ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนาน
คําขวัญจังหวัดนาน
“แขงเรือลือเลื่อง เมืองงาชางดํา จิตรกรรมวัดภูมินทร แดนดินสมสีทอง เรืองรองพระธาตุแชแหง”
1. ขอมูลพื้นฐานจังหวัดนาน
1.1 นามเมือง
เมืองนานมีที่มาของชื่อปรากฏในตํานานพระอัมภาควา“นันทสุวรรณนคร” ในตํานานเกาๆเรียก
เมืองนานอีกคําหนึ่งวา“กาวนาน" ตอมามีการเรียกชื่อเมืองนานวา“นันทบุรี“หรือ” นันทบุรีศรีนครนาน" ที่มา
ของชื่อเมืองนานมาจากชื่อแมน้ํานานอันเปนที่ตั้งของเมืองที่อยูบนสองฟากฝงแมน้ํานานชื่อของเมืองนานไดปรากฏ
ในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงเรียกวาเมืองนานคือตั้งแตแรกตั้งเมือง
ใหม ณ ฝงตะวันออกของแมน้ํานาน
เมืองนานแมจะมีการเรียกชื่อใหมวา“นันทบุรี” หรือ " นันท
บุรีศรีนครนาน” ซึ่ง ใชกันในทางราชการในสมัยโบราณและ ศุภอัก ษร
นามนันทบุรีเปนนามที่ไพเราะและมีความหมายมงคลนามแตก็มีห ลาย
พยางคและเรียกยากจึงกลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมวา“เมืองนาน”
ตลอดจนถึงปจจุบัน
เมืองนานในอดีตเปนนครรัฐเล็กๆกอตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่18 บริเวณที่ราบลุมแมน้ํานานและ
แมน้ําสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ
ประวัติศาสตรเมืองนานเริ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใตการนําของพญาภูคา ศูนยการปกครองอยูที่เมือง
ยาง(เชื่อกันวาคือบริเวณริมฝงดานใตของแมน้ํายางใกลเทือกเขาดอยภูคาในเขตบานเสี้ยว ตําบลยม อําเภอทาวัง
ผา) เพราะปรากฏรองรอยชุมชนในสภาพที่เปนคูน้ําคันดินกําแพงเมือง
ซอนกันอยู ตอมาพระยาภูคาไดขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให
กวางขวางยิ่งขึ้นโดยสงราชบุตรบุญธรรม 2 คนไปสรางเมืองใหมโดยขุนนุน
ผูพี่ไปสรางเมืองจั นทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผูนองสรางเมือง
วรนครหรือเมืองปว
ในสมัยของพญาการเมือง(กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปว
ไดมีก ารขยายตั วมากขึ้นตลอดจนมีความสัมพันธกับ เมืองสุโ ขทัยอยาง
ใกลชิด พงศาวดารเมืองนานกลาวถึงพญาการเมืองวาไดรับเชิญจากเจา
เมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปรวมสรางวัดหลวงอภัย(วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจาเมืองสุโขทัยได
พระราชทานพระธาตุ 7 องค พระพิมพทองคํา20 องค พระพิมพเงิน20 องคใหกับพญาการเมืองมาบูชา ณ
เมืองปวดวย
พญาการเมืองไดป รึกษาพระมหาเถรธรรมบาลจึงไดกอสรางพระธาตุแชแหงขึ้นที่บน ภูเพียงแชแหง
พรอมทั้งไดอพยพผูคนจากเมืองปวลงมาสรางเมืองใหมที่บริเวณพระธาตุแชแหงเรียกวา ภูเพียงแชแหง ในป
พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแชแหงเปนศูนยกลางเมือง หลังจากพญาการเมืองถึงแกพิราลัยโอรสคือพญาผากองขึ้น
๑

ครองเมืองแทนตอมาเกิดปญหาความแหงแลงจึงยายเมืองมาสรางใหมที่ริมแมน้ํานานดานตะวันตกบริเวณบาน
หวยไคคือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดนานในปจจุบันเมื่อป พ.ศ. 1911 ในสมัยเจาปูเขงครองเมืองระหวางป พ.ศ.
1950 - 1960 ไดสรางวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหารวัดพระธาตุเขานอยวัดพญาภู แตสรางไมทันเสร็จก็ถึงแกพิราลัย
เสียกอน พญางั่วฬารผาสุมผูเปนหลานไดสรางตอจนแลวเสร็จและไดสรางพระพุทธรูปทองคําปางลีลาปจจุบนั คือ
พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนีประดิษฐานอยูในวิหารวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร
ในปพ.ศ. 1993 พระเจาติโลกราชกษัตริยนครเชียงใหมมีความประสงคจะครอบครองเมืองนานและ
แหลงเกลือบอมาง(ต.บอเกลือใต อ.บอเกลือ) ที่มีอยางอุดมสมบูรณและหาไดยากทางภาคเหนือจึงไดจัดกองทัพ
เขายึด เมืองนาน เมืองน านจึง ถู ก ผนวกเขาไวในอาณาจัก รลานนาตั้ง แตนั้นมาตลอด
ระยะเวลาเกือบ 100 ปที่เมืองนานอยูในครอบครองของอาณาจักรลานนาไดคอยๆซึมซับ
เอาศิลปวัฒ นธรรมของลานนามาไวในวิถีชีวิตโดยเฉพาะการรับเอาศิล ปกรรมทางดาน
ศาสนาปรากฏศิลปกรรมแบบลานนาเขามาแทนที่ ศิล ปกรรมแบบสุโขทัยอยางชัดเจน
ดังเชน เจดียวัดพระธาตุแชแหง เจดียวัดสวนตาล เจดียวัดพระธาตุชางค้ํา แมจะเหลือสวน
ฐานที่มีชางลอมรอบซึ่งเปนลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยอยูแตสวนองคเจดียขึ้นไปถึงสวน
ยอด เปลี่ยนเปนศิลปกรรมแบบลานนาไปจนหมดสิ้น
ในปพ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
สถาปนาใหเ จ าสุริย พงษ ผ ลิต เดชฯเลื่อ นยศฐานั นดรศั ก ดิ์ขึ้ นเป น “พระเจา นครนาน"
มีพระนามปรากฏตามสุพรรณปฏวา“พระเจาสุริยพงษผลิตเดชกุลเชษฐมหันตไชยนันท
บุรีมหาราชวงศาธิบดีสุริตจารีราชนุภาวรักษวิบูลยศักดิ์กิติไพศาลภูบาลบพิตรสถิตยณนันทราชวงษ”เปนพระเจา
นครนานองคแรกและองคเดียวในประวัติศาสตรนาน
ภายหลังไดรับการสถาปนาเปนพระเจานานพระเจาสุริยพงษผลิตเดชฯ จึงไดสรางหอคํา(คุมหลวง) ขึ้น
แทนหลังเดิมซึ่งสรางในสมัยของเจาอนันตวรฤทธิเดชฯและดานหนาหอคํามีขวงไวทําหนาที่คลายสนามหลวง
สําหรับจัดงานพิธีตางๆ ตลอดจนเปนที่จัดขบวนทัพออกสูศึก จัดขบวนนําเสด็จหรือขบวนรับแขกเมืองสําคัญและ
ในปพ.ศ. 2474 เจามหาพรหมสุรธาดาเจาผูครองนครนาน ถึงแกพิราลัยตําแหนงเจาผูครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแต
นั้นมา สวนหอคําไดใชเปนศาลากลางจังหวัดนานจนปพ.ศ. 2511 จังหวัดนานไดมอบหอคําใหกรมศิลปากรใชเปน
สถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินานจนกระทั่งปจจุบัน
(2) การปกครองและประชากร (อาณาเขต เขตการปกครอง โครงสรางบริหารราชการสวน
ภูมิภาค สวนกลาง และสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัด ประชากรและโครงสรางประชากร ฯลฯ)
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1.2 ที่ตั้งจังหวัด

จั ง หวั ด น า นเป น จั ง หวั ด ชายแดนด า นตะวั น ออกของ
ภาคเหนือหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนตประมาณ
668 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร หรือ 11,472.076
ตารางกิโลเมตรคิดเปนรอยละ 2.23 ของพื้นที่ทั้งประเทศเปนพื้นที่
ปาเขาและลาดชันประมาณ 85% เหลือประมาณ 15 %เปนพื้นที่
ราบ
ทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต อ กั บ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวมี ความยาวตามแนวชายแดน
ประมาณ 277 กิโ ลเมตรหางจาก แขวงหลวงพระบาง 230
กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดแพรจังหวัดพะเยา
ทิศใตติดตอกับจังหวัดแพรและจังหวัดอุตรดิตถ
มีจุดผานแดนสากล 1 จุด คือ ดานบานหวยโกน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติดานตรงขามของ สปป.ลาว คือ บานน้ําเงิน เมืองเงิน
แขวงไชยะบุลี (ดานสากล) และจุดผอนปรนดานบานใหมชนแดน อําเภอสองแคว และบานหวยสะแตง อ.ทุง
ชาง กับเมืองเชียงฮอน สปป.ลาว
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จังหวัดนาน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปนน้ํา ซึ่งเปนทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง 600 - 1,200
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทอดผานทั่วจังหวัด คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
พื้นที่ ของจังหวัดนานโดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณรอยละ 85 ของ
พื้นที่จังหวัด สวนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุมน้ํา จะเปนที่ราบแคบๆ ระหวางหุบเขาตามแนวยาวของลุมน้ํา นาน
สา วา ปว และกอน
จังหวัดนานมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จําแนกเปน
1. พื้นที่ปาไมและภูเขา
3,437,500 ไร คิดเปนรอยละ
47.94
2. พื้นที่ปาเสื่อมโทรม
2,813,980 ไร คิดเปนรอยละ
39.24
3. พื้นที่ทําการเกษตร
876,043 ไร คิดเปนรอยละ
12.22
4. พื้นที่อยูอาศัยและอื่นๆ
43,522 ไร คิดเปนรอยละ
0.60
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนาน มี ความแตกตางกันของฤดูกาล โดยอากาศจะรอนอบอาวในฤดู
รอน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดพาเอาความชุมชื้นมาสู
ภูมิภาค ทําใหมีผลตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเปนชวงฤดูฝน และจะไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสูภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ และในชวงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีสภาพอากาศรอน
นอกจากนี้จังหวัดนาน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เปนหุบเขาและภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัว
ในแนวเหนือใต ทําใหบริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที่แผมาจากประเทศจีนในฤดูหนาว ไดอยาง
ทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต ทําใหเสมือนกําแพงปดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก
รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกตางกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล จากปจจัยทั้งหลายเหลานี้ ในตอนกลางวัน ถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ทําใหอุณหภูมิรอนมาก
และในตอนกลางคืนจะไดรับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสูหุบเขา ทําใหอากาศเย็นในตอนกลางคืน
1.3 การปกครอง
จังหวัดนานมีประชากรทั้งหมด 476,612 คนแยกเปนชาย240,465 คนหญิง 236,147 คน แบงการ
ปกครองเปน 15 อําเภอ 98 ตําบล 891 หมูบาน 28 ชุมชน ไดแก อ .เมืองนาน อ .เวียงสา อ .ทาวังผา อ .นา
นอย อ.นาหมื่น อ.ทุงชาง อ .ปว อ .แมจริม อ .สันติสุข อ .บอเกลือ อ .สองแคว อ .เฉลิมพระเกียรติ อ.
เชียงกลาง อ.บานหลวง และ อ.ภูเพียง
การปกครองสวนทองถิ่นมี องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จํานวน 1 แหง เทศบาลเมืองจํานวน 1
แหง เทศบาลตําบล จํานวน 14 แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 84 แหง
มีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 1 คนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 3 คน
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1.4 โครงสรางประชาการ
ตารางที่ 1.4: รายงานสถิติจํานวนประชากรและบานรายอําเภอ และรายเทศบาล
ณ เดือนธันวาคม 2554
อําเภอ/เทศบาล
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนบาน
อําเภอเมืองนาน
30,538
29,833
60,371
20,190
อําเภอแมจริม
6,897
6,514
13,411
3,531
อําเภอบานหลวง
6,109
5,888
11,997
3,695
อําเภอนานอย
15,083
14,843
29,926
9,299
อําเภอปว
26,855
26,597
53,452
14,481
อําเภอทาวังผา
23,206
22,741
45,947
12,962
อําเภอเวียงสา
33,905
33,338
67,243
21,863
อําเภอทุงชาง
7,471
7,329
14,800
4,420
อําเภอเชียงกลาง
9,135
8,930
18,065
5,289
อําเภอนาหมื่น
7,536
7,218
14,754
4,155
อําเภอสันติสุข
8,079
7,735
15,814
4,532
อําเภอบอเกลือ
7,524
7,072
14,596
4,268
อําเภอสองแคว
6,210
5,744
11,954
3,261
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
4,791
4,620
9,411
2,899
อําเภอภูเพียง
17,883
17,726
35,609
11,886
เทศบาลเมืองนาน
10,650
10,685
21,335
10,012
เทศบาลตําบลเชียงกลาง
5,002
5,060
10,062
3,432
เทศบาลตําบลทุงชาง
1,798
1,707
3,505
1,248
เทศบาลตําบลเวียงสา
1,497
1,684
3,181
1,103
เทศบาลตําบลทาวังผา
2,575
2,743
5,318
2,220
เทศบาลตําบลปว
5,228
5,534
10,762
3,877
เทศบาลตําบลนานอย
1,308
1,423
2,731
1,109
เทศบาลตําบลหนองแดง
1,185
1,183
2,368
937
รวม
240,465
236,147
476,612
150,669
ที่มา : สํานักทะเบียนจังหวัดนาน โทร .0-5471-0384 ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2554
1.5 โครงสรางพื้นฐาน
ประชาการในพื้นที่ รอยละ 80 เปนชาวพื้นเมืองดั้งเดิม มีวิถีชีวิตที่เรียบงายทามกลางบรรยากาศแบบ
ลานนาตะวันออก มีความเอือ้ อาทรซึ่งกันและกัน นอกจากนัน้ รอยละ 20 เปนชาวไทยภูเขา ชนเผาตางๆ และ
ประชากรที่ยายถิ่นฐานจากถิ่นอื่น ประชากรรอยละ 85 อยูภ าคเกษตรมีพื้นทีเ่ พาะปลูก 797,134 ไร ในจํานวนนี้
เปนพื้นทีพ่ ืชไร 438,597 ไร พืชที่ปลูก ไดแก ขาวโพด ขาวไร ฯลฯ พืชสวน สอมสีทอง ลําไย ลิ้นจี่ สําหรับขาว
นิยมปลูกขาวเหนียวสําหรับบริโภคเองเปนสวนใหญ
๕

สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนานในป 2552 พบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 50,507 บาทตอป
โดยจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม 24,709 ลานบาท รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขานอกภาคการเกษตรการคาสง
และคาปลีกรอยละ 18.03 คิดเปนมูลคา 2,681 ลานบาท สาขาการศึกษา รอยละ 19.78 คิดเปนมูลคา 2,942
สาขาบริหารรอยละ 14.05 คิดเปนมูลคา 2,089 สาขาการเกษตร รอยละ 48.14 คิดเปนมูลคา 71,60 ลาน
บาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 17.12
ขอมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจการเกษตร
ในป 2552 พืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอจังหวัด และมีการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 644,997,317 ตัน/ป โดยใชเนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 852,218.92 ไร ซึ่งเมื่อเทียบปริมาณ
การปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ใชประกอบอาหาร และการปลูกผลไม จะเห็นไดวามีสัดสวนแตกตางกันอยางมาก
แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในปริมาณที่นอย เมื่อเทียบการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
สวนปริมาณการปลูกผลไมในจังหวัด ผลไมที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ ลําไย ซึ่งใชพื้นที่ในการเพาะปลูก
จํานวน 42460.46 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน 13941.872 ตัน/ป รองลงมาที่นิยมปลูก คือ ลิ้นจี่ ซึ่งใชพื้นที่ในการ
เพาะปลูก จํ านวน 33242.82 ไร ไดรั บ ผลผลิต จํ า นวน 10641.06 ตัน /ป อัน ดับ สามที่ นิย มปลูก คื อ
สม เขียวหวาน ซึ่ ง ใช พื้นที่ ในการเพาะปลูก จํา นวน 9640.60 ไร ไดรับ ผลผลิต จํานวน 8824.58 ตั น/ป
นอกจากนี้ ยัง มีพืชเศรษฐกิจที่มีก ารขยายพื้นที่การปลูก มากขึ้น จนในปจจุบันมีปริม าณการปลูก ที่ม าก คือ
ยางพารา ซึ่งใชพื้นที่ในการปลูก จํานวน 70776.30 ไร เกษตรกรไดรับผลผลิต จํานวน 2539.45 ตัน/ป โดยพืช
เศรษฐกิจชนิดนี้แนวโนมในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากองคกรภาครัฐใหการ
สนับสนุนและใหความรูแกเกษตรกรในการเพาะปลูก เพื่อเปนการทดแทนการพึ่งพาแตพืชเศรษฐกิจชนิดเดิม คือ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
2.1 ขอมูลขาวนาป ขาวนาปรัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว
จากขอมูลการเพาะปลูกและผลผลิตขาวนาป ขาวนาปรัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ระหวางป 2550 –
2552 พบวาเกษตรกรจังหวัดนานนิยมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัด และมีปริมาณปลูกและ
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป 2550 มีเนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 378,731.00 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน
279,758.03 ตัน ป 2551 มีเนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 582,735 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน 421,766.70 ตันและใน
ป 2552 มีเนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 852,218.92 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน 644,997,317 ตันรายละเอียดตาม
ตารางที่ 2.1

๖

ตารางที่ 2.1 : แสดงขอมูลขาวนาป ขาวนาปรัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว
ชนิด
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552
ขาวนาป 154,898. 176,03 183,49 154,46 171,0 178,186 94,749. 104345. 108,742
50
4
4.55 8.50
53
.63
22
87
.25
ขาวนาปรัง 1,938.00 1,001 5,465. 1,938.0 72.00 5,311.5 1,192.5 46.80 3,632.2
50
0
0
0
6
ขาวโพดเลี้ยง 378,731. 582,73 852,21 377,03 533,2 850,596 279,75 421,766 644,997
สัตว
00
5
8.92 2.00
54
.42
8.03
.70
,317
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รวบรวมโดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ)
2.2 ขอมูลผลผลิตยางพารา
จากขอมูลเนื้อที่การปลูกยางพารา เนื้อที่ทสี่ ามารถกรีดยางพาราได และผลผลิตยางพารา
ระหวางป 2551 – 2552 พบวาเกษตรกรจังหวัดนานไดนิยมปลูกยางพาราเพิม่ มากขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งในป
2551 เกษตรกรไดปลูกยางพารา(เนื้อที่ยืนตน) จํานวน 47,852 ไร ป 2552 ปลูกยางพารา จํานวน 70,776.30
ไร จากขอมูลจะเห็นไดวาเนื้อที่การปลูกยางพาราระหวางป 2551–2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 33
จากเนื้อที่การปลูก ยางพาราขางตน ในป 2551 มีเนื้อที่ที่ส ามารถกรีดยางพาราได จํานวน
4,604 ไร ป 2552 มีเนื้อที่ที่สามารถกรีดยางพาราได จํานวน 7,914.90 ไร จากขอมูลจะเห็นไดวาเนื้อที่ที่
สามารถกรีดยางพาราไดระหวางป 2551 – 2552 เพิ่มขึ้น รอยละ 41.84และผลผลิตยางพารา ในป 2551 ได
ผลผลิต จํานวน 1,040.57 ตัน ป 2552 ไดผ ลผลิต จํานวน 2,539.45 ตัน จากขอมูล จะเห็นไดวา ผลผลิต
ยางพาราระหวางป 2551 – 2552 เพิ่มขึ้น รอยละ 59.03
จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหไดวาในอนาคตเกษตรจังหวัดนานจะปลูกยางพารา
เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว และทําใหผลิตผลยางพาราสงออกจํานวนมากขึ้นดวย รายละเอียดตามตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 : แสดงขอมูลผลผลิตยางพารา
เนื้อที่ยืนตน(ไร)
เนื้อที่กรีดได(ไร)
ผลผลิต(ตัน)
ผลผลิตตอไร(กก.)
2551 2552 % 2551 2552 % 2551 2552 % 2551 2552 %
47,852. 70,776. 33.0 4,604.0 7,914.9 41.8 1,040.5 2,539.4 59.03 226.01 320.08 30.0
00
30
0
0
0
4
7
5
0
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2.3 ขอมูลผลผลิตลําไย
๗

จากขอมูลเนื้อที่การปลูกลําไย เนื้อที่ที่ใหผลผลิต และผลผลิตลําไย ระหวางป 2551 – 2552
พบวาเกษตรกรจังหวัดนานไดนิยมปลูกลําไยลดลง ซึ่งในป 2551 เกษตรกรไดปลูกลําไย (เนื้อที่ยืนตน) จํานวน
43,327 ไร ป 2552 ปลูกลําไย จํานวน 42,460.46 ไร จากขอมูลจะเห็นไดวาเนื้อที่การปลูกลําไยระหวางป 2551
– 2552 ลดลง รอยละ 2จากเนื้อที่การปลูกลําไยขางตน ในป 2551 มีเนื้อที่ที่ใหผลผลิต จํานวน 33,057 ไร ป
2552 มีเนื้อที่ที่ใหผลผลิต จํานวน 32,395.86 ไร จากขอมูลจะเห็นไดวาเนื้อที่ที่ใหผลผลิตระหวางป 2551 –
2552 ลดลง รอยละ 2และผลผลิตลําไย ในป 2551 ไดผลผลิต จํานวน 14,226.40 ตัน ป 2552 ไดผลผลิต
จํานวน 13,941.87 ตัน จากขอมูลจะเห็นไดวาผลลําไยระหวางป 2551 – 2552 ลดลง รอยละ 2
จากขอมูล ดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหไดวาในอนาคตเกษตรจังหวัดนานจะปลูกลําไย
ลดลง และสงผลใหผลิตผลลําไยสงออกจํานวนลดลงดวย รายละเอียดตามตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3: แสดงขอมูลผลผลิตลําไย
เนื้อที่ยืนตน(ไร)
เนื้อที่ใหผล(ไร)

ผลผลิต(ตัน)

ผลผลิตตอไร(กก.)

2551

2552

%

2551

2552

%

2551

2552

%

2551

2552

%

43327.00

42,460.
46

-2.00

33,057.
00

32,395.
86

-2.00

14,226.
40

13,941.
87

-2.00

430.36

430

-0.09

ที่มา :สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตารางที่ 2.4 : ขอมูลดานการปศุสัตว
สถิต/ิ ผลการดําเนินการ 3 ปยอนหลัง
ป 50
ป 51
ป 52
570 ราย
743 ราย
1,090 ราย

ขอมูลดานการปศุสัตว

ถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตวสูเกษตรกร
การปองกันแกไขปญหาโรคไขหวัดนก
1. การเฝาระวังโรคสัตวปก ทางอาการ
212,190 ตัว
2. การทําความสะอาด ทําลายเชื้อโรค
1,178 แหง
2,028 แหง
รับรองฟารมมาตรฐาน
22 ฟารม
13 ฟารม
11 ฟารม
ที่มา: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนานขอมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2553
2.5 ขอมูลอําเภอชายแดนและจุดผานแดน
- จังหวัดนานมีชายแดนติดตอกับประเทศ สปป.ลาว ระยะทางยาว 277 กม.
- ทางดานทิศเหนือ ตั้งแตพื้นที่ อําเภอสองแคว อําเภอทุงชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบอ
เกลือ อําเภอแมจริม อําเภอเวียงสา และอําเภอนานอย
- อําเภอชายแดน 7 อําเภอ 17 ตําบล 50 หมูบาน
- จุดผานแดนสากล 1 จุด คือ ดานบานหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ดานตรงขามของ สปป.ลาว
คือ บานน้ําเงิน แขวงไชยบุลี (ดานทองถิ่น) เวลาเปด – ปด 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน และจุดผอนปรน 2 จุด
๘

ไดแก ที่บานหวยสะแตง อําเภอทุง ชาง และบานใหมชายแดน อําเภอสองแคว มีชองทางเขา – ออกตาม
ธรรมชาติ 27 ชองทาง
ขอมูลการนําเขาสงออก
ตารางที่ 2.5.1 : ขอมูลสถิติสินคาขาออก 10 อันดับแรก ป 2552 (มกราคม – ธันวาคม)
ณ ดานศุลกากรทุงชาง
มูลคาการคา
ลําดับ
ประเภทสินคา
รอยละ
(บาท)
1
น้ํามันดีเซล
73,613,185.78
38.42
2
ยางมะตอย
21,166,127.64
11.05
3
น้ํามันเบนซิน
12,024,210.88
6.28
4
รถขุดดิน
9,490,000.00
4.95
5
ปูนซีเมนต
9,344,940.00
4.88
6
คานคอนกรีต
8,448,720.00
4.41
7
เหล็กเสน
6,996,162.00
3.65
8
ยางรถยนต
6,121,763.00
3.19
9
ปูนซีเมนตผง
4,388,239.24
2.29
10
ทอคอนกรีต
4,167,730.54
2.18
11
อื่น ๆ
35,848,199.00
18.71
รวม
191,609,278.08
100.00
ตารางที่ 2.5.2 : ขอมูลสถิติสินคาขาเขา 10 อันดับแรก ป 2552 (มกราคม – ธันวาคม)
ณ ดานศุลกากรทุงชาง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

มูลคาการคา
(บาท)
51,107,721.22
17,476,605.00
4,608,310.00
4,481,740.00
3,691,000.00
2,228,246.50
1,924,500.00
1,829,000.00
1,700,100.00

ประเภทสินคา
ไมแปรรูป
ขาวโพด
ลูกตาว
ถานไม
ขิง
เปลือกกอ
ปอสา
กง (ดอกหญาทําไมกวาด)
ผาทอ

๙

รอยละ
54.58
18.66
4.92
4.79
3.94
2.38
2.06
1.95
1.82

ลําดับ
10
11
รวม

มูลคาการคา
(บาท)
1,385,770.00
3,210,851.91
93,643,844.63

ประเภทสินคา
ลูกเดือย
สินคาอื่น ๆ

รอยละ
1.48
3.43
100.00

ที่มา : ดานศุลกากรทุงชาง รวบรวมโดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดนาน

2.6 ขอมูลสถานการณแรงงานจังหวัดนาน
สถานการณแรงงานในจังหวัดนาน มีผอู ยูในวัยแรงงานหรือมีอายุ 15 ปขึ้นไป จากสถิตปิ  2550
มีจํานวน 364,998 คน ป 2551 มีจํานวน 288,590 คน และในป 2552 มีจํานวน 296,815 คน จะเห็นไดวา
จํานวนผูอยูในวัยแรงงานของจังหวัดนานในแตละปมอี ัตราไมคงที่ เนือ่ งจากมีการยายถิ่นที่อยูไปประกอบอาชีพ
ในตางจังหวัดและมีการยายกลับเขามาบางสวน สวนอัตราการวางงานของผูอยูในวัยแรงงานในป 2 5 5 0 มี
จํานวน 1,819 คน ป 2551 มีจํานวน 3,094 คน และในป 2553 มีจํานวน 3,920 คนจากสถิติจะเห็นวาจังหวัด
นานมีแนวโนมอัตราการวางงานเพิ่มขึ้น
ซึ่งในอนาคตถาอัตราการวางงานยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องก็จะเปน
ปญหาใหญของจังหวัดที่ตองแกไขตอไปแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในจังหวัดมี 2 ประเภท ประกอบดวย
ประเภทแรก แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานอยางถูกกฎหมาย ซึ่งในป 2550 มีจํานวน 50 คน ป 2551 มี
จํานวน 165 คน และป 2552 มีจํานวน 158 คนประเภทที่สอง คือ แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานผิดกฎหมาย
แตไดรับการผอนผันใหทํางานชั่วคราว ตามมติ ครม. ป 2549 เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในป 2550
มีจํานวน 164 คน ป 2551 มีจํานวน 177 คน และป 2552 มีจํานวน 722 คนจากสถิติจะเห็นไดวามีแนวโนมที่
จะมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวเขาจังหวัดมากขึ้น
โดยเฉพาะแรงงานตาง
ดาวที่เขามาทํางานผิดกฎหมายแตไดรบั การผอนผันฯซึง่ จะเปนปญหาของจังหวัดตอไปในอนาคต
ตารางที่ 2.6.1 : สถานการณแรงงาน ของจังหวัดนาน

จํานวนผูอยูในวัยแรงงาน หรือมีอายุ 15 ปขึ้นไป
- เปนผูมีงานทํา
- เปนผูวางงาน
- เปนผูรอฤดูกาล

สถิต/ิ ผลการดําเนินการ 3 ปยอนหลัง
ป 50
ป 51
ป 52
364,998 คน 288,590 คน
296,815 คน
280,517 คน 285,114 คน
292,895 คน
1,819 คน
3,094 คน
3,920 คน
32 คน
382 คน
337 คน

อาชีพของผูมงี านทําในจังหวัด
- ทํางานในภาคเกษตร
- ทํางานนอกภาคเกษตร

187,036 คน
93,483 คน

สถานการณแรงงาน

ตาราง2.6.2 : สรุปผลการเปรียบเทียบจัดเก็บขอมูล จปฐ.
๑๐

155,359 คน
129,755 คน

165,829 คน
127,068 คน

อําเภอ

อ.เฉลิมพระฯ
อ.เชียงกลาง
อ.ทาวังผา
อ.ทุงชาง
อ.นานอย
อ.นาหมื่น
อ.บอเกลือ
อ.บานหลวง
อ.ปว
อ.ภูเพียง
อ.เมืองนาน
อ.แมจริม
อ.เวียงสา
อ.สองแคว
อ.สันติสุข

ตกเกณฑ ตกเกณฑ
รายได
รายได
จปฐ.
จปฐ.
ครัวเรือน ครัวเรือน
2551
2552
514
216
86
59
165
175
184
115
42
40
113
94
488
481
3
0
589
519
66
118
238
79
304
141
346
430
129
11
237
177

ที่จัดเก็บ
จปฐ.
ครัวเรือน
2551
1756
3966
9829
2729
6954
3219
2477
2859
10811
8338
12691
2642
14490
2148
3502

รอยละ
ที่ผาน
เกณฑ
ครัวเรือน รอยละ
2552
2551
1873
70.7
3984
97.9
9732
98.3
2829
93.3
7200
99.4
3243
96.5
2668
80.3
3014
99.9
11031
94.7
8545
99.2
14128
98.1
2632
83.4
15071
97.6
2231
94
3506
93.2
ที่จัดเก็บ
จปฐ.

รอยละ รายได รายได
ที่ผาน เฉลี่ยตอ เฉลี่ยตอ
เกณฑ
คน
คน
รอยละ บาท
บาท
2552 2551
2552
88.5 27153 28366
98.5 37599 37260
98.2 34034 40412
95.9 34697 30587
99.4 47806 45758
97.1 45080 46096
82
32691 27110
100 40996 38529
95.3 39084 34910
98.6 34929 45350
99.4 46974 40652
94.6 29475 32532
97.1 47519 44951
99.5 34148 39233
95
36104 35631

2.7 ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากขอมูลของกรมปาไมพบวาในป พ.ศ.2519 จังหวัดนานมีพื้นที่ปาสมบูรณที่อยูทั้งใน และนอกเขตปา
สงวนแหงชาติ ทั้งหมด 5,280,625 ไร คิดเปนรอยละ 73.65 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พอถึงป พ.ศ.2525 จังหวัด
นานมีพื้นที่ปา 3,509,375 ไร คิดเปนรอยละ 48.95 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ในป พ.ศ.2532 เนื้อที่ปาลดลงเหลือ
3,193,125 ไร หรือรอยละ 44.53 เนื้อที่ถูกบุกรุกถูกทําลายไปเรื่อย ๆ จนปจจุบันเหลือพื้นที่ปาของจังหวัดนาน
คงเหลือประมาณ 3,008,125 ไร หรือรอยละ 41.95 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ 99,110 ไร
และอยูในพื้นที่ปาไม ประมาณ 303,609 ไร ซึ่งการทําการเกษตรนิยมใชการเผาพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่
มีเขตอนุรักษพันธุสัตวปา 1 แหง คือเขตอนุรักษสัตวปาดอยผาชาง ต.บานพี้ อ.บานหลวง และ
ต.สะเนียน อ.เมืองนาน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติจังหวัดนาน จํานวน 16ปา รวมพื้นที่ 6,469, 571 ไร
มีวนอุทยาน 1 แหง คือวนอุทยานถ้ําผาตูบ ต.ผาสิงห อ.เมืองนาน
มีอุทยาน 7 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติแมจริม อุทยานแหงชาติ
๑๑

ศรีนาน อุทยานแหงชาตินันทบุรี อุทยานแหงชาติถ้ําสะเกิน อุทยานแหงชาติขุนสถาน และอุทยานแหงชาติขุน
นาน
ตารางที่ 2.7.1 : แสดงพื้นที่ปาไมป 2547 และการตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุก ป2548
จังหวัด การใชประโยชนที่ดิน ป 2547 (คิดเปน ตร.กม.)
ผลการสํารวจภาคสนามพื้นที่ปาไม
เดือนตุลาคมป2548 (คิดเปน ตร.
กม)
พท.ปาไมที่เหลือ แหลง พื้นที่อื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด พท.ถูกบุกรุกป พท.ปาไมที่เหลือในป
ในป2547
น้ํา
2548
2548
จ.นาน
8,497.28 54.83 3,610.93
12,163.04
104.18
8,393.10
(5,310,800 ไร)
(7,601,900 ไร) (65,113.41 (5,245,686.59 ไร)
ไร)
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
แรธาตุ
ในป 2539 จังหวัดนานไดดําเนินการสํารวจแหลงแร ดังนี้
1. แรถานหิน จํานวน 2 แปลง ตําบลบอแกว อ.นาหมื่น
2. แรดินขาว จํานวน 1 แปลง ตําบลอายนาไลย อ.เวียงสา
สําหรับแหลงแรทสี่ ําคัญ ไดแก
- ลิกไนท
พบในพื้นที่
อ.เชียงกลาง และอ.ปว
- ดินขาว
พบในพื้นที่
อ.เวียงสาและ อ.นานอย
- โครไมท
พบในพื้นที่
อ.ทาวังผา อ.ปว และ อ.เชียงกลาง
- โดโลไมท
พบในพื้นที่
อ.ทาวังผา อ.ปว และ อ.เชียงกลาง
- แมกนีไซด
พบในพื้นที่
อ.ทาวังผา อ.ปว และ อ.เชียงกลาง
- ฟอสเฟต แคลไซด
พบในพื้นที่
อ.เวียงสา
- แมงกานิส
พบในพื้นที่
อ.นานอย
นอกจากนี้ยังมีแรธาตุที่นาสนใจคือเกลือสินเธาว ที่ไดมีการทําบอเกลือทีอ่ ําเภอบอเกลือ สามารถทํา
รายไดใหแกทองถิ่นได

น้ํา
๑๒

จังหวัดนานมีแมน้ําหลายสาย(น้ําสมุน น้ําเปอ น้ํากอน น้ําและ น้ํายาง น้ําขวาง น้ํายาว น้ํางาว น้ําวา
ฯลฯ ) แตที่สําคัญที่สุดคือ น้ําวาและน้ํานาน โดยเฉพาะแมน้ํานาน ซึ่งเปนแหลงรวมน้ําจากสายน้ํายอยตาง ๆ
และมีความยาวถึง 740 กิโลเมตร ประกอบเปน 1 ใน 4 แคว ของแมน้ําเจาพระยา แมน้ําตาง ๆ นี้ไดรับการ
รณรงคดูแลเรื่องการชะลางมลภาวะอยางตอเนื่อง

ดิน
เนื่องจากพื้นทีส่ วนใหญของจังหวัดนาน เปนพื้นที่มีความลาดชันสูงจึงมีอัตราการกัดเซาะพังทลายของ
หนาดินมาก การใชดินอยางขาดประสิทธิภาพ ปญหาการใชปุยและสารเคมี ตองไดรับการแกไข ฉะนั้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในดานการเกษตรและบทบาทของหมอดิน จึงไดรับความใสใจเปนอยางยิ่ง

อากาศ
จากการตรวจวัดสภาพอากาศองจังหวดนาน พบวาอากาศในแหลงชุมชนเมืองนานมีสภาพของกาซ
อันตรายทีส่ ําคัญปนเปอนอยูในอากาศนอยมาก โดยเฉพาะกาซคารบอนมอนนอกไซด(CO) มีพียงประมาณไมถึง
2 สวนจาก 30 สวน ที่กําหนดไวเปนเกณฑเฉลี่ยของอากาศปกติ
ตารางที่ 2.7.2 : จํานวน Hotspot ในจังหวัดนาน ตั้งแตเดือน มกราคม - เมษายน 2553
พื้นที่การเกิด Hotspot (จุด)
เดือน/ป
รวม
พื้นที่ปาสงวน
พื้นที่อนุรักษฯ
พื้นที่การเกษตร
มกราคม 53
2
1
3
กุมภาพันธ 53
183
111
25
319
มีนาคม 53
1,311
486
180
1,977
เมษายน 53
391
261
45
697
รวม
1,887
859
250
2,996
หมายเหตุ : เกิดจุด Hotspot วันแรกวันที่ 30 มกราคม 2553
ตารางที่ 2.7.3 : เปรียบเทียบขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณหมอกควันและไฟปา ป 2552-2553 ชวง
ตั้งแตเดือนมกราคม – เมษายน 2553
รายการ
1. จํานวนวันที่มีฝุนเกินมาตรฐาน
2. พื้นที่เสียหายจากไฟปาและการ
ควบคุมการดับไฟปา (สถานีควบคุมไฟ
ปานาน จากพื้นที่ดูแล 200,000 ไร)
3. จํานวนจุด hotspot

ป 2552
16 วัน
161 ไร จากจํานวนการ
เกิดไฟปา 18 ครั้ง
610 จุด

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดนาน

2.8 ขอมูลดําเนินการดานสาธารณสุขจังหวัดนาน
๑๓

ป 2553
23 วัน
517 ไร จากจํานวนการ
เกิดไฟปา 39 ครั้ง
2, 996 จุด

คิดเปนรอยละ
เพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 3.4
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.178

เพิ่มขึ้น 2386 จุด

-

จังหวัดนานมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 15 แหง
โรงพยาบาล
15 แหง
สถานีอนามัย
147 แหง
คลินิกทุกประเภท
126 แหง
จํานวนแพทย
89 คน
จํานวนทันตแพทย
46 คน
สัดสวนแพทย : ประชากร
1 : 5,367

2.9 ขอมูลดานศาสนา

พระพุทธศาสนา
- พระอารามหลวง
4
แหง
- จํานวนวัด
419 แหง
- พระสงฆ
906 รูป
- สามเณร
1,719 รูป
คริสตศาสนา
- จํานวนโบสถ
52
แหง
2.10 ขอมูลดานดานบริหารจัดการ และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในปการศึกษา 2552 ทั้งจังหวัดมีโรงเรียนและสถานศึกษาตางๆ รวม 457 แหง จํานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษา 5,716 คน มีนักเรียน/นักศึกษา 102,870 คน จํานวนสถานศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา 5 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1 แหง และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถวิทยาเขตนาน
1 แหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(หองเรียนสาขา)

คมนาคม
จังหวัดนานมีการคมนาคมที่สําคัญ คือ ทางรถยนต เสนทางรถยนตมีทางหลวงแผนดินจากรุงเทพฯ ใช
ทางหลวงหมายเลข 32 ถึงจังหวัดนครสวรรค จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข 77 จนถึงจังหวัดพิษณุโลก และ
ใชทางหลวงหมายเลข 11 ผานจังหวัดอุตรดิตถ และผานอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร จากเดนชัยใชทางหลวง
หมายเลข 101 ผานจังหวัดแพรไปจนถึงจังหวัดนาน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร และทางหลวง
จังหวัดใกลเคียง และการคมนาคมทางอากาศเสนทางการบินจากจังหวัดนานไปยังกรุงเทพมหานคร

ภูมิปญญาทองถิน่
๑๔

จังหวัดไดดําเนินการจัดตัง้ ศูนยการเรียนรูปราชญชาวบาน เพื่อเปนการสรางแหลงเรียนรูโดยนําภูมิ
ปญญาชาวบานมาชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน และเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ ใหแกประชาชนที่สนใจ ซึ่งจะ
เปนการอนุรกั ษภูมิปญญาทองถิ่นและสงเสริมความรูดานตาง ๆ แกประชาชนของจังหวัด โดยมีที่ตั้งตามอําเภอ
ตาง ๆ จํานวน 4 ศูนย ดังนี้
1.ศูนยการเรียนรูชุมชนสวนแสงประทีป สถานที่ตั้ง 197 หมูที่ 10 บานสันติสุข ตําบลกลางเวียง
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 55110 โทรศัพท/ โทรสาร 054-781702 มือถือ 086-9105125, 081- 7462242
2.ศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ สถานที่ตั้ง 50 หมูที่ 2 ตําบลนาซาว อําเภอ
เมืองนาน จังหวัดนาน 55000 โทรศัพทมือถือ 081 - 7641120
3.ศูนยการเรียนรูบ านแสงเทียน สถานที่ตงั้ 118 หมูที่ 1 บานหาดเค็ด ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน 55000 โทรศัพท/ โทรสาร 054 - 684578
1.ศูนยการเรียนรูช ุมชนสามพี่นอง สถานที่ตั้ง 109 หมูที่ 9 ตําบลศิลาเพชร อําเภอปว จังหวัดนาน
55120 โทรศัพท 086 -1151168

3. ขอมูลสถานการณดานการประมงจังหวัดนาน
 จํานวนผูเพาะเลี้ยง ป 2554 จํานวน 14,154 ราย
 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 7,023.02 ไร
 ผลผลิตสัตวน้ําที่ผลิตได จํานวน 2,464.22 ตัน
 ประชากร จํานวน 476,612 คน
 ประชากรไดรับการบริโภคสัตวน้ํา 5.17 กก./คน/ป
 มีการนําเขาสินคาสัตวน้ําจากตางจังหวัด จํานวน 5,000-6,000 ตัน/ป
 ตามเปาหมายการบริโภคสัตวน้ํา 20 กก./คน/ป ตองไดผลผลิต จํานวน 9,532.24 ตัน/ป
 ตองเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 7,068.02 ตัน/ป
 ผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภคภายในจังหวัด

4. สภาพปญหาการประมงในพืน้ ที่
4.1 สัตวน้ําไมเพียงพอตอการบริโภคในจังหวัดนานตองนําเขาปละ 5 – 6 พันตัน
4.2 ยังมีการกระทําความผิดกฎหมายประมง โดยใชกระแสไฟฟาและวัตถุระเบิดในแมน้ํานานและ
แมน้ําสาขา รวมถึงบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ ในอําเภอนาหมื่น
4.3 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํายังเปนการเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
4.4 พื้นที่บอปลาประสบปญหาน้ําทวม
4.5 ลักษณะการขุดบอหัวไรปลายนา เพื่อประโยชนการเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
4.6 เกษตรกรไมคอยมั่นใจในการลงทุน
๑๕

4.7 ทองถิ่นใหการสนับสนุนดานอาชีพการประมงไมเพียงพอ
4.8 แหลงน้ําที่กรมประมงถายโอนใหกับ อปท. ไมไดรับการดูแลเทาที่ควร

5. แนวทางการพัฒนาดานการประมงจังหวัดนาน
ตามวิสัยทัศน ดานการประมงจังหวัดนาน “จังหวัดนาน มีสัตวน้ําเพียงพอตอการบริโภค”
ซึ่งเปนภาระที่หนักหนาสาหัสที่ตองถือปฏิบัติ เพื่อใหการขับเคลื่อนวิสัยทัศนใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายที่ไดตั้งไว อยางนอย 20 กก./คน/ป ในป 2560
1. ตองประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด/ อปท. และแหลงอื่น ในการ
พัฒนางานดานการประมง ตอไปจะกําหนดเปนตัวชี้วัดของกลุม ฝาย และประมงอําเภอ
2. ใหการสนับสนุน กลุมอนุรักษและบริหารจัดการแหลงน้ําสาธารณะแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน/ ทองถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดี
3. โนมนาวใหเกษตรกรใหความสนใจการเลี้ยงสัตวน้ําเชิงพาณิชยมากขึ้น

6. ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
วิสัยทัศน
"เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และตองสรางรายไดใหกับแผนดิน"
พันธกิจ
1 .สงเสริมสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรใหพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง
2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหมมี ูลคาเพิ่มขึน้ สอดคลองกับความตองการของตลาด มี
มาตรฐานตอผูบริโภค
3.วิจัย พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร
4.พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตร เนนการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรกระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูความเชื่อมั่นดานการเกษตร
๑๖

เปาประสงค
แกปญหาเรงดวนที่มผี ลกระทบตอการเกษตร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการหารายได ลดรายจาย สรางโอกาส
ในอาชีพอยางยั่งยืนใหแกเกษตรกร
ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับโครงสรางภาคเกษตร
เปาประสงค
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตร
เปาประสงค
ทรัพยากรการเกษตรไดรับการพัฒนาอนุรกั ษและฟนฟู

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค
1. ระบบการบริหารงานมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของผูรบั บริการ
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
3. เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารทางเกษตรทันเวลาถูกตอง

กรมประมง
วิสัยทัศน
๑๗

“มุงสูการเปนผูนําทางการประมงอยางยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน”
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงทุกประเภทใหไดรับมาตรฐาน
2. เพิ่มผลผลิตในแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงทรัพยากรอื่น
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองคกร
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงใหมีความเปนเลิศและไดมาตรฐานตามเกณฑสากล
2. เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําใหแหลงเพาะเลี้ยงและทุกแหลงทรัพยากรและสรางความเขมแข็งใหแกผูมีสวนได
สวนเสีย
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหมีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีดานการประมงทุกสาขา
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนผูนําทางการประมงในภูมิภาค
เปาประสงค
1. สินคาและผลิตภัณฑประมงและภาคการผลิตทุกระดับไดรับมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ
มีความเปนเลิศเพื่อสรางศักยภาพการแขงขัน
2. เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําและสรางความเขมแข็งใหแกผูมสี วนไดสวนเสีย
3. ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนางานวิจัยทัง้ พื้นฐานและประยุกตเพื่อนําไปสูการนําไปใชในการผลิตอยางจริงจัง
5. เปนผูนําทางการประมงในภูมิภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ปรับโครงสรางการผลิตสูการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการผลิต
ที่สรางมูลคาเพิ่มอยางสมดุล เพื่อคงความเปนฐานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เชน การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑการเกษตร
2. ยกระดับการคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เนนการพัฒนา
บุคลากร โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ระบบโลจิ สติกสเพื่อสนับสนุนการคา การ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
3. พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ
๑๘

4. พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน เชน ดาน
สุขภาพ ดานการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
5. พัฒ นาศัก ยภาพของสถาบันครอบครัว และชุม ชนใหมี ความเข ม แข็ง ในการพัฒ นาที่นํา ไปสูก าร
พึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เนนการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชน
อยางสมดุล และเตรียมการปองกันและรับมือภัยธรรมชาติ
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งแผนพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้
1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย เชียงราย พะเยา แพร และนาน มุงพัฒนา
เชียงรายใหเ ปนประตูการคา การลงทุน พัฒ นาการเกษตรอินทรีย พัฒ นาการทองเที่ยวชายแดนและการ
ทองเที่ยว อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมลานนาและภูมิปญญาทองถิ่น และเรงฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดนาน
วิสัยทัศน
มองกวาง

คิดไกล

ใฝรู

คูคุณธรรม

ทัศนคติในการบริหาร
หลักธรรมที่ควรยึดถือในการทํางาน คือ อิทธิบาท 4
1. ฉันทะ ความพึงพอใจในงานที่ทําหรืองานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. วิริยะ มีความเพียรพยายามทีจ่ ะทํางานในหนาทีห่ รืองานที่ไดรบั มอบหมาย ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3. จิตตะ มีจิตฝกใฝ สนใจ ตั้งใจ ทํางานใหสําเร็จ ทําใหดี ทําใหเรียบรอย
4. วิมังสา คิด ใครครวญ ตรึกตรอง ใหมีความรอบคอบ รัดกุม ไมใหเกิดความ เสียหาย สูญเสีย
สิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน
หลักการทํางาน ใหยึดหลัก 4 ป.

- โปรงใส

- เปนธรรม

- ประหยัด

- ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรสําคัญที่จะตองเรงรัดดําเนินการ
1. การตอบสนองโครงการพระราชดําริ ทุกโครงการอยางตอเนื่องจริงจังและรวดเร็ว
2. การยุติการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การตัดไมทําลายปา และยุตกิ ารลักลอบ
๑๙

เผาปา เผาใบไมและเศษวัชพืชโดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวที่จะถึง โดยการ
- การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
- การรวมกลุมพลังมวลชน องคกรเอกชน องคกรชุมชนและองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ให
รวมมือกันปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
3. การเรงรัดฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม ดิน แหลงน้ํา) ในลุม น้ํานาน อยางรวดเร็ว
จริงจัง และตอเนื่อง โดยการรวมมือกันทุกฝาย ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร ประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรอยูดีมสี ุข และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
5. สงเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ ปน ประมุข และการธํารงไวซึ่ง
สถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ ครม.
6. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่นในการพัฒนาดานการประมง
การทํายุทธศาสตรดา นการประมง จังหวัดนาน
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะ (โอกาส – อุปสรรค – จุดแข็ง – จุดออน )

-

สํานักงานประมงจังหวัดนาน (SWOT)
- จุดแข็ง (strengths)
- จุดออน (Weaknesses)
มีวัตถุดิบที่สามารถนํามาทําอาหารเลี้ยงสัตว
- พื้นที่ราบนอย สวนใหญเปนภูเขามีความ
น้ําไดจํานวนมาก ราคาถูก
เหมาะสมกับการขุดบอเลี้ยงปลา
ประชาชนนิยมบริโภคสัตวน้ํา
- บอที่เลี้ยงปลามีสภาพไมเหมาะสม เพราะขุดไว
เพื่อเก็บกักน้ํา (ลึกเกินไป)
ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีแหลงอนุรักษสัตว
น้ําจํานวนมาก
- เกษตรกรไมเห็นความสําคัญของการเลี้ยงปลา
(ไมคิดวาการเลี้ยงปลาแลวจะไดกําไร)
แหลงน้ําสาธารณะ มีเปนจํานวนมาก
- ขาดความรูทางวิชาการประมง
บุคลากรรูส ภาพพื้นที่และบุคคลที่สําคัญใน
- ไมคิดจะลงทุนเลี้ยงปลาเอง รอรับการ
พื้นที่เปนอยางดี เพราะสวนใหญเปนคน
เมืองนาน
สนับสนุนปจจัยจากภาครัฐ(จึงขาดการดูแลเอา
ใจใสเลี้ยงดู)
มีการทํางานเปนทีมของบุคลากรสํานักงาน
ประมงจังหวัดนานทีเ่ ข็มแข็ง
- บุคลากรของสํานักงานประมงจังหวัดมีนอย
พื้นที่รบั ผิดชอบมาก
มีตลาดในพื้นทีร่ องรับผลผลิต
- ระบบการชลประทานมีนอยไมสอดคลองกับ
เปนแหลงตนน้ํามีความหลากหลายทาง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่
ชีวภาพสูง
- เกษตรกรยึดติดกับวิถีดั้งเดิม(การปลูกพืช
มีการจับปลามากที่ปากนาย
๒๐

-

-

- โอกาส (Opportunities)

เชิงเดี่ยว)
ชาวบานชอบจับสัตวน้ําในฤดูวางไข
มีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรมากใน
พื้นที่ จึงทําใหคุณภาพน้ําไมดี
มีการลักขโมยปลาในบอเลี้ยง
การเขาถึงแหลงทุนยาก
มีกฎเกณฑทเี่ ขมขวดเกินไปของคณะกรรมการ
ดูแลแหลงน้ําในแหลงน้ําสาธารณะของทองถิ่น
จึงทําใหไมสามารถเพิ่มศักยภาพในแหลงน้ําได
เต็มที่
ขาดการเก็บขอมูลดานการผลิตในแหลงน้ํา
สาธารณะเพือ่ การบริหารจัดการแหลงน้ํา

- อุปสรรค (Threats)

- ประชาชนนิยมบริโภค “ปลาเปน” การขนสงจาก - เกษตรกรที่เลี้ยงปลาจังหวัดอื่น เลี้ยงได ผลผลิตสูง /
พื้นที่ตนทุนถูกกวา
ตนทุนต่ํา/ มีคุณภาพ (การทุมตลาด ราคาขายถูกกวา)
- เปนเมืองทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีกําลังซือ้ จะนิยม
บริโภคปลา (เปนหวงสุขภาพ)
- การสรางทาขึ้นปลาทีป่ ากนาย
- สรางเสนทางการตลาดจากปากนาย – นาน
- ปลามีราคาแพงกวาที่อื่น

SWOT Marix
S

W
๒๑

1. มีตนทุนการผลิตสัตวน้ําที่ถูกกวา สามารถ
แขงขันกับตลาดภายนอกได เพราะตนทุน
การเลี้ยงปลา 70 – 80 % มาจากคาอาหาร
ปลา
2. สัตวน้ําในจังหวัดนาน มีราคาสูง ประชาชน
นิยมบริโ ภค ถึงแมเทคโนโลยีการเลี้ยงจะสู
ไมได แตก็สามารถแขงขันได เพราะตลาดใน
เมื องน านยัง ต องการปลาอีก มาก รวมถึ ง
ตลาดตางประเทศ
3. บุคลากรของกรมประมง สํานัก งานประมง
จังหวัดและศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นาน มีค วามสามัค คี ทํ างานเปน ทีม รูจั ก
สภาพพื้นที่ ผูนําชุมชนและเพื่อนขาราชการ
ของ หนวยงานอื่นเปนอยางดี จะสามารถ
ขับเคลื่อนงานใหเปนผลสัมฤทธิ์ได
4. ชุมชนมีความเขมแข็ง มีแหลงน้ําสาธารณะ
แหลง อนุรัก ษจํานวนมากที่ยัง สามารถเพิ่ม
ศัก ยภาพการผลิตและคงความหลากหลาย
ทางชีวภาพได
O

1. รณรงคใหประชาชนในจังหวัดนานบริโภคปลา
ที่ เ ลี้ ย งในเมื อ งน า น เพราะมี ค วามสดกว า
อรอยกวา และยังชวยเกษตรกรประมงเมือง
นาน
2. ขอสนั บ สนุ น งบประมาณจากท อ งถิ่ น มา
เพิ่มเติม เพราะความสนิทสนมคุนเคยกันเปน
สวนตัวมีมาก

1.รณรงคใหเกษตรกรเห็นวาการเลี้ยงปลาในจังหวัด
นานยัง มีอนาคตอีก ไกล เพราะจัง หวัดนานกําลัง มี
นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกป ปลาที่ผลิตมีไมเพียงพอ
นอกจากนั้ น ถ า ผลิ ต ได ม ากยั ง สามารถขายให กั บ
ประเทศเพื่อนบานไดอีกดวย ไมตองกลัววาปลาจะลน
ตลาด

1.ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือพยายามผลิตสิ่งทีม่ ี
อยูใหเต็มศักยภาพบอปลาทีม่ ีอยู ในแตละบานพยายาม
เลี้ยงใหถูกหลักวิชาการ และบริโภคในครัวเรือนที่เหลือ
ขาย เพื่อใหคนที่ไมมบี อปลาไดบริโภค

T

2.ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการควบคุมการกระทํา
ความผิดกฎหมายประมงในแตละพื้นที่ โดยใชกฎของ
หมูบาน/ชุมชนเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล

สํานักงานประมงจังหวัดนาน
วิสัยทัศน (Vision)
๒๒

สํานักงานประมงจังหวัดนาน ป พ.ศ. 2556 – 2560
“ จังหวัดนานมีสัตวน้ําเพียงพอตอการบริโภค ”
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1 ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ยุทธศาสตร 2 ดานการบริหารจัดการแหลงน้ํา
เปาประสงคหลัก (Goals)
1. เพื่อใหมสี ัตวน้ําเพียงพอตอการบริโภคในจังหวัดนาน เปน 20กิโลกรัม/คน/ป
2. เกษตรกรมีรายไดเพิม่ ขึ้น
3. คงความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรสัตวน้ํา
ยุทธศาสตร 1 ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เปาประสงค (Goals)
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตในบอเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
กลยุทธ (Strategies)
1. ประมงอําเภอเขาพื้นทีบ่ อยมากขึ้น
2. ประมงอําเภอคัดเลือกเกษตรกรทีม่ ีความเหมาะสมดวยตนเอง
3. ประมงอําเภอทํา Action Plan ในการปฏิบัติงานแตละเดือน
4. หัวหนาฝายชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของประมงอําเภอ
5. ประมงอาสาเปนพีเ่ ลี้ยงและผูประสานงานใหกับกลุม เกษตรกร
ยุทธศาสตร 2 ดานการบริหารจัดการแหลงน้ํา
เปาประสงค (Goals)
1. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการบริหารจัดการแหลงน้ํา
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ และแหลงอนุรักษสัตวน้ํา
3. เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรสัตวน้ํา

กลยุทธ (Strategies)
1. ประมงอําเภอเขาพื้นทีบ่ อยมากขึ้น
2. ประมงอําเภอคัดเลือกแหลงน้ํา และชุมชนทีม่ ีความเหมาะสมดวยตนเอง
๒๓

3. ประมงอําเภอทํา Action Plan ใหการเขาเยี่ยมชุมชน
4. หัวหนาฝายชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของประมงอําเภอ
5. ประมงอาสาเปนพีเ่ ลี้ยงและผูประสานงานใหกับชุมชน
ตารางความคาดหวังการพัฒนาประมงจังหวัดนาน : ความคาดหวังจะพัฒนาใหบรรลุเปาหมายในเวลา 4 ป
ความคาดหวัง

ระดับ
ตัน

เปาหมาย

1. ดานการบริโภคสัตวน้ําของประชาชนจังหวัดนานเพิ่มขึ้นเปน 20
กิโลกรัม/คน/ป (ผลผลิตเพิ่มขึ้นตอป)

1,500

ป 2556 - 2560

2. ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น (ผลผลิตเพิ่มขึ้นตอป)

1,000

ป 2556 - 2560

3. ดานการบริหารจัดการแหลงน้ําสาธารณะและแมน้ําลําคลอง
(ผลผลิตเพิ่มขึ้นตอป)

500

ป 2556 - 2560

ตารางอิสรภาพ
ความคาดหวัง

ระดับ
ตัน

เปาหมาย

1.ดานการบริโภคสัตวน้ําของประชาชนจังหวัดนานเพิ่มขึ้นเปน 20
กิโลกรัม/คน/ป (ผลผลิตเพิม่ ขึ้น)

7,500

ป 2560

2.ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ผลผลิตเพิ่มขึ้น)

5,000

ป 2560

3.ดานการบริหารจัดการแหลงน้ําสาธารณะและแมน้ําลําคลอง
(ผลผลิตเพิม่ ขึ้น)

2,500

ป 2560
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