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ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดนาน 

 คําขวัญจังหวัดนาน 

 “แขงเรือลือเลื่อง  เมืองงาชางดํา  จิตรกรรมวัดภูมินทร  แดนดินสมสีทอง  เรืองรองพระธาตุแชแหง” 

 1.  ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดนาน 

 1.1  นามเมือง 

      เมืองนานมีที่มาของช่ือปรากฏในตํานานพระอัมภาควา“นันทสุวรรณนคร” ในตํานานเกาๆเรียก

เมืองนานอีกคําหน่ึงวา“กาวนาน" ตอมามีการเรียกช่ือเมืองนานวา“นันทบุรี“หรือ” นันทบุรีศรีนครนาน" ที่มา

ของช่ือเมืองนานมาจากช่ือแมนํ้านานอันเปนที่ต้ังของเมืองที่อยูบนสองฟากฝงแมนํ้านานช่ือของเมืองนานไดปรากฏ

ในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงเรียกวาเมืองนานคือต้ังแตแรกต้ังเมือง

ใหม ณ ฝงตะวันออกของแมนํ้านาน 

      เมืองนานแมจะมีการเรียกช่ือใหมวา“นันทบุรี” หรือ " นันท

บุรีศรีนครนาน” ซึ่งใชกันในทางราชการในสมัยโบราณและ ศุภอักษร

นามนันทบุรีเปนนามที่ไพเราะและมีความหมายมงคลนามแตก็มีหลาย

พยางคและเรียกยากจึงกลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมวา“เมืองนาน” 

ตลอดจนถึงปจจุบัน 

 เมืองนานในอดีตเปนนครรัฐเล็กๆกอตัวข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษที่18 บริเวณที่ราบลุมแมนํ้านานและ

แมนํ้าสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ 

ประวัติศาสตรเมืองนานเริ่มปรากฏข้ึนราว พ.ศ. 1825 ภายใตการนําของพญาภูคา ศูนยการปกครองอยูที่เมือง

ยาง(เช่ือกันวาคือบริเวณริมฝงดานใตของแมนํ้ายางใกลเทือกเขาดอยภูคาในเขตบานเสี้ยว ตําบลยม อําเภอทาวัง

ผา) เพราะปรากฏรองรอยชุมชนในสภาพที่เปนคูนํ้าคันดินกําแพงเมือง

ซอนกันอยู ตอมาพระยาภูคาไดขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให

กวางขวางย่ิงข้ึนโดยสงราชบุตรบุญธรรม 2 คนไปสรางเมืองใหมโดยขุนนุน

ผูพี่ไปสรางเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผูนองสรางเมือง 

วรนครหรือเมืองปว 

     ในสมัยของพญาการเมือง(กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปว

ไดมีการขยายตัวมากข้ึนตลอดจนมีความสัมพันธกับเมืองสุโขทัยอยาง

ใกลชิด พงศาวดารเมืองนานกลาวถึงพญาการเมืองวาไดรับเชิญจากเจา

เมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปรวมสรางวัดหลวงอภัย(วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจาเมืองสุโขทัยได

พระราชทานพระธาตุ 7 องค พระพิมพทองคํา20 องค พระพิมพเงิน20 องคใหกับพญาการเมืองมาบูชา ณ 

เมืองปวดวย 

 พญาการเมืองไดปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาลจึงไดกอสรางพระธาตุแชแหงข้ึนที่บน ภูเพียงแชแหง

พรอมทั้งไดอพยพผูคนจากเมืองปวลงมาสรางเมืองใหมที่บริเวณพระธาตุแชแหงเรียกวา ภูเพียงแชแหง ในป  

พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแชแหงเปนศูนยกลางเมือง หลังจากพญาการเมืองถึงแกพิราลัยโอรสคือพญาผากองข้ึน
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ครองเมืองแทนตอมาเกิดปญหาความแหงแลงจึงยายเมืองมาสรางใหมที่ริมแมนํ้านานดานตะวันตกบริเวณบาน

หวยไคคือบริเวณที่ต้ังของจังหวัดนานในปจจุบันเมื่อป พ.ศ. 1911 ในสมัยเจาปูเขงครองเมืองระหวางป      พ.ศ. 

1950 - 1960 ไดสรางวัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหารวัดพระธาตุเขานอยวัดพญาภู แตสรางไมทันเสร็จก็ถึงแกพิราลัย

เสียกอน พญางั่วฬารผาสุมผูเปนหลานไดสรางตอจนแลวเสร็จและไดสรางพระพุทธรูปทองคําปางลีลาปจจบุนัคือ

พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนีประดิษฐานอยูในวิหารวัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหาร 

 ในปพ.ศ. 1993 พระเจาติโลกราชกษัตริยนครเชียงใหมมีความประสงคจะครอบครองเมืองนานและ

แหลงเกลือบอมาง(ต.บอเกลือใต อ.บอเกลือ) ที่มีอยางอุดมสมบูรณและหาไดยากทางภาคเหนือจึงไดจัดกองทัพ

เขายึดเมืองนาน เมืองนานจึงถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรลานนาต้ังแตน้ันมาตลอด

ระยะเวลาเกือบ 100 ปที่เมืองนานอยูในครอบครองของอาณาจักรลานนาไดคอยๆซึมซับ

เอาศิลปวัฒนธรรมของลานนามาไวในวิถีชีวิตโดยเฉพาะการรับเอาศิลปกรรมทางดาน

ศาสนาปรากฏศิลปกรรมแบบลานนาเขามาแทนที่ ศิลปกรรมแบบสุโขทัยอยางชัดเจน 

ดังเชน เจดียวัดพระธาตุแชแหง เจดียวัดสวนตาล เจดียวัดพระธาตุชางคํ้า แมจะเหลือสวน

ฐานที่มีชางลอมรอบซึ่งเปนลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยอยูแตสวนองคเจดียข้ึนไปถึงสวน

ยอด เปลี่ยนเปนศิลปกรรมแบบลานนาไปจนหมดสิ้น 

ในปพ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

สถาปนาใหเจาสุริยพงษผลิตเดชฯเลื่อนยศฐานันดรศักด์ิข้ึนเปน“พระเจานครนาน"        

มีพระนามปรากฏตามสุพรรณปฏวา“พระเจาสุริยพงษผลิตเดชกุลเชษฐมหันตไชยนันท   

บุรีมหาราชวงศาธิบดีสุริตจารีราชนุภาวรักษวิบูลยศักด์ิกิติไพศาลภูบาลบพิตรสถิตยณนันทราชวงษ”เปนพระเจา

นครนานองคแรกและองคเดียวในประวัติศาสตรนาน 

 ภายหลังไดรับการสถาปนาเปนพระเจานานพระเจาสุริยพงษผลิตเดชฯ จึงไดสรางหอคํา(คุมหลวง) ข้ึน

แทนหลังเดิมซึ่งสรางในสมัยของเจาอนันตวรฤทธิเดชฯและดานหนาหอคํามีขวงไวทําหนาที่คลายสนามหลวง

สําหรับจัดงานพิธีตางๆ ตลอดจนเปนที่จัดขบวนทัพออกสูศึก จัดขบวนนําเสด็จหรือขบวนรับแขกเมืองสําคัญและ

ในปพ.ศ. 2474 เจามหาพรหมสุรธาดาเจาผูครองนครนาน ถึงแกพิราลัยตําแหนงเจาผูครองนครก็ถูกยุบเลิกต้ังแต

น้ันมา สวนหอคําไดใชเปนศาลากลางจังหวัดนานจนปพ.ศ. 2511 จังหวัดนานไดมอบหอคําใหกรมศิลปากรใชเปน

สถานที่จัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินานจนกระทั่งปจจุบัน 

  (2)  การปกครองและประชากร  (อาณาเขต  เขตการปกครอง  โครงสรางบริหารราชการสวน

ภูมิภาค  สวนกลาง  และสวนทองถ่ิน  องคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัด  ประชากรและโครงสรางประชากร  ฯลฯ) 
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1.2 ที่ต้ังจังหวัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จังหวัดนานเปนจังหวัดชายแดนดานตะวันออกของ

ภาคเหนือหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนตประมาณ

668 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร หรือ11,472.076 

ตารางกิโลเมตรคิดเปนรอยละ 2.23 ของพื้นที่ทั้งประเทศเปนพื้นที่

ปาเขาและลาดชันประมาณ 85  % เหลือประมาณ    15 %เปนพื้นที่

ราบ 

ทิศเหนือและทิศตะ วันออก ติดตอกับประเทศสาธารณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมี   ความยาวตามแนวชายแดน

ประมาณ 277 กิโลเมตรหางจาก   แขวงหลวงพระบาง  230  

กิโลเมตร 

ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดแพรจังหวัดพะเยา 

ทิศใตติดตอกับจังหวัดแพรและจังหวัดอุตรดิตถ 

มีจุดผานแดนสากล  1  จุด  คือ  ดานบานหวยโกน  อําเภอเฉลิม

พระเกียรติดานตรงขามของ สปป.ลาว  คือ  บานนํ้าเงิน  เมืองเงิน  

แขวงไชยะบุลี (ดานสากล) และจุดผอนปรนดานบานใหมชนแดน  อําเภอสองแคว และบานหวยสะแตง  อ.ทุง

ชาง  กับเมืองเชียงฮอน สปป.ลาว 
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      จังหวัดนาน  มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปนนํ้า ซึ่งเปนทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง 600 - 1,200 
เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ทอดผานทั่วจังหวัด คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  

        พื้นที่ ของจังหวัดนานโดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณรอยละ 85 ของ
พื้นที่จังหวัด สวนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุมนํ้า จะเปนที่ราบแคบๆ ระหวางหุบเขาตามแนวยาวของลุมนํ้า นาน 
สา วา ปว และกอน 

จังหวัดนานมพีื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร หรือ 11,472.07 ตารางกโิลเมตร 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 พัดพาเอาความชุมช้ืนมาสู
ภูมิภาค ทําใหมีผลตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเปนชวงฤดูฝน และจะไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสูภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ และในชวงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีสภาพอากาศรอน 

            นอกจากน้ีจังหวัดนาน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เปนหุบเขาและภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัว
ในแนวเหนือใต ทําใหบริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที่แผมาจากประเทศจีนในฤดูหนาว ไดอยาง
ทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต ทําใหเสมือนกําแพงปดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก 
รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกตางกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล จากปจจัยทั้งหลายเหลาน้ี 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 

 การปกครองสวนทองถ่ินมี 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 

ตารางท่ี 1.4: รายงานสถิติจํานวนประชากรและบานรายอําเภอ และรายเทศบาล 

ณ  เดือนธันวาคม  2554 

อําเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม จํานวนบาน 

อําเภอเมืองนาน 
อําเภอแมจริม 
อําเภอบานหลวง 
อําเภอนานอย 
อําเภอปว 
อําเภอทาวังผา 
อําเภอเวียงสา 
อําเภอทุงชาง 
อําเภอเชียงกลาง 
อําเภอนาหมื่น 
อําเภอสันติสุข 
อําเภอบอเกลือ 
อําเภอสองแคว 
อําเภอเฉลมิพระเกียรติ 
อําเภอภูเพียง 
เทศบาลเมอืงนาน 
เทศบาลตําบลเชียงกลาง 
เทศบาลตําบลทุงชาง 
เทศบาลตําบลเวียงสา 
เทศบาลตําบลทาวังผา 
เทศบาลตําบลปว 
เทศบาลตําบลนานอย 
เทศบาลตําบลหนองแดง 

30,538 
6,897 
6,109 
15,083 
26,855 
23,206 
33,905 
7,471 
9,135 
7,536 
8,079 
7,524 
6,210 
4,791 
17,883 
10,650 
5,002 
1,798 
1,497 
2,575 
5,228 
1,308 
1,185 

29,833 
6,514 
5,888 
14,843 
26,597 
22,741 
33,338 
7,329 
8,930 
7,218 
7,735 
7,072 
5,744 
4,620 
17,726 
10,685 
5,060 
1,707 
1,684 
2,743 
5,534 
1,423 
1,183 

60,371 
13,411 
11,997 
29,926 
53,452 
45,947 
67,243 
14,800 
18,065 
14,754 
15,814 
14,596 
11,954 
9,411 
35,609 
21,335 
10,062 
3,505 
3,181 
5,318 
10,762 
2,731 
2,368 

20,190 
3,531 
3,695 
9,299 
14,481 
12,962 
21,863 
4,420 
5,289 
4,155 
4,532 
4,268 
3,261 
2,899 
11,886 
10,012 
3,432 
1,248 
1,103 
2,220 
3,877 
1,109 
   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 เปนชาวพื้นเมอืงด้ังเดิม มีวิถีชีวิตที่เรียบงายทามกลางบรรยากาศแบบ

ลานนาตะวันออก มีความเอือ้อาทรซึ่งกันและกัน นอกจากน้ันรอยละ 20 เปนชาวไทยภูเขา ชนเผาตางๆ และ

ประชากรที่ยายถ่ินฐานจากถ่ินอื่น ประชากรรอยละ 85 อยูภาคเกษตรมีพื้นทีเ่พาะปลูก 797,134 ไร ในจํานวนน้ี

เปนพื้นทีพ่ืชไร 438,597 ไร  พืชที่ปลูก ไดแก ขาวโพด ขาวไร ฯลฯ พชืสวน สอมสทีอง ลําไย ลิ้นจี่ สําหรบัขาว

นิยมปลกูขาวเหนียวสําหรบับริโภคเองเปนสวนใหญ 
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สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนานในป  2552  พบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 50,507  บาทตอป 

โดยจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม 24,709 ลานบาท รายไดสวนใหญข้ึนอยูกับสาขานอกภาคการเกษตรการคาสง 

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 โดยใชเน้ือที่เพาะปลูก 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 จํานวน 33242.82 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน 10641.06 ตัน/ป  อันดับสามที่นิยมปลูก คือ 

สมเขียวหวาน ซึ่งใชพื้นที่ในการเพาะปลูก จํานวน 9640.60 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน 8824.58 ตัน/ป 

นอกจากน้ี ยังมีพืชเศรษฐกิจที่มีการขยายพื้นที่การปลูกมากข้ึน จนในปจจุบันมีปริมาณการปลูกที่มาก คือ 

ยางพารา ซึ่งใชพื้นที่ในการปลูก จํานวน 70776.30 ไร เกษตรกรไดรับผลผลิต จํานวน 2539.45 ตัน/ป  โดยพืช

เศรษฐกิจชนิดน้ีแนวโนมในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากองคกรภาครัฐใหการ

สนับสนุนและใหความรูแกเกษตรกรในการเพาะปลูก เพื่อเปนการทดแทนการพึ่งพาแตพืชเศรษฐกิจชนิดเดิม คือ 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว  

  

2.1 ขอมูลขาวนาป  ขาวนาปรัง  และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

จากขอมูลการเพาะปลูกและผลผลิตขาวนาป ขาวนาปรัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ระหวางป 2550 – 

2552 พบวาเกษตรกรจังหวัดนานนิยมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัด และมีปริมาณปลูกและ

ผลผลิตเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว โดยในป 2550 มีเน้ือที่เพาะปลูก จํานวน 378,731.00 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน 

279,758.03 ตัน  ป 2551 มีเน้ือที่เพาะปลูก จํานวน 582,735 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน 421,766.70 ตันและใน

ป 2552 มีเน้ือที่เพาะปลูก จํานวน 852,218.92 ไร ไดรับผลผลิต จํานวน 644,997,317 ตันรายละเอียดตาม

ตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 : แสดงขอมูลขาวนาป  ขาวนาปรัง  และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ชนิด เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร) เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (ไร) ผลผลิต (ตัน) 

2550 2551 2552 2550 2551 2552 2550 2551 2552 

ขาวนาป 154,898.

50 

176,03

4 

183,49

4.55 

154,46

8.50 

171,0

53 

178,186

.63 

94,749.

22 

104345.

87 

108,742

.25 

ขาวนาปรัง 1,938.00 1,001 5,465.

50 

1,938.0

0 

72.00 5,311.5

0 

1,192.5

0 

46.80 3,632.2

6 

ขาวโพดเลี้ยง

สัตว 

378,731.

00 

582,73

5 

852,21

8.92 

377,03

2.00 

533,2

54 

850,596

.42 

279,75

8.03 

421,766

.70 

644,997

,317 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (รวบรวมโดยสํานักพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคเหนือ) 
 

2.2 ขอมูลผลผลิตยางพารา 

  จากขอมลูเน้ือที่การปลูกยางพารา เน้ือที่ทีส่ามารถกรีดยางพาราได และผลผลิตยางพารา 

ระหวางป 2551 – 2552 พบวาเกษตรกรจังหวัดนานไดนิยมปลกูยางพาราเพิม่มากข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งในป 

2551 เกษตรกรไดปลูกยางพารา(เน้ือที่ยืนตน) จํานวน 47,852 ไร ป 2552 ปลกูยางพารา จํานวน 70,776.30 

ไร จากขอมลูจะเห็นไดวาเน้ือที่การปลกูยางพาราระหวางป 2551–2552 เพิ่มข้ึนรอยละ 33 

จากเน้ือที่การปลูกยางพาราขางตน ในป 2551 มีเน้ือที่ที่สามารถกรีดยางพาราได จํานวน 

4,604 ไร  ป 2552 มีเน้ือที่ที่สามารถกรีดยางพาราได จํานวน 7,914.90 ไร  จากขอมูลจะเห็นไดวาเน้ือที่ที่

สามารถกรีดยางพาราไดระหวางป 2551 – 2552 เพิ่มข้ึน รอยละ 41.84และผลผลิตยางพารา ในป 2551 ได

ผลผลิต จํานวน 1,040.57 ตัน  ป 2552 ไดผลผลิต จํานวน 2,539.45 ตัน  จากขอมูลจะเห็นไดวาผลผลิต

ยางพาราระหวางป 2551 – 2552 เพิ่มข้ึน รอยละ 59.03 

จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหไดวาในอนาคตเกษตรจังหวัดนานจะปลูกยางพารา 

เพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว และทําใหผลิตผลยางพาราสงออกจํานวนมากข้ึนดวย  รายละเอียดตามตารางที่ 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2 : แสดงขอมูลผลผลิตยางพารา 

เน้ือท่ียืนตน(ไร) เน้ือท่ีกรีดได(ไร) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตตอไร(กก.) 

2551 2552 % 2551 2552 % 2551 2552 % 2551 2552 % 

47,852.

00 

70,776.

30 

33.0

0 

4,604.0

0 

7,914.9

0 

41.8

4 

1,040.5

7 

2,539.4

5 

59.03 226.01 320.08 30.0

0 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

 

 

2.3 ขอมูลผลผลิตลําไย 
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  จากขอมูลเน้ือที่การปลูกลําไย เน้ือที่ที่ใหผลผลิต และผลผลิตลําไย ระหวางป 2551 – 2552 

พบวาเกษตรกรจังหวัดนานไดนิยมปลูกลําไยลดลง ซึ่งในป 2551 เกษตรกรไดปลูกลําไย (เน้ือที่ยืนตน) จํานวน 

43,327 ไร  ป 2552 ปลูกลําไย จํานวน 42,460.46 ไร  จากขอมูลจะเห็นไดวาเน้ือที่การปลูกลําไยระหวางป 2551 

– 2552 ลดลง รอยละ 2จากเน้ือที่การปลูกลําไยขางตน ในป 2551 มีเน้ือที่ที่ใหผลผลิต จํานวน 33,057 ไร  ป 

2552 มีเน้ือที่ที่ใหผลผลิต จํานวน 32,395.86 ไร  จากขอมูลจะเห็นไดวาเน้ือที่ที่ใหผลผลิตระหวางป 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 

จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหไดวาในอนาคตเกษตรจังหวัดนานจะปลูกลําไย 

ลดลง และสงผลใหผลิตผลลําไยสงออกจํานวนลดลงดวย  รายละเอียดตามตารางที่ 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3: แสดงขอมูลผลผลิตลาํไย 

เน้ือท่ียืนตน(ไร) เน้ือท่ีใหผล(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 :สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
 

ตารางท่ี 2.4 : ขอมูลดานการปศุสัตว 

ขอมูลดานการปศุสัตว 
สถิติ/ผลการดําเนินการ 3 ปยอนหลัง 

ป 50 ป 51 ป 52 

ถายทอดเทคโนโลยีดานการปศุสัตวสูเกษตรกร 570 ราย 743 ราย 1,090 ราย 

การปองกันแกไขปญหาโรคไขหวัดนก 

1. การเฝาระวังโรคสัตวปกทางอาการ 

2. การทําความสะอาด ทําลายเช้ือโรค 

 

- 

- 

 

- 

1,178 แหง 

 

212,190 ตัว 

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  ต้ังแตพื้นที่ 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 บานนํ้าเงิน แขวงไชยบุลี (ดานทองถ่ิน)  เวลาเปด – ปด 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน  และจุดผอนปรน 2 จุด 
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ไดแก ที่บานหวยสะแตง อําเภอทุงชาง  และบานใหมชายแดน อําเภอสองแคว มีชองทางเขา –  ออกตาม

ธรรมชาติ 27 ชองทาง 

ขอมูลการนําเขาสงออก 

ตารางท่ี 2.5.1 : ขอมูลสถิติสินคาขาออก 10 อันดับแรก  ป 2552 (มกราคม – ธันวาคม)  

ณ ดานศุลกากรทุงชาง 

ลําดับ ประเภทสินคา 
มูลคาการคา 

 (บาท) 
รอยละ 

1 นํ้ามันดีเซล 73,613,185.78 38.42 

2 ยางมะตอย 21,166,127.64 11.05 

3 นํ้ามันเบนซิน 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 

 

ตารางท่ี 2.5.2 : ขอมูลสถิติสินคาขาเขา 10 อันดับแรก ป 2552 (มกราคม – ธันวาคม) 

ณ ดานศุลกากรทุงชาง 
 

ลําดับ ประเภทสินคา 
มูลคาการคา 

(บาท) 
รอยละ 

1 ไมแปรรูป 51,107,721.22 54.58 

2 ขาวโพด 17,476,605.00 18.66 

3 ลูกตาว 4,608,310.00 4.92 

4 ถานไม 4,481,740.00 4.79 

5 ขิง 3,691,000.00 3.94 

6 เปลือกกอ 2,228,246.50 2.38 

7 ปอสา 1,924,500.00 2.06 

8 กง (ดอกหญาทําไมกวาด) 1,829,000.00 1.95 

9 ผาทอ 1,700,100.00 1.82 



๑๐ 

 

ลําดับ ประเภทสินคา 
มูลคาการคา 

(บาท) 
รอยละ 

10 ลูกเดือย 1,385,770.00 1.48 

11 สินคาอ่ืน ๆ 3,210,851.91 3.43 

รวม  93,643,844.63 100.00 

     ที่มา : ดานศุลกากรทุงชาง รวบรวมโดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดนาน 
 

2.6 ขอมูลสถานการณแรงงานจังหวัดนาน 

  สถานการณแรงงานในจงัหวัดนาน มีผูอยูในวัยแรงงานหรอืมีอายุ 15 ปข้ึนไป จากสถิติป 2550 

มีจํานวน 364,998 คน ป 2551 มีจํานวน 288,590 คน  และในป 2552 มีจํานวน 296,815 คน จะเห็นไดวา

จํานวนผูอยูในวัยแรงงานของจังหวัดนานในแตละปมอีัตราไมคงที่ เน่ืองจากมีการยายถ่ินที่อยูไปประกอบอาชีพ

ในตางจังหวัดและมกีารยายกลับเขามาบางสวน  สวนอัตราการวางงานของผูอยูในวัยแรงงานในป 2 5 5 0  มี

จํานวน 1,819 คน  ป 2551 มีจํานวน 3,094 คน  และในป 2553 มีจํานวน 3,920 คนจากสถิติจะเห็นวาจังหวัด

นานมีแนวโนมอัตราการวางงานเพิ่มข้ึน ซึ่งในอนาคตถาอัตราการวางงานยังคงเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองกจ็ะเปน

ปญหาใหญของจงัหวัดที่ตองแกไขตอไปแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในจงัหวัดมี 2  ประเภท ประกอบดวย 

ประเภทแรก แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานอยางถูกกฎหมาย ซึ่งในป 2550 มีจํานวน 50 คน  ป 2551 มี

จํานวน 165 คน  และป 2552 มีจํานวน 158 คนประเภทที่สอง คือ แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานผดิกฎหมาย

แตไดรับการผอนผันใหทํางานช่ัวคราว ตามมติ ครม. ป 2549 เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในป 2550 

มีจํานวน 164 คน  ป 2551 มีจํานวน 177 คน  และป 2552 มีจํานวน 722 คนจากสถิติจะเหน็ไดวามีแนวโนมที่

จะมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวเขาจังหวัดมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานตาง 

ดาวที่เขามาทํางานผิดกฎหมายแตไดรบัการผอนผันฯซึง่จะเปนปญหาของจังหวัดตอไปในอนาคต 

ตารางที่ 2.6.1 : สถานการณแรงงาน ของจังหวัดนาน 

สถานการณแรงงาน 
สถิติ/ผลการดําเนินการ 3 ปยอนหลัง 

ป 50 ป 51 ป 52 

จํานวนผูอยูในวัยแรงงาน หรอืมีอายุ 15 ปข้ึนไป 

   - เปนผูมีงานทํา 

   - เปนผูวางงาน 

   - เปนผูรอฤดูกาล 

364,998 คน 

280,517 คน 

1,819 คน 

32 คน 

288,590 คน 

285,114 คน 

3,094 คน 

382 คน 

296,815 คน 

292,895 คน 

3,920 คน 

337 คน 

อาชีพของผูมงีานทําในจงัหวัด 

   - ทํางานในภาคเกษตร 

   - ทํางานนอกภาคเกษตร 

 

187,036 คน 

93,483 คน 

 

155,359 คน 

129,755 คน 

 

165,829 คน 

127,068 คน 

 

ตาราง2.6.2  : สรุปผลการเปรียบเทียบจัดเก็บขอมูล จปฐ. 



๑๑ 

 

อําเภอ 

  

ตกเกณฑ

รายได 

จปฐ. 

ตกเกณฑ

รายได 

จปฐ. 

ท่ีจัดเก็บ 

จปฐ. 

ท่ีจัดเก็บ 

จปฐ. 

รอยละ

ท่ีผาน

เกณฑ 

รอยละ

ท่ีผาน

เกณฑ 

รายได

เฉลี่ยตอ

คน 

รายได

เฉลี่ยตอ

คน 

ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน รอยละ รอยละ บาท บาท 

2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 

อ.เฉลมิพระฯ 514 216 1756 1873 70.7 88.5 27153 28366 

อ.เชียงกลาง 86 59 3966 3984 97.9 98.5 37599 37260 

อ.ทาวังผา 165 175 9829 9732 98.3 98.2 34034 40412 

อ.ทุงชาง 184 115 2729 2829 93.3 95.9 34697 30587 

อ.นานอย 42 40 6954 7200 99.4 99.4 47806 45758 

อ.นาหมื่น 113 94 3219 3243 96.5 97.1 45080 46096 

อ.บอเกลอื 488 481 2477 2668 80.3 82 32691 27110 

อ.บานหลวง 3 0 2859 3014 99.9 100 40996 38529 

อ.ปว 589 519 10811 11031 94.7 95.3 39084 34910 

อ.ภูเพียง 66 118 8338 8545 99.2 98.6 34929 45350 

อ.เมืองนาน 238 79 12691 14128 98.1 99.4 46974 40652 

อ.แมจริม 304 141 2642 2632 83.4 94.6 29475 32532 

อ.เวียงสา 346 430 14490 15071 97.6 97.1 47519 44951 

อ.สองแคว 129 11 2148 2231 94 99.5 34148 39233 

อ.สันติสุข 237 177 3502 3506 93.2 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 เน้ือที่ปาลดลงเหลือ 

3,193,125 ไร หรือรอยละ 44.53 เน้ือที่ถูกบุกรุกถูกทําลายไปเรื่อย ๆ จนปจจุบันเหลือพื้นที่ปาของจังหวัดนาน

คงเหลือประมาณ 3,008,125 ไร หรือรอยละ 41.95 ของพื้นที่ทั้งหมด  โดยประชาชนมีเอกสารสิทธ์ิ 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 คือวนอุทยานถํ้าผาตูบ ต.ผาสิงห อ.เมืองนาน 

มีอุทยาน 7 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติแมจริม อุทยานแหงชาติ   



๑๒ 

 

ศรีนาน อุทยานแหงชาตินันทบุรี อุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน อุทยานแหงชาติขุนสถาน และอุทยานแหงชาติขุน

นาน 

ตารางท่ี 2.7.1 : แสดงพ้ืนท่ีปาไมป 2547 และการตรวจสอบพ้ืนท่ีถูกบุกรุก ป2548 

จังหวัด การใชประโยชนท่ีดิน ป 2547 (คิดเปน ตร.กม.) ผลการสํารวจภาคสนามพ้ืนท่ีปาไม 

เดือนตุลาคมป2548  (คิดเปน ตร.

กม) 

พท.ปาไมที่เหลือ

ในป2547 

แหลง

นํ้า 

พื้นที่อื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด พท.ถูกบกุรุกป

2548 

พท.ปาไมที่เหลือในป

2548 

จ.นาน 8,497.28 

(5,310,800 ไร) 

54.83 3,610.93 12,163.04 

(7,601,900 ไร) 

104.18 

(65,113.41 

ไร) 

8,393.10 

(5,245,686.59 ไร) 

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวัดนาน 

 

แรธาตุ 

 ในป 2539  จังหวัดนานไดดําเนินการสํารวจแหลงแร  ดังน้ี 

1. แรถานหิน  จํานวน  2  แปลง  ตําบลบอแกว  อ.นาหมื่น 
2. แรดินขาว  จํานวน  1  แปลง  ตําบลอายนาไลย  อ.เวียงสา 
สําหรับแหลงแรทีส่ําคัญ  ไดแก 

- ลิกไนท  พบในพื้นที ่ อ.เชียงกลาง และอ.ปว 
- ดินขาว  พบในพื้นที ่ อ.เวียงสาและ อ.นานอย 
- โครไมท  พบในพื้นที ่ อ.ทาวังผา อ.ปว และ อ.เชียงกลาง 
- โดโลไมท  พบในพื้นที ่ อ.ทาวังผา อ.ปว และ อ.เชียงกลาง 
- แมกนีไซด  พบในพื้นที ่ อ.ทาวังผา อ.ปว และ อ.เชียงกลาง 
- ฟอสเฟต แคลไซด พบในพื้นที ่ อ.เวียงสา 
- แมงกานิส  พบในพื้นที ่ อ.นานอย 
 

   นอกจากน้ียังมีแรธาตุที่นาสนใจคือเกลอืสินเธาว  ที่ไดมีการทําบอเกลือทีอ่ําเภอบอเกลือ  สามารถทํา

รายไดใหแกทองถ่ินได 

 

 

น้ํา 



๑๓ 

 

 จังหวัดนานมีแมนํ้าหลายสาย(นํ้าสมุน นํ้าเปอ นํ้ากอน  นํ้าและ นํ้ายาง นํ้าขวาง นํ้ายาว  นํ้างาว  นํ้าวา 

ฯลฯ )  แตที่สําคัญที่สุดคือ  นํ้าวาและนํ้านาน  โดยเฉพาะแมนํ้านาน  ซึ่งเปนแหลงรวมนํ้าจากสายนํ้ายอยตาง ๆ 

และมีความยาวถึง  740  กิโลเมตร  ประกอบเปน 1 ใน 4 แคว  ของแมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าตาง ๆ น้ีไดรับการ

รณรงคดูแลเรื่องการชะลางมลภาวะอยางตอเน่ือง 

ดิน 

 เน่ืองจากพื้นทีส่วนใหญของจงัหวัดนาน  เปนพื้นที่มีความลาดชันสูงจงึมีอัตราการกัดเซาะพังทลายของ

หนาดินมาก  การใชดินอยางขาดประสทิธิภาพ  ปญหาการใชปุยและสารเคมี  ตองไดรับการแกไข ฉะน้ันการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในดานการเกษตรและบทบาทของหมอดิน จึงไดรับความใสใจเปนอยางย่ิง 

อากาศ  

 จากการตรวจวัดสภาพอากาศองจังหวดนาน พบวาอากาศในแหลงชุมชนเมืองนานมีสภาพของกาซ

อันตรายทีส่ําคัญปนเปอนอยูในอากาศนอยมาก โดยเฉพาะกาซคารบอนมอนนอกไซด(CO) มีพียงประมาณไมถึง 

2 สวนจาก 30 สวน ที่กําหนดไวเปนเกณฑเฉลี่ยของอากาศปกติ  

ตารางท่ี 2.7.2  : จํานวน Hotspot ในจังหวัดนาน ต้ังแตเดือน  มกราคม - เมษายน 2553   

เดือน/ป 
พ้ืนท่ีการเกิด Hotspot  (จุด) 

รวม 
พ้ืนท่ีปาสงวน พ้ืนท่ีอนุรักษฯ พ้ืนท่ีการเกษตร 

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 
 

ตารางท่ี 2.7.3 : เปรียบเทียบขอมูลท่ีเก่ียวของกับสถานการณหมอกควันและไฟปา  ป  2552-2553  ชวง

ต้ังแตเดือนมกราคม – เมษายน  2553 

รายการ ป 2552 ป  2553 คิดเปนรอยละ 

1.  จํานวนวันที่มีฝุนเกินมาตรฐาน 16 วัน 23 วัน เพิ่มขึ้นประมาณ 

รอยละ  3.4 

2.  พื้นที่เสียหายจากไฟปาและการ

ควบคุมการดับไฟปา (สถานีควบคุมไฟ

ปานาน จากพื้นที่ดูแล 200,000  ไร)   

161 ไร จากจํานวนการ

เกิดไฟปา  18 ครั้ง 

517 ไร จากจํานวนการ

เกิดไฟปา  39  ครั้ง 

เพิ่มขึ้นรอยละ 0.178 

3. จํานวนจุด hotspot  610 จุด 2, 996  จุด เพิ่มขึ้น 2386 จุด 

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมจังหวัดนาน 

2.8 ขอมูลดําเนินการดานสาธารณสุขจังหวัดนาน 



๑๔ 

 

  จังหวัดนานมโีรงพยาบาลและสถานพยาบาล  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 และขอมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

  ในปการศึกษา 2552  ทั้งจงัหวัดมีโรงเรียนและสถานศึกษาตางๆ 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 

 จังหวัดนานมกีารคมนาคมที่สําคัญ  คือ  ทางรถยนต เสนทางรถยนตมีทางหลวงแผนดินจากรุงเทพฯ ใช

ทางหลวงหมายเลข 32  ถึงจังหวัดนครสวรรค  จากน้ันใชทางหลวงหมายเลข  77  จนถึงจังหวัดพิษณุโลก และ

ใชทางหลวงหมายเลข  11  ผานจังหวัดอุตรดิตถ และผานอาํเภอเดนชัย  จังหวัดแพร จากเดนชัยใชทางหลวง

หมายเลข  101  ผานจังหวัดแพรไปจนถึงจงัหวัดนาน  รวมระยะทางประมาณ  668  กิโลเมตร และทางหลวง

จังหวัดใกลเคียง และการคมนาคมทางอากาศเสนทางการบนิจากจงัหวัดนานไปยังกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 



๑๕ 

 

 จังหวัดไดดําเนินการจัดต้ังศูนยการเรียนรูปราชญชาวบาน  เพื่อเปนการสรางแหลงเรียนรูโดยนําภูมิ

ปญญาชาวบานมาชวยเหลือในการพฒันาชุมชน และเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ ใหแกประชาชนที่สนใจ ซึ่งจะ

เปนการอนุรกัษภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมความรูดานตาง ๆ แกประชาชนของจังหวัด  โดยมีที่ต้ังตามอาํเภอ

ตาง ๆ จํานวน 4 ศูนย ดังน้ี 

 1.ศูนยการเรียนรูชุมชนสวนแสงประทีป  สถานที่ต้ัง  197  หมูที่ 10  บานสันติสุข ตําบลกลางเวียง 
อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน  55110  โทรศัพท/ โทรสาร 054-781702 มือถือ 086-9105125, 081- 7462242 

2.ศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนสามอาชีพ  สถานที่ต้ัง  50  หมูที่ 2   ตําบลนาซาว อําเภอ
เมืองนาน จังหวัดนาน  55000  โทรศัพทมือถือ 081 - 7641120 

 3.ศูนยการเรียนรูบานแสงเทียน  สถานที่ต้ัง  118  หมูที่ 1  บานหาดเค็ด ตําบลเมอืงจัง อําเภอภูเพียง  
จังหวัดนาน  55000  โทรศัพท/ โทรสาร 054 - 684578 

 1.ศูนยการเรียนรูชุมชนสามพี่นอง  สถานที่ต้ัง  109  หมูที่ 9  ตําบลศิลาเพชร  อําเภอปว  จังหวัดนาน  
55120  โทรศัพท 086 -1151168 

3. ขอมูลสถานการณดานการประมงจังหวัดนาน 

 จํานวนผูเพาะเลี้ยง ป 2554 จํานวน 14,154 ราย 

 พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 7,023.02 ไร 

 ผลผลิตสัตวนํ้าท่ีผลิตได จํานวน 2,464.22 ตัน 

 ประชากร จํานวน 476,612 คน 

 ประชากรไดรับการบริโภคสัตวนํ้า 5.17 กก./คน/ป 

 มีการนําเขาสินคาสัตวนํ้าจากตางจังหวัด จํานวน 5,000-6,000 ตัน/ป 

 ตามเปาหมายการบริโภคสัตวนํ้า 20 กก./คน/ป ตองไดผลผลิต จํานวน 9,532.24 ตัน/ป  

 ตองเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 7,068.02 ตัน/ป 

 ผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภคภายในจังหวัด 

 

4. สภาพปญหาการประมงในพืน้ที ่

4.1 สัตวนํ้าไมเพียงพอตอการบริโภคในจังหวัดนานตองนําเขาปละ 5 – 6 พันตัน 

4.2 ยังมีการกระทําความผิดกฎหมายประมง โดยใชกระแสไฟฟาและวัตถุระเบิดในแมนํ้านานและ    

      แมนํ้าสาขา รวมถึงบริเวณเขื่อนสิริกิต์ิ ในอําเภอนาหมื่น 

4.3 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ายังเปนการเลี้ยงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

4.4 พ้ืนท่ีบอปลาประสบปญหานํ้าทวม 

4.5 ลักษณะการขุดบอหัวไรปลายนา เพ่ือประโยชนการเก็บนํ้าไวใชในการเกษตร 

4.6 เกษตรกรไมคอยมั่นใจในการลงทุน 



๑๖ 

 

4.7  ทองถ่ินใหการสนับสนุนดานอาชีพการประมงไมเพียงพอ 

4.8 แหลงนํ้าท่ีกรมประมงถายโอนใหกับ อปท. ไมไดรับการดูแลเทาท่ีควร 

 

5. แนวทางการพฒันาดานการประมงจังหวัดนาน 

ตามวิสัยทัศน ดานการประมงจังหวัดนาน “จังหวัดนาน มีสัตวนํ้าเพียงพอตอการบริโภค”     

ซึ่งเปนภาระท่ีหนักหนาสาหัสท่ีตองถือปฏิบัติ เพ่ือใหการขับเคลื่อนวิสัยทัศนใหบรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายท่ีไดต้ังไว อยางนอย 20 กก./คน/ป ในป 2560 

1. ตองประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด/ อปท. และแหลงอ่ืน ในการ

พัฒนางานดานการประมง ตอไปจะกําหนดเปนตัวชี้วัดของกลุม ฝาย และประมงอําเภอ 

2. ใหการสนับสนุน กลุมอนุรักษและบริหารจัดการแหลงนํ้าสาธารณะแบบมีสวนรวมของ

ชุมชน/ ทองถ่ิน มีการบริหารจัดการท่ีดี 

3. โนมนาวใหเกษตรกรใหความสนใจการเลี้ยงสัตวนํ้าเชิงพาณิชยมากขึ้น 

 

 

6. ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

วิสัยทัศน 

"เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และตองสรางรายไดใหกับแผนดิน" 
 

พันธกิจ 

1 .สงเสรมิสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรใหพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง 
2. สงเสรมิการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหมมีูลคาเพิ่มข้ึน สอดคลองกับความตองการของตลาด ม ี
   มาตรฐานตอผูบรโิภค 
3.วิจัย พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร 
4.พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตร เนนการใชทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ย่ังยืน  

            และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

 

 

ยุทธศาสตรกระทรวง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ฟนฟูความเชื่อมั่นดานการเกษตร 
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เปาประสงค 

แกปญหาเรงดวนที่มผีลกระทบตอการเกษตร เพือ่เพิม่ศักยภาพการหารายได ลดรายจาย สรางโอกาส
ในอาชีพอยางย่ังยืนใหแกเกษตรกร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับโครงสรางภาคเกษตร 

เปาประสงค 

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการเกษตรเพิ่มข้ึน 
2. เกษตรกรไดรับการพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตร 

 
เปาประสงค 

ทรัพยากรการเกษตรไดรับการพฒันาอนุรกัษและฟนฟ ู

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีดี 

เปาประสงค 

1. ระบบการบรหิารงานมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรบัของผูรบับริการ 
2. พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
3. เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารทางเกษตรทันเวลาถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

กรมประมง 

วิสัยทัศน 
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“มุงสูการเปนผูนําทางการประมงอยางย่ังยืนในภูมิภาค เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน” 

พันธกิจ 

      1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงทุกประเภทใหไดรับมาตรฐาน  
      2. เพิ่มผลผลิตในแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงทรัพยากรอื่น  
      3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า  
      4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง  
      5. ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการองคกร  

ประเด็นยุทธศาสตร 

      1. พัฒนาคุณภาพสินคาประมงใหมีความเปนเลิศและไดมาตรฐานตามเกณฑสากล  
    2. เพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าใหแหลงเพาะเลี้ยงและทุกแหลงทรัพยากรและสรางความเขมแข็งใหแกผูมีสวนได 
               สวนเสีย  
     3. บรหิารจัดการทรพัยากรสัตวนํ้าใหมีความย่ังยืนและคงความหลากหลาย  
      4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีดานการประมงทุกสาขา  
      5. ปรบัปรุงระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนผูนําทางการประมงในภูมิภาค 
            

                                                  เปาประสงค 
   1. สินคาและผลิตภัณฑประมงและภาคการผลิตทุกระดับไดรับมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ 
              มีความเปนเลิศเพื่อสรางศักยภาพการแขงขัน  
   2. เพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าและสรางความเขมแข็งใหแกผูมสีวนไดสวนเสีย  
     3. ทรัพยากรประมงมีความย่ังยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ  
    4. พัฒนางานวิจัยทัง้พื้นฐานและประยุกตเพื่อนําไปสูการนําไปใชในการผลิตอยางจรงิจัง  
    5. เปนผูนําทางการประมงในภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1. ปรับโครงสรางการผลิตสูการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการผลิต     

ที่สรางมูลคาเพิ่มอยางสมดุล เพื่อคงความเปนฐานเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เชน การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

และสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑการเกษตร 

 2. ยกระดับการคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เนนการพัฒนา

บุคลากร โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการคา การ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 3. พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับนานาชาติ 
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 4. พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน เชน ดาน   

สุขภาพ  ดานการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

 5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนาที่นําไปสูการ          

พึ่งตนเอง  มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  เนนการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชน

อยางสมดุล และเตรียมการปองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

  ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด ใหมีความเช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งแผนพัฒนาดานตาง ๆ ดังน้ี 

  1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย เชียงราย  พะเยา  แพร  และนาน มุงพัฒนา

เชียงรายใหเปนประตูการคา การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย  พัฒนาการทองเที่ยวชายแดนและการ

ทองเที่ยว  อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมลานนาและภูมิปญญาทองถ่ิน และเรงฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

  

จังหวัดนาน 

วิสัยทัศน 

มองกวาง      คิดไกล       ใฝรู      คูคุณธรรม 

ทัศนคติในการบริหาร 

หลักธรรมที่ควรยึดถือในการทํางาน คือ อิทธิบาท 4  

           1. ฉันทะ ความพึงพอใจในงานที่ทําหรอืงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

           2. วิริยะ มีความเพียรพยายามทีจ่ะทํางานในหนาทีห่รืองานที่ไดรบัมอบหมาย ใหสําเรจ็ลลุวงไปดวยดี  

           3. จิตตะ มีจิตฝกใฝ สนใจ ต้ังใจ ทํางานใหสําเร็จ ทําใหดี ทําใหเรียบรอย  

           4. วิมังสา คิด ใครครวญ ตรึกตรอง ใหมีความรอบคอบ รัดกุม ไมใหเกิดความ เสียหาย สูญเสีย 

สิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน  

 

หลักการทํางาน  ใหยึดหลัก 4 ป.      - โปรงใส      - เปนธรรม      - ประหยัด      - ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะตองเรงรัดดําเนินการ 

1. การตอบสนองโครงการพระราชดําริ ทกุโครงการอยางตอเน่ืองจรงิจงัและรวดเร็ว  

2. การยุติการบุกรกุทําลายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การตัดไมทําลายปา และยุติการลักลอบ 
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   เผาปา เผาใบไมและเศษวัชพืชโดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวที่จะถึง โดยการ  

           - การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  

           - การรวมกลุมพลงัมวลชน องคกรเอกชน องคกรชุมชนและองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ให  

รวมมือกันปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที ่ 

3. การเรงรัดฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม ดิน แหลงนํ้า) ในลุมนํ้านาน อยางรวดเร็ว  

   จริงจัง และตอเน่ือง โดยการรวมมือกันทุกฝาย ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร ประชาชน และองคกร 

   ปกครองสวนทองถ่ิน  

4. การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรอยูดีมสีุข และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ  

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

5. สงเสรมิการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน ประมุข และการธํารงไวซึ่ง

สถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ ครม. 

6. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอื่นในการพัฒนาดานการประมง 

 

การทํายุทธศาสตรดานการประมง  จังหวัดนาน 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะ (โอกาส – อุปสรรค – จุดแข็ง – จุดออน ) 

สํานักงานประมงจังหวัดนาน (SWOT) 

- จุดแข็ง (strengths) 
-  มีวัตถุดิบที่สามารถนํามาทําอาหารเลี้ยงสัตว

นํ้าไดจํานวนมาก  ราคาถูก   

- ประชาชนนิยมบริโภคสัตวนํ้า 
- ชุมชนมีความเข็มแข็ง  มีแหลงอนุรักษสัตว

นํ้าจํานวนมาก 

- แหลงนํ้าสาธารณะ มีเปนจํานวนมาก 
- บุคลากรรูสภาพพื้นที่และบุคคลที่สําคัญใน

พื้นที่เปนอยางดี  เพราะสวนใหญเปนคน
เมืองนาน 

- มีการทํางานเปนทีมของบุคลากรสํานักงาน
ประมงจงัหวัดนานทีเ่ข็มแข็ง 

- มีตลาดในพื้นทีร่องรับผลผลิต 
- เปนแหลงตนนํ้ามีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง 
- มีการจับปลามากที่ปากนาย 

- จุดออน (Weaknesses) 
- พื้นที่ราบนอย  สวนใหญเปนภูเขามีความ

เหมาะสมกับการขุดบอเลี้ยงปลา 

- บอที่เลี้ยงปลามีสภาพไมเหมาะสม  เพราะขุดไว
เพื่อเก็บกกันํ้า (ลึกเกินไป) 

- เกษตรกรไมเห็นความสําคัญของการเลี้ยงปลา 
(ไมคิดวาการเลี้ยงปลาแลวจะไดกําไร) 

- ขาดความรูทางวิชาการประมง 
- ไมคิดจะลงทุนเลี้ยงปลาเอง  รอรับการ

สนับสนุนปจจัยจากภาครัฐ(จึงขาดการดูแลเอา
ใจใสเลี้ยงดู) 

- บุคลากรของสํานักงานประมงจังหวัดมีนอย
พื้นที่รบัผิดชอบมาก 

- ระบบการชลประทานมีนอยไมสอดคลองกับ
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นที ่

- เกษตรกรยึดติดกับวิถีด้ังเดิม(การปลูกพืช
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เชิงเด่ียว) 
- ชาวบานชอบจบัสัตวนํ้าในฤดูวางไข 

- มีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรมากใน
พื้นที่ จึงทําใหคุณภาพนํ้าไมดี 

- มีการลักขโมยปลาในบอเลี้ยง 
- การเขาถึงแหลงทุนยาก 
- มีกฎเกณฑทีเ่ขมขวดเกินไปของคณะกรรมการ

ดูแลแหลงนํ้าในแหลงนํ้าสาธารณะของทองถ่ิน 
จึงทําใหไมสามารถเพิ่มศักยภาพในแหลงนํ้าได
เต็มที ่

- ขาดการเกบ็ขอมลูดานการผลิตในแหลงนํ้า
สาธารณะเพือ่การบรหิารจัดการแหลงนํ้า 

 

 

 

-   โอกาส (Opportunities) 

-  ประชาชนนิยมบริโภค  “ปลาเปน”  การขนสงจาก

พื้นที่ตนทุนถูกกวา 

-  เปนเมืองทองเที่ยว  นักทองเที่ยวมีกําลังซือ้จะนิยม

บริโภคปลา (เปนหวงสุขภาพ) 

-  การสรางทาข้ึนปลาทีป่ากนาย 

-  สรางเสนทางการตลาดจากปากนาย – นาน 

-  ปลามีราคาแพงกวาที่อื่น 

  -  อุปสรรค (Threats) 

-  เกษตรกรที่เลี้ยงปลาจังหวัดอื่น  เลี้ยงได  ผลผลิตสงู /

ตนทุนตํ่า/ มีคุณภาพ (การทุมตลาด  ราคาขายถูกกวา) 

 

 

 

 

SWOT  Marix 

S W 



๒๒ 

 

1. มีตนทุนการผลิตสัตวนํ้าที่ถูกกวา  สามารถ
แขงขันกับตลาดภายนอกได  เพราะตนทุน
การเลี้ยงปลา 70 – 80  % มาจากคาอาหาร
ปลา 

2. สัตวนํ้าในจังหวัดนาน  มีราคาสูง   ประชาชน
นิยมบริโภค  ถึงแมเทคโนโลยีการเลี้ยงจะสู
ไมได แตก็สามารถแขงขันได  เพราะตลาดใน
เมืองนานยังตองการปลาอีกมาก  รวมถึง
ตลาดตางประเทศ 

3. บุคลากรของกรมประมง  สํานักงานประมง
จังหวัดและศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
นาน  มีความสามัคคี  ทํางานเปนทีมรูจัก
สภาพพื้นที่  ผูนําชุมชนและเพื่อนขาราชการ
ของ หนวยงานอื่นเปนอยางดี  จะสามารถ
ขับเคลื่อนงานใหเปนผลสัมฤทธ์ิได 

4. ชุมชนมีความเขมแข็ง  มีแหลงนํ้าสาธารณะ
แหลง อนุรักษจํานวนมากที่ยังสามารถเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและคงความหลากหลาย
ทางชีวภาพได 

1. รณรงคใหประชาชนในจังหวัดนานบริโภคปลา
ที่เลี้ยงในเมืองนาน  เพราะมีความสดกวา  
อรอยกวา  และยังชวยเกษตรกรประมงเมือง
นาน 

2. ขอสนับสนุนงบประมาณจากทอง ถ่ินมา
เพิ่มเติม  เพราะความสนิทสนมคุนเคยกันเปน
สวนตัวมีมาก 

 

O 

1.รณรงคใหเกษตรกรเห็นวาการเลี้ยงปลาในจังหวัด

นานยังมีอนาคตอีกไกล  เพราะจังหวัดนานกําลังมี

นักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนทุกป  ปลาที่ผลิตมีไมเพียงพอ  

นอกจากน้ันถาผลิตไดมากยังสามารถขายใหกับ

ประเทศเพื่อนบานไดอีกดวย  ไมตองกลัววาปลาจะลน

ตลาด 

T 

1.ยึดแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  คือพยายามผลิตสิ่งทีม่ี

อยูใหเต็มศักยภาพบอปลาทีม่ีอยู ในแตละบานพยายาม

เลี้ยงใหถูกหลักวิชาการ และบริโภคในครัวเรือนที่เหลอื

ขาย เพื่อใหคนที่ไมมบีอปลาไดบริโภค 

2.ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการควบคุมการกระทํา

ความผิดกฎหมายประมงในแตละพื้นที่  โดยใชกฎของ

หมูบาน/ชุมชนเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล 

 

 

 

สํานักงานประมงจังหวัดนาน 

วิสัยทัศน (Vision) 
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สํานักงานประมงจังหวัดนาน ป พ.ศ. 2556 – 2560   

 “ จังหวัดนานมีสัตวนํ้าเพียงพอตอการบริโภค ” 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร  1 ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

ยุทธศาสตร  2 ดานการบริหารจัดการแหลงนํ้า 

เปาประสงคหลัก (Goals) 

1.  เพื่อใหมสีัตวนํ้าเพียงพอตอการบรโิภคในจังหวัดนาน เปน 20กิโลกรมั/คน/ป 

2.  เกษตรกรมรีายไดเพิม่ข้ึน 

3.  คงความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรสัตวนํ้า 

ยุทธศาสตร  1 ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

        เปาประสงค  (Goals) 

      1.  เพื่อเพิ่มผลผลิตในบอเลี้ยงสัตวนํ้า 

      2.  เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า  

       กลยุทธ (Strategies) 

      1.  ประมงอําเภอเขาพื้นทีบ่อยมากข้ึน 

      2.  ประมงอําเภอคัดเลือกเกษตรกรทีม่ีความเหมาะสมดวยตนเอง 

      3.  ประมงอําเภอทํา  Action  Plan  ในการปฏิบัติงานแตละเดือน 

      4.  หัวหนาฝายชวยเหลอืสนับสนุนการทํางานของประมงอําเภอ 

      5.  ประมงอาสาเปนพีเ่ลี้ยงและผูประสานงานใหกับกลุมเกษตรกร  

ยุทธศาสตร  2  ดานการบริหารจัดการแหลงนํ้า 

      เปาประสงค (Goals) 

 1.  เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการบริหารจัดการแหลงนํ้า 

 2.  เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าสาธารณะ  และแหลงอนุรักษสัตวนํ้า 

 3.  เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรสัตวนํ้า 

 

 

      กลยุทธ (Strategies) 

 1.  ประมงอําเภอเขาพื้นทีบ่อยมากข้ึน 

 2.  ประมงอําเภอคัดเลือกแหลงนํ้า  และชุมชนทีม่ีความเหมาะสมดวยตนเอง 
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 3.  ประมงอําเภอทํา  Action  Plan  ใหการเขาเย่ียมชุมชน 

 4.  หัวหนาฝายชวยเหลอืสนับสนุนการทํางานของประมงอําเภอ 

 5.  ประมงอาสาเปนพีเ่ลี้ยงและผูประสานงานใหกับชุมชน  

 

ตารางความคาดหวังการพัฒนาประมงจังหวัดนาน : ความคาดหวังจะพัฒนาใหบรรลุเปาหมายในเวลา 4 ป 
 

ความคาดหวัง ระดับ 

ตัน เปาหมาย 

1. ดานการบรโิภคสัตวนํ้าของประชาชนจังหวัดนานเพิ่มข้ึนเปน 20   

   กิโลกรัม/คน/ป  (ผลผลิตเพิ่มข้ึนตอป) 

1,500 ป 2556 - 2560 

2. ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามปีริมาณเพิ่มมากข้ึน (ผลผลิตเพิ่มข้ึนตอป) 1,000 ป 2556 - 2560 

3. ดานการบรหิารจัดการแหลงนํ้าสาธารณะและแมนํ้าลําคลอง  

    (ผลผลิตเพิ่มข้ึนตอป) 

500 ป 2556 - 2560 

 

ตารางอิสรภาพ 

ความคาดหวัง ระดับ 

ตัน เปาหมาย 

1.ดานการบริโภคสัตวนํ้าของประชาชนจังหวัดนานเพิ่มข้ึนเปน 20 

กิโลกรัม/คน/ป (ผลผลิตเพิม่ข้ึน) 

7,500 ป 2560 

2.ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ผลผลิตเพิ่มข้ึน) 5,000 ป 2560 

3.ดานการบริหารจัดการแหลงนํ้าสาธารณะและแมนํ้าลําคลอง  

(ผลผลิตเพิม่ข้ึน) 

2,500 ป 2560 

 


