืชและสัตว ์
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

34 ต าบลนาซาว  
อ าเภอเมือง 

 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-ผลิตภัณฑ์จากการยอ้มสีธรรมชาต ิ
- ผลิตภัณฑ์จากการย้อมด้วยวธิี Eco-
printing 
- ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น 
เครื่องส าอาง น้ ามันไพล สมุนไพรแช่
เท้า เป็นต้น 
- น้ าพรกิซะป๊ะนาซาว 
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าตาโก้ง 
- ผลิตภัณฑ์จากจักสาน 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิค ในการ
ออกแบบโลโก้ บรรจภุัณฑ์ และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเขา้ใจและ
ช่องทางการสร้างการตลาดขาย
ออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยัง
มีน้อย 
 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทกัษะ
และเทคนิคในการออกแบบออกแบบโล
โก้ บรรจภุัณฑ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- ทริปท่องเท่ียว  
“นั่งสามล้อผ่อวิถีนาซาว” 

-การประชาสัมพันธ ์ -ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ 
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเท่าที่ควร 

-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกช่องทาง 
- พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวให้สวยงาม
และดึงดูดนักท่องเท่ียว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-กิจกรรมการท าน้ าสมุนไพรและท าตุง
ล้านนา 
-กิจกรรมท าน้ าพริกสมุนไพรซะป๊ะและ
เต้นต้านโรค 
 

- การ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
- งบประมาณ 

- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้
ประชากรในชุมชนมาร่วมกิจกรรมยังไม่
ทั่วถึง ซึ่งท าให้มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่มาก
เท่าที่ควร 
- ในการกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมี
งบประมาณในการจัดท าวัตถุดิบเพื่อ
สร้างลิตภัณฑ์ ซ่ึงไม่เพียงพอ 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับรู้ข้อดีของกิจกรรมดังกล่าว 
และมาเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด 
- จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อท าให้
กิจกรรมดังกล่าวได้มีผลส าเร็จและต่อ
ยอดได้ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- กิจกรรมปลูกผักขา้มปีเพื่อความมั่นคง
ทางอาหารของคนในชุมชน 
- กิจกรรมท าน้ ามันไพลและสมุนไพร
ตากแห้ง 

- งบประมาณใน
การจัดหาต้นกล้า
ส าหรับปลูกผัก 

- งบประมาณในการจัดหาต้นกล้า
ส าหรับปลูกผักพร้อมทั้งการให้ความรู้
ในการปลูกและดแูลรักษา 

- จัดงบประมาณทั้งทางด้านการหาต้น
กล้าผัก วัตถุดิบสมุนไพร และวิทยากร
ส าหรับให้ความรู้ในการปลูกและดแูล
รักษา 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

35 ต าบลในเวียง  
อ าเภอเมือง 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- - - - 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

ท่องเที่ยวจังหวัดนา่น 
- งานประเพณีแข่งเรือ “ชิงถ้วย
พระราชทาน” จังหวัดน่าน เฉลิมฉลอง
กฐินพระราชทาน 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทาง
จักรยานเพือ่การทอ่ง เที่ยวเช่ือมสอง
เมืองเก่าน่าน “ไหวพ้ระ ๙ วัด ชมเกา้วถิี
ชีวิต ๙ กิโลเมตร” 
- โครงการประดับตกแต่งแสงสว่าง
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
เวลากลางคืนในเขตเมืองเก่าน่าน 
- โครงการส่งเสริมการแข่งเรือเชื่อม
ความสัมพันธ์ไมตรีระหวา่งกลุ่มประเทศ
กลุ่มน้ าโขง 
- โครงการประเพณีลอยกระทง 
- โครงการพธิีแห่เทียนพรรษา 

- การ
ประชาสัมพันธ ์ 

-การท่องเท่ียวจังหวัดนา่น ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในระดับดีมาก แต่
โดยรวมจะไปอยู่ในส่วนของการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ สถานที่ต่างๆ 
ในช่วงฤดูหนาวเป็นส่วนใหญ่ ส่วน
ทางด้านประพณี วัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที ่ยังไม่เป็นที่
นิยมเท่าที่ควร 

- ท าการประชาสัมพันธ์ในทุกชอ่งทาง 
สนับสนุนให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดนา่น ทีจ่ะสามารถเที่ยวได้ทุก
ฤดูกาล ทกุเทศกาลตลอดทั้งปี 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

- โครงการสนับสนุนสืบชะตาหลวง 
ให้กับวัดพระธาตุชา้งค้ าวรวิหารและวัด
มิ่งเมือง 
- โครงการสนับสนุนสืบสานประเพณยีี่
เป็ง กับวัดในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
- โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่นา่น 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- - - - 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

36 ต าบลบ่อ  
อ าเภอเมอืง 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- สบู่รังไหม 
- ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (หมวก) 
- ผลิตภัณฑ์การแปรรูป กลว้ย 
- ข้าวแคบ 

-การผลิตสินค้า 
 
 
 
 
 
-การตลาด 

-ชุมชนจะต้องผลิตสินค้าเพื่อยกระดับ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และ
แข่งขันกับชุมชนอื่นเพราะผลิตภัณฑ์ยัง
ไม่เป็นเอกลักษณ์ พบเห็นได้ทั่วไป 
-การตลาดยังขาดความรู้เรื่องการ
ออกแบบโลโก้และออกแบบ 
packaging การจ าหน่าย ช่องทางการ
สร้างการตลาดขายออนไลน์หรือ
การตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย  
 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทกัษะ
และเทคนิคในการออกแบบและสร้าง
สินค้า ให้มีคุณภาพ ทันสมยัและเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 
 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- ผลิตภัณฑ์จักสานของผู้สูงอาย ุ
- โครงการความรูก้ฎหมายการทะเลาะ
วิวาทและการลักทรัพย ์

- ทักษะของ
ผู้สูงอาย ุ
- ความรู้ความ
เข้าใจ 

- ผลิตภัณฑ์จักสานต้องใช้ทักษะในการ
ผลิต ผู้สูงอายุบางท่านยังไม่มีทักษะมา
ก่อนท าให้ผลิตงานได้ช้า 
- ในเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก 
ท าให้เกิดความสับสนได ้

- ให้ความรู ้อบรมในเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มทักษะให้แก่ผู้สูงอาย ุ
- ให้ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องกฎหมาย
การทะเลาะวิวาทและการลักทรัพย์ โดย
ใช้ผู้เช่ียวชาญ และควรจะอบรมให้แก ่
ก านัน ผู้ใหญ่บา้น หรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น
ก่อน จะได้ไปใช้ในภายในชุมชนตัวเองได้ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการท าปุย๋หมกัอินทรยี ์
- โครงการบ้านพอเพียงชนบท 

- ความรู้ความ
เข้าใจ 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และขาดทักษะทั้ งการท าปุ๋ ยหมัก
อินทรีย์ และเศรฐกิจพอเพียง 

-  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้และทักษะต่างๆ จะได้น าไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

37 ต าบลบ่อสวก  
อ าเภอเมือง 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสธีรรมชาต ิ
- ผลิตภัณฑ์ผงนัวจากผักไชยา 
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดนางฟ้า 
- ผลิตภัณฑ์เซรั่มเซริซีนไหม 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
- ผลิตภัณฑ์จากหญ้าเอ็นยืด 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนยังขาดความรู้ เทคนิคการผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบโล
โก้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
-การท าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีน้อย อีกทั้งความเข้าใจและช่อง
ทางการสร้างการตลาดขายออนไลน์
หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย 

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะ
และเทคนิคในการออกแบบและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ 
ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวเกษตรปลอดภัยเชิง
สร้างสรรค์ในต าบลบ่อสวก 

-การประชาสัมพันธ ์ -เส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย
เชิงสร้างสรรค์ในต าบลบ่อสวกยังเป็น
เ ส้ น ท า ง ใ ห ม่  ที่ จ ะ ใ ช้ ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเท่าที่ควร  

-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกช่องทาง 
- พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้สวยงาม
และดึงดูดนักท่องเท่ียว 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- กิจกรรมส่งเสริมสัมมาอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง(สมุนไพรแช่
เท้าและน้ ามันมะกรูด) 
- กิจกรรมส่งเสริมสัมมาอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง(แปรรูปเห็ด
นางฟ้าและซาลาเปาจากเห็ด) 
-หมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอาย ุ

- ความรู้และทักษะ 
- งบประมาณ
ส าหรับการต่อยอด
เพื่อเป็นอาชีพ 
 

-ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางยัง
ขาดความรู้และทักษะ ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์  
- กิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นช่องทางใน
ก า ร ส ร้ า ง อ า ชี พ ใ น อ น า ค ต ข อ ง 
ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ซ่ึง
จะต้องใช้งบประมาณเพื่อการต่อยอด
ในปีต่อๆไป 

- อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรที่
สามารถให้ความรู้และทักษะแต่ผู้เข้าร่วม
อบรมได้ 
- หางบประมาณเพื่อต่อยอด สนับสนุน
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพใน
อนาคตของ ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่ม
เปราะบาง 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ (ปุ๋ย
หมักและน้ าหมัก) 
- โรคและแมลงศัตรูท่ีส าคัญและการ
ป้องกันโดยใช้สารสกัดสมุนไพรพื้นบา้น 

- ความรู้ความ
เข้าใจ 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และขาดทักษะทั้งการท าปุ๋ยหมักและ
น้ าหมัก  รวมถึ งสารสกัดสมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรู
ที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากร
ที่ เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้และทักษะ
ต่างๆ จะได้น าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

38 ต าบลผาสิงห์  
อ าเภอเมือง 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต าบล - ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้
ยกระดับสินค้า 
OTOP 

-ชมุชนยังไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่จะ
ใช้ยกระดับสินค้า OTOP ในต าบลได้ 

- หาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ยกระดับสินค้า 
OTOP ในต าบลได้เพื่อจะใช้เพื่อหารายได้
เพิ่ม อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญไปช่วย
ชุมชน 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการอบรมนวดแผนไทย 
- โครงการสินค้าชุมชนหรือตลาดนัดริม
ทาง 
- โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ 

- ความรู้และทักษะ 
- งบประมาณ 

- ขาดความรู้และทกัษะการนวดแผน
ไทยที่ถูกต้องและสามารถจะเป็นอาชีพ
เสริมได้ 
- โครงการสินค้าชุมชนหรือตลาดนัดริม
ทาง 
และ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุผู้
พิการ เป็นโครงการที่ต้องใช้
งบประมาณเพื่อใช้ในโครงการ
ค่อนข้างมาก ซ่ึงในหน่วยงานมี
ประมาณที่จ ากัดจึงท าให้โครงการไม่
ต่อเนื่อง  

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการนวด
แผนไทยเพื่อเพิ่มทักษะและสามารถน าไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ 
 
- จัดหางบประมาณเพิ่มส าหรับโครงการ
สินค้าชุมชนหรือตลาดนัดริมทาง และ 
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างราบรื่น จะ
ต่อเนื่อง 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
- ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพยีง 

- ความรู ้ความ
เข้าใจ 

- ประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจที่
แท้จริงของการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง และ การปลูก
ผักปลอดสารพิษที่ถกูต้อง 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารให้แก่ประชาชน 
เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้เสริมได้ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

39 ต าบลเรือง  
อ าเภอเมือง 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- - - - 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลเรือง 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-  โครงการพัฒนาอาชพิและฝีมือ
แรงงาน(ช่างตัดผม เสริมสวย) 
- การจัดการบัญชกีองทุนหมู่บา้นด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 
 

- ความรู้และทักษะ - ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การพัฒนาอาชีพ และการจัดการบัญชี
กองทุนหมู่บ้านดว้ยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอกเซล 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อความรู้และ
ทักษะในการพัฒนาอาชพี และการ
จัดการบัญชีกองทุนหมู่บ้านดว้ยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอกเซล 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-  โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภยัพิบัติ 
- การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการ
ก าจัดขยะด้วยถังหมุนหมกั 

- งบประมาณ - อาสาภยัพิบัติและการสร้าง การ
พัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการก าจัดขยะ
ด้วยถังหมุนหมกั ต้องใช้งบประมาณ
เพื่อให้โครงการต่อเนื่อง 

- จัดหางบประมาณเพื่อใช้ในโครงการทัง้
ฝึกอบรมจิตอาสาภยัพิบัต ิและการพัฒนา
ระบบต้นแบบเพื่อการก าจัดขยะด้วยถัง
หมุนหมัก เพือ่ให้โครงการด าเนินไปอยา่ง
ต่อเนื่องและต่อยอดในชุมชนต่อไป 
 
 



 

 

348 

 
 

กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

40 ต าบลสะเนียน  
อ าเภอเมือง 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- กระเปา๋ผ้าลายเขียนเทียน 
- เครื่องประดับเงิน 
- ปลอกผ้าหุ้มแก้ว 
- กระเปา๋ผ้าสไตล์ญี่ปุ่น 
- ผ้าคลุมสไตลญ์ี่ปุ่น(ยูกาตะ) 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก 
- แหนมเห็ดนางฟ้า 
- ข้าวปุกปิ๊ก 
- น้ าพรกิเห็ดแม่อุย้ 
- อิว้เมี่ยน น้ าเต้าหู ้

- การตลาด -การท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆและช่องทางการสร้างการตลาด
ขายออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบ
อื่นๆ ยังมีน้อย 
 

-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จัก เพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวกจิกรรมการสร้างสินค้า 
OTOP 

- การ
ประชาสัมพันธ ์

- การท่องเท่ียวการท่องเท่ียวกิจกรรม
การสร้างสินค้า OTOP จะเป็นที่สนใจ
เมื่อสินค้า OTOP ของต าบลมีชือ่เสียง 

- ประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีชือ่เสียง อีกทั้ง
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวเพิ่มเติมใน
หลายๆช่องทาง เพือ่ให้นักทอ่งเที่ยวได้
รู้จักและเข้ามาท่องเที่ยว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- โครงการสุขใจสูงวัย (อบรมท าลูก
ประคบสมุนไพร น้ าสมุนไพรพื้นบ้าน) 

- ความรู้และทักษะ - ผู้สูงวัยหรอืประชาชนที่รว่มกิจกรรม 
ขาดความรู้และทกัษะ 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ท าลูกประคบสมุนไพร น้ าสมุนไพรพื้นบา้น 
เพื่อต่อยอดให้เป็นรายได้เสริมต่อไป 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน 
- โครงการผักขา้มป ี

- ความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ 
 
 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการแยกขยะ การน าขยะไปใช้
ประโยชน์ให้สูงสุด การขยายพันธุ์พืช
และการปลกูพืชผัก  
 

- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และเพิ่ม
ทักษะในเรื่องการแยกขยะ การน าขยะไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์ 
การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชผัก  
เพื่อต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

41 ต าบลกลางเวียง  
อ าเภอเวยีง
สา 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-ผ้ามัดย้อมสธีรรมชาติ ธรรมงาม 
- น้ าพรกิกากหม ูล าแต้@เวียงป้อ 
-Boxset หวัเรือแข่งเอกลักษณ์น่าน 
-ยานวดสมุนไพร คนกลางเวียง 
-ผงสมุนไพรแช่เท้าสุขใจ๋ 
-น้ าพริกลาบปลา ลาบปลาสา 

- ผลิตภัณฑ์ 
- การตลาด 

-สินค้ามีเอกลักษณ์สามารถยกระดับ
คุณภาพได้ หากเพิ่มเรื่องบรรจุภัณฑ์
สินค้าให้สวยงามและทันสมัย 
-ให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงสินค้า 
และการท าการประชา สัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ มีน้อย ท าให้ผู้บริโภคไม่
รู้จักแบรนด์และสินค้า อีกทั้งช่องทาง
ในการจัดจ าหน่ายมีไม่มาก  

-การอบรมความรู้และทักษะที่ 
ส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์ , บรรจุ
ภัณฑ์, โลโก้, การตลาดออนไลน์, 
การจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ฯ 
-การอบรมความรู้และทักษะที่ 
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
 เพื่อหาช่องทางจ าหน่ายที่หลากหลาย 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- โครงการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
การท าลาบ 
 

-การประชาสัมพันธ ์ -ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ที่ดีพอ นักท่องเที่ยวยัง
ไม่รู้จักการท่องเท่ียวในรูปแบบนี้ 

- การอบรมความรู้และทักษะที่ 
ส่งเสริมการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น 
การพัฒนานักสื่อความหมาย/ไกด์ท้องถิ่น
, ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวชุมชน และ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ชุ ม ช น เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  เ พื่ อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวทุกช่องทาง 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และกลุ่มเปราะบาง การส่งเสริมอาชีพ
ยาสมุนไพร 

-ความรู้และทกัษะ -กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ไม่
ค่อยมี โอกาสท ากิจกรรมกลุ่ ม เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ท าให้ทักษะใน
การท ากิจกรรมมีน้อย 

-อบรมเชิงปฏิบัติแก่กลุ่มผู้สูงอายุและ
กลุ่มเปราะบางเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะจนสามารถสร้างเป็นรายได้ต่อไป 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร 
- โครงการผักขา้มป ี

-ความรู้ความเขา้ใจ -เกษตรกรขาดทักษะและความรู้ใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง
ทางอาหารและการปลูกพืช ไว้ ใน
ครัวเรือน 

-การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
เพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงทาง
อาหารและการปลูกพืชไว้ในครัวเรือน 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

42 ต าบลขึ่ง  
อ าเภอเวยีง

สา 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

-ผ้าทอ 
-ผลิตภัณฑ์ซอสมะแขว่น 
-กล้วยอบเนย 

-การตลาด 
 
 
 
 
 
 

- สินค้าผ้าทอและกล้วยอบเนยส่วน
ใหญ่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่อื่น ยัง
ไม่โดดเด่น รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ การหา
ช่องทางจ าหน่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ยกระดับสินค้า และให้ผู้บริโภคได้รู้จัก
สินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ซอสมะ
แขว่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็น
จุดแข็งอยู่แล้ว 
 

-การอบรมความรู้และทักษะที่ 
ส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์ , บรรจุ
ภัณฑ์ , โลโก้ , การตลาดออนไลน์และ
รูปแบบอื่นๆ อีกทั้ งเพิ่มช่องทางการ
น าเสนอ เผยแพร่ การจัดแสดงสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึง 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

-การท่องเท่ียวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
(วัดขึ่งเจริญ, พระพุทธรูปทองทิพย์, 
เขตอนุรักษ์ปลาและสัตว ์
น้ า, หนองน้ าครก, หาดกิติ, หาดหิน
ขาว, ปราชญ์ด้านการทอผ้า) 
 

-การประชาสัมพันธ ์ -การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ดั ง ก ล่ า ว ยั ง ไ ม่ ดี พ อ 
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักในวงกว้าง 

- ในพื้นที่ต าบลมีจุดแข็ งด้านสถานที่
ท่องเที่ยวและธรรมชาติอยู่แล้ว ควรจะ
ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ โ ด ด เ ด่ น  เ พื่ อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวทุกช่องทาง 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

-การพัฒนาระบบที่จะส่งเสริมการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ
กลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย 

-กิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุและกลุ่ม
เปราะบาง 

-กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุและกลุ่ม
เป ร า ะบา งยั งมี น้ อ ย เกิ น ไป  โ ดย
เป้าหมายคือการต่อยอดการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้
ผู้ สู งอายุและกลุ่ม เปราะบาง  ได้มี
กิจกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
จากรายได้และกิจกรรมในส่วนนี้ 

- ย ก ระดั บก ารท่ อ ง เที่ ย วชุ มชน เชิ ง
สร้างสรรค์ให้โดดเด่น ถ้านักท่องเที่ยวเข้า
มามากขึ้น จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้ เพราะ
บุคคลเหล่านี้สามารถอบรมความรู้และ
ทักษะที่ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

 ส่งเสริมการยกระดับการ 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ เช่น การ 
พัฒนานักสื่อความหมาย/ไกด์ท้องถิ่น , 
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวชุมชน  
 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

-การท าเกษตรปลอดภยัหรือเกษตร
อินทรีย์ในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม ่
 
 
-การจัดการขยะในชุมชนอยา่งยั่งยืน 

-ทักษะและความรู้
การท าเกษตร
ปลอดภัยหรือ
เกษตรอินทรีย ์
 
-ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

-เกษตรกรขาดทักษะและความรู้การท า
เกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย ์
ที่ถูกต้องอยา่งถ่องแท ้
 
-ชุมชนยังขาดความรู้และความรว่มมือ
ในการจัดการขยะในชุมชน 

-การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ 
ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย 
หรือเกษตรอินทรีย ์
-การอบรมความรู้และทกัษะที ่
ส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
เกษตรอินทรีย์ การออกแบบบรรจุ 
ภัณฑ์, การตลาดออนไลน์ เป็นต้น 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน  
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

43 ต าบลตาลชุม  
อ าเภอเวยีง

สา 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- กลว้ยฉาบ 
- ข้าวเกรียบ 
- น้ าพรกิ 

-การผลิตสินค้า 
-การตลาด 

-ชุมชนจะต้องผลิตสินค้าเพื่อยกระดับ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และ
แข่งขันกับชุมชนอื่นเพราะผลิตภัณฑ์ยัง
ไม่เป็นเอกลักษณ์ พบเห็นได้ทั่วไป 
-การตลาดยังขาดความรู้ เรื่ องการ
อ อ ก แ บ บ โ ล โ ก้ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ 
packaging การจ าหน่าย ช่องทางการ
สร้ า งการตลาดขายออนไลน์ หรื อ
การตลาดรูปแบบอื่นๆ ยังมีน้อย  

-กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะ
และเทคนิคในการออกแบบและสร้าง
สินค้า ให้มีคุณภาพ ทันสมัยและเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค 
-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่ รู้ จัก เพื่อยกระดับให้ เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และจัดอบรมการสร้างตลาดใน
หลายๆรูปแบบให้แก่ชุมชน อีกทั้งสร้าง
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ต าบล
ตาลชุม 

-การประชาสัมพันธ ์ -ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ เพียงพอ 
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเท่าที่ควร 

-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกช่องทาง 
-จั ดอบรมเชิ งปฏิบัติการเพื่ อพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเท่ียววิถี
ชุมชน 
- อาหารเพื่อสุขภาพและการออกก าลัง
กายส าหรับผู้สูงอาย ุ
 

- ความรู้เกีย่วกับ
เทคโนโลยีต่างๆ 
- ความรู้และ
กิจกรรม 

- ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ใน
การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อช่ วย ในการ
ท่องเที่ยว เช่นผู้สูงอายุ 
- ความรู้และทักษะการท าอาหารเพื่อ
สุขภาพประชาชนยังมีไม่มากและการ
ออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุที่ถูกต้อง 

- จัดอบรมความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การท่องเท่ียววิถีชุมชน 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการท าอาหาร
เพื่ อสุขภาพและการออกก าลั งกาย
ส าหรับผู้สูงอายุ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- การท าเกษตรอินทรียแ์ละการใช้
สารชีวภาพในชุมชน 
 
- โครงการท าบัญชีรายรับ รายจ่าย
ส าหรับชุมชน 

-ความรู้และทกัษะ -ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะ
การท าเกษตรอินทรยี์และการใช้
สารชีวภาพในชุมชน 
-ขาดความรูแ้ละทักษะการท าบัญชี
รายรับ รายจ่ายส าหรับชุมชน 

-อบรม ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน
เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้การท าเกษตร
อินทรีย์และการใช้สารชีวภาพในชุมชน
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
- อบรม ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน
เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้การท าบัญชี
รายรับ รายจ่ายส าหรับชุมชน 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

44 ต าบลนาเหลือง  
อ าเภอเวยีง

สา 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- น้ าพรกิเครื่องแกงส าหรับผู้สูงอาย ุ
“ตราอุ๊ยม่วน" 
- กระทอ้นเชื่อมอบแห้ง มะไฟจีน 
มะม่วงหาวมะนาวโห ่
- ยาหม่องยาดม “ตราแมป่้า” 
- ผ้าปกัเอนกประสงค์ 
- ไส้อั่วสมุนไพร “ตราแมย่่า” 

-การตลาด -เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีเอกลกัษณ์ การ
บรรจุภัณฑ์และโลโก้ ท ามาได้ดี แต่การ
ท าการประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง
ต่างๆ มีน้อยเกินไป อีกทั้งความเขา้ใจ
และช่องทางการสร้างการตลาดขาย
ออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบอื่นๆ ยัง
มีน้อย 

-ประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู้จักเพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสร้างตลาดในหลายๆรูปแบบ
ให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้างช่องทางในการจดั
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
“สักการะปูจ่า พามว่นใจ๋ ไปผ่อ 
ธรรมชาติบ้านใน” 

-การประชาสัมพันธ ์ -ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ ให้
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเท่าที่ควร 

-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกช่องทาง 
- พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวให้สวยงาม
และดึงดูดนักท่องเท่ียว 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- อบสมุนไพรสปาสุ่มไก ่
- ตลาดขายสินค้าส าหรับผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

- ประชาสัมพันธ ์
-งบประมาณ
ส าหรับการต่อยอด
เพื่อสร้างรายได้ 
- ความรู้และความ
เข้าใจ 
 

- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้
ประชากรในชุมชนมาร่วมกิจกรรมยังไม่
ทั่วถึง ท าให้มีผู้ร่วมกิจกรรมมีน้อย 
- ในการอบสมุนไพรสปาสุ่มไก่ ดังกล่าว
หากมีงบประมาณในการต่อยอดเพื่อ
สนับสนุนให้เป็นกิจกรรมสร้างรายได้ใน
ชุมชนต่อไป 
- ความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เครือข่ายตลาดในชุมชนยังมีน้อย 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับรู้ข้อดีของกิจกรรมดังกล่าว 
และมาเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด 
- จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อท าให้
กิจกรรมดังกล่าวได้มีผลส าเร็จและต่อ
ยอดได้ 
- จัดการอบรมเพื่อสร้างแนวทางการ
สร้างตลาดในหลายๆรูปแบบ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการผักขา้มปี ผกัพื้นบ้าน
ยกระดับความมั่นคงทางอาหาร 
 
- ปุ๋ยหมักชวีภาพจากใบไม ้

- ความรู้ความ
เข้าใจ 
 

- ความรู้ความเข้าใจในการปลูกผัก 
ดูแลรักษาเพื่อยกระดับผกัพื้นบ้านให้
เป็นความมั่นคงทางอาหาร 
- ความรู้ความเข้าใจในการท าปุย๋หมัก
ชีวภาพจากใบไม้ 

-อบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ความเข้าใจใน
การปลูกผัก ดูแลรักษาเพื่อยกระดับผัก
พื้นบ้านให้เป็นความมั่นคงทางอาหาร 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ความ
เข้าใจในการท าปุย๋หมกัชีวภาพจากใบไม้ 
และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

45 ต าบลน้ าปั้ว  
อ าเภอเวยีง

สา 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- มะมว่งส าหรับการส่งออก - คุณภาพ 
- การตลาด 

- ในการผลิตมะมว่งส าหรับส่งออก 
ต้องมีคุณภาพดีระดับส่งออก ดังนั้น
เกษตรกรต้องมีความรู้และทักษะใน
การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมากที่สุด  
- การสร้างตลาดและเครือข่ายเพือ่ใช้
ในการขายสินค้ามีนอ้ย 
 

-ให้ความรู้ ฝกึทักษะโดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าให้มี
คุณภาพมากพอที่จะส่งออกได ้
- ให้ความรู้ฝึกทักษะ ให้ค าปรึกษาและหา
ตลาดให้แก่สินค้าดังกล่าว ในหลากหลาย
ช่องทาง ตลาดส่งออก ตลาดออนไลน์
เป็นต้น 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่ง
ท่องเที่ยวริมน้ าน่าน 

-การประชาสัมพันธ ์ -ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ ให้
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักเท่าที่ควร 

-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว 
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกช่องทาง 
- พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวให้สวยงาม
และดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการส่งเสริมสายใยแห่งวัด 
- โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 

- การ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้คนในชุมชน
เข้าร่วมโครงการ 

-การประชาสัมพันธ์เพือ่ให้คนในชุมชน
เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ทั่วถึง คนใน
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

- ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ เห็น
คุณค่าของกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยชวีภาพ 
ต าบลน้ าปั้ว 
- กองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 

- ความรู้ความ
เข้าใจ 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และขาดทักษะทั้งการท าปุ๋ยชวีภาพ 
และการคัดแยกขยะ 

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้และทักษะต่างๆ จะได้น าไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

46 ต าบลส้าน  
อ าเภอเวยีงสา 

 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- แพะต าบลส้าน 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าทอต าบลส้าน 

- คุณภาพสินค้า 
- การตลาด 

- การพัฒนาคุณภาพสินค้า แพะ
ต าบลส้าน ต้องใช้องค์ประกอบหลายๆ
อย่าง ไม่วา่ งบประมาณ เวลา อีกทั้ง
ความรู้และทักษะของเกษตรยังมีไม่
มาก 
- การท าการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆและช่องทางการตลาด
ขายออนไลน์หรือการตลาดรูปแบบ
อื่นๆ ยังมีน้อย 
 

- จัดหางบประมาณ การวจิัย การอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรได้
ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมากที่สุด 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 
เพื่อยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
จัดอบรมการสร้างตลาดในหลายๆ
รูปแบบให้แก่ชุมชน อกีทั้งสร้างช่องทาง
ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- ท่องเที่ยวชุมชน ทอผ้าต าบลส้าน - การ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยว 

- การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
มาก ซ่ึงในส่วนนี้ทางชุมชนยังมีน้อย 
 

- ประชาสัมพันธ์ในทุกชอ่งทางเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักและได้เข้ามา
ท่องเที่ยวให้มากที่สุด 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- - - - 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

47 ต าบลไหล่น่าน  
อ าเภอเวยีง

สา 
 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ยาหม่องตราคนงามบ้านหล่าย 
- ผลิตภัณฑ์จากผ้ายอ้มจากสีธรรมชาต ิ
- ผลิตภัณฑ์จาก Eco-Printing 
- ไม้กวาดดอกหญ้า 
- กระเปา๋จากซองกาแฟ 
- ไส้อั่วสมุนไพรจากบ้านห้วยสอน 

- การตลาด - ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นสามารถจะ
ยกระดับเป็นสินค้าคุณภาพสูงได้ 
จ าเป็นต้องมีปัจจยัด้านการตลาดที่ดี 
ทั้งตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ ซ่ึง
ทางชุมชนยังขาดเรื่องนี้ 

- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และอบรม
การสร้างตลาดในรูปแบบต่างเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าระดับสงู
ต่อไป 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวในชุมชน “วัฒนธรรม
การท่องเท่ียวบา้นไหล่น่าน” 
- “กาดข่วงสะหลี” ตลาดนัดชุมชนเพื่อ
คนในชุมชน 

- การ
ประชาสัมพันธ ์

- การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวใน
ต าบลยังมีน้อย ท าให้นกัท่องเที่ยวยังไม่
รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 

- ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวในทกุ
ช่องทาง เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่
และ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักทอ่งเที่ยวต่อไป 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

-โครงการชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอาย ุ
เช่นกิจกรรมสปาสุ่มไก่ สนามเปตอง 
- โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมแก่
ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เช่นท ายา
หม่อง ไส้อั่ว ไม้กวาดดอกหญ้า 

- ความรู้และทักษะ - ความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อย เพราะสว่นใหญ่เป็น
ผูสู้งอายุและกลุ่มเปราะบาง 

- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะการท ากิจกรรมต่างๆ 
เพื่อจะได้พัฒนาเป็นอาชพีเสริมเพิ่ม
รายได้ต่อไป 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการผักขา้มปี  
- โครงการผักพื้นบ้านกบัการยกระดับ
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
- กิจกรรม ขยะแลกไข ่

- ความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ 

- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในเรื่องการขยายพันธุ์พืช
และการปลกูพืชผัก และการแยกขยะ 
การน าขยะไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุด  
 

- อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้และเพิ่ม
ทักษะในเรื่องการขยายพันธุ์พืชและการ
ปลูกพืชผัก และการแยกขยะ การน าขยะ
ไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุด เพื่อต่อยอดไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

48 ต าบลอ่ายนาไลย  
อ าเภอเวยีง

สา 
 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- เห็ด 
- ผ้าทอบ้านพะเยา 
 

- การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 
- การตลาด 

- การยกระดับคุณภาพเห็ดให้เป็น
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ต้องใช้ความรู้ 
ความเข้าใจและทกัษะเป็นอย่างสูง ซ่ึง
ทางต าบลยังขาดความรู้ดังกล่าว 
- การตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย 
และมีการแข่งขันสูง 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มเติมความรู้ 
ความเข้าใจและทกัษะในการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่องทางในการจัด
จ าหน่ายในทุกๆ ช่องทาง 
- อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างช่องทางในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทาง อกีทั้ง
ยกระดับคุณภาพให้โดดเด่นเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 
 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- การท่องเท่ียวเชิงเกษตร(การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ) 

- การ
ประชาสัมพันธ ์

- การท่องเท่ียวเชิงเกษตร(การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ) จะเป็นไปในทางที่ดี ถ้าผลผลิต
เห็ดมีคุณภาพและโด่งดังเป็นที่ต้องการ 
ซ่ึงปัจจุบันยังไม่อยู่ในจุดดังกล่าว  

- ส่งเสริมให้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ในชุมชน
เป็นที่รู้จัก จะท าให้การท่องเท่ียวเชิงเกษตร
(การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ) เป็นที่รู้จักไปด้วย 
อีกทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งผลิตภัณฑ์และการ
ท่องเที่ยวในทุกช่องทาง 
 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- - - - 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- - - - 
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

49 ต าบลพงษ์  
อ าเภอสันติสุข 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มมีสีที่มีส่วนผสม
ของสารสกัดเปลือกกล้วยน้ าว้า 
- ผลิตภัณฑ์โฟมท าความสะอาดมือแบบ
แห้งที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือก
กล้วยน้ าวา้ 

- การตลาด - ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์มีการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบที่
ส าคัญ สามารถยกระดับเป็นสินค้า 
OTOP คุณภาพระดับสูงได้ แต่ยังขาด
ในเรื่องการตลาด การท าบรรจภุัณฑ์ที่
โดดเด่น ขาดช่องทางการจ าหน่าย 
ช่องทางการตลาดทั้งการตลาด
ออนไลน์และการตลาดแบบอื่น 

- อบรมให้ความรู้ด้านการตลาด จัดอบรม
การสร้างตลาดในหลายๆรูปแบบให้แก่
ชุมชน อีกทั้งสร้างช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเป็น
สินค้า OTOP คุณภาพระดับสูง 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
 

- โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้า
สู่วัยสูงอาย ุ
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ
สตรีต าบลพงษ์ 
 -  โครงการ เยาวชนรุ่ น ใหม่ ใ ส่ ใ จ
วัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมใจต้านยาเสพติด 

-การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนเข้าร่วมโครงการและร่วมท า
กิจกรรมดังกล่าวยังมีน้อย 

- ประชาสัมพันธ์ในทุกชอ่งทางเพื่อให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
โครงการและเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว 
อีกทั้งสร้างกิจกรรมให้น่าสนใจและ
สอดคล้องกับโครงการ 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- โครงการงานปักผา้ชาวเขา - ความรู้และทักษะ - ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การสร้างผลิตภัณฑ์งานปักผ้าชาวเขา
ให้โดดเด่น 

- อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อความรู้และ
ทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์งานปักผา้
ชาวเขาใหโ้ดดเด่น เพื่อน าไปสร้างรายได้
เสริมจากโครงการนี้  
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กลับสารบัญ 

แนวทางพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล จากการวิเคราะห์ GAP Analysis 
 

ที ่
ชื่อต าบล 
ชื่ออ าเภอ 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็น
จุดเด่น 

เป้าหมาย ปัญหาท่ีพบ สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา 

50 ต าบลนาไร่หลวง  
อ าเภอสองแคว 

 

1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

- พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
พื้นที่ 
- การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
- การพัฒนาทักษะอาชพีใหม่ จาก
วัตถุดิบในชุมชนหรือภูมปิัญญาของ
ท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

- ผลิตภัณฑ์ - ในการด าเนินการยังอยู่การพัฒนา
ด้านต่างๆ แต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะใช้
เป็นสินค้า OTOP เพื่อยกระดับให้เป็น
สินค้า 

- หาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เป็นสินค้าOTOP 
ของต าบลให้ได้ แล้วจึงค่อยพัฒนาด้าน
อื่นๆ 

  2.การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

- - - - 

  3. การน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

- การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย 
สิทธิสวัสดิการที่ควรรู้ 
 

- ความรู้และความ
เข้าใจ 

- เนื่องจากความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิ
สวัสดิการที่ควรรู้ เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก
ส าหรับประชาชนทัว่ไป  

- อบรม ให้ความรู้ เป็นที่ปรกึษาแก่ชุมชน
ในด้านกฎหมาย สิทธิสวัสดกิารที่ควรรู้ 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนใหแ้ก่ชุมชน) 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ความรู้และทกัษะ -ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 

-อบรม ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน
เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การวิเคราะห์ช่องว่างเป้าประสงค์ 
Gap Analysis 

การวิเคราะห์ช่องว่างเป้าประสงค์ (Gap Analysis) เป็นกิจกรรมหนึ่งของการด าเนินโครงการ 
U2T   ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัดน่าน โดยข้อมูลที่ปรากฏในแต่ละต าบล เป็นภาพทัศน์
ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละพ้ืนที่มีสถานภาพในปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีเป้าหมายอย่างไร 
แต่อย่างไรก็ตามด้วยปริมาณของข้อมูลที่น าเสนอในตารางปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาต าบล
ข้างต้นมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ในที่นี้จึง
น าเสนอการสรุปผลการส ารวจและวิเคราะห์ช่องว่างเป้าประสงค์ ใน 4 มิติ ได้แก่  

1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/สินค้า)  
2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)  
3. การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)  
4. และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
โดยน าเสนอในลักษณะตารางสรุปข้อมูลอย่างง่าย ซึ่งประกอบด้วย มิติของเป้าประสงค์ 

สถานภาพในปัจจุบัน และน าเอาข้อมูลจากตารางสรุปข้อมูลอย่างง่ายดังกล่าวนี้ ไปสู่ขั้นตอนเสนอแนะ
แผนเชิงกลยุทธ์โดย ใช้แนวคิดของการพิจรณาจุดแข็ง (Strengths, S) จุดอ่อน (Weakness, W) 
โอกาส (Opportunities, O)    และข้อจ ากัด (Threats, T) ในมิติของเป้าประสงค์ที่น าเสนอด้วย
ตาราง TOWS Matrix โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่  
    ตารางท่ี 2 การยกระดับสินค้า OTOP/สินค้า 

ประเด็น สถานภาพในปัจจุบัน เป้าหมาย 
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
สิ น ค้ า  OTOP/
สินค้า 

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่านมีระดับของ
คุณภาพสินค้าที่แตกต่างกันมาก เช่น สินค้า
ระดับคุณภาพที่ได้รับการรับรองโดยตรา
น่านแบรนค์ และสินค้าที่จ าเป็นต้องได้รับ
พัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ 
- ในกระบวนการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ยังขาดการแปร
รูปผลผลิตหรือสินค้า ขาดการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์  และรวมถึ งการ พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
- ผู้ประกอบการ/ชุมชนสินค้า OTOP ขาด
ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ของตน  

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับจากตลาดภายใน
จั ง ห วั ด  แ ล ะ จ า ก ต ล า ด
ภายนอกจังหวัดน่าน 
- การเข้าถึงช่องทางออนไลน์
เพ่ือการตลาดของผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
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จากข้อมูลในตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานภาพในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของการ
พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ โดยเน้นหนักให้ความส าคัญลงไปที่ประเด็นการยกระดับสินค้า 
OTOP/สินค้า  โดยน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งของ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านร่วมกับโอกาสของสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน , กลยุทธ์เชิง
แก้ไข โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับโอกาสของสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน, กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งร่วมกับข้อจ ากัดของสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน และกลยุทธ์เชิงรับ โดย
วิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับข้อจ ากัดของสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน ปรากฏกลยุทธ์แสดงดัง
ตาราง TOW Matrix ต่อไปนี้ 

     ตารางท่ี 3 SWOT การยกระดับสินค้า 

 จุดแข็ง (Strengths, S) จุดอ่อน (Weakness, W) 
โอกาส (Opportunities, O) กลยุทธ์เชิงรุก 

-  ท าการตลาดสินค้าระดับ
คุณภาพสูง (Premium) ของ
จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง 
-แสวงหาโอกาสในตลาดรอง 
ส าหรับสินค้าที่ยังไม่ได้รับการ
รับรองคุณภาพในระดับสูง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
- การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ 
(Cluster)  เ พ่ื อแลก เปลี่ ยน
ความรู้ และเทคโนโลยีการแปร
รูป รวมถึงการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์
ร่วมกัน 

ข้อจ ากัด (Threats, T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
-  ก า ร ร่ ว ม ล ง ทุ น / พั ฒ น า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ ชุ ม ช น  โ ด ย
ภาครัฐหรือเอกชนร่วมลงทุน 
เ พ่ื อ โ อก าส ใ น กา ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสอด
รับกับความต้องการของตลาด 

กลยุทธ์เชิงรับ 
- ทบทวน แก้ไขมาตรฐานต่างๆ 
ของผลิตภัณฑ์ชุนชนจังหวัด
น่านเกรดรอง เพ่ือที่จะน าไปสู่
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
ตอบสนองก าลังซื้อในตลาด
รอง  นอก เหนื อจากตลาด
ระดับบน 
- สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
หรือองค์ความรู้  และความ
ช่ วย เหลื อวิ ช าการแปรรูป 
ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างโอกาสในการแข่งขัน 
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2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy 

     ตารางท่ี 4 การยกระดับการท่องเที่ยว 

ประเด็น สถานภาพในปัจจุบัน เป้าหมาย 
การยกระดับการ
ท่องเที่ยว 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่
ยังไม่ทั่วถึงในสื่อต่างๆ และยังไม่ครอบคลุม
ทุกประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่มี ใน
จังหวัดน่าน 
- คุณภาพของที่พักโดยเฉพาะ Home Stay 
ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน 

-  ข้ อ มู ล ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ ที่
ครอบคลุมทุกประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
- ความหลากหลายของช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 

  

จากข้อมูลในตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานภาพในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของการ
สร้างและพัฒนา Creative Economy โดยเน้นหนักให้ความส าคัญลงไปที่ประเด็นการยกระดับการ
ท่องเที่ยว           โดยน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก โดยวิเคราะห์จากจุดแข็ง
ของการท่องเที่ยวจังหวัดน่านร่วมกับโอกาสของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน , กลยุทธ์เชิงแก้ไข โดย
วิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับโอกาสของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน , กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยวิเคราะห์
จากจุดแข็งร่วมกับข้อจ ากัดของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และกลยุทธ์เชิงรับ โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อน
ร่วมกับข้อจ ากัดของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แสดงดังตาราง TOW Matrix ต่อไปนี้ 

     ตารางท่ี 5 SWOT การยกระดับการท่องเที่ยว 

 จุดแข็ง (Strengths, S) จุดอ่อน (Weakness, W) 
โอกาส (Opportunities, O) กลยุทธ์เชิงรุก 

-ท าการตลาดส าหรับกลุ่มลูกค้า
ผู้สูงอายุ และการตลาดส าหรับ
กลุ่มลูกค้าผู้มีก าลังซื้อสูง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
-พัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ให้ครอบคลุมทุกประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

ข้อจ ากัด (Threats, T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
- เปิดโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยวน าเสนอข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวของตน ผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ
รวมถึงภาคประชาชน 

กลยุทธ์เชิงรับ 
-สนับสนุนทุนในการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
-สนับสนุนการยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านให้มี
คุณภาพในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่นั กท่อง เที่ ย ว ให้
เพียงพอ 
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3. การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน  

     ตารางท่ี 6 เทคโนโลยีด้านต่างๆ 

ประเด็น สถานภาพในปัจจุบัน เป้าหมาย 
HealthCare/
เ ทค โ น โ ลยี ด้ าน
ต่างๆ 

- ผู้สูงวัยมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้  และใช้
เทคโนโลยี เช่น จ าพวกสมาร์ทโพน เป็นต้น 
- เข้าไม่ถึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมต่างๆ 
ภายในชุมชน 
- กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการด้านสุขภาพ
ของ   ผู้สูงวัยขาดความต่อเนื่องในการจัด
กิจกรรม 
- ศักยภาพทางการเงินของผู้สูงวัยส่วนใหญ่
ยังอยู่ในระดับต้องพ่ึงพาบุคคลอ่ืน 
- การเข้าไม่ถึง และขาดการตระหนักรู้ถึง
สิทธิและประโยชน์ด้านสวัสดิการของผู้สูงวัย 

- มีความต่อเนื่องของการจัด
กิจกรรมด้านสุขภาวะเพ่ือผู้สูง
วัยในชุมชน 
- กองทุนสวัสดิการชุมชน หรือ
กองทุนหมู่บ้านเพ่ือผู้สูงวัย 
- สามารถเข้าถึงและใช้งาน
เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน 
-  ผู้ สู งวัยรู้  และเข้ าถึ งสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง 

 

จากข้อมูลในตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานภาพในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของการน า        
องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน โดยเน้นหนักให้ความส าคัญลงไปที่ประเด็น HealthCare โดยน าไปสู่
การพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและโอกาส HealthCare ของ
จังหวัดน่าน, กลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับโอกาสของ HealthCare จังหวัดน่าน, 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งร่วมกับข้อจ ากัดของ HealthCare จังหวัดน่าน และกล
ยุทธ์เชิงรับ โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับข้อจ ากัดของ HealthCare จังหวัดน่าน แสดงดังตาราง 
TOW Matrix ต่อไปนี้ 

     ตารางท่ี 7 SWOT เทคโนโลยีด้านต่างๆ 

 จุดแข็ง (Strengths, S) จุดอ่อน (Weakness, W) 
โอกาส (Opportunities, O) กลยุทธ์เชิงรุก 

- ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้าน
แก่ผู้สูงวัยในชุมชนของตน 
-  ส่ ง เสริมและสนับสนุนการ
เข้าถึงทักษะการใช้งานสมาร์ท
โฟนผ่านความเข็มแข็งของเหล่า 
อสม. ชุมชน 
- ส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัยด้วยฐาน
องค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงวัยภายใน
ชุมชน 
-ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสุขภาวะ 
สิทธิประโยชน์ สวัสดิการสังคม 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมาร์ท
โฟน แก่ผู้สูงวัยในชุมชน 
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 จุดแข็ง (Strengths, S) จุดอ่อน (Weakness, W) 
ข้อจ ากัด (Threats, T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

- กิจกรรมให้ความรู้ และการ
ป้องกันโรค และความเจ็บป่วย
ในวันสูงวัย แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
ด้วยการขับเคลื่อนจาก กลุ่ม อส
ม. ภายในชุมชน 

กลยุทธ์เชิงรับ 
- ปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติ
ของกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุน
สวัสดิการชุมชนให้ เกิดความ
คล่องตัว และสะดวกในการเข้าถึง
ประโยชน์ของผู้สูงวัย 
- จัดกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และ
พัฒนากิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการในแต่ละกลุ่มผู้สูงวัย 

 

4. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม/Circular Economy  
     ตารางท่ี 8 การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 

ประเด็น สถานภาพในปัจจุบัน เป้าหมาย 
การ เ พ่ิ ม ร าย ได้
หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน 

- ขาดการพัฒนาตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- ทักษะ และความรู้ของเกษตรกรในชุมชนยัง
มี ข้ อจ ากั ด ในด้ านบัญชี ครั ว เ รื อน  และ
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย เป็นต้น 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนยังไม่แพร่หลาย และขาดการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงชุมชน 
- ขาดองค์ความรู้ในการจัดการชุมชนในด้าน
ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ขยะ และไฟป่า 

- เกษตรกร และหรือผู้อาศัยใน
ชุมชนได้รับความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนใน
การบริหารจัดการการเงินส่วน
บุคคล 
- การบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 
- แหล่งท่องเที่ยว และผลิตผล
ทางการเกษตรเชิงชุมชนสร้าง
รายได้ใหเ้กิดแก่ชุมชน 

 

จากข้อมูลในตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานภาพในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายของการเพ่ิม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน โดยเน้นหนักให้ความส าคัญลงไปที่ประเด็น การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน โดยน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและ
โอกาสของการเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน , กลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับ
โอกาสของการเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน, กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งร่วมกับ
ข้อจ ากัดของการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน และกลยุทธ์เชิงรับ โดยวิเคราะห์จากจุดอ่อนร่วมกับ
ข้อจ ากัดของการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน  จังหวัดน่าน แสดงดังตาราง TOW Matrix ต่อไปนี้ 
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     ตารางท่ี 8 SWOT การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน 
 

 จุดแข็ง (Strengths, S) จุดอ่อน (Weakness, W) 
โอกาส (Opportunities, O) กลยุทธ์เชิงรุก 

- สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
-  ร ว ม ก ลุ่ ม ชุ ม ช น ด้ า น
การเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และหรือการท่องเที่ยว
เชิงชุมชนเพ่ือความเข็มแข็ง 
และสร้างความน่าสนใจในการ
ท่องเที่ยวในลักษณะโปรแกรม
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนวิถีเกษตร
ปลอดภัย  

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
- ส่งเสริมความรู้บัญชีครัวเรือน
แก่ ชุ มชน  และการจั ดก าร
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ชุมชนเพ่ือความปลอดภัยของ
ชุมชน 
-  พัฒนาสินค้า เกษตร หรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในชุมชน
ให้มีคุณภาพ 

ข้อจ ากัด (Threats, T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
- กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุน
สวัสดิการชุมชน จ าเป็นต้องมี
มาตรกรเชิงตรวจสอบผู้กู้เงิน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
ก า รต ร ว จสอบผู้ กู้  แ ล ะมี
แนวทางพัฒนาศักยภาพผู้กู้ให้
มี ค ว ามรู้  ห รื อทั กษะด้ า น
การเงินส่วนบุคคลหรือการเงิน
ครัวเรือนมากขึ้น 
 

กลยุทธ์เชิงรับ 
-  ส่ ง เสริมการฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการในด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวในชุมชน เช่น 
HomeStay ใ น ชุ ม ช น  ก า ร
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการขยะ และการจัดการ
รูปแบบการท่องเที่ยว 
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 ดังนั้นจากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ 50 ต าบลของจังหวัดน่าน ด้วยแนวคิดช่องว่าง
เป้าประสงค์ (Gap Analysis) พบว่ามีประเด็นน่าสนใจ และท้าทายในการพัฒนานโยบาย หรือแนว
ปฏิบัติ  เพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ในหลายมิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า  

มิติด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ ชุมชนมีความต้องการพัฒนาคุณภาพของสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ให้สามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่ได้รับการยอมรับจากตลาดระดับบนหรือตลาดพรีเมี่ยม 
(Premium) มากขึ้น ผ่านกระบวนการแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการหาช่องทางการตลาดที่
เหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเด็นท้าทายของความต้องการในมิติ
ดังกล่าวนี้ เริ่มต้นตั้งแต่    ต้นน้ า กลางน้ า และไปสิ้นสุดที่ปลายน้ า หากพิจารณาด้วยแนวคิดห่วงโซ่
อุปทานการผลิต  

มิติของประเด็นความท้าทายด้านการสร้างและพัฒนา Creative Economy  กลับกลายเป็น
การขาดช่องทางประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนและการเข้าถึงของผู้สนใจ รวมถึงกฎระเบียบ
ต่างๆที่จะเอ้ือและจะจ ากัดโอกาสทางการประกอบอาชีพของชุมชนต่างๆ ในทางกลับกัน เนื่องจาก
ความไม่ชัดเจนของมาตรฐานและคุณภาพของที่พัก ที่ยึดโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภาครัฐอาจ
จ าเป็นต้องเข้าพบชุมชนและฟังการสะท้อนปัญหาดังกล่าวไปสู่การปรับแก้ไขกฏระเบียบดังกล่าวให้
เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ชุมชนมากขึ้น อาจด้วยความสามารถทางด้านเงินทุน และช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ เป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญของประเด็นท้าทายดังกล่าว  

ประเด็นความท้าทายในมิติการน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน จะพบว่าชุมชนในจังหวัด
น่าน เป็นชุมชนเข็มแข็งด้วยการรวมกลุ่มทางสังคมของผู้คนในหลายระดับอายุในชุมชนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ต ารวจบ้าน รวมถึงกองทุนหมู่บ้ าน ภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เป็นต้น ท าให้มีความรักและสามัคคีในชุมขนเป็นทุนทางสังคมที่ดีและมีประสิทธิภาพมาก แต่
กลับพบว่าข้อมูลจากการส ารวจและวิเคราะห์ ในประเด็นความท้าทายของมิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้สูงวัยยังคงขาดความต่อเนื่องและมีรูปแบบของกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงการจัดและก าหนดรัฐสวัสดิการร่วมกับการบริหารจัดการสวัสดิการภายใน
ชุมชนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยยังขาดและมีข้อจ ากัดในการประชาสัมพันธ์การรับรู้ และการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟน ยังเป็นสิ่ง   ที่ผู้สูงวัยต้องการการสนับสนุน
องค์ความรู้ภาคปฏิบัติจากภาครัฐ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้นนับเป็นความท้าทายทั้งของ
ภาครัฐหรือหน่วยงานในจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคชุมชน ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชน เป็นส าคัญ ซึ่งนับเป็นประเด็นที่ต้องมีการจัดสรร
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมด้วย  

ส าหรับประเด็นท้าทายสุดท้ายที่ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย
แนวคิดช่องว่างเป้าประสงค์ (Gap Analysis) คือ ประเด็นความท้าทายในมิติการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ซึ่งพบว่าปัญหาหรือสถานภาพ
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ในปัจจุบันของความท้าทายดังกล่าว กระจุกตัวอยู่ที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน เช่น การจัดการขยะ การจัดการไฟป่า การจัดการทรัพยากรและธรรมชาติภายในชุมขน 
และการสร้างการลงมือปฏิบัติทางการเกษตรเพ่ือความยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ส าหรับ
แนวปฏิบัติดังกล่าว ยังพบว่า ขาดการกระจายแนวคิดและแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาจเนื่องจาก
ข้อจ ากัดของการด ารงชีวิตของเกษตรกรในชุมชนที่จ าเป็นต้องให้น้ าหนักกับการด ารงชีวิตรายวันให้อยู่
รอดเป็นส าคัญ รวมถึงข้อตกลงทางธุรกิจด้านการเกษตรกับกลุ่มทุนทางธุรกิจเกษตรเป็นปัจจัยหนึ่งที่
บีบให้การเปิดใจทดลองและด าเนินแนวปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรพอเพียง ยังคงต้องท าการส่งเสริมในลักษณะกิจกรรมเสริมจากกิจกรรมหลักทางการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นความท้าทายที่เกิดขึ้นจะกลับกลายเป็นการปรับความต้องการของชุมชนเกษตรใน
แต่ละชุมชนมให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนร่วมกับการเปิดใจให้แนวคิด
ทางการเกษตรที่ดีที่กล่าวถึงข้างต้น ผ่านการส่งเสริมและมีส่วนของภาครัฐ และภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  
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ส่วนที่ 6   

เรื่องเล่าความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

372 
 

กลับสารบัญ 
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https://www.youtube.com/watch?v=RyyYcZbuCf4



