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ค�าปรารภ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน 
กปร.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนสนองพระรำชด�ำริ และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนใน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ มำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพุทธศักรำช ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน มีโครงกำร
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรกิระจำยอยูท่ั่วประเทศกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร เพือ่เป็นกำรสบืสำน รกัษำ ต่อยอด 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริตำมพระรำชปณิธำนในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ส�ำนักงำน กปร. จึงได้ด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ และขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชประสงค์และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและประเทศชำติสืบไป 

โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนษิฐำ
ธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีจำกกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิเยีย่มรำษฎร
ในพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ทรงพบเห็นสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่ด้อยโอกำสทั้งทำง
เศรษฐกิจ และสังคม จึงได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพื้นที่     
ดังกล่ำว โครงกำรส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี จึงได้เข้ำด�ำเนินกำรช่วยเหลือกำรพัฒนำในพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ โดยเริ่มพัฒนำที่
โรงเรียนประถมศึกษำก่อนเป็นอันดับแรก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ 
ทัง้ด้ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน กำรพัฒนำคณุภำพชวีติ กำรศกึษำ กำรสำธำรณสุข รวมถงึกำรพัฒนำ
แหล่งน�้ำมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ในปี ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
มพีระรำชประสงค์ใหโ้ครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพฒันำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีอ�ำเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่ำน ด�ำเนนิงำนในลกัษณะ
เดียวกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และให้ ส�ำนกังำน กปร. ด�ำเนนิกำรส�ำรวจข้อมลู และติดตำม
ผลกำรด�ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำ ดงันัน้ ส�ำนกังำน กปร. จงึได้จดัท�ำรำยงำนกำรส�ำรวจข้อมลูและตดิตำมผลกำร
ด�ำเนินงำนเบ้ืองต้นโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ขึ้นเพื่อศึกษำและ
ส�ำรวจข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำก
โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทั้งนี้เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในกำรก�ำหนดแนวทำงในกำร

ด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสบผลสัมฤทธิย์ิ่งขึ้นต่อไป 

(นำยดนุชำ  สินธวำนนท์)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
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ค�าน�า

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงห่วงใย                

ในปัญหำควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของรำษฎรในถิ่นทุรกันดำรด้วยทรงพระเมตตำที่จะช่วยให้เด็ก 

เยำวชน และรำษฎรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย และในพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ

และอ�ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัน่ำน เป็นอกีพืน้ทีห่นึง่ทีป่ระสบปัญหำสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชน

ที่ด้อยโอกำสทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จึงได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตเด็กและเยำวชนในโรงเรียนและศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” ในพ้ืนที่อ�ำเภอ

บ่อเกลือและอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ และทรงขยำยงำนพัฒนำด้ำนอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็ก

ต่อไป งำนโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในพื้นที่ทั้งสองอ�ำเภอดังกล่ำวจึงมีชื่อรวมกันเรียกว่ำ “โครงการภูฟ้า

พัฒนาตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร”ี 

หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องได้ด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำรมิำอย่ำงต่อเนือ่งต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ ต่อมำสมเดจ็

พระกนษิฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ

ให้ทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรภูฟ้ำฯ ที่ผ่ำนมำพร้อมแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป ให้มีกำรด�ำเนิน

งำนคล้ำยกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ส�ำนักงำน กปร. จึงได้ด�ำเนินกำรสนอง

พระรำชด�ำริให้เป็นไปตำมพระรำชประสงค์ โดยจัดท�ำค�ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรและคณะ

อนกุรรมกำรโครงกำรภฟู้ำฯ ขึน้ โดยมนีำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชำ) ประธำนคณะกรรมกำร

พิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริเป็นผู้ลงนำม และได้ท�ำกำรปรับเปล่ียนชื่อ

โครงกำรขึน้ใหม่ภำยใต้ชือ่ “โครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระกนษิฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  เพ่ือให้เข้ำกับกฎระเบียบของ

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน 

กปร.) ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ 

ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ จึงได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจข้อมูล และติดตำม

ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้

เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนต่อไป ซึ่งได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนในพื้นที่ ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนในครั้งนี้ ได้รับผลส�ำเร็จลุลวงตำม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น กองติดตำมประเมินผล ส�ำนักงำน กปร. จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนกำร

ส�ำรวจข้อมูลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบ้ืองต้นโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่ำน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ต่อไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

(ส�ำนักงำน กปร.)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บทสรุปผู้บริหาร

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน 

กปร.) โดยกองติดตำมประเมินผล (กตผ.) และกองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓ (กปค. ๓) ได้ด�ำเนินกำร

จดัท�ำรำยงำนกำรส�ำรวจข้อมลูและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเบือ้งต้นโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพัฒนำอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีอ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข รำยได้ และคุณภำพ

ชวิีตของประชำชนในพืน้ทีโ่ครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเบือ้งต้นของโครงกำร

ศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำฯ เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน

ของโครงกำรฯ ต่อไป

กำรจดัท�ำรำยงำนกำรส�ำรวจข้อมูลและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเบือ้งต้นโครงกำรศนูย์ภูฟ้ำพฒันำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกมุำร ีอ�ำเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่ำน ครัง้นี ้มวีธิกีำรส�ำรวจข้อมลูและติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำน 

ประกอบด้วย 

๑. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

 ๑.๑ กำรศกึษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมจำกเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่ ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๖๐

 ๑.๒ กำรเก็บข้อมูล โดยกำรจัดท�ำแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์

๒. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย

 ๒.๑ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำรฯ ทั้งในระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติ และหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๗ รำย

 ๒.๒ ประชำชนในพื้นที่รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย

   กลุ่มที่ ๑ ประชำกรในพื้นที่โครงกำรฯ ๑,๘๐๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๒๑ รำย

   กลุ่มที่ ๒ ประชำกรในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรฯ  จ�ำนวน ๒๒ รำย

   กลุ่มที่ ๓ ชนเผ่ำมละบริในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ รำย

โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวดัน่ำน ก่อก�ำเนดิขึน้ตำมแนวพระรำชด�ำริ

ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมือ่วนัท่ี ๑๑ 

กมุภำพนัธ์ ๒๕๓๘ เมือ่ครัง้สมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงเยีย่มรำษฎร และทอดพระเนตรบ่อเกลอืสนิเธำว์ บ้ำนบ่อหลวง อ�ำเภอบ่อเกลอื 

จังหวัดน่ำน ทรงพบเห็นสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่ด้อยโอกำสทั้งทำงเศรษฐกิจ และสังคม จึงมี

พระรำชด�ำริให้โครงกำรส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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สยำมบรมรำชกุมำรี เข้ำด�ำเนินกำรช่วยเหลือกำรพัฒนำในพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ โดยเริ่มพัฒนำที่โรงเรียน

ประถมศึกษำก่อนเป็นอันดับแรก แล้วขยำยไปยังศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้าหลวง” และ

ทรงขยำยงำนพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ในเวลำต่อมำ งำนโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในพื้นที่จึงมชีือ่เรยีกรวมกนัว่ำ 

“โครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”   

โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ตั้งอยู่ท่ีอ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน โดยกรมป่ำไม้ ได้

น้อมเกล้ำฯ ถวำย พืน้ท่ีในกำรอนญุำตให้ส�ำนกัพระรำชวงั เข้ำด�ำเนนิกำรเพือ่ใช้ประโยชน์ในกำรศกึษำหรอื

วิจัยทำงวิชำกำรตำมโครงกำรฯ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ มีก�ำหนดระยะเวลำ ๓๐ ปี จนถึงวันที่ ๓๐ 

เมษำยน ๒๕๘๐ มีเนื้อที่ ๑,๘๑๒ ไร่ ๓ งำน ๗๘ ตำรำงวำ ครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ และอ�ำเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ ในกำร

จัดท�ำโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน มำอย่ำงต่อเน่ืองท้ังด้ำนกำร

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนคุณภำพชีวิตของรำษฎร กำรศึกษำ สำธำรณสุข รวมถึงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ 

กำรประกอบอำชีพทั้งกำรเพำะปลูก และปศุสัตว์ พร้อมทั้งกำรศึกษำวิจัยเพื่อสร้ำงต้นแบบกำรพฒันำ และ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรูก้ำรพฒันำไปสูป่ระชำชนในพืน้ที ่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน

รำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จพระรำชด�ำเนิน เพื่อทรงติดตำมงำนและมีพระรำชด�ำริเก่ียวกับ

โครงกำรภูฟ้ำฯ ในด้ำนต่ำง ๆ มำอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำกว่ำ ๒๐ ปี และพระรำชทำนพระรำชด�ำริใน

วำระต่ำง ๆ ถึง ๑๓ ครั้ง และเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีพระรำชด�ำริกับนำยดนุชำ สินธวำนนท์ 

เลขำธิกำร กปร. ให้ทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำฯ ที่ผ่ำนมำว่ำเป็นอย่ำงไร มีหน่วยงำน

ไหนร่วมด�ำเนนิกำร พร้อมสรปุแนวทำงกำรพฒันำต่อไป ให้มกีำรด�ำเนนิงำนคล้ำยกับศนูย์ศกึษำกำรพฒันำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต่อมำเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีพระรำชด�ำริ ให้นำยดนุชำ            

สินธวำนนท์ เลขำธิกำร กปร. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์พัฒนำภูฟ้ำฯ และ

ปรับปรุงให้เป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนมีควำมคล่องตัว 

รวมถึงควรให้มีสถำนีอนำมัย เพื่อดูแลสุขภำพของรำษฎรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้มีสุขภำพทีดีขึ้น 

ดังน้ัน เพื่อเป็นกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริดังกล่ำวข้ำงต้น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ

เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) จึงได้จัดท�ำ “กรอบแนวทำงกำร

พัฒนำโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ต่อไป โดยส�ำนักงำน กปร. 

ได้ท�ำกำรปรบัเปลีย่นชือ่โครงกำรขึน้ใหม่ภำยใต้ชือ่ “โครงการศนูย์ภฟู้าพฒันาอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อให้เข้ำ

กับกฎระเบียบของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ซึ่งจะมีควำมคล่องตัวในด้ำนกำรบริหำร

งำน งบประมำณ แผนงำน และบุคลำกร ทั้งนี้ส่วนไหนที่เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินงำนด้วยงบประมำณปกติ

อยู่แล้วให้ด�ำเนินงำนต่อไป ส่วนปีไหนท่ีมีพระรำชด�ำริเร่งด่วนสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 

มำยังส�ำนักงำน กปร. ได้ โดยด�ำเนินกำรตำมระเบียบโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริต่อไป

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำนักงำน กปร. ได้ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรและจำกแบบสอบถำมและกำร

สมัภำษณ์ผู้ทีเ่กีย่วข้องและประชำชนในโครงกำรฯ  เพือ่จดัท�ำเป็นรำยงำนส�ำรวจข้อมลูและตดิตำมผลกำร

ด�ำเนินงำนเบ้ืองต้นโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน  สรุปได้ดังนี้

การบริหารงาน

๑. กำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรศนูย์ภูฟ้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ ในสมเดจ็พระกนษิฐำ

ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในระยะเริ่มต้นเพื่อให้กำรด�ำเนินงำน

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย จึงได้ก�ำหนดให้มีแผนภูฟ้ำพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริในสมเด็จ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ขึ้น 

จัดท�ำโดย ส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ส�ำนักพระรำชวัง สวน

จิตรลดำ กรงุเทพฯ เพือ่เป็นหลกัและแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำร ิ ประกอบด้วย ๔ แนวทำง

หลัก คือ

 ๑.๑ กำรพฒันำเด็กและเยำวชนในโรงเรียนและศนูย์กำรเรียนชมุชนชำวไทยภเูขำ “แม่ฟ้ำหลวง”

 ๑.๒ กำรพัฒนำศูนย์ศึกษำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมภูฟ้ำ

 ๑.๓ กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพภำคเกษตรและอำชีพนอกภำคเกษตรท่ีสอดคล้องกับ

ทรัพยำกรธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ๑.๔ กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

๒. กำรด�ำเนนิงำนตำมกรอบแผนงำนภฟู้ำพฒันำตำมพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ผ่ำนมำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ด�ำเนินกำรตำม

ทีไ่ด้รบัมอบหมำยโดยใช้งบประมำณของแต่ละหน่วยงำนในกำรด�ำเนนิงำนตำมกรอบและแนวทำงทีว่ำงไว้ 

โดยมสี�ำนกังำนโครงกำรสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ส�ำนักพระรำชวัง เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

๓. สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ กับ นำยดนุชำ สินธวำนนท์ เลขำธิกำร กปร. เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 

ให้ทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำฯ ที่ผ่ำนมำว่ำเป็นอย่ำงไร มีหน่วยงำนใดบ้ำงร่วมด�ำเนิน

กำร พร้อมสรปุแนวทำงกำรพฒันำต่อไป ให้มกีำรด�ำเนนิงำนคล้ำยกับศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริ ส�ำนักงำน กปร. จึงได้จัดท�ำค�ำสั่งคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและ

คณะอนุกรรมกำรโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ    

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีอ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน โดยนำยกรัฐมนตรี 

(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ประธำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก    

พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) เป็นผู้ลงนำม มีองค์ประกอบ ๔ คณะ ดังนี้

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 ๓.๑ คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จ  

พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวดัน่ำน 

โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นประธำน

กรรมกำร 

 ๓.๒ คณะอนกุรรมกำรด้ำนอ�ำนวยกำรโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

ในสมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีโดยมรีองเลขำธกิำร

คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.๓ คณะอนกุรรมกำรด้ำนกำรเกษตรโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 

ในสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  โดยมปีลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนอนุกรรมกำร

 ๓.๔ คณะอนุกรรมกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธำนอนุกรรมกำร

การสนองพระราชด�าร ิ

ในกำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำริ หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมท�ำหน้ำทีใ่นกำรสนองพระรำชด�ำริ

มำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสรุปผลกำรด�ำเนินที่ผ่ำนมำในแต่ละด้ำนได้ดังนี้

๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๑.๑ ด้ำนแหล่งน�้ำ โดยกรมชลประทำน กำรด�ำเนินงำนจัดหำแหล่งน�้ำเพื่อสนับสนุนกำร

ด�ำเนินโครงกำรฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ครอบคลุมในพื้นที่โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน เพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 

 ๑.๒. ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน โดยกรมพัฒนำที่ดิน ด�ำเนินกำรจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน�้ำ 

จ�ำนวน ๓,๑๐๐ ไร่ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ สำธิตกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ สำธิตกำรใช้

ปุ๋ยพืชสด ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด สำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภำพ ส่งเสริมกำร

ท�ำปุย๋หมกัและปุย๋อนิทรย์ีน�ำ้ ส่งเสรมิกำรใช้ปุย๋ซูปเปอร์ฟอสเฟตในพ้ืนท่ีปลูกข้ำวไร่ สำธติกำรใช้ปุย๋อนิทรย์ี

คุณภำพสูง สนับสนุนกำรสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์ของโครงกำรฯ

 ๑.๓. ด้ำนกำรจดักำรท่ีดนิรำยแปลงเกษตรกรโครงกำรฯ ด�ำเนนิกำรส�ำรวจรงัวดัท่ีดิน ข้อมลู

พื้นฐำน ส�ำรวจขอบเขตพื้นที่ และรังวัดที่ดิน จ�ำนวน ๑๖๓ แปลง ๑,๘๑๒-๓-๗๘ ไร่ พร้อมส�ำรวจหำค่ำ

พิกัด GPS วำงหมุดโครงกำรฯ จ�ำนวน ๓๒ หมุด ปักเขต จ�ำนวน ๑๐๗ หลัก และสร้ำงศูนย์เกษตรกร

ต้นแบบ จ�ำนวน ๓ รำย ทั้งนี้ได้จัดรูปแบบแปลงกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินของเกษตรกร พร้อมกับพัฒนำ

กจิกรรมรำยแปลงแก่เกษตรกร และสนบัสนนุปัจจยักำรผลติ กำรจดัระบบกระจำยน�ำ้ภำยในแปลงเกษตรกร

 ๑.๔. ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ โดยกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ

พันธุ์พืช ร่วมกันด�ำเนินกำรฟื้นฟูทรัพยำกรดิน น�้ำ และป่ำไม้ ให้ได้พื้นที่ป่ำเพิ่มขึ้น  อำทิ กำรจัดท�ำฝำย

ชะลอควำมชุ่มชื้นในพ้ืนที่ป่ำ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ กำรขยำยผลกำรปลูกไม้สมุนไพร ด�ำเนินกิจกรรม

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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เสริมทักษะและพัฒนำคุณภำพชีวิต รำษฎรในเขตพื้นที่โครงกำร จ�ำนวน ๖ หมู่บ้ำน ๑,๐๒๐ ครัวเรือน 

๓,๒๓๔ คน ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ รวมทั้งให้ควำมรู้ รณรงค์ท�ำควำมเข้ำใจกับรำษฎรให้ลดพ้ืนที่

ท�ำไร่หมุนเวียน คืนผืนป่ำกลับคืนสู่ภำครัฐ

๒. การส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ

 ๒.๑ ด้ำนกำรเพำะปลูก

   - กำรพฒันำและส่งเสรมิกำรปลกูข้ำว ได้ด�ำเนนิกำรให้ควำมรู ้กำรปลกูข้ำวไร่ ข้ำวนำ 

และพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม พร้อมกับได้จัดตั้งธนำคำรข้ำวศูนย์ภูฟ้ำฯ ด้วย

   - กำรส่งเสริมปลูกหม่อน ได้ด�ำเนินกำรฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องกำรปลูก กำรดูแล

รักษำ กำรตัดแต่งก่ิง กำรโน้มกิ่ง และเทคนิคกำรพัฒนำคุณภำพผลหม่อนสดให้กับเกษตรกร รวมทั้ง

สนบัสนนุปัจจยักำรผลติ เช่น ต้นหม่อน ปุย๋อนิทรย์ี ปุย๋เคม ีและปุย๋โดโลไมด์ พร้อมกบักำรถ่ำยทอดวธิกีำร

แปรรูป เช่น กำรท�ำน�้ำหม่อนพร้อมดื่ม แยมหม่อน และชำเชียวใบหม่อน โดยมีกำรตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้ว

   - กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผัก ไม้ผล ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผักเพื่อบริโภค

และเพื่อจ�ำหน่ำย ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรปลูกพืช ดังนี้ กล้วยน�้ำว้ำ สับปะรด มะขำมเปรี้ยวฝักโต เงำะ 

ขนุน ไผ่ และกำรปลูกชำอู่หลง

 ๒.๒ ด้ำนกำรปศุสัตว์

   ผลกำรด�ำเนินงำนในด้ำนปศุสัตว์ ได้ด�ำเนินกำรฝึกอบรม และแจกพันธุ์สัตว์ให้แก่

เกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ เช่น กำรเลีย้งแพะ กำรเล้ียงสัตว์ปีก กำรผลิตลูกสัตว์ปีก กำรเล้ียงสุกรพ้ืนเมอืง 

กำรผลิตลูกสุกร เป็นต้น

 ๒.๓ ด้ำนประมง

   กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ และเพำะขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำ ด�ำเนินกำรโดย กรมประมง 

โดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชำติ ได้ด�ำเนินกำรปล่อยพันธุ์ปลำ เช่น ปลำพลวงหิน ปลำมัน 

ปลำปีกแดง เป็นต้น

๓. ด้านการศึกษา

 ในส่วนของกำรศึกษำในพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ ประชำชนส่วนใหญ่เป็นชำวลัวะ เป็นพ้ืนที่

ห่ำงไกล กำรเดินทำงไม่สะดวกต้องเดินเท้ำ กำรศึกษำยังไม่ทั่วถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง กำรศึกษำ

ในระบบประถมยงัเข้ำไปไม่ถงึมเีพียงกำรศกึษำนอกโรงเรยีน (กศน.) เท่ำนัน้ มเีพยีงคร ูกศน. เข้ำไปประจ�ำ

อยู่ในพื้นท่ีต่ำง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีบนดอยมีอยู่ ๓๙ หมู่บ้ำน กำรศึกษำโรงเรียนประถมไม่สำมำรถ

ให้บรกิำรได้อย่ำงทัว่ถงึเดก็ๆ ไม่สำมำรถมำเรียนได้เน่ืองจำกโรงเรียนประถมจะอยูด้่ำนล่ำง เด็กทีอ่ยูบ่นดอย

ไม่สำมำรถไปเรียนได้ ประกอบกับไม่มีงบประมำณเพียงพอในกำรที่จะก่อสร้ำงโรงเรียนบนดอยได้ มีเพียง

กำรศึกษำนอกโรงเรียนเท่ำนั้น ดังนั้น สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำร ีจงึได้พระรำชทำนทนุทรพัย์ในกำรก่อต้ัง “ศูนย์กำรเรยีนรูชุ้มชนชำวไทยภูเขำแม่ฟ้ำหลวง” 

ที่บ้ำนน�้ำแคระ ขึ้นในปี ๒๕๓๙  โดยมอบหมำยให้ กศน. เป็นผู้ด�ำเนินกำร ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของกรมกำร

ศึกษำนอกโรงเรียน โดยท�ำกำรเรียนกำรสอนให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๔. ด้านสาธารณสุข

 โดยสภำพท่ัวไปพื้นที่เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อนกำรเดินทำงล�ำบำก ประชำชนส่วนใหญ่
ขำดโอกำสทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ พบว่ำ ในอดีตกำรให้บริกำรพื้นฐำนด้ำน
สำธำรณสุขยังไม่ครอบคลุม พบควำมชุกของกำรเกิดโรคหนอนพยำธิในเด็กและประชำชนค่อนข้ำงสูง 
พบปัญหำทุพโภชนำกำร เด็กมีน�้ำหนักน้อยกว่ำเกณฑ์ ปัญหำกำรขำดสำรไอโอดีน มีประชำชนเป็นโรค
คอพอก หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขจึงได้จัดท�ำโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำในพื้นที่ภูฟ้ำพัฒนำ อำทิเช่น 
โครงกำรควบคุมป้องกันโรคหนอนพยำธิ โครงกำรแก้ไขปัญหำเด็กขำดสำรอำหำร โครงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรขำดสำรไอโอดีน โครงกำรสุขภำพภูฟ้ำ โครงกำรห้องเรียนสุขภำพทำงอำกำศ เป็นต้น เพื่อบูรณำกำร
กำรท�ำงำนสุขภำพแบบองค์รวมในพื้นที่ แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มำศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อด�ำเนินกำรจัดท�ำแผน
ในกำรพัฒนำต่อไป โดยมีขั้นตอนในกำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย

 ๔.๑ แผนกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนโครงกำรสุขภำพภูฟ้ำ เพื่อเป็นกลไกในกำรเช่ือม
ประสำนและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรสุขภำพภฟู้ำ ประกอบด้วย กำรจัดต้ังศนูย์ประสำนงำน
โครงกำรสุขภำพภูฟ้ำ กำรจัดเตรียมคณะท�ำงำน กำรพัฒนำศักยภำพคณะท�ำงำนและเครือข่ำย กำรจัดหำ
สิ่งสนับสนุนและสิ่งจูงใจ กำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนทั้งในระดับอ�ำเภอ
และระดับจังหวัด ปัจจุบันส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำนได้จัดให้มีกลุ่มงำนโครงกำรพระรำชด�ำริและ
โครงกำรพิเศษขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่โครงกำรภูฟ้ำพัฒนำฯ

 ๔.๒ แผนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขให้มีคุณภำพ ได้แก่

   ๑. กำรจดัระบบคดักรองสขุภำพรำยบคุคล คืนข้อมลูสูช่มุชน เพือ่ร่วมกนัก�ำหนดสำเหตุ
และวิธีกำรแก้ไขปัญหำ โดยยึดหลักพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชำชนและท้องถิ่นมีบทบำทส�ำคัญในกำรจัดกำร มี
กลไกเชื่อมประสำนที่ดี ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรตนเอง กำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง

   ๒. สนับสนุนกำรจัดท�ำข้อมูลสุขภำวะพื้นที่อย่ำงมีส่วนร่วม ในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรรู้จักตนเอง และกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือลดปัจจัยส�ำคัญท่ีก่อให้
เกิดปัญหำสุขภำพ

   ๓. จดัระบบบรกิำรสุขภำพทำงไกล ระบบกำรส่งต่อทีม่คีณุภำพ และทนัต่อสถำนกำรณ์ 
และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปยังสถำนบริกำร 

   ๔. ให้บริกำรเยี่ยมบ้ำนและติดตำมผู้ป่วยในพระรำชำนุเครำะห์และครอบครัวอย่ำง
สม�่ำเสมอ

   ๕. ประสำนให้เกดิกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนบคุลำกรโดยควำมร่วมมอืของมลูนธิิ 
พอ.สว อบต. และจังหวัดน่ำน 

 ๔.๓. แผนกำรขับเคลื่อนภำคประชำชน เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะในพื้นที่

   ๑. กำรพัฒนำศักยภำพแกนน�ำ ได้แก่ ครู กศน. นักเรียน พระภิกษุ ผู้น�ำชุมชน ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเป็น อสม. ที่มีควำมเชี่ยวชำญ เรื่องโภชนำกำร โรคหนอนพยำธิ ไอโอดีน กำรส่งเสริม
พฒันำกำรเดก็ปฐมวัย กำรจดักำรสขุภำพของชมุชนและกำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสขุภำพ

   ๒. กำรจัดท�ำแผนสขุภำพชมุชนอย่ำงมส่ีวนร่วม เพือ่ขบัเคลือ่นประเดน็สขุภำพทีส่�ำคญั 
ได้แก่ ภำวะทุพโภชนำกำร โรคหนอนพยำธ ิไอโอดีน กำรส่งเสรมิพฒันำกำรเด็กปฐมวัย ให้เกิดกำรขยำยผล
ต่อเนื่องทั้งในระดับพื้นที่และในระดับนโยบำย 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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   ๓. ประสำนให้เกิดควำมร่วมมือ เพื่อฟื้นฟูประเพณี พิธีกรรมของท้องถิ่นที่ดีงำม และ
ปรับลดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ ได้แก่ ลดกำรดื่มเหล้ำ ลดกำรสูบบุหรี่ และลดกำรบริโภคอำหำรเนื้อสัตว์ดิบ

   ๔. สนับสนุนให้เกิดกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะในระดับพื้นท่ี โดยเน้นกำร
พัฒนำเนื้อหำสุขภำวะองค์รวมที่อยู่ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย สอดคล้องกับวิถีของชุมชน

   ๕. ประสำนสนับสนุนให้เกิดกำรด�ำเนินงำนของชุมชน เพื่อสร้ำงและพัฒนำต้นแบบ
ที่เป็นรูปธรรม ในกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำและฟื้นฟูสุขภำพ ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยน�ำทุนทำงสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่มีอยู่มำใช้ในกำรขับเคลื่อนและขยำยผล  

๕. ด้านการสร้างต้นแบบการพัฒนา และถ่ำยทอดองค์ควำมรูก้ำรพฒันำไปสูพ่ืน้ทีโ่ครงกำรศนูย์

ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใินสมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

 ๕.๑. ด�ำเนินกำรทดสอบ และส่งเสริมกำรเกษตร เช่น ทดลองปลูกข้ำวไร่ พัฒนำระบบกำร

ปลูกพืชผสมผสำนที่มีควำมหลำกหลำยของพืช พัฒนำไม้ผลในไร่ของเกษตรกร จัดท�ำแปลงขยำยพันธุ์ผัก

พื้นบ้ำน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้ำนของเกษตรกรในพื้นที่

 ๕.๒. ด้ำนกำรสำธิตเพื่อเป็นต้นแบบกำรพัฒนำ ด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์สำธิตกำรสร้ำงตนเอง

โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร

๖. ด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด�ำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ

เกษตรกร เช่น กำรแปรรูปผลผลิต ธนำคำรข้ำว กลุ่มโรงสีข้ำว และกลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มอำชีพนอกภำค

กำรเกษตร เช่น กลุ่มอำชีพผลิตน�้ำยำอเนกประสงค์ กลุ่มร้ำนค้ำชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ

สรุปผลจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น 

จำกกำรด�ำเนินงำนเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อจัดท�ำรำยงำนส�ำรวจข้อมูลและติดตำมผลกำรด�ำเนิน

งำนเบ้ืองต้นโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีอ�ำเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่ำน กองตดิตำมประเมินผล ส�ำนกังำน 

กปร. สรุปได้ดังนี้

ด้านการศึกษา 

กำรศกึษำของประชำชนในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ขำดควำมพร้อมและยงัไม่ได้รับกำรศกึษำอย่ำง

ทัว่ถงึ จะเหน็ได้จำกกำรเกบ็ข้อมลูประชำชนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถ อ่ำนออก เขยีนได้ คนทีม่กีำรศกึษำได้รบั

กำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ อันเนื่องมำจำกขำดโอกำส ขำดควำมพร้อม และมีปัญหำอุปสรรค

ในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ กำรเดินทำงที่ไม่สะดวกท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำไปรับกำรศึกษำนอกพ้ืนที่ได้ 

ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มของประชำชนในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๒๑ รำย เป็นส่วนมำกซ่ึงเป็น

ผู้ร่วมพัฒนำชำติไทย ดังน้ันจึงควรมีกำรส่งเสริมกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะได้น�ำควำมรู้มำพัฒนำ

ตนเองได้ต่อไป และควรส่งเสริมในเรื่องต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น ควรท�ำควำมเข้ำใจแบบง่ำย หรือใช้กำรสื่อสำร

ทีท่�ำให้ชำวบ้ำนมคีวำมเข้ำใจง่ำย และอำจส่งเสรมิให้มกีำรเรยีน กศน. หรอืกำรศกึษำนอกระบบในรปูแบบ

กำรอบรมหรือกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม เป็นต้น

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ด้านคุณภาพชีวิต

ด้ำนคุณภำพชีวิต ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงท�ำให้มีรำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย มีภำระหนี้สิ้น  

ยงัขำดโอกำสในกำรประกอบชีพ เนือ่งจำกไม่มพีืน้ทีท่�ำกินเป็นของตนเอง และบำงรำยมพีืน้ทีท่�ำกนิในพ้ืนที่

โครงกำรฯ แต่ไม่เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ ยังพบว่ำมีกำรเข้ำป่ำเพ่ือเก็บหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย

เป็นจ�ำนวนมำก เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ แสดงให้เห็นว่ำประชำชนยังมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรยังชีพ ใน

ส่วนของผู้ที่มีแปลงท�ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่พบว่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรรำคำผลผลิตตกต�่ำ ยังไม่มีตลำด

รองรบัเพือ่กำรจ�ำหน่ำยผลผลติของรำษฎร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะน�ำมำขำยให้กบัโครงกำรฯ ซ่ึงกำร

รองรับผลผลิตมีจ�ำนวนไม่มำกนัก ท�ำให้ผลผลิตบำงส่วนไม่สำมำรถน�ำไปจ�ำหน่ำยยังแหล่งอื่นได้ อีกทั้ง

เกษตรกรไม่รูจ้กัวธิกีำรถนอมอำหำรหรอืกำรแปรรปูทีถู่กต้อง และไม่มกีำรรวมกลุม่ มลีกัษณะต่ำงคนต่ำงท�ำ 

ในส่วนกำรส่งเสริมของรำชกำรในด้ำนต่ำง ๆ ยังไม่มีควำมต่อเนื่องและไม่มีกำรติดตำมผล กำรแก้ปัญหำ

ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน ท�ำให้เกษตรกรขำดองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องจึงท�ำให้

ไม่สำมำรถท่ีจะด�ำเนินกำรต่อไปได้ ดงัน้ันจงึควรมกีำรส่งเสรมิอำชีพให้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน 

หำแหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ขำยผลผลิตในรำคำท่ีสมดุล ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ในกำร

ประกอบอำชีพอื่นนอกจำกภำคเกษตร และควรมีกำรจัดหำผู้น�ำที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันจัดต้ังกลุ่มร่วมกัน

ด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น

ด้านสาธารณสุข

ด้ำนสำธำรณสุข พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่มีร่ำงกำยที่แข็งแรงขึ้น ไม่มีปัญหำเร่ืองสุขภำพ 

โดยภำพรวมในพืน้ท่ียงัคงมเีจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุเข้ำไปให้ควำมรูด้้ำนสำธำรณสขุแก่ประชำชนอย่ำงต่อเนือ่ง

และพบเพียงบำงส่วนทีป่่วยเป็นโรคประจ�ำตัว เช่น ควำมดัน เบำหวำน โรคพษิสรุำเรือ้รังทีเ่กดิจำกพฤตกิรรม

ของประชำชนเอง ดังน้ันจึงควรส่งเสริมในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับสำธำรณสุขในกำรดูแลตนเองภำยใน

ครอบครัวเพิ่มขึ้น และรณรงค์ถึงโทษของกำรด่ืมสุรำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือลดปัญหำของประชำชนท่ีเป็นโรค

พิษสุรำเรื้อรัง นอกจำกนี้ในเรื่องของน�้ำสะอำดส�ำหรับดื่มยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรหำทำงแก้ไขให้มี

กำรผลิตน�้ำดื่มที่มีคุณภำพเพื่อป้องกันปัญหำน�้ำดื่มไม่เพียงพอ เพื่อลดรำยจ่ำยของรำษฎรไม่ต้องไปซื้อน�้ำ

บริโภคที่มีรำคำแพงอีกด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ถนนในพ้ืนที่ยังไม่สะดวก บำงพ้ืนที่กำรเดินทำงค่อนข้ำง

ล�ำบำกเนื่องจำกถนนช�ำรุด ในเรื่องของไฟฟ้ำส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ต้องใช้ไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ และ

พบปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำอุปโภค-บริโภค และกำรท�ำกำรเกษตรเป็นอย่ำงมำก ปริมำณน�้ำมีไม่เพียงพอ 

ควรมีกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ให้เพยีงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที ่และปรบัปรงุกำรบรหิำรจดักำร

น�้ำเข้ำแปลงอย่ำงเป็นระบบ ในส่วนของทรัพยำกรป่ำไม้พบว่ำมีป่ำไม้เพิ่มขึ้น ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร

ดูแลรักษำและปลูกป่ำท�ำให้พื้นที่ป่ำสมบูรณ์ขึ้นสำมำรถเข้ำไปหำของป่ำมำด�ำรงชีพได้

ข้อสังเกตจากการติดตามโครงการฯ ของ กองติดตามประเมินผล ส�านักงาน กปร.

๑. กำรด�ำเนนิงำนในกำรสนองพระรำชด�ำรขิองหน่วยงำนต่ำง ๆ  ยงัไม่มกีำรบรูณำกำรทกุภำคส่วน 

ยงัคงด�ำเนนิงำนในลกัษณะต่ำงคนต่ำงท�ำในกิจกรรม และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน ดังนัน้ ในกำรบรหิำร

จดักำรควรมแีผนงำนรองรับกำรด�ำเนนิงำนให้เป็นไปอย่ำงมรีะบบมกีำรบรูณำกำรของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๒. กำรจดัท�ำค�ำสัง่แต่งตัง้คณะท�ำงำนในระดบัพืน้ที ่ยงัไม่ครอบคลมุทกุภำคส่วนทีด่�ำเนนิกำรอยู่

ในพื้นที่ ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำมำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงแท้จริง อำทิ ด้ำนสำธำรณสุข ในค�ำสั่ง

แต่งตั้งเป็นหน่วยงำนหลัก แต่หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนจริงไม่ได้เป็นคณะท�ำงำน ท�ำให้ในกำรประชุม

แต่ละครั้งไม่สำมำรถทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละด้ำน และกำรประสำนงำนในกำรด�ำเนินงำน

ไม่ตรงกับหน่วยงำนที่จะเข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำได้ 

๓. กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ เดิมคือไม่มีผู้อ�ำนวยกำรหรือหัวหน้ำโครงกำรฯ ที่ชัดเจน และ

ไม่มีแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนของโครงกำรฯ มีแต่แผนโครงกำรฯ และแผนงำนของแต่ละ

หน่วยงำนท่ีด�ำเนินงำนเอง ท�ำให้ไม่ทรำบว่ำแต่ละหน่วยงำนด�ำเนนิกำรในเรือ่งใดไปบ้ำง ซึง่แต่ละหน่วยงำน

จะเก็บรำยงำนเอำไว้เอง ในลักษณะต่ำงคนต่ำงเก็บ ดังนั้นโครงกำรฯ จึงไม่มีฐำนข้อมูล ท�ำให้ไม่มีข้อมูล

ในกำรน�ำมำวิเครำะห์และบำงอย่ำงมีควำมซับซ้อน ซ่ึงหำกมีกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและรำยงำนผลอย่ำง

ต่อเนื่องเพื่อจะได้น�ำผลกำรด�ำเนินงำนที่ได้มำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนและขยำยผลกำรพัฒนำให้มี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

๔. แปลงเกษตรในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ ทีจั่ดสรรให้กบัเกษตรกรด�ำเนนิกำร มข้ีอก�ำหนดเกีย่วกบักำร

จัดสร้ำงที่อยู่อำศัยโดยเกษตรกรไม่สำมำรถสร้ำงที่อยู่อำศัยแบบถำวรได้ ท�ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำไป

พักอำศัยได้ตลอดเวลำ ดังน้ันกำรดูแลในแปลงเกษตรของเกษตรกร จึงไม่ได้รับกำรดูแลเท่ำที่ควร ท�ำให้

ผลผลติได้ไม่เตม็ที ่ประกอบกบัมกีำรลกัลอบขโมยผลผลิต จึงท�ำให้เกษตรกรไม่มคีวำมสนใจท่ีจะดูแลแปลง

เกษตรให้มีควำมสมบูรณ์

๕. กำรเข้ำใจของประชำชนเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกรมป่ำไม้ยังไม่ชัดเจนจึงท�ำให้

ประชำชนไม่กล้ำปลูกต้นไม้ เนื่องจำกกลัวว่ำไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกไม้ที่ปลูกได้ ดังนั้น ควรท�ำควำม

เข้ำใจกับประชำชนในเรื่องของกำรปลูกป่ำสร้ำงรำยได้ รวมถึงควรมีแปลงตัวอย่ำงของกำรปลูกป่ำสร้ำง

รำยได้ที่ถูกต้องให้แก่รำษฎรได้เรียนรู้และเห็นจำกกำรปฏิบัติจริงได้ด้วย

๖. กำรด�ำเนนิกจิกรรมบำงอย่ำงไม่ได้ด�ำเนนิงำนโดยหน่วยงำนทีม่คีวำมช�ำนำญ จึงไม่ประสบผล

ส�ำเร็จเท่ำที่ควรเช่น โครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ ที่ มอบหมำยให้ กศน. ด�ำเนินงำน ซึ่ง กศน. อำจไม่มี

ควำมรู้ทำงวิชำกำรมำกนัก ดังนั้นควรร่วมมือกันเพื่อพัฒนำและสร้ำงแหล่งเรียนรู้ของโครงกำรสร้ำงป่ำ

สร้ำงรำยได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันที่จะสร้ำงประโยชน์กับประชำชนอันจะส่งผลถึงประเทศชำติ

โดยรวม 

๗. กำรประกอบอำชีพของเกษตรกรไม่มีควำมรู้มำกนัก เมื่อส่งเสริมให้ปลูกก็ด�ำเนินงำนตำม

หน่วยงำน แต่จะยงัไม่มกีำรส่งเสรมิในรปูของกำรขำยและแปรรปูอำหำร ดงันัน้จงึควรมีกำรส่งเสรมิในกำร

พัฒนำอำชีพอย่ำงมีระบบครอบคลุมทุกกระบวนกำรตั้งแต่กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรจ�ำหน่ำยผลผลิต และ

กำรต่อยอดผลผลิต กำรหำตลำดรองรับผลผลิตจำกกำรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง

แนวทางในการด�าเนินงานต่อไป 

จำกกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นในคร้ังนี้ ส�ำนักงำน กปร. ได้จัดท�ำแนวทำงในกำร   

ด�ำเนินงำนของโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนต่อไป ดัง

แผนภูมิต่อไปนี้

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บทที ่๑
บทน�า

การจัดท�ารายงานส�ารวจข้อมูลและติดตามผลการด�าเนินงานเบือ้งต้น 
โครงการศูนย์ภูฟา้พัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริใน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๑. หลักการและเหตุผล

โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีก่อก�ำเนดิขึน้ตำมแนวพระรำชด�ำรใินสมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๘ เมื่อครั้งสมเด็จ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรง

เยี่ยมรำษฎร และทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธำว์ บ้ำนบ่อหลวง อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ทรงพบเห็น

สภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนท่ีด้อยโอกำสท้ังทำงเศรษฐกิจ และสังคม จึงมีพระรำชด�ำริให้โครงกำร

ส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเข้ำด�ำเนนิ

กำรช่วยเหลอืกำรพัฒนำในพืน้ท่ีอ�ำเภอบ่อเกลอื โดยเริม่พัฒนำทีโ่รงเรยีนประถมศกึษำก่อนเป็นอนัดับแรก 

แล้วขยำยไปยังศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้าหลวง” และทรงขยำยงำนพัฒนำด้ำนอื่น ๆ  ใน

เวลำต่อมำงำนโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในพื้นที่จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่ำโครงกำรตำมพระรำชด�ำริสมเด็จ      

พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  ต่อมำเม่ือวนัที ่๓๐ พฤศจกิำยน 

๒๕๔๒ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จัดต้ัง “ศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูฟ้าฯ” ขึ้นโดยมีพระรำชประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. ห้องเรียน และพิพิธภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก โดยเด็กสำมำรถมำศึกษำค้นคว้ำท�ำโครงกำรต่ำง ๆ รวม

ทั้งเป็นที่เรียนวิทยำศำสตร์

๒. ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำส�ำหรับประชำชน โดยศูนย์ด�ำเนินกำรทดลอง เมื่อได้ผลส�ำเร็จแล้ว

จึงถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชน  เพื่อไม่ให้ประชำชนต้องรับควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนแล้วไม่ประสบผล

ส�ำเร็จ และกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยทรงเห็นว่ำรำษฎรที่อำศัยอยู่ในพื้นท่ีแถบนี้มีวัฒนธรรม

ประเพณีต่ำง ๆ รวมทั้งภำษำพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของตน จึงมีพระรำชด�ำริให้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ 

และอนุรักษ์สิ่งท่ีมีคุณค่ำเหล่ำนี้ให้ด�ำรงสืบต่อไป และป้องกันมิให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับผลกระทบ

จำกกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ 
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หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้ด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริในโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทัง้ด้ำน

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ สำธำรณสุข รวมถึงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ 

ตลอดจนกำรศึกษำวิจัยเพื่อสร้ำงต้นแบบกำรพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรพัฒนำไปสู่ประชำชนใน

เขตพืน้ทีโ่ครงกำรฯ ดงัน้ัน เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำรบิรรลวุตัถปุระสงค์ตำมแนวพระรำชด�ำริ

ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีส�ำนักงำน กปร. 

ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำร ิและได้รับมอบหมำย

ให้ด�ำเนินกำรส�ำรวจข้อมูล และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีอ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน เพื่อจัดท�ำเป็นรำยงำนส�ำรวจข้อมูลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นโครงกำร

ศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำย 

และแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อส�ำรวจข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่

โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

๒.๒ เพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นของโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

๒.๓ เพื่อจัดท�ำรำยงำนส�ำรวจข้อมูล และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบ้ืองต้นโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำ

พัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีและน�ำขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำยสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี

๓. ขอบเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

ประชำชนในเขตพื้นที่โครงกำรฯ และโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำฯ จ�ำนวน ๓ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑ กลุ่มที่ ๑ ประชำกรในพื้นที่โครงกำรฯ ๑,๘๐๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๒๗ รำย

๓.๒ กลุ่มที่ ๒ ประชำกรในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๒ รำย

๓.๓ กลุ่มที่ ๓ ชนเผ่ำมละบริในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ รำย

๔. แนวทางการด�าเนินงาน

กองติดตำมประเมินผล (กตผ.) เป็นผู้ด�ำเนินกำร โดยวิธีกำรใช้แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์

ในกำรเก็บข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง ๓ กลุ่ม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

๔.๑ กำรศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำร (Documentary Research) เพื่อทรำบข้อมูลกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรฯ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๔.๒ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำน และขอรับกำรสนับสนุนกำรเก็บข้อมูลจำก

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ วำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูล และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล

๔.๔ กำรศึกษำภำคสนำม (Field Work Study) เป็นกำรศึกษำข้อมูลโดยใช้กำรส�ำรวจพื้นที่

พร้อมสัมภำษณ์ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำรฯ 

๔.๕ สร้ำงแนวทำงกำรสัมภำษณ์ ในกำรสัมภำษณ์กลุ่มย่อย 

๔.๖ ปฏิบัตงิำนออกเกบ็ข้อมลูภำคสนำม และด�ำเนนิกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

๔.๗ ตรวจสอบข้อมูล และแบบสอบถำมให้ครบถ้วน

๔.๘ ประมวลผล และวิเครำะห์ข้อมูล

๔.๙ จัดท�ำรำยงำนเบื้องต้น และประชุมหำรือ ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

๔.๑๐ จัดท�ำเป็นรำยงำนฉบับสมบูรณ์

๔.๑๑ ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำยงำนส�ำรวจข้อมูล และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นโครงกำร

ศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีอ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

๕. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการด�าเนินงาน

เครือ่งมอืในกำรศกึษำโครงกำรจัดท�ำรำยงำนส�ำรวจข้อมลู และติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเบือ้งต้น

ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ดังนี้

๕.๑. ใช้วิธีกำรศึกษำ และรวบรวมข้อมูลเอกสำร และลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 

และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ

๕.๒. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ีโครงกำรฯ โดยใช้แบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์

เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล

๕.๓ ใช้ข้อมูลจำก กชช. ๒ ค. และ จปฐ. มำประกอบกำรเก็บข้อมูล

๖. วิธีด�าเนินงาน

๖.๑ ด�ำเนินกำรจัดท�ำแบบสอบถำมเพื่อสัมภำษณ์ข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ ๑ แบบสอบถำม/สัมภำษณ์ประชำชนในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๒๑ รำย

 กลุ่มที่ ๒ แบบสอบถำม/สัมภำษณ์ประชำชนขยำยผลโครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๒ รำย

 กลุ่มที่ ๓ แบบสอบถำม/สัมภำษณ์ชนเผ่ำมละบริ จ�ำนวน ๑๖ รำย  

๖.๒ รำยละเอียดแบบสอบถำม ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  (ใช้ทุกกลุ่ม)

  (๑)  ข้อมูลทั่วไป

  (๒)  กำรศึกษำ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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  (๓) สำธำรณสุข

  (๔) คุณภำพชีวิตสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (อดีต-ปัจจุบัน)

  (๕) กำรประกอบอำชีพ

  (๖) สภำพเศรษฐกิจ (รำยได้ รำยจ่ำย หนี้สิน เงินออม)

  (๗) ควำมพอเพียง/ควำมสุข (ก่อน/หลัง) เข้ำร่วมโครงกำรฯ

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการฯ จ�านวน ๒ ตอน

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ 

  ตอนที่ ๒ ข้อมูลด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ/ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

๗. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

๗.๑. ท�ำให้ได้ข้อมูลประชำกรในพื้นที่โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริใน

สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวดั

น่ำน และพื้นที่ขยำยผลโครงกำรฯ ในด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข รำยได้ และคุณภำพชีวิต

๗.๒. ท�ำให้ได้ผลสรุปกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีอ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

๗.๓. รำยงำนกำรส�ำรวจข้อมูลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีอ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

๘. ผู้รับผิดชอบ

กองติดตำมประเมินผล กองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓  ส�ำนักงำน กปร. และหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บทที ่๒
โครงการศูนย์ภูฟา้พัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริใน

สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒.๑ ความเป็นมาของโครงการฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๘ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎร และทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธำว์ ณ บ้ำน

บ่อหลวง อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ได้มีพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก และ

เยำวชนในโรงเรียน และศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้าหลวง” ในอ�ำเภอบ่อเกลือ และอ�ำเภอ

เฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัน่ำน และทรงขยำยงำนพฒันำด้ำนอืน่ ๆ  เพือ่ช่วยเหลอืครอบครวัของเดก็เหล่ำนัน้ 

ซึ่งในเวลำต่อมำงำนโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในพื้นที่ของทั้งสองอ�ำเภอจึงมีช่ือเรียกรวมกันว่ำ “โครงการ

ศูนย์ภูฟ้าตามแนวพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี” 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๒.๒ สรุปพระราชด�าริ ในวาระต่าง ๆ จ�านวน ๑๓ ครั้ง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๒ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำรี ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้จัดตัง้ “ศนูย์ศกึษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูฟ้าฯ” โดยมีพระรำชประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. ห้องเรียน และพิพิธภัณฑ์ส�ำหรับเด็ก โดยเด็กสำมำรถมำศึกษำค้นคว้ำ ท�ำโครงกำรต่ำง ๆ 

รวมทั้งเป็นที่เรียนวิทยำศำสตร์

๒. ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำส�ำหรับประชำชน โดยศูนย์ด�ำเนินกำรทดลอง เมื่อได้ผลส�ำเร็จแล้ว

จึงถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชน เพื่อไม่ให้ประชำชนต้องรับควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนแล้วไม่ประสบผล

ส�ำเร็จ และกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยที่ทรงเห็นว่ำรำษฎรที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่แถบน้ีมีวัฒนธรรม

ประเพณีต่ำง ๆ รวมทั้งภำษำพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของตน จึงมีพระรำชด�ำริให้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ 

และอนุรักษ์สิ่งท่ีมีคุณค่ำเหล่ำนี้ให้ด�ำรงสืบต่อไป และป้องกันมิให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับผลกระทบ

จำกกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ  

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำร ีพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริให้โครงกำรชลประทำนน่ำนพิจำรณำจัดหำน�ำ้สนบัสนนุ

ระบบชลประทำน เพือ่ใช้ในพืน้ทีบ่รเิวณอำคำรอเนกประสงค์ อำคำรยุง้ฉำง อำคำรฝึกอบรม และอำคำรทีพ่กั

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำรี ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้กรมชลประทำนพจิำรณำจัดหำแหล่งน�ำ้เพิม่เตมิให้กับ

โครงกำรฯ เพือ่เป็นแหล่งน�ำ้ส�ำรองไว้ใช้ในฤดแูล้ง ส�ำหรบัโครงกำรฯ และรำษฎรท่ีท�ำกนิอยูใ่นพืน้ทีโ่ดยรอบ

โครงกำรฯ 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีได้มีพระรำชกระแสรับสั่งกับหน่วยงำน ดังนี้

๑. กำรให้ควำมรู้วิชำกำรเกี่ยวกับกำรตัดแต่งกิ่งชำ พร้อมทั้งหำข้อสรุปเรื่องกำรปลูกกำแฟ             

ในพื้นที่โครงกำรฯ  

๒. ส่งเสริมกำรปลูกพืชลงหัว เช่น พืชสมุนไพร

๓. ส่งเสริม และเพิ่มกำรปลูกไผ่ และต๋ำว

๔. เก็บมูลสัตว์ชนิดต่ำง ๆ มำท�ำปุ๋ยใส่ต้นไม้ในแปลงเกษตรกร

๕. จัดหำน�้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกร

๖. เพำะพันธุ์ปลำปล่อยสู่แหล่งน�้ำเพื่อเพิ่มแหล่งอำหำรโปรตีนแก่รำษฎร

๗. หำแนวทำง และวิธีกำรควบคุมประชำกรหนูท�ำลำยต้นข้ำว

๘. จัดหำพืชที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่โครงกำรฯ และพืชที่มีรำคำให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเพื่อ

เพิ่มรำยได้

๙. ท�ำเส้นทำงส�ำหรับให้เกษตรกรสัญจรล�ำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตร

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๑๐. เพิ่มพื้นที่ปลูกหม่อนผลสดในโครงกำรฯ พร้อมทั้งเตรียมแนวทำงด้ำนกำรตลำด และกำร

แปรรูปรองรับผลผลิต

๑๑. กิจกรรมในหมู่บ้ำนท่ีด�ำเนินกำรร่วมกันแล้วเกิดควำมยั่งยืนตลอดไป เช่น ธนำคำรข้ำว 

กำรปรับนำขั้นบันไดแลกพื้นที่ป่ำ กำรปลูกหญ้ำแฝกกันตลิ่งพัง และกำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำเพื่อกำรเกษตร

๑๒. อยำกให้รำษฎรต้องไม่จน มีข้ำวกิน มีที่อยู่ อยำกให้มีกำรส่งเสริมอำชีพมั่นคงถำวร และต่อ

เนื่องแก่รำษฎร และอยำกให้ลูกหลำนคนภูฟ้ำได้ท�ำงำนในพื้นที่เพื่อจะได้ท�ำงำนอยู่ใกล้บ้ำน และที่ส�ำคัญ

ได้ช่วยเหลือพี่น้อง

๑๓. เกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน ให้มีกำรปลูกผักเพื่อประกอบอำหำรกลำงวันอย่ำงต่อเนื่อง

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ได้มีพระรำชด�ำริให้จัดหำน�้ำเพ่ือสนับสนุนเพ่ิมผลผลิตข้ำวในโครงกำรฯ และได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำริ กับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้น�ำชุมชนที่มำเฝ้ำรับเสด็จ ควำมตอนหนึ่งว่ำ “...

ตอนนั้นป่าดีกว่านี้   ปัจจุบันหันมาปลูกพืชไร่  ท�าอย่างไรจึงจะรักษาทรัพยากรส�าคัญคือป่าไว้ให้ได้   ต้อง

แนะน�าเด็กและเยาวชนให้ช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ และรายได้จากป่าจะส�าคัญ  จากการเก็บของป่า  

ระยะหลังคนมากขึ้น  แต่ละคนมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นจากของที่มาจากภายนอกเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า  คนจะ

เกดิของป่าเกดิความยัง่ยนื  ป่าเป็นซเูปอร์มาร์เกต็หลงับ้าน  ต้องช่วยกนัคิดว่าอะไรจ�าเป็นอะไรไม่จ�าเป็น....”

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ี ได้มีพระรำชด�ำริให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องพิจำรณำปลูกป่ำเพ่ิมเติมในส่วนท่ีถูกบุกรุก

ท�ำลำย ส�ำหรับป่ำที่สมบูรณ์ ควรพิจำรณำปลูกพืชในร่มแซม เพื่อสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกร 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร สรุปได้ดังนี้ 

“...เมื่อ ปี ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ ได้มาเมืองน่านกับพ่อ สมัยนั้นเมืองน่าน “เขียวขจี” ปัจจุบันนี้ได้มา

เพื่อ “ท�าให้เมืองน่านกลับไปเขียวขจี” ดังเดิม...”  

“...อยากจะปลูกป่าตามที่ได้เรียนรู้มาว่า ต้องปลูกไม้หลาย ๆ ระดับ หลาย ๆ ชนิด มีทั้งไม้ที่สูง

ลดหลั่นกันลงมา ให้มีความเป็นป่า...”  

“...การปลูกป่าต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตชาวบ้าน แล้วให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากป่า 

เป็นทางหนึ่งที่จะท�าให้มีป่าไม้เพิ่มมากขึ้น...” 

“... ปลกูไม้ทีข่ึน้อยูใ่ต้ร่มเงาได้ แล้วชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ ขายได้มรีายได้ ปลกูพชืสมนุไพร

เสริมพื้นที่ โดยให้ภาคเอกชนมาช่วยเรื่องการตลาด...”

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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และได้มีพระรำชกระแสรับสั่งแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. แมลงบั่ว เป็นศัตรูข้ำวที่ส�ำคัญในพื้นที่โครงกำรฯ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

๒. ให้ส่งเสริมเกษตรกรท่ีปลูกชำอู่หลงในพ้ืนที่โครงกำรฯ ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น และมีควำมยั่งยืน

ด้ำนอำชีพกำรปลูกชำ

๓. ให้สร้ำงอำชีพแก่ชุมชน เพื่อยกระดับรำยได้ครัวเรือนของเกษตรกร

๔. ให้พัฒนำกลุ่มอำชีพโดยเน้นภูมิปัญญำชำวบ้ำน และวิถีชีวิตของชุมชน

๕. ให้แนะน�ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ในกำรแก้ไขปัญหำศัตรูพืชแก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ด้วย

๖. ให้ด�ำเนินกำรแนะน�ำ และขยำยควำมรูเ้กีย่วกบัแปลงพยำกรณ์ศตัรพูชืแก่เกษตรกรรำยอืน่ ๆ  ด้วย

๗. หำกมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้ สำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวไปจ�ำหน่ำยร้ำนภูฟ้ำ

ที่กรุงเทพฯ ได้

๘. อยำกให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้ำนไว้ใช้เองในพื้นที่

๙. ให้กรมวิชำกำรเกษตรทดสอบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้ำน และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

แก่เกษตรกรโดยผ่ำนแปลงเรียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์

๑๐. ให้กรมวิชำกำรเกษตรรวบรวมองค์ควำมรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้ำน เพ่ือถ่ำยทอดให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่

๑๑. แปลงเกษตรกรต้นแบบ สปก. (นำงพรณิกำร์ ปัทมกุล) ให้ปลูกพืชเพิ่มเติมในแปลง ได้แก่ 

มะขำมป้อม มะแขว่น และกล้วย เพื่อเป็นรำยได้เสริมให้แก่เกษตรกรต้นแบบ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรสรุปควำมว่ำ 

“......การที่ชาวบ้านได้มีการแบ่งพื้นที่ เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ป่าชุมชน ไร่ นา สวน นั้นดี ก็ควร

แบ่งให้ชัดเจน จะได้รูว่้าอนัไหนเป็นป่าจะรกัษาอย่างไร และชาวบ้านมกีารเพาะกล้าไม้ต่างๆ กค็วรส่งเสริม

ให้เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ชนิดพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น การเพาะขยายพันธุ์ไม้ การใช้ประโยชน์ เพื่อเด็กนักเรียน

จะได้รู้จักและน�าไปใช้ประโยชน์ได้...... ” 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ได้มีพระรำชกระแสรับสั่งแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. พื้นที่บ้ำนนำกอก พัฒนำพื้นที่เขตเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอำหำรของหมู่บ้ำนข้ำงเคียง

๒. พื้นที่บ้ำนห้วยลอย พัฒนำพื้นที่ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์

๓. พื้นที่บ้ำนห้วยกำนต์ พัฒนำพื้นที่ท�ำนำขั้นบันได

๔. ปริมำณผลผลิตหม่อนยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปในโครงกำรฯ และ

โรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสวนจิตรลดำ

๕. กำรวิเครำะห์สำรพิษจำกน�้ำในสระของโรงเรียนบ้ำนสบปืน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

น่ำน ของกรมวิชำกำรเกษตรไม่พบสำรพิษตกค้ำงด้ำนกำรเกษตร ควรให้หน่วยงำนสำธำรณสุขด�ำเนินกำร

ตรวจวิเครำะห์น�้ำเพิ่มเติมเพื่อกำรบริโภค เช่น กำรตรวจหำเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีผลกระทบต่อระบบทำงเดิน

อำหำรหรือท�ำให้เกิดอำกำรคัน

๖. ผลติภณัฑ์ของกลุม่วสิำหกจิชมุชนแปรรูปผ้ำประกอบสำมเหล่ียมไม่เพียงพอไปจ�ำหน่ำยท่ีร้ำน

ภูฟ้ำ กรุงเทพฯ

๗. เรื่องกำรปลูกป่ำผสมกับไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่ชำวบ้ำนท�ำไร่เลื่อนลอย โดยจะท�ำอย่ำงไร

ให้ชำวบ้ำนปลูกไม้เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ และเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนด้วย เช่น ไม้ผล ซึ่งเป็นไม้

ที่ใช้สอย และปลูกเพื่อกำรอนุรักษ์ด้วย ในกำรนี้กรมป่ำไม้ได้ด�ำเนินกำร โครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ 

ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่ำน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตำก จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเลย

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำร ีได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เพำะช�ำกล้ำไม้เพิม่เตมิ เช่น กำแฟ 

มะแขว่น และขนุน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำร ีพระรำชทำนพระรำชด�ำรกิบันำยดนชุำ สนิธวำนนท์ เลขำธกิำร กปร. ให้ทบทวนผลกำร

ด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำ ว่ำเป็นอย่ำงไร มีหน่วยงำนไหนร่วมด�ำเนินกำร พร้อมสรุปแนวทำงกำร

พัฒนำต่อไป ให้มีกำรด�ำเนินงำนคล้ำยกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ได้มีพระรำชด�ำริให้ นำยดนุชำ สินธวำนนท์ เลขำธิกำร กปร. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล 

ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ และปรับปรุงให้เป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อ

ให้กำรด�ำเนนิงำนมคีวำมคล่องตวั รวมถึงควรให้มสีถำนอีนำมยั เพือ่ดแูลสขุภำพของรำษฎรในพืน้ทีบ่รเิวณ

ใกล้เคียงให้มีสุขภำพดี

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ ส�ำนักงำน กปร. ร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องจัดท�ำ

แผนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน เนื่องจำกที่ผ่ำนมำมี

แต่อำคำรไม่มีกิจกรรม และให้มีชำวบ้ำนเป็นเกษตรกรต้นแบบ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกมุำร ีเสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปยงัห้องประชมุโครงกำรฯ ในกำรนีไ้ด้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ 

สรุปได้ดังนี้

๑. ให้กรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ท�ำหน้ำที่เหมือนผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องจำกพระรำชด�ำริ 

ทั้ง ๖ แห่ง

๒. ให้คณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรโครงกำรฯ ทบทวน และหำแนวทำงให้เกษตรกร 

จ�ำนวน ๑๒๗ รำย ในพื้นที่ทรงงำน ๑,๒๐๐ ไร่ ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น อนำมัยดีขึ้น รวมถึงกำรศึกษำที่ดีขึ้น 

โดยให้เน้นกำรขยำยผลกำรพัฒนำในพื้นที่อย่ำงเต็มที่

๓. ให้ด�ำเนินกำรปรับปรุงโรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ภูฟ้ำ ซึ่งมีสภำพช�ำรุดไม่เหมำะสมกับกำร

แปรรูปผลิตภัณฑ์

๔. ให้ด�ำเนินกำรเรื่องกำรย้ำยชนเผ่ำมละบริภูฟ้ำ จำกศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้ำไปยังบ้ำนห้วยลู่ โดย

ใช้ระยะเวลำด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม ๓ ปี พร้อมกับประสำนหน่วยงำนร่วมด�ำเนินกำร เช่น 

ให้กรมชลประทำนด�ำเนินกำรจัดหำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนแหล่งน�้ำส�ำหรับท�ำกำรเกษตร ส�ำหรับเรื่อง

พัฒนำที่ดินให้กรมพัฒนำที่ดิน กรมวิชำกำรเกษตร และกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบด้ำน

กำรเกษตร ส่วนถนน และระบบสำธำรณูปโภคให้กรมป่ำไม้เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๒.๓ การด�าเนินงานโครงการฯ 

โครงการศนูย์ภฟู้าพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีอ�าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน กรมป่ำไม้ ได้น้อมเกล้ำถวำยฯ 

พืน้ทีโ่ดยอนญุำตให้ส�ำนกัพระรำชวงั เข้ำด�ำเนนิกำรเพือ่ใช้ประโยชน์ในกำรศกึษำหรอืวจัิยทำงวชิำกำรตำม

โครงกำรฯ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ มีก�ำหนดระยะเวลำ ๓๐ ปี จนถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๘๐ 

มีเนื้อที่ ๑,๘๑๒ ไร่ ๓ งำน ๗๘ ตำรำงวำ ครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ และอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดน่ำน ซึ่งมีรำยละเอียดในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

ส่วนที ่๑ พืน้ทีท่รงงาน ๑,๘๐๐ ไร่ เป็นทีต้ั่งโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ  

ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๕ 

บ้ำนผำสุข หมู่ที่ ๓ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน  แบ่งเป็น 

 ๑.๑) พื้นที่ ๖๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ทรงงำน แปลงสำธิตด้ำนกำรเกษตร และอำคำรฝึกอบรม

 ๑.๒) พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๑๒๗ รำย โดย

มีเกษตรกรท�ำกำรเกษตรในพื้นที่ดังนี้

   ๑.๒.๑ เกษตรในพื้นที่บ้ำนห่ำงทำงหลวง จ�ำนวน ๖๔ รำย 

   ๑.๒.๒ เกษตรกรในพื้นที่บ้ำนผำสุข จ�ำนวน ๖๓ รำย 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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แนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรเกษตรในโครงกำรศนูย์ภูฟ้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 

ประจ�ำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ในพืน้ที ่๑,๒๐๐ ไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรให้เกษตรกร จ�ำนวน ๑๒๗ รำย ได้พิจำรณำ

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

๑. ส่วนที่เกษตรกรเข้ำพื้นที่เป็นประจ�ำ จ�ำนวน ๖๓ รำย จะส่งเสริมกำรเกษตรผสมผสำน

๒. ส่วนทีเ่ข้ำมำนำน ๆ  ครัง้ จ�ำนวน ๕๕ รำย จะส่งเสริมในรูปแบบวนเกษตรด�ำเนนิกำรโครงกำร

สร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ ปลูกป่ำไม้ใช้สอย

๓. ส่วนที่ไม่เคยเข้ำมำด�ำเนินกำร จ�ำนวน ๙ รำย ซึ่งเป็นพื้นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ พัฒนำโดยเพิ่ม 

ไม้ผล ไม้ยืนต้น กล้วย พืชสมุนไพร พืชหัว

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส่วนที ่๒ พืน้ทีข่ยายผล : อ�าเภอบ่อเกลอื และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัน่าน แบ่งเป็น ๒ ส่วน

  ๒.๑ แปลงเกษตรกรต้นแบบ ๒๒ ราย ของโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ ฯ ในพื้นท่ี ๖ หมู่บ้ำน ได้แก่บ้ำนนำกอก บ้ำนห่ำงทำงหลวง บ้ำนผำสุข บ้ำนสบมำง 

บ้ำนห้วยล้อม และบ้ำนห้วยลอย ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

พื้นที่ขยายผล จ�านวน 
แปลงเกษตรกรต้นแบบ ๒๒ รำย ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๖ หมู่บ้ำน ต�ำบลภูฟ้ำ 
อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน
หมู่ที่ ๑ บ้ำนนำกอก ๔ รำย
หมู่ที่ ๒ บ้ำนห่ำงทำงหลวง ๒ รำย
หมู่ที่ ๓ บ้ำนผำสุข ๑ รำย
หมู่ที่ ๔ บ้ำนสบมำง ๑๑ รำย
หมู่ที่ ๕ บ้ำนห้วยล้อม ๔ รำย
หมู่ที่ ๖ บ้ำนห้วยลอย
รวมทั้งสิ้น ๒๒ ราย
* ผลจำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม เกษตรกรต้นแบบ ๒๒ รำยยังคงมีกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง

  ๒.๒ พื้นที่ขยายผล : พื้นที่ที่มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการ บ้ำนสบปืน ต�ำบลห้วยโก๋น 

และ บ้ำนห้วยกำนต์ ต�ำบลขุนน่ำน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน

พื้นที่ขยายผล
ที่มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการ

ประชากร
รวม ครัวเรือน

ชาย หญิง

๒. พื้นที่ที่มีพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินกำร

  ๒.๑ บ้ำนสบปืน หมู่ที่ ๒ ต�ำบลห้วยโก๋น อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน

๒๓๖ ๒๑๗ ๔๕๓ ๑๕๓

  ๒.๒ บ้ำนห้วยกำนต์ (บ้ำนง้อมเปำ) หมู่ที่ ๑  
ต�ำบลขุนน่ำน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน

๒๘๘ ๒๗๐ ๕๕๘ ๑๓๙

* ในส่วนนี้ไม่ได้ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูล

ส่วนที่ ๓ กลุ่มชาวมละบริภูฟ้า 

ชำวมละบริภูฟ้ำได้รับโอกำสให้เข้ำมำอำศัย และด�ำรงชีวิตในพ้ืนท่ีของโครงกำรฯ จังหวัดน่ำน  

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เริ่มแรกมีเพียง ๙ คน เกือบทั้งหมดมำจำกจังหวัดแพร่ ต่อมำมีกำรชักชวนมละบริตำมค�ำ

ชักชวนของเครือญำติ โดยย้ำยมำทั้งครอบครัว มีสมำชิกรวม ๑๙ ครอบครัว ประชำกร ๗๕ คน แบ่งเป็น

ชำย ๓๔ คน หญิง ๔๑ คน โดยมีรำยละเอียดประชำกรในปี ๒๕๖๐ แสดงดังตำรำง 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ช่วงอำยุของประชำกรมละบริภูฟ้ำปี ๒๕๖๐

ช่วงอายุประชากร

ช่วงอายุ (ปี) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) หมายเหตุ

๐ – ๑๕ (เด็ก) ๑๒ ๑๙ ๓๑ ๔๒%

๑๖ – ๒๕ (เยำวชน) ๗ ๗ ๑๔ ๑๙%

๒๖ – ๖๐ (วัยท�ำงำน) ๑๓ ๑๒ ๒๕ ๓๓%

๖๐ ขึ้นไป (วัยชรำ) ๒ ๓ ๕ ๖%

รวม ๓๔ ๔๑ ๗๕ ๑๐๐%

* ข้อมูล ณ ตุลำคม ๒๕๖๐

* ผลจำกกำรด�ำเนินงำนเก็บข้อมูลในปัจจุบันมีสมำชิกจ�ำนวน ๑๗ ครอบครัว สำมำรถด�ำเนินกำร

เก็บข้อมูลได้ ๑๖ รำย ไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ ๑ รำยเนื่องจำกไม่สบำยจึงไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้

ผลการด�าเนินงานของโครงการฯ 

จำกกำรศึกษำในครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-๒๕๖๐ 

หน่วยงำนต่ำง ๆ  ได้ด�ำเนนิงำนในพืน้ทีโ่ครงกำรศนูย์ภฟู้ำพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ ฯ สรุปได้ดังนี้

กรมชลประทาน

ผลกำรด�ำเนินงำนของกรมชลประทำน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๕๓ ได้มีกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำงฝำย

จ�ำนวน ๗ แห่ง และก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ จ�ำนวน ๔ แห่ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้

๑. ปี ๒๕๔๓ ด�ำเนนิโครงกำรฝำยห้วยเมีย่งพร้อมระบบส่งน�ำ้ หมูท่ี ่๓ ต�ำบลภฟู้ำ อ�ำเภอบ่อเกลอื 

จังหวัดน่ำน เพื่อกำรอุปโภคบริโภค และเพื่อกำรเกษตร

๒. ปี ๒๕๔๓ ด�ำเนนิโครงกำรฝำยห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน�ำ้ พืน้ทีร่บัประโยชน์ ๘๕๐ ไร่ ส�ำหรบั

พื้นที่โครงกำรฯ และบ้ำนผำสุข หมู่ที่ ๓ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน 

๓. ปี ๒๕๔๔ ด�ำเนินโครงกำรฝำยห้วยสะลีพร้อมระบบส่งน�้ำ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค และเพื่อ

กำรเกษตร ส�ำหรับบ้ำนผำสุข หมู่ที่ ๓  และบ้ำนสบมำง หมู่ที่ ๔ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

๔. ปี ๒๕๔๔ ด�ำเนินโครงกำรฝำยห้วยอำมพร้อมระบบส่งน�้ำ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค และเพื่อ

กำรเกษตร ส�ำหรับบ้ำนสบมำง หมู่ที่ ๔ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๕. ปี ๒๕๔๕ ด�ำเนินโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยทบศอกพร้อมระบบส่งน�้ำ ขนำดควำมจุ ๑๘,๖๕๕ 

ลูกบำศก์เมตร เพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื้น เป็นแหล่งน�้ำส�ำรอง เพื่อกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร ภำยใน

พื้นที่โครงกำรฯ และสนับสนุนพื้นที่ท�ำนำ จ�ำนวน ๖๐ ไร่ ส�ำหรับบ้ำนผำสุข หมู่ที่ ๓ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

๖. ปี ๒๕๔๘ ด�ำเนินโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยสวก ๑ ขนำดควำมจุ ๓๗,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร เพื่อ

เพิ่มควำมชุมชื้น เป็นแหล่งน�้ำส�ำรองเพื่อกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร ภำยในพื้นที่โครงกำรฯ และ

บ้ำนผำสุข หมู่ที่ ๓ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

๗. ปี ๒๕๔๘ ด�ำเนินโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยสวก ๒ ขนำดควำมจุ ๑๑๘,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร 

เพ่ือเพ่ิมควำมชุม่ชืน้ เป็นแหล่งน�ำ้เพือ่กำรอปุโภคบรโิภค และกำรเกษตรในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ และบ้ำนผำสขุ 

หมู่ที่ ๓ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

๘. ปี ๒๕๕๓ ด�ำเนินโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยสวน ขนำดควำมจุ ๔,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร เพื่อเพิ่ม

ควำมชุ่มชื้น และเป็นแหล่งน�้ำส�ำรองเพื่อกำรอุปโภคบริโภค และเพื่อกำรเกษตรของโครงกำรฯ และพื้นที่

ใกล้เคียง

๙. ปี ๒๕๕๖ ด�ำเนินโครงกำรฝำยน�ำ้ปันพร้อมระบบส่งน�ำ้ บ้ำนนำกอก หมูท่ี่ ๑ ต�ำบลภฟู้ำ อ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่ บริเวณโครงกำรฯ และรำษฎรใกล้เคียง

๑๐. ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ด�ำเนนิโครงกำรฝำยห้วยหวะพร้อมระบบส่งน�ำ้ หมูท่ี ่๒ บ้ำนห่ำงทำงหลวง     

ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่

กรมพัฒนาที่ดิน

สถำนีพัฒนำที่ดินน่ำน ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต ๗  กรมพัฒนำที่ดิน ได้ด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ มีผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม มีผลการด�าเนินงาน สรุปได้ดังนี้

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้ด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ีต้ังแต่ในปีงบประมำณ ๒๕๔๔ 

โดยได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำร ิมำประยกุต์ใช้ในกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของรำษฎร ดังนี้

- ด�ำเนินกำรปลกูป่ำฟ้ืนฟทูรพัยำกรป่ำไม้ในพืน้ทีป่่ำอนรุกัษ์ เพือ่ให้พืน้ทีป่่ำมคีวำมอดุมสมบรูณ์

ส�ำหรับเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร จนถึงปัจจุบัน รวมเนื้อที่ ๓,๙๕๐ ไร่ 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรอนุรักษ์ ดูแลรักษำป่ำ และบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์โดยชุมชน

มส่ีวนร่วม ให้มคีวำมอดุมสมบูรณ์ ในพืน้ทีต่�ำบลภฟู้ำ อ�ำเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่ำน เนือ้ทีป่ระมำณ ๑๗๐,๐๐๐ 

ไร่ มกีำรจดัตัง้กลุม่อนรุกัษ์ป่ำในแต่ละหมูบ้่ำน กำรเฝ้ำระวงัป้องกนัและลำดตระเวนพืน้ท่ีป่ำของชมุชน กำร

ป้องกันและดับไฟป่ำ ร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป

- ด�ำเนินกำรจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหำ           

ข้อขัดแย้งเรื่องขอบเขตที่ดินท�ำกินกับพื้นที่ป่ำไม้ให้เกิดควำมชัดเจน ท�ำให้ชุมชนเกิดควำมมั่นใจในกำร

ท�ำกนิ ลดข้อขดัแย้งภำยในชมุชนและระหว่ำงชมุชนกบัเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมลูในกำรพัฒนำ

ทีส่อดคล้องและเหมำะกบัพ้ืนท่ีให้เกดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยก�ำหนดเขตพ้ืนทีป่่ำ เป็นป่ำอนรุกัษ์ส�ำหรับ

เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร ป่ำไม้ใช้สอยชุมชน และพื้นท่ีท�ำกินของรำษฎร โดยชุมชนร่วมกันตั้งกฎ กติกำ 

ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำและที่ดินท�ำกิน เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

ในพื้นที่ต�ำบลภูฟ้ำ จ�ำนวน ๖ หมู่บ้ำน 
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- ส่งเสริมกำรปลูกไม้ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง ตำมแนวพระรำชด�ำริ ในพื้นที่ท�ำกินของ

ตนเอง โดยส่งเสริมปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ประดู่ ก่อ ต๋ำว หวำย เมี่ยง มะขม มะไฟป่ำ มะแขว่น ไผ่ 

เป็นต้น เพื่อให้รำษฎรสำมำรถน�ำผลผลิตของต้นไม้ที่ปลูกไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ โดยไม่ต้องไปเก็บ

หำจำกในป่ำ และท�ำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 

- ส่งเสริมกำรเพำะช�ำกล้ำไม้ป่ำและพืชสมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้รำษฎรได้มคีวำมรู้และมีทักษะ

ในกำรเพำะช�ำกล้ำไม้และพืชสมุนไพร สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว น�ำไปปลูกเสริมในพื้นที่ท�ำ

กนิของตนเองและจ�ำหน่ำยเป็นรำยได้เสรมิให้กบัครอบครัว ปัจจุบนัได้จัดต้ังเป็นกลุ่มเพำะช�ำกล้ำไม้ป่ำและ

พืชสมุนไพรบ้ำนผำสุข หมู่ที่ ๓ ต�ำบลภูฟ้ำ มีสมำชิก ๒๙ คน 

- ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์และขยำยพนัธุม์ะขม เพือ่ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในกำรอนุรกัษ์ต้นมะขมและ

เพำะขยำยต้นมะขม น�ำไปปลูกในท่ีดินของตนเองและในพื้นที่ป่ำของชุมชน เนื่องจำกลูกมะขมเป็นพืช

อำหำรชนดิหนึง่ ซึง่รำษฎรในชมุชนนยิมเกบ็จำกป่ำมำบริโภคเป็นอำหำรและยงัสำมำรถจ�ำหน่ำยในตลำด

ท้องถิ่นเป็นรำยได้เสริม โดยได้จัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์และขยำยพันธุ์มะขม บ้ำนนำกอก หมู่ที่ ๑ ต�ำบลภูฟ้ำ 

มีสมำชิก ๔๖ คน 

- ส่งเสรมิกำรท�ำนำด�ำทดแทนกำรปลกูข้ำวไร่ เพือ่ให้รำษฎรลดกำรปลกูข้ำวไร่เนือ่งจำกผลผลติ

ข้ำวไร่ในพื้นที่ต�่ำ ซึ่งรำษฎรจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่มำกเพื่อให้ได้ข้ำวเพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือน 

โดยสนับสนนุกำรปรบัทีน่ำในพืน้ทีที่เ่หมำะสมต่อกำรท�ำนำด�ำ พร้อมกบักำรสนบัสนนุระบบน�ำ้เข้ำสูแ่ปลงนำ 

เพือ่ลดกำรบกุรกุแผ้วถำงป่ำเพือ่ปลกูข้ำวไร่และลดปัญหำหมอกควนัทีเ่กดิจำกกำรเผำไร่ โดยได้ด�ำเนนิกำร

ปรับที่นำให้แก่รำษฎรในพื้นที่ จ�ำนวน ๑๒๔ รำย เนื้อที่ประมำณ ๑๖๐ ไร่ 
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ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

๑. การด�าเนินงานด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

 ๑.๑ พื้นที่ทรงงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

   ๑.๑.๑ ในพื้นที่ ๖๐๐ ไร ่มีกำรด�ำเนินงำน ออกเป็น ๒ ส่วน

   ส่วนที่ ๑ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ในพื้นที่ ๑๗๖ ไร่ มีกำรด�ำเนินงำนศึกษำ และ

พัฒนำกำรปลูกพืช (ทดสอบพืชเศรษฐกิจ/ระบบกำรปลูกพืช) ประกอบด้วย

   ๑) กำรจัดกำรแปลงชำอู่หลง มีพื้นที่ด�ำเนินกำร จ�ำนวน ๑๐ ไร่

   ๒) กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูง (กำรปรับภมูทิศัน์) มีพ้ืนทีด่�ำเนนิกำร จ�ำนวน ๘ ไร่  

    มีกำรด�ำเนินกำร
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    - สำธิตกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้ำน

    - กำรจัดกำรแปลงหม่อนผลสด หม่อนท�ำชำ

    - กำรจัดกำรแปลงแก้วมังกร

    - กำรทดสอบสำยพันธุ์ข้ำวนำด�ำ และพืชหลังนำ

    - สำธิตกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ ปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภำพ

    - สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำในบ่อซีเมนต์

   ๓) ทดสอบสำยพันธุ์กำแฟอำรำบิกำ มีกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ จ�ำนวน ๑๐ ไร่

   ๔) ทดสอบกำรเพำะเลี้ยงถั่งเฉ้ำสีทอง

   ส่วนที่ ๒ ศูนย์สาธิตการสร้างตนเอง ในพื้นที่ ๑๑ ไร่ มีกำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย

   ๑) งำนศึกษำ และพัฒนำกำรปลูกพืช

    - กำรตัดแต่ง/ดูแลรักษำแปลงหม่อนผลสด

    - โรงเรือนเพำะเห็ดนำงฟ้ำ, นำงรม

    - กำรจัดกำรแปลงชำอู่หลง

   ๒) งำนศึกษำ และพัฒนำที่ดิน

    - โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์

    - ศูนย์เรียนรู้หญ้ำแฝก

   ๓) งำนส่งเสริม และพัฒนำอำชีพ 

    - สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่)

    - ฟำร์มผลิตพันธุ์สัตว์ปีก/สุกร

    - สำธิตกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ
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รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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   ๑.๑.๒ ในพื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร ่ได้แบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรท�ำกิน ๑๒๗ รำย พื้นที่ประมำณ 

๑,๑๘๗ ไร่ เฉลี่ยมีพื้นที่แปลงละ ๙.๓ ไร่ โดยมีกำรส่งเสริมในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย

   ๑. ส่งเสริมพัฒนำแหล่งน�้ำ

    - ปรับปรุงระบบท่อส่งน�้ำ และถังพักน�้ำ

   ๒. ศึกษำ/พัฒนำที่ดิน

    - ปรับปรุงบ�ำรุงดิน (สำธิตกำรท�ำกำรใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน และกำรใช้

น�้ำหมักชีวภำพ

    - จัดระบบอนุรักษ์ดิน และน�้ำ
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รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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   ๓. ส่งเสริม/พัฒนำอำชีพ

    - ส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำในกระชังบก/บ่อซีเมนต์

    - ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศ/สุกร)

    - ส่งเสริมกำรผลิต และกระจำยเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้ำน

    - ส่งเสริมกำรปลูกพืชผัก เกษตรผสมผสำน และกำรจัดกำรศัตรูพืช

    - ส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ (หม่อนผลสด ชำ)

    - พัฒนำแปลงเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร

   ๔. ฝึกอบรม/ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

     - ด้ำนประมง/ปศุสัตว์

     - แปรรูปผลิตภัณฑ์

     - จัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์/กองทุนสัตว์

     - กำรจัดกำรไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ และพืชผัก

     - แผนกำรผลิต และกำรตลำดหม่อนผลสด

     - สอนกำรจัดท�ำบัญชีต้นทุนกำรผลิต และต้นทุนอำชีพ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 ๑.๒ พื้นที่ขยายผล ต�าบลภูฟ้า อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประกอบด้วย

   ๑. บ้านนากอก มีกำรด�ำเนินงำนดังนี้

    ๑.๑ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ

      - ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวแบบมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรจัดกำรธนำคำรข้ำว

      - กำรเลี้ยงสัตว์น�้ำบนพื้นที่สูง (กระชังบก)

      - กองทุนยำสัตว์ และอำหำรสัตว์

      - กำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน

      - กำรปลูกพืชตระกูลถั่ว/ผสมผสำน

      - พัฒนำกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร

      - เพิ่มผลผลิตกำรประมงในแหล่งน�้ำ/ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำในพื้นที่เฉพำะ

      - สำธิตกำรท�ำกำรใช้ปุ๋ยหมัก

    ๑.๒ ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

      - กำรผลิตข้ำวไร่/ข้ำวนำด�ำ

      - กำรจัดท�ำบัญชีต้นทุนอำชีพ

   ๒. บ้านห้วยลอย มีกำรด�ำเนินงำนดังนี้

    ๒.๑ ส่งเสริม และพัฒนาที่ดิน

      - สำธิตกำรท�ำกำรใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน/ปุ๋ยพืชสด
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    ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ

      - กำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน

      - กำรปลูกพืชตระกูลถั่ว

      - กำรปลูกพืชแบบผสมผสำน

      - พัฒนำกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร

      - เพิม่ผลผลติกำรประมงในแหล่งน�ำ้/ปล่อยพนัธุส์ตัว์น�ำ้ในพืน้ทีเ่ฉพำะกำร

เลี้ยงสัตว์น�้ำบนพื้นที่สูง (กระชังบก)

    ๒.๓ ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

      - กำรจัดท�ำบัญชีต้นทุนอำชีพ

   ๓. บ้านห้วยกานต ์ต�ำบลขุนน่ำน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน มีกำรด�ำเนิน

งำนดังนี้

    ๑. งานส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ

     - กำรเลี้ยงสัตว์น�้ำบนพื้นที่สูง (กระชังบก)

     - เพิ่มผลผลิตกำรประมงในแหล่งน�้ำ/ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำในพื้นที่เฉพำะ

     - กำรเลี้ยงสัตว์ปีก

     - กำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน

     - กำรปลูกพืชผัก หม่อนผลสด พืชตระกูลถั่ว พืชแบบผสมผสำน  และไผ่

     - สำธิตกำรท�ำ กำรใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน/ปุ๋ยพืชสด
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     - กำรผลิตข้ำวนำด�ำ

     - กำรจัดท�ำมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (หม่อนผลสด) (GAP)

    ๒. ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

     - กำรผลิตข้ำวนำด�ำ กำรเพิ่มผลผลิตข้ำวนำด�ำ

     - กำรผลิตหม่อนผลสดตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (GAP) 

 ๒. ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม มีผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

  ๑. งำนศึกษำ และพัฒนำป่ำไม้ ประกอบด้วย 

   ๑) โครงกำรสำธิตสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ ด�ำเนินกำรโดย กรมป่ำไม้ ได้รับกำรสนับสนุน

งบประมำณ จำกส�ำนักงำน  กปร. จ�ำนวน ๘๐,๐๐๐ บำท 

   ๒) โครงกำรสำธิตสวนป่ำสมุนไพร และเห็ดป่ำ ด�ำเนินกำรโดย กรมป่ำไม้ ได้รับกำร

สนับสนุนงบประมำณ จำกส�ำนักงำน กปร. จ�ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บำท โดยกำรปลูกไม้ใช้สอย ปลูกป่ำฟื้นฟู 

จ�ำนวน ๕๐ ไร่

   ๓) โครงกำรอนุรักษ์ และขยำยพันธุ์ไม้ ด�ำเนินกำรโดย กรมป่ำไม้ ได้รับกำรสนับสนุน

งบประมำณ จำกส�ำนกังำน กปร. จ�ำนวน ๒๒๘,๐๐๐ บำท ส�ำหรบัเพำะช�ำกล้ำไม้ทัว่ไป จ�ำนวน ๘๐,๐๐๐ กล้ำ

   ๔) โครงกำรจัดตั้งกลุ่ม และเครือขำ่ยด้ำนป่ำไม้ ด�ำเนินกำรโดย ใช้งบประมำณปกติ

ของกรมป่ำไม้ จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท เพื่ออบรมให้ควำมรู้ประชำชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้

   ๕) โครงกำรอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ ด�ำเนินกำรโดยใช้

งบประมำณปกติของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จ�ำนวน ๑,๘๓๐,๘๐๐ บำท ในพื้นที่ต้นน�้ำ

เขตอุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ ๔๐๐ ไร่ และอุทยำนแห่งชำติขุนน่ำน ๓๐๐ ไร่

   ๖) โครงกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ของชุมชน ด�ำเนินกำรโดย 

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ จำกส�ำนักงำน กปร. จ�ำนวน 

๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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   ๗) โครงกำรส่งเสริม และพฒันำคณุภำพชวีติรำษฎรตำมแนวพระรำชด�ำริ ด�ำเนนิกำร

โดยงบประมำณปกติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จ�ำนวน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บำท และได้รับ

กำรสนับสนุนงบประมำณ จำก กปร. จ�ำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บำท

  ๒. งำนศกึษำ ทดลอง และวจิยั ประกอบด้วย โครงกำรพฒันำกลไกรปูแบบกำรมีส่วนร่วม 

ศูนย์ธรณีพิบัติภัยรำยภำค ด�ำเนินกำรโดย งบประมำณปกติ กรมทรัพยำกรธรณี จ�ำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บำท 

จัดตั้งสถำนีเฝ้ำระวังภัยพิบัติ ในพื้นที่ ๑๖ หมู่บ้ำนเสี่ยงภัย จ�ำนวน ๑๔ สถำนี

  ๓. งำนส่งเสริม และพัฒนำแหล่งน�้ำ ประกอบด้วย งำนจัดหำแหล่งน�้ำ ด�ำเนินกำรโดยใช้

งบประมำณปกติของกรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล จ�ำนวน ๓,๑๖๗,๔๐๐ บำท โดยเจำะน�้ำบำดำลภำยใน

โครงกำรฯ ๓ แห่ง และพื้นที่ขยำยผล ๔ แห่ง

  ๔. งำนสำธำรณสขุ และสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ด�ำเนนิ

กำรโดยงบประมำณปกติของกรมควบคุมมลพิษ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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  ๕. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน�้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ ด�ำเนินกำรโดย 

กรมทรัพยำกรน�้ำ มีผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้

   ๕.๑. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน�้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ห้วยน�้ำปัน 

บ้ำนนำกอก หมู่ที่ ๑ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

     - สำมำรถเพิ่มต้นทุนส�ำหรับกำรอุปโภค-บริโภคประมำณ ๑๐ ครัวเรือน 

จ�ำนวน ๔๐ ไร่

     - สร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่ำไม้ และรักษำระบบนิเวศในพื้นที่โครงกำร

     - ช่วยบรรเทำปัญหำภัยแล้ง

   ๕.๒. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน�้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ห้วยน�้ำมำง 

บ้ำนห่ำงทำงหลวง  หมู่ที่ ๒ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

     - สำมำรถเพิม่ต้นทนุส�ำหรบักำรอปุโภค-บรโิภคประมำณ ๕๐ ครวัเรอืน ๑๐ ไร่

     - สร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่ำไม้ และรักษำระบบนิเวศในพื้นที่โครงกำรฯ

     - ช่วยบรรเทำปัญหำภัยแล้ง

   ๕.๓. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน�้ำพร้อมฝำยเสริมระบบนิเวศห้วยกอก

บ้ำนห่ำงทำงหลวง หมู่ที่ ๒ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

     - สำมำรถเพิม่ต้นทนุส�ำหรบักำรอปุโภค-บรโิภคประมำณ ๑๓ ครวัเรอืน ๑๐ ไร่

     - สร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่ำไม้ และรักษำระบบนิเวศในพื้นที่โครงกำร

     - ช่วยบรรเทำปัญหำภัยแล้ง

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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   ๕.๔. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกระจำยน�ำ้ห้วยขวำก บ้ำนห่ำงทำงหลวง หมูท่ี ่๒ ต�ำบล

ภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

     - สำมำรถเพิม่ต้นทนุส�ำหรบักำรอปุโภค-บรโิภคประมำณ ๑๐๐ ครัวเรอืน ๓๕ ไร่

     - สร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่ำไม้ และรักษำระบบนิเวศในพื้นที่โครงกำร

     - ช่วยบรรเทำปัญหำภัยแล้ง

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บทที ่๓
วิธีการศึกษา

กำรจดัท�ำรำยงำนส�ำรวจ และตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเบ้ืองต้นโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่ง

มำจำกพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ในครั้งนี้มีขั้นตอนกำรศึกษำ ๕ ส่วน ประกอบด้วย

๑. ขอบเขตของกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้น

๒. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ

๓. กำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย

๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

๕. นิยำมศัพท์

๓.๑ ขอบเขตของการติดตามผลการด�าเนินงานเบือ้งต้น

๑. กรอบระยะเวลาของการประเมิน

 ด้ำนเวลำของกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้น ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๖๐

๒. พื้นที่ด�ำเนินกำรของกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้น

 ด้ำนพืน้ทีโ่ครงกำรศนูย์ภฟู้ำพัฒนำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ตั้งอยู่ในเขตป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำดอยภูคำ และป่ำผำแดง โดยประกอบด้วยพื้นที่ ๒ ส่วน ประกอบด้วย

  ๒.๑ พืน้ทีท่รงงำน จ�ำนวน ๑,๘๐๐ ไร่ เป็นทีต่ัง้โครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน  ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน ดังนี้

    ๒.๑.๑ ส่วนที่ ๑ พื้นที่จ�ำนวน ๖๐๐ ไร่ พื้นที่ทรงงำน แปลงสำธิตด้ำนกำรเกษตร 

และอำคำรฝึกอบรม

    ๒.๑.๒ ส่วนที่ ๒ พื้นที่จ�ำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ พื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรท�ำกำรเกษตร

จ�ำนวน ๑๒๗ รำย

  ๒.๒ พื้นที่ขยำยผล พื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ มีพื้นที่ด�ำเนินกำรดังนี้

    ๒.๒.๑ แปลงเกษตรต้นแบบ ๒๒ รำย ของโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเน่ืองมำจำก

พระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ใน

พื้นที่ ๖ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนนำกอก บ้ำนห่ำงทำงหลวง บ้ำนผำสุข บ้ำนสบมำง บ้ำนห้วยล้อม และบ้ำน

ห้วยลอย  ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๓. ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย

กำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่

๓.๑ เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัด

น่ำน ทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๖ รำย

๓.๒ ประชำชนในพื้นที่รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย

  กลุ่มที่ ๑ ประชำกรในพื้นที่โครงกำรฯ ๑,๘๐๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๒๑ รำย

  กลุ่มที่ ๒ ประชำกรในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรฯ  จ�ำนวน ๒๒ รำย

  กลุ่มที่ ๓ ชนเผ่ำมละบริในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ รำย

๓.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครือ่งมือทีใ่ช้ในการศึกษา

กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นฯ ในครั้งนี้ จะเน้นกำรศึกษำ ๒ ลักษณะ คือ 

๑.๑ กำรศกึษำค้นคว้ำรวบรวมจำกเอกสำร (Documentary Study) เพ่ือทรำบผลกำรด�ำเนนิงำน

ที่ผ่ำนมำ เพื่อน�ำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรจัดท�ำรำยงำนส�ำรวจข้อมูลและติดตำมผลกำรด�ำเนิน

งำนเบื้องต้นของโครงกำรฯ

๑.๒ กำรศกึษำภำคสนำม (Field Work Study) ใช้แบบสอบถำม และแบบสมัภำษณ์ เป็นเครือ่งมอื

เพื่อสัมภำษณ์ และส�ำรวจข้อมูลตำมสภำพควำมเป็นจริง โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มประกอบด้วย

 ๑.๒.๑ กำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำทีท่ีป่ฏบิติังำนในโครงกำรฯ ท้ังในระดบันโยบำย และระดบัปฏบัิติ

ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ โดยท�ำกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ จ�ำนวน ๑๗ รำย ได้ด�ำเนินกำร

จ�ำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย

   ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ ร่วมประชุมคณะท�ำงำนฯ

   ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน 

๑๗ รำย

 ๑.๒.๒ กำรสมัภำษณ์ประชำชน เพือ่ทรำบถงึผลประโยชน์ และผลกระทบทีส่่งผลให้เกดิควำม

ส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกำรจ�ำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย

   ครั้งที่ ๑ ด�ำเนินกำรสัมภำษณ์ และเก็บข้อมูล Pretest ระหว่ำงวันที่ ๒๗ มีนำคม – ๑ 

เมษำยน ๒๕๖๑

   ครั้งท่ี ๒ เม่ือได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแบบสอบถำมแล้วจึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นครั้งที่ 

๒ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๑ 

๓.๓ การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ

๑. เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบโครงกำรฯ และหน่วยงำนร่วมด�ำเนินงำน

ที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ฯ จ�ำนวน ๑๖ รำย

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๒. ประชำกรในพืน้ทีห่มูบ้่ำนภำยในเขตโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ ฯ

โดยแบ่งประชำกรออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ประชำกรจำก ๒ หมู่บ้ำนในพื้นที่จัดสรร ประชำชนในพื้นที่ขยำย

ผล และชนเผ่ำมละบรใินพืน้ทีโ่ครงกำรฯ โดยด�ำเนนิกำรเกบ็ข้อมลู ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ของประชำกรทัง้หมด 

ดังรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี้

ตำรำงแสดงจ�ำนวนครัวเรือนท้ังหมดท่ีเก็บข้อมูลโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ ฯ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

กลุ่ม ชื่อบ้าน หมู่ ต�าบล อ�าเภอ จ�านวนครัวเรือน
ที่เก็บตัวอย่าง ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์

๑. ประชำชนในพื้นที่จัดสรร บ้ำนผำสุข
บ้ำนห่ำงทำงหลวง

๓
๒

ภูฟ้ำ
ภูฟ้ำ

บ่อเกลือ
บ่อเกลือ

๖๓
๕๘

๒. ประชำชนเผ่ำมละบริ ภูฟ้ำ บ่อเกลือ ๑๖

๓. ประชำชนพื้นที่ขยำยผล บ้ำนนำกอก
บ้ำนห่ำงทำงหลวง

บ้ำนผำสุข
บ้ำนสบมำง

บ้ำนห้วยล้อม

๑
๒
๓
๔
๕

ภูฟ้ำ
ภูฟ้ำ
ภูฟ้ำ
ภูฟ้ำ
ภูฟ้ำ

บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ

๔
๒
๑

๑๑
๔

รวมครัวเรือนทั้งหมด 
ที่เก็บข้อมูล

๑๕๙

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล

ส�ำหรบัข้ันตอนในกำรประมวลผลข้อมลูทีไ่ด้ เริม่จำกกำรน�ำข้อมลูภำคสนำมมำท�ำกำรบรรณำธิกรณ์ 

ข้อมูล (Edit) จัดท�ำคู่มือลงรหัส (Coding) และลงรหัสข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ทำงระบบออนไลน์ โดยส่ง

เป็นตำรำงสรุปผลทำงสถิติ ก่อนที่จะน�ำผลที่ได้มำวิเครำะห์โดยใช้ค่ำทำงสถิติที่ส�ำคัญ ๔ ส่วน คือ

๑. ค่ำร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้วัดกำรแจกแจงควำมถี่ของข้อมูล โดยน�ำเสนอในรูปของ

ตำรำง

๒. ค่ำตัวกลำงเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพื่อน�ำข้อมูลที่แสดงจ�ำนวนมำพิจำรณำค่ำเฉลี่ย

๓. ค่ำสูงสุด (Maximum) และค่ำต�่ำสุด (Minimum) เพื่อน�ำมำวัดหำค่ำสูงสุด และค่ำต�่ำสุดใน

ช่วงของข้อมูลที่แสดงจ�ำนวน

หลังจำกกำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว ได้น�ำค่ำสถิติจำกกำรแปลผลข้อมูลมำน�ำเสนอใน

รูปแบบของตำรำงข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Data) และน�ำข้อมูลมำแปลควำมหมำยให้เป็นข้อมูล

เชงิคณุภำพ (Qualitative Data) เพือ่น�ำข้อมูลมำใช้ในกำรวเิครำะห์เชงิตรรกะ โดยกำรอธบิำยและพรรณนำ

ประกอบกับฐำนข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลเอกสำรงำนวิจัยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จำกนั้นจะน�ำผลกำรศึกษำมำ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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รวบรวมเป็นร่ำงรำยงำนเสนอผูบ้รหิำรพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนจัดท�ำเป็นรำยงำนส�ำรวจและตดิตำม

ผลกำรด�ำเนนิงำนเบือ้งต้นโครงกำรศูนย์ภฟู้ำพฒันำอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใินสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ต่อไป

๓.๕ นิยามศัพท์

๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมำยถึง โครงกำรที่พระบำทสมเด็จพระบรม

ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ วำงแผนพัฒนำ 

เสนอแนะให้รัฐบำลร่วมด�ำเนินกำรตำมพระรำชด�ำริ โดยเสด็จพระรำชด�ำเนินร่วมทรงงำนกับหน่วยงำน

ของรัฐบำล ซึ่งมีทั้งฝ่ำยพลเรือน ต�ำรวจ ทหำร โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรินี้มีกระจำยอยู่ทั่วทุก

ภูมิภำคของประเทศไทย เป็นโครงกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ

ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ซ่ึงมีลักษณะท่ีเป็นโครงกำรพัฒนำ

ด้ำนต่ำง ๆ ให้ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยในระยะสั้น และระยะยำวที่มีเวลำมำกกว่ำ ๕ ปี ขณะเดียวกันก็มี

ลักษณะที่เป็นงำนด้ำนวิชำกำร เช่น โครงกำรเพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลองหรือโครงกำรที่มีลักษณะเป็น

งำนวิจัย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน 

กปร.) หน่วยงำนกลำงท�ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำน และสนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน สนอง

พระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล

อดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถพระบรมรำชชนน ีพนัปีหลวง 

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และพระบรมวงศ์

ทุกพระองค์

โครงการศนูย์ภฟู้าพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน หมำยถึง โครงกำรที่สมเด็จ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนพระรำชด�ำริ 

พื้นที่โครงการ หมำยถึง พื้นที่โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน 

ประกอบด้วย

๑. พืน้ทีท่รงงำน จ�ำนวน ๑,๘๐๐ ไร่ เป็นทีต่ัง้โครงกำรศนูย์ภูฟ้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน ดังนี้

 ส่วนท่ี ๑ พืน้ท่ีจ�ำนวน ๖๐๐ ไร่ พืน้ทีท่รงงำน แปลงสำธิตด้ำนกำรเกษตร และอำคำรฝึกอบรม

 ส่วนที่ ๒ พื้นที่จ�ำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ พื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรท�ำกำรเกษตรจ�ำนวน ๑๒๗ รำย

๒. พื้นที่ขยำยผล  เป็นพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ  มีพื้นที่ด�ำเนินกำรแปลงเกษตรกรต้นแบบ ๒๒ รำย  

ของโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ฯ ในพื้นที่ ๕ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนนำกอก บ้ำน

ห่ำงทำงหลวง บ้ำนผำสุข บ้ำนสบมำง บ้ำนห้วยล้อม ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ชนเผ่ามละบร ิหมำยถึง เผ่ำตองเหลือง เป็นชื่อของชนเผ่ำหนึ่งที่มีลักษณะเป็นคนป่ำ มักร่อนเร่ 

อยูต่ำมป่ำลกึโดยเรยีกตำมวสัดทุีใ่ช้มุงหลังคำ คอื ใบตอง เมือ่ใบตองทีม่งุหลังคำหรือท�ำเป็นซุ้มเปล่ียนเป็น

สีเหลือง คนเหล่ำนี้ก็จะย้ำยไปอยู่ที่อื่นต่อไป กล่ำวกันว่ำ “ตองเหลือง” เป็นชนเผ่ำหนึ่งที่มีถิ่นฐำนเดิมอยู่

ในเขต จังหวัดไซยะบุรี ประเทศลำว ปัจจุบันอำศัยอยู่ตำมภำคเหนือของประเทศไทย อำทิ อ�ำเภอเมือง 

อ�ำเภอร้องกวำง อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่ และอ�ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ถิ่นที่อยู่มักจะเป็นเขตชุ่มชื้นตำม

ควำมลำดของไหล่เขำอยู่สูงจำกระดับน�้ำทะเลรำว ๆ ๓,๐๐๐ ฟุตข้ึนไป และต้ังท่ีพักใกล้แหล่งน�้ำเพื่อ

ประโยชน์ในกำรอุปโภค บริโภค ตลอดจนสำมำรถหำกุ้ง ปลำ และสัตว์น�้ำต่ำง ๆ มำประกอบอำหำรได้ 

ชนกลุ่มนี้เรียกตนเองว่ำ มละบรี-มละบรี เพรำะค�ำนี้แปลว่ำคนป่ำ มลำ แปลว่ำ คน  บริ แปลว่ำ ป่ำ แม้ว่ำ

ชนกลุม่น้อยเผ่ำอืน่จะรบัเอำควำมเจรญิจำกสังคมพ้ืนรำบเข้ำไป ท�ำให้เกดิกำรเปล่ียนแปลงทำงวฒันธรรม 

ตลอดจนวิถีควำมเป็นอยู่ต่ำง ๆ แต่ส�ำหรับชำวมละบริกำรเปลี่ยนแปลงยังคงมีน้อย สำมำรถรักษำวิถีชีวิต

แบบเก่ำ ๆ  ไว้ได้ ทัง้นีอ้ำจเป็น เพรำะกำรย้ำยทีอ่ยูบ่่อยจงึไม่ค่อยได้สมำคมกบัคนภำยนอกเผ่ำ อกีทัง้อทิธพิล 

ควำมเชื่อถือที่ยึดมั่นมำตั้งแต่ครั้งอดีตยังฝังอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มนี้อย่ำงเหนียวแน่น  ปัจจุบันนี้ประมำณ

กันว่ำจ�ำนวนของมละบริในประเทศไทยมีไม่เกิน ๑๕๐ คน  จึงนับว่ำพวกเขำเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจ�ำนวน

น้อยที่สุดในประเทศ ประชำกรของชำวมละบริในพื้นที่โครงกำรฯ มีจ�ำนวน ๑๙ ครอบครัว ประชำกร ๗๕ 

คน เป็นชำย ๓๔ คน หญิง ๔๑ คน  (ข้อมูล ณ ตุลำคม ๒๕๖๐)

รำยกำรอ้ำงอิง

บุญเสริม  สำตรำภัย,ชำวเผ่ำตองเหลืองหรือมลำบรี จังหวัดน่ำน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕,

สืบค้นจำก www.library.cmu.ac.th เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑

จำกระเบียบวิธีกำรศึกษำ กองติดตำมประเมินผล ส�ำนักงำน กปร. ได้น�ำมำใช้เป็นฐำนข้อมูล และ

วธิกีำรในกำรวเิครำะห์รำยงำน และตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเบือ้งต้นโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำ

จำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

อ�ำเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่ำน เพือ่ให้กำรประเมนิผลเป็นไปตำมหลักวชิำกำร และสอดคล้องตำมพระรำชด�ำริ 

และวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ต่อไป 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บทที ่๔
ผลการส�ารวจข้อมูลและติดตามผลการด�าเนินงานเบือ้งต้น
โครงการศูนย์ภูฟา้พัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริใน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

กำรส�ำรวจข้อมูล และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีอ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ในครั้งนี้ กองติดตำมประเมินผล ส�ำนักงำน กปร. ได้ลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลจำก

แบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์รำษฎร จ�ำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนำคม – ๑ เมษำยน ๒๕๖๑ คณะได้เข้ำร่วมประชุมกับเจ้ำหน้ำที่ 

ที่เกี่ยวข้องเรื่องโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ห้องประชุมเจ้ำมงคลวรยศ  ชั้น ๖ ศำลำกลำง

จังหวัดน่ำน เพื่อร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนอ�ำนวยกำร และกำรส�ำรวจข้อมูล และติดตำมผลกำร

ด�ำเนินงำนเบื้องต้นโครงกำรฯ หลังจำกนั้นร่วมประชุมหำรือกำรจัดท�ำรำยงำนส�ำรวจข้อมูล และติดตำม

ผลกำรด�ำเนินงำนเบื้องต้นพร้อมกับนิเทศแบบสอบถำม ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีร่วมลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเบื้องต้น 

(Pretest) ณ โครงกำรฯ พร้อมกับลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำมแบบสอบถำม และเก็บข้อมูลประชำกรในพื้นที่

โครงกำรฯ บริเวณบ้ำนผำสุข และบ้ำนห่ำงทำงหลวง จ�ำนวน ๘๒ รำย 

ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ คณะลงพื้นที่ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม

ชุดใหม่ในพื้นที่บ้ำนห่ำงทำงหลวง จ�ำนวน ๕๘ รำย และบ้ำนผำสุข จ�ำนวน ๖๓ รำย ชนเผ่ำมละบริ จ�ำนวน 

๑๖ รำย และประชำชนในพื้นที่ขยำยผล จ�ำนวน ๒๒ รำย

กำรลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมลูจำกแบบสอบถำม และกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตังิำน จ�ำนวน ๒ ครัง้ ได้แก่

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๑

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ผลจากการส�ารวจข้อมูล และติดตามผลการด�าเนินงานเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน ได้แบ่งวิธีกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

 ๑) กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมจำกเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทรำบควำมเป็นมำ 

ผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน ต้ังแต่

ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๕๙

 ๒) กำรเก็บข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 ๓) กำรเก็บข้อมูลจำกประชำชนในเขตพ้ืนที่โครงกำรฯ และพื้นที่ขยำยผล จ�ำนวน ๓ กลุ่ม 

ประกอบด้วย

 กลุ่มที่ ๑ ประชำชนในพื้นที่จัดสรร ๑,๒๐๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๒๑ รำย (จำก ๑๒๗ รำย) แบ่งเป็น 

๒ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนห่ำงทำงหลวง จ�ำนวน ๕๘ รำย และบ้ำนผำสุข จ�ำนวน ๖๓ รำย (หมำยเหตุ จ�ำนวน 

๑๒๑ รำย คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และสำมำรถสัมภำษณ์ได้)

 กลุ่มที่ ๒ ประชำชนในพื้นที่ขยำยผล จ�ำนวน ๒๒ รำย

 กลุ่มที่ ๓ ชนเผ่ำมละบริ จ�ำนวน ๑๖ รำย (จำกเดิม ๑๙ ครอบครัว ปัจจุบันเหลืออยู่ ๑๗ 

ครอบครัว สัมภำษณ์ ได้ ๑๖ รำย ไม่สำมำรถสัมภำษณ์ได้ ๑ รำยเนื่องจำกป่วย)

๒.  การส�ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม

 ๒.๑ ข้อมูลจากแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน ๙ ข้อ 

  ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๔ ข้อ

 ๒.๒ ข้อมูลจากแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ๗ ตอน

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน ๑๓ ข้อ

  ตอนที่ ๒ ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ จ�ำนวน ๑๗ ข้อ

  ตอนที่ ๓ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข จ�ำนวน ๒๓ ข้อ

  ตอนที ่๔ ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก จ�ำนวน ๒๑ ข้อ

  ตอนที่ ๕ ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ จ�ำนวน ๒๒ ข้อ

  ตอนที่ ๖ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ (รำยได้ รำยจ่ำย หนี้สิน เงินออม) จ�ำนวน ๑๑ ข้อ

  ตอนท่ี ๗ ข้อมลูด้ำนควำมพอเพยีง/ควำมสุข (ก่อน/หลงั) เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน ๓ ข้อ

  ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการฯ จ�านวน ๒ ตอน

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ จ�ำนวน ๘ ข้อ

  ตอนที่ ๒ ข้อมูลด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ/ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ�ำนวน ๓ ข้อ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน 

๑๖ ท่ำน  ประกอบด้วย นำงเปรมพมิล พมิพ์พนัธุ ์ทีป่รกึษำกรมป่ำไม้ นำยจริวฒัน์ ระตสินุทร ผูอ้�ำนวยกำร 

กองยทุธศำสตร์และแผนงำน ส�ำนักปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม นำยพทิยำ จ�ำปำแก้ว 

ผูอ้�ำนวยกำรส่วนทรพัยำกรธรรมชำต ิส�ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติ จังหวดัน่ำน นำยปรำโมทย์ หมูพ่ยคัฆ์ 

ผูอ้�ำนวยกำรกำรศกึษำนอกโรงเรยีน อ�ำเภอบ่อเกลอื จงัหวัดน่ำน นำยฤทธ ีลอืโฮ้ง เจ้ำพนกังำนป่ำไม้อำวโุส 

อุทยำนแห่งชำติขุนน่ำน นำยแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน นำยแพทย์

ดิเรก สุดแดน รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน นำยชัยวุฒิ วันควร สำธำรณสุขอ�ำเภอท่ำวังผำ 

นำยพษิณ ุอนิป่ำ ผูช่้วยสำธำรณสขุอ�ำเภอภเูพียง นำยบญุม ีนรินทร์ นกัวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช�ำนำญ

กำร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดน่ำน นำยนคร มหำยศนันท์ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์

หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติ นำยประธำน เกดิกล�ำ่ นกัวชิำกำรสัตวบำลช�ำนำญกำร กรมปศสัุตว์ นำยมำนะ 

จิตฤทธิ์ นักวิชำกำรป่ำไม้ช�ำนำญกำร กรมป่ำไม้ นำยทรงศิลป์ บุญทองโท นักจัดกำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร 

กรมวิชำกำรเกษตร และนำยจิระชัย กองกุนนะ นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร กรมพัฒนำที่ดิน พบข้อมูล

ที่ส�ำคัญในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติงาน 

 ๑.๑ การปฏิบัติงาน

 กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรบูรณำกำรของเจ้ำหน้ำทีท่ีร่่วมปฏบิตังิำนในโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม

รำชกมุำร ีส่วนใหญ่มกีำรบรูณำกำรภำยในกระทรวงเดียวกนัมำกกว่ำยงัไม่มกีำรบรูณำกำรจำกทุกภำคส่วน 

อันมีลกัษณะต่ำงคนต่ำงท�ำในแผนงำนของหน่วยงำนนัน้ ๆ  มกีำรด�ำเนนิงำนส่งเสรมิฝึกอบรมด้ำนอำชีพให้

กับเกษตรกรให้เป็นไปตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีควำมต้ังใจ

มำกนกัอนัเนือ่งมำจำกควำมสนใจของเกษตรกรเอง หรือปัญหำจำกพ้ืนทีท่ีด่�ำเนนิกำรอยูห่่ำงไกลจำกทีอ่ยู่

อำศัยท�ำให้ไม่สำมำรถดูแลได้อย่ำงเต็มที่ ท�ำให้ไม่เกิดกำรพัฒนำเท่ำที่ควร

 ๑.๒ งบประมาณ /แผนงาน

 จำกกำรศึกษำแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ท่ำน พบว่ำ ในกำรด�ำเนิน

งำนมีกำรก�ำหนดแผนงำน/ โครงกำร และด�ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ของแต่หน่วยงำน โดยใช้งบ

ปกติของแต่หน่วยงำนด�ำเนินงำน ในส่วนของบุคลำกรก็ยังมีไม่เพียงพอ ไม่มีบุคลำกรที่ประจ�ำอยู่ในพื้นที่

ด�ำเนินงำนส่วนใหญ่จะเดินทำงไป ๆ มำ ๆ ท�ำให้กำรประสำนงำนกับเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่ต่อเนื่อง 

งบประมำณมไีม่เพยีงพอต่อกำรด�ำเนินงำนและกำรเบกิจ่ำยล่ำช้ำ ไม่สำมำรถเบกิจ่ำยได้ทนัตำมกำรปฏบัิติ

งำนจริง ในส่วนของกำรประชุม/ประสำนงำน เพื่อบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น พบว่ำ มีกำรประชุม/

ประสำนงำน ร่วมกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  มเีพยีงบำงหน่วยงำนเท่ำนัน้ยงัไม่มกีำรบรูณำกำรทกุส่วนมกีำรจัดกำร

ประชุมเพียงบำงครั้งเท่ำนั้น  

 ๑.๓ ด้านการขยายผล และการมีส่วนร่วม

 จำกกำรศึกษำแบบสอบถำม และสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ท่ำน พบว่ำ 

หน่วยงำนต่ำง ๆ มีแนวทำงในกำรขยำยผลกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่รำษฎรตำมแผนงำนของหน่วยงำน 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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เพ่ือด�ำเนนิกำรสนองพระรำชด�ำรใิห้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของโครงกำรฯ ซ่ึงบำงคร้ังมคีวำมซ�ำ้ซ้อนของ

กิจกรรมท่ีน�ำไปขยำยผลให้กับเกษตรกร แต่ยังขำดกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ท่ียังไม่เห็นควำม

ส�ำคัญของกิจกรรมต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนน�ำมำส่งเสริมเพรำะยังไม่มีกำรส่งเสริมที่ต่อเนื่องเป็นเพียงน�ำมำให้

แล้ว ไม่มกีำรตดิตำมผลพร้อมท้ังกำรต่อยอดในกจิกรรมนัน้ จะมเีพียงบำงกลุม่เท่ำนัน้ทีม่กีำรร่วมกลุม่อย่ำง 

เช่น กลุ่มปลูกชำอู่หลง  

 ๑.๔ การสนับสนุนจากส�านักงาน กปร. และแนวทางการพัฒนา

 จำกกำรศึกษำแบบสอบถำม และสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ท่ำน พบว่ำ 

หน่วยงำนต่ำง ๆ เริ่มได้รับกำรประสำนงำน และสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนจำกส�ำนักงำน กปร. ใน

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำใช้เพียงงบปกติของหน่วยงำนในกำรด�ำเนินงำน ในกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกร กำรพัฒนำอำชีพ ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม

รำชกุมำร ีเป็นโครงกำรทีม่คีวำมส�ำคญั และควรมีแนวทำงในกำรพฒันำในด้ำนต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกบัแนว

พระรำชด�ำริดังต่อไปนี้ ควรมีกำรจัดท�ำแผนแม่บท เพิ่มกำรขยำยผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริม

กำรอนุรกัษ์ดนิ และน�ำ้ เพิม่กำรสร้ำงจิตส�ำนกึในกำรรัก และหวงแหนรักษำป่ำให้อยูใ่นสภำพท่ีสมบรูณ์ต่อไป

 ๑.๕ การสนองพระราชด�าริ

 จำกกำรศึกษำแบบสอบถำม และสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ท่ำน พบว่ำ

โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้สนองพระรำชด�ำริตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ คือ เพื่อ

ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ ไม่ให้ถูกบุกรุกท�ำลำยโดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้ำง

จิตส�ำนึกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ๑.๖ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 จำกกำรศกึษำแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีของโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ท่ำน พบว่ำ หน่วยงำนต่ำงๆ 

มีกำรส่งเสริม อำชีพให้กับรำษฎรในพื้นที่ ในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนปศุสัตว์ และ

ด้ำนศิลปำชีพ ท�ำให้รำษฎรในพื้นที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ และยังพบ

ว่ำประสบปัญหำด้ำนระบบสำธำรณูปโภค ยังมีไม่ครบถ้วน รวมทั้งด้ำนกำรศึกษำยังไม่ทั่วถึง กำรเดินทำง

ยังไม่สะดวก

 ๑.๗ ด้านการสาธารณสุข

 คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ พบว่ำประชำชนในพื้นที่ช่วงเร่ิมโครงกำรฯ จ�ำเป็นต้องได้รับกำร

ยกระดับเนือ่งจำก สขุภำพไม่ค่อยดมีปัีญหำเรือ่งโรคพยำธเิป็นอย่ำงมำก จำกกำรตรวจพบของสำธำรณสขุ

ได้พบควำมชกุของกำรเกดิโรคหนอนพยำธิในเดก็และประชำชนค่อนข้ำงสงู พบปัญหำเดก็น�ำ้หนกัน้อยกว่ำเกณฑ์ 

ปัญหำกำรขำดสำรไอโอดีน จึงได้มีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนด้ำนสุขภำพแบบองค์รวมร่วมกับหน่วยงำน

และภำคประชำชนในพื้นท่ี โดยกำรจัดท�ำโครงกำรด้ำนสำธำรณสุขเพื่อแก้ไขปัญหำในพื้นที่ภูฟ้ำพัฒนำ 

อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน อำทิเช่น โครงกำรควบคุมป้องกันโรคหนอนพยำธิ โครงกำรแก้ไขปัญหำเด็ก

ขำดสำรอำหำร โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดสำรไอโอดีน โครงกำรสขุภำพภูฟ้ำ โครงกำรห้องเรยีนสขุภำพ

ทำงอำกำศ เป็นต้น ก�ำหนดเส้นทำงกำรด�ำเนินงำนภำยใต้แนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” มีกำรด�ำเนิน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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กำรจัดตัง้คณะท�ำงำน เพือ่กำรเชือ่มโยงกันในกำรส่งเสรมิสขุภำวะชมุชน ในรูปแบบทีเ่ข้ำใจง่ำย สอดคล้อง

กับวิถีของชุมชน พัฒนำศักยภำพแกนน�ำ ได้แก่ ครู กศน. นักเรียน พระภิกษุ ผู้น�ำชุมชน ให้มีควำมรู้ควำม

สำมำรถเป็น อสม. ทีม่คีวำมเชีย่วชำญ เรือ่งโภชนำกำร โรคหนอนพยำธ ิกำรจดักำรสขุภำพของชมุชน และ

กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ ประสำนสนบัสนนุให้เกดิกำรด�ำเนนิงำนของชมุชน สร้ำงและพัฒนำ

ต้นแบบทีเ่ป็นรปูธรรมในกำรส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษำและฟ้ืนฟสูขุภำพ โดยน�ำทนุทำงสงัคม วฒันธรรม และ

ภูมิปัญญำท่ีมีอยู่มำใช้ในกำรขับเคลื่อนและขยำยผล อันเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในพื้นที่

ร่วมกันขจัดปัญหำด้ำนสุขภำวะที่ไม่ดีให้หมดไป มีกำรส่งเสริมกำรผลิตเกลือไอโอดีนที่สำมำรถพัฒนำเป็น

วิสำหกิจชุมชนผลิตเกลือท่ีได้มำตรฐำน เกลือที่มีไอโอดีน มีกำรส่งเสริมในเรื่องของกำรพัฒนำมำตรฐำน

เด็กไม่โต พัฒนำกำรเด็กด้ำนอำรมณ์ของเด็ก ภำยใต้โครงกำรอำรมณ์ดีมีสุขมำอย่ำงต่อเนื่อง ผลของกำร

ด�ำเนนิงำนเป็นไปตำมแผนงำนโครงกำรฯ จนประสบผลส�ำเรจ็เป็นอย่ำงด ีซึง่ในปัจจบุนัประชำชนมคีณุภำพ

ชีวิตด้ำนสำธำรณสุขที่ดีขึ้น 

 ๑.๘ ด้านการศึกษา

 ด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ เนื่องจำกสภำพพ้ืนท่ีโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ในอดีตเป็นพื้นที่ห่ำงไกลควำมเจริญ กำรเดินทำงค่อนข้ำงล�ำบำก แม้จะมีสถำนศึกษำของรัฐให้บริกำร

ทำงกำรศึกษำท้ังในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ และกำรศึกษำนอกระบบ แต่ยังมีประชำชนที่ไม่รู้หนังสือ

อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้อีกเป็นจ�ำนวนมำก คนที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษำมีไม่มำกนัก เนื่องจำกกำร

ขำดสถำนที่ศึกษำและยังขำดแคลนครูเนื่องจำกเป็นพื้นที่ห่ำงไกลควำมเจริญ ถ้ำไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีก็อยู่ได้

ไม่นำน ท�ำให้ประชำชนในพื้นที่ไม่สำมำรถที่จะพัฒนำได้เท่ำที่ควร ประกอบกับในปัจจุบันคนในชุมชนจะ

เป็นผู้สูงอำยุเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องกำรที่จะศึกษำต่อ มีเพียงควำมสนใจในเรื่องของกำรส่งเสริมอำชีพ แต่

ยงัไม่มีกำรส่งเสรมิทีต่่อเนือ่ง ในส่วนของชมุชนมละบร ิยงัไม่ได้รบักำรศกึษำเท่ำทีค่วร กำรสือ่สำร และกำร

ใช้ภำษำเป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรสื่อสำร สังคมอยู่ในกำรร่วมกลุ่มของชุมชนเท่ำนั้น

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๔. การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามประชาชน ในเขตพืน้ทีโ่ครงการฯ และโครงการขยาย

ผลการพัฒนาฯ จ�านวน ๓ กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ประชากรในพื้นที่โครงการฯ ๑,๒๐๐ ไร่ (จ�านวน ๑๒๑ ราย) แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ 

หมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

พื้นที่บ้านห่างทางหลวงจ�านวน ๕๘ ราย

๑) นำยป้อง ค�ำแคว่น
๒) นำงสมดี ขำเหล็ก (แทนนำยปอน)
๓) นำงสิงห์ค�ำ สุวรรณ
๔) นำงนัทธิวรรณ ธิมิตร
๕) นำงอ่อน งำมนิธิปัญญำกุล
๖) นำงณัฐธยำ ขำเหล็ก
๗) นำยวนัทชัย (แทนนำงนำรี อินแสง)
๘) นำยมี ขำเหล็ก
๙) นำงลมัยภรณ์  สุทธิ
๑๐) นำยแก่น ขำเหล็ก
๑๑) นำงบัวลำ ใจปิง (แทนนำยสำย ขำเหล็ก)
๑๒) นำยทำ ขำเหล็ก
๑๓) นำงค�ำ ขำเหล็ก (แทน นส.สั้น ขำเหล็ก)
๑๔) นำงภทรวรรณ ขำเหล็ก (แทนนำยหมำย )
๑๕) นำงดี ขำเหล็ก
๑๖) นำยศุภกิจ ขำเหล็ก
๑๗) นำยแก้ว (เกิด) ขำเหล็ก
๑๘) นำงจันทร์ (ติ๊บ) ขำเหล็ก
๑๙) นำยก๋องค�ำ ขำเหล็ก
๒๐) นำงสำวก๋อง ขำเหล็ก
๒๑) นำยนพรัตน์  ขำเหล็ก
๒๒) นำยตัน ขำเหล็ก
๒๓) นำยวินัย คงธนวิเชียร
๒๔) นำยก๋อง ขำเหล็ก
๒๕) นำยแก้ว (มำลัย) ขำเหล็ก
๒๖) นำยลือ ขำเหล็ก
๒๗) นำยติ๋ว ขำเหล็ก
๒๘) นำงสมเพชร ชัยประทุม
๒๙) นำยดี  ขำเหล็ก

๓๐) นำงเหนือย ขำเหล็ก (แทนนำยสิงห์)
๓๑) นำยข้อ ขำเหล็ก
๓๒) นำยมี ขำเหล็ก (แทนนำงจันทร์)
๓๓) นำงแบน ขำเหล็ก
๓๔) นำยหลั่น ขำเหล็ก
๓๕) นำงสำว ศรีพรรณ ขำเหล็ก (แทนนำยบำน)
๓๖) นำงจันทร์ ขำเหล็ก
๓๗) นำยส�ำรำญ ขำเหล็ก
๓๘) นำยแล ขำเหล็ก
๓๙) นำยสวน ขำเหล็ก
๔๐) นำงสมบูรณ์ ขำเหล็ก
๔๑) นำงศรีนวล ละขะไพ
๔๒) นำยเดือน มณีวุฒินันท์
๔๓) นำยคอย  ขำเหล็ก
๔๔) นำยส�ำรำญ ขำเหล็ก  (แทนนำงพันธ์)
๔๕) นำยค�ำหล้ำ ขำเหล็ก
๔๖) นำงจันทร์ นวภูเจริญกุล
๔๗) นำยจ๋อม วิรุฬปภัสสร
๔๘) นำงวัน ใบยำ (แทนนำยชิต)
๔๙) นำงเปลี่ยน ขำเหล็ก
๕๐) นำยไพริน ขำเหล็ก
๕๑) นำยศรี ขำเหล็ก
๕๒) นำยอำอี มำเยอะ
๕๓) นำยพรมมำ คงธนเลิศปัญญำ
๕๔) นำงสุข ข้ำเหล็ก
๕๕) นำยบุญส่ง ขำเหล็ก
๕๖) นำยแฮ ค�ำแคว่น
๕๗) นำยลอด ขำเหล็ก
๕๘) นำยศร ศิรินันธนำนนท์  (แทนนำงออน)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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พื้นที่บ้านผาสุข จ�านวน ๖๓ ราย

๑) นำย ขัน พิศจำรย์ ๒) นำย สกุล น่ำนโพธิ์ศรี ๓) นำย เสนอ วงค์กะโซ่
๔) นำย ค�ำลำ พิศจำรย์ ๕) นำย สี  ใจปิง ๖) นำง พิน พิศจำรย์
๗) นำย จรัส ใจปิง ๘) นำย ศิลป์ ใจปิง ๙) นำง มี พิศจำร
๑๐) นำย จันทร์ พิศจำรย์ ๑๑) นำย แสง พิศจำรย์ ๑๒) นำง มำลี จำระรักษ์
๑๓) นำย จ�ำลอง พิศจำรย์ ๑๔) นำย วิทยำ ใจปิง ๑๕) นำย เอกพล สิริทรัพย์อุดม
๑๖) นำย ชนะ ใจปิง ๑๗) นำย แสวง พิศจำรย์ ๑๘) นำง ลำบ พิศจำรย์
๑๙) นำย แดง ใจปิง ๒๐) นำย หนุน พิศจำรย์ ๒๑) นำง เล้ม พิศจำร
๒๒) นำย แดน ใจปิง ๒๓) นำย หอม พฤทธิชำญ ๒๔) นำง วอน พิศจำรย์
๒๕) นำย แดน พิศจำร ๒๖) นำย วัลลภ  ใจปิง ๒๗) นำง รัตน์ พิศจำรย์
๒๘) นำย ผัด  ใจปิง ๒๙) นำย ไหล วงค์กระโซ่ ๓๐) นำง เรียน พิศจำรย์
๓๑) นำย ผำย พิศจำร ๓๒) นำย อินแปลง ใจมงคล ๓๓) นำง ศรี พิศจำรย์
๓๔) นำย พัฒน์ พิศจำร ๓๕) นำย ล้วน ขำเหล็ก ๓๖) นำง สบูรัตน์ จันทรำ
๓๗) นำย พันธ์ แซ่เล้ำ ๓๘) นำย ยืน พิศจำรย์ ๓๙) นำง พรณิกำ ปัทมกุล
๔๐) นำย ทอง พิศจำรย์ ๔๑) นำย ร่วมชัย บุญอิน ๔๒) นำง หมุน พิศจำรย์
๔๓) นำย ต๊ะ ล�ำนัย ๔๔) นำย เอื้อง บุญอินทร์ ๔๕) นำง หลวย พิศจำรย์
๔๖) นำย ตัน พิศจำรย์ ๔๗) นำง ค�ำ พิศจำร ๔๘) นำงสำว กญัญำพชัร พิศจำรย์
๔๙) นำย ติ๊บ พิศจำรย์ ๕๐) นำง จันทร์ ใจปิง ๕๑) นำง แตน ใจปิง
๕๒) นำย ทักดนัย พิศจำรย์ ๕๓) นำง จิตร ใจปิง ๕๔) นำง ผิน กุลนำ
๕๕) นำย นคร วงค์กะโซ่ ๕๖) นำง จินดำรัตน์ ชิณะวงค์ ๕๗) นำงสำว แจ๋ว พิศจำร
๕๘) นำย มูล พิศจำร ๕๙) นำง ซอย พิศจำรย์ ๖๐) นำงสำว มล พิศจำรย์
๖๑) นำย ยำ ใจปิง ๖๒) นำงสำว สุดธิดำ พิศจำรย์ ๖๓) นำงสำว สุภำพร พิศจำร

กลุ่มที่ ๒ ประชาชนในพื้นที่ขยายผล จ�านวน ๒๒ ราย 

๑) นำงผิน สุทธเขต ๒) นำยนิมิตร เกิดม่วง
๓) นำยแก้ว ดวงพันธุ์ ๔) นำงกลำงเดือน ค�ำแคว่น
๕) นำยตั๋น สุยะ ๖) นำยเพ็ชร ค�ำแคว่น

๗) นำงแก้ว ดวงพันธ์ ๘) นำยปัญญำ ค�ำแคว่น
๙) นำยเปลี่ยน ขำเหล็ก ๑๐) นำงล�ำพร ค�ำแคว่น
๑๑) นำยปอน ขำเหล็ก ๑๒) นำยเหรียญ ค�ำแคว่น
๑๓) นำยนิ่ม ไกยะฝ่ำย ๑๔) นำงค�ำ ค�ำแคว่น
๑๕) นำงน้อย ค�ำแคว่น ๑๖) นำงอัญชิลำ บุญอินทร์
๑๗) นำยสมหมำย ค�ำแคว่น ๑๘) นำงใบ บุญอินทร์
๑๙) นำยช่วย ค�ำแค่วน ๒๐) นำยยก บุญอินทร์
๒๑) นำยเขียน ค�ำแคว่น ๒๒) นำงดวงใจ บุญอินทร์

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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กลุ่มที่ ๓ ชนเผ่ามละบริ จ�านวน ๑๖ ราย

๑) นำยสุนทร ศรีพนำสุข ๒) นำงดี ศรีชำวป่ำ
๓) นำยวีระ ศรีชำวป่ำ ๔) นำยพรศักดิ์ ดอยสักดิ์
๕) นำยนคร ชำวพนำไพร ๖) นำยประสิทธิ์ ธรรมคีรีไพร
๗) นำยมั่ง ศรีพนำสุข ๘) นำงแหวน ศรีชำวป่ำ
๙) นำยมงคล ชำวพนำไพร ๑๐) นำยสำรวิทย์ ชำวพนำไพร
๑๑) นำยบ๊อบ ศรีชำวป่ำ ๑๒) นำยโสพัส ชำวพนำไพร
๑๓) นำยดอน ศรีชำวป่ำ ๑๔) นำยกิตติพงษ์ ศรีร้องกลำง
๑๕) นำยชูวิทย์ ศรีชำวป่ำ ๑๖) นำยตุ๊ ศรีชำวป่ำ

*ทีอ่ยูข่องทัง้ ๑๖ คน เป็นเลขทีเ่ดยีว คอื บ้ำนเลขที ่๑๕๕ หมูบ้่ำนผำสขุ หมูท่ี่ ๓ ต�ำบลภฟู้ำ อ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน

ส่วนที ่๑ ผลจากการศึกษา
ตอนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

๑. เพศ

  ๑ ชำย ๓๕ ๖๐.๓ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๔ ๘๗.๕

  ๒. หญิง ๒๓ ๓๙.๗ ๒๕ ๓๙.๗ ๘ ๓๖.๔ ๒ ๑๒.๕

ช่วงอายขุอง
ผูต้อบ
แบบสอบถาม

  อำยุ ๒๑-๓๐ ปี - - ๓ ๔.๘ - - ๔ ๒๕.๐

  อำยุ ๓๑-๔๐ ปี ๑๐ ๑๗.๒ ๑๒ ๑๙.๑ ๒ ๙.๑ ๕ ๓๑.๒

  อำยุ ๔๑-๕๐ ปี ๑๑ ๑๙.๐ ๒๓ ๓๖.๕ ๖ ๒๗.๓ ๕ ๓๑.๒

  อำยุ ๕๑-๖๐ ปี ๑๖ ๒๗.๖ ๑๓ ๒๐.๖ ๙ ๔๐.๙ - -

  อำยุ ๖๑-๗๐ ปี ๑๑ ๑๙.๐ ๘ ๑๒.๗ ๔ ๑๘.๒ ๒ ๑๒.๕

  อำยุ ๗๑-๘๐ ปี ๖ ๑๐.๓ ๒ ๓.๒ ๑ ๔.๕ - -

  อำยุ ๘๑-๙๐ ปี ๔ ๖.๙ ๒ ๓.๒ - - - -

ผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่
อำยุน้อยที่สุด 

๓๑ ปี ๒๓ ปี ๓๔ ปี ๒๔ ปี
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รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ข้อมูลทั่วไป

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่
อำยุมำกที่สุด

๘๔ ปี ๘๙ ปี ๗๕ ปี ๖๖ ปี

ผู้ตอบ
แบบสอบถำม
มีอำยุเฉลี่ย

๕๕.๕ ปี ๔๙.๔ ปี ๕๐.๘ ปี ๓๙.๓ ปี

๑) เพศและอายุ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูท่ัวไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ�ำนวน ๓๕ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ เป็นเพศหญิง จ�ำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ ในส่วนของอำยุ พบว่ำ ผู้ตอบ

แบบสอบถำมมีอำยุเฉลี่ย ๕๕.๕ ปี อำยุน้อยที่สุด ๓๑ ปี และอำยุมำกที่สุด ๘๔ ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่มีช่วงอำยุ ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ และน้อยที่สุด คือ ช่วงอำยุ ๘๑-๙๐ ปี คิดเป็น

ร้อยละ ๖.๙

บ้านผาสุข ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ�ำนวน ๓๘ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๐.๓ เป็นเพศหญิง จ�ำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ ในส่วนของอำยุ พบว่ำ ผู้ตอบ

แบบสอบถำม มีอำยุเฉลี่ย ๔๙.๔ ปี อำยุน้อยที่สุด ๒๓ ปี และอำยุมำกที่สุด ๘๙ ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่มีช่วงอำยุ ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ และน้อยที่สุดมีช่วงอำยุเท่ำกัน คือ ช่วงอำยุ ๗๑-๘๐ 

ปี และ ๘๑-๙๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓.๒

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๓.๖ เป็นเพศหญงิ จ�ำนวน ๘ คน คดิเป็นร้อยละ ๓๖.๔ ในส่วนของอำย ุพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 

มีอำยุเฉลี่ย ๕๐.๘ ปี อำยุน้อยที่สุด ๓๔ ปี และอำยุมำกที่สุด ๗๕ ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถำม มีช่วงอำยุ

มำกที่สุด คือ ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ และน้อยที่สุด คือ ช่วงอำยุ ๗๑-๘๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๗.๕ เป็นเพศหญงิ จ�ำนวน ๒ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ในส่วนของอำย ุพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 

มีอำยุเฉลี่ย ๓๙.๓ ปี อำยุน้อยที่สุด ๒๔ ปี และอำยุมำกที่สุด ๖๖ ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มี

ช่วงอำยุเท่ำกัน คือ ๓๑-๔๐ ปี และ ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และน้อยที่สุด คือ ช่วงอำยุ ๖๑-๗๐ ปี 

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕
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รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป  แสดงสถานภาพของผู้รับการสอบถาม

สถานภาพ จ�านวนตัวอย่าง 
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  โสด ๔ ๖.๙ ๙ ๑๔.๓ ๑ ๔.๖ ๑ ๖.๒

  สมรส ๔๗ ๘๑.๐ ๔๕ ๗๑.๔ ๒๑ ๙๕.๔ ๑๔ ๘๗.๖

  หย่ำร้ำง ๑ ๑.๗ ๔ ๖.๔ - - ๑ ๖.๒

  หม้ำย ๕ ๘.๖ ๔ ๖.๔ - - - -

  แยกกันอยู่ ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - - - -

๒) สถานภาพ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีสถำนภำพสมรส จ�ำนวน 

๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ รองลงมำ คือ สถำนภำพหม้ำย จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ และ

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ สถำนภำพหย่ำร้ำง และแยกกันอยู่ จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีสถำนภำพสมรส จ�ำนวน ๔๕ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำ คือ สถำนภำพโสด จ�ำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ และน้อยที่สุด คือ 

แยกกันอยู่ จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีสถำนภำพสมรส จ�ำนวน ๒๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔ และมีสถำนภำพโสด จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖

มละบริ ข้อมูลท่ัวไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีสถำนภำพสมรส จ�ำนวน ๑๔ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖ รองลงมำมีสถำนภำพที่เท่ำกัน คือ โสด และหย่ำร้ำง จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒
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ตารางที่ ๓ ข้อมูลทั่วไป  แสดงจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

จ�านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่า
 = ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  อยู่ล�ำพัง ๒ ๓.๕ - - - - - -

  สมำชิก ๒ คน ๔ ๖.๙ ๔ ๖.๔ ๔ ๑๘.๒ ๓ ๑๘.๘

  สมำชิก ๓ คน ๕ ๘.๖ ๙ ๑๔.๓ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๔

  สมำชิก ๔ คน ๗ ๑๒.๑ ๒๐ ๓๑.๘ ๗ ๓๑.๘ ๖ ๓๗.๖

  สมำชิก ๕ คน ๑๗ ๒๙.๓ ๑๐ ๑๕.๙ ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๒

  สมำชิก ๖ คน ๑๑ ๑๙.๐ ๑๒ ๑๙.๐ ๕ ๒๒.๗ ๓ ๑๘.๘

  สมำชิก ๗ คน ๑๐ ๑๗.๒ ๒ ๓.๒ ๑ ๔.๖ ๑ ๖.๒

  สมำชิก ๘ คน ๑ ๑.๗ ๕ ๗.๙ - - - -

  สมำชกิ ๙ คนข้ึนไป ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - - - -

จ�ำนวนสมำชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 

๕.๐๒ คน ๔.๘ คน ๔.๓ คน

๓) จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูทัว่ไป พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มจี�ำนวนสมำชกิในครวัเรอืน 

๕ คน จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓ รองลงมำมีจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือน ๖ คน จ�ำนวน 

๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ และน้อยที่สุดมีเท่ำกันคือ จ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือน ๘ คน และ

จ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือน ๙ คนขึ้นไป จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือน ๔ คน 

จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ รองลงมำมีสมำชิกในครัวเรือน ๖ คน จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ และน้อยที่สุดมีจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือน มำกกว่ำ ๙ คนขึ้นไป จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีสมำชิกในครัวเรือน ๔ คน จ�ำนวน 

๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ รองลงมำคือ มีสมำชิกในครัวเรือน ๖ คน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๒.๗ และน้อยที่สุดมีจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือน ๗ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖

มละบร ิข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีสมำชิกในครัวเรือน ๔ คน จ�ำนวน ๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ รองลงมำเท่ำกัน คือ มีสมำชิกในครัวเรือน ๒ คน และ ๖ คน จ�ำนวน ๓ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ และน้อยที่สุดมีจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเท่ำกัน คือ จ�ำนวน ๕ คน และ 

๗ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๔ ข้อมูลทั่วไป  แสดงจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน (ต่อ)

จ�านวนสมาชิก
ในครัวเรือน

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่า 
|= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ไม่มคีนท่ีก�ำลงัเรยีนหนงัสอื ๑๓ ๒๒.๕ ๒๗ ๔๒.๙ ๗ ๓๑.๘ ๔ ๒๕.๐

ก�ำลังเรียนหนังสือ ๑ คน ๒๕ ๔๓.๑ ๑๙ ๓๐.๒ ๘ ๓๖.๔ ๑ ๖.๒

ก�ำลังเรียนหนังสือ ๒ คน ๑๖ ๒๗.๖ ๑๒ ๑๙.๐ ๔ ๑๘.๒ ๘ ๕๐.๐

ก�ำลังเรียนหนังสือ ๓ คน ๒ ๓.๔ ๕ ๗.๙ ๓ ๑๓.๖ ๒ ๑๒.๕

ก�ำลังเรียนหนังสือ ๔ คน ๒ ๓.๔ - - - - - -

ก�ำลังเรียนหนังสือ ๕ คน - - - - - - ๑ ๖.๒

จ�ำนวนสมำชิกที่เจ็บป่วย         

ไม่มีคนเจ็บป่วย ๔๒ ๗๒.๔ ๔๙ ๗๗.๘ ๑๙ ๘๖.๔ ๑๒ ๗๕.๐

เจ็บป่วย ๑ คน ๑๕ ๒๕.๙ ๑๐ ๑๕.๙ ๓ ๑๓.๖ ๓ ๑๘.๘

เจ็บป่วย ๒ คน ๑ ๑.๗ ๓ ๔.๘ - - ๑ ๖.๒

เจ็บป่วย ๓ คน - - ๑ ๑.๖ - - - -

จ�ำนวนสมำชิกท�ำงำน ท�ำงำน ๕๖ คน
คิดเป็น ๙๖.๖

ท�ำงำน ๕๘ คน
คิดเป็น ๙๒.๑

ท�ำงำน ๑๕ คน
คิดเป็น ๖๘.๒

ท�ำงำน ๑๕ คน
คิดเป็น ๙๓.๗

ท�ำงำน ๑ คน ๑๐ ๑๗.๒ ๘ ๑๒.๗ ๒ ๙.๑ ๓ ๑๘.๘

ท�ำงำน ๒ คน ๑๗ ๒๙.๓ ๑๕ ๒๓.๘ ๑๑ ๕๐.๐ ๑๐ ๖๒.๕

ท�ำงำน ๓ คน ๑๒ ๒๐.๗ ๑๗ ๒๗.๐ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๒

ท�ำงำน ๔ คน ๑๐ ๑๗.๒ ๘ ๑๒.๗ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๒

ท�ำงำน ๕ คน ๕ ๘.๖ ๙ ๑๔.๓ ๑ ๔.๕ - -

ท�ำงำน ๖ คน ๒ ๓.๔ ๑ ๑.๖ - - - -

จ�ำนวนสมำชิกที่ไม่ได้
ท�ำงำน

ไม่ท�ำงำน ๒ คน       
คิดเป็น ๓.๔

ไม่ท�ำงำน ๕ คน      
คิดเป็น ๗.๙

ไม่ท�ำงำน ๗ คน       
คิดเป็น ๓๑.๘

ไม่ท�ำงำน ๑ คน       
คิดเป็น ๖.๒

๔) จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ส่วนใหญ่สมำชิกในครัวเรือนที่ก�ำลังเรียนหนังสือ ๑ คน 

จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ รองลงมำ คือ ก�ำลังเรียนหนังสือ ๒ คน จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ก�ำลังเรียนหนังสือ ๓ คน และ ๔ คน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓.๔

จ�ำนวนสมำชกิในครวัเรอืนทีเ่จบ็ป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มคีนเจ็บป่วย จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๗๒.๔ รองลงมำ คือ มีสมำชิกเจ็บป่วย ๑ คน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ และ

น้อยที่สุด คือ มีสมำชิกเจ็บป่วย ๒ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับ จ�ำนวนสมำชิกที่ท�ำงำน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสมำชิกท�ำงำน ๒ คน จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓ รองลงมำมีสมำชิกท�ำงำน ๓ คน จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ และ

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มีสมำชิกท�ำงำน ๖ คน และมีสมำชิกที่ไม่ได้ท�ำงำน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓.๔

บ้านผาสุข ข้อมลูท่ัวไป พบว่ำ ส่วนใหญ่สมำชกิในครัวเรอืนไม่มคีนเรยีนหนงัสอื จ�ำนวน ๒๗ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ รองลงมำ คือ ก�ำลังเรียนหนังสือ ๑ คน จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ 

และน้อยที่สุด คือ ก�ำลังเรียนหนังสือ ๓ คน  จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙

จ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือนที่เจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีคนเจ็บป่วย จ�ำนวน ๔๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ รองลงมำ คือ มีสมำชิกเจ็บป่วย ๑ คน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙  

และน้อยที่สุด คือ มีสมำชิกเจ็บป่วย ๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ส�ำหรับจ�ำนวนสมำชิกท่ีท�ำงำน พบว่ำ ส่วนใหญมีสมำชิกท�ำงำน ๓ คน จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน 

คิดเป็นน้อยละ ๒๗.๐ รองลงมำ คือ ท�ำงำน ๒ คน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ และ

น้อยที่สุด คือ มีสมำชิกท�ำงำน ๖ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ส่วนใหญ่สมำชิกในครัวเรือนมีคนก�ำลังเรียนหนังสือ ๑ คน จ�ำนวน 

๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ รองลงมำ คือ ไม่มีคนที่ก�ำลังเรียนหนังสือ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุด คือ ก�ำลังเรียนหนังสือ ๓ คน  จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖

จ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือนที่เจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีคนเจ็บป่วย จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ รองลงมำ คือ มีสมำชิกเจ็บป่วย ๑ คน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ 

ส�ำหรับ จ�ำนวนสมำชิกที่ท�ำงำน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสมำชิกท�ำงำน ๒ คน จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำ คือ มีสมำชิกที่ไม่ได้ท�ำงำน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ 

และน้อยที่สุด คือ มีสมำชิกท�ำงำน ๕ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ส่วนใหญ่สมำชิกในครัวเรือนมีคนก�ำลังเรียนหนังสือ ๒ คน  จ�ำนวน 

๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำ คือ ไม่มีคนที่ก�ำลังเรียนหนังสือ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ก�ำลังเรียนหนังสือ ๑ คน และก�ำลังเรียนหนังสือ ๕ คน จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

จ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือนท่ีเจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ ไม่มีคนเจ็บป่วย จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำ คือ มีสมำชิกเจ็บป่วย ๑ คน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ 

และน้อยที่สุด มีสมำชิกเจ็บป่วย ๒ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ 

ส�ำหรับ จ�ำนวนสมำชิกที่ท�ำงำน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสมำชิกท�ำงำน ๒ คน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘ รองลงมำ คือ มีสมำชิกท�ำงำน ๑ คน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 

และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื มสีมำชกิท�ำงำน ๓ คน มสีมำชกิท�ำงำน ๔ คน และมีสมำชกิทีไ่ม่ได้ท�ำงำน จ�ำนวน 

๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๕ ข้อมูลทั่วไป แสดงการนับถือศาสนา 

การนับถือ
ศาสนา

จ�านวนตัวอย่า 
 = ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ศำสนำพุทธ ๔๔ ๗๕.๙ ๖๐ ๙๕.๒ ๑๙ ๘๖.๔ - -

ศำสนำคริสต์ ๑๔ ๒๔.๑ ๓ ๔.๘ ๓ ๑๓.๖ ๑๖ ๑๐๐.๐

อิสลำม - - - - - - - -

นับถือผี - - - - - - - -

พุทธและผี - - - - - - - -

อื่น ๆ  - - - - - - - -

๕) ศาสนา

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูท่ัวไป แสดงกำรนบัถอืศำสนำ พบว่ำ ส่วนใหญ่นบัถอืศำสนำพทุธ จ�ำนวน 

๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙ และนับถือศำสนำคริสต์ จ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑

บ้านผาสุข ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรนับถือศำสนำ พบว่ำ ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ จ�ำนวน ๖๐ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒ และนับถือศำสนำคริสต์ จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘

ขยายผล  ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรนับถือศำสนำ พบว่ำ ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ จ�ำนวน ๑๙ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ และนับถือศำสนำคริสต์ จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖

มละบร ิข้อมูลทั่วไป แสดงกำรนับถือศำสนำ พบว่ำ ทั้งหมดนับถือศำสนำคริสต์ จ�ำนวน ๑๖ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๖ ข้อมูลทั่วไป แสดงสถานะในครัวเรือนและสถานที่เกิด

สถานะในครัวเรือน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    เจ้ำของบ้ำน ๔๖ ๗๙.๓ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๔ ๘๗.๕

    ผู้อำศัย ๑๒ ๒๐.๗ ๒๕ ๓๙.๗ ๔ ๑๘.๒ ๒ ๑๒.๕

ถิ่นที่เกิด         

    เกิดในหมู่บ้ำน/
กลุ่มบ้ำนนี้

๓๔ ๕๘.๖ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๔ ๖๓.๖ ๑ ๖.๒

    เกิดในหมู่บ้ำนอื่น 
แต่อยู่ในอ�ำเภอนี้

๔ ๖.๙ ๒๖ ๔๑.๓ ๓ ๑๓.๖ - -

    เกิดอ�ำเภออื่น แต่
อยู่ในจังหวัดน่ำน

๑๕ ๒๕.๙ ๗ ๑๑.๑ ๓ ๑๓.๖ ๑๐ ๖๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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สถานะในครัวเรือน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    เกิดที่จังหวัดอื่น ๑ ๑.๗ ๓ ๔.๗ ๒ ๙.๑ ๕ ๓๑.๓

    อื่น ๆ (เกิดนอก
ประเทศไทย, ลำว, ป่ำ)

๓ ๕.๒ ๑ ๑.๖ - - - -

    ไม่ระบุ ๑ ๑.๗ - - - - - -

๖) แสดงสถานะในครัวเรือนและสถานที่เกิด

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลทั่วไป แสดงสถำนะในครัวเรือนและถิ่นเกิด พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสถำนะ

เป็นเจ้ำของบ้ำน จ�ำนวน ๔๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓ และมีสถำนะเป็นผู้อำศัยเพียง จ�ำนวน ๑๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗

ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่เกิด พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดในหมู่บ้ำน/กลุ่มบ้ำนนี้ จ�ำนวน ๓๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖ รองลงมำเกิดในอ�ำเภออื่นแต่อยู่ในจังหวัดน่ำน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๕.๙ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ เกิดที่จังหวัดอื่น และไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสขุ ข้อมลูทัว่ไป แสดงสถำนะในครวัเรอืนและถิน่เกดิ พบว่ำ ส่วนใหญ่มสีถำนะเป็นเจ้ำของบ้ำน 

จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และมีสถำนะเป็นผู้อำศัยเพียง จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๙.๗

ส�ำหรับข้อมลูเกีย่วกบัสถำนท่ีเกิด พบว่ำ ส่วนใหญ่เกดิในหมูบ้่ำน/กลุม่บ้ำนนี ้เท่ำกบั เกดิในหมูบ้่ำน

อืน่แต่อยู่ในอ�ำเภอนี ้จ�ำนวน ๒๖ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำเกดิในอ�ำเภออืน่แต่อยูใ่นจงัหวดั

น่ำน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (เกิดนอกประเทศไทย ลำว ป่ำ) 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป แสดงสถำนะในครัวเรือนและถิ่นเกิด พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสถำนะเป็นเจ้ำของบ้ำน 

จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และมีสถำนะเป็นผู้อำศัยเพียง จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๘.๒

ส�ำหรบัข้อมลูเกีย่วกบัสถำนทีเ่กดิ พบว่ำ ส่วนใหญ่เกดิในหมูบ้่ำน/กลุ่มบ้ำนนี ้จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำเท่ำกัน คือ เกิดในหมู่บ้ำนอื่นแต่อยู่ในอ�ำเภอนี้ กับเกิดอ�ำเภออื่นแต่อยู่ใน

จงัหวดัน่ำน จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๓.๖ และน้อยทีส่ดุ คอื เกดิทีจ่งัหวดัอืน่ จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบร ิข้อมูลทั่วไป แสดงสถำนะในครัวเรือนและถิ่นเกิด พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสถำนะเป็นเจ้ำของบ้ำน 

จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และมีสถำนะเป็นผู้อำศัยเพียง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่เกิด พบว่ำ ส่วนใหญ่เกิดอ�ำเภออื่นแต่อยู่ในจังหวัดน่ำน จ�ำนวน ๑๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำเกิดที่จังหวัดอื่น จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ และ

น้อยที่สุด คือ เกิดในหมู่บ้ำน/กลุ่มบ้ำนนี้ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

ตารางที่ ๗ ข้อมูลทั่วไป  แสดงการอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

การอยู่อาศัยใน
พื้นที่โครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง 
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    อยู่ประจ�ำ ๒๒ ๓๗.๙ ๑๙ ๓๐.๒ ๒ ๙.๑ ๑๖ ๑๐๐.๐

    ไม่อยู่เลย ๑๒ ๒๐.๗ ๒๑ ๓๓.๓ ๑๖ ๗๒.๗ - -

    อยู่บ้ำง ๒๔ ๔๑.๔ ๒๓ ๓๖.๕ ๔ ๑๘.๒ - -

ระยะเวลำที่อยู่นำนปีละ จ�ำนวนตัวอย่ำง 
= ๒๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง 
= ๒๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง 
= ๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง 
= ๑๖

        ๑ เดือน ๓ ๑๒.๕ ๕ ๒๑.๗ - - - -

        ๒ เดือน ๖ ๒๕.๐ ๕ ๒๑.๗ - - - -

        ๓ เดือน ๑ ๔.๒ ๒ ๘.๗ - - - -

        ๔ เดือน ๑ ๔.๒ ๓ ๑๓.๐ - - - -

        ๕ เดือน ๒ ๘.๓ ๑ ๔.๓ - - - -

        ๖ เดือน - - ๒ ๘.๗ - - - -

        ๗ เดือน ๑ ๔.๒ - - - - - -

        ๘ เดือน ๒ ๘.๓ - - - - - -

        ๙ เดือน - - ๑ ๔.๓ - - - -

        ๑๐ เดือน ๒ ๘.๓. - - - - - -

        ๑๑ เดือน ๕ ๒๐.๘ - - ๑ ๒๕.๐ - -

        ไม่ระบุ - - ๔ ๑๗.๔ ๓ ๗๕.๐ - -

๗) แสดงการอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูท่ัวไป แสดงกำรอยูอ่ำศยัในพ้ืนทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่อำศัยอยูบ้่ำง

ในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ รองลงมำ คือ อำศัยอยู่ประจ�ำ จ�ำนวน ๒๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙ และน้อยที่สุด คือ ไม่อยู่เลย จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ 

ส�ำหรับระยะเวลำที่อยู่อำศัย พบว่ำ ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ ๒ เดือนต่อปี จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๕.๐ รองลงมำอำศัยอยู่ปีละ ๑๑ เดือน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ และน้อยที่สุด

เท่ำกัน คือ อำศัยอยู่ปีละ ๓, ๔ และ ๗ เดือน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสขุ ข้อมลูท่ัวไป แสดงกำรอยูอ่ำศยัในพ้ืนท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่อำศัยอยูบ้่ำงในพืน้ที่

โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ รองลงมำ คือ ไม่อยู่เลย จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุด คือ อยู่ประจ�ำ จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ 

ส�ำหรับระยะเวลำที่อยู่อำศัย พบว่ำ ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ ๑ เดือนเท่ำกับอำศัยอยู่ ๒ เดือน จ�ำนวน 

๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗ รองลงมำอำศัยอยู่ ๔ เดือน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ 

และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ อำศัยอยู่ ๕ และ ๙ เดือน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรอยู่อำศัยในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่อยู่เลยในพ้ืนที่

โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลงมำ คือ อำศัยอยู่บ้ำง จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุด คือ อยู่ประจ�ำ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ 

ส�ำหรับระยะเวลำที่อยู่อำศัย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ระบุ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ 

รองลงมำอำศัยอยู่ ๑๑ เดือน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐

มละบร ิข้อมูลทั่วไป แสดงกำรอยู่อำศัยในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ทั้งหมดอำศัยอยู่ประจ�ำในพื้นที่

โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๘ ข้อมูลทั่วไป  แสดงการอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ ของสมาชิกในครัวเรือน

การอยู่อาศัยใน
พื้นที่โครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรอำศัยในพื้นที่โครงกำรฯ ของสมำชิกในครัวเรือน

  อยู่ประจ�ำ ๑๕ ๒๕.๙ ๒๖ ๔๑.๓ ๒ ๙.๑ ๑๕ ๙๓.๗

  ไม่อยู่เลย ๑๕ ๒๕.๙ ๒๑ ๓๓.๓ ๑๖ ๗๒.๗ - -

  อยู่บ้ำง ๒๘ ๔๘.๒ ๑๖ ๒๕.๔ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๓

๘) แสดงการอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ ของสมาชิกในครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรอยู่อำศัยในพื้นที่โครงกำรฯ ของสมำชิกในครัวเรือน 

พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่บ้ำงในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒ รองลงมำเท่ำกัน 

คือ อยู่ประจ�ำ และไม่อยู่เลย จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙

บ้านผาสุข ข้อมูลท่ัวไป แสดงกำรอยู่อำศัยในพื้นที่โครงกำรฯ ของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ประจ�ำในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำ คือ 

ไม่อยู่เลย จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ น้อยที่สุด คือ อยู่บ้ำง จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๕.๔

บ้านขยายผล ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรอยู่อำศัยในพื้นที่โครงกำรฯ ของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่อยูเ่ลยในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลงมำ คอื อำศยัอยูบ้่ำง 

จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุด คือ อยู่ประจ�ำ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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มละบร ิข้อมลูทัว่ไป แสดงกำรอยูอ่ำศยัในพืน้ท่ีโครงกำรฯ ของสมำชกิในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่

อยู่ประจ�ำในพื้นท่ีโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ รองลงมำอำศัยอยู่บ้ำง 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ตารางที่ ๙ ข้อมูลทั่วไป  แสดงระยะเวลาการอยู่อาศัยจนถึงปัจจุบันของสมาชิกในครัวเรือน

การอยู่อาศัย

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

 จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  ไม่ถึง ๑ ปี - - ๕ ๗.๙ - - - -

  ๑-๓ ปี ๒ ๓.๕ - - ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๒

  ๓-๕ ปี - - ๒ ๓.๒ ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๒

  ๕-๗ ปี ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ ๒ ๙.๑ - -

  ๗-๑๐ ปี ๔ ๖.๙ ๒ ๓.๒ ๔ ๑๘.๒ ๗ ๔๓.๘

  ๑๐ ปีขึ้นไป ๕๑ ๘๗.๙ ๕๓ ๘๔.๑ ๑๐ ๔๕.๕ ๗ ๔๓.๘

๙) ระยะเวลาที่อาศัย

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูทัว่ไป แสดงระยะเวลำกำรอยูอ่ำศัยจนถงึปัจจบุนัของสมำชกิในครวัเรอืน 

พบว่ำ ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน ๑๐ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๕๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙ รองลงมำ

อำศัยอยูใ่นหมูบ้่ำน ๗-๑๐ ปี จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖.๙ และน้อยทีส่ดุคอื อำศยัอยูใ่นหมูบ้่ำน 

๕-๗ ปี จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลท่ัวไป แสดงระยะเวลำกำรอยู่อำศัยของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่

อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน ๑๐ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๕๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑ รองลงมำอำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน

ไม่ถึง ๑ ปี จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙ น้อยที่สุด คือ อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน ๕-๗ ปี จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป แสดงระยะเวลำกำรอยู่อำศัยจนถึงปัจจุบันของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน ๑๐ ปีขึ้นไป  จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำอยู่อำศัย

ในหมู่บ้ำน ๗-๑๐ ปี จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ น้อยที่สุด คือ อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน ๕-๗ ปี 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบริ ข้อมูลทั่วไป แสดงระยะเวลำกำรอยู่อำศัยจนถึงปัจจุบันของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในพื้นที่โครงกำรฯ เท่ำกันคือ ๗-๑๐ ปี และ ๑๐ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๓.๘ และรองลงมำเท่ำกัน คือ ๑-๓ ปี และ ๓-๕ ปี จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที ่๑๐ ข้อมลูทัว่ไป  แสดงความเพยีงพอของรายได้ของผูต้อบแบบสอบถาม และของครวัเรอืน

ข้อมูลทั่วไป

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

 จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รำยได้ของผู้ตอบแบบสอบถำม       

    เพียงพอ ๑๖ ๒๗.๖ ๑๕ ๒๓.๘ ๗ ๓๑.๘ ๔ ๒๕.๐

    ไม่เพียงพอ ๔๒ ๗๒.๔ ๔๘ ๗๖.๒ ๑๕ ๖๘.๒ ๑๒ ๗๕.๐

รำยได้ของครัวเรือน        

    เพียงพอ ๑๘ ๓๑.๐ ๑๒ ๑๙.๐ ๖ ๒๗.๓ ๒ ๑๒.๕

    ไม่เพียงพอ ๔๐ ๖๙.๐ ๕๑ ๘๑.๐ ๑๖ ๗๒.๗ ๑๔ ๘๗.๕

๑๐) ความเพียงพอของรายได้  

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลทั่วไป แสดงควำมเพียงพอของรำยได้ของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีรำยได้ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ และมีรำยได้เพียงพอ จ�ำนวน 

๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖

ส�ำหรับควำมเพียงพอรำยได้ของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๔๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐ และมีรำยได้เพียงพอ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐

บ้านผาสุข ข้อมูลทั่วไป แสดงควำมเพียงพอของรำยได้ของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่

มรีำยได้ ไม่เพยีงพอ จ�ำนวน ๔๘ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๗๖.๒ และมรีำยได้เพยีงพอ จ�ำนวน ๑๕ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ 

ส�ำหรับควำมเพียงพอรำยได้ของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๕๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ และมีรำยได้เพียงพอ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐

ขยายผล ข้อมูลท่ัวไป แสดงควำมเพียงพอของรำยได้ของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีรำยได้ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ และมีรำยได้เพียงพอ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘

ส�ำหรับควำมเพียงพอรำยได้ของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ และมีรำยได้เพียงพอ จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓

มละบริ ข้อมูลทั่วไป แสดงควำมเพียงพอของรำยได้ของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีรำยได้ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ และมีรำยได้เพียงพอ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐

ส�ำหรับควำมเพียงพอรำยได้ของครัวเรือน พบว่ำส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และมีรำยได้เพียงพอ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๑๑ ข้อมูลทั่วไป  แสดงการรู้จักกับหน่วยราชการ

การรู้จักหน่วยราชการ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
 = ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

 จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ๑๒ ๒๐.๗ ๑๕ ๒๓.๘ ๑๑ ๕๐.๐ ๔ ๒๕.๐

กรมอนำมัย ๔๐ ๖๙.๐ ๓๓ ๕๒.๔ ๑๖ ๗๒.๗ ๙ ๕๖.๒

คณะกรรมกำรกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน

๑๔ ๒๔.๑ ๙ ๑๔.๓ - - ๒ ๑๒.๕

กรมพัฒนำที่ดิน ๔๙ ๘๔.๕ ๔๐ ๖๓.๕ ๑๕ ๖๘.๒ ๗ ๔๓.๗

กรมวิชำกำรเกษตร ๓๗ ๖๓.๘ ๒๕ ๓๙.๗ ๑๖ ๗๒.๗ ๕ ๓๑.๒

กรมส่งเสริมกำรเกษตร ๔๐ ๖๙.๐ ๓๗ ๕๘.๗ ๑๖ ๗๒.๗ ๖ ๓๗.๕

กรมหม่อนไหม ๓๙ ๖๗.๒ ๒๓ ๓๖.๕ ๑๖ ๗๒.๗ ๕ ๓๑.๒

กรมชลประทำน ๔๙ ๘๔.๕ ๔๗ ๗๔.๖ ๑๘ ๘๑.๘ ๙ ๕๖.๒

กรมปศุสัตว์ ๔๕ ๗๗.๖ ๓๔ ๕๔.๐ ๑๔ ๖๓.๖ ๕ ๓๑.๒

กรมกำรข้ำว ๕๐ ๘๖.๒ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๔ ๖๓.๖ ๙ ๕๖.๒

กรมป่ำไม้ ๔๖ ๗๙.๓ ๔๙ ๗๗.๘ ๒๐ ๙๐.๙ ๙ ๕๖.๒

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

๒๙ ๕๐.๐ ๒๙ ๔๖.๐ ๑๖ ๗๒.๗ ๑๓ ๘๑.๒

กรมทรัพยำกรธรณี ๒๑ ๓๖.๒ ๑๐ ๑๘.๙ ๑๑ ๕๐.๐ ๑ ๖.๒

กรมทรัพยำกรน�้ำ
บำดำล

๒๑ ๓๖.๒ ๑๒ ๑๙.๐ - - ๑ ๖.๒

กรมทรัพยำกรน�้ำ ๒๗ ๔๖.๕ ๑๘ ๒๘.๖ ๘ ๓๖.๔ ๔ ๒๕.๐

ส�ำนักงำน กปร. ๑๗ ๒๙.๓ ๑๑ ๑๗.๕ - - ๓ ๑๘.๗

ส�ำนักงำนโครงกำร
สมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำ ฯ

๔๗ ๘๑.๐ ๔๘ ๗๖.๒ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๒ ๗๕.๐

อื่น ๆ (กรมประมง ) ๑ ๑.๗ - - ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

๑๑) การรู้จักหน่วยราชการ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูทัว่ไป แสดงกำรรู้จักกบัหน่วยรำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่รู้จักกรมกำรข้ำว 

จ�ำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ รองลงมำรู้จักเท่ำกัน คือ กรมพัฒนำที่ดิน และกรมชลประทำน 

จ�ำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕ และรู้จักน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (กรมประมง) จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรรู้จักหน่วยรำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่รู้จักกรมป่ำไม้ จ�ำนวน ๔๙ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ รองลงมำ คือ ส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จ�ำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒ และรู้จักน้อยที่สุด คือ 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ�ำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรรู้จักกับหน่วยรำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่รู้จักกรมป่ำไม้ จ�ำนวน 

๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ รองลงมำรู้จักเท่ำกัน คือ กรมชลประทำน และส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จ�ำนวน ๑๘ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๑.๘ และที่รู้จักน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (กรมประมง) จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๑

มละบริ ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรรู้จักกับหน่วยรำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่รู้จักกรมอุทยำนแห่งชำติ 

สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จ�ำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ รองลงมำรู้จักส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จ

พระกนิษฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีจ�ำนวน ๑๒ คน คดิเป็นร้อยละ ๗๕.๐ 

และรูจ้กัน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คือ กรมทรพัยำกรธรณ ีกรมทรพัยำกรน�ำ้บำดำล จ�ำนวน ๑ คน คดิเป็นร้อยละ ๖.๒

ตารางที่ ๑๒ ข้อมูลทั่วไป  แสดงการได้รับการสนับสนุน/ติดต่อกับหน่วยราชการ

การสนับสนุน/ติดต่อ กับ
หน่วยราชการ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ๔ ๖.๙ ๕ ๗.๙ ๕ ๒๒.๗ ๑ ๖.๒๕

กรมอนำมัย ๓๑ ๕๓.๔ ๑๙ ๓๐.๒ ๑๑ ๕๐.๐ ๕ ๓๑.๒

คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

๘ ๑๓.๘ ๔ ๖.๔ - - ๑ ๖.๒

กรมพัฒนำที่ดิน ๓๓ ๕๖.๙ ๓๒ ๕๐.๘ ๑๒ ๕๔.๕ ๓ ๑๘.๗

กรมวิชำกำรเกษตร ๒๔ ๔๑.๔ ๒๑ ๓๓.๓ ๑๒ ๕๔.๕ ๓ ๑๘.๗

กรมส่งเสริมกำรเกษตร ๓๑ ๕๓.๔ ๒๓ ๓๖.๕ ๑๓ ๕๙.๑ ๖ ๓๗.๕

กรมหม่อนไหม ๒๗ ๔๖.๕ ๑๓ ๒๐.๖ ๗ ๓๑.๘ ๒ ๑๒.๕

กรมชลประทำน ๔๖ ๗๙.๓ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๓ ๕๙.๑ ๔ ๒๕.๐

กรมปศุสัตว์ ๓๗ ๖๓.๘ ๒๘ ๔๔.๔ ๑๒ ๕๔.๕ ๔ ๒๕.๐

กรมกำรข้ำว ๓๐ ๕๑.๗ ๒๙ ๔๖.๐ ๑๒ ๕๔.๕ ๕ ๓๑.๒

กรมป่ำไม้ ๓๖ ๖๒.๑ ๓๕ ๕๕.๖ ๑๗ ๗๗.๓ ๖ ๓๗.๕

กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

๑๗ ๒๙.๓ ๑๒ ๑๙.๑ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๒ ๗๕.๐

กรมทรัพยำกรธรณี ๙ ๑๕.๕ ๓ ๔.๘ ๖ ๒๗.๓ - -

กรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล ๑๑ ๑๙.๐ ๕ ๗.๙ - - - -

กรมทรัพยำกรน�้ำ ๑๒ ๒๐.๗ ๗ ๑๑.๑ ๖ ๒๗.๓ ๑ ๖.๒

ส�ำนักงำน กปร. ๔ ๖.๙ ๔ ๖.๔ - - ๑ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การสนับสนุน/ติดต่อ กับ
หน่วยราชการ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี

๓๖ ๖๒.๑ ๔๑ ๖๕.๑ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๒ ๗๕.๐

อื่น ๆ (กรมประมง) ๔ ๖.๙ ๑ ๑.๖ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

๑๒) การสนับสนุนติดต่อกับหน่วยราชการ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรได้รับกำรสนับสนุน/ติดต่อกับหน่วยรำชกำร พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ได้รับกำรสนับสนุนหรือกำรติดต่อกับกรมชลประทำนมำกที่สุด จ�ำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 

๗๙.๓ รองลงมำ คือ กรมปศุสัตว์ จ�ำนวน ๓๗ คน ร้อยละ ๖๓.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดน่ำน ส�ำนักงำน กปร. และอื่น ๆ (กรมประมง) จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙

บ้านผาสุข ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรได้รับกำรสนับสนุน/ติดต่อกับหน่วยรำชกำรพบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับ

กำรสนับสนุนหรือกำรติดต่อกับส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน

รำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีมำกท่ีสดุ จ�ำนวน ๔๑ คน คดิเป็นร้อยละ ๖๕.๑ รองลงมำ คอื กรมชลประทำน 

จ�ำนวน ๓๖ คนร้อยละ ๕๗.๑ และน้อยที่สุดคือ ค�ำตอบอื่น ๆ (กรมประมง) จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑.๖

ขยายผล ข้อมูลทั่วไป แสดงกำรได้รับกำรสนับสนุน/ติดต่อกับหน่วยรำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับ

กำรสนับสนุน/ติดต่อกับส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี มำกที่สุด จ�ำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ รองลงมำได้รับกำรสนับสนุน/ติดต่อ

จำก กรมป่ำไม้ จ�ำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (กรมประมง) จ�ำนวน ๒ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบร ิข้อมูลทั่วไป แสดงกำรได้รับกำรสนับสนุน/ติดต่อกับหน่วยรำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับ

กำรสนับสนุน/ติดต่อเท่ำกัน คือ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จ�ำนวน ๑๒ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำได้รบักำรสนบัสนนุ/ตดิต่อเท่ำกัน คอื กรมส่งเสรมิกำรเกษตร และกรมป่ำไม้ จ�ำนวน 

๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน กรมทรัพยำกรน�้ำ และส�ำนักงำน กปร. จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตอนที ่๒ ข้อมูลด้านการศึกษา 

ตารางที่ ๑๓ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ไม่เคยเรียนหนังสือ ๒๘ ๔๘.๓ ๒๐ ๓๑.๘ ๔ ๑๘.๒ ๕ ๓๑.๓

เรียนแต่ไม่จบประถม
ศึกษำ

๖ ๑๐.๓ ๑๗ ๒๗.๐ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๒

ประถมศึกษำภำคบังคับ ๙ ๑๕.๕ ๑๖ ๒๕.๔ ๓ ๑๓.๖ ๒ ๑๒.๖

มัธยมศึกษำตอนต้น ๔ ๖.๙ ๑ ๑.๖ ๕ ๒๒.๗ ๑ ๖.๒

ปวช. - - - - - - - -

มัธยมศึกษำตอนปลำย ๓ ๕.๒ ๒ ๓.๒ ๒ ๙.๑ ๕ ๓๑.๓

อนุปริญญำ - - - - ๑ ๔.๕ - -

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

สูงกว่ำปริญญำตรี ๑ ๑.๗ - - - - - -

กศน.ประถม ๒ ๓.๕ ๒ ๓.๒ - - - -

กศน.มัธยมปลำย ๓ ๕.๒ ๔ ๖.๔ - - ๑ ๖.๒

อื่น ๆ (เรียนแต่ไม่จบ) ๑ ๑.๗ - - ๑ ๔.๕ - -

๑๓) ระดับการศึกษา

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูทัว่ไป แสดงระดบักำรศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยเรยีนหนงัสอื จ�ำนวน 

๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓ รองลงมำเรียนจบประถมศึกษำภำคบังคับ จ�ำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๕.๕ น้อยที่สุดเท่ำกันคือ ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ สูงกว่ำปริญญำตรี และอื่น ๆ  (เรียนแต่ไม่จบ) จ�ำนวน 

๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนกำรศกึษำแสดงระดบักำรศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยเรยีนหนงัสอื จ�ำนวน 

๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ รองลงมำเรียนแต่ไม่จบประถมศึกษำ จ�ำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐ 

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มัธยมศึกษำตอนต้น และปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมลูด้ำนกำรศกึษำแสดงระดับกำรศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เรียนจบมธัยมศกึษำตอนต้น 

จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ รองลงมำเท่ำกัน คือ ไม่เคยเรียนหนังสือ และเรียนแต่ไม่จบประถม

ศึกษำ จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ อนุปริญญำ และ อื่น ๆ (เรียนแต่ไม่จบ) 

จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรศึกษำแสดงระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนหนังสือเท่ำกับจบ

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ รองลงมำจบประถมศึกษำภำคบังคับ 

จ�ำนวน ๒ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๒.๖  น้อยทีสุ่ดเท่ำกนั คอื เรียนแต่ไม่จบประถมศกึษำ มัธยมศกึษำตอนต้น 

ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และกศน.มัธยมปลำย จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๑๔ ข้อมูลด้านการศึกษา แสดงระดับของความรู้ความเข้าใจภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสาร

ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาไทย

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

อ่ำนออกเขียนได้ ๒๙ ๕๐.๐ ๓๙ ๖๑.๙ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๑ ๖๘.๘

อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ ๒๕ ๔๓.๑ ๑๙ ๓๐.๒ ๒ ๙.๑ ๔ ๒๕.๐

อ่ำนออกเขียนไม่ได้ ๓ ๕.๒ ๔ ๖.๔ ๒ ๙.๑ - -

เข้ำใจเฉพำะภำษำพูด ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๗ - - ๑ ๖.๒

๑๔) ข้อมูลด้านการศึกษา แสดงระดับของความรู้ความเข้าใจภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสาร

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับของควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำไทยที่ใช้ในกำร

สื่อสำร พบว่ำ ส่วนใหญ่อ่ำนออกเขียนได้ จ�ำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำ คือ อ่ำนไม่ออก

เขียนไม่ได้ จ�ำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ และน้อยท่ีสุดเข้ำใจเฉพำะภำษำพูด จ�ำนวน ๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับของควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำไทยที่ใช้ในกำรสื่อสำร 

พบว่ำ ส่วนใหญ่อ่ำนออกเขยีนได้ จ�ำนวน ๓๙ คน คดิเป็นร้อยละ ๖๑.๙ รองลงมำ คอื อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 

จ�ำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ และน้อยที่สุดเข้ำใจเฉพำะภำษำพูด จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑.๗

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับของควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำไทยท่ีใช้ในกำรส่ือสำร 

พบว่ำ ส่วนใหญ่อ่ำนออกเขียนได้ จ�ำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ รองลงมำเท่ำกัน คือ อ่ำนไม่ออก

เขียนไม่ได้ และอ่ำนออกเขียนได้ จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบริ  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับของควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำไทยที่ใช้ในกำรสื่อสำร 

พบว่ำ ส่วนใหญ่อ่ำนออกเขียนได้ จ�ำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ รองลงมำ อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 

จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุด คือ เข้ำใจเฉพำะภำษำพูด จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๑๕ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงระดับของความรู้ความเข้าใจภาษาอื่น ๆ   

ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาไทย

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๓๗

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๒

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

นอกจำกภำษำไทย
แล้วใช้ภำษำอะไรใน
กำรสื่อสำร

        

ภำษำอังกฤษ ๑ ๑.๗ ๒ ๕.๔ ๑ ๕๐.๐ ๒ ๑๖.๗

ภำษำจีน ๑ ๑.๗ - - - - - -

ภำษำท้องถิ่น 
(ค�ำเมือง)

๕๕ ๙๔.๘ ๒๙ ๗๘.๔ - - - -

ภำษำลำว ๑ ๑.๗ ๒ ๕.๔ - - - -

อื่น ๆ (ม้ง  ลัวะ 
มละบริ)

- - ๔ ๑๐.๘ ๑ ๕๐.๐ ๑๐ ๘๓.๓

๑๕) ข้อมูลด้านการศึกษา แสดงระดับของความรู้ความเข้าใจภาษาอื่น ๆ  

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับของควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำอื่น พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ใช้ภำษำท้องถิ่น (ค�ำเมือง) จ�ำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘ รองลงมำเท่ำกัน คือ ภำษำ

อังกฤษ ภำษำจีน และภำษำลำว  จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับของควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำอื่น พบว่ำ ส่วนใหญ่

ใช้ภำษำท้องถิ่น (ค�ำเมือง) จ�ำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔ รองลงมำ คือ อื่น ๆ (ม้ง ลัวะ มละบริ) 

จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘ น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ภำษำอังกฤษ และภำษำลำว จ�ำนวน ๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๕.๔

ขยายผล ข้อมลูด้ำนกำรศกึษำ แสดงระดับของควำมรูค้วำมเข้ำใจภำษำอืน่ พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกนั 

คือ ใช้ภำษำอังกฤษ และอื่น ๆ (ม้ง ลัวะ มละบริ) จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐

มละบริ ข้อมลูด้ำนกำรศกึษำ แสดงระดับของควำมรูค้วำมเข้ำใจภำษำอืน่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้ภำษำ

อื่น ๆ (ม้ง ลัวะ มละบริ) จ�ำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ รองลงมำภำษำอังกฤษ จ�ำนวน ๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๑๖ ข้อมูลด้านการศึกษา แสดงการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

การเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
 = ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มีเจ้ำหน้ำที่หรือ
อบรม

๔๓ ๗๔.๑ ๕๒ ๘๒.๕ ๑๙ ๘๖.๔ ๑๕ ๙๓.๗

อ่ำนหนังสือจำก
ห้องสมุด

๔ ๖.๙ ๔ ๖.๓ ๑ ๔.๕ ๓ ๑๘.๗

อินเทอร์เน็ต ๔ ๖.๙ ๒ ๓.๒ ๓ ๑๓.๖ ๒ ๑๒.๕

อื่น ๆ (ไม่เคย            
ไม่มีกำรเข้ำถึง
แหล่งเรียนรู้)

๑๕ ๒๕.๙ ๗ ๑๑.๑ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

๑๖) ข้อมูลด้านการศึกษา แสดงการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่หรืออบรม จ�ำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑ รองลงมำ คือ อื่น ๆ  (ไม่เคย/ไม่มีกำร

เข้ำถึงแหล่งเรียนรู้) จ�ำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ อ่ำนหนังสือจำกห้อง

สมุด และอินเทอร์เน็ต จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับจำก

เจ้ำหน้ำที่หรืออบรม จ�ำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ รองลงมำ คือ อื่น ๆ (ไม่เคย/ไม่มีกำรเข้ำถึง

แหล่งเรียนรู้) จ�ำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ และน้อยที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๓.๒

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับจำก

เจ้ำหน้ำที่หรืออบรม จ�ำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ รองลงมำ คือ อินเทอร์เน็ต จ�ำนวน ๓ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ และน้อยที่สุด คือ อ่ำนหนังสือจำกห้องสมุด จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิข้อมลูด้ำนกำรศกึษำ แสดงกำรเข้ำถงึแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ ๆ  พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รบัจำกเจ้ำหน้ำที่

หรืออบรม จ�ำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ รองลงมำอ่ำนหนังสือจำกห้องสมุด จ�ำนวน ๓ คน คิด

เป็นร้อยละ ๑๘.๗ น้อยที่สุดเท่ำกันคืออินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ  (ไม่เคย/ไม่มีกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้) จ�ำนวน 

๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๑๗ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงความสนใจเรื่องการศึกษาต่อ

ความสนใจเรื่อง
การศึกษาต่อ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สนใจ ๑๔ ๒๔.๑ ๑๒ ๑๙.๐ ๖ ๒๗.๓ ๓ ๑๘.๘

ไม่สนใจ ๔๔ ๗๕.๙ ๕๑ ๘๑.๐ ๑๖ ๗๒.๗ ๑๓ ๘๑.๒

ด้ำนที่สนใจศึกษำ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓

กศน. ๑ ๗.๒ ๔ ๓๓.๓ ๒ ๓๓.๓ - -

สำยอำชีพ ๑๐ ๗๑.๔ ๕ ๔๑.๗ ๓ ๕๐.๐ ๓ ๑๐๐.๐

อื่น ๆ  (ปริญญำโท/
สำมัญ) 

๓ ๒๑.๔ ๓ ๒๕.๐ ๑ ๑๖.๗ - -

๑๗) ข้อมูลด้านการศึกษา แสดงความสนใจเรื่องการศึกษาต่อ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงควำมสนใจเรื่องกำรศึกษำต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ไม่สนใจศกึษำต่อ จ�ำนวน ๔๔ คน คดิเป็นร้อยละ ๗๕.๙ และสนใจศกึษำต่อ จ�ำนวน ๑๔ คน คดิเป็นร้อยละ 

๒๔.๑ 

ส�ำหรับผู้สนใจที่จะศึกษำต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่สนใจศึกษำต่อสำยอำชีพ จ�ำนวน ๑๐ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำ คือ อื่น ๆ  (ปริญญำโท/สำมัญ) จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ และน้อยที่สุด 

คือ กศน. จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒

บ้านผาสุข ข้อมลูด้ำนกำรศกึษำ แสดงควำมสนใจเร่ืองกำรศกึษำต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่สนใจศกึษำต่อ 

จ�ำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ และสนใจศึกษำต่อ จ�ำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ 

ส�ำหรับผู้สนใจท่ีจะศกึษำต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่สนใจศึกษำต่อสำยอำชพี จ�ำนวน ๕ คน คดิเป็นร้อยละ 

๔๑.๗ รองลงมำ คือ กศน. จ�ำนวน ๔ คน คดิเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยทีสุ่ด คอื อืน่ ๆ  (ปรญิญำโท/สำมัญ) 

จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงควำมสนใจเรื่องกำรศึกษำต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่สนใจศึกษำต่อ 

จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ และสนใจศึกษำต่อ จ�ำนวน ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ 

ส�ำหรับผู้สนใจที่จะศึกษำต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่สนใจศึกษำต่อสำยอำชีพ จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๕๐.๐ รองลง คือ กศน. จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ  (ปริญญำโท/

สำมัญ) จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงควำมสนใจเรื่องกำรศึกษำต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่สนใจศึกษำ

ต่อ จ�ำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ และสนใจศึกษำต่อ จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ 

ส�ำหรับผู้สนใจที่จะศึกษำต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่สนใจศึกษำต่อสำยอำชีพ จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๑๘ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงการมีผู้ที่ก�าลังศึกษาในครัวเรือนปัจจุบัน

ผู้ก�าลังศึกษา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ไม่มีผู้ที่ก�ำลังศึกษำ ๑๓ ๒๒.๔ ๒๗ ๔๒.๙ ๘ ๓๖.๔ ๓ ๑๘.๘

มีผู้ที่ก�ำลังศึกษำ ๔๕ ๗๗.๖ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๓ ๘๑.๒

จ�ำนวนผู้ก�ำลังศึกษำ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
 = ๓๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

ก�ำลังศึกษำ ๑ คน ๒๔ ๔๑.๔ ๑๙ ๕๒.๘ ๗ ๕๐.๐ ๑ ๗.๗

ก�ำลังศึกษำ ๒ คน ๑๙ ๓๒.๘ ๑๒ ๓๓.๓ ๔ ๒๘.๖ ๘ ๖๑.๕

ก�ำลังศึกษำ ๓ คน ๒ ๒๒.๔ ๕ ๑๓.๙ ๓ ๒๑.๔ ๓ ๒๓.๑

ก�ำลังศึกษำ ๔ คน - - - - - - ๑ ๗.๗

๑๘) ข้อมูลด้านการศึกษา แสดงการมีผู้ที่ก�าลังศึกษาในครัวเรือนปัจจุบัน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรมีผู้ท่ีก�ำลังศึกษำในครัวเรือนปัจจุบัน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีผู้ที่ก�ำลังศึกษำ จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖ และไม่มีผู้ที่ก�ำลังศึกษำ จ�ำนวน 

๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔

ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษำ ๑ คน จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ รองลงมำก�ำลังศึกษำ ๒ คน จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘ และ

น้อยที่สุดก�ำลังศึกษำ ๓ คน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรมีผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือนปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีผูท้ีก่�ำลงัศกึษำ จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๗.๑ และไม่มผีูท้ีก่�ำลงัศึกษำ จ�ำนวน ๒๗ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙

ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษำ ๑ คน จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘ รองลงมำก�ำลังศึกษำ ๒ คน จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และ

น้อยที่สุดก�ำลังศึกษำ ๓ คน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรมีผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือนปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีผู้ที่ก�ำลังศึกษำ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ และไม่มีผู้ที่ก�ำลังศึกษำ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔

ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษำ ๑ คน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน              

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำก�ำลังศึกษำ ๒ คน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุด

ก�ำลังศึกษำ ๓ คน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔

มละบริ ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรมีผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือนปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีผู้ที่ก�ำลังศึกษำ จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ และไม่มีผู้ที่ก�ำลังศึกษำ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษำ ๒ คน จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๑.๕ รองลงมำก�ำลังศึกษำ ๓ คน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ และน้อยที่สุดเท่ำกัน 

คือ ก�ำลังศึกษำ ๑ คน และก�ำลังศึกษำ ๔ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗

ตารางที่ ๑๙ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงการมีผู้ที่ก�าลังศึกษาในครัวเรือนปัจจุบัน (ต่อ) 

ผู้ก�าลังศึกษา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรเดินทำงไปศึกษำ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

เดินเท้ำ ๒๔ ๕๓.๓ ๑๘ ๕๐.๐ ๘ ๕๗.๑ ๕ ๓๘.๕

รถจักรยำน ๒ ๔.๔ ๓ ๘.๓ ๑ ๗.๑ - -

รถจักรยำนยนต์ ๑๒ ๒๖.๗ ๑๒ ๓๓.๓ ๓ ๒๑.๔ ๕ ๓๘.๕

รถโดยสำรประจ�ำทำง ๖ ๑๓.๓ ๘ ๒๒.๒ ๑ ๗.๑ - -

รถรับจ้ำง ๑๔ ๓๑.๑ ๓ ๘.๓ ๔ ๒๘.๖ ๓ ๒๓.๑

อื่น ๆ   - - ๓ ๘.๓ - - - -

ไม่ระบุ - - ๒ ๕.๖ - - - -

สถำนที่ตั้งของสถำน
ศึกษำ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

ในหมู่บ้ำน ๑๖ ๓๕.๕ ๖ ๑๖.๗ ๖ ๔๒.๘ ๕ ๓๘.๕

ในอ�ำเภอ ๒๘ ๖๒.๒ ๑๖ ๔๔.๔ ๖ ๔๒.๘ ๘ ๖๑.๕

ในจังหวัดน่ำน ๔ ๘.๙ ๖ ๑๖.๗ - - - -

กรุงเทพ - - ๓ ๘.๓ ๑ ๗.๑ - -

อื่น ๆ  (ต่ำงจังหวัด) ๔ ๘.๙ ๓ ๘.๓ ๑ ๗.๑ - -

ไม่ระบุ - - ๒ ๕.๕ - - - -

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

๑๙) แสดงการมีผู้ที่ก�าลังศึกษาในครัวเรือนปัจจุบัน (ต่อ)  

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรมีผู้ท่ีก�ำลังศึกษำในครัวเรือนปัจจุบัน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่เดินเท้ำไปศึกษำ จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ รองลงมำโดยสำรรถรับจ้ำง จ�ำนวน                  

๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑ และน้อยที่สุดไปโดยรถจักรยำน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔.๔ 

ส�ำหรับท่ีตั้งของสถำนศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในอ�ำเภอบ่อเกลือ จ�ำนวน ๒๘ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๒.๒ รองลงมำตั้งอยู่ในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ 

ตั้งอยู่ในจังหวัดน่ำน และอื่น ๆ (ต่ำงจังหวัด) จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรมีผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือนปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่

เดินเท้ำไปศึกษำ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำโดยสำรรถจักรยำนยนต์ จ�ำนวน 

๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๒  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖

ส�ำหรับท่ีตั้งของสถำนศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในอ�ำเภอบ่อเกลือ จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๔.๔ รองลงมำเท่ำกัน คือ ตั้งอยู่ในหมู่บ้ำนและตั้งอยู่ในจังหวัดน่ำน จ�ำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๖.๗ และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรมีผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือนปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่

เดินเท้ำไปศึกษำ จ�ำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ รองลงมำโดยสำรรถรับจ้ำง จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกันคือไปรถจักรยำนและโดยสำรรถประจ�ำทำง จ�ำนวน ๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๑

ส�ำหรบัสถำนทีต่ัง้ของสถำนศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในหมูบ้่ำนเท่ำกบัตัง้อยูใ่นอ�ำเภอบ่อเกลอื 

จ�ำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อย ๔๒.๘ รองลงมำเท่ำกัน คือ กรุงเทพและอื่น ๆ (ต่ำงจังหวัด) จ�ำนวน ๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๑

มละบริ ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรมีผู้ที่ก�ำลังศึกษำในครัวเรือนปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่

เดนิเท้ำไปศกึษำเท่ำกบัโดยสำรรถจักรยำนยนต์ จ�ำนวน ๕ คน คดิเป็นร้อยละ ๓๘.๕ รองลงมำโดยรถรับจ้ำง 

จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ 

ส�ำหรับสถำนที่ตั้งของสถำนศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอบ่อเกลือ จ�ำนวน ๘ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๑.๕ รองลงมำตั้งอยู่ในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๒๐ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงค่าใช้จ่ายในการศึกษา และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการศึกษา

ผู้ก�าลังศึกษา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๔๕

จ�านวนตัวอย่าง
= ๓๖

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๔

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๓

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
ต�่ำสุด

๕๐๐ บำท/ปี ๔๐๐ บำท/ปี ๓๖๐ บำท/ปี ๑,๐๐๐ บำท/ปี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
สูงสุด

๑๕๐,๐๐๐ บำท/ปี ๗๕,๐๐๐ บำท/ปี ๑๒๐,๐๐๐ บำท/ปี ๖๐,๐๐๐ บำท/ปี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
เฉลี่ย

๒๖,๑๕๒.๔๔ บำท/
ปี

๑๙,๓๒๘.๑๓ 
บำท/ปี

๑๗,๖๗๖.๖๗ 
บำท/ปี

๑๒,๐๒๒.๕๐ 
บำท/ปี

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำร
ศึกษำ

     

 ทุนส่วนตัว ๔๒ ๙๓.๓ ๓๑ ๘๖.๑ ๑๒ ๘๕.๗ ๑๑ ๘๔.๖

 ทุนรัฐบำล ๓ ๖.๗ ๖ ๑๖.๗ ๒ ๑๔.๓ ๔ ๓๐.๘

 กู้จำกเอกชน ๓ ๖.๗ - - - - - -

 กู้รัฐบำล (กยศ.) ๑ ๒.๒ - - - - - -

 อื่น ๆ (ทุน EDF 
สมำคมกีฬำ           
 คนพิกำร ทุนสมเด็จ
พระเทพ ฯ) 

๒ ๔.๔ ๒ ๕.๖ ๒ ๑๔.๓ ๑ ๗.๗

๒๐) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการศึกษา

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและแหล่งเงินทุน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำเฉลี่ย ๒๖,๑๕๒.๔๔ บำทต่อปี ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำสูงสุด ๑๕๐,๐๐๐ 

บำทต่อปี และค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำต�่ำสุด ๕๐๐ บำทต่อปี

ส�ำหรบัแหล่งเงนิทนุทีใ่ช้ในกำรศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้ทนุส่วนตวั จ�ำนวน ๔๒ คน คดิเป็นร้อยละ 

๙๓.๓ รองลงมำเท่ำกัน คือ ทุนรัฐบำล และกู้จำกเอกชน จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗ และน้อยที่สุด

กู้รัฐบำล (กยศ.) จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและแหล่งเงินทุน พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำเฉลี่ย ๑๙,๓๒๘.๑๓ บำทต่อปี ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำสูงสุด ๗๕,๐๐๐ บำทต่อปี 

และค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำต�่ำสุด ๔๐๐ บำทต่อปี

ส�ำหรบัแหล่งเงนิทนุทีใ่ช้ในกำรศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้ทนุส่วนตวั จ�ำนวน ๓๑ คน คดิเป็นร้อยละ 

๘๖.๑ รองลงมำทุนรัฐบำล จ�ำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ  (ทุน EDF สมำคม

กีฬำคนพิกำร ทุนสมเด็จพระเทพ ฯ) จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและแหล่งเงินทุน พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำเฉลี่ย ๑๗,๖๗๖.๖๗ บำทต่อปี ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำสูงสุด ๑๒๐,๐๐๐ บำทต่อปี 

และค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำต�่ำสุด  ๓๖๐ บำทต่อปี

ส�ำหรบัแหล่งเงนิทนุทีใ่ช้ในกำรศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้ทนุส่วนตวั จ�ำนวน ๑๒ คน คดิเป็นร้อยละ 

๘๕.๗ รองลงมำเท่ำกัน คือ ทุนรัฐบำล และอื่น ๆ (ทุน EDF สมำคมกีฬำคนพิกำร ทุนสมเด็จพระเทพ ฯ)   

จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓

มละบริ ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและแหล่งเงินทุน พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำเฉลี่ย ๑๒,๐๒๒.๕๐ บำทต่อปี ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำสูงสุด ๖๐,๐๐๐ บำทต่อปี 

และค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำต�่ำสุด ๑,๐๐๐ บำทต่อปี

ส�ำหรบัแหล่งเงนิทนุทีใ่ช้ในกำรศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้ทนุส่วนตวั จ�ำนวน ๑๑ คน คดิเป็นร้อยละ 

๘๔.๖ รองลงมำทุนรัฐบำล จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ และน้อยที่สุด อื่น ๆ (ทุน EDF สมำคม

กีฬำคนพิกำร ทุนสมเด็จพระเทพ ฯ)  จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗

ตารางที่ ๒๑ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงระดับความส�าคัญของการศึกษาต่อการด�ารงชีวิต

ความส�าคัญของการ
ศึกษา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ส�ำคัญมำกที่สุด ๓๙ ๖๗.๒ ๓๕ ๕๕.๖ ๑๓ ๕๙.๑ ๓ ๑๘.๗

ส�ำคัญมำก ๑๓ ๒๒.๔ ๑๔ ๒๒.๒ ๗ ๓๑.๘ ๘ ๕๐.๐

ส�ำคัญปำนกลำง ๔ ๖.๙ ๑๒ ๑๙.๑ ๒ ๙.๑ ๔ ๒๕.๐

ส�ำคัญน้อย ๒ ๓.๔ ๒ ๓.๒ - - ๑ ๖.๓

ส�ำคัญน้อยที่สุด - - - - - - - -

คะแนนควำมส�ำคัญ
ของกำรศึกษำต่อกำร
ด�ำรงชีวิต

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕
 คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๓ 
คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๓ 
คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๘ คะแนน

๒๑) ความส�าคัญของการศึกษาต่อการด�ารงชีวิต

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับควำมส�ำคัญของกำรศึกษำต่อกำรด�ำรงชีวิต 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคญัมำกทีส่ดุ จ�ำนวน ๓๙ คน คดิเป็นร้อยละ ๖๗.๒ รองลงมำส�ำคญัมำก จ�ำนวน 

๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ และน้อยที่สุดส�ำคัญน้อย จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ โดยมีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ ๔.๕ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับควำมส�ำคัญของกำรศึกษำต่อกำรด�ำรงชีวิต พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุด จ�ำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ รองลงมำส�ำคัญมำก จ�ำนวน ๑๔ 

คน คดิเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยทีส่ดุส�ำคญัน้อย จ�ำนวน ๒ คน คดิเป็นร้อยละ ๓.๒ โดยมค่ีำเฉล่ียเท่ำกบั 

๔.๓ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับควำมส�ำคัญของกำรศึกษำต่อกำรด�ำรงชีวิตพบว่ำ 

ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคญัมำกทีส่ดุ จ�ำนวน ๑๓ คน คดิเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำส�ำคญัมำก จ�ำนวน ๗ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุดส�ำคัญปำนกลำง จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ ๔.๓ คะแนน

มละบริ ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงระดับควำมส�ำคัญของกำรศึกษำต่อกำรด�ำรงชีวิตพบว่ำ 

ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญมำก จ�ำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำส�ำคัญปำนกลำง จ�ำนวน ๔ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุดส�ำคัญน้อย จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๘ คะแนน

ตารางที่ ๒๒ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการด้านการศึกษา

ได้รับการสนับสนุน จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ไม่ได้รับกำรสนับสนุน ๒๙ ๕๐.๐ ๔๑ ๖๕.๑ ๑๔ ๖๓.๖ ๗ ๔๓.๘

ได้รับกำรสนับสนุน ๒๙ ๕๐.๐ ๒๒ ๓๔.๙ ๘ ๓๖.๔ ๙ ๕๖.๒

เจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ความรู้ ค�าแนะน�า
ด้านการศึกษา  

ได้ให้กำรสนับสนุน ๔๑ ๗๐.๗ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๔ ๖๓.๖ ๔ ๒๕.๐

ไม่ให้กำรสนับสนุน ๑๗ ๒๙.๓ ๒๕ ๓๙.๗ ๘ ๓๖.๔ ๑๒ ๗๕.๐

๒๒) การสนับสนุนจากหน่วยราชการด้านการศึกษา

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรสนับสนุนจำกหน่วยรำชกำรด้ำนกำรศึกษำ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนเท่ำกับได้รับกำรสนับสนุน จ�ำนวน ๒๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕๐.๐

ส�ำหรับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ได้ให้กำรสนับสนุน จ�ำนวน ๔๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗ และไม่ให้กำรสนับสนุน จ�ำนวน ๑๗ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓

บ้านผาสุข  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรสนับสนุนจำกหน่วยรำชกำรด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่ได้รบักำรสนบัสนนุ จ�ำนวน ๔๑ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๖๕.๑ และได้รบักำรสนบัสนนุ จ�ำนวน 

๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙

ส�ำหรับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เจ้ำหน้ำที่ของ

รัฐได้ให้กำรสนับสนุน จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และไม่ให้กำรสนับสนุน จ�ำนวน ๒๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรสนับสนุนจำกหน่วยรำชกำรด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่ได้รบักำรสนบัสนนุจ�ำนวน ๑๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๓.๖ และได้รบักำรสนบัสนนุ จ�ำนวน 

๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔

ส�ำหรับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ได้ให้กำรสนับสนุน จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ และไม่ให้กำรสนับสนุน จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงกำรสนับสนุนจำกหน่วยรำชกำรด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ได้รบักำรสนบัสนนุจ�ำนวน ๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๖.๒ และไม่ได้รบักำรสนบัสนนุ จ�ำนวน ๗ ครัวเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘

ส�ำหรับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ไม่ให้กำรสนับสนุน จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ และได้ให้กำรสนับสนุน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐

ตารางที่ ๒๓ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงการได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ และความพึงพอใจ

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของโครงการฯ

ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ด้านการ
ศึกษาของโครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    พอใจมำกที่สุด ๑๐ ๑๗.๒ ๑๒ ๑๙.๑ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๒

    พอใจมำก ๘ ๑๓.๘ ๙ ๑๔.๓ ๗ ๓๑.๘ ๖ ๓๗.๖

    พอใจปำนกลำง ๓๔ ๕๘.๖ ๓๓ ๕๒.๔ ๑๓ ๕๙.๒ ๗ ๔๓.๘

    พอใจน้อย ๔ ๖.๙ ๗ ๑๑.๑ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๒

    พอใจน้อยที่สุด ๒ ๓.๕ ๒ ๓.๒ - - ๑ ๖.๒

คะแนนควำมพึงพอใจ
ต่อกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรศึกษำ
ของโครงกำรฯ 

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๓๔ คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๓๕ คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๖ คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๓๑ คะแนน

๒๓) การได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการฯ และความพึงพอใจต่อการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่

ด้านการศึกษาของโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี

ด้ำนกำรศึกษำของโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๓๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๕๘.๖ รองลงมำมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ และ

น้อยที่สุดมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๔ 

คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำร

ศึกษำของโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ 

รองลงมำมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ และน้อยที่สุดมีควำมพึงพอใจ

น้อยที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๕ คะแนน

ขยายผล ข้อมลูด้ำนกำรศกึษำ แสดงควำมพงึพอใจต่อกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีด้่ำนกำรศกึษำ

ของโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒ รองลงมำ

มีควำมพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มีควำมพึงพอใจ

ระดับมำกที่สุด และพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖ 

คะแนน

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรศึกษำ

ของโครงกำรฯ  พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘ รองลงมำ

มีควำมพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มีควำมพึงพอใจ

มำกที่สุด น้อย และน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๑ คะแนน

ตารางที่ ๒๔ ข้อมูลด้านการศึกษา  แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านการศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มีปัญหำ ๓๒ ๕๕.๒ ๓๒ ๕๐.๘ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๑ ๖๘.๘

ไม่มีปัญหำ ๒๖ ๔๔.๘ ๓๑ ๔๙.๒ ๘ ๓๖.๔ ๕ ๓๑.๒

ปัญหำ อุปสรรคด้ำน
กำรศึกษำ 

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

ขำดโอกำส
ขำดควำมพร้อม

๑๒ ๓๗.๕ ๑๙ ๕๙.๔ ๔ ๒๘.๖ ๘ ๗๒.๗

อำยุมำกแล้ว ๙ ๒๘.๑ ๕ ๑๕.๖ ๕ ๓๕.๗ ๑ ๙.๑

ขำดค่ำใช้จ่ำย ๙ ๒๘.๑ ๑๐ ๓๑.๓ ๒ ๑๔.๓ ๔ ๓๖.๔

คิดว่ำตนเองไม่มี
ควำมสำมำรถ

๕ ๑๕.๖ - ๑๕.๖ ๑ ๗.๑ - -

ระยะทำงไกลเดินทำง
ไม่สะดวก

- - ๔ ๑๒.๕ ๑ ๗.๑ ๓ ๒๗.๓

ไม่มีเวลำ - - ๓ ๙.๔ ๕ ๓๕.๗ ๑ ๙.๑

อื่น ๆ (ควำมจ�ำไม่ดี  
ไม่ได้ติดตำมงำน ไม่เคย
ได้พบเจ้ำหน้ำที่)

- - ๒ ๖.๓ ๑ ๗.๑ - -

หมำยเหตุ  ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
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๒๔) ปัญหา อุปสรรค ด้านการศึกษา

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงปัญหำ อุปสรรค พบว่ำ ส่วนใหญ่มีปัญหำ จ�ำนวน 

๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ และไม่มีปัญหำ จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘

ปัญหำและอุปสรรค พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดโอกำส ขำดควำมพร้อม จ�ำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ 

๓๗.๕ รองลงมำเท่ำกัน คือ อำยุมำกแล้ว และมีค่ำใช้จ่ำยมำก จ�ำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑ และ

น้อยที่สุด คือ คิดว่ำตนเองไม่มีควำมสำมำรถ จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖

บ้านผาสุข ข้อมูลดำ้นกำรศึกษำ แสดงปัญหำ อุปสรรค พบวำ่ ส่วนใหญ่มีปัญหำ จ�ำนวน ๓๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘ และไม่มีปัญหำ จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒

ปัญหำและอุปสรรค พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดโอกำส ขำดควำมพร้อม จ�ำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ 

๕๙.๔ รองลงมำ คือ มีค่ำใช้จ่ำยมำก จ�ำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ  (ควำม

จ�ำไม่ดี ไม่ได้ติดตำมงำน ไม่เคยได้พบเจ้ำหน้ำที่) จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงปัญหำ อุปสรรค  พบว่ำ ส่วนใหญ่มีปัญหำ จ�ำนวน ๑๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ และไม่มีปัญหำ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔

ปัญหำและอุปสรรค พบว่ำ ส่วนใหญ่ อำยุมำกแล้วเท่ำกับไม่มีเวลำ จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ 

๓๕.๗ รองลงมำขำดโอกำส ขำดควำมพร้อม จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ 

คิดว่ำตนเองไม่มีควำมสำมำรถ ระยะทำงไกลเดินทำงไม่สะดวก และอื่น ๆ (ควำมจ�ำไม่ดี ไม่ได้ติดตำมงำน 

ไม่เคยได้พบเจ้ำหน้ำที่) จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ แสดงปัญหำ อุปสรรค พบว่ำ ส่วนใหญ่มีปัญหำ จ�ำนวน ๑๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ และไม่มีปัญหำ จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒

ปัญหำและอุปสรรค พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดโอกำส ขำดควำมพร้อม จ�ำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ 

๗๒.๗ รองลงมำ มีค่ำใช้จ่ำยมำก จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ อำยุมำก

แล้ว ไม่มีเวลำ จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑
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ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา มีรำยละเอียดดังนี้

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

๑. สนับสนุนทุนกำรศึกษำ
และสวัสดิกำรรถรับส่ง 
๒. สนับสนุนอบรมจำก
เจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง
๓. สนับสนุนอบรมกำร
สือ่สำร กำรตดิต่อรำชกำร 
กำรต้อนรับนักท่องเที่ยว
๔. สนับสนุนอบรมให้ค�ำ
แ น ะ น� ำ เ ก่ี ย ว กั บ ก ำ ร
ประกอบอำชีพ
๕. ส ่งเสริมควำมรู ้ด ้ำน
ป่ำไม้ และด้ำนกำรเกษตร 
เช่น ไม้ผล สับปะรด และ
มะขำม เป็นต้น
๖. ค�ำแนะน�ำในกำรศึกษำ
หำควำมรู้
๗. เจ้ำหน้ำที่ควรติดตำม
ผลกำรสนับสนุนต่ำง ๆ ที่
ผ่ำนมำ

๑. ควรมีทุนกำรศึกษำ
ส�ำหรับเด็กยำกจน และ
เด็กในชุมชน ให้ได้รับกำร
ศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
๒. อยำกให ้สอนภำษำ
อังกฤษ
๓. อยำกให ้ โครงกำรฯ 
สอนหนังสือเด็ก ๆ
๔. ช ่ ว ย ให ้ ค� ำ แนะน� ำ 
ส ่งเสริมด ้ำนกำรศึกษำ 
และอบรมกำร เ รียน รู ้
เพิ่มเติม
๕. อยำกให้ด�ำเนินกำร
ต่อเนื่อง
๖. อยำกให ้ เจ ้ ำหน ้ำที่
จัดกิจกรรมบ่อย ๆ

๑. อยำกให ้ เจ ้ ำหน ้ำที่
เข้ำมำมำกขึ้น
๒. อยำกให้ส่งเสริมด้ำน
กำรอ่ำนมำกขึ้น
๓. ขอให้มีที่เรียนเพิ่ม
๔. ส ่ ง เ ส ริ ม ค ว ำ ม รู ้
ด้ำนอื่น ๆ บ้ำง
๕. ช ่ ว ย เ ห ลื อ ทุ น ก ำ ร
ศึกษำและค ่ ำ เดินทำง
อย่ำงต่อเนื่อง
๖. อยำกให้หน่วยงำนแจก
จักรยำน
๗. อยำกให ้ เจ ้ ำหน ้ำที่
เข้ำมำแนะน�ำกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
๘. อยำกได้ครูมำช่วยสอน
ในโรงเรียน เนื่องจำกเด็ก
นัก เรียนมีจ� ำนวนมำก
ท�ำให้ครูดูแลเด็กไม่ท่ัวถึง 
เด็กยังอ่ำนไม่ออกเขียน
ไม่ได้
๙. อยำกให้หน่วยงำนแจก
จักรยำนสำธำรณะ
๑๐. อยำกให้สนับสนุน
ทุนกำรศึกษำให้หลำน

๑. อยำกให้เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำ
มำมำกขึ้น 
๒. อยำกให้ส่งเสริมด้ำน
กำรอ่ำนมำกขึ้น 
๓. ขอให้มีที่เรียนเพิ่ม 
๔. ส ่งเสริมควำมรู ้ด ้ำน 
อื่น ๆ บ้ำง 
๕. ช่วยเหลอืทนุกำรศกึษำ
และค ่ ำ เดินทำงอย ่ ำง
ต่อเนื่อง 
๖. อยำกให้หน่วยงำนแจก
จักรยำน
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ตอนที ่๓ ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ตารางที่ ๒๕ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงข้อมูลสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

สุขภาพ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

แข็งแรงดี/
ไม่มีโรคประจ�ำตัว

๔๔ ๗๕.๙  ๓๗ ๕๘.๗  ๑๖  ๗๒.๗  ๑๓ ๘๑.๒ 

ไม่แข็งแรง/
มีโรคประจ�ำตัว 

๑๔ ๒๔.๑ ๒๖ ๔๑.๓ ๖ ๒๗.๓ ๓ ๑๘.๘

โรคประจ�ำตัว จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๒๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๓

ควำมดัน ๔ ๒๘.๖ ๘ ๓๐.๘ ๓ ๕๐.๐

ทำงเดินอำหำร ๑ ๗.๑ ๖ ๒๓.๑ ๒ ๓๓.๓

ริดสีดวงทวำร ๑ ๗.๑

โรคชรำ ๑ ๗.๑

ปวดเอว ๑ ๗.๑

ปวดข้อ ๑ ๗.๑ ๙ ๓๔.๖

โรคปอด ๑ ๗.๑

ไอ ๑ ๗.๑

ไข้หวัด ๑ ๗.๑

โรคกระเพำะอำหำร ๑ ๗.๑

พิกำร ๑ ๗.๑ ๒ ๗.๗

ไต ๑ ๓.๘

ไมเกรน ๑ ๓.๘

เบำหวำน ๒ ๗.๗

ปวดกล้ำมเนื้อ ๕ ๑๙.๒

อื่น ๆ  (มดลูกอักเสบ/
ตับ
ทำงเดินหำยใจ/หอบ/
นิ่ว/ไทยรอยด์

๕ ๑๙.๒ ๑ ๑๖.๗

เวียนศรีษะ ๑ ๓๓.๓

ลิ้นหัวใจรั่ว ๑ ๓๓.๓

ตำเป็นต้อ ๑ ๓๓.๓
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๒๕) แสดงข้อมูลสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงข้อมูลสุขภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีสุขภำพแข็งแรงดี/ไม่มีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน ๔๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙ และสุขภำพ

ไม่แข็งแรง/มีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑ 

ส�ำหรับโรคประจ�ำตัว พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นโรคควำมดัน จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ 

รองลงมำเท่ำกัน คือ โรคทำงเดินอำหำร โรคริดสีดวงทวำร โรคชรำ ปวดเอว ปวดข้อ โรคปอด ไอ ไข้หวัด 

โรคกระเพำะอำหำร และพิกำร จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ 

บ้านผาสุข  ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงข้อมูลสุขภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่

สุขภำพแข็งแรงดี/ไม่มีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน ๓๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗ และสุขภำพไม่แข็งแรง/

มีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓

ส�ำหรบัโรคประจ�ำตัว พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นโรคปวดข้อ จ�ำนวน ๙ คน คดิเป็นร้อยละ ๓๔.๖ รองลงมำ 

คือ โรคควำมดัน จ�ำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ โรคไต และโรคไมเกรน 

จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ 

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงข้อมูลสุขภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่

สุขภำพแข็งแรงดี/ไม่มีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ และสุขภำพไม่แข็งแรง/

มีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ 

ส�ำหรับโรคประจ�ำตัว พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นโรคควำมดัน จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

รองลงมำ คือ โรคทำงเดินอำหำร จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุดคือ อื่น ๆ (มดลูก

อักเสบ/ตับ/ทำงเดินหำยใจ/หอบ/นิ่ว/ไทยรอยด์) จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗

มละบริ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงข้อมูลสุขภำพของผู้รับกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ ผู ้ตอบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสุขภำพแข็งแรงดี/ไม่มีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ 

และสุขภำพไม่แข็งแรง/มีโรคประจ�ำตัว จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ 

ส�ำหรับโรคประจ�ำตัว พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นโรคเวียนศรีษะ ลิ้นหัวใจรั่ว และตำเป็นต้อ มีจ�ำนวน

เท่ำกัน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๒๖ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงข้อมูลสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน  

สุขภาพ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

แข็งแรงดีไม่มีโรค  ๓ ๘.๖  ๒  ๓.๒  ๑ ๔.๕  ๑๖  ๑๐๐.๐

แข็งแรงดี ๑ คน ๓ ๕.๒ ๒ ๓.๒ ๒ ๙.๑ - -

แข็งแรงดี ๒ คน ๕ ๘.๖ ๘ ๑๒.๗ ๓ ๑๓.๖ - -

แข็งแรงดี ๓ คน ๓ ๕.๒ ๑๙ ๓๐.๒ ๔ ๑๘.๒ - -

แข็งแรงดี ๔ คน ๑๖ ๒๗.๖ ๑๒ ๑๙.๑ ๕ ๒๒.๗ - -

แข็งแรงดี ๕ คน ๑๒ ๒๐.๗ ๑๑ ๑๗.๕ ๓ ๑๓.๖ - -

แข็งแรงดี ๖ คน ๑๑ ๑๘.๙ ๕ ๗.๙ ๔ ๑๘.๒ - -

แข็งแรงดี ๗ คน ๔ ๖.๙ ๒ ๓.๒ - - - -

แข็งแรงดี ๘ คน  - - ๒ ๓.๒ - - - -

แข็งแรงดี ๙ คนขึ้น
ไป 

๑ ๑.๗ - - - - - -

สมำชิกในครัวเรือนที่
เจ็บป่วย

      - -

 ไม่มีสมำชิกที่เจ็บ
ป่วย

๓๓ ๕๖.๙ ๓๓ ๕๒.๔ ๑๓ ๕๙.๑ ๑๖ ๑๐๐.๐

 มีสมำชิกป่วย ๑ คน ๑๗ ๒๙.๓ ๑๙ ๓๐.๒ ๗ ๓๑.๘ - -

 มีสมำชิกป่วย ๒ คน ๕ ๘.๖ ๗ ๑๑.๑ ๒ ๙.๑ - -

 มีสมำชิกป่วย ๓ คน ๒ ๓.๕ ๓ ๔.๘ - - - -

 มีสมำชิกป่วย ๔ คน ๑ ๑.๗ - - - - - -

 มีสมำชิกป่วย ๕ คน - - ๑ ๑.๖ - - - -

๒๖) สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน  

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงข้อมูลสุขภำพของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่สุขภำพแข็งแรงดี ๔ คน จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ รองลงมำ คือ สุขภำพ

แข็งแรงดี ๕ คน จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ และน้อยที่สุด คือ สุขภำพแข็งแรงดี ๙ คน

ขึ้นไป จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

ส�ำหรบัสมำชกิในครวัเรอืนทีเ่จบ็ป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มสีมำชกิทีเ่จ็บป่วย จ�ำนวน ๓๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙ รองลงมำมีสมำชิกป่วย ๑ คน จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓ และ

น้อยที่สุดมีสมำชิกที่ป่วย ๔ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงข้อมูลสุขภำพของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่

สุขภำพแข็งแรงดี ๓ คน จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ รองลงมำสุขภำพแข็งแรงดี ๔ คน 

จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ และน้อยที่สุดสุขภำพแข็งแรงดีเท่ำกัน คือ แข็งแรงดีไม่มีโรค 

แข็งแรงดี ๑ คน แข็งแรงดี ๗ คน และแข็งแรงดี ๘ คน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒

ส�ำหรบัสมำชกิในครวัเรอืนทีเ่จบ็ป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มสีมำชกิทีเ่จ็บป่วย จ�ำนวน ๓๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ รองลงมำ คือ มีสมำชิกป่วย ๑ คน จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ และ

น้อยที่สุด คือ มีสมำชิกป่วย ๕ คน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงข้อมูลสุขภำพของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่

สุขภำพแข็งแรงดี ๔ คน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ รองลงมำเท่ำกัน คือ สุขภำพแข็งแรงด ี

๓ คน และ ๖ คน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุด คือ แข็งแรงดีไม่มีโรค จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

ส�ำหรบัสมำชกิในครวัเรอืนทีเ่จบ็ป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มสีมำชกิทีเ่จ็บป่วย จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำ มีสมำชิกป่วย ๑ คน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และ

น้อยที่สุดมีสมำชิกป่วย ๒ คน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบริ ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุ แสดงข้อมลูสุขภำพของสมำชกิในครวัเรอืน พบว่ำ ส่วนใหญ่สขุภำพ

แข็งแรงดีไม่มีโรค จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ส�ำหรบัสมำชกิในครวัเรอืนทีเ่จบ็ป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มสีมำชกิทีเ่จ็บป่วย จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที ่๒๗ ข้อมูลด้านสาธารณสขุ แสดงวธีิการรกัษาและสถานพยาบาลทีน่ยิมไปใช้บรกิารเมือ่เจบ็ป่วย

การรักษา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

วิธีกำรรักษำเมื่อเจ็บป่วย         

ใช้สมุนไพร ๑๕ ๒๕.๙ ๓๙ ๖๑.๙ ๙ ๔๐.๙ ๑๐ ๖๒.๕

ซื้อยำรับประทำนเอง ๕ ๘.๖ ๒๒ ๓๔.๙ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๒

รักษำโดยหมอสถำนี
อนำมัย

๕๐ ๘๖.๒ ๔๕ ๗๑.๔ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๑๕ ๙๓.๗

รักษำโดยหมอพื้นบ้ำน ๔ ๖.๙ ๕ ๗.๙ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

รักษำโดยหมอ
โรงพยำบำลในอ�ำเภอ

๓๕ ๖๐.๓ ๓๕ ๕๕.๖ ๑๘ ๘๑.๘ ๙ ๕๖.๒

รักษำโดยหมอ
โรงพยำบำลประจ�ำจงัหวดั

๔ ๖.๙ ๑๑ ๑๗.๕ ๖ ๒๗.๓ ๔ ๒๕.๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การรักษา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สถำนพยำบำลที่นิยมไปใช้
บริกำรเมื่อเจ็บป่วย

        

สถำนพยำบำลของรัฐ 
เช่น อนำมัย โรงพยำบำล

๕๗ ๙๘.๓ ๖๓ ๑๐๐.๐ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๑๖ ๑๐๐.๐

หมอพื้นบ้ำน ๔ ๖.๙ ๗ ๑๑.๑ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๒

โรงพยำบำลเอกชน/
คลินิก

๑๐ ๑๗.๒ ๔ ๖.๔ ๕ ๒๒.๗ - -

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ
รำชกำรในหมู่บ้ำน

๘ ๑๓.๘ ๑๔ ๒๒.๒ ๖ ๒๗.๓ ๔ ๒๕.๐

อื่น ๆ  - - - - ๑ ๔.๕ - -

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

๒๗) วิธีการรักษาและสถานพยาบาลที่นิยมไปใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนสำธำรณสุข แสดงวธิกีำรรักษำและสถำนพยำบำลทีน่ยิมไปใช้บริกำร

เมื่อเจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่รักษำโดยหมอสถำนีอนำมัย จ�ำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ 

รองลงมำรกัษำโดยหมอจำกโรงพยำบำลในอ�ำเภอ จ�ำนวน ๓๕ คน คดิเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั 

คอื กำรรกัษำโดยหมอพืน้บ้ำนและรกัษำโดยหมอโรงพยำบำลประจ�ำจงัหวดั จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ 

๖.๙ 

ส�ำหรับสถำนพยำบำลที่นิยมไปใช้บริกำรเมื่อเจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไปสถำนพยำบำลของรัฐ 

เช่น สถำนีอนำมัย โรงพยำบำล จ�ำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓ รองลงมำโรงพยำบำลเอกชน/คลินิก 

จ�ำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ และน้อยที่สุดหมอพื้นบ้ำน จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงวิธีกำรรักษำและสถำนพยำบำลที่นิยมไปใช้บริกำร

เมื่อเจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่รักษำโดยสถำนีอนำมัย จ�ำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำใช้

สมุนไพร จ�ำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙ และน้อยที่สุดรักษำโดยหมอพื้นบ้ำน จ�ำนวน ๕ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๙

ส�ำหรับสถำนพยำบำลที่นิยมไปใช้บริกำรเมื่อเจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไปสถำนพยำบำลของรัฐ 

เช่น สถำนีอนำมัย โรงพยำบำล จ�ำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ของรำชกำรในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุดโรงพยำบำลเอกชน/คลินิก 

จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔

ตารางที ่๒๗ ข้อมูลด้านสาธารณสขุ แสดงวธีิการรกัษาและสถานพยาบาลทีน่ยิมไปใช้บรกิารเมือ่เจบ็ป่วย 

(ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงวิธีกำรรักษำและสถำนพยำบำลที่นิยมไปใช้บริกำรเมื่อ

เจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่รักษำโดยหมอที่สถำนีอนำมัย จ�ำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมำ

รักษำโดยหมอโรงพยำบำลในอ�ำเภอ จ�ำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกันรักษำ

โดยหมอพื้นบ้ำน  จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ 

ส�ำหรับสถำนพยำบำลที่นิยมไปใช้บริกำรเมื่อเจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไปสถำนพยำบำลของรัฐ 

เช่น อนำมัย โรงพยำบำล จ�ำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ

รำชกำรในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ หมอพื้นบ้ำน และอื่น ๆ 

(อสม.) จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบริ ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุ แสดงวธีิกำรรกัษำและสถำนพยำบำลทีน่ยิมไปใช้บรกิำรเมือ่เจ็บป่วย 

พบว่ำ ส่วนใหญ่รักษำโดยหมอที่สถำนีอนำมัย จ�ำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ รองลงมำใช้สมุนไพร 

จ�ำนวน ๑๐ คน คดิเป็นร้อยละ ๖๒.๕ และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื ซือ้ยำรบัประทำนเอง รักษำโดยหมอพืน้บ้ำน 

จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ 

ส�ำหรับสถำนพยำบำลที่นิยมไปใช้บริกำรเมื่อเจ็บป่วย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไปสถำนพยำบำลของรัฐ 

เช่น อนำมัย โรงพยำบำล จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ

รำชกำรในหมูบ้่ำน จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยทีสุ่ดรักษำโดยหมอพ้ืนบ้ำน จ�ำนวน ๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

ตารางที่ ๒๘ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงความถี่ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

ความถี่

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ควำมถี่ในกำร
รักษำ

    

ทุกอำทิตย์ - - ๑ ๑.๖ ๑ ๔.๕ - -

ทุกเดือน ๙ ๑๕.๕ ๗ ๑๑.๑ - - - -

ทุก ๓ เดือน ๒ ๓.๕ ๘ ๑๒.๗ ๓ ๑๖.๖ ๑ ๖.๒

ทุก ๖ เดือน - - ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๒

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๑ ๑๙.๐ ๗ ๑๑.๑ - - - -

เฉพำะเวลำ
เจ็บป่วย

๓๕ ๖๐.๓ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๗ ๗๗.๓ ๑๔ ๘๗.๕

อื่น ๆ
(๓ ครั้งต่อปี)

๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ความถี่

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ควำมถี่ในกำร
รักษำของสมำชิก
ในครัวเรือน

        

ทุกอำทิตย์ - - ๒ ๓.๒ - - - -

ทุกเดือน ๖ ๑๐.๓ ๑๐ ๑๕.๙ - - - -

ทุก ๓ เดือน ๑ ๑.๗ ๖ ๙.๕ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

ทุก ๖ เดือน ๑ ๑.๗ ๕ ๗.๙ - - ๑ ๖.๒

ปีละ ๑ ครั้ง ๗ ๑๒.๑ ๕ ๗.๙ - - - -

เฉพำะเวลำเจ็บ
ป่วย

๔๑ ๗๐.๗ ๓๓ ๕๒.๔ ๒๐ ๙๐.๙ ๑๔ ๘๗.๕

อื่น ๆ (๓ ครั้งต่อ
ปี ทุก ๒ เดือน)

๒ ๓.๕ ๒ ๓.๒ - - - -

๒๘) ความถี่ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงควำมถี่ในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล พบว่ำ             

ส่วนใหญ่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเฉพำะเวลำเจ็บป่วย จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ 

รองลงมำรักษำพยำบำลปีละ ๑ ครั้ง จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ 

(๓ ครั้ง/ปี) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

ส�ำหรับควำมถี่ในกำรรักษำของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่รักษำเฉพำะเวลำเจ็บป่วย 

จ�ำนวน ๔๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗ รองลงมำรักษำปีละ ๑ ครั้ง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๒.๑ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ รักษำทุก ๓ เดือน และทุก ๖ เดือน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงควำมถี่ในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่

เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเฉพำะเวลำเจ็บป่วย จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ รองลงมำรักษำ

พยำบำลทุก ๓ เดือน จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ทุกอำทิตย์ และ

อื่น ๆ (๓ ครั้ง/ปี) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ส�ำหรับกำรควำมถี่ในกำรรักษำของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล

เฉพำะเวลำเจบ็ป่วย จ�ำนวน ๓๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๒.๔ รองลงมำรักษำพยำบำลทกุเดือน จ�ำนวน 

๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ทุกอำทิตย์ และอื่น ๆ (๓ ครั้ง/ปี/ทุกเดือน) 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒

ตารางที่ ๒๘ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงความถี่ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงควำมถี่ในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่

เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเฉพำะเวลำเจ็บป่วย จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓ รองลงมำรักษำ

พยำบำลทุก ๓ เดือน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ทุกอำทิตย์และ

ทุก ๖ เดือน จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

ส�ำหรบัควำมถีใ่นกำรรกัษำของสมำชกิในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเฉพำะ

เวลำเจ็บป่วย จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ รองลงมำรักษำพยำบำลทุก ๓ เดือน จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบริ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงควำมถี่ในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่

เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลเฉพำะเวลำเจ็บป่วย จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ รองลงมำเท่ำ

กัน คือรักษำพยำบำลทุก ๓ เดือน และทุก ๖ เดือน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ 

ส�ำหรับควำมถี่ในกำรรักษำของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่รักษำพยำบำลเฉพำะเวลำ

เจ็บป่วย จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ รองลงมำเท่ำกัน คือ รักษำพยำบำลทุก ๓ เดือน 

และทุก ๖ เดือน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ 

ตารางที่ ๒๙ ข้อมูลด้านสาธารณสุข แสดงแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

แหล่งวัตถุดิบ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

วัตถุดิบในกำร
ประกอบอำหำร

        

ปลูกผักสวนครัว ๕๓ ๙๑.๔ ๕๔ ๘๕.๗ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๑๖ ๑๐๐.๐

หำจำกไร่นำ ๒๗ ๔๖.๕ ๒๙ ๔๖.๐ ๑๔ ๖๓.๖ ๗ ๔๓.๗

สัตว์บกที่เลี้ยงเอง ๓๘ ๖๕.๕ ๓๐ ๔๗.๖ ๑๕ ๖๘.๒ ๑๐ ๖๒.๕

สัตว์น�้ำที่เลี้ยงเอง ๓๕ ๖๐.๓ ๑๘ ๒๘.๖ ๑๔ ๖๓.๖ ๙ ๕๖.๒

ซื้อ ๔๑ ๗๐.๗ ๔๔ ๖๙.๘ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๑ ๖๘.๗

อื่น ๆ (หำตำมแหล่ง
น�้ำตำมธรรมชำติ)

๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ ๑ ๔.๕ - -

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

๒๙) แหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงแหล่งวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ปลกูผกัสวนครวัมำประกอบอำหำร จ�ำนวน ๕๓ คน คดิเป็นร้อยละ ๙๑.๔ รองลงมำซือ้มำประกอบ

อำหำร จ�ำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗ และน้อยที่สุด อื่น ๆ  (หำตำมแหล่งน�้ำตำมธรรมชำติ) จ�ำนวน 

๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุ แสดงแหล่งวตัถุดิบในกำรประกอบอำหำร พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลกู

ผักสวนครัวมำประกอบอำหำร จ�ำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗ รองลงมำซ้ือมำประกอบอำหำร 

จ�ำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘ และน้อยที่สุดอื่น ๆ (หำตำมแหล่งน�้ำตำมธรรมชำติ) จ�ำนวน ๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงแหล่งวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูก

ผักสวนครัวมำประกอบอำหำร จ�ำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมำซื้อมำประกอบอำหำร 

จ�ำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และน้อยที่สุด อื่น ๆ (หำตำมแหล่งน�้ำธรรมชำติ) จ�ำนวน ๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงแหล่งวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูก

ผักสวนครัวมำประกอบอำหำร จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมำซื้อมำประกอบอำหำร 

จ�ำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ และน้อยที่สุดหำจำกไร่นำ จ�ำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗

ตารางที่ ๓๐ ข้อมูลด้านสาธารณสุข แสดงพฤติกรรมการดื่มสุรา

พฤติกรรมการ
ดื่มสุรา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ดื่ม ๔๗ ๘๑.๐ ๕๑ ๘๑.๐ ๑๕ ๖๘.๒ ๕ ๓๑.๓

ไม่ดื่ม ๑๑ ๑๙.๐ ๑๒ ๑๙.๐ ๗ ๓๑.๘ ๑๑ ๖๘.๗

๓๐) พฤติกรรมการดื่มสุรา

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงพฤติกรรมกำรดื่มสุรำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ดื่มสุรำ 

จ�ำนวน ๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ และไม่ดื่มสุรำ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงพฤติกรรมกำรดื่มสุรำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ดื่มสุรำ จ�ำนวน 

๕๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ และไม่ดื่มสุรำ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงพฤติกรรมกำรดื่มสุรำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ดื่มสุรำ จ�ำนวน ๑๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ และไม่ดื่มสุรำ จ�ำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ 

มละบร ิข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงพฤติกรรมกำรดื่มสุรำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรำ จ�ำนวน ๑๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ และดื่มสุรำ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๓๑ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงความถี่และแหล่งที่มาของสุรา

พฤติกรรมการดื่มสุรา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ควำมถี่ของกำรดื่มสุรำ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

ทุกวัน ๑ ๒.๑ ๗ ๑๓.๗ ๒ ๑๓.๓ - -

ดื่มสัปดำห์ละ ๒-๓ ครั้ง ๑๔ ๒๙.๘ ๒๕ ๔๙.๐ ๒ ๑๓.๓ - -

ทุกสัปดำห์ - - ๒ ๓.๙ - - - -

ทุกเดือน ๕ ๑๐.๖ - - - - - -

ดื่มเดือนละ ๒-๓ ครั้ง ๗ ๑๔.๙ ๗ ๑๓.๗ ๕ ๓๓.๓ ๔ ๘๐.๐

ดื่มเฉพำะช่วงเทศกำล
รื่นเริง

๑๕ ๓๑.๙ ๙ ๑๗.๖ ๖ ๔๐.๕ ๑ ๒๐.๐

บำงครั้ง ๕ ๑๐.๖ ๑ ๒.๐ - - -

แหล่งที่มำ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

ซื้อ ๔๒ ๘๙.๔ ๔๑ ๘๐.๔ ๑๒ ๘๕.๘ ๔ ๘๐.๐

ต้มเอง - - ๑ ๒ ๑ ๗.๑ - -

เพื่อนบ้ำน ๕ ๑๐.๖ ๙ ๑๗.๖ ๑ ๗.๑ ๑ ๒๐.๐

อื่น ๆ  - - - - - - - -

๓๑) ความถี่และแหล่งที่มาของสุรา

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงควำมถี่และแหล่งที่มำของสุรำ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ดื่มสุรำเฉพำะช่วงเทศกำลรื่นเริง จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙ รองลงมำดื่มสุรำสัปดำห์ละ 

๒-๓ ครั้ง จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘ และน้อยที่สุด คือ ดื่มทุกวัน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ 

ส�ำหรบัแหล่งท่ีมำของสรุำ พบว่ำ ส่วนใหญ่โดยกำรซือ้ จ�ำนวน ๔๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๙.๔ 

รองลงมำจำกเพื่อนบ้ำน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖ 

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุแสดงควำมถีแ่ละแหล่งทีม่ำของสรุำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ดืม่สปัดำห์ละ 

๒-๓ ครั้ง จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐ รองลงมำดื่มเฉพำะเทศกำลรื่นเริง จ�ำนวน ๙ ครัว

เรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖ และน้อยที่สุด คือ ดื่มบำงครั้ง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 

ส�ำหรบัแหล่งท่ีมำของสรุำ พบว่ำ ส่วนใหญ่โดยกำรซือ้ จ�ำนวน ๔๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๐.๔ 

รองลงมำจำกเพือ่นบ้ำน จ�ำนวน ๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๗.๖ และน้อยทีส่ดุต้มเอง จ�ำนวน ๑ ครัวเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุแสดงควำมถีแ่ละแหล่งท่ีมำของสรุำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ดืม่สรุำเฉพำะ

ช่วงเทศกำลรื่นเริง จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕ รองลงมำดื่มเดือนละ ๒-๓ ครั้ง จ�ำนวน ๕ 

ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื ด่ืมทกุวนั และด่ืมสรุำสปัดำห์ละ ๒-๓ ครัง้ จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ 

ส�ำหรบัแหล่งท่ีมำของสรุำ พบว่ำ ส่วนใหญ่โดยกำรซือ้ จ�ำนวน ๑๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๕.๘ 

รองลงมำเท่ำกัน คือ ต้มเอง และจำกเพื่อนบ้ำน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑

มละบริ ข้อมูลดำ้นสำธำรณสุขแสดงควำมถี่และแหล่งที่มำของสุรำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ดื่มเดือนละ 

๒-๓ ครัง้ จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลงมำดืม่เฉพำะช่วงเทศกำลรืน่เรงิ จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 

ส�ำหรับแหล่งที่มำของสุรำ พบว่ำ ส่วนใหญ่โดยกำรซื้อ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ 

รองลงมำจำกเพื่อนบ้ำน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 

ตารางที่ ๓๒ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการมีคนป่วยที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

การมีคนป่วยที่
ไม่สามารถประกอบ

อาชีพได้

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 มี ๒ ๓.๔ ๗ ๑๑.๑ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๓

 ไม่มี ๕๖ ๙๖.๖ ๕๖ ๘๘.๙ ๒๑ ๙๕.๕ ๑๕ ๙๓.๗

โรคที่เป็น จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

 ควำมดันโลหิตสูง - - ๓ ๔๒.๙ - - - -

 เบำหวำน - - ๒ ๒๘.๖ - - - -

 ภูมิแพ้ - - ๑ ๑๔.๓ - - - -

 กล้ำมเนื้อ - - - - ๑ ๑๐๐.๐ - -

 พิกำร - - - - - - - -

 หอบหืด - - ๑ ๑๔.๓ - - - -

 อัมพำต ๑ ๕๐.๐ - - - - - -

 มะเร็ง ๑ ๕๐.๐ - - - - - -

 ผ่ำตัดขำ - - - - - - - -

 วัณโรค - - - - - - ๑ ๑๐๐.๐

 ไม่ระบุ - - - - - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๓๒) แสดงการมีคนป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุ แสดงกำรมคีนป่วยไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่มีคนป่วยที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ จ�ำนวน ๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖ และมี

คนป่วยที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ ส�ำหรับโรคที่เป็น พบว่ำ 

ป่วยเป็นอัมพำต และโรคมะเร็ง จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีคนป่วยไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่มีคนป่วยที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ จ�ำนวน ๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙ และมี

คนป่วยที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ ส�ำหรับโรคที่เป็น พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคควำมดนัโลหติสงู จ�ำนวน ๓ คน คดิเป็นร้อยละ ๔๒.๙ รองลงมำโรคเบำหวำน จ�ำนวน 

๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ โรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๔.๓

ขยายผล ขอ้มูลดำ้นสำธำรณสขุ แสดงกำรมีคนปว่ยไมส่ำมำรถประกอบอำชพีได้ พบว่ำ สว่นใหญ่

ไม่มีคนป่วยที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕ และมีคนป่วยที่

ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ ส�ำหรับโรคที่เป็น พบว่ำ ป่วยเป็น

โรคกล้ำมเนื้อ จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

มละบร ิข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีคนป่วยไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ไม่มีคนป่วยที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ และมีคนป่วยที่

ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ ส�ำหรับโรคที่เป็น พบว่ำ ป่วยเป็น

โรควัณโรค จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๓๓ ข้อมูลด้านสาธารณสุข แสดงการมีความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การมีความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    มี ๓๑ ๕๓.๔ ๓๑ ๔๙.๒ ๑๙ ๘๖.๔ ๑๕ ๙๓.๗

    ไม่มี ๒๗ ๔๖.๖ ๓๒ ๕๐.๘ ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๓

๓๓) การมีความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีควำมรู้เรื่องปฐมพยำบำลเบื้องต้น พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีควำมรู้เรื่องกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ และไม่มี

ควำมรู้เรื่องกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีควำมรู้เรื่องปฐมพยำบำลเบื้องต้น พบว่ำ ส่วนใหญ่

ไม่มีควำมรู้เรื่องกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น จ�ำนวน ๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘ และมีควำมรู้เรื่อง

กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีควำมรู้เรื่องปฐมพยำบำลเบื้องต้น พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีควำมรู้เร่ืองปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ และไม่มีควำมรู้เรื่อง

ปฐมพยำบำลเบื้องต้น จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ 

มละบริ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีควำมรู้เรื่องปฐมพยำบำลเบื้องต้น พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีควำมรู้เร่ืองปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ และไม่มีควำมรู้เรื่อง

ปฐมพยำบำลเบื้องต้น จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ 

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้ 

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

๑. กำรทำนยำสำมัญ
ประจ�ำบ้ำน 
๒. ก ำ ร ดื่ ม เ ก ลื อ แ ร ่
ทดแทนน�้ำในร ่ำงกำย
จำกอำกำรปวดท ้อง 
ท้องร่วง 
๓. กำรดำมแขนขำ (หัก) 
ก่อนใส่เฝือกได้ 
๔. กำรใช้สมุนไพร 
๕. กำรท�ำควำมสะอำด
บำดแผล 
๖. กำรห้ำมเลือด 

๑. ใช้ผ้ำชุบน�้ำเช็ดตัวลด
ไข้ 
๒. ก ำ ร ห ้ ำ ม เ ลื อ ด ที่
บำดแผล
๓. ช่วยคนโรคชัก
กำรปั๊มหัวใจ (ท�ำ CPR

๑. กำรกินเกลือแร่ แก้
อำกำรท้องร่วง 
๒. ล้ำงแผล ท�ำแผล
๓. สมุนไพร
๔. ทำนยำสำมัญประจ�ำ
บ้ำน
๕. ใช ้ผ ้ำชุบน�้ำเช็ดตัว
เมื่อเป็นไข้ กำรดื่มน�้ำอุ่น
ในช่วงที่เจ็บคอ
๖. พกช�ำ้ น�ำ้แขง็ประคบ
๗. เมื่อควำมดันขึ้น นั่ง
พัก และดื่มน�้ำ

๑. ใช้ผ้ำชบุน�ำ้เชด็ตัวเพือ่
ลดไข้
๒. ซื้อยำกินเอง
๓. ใช ้สมุนไพรต ้มดื่ ม 
แก้ตัวร้อน แก้ท้องเสีย 
๔. ล้ำงแผล ท�ำแผล 
๕. ท้องร่วงกินเกลือแร่
๖. กำรประคบสมุนไพร

ตารางที่ ๓๔ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการเป็น อสม.

การเป็น อสม.

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ปัจจุบันเป็น อสม.

 เป็น ๔ ๖.๙ ๓ ๔.๘ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๓

 ไม่เป็น ๕๔ ๙๓.๑ ๖๐ ๙๕.๒ ๒๐ ๙๐.๙ ๑๕ ๙๓.๗

ในอดีตเคยเป็น อสม. จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การเป็น อสม.

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 เป็น ๖ ๑๐.๓ ๕ ๗.๙ ๓ ๑๓.๖ - -

 ไม่เป็น ๕๒ ๘๙.๗ ๕๘ ๙๒.๑ ๑๙ ๘๖.๔ ๑๖ ๑๐๐.๐

หำกเป็น อสม. เป็น
มำกี่วำระ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓

๑ วำระ ๒ ๓๓.๓ ๓ ๖๐.๐ ๒ ๖๖.๗ - -

๒ วำระ ๑ ๑๖.๗ - - - - - -

มำกกว่ำ ๔ วำระ ๒ ๓๓.๓ ๒ ๔๐.๐ ๑ ๓๓.๓ - -

ไม่ระบุ ๑ ๑๖.๗ - - - - - -

หมำยเหตุ  อัตรำส่วนกำรเป็น อสม. ในพื้นที่ภูฟ้ำพัฒนำ คือ ๘-๑๐ ครอบครัวต่อ อสม. ๑ คน

๓๔) การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อสม. 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรเป็น อสม. พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น อสม. 

จ�ำนวน ๕๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๙๓.๑ และเป็น อสม. จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖.๙ ในอดตี 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็น อสม. จ�ำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗ และเป็น อสม. จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓  

หำกเคยเป็น อสม.  พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเป็นมำเท่ำกัน คือ ๑ วำระ กับมำกกว่ำ ๔ วำระ จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ รองลงมำเท่ำกัน คือ ๒ วำระกับ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๖.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรเป็น อสม. พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น อสม. จ�ำนวน 

๖๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒ และเป็น อสม. จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ ในอดีต พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็น อสม. จ�ำนวน ๕๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑ และเป็น อสม. จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๙  

หำกเคยเป็น อสม. พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเป็นมำ ๑ วำระ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ 

รองลงมำมำกกว่ำ ๔ วำระ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรเป็น อสม. พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น อสม. จ�ำนวน ๒๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ และเป็น อสม. จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ ในอดีต พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็น อสม.จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ และเป็น อสม. จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖  

หำกเคยเป็น อสม.  พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเป็นมำ ๑ วำระ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ 

รองลงมำมำกกว่ำ ๔ วำระ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓

ตารางที่ ๓๔ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการเป็น อสม. (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

111

มละบร ิข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรเป็น อสม. พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น อสม. จ�ำนวน ๑๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ และเป็น อสม. จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ ในอดีต พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็น อสม.จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐  

ตารางที่ ๓๕ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการมีหน่วยแพทย์เข้ามารักษาในหมู่บ้าน

มีหน่วยแพทย์เข้า
มารักษา

จ�านวนตัวอย่าง
=  ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
=  ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำ        

มี ๔๘ ๘๒.๘ ๔๘ ๗๖.๒ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๕ ๙๓.๗

ไม่มี ๑๐ ๑๗.๒ ๑๕ ๒๓.๘ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๓

ควำมถี่ในกำรเข้ำ
มำรักษำของแพทย์

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=  ๔๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

ปีละ ๑-๒ ครั้ง ๓๐ ๖๒.๕ ๓๒ ๖๗.๗ ๑๕ ๘๓.๓ ๘ ๕๓.๓

ปีละ ๓-๔ ครั้ง ๓ ๖.๒ ๓ ๖.๓ ๑ ๕.๕ - -

ปีละ ๕-๖ ครั้ง ๑ ๒.๑ ๑ ๒.๑ - - ๒ ๑๓.๓

ทุกเดือน ๑๓ ๒๗.๑ ๑๒ ๒๕.๐ ๒ ๑๑.๑ ๕ ๓๓.๓

ไม่ระบุ ๑ ๒.๑ - - - - - -

๓๕) มีหน่วยแพทย์เข้ามาในหมู่บ้าน 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ และไม่มี

หน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ 

ส�ำหรับควำมถีใ่นกำรเข้ำมำรกัษำของแพทย์ พบว่ำ ส่วนใหญ่มหีน่วยแพทย์เข้ำมำรกัษำในหมูบ้่ำน 

ปีละ ๑-๒ ครั้ง จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำมีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำทุกเดือน 

จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑ และน้อยที่สุดมีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำเท่ำกัน คือ ปีละ ๕-๖ 

ครั้ง และไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุ แสดงกำรมหีน่วยแพทย์เข้ำมำรกัษำในหมูบ้่ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒ และไม่มีหน่วยแพทย์

เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘

ส�ำหรับควำมถีใ่นกำรเข้ำมำรกัษำของแพทย์ พบว่ำ ส่วนใหญ่มหีน่วยแพทย์เข้ำมำรกัษำในหมูบ้่ำน 

ปีละ ๑-๒ ครั้ง จ�ำนวน ๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗ รองลงมำมีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำทุกเดือน 

จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยท่ีสุด คือ ปีละ ๕-๖ ครั้ง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒.๑

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และไม่มีหน่วยแพทย์

เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำนมี จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒

ส�ำหรับควำมถีใ่นกำรเข้ำมำรกัษำของแพทย์ พบว่ำ ส่วนใหญ่มหีน่วยแพทย์เข้ำมำรกัษำในหมูบ้่ำน 

ปีละ ๑-๒ ครั้ง จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ รองลงมำมีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำทุกเดือน 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ และน้อยที่สุด ปีละ ๓-๔ ครั้ง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๕.๕ 

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรมีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่ 

มีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ และไม่มีหน่วยแพทย์

เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำนมีเพียง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ส�ำหรับควำมถี่ในกำรเข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำนของหน่วยแพทย์ พบว่ำ ส่วนใหญ่ มีหน่วยแพทย์

เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำน ปีละ ๑-๒ ครั้ง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ รองลงมำมีหน่วยแพทย์

เข้ำมำรักษำในหมู่บ้ำนทุกเดือน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุดปีละ ๕-๖ ครั้ง 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓

ตารางที ่๓๖ ข้อมลูด้านสาธารณสขุ  แสดงการคมุก�าเนิด และวธิกีารคมุก�าเนิดของผูต้อบแบบสอบถาม

การคุมก�าเนิด

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  มี ๒๔ ๔๑.๔ ๓๐ ๔๗.๖ ๑๑ ๕๐.๐ ๒ ๑๒.๕

  ไม่มี ๓๔ ๕๘.๖ ๓๓ ๕๒.๔ ๑๑ ๕๐.๐ ๑๔ ๘๗.๕

วิธีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒

กำรท�ำหมัน ๑๖ ๖๖.๗ ๒๘ ๙๓.๓ ๘ ๗๒.๗ ๒ ๑๐๐.๐

กินยำคุมก�ำเนิด ๒ ๘.๓ ๒ ๖.๗ ๓ ๒๗.๓ - -

ใช้ถุงยำงอนำมัย - - - - - - - -

ฉีดยำคุมก�ำเนิด ๔ ๑๖.๗ - - - - - -

ไม่ระบุ ๒ ๘.๓ - - - - - -

๓๖) การคุมก�าเนิดและวิธีการคุมก�าเนิด

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรคมุก�ำเนดิของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่

ไม่มีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๓๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖ และมีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับวิธีกำรคุมก�ำเนิด พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรท�ำหมัน จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖๖.๗ รองลงมำฉีดยำคุม จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ กินยำคุม

ก�ำเนิดกับไม่ระบุ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรคุมก�ำเนิดของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่

ไม่มีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๓๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ และมีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖

ส�ำหรับวิธีกำรคุมก�ำเนิด พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรท�ำหมัน จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๙๓.๓ รองลงมำกินยำคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗ 

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรคุมก�ำเนิดของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่

เท่ำกัน คือ ไม่มีกำรคุมก�ำเนิดและมีกำรคุมก�ำเนิด คือ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐

ส�ำหรับวิธีกำรคุมก�ำเนิด พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรท�ำหมัน จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๗๒.๗ และรองลงมำกินยำคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓

มละบร ิข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรคุมก�ำเนิดของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มี

กำรคุมก�ำเนิดจ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และมีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 

ส�ำหรับวิธีกำรคุมก�ำเนิด พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรท�ำหมัน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐

ตารางที่ ๓๗ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการคุมก�าเนิดของสมาชิกในครัวเรือน และจ�านวนสมาชิก

ที่คุมก�าเนิด

การคุมก�าเนิด จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

      มี ๓๘ ๖๕.๕ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๒ ๕๙.๑ ๕ ๓๑.๓

      ไม่มี ๒๐ ๓๔.๕ ๒๗ ๔๒.๙ ๑๐ ๔๐.๙ ๑๑ ๖๘.๗

จ�ำนวนคนคุมก�ำเนิด จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๒ 

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕ 

สมำชิกคุมก�ำเนิด ๑ คน ๒๒ ๕๗.๙ ๓๐ ๘๓.๓ ๑๑ ๙๑.๗ ๕ ๑๐๐

สมำชิกคุมก�ำเนิด ๒ คน ๙ ๒๓.๗ ๕ ๑๓.๙ ๑ ๘.๓ - -

สมำชิกคุมก�ำเนิด ๓ คน ๒ ๕.๓ - - - - - -

ไม่ระบุ ๕ ๑๓.๑ ๑ ๗.๘ - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๓๗) การคุมก�าเนิดของสมาชิกในครัวเรือน 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรคุมก�ำเนิดของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ มีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕ และไม่มีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน 

๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕

ส�ำหรับจ�ำนวนสมำชิกครัวเรือนที่มีกำรคุมก�ำเนิด พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสมำชิกที่คุมก�ำเนิด ๑ คน 

จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙ รองลงมำมีสมำชิกคุมก�ำเนิด ๒ คน จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗ และน้อยที่สุด คือ สมำชิกคุมก�ำเนิด ๓ คน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรคุมก�ำเนิดของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ มีกำร

คุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ และไม่มีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ 

ส�ำหรับจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือนที่มีกำรคุมก�ำเนิด พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสมำชิกที่คุมก�ำเนิด ๑ คน 

จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ รองลงมำมีสมำชิกคุมก�ำเนิด ๒ คน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙ และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘

ขยายผล ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุ แสดงกำรคมุก�ำเนดิของสมำชกิในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มกีำร

คุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ และไม่มีวิธีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙  

ส�ำหรับจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือนที่มีกำรคุมก�ำเนิด พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสมำชิกที่คุมก�ำเนิด ๑ คน 

จ�ำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ และมีกำรคุมก�ำเนิด ๒ คน จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ 

มละบร ิข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรคุมก�ำเนิดของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มี

กำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ และมีกำรคุมก�ำเนิด จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓

ส�ำหรับจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือนที่มีกำรคุมก�ำเนิด พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสมำชิกที่คุมก�ำเนิด ๑ คน 

จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ตารางที่ ๓๘ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการใช้ส้วมที่บ้าน และในพื้นที่โครงการฯ 

การใช้ส้วม

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 มี ๕๘ ๑๐๐.๐ ๖๓ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๑๕ ๙๓.๗

 ไม่มี - - - - - - ๑ ๖.๓

ประเภทของส้วมที่ใช้ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

 ส้วมรำดน�้ำ ๕๖ ๙๖.๖ ๖๐ ๙๕.๒ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๑๕ ๑๐๐.๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การใช้ส้วม

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 ส้วมหลุม ๑ ๑.๗ ๓ ๔.๘ - - - -

 ไม่ระบุ ๑ ๑.๗ - - - - - -

ในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ มส้ีวม จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

 มี ๒๔ ๔๑.๔ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๐ ๔๕.๕   

 ไม่มี ๓๔ ๕๘.๖ ๓๗ ๕๘.๗ ๑๒ ๕๔.๕  

ประเภทของส้วมที่ใช้ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๐

 ส้วมรำดน�้ำ ๒๔ ๑๐๐.๐ ๒๓ ๘๘.๕ ๙ ๙๐.๐

 ส้วมหลุม - - ๓ ๑๑.๕ ๑ ๑๐.๐  

๓๘) แสดงการใช้ส้วมที่บ้าน และในพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงกำรใช้ส้วมที่บ้ำน และในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่มีส้วมทุกครัวเรือน จ�ำนวน ๕๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ โดยส่วนใหญ่เป็นส้วมรำดน�้ำ 
จ�ำนวน ๕๖ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๙๖.๖ รองลงมำเท่ำกนั คอื ส้วมหลุมและไม่ระบ ุจ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

ส�ำหรบัในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มส้ีวมใช้ จ�ำนวน ๓๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๘.๖ 
และมส้ีวมใช้ จ�ำนวน ๒๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๑.๔ โดยเป็นส้วมรำดน�ำ้ทัง้หมด จ�ำนวน ๒๔ ครวัเรอืน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงกำรใช้ส้วมที่บ้ำน และในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ มีส้วมใช้
ที่บ้ำนทุกครัวเรือน จ�ำนวน ๖๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ โดยส่วนใหญ่เป็นส้วมรำดน�้ำ จ�ำนวน 
๖๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒ และเป็นส้วมหลุม จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘

ส�ำหรบัในพืน้ท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มส้ีวมใช้ จ�ำนวน ๓๗ ครวัเรอืน  คดิเป็นร้อยละ ๕๘.๗ 
และมีส้วมใช้ จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ โดยเป็นส้วมรำดน�้ำ จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕ และส้วมหลุม จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรใช้ส้วมที่บ้ำนและในพื้นที่โครงกำรฯ  พบว่ำ มีส้วมใช้
ที่บ้ำนทุกครัวเรือน จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ โดยเป็นส้วมรำดน�้ำทั้งหมด จ�ำนวน             
๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ส�ำหรับส้วมในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีส้วมใช้ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๕๔.๕ และมีส้วมใช้ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ ตำมล�ำดับ โดยเป็นส้วมรำดน�้ำ จ�ำนวน 
๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐ และส้วมหลุม จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐

ตารางที่ ๓๘ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการใช้ส้วมที่บ้าน และในพื้นที่โครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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มละบริ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรใช้ส้วมที่บ้ำนและในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ 

มีส้วมในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ และไม่มีส้วมใช้ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยเป็นส้วมรำดน�้ำทั้งหมด จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐  

ตารางที่ ๓๙ ข้อมูลด้านสาธารณสุข แสดงระดับความพึงพอใจด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน

ระดับความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

คะแนนระดับมำกที่สุด ๙ ๑๕.๕ ๗ ๑๑.๑ ๑ ๔.๖ ๑ ๖.๓

คะแนนระดับมำก ๑๕ ๒๕.๙ ๑๔ ๒๒.๒ ๗ ๓๑.๘ ๑๑ ๖๘.๗

คะแนนระดับปำนกลำง ๓๓ ๕๖.๙ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๔ ๖๓.๖ ๔ ๒๕.๐

คะแนนระดับน้อย ๑ ๑.๗ ๖ ๙.๕ - - - -

คะแนนระดับน้อยที่สุด - - - - - - - -

ระดับคะแนนควำมพึง
พอใจด้ำนสำธำรณสุข

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๕๕ คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๓๕ คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๔ 
คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๘ คะแนน

๓๙) ความพึงพอใจด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงระดับควำมพึงพอใจด้ำนสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน 

พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๓๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙ รองลงมำมี

ควำมพึงพอใจระดับมำก จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ และน้อยที่สุด คือ มีควำมพึงพอใจ

ระดับน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕๕ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงระดับควำมพึงพอใจด้ำนสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ รองลงมำมีควำม

พึงพอใจระดับมำก จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุด คือ มีควำมพึงพอใจระดับ

น้อย จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๕ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจด้ำนสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำมีควำม

พึงพอใจระดับมำก จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุดมีควำมพึงพอใจระดับมำก

ที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๔ คะแนน

มละบริ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจด้ำนสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ มคีวำมพงึพอใจระดบัมำก จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๗ รองลงมำมคีวำมพงึพอใจ

ระดบัปำนกลำง จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยทีสุ่ดมคีวำมพึงพอใจมำกทีสุ่ด จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๘ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๔๐ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการ

การได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วย

ราชการ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 ได้รับ ๔๙ ๘๔.๕ ๔๙ ๗๗.๘ ๒๐ ๙๐.๙ ๑๖ ๑๐๐.๐

 ไม่ได้รับ ๙ ๑๕.๕ ๑๔ ๒๒.๒ ๒ ๙.๑ - -

จำกหน่วยรำชกำร จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

 หมอทหำร - - ๑๐ ๒๐.๔ ๕ ๒๕.๐ - -

 อนำมัย(รพ.สต.) ๓๗ ๗๕.๕ ๓๙ ๗๙.๖ ๑๗ ๘๕.๐ ๑๓ ๘๑.๒

 หน่วยแพทย์ พอ.สว. ๑๖ ๓๒.๖ ๑๗ ๓๔.๗ ๑๐ ๕๐.๐ ๓ ๑๘.๗

 สำธำรณสุขจังหวัด ๗ ๑๔.๓ ๑๑ ๒๒.๔ ๘ ๔๐.๐ ๕ ๓๑.๒

 โรงพยำบำลบ่อเกลือ ๓ ๖.๑ ๑ ๒.๐ ๑ ๕.๐ - -

 อสม. ๓ ๖.๑ ๔ ๘.๒ - - - -

 หน่วยแพทย์ตำมเสด็จ ฯ - - ๑ ๒.๐ - - - -

 หน่วยกำชำด ๔ ๘.๒ - - - - - -

 อื่น ๆ   (มจธ.) - - - - - - ๒ ๑๒.๕

หมำยเหตุ  ค�ำตอบมำกกว่ำ ๑ ข้อ

๔๐) การสนับสนุนจากหน่วยราชการในด้านสาธารณสุข

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยรำชกำร พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ได้รบักำรสนบัสนนุ จ�ำนวน ๔๙ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๘๔.๕ และไม่ได้รบักำรสนบัสนนุ จ�ำนวน 

๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕

ส�ำหรับหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรสนับสนุนจำกอนำมัย (รพ.สต.) 

จ�ำนวน ๓๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕ รองลงมำได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จ�ำนวน 

๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ โรงพยำบำลบ่อเกลือ และ อสม. จ�ำนวน ๓ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๑

บ้านผาสุข ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุแสดงกำรได้รบักำรสนบัสนนุจำกหน่วยรำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่

ได้รับกำรสนับสนุน จ�ำนวน ๔๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ และไม่ได้รับกำรสนับสนุน จ�ำนวน ๑๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒

ส�ำหรับหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรสนับสนุนจำกอนำมัย (รพ.สต.) 

จ�ำนวน ๓๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖ รองลงมำได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จ�ำนวน 

๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ โรงพยำบำลบ่อเกลือ และหน่วยแพทย์

ตำมเสด็จฯ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยรำชกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่

ได้รับกำรสนับสนุน จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ และไม่ได้รับกำรสนับสนุน จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

ส�ำหรับหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรสนับสนุนจำกอนำมัย (รพ.สต.) 

จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐ รองลงมำได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จ�ำนวน 

๑๐ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๐.๐ และน้อยทีส่ดุโรงพยำบำลบ่อเกลอื จ�ำนวน ๑ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๕.๐

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยรำชกำร พบว่ำ ได้รับกำร 

สนับสนุนทุกคน จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ส�ำหรับหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรสนับสนุนจำกอนำมัย (รพ.สต.) 

จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ รองลงมำได้รับกำรสนับสนุนจำกสำธำรณสุขจังหวัด จ�ำนวน 

๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และน้อยที่สุด อื่น ๆ (มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำธนบุรี) จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 

ตารางที่ ๔๑ ข้อมูลด้านสาธารณสุข  แสดงการได้รับการค�าแนะน�า ความรู้ การสนับสนุนด้าน

สาธารณสุขจากโครงการฯ 

การได้รับการสนับสนุน
จากโครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    ได้รับ ๔๙ ๘๔.๕ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๕ ๖๘.๒ ๑๒ ๗๕.๐

    ไม่ได้รับ ๙ ๑๕.๕ ๒๗ ๔๒.๙ ๗ ๓๑.๘ ๔ ๒๕.๐

ได้รับกำรสนับสนุน จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๒

ได้รับค�ำแนะน�ำเรื่องกำร
รักษำพยำบำลเบื้องต้น

๓๕ ๗๑.๔ ๑๘ ๕๐.๐ ๖ ๔๐.๐ ๔ ๓๓.๓

ได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
โรคระบำด

๓๓ ๖๗.๓ ๓๐ ๘๓.๓ ๙ ๖๐.๐ ๖ ๓๗.๕

มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เข้ำมำในหมู่บ้ำน

๑๕ ๓๐.๖ ๑๗ ๔๗.๒ ๕ ๓๓.๓ ๔ ๓๓.๓

ได้รับค�ำแนะน�ำเรื่อง
กำรดูแลสุขภำพ/
อำหำรถูกสุขลักษณะ/
แจกยำรักษำโรค/
ถุงยำงอนำมัย

๑๙ ๓๘.๘ ๑๘ ๕๐.๐ ๖ ๔๐.๐ ๙ ๗๕.๐

อื่น ๆ (สถำนีวิทยุ) - ๔.๑ ๓ ๒.๗ - - - -

หมำยเหตุ  ค�ำตอบมำกกว่ำ ๑ ข้อ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๔๑) แสดงการได้รับการค�าแนะน�า ความรู้ การสนับสนุนด้านสาธารณสุขจากโครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุขแสดงกำรได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนับสนุน

ด้ำนสำธำรณสขุจำกโครงกำรฯ  พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รบักำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู ้กำรสนบัสนนุด้ำนสำธำรณสขุ

จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๔๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๔.๕ และไม่ได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนบัสนุน 

ด้ำนสำธำรณสุขจำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕

ส�ำหรับกำรได้รบักำรสนบัสนนุ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รบักำรค�ำแนะน�ำเรือ่งกำรรกัษำพยำบำลเบือ้งต้น 

จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับโรคระบำด จ�ำนวน ๓๓ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๕ และน้อยที่สุดมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ำมำในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๕ 

ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๓๐.๖

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุแสดงกำรได้รับค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนบัสนนุ ด้ำนสำธำรณสขุ

จำกโครงกำรฯ  พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุขจำกโครงกำรฯ 

จ�ำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ และไม่ได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนับสนุน ด้ำนสำธำรณสุข

จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน  ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙

ส�ำหรับกำรได้รับกำรสนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรค�ำแนะน�ำเก่ียวกับโรคระบำด จ�ำนวน 

๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ รองลงมำเท่ำกัน คือ ได้รับค�ำแนะน�ำเรื่องกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 

และได้รับค�ำแนะน�ำเรื่องกำรดูแลสุขภำพ/อำหำรถูกสุขลักษณะ/แจกยำรักษำโรค/ถุงยำงอนำมัย จ�ำนวน 

๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ และน้อยที่สุด อื่น ๆ  (สถำนีวิทยุ) จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงกำรได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนับสนุนด้ำน

สำธำรณสุขจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุขจำก

โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ และไม่ได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนับสนุน

ด้ำนสำธำรณสุขจำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘

ส�ำหรับกำรได้รับกำรสนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับโรคระบำด จ�ำนวน ๙ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมำเท่ำกัน คือ ได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 

และได้รับค�ำแนะน�ำเรื่องกำรดูแลสุขภำพ/อำหำรถูกสุขลักษณะ/แจกยำรักษำโรค/ถุงยำงอนำมัย จ�ำนวน 

๖ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๔๐.๐ และน้อยทีส่ดุมหีน่วยแพทย์เคลือ่นทีเ่ข้ำมำในหมูบ้่ำน จ�ำนวน ๕ ครวัเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓

มละบร ิข้อมลูด้ำนสำธำรณสขุ แสดงกำรได้รบักำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนบัสนุน ด้ำนสำธำรณสขุ

จำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุขจำกโครงกำรฯ 

จ�ำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ และไม่ได้รับกำรค�ำแนะน�ำ ควำมรู้ กำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุข

จำกโครงกำรฯ ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐

ส�ำหรับกำรได้รับกำรสนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับค�ำแนะน�ำเรื่องกำรดูแลสุขภำพ/อำหำรถูก

สุขลักษณะ/ แจกยำรักษำโรค/ถุงยำงอนำมัย จ�ำนวน  ๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำได้รับค�ำแนะน�ำ

เก่ียวกับโรคระบำด จ�ำนวน ๖ คน ร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื ได้รบักำรรกัษำพยำบำลเบือ้งต้น 

และมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ำมำในหมู่บ้ำน/โครงกำรฯ จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที ่๔๒ ข้อมลูด้านสาธารณสขุ  แสดงระดับความพงึพอใจต่อการปฏบิติังานด้านสาธารณสขุของ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน 

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 ระดับมำกที่สุด ๔ ๖.๙ ๘ ๑๒.๗ - - - -

 ระดับมำก ๑๓ ๒๒.๔ ๙ ๑๔.๓ ๔ ๑๘.๒ ๖ ๓๗.๕

 ระดับปำนกลำง ๓๕ ๖๐.๓ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๖ ๗๒.๗ ๘ ๕๐.๐

 ระดับน้อย ๔ ๖.๙ ๖ ๙.๕ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

 ระดับน้อยที่สุด ๒ ๓.๕ ๒ ๓.๒ - - - -

ระดับคะแนน
ควำมพึงพอใจต่อ
กำรปฏิบัติงำน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ 
คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ 
คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๑ 
คะแนน

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓ 
คะแนน

๔๒) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่โครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำน

สำธำรณสุขของเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๓๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ และ

น้อยทีส่ดุในระดบัน้อยท่ีสดุ จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓.๕ โดยมรีะดับควำมพึงพอใจเฉล่ียเท่ำกบั 

๓.๒ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข

ของเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๓๘ คน คดิเป็นร้อยละ 

๖๐.๓ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ โดยมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข

เจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจระดบัปำนกลำง จ�ำนวน ๑๖ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๗๒.๗ รองลงมำในระดบัมำก จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยท่ีสดุในระดับน้อย จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๑ คะแนน

มละบริ ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข

เจำ้หน้ำทีโ่ครงกำรฯ  พบว่ำ ส่วนใหญม่ีควำมพึงพอใจ ระดบัปำนกลำง จ�ำนวน ๘ ครัวเรอืน คดิเปน็ร้อยละ 

๕๐.๐ รองลงมำในระดบัมำก จ�ำนวน ๖ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยท่ีสดุในระดับน้อย จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

- ไม ่ มีควำมรู ้ ในกำร
สำธำรณสุขท่ีถูกต้อง 
กำรไปโรงพยำบำล
จังหวัดต้องเสียค่ำเดิน
ทำงมำก คนชรำในบ้ำน
เจบ็ป่วย ใช้ชวีติล�ำบำก 
- ไม่มีรถไป ไม่มีเงิน
ส�ำหรับใช้เป็นค่ำรักษำ
พยำบำล ปัญหำเรื่อง
ปัจจัยกำรเดินทำงไป
โรงพยำบำล (ไปบ่อย) 
- ไม ่มีรถฉุกเฉินของ
สถำนพยำบำล ไม่ได้
รั บ ค� ำ แ น ะ น� ำ ด ้ ำ น
สำธำรณสุขเท่ำที่ควร 
- น�้ำดื่มไม่สะอำด
- ขำดแคลนยำสำมัญ
ประจ�ำบ้ำน และน�้ำฝน
ขังท�ำให้มียุง
- ไม่มเีจ้ำหน้ำท่ีมำดแูล
ข้อเสนอแนะ
- อยำกให้มีกำรตรวจ
สุขภำพในครัวเรือน
-  อยำกให ้มี เครื่อง
กรองน�้ ำ จะ ได ้ มี น�้ ำ
สะอำดไว้ดื่ม อยำกให้
ช่วยเรื่องรถเพื่อไปส่ง
โรงพยำบำล 
- อยำกให้หน่วยงำนมำ
ช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย
- อยำกให้มีหน่วยงำน
สำธำรณสุขมำดูแล
แนะน�ำ
- อยำกให้ อบต. มีรถ
กู ้ภัยรับผู ้ป ่วยไปโรง
พยำบำล และต้องกำร
ให้มีกำรสนับสนุนค่ำ
รักษำพยำบำลเพิ่ม

- เดินทำงไปรับกำรรักษำ
ไม่สะดวก เจ็บป่วยบ่อย มีค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
- มกีำรปล่อยน�ำ้เสยีทิง้ลงถนน 
เจ็บป่วยเดนิไปไหนล�ำบำก 
- ไม่มีคนดูแล 
- น�้ ำ ท่ี กิ น ไม ่ ค ่ อยสะอำด 
(ประปำภูเขำ) 
- เสื้อผ้ำไม่ค่อยสะอำด 
ข้อเสนอแนะ
- อยำกให้ช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำย     
ในกำรรักษำพยำบำล กำรเดนิทำง 
- อยำกให้มีหน่วยงำนมำดูแล
มำกกว ่ำ น้ี อยำกให ้มีกำร
จัดกำรขยะ แยกขยะ งดกำร
เผำขยะ 
- อยำกให้ช ่วยเหลือคนอื่น
ที่เจ็บป่วย เข้ำมำให้กำรช่วย
เหลือคนในหมู ่บ ้ ำนอย ่ำง
สม�่ำเสมอ
- อยำกให้สถำนีอนำมัย เพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรรกัษำโรค 
- อยำกมีน�้ ำประปำภู เขำ
ท่ีสะอำด สำมำรถกินได้อย่ำง
สบำยใจ
- อยำกให้หน่วยงำนมำแจก
จ่ำยน�ำ้ดืม่ไว้ดืม่กนิ ต้องกำรให้
รฐับำลสนบัสนนุเรือ่งค่ำรกัษำ
พยำบำลให้มำกกว่ำนี้ 
- อยำกได้เครื่องกรองน�้ำใน
หมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่  อสม. ควร
ปฏิบัติกับสมำชิกในชุมชน
อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำยอย่ำง
เท่ำเทียมกันทุกคน 
- อยำกให้หน่วยงำนมำอบรม
กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น
- อยำกให้ลกูหลำนได้รับควำม
รู้ให้ดูแลตนเองได้ ช่วยมำดูแล 
และแนะน�ำกำรดูแลสุขภำพ

- น�้ำดื่มไม่สะอำด
 รำยได้ ไม่เพียงพอต่อ
ครอบครัว 
- ไม่มีที่ทิ้งขยะ
- ไม่มีเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ 
มำติดตำม
- ไม่ค่อยได้รับข้อมูลเกี่ยว
กับสำธำรณสุข 
- สมำชิก ในครอบครั ว
ไม่แข็งแรง
ข้อเสนอแนะ
ด้ำนสำธำรณสุข คือ 
- อยำกให ้สนับสนุนน�้ ำ
สะอำด ให้มเีครือ่งกรองน�ำ้
ที่สะอำด 
- อยำกให้แพทย์เข ้ำมำ
ตรวจรักษำคนในหมู่บ้ำน
บ่อยขึ้น ให้เจ้ำหน้ำที่มำ
แนะน�ำเกี่ยวกับกำรท�ำผัก
สวนครัว
- อยำกให ้ รั ฐบำลช ่ วย
สนบัสนนุค่ำรกัษำพยำบำล 
และติดตำมคนไข้ในบ้ำน
ด้วย 
- อยำกให้เจ ้ำหน้ำที่มำ
อบรมให้ควำมรู ้เกี่ยวกับ
สำธำรณสขุเพิม่ และอยำก
ได้ยำที่มีคุณภำพ

- ส ม ำ ชิ ก ใ น
ครอบครวัไม่แขง็แรง 
- มีปัญหำเรื่องน�้ำ
บริโภค เนื่องจำก
ไม ่มีน�้ ำสะอำดไว ้
ส�ำหรับดื่ม
ข้อเสนอแนะ
- อยำกให้เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขเข้ำมำ
ดู แ ล  ส นั บ ส นุ น
น�้ำสะอำด 
- อยำกให้มีเคร่ือง
กรองน�้ำที่สะอำด

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตอนที ่๔ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ�านวยความสะดวก  

ตารางที่ ๔๓ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงลักษณะของที่อยู่

อาศัย และประเภทของวัสดุที่ใช้มุงหลังคา

ลักษณะของที่อยู่
อาศัยและวัสดุที่ใช้มุง

หลังคา

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ลักษณะของบ้ำนที่อยู่
อำศัย

       

    บ้ำนชั้นเดียว ๑๓ ๒๒.๔ ๒๖ ๔๑.๓ ๔ ๑๘.๒ ๓ ๑๘.๘

    บ้ำนชั้นเดียวยกพื้น ๑๐ ๑๗.๒ ๑๓ ๒๐.๖ ๕ ๒๒.๗ ๗ ๔๓.๘

    บ้ำนชั้นครึ่ง - - ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๖ ๑ ๖.๒

    บ้ำนสองชั้น ๓๕ ๖๐.๓ ๒๑ ๓๓.๓ ๑๒ ๕๔.๕ ๕ ๓๑.๒

ประเภทของวัสดุที่ใช้
มุงหลังคำ

       

    แฝก, ใบตองตึง, 
หญ้ำคำ หรือ ไม้ไผ่

- - ๔ ๖.๔ - - ๑ ๖.๒

    กระเบื้อง ๑๑ ๑๙.๐ ๒๑ ๓๓.๓ ๗ ๓๑.๘ - -

    สังกะสี ๔๖ ๗๙.๓ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๕ ๙๓.๘

    อื่น ๆ (เมทัลชีท) ๑ ๑.๗ - - ๑ ๔.๖ - -

๔๓) ลักษณะของที่อยู่อาศัย และวัสดุที่ใช้มุงหลังคา

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงลักษณะ

ของที่อยู่อำศัยและวัสดุท่ีใช้มุงหลังคำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นบ้ำนสองชั้น จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๐.๓ รองลงมำเป็นบ้ำนช้ันเดียว จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ และน้อยท่ีสุด

เป็นบ้ำนชั้นเดียวยกพื้น จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒

ส�ำหรับวัสดุที่ใช้มุงหลังคำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้สังกะสี จ�ำนวน ๔๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓ 

รองลงมำใช้กระเบือ้ง จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๙.๐ และน้อยทีส่ดุ คือ อืน่ ๆ  ได้แก่ (เมทลัชที) 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงลักษณะของที่

อยู่อำศัย และวัสดุที่ใช้มุงหลังคำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นบ้ำนชั้นเดียว จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔๑.๓ รองลงมำเป็นบ้ำนสองชัน้ จ�ำนวน ๒๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยทีส่ดุเป็นบ้ำนชัน้คร่ึง 

จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับวัสดุที่ใช้มุงหลังคำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้สังกะสี จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ 

รองลงมำใช้กระเบื้อง จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยท่ีสุด คือ แฝก ใบตองตึง 

หญ้ำคำ หรือไม้ไผ่ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔

ขยายผล ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงลักษณะของทีอ่ยู่

อำศัยและวัสดุที่ใช้มุงหลังคำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นบ้ำนสองชั้น จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ 

รองลงมำเป็นบ้ำนชัน้เดยีวยกพืน้ จ�ำนวน ๕ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๒๒.๗ และน้อยทีสุ่ดเป็นบ้ำนชัน้ครึง่ 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖

ส�ำหรับวัสดุที่ใช้มุงหลังคำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้สังกะสี จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ 

รองลงมำใช้กระเบื้อง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุด อื่น ๆ (เมทัลชีท) จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖

มละบร ิข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงลักษณะของที่อยู่

อำศัย พบว่ำ ส่วนใหญ่บ้ำนชั้นเดียวยกพื้น จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘ รองลงมำเป็นบ้ำน

สองชั้น จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และน้อยที่สุดเป็นบ้ำนชั้นครึ่ง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

ส�ำหรับวัสดุที่ใช้มุงหลังคำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้สังกะสี จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘ 

และใช้แฝก ใบตองตึง หญ้ำคำ หรือไม้ไผ่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

ตารางที่ ๔๔ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงลักษณะของที่พัก

ในพื้นที่โครงการฯ 

ลักษณะของที่พัก
ในพื้นที่

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    มี ๔๔ ๗๕.๙ ๓๕ ๕๕.๖ ๑๐ ๔๕.๕ ๑๐ ๖๒.๕

    ไม่มี ๑๔ ๒๔.๑ ๒๘ ๔๔.๔ ๑๒ ๕๔.๕ ๖ ๓๗.๕

ที่พักในพื้นที่มี
ลักษณะ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๐

กระท่อม เสำไม้ 
หลังคำมุงหญ้ำคำ

๑๗ ๓๘.๖ ๑๘ ๕๑.๔ ๓ ๓๐.๐ ๔ ๔๐.๐

- กระท่อม เสำไม้ 
หลังคำมุงสังกะสี

๑๘ ๔๐.๙ ๙ ๒๕.๗ ๕ ๕๐.๐ ๕ ๕๐.๐

กระท่อม เสำปูน 
หลังคำมุงหญ้ำคำ

๓ ๖.๘ - - ๑ ๑๐.๐   

กระท่อม เสำปูน 
หลังคำมุงสังกะสี

๔ ๙.๑ ๖ ๑๗.๑ - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ลักษณะของที่พัก
ในพื้นที่

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 - อื่น ๆ (กระท่อม 
เสำปูน หลังคำมุง
กระเบื้อง เสำไม้ 
ล้อมไม้ไผ่ หลังคำ
สังกะสี)

๒ ๔.๕ - - ๑ ๑๐.๐ ๑ ๑๐.๐

๔๔) ลักษณะของที่พักในพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงลักษณะ

ที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๔๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๗๕.๙ และไม่มีที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑

ส�ำหรับลักษณะที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกระท่อม เสำไม้ หลังคำมุง

สังกะสี จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำเป็นกระท่อม เสำไม้ หลังคำมุงหญ้ำคำ 

จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖ น้อยที่สุด อื่น ๆ (กระท่อม เสำปูน หลังคำมุงกระเบื้อง เสำไม้ 

ล้อมไม้ไผ่ หลังคำสังกะสี) จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงลักษณะที่พัก

ในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ 

และไม่มีที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔

ส�ำหรบัลกัษณะท่ีพกัในพืน้ท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มลีกัษณะทีพั่กเป็นกระท่อม เสำไม้ หลงัคำ

มุงหญ้ำคำ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔ รองลงมำเป็นกระท่อม เสำไม้ หลังคำมุงสังกะสี 

จ�ำนวน ๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๒๕.๗ และน้อยท่ีสุดเป็นกระท่อม เสำปนู หลังคำมงุสังกะส ีเป็น จ�ำนวน 

๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑

ขยายผล ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงลกัษณะของทีพ่กั

ในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มทีีพ่กัในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๔.๕ 

และมีที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ 

ส�ำหรบัลกัษณะพกัในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มลัีกษณะกระท่อม เสำไม้ หลังคำมุงสังกะสี 

จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำเป็นกระท่อม เสำไม้ หลังคำมุงหญ้ำคำ จ�ำนวน ๓ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ และน้อยที่สุดเท่ำกัน เป็นลักษณะกระท่อม เสำปูน หลังคำมุงหญ้ำคำ และอื่น ๆ  

(กระท่อม เสำปูน หลังคำมุงกระเบื้อง เสำไม้ ล้อมไม้ไผ่ หลังคำสังกะสี จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐

ตารางที่ ๔๔ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงลักษณะของที่พัก

ในพื้นที่โครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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มละบร ิ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงลักษณะของที่พัก

ในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ 

และไม่มีที่พักในพื้นที่โครงกำร จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ 

ส�ำหรับลักษณะที่พักในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกระท่อม เสำไม้ หลังคำมุงสังกะสี 

จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำเป็นกระท่อม เสำไม้ หลังคำมุงหญ้ำคำ จ�ำนวน ๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ กระท่อม เสำปูน หลังคำมุงกระเบื้อง เสำไม้ 

ล้อมไม้ไผ่ หลังคำสังกะสี) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐

ตารางที ่๔๕ ข้อมลูด้านคณุภาพชวีติ ส่ิงแวดล้อม และสิง่อ�านวยความสะดวก แสดงการใช้ไฟฟ้าภายใน

ครัวเรือน

การใช้ไฟฟ้าภายใน
ครัวเรือน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มีไฟฟ้ำใช้ ๕๘ ๑๐๐.๐ ๖๒ ๙๘.๔ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๒ ๑๒.๕

ไม่มีไฟฟ้ำใช้ - - ๑ ๑.๖ - - ๑๔ ๘๗.๕

แหล่งที่มำของไฟฟ้ำ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๒

 จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

 จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒ 

กำรไฟฟ้ำ ๕๘ ๑๐๐.๐ ๕๘ ๙๓.๕ ๒๑ ๙๕.๕ - -

ต่อจำกเพื่อนบ้ำน - - ๑ ๑.๖ - - - -

อื่น ๆ (แบตเตอร์รี่/
แหล่งอื่น)

- - ๑ ๑.๖ ๑ ๔.๕ ๒ ๑๐๐.๐

  ไม่ระบุ - - ๒ ๓.๒ - - - -

๔๕) แสดงการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรใช้

ไฟฟ้ำภำยในครวัเรอืน พบว่ำ ส่วนใหญ่มไีฟฟ้ำใช้ทกุครวัเรอืน จ�ำนวน ๕๘ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ส�ำหรบัแหล่งทีม่ำของไฟฟ้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้จำกกำรไฟฟ้ำ จ�ำนวน ๕๘ ครวัเรอืน คดิเป็น ๑๐๐.๐

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรใช้ไฟฟ้ำ

ภำยในครัวเรือนพบว่ำ ส่วนใหญ่มีไฟฟ้ำใช้ จ�ำนวน ๖๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔ และไม่มีไฟฟ้ำใช้ 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ส�ำหรบัแหล่งทีม่ำของไฟฟ้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้จำกกำรไฟฟ้ำ จ�ำนวน ๕๘ ครวัเรือน คดิเป็น ๙๓.๕ 

รองลงมำไม่ได้ระบุ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ต่อจำกเพื่อนบ้ำน 

และอื่น ๆ (แบตเตอร์รี่/แหล่งอื่น) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรใช้ไฟฟ้ำภำยใน

ครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ส�ำหรบัแหล่งท่ีมำของไฟฟ้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้จำกกำรไฟฟ้ำ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 

๙๕.๕ รองลงมำใช้จำกอื่น ๆ (แบตเตอรี่/แหล่งอื่น)  จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 

มละบร ิข้อมลูด้ำนคณุภำพชีวติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรใช้ไฟฟ้ำภำยใน

ครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้ำใช้ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และมีไฟฟ้ำใช้ จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

ส�ำหรับแหล่งที่มำของไฟฟ้ำ พบว่ำ ใช้จำกอื่น ๆ (แบตเตอร่ี/แหล่งอื่น) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๔๖ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงสิ่งอ�านวยความ

สะดวกภายในครัวเรือน

สิ่งอ�านวยความสะดวก

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

๑. พัดลม ๕๒ ๘๙.๗ ๔๓ ๖๘.๓ ๑๘ ๘๑.๘ - -

๒. ตู้เย็น ๕๖ ๙๖.๖ ๕๐ ๗๙.๔ ๒๑ ๙๕.๕ - -

๓. โทรทัศน์ ๕๓ ๙๑.๔ ๔๙ ๗๗.๘ ๒๑ ๙๕.๕ - -

๔. เครื่องซักผ้ำ ๔๖ ๗๙.๓ ๓๔ ๕๔ ๑๗ ๗๗.๓ - -

๕. เตำรีด ๓๗ ๖๓.๘ ๑๙ ๓๐.๒ ๑๔ ๖๓.๖ - -

๖. เตำแก๊ส ๔๑ ๗๐.๗ ๑๗ ๒๗ ๑๘ ๘๑.๘ - -

๗. เตำไฟฟ้ำ ๑๓ ๒๒.๔ ๗ ๑๑.๑ ๖ ๒๗.๓ - -

๘. หม้อหุงข้ำว ๔๗ ๘๑ ๓๓ ๕๒.๔ ๑๗ ๗๗.๓ - -

๙. กำต้มน�้ำร้อน ๔๕ ๗๗.๖ ๒๙ ๔๖ ๑๓ ๕๙.๑ - -

๑๐. เครื่องปิ้งขนมปัง ๓ ๕.๒  -  - - - - -

๑๑. ไมโครเวฟ ๘ ๑๓.๘ ๓ ๔.๘ ๓ ๑๓.๖ - -

๑๒. โทรศัพท์มือถือ ๕๗ ๙๘.๓ ๕๔ ๘๕.๗ ๒๑ ๙๕.๕ ๘ ๕๐.๐

๑๓. โทรศัพท์บ้ำน  -  -  -  - - - - -

๑๔. คอมพิวเตอร์ ๕ ๘.๖  -  - ๓ ๑๓.๖ - -

๑๕. อินเทอร์เน็ต  -  - ๑ ๑.๖ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

๑๖. เครื่องท�ำน�้ำอุ่น ๑๖ ๒๗.๖ ๒ ๓.๒ ๒ ๙.๑ - -

๑๗. เครื่องปรับอำกำศ 
(แอร์)

 -  -  -  - - - - -

๑๘. ไม่ระบุ  -  - ๔ ๖.๔  -  - ๖ ๓๗.๕

หมำยเหตุ ตอบได้มำกว่ำ ๑ ข้อ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๔๖) แสดงสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกภำยในครวัเรอืน 

พบว่ำ ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ จ�ำนวน ๕๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓ รองลงมำมีตู้เย็น จ�ำนวน 

๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖ และน้อยที่สุดคือเครื่องปิ้งขนมปัง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕.๒

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกภำยในครัวเรือน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ จ�ำนวน ๕๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗ รองลงมำมีตู้เย็น จ�ำนวน ๕๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔ และน้อยที่สุดคืออินเทอร์เน็ต จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวกภำยในครวัเรอืน พบว่ำ ส่วนใหญ่ มตีูเ้ยน็ โทรทศัน์ และโทรศพัท์มอืถือ เท่ำกนั จ�ำนวน ๒๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕ รองลงมำ มีพัดลม และเตำแก๊ส เท่ำกัน จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ 

และน้อยที่สุด มีอินเทอร์เน็ต และเครื่องท�ำน�้ำอุ่น เท่ำกันจ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบริ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวกภำยในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ และ

รองลงมำไม่ระบุ จ�ำนวน ๖ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยทีส่ดุมอีนิเทอร์เนต็ จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 

ตารางที่ ๔๗ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงสิ่งอ�านวยความ

สะดวกประเภทยานพาหนะที่มีภายในครัวเรือน

ยานพาหนะที่มีใน
ครัวเรือน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

๑. รถยนต์ ๔ ๖.๙ ๘ ๑๒.๗ ๕ ๒๒.๗ - -

๒. จักรยำนยนต์ ๕๒ ๘๙.๗ ๕๐ ๗๙.๔ ๒๑ ๙๕.๔ ๘ ๕๐.๐

๓. จักรยำน ๑๐ ๑๗.๒ ๑๐ ๑๕.๙ ๗ ๓๑.๘ ๒ ๑๒.๕

๔. อื่น ๆ (รถไถนำ) - - ๑ ๑.๖ - - - -

๕. ไม่ระบุ - - - - - - ๖ ๓๗.๕

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๔๗) แสดงการมียานพาหนะใช้ภายในครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก 

แสดงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประเภทยำนพำหนะที่มีภำยในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีจักรยำนยนต์ 

จ�ำนวน ๕๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗ รองลงมำมีจักรยำน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๗.๒ และน้อยที่สุดมีรถยนต์ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงส่ิงอ�ำนวยควำม

สะดวกประเภทยำนพำหนะที่มีภำยในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีจักรยำนยนต์ จ�ำนวน ๕๐ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๗๙.๔ รองลงมำมีรถจักรยำน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ และน้อยที่สุด อื่น ๆ 

(รถไถนำ)  จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวกประเภทยำนพำหนะที่มีภำยในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีจักรยำนยนต์ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔ รองลงมำมีจักรยำน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุดรถยนต์ 

จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗

มละบริ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงสิ่งอ�ำนวย 

ควำมสะดวกประเภทยำนพำหนะที่มีภำยในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีจักรยำนยนต์ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำไม่ระบุ จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยที่สุดมีจักรยำน 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 

ตารางที่ ๔๘ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงการมีถนนและ

ประเภทของถนนส�าหรับใช้ในการเดินทางภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้านมี
ถนนในการเดินทาง

ภายในหมู่บ้าน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มี ๕๖ ๙๖.๖ ๖๐ ๙๕.๒ ๒๒ ๑๐๐.๐ ทั้งหมดอำศัยอยู่ใน
โครงกำรฯ

ไม่มี ๒ ๓.๔ ๓ ๔.๘ - -

ประเภทของถนน จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

 

ลูกรัง ๒๒ ๓๙.๓ ๑๓ ๒๑.๗ ๘ ๓๖.๔   

ดินอัด ๖ ๑๐.๗ ๗ ๑๑.๗ ๒ ๙.๑   

คอนกรีต ๓๖ ๖๔.๓ ๓๓ ๕๕.๐ ๑๓ ๕๙.๑   

ลำดยำง ๑ ๑.๘ ๑๙ ๓๑.๗ ๓ ๑๓.๖   

อื่น ๆ  - - - - - -   

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๔๘) แสดงการมีถนนและประเภทของถนนส�าหรับใช้ในการเดินทางภายในหมู่บ้าน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรมี

ถนนและประเภทของถนนส�ำหรับใช้ในกำรเดินทำงภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีถนน จ�ำนวน ๕๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖ และไม่มีถนน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับประเภทของถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖๔.๓ รองลงมำเป็นลูกรัง จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓ และน้อยที่สุดเป็นลำดยำง จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรมีถนนและ

ประเภทของถนนส�ำหรับใช้ในกำรเดินทำงภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีถนน จ�ำนวน ๖๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒ และไม่มีถนน จ�ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘

ส�ำหรับประเภทของถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต จ�ำนวน ๓๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕๕.๐ รองลงมำเป็นลำดยำง จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗ และน้อยที่สุดเป็นถนนดินอัด 

จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรมีถนนและ

ประเภทของถนนส�ำหรบัใช้ในกำรเดินทำงภำยในหมูบ้่ำน พบว่ำ มถีนนในกำรเดินทำง จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ส�ำหรับ ประเภทของถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕๙.๑ รองลงมำเป็นลูกรัง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และน้อยที่สุดเป็นดินอัด จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรมีถนน และ

ประเภทของถนนส�ำหรับใช้ในกำรเดินทำงภำยในหมู่บ้ำน พบว่ำ ทั้งหมดอำศัยอยู่ในโครงกำรฯ

ตารางที่ ๔๙ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงการมีถนนและ

ประเภทของถนนส�าหรับใช้ในการเดินทางภายในพื้นที่โครงการฯ

การมีถนนและประเภท
ของถนนในโครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ถนนในพื้นที่โครงกำร       

    มี ๕๖ ๙๖.๖ ๔๗ ๗๔.๖ ๑๖ ๗๒.๗ ๑๓ ๘๑.๒

    ไม่มี ๒ ๓.๔ ๑๖ ๒๕.๔ ๖ ๒๗.๓ ๓ ๑๘.๘

ประเภทของถนน จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

    ลูกรัง ๓๖ ๖๔.๓ ๒๓ ๔๘.๙ ๗ ๔๓.๗ ๑๐ ๗๖.๙

    ดินอัด ๑๖ ๒๘.๖ ๑๑ ๒๓.๔ ๕ ๓๑.๓ ๓ ๒๓.๑

    คอนกรีต ๔ ๗.๑ ๙ ๑๙.๒ - - - -

    ลำดยำง - - ๔ ๘.๕ ๔ ๒๕.๐ - -

    อื่น ๆ  - - - - - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๔๙) แสดงการมีถนนและประเภทของถนนส�าหรับใช้ในการเดินทางภายในพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรมี

ถนนและประเภทของถนนส�ำหรับใช้ในกำรเดินทำงภำยในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีถนน จ�ำนวน ๕๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖ และไม่มีถนน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔

ส�ำหรับประเภทของถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖๔.๓ รองลงมำเป็นดินอัด จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุดเป็นถนนคอนกรีต 

จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรมีถนนและ

ประเภทของถนนส�ำหรับใช้ในกำรเดินทำงภำยในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีถนน จ�ำนวน ๔๗ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖ และไม่มีถนน จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔

ส�ำหรับประเภทของถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกรัง จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙ 

รองลงมำเป็นดินอัด จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ และน้อยที่สุดเป็นลำดยำง จ�ำนวน ๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรมีถนน และ

ประเภทของถนนส�ำหรับใช้ในกำรเดินทำงภำยในพ้ืนท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีถนน จ�ำนวน ๑๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ และไม่มีถนน จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ 

ส�ำหรบัประเภทของถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นถนนลกูรงั จ�ำนวน ๗ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ 

รองลงมำเป็นถนนดนิอดั จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ และน้อยทีสุ่ดเป็นถนนลำดยำง จ�ำนวน 

๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ 

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรมีถนน และ

ประเภทของถนนส�ำหรับใช้ในกำรเดินทำงภำยในพ้ืนท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีถนน จ�ำนวน ๑๓ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ และไม่มีถนน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ 

ส�ำหรับประเภทของถนน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๗๖.๙ รองลงมำเป็นถนนดินอัด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางท่ี ๕๐ ข้อมลูด้านคณุภาพชวิีต สิง่แวดล้อม และสิง่อ�านวยความสะดวก แสดงการเดนิทางติดต่อ

ราชการในอ�าเภอจังหวัด และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

การเดินทางติดต่อ
ราชการและติดต่อ

ระหว่างกัน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรเดินทำงติดต่อ
ระหว่ำงอ�ำเภอ/จังหวัด

       

ใช้รถจักรยำนยนต์ ๔๔ ๗๕.๙ ๔๐ ๖๓.๕ ๑๖ ๗๒.๗ ๙ ๕๖.๒

ใช้รถยนต์ ๔ ๖.๙ ๕ ๗.๙ ๗ ๓๑.๘ ๒ ๑๒.๕

อำศัยรถเพื่อนบ้ำน ๑๔ ๒๔.๑ ๒๓ ๓๖.๕ ๖ ๒๗.๓ ๔ ๒๕.๐

นั่งรถรับจ้ำง/รถประจ�ำ
ทำง

๕ ๘.๖ ๖ ๙.๕ ๓ ๑๓.๖ - -

อื่น ๆ (ไปกับ อบต. รถ
กู้ภัย รถของหมู่บ้ำน )

๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - - ๖ ๓๗.๕

กำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงคนในพื้นที่

โทรศัพท์ ๔๖ ๗๙.๓ ๓๙ ๖๑.๙ ๒๐ ๙๐.๙ ๑๐ ๖๒.๕

ไลน์ - - ๓ ๔.๘ - - - -

อินเตอร์เน็ต - - ๑ ๑.๖ ๓ ๑๓.๖ - -

เดินทำงด้วยตนเอง ๒๓ ๓๙.๗ ๓๙ ๖๑.๙ ๘ ๓๖.๔ ๑๒ ๗๕.๐

อื่น ๆ (ผ่ำนทำงผู้ใหญ่
บ้ำน, เพื่อนบ้ำน 
จดหมำย)

๒ ๓.๔ ๒ ๓.๒ - - ๒ ๑๒.๕

หมำยเหตุ ตอบได้มำกว่ำ ๑ ข้อ

๕๐) การเดินทางมาติดต่อราชการในอ�าเภอจังหวัด และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำร

เดินทำงติดต่อรำชกำรในอ�ำเภอจังหวัด และกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน พบว่ำ ส่วนใหญ่เดินทำงติดต่อ

ระหว่ำงอ�ำเภอ/จงัหวดัโดยใช้รถจกัรยำนยนต์ จ�ำนวน ๔๔ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๗๕.๙ รองลงมำอำศยั

รถเพื่อนบ้ำน จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑ และน้อยที่สุดคือ อื่น ๆ (ไปกับ อบต. รถกู้ภัย 

ใช้รถของหมู่บ้ำน) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

ส�ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคนในพื้นที่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ จ�ำนวน ๔๖ ครัวเรือน 

คดิเป็นร้อยละ ๗๙.๓ รองลงมำเดนิทำงด้วยตนเอง จ�ำนวน ๒๓ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๓๙.๗ และน้อยทีสุ่ด 

คือ อื่น ๆ (ผ่ำนทำงผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อนบ้ำน/ จดหมำย) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเดินทำงมำ

ติดต่อรำชกำรในอ�ำเภอ/จังหวัด และกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน พบว่ำ ส่วนใหญ่เดินทำงติดต่อระหว่ำง

อ�ำเภอ/จงัหวดัโดยใช้รถจกัรยำนยนต์ จ�ำนวน ๔๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๓.๕ รองลงมำอำศยัรถเพือ่น

บ้ำน จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ และน้อยที่สุดคือ อื่น ๆ (ไปกับ อบต. รถกู้ภัย/ใช้รถของ

หมู่บ้ำน) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ส�ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคนในพื้นที่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เท่ำกับเดินทำงไปติดต่อ

ด้วยตนเอง จ�ำนวน ๓๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙ รองลงมำใช้ไลน์ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔.๘ และน้อยที่สุดใช้อินเทอร์เน็ต จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ ส่ิงแวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเดินทำงติดต่อ

รำชกำรในอ�ำเภอ/จงัหวดั และกำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงกนั พบว่ำ ส่วนใหญ่เดนิทำงตดิต่อระหว่ำงอ�ำเภอ/

จังหวัด โดยใช้รถจักรยำนยนต์ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลงมำใช้รถยนต์ จ�ำนวน 

๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยท่ีสุดโดยนั่งรถรับจ้ำง/รถประจ�ำทำง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖

ส�ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคนในพื้นที่ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ รองลงมำเดินทำงด้วยตนเอง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ 

และน้อยที่สุดใช้อินเทอร์เน็ต จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖

มละบร ิข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเดินทำงติดต่อ

รำชกำรในอ�ำเภอ/จงัหวดั และกำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงกนั พบว่ำ ส่วนใหญ่เดนิทำงตดิต่อระหว่ำงอ�ำเภอ/

จังหวัด โดยใช้รถจักรยำนยนต์ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒ รองลงมำอื่น ๆ (ไปกับ อบต. 

รถกู้ภัย/ใช้รถของหมู่บ้ำน) จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยที่สุดใช้รถยนต์ จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 

ส�ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคนในพ้ืนท่ี พบว่ำ ส่วนใหญ่เดินทำงด้วยตนเอง จ�ำนวน ๑๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำใช้โทรศัพท์ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ และ

น้อยที่สุดคือ อื่น ๆ (ผ่ำนทำงผู้ใหญ่บ้ำน/เพื่อนบ้ำน/จดหมำย) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

ตารางที่ ๕๑ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงการเปรียบเทียบ

การเดินทางระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

การเดินทาง

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มคีวำมสะดวกสบำยข้ึน ๕๔ ๙๓.๑ ๖๑ ๗๑.๔ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๑๖ ๑๐๐.๐

เหมือนเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง

๓ ๕.๒ ๒ ๓.๒ - - - -

ไม่แน่ใจ ๑ ๑.๗ - - - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๕๑) แสดงการเปรียบเทียบการเดินทางระหว่างอดีตกับปัจจุบัน

บ้านห่างทางหลวง แสดงกำรเปรียบเทียบกำรเดินทำงระหว่ำงอดีตกับปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่

กำรเดินทำงมีควำมสะดวกสบำยขึ้น จ�ำนวน ๕๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑ รองลงมำเหมือนเดิม

ไม่เปลี่ยนแปลง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ และน้อยที่สุดไม่แน่ใจ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข แสดงกำรเปรียบเทียบกำรเดินทำงระหว่ำงอดีตกับปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่กำรเดินทำง

มีควำมสะดวกสบำยขึ้น จ�ำนวน ๖๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเปรียบเทียบ

กำรเดินทำงระหว่ำงอดีตกับปัจจุบัน พบว่ำ ทั้งหมดตอบว่ำกำรเดินทำงมีควำมสะดวกสบำยขึ้น จ�ำนวน 

๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

มละบร ิข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเปรียบเทียบ

กำรเดินทำงระหว่ำงอดีตกับปัจจุบัน พบว่ำ ทั้งหมดตอบว่ำกำรเดินทำงมีควำมสะดวกสบำยขึ้น จ�ำนวน 

๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๕๒ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ�านวยความสะดวก แสดงการส่งเสริม

ความรู้การด�ารงชีวิตจากหน่วยงานภาครัฐ

การส่งเสริมความรู้
การด�ารงชีวิตจาก
หน่วยงานภาครัฐ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    เคย ๔๙ ๘๔.๕ ๔๕ ๗๑.๔ ๑๗ ๗๗.๓ ๑๔ ๘๗.๕

    ไม่เคย ๙ ๑๕.๕ ๑๘ ๒๘.๖ ๕ ๒๒.๗ ๒ ๑๒.๕

๕๒) แสดงการส่งเสริมความรู้ การด�ารงชีวิตจากหน่วยงานภาครัฐ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกแสดงกำร

ส่งเสริมควำมรู้ กำรด�ำรงชีวิตจำกหน่วยงำนภำครัฐ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน 

๔๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๔.๕ และไม่เคยได้รบักำรส่งเสรมิควำมรู ้จ�ำนวน ๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๑๕.๕

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกแสดงกำรส่งเสริม

ควำมรูก้ำรด�ำรงชวีติจำกหน่วยงำนภำครฐั พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รบักำรส่งเสรมิควำมรู ้จ�ำนวน ๔๕ ครวัเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ และไม่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖

ขยายผล ข้อมลูด้ำนคุณภำพชีวิต สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรส่งเสรมิควำมรู้ 

กำรด�ำรงชีวิตจำกหน่วยงำนภำครัฐ พบว่ำส่วนใหญ่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน

คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓ และไม่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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มละบริ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรส่งเสริม

ควำมรู้ กำรด�ำรงชีวิตจำกหน่วยงำนภำครัฐ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๑๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และไม่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๒.๕ 

การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

ด้านการเกษตร
๑. กิจกรรมอบรมใน
หมู่บ้ำนเรื่องอำชีพ กำรใช้
สำรเคมี กำรท�ำปุ๋ย
อินทรีย์
๒. ด้ำนกำรเกษตร ปลูก
หม่อน กล้วย ต๋ำว อบรม
กำรปลูกพืชสวนครัว
๓. ด้ำนประมง 

ด้านการเกษตร
๑. อบรมแนะน�ำควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
ประกอบอำชีพ
๒. กำรท�ำปุ๋ย
๓. แนะน�ำกำรเกษตร/กำร
ปลูกพืชผัก
๔. สอนกำรเพำะเห็ด
๕. สร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ 
๖. กำรปลูกพืช  กำรท�ำปุ๋ย
อินทรีย์
๗ อบรมอำชีพเกษตร เช่น 
หม่อน ชำอู่หลง  มะม่วง 
เงำะ หวำย ลิ้นจี่ ลูกต๋ำว
๘ กิจกรรมเลี้ยงปลำ เลี้ยง
หมู ไก่พันธุ์พื้นเมือง
๙ อบรมเรื่องกำรเพำะปลูก 
กำรท�ำปุ๋ย ท�ำประมง

ด้านการเกษตร
๑. กิจกรรมจำกหน่วย
งำนปกครอง หน่วย
งำนจังหวัด กำรไฟฟ้ำ 
กำรเกษตร
๒. สร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมกำรออมเงิน
เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- เศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมกับกลุ่มออมทรัพย์
ภูฟ้ำ
- ส่งเสริมด้ำนกำรประหยัด 
อดออม และพอเพียง และ
กำรประหยัดพลังงำน
- ท�ำบัญชีออมเงินกับโครง
กำรฯ

ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- วิธีกำรออมเกี่ยวกับ
กำรลดค่ำใช้จ่ำย 
เพิ่มรำยได้ และควำม
พอเพียง

ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง
- เจ้ำหน้ำท่ี มจธ./ ธกส. 
สอนเรื่องกำรท�ำบัญชี
ครัวเรือน กำรใช้จ่ำย
- โครงกำร/กรมอทุยำนฯ 
อบรมเรื่องกำรออมเงิน
- เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

อื่น ๆ 
- อบรมจัดสำน
- ควรรับประทำนให้ถูก
สุขลักษณะ 
- กิจกรรมภูฟ้ำสัญจร

อื่น ๆ
- โครงกำรออมเงินลดเหล้ำ
- ไทยนิยมยั่งยืน
- โครงกำรภูฟ้ำสัญจร
- กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงคุ้มค่ำ 
จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
- กำรรณรงค์ใช้ไฟฟ้ำให้
ประหยัด

อื่น ๆ
ประหยัดไฟฟ้ำ

ตารางที ่๕๓ ข้อมลูด้านคณุภาพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�านวยความสะดวก แสดงการส่งเสริมความรู้ 

การด�ารงชีวิตจากโครงการฯ

การส่งเสริมความ
รู้การด�ารงชีวิต
จากโครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เคย ๔๙ ๘๔.๕ ๔๔ ๖๙.๘ ๑๗ ๗๗.๓ ๑๔ ๘๗.๕

ไม่เคย ๙ ๑๕.๕ ๑๙ ๓๐.๒ ๕ ๒๒.๗ ๒ ๑๒.๕

๕๓) การส่งเสริมความรู้ การด�ารงชีวิตจากโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำร

ส่งเสริมควำมรู้ กำรด�ำรงชีวิตจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๔๙ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕ และไม่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 

๑๕.๕ 

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรส่งเสริม

ควำมรู้กำรด�ำรงชีวิตจำกโครงกำรฯ  พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๔๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘ และไม่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒

ขยายผล ข้อมลูด้ำนคุณภำพชวีติ ส่ิงแวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรส่งเสรมิควำม

รู้กำรด�ำรงชีวิตจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๗๗.๓ และไม่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗

มละบร ิข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรส่งเสริมควำม

รู้ กำรด�ำรงชีวิตจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๗.๕ และไม่เคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุก ขยายผล มละบริ

กำรประกอบอำชีพ
๑. กำรอบรมด้ำน
กำรเกษตร ได้แก่ กำร
เพำะเห็ดนำงฟ้ำ กำร
ปลูกผักสวนครัว กำร
ท�ำปุ๋ย กำรปลูกไม้ผล 
กำรเกษตรผสมผสำน 
เป็นต้น 
๒. ได้รับกล้ำไม้ สัตว์น�้ำ 
เรียนรู้ระบบน�้ำ ถังพัก
น�้ำ 
๖. อบรมกำรตลำด
เรื่อง กล้วย หม่อน 
และชำ 
๗. กำรตรวจสุขภำพ

กำรประกอบอำชีพ
๑ สอนปลูกผลไม้
๒ ภูฟ้ำสัญจร ให้ควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตร กำรเพำะปลูก
๓ ได้รับเมล็ดพันธุ์ กล้ำไม้
๔ กำรท�ำปุ๋ยหมัก, กำรปลูกพืช
๕ กิจกรรมออมทรัพย์ภูฟ้ำ
๖ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์
๗ กำรเพำะปลูก กำรเลี้ยงสัตว์
๘ กิจกรรมกำรท�ำปุ๋ย กำรท�ำ
ประมง
๙ มำให้ควำมรู้กำรปลูกพืช เงำะ
๑๐ สอนด้ำนกำรจัดสรรพื้นที่ด้ำน
เกษตรกรรม
๑๑ กำรอบรมเกี่ยวกับกำรเกษตร 
๑๒ กิจกรรมกำรใช้ปุ๋ยปลูกหม่อน 
ไร้สำรเคมี
๑๓ สนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพร

กำรประกอบอำชีพ
๑. ได้รับ กล้ำไม้ พันธุ์
สัตว์และประมง ระบบน�ำ้
๒. วิชำอำชีพ 
กำรเกษตร
๓. ได้รับกำรส่งเสริม 
แนะน�ำเรื่องกำรท�ำมำ
หำกิน 
๔. มีเจ้ำหน้ำที่มำอบรม
ให้ควำมรู้หลำยเรื่อง
๕. อบรมด้ำนกำรเกษตร 
กระเพำะปลกู
๖. ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำยำ
ก�ำจัดแมลง ศัตรูพืช
๗. สอนท�ำบัญชี คนรับมี
ค่ำใช้จ่ำย
๘. ปลูกผักสวนครัว 
เลี้ยงสัตว์
๙. กำรท�ำเกษตรผสมผสำน

กำรประกอบอำชีพ 
๑. กำรท�ำเกษตร
ผสมผสำน 
๒. ส่งเสริมด้ำน
กำรเกษตร-อำชีพ 

เศรษฐกิจพอเพียง
ออมทรัพย์ภูฟ้ำ

เศรษฐกิจพอเพียง
- เรื่องกำรออมเงิน
- กำรท�ำบัญชีครัวเรือน

เศรษฐกิจพอเพียง
สอนท�ำบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย

เศรษฐกิจพอเพียง

ป่ำไม้
กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ

ป่ำไม้
- ปลูกป่ำ, ท�ำฝำย, งำนพัฒนำ
หมู่บ้ำน
- กิจกรรมปลูกป่ำ
- กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใน
แปลง
- ส่งเสริมเรื่องกำรสร้ำงป่ำสร้ำง
รำยได้ 
- กำรรักษำป่ำไม้-ต้นน�้ำล�ำธำร
- รณรงค์ไม่ให้ตัดไม้ท�ำลำยป่ำ, 
เผำป่ำ

ป่ำไม้
- กิจกรรมกำรปลูกป่ำ
ทรัพยำกรป่ำไม้

ป่ำไม้
- กำรปลูกป่ำ
- กำรดูแลป่ำไม้
- ลำดตระเวนดับ
ไฟป่ำ

อื่น ๆ
- ภูฟ้ำสัญจร
- กำรตรวจสุขภำพ
- พัฒนำหมู่บ้ำน

อื่น ๆ  
- อบรม, แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๕๔ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงระดับความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ

ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับมำกที่สุด ๕ ๘.๖ ๑๐ ๑๕.๙ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

ระดับมำก ๙ ๑๕.๕ ๗ ๑๑.๑ ๙ ๔๐.๙ ๔ ๒๕.๐

ระดับปำนกลำง ๔๐ ๖๙.๐ ๔๑ ๖๕.๑ ๙ ๔๐.๙ ๑๐ ๖๒.๕

ระดับน้อย ๑ ๑.๗ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ - -

ระดับน้อยที่สุด ๓ ๕.๒ ๒ ๓.๒ ๑ ๔.๕ - -

ระดับคะแนนควำม
พึงพอใจต่อกำร
ปฏิบัติงำน

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๒๑

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓๒ 

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ ๓.๕ 

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕ 

คะแนน

๕๔) แสดงระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกแสดงระดับ

ควำมพึงพอใจ  ต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ระดับปำนกลำง 

จ�ำนวน ๔๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐ รองลงมำระดับมำก จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน ร้อยละ ๑๕.๕ และ

น้อยที่สุดถึงระดับน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน ร้อยละ ๑.๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกแสดงระดับควำม

พึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ระดับปำนกลำง 

จ�ำนวน ๔๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ รองลงมำระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน ร้อยละ ๑๕.๙ 

และน้อยที่สุดถึงระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน ร้อยละ ๓.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงระดับควำม

พึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มคีวำมพึงพอใจต่อกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรฯ เท่ำกัน คอื ระดบัมำก 

และปำนกลำง จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ และน้อยที่สุดเท่ำกัน มีควำมพึงพอใจระดับน้อย และน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

มละบร ิข้อมลูด้ำนคณุภำพชีวติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงระดบัควำมพงึพอใจ

ต่อกำรปฏบัิตงิำนด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจต่อกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรฯ ระดบัปำนกลำง จ�ำนวน ๑๐ ครวัเรอืน 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำระดับมำก จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุด คือ 

ระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

ตารางที่ ๕๕ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงการเข้าไปหาของ

ป่ามาเป็นอาหารและขายในอดีต

การเข้าไปหา
ของป่ามาเป็น
อาหารและขาย

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  เคย ๔๓ ๗๔.๑ ๔๙ ๗๗.๘ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๖ ๑๐๐.๐

  ไม่เคย ๑๕ ๒๕.๙ ๑๔ ๒๒.๒ ๔ ๑๘.๒ - -

ของป่ำที่เคยหำ
มำเป็นอำหำร 

หน่อไม้ หน่อหวำย
ปลำ หอย กุ้ง กบ 
เห็ด ผักชะอม ผักกูด 
ผักหวำนป่ำ ผักฮำก 
ผักขม หัวปลี บอน 
มะขม ลูกต๋ำว ตุ่น 
กระรอก

เห็ด สัตว์ป่ำ ไข่
มดแดง หน่อไม้ 
หน่อหวำย         
กล้วยป่ำ หัวปลี 
ผักกูด ลูกต๋ำว น�้ำผึ้ง 
ปลำ ผักหวำนป่ำ 
มะกอก มะขม 
ผักฮำก บอน ไม้ปีบ 
ลูกชิด หอมป่ำ 
หนูป่ำ กบภูเขำ

หน่อหวำย หน่อไม้ 
กล้วยป่ำ หัวปลี ผัก
กูด ผักหวำนป่ำ เห็ด  
น�้ำผึ้ง ปลำ ไข่มดแดง 
ลูกต๋ำวมะกอก มะ
ขม

หวำย หน่อหวำย 
หน่อไม้ หน่อกล้วยป่ำ 
กล้วยป่ำ 
หัวปลี เผือก มัน เห็ด 
ผักกูด ผักป่ำ ผัก
หวำนป่ำ สมุนไพร
น�้ำผึ้ง ปลำ ปู  ไข่
มดแดง ไก่ หมูป่ำ กบ  
กระรอก ผลไม้ป่ำ 
มะไฟ มะม่วงป่ำ

กำรเข้ำไปหำของ
ป่ำมำขำย

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

    เคย ๔ ๖.๙ ๓๖ ๕๗.๑ ๗ ๓๑.๘ ๑๑ ๖๘.๗

    ไม่เคย ๕๔ ๙๓.๑ ๒๗ ๔๒.๙ ๑๕ ๖๘.๒ ๕ ๓๑.๓

ของป่ำที่เคยหำ
มำขำย 

หน่อหวำย หน่อไม้
เห็ด หญ้ำสำมเหลี่ยม 
ไม้ไผ่

กล้ำไม้ ผัก หน่อไม้ 
ผักกูด หน่อหวำย 
ต๋ำว เห็ด มะขม 
ผักหวำนป่ำ
ไข่มดแดง มัน เผือก
หัวปลี บอน หอมป่ำ 
กระรอก กวำง 
สัตว์ป่ำ

หน่อหวำย น�้ำผึ้ง รัง
ผึ้ง หน่อไม้ กล้วยไม้ 
รังนก หมูป่ำ ต๋ำว 
มะขม

น�้ำผึ้ง เถำวัลย์ป่ำ เห็ด 
หน่อไม้

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๕๕) แสดงการเข้าไปหาของป่ามาเป็นอาหารและขายในอดีต

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำร

เข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำยในอดีต พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร จ�ำนวน 

๔๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑ และไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ โดยของป่ำที่หำมำเป็นอำหำรได้แก่ หน่อไม้ หน่อหวำย ปลำ หอย กุ้ง กบ เห็ด ผัก

ชะอม ผักหวำนป่ำ ผักกูด ผักฮำก ผักขม หัวปลี บอน มะขม ลูกต๋ำว ตุ่น และกระรอก

ส�ำหรับกำรเข้ำไปหำของป่ำมำขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำขำย จ�ำนวน ๕๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑ และเคยเข้ำไปหำของป่ำมำขำย จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ 

โดยของป่ำที่หำมำขำย ได้แก่ หน่อหวำย หน่อไม้ เห็ด หญ้ำสำมเหลี่ยม ไม้ไผ่

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเข้ำไปหำ

ของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร จ�ำนวน ๔๙ ครัวเรือน 

คดิเป็นร้อยละ ๗๗.๘ และไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร จ�ำนวน ๑๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๒๒.๒ 

โดยของป่ำที่หำมำเป็นอำหำร ได้แก่ เห็ด สัตว์ป่ำ ไข่มดแดง หน่อไม้ หน่อหวำย กล้วยป่ำ หัวปลี ผักกูด 

ลูกต๋ำว น�้ำผึ้ง ปลำ ผักหวำนป่ำ มะกอก มะขม ผักฮำก บอน ไม้ปีบ ลูกชิด หอมป่ำ หนูป่ำ กบภูเขำ

ส�ำหรับกำรเข้ำไปหำของป่ำมำขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำขำย จ�ำนวน ๓๖ ครัว

เรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๗.๑ และไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำขำย จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๔๒.๙ 

โดยของป่ำที่หำมำขำย ได้แก่ กล้ำไม้ ผัก หน่อไม้ ผักกูด หน่อหวำย ต๋ำว เห็ด มะขม ผักหวำนป่ำ ไข่มดแดง 

มัน เผือก หัวปลี บอน หอมป่ำ กระรอก กวำง สัตว์ป่ำ

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเข้ำไปหำ

ของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้เข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ 

โดยของป่ำที่หำมำเป็นอำหำร ได้แก่ หน่อหวำย หน่อไม้ กล้วยป่ำ หัวปลี ผักกูด ผักหวำนป่ำ เห็ด น�้ำผึ้ง 

ปลำ ไข่มดแดง ลูกต๋ำว มะกอก และมะขม

ส�ำหรับกำรเข้ำไปหำของป่ำมำขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำขำย จ�ำนวน ๑๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ และเคยเข้ำไปหำของป่ำมำขำย จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ 

โดยของป่ำที่หำมำขำย ได้แก่ หน่อหวำย น�้ำผึ้ง รังผึ้ง หน่อไม้ กล้วยไม้ รังนก หมูป่ำ ต๋ำว และมะขม

มละบริ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเข้ำไปหำ

ของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ทั้งหมดได้เข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร จ�ำนวน ๑๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ โดยของป่ำที่หำมำเป็นอำหำร ได้แก่ หวำย หน่อหวำย หน่อไม้ หน่อ

กล้วยป่ำ กล้วยป่ำ หัวปลี เผือก มัน เห็ด ผักกูด ผักป่ำ ผักหวำนป่ำ สมุนไพร น�้ำผึ้ง ปลำ ปู ไข่มดแดง ไก่ป่ำ 

หมูป่ำ กบ กระรอก ผลไม้ป่ำ มะไฟ และมะม่วงป่ำ

ส�ำหรับกำรเข้ำไปหำของป่ำมำขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำขำย จ�ำนวน ๑๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ และไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำขำย จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๑.๓ โดยของป่ำที่หำมำขำย ได้แก่ น�้ำผึ้ง เถำวัลย์ป่ำ เห็ด และหน่อไม้

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๕๖ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงความถี่ในการ

เข้าไปหาของป่ามาเป็นอาหารและขายในปัจจุบัน

การเข้าไปหาของ
ป่าในปัจจุบัน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรเข้ำไปหำของ
ป่ำมำเป็นอำหำร/
ขำย

        

 เคย ๒๙ ๕๐.๐ ๒๕ ๓๙.๗ ๗ ๓๑.๘ ๑๔ ๘๗.๕

 ไม่เคย ๒๙ ๕๐.๐ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๕ ๖๘.๒ ๒ ๑๒.๕

ประเภทของป่ำที่
น�ำมำเป็นอำหำร
และขำย

หน่อไม้ หน่อหวำย
ปลำ หอย กุ้ง กบ
เห็ด ผักชะอม ผักกูด 
ผักหวำนป่ำ ผักฮำก 
ผักขม หัวปลี บอน
มะขม  ลูกต๋ำว  ตุ่น  
กระรอก

ผัก หน่อไม้ ผักกูด 
หน่อหวำย ต๋ำว 
เห็ด  มะขม ผัก
หวำนป่ำ ไข่มดแดง 
มัน เผือก หัวปลี 
บอน หอมป่ำ 
กระรอก กวำง 
ไก่ป่ำ

ผัก ผักกูด หน่อไม้ 
หน่อหวำย ต๋ำว 
เห็ด

ผักกูด หน่อไม้ หัวปลี 
หวำย มัน กล้วย เห็ด 
ผลไม้ป่ำ หน่อกล้วย
ป่ำ เถำวัลย์ ปู ปลำ 
ผึ้ง  รังผึ้ง ไก่ กระรอก 
กบ

ควำมถี่ของกำรไป
หำของป่ำมำเป็น
อำหำร/ขำย

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

 ทุกวัน - - - -  ๑ ๗.๒

 ๕-๖ ครั้งต่อ
สัปดำห์

๑ ๓.๕ ๒ ๘.๐ - - - -

 ๓-๔ ครั้งต่อ
สัปดำห์

๔ ๑๓.๘ - - ๓ ๔๒.๙ - -

 ๑-๒ ครั้งต่อ
สัปดำห์

๗ ๒๔.๑ ๖ ๒๔.๐ ๑ ๑๔.๓ ๓ ๒๑.๔

 เดือนละครั้ง ๖ ๒๐.๗ ๙ ๓๖.๐ ๒ ๒๘.๖ ๕ ๓๕.๗

 ๓-๔ เดือนต่อครั้ง ๘ ๒๗.๖ ๘ ๓๒.๐ ๑ ๑๔.๓ - -

 ปีละครั้ง ๓ ๑๐.๓ - - - - ๕ ๓๕.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๕๖) แสดงความถี่ในการเข้าไปหาของป่ามาเป็นอาหารและขายในปัจจุบัน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงควำมถี่

ในกำรเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำยในปัจจบุนั พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร

และขำยเท่ำกับไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย จ�ำนวน ๒๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

โดยของป่ำทีห่ำมำเป็นอำหำรและขำย ได้แก่ หน่อไม้ หน่อหวำย ปลำ หอย กุง้ กบ เห็ด ผักชะอม ผักหวำนป่ำ 

ผักกูด ผักฮำก ผักขม หัวปลี บอน มะขม ลูกต๋ำว ตุ่น และกระรอก 

ส�ำหรับควำมถี่ของกำรไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำไปหำของป่ำ ๓-๔ 

เดอืนต่อครัง้ จ�ำนวน ๘ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๒๗.๖ รองลงมำ ๑-๒ ครัง้ต่อสัปดำห์  จ�ำนวน ๗ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑ และน้อยที่สุด ๕-๖ ครั้งต่อสัปดำห์ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕

บ้านผาสุข  ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงควำมถี่ในกำร

เข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำยในปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร 

และขำย จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และเคยเข้ำไปหำของป่ำ จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ โดยของป่ำที่หำมำเป็นอำหำรและขำย ได้แก่ ผัก หน่อไม้ ผักกูด หน่อหวำย ต๋ำว เห็ด  

มะขม ผักหวำนป่ำ ไข่มดแดง มัน เผือก หัวปลี บอน หอมป่ำ กระรอก กวำง และไก่ป่ำ

ส�ำหรับควำมถี่ของกำรไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำไปหำเดือนละครั้ง 

จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ รองลงมำ ๓-๔ เดือนต่อครั้ง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๒.๐ และน้อยที่สุด ๕-๖ ครั้งต่อสัปดำห์ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงควำมถ่ีในกำร

เข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำยในปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำร

และขำย จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ และเคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย 

จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ โดยของป่ำที่หำมำเป็นอำหำรและขำย ได้แก่ ผัก ผักกูด หน่อไม้ 

หน่อหวำย ต๋ำว และเห็ด 

ส�ำหรับควำมถี่ของกำรไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำไปหำของป่ำ ๓-๔ 

ครั้งต่อสัปดำห์ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ รองลงมำเข้ำไปหำของป่ำ เดือนละครั้ง จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ๑-๒ ครั้งต่อสัปดำห์ และ ๓-๔ เดือนต่อครั้ง 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓

มละบริ ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงควำมถี่ในกำร

เข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำยในปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและ

ขำย จ�ำนวน ๑๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และไม่เคยเข้ำไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยของป่ำที่หำมำเป็นอำหำรและขำย ได้แก่ ผักกูด หน่อไม้ หัวปลี 

หวำย มัน กล้วย เห็ด ผลไม้ป่ำ หน่อกล้วยป่ำ เถำวัลย์ ปู ปลำ ผึ้ง รังผึ้ง ไก่ กระรอก และกบ

ส�ำหรบัควำมถ่ีของกำรไปหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำไปหำของป่ำ เท่ำกนั 

คือ เดือนละครั้งและ ปีละครั้ง จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗ รองลงมำเข้ำไปหำของป่ำ ๑-๒ 

ครั้งต่อสัปดำห์ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ และน้อยที่สุด คือ ทุกวัน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



142ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

ตารางที่ ๕๗ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงการถางป่าเพื่อ

เพิ่มพื้นที่การเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและร่วมป้องกัน และดับไฟป่า

การถางป่าเพิ่ม
พื้นที่

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรถำงป่ำเพื่อเพิ่ม
พื้นที่กำรเกษตร

เคย ๑๙ ๓๒.๘ ๑๘ ๒๘.๖ ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๓

ไม่เคย ๓๙ ๖๗.๒ ๔๕ ๗๑.๔ ๑๙ ๘๖.๔ ๑๕ ๙๓.๗

กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ปลูกป่ำ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

เคย ๕๓ ๙๑.๔ ๖๐ ๙๕.๒ ๒๑ ๙๕.๕ ๑๖ ๑๐๐.๐

ไม่เคย ๕ ๘.๖ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ - -

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วม
กิจกรรม

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

๑ ครั้ง ๒๒ ๔๑.๕ ๑๘ ๓๐.๐ ๙ ๔๒.๙ ๖ ๓๗.๕

๒ ครั้ง ๗ ๑๓.๒ ๙ ๑๕.๐ ๑๐ ๔๗.๖ ๒ ๑๒.๕

๓ ครั้ง ๔ ๗.๕ ๗ ๑๑.๗ ๒ ๙.๕ ๓ ๑๘.๘

๔ ครั้ง ๑ ๑.๙ ๒ ๓.๓ - - - -

๕ ครั้ง - - - - - - ๒ ๑๒.๕

มำกกว่ำ ๕ ครั้ง - - ๑ ๑.๗ - - ๑ ๖.๒

ไม่ระบุ ๑๙ ๓๕.๙ ๒๓ ๓๘.๓ - - ๒ ๑๒.๕

กำรเข้ำร่วมป้องกัน
ดับไฟป่ำและลำด
ตระเวนป่ำ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๑๖

   เคย ๔๘ ๘๒.๘ ๕๑ ๘๑.๐ ๒๐ ๙๐.๙ ๑๖ ๑๐๐.๐

   ไม่เคย ๑๐ ๑๗.๒ ๑๒ ๑๙.๐ ๒ ๙.๑ - -

๕๗) แสดงการถางป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่การเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและร่วมป้องกัน และ

ดับไฟป่า

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำร

ถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่กำรเกษตร พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๓๙ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ และเคยถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๒.๘

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรปลูกป่ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๕๓ ครัวเรือน            

คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔ และไม่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน  ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ 

ควำมถี่ของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำส่วนใหญ่เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ ๑ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๒๒ 

ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๑.๕ รองลงมำไม่ระบ ุจ�ำนวน ๑๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๕.๙ และน้อยท่ีสดุ 

๔ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙

กำรเข้ำร่วมป้องกัน ดับไฟป่ำ และลำดตระเวนป่ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน                     

๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ และไม่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรถำงป่ำเพื่อ

เพิ่มพื้นที่กำรเกษตร พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ และเคยถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๘.๖

ส�ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรปลูกป่ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๖๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒ และไม่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ 

ควำมถีข่องกำรเข้ำร่วมกจิกรรม พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำร่วมกจิกรรมปลกูป่ำ ไม่ระบจุ�ำนวนครัง้ จ�ำนวน 

๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓ รองลงมำ ๑ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ 

และน้อยที่สุด มำกกว่ำ ๕ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

กำรเข้ำร่วมป้องกนั ดบัไฟป่ำ และลำดตระเวนป่ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๕๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ และไม่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรถำงป่ำเพื่อ

เพิ่มพื้นที่กำรเกษตร พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ และเคยถำงป่ำเพือ่เพิม่พืน้ทีท่�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๓.๖

ส�ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรปลูกป่ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน            

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕ และไม่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 

ควำมถี่ของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ ๒ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๑๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ รองลงมำ ๑ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ 

และน้อยที่สุด ๓ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕

กำรเข้ำร่วมป้องกัน ดับไฟป่ำ และลำดตระเวนป่ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน                       

๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ และไม่เคยเข้ำร่วม จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบร ิ  ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรถำงป่ำเพื่อ

เพิ่มพื้นที่กำรเกษตร พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ และเคยถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ส�ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรปลูกป่ำ พบว่ำ ทั้งหมดเคยเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ จ�ำนวน ๑๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ควำมถี่ของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ ส่วนใหญ่เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกป่ำ ๑ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ รองลงมำ ๓ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ 

และน้อยที่สุด มำกกว่ำ ๕ ครั้งต่อปี จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

กำรเข้ำร่วมป้องกนั ดบัไฟป่ำ และลำดตระเวนป่ำ พบว่ำ ทัง้หมดเคยเข้ำร่วมป้องกนั ดบัไฟป่ำ และ

ลำดตระเวนป่ำ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๕๘ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก แสดงการเปลี่ยนแปลง

ของป่าไม้ในอดีตและปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลง
ของป่าไม้

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ป่ำไม้เพิ่มขึ้น ๔๔ ๗๕.๙ ๕๑ ๘๐.๙ ๑๕ ๖๘.๒ ๑๔ ๘๗.๕

ป่ำไม้เท่ำเดิม ไม่
เปลี่ยนแปลง

๘ ๑๓.๘ ๔ ๖.๔ ๔ ๑๘.๒ ๒ ๑๒.๕

ป่ำไม้ลดลง ๖ ๑๐.๓ ๘ ๑๒.๗ ๓ ๑๓.๖ - -

๕๘) แสดงการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ในอดีต และปัจจุบัน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำร

เปลี่ยนแปลงของป่ำไม้ในอดีตและปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่เห็นว่ำป่ำไม้เพ่ิมขึ้น จ�ำนวน ๔๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙ รองลงมำเห็นว่ำป่ำไม้เท่ำเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๓.๘ และน้อยที่สุดเห็นว่ำป่ำไม้ลดลง จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนคณุภำพชีวติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเปลีย่นแปลง

ของป่ำไม้ในอดีต และปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่เห็นว่ำป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๕๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๘๐.๙ รองลงมำเห็นว่ำป่ำไม้ลดลงจ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ และน้อยที่สุดคือเห็นว่ำ

ป่ำไม้เท่ำเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเปลี่ยนแปลง

ของป่ำไม้ในอดีตและปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่เห็นว่ำป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖๘.๒ รองลงมำเห็นว่ำป่ำเท่ำเดิมไม่เปล่ียนแปลง จ�ำนวน  ๔  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และ

น้อยที่สุดป่ำไม้ลดลง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ 

มละบร ิข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเปลี่ยนแปลง

ของป่ำไม้ในอดีตและปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่เห็นว่ำป่ำไม้เพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๘๗.๕ และเห็นว่ำป่ำไม้เท่ำเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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สาเหตุการเพิ่มขึ้นของป่า

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

- ชำวบ้ำนมีอำชีพเป็น
หลักแหล่งท�ำให้ไม่มีกำร
ท�ำลำยป่ำ
- มกีำรอนรุกัษ์ป่ำมำกขึน้
- มีกำรปลูกป่ำเพิ่มขึ้น
ทุกปี/คืนผืนป่ำ เมื่อก่อน
เ ป ็ น เ ข ำ หั ว โ ล ้ น แ ต ่
ปัจจุบันมีต้นไม้เพิ่มขึ้น

- ต้นไม้มำกขึ้น  มีกำร
จับ และห้ำมบุกรุกป่ำ  
เกษตรกรมีอำชีพเป ็น
หลกัแหล่งมำกขึน้  มกีำร
ปลูกป ่ำเพิ่มขึ้น มี เจ ้ำ
หน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง
กำรอนุรักษ์ป่ำ  มีกำร
ปลกูป่ำทดแทน  กำรเพิม่
ขึ้นโดยธรรมชำติ  มีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงอำชีพ
ไม่มีกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ 
เพื่อท�ำไร่เพิ่ม ชำวบ้ำน
ช่วยกันดูแลรักษำดี

- กำรปลูกป ่ำเพิ่มขึ้น
ทุก ๆ ปี ทดแทนต้นที่ถูก
ตัดไป ป่ำมีควำมอุดม
สมบูรณ ์มำกขึ้น ไม ่มี
ไฟป่ำ หน่วยงำนรำชกำร
เข้ำมำให้กำรช่วยเหลือ 
ชำวบ้ำนเหน็ควำมส�ำคญั
ของป่ำมำกขึ้น ชำวบ้ำน
ไม่ถำงป่ำ ปลูกป่ำแทน
กำรท�ำไร่ รณรงค์ปลกูป่ำ 
ให้คนในชุมชนช่วยกัน
ดูแล ท�ำแนวกั้นไฟป่ำ

- กำรปลูกป ่ำ เ พ่ิมขึ้น
ทุก ๆ ปี ทดแทนต้นไม้ที่
ถูกตัดไป ชำวบ้ำนไม ่
ถำงป่ำ ปลูกป่ำแทนกำร
ท�ำไร ่  และป ่ำเพิ่มขึ้น
อย่ำงเห็นได้ชัด

ตารางที่ ๕๙ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก  แสดงการเห็นคุณค่า

และประโยชน์ของป่าไม้

การเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของป่า

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    เห็นคุณค่ำและ
ประโยชน์มำกขึ้น

๔๙ ๘๔.๕ ๕๕ ๘๗.๓ ๒๑ ๙๕.๕ ๑๖ ๑๐๐.๐

    เห็นคุณค่ำและ
ประโยชน์อยู่บ้ำง

๕ ๘.๖ ๕ ๗.๙ ๑ ๔.๕ - -

    เห็นคุณค่ำและ
ประโยชน์น้อยลง

๓ ๕.๒ ๒ ๓.๒ - - - -

    ไม่เห็นคุณค่ำและ
ประโยชน์

๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - - - -

๕๙) แสดงการเห็นคุณค่า และประโยชน์ของป่าไม้

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำร

เหน็คุณค่ำและประโยชน์ของป่ำไม้ พบว่ำ ส่วนใหญ่เหน็คณุค่ำและประโยชน์มำกขึน้ จ�ำนวน ๔๙ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕ รองลงมำเห็นคุณค่ำและประโยชน์อยู่บ้ำง จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ 

และน้อยที่สุด คือ ไม่เห็นคุณค่ำและประโยชน์ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเหน็ถึงคณุค่ำ 

และประโยชน์ของป่ำไม้ พบว่ำ ส่วนใหญ่เห็นคุณค่ำและประโยชน์มำกขึ้น จ�ำนวน ๕๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๗.๓ รองลงมำเห็นคุณค่ำและประโยชน์อยู่บ้ำง จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙ และ

น้อยที่สุดคือ ไม่เห็นคุณค่ำและประโยชน์ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเห็นคุณค่ำ 

และประโยชน์ของป่ำไม้ พบว่ำ ส่วนใหญ่เห็นคุณค่ำและประโยชน์มำกขึ้น จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๙๕.๕ และเห็นคุณค่ำและประโยชน์อยู่บ้ำง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิข้อมูลด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงกำรเหน็คณุค่ำและ

ประโยชน์ของป่ำไม้ พบว่ำ ทั้งหมดเห็นคุณค่ำ และประโยชน์มำกขึ้น จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐

ตารางที่ ๖๐ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก  แสดงปัญหา/อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ

ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ปัญหา/อุปสรรค         

 อำชีพและรำยได้ไม่
สม�่ำเสมอ

๕๐ ๘๖.๒ ๔๗ ๗๔.๖ ๑๙ ๘๖.๔ ๑๔ ๘๗.๕

 ขโมย ๒ ๓.๔ ๙ ๑๔.๓ ๗ ๓๑.๘ ๑ ๖.๒

ปศุสัตว์ : ให้แล้วให้
เลย

๖ ๑๐.๓ ๑๓ ๒๐.๖ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

กำรติดตำมงำนของ
หน่วยงำนน้อยเกนิไป

๓๔ ๕๘.๖ ๒๓ ๓๖.๕ ๙ ๔๐.๙ ๔ ๒๕.๐

ยำเสพติด - - ๘ ๑๒.๗ ๑ ๔.๕ - -

ค่ำใช้จ่ำยในครัว
เรือนสูงมำก

๓๘ ๖๕.๕ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๔ ๖๓.๖ ๘ ๕๐.๐

ถนนไม่ดี ๑๖ ๒๗.๖ ๗ ๑๑.๑ ๑ ๔.๕ ๖ ๓๗.๕

ไม่มีไฟฟ้ำ - - ๖ ๙.๕ - - ๑๐ ๖๒.๕

อื่น ๆ (รำยได้น้อย/
ชรำ)  

๑ ๑.๗ ๓ ๔.๘ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๒

ข้อเสนอแนะ        

ส่งเสริมแล้วควร
ติดตำมอย่ำง
สม�่ำเสมอ

๔๘ ๘๒.๘ ๔๐ ๖๓.๕ ๑๕ ๖๘.๒ ๑๐ ๖๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ

ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สนับสนุนไฟฟ้ำใน
โครงกำรฯ 

๓๐ ๕๑.๗ ๑๓ ๒๐.๖ ๘ ๓๖.๔ ๑๐ ๖๒.๕

แนะน�ำวิธีลดค่ำใช้
จ่ำยในครัวเรือน

๔๑ ๗๐.๗ ๓๐ ๔๗.๖ ๑๒ ๕๔.๕ ๖ ๓๗.๕

แนะน�ำเรื่อง
อำชีพเสริม

๔๖ ๗๙.๓ ๕๐ ๗๙.๔ ๑๕ ๖๘.๒ ๘ ๕๐

สนับสนุนเรื่องถนน
และไฟฟ้ำ 
(โครงสร้ำงพื้นฐำน)

๓๖ ๖๒.๑ ๑๘ ๒๘.๖ ๗ ๓๑.๘ ๑๐ ๖๒.๕

อื่น ๆ (ช่วยหำที่ท�ำ
กิน/อยำกได้พันธุ์ไม้)   

๒ ๓.๔ ๕ ๗.๙ ๕ ๒๒.๗ - -

หมำยเหตุ ตอบได้มำกว่ำ ๑ ข้อ

๖๐) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนคณุภำพชวีติ สิง่แวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงปัญหำ/

อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีปัญหำอำชีพและรำยได้ไม่สม�่ำเสมอ จ�ำนวน ๕๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ รองลงมำค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนสูงมำก จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕ 

และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (รำยได้น้อย/ชรำ) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

ส�ำหรับ ข้อเสนอแนะด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้ส่งเสริมแล้วควรติดตำม

อย่ำงสม�่ำเสมอ จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ รองลงมำแนะน�ำเรื่องอำชีพเสริม จ�ำนวน ๔๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (ช่วยหำที่ท�ำกิน/อยำกได้พันธุ์ไม้)  จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔

บ้านผาสขุ ข้อมูลด้ำนคณุภำพชวีติ ส่ิงแวดล้อม และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก แสดงปัญหำ/อปุสรรค 

และข้อเสนอแนะ พบว่ำ ส่วนใหญ่ มีปัญหำอำชีพและรำยได้ไม่สม�่ำเสมอ จ�ำนวน ๔๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๗๔.๖ รองลงมำค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนสูงมำก จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ และ

น้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (รำยได้น้อย/ชรำ) จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘

ส�ำหรับข้อเสนอแนะด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้แนะน�ำเรื่องอำชีพเสริม 

จ�ำนวน ๕๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔ รองลงมำต้องกำรให้ส่งเสริมแล้วควรติดตำมอย่ำงสม�่ำเสมอ 

จ�ำนวน ๔๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (ช่วยหำที่ท�ำกิน/อยำกได้พันธุ์ไม้) 

จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙

ตารางที่ ๖๐ ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก  แสดงปัญหา/อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงปัญหำ/อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีปัญหำอำชีพและรำยได้ ไม่สม�่ำเสมอ จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๖.๔ รองลงมำ ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนสูงมำก จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ และ

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ยำเสพติด และถนนไม่ดี จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

ส�ำหรับ ข้อเสนอแนะด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกัน คือ ต้องกำรให้ส่งเสริมแล้ว

ควรติดตำมอย่ำงสม�่ำเสมอ และแนะน�ำอำชีพเสริม จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ รองลงมำ

แนะน�ำวิธีลดกำรใช้จ่ำยในครัวเรือน จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ 

(ช่วยหำที่ท�ำกิน/อยำกได้พันธุ์ไม้) จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ 

มละบร ิข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก แสดงปัญหำ/อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีปัญหำอำชีพและรำยได้ไม่สม�่ำเสมอ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๗.๕ รองลงมำไม่มีไฟฟ้ำใช้ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน 

คือ ขโมย ปศุสัตว์ : ให้แล้วให้เลย และอื่น ๆ (รำยได้น้อย/ชรำ) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

ส�ำหรับ ข้อเสนอแนะด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกัน คือ ต้องกำรให้ส่งเสริมแล้ว

ควรติดตำมอย่ำงสม�่ำเสมอ สนับสนุนไฟฟ้ำในโครงกำรฯ และสนับสนุนเรื่องถนน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำ แนะน�ำเรื่องอำชีพเสริม จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ และ

น้อยที่สุดแนะน�ำวิธีลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ 

ตอนที ่๕ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ

ตารางที่ ๖๑ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชีพหลัก

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

อาชีพหลักของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

       

ท�ำนำ ๘ ๑๓.๘ ๑๔ ๒๒.๒ ๖ ๒๗.๓ - -

ท�ำไร่/ท�ำสวน ๓๘ ๖๕.๕ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๑ ๕๐.๐ - -

เลี้ยงสัตว์ ๒ ๓.๔ ๑ ๑.๖ - - - -

รับจ้ำง ๓ ๕.๒ ๘ ๑๒.๗ ๑ ๔.๕ ๑๕ ๙๓.๗

รับรำชกำร ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ ๑ ๔.๕ - -

อุตสำหกรรมในครัว
เรือน

- - - - - - - -

ค้ำขำย ๒ ๓.๔ ๑ ๑.๖ ๒ ๙.๑ - -

อื่น ๆ (ท่องเที่ยว)  ๔ ๖.๙ ๒ ๓.๒ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๓

อำชีพหลักอยู่ในพื้นที่
โครงกำรฯ

๒๘ ๔๘.๓ ๓๗ ๕๘.๗ ๑๐ ๔๕.๕ ๑๐ ๖๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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อาชีพหลัก

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

อำชีพหลักอยู่นอก
พื้นที่โครงกำรฯ

๓๐ ๕๑.๗ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๒ ๕๔.๕ ๖ ๓๗.๕

สถานที่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

พื้นที่โครงกำรฯ ๑ ๓๓.๓ ๕ ๖๒.๕ ๑ ๑๐๐.๐ ๑๓ ๘๖.๗

ในจังหวัดน่ำน ๑ ๓๓.๓ ๓ ๓๗.๕ - - -

อื่น ๆ (กทม. และนอก
จังหวัดน่ำน)

๑ ๓๓.๓ - - - ๒ ๑๓.๓

งานที่รับจ้าง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๘ 

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕ 

งำนด้ำนเกษตรกรรม 
(พืช)

๒ ๖๖.๗ ๖ ๗๕.๐ ๑ ๑๐๐.๐ ๒ ๑๓.๓

งำนรับจ้ำงทั่วไป ๑ ๓๓.๓ ๑ ๑๒.๕ - - ๕ ๓๓.๓

งำนช่ำง - - - - - - ๑ ๖.๗

งำนด้ำนปศุสัตว์ - - - - - - - -

งำนก่อสร้ำง - - - - - - - -

พนักงำนท�ำควำม
สะอำด

- - - - - - - -

งำนดูแลบ้ำน - - ๑ ๑๒.๕ - - - -

ไม่ระบุ - - - - - - ๗ ๔๖.๗

จ�านวนวันที่ไปรับจ้าง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

๑-๖๐ วัน ๑ ๓๓.๓ - - - - - -

๖๑-๑๒๐ วัน - - ๒ ๒๕.๐ - - - -

๑๒๑-๑๘๐ วัน - - ๑ ๑๒.๕ - - - -

๑๘๑-๒๔๐ วัน - - ๒ ๒๕.๐ - - ๖ ๔๐.๐

๒๔๑-๓๐๐ วัน - - - - - - ๓ ๒๐.๐

๓๐๑-๓๖๕ วัน   ๒ ๖๖.๗ ๓ ๓๗.๕ ๑ ๑๐๐.๐ ๖ ๔๐.๐

๖๑) อาชีพหลัก ของผู้ตอบแบบสอบถาม

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงอำชพีหลัก พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบอำชพี

ท�ำไร่/ท�ำสวน จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕ รองลงมำท�ำนำ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๓.๘ และน้อยที่สุดรับรำชกำร จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

ตารางที่ ๖๑ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับกำรประกอบอำชีพหลัก พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ และอยู่ในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓

สถำนที่ประกอบอำชีพรับจ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกัน คือ พื้นที่โครงกำรฯ ในจังหวัดน่ำน และ

อื่น ๆ (กรุงเทพมหำนคร และนอกพื้นที่จังหวัดน่ำน) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ งำนที่

รับจ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นงำนด้ำนเกษตรกรรม (พืช) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ 

รองลงมำเท่ำกัน คือ งำนรับจ้ำงทั่วไป จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓

จ�ำนวนวันที่ไปรับจ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่วันที่ออกไปรับจ้ำง ๓๐๑-๓๖๕ วัน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ รองลงมำ ๑-๖๐ วัน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพหลัก พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท�ำไร่ 

ท�ำสวน จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ รองลงมำประกอบอำชีพท�ำนำ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ เลี้ยงสัตว์ รับรำชกำร และค้ำขำย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ส�ำหรับกำรประกอบอำชีพหลัก พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๓๗ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗ และอยู่นอกพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓

สถำนทีป่ระกอบอำชีพรบัจ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่ในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๖๒.๕ รองลงมำในจังหวัดน่ำน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ งำนที่รับจ้ำง ส่วนใหญ่งำนด้ำน

เกษตรกรรม (พชื) จ�ำนวน ๖ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำเท่ำกันคอื รบัจ้ำงทัว่ไป และดแูลบ้ำน 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

จ�ำนวนวันที่ไปรับจ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่วันที่ออกไปรับจ้ำง ๓๐๑-๓๖๕ วัน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ รองลงมำเท่ำกันคือ ๖๑-๑๒๐ วันและ ๑๘๑-๒๔๐ วัน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุด ๑๒๑-๑๘๐ วัน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพหลัก พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท�ำไร่/

ท�ำสวน จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำท�ำนำ จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๗.๓ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ รับจ้ำง รับรำชกำร และอื่น ๆ (ท่องเที่ยว) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔.๕

ส�ำหรับกำรประกอบอำชีพหลัก พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ และอยู่ในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕

สถำนที่ประกอบอำชีพรับจ้ำง พบว่ำ ทั้งหมดประกอบอำชีพรับจ้ำงในพื้นที่โครงกำรฯ  จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ งำนที่รับจ้ำงเป็นงำนด้ำนเกษตรกรรม (พืช) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐

จ�ำนวนวันที่ไปรับจ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่วันที่ออกไปรับจ้ำง ๓๐๑-๓๖๕ วัน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

มละบริ ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพหลัก พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำง 

จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๐ และอื่น ๆ  (ท่องเที่ยว) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับกำรประกอบอำชีพหลัก พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ และไม่อยู่ในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕

สถำนท่ีประกอบอำชีพรับจ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำงในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน 

๑๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๖.๗ และอืน่ ๆ  (กทม. และนอกจังหวดั) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 

๑๓.๓ งำนที่รับจ้ำงส่วนใหญ่ไม่ระบุ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗ รองลงมำงำนรับจ้ำงทั่วไป 

จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยท่ีสดุ คือ งำนช่ำง จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖.๗

จ�ำนวนวนัทีไ่ปรับจ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่วนัทีอ่อกไปรบัจ้ำงเท่ำกนั คอื ๑๘๑-๒๔๐ วนั และ ๓๐๑-๓๖๕ วนั 

จ�ำนวน ๖ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ รองลงมำ ๒๔๑-๓๐๐ วนั จ�ำนวน ๓ ครัวเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

ตารางที่ ๖๒ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงอาชีพหลักของครัวเรือน

อาชีพของครัวเรือน

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ท�ำนำ ๙ ๑๕.๕ ๑๕ ๒๓.๘ ๑๒ ๕๔.๕ ๔ ๒๕.๐

ท�ำไร่ ท�ำสวน ๔๑ ๗๐.๗ ๓๙ ๖๑.๙ ๑๖ ๗๒.๗ ๑ ๖.๒

เลี้ยงสัตว์ ๑๐ ๑๗.๒ ๙ ๑๔.๓ ๗ ๓๑.๘ ๓ ๑๘.๗

รับจ้ำง ๑๖ ๒๗.๖ ๑๗ ๒๗.๐ ๖ ๒๗.๓ ๑๔ ๘๗.๕

รับรำชกำร ๓ ๕.๒ ๔ ๖.๔ - - - -

อุตสำหกรรมในครัวเรือน ๑ ๑.๗ - - - - ๑ ๖.๒

ค้ำขำย ๒ ๓.๔ - - ๑ ๔.๕ - -

อื่น ๆ (ลูกจ้ำงทั่วไปกรมป่ำไม้ 
ลูกจ้ำงทั่วไป ครูอัตรำจ้ำง)

- - ๓ ๔.๘ ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๒

ไม่ระบุ ๒ ๓.๔ - - - - - -

หมำยเหตุ  ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

๖๒) อาชีพหลักของครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงอำชีพหลักของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่

ประกอบอำชีพ ท�ำไร่ ท�ำสวน จ�ำนวน ๔๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗ รองลงมำประกอบอำชีพรับจ้ำง 

จ�ำนวน ๑๖ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ และน้อยทีสุ่ด คือ อุตสำหกรรมในครวัเรือน จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงอำชพีหลักของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบ

อำชีพ ท�ำไร่ ท�ำสวน จ�ำนวน ๓๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙ รองลงมำประกอบอำชีพรับจ้ำง จ�ำนวน 

๑๗ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (ลูกจ้ำงทั่วไปกรมป่ำไม้ ลูกจ้ำงทั่วไป 

ครูอัตรำจ้ำง) จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพหลักของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบ

อำชีพท�ำไร่ ท�ำสวน จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลงมำท�ำนำ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ และน้อยที่สุดค้ำขำย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพหลักของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบ

อำชีพรบัจ้ำง จ�ำนวน ๑๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๗.๕ รองลงมำประกอบอำชพีท�ำนำ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คดิเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื ท�ำไร่ ท�ำสำน อุตสำหกรรมในครัวเรือน และอืน่ ๆ (ลูกจ้ำง

ทั่วไปกรมป่ำไม้  ลูกจ้ำงทั่วไป ครูอัตรำจ้ำง) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

ตารางที่ ๖๓ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงอาชีพรองของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชีพรอง

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มี ๓๑ ๕๓.๔ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๗ ๗๗.๓ ๗ ๔๓.๗

ไม่มี ๒๗ ๔๖.๖ ๒๕ ๓๙.๗ ๕ ๒๒.๗ ๙ ๕๖.๓

ระบุอำชีพรอง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๗ 

ท�ำนำ ๑ ๓.๒ ๓ ๗.๙ ๕ ๒๙.๔ ๒ ๒๘.๖

ท�ำไร่ ท�ำสวน ๔ ๑๒.๙ ๑๑ ๒๘.๙ ๕ ๒๙.๔ ๑ ๑๔.๓

เลี้ยงสัตว์ ๑๐ ๓๒.๓ ๗ ๑๘.๔ ๑ ๕.๙ - -

รับจ้ำงแรงงำน ๑๑ ๓๕.๕ ๑๖ ๔๒.๑ ๔ ๒๓.๕ - - 

อื่น ๆ (อุตสำหกรรมใน ครัว
เรือน ค้ำขำย หำของป่ำ)   

๕ ๑๖.๖ ๑ ๒.๖ ๑ ๕.๙ ๔ ๕๗.๑

๖๓) อาชีพรองของผู้ตอบแบบสอบถาม

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพรอง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำชีพรอง 

จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔  และไม่มีอำชีพรอง จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔๖.๖

ส�ำหรับอำชีพรอง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงแรงงำน จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๕.๕ รองลงมำเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓ และน้อยที่สุดท�ำนำ จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพรอง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำชีพรอง จ�ำนวน 

๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และไม่มีอำชีพรอง จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗

ส�ำหรับอำชีพรอง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงแรงงำน จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ 

รองลงมำท�ำไร่ ท�ำสวน จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ และน้อยที่สุดคืออื่น ๆ (อุตสำหกรรม

ในครัวเรือน ค้ำขำย หำของป่ำ) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพรอง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำชีพรอง จ�ำนวน ๑๗ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓ และไม่มีอำชีพรอง จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗

ส�ำหรับอำชีพรอง พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกัน คือ ท�ำนำ และท�ำไร่ ท�ำสวน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ รองลงมำรับจ้ำงแรงงำน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ และน้อยที่สุด

เท่ำกัน คือ เลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ (อุตสำหกรรมในครัวเรือน ค้ำขำย หำของป่ำ) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕.๙

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพรอง พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีอำชีพรอง จ�ำนวน ๙ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓ และมีอำชีพรอง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ 

ส�ำหรับอำชีพรอง พบว่ำ ส่วนใหญ่ คือ มีอำชีพอื่น ๆ (อุตสำหกรรมในครัวเรือน ค้ำขำย หำของ

ป่ำ) จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ รองลงมำ คือ ท�ำนำ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๘.๖ และน้อยที่สุด คือ ท�ำไร่ ท�ำสวน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ 

ตารางที่ ๖๔ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงอาชีพรองของครัวเรือน

อาชีพรอง

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 มี ๒๖ ๔๔.๘ ๒๘ ๔๔.๔ ๑๑ ๕๐.๐ ๙ ๕๖.๓

 ไม่มี ๓๒ ๕๕.๒ ๓๕ ๕๕.๖ ๑๑ ๕๐.๐ ๗ ๔๓.๗

ระบุอาชีพรอง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๙

 ท�ำนำ - - - - - - ๑ ๑๑.๑

 ท�ำไร่ ท�ำสวน ๒ ๗.๗ ๙ ๓๒.๑ ๑ ๙.๑ - -

 เลี้ยงสัตว์ ๔ ๑๕.๔ ๖ ๒๑.๔ ๑ ๙.๑ ๒ ๒๒.๒

 อุตสำหกรรมในครัวเรือน ๓ ๑๑.๕ ๑ ๓.๖ ๒ ๑๘.๒ ๑ ๑๑.๑

 รับจ้ำงแรงงำน ๑๐ ๓๘.๕ ๑๐ ๓๕.๗ ๕ ๔๕.๔ ๑ ๑๑.๑

 อื่น ๆ (หัตถกรรม ค้ำขำย 
เพำะกล้ำไม้ ขำยของป่ำ)   

๖ ๒๓.๑ ๒ ๗.๑ ๒ ๑๘.๒ ๔ ๔๔.๕

 ไม่ระบุ ๑ ๓.๘ - - - - - -

๖๔) อาชีพรองของครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพรองของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่

ไม่มีอำชีพรอง จ�ำนวน ๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ และมีอำชีพรอง จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๔.๘

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรบัอำชพีรองของครวัเรอืน พบว่ำ ส่วนใหญ่ประกอบอำชพีรบัจ้ำงแรงงำน จ�ำนวน ๑๐ ครวัเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ รองลงมำ คอื อืน่ ๆ  (หตัถกรรม ค้ำขำย เพำะกล้ำไม้ ขำยของป่ำ) จ�ำนวน ๖ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘

บ้านผาสุข ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงอำชีพรองของครวัเรอืน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มอีำชพีรอง 

จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ และมีอำชีพรอง จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔

ส�ำหรับอำชีพรองของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่รับจ้ำงแรงงำน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๕.๗ รองลงมำ ท�ำไร่ ท�ำสวน จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑ และน้อยที่สุดคือ 

อุตสำหกรรมในครัวเรือน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพรองของครัวเรือน พบว่ำ มีจ�ำนวนที่เท่ำกัน 

คือ มีและไม่มีอำชีพรอง จ�ำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

ส�ำหรับอำชีพรองของครวัเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่รบัจ้ำงแรงงำน จ�ำนวน ๕ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ 

๔๕.๔ รองลงมำในจ�ำนวนที่เท่ำกัน คือ อุตสำหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ (หัตถกรรม ค้ำขำย เพำะกล้ำ

ไม้ ขำยของป่ำ) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ท�ำไร่ ท�ำสวน และ

เลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงอำชีพรองของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำชีพรอง 

จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓ และไม่มีอำชีพรอง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ 

ส�ำหรับอำชีพรองของครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ตอบว่ำประกอบอำชีพ อื่น ๆ (หัตถกรรม ค้ำขำย 

เพำะกล้ำไม้ ขำยของป่ำ) จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ รองลงมำ คือ เลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ท�ำนำ อุตสำหกรรมในครัวเรือน และรับจ้ำง

แรงงำน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑

ตารางท่ี ๖๕ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงการมีคนในครัวเรือนท�างานในโครงการฯ  

และอาชีพเสริมของสมาชิกในครัวเรือน

มีคนท�างานใน
โครงการฯ 

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มี ๙ ๑๕.๕ ๑๑ ๑๗.๕ ๓ ๑๓.๖ ๙ ๕๖.๓

ไม่มี ๔๙ ๘๔.๕ ๕๒ ๘๒.๕ ๑๙ ๘๖.๔ ๗ ๔๓.๗

มีหน้ำที่ในโครงกำรฯ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๙

เจ้ำหน้ำที่เก็บข้อมูล - - ๑ ๙.๑ - - - -

เจ้ำหน้ำที่กรม
พัฒนำที่ดิน

- - ๑ ๙.๑ - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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มีคนท�างานใน
โครงการฯ 

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เจ้ำหน้ำที่
กรมชลประทำน

๒ ๒๒.๒ ๑ ๙.๑ - - - -

เจ้ำหน้ำที่โรงแปรรูป ๒ ๒๒.๒ ๒ ๑๘.๒ - - - -

พนักงำนขับรถ - - ๑ ๙.๑ - - - -

 รับจ้ำงแรงงำน ๑ ๑๑.๑ ๓ ๒๗.๓ ๑ ๓๓.๓ ๒ ๒๒.๒

 แม่บ้ำน ๑ ๑๑.๑ ๑ ๙.๑ ๑ ๓๓.๓ ๑ ๑๑.๑

 เจ้ำหน้ำที่จักสำน ๒ ๒๒.๒ - - - - - -

 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรเกษตร

๑ ๑๑.๑ - - - - - -

 พนักงำนป่ำไม้ - - - - ๑ ๓๓.๓ - -

 หัตถกรรม จักสำน - - - - - - ๑ ๑๑.๑

 ไม่ระบุ - - ๑ ๙.๑ - - ๕ ๕๕.๕

อำชีพเสริมของสมำชิก
ในครัวเรือน

        

 มี ๑๖ ๒๗.๖ ๑๓ ๒๐.๖ ๓ ๑๓.๖ ๗ ๔๓.๗

 ไม่มี ๔๒ ๗๒.๔ ๕๐ ๗๙.๔ ๑๙ ๘๖.๔ ๙ ๕๖.๓

ระบุอำชีพเสริม สำนตะกร้ำ จักสำน
หญ้ำ ท�ำกำรเกษตร 
เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูก
ผักสวนครัว รับจ้ำง
แรงงำน รับจ ้ ำ ง
สร้ำงบ้ำน ค้ำขำย

ท�ำไร่ท�ำสวน เก็บ
ของป่ำมำขำย จกัสำน 
รับจ้ำงทั่วไป  ปลูก
ผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ 
(ปู ปลำ ไก่)

ท�ำขนมขำย
เย็บผ ้ำ รับจ ้ำง
ทั่วไป

ท� ำหั ตถกรรม -
จักสำน ท�ำถงุย่ำม 
กระเป๋ำ ขำยให้
นักท่องเที่ยว
ท�ำนำ-ท�ำสวน
ขำยของป่ำ

๖๕) แสดงการมีคนในครัวเรือนท�างานในโครงการฯ  และอาชีพเสริมของสมาชิกในครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรมีคนในครัวเรือนท�ำงำนในโครงกำรฯ 

และอำชพีเสรมิของสมำชกิในครวัเรอืน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มคีนท�ำงำนในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๔๙ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕ และมีคนท�ำงำนในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕ โดยผู้ที่

ท�ำงำนในโครงกำรฯ ในจ�ำนวนที่เท่ำกันจะท�ำหน้ำที่ คือ เป็นเจ้ำหน้ำที่ชลประทำน เจ้ำหน้ำที่โรงแปรรูป 

และเจ้ำหน้ำที่จักสำน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน เท่ำกันคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ รองลงมำ ในจ�ำนวนท่ีเท่ำกัน 

คือ รับจ้ำงแรงงำน แม่บ้ำน และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ 

ตารางท่ี ๖๕ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงการมีคนในครัวเรือนท�างานในโครงการฯ  

และอาชีพเสริมของสมาชิกในครัวเรือน (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับอำชีพเสริมของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีอำชีพเสริม จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ และมีอำชีพเสริม จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ โดยอำชีพเสริมของ

สมำชิกในครัวเรือน ได้แก่ สำนตะกร้ำ จักสำนหญ้ำ ท�ำกำรเกษตร เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว รับจ้ำง

แรงงำน รับจ้ำงสร้ำงบ้ำน และค้ำขำย

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรมีคนในครัวเรือนท�ำงำนในโครงกำรฯ และ

อำชีพเสริมของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีคนท�ำงำนในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๕๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ และมีคนท�ำงำนในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ โดยผู้ที่

ท�ำงำนในโครงกำรฯ จะท�ำหน้ำที่รับจ้ำงแรงงำน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ รองลงมำ คือ 

เจ้ำหน้ำที่โรงแปรรูป จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ เจ้ำหน้ำที่เก็บ

ข้อมูล เจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดิน เจ้ำหน้ำที่กรมชลประทำน พนักงำนขับรถ แม่บ้ำน และไม่ระบุ จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

ส�ำหรับอำชีพเสริมของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีอำชีพเสริม จ�ำนวน ๕๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔ และมีอำชีพเสริม จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ โดยอำชีพเสริมของ

สมำชิกในครัวเรือน ได้แก่ ท�ำไร่ ท�ำสวน เก็บของป่ำขำย จักสำน รับจ้ำงทั่วไป ปลูกผักผลไม้ และเลี้ยงสัตว์

ขยายผล ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรมคีนในครัวเรือนท�ำงำนในโครงกำรฯ และอำชพี

เสริมของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีคนท�ำงำนในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๖.๔ และมีคนท�ำงำนในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ โดยผู้ที่ท�ำงำนใน

โครงกำรฯ จะท�ำหน้ำทีร่บัจ้ำงแรงงำน แม่บ้ำน และพนกังำนป่ำไม้ จ�ำนวน ๑ ครัวเรอืน เท่ำกนัคดิเป็นร้อยละ 

๓๓.๓

ส�ำหรับอำชีพเสริมของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีอำชีพเสริม จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ และมีอำชีพเสริม จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ โดยอำชีพเสริมของ

สมำชิกในครัวเรือน ได้แก่ ท�ำขนมขำย เย็บผ้ำ และรับจ้ำงทั่วไป

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรมีคนในครัวเรือนท�ำงำนในโครงกำรฯ และอำชีพ

เสริมของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีคนท�ำงำนในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕๖.๓ และไม่มีคนท�ำงำนในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ ผู้ที่มีหน้ำที่ท�ำงำนใน

โครงกำรฯ ส่วนใหญ่ไม่ระบุหน้ำที่ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕ รองลงมำรับจ้ำงแรงงำน 

จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื แม่บ้ำน และหตัถกรรม จกัสำน จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑

ส�ำหรับอำชีพเสริมของสมำชิกในครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีอำชีพเสริม จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓ และมีอำชีพเสริม จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ โดยอำชีพเสริมของ

สมำชิกในครัวเรือน ได้แก่ ท�ำหัตถกรรม จักสำน ท�ำถุงย่ำม กระเป๋ำ ขำยให้นักท่องเที่ยว ท�ำนำ ท�ำสวน 

และขำยของป่ำ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๖๖ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการท�าการเกษตรพื้นที่รวมและในพื้นที่โครงการฯ

การท�าการเกษตร จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

พื้นที่ด�ำเนินกำรทั้งหมด        

มีพื้นที่ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๑ 
ไร่

- - ๓ ๔.๘ - - ๒ ๑๒.๕

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑-๑๐ ไร่ ๑๕ ๒๕.๙ ๒๐ ๓๑.๗ ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๒

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑๑-๒๐ ไร่ ๒๗ ๔๖.๕ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๐ ๔๕.๕ ๑ ๖.๒

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๒๑-๓๐ ไร่ ๘ ๑๓.๘ ๖ ๙.๕ ๗ ๓๑.๘ ๑๐ ๖๒.๕

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๓๑-๔๐ ไร่ ๓ ๕.๒ ๔ ๖.๓ ๒ ๙.๑ - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๔๑-๕๐ ไร่ ๔ ๖.๙ ๒ ๓.๒ - - - -

ไม่ได้ท�ำกำรเกษตร ๑ ๑.๗ ๒ ๓.๒ - - ๒ ๑๒.๕

พื้นที่ด�ำเนินกำรที่มำกที่สุด เท่ำกับ ๕๐ ไร่ เท่ำกับ ๔๘ ไร่ เท่ำกับ ๓๕ ไร่ เท่ำกับ ๓๐ ไร่

พื้นที่ด�ำเนินกำรที่น้อยที่สุด เท่ำกับ ๓ ไร่ เท่ำกับ ๐.๗๕ ไร่ เท่ำกับ ๘ ไร่ น้อยกว่ำ ๑ ไร่

พื้นที่ด�ำเนินกำรในโครงกำรฯ         

มีพื้นที่ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ 
๑ ไร่

- - - - - - ๓ ๑๘.๘

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑ ไร่ ๑ ๑.๗ ๒ ๓.๒ ๑ ๔.๕ - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๒ ไร่ ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - - - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๓ ไร่ ๒ ๓.๔ ๖ ๙.๕ - - - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๔ ไร่ ๓ ๕.๒ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๕ ไร่ - - ๔ ๖.๓ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๒

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๖ ไร่ ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - - - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๗ ไร่ ๕ ๘.๖ ๖ ๙.๕ ๑ ๔.๕ - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๘ ไร่ ๒ ๓.๔ ๖ ๙.๕ ๒ ๙.๑ - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๙ ไร่ ๒ ๓.๔ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑๐ ไร่ ๒๖ ๔๔.๘ ๖ ๙.๕ ๒ ๙.๑ - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกกว่ำ 
๑๐ ไร่

๑๒ ๒๐.๘ ๑๙ ๓๐.๒ ๑๐ ๔๕.๕ - -

ไม่ได้เพำะปลูกในพื้นที่
โครงกำรฯ

๓ ๕.๒ ๖ ๙.๕ ๓ ๑๓.๖ ๑๒ ๗๕.๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๖๖) การท�าการเกษตรพื้นที่รวม และในพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรท�ำกำรเกษตรพืน้ทีร่วมทัง้หมด พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มพีืน้ทีด่�ำเนนิกำร ๑๑-๒๐ ไร่ จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รองลงมำมีพืน้ท่ีด�ำเนินกำร 

๑-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๒๕.๙ และน้อยทีส่ดุไม่ได้ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกที่สุดเท่ำกับ ๕๐ ไร่ และน้อยที่สุดเท่ำกับ ๓ ไร่

ส�ำหรับพื้นท่ีด�ำเนินกำรในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๒๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมำมีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกกว่ำ ๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๐.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ๑ ไร่ ๒ ไร่ และ ๖ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำกำรเกษตรพื้นที่รวมทั้งหมด พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มพีืน้ทีด่�ำเนนิกำร ๑๑-๒๐ ไร่ จ�ำนวน ๒๖ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำมพีืน้ทีด่�ำเนนิ

กำร ๑-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ๔๑-๕๐ ไร่ และ

ไม่ได้ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ โดยมีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกที่สุดเท่ำกับ ๔๘ ไร่ 

และน้อยที่สุดเท่ำกับ ๐.๗๕ ไร่

ส�ำหรับพื้นที่ด�ำเนินกำรในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกกว่ำ ๑๐ ไร่ จ�ำนวน 

๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ รองลงมำเท่ำกัน คือ ๓ ไร่ ๗ ไร่ ๘ ไร่ ๑๐ ไร่ และไม่ได้เพำะปลูก 

จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ๒ ไร่ และ ๖ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ 

ขยายผล ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรท�ำกำรเกษตรพืน้ทีร่วมทัง้หมด พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑๑-๒๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำมีพื้นที่ด�ำเนินกำร 

๒๑-๓๐ ไร่ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุด ๓๑-๔๐ ไร่ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกที่สุดเท่ำกับ ๓๕ ไร่ และน้อยที่สุดเท่ำกับ ๘ ไร่

ส�ำหรับพื้นที่ด�ำเนินกำรในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกกว่ำ ๑๐ ไร่ จ�ำนวน 

๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำไม่ได้เพำะปลูก จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖                   

และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ๑ ไร่ ๔ ไร่ ๕ ไร่ ๗ ไร่ และ ๙ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำกำรเกษตรพื้นที่รวมทั้งหมด พบว่ำ ส่วนใหญ่

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๒๑-๓๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำเท่ำกัน คือ มีพื้นที่

ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๑ ไร่ และไม่ได้ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ และ

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ๑-๑๐ ไร่ และ ๑๑-๒๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ โดยมีพื้นที่ด�ำเนิน

กำรมำกที่สุดเท่ำกับ ๓๐ ไร่ และน้อยที่สุดคือ น้อยกว่ำ ๑ ไร่

ส�ำหรับพื้นที่ด�ำเนินกำรในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้เพำะปลูก จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำมีพื้นที่ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ 

และน้อยที่สุดคือ ๕ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๖๗ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการท�าการเกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ

การท�าการเกษตร

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

พื้นที่ด�าเนินการนอกพื้นที่
โครงการฯ 

       

มีพื้นที่ด�ำเนินกำรน้อยกว่ำ 
๓ ไร่

๑๑ ๑๙ ๕ ๗.๙ - - ๑ ๖.๒

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร 
๓-๑๐ ไร่

๒๐ ๓๔.๕ ๒๑ ๓๓.๓ ๘ ๓๖.๔ ๑ ๖.๒

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร 
๑๑-๒๐ ไร่

๘ ๑๓.๘ ๕ ๗.๙ ๕ ๒๒.๗ ๑ ๖.๒

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร 
๒๑-๓๐ ไร่

๑ ๑.๗ ๔ ๖.๓ ๑ ๔.๕ ๕ ๓๑.๓

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร 
๓๑-๔๐ ไร่

๔ ๖.๙ ๑ ๑.๖ - - - -

มีพื้นที่ด�ำเนินกำร 
๔๑-๕๐ ไร่

๑ ๑.๗ - - - - - -

ไม่ได้ท�ำกำรเกษตร ๑๓ ๒๒.๔ ๒๗ ๔๒.๙ ๘ ๓๖.๔ ๘ ๕๐.๐

พื้นที่ด�ำเนินกำรที่มำกที่สุด  เท่ำกับ ๔๕ ไร่  เท่ำกับ ๔๐  ไร่  เท่ำกับ ๓๐ ไร่  เท่ำกับ ๓๐ ไร่

พื้นที่ด�ำเนินกำรที่น้อยที่สุด  เท่ำกับ ๑ ไร่  เท่ำกับ ๐.๒๕ ไร่  เท่ำกับ ๓ ไร่ น้อยกว่ำ ๑ ไร่

๖๗) การท�าการเกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรท�ำกำรเกษตรนอกพื้นที่โครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่มีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๓-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕ รองลงมำไม่ได้

ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มีพื้นที่ด�ำเนินกำร 

๒๑-๓๐ ไร่ และมีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๔๑-๕๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีพื้นที่ด�ำเนิน

กำรมำกที่สุดเท่ำกับ ๔๕ ไร่ และน้อยที่สุดเท่ำกับ ๑ ไร่

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำกำรเกษตรนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่ได้ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ รองลงมำมีพื้นที่ด�ำเนินกำร 

๓-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุดคือมีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๓๑-๔๐ ไร่ 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ โดยมีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกที่สุดเท่ำกับ ๔๐ ไร่ และน้อยที่สุดเท่ำกับ 

๐.๒๕ ไร่

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำกำรเกษตรนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ท�ำกำรเกษตรในพื้นทืี่ ๓-๑๐ ไร่ เท่ำกับ ไม่ได้ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๓๖.๔ รองลงมำมีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๑๑-๒๐ ไร่ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ และน้อยที่สุดมี

พ้ืนทีด่�ำเนนิกำร ๒๑-๓๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมพีืน้ทีด่�ำเนนิกำรมำกทีส่ดุเท่ำกบั 

๓๐ ไร่ และน้อยที่สุดเท่ำกับ ๓ ไร่

มละบร ิข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรท�ำกำรเกษตรนอกพ้ืนทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ 

ไม่ได้ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำมีพื้นที่ด�ำเนินกำร ๒๑-๓๐ ไร่ 

จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มีพื้นที่ด�ำเนินกำร น้อยกว่ำ ๓ ไร่ 

๓-๑๐ ไร่ และ ๑๑-๒๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ โดยมีพื้นที่ด�ำเนินกำรมำกที่สุดคือ 

๓๐ ไร่ และน้อยที่สุดคือน้อยกว่ำ ๑ ไร่

ตารางที่ ๖๘ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงแหล่งที่มาของพันธุ์พืช

ที่มาของพันธุ์พืช

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ๔๖ ๗๙.๓ ๔๒ ๖๖.๗ ๑๘ ๘๑.๘ ๕ ๓๑.๒

จำกหน่วยรำชกำร ๘ ๑๓.๘ ๒๓ ๓๖.๕ ๖ ๒๗.๓ ๒ ๑๒.๕

ซื้อมำเอง (ผักต่ำง ๆ 
ข้ำว มังคุด กล้วย เงำะ)

๑๖ ๒๗.๖ ๑๒ ๑๙ ๑๐ ๔๕.๕ ๔ ๒๕.๐

อื่น ๆ (เพำะเอง  เก็บ
จำกในป่ำ แบ่งปันจำก
เพื่อนบ้ำน  มจธ.)

๔ ๖.๙ ๑๑ ๑๗.๕ ๓ ๑๓.๖ ๒ ๑๒.๕

ไม่ระบุ - - ๑ ๑.๖ - - ๓ ๑๘.๘

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๖๘) แหล่งที่มาของพันธุ์พืช

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงแหล่งที่มำของพันธุ์พืช พบว่ำ ส่วนใหญ่

ได้รับพันธุ์พืชจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๔๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓ รองลงมำซื้อมำเอง 

จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ  (เพำะเอง เก็บจำกในป่ำ แบ่งปันจำก

เพื่อนบ้ำน มจธ.) จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงแหล่งท่ีมำของพันธ์ุพชื พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รบัพนัธุพ์ชื

จำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ รองลงมำจำกหน่วยรำชกำร จ�ำนวน 

๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน  ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงแหล่งที่มำของพันธุ์พืช พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับ

พันธุ์พืชจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ รองลงมำซื้อมำเอง จ�ำนวน 

๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ และน้อยที่สุด อื่น ๆ (เพำะเอง เก็บจำกในป่ำ แบ่งปันจำกเพื่อนบ้ำน 

มจธ.) จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

161

มละบริ ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงแหล่งทีม่ำของพนัธุพ์ชื พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รบัพนัธุพ์ชื

จำกเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรฯ จ�ำนวน ๕ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๑.๒ รองลงมำซ้ือมำเอง จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ จำกหน่วยรำชกำร และอื่น ๆ (เพำะเอง เก็บจำกในป่ำ 

แบ่งปันจำกเพื่อนบ้ำน มจธ.) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

ตารางที่ ๖๙ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

การได้รับความรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 ได้รับ ๕๕ ๙๔.๘ ๕๒ ๘๒.๕ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๑ ๖๘.๘

 ไม่ได้รับ ๓ ๕.๒ ๑๑ ๑๗.๕ ๔ ๑๘.๒ ๕ ๓๑.๒

ควำมรู้ที่ได้รับ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

 ปลูกพืช/ผักสวนครัว ๕๑ ๙๒.๗ ๓๗ ๗๑.๒ ๑๔ ๗๗.๘ ๑๑ ๑๐๐.๐

 ปลูกพืชไร่/ไม้ผล ๔๐ ๗๒.๗ ๓๔ ๖๕.๔ ๑๕ ๘๓.๓ ๙ ๘๑.๘

 เลี้ยงสัตว์ ๓๗ ๖๗.๓ ๒๙ ๕๕.๘ ๑๓ ๗๒.๒ ๖ ๕๔.๕

 เลี้ยงปลำ/ท�ำประมง ๔๐ ๗๒.๗ ๑๔ ๒๖.๙ ๑๕ ๘๓.๓ ๖ ๕๔.๕

 ไม่ระบุ - - ๒ ๓.๘ - - - -

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๖๙) การได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบ

อำชีพ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รบัควำมรู้ จ�ำนวน ๕๕ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๙๔.๘ และไม่ได้รบัควำมรู ้จ�ำนวน 

๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ 

ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับควำมรู้เรื่องกำรปลูกพืช/ผักสวนครัว จ�ำนวน ๕๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗ รองลงมำเท่ำกัน คือ ปลูกพืชไร่/ไม้ผล และเลี้ยงปลำ/ท�ำประมง จ�ำนวน 

๔๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ และน้อยที่สุดคือ เลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๓๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖๗.๓

บ้านผาสุข ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพีแสดงกำรได้รบัควำมรูเ้กีย่วกบักำรประกอบอำชพี พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ได้รบัควำมรู้ จ�ำนวน ๕๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๒.๕ และไม่ได้รบัควำมรู ้จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕

ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับควำมรู้เรื่องกำรปลูกพืช/ผักสวนครัว จ�ำนวน ๓๗ 

ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๗๑.๒ รองลงมำคอื ปลูกพืชไร่/ไม้ผล จ�ำนวน ๓๔ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๖๕.๔ 

และน้อยที่สุดคือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ ได้รบัควำมรู ้จ�ำนวน ๑๘ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และไม่ได้รบัควำมรู ้จ�ำนวน ๔ ครวัเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒

ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับควำมรู้เรื่องกำรปลูกพืชไร่/ไม้ผล เท่ำกับ กำรเลี้ยงปลำ/ 

ท�ำประมง จ�ำนวน ๑๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๓.๓ รองลงมำปลูกพืช/ผักสวนครัว จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ และน้อยที่สุดเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ 

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ได้รบัควำมรู ้จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๘ และไม่ได้รบัควำมรู ้จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ 

ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับควำมรู้เรื่องกำรปลูกพืช/ผักสวนครัว จ�ำนวน ๑๑ 

ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมำกำรปลกูพชืไร่/ไม้ผล จ�ำนวน ๙ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๑.๘ 

และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื กำรเลีย้งสตัว์และเล้ียงปลำ/ท�ำประมง จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๕๔.๕

ตารางที่ ๗๐ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการฯ

การเลี้ยงสัตว์ จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครง
กำรฯ

        

เลี้ยงสัตว์ ๑๓ ๒๒.๔ ๑๑ ๑๗.๕ ๑๑ ๕๐.๐ ๑๑ ๖๘.๗

ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ๔๕ ๗๗.๖ ๕๒ ๘๒.๕ ๑๑ ๕๐.๐ ๕ ๓๑.๓

พื้นที่ในกำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑  

มีกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
น้อยกว่ำ ๑ ไร่ 

๕ ๓๘.๕ ๕ ๔๕.๕ ๗ ๖๓.๖ ๘ ๗๒.๗

มีกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 
๑-๕ ไร่

๕ ๓๘.๕ ๔ ๓๖.๔ ๒ ๑๘.๒ ๓ ๒๗.๓

มีกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 
๖-๑๐ ไร่

๒ ๑๕.๔ ๑ ๙.๑ ๑ ๙.๑ - -

มีกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
มำกกว่ำ ๑๐ ไร่

๑ ๗.๗ ๑ ๙.๑ ๑ ๙.๑ - -

ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

ไก่ ๑๑ ๘๔.๖ ๙ ๘๑.๘ ๕ ๔๕.๕ ๑๑ ๑๐๐.๐

เป็ด ๔ ๓๐.๘ ๓ ๒๗.๓ ๓ ๒๗.๓ ๒ ๑๘.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การเลี้ยงสัตว์ จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

หมู ๓ ๒๓.๑ ๗ ๖๓.๖ ๕ ๔๕.๕ ๙ ๘๑.๘

ปลำ ๓ ๒๓.๑ - - ๑ ๙.๑ ๒ ๑๘.๒

กบ ๑ ๗.๗ - - - - - -

วัว ๑ ๗.๗ - - ๑ ๙.๑ - -

ควำย ๑ ๗.๗ - - ๒ ๑๘.๒ - -

อื่น ๆ   ๒ ๑๕.๔ - - - - - -

หมำยเหตุ  ชนิดของสัตว์ทีเ่ลี้ยงมีผู้ตอบมำกกว่ำ ๑ ค�ำตอบ

๗๐) การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖ และมีกำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๑๓ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔

ส�ำหรับ พื้นที่ที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์เท่ำกัน คือ 
น้อยกว่ำ ๑ ไร่ และ ๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ รองลงมำใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๖-๑๐ 
ไร่ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ และน้อยที่สุดใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ มำกกว่ำ ๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗

ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๖ และรองลงมำคือ เลี้ยงเป็ด จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ 
กำรเลี้ยงกบ วัว และควำย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ                  
ส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๕๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ และมีกำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๑๑ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕

ส�ำหรับ พื้นที่ที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๑ ไร่ 
จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำใช้พ้ืนที่เล้ียงสัตว์ ๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และน้อยท่ีสุดเท่ำกัน คือ ใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๖-๑๐ ไร่ และพื้นที่มำกกว่ำ ๑๐ ไร่ 
จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

ชนดิของสตัว์ท่ีเลีย้งในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มกีำรเลีย้งไก่ จ�ำนวน ๙ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ 
๘๑.๘ รองลงมำคือ เลี้ยงหมู จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ และน้อยที่สุดคือ เลี้ยงเป็ด จ�ำนวน 
๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓

ตารางที่ ๗๐ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มี

จ�ำนวนทีเ่ท่ำกนั คอื เลีย้งสตัว์และไม่ได้เลีย้งในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

ส�ำหรับพื้นท่ีท่ีใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้พื้นท่ีเลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๑ ไร่  

จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำใช้พ้ืนที่เล้ียงสัตว์ ๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ๖-๑๐ ไร่ และ มำกกว่ำ ๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีจ�ำนวนเท่ำกัน คือ เลี้ยงไก่ และหมู จ�ำนวน ๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำคือ เลี้ยงเป็ด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ 

และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ เลี้ยงปลำ และวัว จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มี

กำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ และไม่มีกำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓

ส�ำหรับพื้นท่ีท่ีใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้พื้นท่ีเลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๑ ไร่ 

จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลงมำใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ ๒๗.๓ 

ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐ และรองลงมำคือ เลี้ยงหมู จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ 

เลี้ยงเป็ดและเลี้ยงปลำ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒

ตารางที่ ๗๑ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงการเลี้ยงสัตว์นอกพื้นที่โครงการฯ

การเลี้ยงสัตว์ จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เลี้ยงสัตว์ ๒๘ ๔๘.๓ ๒๕ ๓๙.๗ ๗ ๓๑.๘ ๑ ๖.๓

ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ๓๐ ๕๑.๗ ๓๘ ๖๐.๓ ๑๕ ๖๘.๒ ๑๕ ๙๓.๘

พื้นที่ที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๘ 

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

มีกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
น้อยกว่ำ ๑ ไร่ 

๒๐ ๗๑.๔ ๑๕ ๖๐.๐ ๔ ๕๗.๑ ๑ ๑๐๐.๐

มีกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 
๑-๕ ไร่

๖ ๒๑.๔ ๙ ๓๖.๐ ๑ ๑๔.๓ - -

มีกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 
๖-๑๐ ไร่

๒ ๓.๔ - - ๑ ๑๔.๓ - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การเลี้ยงสัตว์ จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มีกำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
มำกกว่ำ ๑๐ ไร่

- - ๑ ๔.๐ ๑ ๑๔.๓ - -

ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

ไก่ ๒๓ ๘๒.๑ ๒๒ ๘๘.๐ ๓ ๔๒.๘ - -

เป็ด ๔ ๑๔.๓ ๕ ๒๐.๐ ๑ ๑๔.๓ - -

หมู ๑๖ ๕๗.๑ ๑๗ ๖๘.๐ ๓ ๔๒.๘ ๑ ๑๐๐.๐

ปลำ ๔ ๑๔.๓ - - ๑ ๑๔.๓ - -

กบ ๒ ๗.๑ - - - - - -

วัว ๔ ๑๔.๓ ๕ ๒๐.๐ ๒ ๒๘.๖ - -

ควำย ๓ ๑๐.๗ - - - -   

อื่น ๆ   - - - - - - - -

หมำยเหตุ ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๗๑) การเลี้ยงสัตว์นอกพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรเลี้ยงสัตว์นอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ และมีกำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๒๘ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ พบวำ่ ส่วนใหญ่ใช้พื้นท่ีเล้ียงสัตว์น้อยกวำ่ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๒๐ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๔ และน้อยที่สุดใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๖-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔

ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑ รองลงมำ
คือ เลี้ยงหมู จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ และน้อยที่สุดคือ เลี้ยงกบ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๑

บ้านผาสุข ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรเลีย้งสตัว์นอกพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่
ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ และมีกำรเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๑ ไร่  จ�ำนวน ๑๕ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมำใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๐ และน้อยที่สุดใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์มำกกว่ำ ๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐

ชนดิของสตัว์ทีเ่ลีย้ง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลีย้งไก่ จ�ำนวน ๒๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๘.๐ รองลงมำ
คอื เลี้ยงหมู จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ กำรเลี้ยงเป็ด และเลี้ยง

วัว จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

ตารางที่ ๗๑ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงการเลี้ยงสัตว์นอกพื้นที่โครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรเลี้ยงสัตว์นอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ และมีกำรเล้ียงสัตว์ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘

ส�ำหรับพื้นท่ีท่ีใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๑ ไร่  จ�ำนวน ๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ รองลงมำเท่ำกัน คือ ใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๑-๕ ไร่ ๖-๑๐ ไร่ และ มำกกว่ำ 

๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓

ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกัน คือเลี้ยงไก่และเลี้ยงหมู จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๒.๘ รองลงมำคือ เลี้ยงวัว จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ 

กำรเลี้ยงเป็ด และเลี้ยงปลำ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรเลี้ยงสัตว์นอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘ และมีกำรเล้ียงสัตว์ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ พบว่ำ ใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๑ ไร่  จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง พบว่ำ มีกำรเลี้ยงหมู จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๗๒ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงการท�าประมง วัตถุประสงค์ของการท�าประมง และ

บริเวณท�าการประมง

การท�าประมง จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ท�ำกำรประมง ๓๘ ๖๕.๕ ๒๔ ๓๘.๑ ๒๐ ๙๐.๙ ๘ ๕๐.๐

ไม่ได้ท�ำกำรประมง ๒๐ ๓๔.๕ ๓๙ ๖๑.๙ ๒ ๙.๑ ๘ ๕๐.๐

วัตถุประสงค์ของกำร
ท�ำประมง

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๘

เพื่อบริโภคในครัวเรือน ๒๗ ๗๑.๑ ๒๐ ๘๓.๓ ๑๗ ๘๕.๐ ๕ ๖๒.๕

เพื่อจ�ำหน่ำย ๓ ๗.๙ ๓ ๑๒.๕ ๔ ๒๐.๐ - -

แจกจ่ำย ๒๑ ๕๕.๓ ๖ ๒๕.๐ ๓ ๑๕.๐ - -

ไม่ระบุ - - ๔ ๑๖.๗ - - ๓ ๓๗.๕

บริเวณท�ำกำรประมง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๘

ท�ำกำรประมงในพื้นที่
โครงกำรฯ

๒๕ ๖๕.๘ ๑๓ ๕๔.๒ ๑๕ ๗๕.๐ ๗ ๘๗.๕

ท�ำกำรประมงนอก
พื้นที่โครงกำรฯ

๑๓ ๓๔.๒ ๑๑ ๔๕.๘ ๕ ๒๕.๐ ๑ ๑๒.๕

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ
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รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๗๒) แสดงการท�าประมง วัตถุประสงค์ของการท�าประมง และบริเวณท�าการประมง

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำประมง พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำกำร

ประมง จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕ และไม่ได้ท�ำกำรประมง จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕

วัตถุประสงค์ในกำรท�ำประมง พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำประมงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๒๗ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑ รองลงมำเพื่อแจกจ่ำย จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓ และ

น้อยที่สุดเพื่อจ�ำหน่ำย จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙

ส�ำหรับบริเวณท�ำกำรประมง พบว่ำ ท�ำกำรประมงในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘ และท�ำกำรประมงนอกพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ 

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำประมง พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ได้ท�ำประมง 

จ�ำนวน ๓๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙ และมีกำรท�ำกำรประมง จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๘.๑

วัตถุประสงค์ในกำรท�ำประมง พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำประมงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๒๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ รองลงมำเพื่อแจกจ่ำย จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และ

น้อยที่สุดเพื่อจ�ำหน่ำย จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

ส�ำหรับบริเวณท�ำกำรประมง พบว่ำ ท�ำกำรประมงในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน             

คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒ และท�ำกำรประมงนอกพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘ 

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำประมง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรท�ำประมง 

จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ และไม่ได้ท�ำกำรประมง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๙.๑

วัตถุประสงค์ในกำรท�ำประมง พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำประมงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๑๗ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐ รองลงมำเพื่อจ�ำหน่ำย จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และ

น้อยที่สุดเพื่อแจกจ่ำย จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐

ส�ำหรับบริเวณท�ำกำรประมง พบว่ำ ท�ำกำรประมงในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ และท�ำกำรประมงนอกพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ 

มละบร ิข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรท�ำประมง พบว่ำ ส่วนใหญ่มกีำรท�ำประมงเท่ำกับ

ไม่ได้ท�ำกำรประมง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐

วัตถุประสงค์ในกำรท�ำประมง พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำประมงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำไม่ระบุ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕

ส�ำหรับบริเวณท�ำกำรประมง พบว่ำ ท�ำกำรประมงในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็น  

ร้อยละ ๘๗.๕ และท�ำกำรประมงนอกพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 
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ตารางที่ ๗๓ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการท�าประมงในพื้นที่โครงการฯ

การท�าประมง

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๕

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๕

จ�านวนตัวอย่าง
= ๗

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรท�ำประมงในพื้นที่
โครงกำรฯ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๗

ท�ำประมงในพื้นที่น้อยกว่ำ 
๑ ไร่

๑๘ ๗๒.๐ ๖ ๔๖.๒ ๑๒ ๘๐.๐ ๕ ๗๑.๔

ท�ำประมงในพื้นที่ ๑-๕ ไร่ ๔ ๑๖.๐ ๕ ๓๘.๕ ๓ ๒๐.๐ ๒ ๒๘.๖

ท�ำประมงในพื้นที่ ๖-๑๐ ไร่ - - ๒ ๑๕.๔ - - - -

ท�ำประมงในพื้นที่มำกกว่ำ 
๑๐ ไร่

๒ ๘.๐ - - - - - -

ไม่ระบุ ๑ ๔.๐ - - - - - -

พันธุ์ปลำ/กบ ที่เลี้ยง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๗

ปลำดุก ๒๔ ๙๖.๐ ๘ ๖๑.๕ ๒ ๑๓.๓ ๓ ๔๒.๙

ปลำนิล/ปลำทับทิม ๙ ๓๖.๐ ๗ ๕๓.๘ ๑๓ ๘๖.๗ ๔ ๕๗.๑

กบ ๔ ๑๖.๐ - - - - - -

ปลำตะเพียน/ปลำเกล็ดอื่น ๆ  ๒ ๘.๐ ๔ ๓๐.๘ ๕ ๓๓.๓ ๑ ๑๔.๓

อื่น ๆ   - - ๒ ๑๕.๔ ๒ ๑๓.๓ - -

ไม่ระบุ - - ๑ ๗.๗ - - ๒ ๒๘.๖

หมำยเหตุ พันธุ์ที่เลี้ยงตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๗๓) การท�าประมงในพื้นที่โครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำประมงในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ท�ำประมงในพื้นที่น้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐ รองลงมำท�ำประมง

ในพื้นที่ ๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ และน้อยที่สุด คือ ไม่ได้ระบุพื้นที่ จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐

ชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงปลำดุก จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐ 

รองลงมำเลี้ยงปลำนิล/ปลำทับทิม จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ และน้อยที่สุดเลี้ยง

ปลำตะเพียน/ปลำเกล็ดอื่น ๆ จ�ำนวน  ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรท�ำประมงในพ้ืนทีโ่ครงกำร ฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ท�ำประมงในพื้นที่น้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒ รองลงมำท�ำประมงในพื้นที่ 

๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ และน้อยที่สุดในพื้นที่ ๖-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงปลำดุก จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕ รองลง

มำเลี้ยงปลำนิล/ปลำทับทิม จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘ และน้อยที่สุดไม่ระบุชนิด จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำประมงในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ท�ำประมงในพื้นที่ น้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลงมำท�ำประมงในพื้นที่ 

๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 

ชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงปลำนิล/ปลำทับทิม จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๘๖.๗ รองลงมำเล้ียงปลำตะเพียน/ปลำเกล็ดอื่น ๆ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ 

และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ เลี้ยงปลำดุก และอื่น ๆ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย ๑๓.๓

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำประมงในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำ

ประมงในพื้นที่น้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำท�ำประมงในพื้นที่ ๑-๕ 

ไร่ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ 

ชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงปลำนิล/ปลำทับทิม จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕๗.๑ รองลงมำเลี้ยงปลำดุก จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ และน้อยที่สุดเลี้ยงปลำตะเพียน/

ปลำเกล็ด อื่น ๆ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓

ตารางที่ ๗๔ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการท�าประมงนอกพื้นที่โครงการฯ

การท�าประมง

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๑

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรท�ำประมงนอกพื้นที่
โครงกำรฯ

        

 ท�ำประมงในพื้นที่น้อยกว่ำ 
๑ ไร่

๑๐ ๗๖.๙ ๘ ๗๒.๗ ๔ ๘๐.๐ ๑ ๑๐๐.๐

 ท�ำประมงในพื้นที่ ๑-๕ ไร่ ๑ ๗.๗ ๓ ๒๗.๓ - - - -

 ท�ำประมงในพื้นที่ ๖-๑๐ ไร่ ๒ ๑๕.๔ - - ๑ ๒๐.๐ - -

 ท�ำประมงในพื้นที่มำกกว่ำ 
๑๐ ไร่

- - - -   - -

 ไม่ระบุ - - - - - - - -

พันธุ์ปลำ/กบ ที่เลี้ยง จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

ปลำดุก ๑๐ ๗๖.๙ ๘ ๗๒.๗ ๔ ๘๐.๐ ๑ ๑๐๐.๐

ปลำนิล/ปลำทับทิม ๑ ๗.๗ ๖ ๕๔.๕ ๒ ๔๐.๐ - -

กบ ๒ ๑๕.๔ - - ๑ ๒๐.๐ - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การท�าประมง

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๑

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ปลำตะเพียน/ปลำเกล็ดอื่น ๆ  ๒ ๑๕.๔ ๔ ๓๖.๔ ๑ ๒๐.๐ - -

อื่น ๆ  (ปลำไน) ๒ ๑๕.๔ ๑ ๙.๑ ๒ ๔๐.๐ - -

ไม่ระบุ ๑ ๗.๗ - - - - - -

หมำยเหตุ พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๗๔) การท�าประมงนอกพื้นที่โครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำประมงนอกพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ท�ำกำรประมงในพื้นท่ีน้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙ รองลงมำ

ท�ำประมงในพื้นที่ ๖-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ และน้อยที่สุดท�ำประมงในพื้นที่ 

๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗

ชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงปลำดุก จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙ 

รองลงมำเท่ำกัน คือ เลี้ยงกบ ปลำตะเพียน/ปลำเกล็ดอื่น ๆ  และอื่น ๆ  จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๕.๔ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ปลำนิล/ปลำทับทิม และไม่ระบุชนิด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๗.๗

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพีแสดงกำรท�ำประมงนอกพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ท�ำประมงในพื้นที่น้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลงมำท�ำประมงในพื้นที่ 

๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ 

ชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงปลำดุก จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลง

มำเลี้ยงปลำนิล/ปลำทับทิม จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (ปลำไน) 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย ๙.๑

ขยายผล ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรท�ำประมงนอกพ้ืนทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ท�ำประมงในพื้นที่น้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลงมำท�ำประมงในพื้นที่ 

๖-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

ชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่ำ ส่วนใหญ่เลี้ยงปลำดุก จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลง

มำเท่ำกัน คือ เลี้ยงปลำนิล/ปลำทับทิมและอื่น ๆ  (ปลำไน) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ และ

น้อยที่สุดในจ�ำนวนที่เท่ำกัน คือ เลี้ยงกบ และปลำตะเพียน/ปลำเกล็ดอื่น ๆ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๐.๐

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรท�ำประมงนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ มีกำรท�ำ

ประมงในพื้นที่น้อยกว่ำ ๑ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ชนิดพันธุ์ที่เลี้ยง พบว่ำ เลี้ยงปลำดุก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๗๔ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการท�าประมงนอกพื้นที่โครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๗๕ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการปลูกข้าวทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ 

การปลูกข้าว

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ปลูกข้ำว ๔๘ ๘๒.๘ ๔๘ ๗๖.๒ ๑๙ ๘๖.๔ ๑๖ ๑๐๐.๐

ไม่ปลูกข้ำว ๑๐ ๑๗.๒ ๑๕ ๒๓.๘ ๓ ๑๓.๖ - -

ควำมเพียงพอ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

เพียงพอบริโภคในครัว
เรือน

๓๔ ๗๐.๘ ๒๓ ๔๗.๙ ๑๑ ๕๗.๙ ๘ ๕๐.๐

เพียงพอเหลือขำย - - - - ๓ ๑๕.๘ - -

ไม่เพียงพอต้องซื้อเพิ่ม ๑๓ ๒๗.๑ ๒๓ ๔๗.๙ ๔ ๒๑.๑ ๕ ๓๑.๒

ไม่ระบุ ๑ ๒.๑ ๒ ๔.๒ ๑ ๕.๓ ๓ ๑๘.๘

จ�ำนวนต้องซื้อเพิ่มเฉลี่ย ๑๗๐ บำทต่อเดือน ๑,๑๗๐.๙ บำทต่อ
เดือน

๖๖.๗ บำทต่อ
เดือน

๔๑๗ บำทต่อ
เดือน

จ�ำนวนต้องซื้อมำกที่สุด ๓,๐๐๐ บำทต่อเดือน ๓,๖๐๐ บำทต่อ
เดือน

๘๐๐ บำทต่อเดือน ๑,๒๐๐ บำทต่อ
เดือน

จ�ำนวนต้องซื้อน้อยที่สุด ๑,๓๕๒ บำทต่อเดือน ๒๐๐ บำทต่อ
เดือน

๑๕๐ บำทต่อเดือน ๑๐๐ บำทต่อ
เดือน

พื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่
โครงกำรฯ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

น้อยกว่ำ ๑ ไร่ - - - - - - -

๑ - ๕ ไร่ ๑ ๑๐๐.๐ ๘ ๘๐.๐ ๓ ๗๕.๐ -

๖ - ๑๐ ไร่ - - ๒ ๒๐.๐ - - ๑ ๒๐.๐

๑๑- ๑๕ ไร่ - - - - ๑ ๒๕.๐ ๓ ๖๐.๐

๑๖- ๒๐ ไร่ - - - - - - - -

๒๐ ไร่ ขึ้นไป - - - - - - - -

ไม่ระบุ - - - - - - ๑ ๒๐.๐

พันธุ์ข้ำวที่ปลูก จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

 สันป่ำตอง ๑ ๑๐๐.๐ ๕ ๕๐.๐ ๒ ๕๐.๐ ๔ ๘๐.๐

 กข. - - ๓ ๓๐.๐ - - ๑ ๒๐.๐

 ข้ำวขำว - - ๑ ๑๐.๐ - - - -

 ข้ำวไร่ - ข้ำวพื้นเมือง - - ๑ ๑๐.๐ ๒ ๕๐.๐ - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การปลูกข้าว

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

นอกพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๒

น้อยกว่ำ ๑ ไร่ ๒ ๔.๓ ๓ ๗.๙ ๑ ๗.๑ - -

๑ - ๕ ไร่ ๒๑ ๔๔.๗ ๒๒ ๕๗.๙ ๖ ๔๒.๙ - -

๖ - ๑๐ ไร่ ๑๖ ๓๔.๐ ๑๐ ๒๖.๓ ๕ ๓๕.๗ ๑ ๘.๓

๑๑- ๑๕ ไร่ ๔ ๘.๕ - - - - ๑ ๘.๓

๑๖ - ๒๐ ไร่ ๒ ๔.๓ ๒ ๕.๓ ๑ ๗.๑ ๑ ๘.๓

๒๐ ไร่ ขึ้นไป ๒ ๔.๓ ๑ ๒.๖ ๑ ๗.๑ ๙ ๗๕.๐

พันธุ์ข้ำวที่ปลูกนอก
พื้นที่โครงกำร ฯ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๒

สันป่ำตอง ๒๐ ๔๒.๕ ๑๓ ๓๔.๒ ๙ ๖๔.๓ ๑๑ ๙๑.๗

กข. - - ๓ ๗.๙ ๒ ๑๔.๓ ๑ ๘.๓

ข้ำวขำว ๒๖ ๕๕.๓ ๘ ๒๑.๑ ๒ ๑๔.๓ - -

ข้ำวไร่ - ข้ำวพื้นเมือง ๑๐ ๒๑.๓ ๑๘ ๔๗.๔ ๒ ๑๔.๓ - -

อื่น ๆ ๔ ๘.๕ ๔ ๑๐.๕ - - - -

ไม่ระบุ - - ๑ ๒.๖ - - - -

หมำยเหตุ พันธุ์ข้ำวที่ปลูกตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๗๕) การปลูกข้าว ทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรปลูกข้ำวในพื้นท่ีโครงกำรฯ  พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีกำรปลูกข้ำว จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ และไม่ได้ปลูกข้ำว จ�ำนวน ๑๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ ผู้ท่ีปลูกข้ำวมีควำมเพียงพอบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๓๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘ รองลงมำไม่เพียงพอต้องซ้ือเพิ่ม จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑ 

น้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ในปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ มีพื้นที่ปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ ๑– ๕ ไร่  

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ พันธุ์ข้ำวที่ปลูกในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำว

พันธุ์สันป่ำตอง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้ำวนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ ๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๒๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗ รองลงมำปลูกในพื้นที่ ๖-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๔.๐ น้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื น้อยกว่ำ ๑ ไร่ ๑๖-๒๐ ไร่ และ ๒๐ ไร่ขึน้ไป จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔.๓ 

ตารางที่ ๗๕ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการปลูกข้าวทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ชนิดของพันธุ์ข้ำวที่ปลูกนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวขำว จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓ รองลงมำปลูกข้ำวสันป่ำตอง จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕ น้อยที่สุด

อื่น ๆ จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ 

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มี

กำรปลูกข้ำว จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒ และไม่ปลูกข้ำว จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๓.๘ ผู้ที่ปลูกข้ำวมีควำมเพียงพอบริโภคในครัวเรือนเท่ำกับไม่เพียงพอต้องซื้อเพิ่ม จ�ำนวน ๒๓ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙ และไม่ระบุ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ในปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ ๑–๕ 

ไร่ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลงมำปลูกในพ้ืนที่ ๖–๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

ชนิดของพันธุ์ข้ำวท่ีปลูกในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวพันธุ์สันป่ำตอง จ�ำนวน ๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำปลูกข้ำวพันธุ์ กข จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ 

น้อยที่สุดจ�ำนวนเท่ำกัน คือ พันธุ์ข้ำวขำว และข้ำวไร่-ข้ำวพื้นเมือง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐.๐

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้ำวนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวนอกโครงกำรฯ ในพื้นที่ 

๑-๕ ไร่ จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๕๗.๙ รองลงมำปลูกในพืน้ที่ ๖-๑๐ ไร ่จ�ำนวน ๑๐ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓ และน้อยที่สุดปลูกในพื้นที่ ๒๐ ไร่ ขึ้นไป จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ 

ชนดิของพนัธุข้์ำวทีป่ลกูนอกพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลกูข้ำวไร่-ข้ำวพืน้เมอืง จ�ำนวน ๑๘ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔ รองลงมำข้ำวสันป่ำตอง จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ และ

น้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ มี

กำรปลูกข้ำว จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ และไม่ปลูกข้ำว จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๓.๖ ผู้ที่ปลูกข้ำวมีควำมเพียงพอบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙ 

รองลงมำไม่เพียงพอต้องซื้อเพิ่ม จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ น้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ 

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ในปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ ๑ – ๕ 

ไร่ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำปลูกในพื้นที่ ๑๑–๑๕ ไร่ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐

ชนดิของพนัธุข้์ำวท่ีปลูกในพืน้ท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลกูข้ำวพันธุส์นัป่ำตอง เท่ำกบั ข้ำวไร่-

ข้ำวพื้นเมือง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

ส�ำหรับพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้ำวนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวนอกโครงกำรฯ ๑-๕ ไร่ 

จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ รองลงมำปลูกในพื้นที่ ๖-๑๐ ไร่ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๕.๗ และน้อยที่สุดปลูกในพื้นที่น้อยกว่ำ ๑ ไร่ ๑๖-๒๐ ไร่ และ ๒๐ ไร่ ขึ้นไป จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ชนิดของพันธุ์ข้ำวที่ปลูกนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวสันป่ำตอง จ�ำนวน ๙ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ รองลงมำมีจ�ำนวนเท่ำกัน คือ ข้ำว กข. ข้ำวขำว และข้ำวไร่-ข้ำวพื้นเมือง 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรปลูกข้ำวในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ มีกำรปลูกข้ำว 

จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ มีควำมเพียงพอบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำไม่เพียงพอต้องซื้อเพิ่ม จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และ

น้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ 

ส�ำหรับพืน้ทีท่ีใ่ช้ในปลกูข้ำวในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลกูข้ำวในพืน้ทโีครงกำรฯ ๑๑–๑๕ ไร่ 

จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมำเท่ำกัน คือ ๖-๑๐ ไร่ และไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

ชนิดของพันธุ์ข้ำวท่ีปลูกในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวพันธุ์สันป่ำตอง จ�ำนวน ๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลงมำปลูกข้ำวพันธุ์ กข. จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

ส�ำหรับพืน้ทีท่ีใ่ช้ปลกูข้ำวนอกพ้ืนทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวนอกโครงกำรฯ ๒๐ ไร่ข้ึนไป 

จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำเท่ำกัน คือ ๑๖–๒๐ ไร่ ๑๑-๑๕ ไร่ และ ๑๖-๒๐ ไร่ 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ 

ชนิดของพันธุ์ข้ำวที่ปลูกนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวสันป่ำตอง จ�ำนวน ๑๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ รองลงมำปลูกข้ำว กข. จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓

ตารางที่ ๗๖ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงภาพรวมการใช้น�้าเพื่อการเกษตร

ภาพรวมการใช้น�้า
การเกษตร

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

  แม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย ๖ ๑๐.๓ ๑๗ ๒๗.๐ - - ๖ ๓๗.๕

  น�้ำประปำหมู่บ้ำน ๑๗ ๓๑.๐ ๖ ๙.๕ ๗ ๓๑.๘ ๒ ๑๒.๕

  น�้ำประปำภูมิภำค - - - - ๑๐ ๔๕.๕ - -

  น�้ำบำดำล น�้ำบ่อ ๘ ๑๓.๘ - - - - - -

  น�้ำฝน ๑๒ ๒๐.๗ ๑๘ ๒๘.๖ ๑๐ ๔๕.๕ ๑ ๖.๓

  ชลประทำน ๔๒ ๗๒.๔ ๔๑ ๖๕.๑ ๘ ๓๖.๔ ๖ ๓๗.๕

  ฝำย ๑๘ ๓๑.๐ ๑๑ ๑๗.๕ ๓ ๑๓.๖ ๓ ๑๘.๗

  ห้วย ๙ ๑๕.๕ ๑๔ ๒๒.๒ ๓ ๑๓.๖ ๕ ๓๑.๒

  น�้ำประปำภูเขำ ๒๗ ๔๖.๕ ๒๕ ๓๙.๗ - - ๙ ๕๖.๒

  อื่น ๆ - - - - - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ภาพรวมการใช้น�้า
การเกษตร

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

ควำมเพียงพอของน�้ำ
ส�ำหรับใช้ในกำรเกษตร

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

เพียงพอ ๒๑ ๓๖.๒ ๑๙ ๓๐.๒ ๘ ๓๖.๔ ๓ ๑๘.๗

ไม่เพียงพอ ๓๗ ๖๓.๘ ๔๔ ๖๙.๘ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๓ ๘๑.๓

แก้ปัญหำโดย จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

ซื้อน�้ำถัง ๔ ๑๐.๘ ๔ ๙.๑ ๑ ๗.๑ - -

น�้ำฝน ๑๔ ๓๗.๘ ๒๖ ๕๙.๑ ๘ ๕๗.๑ ๗ ๕๓.๘

น�้ำสำธำรณะมำกรอง - -  -  - - - ๑ ๗.๗

เจำะบ่อบำดำล - - ๒ ๔.๕ - - ๑ ๗.๗

ประปำภูเขำ ๖ ๑๖.๒ ๑๑ ๒๕.๐ ๓ ๒๑.๔ ๒ ๑๕.๔

อื่น ๆ ๘ ๒๑.๖ ๕ ๑๑.๔ ๔ ๒๘.๖ ๔ ๓๐.๘

ไม่ระบุ ๗ ๑๘.๙ ๘ ๑๘.๒ - - - -

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๗๖) ภาพรวมการใช้น�้าเพื่อการเกษตร

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงภำพรวมกำรใช้น�้ำเพื่อกำรเกษตร พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกชลประทำน จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ รองลงมำจำกน�้ำประปำภูเขำ 

จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ และน้อยที่สุดจำกแม่น�้ำล�ำธำร ล�ำห้วย จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓

ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๓๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘ 

และเพียงพอ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำฝน จ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘ รองลงมำอื่น ๆ 

จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖ และน้อยที่สุดซื้อน�้ำถัง จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐.๘

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ  แสดงภำพรวมกำรใช้น�้ำเพื่อกำรเกษตร พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกชลประทำน จ�ำนวน ๔๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ รองลงมำจำกน�้ำประปำภูเขำ 

จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ และน้อยที่สุดน�้ำประปำหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๙.๕

ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๔๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘ 

และเพียงพอ จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ 

ตารางที่ ๗๖ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงภาพรวมการใช้น�้าเพื่อการเกษตร (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำฝน จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำ

ใช้ประปำภูเขำ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุดเจำะบ่อบำดำล จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงภำพรวมกำรใช้น�้ำเพื่อกำรเกษตร พบว่ำ ส่วนใหญ่

ใช้น�้ำจำกประปำภูมิภำคเท่ำกับน�้ำฝน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำใช้น�้ำจำก

ชลประทำน จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และน้อยที่สุดเท่ำกันใช้น�้ำจำกฝำยเท่ำกับใช้น�้ำ

จำกห้วย จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖

ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ 

และไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำฝน จ�ำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ รองลงมำใช้วิธี

อ่ืน ๆ  จ�ำนวน ๔ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยทีส่ดุซือ้น�ำ้ถงั จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๗.๑ 

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงภำพรวมกำรใช้น�้ำเพื่อกำรเกษตร พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้

น�้ำจำกประปำภูเขำ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒ รองลงมำใช้น�้ำจำกแม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย 

เท่ำกับ ชลประทำน จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยที่สุดใช้น�้ำจำกน�้ำฝน จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓ 

และมีควำมเพียงพอ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ 

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำฝน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘ รองลงมำใช้

วิธีอื่น ๆ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ และน้อยที่สุด คือ น�้ำสำธำรณะมำกรองเท่ำกับกำร

เจำะบ่อบำดำล จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ 

ตารางที่ ๗๗ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงภาพรวมการใช้น�้าในการบริโภค

ภาพรวมการใช้น�้าใน
การบริโภค

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรใช้น�้ำในกำรบริโภค จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

แม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย - - ๑๕ ๒๓.๘ ๒ ๙.๑ ๔ ๒๕.๐

น�้ำประปำหมู่บ้ำน ๓๑ ๕๓.๔ ๑๘ ๒๘.๖ ๙ ๔๐.๙ ๒ ๑๒.๕

น�้ำประปำภูมิภำค - - - - - - - -

น�้ำบำดำล น�้ำบ่อ ๒๐ ๓๔.๕ ๒ ๓.๒ ๑ ๔.๕ - -

น�้ำฝน ๖ ๑๐.๓ ๕ ๗.๙ - - - -

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ภาพรวมการใช้น�้าใน
การบริโภค

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ชลประทำน ๑๑ ๑๙ ๑๘ ๒๘.๖ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

ฝำย ๙ ๑๕.๕ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ - -

ห้วย ๒ ๓.๔ - - ๑ ๔.๕ ๓ ๑๘.๗

น�้ำประปำภูเขำ ๓๔ ๕๘.๖ ๒๗ ๔๒.๙ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๑ ๖๘.๗

อื่น ๆ (ซื้อ) - - ๒ ๓.๒ ๑ ๔.๕ - -

ควำมเพียงพอของน�้ำ
ส�ำหรับกำรบริโภค

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

เพียงพอ ๔๙ ๘๔.๕ ๔๒ ๖๖.๗ ๒๐ ๙๐.๙ ๘ ๕๐.๐

ไม่เพียงพอ ๙ ๑๕.๕ ๒๑ ๓๓.๓ ๒ ๙.๑ ๘ ๕๐.๐

แก้ปัญหำโดย จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๘

ซื้อน�้ำถัง ๒ ๒๒.๒ ๔ ๑๙ ๑ ๕๐.๐ ๑ ๑๒.๕

น�้ำฝน ๓ ๓๓.๓ ๖ ๒๘.๖ - - ๓ ๓๗.๕

น�้ำสำธำรณะมำกรอง ๒ ๒๒.๒ - - - - - -

เจำะบ่อบำดำล - - - - - - - -

ประปำภูเขำ ๗ ๗๗.๘ ๘ ๓๘.๑ ๑ ๕๐.๐ ๑ ๑๒.๕

อื่น ๆ ๒ ๒๒.๒ ๓ ๑๔.๓ - - ๔ ๒๕.๐

ไม่ระบุ - - ๒ ๙.๕ - - - -

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๗๗) ภาพรวมการใช้น�้าในการบริโภค

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงภำพรวมกำรใช้น�้ำในกำรบริโภค พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกประปำภูเขำ จ�ำนวน ๓๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖ รองลงมำใช้น�้ำจำกประปำ

หมู่บ้ำน จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ และน้อยที่สุดใช้น�้ำจำกห้วย จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ ๓.๔ 

ส�ำหรบัควำมเพยีงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่มนี�ำ้ใช้เพยีงพอ จ�ำนวน ๔๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๔.๕ 

และไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกประปำภูเขำ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ 

รองลงมำใช้น�้ำจำกน�้ำฝน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ซื้อน�้ำถัง 

น�้ำสำธำรณะมำกรอง และอื่น ๆ  จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒

ตารางที่ ๗๗ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงภาพรวมการใช้น�้าในการบริโภค (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงภำพรวมกำรใช้น�้ำในกำรบริโภค พบว่ำ ส่วนใหญ่

ใช้น�้ำจำกน�้ำประปำภูเขำ จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ รองลงมำเท่ำกัน คือ ใช้น�้ำจำก

ประปำหมู่บ้ำน และชลประทำน จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยท่ีสุดใช้น�้ำจำก

น�้ำบำดำล น�้ำบ่อ และอื่น ๆ (ซื้อ) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒

ส�ำหรบัควำมเพยีงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่มนี�ำ้ใช้เพยีงพอ จ�ำนวน ๔๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๖.๗ 

และไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ 

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกประปำภูเขำ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑ 

รองลงมำใช้น�้ำจำกน�้ำฝน จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อย ๙.๕

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงภำพรวมกำรใช้น�้ำในกำรบริโภค พบว่ำ ส่วนใหญ่

ใช้น�้ำจำกน�้ำประปำภูเขำ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ รองลงใช้น�้ำจำกประปำหมู่บ้ำน 

จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ และน้อยที่สุดจ�ำนวนเท่ำกัน คือ ใช้น�้ำจำกน�้ำบำดำล น�้ำบ่อ 

ฝำย ห้วย และอื่น ๆ (ซื้อ) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 

ส�ำหรบัควำมเพยีงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่มนี�ำ้ใช้เพยีงพอ จ�ำนวน ๒๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๙๐.๙ 

และไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ซื้อน�้ำถังเท่ำกับใช้น�้ำจำกประปำภูเขำ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

มละบริ ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงภำพรวมกำรใช้น�้ำในกำรบริโภค พบว่ำ ส่วนใหญ่

ใช้น�ำ้จำกน�ำ้ประปำภเูขำ จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๗ รองลงใช้น�ำ้จำกแม่น�ำ้ ล�ำธำร ล�ำห้วย 

จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุดใช้น�้ำจำกชลประทำน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ 

ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่เพียงพอเท่ำกับไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๕๐.๐ 

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำอื่น ๆ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ รองลงมำ

ใช้น�้ำจำกน�้ำฝน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยที่สุดใช้น�้ำจำกซื้อถังน�้ำ เท่ำกับประปำ

ภูเขำ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๗๘ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการใช้น�้าการเกษตรในพื้นที่โครงการฯ

ภาพรวมการใช้น�้า จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

กำรใช้น�้ำเพื่อกำรเกษตร
ในพื้นที่โครงกำรฯ 

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

 แม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - - - -

 น�้ำประปำหมู่บ้ำน - - ๑ ๑.๖ - - - -

 น�้ำประปำส่วนภูมิภำค ๑ ๑.๗ - - - - - -

 น�้ำบำดำล น�้ำบ่อ - - - - - - - -

 น�้ำฝน ๔ ๖.๙ ๑ ๑.๖ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

 ชลประทำน ๒๖ ๔๔.๘ ๑๕ ๒๓.๘ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

 ฝำย ๖ ๑๐.๓ - - - - ๑ ๖.๒

 ห้วย ๑๓ ๒๒.๔ ๑๔ ๒๒.๒ ๖ ๒๗.๓ ๗ ๔๓.๗

 ประปำภูเขำ ๒ ๓.๔ ๙ ๑๔.๓ ๓ ๑๓.๖ ๓ ๑๘.๗

 อื่น ๆ  - - ๒ ๓.๒ - - ๑ ๖.๒

 ไม่ระบุ ๕ ๘.๖ ๒๕ ๓๙.๗ ๙ ๔๑.๐ ๑ ๖.๒

ควำมเพียงพอของน�้ำ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

 เพียงพอ ๑๗ ๒๙.๓ ๑๑ ๑๗.๕ ๕ ๒๒.๗ ๕ ๓๑.๓

 ไม่เพียงพอ ๔๐ ๖๙.๐ ๔๕ ๗๑.๔ ๑๓ ๖๐.๐ ๑๑ ๖๘.๗

 ไม่ระบุ ๑ ๑.๗ ๗ ๑๑.๑ ๔ ๑๘.๒ - -

แก้ปัญหำโดย  จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
=๑๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

ซื้อน�้ำถัง ๑ ๒.๕ ๑๐ ๒๒.๒ ๓ ๒๓.๑ ๑ ๙.๑

น�้ำฝน ๑๐ ๒๕.๐ ๒ ๔.๔ ๔ ๓๐.๘ ๖ ๕๔.๕

น�้ำสำธำรณะมำกรอง - - ๒ ๔.๔ - - - -

เจำะบ่อบำดำล - - ๒ ๔.๔ - - ๑ ๙.๑

ประปำภูเขำ ๒ ๕ ๓ ๖.๗ - - - -

อื่น ๆ (ท�ำฝำย ท�ำแทงค์
น�้ำในแปลง ต่อน�้ำเข้ำ
แปลง)

๑๘ ๔๕.๐ ๓ ๖.๗ ๕ ๓๘.๕ ๓ ๒๗.๓

ไม่ระบุ ๑๒ ๓๐.๐ ๒๕ ๕๕.๖ ๑ ๗.๗ - -

หมำยเหตุ กำรแก้ปัญหำตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๗๘) การใช้น�้าการเกษตรในพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรใช้น�้ำกำรเกษตรในพ้ืนที่โครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�ำ้จำกชลประทำน จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมำใช้น�ำ้จำกห้วย 

จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ และน้อยที่สุดใช้น�้ำจำกแม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย เท่ำกับประปำ

ส่วนภูมิภำค จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๔๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐ 

รองลงมำเพียงพอ จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓ และน้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกอื่น ๆ (ท�ำฝำย ท�ำแทงค์น�้ำในแปลง ต่อน�้ำเข้ำแปลง) 

จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐ รองลงมำใช้น�้ำจำกไม่ระบุ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๐.๐ และน้อยที่สุดโดยกำรซื้อน�้ำถัง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรใช้น�้ำกำรเกษตรในพ้ืนท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกไม่ระบุ จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ รองลงมำจำกชลประทำน จ�ำนวน 

๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ แม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย น�้ำประปำหมู่บ้ำน 

และน�้ำฝน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ 

รองลงมำเพียงพอ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ และน้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ 

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ระบุ จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ รองลงมำ

ซื้อน�้ำถัง จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ น�้ำฝน น�้ำสำธำรณะมำ 

กรอง และเจำะบ่อบำดำล จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ 

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรใช้น�้ำกำรเกษตรในพ้ืนที่โครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่ระบุ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐ รองลงมำใช้น�้ำจำกห้วย จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน 

คดิเป็นร้อยละ ๒๗.๓ และน้อยท่ีสดุใช้น�ำ้จำกน�ำ้ฝน และชลประทำน จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ 

รองลงมำเพียงพอ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ และน้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ 

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้วธิอีืน่ ๆ  (ท�ำฝำย ท�ำแทงค์น�ำ้ในแปลง ต่อน�ำ้เข้ำแปลง) จ�ำนวน 

๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ รองลงมำใช้น�้ำฝน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ และ

น้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ 

มละบริ ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรใช้น�้ำกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ใช้น�ำ้จำกห้วย จ�ำนวน ๗ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๔๓.๗ รองลงมำใช้น�ำ้จำกประปำภเูขำ จ�ำนวน 

๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๘.๗ และน้อยทีสุ่ดเท่ำกนั คอื ใช้น�ำ้จำกน�ำ้ฝน ฝำย อืน่ ๆ  และไม่ระบ ุจ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับควำมเพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ 

และเพียงพอ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำฝน จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ รองลงมำใช้

วิธีอื่น ๆ (ท�ำฝำย ท�ำแทงค์น�้ำในแปลง ต่อน�้ำเข้ำแปลง) จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ และ

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ซื้อน�้ำถัง และเจำะบ่อบำดำล จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

ตารางที่ ๗๙ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการขาดแคลนน�้าการเกษตรในพื้นที่โครงการฯ 

การขาดแคลนน�้า
การเกษตรในโครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๔๐

จ�านวนตัวอย่าง
= ๔๕

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๑

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ขำดแคลนน�้ำ ๑-๒ เดือน ๑๓ ๓๒.๕ ๑๗ ๓๗.๘ ๓ ๒๓.๑ ๙ ๘๑.๘

ขำดแคลนน�้ำ ๓-๔ เดือน ๑๓ ๓๒.๕ ๑๑ ๒๔.๔ ๗ ๕๓.๘ ๒ ๑๘.๒

เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 
๕ เดือน

๑๓ ๓๒.๕ ๑๕ ๓๓.๓ ๒ ๑๕.๔ - -

อื่น ๆ (ตลอดทั้งปี) ๑ ๒.๕ ๒ ๔.๔ ๑ ๗.๗   

ช่วงเดือนที่ขำดแคลนน�้ำ
ท�ำกำรเกษตร 

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๑

มกรำคม ๒๗ ๖๗.๕ ๒๑ ๔๖.๗ ๔ ๓๐.๘ - -

กุมภำพันธ์ ๒๘ ๗๐.๐ ๒๓ ๕๑.๑ ๘ ๖๑.๕ ๑ ๙.๑

มีนำคม ๓๖ ๙๐.๐ ๓๕ ๗๗.๘ ๑๓ ๑๐๐.๐ ๖ ๕๔.๕

เมษำยน ๓๒ ๘๐.๐ ๓๑ ๖๘.๙ ๑๒ ๙๒.๓ ๘ ๗๒.๗

พฤษภำคม ๑๗ ๔๒.๕ ๑๗ ๓๗.๘ ๗ ๕๓.๘ ๒ ๑๘.๒

มิถุนำยน ๗ ๑๗.๕ ๕ ๑๑.๑ ๑ ๗.๗ - -

กรกฎำคม ๔ ๑๐ ๑ ๒.๒ ๑ ๗.๗ - -

สิงหำคม ๓ ๗.๕ ๑ ๒.๒ ๒ ๑๕.๔ ๑ ๙.๑

กันยำยน ๓ ๗.๕ ๓ ๖.๗ ๒ ๑๕.๔ ๑ ๙.๑

ตุลำคม ๕ ๑๒.๕ ๕ ๑๑.๑ ๒ ๑๕.๔ ๑ ๙.๑

พฤศจิกำยน ๑๑ ๒๗.๕ ๑๗ ๓๗.๘ ๒ ๑๕.๔ - -

ธันวำคม ๑๑ ๒๗.๕ ๑๗ ๓๗.๘ ๒ ๑๕.๔ - -

๗๙) การขาดแคลนน�้าการเกษตรในพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรขำดแคลนน�้ำกำรเกษตรในพ้ืนที่

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำ เท่ำกัน คือ ขำดแคลนน�้ำ ๑-๒ เดือน ขำดแคลนน�้ำ ๓-๔ เดือน 

และระยะเวลำมำกกว่ำ ๕ เดือน จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕ รองลงมำอื่น ๆ (ตลอดทั้งปี) 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕

หมำยเหตุ ช่วงเดือนที่ขำดแคลนน�้ำท�ำกำรเกษตรตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับเดือนที่ขำดแคลนน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำเดือนมีนำคม จ�ำนวน ๓๖ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐ รองลงมำเดือนเมษำยน จ�ำนวน ๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ และน้อยที่สุด

เท่ำกัน คือ สิงหำคมและกันยำยน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรขำดแคลนน�้ำกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�ำ้ ๑-๒ เดือน จ�ำนวน ๑๗ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๗.๘ รองลงมำขำดแคลนน�ำ้

มำกกว่ำ ๕ เดอืน จ�ำนวน ๑๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยทีสุ่ด คอื อืน่ ๆ  (ตลอดทัง้ปี) จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔

ส�ำหรับเดือนที่ขำดแคลนน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำเดือนมีนำคม จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ รองลงมำเดือนเมษำยน จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙ และน้อยที่สุด

เท่ำกันคือ เดือนกรกฎำคมและเดือนสิงหำคม จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรขำดแคลนน�้ำกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำรฯ พบ

ว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำ ๓-๔ เดือน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘ รองลงมำขำดแคลนน�้ำ 

๑-๒ เดอืน จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๒๓.๑ และน้อยทีส่ดุ อืน่ ๆ  (ตลอดทัง้ปี) จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๗

ส�ำหรับเดือนที่ขำดแคลนน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำเดือนมีนำคม จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ รองลงมำขำดแคลนน�้ำเดือนเมษำยน จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓ 

และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ เดือนมิถุนำยน และกรกฎำคม จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗

มละบร ิข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรขำดแคลนน�ำ้กำรเกษตรในพืน้ท่ีโครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำ ๑-๒ เดือน จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ รองลงมำขำดแคลนน�้ำ 

๓-๔ เดือน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒

ส�ำหรับเดือนที่ขำดแคลนน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำเดือนเมษำยน จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลงมำขำดแคลนน�้ำเดือนมีนำคม จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ และ

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ เดือนกุมภำพันธ์ สิงหำคม กันยำยน และตุลำคม จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ 

ตารางที่ ๘๐ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการใช้น�้าการเกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ

การใช้น�้าเพื่อการเกษตร
นอกพื้นที่โครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

แม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย ๒ ๓.๕ ๔ ๖.๓ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๓

น�้ำประปำหมู่บ้ำน - - ๑ ๑.๖ - - - -

น�้ำประปำส่วนภูมิภำค ๑ ๑.๗ - - - - - -

น�้ำบำดำล น�้ำบ่อ - - - - - - - -

น�้ำฝน ๙ ๑๕.๕ ๗ ๑๑.๑ ๖ ๒๗.๓ ๒ ๑๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การใช้น�้าเพื่อการเกษตร
นอกพื้นที่โครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ชลประทำน ๕ ๘.๖ ๕ ๗.๙ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

ฝำย ๓ ๕.๒ ๔ ๖.๓ - - ๑ ๖.๓

ห้วย ๑๕ ๒๕.๙ ๘ ๑๒.๗ ๒ ๙.๑ ๖ ๓๗.๕

ประปำภูเขำ ๒ ๓.๕ ๖ ๙.๖ ๒ ๙.๑ - -

อื่น ๆ (หำน�้ำบริเวณใกล้
เคียงต่อเข้ำพื้นที่)

- - - - - - - -

ไม่ระบุ ๒๑ ๓๖.๒ ๒๘ ๔๔.๔ ๙ ๔๐.๙ ๔ ๒๕.๐

ควำมเพียงพอของน�้ำ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

เพียงพอ ๑๖ ๒๗.๖ ๒๑ ๓๓.๓ ๙ ๔๐.๙ ๗ ๔๓.๘

ไม่เพียงพอ ๒๘ ๔๘.๓ ๒๖ ๔๑.๓ ๙ ๔๐.๙ ๕ ๓๑.๒

ไม่ระบุ ๑๔ ๒๔.๑ ๑๖ ๒๕.๔ ๔ ๑๘.๒ ๔ ๒๕.๐

แก้ปัญหำโดย  จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

ซื้อน�้ำถัง ๒ ๗.๑ - - ๓ ๓๓.๓ - -

น�้ำฝน ๑๓ ๔๖.๔ ๑๐ ๓๘.๕ ๔ ๔๔.๔ ๒ ๔๐.๐

น�้ำสำธำรณะมำกรอง ๒ ๗.๑ - - - - - -

เจำะบ่อบำดำล - - - - - - ๒ ๔๐.๐

ประปำภูเขำ ๓ ๑๐.๗ ๗ ๒๖.๙ - - ๑ ๒๐.๐

อื่น ๆ (รอเจ้ำหน้ำที่มำ
แก้ไข)

๘ ๒๘.๖ ๙ ๓๔.๖ ๒ ๒๒.๒ - -

๘๐) การใช้น�้าการเกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรใช้น�ำ้กำรเกษตรนอกพ้ืนทีโ่ครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ระบุ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒ รองลงมำใช้น�้ำจำกห้วย จ�ำนวน ๑๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ และน้อยที่สุด คือ ใช้น�้ำจำกประปำส่วนภูมิภำค จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

ส�ำหรับควำมเพียงพอของน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔๘.๓ รองลงมำเพียงพอ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ และน้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๑๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑

ตารางที่ ๘๐ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการใช้น�้าการเกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกน�้ำฝน จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔ 

รองลงมำ คอื อืน่ ๆ  (รอเจ้ำหน้ำทีม่ำแก้ไข) จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยทีสุ่ดเท่ำกนั 

คือ ซื้อน�้ำถัง และน�้ำสำธำรณะมำกรอง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรใช้น�้ำกำรเกษตรนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่ระบุ จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ รองลงมำใช้จำกห้วย จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ และน้อยที่สุดใช้น�้ำจำกประปำหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ส�ำหรับควำมเพียงพอของน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔๑.๓ รองลงมำเพียงพอ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน 

๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกน�้ำฝน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ 

รองลงมำ คือ อื่น ๆ  (รอเจ้ำหน้ำที่มำแก้ไข) จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ และน้อยที่สุดใช้น�้ำ

จำกประปำภูเขำ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรใช้น�้ำกำรเกษตรนอกพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ไม่ระบุ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำใช้น�้ำจำกน�้ำฝน จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ และน้อยที่สุดใช้น�้ำจำกแม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔.๕

ส�ำหรับควำมเพียงพอของน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอเท่ำกับเพียงพอ จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำ คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกน�้ำฝน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ 

รองลงมำใช้น�้ำจำกซื้อน�้ำถัง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ  (รอเจ้ำหน้ำที่

มำแก้ไข) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒

มละบร ิข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรใช้น�ำ้กำรเกษตรนอกพ้ืนทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำใช้น�ำ้

จำกล�ำห้วย จ�ำนวน ๖ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๗.๕ รองลงมำไม่ระบ ุจ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๒๕.๐ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ แม่น�้ำ ล�ำธำร ล�ำห้วย และฝำย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ส�ำหรับควำมเพียงพอของน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เพียงพอ จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘ 

รองลงมำไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และน้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๔ ครัว

เรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐

กำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้น�้ำจำกน�้ำฝนเท่ำกับเจำะบ่อบำดำล จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ รองลงมำใช้น�้ำจำกประปำภูเขำ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๘๑ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ  แสดงการขาดแคลนน�้าการเกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ

การขาดแคลนน�้า
การเกษตรนอกพื้นที่
โครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๖

จ�านวนตัวอย่าง
= ๙

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ขำดแคลนน�้ำ ๑-๒ เดือน ๑๐ ๓๕.๗ ๙ ๓๔.๖ ๔ ๔๔.๔ ๕ ๑๐๐.๐

ขำดแคลนน�้ำ ๓-๔ เดือน ๑๑ ๓๙.๓ ๖ ๒๓.๑ ๒ ๒๒.๒ - -

เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ ๕ 
เดือน

๖ ๒๑.๔ ๑๑ ๔๒.๓ ๑ ๑๑.๑ - -

อื่น ๆ (ตลอดทั้งปี  รอฝน
ตก)

- - - - ๒ ๒๒.๒ - -

ไม่ระบุ ๑ ๓.๖ - - - - - -

ช่วงเดือนที่ขำดแคลนน�้ำ
ท�ำกำรเกษตร 

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

มกรำคม ๗ ๒๕ ๑๔ ๕๓.๘ ๒ ๒๒.๒ - -

กุมภำพันธ์ ๑๒ ๔๒.๙ ๑๔ ๕๓.๘ ๒ ๒๒.๒ - -

มีนำคม ๒๓ ๘๒.๑ ๒๑ ๘๐.๘ ๗ ๗๗.๘ ๔ ๘๐.๐

เมษำยน ๒๐ ๗๑.๔ ๑๖ ๖๑.๕ ๗ ๗๗.๘ ๔ ๘๐.๐

พฤษภำคม ๘ ๒๘.๖ ๙ ๓๔.๖ ๔ ๔๔.๔ - -

มิถุนำยน ๒ ๗.๑ ๑ ๓.๘ ๒ ๒๒.๒ - -

กรกฎำคม ๑ ๓.๖ ๑ ๓.๘ ๑ ๑๑.๑ - -

สิงหำคม - - - - ๒ ๒๒.๒ - -

กันยำยน ๑ ๓.๖ ๑ ๓.๘ ๒ ๒๒.๒ - -

ตุลำคม ๒ ๗.๑ ๒ ๗.๗ ๑ ๑๑.๑ ๑ ๒๐.๐

พฤศจิกำยน ๗ ๒๕ ๑๔ ๕๓.๘ ๑ ๑๑.๑ ๑ ๒๐.๐

ธันวำคม ๕ ๑๗.๗ ๑๐ ๓๘.๕ ๑ ๑๑.๑ - -

หมำยเหตุ ช่วงเดือนที่ขำดแคลนน�้ำตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๘๑) การขาดแคลนน�้าการเกษตรนอกพื้นที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพแสดงกำรขำดแคลนน�้ำกำรเกษตรนอกพื้นที่

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำ ๓-๔ เดือน จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓ 

รองลงมำขำดแคลนน�้ำ ๑-๒ เดือน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗ และน้อยท่ีสุดไม่ระบุ 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖

ส�ำหรับช่วงที่ขำดแคลนน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำเดือนมีนำคม จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑ รองลงมำเดือนเมษำยน จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ และน้อยที่สุด

เท่ำกัน คือ กรกฎำคม และกันยำยน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรขำดแคลนน�้ำกำรเกษตรนอกพื้นที่โครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำมำกกว่ำ ๕ เดือน จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓ รองลงมำ

ขำดแคลนน�ำ้ ๑-๒ เดอืน จ�ำนวน ๙ ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ และน้อยทีสุ่ดขำดแคลนน�ำ้ ๓-๔ เดือน 

จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑

ส�ำหรับช่วงที่ขำดแคลนน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำเดือนมีนำคม จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลงมำเดือนเมษำยน จ�ำนวน ๑๖  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕ และน้อยที่สุด

เท่ำกัน คือ เดือนมิถุนำยน เดือนกรกฎำคม และเดือนกันยำยน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรขำดแคลนน�้ำกำรเกษตรนอกพ้ืนท่ีโครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ ขำดแคลนน�้ำ ๑-๒ เดือน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ รองลงมำเท่ำกัน คือ 

ขำดแคลน�้ำ ๓-๔ เดือน และอื่น ๆ (ตลอดทั้งปี รอฝนตก) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และ

น้อยที่สุดขำดแคลนน�้ำมำกกว่ำ ๕ เดือน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑

ส�ำหรับช่วงที่ขำดแคลนน�้ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�้ำเท่ำกัน คือ เดือนมีนำคม และเมษำยน 

จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ รองลงมำขำดแคลนน�้ำเดือนพฤษภำคม จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ เดือนกรกฎำคม ตุลำคม พฤศจิกำยนและธันวำคม จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑

มละบริ ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรขำดแคลนน�้ำกำรเกษตรนอกพ้ืนที่โครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ทั้งหมดขำดแคลนน�้ำ ๑-๒ เดือน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ส�ำหรบัช่วงทีข่ำดแคลนน�ำ้ พบว่ำ ส่วนใหญ่ขำดแคลนน�ำ้ในช่วง เดือนมนีำคม และเมษำยน จ�ำนวน 

๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลงมำขำดแคลนน�ำ้เท่ำกนั คอื เดือนตุลำคม และพฤศจิกำยน จ�ำนวน 

๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

ตารางที ่๘๒ ข้อมลูด้านการประกอบอาชีพ  แสดงความเพยีงพอของผลผลติ วิธกีารจดัการ และแหล่ง

จ�าหน่าย

ความเพียงพอของผลผลิต จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ควำมเพียงพอของผลผลิตที่
ได้จำกกำรประกอบอำชีพ

เพียงพอบริโภคในครัวเรือน ๒๔ ๔๑.๔ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๑ ๕๐.๐ ๘ ๕๐.๐

เพียงพอ เหลือจ�ำหน่ำย ๒๐ ๓๔.๕ ๑๑ ๑๗.๕ ๙ ๔๐.๙ - -

ไม่เพียงพอ ๙ ๑๕.๕ ๒๒ ๓๔.๙ ๒ ๙.๑ ๕ ๓๑.๓

ไม่ระบุ ๕ ๘.๖ ๔ ๖.๓ - - ๓ ๑๘.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ความเพียงพอของผลผลิต จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

วิธีกำรจัดกำรในกรณีผลผลิต
ไม่เพียงพอ

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕

ซื้อเพิ่ม ๑ ๑๑.๑ ๑๒ ๕๔.๕ ๑ ๕๐.๐ ๕ ๑๐๐.๐

ไม่ระบุ ๘ ๘๘.๘ ๑๐ ๔๕.๕ ๑ ๕๐.๐ - -

แหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิต จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖ 

ตลำดในหมู่บ้ำน ๑๕ ๒๕.๙ ๑๖ ๒๕.๔ ๑๑ ๕๐.๐ ๕ ๓๑.๒

ตลำดในเมือง (อ�ำเภอ/
จังหวัด)

๒ ๓.๔ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๒

มีพ่อค้ำมำรับซื้อที่บ้ำน ๗ ๑๒.๑ ๗  ๑๑.๑ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๒

โครงกำรฯ ๓๓ ๕๖.๙ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๑ ๕๐.๐ ๑๐ ๖๒.๕

อื่น ๆ (ขำยเอง  ขำยให้เพื่อน
บ้ำน)

- - ๑ ๑.๖ ๒ ๙.๑ ๓ ๑๘.๗

ไม่ระบุ ๑ ๑.๗ ๒  ๓.๒ - - - -

หมำยเหตุ แหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิตตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๘๒) ผลผลิตที่ได้จากการประกอบอาชีพ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงควำมเพียงพอของผลผลิต วิธีกำรจัดกำร 

และแหล่งจ�ำหน่ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ผลผลติทีไ่ด้จำกกำรประกอบอำชพีเพยีงพอบรโิภคในครวัเรอืน จ�ำนวน 

๒๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๑.๔ รองลงมำเพยีงพอเหลอืจ�ำหน่ำย จ�ำนวน ๒๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๓๔.๕ และน้อยที่สุดไม่ระบุ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖

วิธีกำรจัดกำรในกรณีผลผลิตไม่เพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๘.๘ และซื้อเพิ่ม จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ 

ส�ำหรับแหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิต พบว่ำ ส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้กับโครงกำรฯ จ�ำนวน ๓๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙ รองลงมำจ�ำหน่ำยตลำดในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ และ

น้อยที่สุด คือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงควำมเพียงพอของผลผลิต วิธีกำรจัดกำร และ

แหล่งจ�ำหน่ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ผลผลติทีไ่ด้จำกกำรประกอบอำชพีเพยีงพอบรโิภคในครวัเรอืน จ�ำนวน ๒๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ และ

น้อยที่สุดคือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ตารางที ่๘๒ ข้อมลูด้านการประกอบอาชีพ  แสดงความเพยีงพอของผลผลติ วธิกีารจดัการ และแหล่ง

จ�าหน่าย (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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วิธีกำรจัดกำรในกรณีผลผลิตไม่เพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ซื้อเพิ่ม จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๕๔.๕ และไม่ระบุ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ 

ส�ำหรับแหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิต พบว่ำ ส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้กับโครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำจ�ำหน่ำยตลำดในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ และ

น้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (ขำยเอง ขำยให้เพื่อนบ้ำน) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖

ขยายผล ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงควำมเพียงพอของผลผลิต วธิกีำรจัดกำร และแหล่ง

จ�ำหน่ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ผลผลิตที่ได้จำกกำรประกอบอำชีพเพียงพอบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๑๑ 

ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำเพยีงพอเหลอืจ�ำหน่ำย จ�ำนวน ๙ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๐.๙ 

และน้อยที่สุดไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

วธิกีำรจดักำรในกรณผีลผลติไม่เพียงพอ พบว่ำ ส่วนใหญ่ซือ้เพิม่ เท่ำกบั ไม่ระบ ุจ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

ส�ำหรับแหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิต พบว่ำ ส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้กับโครงกำรฯ เท่ำกับตลำดในหมู่บ้ำน 

จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำมีพ่อค้ำมำรับซ้ือที่บ้ำน จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุดตลำดในเมือง (อ�ำเภอ/จังหวัด) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงควำมเพียงพอของผลผลิต วิธีกำรจัดกำร และแหล่ง

จ�ำหน่ำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ผลผลิตที่ได้จำกกำรประกอบอำชีพเพียงพอบริโภคในครัวเรือน จ�ำนวน ๘ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำไม่เพียงพอ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ และ

น้อยที่สุดคือ ไม่ระบุ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗

วธิกีำรจดักำรในกรณผีลผลติไม่เพยีงพอ พบว่ำ มีกำรซือ้เพิม่ จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ส�ำหรับแหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิต พบว่ำ ส่วนใหญ่จ�ำหน่ำยให้กับโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำจ�ำหน่ำยตลำดในหมู่บ้ำน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และ

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ตลำดในเมือง (อ�ำเภอ/จังหวัด) และมีพ่อค้ำมำรับซ้ือที่บ้ำน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

ตารางที ่๘๓ ข้อมลูด้านการประกอบอาชพี  แสดงการส่งเสริม สนบัสนนุความรู้ หรอือืน่ ๆ  จากโครงการฯ 

การส่งเสริม สนับสนุน
ความรู้จากโครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่าง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ได้รับ ๔๕ ๗๗.๖ ๔๕ ๗๑.๔ ๑๗ ๗๗.๓ ๑๑ ๖๘.๗

ไม่ได้รับ ๑๓ ๒๒.๔ ๑๘ ๒๘.๖ ๕ ๒๒.๗ ๕ ๓๑.๓

๘๓) การส่งเสริมสนับสนุนความรู้ หรืออื่น ๆ จากโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ หรืออื่น ๆ 

จำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๗๗.๖ และไม่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้หรืออื่น ๆ จำก

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ 

และไม่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ หรืออื่น ๆ จำก

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓ 

และไม่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗

มละบร ิข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงกำรส่งเสรมิสนบัสนนุควำมรู ้หรอือืน่ ๆ  จำกโครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ และไม่ได้

รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓

ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

- โครงกำรภูฟ้ำสัญจร
- อบรมกำรเกษตร 
- กำรตลำด ค�ำแนะน�ำ
เพำะปลูกขยำยพันธุ์
พืชผัก
- ได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผัก 
กล้ำไม้ผล กล้ำไม้ป่ำ ปุ๋ย 
- ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ 
ประมง 
- พันธุ์ปลำดุก 
กำรเพำะปลูก 
- กำรท�ำปุ๋ยอินทรีย์ 
- กำรปลูกหม่อน กำแฟ 
เงำะ พันธุ์หวำย ชำอู่หลง 
กำรปลูกไม้ผล ต๋ำว กล้วย 
กระท้อน ระบบน�้ำ 
- กำรอบรมอำชีพเสริม 
และกำรใช้สำรเคมี

- ชลประทำน (ระบบน�้ำ
เข้ำ - ออกแปลง) 
- กำรเกษตร (ให้ควำมรู้ 
ค�ำแนะน�ำ ดูแล สนับสนุน 
แจกพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ 
กำรท�ำปุ๋ย)

- กำรให้ค�ำแนะน�ำควำมรู้
ด้ำนกล้ำไม้ พันธุ์ปลำ 
พันธุ์กบ ส่งเสริมพันธุ์พืช 
ส่งเสริมพันธุ์สัตว์
- ด้ำนกำรเกษตร
- ด้ำนกำรท�ำปุ๋ยหมัก
- กำรปลูกพืชเกษตร
ต่ำง ๆ 
- แนะน�ำควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรท�ำเกษตรผสมผสำน
- ให้ค�ำปรึกษำ และหำ
พันธุ์พืชมำให้ 
- ให้ค�ำแนะน�ำ และกำร
ดูแล พำไปท�ำกิจกรรม
ปลูกป่ำ

- ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
- กำรปลูกพืชสวนครัว
กำรปลูกถั่ว คะน้ำ 
- สัตว์ป่ำ ประมง 
- กำรท�ำปุ๋ย กำรเลี้ยง
ปลำ ส่งเสริมด้ำนอำชีพ 
- ด้ำนหัตถกรรม
- กำรปรับภูมิทัศน์ และ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๘๔ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ แสดงระดับความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ

ในโครงการฯ

ความพึงพอใจ
ในการประกอบอาชีพ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    ระดับมำกที่สุด ๑๐ ๑๗.๒ ๘ ๑๒.๗ - - - -

    ระดับมำก ๑๐ ๑๗.๒ ๑๔ ๒๒.๒ ๙ ๔๐.๙ ๕ ๓๑.๓

    ระดับปำนกลำง ๓๕ ๖๐.๔ ๓๓ ๕๒.๔ ๑๐ ๔๕.๕ ๑๑ ๖๘.๗

    ระดับน้อย ๑ ๑.๗ ๕ ๗.๙ ๒ ๙.๑ - -

    ระดับน้อยที่สุด ๒ ๓.๕ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ - -

ระดับคะแนนควำมพึงพอใจ 
ในกำรประกอบอำชีพ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

๘๔) ระดับความพึงพอใจในการประกอบอาชีพในโครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงระดบัควำมพงึพอใจในกำรประกอบอำชพี

ในโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖๐.๔ รองลงมำเท่ำกัน คือ ระดับมำกที่สุด และระดับมำก จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ 

และน้อยที่สุด คือ ในระดับน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีระดับควำมควำมพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๔ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงระดับควำมพึงพอใจในกำรประกอบอำชีพใน

โครงกำรฯ  พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดบัปำนกลำง จ�ำนวน ๓๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๒.๔ 

รองลงมำมีควำมพึงพอใจในระดับมำก จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุดในระดับ

น้อยที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ โดยมีระดับควำมพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓ 

คะแนน

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ แสดงระดับควำมพึงพอใจในกำรประกอบอำชีพใน

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ 

รองลงมำมีควำมพึงพอใจในระดับมำก จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ และน้อยที่สุด ในระดับ

น้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมีระดับควำมพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ 

คะแนน

มละบริ ข้อมลูด้ำนกำรประกอบอำชพี แสดงระดบัควำมพึงพอใจในกำรประกอบอำชพีในโครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ รองลงมำ

มคีวำมพงึพอใจในระดบัมำก จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๑.๓ โดยมรีะดบัควำมพงึพอใจ คะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประกอบอาชีพ

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

ในพื้นที่โครงการ ฯ
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมไม่ตรง
ตำมควำมต้องกำร ไม่มี
ปุ๋ย น�้ำเข้ำไม่ถึง ถนนไม่ดี
ล�ำเลียงผลผลิตล�ำบำก 
ระบบน�้ำไม่มีที่เก็บกัก น�้ำ
ไม่เพียงพอต่อกำรท�ำ
เกษตร ไม่มีระบบท่อเข้ำ
แปลงท�ำให้ไม่ได้รับ
ผลผลิตตำมต้องกำร ขำด
กำรติดตำมงำนของเจ้ำ
หน้ำที่ ผลผลิตไม่มีตลำด
รองรับ ดินไม่ดี ปัญหำดิน
เปรี้ยว ดินเสื่อมโทรม มี
แทงค์น�้ำแต่ไม่มีระบบน�้ำ 
ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำดูแล
แปลง มีศัตรูพืช เช่น หนู 
แมลง มำท�ำลำยผลผลิต

ในพื้นที่โครงการ ฯ
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมไม่ตรง
ตำมควำมต้องกำร 
ขำดแคลนน�้ำ ระบบน�้ำ 
น�้ำไม่เพียงพอต่อกำรท�ำ
เกษตร ขำดอุปกรณ์
ท�ำกำรเกษตร ขำดควำมรู้ 
ปลูกพืชไม่ได้ผลผลิต 
ผลผลิตไม่มีตลำดรองรับ 
ขโมย ไม่มีที่ดินท�ำกิน 
ศัตรูพืช และวัชพืช

ในพื้นที่โครงการ ฯ
ระบบน�้ำ น�้ำไม่เพียงพอ 
ไม่มีฝำยกักเก็บน�้ำ แทงค์
น�้ำไม่พอ ศัตรูพืชแมลง 
และวัชพืช ขำดอุปกรณ์
ในกำรท�ำไร่ ท�ำนำ ขำดปุ๋ย
บ�ำรุงที่ดิน ตลำดรับรอง
ผลผลิต ขำดแคลนกล้ำไม้  
ไม่มีตลำดรองรับผลผลิต

ในพื้นที่โครงการ ฯ
ไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของ
ตนเอง น�้ำไม่พอ สุขภำพ
ไม่ดี  ดินไม่สมบูรณ์ ศัตรู
พืช อำหำรไม่เพียงพอต่อ
สมำชิก ค่ำใช้จ่ำย
มำกกว่ำรำยได้  รำยได้
ไม่เพยีงพอ และค่ำแรงต�ำ่

นอกพื้นที่โครงการฯ 
น�้ำไม่เพียงพอ ขำดระบบ
ท่อส่งน�้ำลงแปลงนำ คนที่
อยู่ต้นน�้ำจะกักน�้ำไว้ไม่
ปล่อยให้คนท�ำนำปลำยน�ำ้ 
ถนนช�ำรุดขำดกำร
ซ่อมแซม ปุ๋ยรำคำแพง 
ขำดเงินทุนหมุนเวียน 
ผลผลิตไม่มีตลำดรองรับ 
ปัญหำดินเปรี้ยว ศัตรูพืช 
รำคำผลผลิตตกต�่ำ 
ผลผลิตไม่พอขำย

นอกพื้นที่โครงการฯ 
ขำดแคลนน�้ำ ท�ำกำร
เกษตรแล้วขำดทุน
ขำดควำมรู้ ขำดเงินทุน 
ผลผลิตไม่มีตลำดรองรับ 
รำคำผลผลิตตกต�่ำ และ
ขโมย

นอกพื้นที่โครงการฯ 
อยำกมีอำชีพเสริม
ขำดแคลนน�้ำในกำรท�ำ
ไร่-นำ มีขโมย ไม่มีทุน

นอกพื้นที่โครงการฯ 
ไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของ
ตนเอง ต้องเช่ำที่ กำร
เดินทำง ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ท�ำกำรเกษตร ขำดน�้ำใน
หน้ำแล้ง 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

ข้อเสนอแนะ
อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยส่ง
เสริมเรื่องปุ๋ย ยำ พันธุ์พืช 
อยำกให้ห่วงใยเรื่องน�้ำ
มำกขึ้น อยำกได้ฝำยเก็บ
น�้ำพร้อมท่อ อยำกให้
สนับสนุนท่อส่งน�้ำเพื่อ
กำรเกษตร ถ้ำมีน�้ำจะท�ำ
เกษตรได้ อยำกมีน�้ำ
ส�ำรองไว้ใช้ตลอดปี อยำก
ให้เจ้ำหน้ำที่ติดตำมดูแล
อย่ำงต่อเนื่อง อยำกให้
เจ้ำหน้ำที่รับรู้ปัญหำใน
แปลงเกษตร เจ้ำหน้ำควร
มำส่งเสริมติดตำมอย่ำง
สม�่ำเสมอ อยำกให้เจ้ำ
หน้ำที่ปรับปรุงที่ดินหรือ
มำให้ค�ำแนะน�ำ อยำกให้
น�ำพืชชนิดอื่นมำปลูก 
รำคำผลผลิตตกต�่ำ อยำก
ให้หำตลำดรองรับผลผลิต 
อยำกให้มีหน่วยงำนมำ 
สนับสนุนเรื่องปุ๋ย อยำก
ได้กล้ำไม้ พันธุ์ไม้ พันธุ์
ปลำ เป็ด ไก่ หมู อยำกได้
บ่อกักเก็บน�้ำ ส่งเสริมให้มี
รำยได้ในโครงกำรฯ 
สนับสนุนให้มีกำรปลูกไม้
ใช้สอย อยำกให้มีรถมำ
รับผลผลิต อยำกปลูกข้ำว
บ้ำง อยำกให้หน่วยงำน
มำส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพ และอยำกให้มำ 
สนับสนุนเงินทุนในกำร
ประกอบอำชีพ

ข้อเสนอแนะ
อยำกได้พันธุ์ไม้ (หวำย 
ต๋ำว เมี่ยง ลองกอง ล�ำไย 
ลิ้นจี่ มะม่วง มะนำว) 
พันธุ์สัตว์ (แพะ) พันธุ์
ปลำ อยำกให้เจ้ำหน้ำที่
มำติดตำมดูแล และส่ง
เสริมอย่ำงต่อเนื่อง อยำก
ให้มีกำรจัดอบรมบ่อย ๆ 
มีหน่วยงำนมำให้ควำมรู้ 
อยำกใช้พื้นที่ท�ำเกษตร
อย่ำงอิสระ อยำกให้เจ้ำ
หน้ำที่จัดกิจกรรมตรวจ
สอบพื้นที่เดือนละครั้ง รอ
เจ้ำหน้ำที่ขุดสระ อยำก
ให้สนับสนุนระบบส่งน�้ำ/
ท่อส่งน�้ำเพื่อกำรเกษตร 
อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยส่ง
เสริมเรื่องปุ๋ย อยำกให้เจ้ำ
หน้ำที่ช่วยส่งเสริมให้ตรง
กับควำมต้องกำรของ
ประชำชน

ข้อเสนอแนะ
อยำกให้มีระบบน�้ำที่กัก
เก็บน�้ำเพียงพอต่อกำรท�ำ
เกษตร อย่ำงทั่วถึง
ต้องกำรเครื่องจักร
ทำงกำรเกษตร ใช้เป็น
ส่วนกลำงในชุมชน อยำก
ให้มีที่กักเก็บน�้ำ เพื่อใช้ใน
กำรเกษตร อยำกให้มี
ตลำดรับรองผลผลิต 
อยำกมีแผงวำงขำยของที่
โครงกำรฯ อยำกให้เจ้ำ
หน้ำที่มำแนะน�ำ ช่วย
เหลือในด้ำนกำรเกษตร 
อยำกได้แหล่งลงทุนเพิ่ม
เติม อยำกให้เจ้ำหน้ำที่
เข้ำมำช่วยเหลือเบิกนำ 
ท�ำนำขั้นบันได อยำกให้
ส่งเสริมอำชีพเสริม 
ต้องกำรให้หน่วยงำนที่
ให้กำรสนับสนุนมำ
ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
ด้วย ต้องกำรทุนส�ำหรับ
ท�ำอำหำรสัตว์ อยำกให้
แก้ไขระบบน�ำ้ไม่เพยีงพอ
ต่อกำรเกษตร อยำกได้
กล้ำไม้เพิ่ม อยำกให้ดูแล
ประชำชนมำกกว่ำนี้

ข้อเสนอแนะ
อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ส่ง
เสริมด้ำนงำนหัตถกรรม
และกำรเกษตร ด้ำนกำร
ตลำด อยำกมีพื้นที่ท�ำกิน
เพิ่ม และมีที่ดินท�ำกิน
เป็นของตนเอง อยำกมี
ถนน และไฟฟ้ำใช้เพื่อ
ควำมสะดวก อยำกให้
สนับสนุนฝำยกักเก็บน�้ำ
อยำกมีอำชีพ อยำก
ท�ำงำนในโครงกำรฯ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตอนที ่๖ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (รายได้มีค่าใช้จ่าย หนีสิ้น เงินออม)

ตารางที่ ๘๕ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงการสรุปผลรายได้ในปีที่ผ่านมาและแหล่งที่มาของรายได้

ทั้งหมด 

บ้ำนห่ำงทำงหลวง จ�ำนวนตัวอย่ำง ๕๘ ครัวเรือน

รายได้ จ�านวนผู้มีรายได้ รายได้ต�่าสุด รายได้สูงสุด รายได้เฉลี่ย

รำยได้ผู้ตอบปี ๒๕๖๐ ๕๘ ๓๐๐ ๒๙๖,๖๐๐ ๓๓,๕๒๖.๗๒

รำยได้ครอบครัว ๔๙ ๖,๐๐๐ ๕๐๓,๘๐๐ ๘๓,๔๘๔.๔๖

จำกกำรเพำะปลูก ๓๙ ๑๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙,๙๐๓.๙๑

จำกกำรเลี้ยงสัตว์ ๒๓ ๒๕๐ ๔๐,๐๐๐ ๗,๙๒๓.๙๑

จำกกำรขำยของ ๙ ๑๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๓๒,๔๔๔.๔๔

ขำยของป่ำ ๓ ๒๕๐ ๕,๘๐๐ ๒,๖๘๓.๓๓

รับจ้ำงทั่วไป ๓๔ ๑,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๐,๓๘๒.๓๕

ท�ำงำนโรงงำน ๒ ๑๐,๐๐๐ ๕๐๔,๐๐๐ ๒๕๗,๐๐๐

รับรำชกำร ๑๐ ๖,๐๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ ๑๔๕,๔๘๐

จำกบุตร/สำมี/ภรรยำ/หลำนส่งมำ ๒๘ ๒,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๑๖๕๗.๑๔

หัตถกรรม/ศิลปำชีพ ๗ ๑,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๓,๗๔๒.๘๖

เงินสวัสดิกำรแห่งรัฐ ๕๑ ๒,๔๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๒,๑๖๔.๗๑

เงินผู้สูงอำยุ ๒๓ ๓,๖๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๙,๒๑๗.๓๙

รำยได้อื่น ๆ  ๔ ๙,๖๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๕,๗๕๐

บ้ำนผำสุข จ�ำนวนตัวอย่ำง ๖๓ ครัวเรือน

รายได้ จ�านวนผู้มีรายได้ รายได้ต�่าสุด รายได้สูงสุด รายได้เฉลี่ย

รำยได้ผู้ตอบปี ๒๕๖๐ ๖๐ ๒๐๐ ๗๕๑,๐๐๐ ๔๑,๖๔๓.๓๓

รำยได้ครอบครัว ๕๕ ๒,๐๐๐ ๒๙๖,๔๐๐ ๕๙,๖๓๗.๔๕

จำกกำรเพำะปลูก ๓๗ ๑๐๐ ๗๑,๖๐๐ ๑๒,๕๔๘.๖๕

จำกกำรเลี้ยงสัตว์ ๑๒ ๑,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘,๓๕๐

จำกกำรขำยของ ๖ ๑๐๐ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๒๙,๗๘๓.๓๓

ขำยของป่ำ ๑๓ ๕๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๔,๗๓๘.๔๖

รับจ้ำงทั่วไป ๔๑ ๑,๐๐๐ ๒๓๖,๕๐๐ ๓,๘๘๑๒.๒

ท�ำงำนโรงงำน ๒ ๑๘,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐

รับรำชกำร/เอกชน/รัฐวิสำหกิจ ๑๐ ๗,๒๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๑๑๑,๕๕๐

จำกบุตร/สำมี/ภรรยำ/หลำนส่งมำ ๑๖ ๑๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙,๙๖๓.๕

หัตถกรรม/ศิลปำชีพ ๑๐ ๑๐๐ ๖,๓๐๐ ๓,๔๙๐

เงินสวัสดิกำรแห่งรัฐ ๔๓ ๕๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐,๐๖๙.๗๗

เงินผู้สูงอำยุ ๒๐ ๕๐๐ ๓๓,๖๐๐ ๘,๖๐๕

รำยได้อื่น ๆ  ๒ ๖,๖๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๑,๐๕๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยำยผล จ�ำนวนตัวอย่ำง ๒๒ ครัวเรือน

รายได้ จ�านวนผู้มีรายได้ รายได้ต�่าสุด รายได้สูงสุด รายได้เฉลี่ย

รำยได้ผู้ตอบ ปี ๒๕๖๐ ๒๒ ๕,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ๔๗,๓๐๙.๕๕

รำยได้ครอบครัว ๑๘ ๑๖,๐๐๐ ๒๗๗,๕๐๐ ๑๑๐,๐๒๘.๓๓

จำกกำรเพำะปลูก ๒๐ ๑,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๓,๑๑๒.๕๐

จำกกำรเลี้ยงสัตว์ ๙ ๒,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๙,๘๒๗.๗๘

จำกกำรขำยของ ๒ ๓,๖๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๖,๘๐๐

ขำยของป่ำ ๒ - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

รับจ้ำงทั่วไป ๑๕ ๒,๐๐๐ ๑๓๑,๗๐๐ ๑๗,๓๕๐

ท�ำงำนโรงงำน ๖ ๓๐,๐๐๐ ๒๗๖,๐๐๐ ๑๒๑,๙๕๐

รับรำชกำร - - - -

จำกบุตร/สำมี/ภรรยำ/หลำนส่ง
มำ

๑๐ ๓,๖๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๒๗,๖๖๐

หัตถกรรม/ศิลปำชีพ ๑ - ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐

เงินสวัสดิกำรแห่งรัฐ ๑๕ ๕๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๐,๖๗๓.๓๓

เงินผู้สูงอำยุ ๕ ๗,๒๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๘,๖๔๐

รำยได้อื่น ๆ  ๓ ๕,๐๐๐ ๕๗,๘๐๐ ๓๔,๙๘๖.๖๗

มละบริ  จ�ำนวนตัวอย่ำง ๑๖ ครัวเรือน

รายได้ จ�านวนผู้มีรายได้ รายได้ต�่าสุด รายได้สูงสุด รายได้เฉลี่ย

รำยได้ผู้ตอบ ปี ๒๕๖๐ ๑๖ ๙,๒๐๐ ๑๐๑,๐๐๐ ๔๑,๐๖๖.๒๕

รำยได้ครอบครัว ๑๖ ๓,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๓๘,๗๖๖.๒๕

จำกกำรเพำะปลูก ๑ - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

จำกกำรเลี้ยงสัตว์ ๒ ๘,๔๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๙,๒๐๐

จำกกำรขำยของ ๒ ๒,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐

ขำยของป่ำ ๖ ๖,๔๐๐ ๑๒,๘๐๐ ๙,๓๖๖.๖๗

รับจ้ำงทั่วไป ๑๑ ๒๔,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๕๖,๖๕๐.๙๑

ท�ำงำนโรงงำน - - - -

รับรำชกำร - - - -

จำกบตุร/สำม/ีภรรยำ/หลำนส่งมำ ๔ ๒,๐๐๐ ๕๓,๔๐๐ ๒๓,๘๔๐

หัตถกรรม/ศิลปำชีพ ๗ ๑,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๘,๙๒๘.๕๗

เงินสวัสดิกำรแห่งรัฐ - - - -

เงินผู้สูงอำยุ ๒ ๗,๒๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๕,๖๐๐

รำยได้อื่น ๆ ๑ ๓๑,๖๐๐ ๓๑,๖๐๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๘๕ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ แสดงการสรุปผลรายได้ในปีที่ผ่านมาและแหล่งที่มาของรายได้

ทั้งหมด 

บ้านห่างทางหลวง แสดงกำรสรปุผลรำยได้ในปีทีผ่่ำนมำและแหล่งทีม่ำของรำยได้ทัง้หมด พบว่ำ 

มีรำยได้ต�่ำสุด จ�ำนวน ๓๐๐ บำท รำยได้สูงสุด จ�ำนวน ๒๙๖,๖๐๐ บำท โดยมีรำยได้เฉลี่ย ๓๓,๕๒๖.๗๒ 

บำท

บ้านผาสขุ แสดงกำรสรปุผลรำยได้ในปีทีผ่่ำนมำและแหล่งทีม่ำของรำยได้ทัง้หมด พบว่ำ มรีำยได้

ต�่ำสุด จ�ำนวน ๒๐๐ บำท รำยได้สูงสุด จ�ำนวน ๗๕๑,๐๐๐ บำท โดยมีรำยได้เฉลี่ย ๔๑,๖๔๓.๓๓ บำท

ขยายผล แสดงกำรสรุปผลรำยได้ในปีที่ผ่ำนมำและแหล่งที่มำของรำยได้ทั้งหมด พบว่ำ มีรำยได้

ต�่ำสุด จ�ำนวน ๕,๐๐๐ บำท รำยได้สูงสุด จ�ำนวน ๑๕๗,๐๐๐ บำท โดยมีรำยได้เฉลี่ย ๔๗,๓๐๙.๕๕ บำท

มละบร ิแสดงกำรสรปุผลรำยได้ในปีทีผ่่ำนมำและแหล่งทีม่ำของรำยได้ทัง้หมด พบว่ำ มรีำยได้ต�ำ่สดุ 

จ�ำนวน ๙,๒๐๐ บำท รำยได้สูงสุด จ�ำนวน ๑๐๑,๐๐๐ บำท โดยมีรำยได้เฉลี่ย ๔๑,๐๖๖.๒๕ บำท

ตารางที่ ๘๖ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงการสรุปผลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีที่ผ่านมา 

บ้ำนห่ำงทำงหลวง  จ�ำนวนตัวอย่ำง ๕๘ ครัวเรือน

ค่าใช้จ่าย จ�านวนผู้จ่าย ค่าใช้จ่ายต�่าสุด ค่าใช้จ่ายสูงสุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ค่ำใช้จ่ำยทั้งปี ๕๘ ๒,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๕๔,๖๘๓.๔๗

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพ ๕๐ ๓๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๕,๗๑๕.๗๐

ค่ำใช้จ่ำยภำยในครัวเรือน ๕๗ ๘๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๔,๐๓๖.๔๖

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ๓๔ ๓๖๐ ๑๙๙,๔๖๘ ๒๕,๔๐๒

บ้ำนผำสุข จ�ำนวนตัวอย่ำง ๖๓ ครัวเรือน

ค่าใช้จ่าย จ�านวนผู้จ่าย ค่าใช้จ่ายต�่าสุด ค่าใช้จ่ายสูงสุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ค่ำใช้จ่ำยทั้งปี ๖๓ ๑๒๐ ๕๕๒,๕๘๐ ๕๖,๖๖๙.๐๐

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพ ๔๖ ๑,๐๐๐ ๓๗๒,๐๐๐ ๑๗,๑๕๑.๒๐

ค่ำใช้จ่ำยภำยในครัวเรือน ๖๒ ๒,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๘,๘๗๙.๘๔

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ๒๘ ๑๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๓๗.๒๑

 ขยำยผล จ�ำนวนตัวอย่ำง ๒๒ ครัวเรือน

ค่าใช้จ่าย จ�านวนผู้จ่าย ค่าใช้จ่ายต�่าสุด ค่าใช้จ่ายสูงสุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ค่ำใช้จ่ำยทั้งปี ๒๒ ๑,๘๐๐ ๘๐๓,๓๐๐ ๑๔๔,๕๑๐.๒๓

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพ ๒๐ ๑,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๘,๖๕๒.๒๕

ค่ำใช้จ่ำยภำยในครัวเรือน ๒๒ ๑,๘๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ ๔๔,๘๕๘.๑๘

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ๖ ๑,๐๐๐ ๓๙๓,๘๐๐ ๑๐๖,๘๘๓.๓๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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มละบริ จ�ำนวนตัวอย่ำง ๑๖ ครัวเรือน

ค่าใช้จ่าย จ�านวนผู้จ่าย ค่าใช้จ่ายต�่าสุด ค่าใช้จ่ายสูงสุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ค่ำใช้จ่ำยทั้งปี ๑๖ ๕๐๐ ๑๔๓,๒๕๐ ๔๘,๗๒๑.๓๘

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบอำชีพ ๙ ๑,๒๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๗,๑๙๘.๘๙

ค่ำใช้จ่ำยภำยในครัวเรือน ๑๖ ๕๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๓๔,๕๔๗.๕๐

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ๑๐ ๕๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๑๖,๑๙๙.๒๐

ตารางที่ ๘๖ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงการสรุปผลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีที่ผ่านมา 

บ้านห่างทางหลวง แสดงกำรสรุปผลค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดในปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ มีค่ำใช้จ่ำยต�่ำสุด 

จ�ำนวน ๒,๐๐๐ บำท ค่ำใช้จ่ำยสูงสุด จ�ำนวน  ๓๑๐,๐๐๐ บำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย ๕๔,๖๘๓.๔๗ บำท

บ้านผาสขุ แสดงกำรสรุปผลค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดในปีทีผ่่ำนมำ พบว่ำ มค่ีำใช้จ่ำยต�ำ่สุด จ�ำนวน ๑๒๐ 

บำท ค่ำใช้จ่ำยสูงสุด จ�ำนวน  ๕๕๒,๕๘๐ บำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย ๕๖,๖๖๙.๐๐ บำท

ขยายผล แสดงกำรสรปุผลค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดในปีทีผ่่ำนมำ พบว่ำ มค่ีำใช้จ่ำยต�ำ่สดุ จ�ำนวน ๑,๘๐๐ 

บำท ค่ำใช้จ่ำยสูงสุด จ�ำนวน  ๘๐๓,๓๐๐ บำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย ๑๔๔,๕๑๐.๒๓ บำท

มละบร ิ แสดงกำรสรุปผลค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีค่ำใช้จ่ำยต�่ำสุด จ�ำนวน ๕๐๐ 

บำท ค่ำใช้จ่ำยสูงสุด จ�ำนวน  ๑๔๓,๒๕๐ บำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย ๔๘,๗๒๑.๓๘ บำท

ตารางที่ ๘๗ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงการออมภายในครัวเรือน และการท�าบัญชีครัวเรือน

การออม

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

มีกำรออมเงิน ๔๘ ๘๒.๘ ๓๙ ๖๑.๙ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๕ ๙๓.๗

ไม่มีกำรออมเงิน ๑๐ ๑๗.๒ ๒๔ ๓๘.๑ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๓

สถำนที่ออมเงิน จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๙

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

ธนำคำร ๘ ๑๖.๘ ๘ ๒๐.๕ ๑๐ ๕๕.๖  ๕ ๓๓.๓ 

กองทุนหมู่บ้ำน ๒ ๔.๒ ๒ ๕.๑ ๕ ๒๗.๘  - - 

กลุ่มออมทรัพย์ ๑๐ ๒๐.๘ ๘ ๒๐.๕ ๕ ๒๗.๘  - - 

กลุ่มออมทรัพย์ภูฟ้ำ ๓๓ ๖๘.๘ ๒๒ ๕๖.๔ ๓ ๑๖.๗  - - 

อื่น ๆ (มจธ./ผู้สูงอำยุ/
ออมเอง)

๒ ๔.๒ ๒ ๕.๑ ๑ ๕.๖  ๑๑ ๔๓.๓ 

กำรท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๘

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๓

 จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

ไม่เคยท�ำบัญชีมำก่อน ๓๒ ๕๕.๒ ๓๗ ๕๘.๗ ๙ ๔๐.๙ ๒ ๑๒.๖

เคยท�ำบัญชีครัวเรือน
แต่ปัจจุบันไม่ท�ำแล้ว

๑๙ ๓๒.๘ ๒๔ ๓๘.๑ ๙ ๔๐.๙ ๓ ๑๘.๗

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

197

การออม

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ยังมีกำรท�ำบัญชี
ครัวเรือน

๗ ๑๒.๑ ๒ ๓.๒ ๔ ๑๘.๒ ๑๑ ๖๘.๘

ระยะเวลำในกำรท�ำ
บัญชีครัวเรือน 

จ�ำนวน=๗ จ�ำนวน=๔

ต�่ำกว่ำ ๑ ปี - - - - - - - -

เป็นเวลำ ๑-๒ ปี    - - - - - - ๔ ๓๖.๔

มำกกว่ำ ๒ ปี ๗ ๑๐๐.๐ ๒ ๑๐๐.๐ ๔ ๑๐๐.๐ ๗ ๖๓.๖

๘๗) การออมภายในครวัเรือน และการท�าบัญชีครัวเรือน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรออมภำยในครวัเรอืน และกำรท�ำบญัชคีรวัเรือน 
พบว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรออมเงิน จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ และไม่มีกำรออมเงิน จ�ำนวน 
๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒

ส�ำหรับสถำนที่ออมเงิน พบว่ำ ส่วนใหญ่ออมเงินท่ีกลุ่มออมทรัพย์ภูฟ้ำ จ�ำนวน ๓๓ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ รองลงมำออมกับกลุ่มออมทรัพย์ จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ และ
น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ กองทุนหมู่บ้ำน และอื่น ๆ  (มจธ. ผู้สูงอำยุ และออมเอง) จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๒

กำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน ๓๒ ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๒ รองลงมำเคยท�ำบัญชีครัวเรือนแต่ปัจจุบันไม่ท�ำแล้ว จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๘ และน้อยที่สุดยังมีกำรท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ 

ระยะเวลำกำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำบัญชีครัวเรือนมำแล้วมำกกว่ำ ๒ ปี จ�ำนวน 
๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรออมภำยในครัวเรือน และกำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ 
ส่วนใหญ่มีกำรออมเงิน จ�ำนวน ๓๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙ และไม่มีกำรออมเงิน จ�ำนวน ๒๔ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑

ส�ำหรับสถำนที่ออมเงิน พบว่ำ ส่วนใหญ่ออมเงินท่ีกลุ่มออมทรัพย์ภูฟ้ำ จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔ รองลงมำเท่ำกัน คือ ธนำคำร และกลุ่มออมทรัพย์ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ กองทุนหมู่บ้ำน และอื่น ๆ (มจธ. ผู้สูงอำยุ ออมเอง) จ�ำนวน ๒ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑

กำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน ๓๗ ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๘.๗ รองลงมำ เคยท�ำบัญชีครัวเรือนแต่ปัจจุบันไม่ท�ำแล้ว จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๘.๑ และน้อยที่สุดยังมีกำรท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒

ตารางที่ ๘๗ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงการออมภายในครัวเรือน และการท�าบัญชีครัวเรือน (ต่อ)
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ระยะเวลำกำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำบัญชีครัวเรือนมำแล้วมำกกว่ำ ๒ ปี จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย ๑๐๐.๐

ขยายผล  ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรออมภำยในครัวเรือน และกำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีกำรออมเงิน จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และไม่มีกำรออมเงิน จ�ำนวน ๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒

ส�ำหรับสถำนที่ออมเงิน พบว่ำ ส่วนใหญ่ออมเงินที่ธนำคำร จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕๕.๖ รองลงมำเท่ำกัน คือ ที่กองทุนหมู่บ้ำน และกลุ่มออมทรัพย์ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๗.๘ และน้อยที่สุดอื่น ๆ (มจธ. ผู้สูงอำยุ ออมเอง) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖

กำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยท�ำบัญชีครัวเรือน เท่ำกับ เคยท�ำบัญชีครัวเรือนแต่

ปัจจุบันไม่ท�ำแล้ว จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำยังมีกำรท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน 

๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒

ระยะเวลำกำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำบัญชีครัวเรือนมำแล้วมำกกว่ำ ๒ ปี จ�ำนวน 

๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

มละบริ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรออมภำยในครัวเรือน และกำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบวำ่ 

ส่วนใหญ่มีกำรออมเงิน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ และไม่มีกำรออมเงิน จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ส�ำหรับสถำนที่ออมเงิน พบว่ำ ส่วนใหญ่ที่อื่น ๆ (มจธ. ผู้สูงอำยุ ออมเอง) จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓ และธนำคำร จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓

กำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ยังมีกำรท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๘.๖ รองลงมำ เคยท�ำบัญชีครัวเรือนแต่ปัจจุบันไม่ท�ำแล้ว จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๘.๗ และน้อยที่สุดไม่เคยท�ำบัญชีมำก่อน จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ 

ระยะเวลำกำรท�ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ส่วนใหญ่ท�ำบัญชีครัวเรือนมำแล้วมำกกว่ำ ๒ ปี จ�ำนวน 

๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ และรองลงมำท�ำบัญชีครัวเรือนมำแล้วเป็นเวลำ ๑-๒ ปี จ�ำนวน ๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔

ตารางที่ ๘๘ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงการเป็นหนี้สินของครัวเรือน และที่มาของแหล่งเงินกู้

การเป็นหนี้สิ้น

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เป็นหนี้ ๒๖ ๔๔.๘ ๓๕ ๕๕.๖ ๑๖ ๗๒.๗ ๑๔ ๘๗.๕

ไม่เป็นหนี้ ๓๒ ๕๕.๒ ๒๘ ๔๔.๔ ๖ ๒๗.๓ ๒ ๑๒.๕

 เป็นหนี้สูงสุด
๒๙๐,๐๐๐ บำท

เป็นหนี้สูงสุด
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท

เป็นหนี้สูงสุด
๑,๓๑๐,๐๐๐ บำท

เป็นหนี้สูงสุด
๖๐,๐๐๐ บำท

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การเป็นหนี้สิ้น

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 เป็นหนี้ต�่ำสุด
๕,๐๐๐ บำท

เป็นหนี้ต�่ำสุด
๑,๐๐๐ บำท

เป็นหนี้ต�่ำสุด
๒,๐๐๐ บำท

เป็นหนี้ต�่ำสุด
๑,๐๐๐ บำท

 เฉลี่ยกำรเป็นหนี้
๕๘,๓๐๗.๖๙ บำท

เฉลี่ยกำรเป็นหนี้
๘๓,๙๕๔.๒๙ บำท

เฉลี่ยกำรเป็นหนี้
๒๑๓,๐๖๓.๕๐ บำท

เฉลี่ยกำรเป็นหนี้
๑๔,๒๘๕.๗๑ บำท

ที่มำของแหล่ง
เงินกู้ 

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๓๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๔

 ธนำคำร/ธกส. ๘ ๓๐.๘ ๑๐ ๒๘.๖ ๑๑ ๖๘.๘ - -

 สหกรณ์ ๕ ๑๙.๒ ๕ ๑๔.๓ ๒ ๑๒.๕ - -

 กลุ่มออมทรัพย์/
 ออมทรัพย์ภูฟ้ำ

๑๔ ๕๓.๘ ๓ ๘.๖ ๒ ๑๒.๕ ๑ ๗.๑

 เงินกู้นอกระบบ - - ๑๒ ๓๔.๓ ๑ ๖.๒ - -

 เพื่อนบ้ำน ๑ ๓.๘ ๑๐ ๒๘.๖ ๓ ๑๘.๘ ๕ ๓๕.๘

 อื่น ๆ ๒ ๗.๗ ๓ ๘.๖ - - ๘ ๕๗.๑

๘๘) การเป็นหนี้สินของครัวเรือน และที่มาของแหล่งเงินกู้

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรเป็นหนี้สินของครัวเรือน และที่มำของแหล่ง

เงินกู้ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เป็นหนี้ จ�ำนวน ๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ และเป็นหนี้ จ�ำนวน ๒๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ โดยมีหนี้สิ้นเฉลี่ย  ๕๘,๓๐๗.๖๙ บำท 

ส�ำหรบัแหล่งทีม่ำของเงนิกู ้พบว่ำ ส่วนใหญ่กูเ้งินจำกกลุ่มออมทรัพย์/ออมทรัพย์ภูฟ้ำ จ�ำนวน ๑๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘ รองลงมำกู้เงินจำกธนำคำร/ธกส. จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๐.๘ และน้อยที่สุด คือ กู้จำกเพื่อนบ้ำน จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรเป็นหนี้สินของครัวเรือน และที่มำของแหล่งเงินกู้ พบ

ว่ำ ส่วนใหญ่เป็นหนี้ จ�ำนวน ๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ และไม่เป็นหนี้ จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ โดยมีหนี้สิ้นเฉลี่ย ๘๓,๙๕๔.๒๙ บำท 

ส�ำหรับแหล่งที่มำของเงินกู้ พบว่ำ ส่วนใหญ่กู้นอกระบบ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๔.๓ รองลงมำเท่ำกนั คอืกูจ้ำกธนำคำร/ธกส. และเพือ่นบ้ำน จ�ำนวน ๑๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๒๘.๖ 

และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ กลุ่มออมทรัพย์/ออมทรัพย์ภูฟ้ำ และอื่น ๆ  จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖

ขยายผล ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรเป็นหนี้สินของครัวเรือน และที่มำของแหล่งเงินกู้ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่เป็นหนี้ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ และไม่เป็นหนี้สิน จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ โดยมีหนี้สิ้นเฉลี่ย ๒๑๓,๐๖๓.๕๐  บำท 

ตารางที่ ๘๘ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงการเป็นหนี้สินของครัวเรือน และที่มาของแหล่งเงินกู้ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับแหล่งที่มำของเงินกู้ พบว่ำ ส่วนใหญ่กู้เงินจำกธนำคำร/ธกส. จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ รองลงมำกู้เงินจำกเพื่อนบ้ำน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ และน้อย

ที่สุด คือกู้เงินนอกระบบ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรเป็นหนี้สินของครัวเรือน และที่มำของแหล่งเงินกู้ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่เป็นหนี้ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และไม่เป็นหนี้ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีหนี้สินเฉลี่ย ๑๔,๒๘๕.๗๑ บำท 

ส�ำหรับแหล่งที่มำของเงินกู้ พบว่ำ ส่วนใหญ่กู้เงินจำกอื่น ๆ จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕๗.๑ รองลงมำกู้เงินจำกเพื่อนบ้ำน จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ และน้อยที่สุด คือ กู้จำก

กลุ่มออมทรัพย์/ ออมทรัพย์ภูฟ้ำ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ 

ตารางที่ ๘๙ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงรายได้ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการฯ

ข้อมูล

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รำยได้เพิ่มขึ้น ๓๐ ๕๑.๗ ๓๐ ๔๗.๖ ๑๓ ๕๙.๑ ๑๑ ๖๘.๗

รำยได้เท่ำเดิม ๒๑ ๓๖.๒ ๑๘ ๒๘.๖ ๘ ๓๖.๔ ๔ ๒๕.๐

รำยได้ลดลง ๗ ๑๒.๑ ๑๕ ๒๓.๘ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๓

๘๙) แสดงรายได้ ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงรำยได้ ก่อน-หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีรำยได้เพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ รองลงมำมีรำยได้เท่ำเดิม จ�ำนวน 

๒๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๖.๒ และน้อยทีสุ่ดมรีำยได้ลดลง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๑๒.๑

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงรำยได้ ก่อน-หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มี

รำยได้เพิม่ขึน้ จ�ำนวน ๓๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๗.๖ รองลงมำมรีำยได้เท่ำเดิม จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน           

คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยที่สุดมีรำยได้ลดลง จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘

ขยายผล ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงรำยได้ ก่อน-หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีรำยได้

เพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำมีรำยได้เท่ำเดิม จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และน้อยที่สุดมีรำยได้ลดลง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

มละบร ิข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงรำยได้ ก่อน-หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ มีรำยได้

เพิ่มขึ้น จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ รองลงมำมีรำยได้เท่ำเดิม จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุดมีรำยได้ลดลง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๙๐ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงการได้รับความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การได้รับความรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวตัวอย่าง = 
๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เคย ๕๐ ๘๖.๒ ๔๗ ๗๔.๖ ๒๐ ๙๐.๙ ๑๕ ๙๓.๗

ไม่เคย ๘ ๑๓.๘ ๑๖ ๒๕.๔ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๓

กำรอบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง

        

เคยอบรม ๔๕ ๗๗.๖ ๔๗ ๗๔.๖ ๑๙ ๘๖.๔ ๑๕ ๙๓.๗

ไม่เคยอบรม ๑๓ ๒๒.๔ ๑๖ ๒๕.๔ ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๓

๙๐) การได้รับความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ 

ส่วนใหญ่เคยได้รับควำมรู้ จ�ำนวน ๕๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ และไม่เคยได้รับควำมรู้จ�ำนวน            

๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘

ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรอบรม จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 

๗๗.๖ และไม่เคยได้รับกำรอบรม จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔

บ้านผาสขุ ข้อมลูด้ำนเศรษฐกจิ แสดงกำรได้รบัควำมรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง พบว่ำ ส่วนใหญ่

เคยได้รับควำมรู้ จ�ำนวน ๔๗ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๗๔.๖ และไม่เคยได้รบัควำมรู ้จ�ำนวน ๑๖ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔

ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรอบรม จ�ำนวน ๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๗๔.๖ และไม่เคยได้รับกำรอบรม จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔

ขยายผล ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ส่วนใหญ่

เคยได้รับควำมรู้ จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ และไม่เคยได้รับควำมรู้ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรอบรม จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๘๖.๔ และไม่เคยได้รับกำรอบรมจ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ 

มละบร ิ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ส่วนใหญ่

เคยได้รับควำมรู้ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ และไม่เคยได้รับควำมรู้ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๓

ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยได้รับกำรอบรม จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๙๓.๗ และไม่เคยได้รับกำรอบรม จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�าหรับเรื่องที่เข้ารับการอบรม ดังนี้ 

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

๑. อบรมเรื่องกำรออม
จำกศูนย์ภูฟ้ำสัญจร 
๒. เรื่องบัญชีครัวเรือน
จำกศูนย์ภูฟ้ำสัญจร 
๓. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อ�ำเภอ
๔. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ที่หมู่บ้ำน 
๕. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ลดค่ำครองชีพจำก
โครงกำรฯ ๑ วัน 
๖. เรื่องกำรปลูกพืชผัก
สวนครัวจำกเกษตร
อ�ำเภอ
๗. เรื่องกำรปลูกพืชจำก
กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
๘. กำรเกษตร ประมง
จำกเกษตรจังหวัด
๙. อบรมเลี้ยงสัตว์
ปลูกผักจำกโครงกำรฯ 
๑๐. อบรมเกษตรจำก
เกษตรเชียงใหม่ สวน
เกษตรเชียงใหม่ 
๑๑. เรื่องกำรด�ำรงชีวิต
จำกโครงกำรฯ 
๑๒. อบรมเรื่องกำร
ประหยัด กำรปลูกพืช
กินเอง 
๑๓. อบรมกำรใช้ชีวิต
อย่ำงพอเพียง ปลูกพืช
กินเอง จำกโครงกำรฯ 
สัญจร
๑๔. อบรมเกษตรยั่งยืน 
จำกโครงกำรฯ
๑๕. อบรมกำรท�ำกำร
เกษตร เลี้ยงสัตว์ 
๑๖. อบรมเรื่องกำร
ปลูกผักจำกกรมส่งเสริม
กำรเกษตร 

๑. กำรเกษตร ปศุสัตว์
จำกหน่วยงำนกรมที่ดิน 
๒. กำรชี้แนะกำรเกษตร
จำกโครงกำรฯ 
๓. กำรเลี้ยงไหม/กำร
เกษตรจำกโครงกำรฯ  
๔. อบรมเรื่องกำรเกษตร 
จำกโครงกำรฯ 
๕. ด้ำนกำรปลูกพืชจำก
โครงกำรฯ ทุกวันพระใหญ่
หรือจำกกิจกรรม
ภูฟ้ำสัญจร
๖. กำรปลูกพืชผัก กำร
เลี้ยงสัตว์ จำกโครงกำรฯ 
๗. กิจกรรมปลูกพืชผัก 
จำกโครงกำรฯ 
๘. เกษตรทฤษฎีใหม่จำก             
กรมประมง กรมปศุสัตว์             
กรมพัฒนำที่ดิน 
และกรมวิชำกำรเกษตร 
๙. กำรเกษตรจำก
หน่วยงำน 
๑๐. กำรปลูกกล้วย กำร
เลี้ยงสัตว์ จำกหน่วยงำน 
เกษตรอ�ำเภอ  เจ้ำหน้ำที่
โครงกำรฯ  ปศุสัตว์    
๑๑. กำรปลูกผัก และกำร
เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค จำก
กรมปศุสัตว์ และกรม
ประมง 
๑๒. เศรษฐกิจพอเพียง
จำกโครงกำรฯ
๑๓. เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงแทรกมำกับกำร
อบรมอย่ำงอื่น จำก
อ�ำเภอ 
๑๔. เรื่องกำรใช้จ่ำยอย่ำง
ประหยัด จำกหน่วยงำน 
อบต. 

๑. อบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงจำกจำกโครง
กำรฯ  อ�ำเภอ เกษตร
อ�ำเภอ กรมประมง 
เป็นเวลำ ๑ วัน
๒. อบรมเรื่องกำรออม
จำกโครงกำรฯ
๓. กำรท�ำบัญชี รำยรับ 
รำยจ่ำย กำรไฟฟ้ำ 
กำรเกษตร ๒ วัน
๔. อบรมเรื่องเกษตร
พอเพียง จำก อบต. ๑ 
วัน/ครั้ง
๕. เศรษฐกิจพอเพียง 
กระประหยัดอดออม จำก
ภูฟ้ำสัญจร ๑ วัน
๖. อบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง กำรลดค่ำใช้
จ่ำย-เพิ่มรำยได้ จำกกรม
กำรพัฒนำชุมชน และ
เกษตรอ�ำเภอ เวลำ ๑ วัน
๗. ได้รับกำรสนับสนุน
จำกหน่วยงำนกรม
วิชำกำรเกษตร
๘. อบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง กำรเลี้ยงสัตว์ 
จำกหน่วยทหำร เวลำ 
๑๐ วัน
๙. ได้รับควำมรู้จำก
โครงกำรฯ ปีละ ๒-๓ ครั้ง
๑๐. กำรเพำะปลูก ป่ำไม้ 
จำกศูนย์ภูฟ้ำสัญจร 
๑ วัน

๑. อบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงจำก มจธ. 
หลักสูตร ๒ ชั่วโมง 
หลักสูตร ๑ วัน 
๒. อบรมเรื่องวิธีกำร
ประหยัดจำก มจธ. เดือน
ละ ๑ ครั้ง 
๓. อบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงจำกโครงกำรฯ 
และองค์กำรสำธำรณสุข 
เวลำ ๑ วัน 
๔. อบรมเรื่องอำชีพเสริม
เรื่องควำมเป็นอยู่จำก
โครงกำรฯ เวลำ ๒-๓ วัน 
๕. อบรมด้ำนกำรเกษตร
กำรประมง ปุ๋ย

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ
๑๕.อบรมเรื่องกินทุกอย่ำง
ที่ปลูก ปลูกทุกอย่ำงที่กิน
๑๖. กำรลดค่ำใช้จ่ำย-เพิ่ม
รำยได้ จำกโครงกำรฯ 
๑๗. อบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงหลำยครั้ง ไม่ระบุ
หน่วยงำน- รำยรับ - รำย
จ่ำยจำกหน่วยงำน นปก. 
(ทหำร) 
๑๘. อบรมจำกหน่วยงำน
สำธำรณสุขจังหวัด ๑ วัน

ตารางที่ ๙๑ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  แสดงความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ 

ที่ให้การส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

พอใจมำกที่สุด ๙ ๑๕.๕ ๘ ๑๒.๗ - - ๑ ๖.๓

พอใจมำก ๑๒ ๒๐.๗ ๑๖ ๒๕.๔ ๖ ๒๗.๓ ๗ ๔๓.๗

พอใจปำนกลำง ๓๒ ๕๕.๒ ๓๔ ๕๔.๐ ๑๕ ๖๘.๒ ๗ ๔๓.๗

พอใจน้อย ๒ ๓.๔ ๔ ๖.๔ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๓

พอใจน้อยที่สุด ๓ ๕.๒ ๑ ๑.๖ - - - -

คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจด้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

๙๑) ความพึงพอใจต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีโ่ครงการฯ ทีใ่ห้การส่งเสรมิความรู้เศรษฐกจิ

พอเพียง

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ ที่ให้กำรส่งเสริมควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 

จ�ำนวน ๓๒ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๑๒ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ 

และน้อยทีส่ดุในระดบัน้อย จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๓.๔ โดยมคีะแนนเฉล่ียเท่ำกบั ๓.๔ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ 

ที่ให้กำรส่งเสริมควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๓๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ และ

น้อยทีส่ดุในระดบัน้อยท่ีสดุ จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑.๖ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๓.๔ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ที่

ให้กำรส่งเสริมควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ และ

น้อยสุดที่สุดในระดับน้อย จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั ๓.๒ คะแนน

มละบริ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ 

ที่ให้กำรส่งเสริมควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือในระดับพอใจมำก

และในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ และรองลงมำเท่ำกัน คือ ในระดับพอใจ

มำกที่สุด และพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

ตารางที่ ๙๒ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ แสดงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจ

ปัญหา/อุปสรรค

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ปัญหำรำยได้ ๔๔ ๗๕.๙ ๔๕ ๗๑.๔ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๒ ๗๕.๐

ปัญหำรำยจ่ำย ๔๓ ๗๔.๑ ๔๔ ๖๙.๘ ๑๖ ๗๒.๗ ๑๓ ๘๑.๒

ปัญหำหนี้สิน ๒๓ ๓๙.๗ ๓๐ ๓๔.๖ ๑๐ ๔๕.๕ ๑๑ ๖๘.๗

ปัญหำกำรออม ๑๙ ๓๒.๘ ๒๒ ๓๔.๙ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

อื่น ๆ ๗ ๑๒.๑ - - ๑ ๔.๕ - -

ไม่ตอบ/ไม่มีปัญหำ ๓ ๕.๒ ๑๑ ๑๗.๕ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

หมำยเหตุ ตอบได้มำกว่ำ ๑ ข้อ

๙๒) แสดงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้ำนเศรษฐกิจ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่มีปัญหำรำยได้ จ�ำนวน ๔๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙ รองลงมำปัญหำรำยจ่ำย 

จ�ำนวน ๔๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑ และน้อยที่สุด คือ ไม่ตอบ/ไม่มีปัญหำ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ 

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีปัญหำรำยได้ จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำปัญหำรำยจ่ำย จ�ำนวน ๔๔ 

ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๙.๘ และน้อยทีส่ดุ คอื ไม่ตอบ/ไม่มปัีญหำ จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๑๗.๕

ขยายผล ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีปัญหำรำยได้ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ รองลงมำมีปัญหำรำยจ่ำย จ�ำนวน                    

๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ และน้อยที่สุด คือ มีปัญหำอื่น ๆ  จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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มละบริ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ แสดงปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีปัญหำรำยจ่ำย จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ รองลงมำมีปัญหำรำยได้ จ�ำนวน                      

๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ และน้อยที่สุดคือ ปัญหำกำรออม จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

ส�ำหรับข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ ดังนี้

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

เจ็บป่วย เช่น การเดินทางไป
โรงพยาบาล อยากให้มีหน่วย
งานสนับสนุนการผลิตสินค้า
ขายส่งให้โครงการฯ อยากให้
หน่วยงานมาเพิ่มสวัสดิการ 
อยากให้หน่วยงานมาสนับ
สนุนเรื่องอาชีพเสริมให้กับ
คนในครัวเรือน อยากให้ส่ง
เสริมระบบน�้า อยากมีทุนใน
การพัฒนาไร่ อยากให้รัฐช่วย
หาอาชีพให้ อยากให้มีตลาด
รองรับผลผลิตมากกว่านี้ 
อยากมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง 
อยากให้รัฐเข้ามาส่งเสริมเรื่อง
เศรษฐกิจ รู้จักใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง อยากให้เอากล้าไม้
มาแจกให้ตรงตามฤดูกาล 
อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
อยากได้สวัสดิการ (โรค
มะเร็ง) อยากมีที่ท�ากินเป็น
ของตนเอง ส่งเสริมอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง อยากให้เจ้า
หน้าที่ติดตามงานอย่างต่อ
เนื่อง

ด้านอาชีพ

- อยากให้เจ้าหน้าที่ ท�า
อย่างจริงจัง ช่วยสร้างเสริม
เกษตรที่สร้างรายได้ ช่วย
สร้างระบบน�้าเข้าแปลง และ
ไร่

- อยากให้รับซื้อพืชผัก/
อยากให้ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์/อยากให้ส่งเสริมการ
ปลูกพืช

- ต้องการส่งเสริมให้มี
อาชีพอย่างสม�่าเสมอ

- อยากให้สนับสนุนพันธุ์
สัตว์/พันธุ์ปลา

- อยากได้พืชที่เพาะปลูก
แล้วมีรายได้ มั่นคง และ
สนับสนุนการเพาะปลูกให้
เกิดรายได้ 

- อยากให้หน่วยงานช่วย
แก้ไขปัญหา พ่อค้าคนกลาง
กดราคาผลผลิตลงมากเกินไป

- อยากให้แก้ไขปัญหาเรื่อง
การลงทุน

- ช่วยหาช่องทางการ
จ�าหน่ายด้วย เพราะผลผลิต
ไม่มีที่จ�าหน่าย

- ต้องการความรู้ในการท�า
อาชีพเสริม

- ขอที่ดินท�ากินเพิ่ม 
แนะน�าเรื่องเลี้ยงสัตว์ ไก่ 
กบป่า

- สนับสนุนการประมง 
การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช

อยากให้หน่วยงานเข้ามา
ช่วยเหลือ อยากให้พัฒนาที่
กักเก็บน�้า/  อยากให้ทางภูฟ้า
มีแผงตลาดให้เกษตรได้
ขายผลผลิต/ช่วยแนะน�าให้
ความรู้ ส่งเสริมด้านอาชีพ
ทางการเกษตร และติดตาม
ผลงานอย่างต่อเนื่อง

อยากมีที่ท�ากินเป็นหลัก
แหล่ง ขอพื้นที่ท�ากินให้เพียง
พอ อยากให้ส่งเสริมอาชีพ
เสริมเพื่อจะได้มีรายได้ 
เพียงพอ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ
ด้านเศรษฐกิจ

- จัดระบบการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นระบบ

- อยากให้ราคาขายเพิ่มขึ้น

- ประหยัด อดออม ปลูก
พืชผักสวนครัว ท�าประมง
และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป

- อยากให้เจ้าหน้าที่แก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

- อยากให้รายได้ สม�่าเสมอ 
อยากจะออมให้มากขึ้น

ด้านอื่น ๆ 

- อยากให้หน่วยงาน
สนับสนุนอย่างจริงจัง และ
เป็นระบบ  เพื่อจะได้เริ่มต้น
พัฒนาไร่ในโครงการฯ 

- ขอให้ปรับส่วนราชการให้
ดีขึ้นกว่าเดิม ขอให้ส่งเสริม
การเกษตรให้ดีขึ้นกว่าเดิม

- อยากให้มีน�้า และถนน 
เข้าสู่การเกษตร

ตอนที ่๗ : ข้อมลูด้านความพอเพียง/ความสุข (กอ่น/หลงั) เขา้รว่มโครงการฯ 

ตารางที่ ๙๓ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข  แสดงระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต 

ด้านคุณภาพชีวิต ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

      

พอใจมำกที่สุด - - ๑ ๑.๖ - - - -

พอใจมำก ๘ ๑๓.๘ ๗ ๑๑.๑ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๓

พอใจปำนกลำง ๓๑ ๕๓.๔ ๑๘ ๒๘.๖ ๕ ๒๒.๗ ๕ ๓๑.๒

พอใจน้อย ๑๗ ๒๙.๓ ๒๓ ๓๖.๕ ๑๕ ๖๘.๒ ๒ ๑๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

พอใจน้อยที่สุด ๒ ๓.๕ ๑๔ ๒๒.๒ ๑ ๔.๕ ๘ ๕๐.๐

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๗

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๙

พอใจมำกที่สุด ๔ ๖.๙ ๑๐ ๑๕.๙ - - ๓ ๑๘.๗ 

พอใจมำก ๒๗ ๔๖.๕ ๒๐ ๓๑.๘ ๑๓ ๕๙.๑ ๑๑ ๖๘.๗ 

พอใจปำนกลำง ๒๔ ๔๑.๔ ๒๕ ๓๙.๗ ๙ ๔๐.๙ ๑ ๖.๓ 

พอใจน้อย ๓ ๕.๒ ๘ ๑๒.๗ - - ๑ ๖.๓ 

พอใจน้อยที่สุด - - - - - - - - 

 คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจหลังเข้ำร่วมโครง
กำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๐

๙๓) แสดงระดับความพึงพอใจเกีย่วกบัการด�ารงชวีติด้านคณุภาพชวีติ ก่อน และหลงัเข้าร่วม
โครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร
ด�ำรงชีวิตด้ำนคุณภำพชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
จ�ำนวน ๓๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๓.๔ รองลงมำในระดับน้อย จ�ำนวน ๑๗ ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓ 
และน้อยท่ีสดุมใีนระดบัน้อยทีส่ดุ จ�ำนวน ๒ ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ำกบั ๒.๗ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๔ และน้อยที่สุดในระดับน้อย จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต
ด้ำนคุณภำพชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย จ�ำนวน ๒๓ ครัว
เรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และ
น้อยทีส่ดุในระดบัมำกทีส่ดุ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๑.๖ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๒.๓ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับ
ปำนกลำง จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุดในระดับน้อย จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย ๑๒.๗ โดยมีคะแนน 
เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

ตารางที่ ๙๓ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข  แสดงระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต 

ด้านคุณภาพชีวิต ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมลูด้ำนควำมพอเพยีง/ควำมสขุ แสดงระดบัควำมพงึพอใจเกีย่วกบักำรด�ำรงชวีติด้ำน
คุณภำพชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจในระดับน้อย จ�ำนวน ๑๕ ครัว
เรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ และ
น้อยที่สุดในจ�ำนวนที่เท่ำกัน คือ ในระดับมำก และในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๓ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๐.๙ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖ คะแนน

มละบร ิข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิตด้ำน

คุณภำพชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และน้อย

ที่สุดในระดับมำก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๙ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๗ รองลงมำในระดับมำกทีส่ดุ จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๑๘.๗ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ในระดับปำนกลำง และในระดับน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖.๓ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐  คะแนน

ตารางที่ ๙๔ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข แสดงระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต

ด้านสุขอนามัยก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด - - - - - -  - - 

พอใจมำก ๙ ๑๕.๕ ๑๒ ๑๙.๑ ๓ ๑๓.๖ ๓ ๑๘.๗

พอใจปำนกลำง ๓๐ ๕๑.๗ ๑๘ ๒๘.๖ ๙ ๔๐.๙ ๕ ๓๑.๓

พอใจน้อย ๑๗ ๒๙.๓ ๒๒ ๓๔.๙ ๗ ๓๑.๘ ๓ ๑๘.๗

พอใจน้อยที่สุด ๒ ๓.๕ ๑๑ ๑๗.๕ ๓ ๑๓.๖ ๕ ๓๑.๓

 คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจก่อนเข้ำร่วมโครง
กำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๘

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๔ ๖.๙ ๖ ๙.๕ - - ๒ ๑๒.๕

พอใจมำก ๒๖ ๔๔.๘ ๒๓ ๓๖.๕ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๒ ๗๕.๐

พอใจปำนกลำง ๒๑ ๓๖.๒ ๒๖ ๔๑.๓ ๗ ๓๑.๘ ๑ ๖.๒

พอใจน้อย ๖ ๑๐.๓ ๘ ๑๒.๗ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๒

พอใจน้อยที่สุด ๑ ๑.๗ - - - - - -

คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจหลังเข้ำร่วมโครง
กำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๙

๙๔) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด�ารงชีวิตด้านสุขอนามัยก่อน และหลังเข้าร่วม

โครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

ด�ำรงชีวติด้ำนสขุอนำมยัก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มคีวำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน 

๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ รองลงมำในระดับน้อย จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓ 

และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๘ 

คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๖.๒ และน้อยทีส่ดุในระดบัน้อยทีสุ่ด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต

ด้ำนสขุอนำมยัก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจในระดบัน้อย จ�ำนวน ๒๒ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อย

ทีส่ดุในระดบัน้อยทีสุ่ด จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๑๗.๕ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๒.๕ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับ

ปำนกลำง จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ และน้อยท่ีสุดในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓ คะแนน

ตารางท่ี ๙๔ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข แสดงระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต

ด้านสุขอนามัยก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ (ต่อ)

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมลูด้ำนควำมพอเพยีง/ควำมสขุ แสดงระดบัควำมพงึพอใจเกีย่วกบักำรด�ำรงชวีติด้ำน

สุขอนำมัยก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำในระดับน้อย จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุด

เท่ำกัน คือ ในระดับพอใจมำก และในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖  โดยมี

คะแนนค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๖

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุดในระดับน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖ คะแนน 

มละบร ิข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิตด้ำน

สุขอนำมัยก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ ในระดับปำนกลำง และใน

ระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ รองลงมำเท่ำกัน คือ ในระดับมำก และใน

ระดับน้อย จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๓ คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

มำก จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๒.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ในระดับปำนกลำง และในระดับน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๖.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙ คะแนน

ตารางที่ ๙๕ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข  แสดงระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต

ด้านรายได้ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจก่อนเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด - - - - - - - -

พอใจมำก ๗ ๑๒.๑ ๔ ๖.๔ ๑ ๔.๖ - -

พอใจปำนกลำง ๒๕ ๔๓.๑ ๑๙ ๓๐.๒ ๙ ๔๐.๙ ๑ ๖.๓

พอใจน้อย ๒๓ ๓๙.๖ ๒๘ ๔๔.๔ ๑๑ ๕๐.๐ ๙ ๕๖.๒

พอใจน้อยที่สุด ๓ ๕.๒ ๑๒ ๑๙.๑ ๑ ๔.๖ ๖ ๓๗.๕

คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ ๒.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๖

ระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ

        

    พอใจมำกที่สุด ๒ ๓.๕ ๕ ๗.๙ - - ๑ ๖.๓

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

211

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    พอใจมำก ๒๐ ๓๔.๕ ๑๒ ๑๙.๑ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๒ ๗๕.๐

    พอใจปำนกลำง ๓๐ ๕๑.๗ ๓๐ ๔๗.๖ ๔ ๑๘.๒ ๓ ๑๘.๗

    พอใจน้อย ๖ ๑๐.๓ ๑๔ ๒๒.๒ ๔ ๑๘.๒ - -

    พอใจน้อยที่สุด - - ๒ ๓.๒ - - - -

 คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๘

๙๕) แสดงระดบัความพึงพอใจเกีย่วกบัการด�ารงชวีติด้านรายได้ ก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร
ด�ำรงชีวิตด้ำนรำยได้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง 
จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ รองลงมำในระดับน้อย จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๖ และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 
๒.๖ คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจในระดับ
ปำนกลำง จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕ และน้อยท่ีสุดในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต
ด้ำนรำยได้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพงึพอใจในระดบัน้อย จ�ำนวน ๒๘ ครวัเรอืน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ และ
น้อยที่สุดในระดับมำก จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๒ คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจในระดับ
ปำนกลำง จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ รองลงมำในระดับน้อย จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๑ คะแนน

ขยายผล ข้อมลูด้ำนควำมพอเพยีง/ควำมสขุ แสดงระดบัควำมพงึพอใจเกีย่วกบักำรด�ำรงชวีติด้ำน
รำยได้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจในระดับน้อย จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ และ
น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ในระดับมำกและในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๕  คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจใน
ระดับมำก จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำเท่ำกัน คือ ในระดับปำนกลำง และใน
ระดับน้อย จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕  คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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มละบร ิข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิตด้ำน
รำยได้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจในระดับน้อย จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน             
คดิเป็นร้อยละ ๕๖.๒ รองลงมำในระดบัน้อยทีสุ่ด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยทีส่ดุ

ในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๖ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ และน้อยท่ีสุดในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๘ คะแนน

ตารางที่ ๙๖ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข  แสดงระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต

ด้านความมั่นคงในชีวิต ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

 พอใจมำกที่สุด - - - - - -  - - 

 พอใจมำก ๒๕ ๔๓.๑ ๑๐ ๑๕.๙ ๓ ๑๓.๖  - - 

 พอใจปำนกลำง ๑๘ ๓๑.๐ ๑๙ ๓๐.๒ ๘ ๓๖.๔  ๒ ๑๒.๕ 

 พอใจน้อย ๑๑ ๑๙.๐ ๒๒ ๓๔.๙ ๙ ๔๐.๙  ๗ ๔๓.๗ 

 พอใจน้อยที่สุด ๔ ๖.๙ ๑๒ ๑๙.๐ ๒ ๙.๑  ๗ ๔๓.๗ 

 คะแนนเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๗

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๖

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

 พอใจมำกที่สุด ๓ ๕.๒ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕  ๓ ๑๘.๗ 

 พอใจมำก ๒๖ ๔๔.๘ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๔ ๖๓.๖  ๑๒ ๗๕.๐ 

 พอใจปำนกลำง ๒๗ ๔๖.๕ ๒๓ ๓๖.๕ ๕ ๒๒.๗  ๑ ๖.๓ 

 พอใจน้อย ๒ ๓.๕ ๑๑ ๑๗.๕ ๒ ๙.๑ - - 

 พอใจน้อยที่สุด - - - - - - - - 

คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจหลังเข้ำร่วมโครง
กำรฯ  

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๑

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๙๖) แสดงระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการด�ารงชีวิตด้านความมั่นคงในชีวิตก่อน และหลัง

เข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

ด�ำรงชวีติด้ำนควำมมัน่คงในชวีติก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับมำก 

จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๑.๐ และน้อยทีส่ดุในระดบัน้อยทีสุ่ด จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๖.๙ โดยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ำกับ ๒.๗ 

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

ปำนกลำง จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ และน้อยที่สุดในระดับน้อย จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต

ด้ำนควำมมัน่คงในชวีติก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจในระดับน้อย จ�ำนวน 

๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๐.๒ และน้อยที่สุดในระดับมำก จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๔ คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

มำก จ�ำนวน ๒๖ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำมรีะดับควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จ�ำนวน 

๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ และน้อยที่สุดในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔.๘ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓ คะแนน

ขยายผล ข้อมลูด้ำนควำมพอเพยีง/ควำมสขุ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรด�ำรงชวีติ ด้ำน

ควำมมั่นคงในชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจในระดับน้อย จ�ำนวน ๙ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ 

และน้อยท่ีสดุในระดบัน้อยท่ีสดุ จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมค่ีำเฉล่ียเท่ำกบั ๒.๖ คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

มำก จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ และน้อยท่ีสุดในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖ คะแนน

มละบร ิข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิตด้ำน

ควำมมั่นคงในชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ ในระดับน้อย 

และน้อยที่สุด จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๖ คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

มำก จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๘.๗ และน้อยที่สุดในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๙๗ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข แสดงระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต

ด้านครอบครัวมีความมั่นคง ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจก่อน
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๑ ๑.๗ - - - -  - - 

พอใจมำก ๙ ๑๕.๕ ๑๒ ๑๙.๐ ๓ ๑๓.๖  - - 

พอใจปำนกลำง ๒๖ ๔๔.๘ ๑๙ ๓๐.๒ ๘ ๓๖.๔  ๒ ๑๒.๖

พอใจน้อย ๒๐ ๓๔.๕ ๑๙ ๓๐.๒ ๘ ๓๖.๔  ๗ ๔๓.๗

พอใจน้อยที่สุด ๒ ๓.๕ ๑๓ ๒๐.๖ ๓ ๑๓.๖  ๗  ๔๓.๗ 

 คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจก่อนเข้ำ
โครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๘

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๖

ระดับควำมพึงพอใจหลัง
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๕ ๘.๖ ๔ ๖.๓ ๑ ๔.๕  ๒ ๑๒.๕ 

พอใจมำก ๒๗ ๔๖.๕ ๒๔ ๓๘.๑ ๑๓ ๕๙.๑  ๑๑ ๖๘.๗ 

พอใจปำนกลำง ๒๔ ๔๑.๔ ๒๔ ๓๘.๑ ๔ ๑๘.๒  ๒ ๑๒.๕ 

พอใจน้อย ๒ ๓.๕ ๑๐ ๑๕.๙ ๔ ๑๘.๒  ๑ ๖.๓ 

พอใจน้อยที่สุด - - ๑ ๑.๖ - - - - 

คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๘

๙๗) แสดงระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการด�ารงชีวิตด้านครอบครัวมีความมั่นคงก่อน และ

หลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

ด�ำรงชวีติด้ำนครอบครวัมคีวำมมัน่คงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพงึพอใจในระดบั

ปำนกลำง จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมำในระดับน้อย จ�ำนวน ๒๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕ และน้อยที่สุดในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๘ คะแนน 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจ

ในระดบัมำก จ�ำนวน ๒๗ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รองลงมำในระดบัปำนกลำง จ�ำนวน ๒๔ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ และน้อยที่สุดในระดับน้อย จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต

ด้ำนครอบครัวมีควำมมั่นคงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ 

ในระดับปำนกลำง และในระดับน้อย จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ รองลงมำในระดับ

น้อยที่สุด จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ และน้อยที่สุดในระดับมำก จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๕ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน 

คือ ในระดับมำกและระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑ รองลงมำในระดับน้อย 

จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓  คะแนน

ขยายผล ข้อมลูด้ำนควำมพอเพยีง/ควำมสขุ แสดงระดบัควำมพงึพอใจเกีย่วกบักำรด�ำรงชวีติด้ำน

ครอบครัวมีควำมมั่นคงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ ในระดับ

ปำนกลำง และในระดับน้อย จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ รองลงมำเท่ำกัน คือ ในระดับมำก 

และในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๕ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำเท่ำกัน คือ ในระดับปำนกลำง และใน

ระดับน้อย จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุดในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

มละบร ิข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต ด้ำน

ครอบครัวมีควำมมั่นคงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ ในระดับ

น้อย และในระดับน้อยทีส่ดุ จ�ำนวน ๗ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๓.๗ รองลงมำในระดบัปำนกลำง จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๖  คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

มำก จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗ รองลงมำเท่ำกัน คือ ในระดับมำกที่สุดและในระดับ

ปำนกลำง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๘ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๙๘ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข  แสดงระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต 

ด้านครอบครัวอบอุ่น ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจก่อน
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

    พอใจมำกที่สุด ๓ ๕.๒ ๙ ๑๔.๓ ๒ ๙.๑ - - 

    พอใจมำก ๑๘ ๓๑.๐        ๒๒ ๓๔.๙ ๗ ๓๑.๘ ๑ ๖.๓ 

    พอใจปำนกลำง ๒๒ ๓๗.๙ ๒๐ ๓๑.๗ ๗ ๓๑.๘  ๒ ๑๒.๕ 

    พอใจน้อย ๑๕ ๒๕.๙ ๙ ๑๔.๓ ๕ ๒๒.๗ ๖ ๓๗.๕ 

    พอใจน้อยที่สุด - - ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ ๗ ๔๓.๗ 

 คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจก่อเข้ำร่วมโครง
กำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๘

ระดับควำมพึงพอใจหลัง
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

    พอใจมำกที่สุด ๗ ๑๒.๑ ๑๖ ๒๕.๔ ๖ ๒๗.๓ ๖ ๓๗.๕ 

    พอใจมำก ๒๓ ๓๙.๖ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๑ ๕๐.๐  ๘ ๕๐.๐ 

    พอใจปำนกลำง ๒๑ ๓๖.๒ ๑๕ ๒๓.๗ ๔ ๑๘.๒  ๒ ๑๒.๕ 

    พอใจน้อย ๗ ๑๒.๑ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕  - - 

    พอใจน้อยที่สุด - - ๓ ๔.๘ - -  - - 

คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจหลังเข้ำ
ร่วมโครงกำร

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๘

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๐

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๒

๙๘) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด�ารงชีวิตด้านครอบครัวอบอุ่นก่อน และหลังเข้า

ร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

ด�ำรงชีวิตด้ำนครอบครัวอบอุ่นก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจในระดับ

ปำนกลำง จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙ รองลงมำในระดับมำก จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ และน้อยในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

มำก จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มีในระดับมำกที่สุด และในระดับน้อย จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน             

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต

ด้ำนครอบครัวอบอุ่นก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจในระดับมำก จ�ำนวน                 

๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ รองลงมำในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๑.๗ และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๔ คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพงึพอใจ ในระดบั

มำก จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ ในระดับน้อย และน้อยที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔.๘ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๘ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต 

ด้ำนครอบครัวอบอุ่นก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ ในระดับ

มำก และในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ รองลงมำในระดับน้อย จ�ำนวน ๕ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

มำก จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๗.๓ และน้อยที่สุดในระดับน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๔.๐ คะแนน  

มละบร ิข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต ด้ำน

ครอบครัวมีควำมมั่นคงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  

จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ รองลงมำในระดับน้อย จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๗.๕ และน้อยที่สุดในระดับมำก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๘ 

คะแนน

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจในระดับ

มำก จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำในระดับมำกที่สุด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยที่สุดในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๙๙ ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข  แสดงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านความ

พอเพียง/ความสุข

ปัญหา/อุปสรรค

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ปัญหำรำยได้ไม่เพียง
พอกับค่ำใช้จ่ำย

๔๗ ๘๑.๐ ๕๖ ๘๘.๙ ๑๗ ๗๗.๓ ๑๕ ๙๓.๗

มีคนในบ้ำนติดสุรำ/
ป่วยรุนแรง

๓ ๕.๒ ๑๐ ๑๕.๙ ๑ ๔.๖ ๓ ๑๘.๗

ครอบครัวไม่ได้อยู่กัน
พร้อมหน้ำ

๒๐ ๓๔.๕ ๑๔ ๒๒.๒ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

อื่น ๆ (ปัญหำจำกคน
ภำยนอก)

๓ ๕.๒ - - ๑ ๔.๖ ๒ ๑๒.๕

ไม่มีปัญหำ ๖ ๑๐.๓ ๕ ๗.๙ ๓ ๑๓.๖ - -

หมำยเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๙๙) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านความพอเพียง/ความสุข

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลแสดงปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข 

ส่วนใหญ่มีปัญหำรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน ๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ รองลงมำ

ครอบครัวไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้ำ จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ 

มีคนในบ้ำนติดสุรำ/ป่วยรุนแรง และอื่น ๆ (ปัญหำจำกคนภำยนอก) จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๕.๒

บ้านผาสุข ข้อมูลแสดงปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีปัญหำรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน ๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙ รองลงมำ

ครอบครัวไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้ำ จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุดไม่มีปัญหำ 

จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙ 

ขยายผล ข้อมูลแสดงปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข พบว่ำ 

ส่วนใหญ่มีปัญหำรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓ รองลงมำ

ไม่มีปัญหำ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มีคนในบ้ำนติดสุรำ/ป่วย

รุนแรง  และอื่น ๆ (ปัญหำจำกคนภำยนอก) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖

มละบริ ข้อมูลแสดงปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข พบว่ำ  

ส่วนใหญ่มีปัญหำด้ำนรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ รองลงมำ

มีคนในบ้ำนติดสุรำ/ป่วยรุนแรง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ 

ครอบครัวไม่ได้อยูก่นัพร้อมหน้ำ และอืน่ ๆ  (ปัญหำจำกคนภำยนอก) จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านความพอเพียง/ความสุข พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุก ขยายผล มละบริ

- ขอให้สนับสนุนกล้ำไม้ 
พันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร
- อยำกให้ลูกหลำนมี
อำชีพที่มั่นคง 
- อยำกให้เจ้ำหน้ำที่มำ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมอำชีพให้กับ
เกษตรกร และกำรฝึก
อบรมวิชำชีพ

ด้ำนคุณภำพชีวิต
- อยำกมีน�้ำสะอำดดื่ม  
และอยำกมีห้องน�้ำดี ๆ ใช้
ด้ำนอำชีพ/รำยได้
- อยำกให้มีกำรเกษตร
ที่มั่นคงรำยได้ดี
- จัดระเบียบกำรประหยัด
อดออมในครอบครัว
- อยำกหำอำชีพที่มั่นคง
ในพื้นที่
- สนับสนุนพืชพันธุ์ที่มี
ควำมมั่นคง 
- มีอำชีพที่แน่นอน
- อยำกมีงำนท�ำ มีอำชีพ
เสริม
- อยำกมีอำชีพกำรเกษตร
ที่มั่นคง
- ต้องกำรรำยได้เพิ่มขึ้น 
ต้องกำรอำชีพเสริม
- สนับสนุน หำอำชีพ
ที่ท�ำให้ครอบครัวท�ำงำน
ในพื้นที่
- อยำกได้ไก่พันธุ์พื้นเมือง 
พันธุ์ปลำนิล
- อยำกเลี้ยงปลำ เลี้ยงกบ
ด้ำนอื่น ๆ  
- ท�ำระบบจ่ำยน�้ำไป
แปลงเกษตร
- ใช้เงินอย่ำงประหยัดกับ
กำรใช้จ่ำย
- ประหยัดอดออม ไม่ดื่ม
สุรำ และ สูบบุหรี่

- อยำกให้หน่วยงำน
ส่งเสริมอำชีพเสริม 
ที่ขำดผลผลิต
- อยำกมีอำชีพเสริม และ
ตลำดรับรองผลผลิต
- อยำกให้ภำครัฐเข้ำมำ 
สนับสนุนควำมรู้ และทุน
ในกำรท�ำกำรเกษตร
- อยำกให้เจ้ำหน้ำที่มำ
แนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้
ชีวิตในครอบครัว
- อยำกให้เข้ำมำส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงมำกขึ้น

กำรมีอำชีพเสริมเพื่อจะ
ได้มีรำยได้เพิ่มขึ้นให้มี
ควำมมั่นคงมำกขึ้น
ต้องกำรวิธีลดค่ำใช้จ่ำย
ในครัวเรือน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส่วนที ่๒ ข้อมูลเกีย่วกับการด�าเนินโครงการฯ
ตอนที ่๑ : ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ

ตารางที่ ๑๐๐ ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ  แสดงการรับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ

การรับรู้/รับทราบ
ข้อมูลโครงการฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ทรำบดี ๒๐ ๓๔.๕ ๑๒ ๑๙.๐ ๙ ๔๐.๙ ๕ ๓๑.๒

ทรำบปำนกลำง ๒๔ ๔๑.๔ ๒๙ ๔๖.๐ ๙ ๔๐.๙ ๖ ๓๗.๕

ทรำบเล็กน้อย ๑๓ ๒๒.๔ ๑๙ ๓๐.๒ ๓ ๑๓.๖ ๔ ๒๕.๐

ไม่ทรำบเลย ๑ ๑.๗ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๖ ๑ ๖.๓

แหล่งข้อมูล จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๗

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๖๐

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๑

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๕

ท�ำงำนอยู่ในโครง
กำรฯ

๑๘ ๓๑.๖ ๑๑ ๑๘.๓ ๗ ๓๓.๓ ๖ ๔๐.๐

 หน่วยรำชกำร ๑๐ ๑๗.๕ ๓ ๕.๐ ๘ ๓๘.๑ ๔ ๒๖.๗

 ผู้น�ำชุมชน ๔๓ ๗๕.๔ ๕๑ ๘๕.๐ ๑๕ ๗๑.๔ ๑๓ ๘๖.๗

 เพื่อนบ้ำน ๑๑ ๑๙.๓ ๑๐ ๑๖.๗ ๖ ๒๘.๖ ๓ ๒๐.๐

 อื่น ๆ (เคยท�ำงำนที่
โครงกำรฯ)

- - ๔ ๖.๖ ๑ ๔.๘ - -

หมำยเหตุ แหล่งข้อมูลตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๑๐๐) ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ แสดงการรับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงกำรรับรู้/รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ทรำบข้อมูลในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ 

รองลงมำทรำบข้อมูลในระดับดี จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕ และน้อยที่สุดไม่ทรำบเลย 

จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ 

ส�าหรับแหล่งข้อมูล พบว่ำ ส่วนใหญ่รับรู้/รับทรำบจำกผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๔๓ ครัวเรือน คิดเป็น 

ร้อยละ ๗๕.๔ รองลงมำท�ำงำนอยู่ในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ และน้อยที่สุด

รับทรำบข้อมูลจำกหน่วยรำชกำร จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย ๑๗.๕

บ้านผาสขุ ข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงกำรรับรู้/รับทรำบข้อมลูเกีย่วกบัโครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ทรำบข้อมูลในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๒๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ รองลงมำ

รับทรำบข้อมูลเล็กน้อย จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ และน้อยที่สุดไม่ทรำบเลย จ�ำนวน                      

๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับแหล่งข้อมูล พบว่ำ ส่วนใหญ่รับรู้/รับทรำบจำกผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๕๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๕.๐ รองลงมำท�ำงำนอยู่ในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ และน้อยที่สุด

รับทรำบข้อมูลจำกหน่วยงำนรำชกำร จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย ๕.๐

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรรับรู้/รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ทรำบข้อมลูในจ�ำนวนทีเ่ท่ำกนั คอื รับทรำบข้อมลูดี และรับทรำบข้อมลูปำนกลำง จ�ำนวน 

๙ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำทรำบข้อมลูเลก็น้อย จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๓.๖ 

และน้อยที่สุดไม่ทรำบเลย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖

ส�ำหรับแหล่งข้อมูล พบว่ำ ส่วนใหญ่รับรู้/รับทรำบจำกผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำรับทรำบข้อมูลจำกหน่วยรำชกำร จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑ และ

น้อยที่สุด อื่น ๆ (เคยท�ำงำนที่โครงกำรฯ) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘

มละบริ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรรับรู้/รับทรำบข้อมูลเก่ียวกับโครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ทรำบข้อมูลในระดับปำนกลำง จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ รองลงมำรับ

ทรำบข้อมูลดี จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และน้อยที่สุดไม่ทรำบเลย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็น ร้อยละ ๖.๓ 

ส�ำหรับแหล่งข้อมูล พบว่ำ ส่วนใหญ่รับรู้/รับทรำบจำกผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๖.๗ รองลงมำท�ำงำนอยู่ในโครงกำรฯ จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ และน้อยที่สุด

รับทรำบข้อมูลจำกเพื่อนบ้ำน จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐

ตารางที่ ๑๐๑ ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ  แสดงการได้พบ/ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ

การได้พบ/
ติดต่อเจ้าหน้าที่

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ๕๕ ๙๔.๘ ๔๘ ๗๖.๒ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๑๖ ๑๐๐.๐

ไม่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ๓ ๕.๒ ๑๕ ๒๓.๘ - - - -

ควำมถี่ในกำรพบ/ติดต่อ

    ๑-๒ ครั้ง/เดือน ๔๔ ๘๐.๐ ๒๓ ๔๗.๙ ๑๔ ๖๓.๖ ๙ ๕๖.๒ 

    มำกกว่ำ ๒ ครั้ง/เดือน ๔ ๗.๓ ๑๐ ๒๐.๘ ๔ ๑๘.๒ ๒ ๑๒.๕ 

    ๑-๒ ครั้ง/ปี ๖ ๑๐.๙ ๙ ๑๘.๗ ๔ ๑๘.๒ ๔ ๒๕.๐ 

    มำกกว่ำ ๒ ครั้ง/ปี ๑ ๑.๘ ๖ ๑๒.๕ - - ๑ ๖.๓ 

หน่วยงำนที่ได้พบ/ติดต่อ จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๕๕

จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๔๘

 จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๒๒

 จ�ำนวนตัวอย่ำง
= ๑๖

    ชลประทำน ๒๒ ๔๐.๐ ๑๖ ๓๒.๗ ๕ ๒๒.๗ ๕ ๓๑.๒

    ป่ำไม้ ๒๒ ๔๐.๐ ๑๔ ๒๘.๖ ๑๑ ๕๐.๐ ๔ ๒๕.๐

    เกษตร ๓๑ ๕๖.๓ ๑๒ ๒๔.๕ ๙ ๔๐.๙ ๒ ๑๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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การได้พบ/
ติดต่อเจ้าหน้าที่

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    ปศุสัตว์ ๑๙ ๓๔.๕ ๗ ๑๔.๕ ๙ ๔๐.๙ ๓ ๑๘.๗

    ประมง ๑๙ ๓๔.๕ ๗ ๑๔.๕ ๘ ๓๖.๔ ๓ ๑๘.๗

    โครงกำรภูฟ้ำฯ ๒๗ ๔๙.๑ ๒๔ ๔๙.๐ ๑๖ ๗๒.๗ ๑๓ ๘๑.๒

    อื่น ๆ (กรมอุทยำน, 
ทหำรพรำน, มีหน่วยงำน
เข้ำมำศึกษำดูงำน)

๑ ๑.๘ ๑ ๒.๐ ๓ ๑๓.๖ ๕ ๓๑.๒

    ไม่ระบุ ๑ ๑.๘ - - - -  - -

หมำยเหตุ หน่วยงำนที่ได้พบ/ติดต่อตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๑๐๑) แสดงการได้พบ/ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๕๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘ 

และไม่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒

ส�ำหรับควำมถี่ในกำรพบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ ระยะเวลำ ๑-๒ ครั้ง/เดือน จ�ำนวน ๔๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐ รองลงมำ ๑-๒ ครั้ง/ป ี

จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙ และน้อยที่สุด คือ มำกกว่ำ ๒ ครั้ง/ปี จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ 

ส�ำหรับหน่วยงำนที่ได้พบ/ติดต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่จำกเกษตร จ�ำนวน ๓๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓ รองลงมำจำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ และ

น้อยที่สุดเท่ำกัน คือ อื่น ๆ (กรมอุทยำน ทหำรพรำน หน่วยงำนเข้ำมำศึกษำดูงำน) และไม่ระบุ จ�ำนวน ๑ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ 

ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒ และไม่ได้พบ/

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘

ส�ำหรับควำมถี่ในกำรพบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ ๑-๒ ครั้ง/เดือน จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙ รองลงมำมำกกว่ำ ๒ ครั้ง/เดือน 

จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ และน้อยที่สุดมำกกว่ำ ๒ ครั้ง/ปี จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๒.๕

ส�ำหรับหน่วยงำนที่พบ/ติดต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐ รองลงมำจำกชลประทำน จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗ 

และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ (กรมอุทยำน ทหำรพรำน หน่วยงำนเข้ำมำศึกษำดูงำน) จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒.๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ พบว่ำ 

ทั้งหมดได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ส�ำหรับควำมถี่ในกำรพบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ ระยะเวลำ ๑-๒ ครั้ง/เดือน จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำเท่ำกัน คือ 

มำกกว่ำ ๒ ครั้ง/เดือน และ ๑-๒ ครั้ง/ปี จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ 

ส�ำหรับหน่วยงำนที่พบ/ติดต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ รองลงมำจำกกรมป่ำไม้ จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ และ

น้อยที่สุดอื่น ๆ (กรมอุทยำน ทหำรพรำน และหน่วยงำนเข้ำมำศึกษำดูงำน) จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็น 

ร้อยละ ๑๓.๖

มละบร ิข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ทั้งหมด

ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ส�ำหรับควำมถี่ในกำรพบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ๑-๒ 

ครั้ง/เดือน จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒ รองลงมำ ๑-๒ ครั้ง/ปี จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุดมำกกว่ำ ๒ ครั้ง/ปี จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ 

ส�ำหรับหน่วยงำนท่ีพบ/ติดต่อ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้พบ/ติดต่อเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๓ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ รองลงมำเท่ำกัน คือ ชลประทำน และอื่น ๆ (กรมอุทยำน ทหำรพรำน 

หน่วยงำนเข้ำมำศึกษำดูงำน) จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ และน้อยที่สุดจำกเกษตร จ�ำนวน 

๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

ตารางที่ ๑๐๒ ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ แสดงการได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

การได้รับประโยชน์ จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ได้รับประโยชน์ ๕๓ ๙๑.๔ ๔๓ ๖๘.๓ ๒๒ ๑๐๐.๐ ๑๔  ๘๗.๕

ไม่ได้รับประโยชน์ ๕ ๘.๖ ๒๐ ๓๑.๘ - -  ๒ ๑๒.๕ 

ด้ำนที่ได้รับประโยชน์         

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๒๖ ๔๙.๑ ๑๗ ๓๗.๐  ๗ ๓๑.๘  ๑๐ ๖๒.๕ 

พัฒนำแหล่งน�้ำ ๓๙ ๗๓.๔ ๓๐ ๖๕.๒  ๑๔ ๖๓.๖  ๑๑ ๖๘.๗ 

ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ๔๗ ๘๘.๗ ๓๘ ๘๒.๖  ๒๐ ๙๐.๙ ๑๓ ๘๑.๓ 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชน

๓๔ ๖๔.๑ ๒๓ ๕๐  ๑๕ ๖๘.๒  ๑๒ ๗๕.๐ 

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำไม้ ๔๒ ๗๙.๒ ๒๓ ๕๐  ๑๙ ๘๖.๔  ๑๒ ๗๕.๐ 

หมำยเหตุ ด้ำนที่ได้รับประโยชน์ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๑๐๒) การได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๕๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔ และไม่ได้รับ

ประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ 

ส�ำหรับประโยชน์ท่ีได้รบัจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รบัประโยชน์ด้ำนกำรส่งเสรมิและพฒันำ

อำชีพ จ�ำนวน ๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗ รองลงมำด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำไม้ จ�ำนวน ๔๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒ และน้อยที่สุดด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๔๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๓ และไม่ได้รบัประโยชน์

จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘

ส�ำหรับประโยชน์ท่ีได้รบัจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รบัประโยชน์ด้ำนกำรส่งเสรมิและพฒันำ

อำชีพ จ�ำนวน ๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖ รองลงมำด้ำนพัฒนำแหล่งน�้ำ จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒ และน้อยทีส่ดุด้ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน จ�ำนวน ๑๗ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 

๓๗.๐

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ  แสดงกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ พบว่ำ 

ทั้งหมดได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

ส�ำหรับประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำร

ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ รองลงมำด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่ำไม้ จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ และน้อยที่สุดด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน จ�ำนวน 

๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘

มละบริ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ พบว่ำ 

ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และไม่ได้รบัประโยชน์

จำกโครงกำรฯ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 

ส�ำหรับประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำร

ส่งเสรมิและพฒันำอำชพี จ�ำนวน ๑๓ ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓ รองลงมำเท่ำกนั คอื ด้ำนกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตประชำชน และด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำไม้ จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ 

และน้อยที่สุด ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางท่ี ๑๐๓ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ  แสดงระดบัความพงึพอใจทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนนุ

จากโครงการฯ ด้านการศึกษา ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

    พอใจมำกที่สุด ๒ ๓.๔ ๑ ๑.๖ - - - - 

    พอใจมำก ๕ ๘.๖ ๗ ๑๑.๑ ๓ ๑๓.๖ ๑ ๖.๓ 

    พอใจปำนกลำง ๒๐ ๓๔.๕ ๙ ๑๔.๓ ๕ ๒๒.๗  ๒ ๑๒.๕ 

    พอใจน้อย ๒๔ ๔๑.๔ ๒๖ ๔๑.๓ ๙ ๔๐.๙  ๖ ๓๗.๕ 

    พอใจน้อยที่สุด ๗ ๑๒.๑ ๒๐ ๓๑.๘ ๕ ๒๒.๗  ๗ ๔๓.๗ 

คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๘

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

    พอใจมำกที่สุด ๗ ๑๒.๑ ๖ ๙.๕ ๒ ๙.๑ ๔ ๒๕.๐ 

    พอใจมำก ๑๓ ๒๒.๔ ๒๓ ๓๖.๕ ๑๐ ๔๕.๕ ๙ ๕๖.๒ 

    พอใจปำนกลำง ๓๒ ๕๕.๒ ๒๑ ๓๓.๓ ๗ ๓๑.๘  ๒ ๑๒.๕ 

    พอใจน้อย ๖ ๑๐.๓ ๘ ๑๒.๗ ๓ ๑๓.๖  ๑ ๖.๓ 

    พอใจน้อยที่สุด - - ๕ ๗.๙ - -  - - 

 คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๐

๑๐๓) แสดงระดบัความพงึพอใจเก่ียวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านการศกึษาก่อน และ

หลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนบัสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรศกึษำก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๔.๕ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔  โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๕ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๒.๔ และน้อยที่สุดพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๔ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรศึกษำก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๑.๘ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๑ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๓.๓ และน้อยทีส่ดุพึงพอใจน้อยทีส่ดุ จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๗.๙ โดยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ำกับ ๓.๓ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรศึกษำก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำเท่ำกัน คือ พึงพอใจปำนกลำง และพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน 

๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๓ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยทีส่ดุพงึพอใจมำกทีสุ่ด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

มละบร ิข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ ด้ำนกำรศึกษำก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน             

๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และ

น้อยที่สุดพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๘ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒ รองลงมำพึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๕.๐ และน้อยที่สุดพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐ 

คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที ่๑๐๔ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ แสดงระดับความพงึพอใจทีเ่ก่ียวกับการสนับสนุน

จากโครงการฯ ด้านสาธารณสุข ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจก่อน
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

    พอใจมำกที่สุด ๑ ๑.๗ - - - -  - - 

    พอใจมำก ๔ ๖.๙ ๔ ๖.๔ - -  - -

    พอใจปำนกลำง ๒๐ ๓๔.๕ ๑๗ ๒๗.๐ ๘ ๓๖.๔  ๓ ๑๘.๗ 

    พอใจน้อย ๒๗ ๔๖.๖ ๓๒ ๕๐.๘ ๑๐ ๔๕.๕  ๕ ๓๑. ๓

    พอใจน้อยที่สุด ๖ ๑๐.๓ ๑๐ ๑๕.๙ ๔ ๑๘.๒  ๘ ๕๐.๐ 

 คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๖

ระดับควำมพึงพอใจหลัง
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

    พอใจมำกที่สุด ๔ ๖.๙ ๔ ๖.๔ - -  ๒ ๑๒.๕ 

    พอใจมำก ๒๔ ๔๑.๔ ๓๐ ๔๗.๖ ๑๔ ๖๓.๖ ๑๒ ๗๕.๐ 

    พอใจปำนกลำง ๒๗ ๔๖.๕ ๒๔ ๓๘.๑ ๘ ๓๖.๔ ๒ ๑๒.๕ 

    พอใจน้อย ๓ ๕.๒ ๔ ๖.๔ - -  - - 

    พอใจน้อยที่สุด - - ๑ ๑.๖ - -  - -

 คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๐

๑๐๔) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านสาธารณสุขก่อน 

และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนับสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนสำธำรณสุขก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจ

น้อย จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดย

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๔ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔๑.๔ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๕ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนสำธำรณสขุก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๗.๐ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๒ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๘.๑ และน้อยที่สุดคือ พึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕๐ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนสำธำรณสขุก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๑๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำพงึพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๘ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ 

และน้อยที่สุดคือ พึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๒ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๖.๔ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖ คะแนน 

มละบร ิข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ   ด้ำนสำธำรณสุขก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพงึพอใจน้อยทีส่ดุ จ�ำนวน 

๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ และน้อย

ที่สุดคือ พึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๖ 

คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำเท่ำกนั คือ พงึพอใจมำกทีส่ดุ และพงึพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางท่ี ๑๐๕ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ  แสดงระดบัความพงึพอใจทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนนุ

จากโครงการฯ ด้านคุณภาพชีวิต ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

        

    พอใจมำกที่สุด - - - - - -  - - 

    พอใจมำก ๕ ๘.๖ ๔ ๖.๔ ๑ ๔.๖ ๑ ๖.๓

    พอใจปำนกลำง ๒๙ ๕๐.๐ ๒๒ ๓๔.๙ ๙ ๔๐.๙ ๓ ๑๘.๗

    พอใจน้อย ๒๑ ๓๖.๒ ๓๐ ๔๗.๖ ๘ ๓๖.๔ ๖ ๓๗.๕

    พอใจน้อยที่สุด ๓ ๕.๒ ๗ ๑๑.๑ ๔ ๑๘.๒ ๖ ๓๗.๕

คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจก่อน
เข้ำโครงกำร

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๙

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๓ ๕.๒ ๗ ๑๑.๑ - - ๓ ๑๘.๗

พอใจมำก ๒๖ ๔๔.๘ ๒๕ ๓๙.๗ ๑๕ ๖๘.๒ ๑๑ ๖๘.๗

พอใจปำนกลำง ๒๕ ๔๓.๑ ๒๖ ๔๑.๓ ๖ ๒๗.๓ ๒ ๑๒.๕

พอใจน้อย ๔ ๖.๙ ๕ ๗.๙ ๑ ๔.๖  - - 

พอใจน้อยที่สุด - - - - - -  - -

คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๑

๑๐๕) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านคุณภาพชีวิตก่อน 

และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนับสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนคุณภำพชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจ

ปำนกลำง จ�ำนวน ๒๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒ และควำมพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๖ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๓.๑ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๔ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนคณุภำพชวิีตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพงึพอใจน้อย จ�ำนวน 

๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๔.๙ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๔ คะแนน

ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๙.๗ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๕ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนคุณภำพชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๖.๔ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๓ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๗.๓ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖  คะแนน

มละบร ิข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ ด้ำนคุณภำพชีวิตก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ               

พงึพอใจน้อย และน้อยท่ีสุด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ รองลงมำพงึพอใจปำนกลำง จ�ำนวน 

๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๙ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๗ รองลงมำพงึพอใจมำกทีส่ดุ จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ 

๑๘.๗ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๔.๑ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที ่๑๐๖ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ แสดงระดับความพงึพอใจทีเ่ก่ียวกับการสนับสนุน

จากโครงการฯ  ด้านการเกษตร ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด   - - - - - -

พอใจมำก ๔ ๖.๙ ๖ ๙.๕ - - ๑ ๖.๓

พอใจปำนกลำง ๒๐ ๓๔.๕ ๑๖ ๒๕.๔ ๑๐ ๔๕.๕ ๑ ๖.๓

พอใจน้อย ๒๘ ๔๘.๓ ๒๗ ๔๒.๗ ๑๐ ๔๕.๕ ๘ ๕๐.๐

พอใจน้อยที่สุด ๖ ๑๐.๓ ๑๔ ๒๒.๒ ๒ ๙.๑ ๖ ๓๗.๕

คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๘

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๕ ๘.๖ ๓ ๔.๘ ๒ ๙.๑  ๒ ๑๒.๕ 

พอใจมำก ๒๗ ๔๖.๖ ๒๙ ๔๖.๐ ๑๒ ๕๔.๖  ๑๒ ๗๕.๐ 

พอใจปำนกลำง ๒๔ ๔๑.๔ ๒๖ ๔๑.๓ ๘ ๓๖.๔  ๒ ๑๒.๕ 

พอใจน้อย ๒ ๓.๔ ๕ ๗.๙ - - - -

พอใจน้อยที่สุด - - - - - - - -

คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจหลังเข้ำ
โครงกำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๗

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๐

๑๐๖) แสดงระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านการเกษตรก่อน 

และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ  แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนบัสนนุจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรเกษตรก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพงึพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๔.๕ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๒.๔ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๑.๔ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖ คะแนน

บ้านผาสขุ  ข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดบัควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุ

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรเกษตรก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๕.๔ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๒ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๒๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๑.๓ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรเกษตรก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ 

ปำนกลำง และน้อย จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๔ คะแนน 

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๖.๔ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๗ คะแนน

มละบร ิข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ ด้ำนกำรเกษตรก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๘ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ 

และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ มีระดับควำมพึงพอใจมำกและปำนกลำง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๘ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำเท่ำกนั คือ พงึพอใจมำกทีส่ดุ และพงึพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐ คะแนน 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที ่๑๐๗ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ แสดงระดับความพงึพอใจทีเ่ก่ียวกับการสนับสนุน

จากโครงการฯ  ด้านการประมง ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด - - - - - -  - - 

พอใจมำก ๒ ๓.๔ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๖  - - 

พอใจปำนกลำง ๑๗ ๒๙.๓ ๗ ๑๑.๑ ๕ ๒๒.๗  ๑ ๖.๓ 

พอใจน้อย ๒๘ ๔๘.๓ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๐ ๔๕.๕  ๕ ๓๑.๒ 

พอใจน้อยที่สุด ๑๑ ๑๙ ๒๗ ๔๒.๙ ๖ ๒๗.๓  ๑๐ ๖๒.๕ 

คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจก่อน
เข้ำโครงกำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๘

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๔

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๒๓ ๓๙.๗ ๔ ๖.๔ ๑ ๔.๖  - - 

พอใจมำก ๒๑ ๓๖.๒ ๑๙ ๓๐.๒ ๙ ๔๐.๙  ๘ ๕๐.๐ 

พอใจปำนกลำง ๘ ๑๓.๘ ๑๙ ๓๐.๒ ๑๐ ๔๕.๕  ๖ ๓๗.๕ 

พอใจน้อย ๕ ๘.๖ ๑๔ ๒๒.๒ ๑ ๔.๖  ๑ ๖.๒ 

พอใจน้อยที่สุด ๑ ๑.๗ ๗ ๑๑.๑ ๑ ๔.๖  ๑ ๖.๒ 

คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๐

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

๑๐๗) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านการประมงก่อน 

และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนบัสนนุจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรประมงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพงึพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๒๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๙.๓ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๒.๒ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพงึพอใจมำกทีส่ดุ 

จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๖.๒ และน้อยที่สุดพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๔ คะแนน

บ้านผาสขุ ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรด�ำเนินโครงกำรฯ  แสดงระดบัควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุ

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรประมงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ 

และน้อยท่ีสดุพงึพอใจมำก จ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔.๘ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๑.๘ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน 

คือ พอใจมำกและพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ รองลงมำพึงพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๐  คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรประมงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๑๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำพึงพอใจน้อยทีสุ่ด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๒๗.๓ 

และน้อยท่ีสดุพงึพอใจมำก จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๒.๑ คะแนน

ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔๐.๙ และน้อยทีส่ดุเท่ำกนั คอื พงึพอใจมำกท่ีสุด พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยท่ีสุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๔ คะแนน

มละบร ิข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ ด้ำนกำรประมงก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจน้อยทีสุ่ด จ�ำนวน 

๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ 

และน้อยที่สุดพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๔ 

คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๘ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 

๓๗.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕  คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางท่ี ๑๐๘ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ  แสดงระดบัความพงึพอใจทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนนุ

จากโครงการฯ ด้านปศุสัตว์ ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ระดับความ
พึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด - - - - - -  - - 

พอใจมำก ๔ ๖.๙ ๕ ๗.๙ ๑ ๔.๕  - - 

พอใจปำนกลำง ๑๖ ๒๗.๖ ๑๐ ๑๕.๙ ๔ ๑๘.๒ ๑ ๖.๓

พอใจน้อย ๓๐ ๕๑.๗ ๓๐ ๔๗.๖ ๑๔ ๖๓.๖ ๗ ๔๓.๗

พอใจน้อยที่สุด ๘ ๑๓.๘ ๑๘ ๒๘.๖ ๓ ๑๓.๖ ๘ ๕๐.๐

 คะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจก่อนเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๐

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๖

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๓ ๕.๒ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕ ๒ ๑๒.๕

พอใจมำก ๒๐ ๓๔.๕ ๑๗ ๒๗.๐ ๑๐ ๔๕.๕ ๑๑ ๖๘.๗

พอใจปำนกลำง ๒๐ ๓๔.๕ ๒๔ ๓๘.๑ ๑๐ ๔๕.๕ ๒ ๑๒.๕

พอใจน้อย ๑๒ ๒๐.๗ ๑๕ ๒๓.๘ ๑ ๔.๕ ๑ ๖.๓

พอใจน้อยที่สุด ๓ ๕.๒ ๔ ๖.๔ - -  - - 

 คะแนนระดับควำม
พึงพอใจหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๐

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๙

๑๐๘) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านปศุสัตว์ก่อน และ

หลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนับสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนปศุสัตว์ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๓๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๗.๖ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๒.๓ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน คือ 

พอใจมำก และพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๔.๕ รองลงมำพงึพอใจน้อย จ�ำนวน 

๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ พึงพอใจมำกที่สุด และพึงพอใจน้อยที่สุด 

จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๑ คะแนน

บ้านผาสขุ ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรด�ำเนินโครงกำรฯ  แสดงระดบัควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุ

จำกโครงกำรฯ ด้ำนปศสุตัว์ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๓๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ รองลงมำพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ 

และน้อยท่ีสดุพงึพอใจมำก จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๗.๙ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๒.๐ คะแนน

ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๒๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๗ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๐ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนปศสุตัว์ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๑๔ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ 

และน้อยท่ีสดุพงึพอใจมำก จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๒.๑ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน 

คือ พอใจมำก และพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำเท่ำกัน คือ 

พึงพอใจมำกที่สุด และพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๕ คะแนน

มละบร ิข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ ด้ำนปศุสัตว์ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๘ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ และ

น้อยที่สุดพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๖ 

คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๗ รองลงมำเท่ำกนั คือ พงึพอใจมำกทีส่ดุ และพงึพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ และน้อยที่สุดพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙  คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางท่ี ๑๐๙ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ  แสดงระดบัความพงึพอใจทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนนุ

จากโครงการฯ  ด้านองค์ความรู้ ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่าง
ทางหลวง

บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจก่อน
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด - - ๑ ๑.๖ - -  - - 

พอใจมำก ๕ ๘.๖ ๓ ๔.๘ ๓ ๑๓.๖  - - 

พอใจปำนกลำง ๑๔ ๒๔.๑ ๑๔ ๒๒.๒ ๔ ๑๘.๒  - - 

พอใจน้อย ๓๒ ๕๕.๒ ๓๑ ๔๙.๒ ๑๓ ๕๙.๑  ๗ ๔๓.๗ 

พอใจน้อยที่สุด ๗ ๑๒.๑ ๑๔ ๒๒.๒ ๒ ๙.๑  ๙ ๕๖.๓ 

 คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจก่อนเข้ำร่วมโครง
กำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๔

ระดับควำมพึงพอใจหลัง
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๒ ๓.๔ ๒ ๓.๒ ๒ ๙.๑ ๒ ๑๒.๕

พอใจมำก ๒๑ ๓๖.๒ ๒๘ ๔๔.๔ ๑๑ ๕๐.๐ ๑๒ ๗๕.๐

พอใจปำนกลำง ๒๗ ๔๖.๖ ๒๕ ๓๙.๗ ๗ ๓๑.๘ ๑ ๖.๒

พอใจน้อย ๗ ๑๒.๑ ๖ ๙.๕ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

พอใจน้อยที่สุด ๑ ๑.๗ ๒ ๓.๒ - -  - - 

 คะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๖

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๙

๑๐๙) แสดงระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านองค์ความรู้ก่อน 

และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนบัสนนุจำกโครงกำรฯ ด้ำนองค์ควำมรูก่้อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๓๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๔.๑ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๒.๓ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๖.๒ และน้อยที่สุดพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๓.๓ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนองค์ควำมรู้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒ รองลงมำเท่ำกัน คือ พึงพอใจปำนกลำง และพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน 

๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๑ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๒๘ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๔๔.๔ รองลงมำมรีะดบัควำมพงึพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๕ ครวัเรอืน

คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ พึงพอใจมำกที่สุด และพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๔  คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนองค์ควำมรู้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๑๓ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำพงึพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ 

และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อยที่สุด  จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๔ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ พึงพอใจมำกที่สุด และพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๙.๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖ คะแนน

มละบริ ข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ  แสดงระดับควำมพงึพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ ด้ำนองค์ควำมรูก่้อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพึงพอใจน้อยทีสุ่ด จ�ำนวน 

๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ โดย

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๔  คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำพงึพอใจมำกทีส่ดุ จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ 

๑๒.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ พึงพอใจปำนกลำงและพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๖.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางท่ี ๑๑๐ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ  แสดงระดบัความพงึพอใจทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนนุ

จากโครงการฯ ด้านเศรษฐกิจ ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด - - - - - -  - - 

พอใจมำก ๖ ๑๐.๓ ๒ ๓.๒ ๔ ๑๘.๒  - - 

พอใจปำนกลำง ๒๐ ๓๔.๕ ๒๓ ๓๖.๕ ๔ ๑๘.๒  ๒ ๑๒.๖ 

พอใจน้อย ๒๖ ๔๔.๙ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๓ ๕๙.๑  ๗ ๔๓.๗ 

พอใจน้อยที่สุด ๖ ๑๐.๓ ๑๒ ๑๙.๑ ๑ ๔.๖  ๗ ๔๓.๗ 

คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๗

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๑ ๑.๗ ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๖ ๒ ๑๒.๕

พอใจมำก ๒๗ ๔๖.๖ ๑๘ ๒๘.๖ ๙ ๔๐.๙ ๑๐ ๖๒.๕

พอใจปำนกลำง ๑๘ ๓๑.๐ ๒๙ ๔๖.๐ ๑๐ ๔๕.๕ ๓ ๑๘.๗

พอใจน้อย ๑๑ ๑๙.๐ ๑๒ ๑๙.๑ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๓

พอใจน้อยที่สุด ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - -  - - 

คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ  

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๘

๑๑๐) แสดงระดบัความพึงพอใจเก่ียวกับการสนบัสนนุจากโครงการฯ ด้านเศรษฐกิจก่อน และ

หลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนับสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนเศรษฐกิจก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๐ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๔.๕ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ พึงพอใจมำกและพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๕ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๒๗ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๔๖.๖ รองลงมำมรีะดบัควำมพงึพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๘ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ พอใจมำกที่สุดและพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๑ คะแนน

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนเศรษฐกิจก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน 

๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๖.๕ และน้อยที่สุด คือพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 

๒.๒ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจ              

ปำนกลำง จ�ำนวน ๒๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ และน้อยท่ีสุด คือ พึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนเศรษฐกิจก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน                

๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำเท่ำกัน คือ พึงพอใจมำก และพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน                       

๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๔.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๕ คะแนน

ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔๐.๙ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๓.๑ คะแนน

มละบร ิข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ ด้ำนเศรษฐกิจก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกัน คือ พึงพอใจน้อยและพึงพอใจ

น้อยที่สุด จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๗ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๘.๗ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๘ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางท่ี ๑๑๑ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ  แสดงระดบัความพงึพอใจทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนนุ

จากโครงการฯ ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด - - - - - -  - - 

พอใจมำก ๓ ๕.๒ ๕ ๗.๙ ๑ ๔.๖  - - 

พอใจปำนกลำง ๑๒ ๒๐.๗ ๑๐ ๑๕.๙ ๔ ๑๘.๒ ๒ ๑๒.๕

พอใจน้อย ๒๗ ๔๖.๕ ๒๖ ๔๑.๓ ๑๓ ๕๙.๑ ๕ ๓๑.๒

พอใจน้อยที่สุด ๑๖ ๒๗.๖ ๒๒ ๓๔.๙ ๔ ๑๘.๒ ๙ ๕๖.๓

 คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๐

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๖

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๔ ๖.๙ ๖ ๙.๕ ๑ ๔.๖ ๑ ๖.๒

พอใจมำก ๑๙ ๓๒.๘ ๓๑ ๔๙.๒ ๘ ๓๖.๔ ๑๒ ๗๕.๐

พอใจปำนกลำง ๑๙ ๓๒.๘ ๑๗ ๒๗.๐ ๙ ๔๐.๙ ๑ ๖.๒

พอใจน้อย ๑๕ ๒๕.๘ ๘ ๑๒.๗ ๔ ๑๘.๒ ๒ ๑๒.๖

พอใจน้อยที่สุด ๑ ๑.๗ ๑ ๑.๖ - -  - - 

 คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๗

๑๑๑) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านการสนับสนุนจาก

ภาครัฐก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนบัสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรสนับสนนุจำกภำครฐัก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดบัควำม

พงึพอใจน้อย จ�ำนวน ๒๗ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รองลงมำพึงพอใจน้อยทีส่ดุ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๑ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจเท่ำกัน 

คือ พอใจมำกและพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘ รองลงมำพึงพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒ คะแนน

บ้านผาสขุ ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรด�ำเนินโครงกำรฯ  แสดงระดบัควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุ

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรสนบัสนนุจำกภำครฐัก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพงึพอใจ

น้อย จ�ำนวน ๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมำพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๐ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๗.๐ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรสนบัสนนุจำกภำครฐัก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพงึพอใจ

น้อย จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำเท่ำกัน คือ พึงพอใจปำนกลำง และพึงพอใจ

น้อยที่สุด จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๑ คะแนน

ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๖.๔ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๓.๓ คะแนน

มละบร ิข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรฯ ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำครัฐก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจ

น้อยที่สุด จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๑.๒ และน้อยที่สุด คือ พอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๖ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๒.๖ และน้อยที่สุดเท่ำกัน คือ พึงพอใจมำกที่สุดและปำนกลำง จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๗ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางท่ี ๑๑๒ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ  แสดงระดบัความพงึพอใจทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนนุ

จากโครงการฯ  ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชน ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

        

 พอใจมำกที่สุด - - ๑ ๑.๖ - -  - - 

 พอใจมำก - - ๓ ๔.๘ ๑ ๔.๕  - - 

 พอใจปำนกลำง ๘ ๑๓.๘ ๘ ๑๒.๗ ๒ ๙.๑  - - 

 พอใจน้อย ๒๕ ๔๓.๑ ๒๐ ๓๑.๘ ๙ ๔๐.๙  ๖ ๓๗.๕ 

 พอใจน้อยที่สุด ๒๕ ๔๓.๑ ๓๑ ๔๙.๒ ๑๐ ๔๕.๕  ๑๐ ๖๒.๕ 

 คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๗

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๘

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๗

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๔

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๑ ๑.๗ ๓ ๔.๘ - - ๑ ๖.๓

พอใจมำก ๙ ๑๕.๕ ๑๒ ๑๙.๑ ๒ ๙.๑ ๕ ๓๑.๒

พอใจปำนกลำง ๘ ๑๓.๘ ๑๔ ๒๒.๒ ๗ ๓๑.๘ ๓ ๑๘.๗

พอใจน้อย ๓๑ ๕๓.๕ ๑๗ ๒๗.๐ ๕ ๒๒.๗ ๒ ๑๒.๕

พอใจน้อยที่สุด ๙ ๑๕.๕ ๑๗ ๒๗.๐ ๘ ๓๖.๔ ๕ ๓๑.๒

 คะแนนเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๓

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๑

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๗

๑๑๒) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนบัสนนุจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรสนบัสนนุจำกภำคเอกชนก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกนั 

คือพึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ รองลงมำพึงพอใจ

ปำนกลำง จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๗ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕ รองลงมำเท่ำกัน คือ พึงพอใจมำกและพึงพอใจน้อยที่สุด 

จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๓ คะแนน

บ้านผาสขุ ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรด�ำเนินโครงกำรฯ  แสดงระดบัควำมพึงพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุ

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึง

พอใจน้อยทีส่ดุ จ�ำนวน ๓๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๔๙.๒ รองลงมำมพีงึพอใจน้อย จ�ำนวน ๒๐ ครวัเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ โดย

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๘ คะแนน 

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกัน คือ พึงพอใจน้อย และ

น้อยที่สุด จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ โดย

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๕ คะแนน

ขยายผล แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรสนับสนุนจำก

ภำคเอกชนก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ และน้อยที่สุด

พึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๗ คะแนน    

ส�ำหรบัระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดับควำมพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

จ�ำนวน ๘ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๖.๔ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๗ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 

๓๑.๘ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๑ 

คะแนน

มละบริ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรสนับสนุนจำก

ภำคเอกชนก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๑๐ ครัวเรือน                

คดิเป็นร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมำพงึพอใจน้อย จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๓๗.๕ โดยมคีะแนนเฉลีย่

เท่ำกับ ๑.๔ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เท่ำกัน คือ พึงพอใจมำก และ

พอใจน้อยท่ีสดุ จ�ำนวน ๕ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๑.๒ รองลงมำมพีงึพอใจปำนกลำงจ�ำนวน ๓ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๗ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที ่๑๑๓ ข้อมลูด้านการด�าเนนิงานโครงการฯ แสดงระดับความพงึพอใจทีเ่ก่ียวกับการสนับสนุน

จากโครงการฯ  ด้านการได้รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ

ความพึงพอใจ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

 พอใจมำกที่สุด - - ๑ ๑.๖ - -  - - 

พอใจมำก - - ๓ ๔.๘ - -  - - 

พอใจปำนกลำง ๙ ๑๕.๕ ๒๐ ๓๑.๘ ๖ ๒๗.๓  ๒ ๑๒.๕ 

พอใจน้อย ๓๑ ๕๓.๕ ๒๒ ๓๔.๙ ๙ ๔๐.๙  ๘ ๕๐.๐ 

พอใจน้อยที่สุด ๑๘ ๓๑.๐ ๑๗ ๒๗ ๗ ๓๑.๘  ๖ ๓๗.๕ 

 คะแนนควำมพึงพอใจ
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๘

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๒

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๙

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๑.๗

ระดับควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

        

พอใจมำกที่สุด ๑ ๑.๗ ๒ ๓.๒ - -  - - 

พอใจมำก ๔ ๖.๙ ๑๗ ๒๗.๐ ๑ ๔.๖ ๖ ๓๗.๕

พอใจปำนกลำง ๑๙ ๓๒.๘ ๒๙ ๔๖.๐ ๑๓ ๕๙.๑ ๕ ๓๑.๓

พอใจน้อย ๒๕ ๔๓.๑ ๘ ๑๒.๗ ๔ ๑๘.๒ ๒ ๑๒.๕

พอใจน้อยที่สุด ๙ ๑๕.๕ ๗ ๑๑.๑ ๔ ๑๘.๒ ๓ ๑๘.๗

คะแนนควำมพึงพอใจ
หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๐

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๕

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๒.๙

๑๑๓) แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนจากโครงการฯ ด้านอื่น ๆ ก่อน และ

หลังเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

สนับสนุนจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนอื่น ๆ  ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่         

มรีะดับควำมพงึพอใจน้อย จ�ำนวน ๓๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๓.๕ รองลงมำพึงพอใจน้อยทีส่ดุ จ�ำนวน                

๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๕.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๘ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 

จ�ำนวน ๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ รองลงมำมีควำมพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๑๙ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดย

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ  ๒.๔ คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



246ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

บ้านผาสขุ  ข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ  แสดงระดบัควำมพงึพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุ

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนอื่น ๆ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่ มีระดับ

ควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๒๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒๐ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๒ คะแนน

ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๒๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๗.๐ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจมำกที่สุด จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับ ๓.๐ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนอื่น ๆ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับ              

ควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ รองลงมำพึงพอใจน้อยที่สุด จ�ำนวน ๗ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ และน้อยที่สุด คือ พึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๒๗.๓ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๙ คะแนน 

ส�ำหรับระดบัควำมพงึพอใจหลงัเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มรีะดบัควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ รองลงมำเท่ำกัน คือ พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด 

จ�ำนวน ๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ และน้อยที่สุดพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๔.๖ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๒.๕ คะแนน

มละบร ิแสดงระดบัควำมพงึพอใจเกีย่วกบักำรสนบัสนนุจำกโครงกำรฯ ด้ำนกำรได้รบักำรสนบัสนนุ

ในด้ำนอื่น ๆ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจน้อย จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน 

คดิเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมำพงึพอใจน้อยทีสุ่ด จ�ำนวน ๖ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และน้อยทีส่ดุ 

พึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๑.๗ คะแนน

ส�ำหรับระดับควำมพึงพอใจหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจมำก 

จ�ำนวน ๖ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๓๗.๕ รองลงมำพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๕ ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 

๓๑.๓ และน้อยทีส่ดุ คอื พงึพอใจน้อย จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๒.๕ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั 

๒.๙  คะแนน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๑๑๔ ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ  แสดงความต้องการให้โครงการฯ ส่งเสริมให้การ

สนับสนุน

ความต้องการ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ด้ำนที่ต้องกำรให้สนับสนุน         

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๓๘ ๖๕.๕ ๑๙ ๓๐.๒ ๑๒ ๕๔.๕ ๑๒ ๗๕.๐

พัฒนำแหล่งน�้ำ ๔๗ ๘๑.๐ ๔๒ ๖๖.๗ ๒๑ ๙๕.๕ ๑๐ ๖๒.๕

ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ๔๘ ๘๒.๘ ๔๕ ๗๑.๔ ๑๘ ๘๑.๘ ๑๓ ๘๑.๒

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชน

๔๐ ๖๙.๐ ๓๓ ๕๒.๔ ๑๓ ๕๙.๑ ๑๑ ๖๘.๗

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำไม้ ๓๕ ๖๐.๓ ๒๒ ๓๔.๙ ๑๒ ๕๔.๕ ๑๐ ๖๒.๕

อื่น ๆ ๑ ๑.๗ ๒ ๓.๒ ๒ ๙.๑ ๑ ๖.๒

หมายเหตุ ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ

๑๑๔) แสดงความต้องการให้โครงการฯ ส่งเสริมให้การสนับสนุน

บ้านห่างทางหลวง ข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรฯ แสดงควำมต้องกำรให้โครงกำรฯ ส่งเสรมิ

ให้กำรสนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้สนับสนุนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน ๔๘ ครัวเรือน   

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ รองลงมำกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ จ�ำนวน ๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ และ

น้อยที่สุดอื่น ๆ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงควำมต้องกำรให้โครงกำรฯ ส่งเสริมให้กำร

สนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้สนับสนุนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน ๔๕ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมำกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ จ�ำนวน ๔๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ และ

น้อยที่สุดคืออื่น ๆ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงควำมต้องกำรให้โครงกำรฯ ส่งเสริมให้กำร

สนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ จ�ำนวน ๒๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๙๕.๕ รองลงมำส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน ๑๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘ และน้อยที่สุดคือ

อื่น ๆ จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบริ ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงควำมต้องกำรให้โครงกำรฯ ส่งเสริมให้กำร

สนับสนุน พบว่ำ ส่วนใหญ่ต้องกำรให้สนับสนุนกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน ๑๓ ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒ รองลงมำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน จ�ำนวน ๑๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ 

และน้อยที่สุดอื่น ๆ จ�ำนวน ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตารางที่ ๑๑๕ ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ  แสดงการไปร่วมรับเสด็จฯ

การไปร่วมรับเสด็จฯ

จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เคยไปร่วมรับเสด็จฯ ๕๐ ๘๖.๒ ๕๗ ๙๐.๕ ๒๐ ๙๐.๙ ๑๖ ๑๐๐.๐

ไม่เคยไปร่วมรับเสด็จฯ ๘ ๑๓.๘ ๖ ๙.๕ ๒ ๙.๑ - -

๑๑๕) การไปร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรไปร่วมรับเสด็จ พบว่ำ                 

ส่วนใหญ่เคยไปร่วมรับเสด็จฯ จ�ำนวน ๕๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ และไม่เคยไปร่วมรับเสด็จฯ 

จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘

บ้านผาสุข ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรไปร่วมรับเสด็จฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่

เคยไปร่วมรับเสด็จฯ จ�ำนวน ๕๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕ และไม่เคยไปร่วมรับเสด็จฯ จ�ำนวน                    

๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕

ขยายผล ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรไปร่วมรับเสด็จฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่เคยไป

ร่วมรับเสดจ็ฯ จ�ำนวน ๒๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๙๐.๙ และไม่เคยไปร่วมรบัเสดจ็ฯ จ�ำนวน ๒ ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

มละบร ิข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ แสดงกำรไปร่วมรับเสด็จฯ พบว่ำ ทั้งหมดเคยไปร่วม

รับเสด็จฯ จ�ำนวน ๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตอนที ่๒ : ขอ้มลูดา้นประโยชนที์ไ่ดรั้บ/ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

ตารางที่ ๑๑๖ ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการฯ  แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการได้เข้าร่วม

โครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ความพึงพอใจ จ�านวนตัวอย่าง
= ๕๘

จ�านวนตัวอย่าง
= ๖๓

จ�านวนตัวอย่าง
= ๒๒

จ�านวนตัวอย่าง
= ๑๖

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข บ้านขยายผล มละบริ  

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

พอใจมำกที่สุด ๑๒ ๒๐.๗ ๘ ๑๒.๗ ๔ ๑๘.๒ ๓ ๑๘.๗

พอใจมำก ๑๕ ๒๕.๙ ๑๔ ๒๒.๒ ๘ ๓๖.๔ ๑๑ ๖๘.๗

พอใจปำนกลำง ๓๐ ๕๑.๗ ๓๖ ๕๗.๑ ๑๐ ๔๕.๕ ๒ ๑๒.๖

พอใจน้อย ๑ ๑.๗ ๔ ๖.๖ - - - -

พอใจน้อยที่สุด - - ๑ ๑.๖ - - - -

คะแนนควำม
พึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๗

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๔

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๗

คะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๑

ตอนที่ ๒ : ข้อมูลด้านประโยชน์ที่ได้รับ/ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า 

๑๑๖) แสดงระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการได้เข้าร่วมโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ

บ้านห่างทางหลวง ข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำร

ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 

จ�ำนวน ๓๐ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๕๑.๗ รองลงมำพงึพอใจมำก จ�ำนวน ๑๕ ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ ๒๕.๙ 

และน้อยทีส่ดุ คอื พงึพอใจน้อย จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ โดยมีคะแนนเฉลีย่เท่ำกับ ๓.๗ คะแนน

บ้านผาสขุ  ข้อมลูด้ำนกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ แสดงระดบัควำมพงึพอใจเก่ียวกบักำรได้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน 

๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ 

และน้อยทีส่ดุคอื พงึพอใจน้อยทีส่ดุ จ�ำนวน ๑ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑.๖ โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๓.๔ คะแนน

ขยายผล ข้อมูลด้ำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ  แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรได้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน 

๑๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ รองลงมำพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และ

น้อยทีส่ดุ คอื พงึพอใจมำกทีส่ดุ จ�ำนวน ๔ ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ ๑๘.๒ โดยมีคะแนนเฉลีย่เท่ำกบั ๓.๗ คะแนน

มละบริ ข้อมูลดำ้นกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ  แสดงระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรได้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจมำก จ�ำนวน ๑๑ ครัวเรือน 

คดิเปน็ร้อยละ ๖๘.๗ รองลงมำพงึพอใจมำกที่สดุ จ�ำนวน ๓ ครัวเรอืน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๘.๗ และนอ้ยที่สดุ 

คือพึงพอใจปำนกลำง จ�ำนวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑ คะแนน 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้

บ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุข ขยายผล มละบริ

ปัญหา อุปสรรค
ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
คือ ถนนไม่ดี น�้ำไม่เพียง
พอ เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยมำ
ดูแล ขำดกำรสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น 
ท่อน�้ำ พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ 
ขำดตลำดรองรับ มีกำร
ขโมยพันธุ์สัตว์ อยำกเข้ำ
ร่วมประชุมแต่ไม่ได้ไป 
ผลผลิตตกต�่ำ ค่ำปุ๋ย/ยำ
แพง และอยำกขยำย
พื้นที่ท�ำกิน

ข้อเสนอแนะ
ในกำรแก้ไขปัญหำ คือ 
อยำกให้เจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิ
ให้มำกขึ้น อยำกให้
ส�ำนักงำนโครงกำรฯ 
ปฏิบัติต่อเกษตรกรที่เป็น
สมำชิกทุกคนเท่ำเทียมกนั 
อยำกได้พันธุ์ทุเรียน ข้ำว 
หม่อน เงำะ ไผ่กิมซุง 
ระบบน�้ำ กำรกระจำยน�้ำ
ให้อย่ำงทั่วถึง อยำกให้
เจ้ำหน้ำที่ดูแลเรื่องดิน 
อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ช่วย
เหลือเรื่องกำรเดินทำง 
ต้องกำรให้ขยำยตลำด
รองรับผลผลิต อยำกให้
ส่งเสริมเรื่องปุ๋ย/ยำ 
อยำกให้อบรมให้ควำมรู้
เรื่องกำรประมง อยำกมี
ถนนที่สัญจรได้สะดวกขึ้น 
อยำกให้มีกำรส่งเสริม
อำชีพเสริมรำยได้ เพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน

ปัญหา อุปสรรค
- เจ้ำหน้ำที่ให้กำร
สนับสนุนไม่ต่อเนื่อง (เช่น 
แจกพันธุ์ไม้แต่เมื่อ
ผลผลิตออกมำไม่มีตลำด
รองรับ)
- ไม่ได้ใช้พื้นที่โครงกำรฯ 
(เพรำะไม่ให้ล้มป่ำ) 
- ขำดแรงงำน 
- ไม่มีเวลำ 
- ขำดทุน 
- ชรำ 
- ไม่มียำนพำหนะ 
- ไม่ส่งเสริมกำรท�ำเกษตร
ที่ยั่งยืน 
- กำรจัดสรรไม่ทั่วถึง 
- ให้พันธุ์พืชไม่ตรงตำม
ควำมต้องกำรเกษตรกร/ 
ปริมำณไม่พอเพียง 
- ขำดแคลนน�้ำ 
- กำรเดินทำงไม่สะดวก/
ไม่มีถนน 
- ไม่มีไฟฟ้ำในพื้นที่โครง
กำรฯ
ข้อเสนอแนะ
- อยำกให้ส่งเสริม และ
พัฒนำอำชีพ (ให้มั่นคง 
ให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น) 
- อยำกให้ส่งเสริม
กำรเกษตรที่ยั่งยืน 
- อยำกให้แจกพันธุ์พืช 
(กล้วย เงำะ ต๋ำว มะม่วง 
ลิ้นจี่ ข้ำว ละมุด ลองกอง 
ทุเรียน มะนำว) พันธุ์สัตว์ 
(ไก่) พันธุ์ปลำ กบ 
- อยำกให้เจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค
ส�ำหรับปัญหำ และ
อุปสรรค คือ น�้ำไม่เพียง
พอส�ำหรับกำรท�ำเกษตร/
ได้รับควำมช่วยเหลือไม่
เต็มที่ ขำดกำรติดตำม
ดูแล/ขำดถนนเข้ำพื้นที่
เกษตร และระบบ
กระจำยน�้ำเข้ำแปลง/
พื้นที่ไม่เพียงพอต่อกำร
ท�ำกำรเกษตรและกำร
ลงทุน/ดินในแปลงยังมี
ปัญหำ และขำดปุ๋ย

ข้อเสนอแนะ 
 อยำกให้มีกำรท�ำแทงค์
น�้ำในแปลง และท�ำระบบ
น�้ำอย่ำงถำวร/ขำดแคลน
น�้ำ และตลำดรองรับ
ผลผลิต/อยำกมีอำชีพ
เสริม เรียนท�ำอำหำร 
ช่วยหำตลำดรองรับ
ผลผลิตด้วย/อยำกให้
ประโยชน์จำกพื้นที่ของ
ตัวเองได้มำกกว่ำนี้ (ที่ดิน
ไม่มีโฉนด เป็นที่กรม
อุทยำน) /อยำกให้มำช่วย
เหลือเบิกนำ/หำน�้ำเข้ำมำ
ใช้กำรท�ำกำรเกษตร/ให้
ขุดบ่อปลำเพิ่ม/อยำกให้
จัดสรรน�้ำให้เพียงพอ/
แก้ไขระบบน�้ำ ท�ำที่กัก
เก็บน�้ำให้เพียงพอตลอด
ทั้งปี/อยำกให้ช่วยเหลือ
ชำวบ้ำนภำยใต้ควำม
ยุติธรรม

ปัญหา อุปสรรค
ส�ำหรับปัญหำและ
อุปสรรค คือ ไม่มี
ทะเบียนบ้ำนเป็นของ
ตนเองเนื่องจำกเป็นพื้นที่
ของโครงกำรฯ /ไม่มีที่ดิน
ท�ำกินเป็นของตัวเอง/
พื้นที่ไม่เพียงพอต่อกำร
ท�ำกำรเกษตร/ดินไม่อุดม
สมบูรณ์/มีปัญหำเรื่อง
กำรเดินทำง/ชีวิตควำม
เป็นอยู่ยังไม่ดีเท่ำที่ควร/
รำยได้น้อย/ค่ำใช้จ่ำยสูง/
ใช้ทะเบียนบ้ำนร่วมกัน
หลำยครอบครัวท�ำให้
ตำมหำทะเบียนบ้ำนยำก 
ข้อเสนอแนะ
อยำกมีไฟฟ้ำใช้/อยำกให้
หน่วยงำนรัฐออกเลข
ทะเบียนบ้ำน/อยำกมี
ระบบน�้ำที่สะอำด/อยำก
มีพื้นที่ท�ำกำรเกษตรเพิ่ม
ขึ้น/อยำกให้เจ้ำหน้ำที่
โครงกำรฯ จัดกิจกรรม
บ่อย ๆ /อยำกให้ปรับปรุง
ถนนไม่ให้เป็นหลุมเป็น
บ่อ/อยำกได้บ่อปลำ
ซีเมนต์ส�ำหรับเลี้ยงสัตว์
น�้ำส่วนรวม/อยำกให้
ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 
อำชีพมำกขึ้น/อยำกแยก
ทะเบียนเลขที่บ้ำน/อยำก
ศึกษำทำงด้ำนอำชีวะ-
ช่ำง เช่น กำรซ่อม
มอเตอร์ไซค์ 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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- สนับสนุนพืชพันธุ์ให้ตรง
กับควำมต้องกำรของ
เกษตรกร และมีปริมำณ
เพียงพอ
- พฒันำแหล่งน�ำ้/ท�ำฝำย/ 
จัดสรรระบบน�้ำเข้ำแปลง/ 
เปลี่ยนท่อน�้ำให้ใหม่
แทนของเก่ำที่ช�ำรุด
- อยำกให้ส่งเสริมแหล่ง
จ�ำหน่ำยผลผลิต 
- อยำกได้ที่ท�ำนำ 
- อยำกให้เจ้ำหน้ำที่จัด
กิจกรรมบ่อย ๆ 
- อยำกให้สนับสนุน
อุปกรณ์และควำมรู้
ในกำรท�ำประมง 
- อยำกให้รำคำผลผลิตดีข้ึน 
- อยำกให้มี ถนน ไฟฟ้ำ 
ในพื้นที่โครงกำรฯ 
- อยำกให้มีอิสระกำร
ปลูกพืชในพื้นที่โครงกำรฯ 
- อยำกได้พื้นที่โครงกำรฯ 
เป็นของตัวเอง 
- อยำกได้บ่อน�้ำนอกพื้นที่
โครงกำรฯ 
- อยำกให้พัฒนำน�้ำกิน
ให้มีควำมสะอำดยิ่งขึ้น 
- อยำกได้ที่ดินท�ำกิน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บทที ่๕ 
สรุปการส�ารวจข้อมูลเบือ้งต้น

โครงการศูนย์ภูฟา้พัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

จำกกำรส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นในโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จ

พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวดัน่ำน 

ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส�ำรวจข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข รำยได้ และคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนในพื้นท่ีโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี รวมทัง้กำรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเบือ้งต้นของ

โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดย กองติดตำมประประเมินผล ได้ท�ำกำรศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำร

ที่เกี่ยวข้อง และกำรศึกษำภำคสนำม ด้วยกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่

โครงกำรฯ มำเป็นตวัอย่ำงในกำรศกึษำ จ�ำนวน ๑๖ รำย และกำรเกบ็ข้อมลูจำกแบบสอบถำมจำกประชำชน

กลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่โครงกำรฯ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ ประชำชนในพื้นที่จัดสรร ๑๒๑ รำย  

กลุ่มที่ ๒ ประชำชนในพื้นที่ขยำยผล จ�ำนวน ๒๒ รำย

กลุ่มที่ ๓ ชนเผ่ำมละบริ จ�ำนวน ๑๖ รำย

ผลจำกกำรเก็บข้อมูลเบื้องต้นในโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จ

พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวดัน่ำน  

สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการด�าเนินงานของโครงการฯ

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ จนถึง ปี ๒๕๕๙ มีหลำยหน่วยงำนร่วมด�ำเนินงำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งมีผลกำร

ด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริที่ผ่ำนมำสรุปได้ดังนี้

การบริหารงาน

๑. สมเดจ็พระกนษิฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ทรงห่วงใย

รำษฎรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ท่ีอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดำร ได้ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในกำรพัฒนำช่วยเหลือ

รำษฎรมำอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรและทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธำร์ 

ณ บ้ำนบ่อหลวง อ�ำเภอบ่อเกลอืเมือ่วนัที ่๑๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๓๘ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริในกำรด�ำเนินงำน

พัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชนในโรงเรียนและศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ในพื้นท่ีทั้งสองอ�ำเภอ และทรงขยำยงำนพัฒนำในด้ำนอื่น ๆ ภำยใต้ชื่อ “โครงกำรภูฟ้ำพัฒนำตำมแนว
พระรำชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” ต่อมำ
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๒ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้จัดต้ัง “ศูนย์ศึกษำและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภูฟ้ำ” ขึ้นที่ ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่ำน โดยมีพระรำชประสงค์ ให้เป็นห้องเรียนและพิพิธภัณฑ์ส�ำหรับเด็กโดยเด็กสำมำรถมำศึกษำ
ค้นคว้ำ ท�ำโครงงำนต่ำง ๆ  รวมทัง้เป็นทีเ่รยีนวทิยำศำสตร์ และเป็นศนูย์ศกึษำกำรพฒันำส�ำหรบัประชำชน 
โดยด�ำเนินกำรศึกษำทดลอง เม่ือได้ผลส�ำเร็จแล้วจงึถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้แก่ประชำชนต่อไป รวมทัง้กำรอนรุกัษ์
วัฒนธรรมท้องถิน่ด้วย

๒. กำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
จึงได้มีแผนภูฟ้ำพัฒนำตำมพระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ขึ้น เพื่อเป็นหลักและแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ  
ประกอบด้วย ๔ แนวทำงหลัก คือ

 ๒.๑ กำรพฒันำเดก็และเยำวชนในโรงเรยีนและศนูย์กำรเรยีนชมุชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง”

 ๒.๒ กำรพัฒนำศูนย์ศึกษำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมภูฟ้ำ

 ๒.๓ กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพภำคเกษตรและอำชีพนอกภำคเกษตรที่สอดคล้อง
กับทรัพยำกรธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น

 ๒.๔ กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

๓. ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนภูฟ้ำพัฒนำตำมพระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ จัดท�ำโดย ส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จ
พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีส�ำนกัพระรำชวงั สวนจิตรลดำ 
กรุงเทพฯ 

๔. กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริได้ด�ำเนินกำรตำมกรอบแผนภูฟ้ำพัฒนำตำมแนว
พระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีทีผ่่ำน
มำหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ได้ด�ำเนนิกำรตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยโดยใช้งบประมำณของแต่ละหน่วยงำนในกำร
ด�ำเนนิงำนตำมกรอบและแนวทำงท่ีวำงไว้โดยม ีส�ำนกังำนโครงกำรสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ส�ำนักพระรำชวังเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินงำนสนอง
พระรำชด�ำริ

๕. เมือ่วันที ่๑๗ กมุภำพนัธ์ ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริกับนำยดนุชำ สินธวำนนท์ เลขำธิกำร กปร. ให้ทบทวน
ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำฯ ท่ีผ่ำนมำว่ำเป็นอย่ำงไร มีหน่วยงำนไหนร่วมด�ำเนินกำร พร้อม
สรปุแนวทำงกำรพฒันำต่อไป ให้มกีำรด�ำเนนิงำนคล้ำยกบัศนูย์ศึกษำกำรพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ  

๖. ส�ำนักงำน กปร. จึงได้จัดท�ำค�ำสั่งคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะอนุกรรมกำรโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน โดยนำยกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ประธำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ (กปร.) เปน็ผู้ลงนำม มีองค์ประกอบ ๔ คณะ ดังนี้

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 ๖.๑ คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิในสมเดจ็
พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวดัน่ำน 
โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นประธำน
กรรมกำร 

 ๖.๒ คณะอนกุรรมกำรด้ำนอ�ำนวยกำรโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
ในสมเดจ็พระกนิษฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี โดยมรีองเลขำธกิำร
คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นประธำนอนุกรรมกำร

 ๖.๓ คณะอนกุรรมกำรด้ำนกำรเกษตรโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
ในสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีโดยมปีลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนอนุกรรมกำร

 ๖.๔ คณะอนุกรรมกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธำนอนุกรรมกำร

๗. ส�ำนักงำน กปร. ได้จัดท�ำ “กรอบแนวทางการพัฒนาโครงการศนูย์ภูฟ้าพัฒนาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
ไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ต่อไป 

๘. ส�ำนักงำน กปร. ได้ท�ำกำรปรับเปล่ียนชื่อโครงกำรข้ึนใหม่เพ่ือให้เข้ำกับกฎระเบียบของ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ซึ่งจะมีควำมคล่องตัวในด้ำนกำรบริหำรงำน งบประมำณ แผนงำน 
และบุคลำกร ทั้งนี้ส่วนไหนที่เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินงำนด้วยงบประมำณปกติอยู่แล้วให้ด�ำเนินงำนต่อไป 
ส่วนปีไหนที่มีพระรำชด�ำริเร่งด่วนสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ มำยังส�ำนักงำน กปร. ได้ โดย
ด�ำเนินกำรตำมระเบียบโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ภำยใต้ชื่อโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี

การสนองพระราชด�าร ิ

ในกำรด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำริ หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมท�ำหน้ำทีใ่นกำรสนองพระรำชด�ำริ
มำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสรุปผลกำรด�ำเนินที่ผ่ำนมำได้ดังนี้

๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๑.๑ ด้านแหล่งน�้า โดยกรมชลประทำน กำรด�ำเนินงำนจัดหำแหล่งน�้ำเพ่ือสนับสนุนกำร
ด�ำเนินโครงกำรฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ครอบคลุมในพื้นที่โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร ีอ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน เพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 

 ๑.๒ ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยกรมพัฒนำที่ดิน ด�ำเนินกำรจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน�้ำ 
จ�ำนวน ๓,๑๐๐ ไร่ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ สำธิตกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ สำธิตกำรใช้
ปุ๋ยพืชสด ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด สำธิตกำรใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภำพ ส่งเสริมกำร
ท�ำปุย๋หมกัและปุย๋อนิทรย์ีน�ำ้ ส่งเสรมิกำรใช้ปุย๋ซุปเปอร์ฟอสเฟตในพ้ืนท่ีปลูกข้ำวไร่ สำธติกำรใช้ปุย๋อนิทรย์ี
คุณภำพสูง สนับสนุนกำรสร้ำงโรงปุ๋ยอินทรีย์ของโครงกำรฯ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 ๑.๓ ด้านการจัดการทีด่นิรายแปลงเกษตรกรโครงการฯ ด�ำเนนิกำรส�ำรวจรงัวดัทีดิ่น ข้อมลู

พืน้ฐำน ส�ำรวจขอบเขตพืน้ท่ี และรงัวดัทีดิ่น จ�ำนวน ๑๖๓ แปลง ๑,๘๑๒-๓-๗๘ ไร่ พร้อมส�ำรวจหำค่ำพิกดั 

GPS วำงหมุดโครงกำรฯ จ�ำนวน ๓๒ หมุด ปักเขต จ�ำนวน ๑๐๗ หลัก และสร้ำงศูนย์เกษตรกรต้นแบบ 

จ�ำนวน ๓ รำย ทั้งนี้ได้จัดรูปแบบแปลงกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินของเกษตรกร พร้อมกับพัฒนำกิจกรรม

รำยแปลงแก่เกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรจัดระบบกระจำยน�้ำภำยในแปลงเกษตรกร

 ๑.๔ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม ้โดยกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ

พันธุ์พืช ร่วมกันด�ำเนินกำรฟื้นฟูทรัพยำกรดิน น�้ำ และป่ำไม้ ให้ได้พื้นที่ป่ำเพิ่มขึ้น  อำทิ กำรจัดท�ำฝำย

ชะลอควำมชุ่มชื้นในพ้ืนที่ป่ำ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ กำรขยำยผลกำรปลูกไม้สมุนไพร ด�ำเนินกิจกรรม

เสริมทักษะและพัฒนำคุณภำพชีวิต รำษฎรในเขตพื้นที่โครงกำร ฯ จ�ำนวน ๖ หมู่บ้ำน ๑,๐๒๐ ครัวเรือน 

๓,๒๓๔ คน ต�ำบลภูฟ้ำ อ�ำเภอบ่อเกลือ รวมทั้งให้ควำมรู้ รณรงค์ท�ำควำมเข้ำใจกับรำษฎรให้ลดพ้ืนที่

ท�ำไร่หมุนเวียน คืนผืนป่ำกลับคืนสู่ภำครัฐ

๒. การส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ

 ๒.๑ ด้านการเพาะปลูก

   ๑. การพัฒนา และส่งเสริมการปลูกข้าว ได้ด�ำเนินกำรให้ควำมรู้ กำรปลูกข้ำวไร่ ข้ำวนำ 

และพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม พร้อมกับได้จัดตั้งธนำคำรข้ำวศูนย์ภูฟ้ำด้วย

   ๒. การส่งเสริมปลูกหม่อน ได้ด�ำเนินกำรฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องกำรปลูก กำรดูแล

รักษำ กำรตัดแต่งก่ิง กำรโน้มกิ่ง และเทคนิคกำรพัฒนำคุณภำพผลหม่อนสดให้กับเกษตรกร รวมทั้ง

สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่นต้นหม่อน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยโดโลไมด์ พร้อมกับกำรถ่ำยทอดวิธี

กำรแปรรูป เช่น กำรท�ำน�้ำหม่อนพร้อมดื่ม แยมหม่อน และชำเชียวใบหม่อน โดยมีกำรตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้ว

   ๓. การส่งเสรมิการปลกูพชืผกั ไม้ผล ได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิกำรปลกูพชืผักเพือ่บรโิภค

และเพื่อจ�ำหน่ำย ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรปลูกพืช ดังนี้ กล้วยน�้ำว้ำ สับปะรด มะขำมเปรี้ยวฝักโต เงำะ 

ขนุน ไผ่ และกำรปลูกชำอู่หลง

 ๒.๒ ด้านการปศุสัตว์

   ผลกำรด�ำเนินงำนในด้ำนปศุสัตว์ ได้ด�ำเนินกำรฝึกอบรม และแจกพันธุ์สัตว์ให้แก่

เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว เช่น กำรเลี้ยงแพะ กำรเลี้ยงสัตว์ปีก กำรผลิตลูกสัตว์ปีก กำรเลี้ยงสุกร

พื้นเมือง กำรผลิตลูกสุกร เป็นต้น

 ๒.๓ ด้านประมง

   การส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น�า้ และเพาะขยายพนัธุสั์ตว์น�า้ ด�ำเนนิกำรโดย กรมประมง 

โดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชำติ ได้ด�ำเนินกำรปล่อยพันธุ์ปลำ เช่น ปลำพลวงหิน ปลำมัน 

ปลำปีกแดง

๓. ด้านการศึกษา

 ในส่วนของกำรศึกษำในพื้นที่อ�ำเภอบ่อเกลือ ประชำชนส่วนใหญ่เป็นชำวลัวะ เป็นพ้ืนที่

ห่ำงไกล กำรเดินทำงไม่สะดวกต้องเดินเท้ำ กำรศึกษำยังไม่ทั่วถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง กำรศึกษำ

ในระบบประถมยงัเข้ำไปไม่ถงึมเีพียงกำรศกึษำนอกโรงเรยีน (กศน.) เท่ำนัน้ มเีพยีงคร ูกศน. เข้ำไปประจ�ำ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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อยู่ในพื้นท่ีต่ำง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีบนดอยมีอยู่ ๓๙ หมู่บ้ำน กำรศึกษำโรงเรียนประถมไม่สำมำรถ

ให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง เด็ก ๆ ไม่สำมำรถมำเรียนได้เนื่องจำกโรงเรียนประถมจะอยู่ด้ำนล่ำง เด็กที่อยู่

บนดอยไม่สำมำรถไปเรียนได้ ประกอบกบัไม่มงีบประมำณเพียงพอในกำรทีจ่ะก่อสร้ำงโรงเรียนบนดอยได้ 

มีเพียงกำรศึกษำนอกโรงเรียนเท่ำนั้น ดังนั้น สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี จึงได้พระรำชทำนทุนทรัพย์ในกำรก่อต้ัง “ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ

แม่ฟ้ำหลวง” ที่บ้ำนน�้ำแคระ ขึ้นในปี ๒๕๓๙  โดยมอบหมำยให้ กศน. เป็นผู้ด�ำเนินกำร ซ่ึงถือเป็น

แห่งแรกของกรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน โดยท�ำกำรเรียนกำรสอนให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่

๔. ด้านสาธารณสุข

 โดยสภำพท่ัวไปพื้นที่เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อนกำรเดินทำงล�ำบำก ประชำชนส่วนใหญ่

ขำดโอกำสทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ พบว่ำ ในอดีตกำรให้บริกำรพื้นฐำนด้ำน

สำธำรณสุขยังไม่ครอบคลุม พบควำมชุกของกำรเกิดโรคหนอนพยำธิในเด็กและประชำชนค่อนข้ำงสูง 

พบปัญหำทุพโภชนำกำร เด็กมีน�้ำหนักน้อยกว่ำเกณฑ์ ปัญหำกำรขำดสำรไอโอดีน มีประชำชนเป็นโรค

คอพอก หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขจึงได้จัดท�ำโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำในพื้นที่ภูฟ้ำพัฒนำ อำทิ เช่น 

โครงกำรควบคุมป้องกันโรคหนอนพยำธิ โครงกำรแก้ไขปัญหำเด็กขำดสำรอำหำร โครงกำรแก้ไขปัญหำ

กำรขำดสำรไอโอดีน โครงกำรสุขภำพภูฟ้ำ โครงกำรห้องเรียนสุขภำพทำงอำกำศ เป็นต้น เพื่อบูรณำกำร

กำรท�ำงำนสุขภำพแบบองค์รวมในพื้นที่ แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มำศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อด�ำเนินกำรจัดท�ำแผน

ในกำรพัฒนำต่อไป โดยมีขั้นตอนในกำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย

 ๔.๑ แผนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการสุขภาพภูฟ้า เพื่อเป็นกลไกในกำรเชื่อม

ประสำนและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรสุขภำพภฟู้ำ ประกอบด้วย กำรจัดต้ังศนูย์ประสำนงำน

โครงกำรสุขภำพภูฟ้ำ กำรจัดเตรียมคณะท�ำงำน กำรพัฒนำศักยภำพคณะท�ำงำนและเครือข่ำย กำรจัดหำ

สิ่งสนับสนุนและสิ่งจูงใจ กำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนทั้งในระดับอ�ำเภอ

และระดับจังหวัด ปัจจุบันส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำนได้จัดให้มีกลุ่มงำนโครงกำรพระรำชด�ำริและ

โครงกำรพิเศษขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำฯ

 ๔.๒ แผนการจัดบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ได้แก่

   ๑. กำรจดัระบบคดักรองสขุภำพรำยบคุคล คืนข้อมลูสูช่มุชน เพือ่ร่วมกนัก�ำหนดสำเหตุ

และวิธีกำรแก้ไขปัญหำ โดยยึดหลักพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชำชนและท้องถิ่นมีบทบำทส�ำคัญในกำรจัดกำร มี

กลไกเชื่อมประสำนที่ดี ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรตนเอง กำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง

   ๒. สนับสนุนกำรจัดท�ำข้อมูลสุขภำวะพื้นที่อย่ำงมีส่วนร่วม ในระดับบุคคลและ

ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรรู้จักตนเอง และกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือลดปัจจัยส�ำคัญท่ีก่อให้

เกิดปัญหำสุขภำพ

   ๓. จดัระบบบรกิำรสุขภำพทำงไกล ระบบกำรส่งต่อทีม่คีณุภำพ และทนัต่อสถำนกำรณ์ 

และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปยังสถำนบริกำร 

   ๔. ให้บรกิำรเยีย่มบ้ำนและตดิตำมผู้ป่วยในพระรำชำนเุครำะห์และครอบครัวอย่ำงสม�ำ่เสมอ

   ๕. ประสำนให้เกดิกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนบคุลำกรโดยควำมร่วมมอืของมลูนธิิ 
พอ.สว อบต. และจังหวัดน่ำน 
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 ๔.๓. แผนการขับเคลื่อนภาคประชาชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่

   ๑. กำรพัฒนำศักยภำพแกนน�ำ ได้แก่ ครู กศน. นักเรียน พระภิกษุ ผู้น�ำชุมชน ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเป็น อสม. ที่มีควำมเชี่ยวชำญ เรื่องโภชนำกำร โรคหนอนพยำธิ ไอโอดีน กำรส่งเสริม
พฒันำกำรเดก็ปฐมวยั กำรจดักำรสขุภำพของชมุชนและกำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสขุภำพ

   ๒. กำรจัดท�ำแผนสขุภำพชมุชนอย่ำงมส่ีวนร่วม เพือ่ขบัเคลือ่นประเดน็สขุภำพทีส่�ำคญั 
ได้แก่ ภำวะทุพโภชนำกำร โรคหนอนพยำธ ิไอโอดีน กำรส่งเสรมิพฒันำกำรเด็กปฐมวัย ให้เกิดกำรขยำยผล
ต่อเนื่องทั้งในระดับพื้นที่และในระดับนโยบำย 

   ๓. ประสำนให้เกิดควำมร่วมมือ เพื่อฟื้นฟูประเพณี พิธีกรรมของท้องถิ่นที่ดีงำม และ
ปรับลดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ ได้แก่ ลดกำรดื่มเหล้ำ ลดกำรสูบบุหรี่ และลดกำรบริโภคอำหำรเนื้อสัตว์ดิบ

   ๔. สนับสนุนให้เกิดกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะในระดับพื้นท่ี โดยเน้นกำร
พัฒนำเนื้อหำสุขภำวะองค์รวมที่อยู่ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย สอดคล้องกับวิถีของชุมชน

   ๕. ประสำนสนับสนุนให้เกิดกำรด�ำเนินงำนของชุมชน เพื่อสร้ำงและพัฒนำต้นแบบ
ที่เป็นรูปธรรม ในกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำและฟื้นฟูสุขภำพ ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยน�ำทุนทำงสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่มีอยู่มำใช้ในกำรขับเคลื่อนและขยำยผล  

๕. ด้านการสร้างต้นแบบการพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่พ้ืนที่โครงการ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 ๕.๑. ด�าเนินการทดสอบ และส่งเสริมการเกษตร เช่น ทดลองปลูกข้ำวไร่ พัฒนำระบบกำร
ปลูกพืชผสมผสำนที่มีควำมหลำกหลำยของพืช พัฒนำไม้ผลในไร่ของเกษตรกร จัดท�ำแปลงขยำยพันธุ์ผัก
พื้นบ้ำน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้ำนของเกษตรกรในพื้นที่

 ๕.๒. ด้านการสาธติเพือ่เป็นต้นแบบการพฒันา ด�ำเนนิกำรจัดต้ังศนูย์สำธติกำรสร้ำงตนเอง
โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร

๖. ด้านการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด�ำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ
เกษตรกร เช่น กำรแปรรูปผลผลิต ธนำคำรข้ำว กลุ่มโรงสีข้ำว และกลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มอำชีพนอกภำค
กำรเกษตร เช่น กลุ่มอำชีพผลิตน�้ำยำอเนกประสงค์ กลุ่มร้ำนค้ำชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ
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สรุปผลจากการเก็บข้อมูลเบือ้งต้น กองติดตามประเมินผล ส�านักงาน กปร. 
สรุปได้ดังนี้

ด้านการศึกษา 

กำรศกึษำของประชำชนในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ พบว่ำ ขำดควำมพร้อมและยงัไม่ได้รับกำรศกึษำอย่ำง
ทั่วถึง จะเห็นได้จำกกำรเก็บข้อมูลประชำชนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถ อ่ำนออก เขียนได้ คนที่มีกำรศึกษำก็ได้
รับกำรศึกษำแค่ในระดับประถมศึกษำ อันเนื่องมำจำกขำดโอกำส ขำดควำมพร้อม และมีปัญหำอุปสรรค
ในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ กำรเดินทำงที่ไม่สะดวกท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำไปรับกำรศึกษำนอกพ้ืนที่ได้ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มของประชำชนในพื้นที่โครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๒๑ รำย ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนำชำติไทย 
ดังนั้นจึงควรมีกำรส่งเสริมกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือจะได้น�ำควำมรู้มำพัฒนำตนเองได้ต่อไป และ
ควรส่งเสรมิในเรือ่งต่ำง ๆ  เพิม่ข้ึน ควรท�ำควำมเข้ำใจแบบง่ำย หรอืใช้กำรสือ่สำรทีจ่ะท�ำให้ชำวบ้ำนมคีวำม
เข้ำใจง่ำย และอำจส่งเสรมิให้มกีำรเรยีน กศน. หรือกำรศกึษำนอกระบบในรูปแบบกำรอบรมหรือกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วม เป็นต้น

ด้านคุณภาพชีวิต

ด้ำนคุณภำพชีวิต ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงท�ำให้มีรำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย มีภำระหนี้สิ้น  
ยงัขำดโอกำสในกำรประกอบชีพ เนือ่งจำกไม่มพีืน้ทีท่�ำกินเป็นของตนเอง และบำงรำยมพีืน้ทีท่�ำกนิในพ้ืนที่
โครงกำรฯ แต่ไม่เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ ยังพบว่ำมีกำรเข้ำป่ำเพ่ือเก็บหำของป่ำมำเป็นอำหำรและขำย
เป็นจ�ำนวนมำก เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ แสดงให้เห็นว่ำประชำชนยังมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรยังชีพ 
ในส่วนของผูท่ี้มแีปลงท�ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่พบว่ำผลผลติทำงกำรเกษตรรำคำผลผลติตกต�ำ่ ยงัไม่มตีลำด
รองรบัเพือ่กำรจ�ำหน่ำยผลผลติของรำษฎร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะน�ำมำขำยให้กบัโครงกำรฯ ซ่ึงกำร
รองรับผลผลิตมีจ�ำนวนไม่มำกนัก ท�ำให้ผลผลิตบำงส่วนไม่สำมำรถน�ำไปจ�ำหน่ำยยังแหล่งอื่นได้ อีกทั้ง
เกษตรกรไม่รูจ้กัวธิกีำรถนอมอำหำรหรอืกำรแปรรปูทีถู่กต้อง และไม่มกีำรรวมกลุม่ มลีกัษณะต่ำงคนต่ำงท�ำ 
ในส่วนกำรส่งเสริมของรำชกำรในด้ำนต่ำง ๆ ยังไม่มีควำมต่อเนื่องและไม่มีกำรติดตำมผล กำรแก้ปัญหำ
ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน ท�ำให้เกษตรกรขำดองค์ควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องจึงท�ำให้
ไม่สำมำรถท่ีจะด�ำเนินกำรต่อไปได้ ดงัน้ันจงึควรมกีำรส่งเสรมิอำชีพให้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน 
หำแหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ขำยผลผลิตในรำคำท่ีสมดุล ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ในกำร
ประกอบอำชีพอื่นนอกจำกภำคเกษตร และควรมีกำรจัดหำผู้น�ำที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันจัดตั้งกลุ่มในกำร
ร่วมกันด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น

ด้านสาธารณสุข

ด้ำนสำธำรณสุข พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่มีร่ำงกำยที่แข็งแรงขึ้น ไม่มีปัญหำเรื่องสุขภำพ โดย
ภำพรวมในพื้นท่ียังคงมีเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขเข้ำไปให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
และพบเพียงบำงส่วนทีป่่วยเป็นโรคประจ�ำตัว เช่น ควำมดัน เบำหวำน โรคพษิสรุำเรือ้รังทีเ่กดิจำกพฤตกิรรม
ของประชำชนเอง ดังน้ันจึงควรส่งเสริมในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับสำธำรณสุขในกำรดูแลตนเองภำยใน
ครอบครัวเพิ่มขึ้น และรณรงค์ถึงโทษของกำรด่ืมสุรำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือลดปัญหำของประชำชนท่ีเป็นโรค
พษิสรุำเรือ้รงั นอกจำกนีใ้นเรือ่งของน�ำ้สะอำดส�ำหรับด่ืมยงัมไีม่เพียงพอ ดงันัน้จึงควรหำทำงแก้ไขให้มกีำร
ผลติน�ำ้ดืม่ทีม่คีณุภำพเพือ่ป้องกันปัญหำน�ำ้ด่ืมไม่เพียงพอ เพ่ือลดรำยจ่ำยของรำษฎรไม่ต้องไปซ้ือน�ำ้บริโภค
ที่มีรำคำแพงอีกด้วย
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ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงกำรฯ พบว่ำ ถนนในพ้ืนที่ยังไม่สะดวก บำงพ้ืนที่กำรเดินทำงค่อนข้ำง
ล�ำบำกเนื่องจำกถนนช�ำรุด ในเรื่องของไฟฟ้ำส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ต้องใช้ไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ และ
พบปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำอุปโภค-บริโภค และกำรท�ำกำรเกษตรเป็นอย่ำงมำก ปริมำณน�้ำมีไม่เพียงพอ 
ควรมีกำรพัฒนำแหล่งน�้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ และปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำเข้ำแปลงอย่ำงเป็นระบบ ในส่วนของทรัพยำกรป่ำไม้พบว่ำมีป่ำไม้เพ่ิมข้ึนประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรดูแลรักษำและปลูกป่ำท�ำให้พื้นที่ป่ำสมบูรณ์ขึ้นสำมำรถเข้ำไปหำของป่ำมำด�ำรงชีพได้
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รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ข้อสังเกตจากการติดตามโครงการ ฯ ของ กองติดตามประเมินผล ส�านักงาน กปร.

๑. กำรด�ำเนนิงำนในกำรสนองพระรำชด�ำรขิองหน่วยงำนต่ำง ๆ  ยงัไม่มกีำรบรูณำกำรทกุภำคส่วน 
ยงัคงด�ำเนนิงำนในลกัษณะต่ำงคนต่ำงท�ำในกิจกรรม และภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน ดังนัน้ ในกำรบรหิำร
จดักำรควรมแีผนงำนรองรับกำรด�ำเนนิงำนให้เป็นไปอย่ำงมรีะบบมกีำรบรูณำกำรของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง

๒. กำรจดัท�ำค�ำสัง่แต่งตัง้คณะท�ำงำนในระดบัพืน้ที ่ยงัไม่ครอบคลมุทกุภำคส่วนทีด่�ำเนนิกำรอยู่
ในพื้นที่ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำมำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงแท้จริง อำทิ ด้ำนสำธำรณสุข ในค�ำสั่ง
แต่งตั้งเป็นหน่วยงำนหลัก แต่หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนจริงไม่ได้เป็นคณะท�ำงำน ท�ำให้ในกำรประชุมแต่ละครั้ง
ไม่สำมำรถทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละด้ำน และกำรประสำนงำนในกำรด�ำเนินงำนไม่ตรงกับ
หน่วยงำนที่จะเข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำได้ 

๓. กำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรฯ เดิมคอืไม่มผู้ีอ�ำนวยกำรหรือหวัหน้ำโครงกำรท่ีชดัเจน และไม่มี
แผนยทุธศำสตร์และแผนปฏบัิตงิำนงำนของโครงกำรฯ มแีต่แผนโครงกำรฯ และแผนงำนของแต่ละหน่วยงำน
ที่ด�ำเนินงำนเอง ท�ำให้ไม่ทรำบว่ำแต่ละหน่วยงำนด�ำเนินกำรในเรื่องใดไปบ้ำง ซ่ึงแต่ละหน่วยงำนจะเก็บ
รำยงำนเอำไว้เอง ในลักษณะต่ำงคนต่ำงเก็บ ดังนั้นโครงกำรฯ จึงไม่มีฐำนข้อมูล ท�ำให้ไม่มีข้อมูลใน
กำรน�ำมำวิเครำะห์และบำงอย่ำงมีควำมซับซ้อน ซึ่งหำกมีกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและรำยงำนผลอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อจะได้น�ำผลกำรด�ำเนินงำนที่ได้มำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนและขยำยผลกำรพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

๔. แปลงเกษตรในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ ทีจั่ดสรรให้กบัเกษตรกรด�ำเนนิกำร มข้ีอก�ำหนดเกีย่วกบักำร
จัดสร้ำง ที่อยู่อำศัยที่เกษตรกรไม่สำมำรถสร้ำงท่ีอยู่อำศัยแบบถำวรได้ ท�ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำไป
พักอำศัยได้ตลอดเวลำ ดังน้ันกำรดูแลในแปลงเกษตรของเกษตรกร จึงไม่ได้รับกำรดูแลเท่ำที่ควร ท�ำให้
ผลผลติได้ไม่เตม็ที ่ประกอบกบัมกีำรลกัลอบขโมยผลผลิต จึงท�ำให้เกษตรกรไม่มคีวำมสนใจท่ีจะดูแลแปลง
เกษตรให้มีควำมสมบูรณ์ได้ 

๕. กำรเข้ำใจของประชำชนเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกรมป่ำไม้ยังไม่ชัดเจนจึงท�ำให้
ประชำชนไม่กล้ำปลกูต้นไม้ เนือ่งจำกกลวัว่ำจะไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกไม้ทีป่ลกูได้ ดังนัน้ ควรท�ำควำม
เข้ำใจกับประชำชนในเรื่องของป่ำสร้ำงรำยได้ รวมถึงควรมีแปลงตัวอย่ำงของกำรปลูกป่ำสร้ำงรำยได้ 
ที่ถูกต้องให้แก่รำษฎรได้เรียนรู้และเห็นจำกกำรปฏิบัติจริงได้ด้วย

๖. กำรด�ำเนนิกจิกรรมบำงอย่ำงไม่ได้ด�ำเนนิงำนโดยหน่วยงำนทีม่คีวำมช�ำนำญ จึงไม่ประสบผล
ส�ำเร็จเท่ำที่ควรอย่ำงเช่น โครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้ ที่มอบหมำยให้ กศน. ด�ำเนินงำน ซึ่ง กศน. อำจ
ไม่มคีวำมรูท้ำงวิชำกำรมำกนกั ดงันัน้ควรร่วมมือกนัเพือ่พฒันำและสร้ำงแหล่งเรยีนรูข้องโครงกำรสร้ำงป่ำ
สร้ำงรำยได้ท่ีจะก่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัทีจ่ะสร้ำงประโยชน์กับประชำชนอนัจะส่งผลถงึประเทศชำตโิดยรวม 

๗. กำรประกอบอำชีพของเกษตรกรไม่มีควำมรู้มำกนัก เมื่อส่งเสริมให้ปลูกก็ด�ำเนินงำนตำม
หน่วยงำน แต่จะยงัไม่มกีำรส่งเสรมิในรปูของกำรขำยและแปรรปูอำหำร ดงันัน้จงึควรมีกำรส่งเสรมิในกำร
พัฒนำอำชีพอย่ำงมีระบบครอบคลุมทุกกระบวนกำรตั้งแต่กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรจ�ำหน่ำยผลผลิต และ
กำรต่อยอดผลผลิต กำรหำตลำดรองรับผลผลิตจำกกำรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง

ในกำรนี ้ส�ำนกังำน กปร. ได้จดัท�ำแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรศนูย์ภฟู้ำพฒันำอนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำรใินสมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

มำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนต่อไป ดังแผนภูมติ่อไปนี้
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รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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๑. ควรมีแผนงำนรองรับกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ มีกำรบูรณำกำรหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง 

๒. มีกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนในระยะ ๓ ปี มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน

อย่ำงต่อเนื่องเพื่อน�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

๓. มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำนให้เห็นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

๔. มีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค เพื่อเป็น

แนวทำงในกำรด�ำเนินโครงกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



264ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

ด้านการด�าเนินงานในพื้นที่โครงการฯ

พื้นที่โครงการฯ ๘๐๐ ไร่ ควรด�ำเนินกำร

๑. จัดท�ำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 

 - อำชีพเกษตร กำรปลูกพืช

 - อำชีพแปรรูป (กล้วยตำก)

 - ป่ำไม้ (คนอยู่ร่วมกับป่ำ)

๒. จดัท�ำเป็นศนูย์ฝึกอบรมลกัษณะเหมอืนศนูย์ศกึษำทีส่ำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้กบับคุคล

ที่สนใจเข้ำมำเรียนรู้ในศูนย์แห่งนี้ได้ ประกอบด้วย

 - อมรมกำรเกษตร

 - อมรมอำชีพ 

 - อบรมหัตถกรรม

 - กำรแปรรูป/ถนอมอำหำร

๓. เป็นแหล่งจ้ำงแรงงำนเหมือนโครงกำรฟำร์มตวัอย่ำง อนัเป็นกำรเสรมิควำมรูใ้ห้กบัประชำชน

ในพื้นที่ สร้ำงรำยได้ และท�ำให้มีงำนท�ำสำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่ำงยั่งยืน

๔. จดัท�ำเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมสร้ำงอตัลักษณ์ของชมุชน เพ่ือให้เกดิแหล่งท่องเทีย่ว 

โดยกำร

 - จัดให้มีมัคคุเทศก์จำกเยำวชนหรือคนในชุมชน

 - สร้ำงร้ำนค้ำประจ�ำท้องถ่ินเพ่ือน�ำผลผลิตจำกสมำชิกในชุมชนมำจ�ำหน่ำยอันเป็นสร้ำง

รำยได้ที่เพิ่มขึ้น

 - ท�ำให้ชุมชนหรือหมู่บ้ำนเป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบผสมผสำนท้ังกำรเรียนรู้ในเร่ืองของ

กำรเกษตรและกำรท่องเที่ยวที่เกิดควำมเพลิดเพลินได้

 - มีกำรจัดท�ำผังท่องเท่ียวหรือก�ำหนดเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในพื้นท่ีโครงกำรฯ ให้มีควำม

เชื่อมโยงกับหมู่บ้ำนในพื้นที่โครงกำรฯ

๕. จัดท�ำเป็นตลำด/ศูนย์กลำงจ�ำหน่วยผลิตภัณฑ์ของโครงกำรฯ และของชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง

ขำยผลผลิตของประชำชนในพื้นที่

๖. สร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกชุมชน 

เช่น ขนมปัง ขนมเปี๊ยะ สบู่ ผลิตภัณฑ์จำกป่ำไม้ (ไม้หอมจำกป่ำ) จักสำน หัตถกรรม ฯลฯ เป็นต้น

พื้นที่โครงการฯ ๑,๒๐๐ ไร่ (บ้านผาสุข, บ้านห่างทางหลวง) ควรด�ำเนินกำร

๑. จดัตัง้ผูน้�ำชมุชนทีเ่ข้มแขง็และหำบคุคลต้นแบบในกำรพฒันำ ลกัษณะคล้ำยเกษตรกรต้นแบบ 

เพื่อเป็นแบบอย่ำงและแรงขับเคลื่อนให้กับคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น

๒. จัดท�ำแปลงต้นแบบในเรื่องของกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้

๓. จัดท�ำแปลงรวมของโครงกำรท่ีประชำชนในพืน้ท่ีสำมำรถใช้ร่วมกนัได้และเกดิประโยชน์ร่วมกนั

๔. สร้ำงคลังอำหำรให้กับชุมชนอันเป็นกำรลดรำยจ่ำยให้กับคนในชุมชน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

265

๕. สร้ำงกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง อำทิ

 - กำรรวมกลุ่มเพำะช�ำกล้ำไม้

 - กำรรวมกลุ่มหม่อนไหม

 - กำรรวมกลุ่มอำชีพหำของป่ำ

 - กำรรวมกลุ่มปลูกป่ำ

 - กำรรวมกลุ่มผู้ใช้น�้ำ

 - กำรรวมกลุ่มพอเพียง

ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน ๓ กลุ่ม ได้แก่ บ้ำนผำสุข บ้ำนห่ำงทำงหลวง ชนเผ่ำมละบริ พื้นที่ขยำยผล 
๒๒ ครัวเรือน ควรมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมแนวพระรำชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียงใน ๔ มิติ ประกอบด้วย

มิติด้านสังคม

๑. คณุภำพชวีติ เนือ่งจำกส่วนใหญ่มค่ีำครองชพีสงู ควรหำแนวทำงลดรำยจ่ำย เพิม่รำยได้ให้กบั
ประชำชนในชุมชน

๒. กำรศึกษำ เพิ่มระดับกำรศึกษำนอกระบบ เพิ่มพูนทักษะในกำรสื่อสำร และกำรใช้ภำษำไทย
ในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ

๓. สำธำรณสุข ยังคงพบว่ำมีผู ้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ และโรคเร้ือรัง จึงควรให้ควำมส�ำคัญ
กับสุขภำพอนำมัย จัดตั้ง อสม. ประจ�ำหมู่บ้ำน ให้กำรอบรมด้ำนสำธำรณสุข กำรจัดกำรขยะ คัดแยกขยะ 
เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีขึ้นในชุมชน

มิติด้านวัฒนธรรม

๑. หำอัตลักษณ์ของชุมชน

๒. เพิ่มคุณค่ำวิถีชีวิตชุมชน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

๑. ควรมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุง ดิน น�้ำ ป่ำไม้ ตำมแนวพระรำชด�ำริให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ด�ำเนินกำร

 - น�้ำ กำรจัดหำแหล่งน�้ำให้เพียงพอทั้งอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร 

 - ป่ำไม้ พฒันำอนุรกัษ์และฟ้ืนฟปู่ำในลกัษณะผสมผสำนเกือ้กูลกนัในชุมชน (คนอยูร่่วมกบัป่ำ) 
ให้เกิดประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

 - ดิน ควรให้ค�ำแนะน�ำกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดินท�ำกินที่ที่มีลักษณะที่แตกต่ำงกันทั้งใน
พืน้ทีร่ำบ พืน้ทีส่งู ในเรือ่งของปรบัปรงุบ�ำรุงดินให้เหมำะสมต่อกำรท�ำกำรเกษตรเพ่ือให้เกดิควำมต่อเนือ่ง
และยั่งยืน

มิติด้านเศรษฐกิจ

๑. หำแหล่งอำชีพเพิ่มรำยได้

๒. สร้ำงภูมิคุ้มกัน ในกำรลดรำยจ่ำย

๓. จัดท�ำบัญชีครัวเรือน

๔. สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



266ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

267

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น

ภาคผนวก



268ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

269

ประชุมก่อนลงพื้นที่โครงการ ฯ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



270ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

ประชุมก่อนลงพื้นที่โครงการฯ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

271

ประชุมกับส�านักงานโครงการฯ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



272ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

ประชุมกับส�านักงานโครงการฯ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

273

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



274ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

275

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



276ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

277

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



278ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

279

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



280ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

281

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



282ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

283

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



284ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

285

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



286ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

287

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



288ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

289

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



290ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

291

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



292ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

293

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



294ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

295

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



296ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

297

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



298ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

299

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



300ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

301

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



302ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

303

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



304ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

305

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



306ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

307

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



308ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

309

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



310ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

311

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



312ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.
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 1. เพศ  1. ชำย   2. หญิง

 2. อำยุ............................ปี  

 3. ศำสนำ    1. พุทธ  2. อิสลำม   3. อื่น ๆ............................... 

 4. ระดับกำรศึกษำ

    มัธยมศึกษำ/ปวช.    ปวส.

    ปริญญำตรี      ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ

 5. ท่ำนเป็นบุคลำกรจำกหน่วยงำนส่วนกลำงหรือหน่วยงำนในพื้นที่

    หน่วยงำนส่วนกลำง   หน่วยงำนในพื้นที่ 

 6. ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพระรำชด�ำริหรือไม่

    ไม่เคย     เคย  ระยะเวลำ ................... ปี

 7. ระยะเวลำที่รับผิดชอบด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำฯ จ�ำนวน…………………ปี

 8. ท่ำนเคยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ หรือไม่

    ไม่เคย     เคย 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 9. ท่ำนได้รับประสบกำรณ์/ควำมรู้ จำกกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริบ้ำงหรือไม่ 

    ไม่เคย     เคย ได้แก่…………………………………………………………………………………….

ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการฯ

 10. สภำพปัญหำพื้นที่หมู่บ้ำนเป้ำหมำยก่อน/หลังมีโครงกำรฯ  

   ก่อน : .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

   หลัง : ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 11. หน่วยงำนของท่ำนมีวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย ในกำรสนองพระรำชด�ำริ  อย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 12. แผนงำน/กิจกรรม และภำรกิจของท่ำน มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนอย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 13. ท่ำนเห็นว่ำกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน/กิจกรรมที่ผ่ำนมำ ได้ด�ำเนินกำรสนองพระ

รำชด�ำริในทำงปฏิบัติครบถ้วนตำมแนวพระรำชด�ำริหรือไม่  อย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 14. กำรด�ำเนินงำนโครงกำรของท่ำน มีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 15. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ อย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 16. กำรด�ำเนินงำนโครงกำรของท่ำน มกีำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมหรอืไม่ 

อย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 17. ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ของท่ำน อย่ำงไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 18. หน่วยงำนท่ำนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด�ำเนินงำนโครงกำรฯ จำกแหล่งไหน 

อย่ำงไรบ้ำง (งบประมำณปกติ/งบประมำณจำก ส�ำนักงำน กปร./งบจังหวัด/งบประมำณจำกส�ำนัก

พระรำชวัง)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 19. ผลส�ำเรจ็จำกกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนตำมควำมคดิของท่ำนคดิว่ำประสบผลส�ำเรจ็

อย่ำงไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 20. กำรน�ำองค์ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำนจำกโครงกำรพระรำชด�ำริอื่น ๆ มำ

ปรับใช้หรือขยำยผลในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ หรือไม่ อย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 21. หน่วยงำนของท่ำนต้องกำรรับกำรสนับสนุนอะไรเพื่อกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ 

เพิ่มเติมบ้ำง

   1) กำรบรหิำรงำน/กำรอ�ำนวยกำร/นโยบำย ทีส่อดคล้องและเอือ้ต่อกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

   2) งบประมำณ

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

   3) บุคลำกร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

   4) เทคโนโลยี/อุปกรณ์ต่ำง ๆ  เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 22. ปัญหำ/อุปสรรค 

-   - ของหน่วยงำนฯ มีอะไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................- 

   - ของโครงกำรฯ มีอะไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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 23. ข้อเสนอแนะ (แนวทำงในกำรปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ ให้เกดิควำมยัง่ยนืต่อไป)  

  - ของหน่วยงำนฯ มีอะไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

  - ของโครงกำรฯ มีอะไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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เลขที่แบบสอบถำม……………….

        ชื่อผู้สัมภำษณ์.................................เบอร์โทร.....................

        วันที่สัมภำษณ์........../............./2561

การจัดท�ารายงานส�ารวจข้อมูลและติดตามผลการด�าเนินงานเบื้องต้น

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

(ส�าหรับประชาชน)

ค�าชี้แจง

แบบสอบถามนีม้วีตัถปุระสงค์ เพ่ือส�ารวจข้อมลูประชาชนเบือ้งต้นและผลการด�าเนนิงานโครงการศนูย์

ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีทั้งหมด 2 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป      จ�ำนวน   13 ข้อ

 ตอนที่ 2  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ     จ�ำนวน   17 ข้อ

 ตอนที่ 3  ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข     จ�ำนวน   23 ข้อ

 ตอนที่ 4  ข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม   จ�ำนวน    21 ข้อ

              และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก    

 ตอนที่ 5  ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ    จ�ำนวน   22 ข้อ

 ตอนที่ 6  ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ           จ�ำนวน    11     ข้อ

                       (รำยได้ รำยจ่ำย หนี้สิน เงินออม)

 ตอนที่ 7  ข้อมูลด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุข   จ�ำนวน    3      ข้อ

                       (ก่อน/หลัง) เข้ำร่วมโครงกำร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้า ฯ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำ ฯ  

              จ�ำนวน 8 ข้อ

 ตอนที่ 2  ข้อมูลด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ/ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

    จ�ำนวน 3        ข้อ

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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แบบสอบถาม : การจัดท�ารายงานส�ารวจข้อมูลและติดตามผลการด�าเนินงานเบื้องต้น

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ผู้ให้ข้อมูล (นำย/นำง/นำงสำว).........................................นำมสกุล )...................................... อำยุ........ปี

บ้ำนเลขที่.......................................ชื่อบ้ำน..............................หมู่ที่...........ต�ำบล.......................................

อ�ำเภอ........................................จังหวัด ...................................... อำชีพหลัก ...........................................

เบอร์โทรศัพท์.............................................................................................................................................

e-mail ........................................ Facebook ........................................ Line........................................

ค�าชี้แจง โปรดท�ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำง  ที่เหมำะสมที่สุดตำมควำมคิดเห็นของท่ำนและเติม

ค�ำในช่องว่ำง โดยระบุตำมควำมเป็นจริง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ    

   1 ชำย อำยุ.......ปี     น�้ำหนัก.......กิโลกรัม    ส่วนสูง.......เซนติเมตร

  2. หญิง อำยุ.......ปี     น�้ำหนัก.......กิโลกรัม    ส่วนสูง.......เซนติเมตร

2. สถำนภำพ

  1. โสด    2. สมรส

  3. หย่ำร้ำง   4. หม้ำย

3. จ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือน...............................................คน

  * จ�ำนวนสมำชิกที่เรียนหนังสือ.....................................คน

  * จ�ำนวนสมำชิกที่เจ็บป่วย ...........................................คน

  * จ�ำนวนสมำชิกที่ท�ำงำน...............................................คน

  * จ�ำนวนสมำชิกที่ไม่ได้ท�ำงำน......................................คน

4. ศำสนำ

  1. พุทธ    2. คริสต์

  3. อิสลำม   4. นับถือผี

  5. พุทธและผี  6. อื่น ๆ ระบุ  

5. สถำนะในครัวเรือนของท่ำน 

  1. เจ้ำของบ้ำน   2. ผู้อำศัย

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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6. ถิ่นที่เกิดของท่ำน 

  1. เกิดในหมู่บ้ำน/กลุ่มบ้ำนนี้

  2. เกิดในหมู่บ้ำน/กลุ่มบ้ำนอื่น แต่อยู่ในอ�ำเภอนี้

  3. เกิดในอ�ำเภออื่น แต่อยู่ในจังหวัดน่ำน

  4. เกิดที่จังหวัดอื่น ระบุ 

  5. เกิดนอกประเทศไทย ระบุประเทศ 

7. ท่ำนอำศัยอยู่ในพื้นที่โครงกำร ฯ หรือไม่ 

  1. อยู่ประจ�ำ   2. ไม่อยู่เลย    3. อยู่บ้ำง

 ถ้าตอบว่า 3. อยู่บ้าง ช่วงเวลำที่อยู่อำศัยอยู่ปีละกี่เดือน..............................

8. สมำชิกในครัวเรือนของท่ำนอยู่ในพื้นที่โครงกำร ฯ หรือไม่ 

  1. อยู่ปกติ    2. ไม่อยู่     3. อยู่บ้ำง

9. ระยะเวลำที่อำศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน

   1. ไม่ถึง 1 ปี    2. 1-3 ปี

   3. 3-5 ปี     4. 5-7 ปี

   5. 7-10 ปี     4. 10 ปีขึ้นไป

10. รำยได้ของท่ำนเพียงพอหรือไม่ (ไม่มีหนี้สินจำกกำรใช้จ่ำย/ไม่รวมกำรลงทุน)

  1. เพียงพอ    2. ไม่เพียงพอ

11. รำยได้ของครัวเรือนของท่ำนเพียงพอหรือไม่ (ไม่มีหนี้สินจำกกำรใช้จ่ำย/ไม่รวมกำรลงทุน)

  1. เพียงพอ     2. ไม่เพียงพอ

12. ท่ำนรู้จักหน่วยรำชกำรใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

  1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน      2. กรมอนำมัย

  3. คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   4. กรมพัฒนำที่ดิน

  5. กรมวิชำกำรเกษตร         6. กรมส่งเสริมกำรเกษตร

   7. กรมหม่อนไหม         8. กรมชลประทำน

   9. กรมปศุสัตว์           10. กรมกำรข้ำว

   11. กรมป่ำไม้          12. กรมอุทยำนแห่งชำติฯ 

   13. กรมทรัพยำกรธรณี       14. กรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล

   15. กรมทรัพยำกรน�้ำ       16. ส�ำนักงำน กปร.

   17. ส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

   18. อื่นๆ .........................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



322ส ำำ น กั ง ำ น  ก ป 
ร.

13.  ท่ำนเคยได้รับกำรสนับสนุนหรือเคยติดต่อกับหน่วยรำชกำรใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

   1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน         2. กรมอนำมัย

   3. คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   4. กรมพัฒนำที่ดิน

   5. กรมวิชำกำรเกษตร          6. กรมส่งเสริมกำรเกษตร

   7. กรมหม่อนไหม          8. กรมชลประทำน

   9. กรมปศุสัตว์             10. กรมกำรข้ำว

  11. กรมป่ำไม้           12. กรมอุทยำนแห่งชำติ ฯ

   13. กรมทรัพยำกรธรณี         14. กรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล

   15. กรมทรัพยำกรน�้ำ         16. ส�ำนักงำน กปร.

   17. ส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

   18. อื่น ๆ .........................................................................................................

ตอนที่ 2 : ข้อมูลด้านการศึกษา

1. ระดับกำรศึกษำของท่ำน

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ     2. เรียนแต่ไม่จบชั้นประถมศึกษำ

  3. ประถมศึกษำภำคบังคับ    4. มัธยมศึกษำตอนต้น

   5. ปวช.         6. มัธยมศึกษำตอนปลำย

   7. อนุปริญญำ       8. ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ

   9. สูงกว่ำปริญญำตรี    10. เรียน กศน. ระดับใด  

   11.อื่น ๆ ระบุ       

2. ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำไทยอย่ำงไร

   1. อ่ำนออกเขียนได้    2. อ่ำนออกเขียนไม่ได้

   3. อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้   4. อื่น ๆ.............................................

3. ท่ำนใช้ภำษำใดในกำรสื่อสำรในชีวิตประจ�ำวัน

  1. ภำษำถิ่น        2. ภำษำอังกฤษ

  3. ภำษำจีน        4. ภำษำอื่น ๆ ระบุ   

4. ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกจำกสถำบันกำรศึกษำในแหล่งใดบ้ำง

   1. มีเจ้ำหน้ำที่ หรือ อบรม   2. อ่ำนหนังสือจำกห้องสมุด

   3. อินเทอร์เน็ต      4. อื่น ๆ ระบุ  

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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5. กรณีที่ท่ำนสนใจจะศึกษำต่อ ท่ำนสนใจจะศึกษำต่อด้ำนใด 

   1. สำยสำมัญ     2. สำยวิชำชีพ

  3. อื่น ๆ ระบุ   

6. ครัวเรือนของท่ำนมีผู้ที่ก�ำลังศึกษำอยู่จ�ำนวน ..............คน

7. สมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่ก�ำลังศึกษำอยู่ เดินทำงไปศึกษำอย่ำงไร

  1. เดิน         2. รถจักรยำน

   3. รถจักรยำนยนต์    4. รถโดยสำรประจ�ำทำง 

  5. อื่น ๆ (ระบุ)      

8. สถำนศึกษำของสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่ก�ำลังศึกษำอยู่ ตั้งอยู่ที่ใด

  1. ในอ�ำเภอ       2. ในตัวจังหวัดน่ำน

   3. กรุงเทพ ฯ     4. อื่น ๆ ระบุ   

9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำของสมำชิกที่ก�ำลังศึกษำอยู่ในครัวเรือนของท่ำน 

 จ�ำนวน..................................บำท/ปี

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรศึกษำได้รับจำก

  1. ทุนส่วนตัว     2. ทุนรัฐบำล

   3. กู้จำกเอกชน    4. ทุนส่วนตัว+ทุนรัฐบำล 

    5. ทุนส่วนตัว+กู้จำกเอกชน    6. อื่น ๆ ระบุ   

11. ท่ำนคิดว่ำกำรศึกษำมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงไร

    1. มำกที่สุด    2. มำก      3. ปำนกลำง       4. น้อย       5. น้อยที่สุด

12. ท่ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรำชกำรในด้ำนกำรศึกษำหรือไม่

  1. ได้รับ     2. ไม่ได้รับ

13. เจ้ำหน้ำทีด้่ำนกำรศกึษำในโครงกำรศนูย์ภฟู้ำฯ มำให้ค�ำแนะน�ำควำมรูห้รอืสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำให้

กับครอบครัวของท่ำนหรือไม่

   1. สนับสนุน   2. ไม่ได้สนับสนุน

14. ด้ำนกำรศึกษำท่ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรอย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

15. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรศึกษำของโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำฯ ปัญหำ

อุปสรรคของท่ำนในด้ำนกำรศึกษำมีอะไรบ้ำง

   1. พอใจมำกที่สุด        2. พอใจมำก     

   3. พอใจปำนกลำง       4. พอใจน้อย      

   5. ไม่พอใจ   

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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16. ปัญหำและอุปสรรคในด้ำนกำรศึกษำของท่ำนมีอะไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

17. ข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรศึกษำของท่ำนมีอย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 : ข้อมูลด้านสาธารณสุข

1. ปัจจุบันสุขภำพของท่ำนเป็นอย่ำงไร

  1. แข็งแรงดี      2. ไม่แข็งแรง

   3. ไม่มีโรคประจ�ำตัว   4. มีโรคประจ�ำตัว (ระบุ)..............................

2. สมำชิกในครัวเรือนของท่ำนส่วนใหญ่มีสุขภำพเป็นอย่ำงไร

  1. แข็งแรงดี      2. ไม่แข็งแรง

  3. ไม่มีโรคประจ�ำตัว   4. มีโรคประจ�ำตัว (ระบุ)..............................

3. กำรเจ็บป่วยหรือโรคที่ท่ำนเป็นบ่อยที่สุด (ระบุ)    

 1...................................................................................

 2...................................................................................

 3...................................................................................

4. กำรเจ็บป่วยหรือโรคที่สมำชิกในครัวเรือนเป็นบ่อยที่สุด (ระบุ)    

 1...................................................................................

 2...................................................................................

 3...................................................................................

5. เมื่อท่ำน และสมำชิกในครัวเรือนเจ็บป่วย ท่ำนมีวิธีกำรรักษำอย่ำงไร 

  1. ใช้สมุนไพร       2. ซื้อยำรับประทำนเอง

  3. รักษำหมอสถำนีอนำมัย   4. รักษำโดยหมอพื้นบ้ำน

  5. รักษำหมอโรงพยำบำลในอ�ำเภอ

  6. รักษำหมอโรงพยำบำลในจังหวัด

  7. อื่น ๆ ระบุ..........................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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6. สถำนบริกำรที่ท่ำนและสมำชิกในครัวเรือนนิยมไปใช้บริกำรเมื่อเจ็บป่วย

   1. สถำนพยำบำลของรัฐ เช่น สถำนีอนำมัย โรงพยำบำล ฯ    

   2. บ้ำนหมอพื้นบ้ำน

  3. โรงพยำบำลเอกชน/คลินิค

  4. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของรำชกำรในหมู่บ้ำน

  5. อื่น ๆ ระบุ.................................................................................

7. ควำมถี่ในกำรเข้ำไปรับกำรรักษำพยำบำลของท่ำน

  1. ทุกอำทิตย์    2. ทุกเดือน

  3. ทุก 3 เดือน   4. ทุก 6 เดือน

  5. ปีละ 1 ครั้ง   6. อื่น ๆ ระบุ....................................

8. ควำมถี่ในกำรเข้ำไปรับกำรรักษำพยำบำลของสมำชิกในครัวเรือน

  1. ทุกอำทิตย์    2. ทุกเดือน

  3. ทุก 3 เดือน   4. ทุก 6 เดือน

  5. ปีละ 1 ครั้ง   6. อื่น ๆ ระบุ....................................

9. ท่ำนใช้วัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรจำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

  1. ปลูกผักสวนครัว    2. หำจำกไร่นำ

  3. สัตว์บกที่เลี้ยงไว้    4. สัตว์น�้ำที่เลี้ยง

  5. ซื้อ    6. อื่น ๆ ระบุ ..............................................

10. ในครัวเรือนของท่ำนมีผู้ใดเป็นโรคร้ำยแรงจนไม่สำมำรถไปประกอบอำชีพได้ 

  1. มี  เป็นโรค........................................................

  2. ไม่มี

11. ท่ำนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นหรือไม่ 

  1. มี  วิธีกำร........................................................

  2. ไม่มี

12. ท่ำนเป็น อสม. หรือไม่

  1. เป็น     2. ไม่เป็น

13. ภำยในหมู่บ้ำนของท่ำนมีหน่วยแพทย์เข้ำมำรักษำบ้ำงหรือไม่

  1. ไม่มี  

  2. มี  

 ถ้ำตอบว่ำ มี  ปีละ 1-2 ครั้ง    ปีละ 3-4 ครั้ง

  ปีละ 5-6 ครั้ง   ทุกเดือน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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14. ท่ำนมีกำรคุมก�ำเนิดหรือไม่

  1. มี     2. ไม่มี

15. สมำชิกในครัวเรือนของท่ำนมีกำรคุมก�ำเนิดหรือไม่

  1. มี  ระบุจ�ำนวน................คน   2. ไม่มี

16. ครัวเรือนของท่ำนมีส้วมใช้หรือไม่

  1. มี     2. ไม่มี

 ถ้ำตอบว่ำ มี ให้ระบุว่ำส้วมประเภทใด   1. ส้วมรำดน�้ำ   2. ส้วมหลุม

17. ควำมพึงพอใจของท่ำนในด้ำนสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน

  1. มำกที่สุด      2. มำก      3. ปำนกลำง      4. น้อย       5. น้อยที่สุด     

18. ท่ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรำชกำรในด้ำนสำธำรณสุขหรือไม่

  1. ได้รับ     2. ไม่ได้รับ

19. เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนสำธำรณสขุของโครงกำรศนูย์ภฟู้ำฯ มำให้ค�ำแนะน�ำควำมรูห้รอืสนบัสนนุสขุภำพอนำมยั

ให้กับครอบครัวของท่ำนหรือไม่

  1. สนับสนุน    2. ไม่ได้สนับสนุน

20. ด้ำนสำธำรณสุขท่ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่โครงกำรอย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

21. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสำธำรณสุขของโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำฯ

   1. พอใจมำกที่สุด      2. พอใจมำก     

   3. พอใจปำนกลำง      4. พอใจน้อย      

   5. ไม่พอใจ   

22. ปัญหำ/อุปสรรคด้ำนสำธำรณสุขของครอบครัวของท่ำนมีอย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

23. ข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำ/อุปสรรคในด้ำนสำธำรณสุขมีอย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตอนที่ 4 : ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวก

1. ลักษณะของบ้ำนที่อยู่อำศัย

   1. บ้ำนชั้นเดียว      2. บ้ำนชั้นเดียวยกพื้น

    3. บ้ำนชั้นครึ่ง     4. บ้ำนสองชั้น

2. ประเภทของวัสดุที่ใช้ท�ำหลังคำบ้ำนของท่ำนมุงด้วยวัสดุอะไร

   1. แฝก หรือจำก หรือใบตองตึง หรือหญ้ำคำ หรือไม้ไผ่    

    2. กระเบื้อง

   3. สังกะสี

   4. อื่น ๆ ระบุ............................................................

3. ภำยในบ้ำนของท่ำนมีไฟฟ้ำใช้หรือไม่

    1. ไม่มี         2. มี 

 ถ้าตอบว่า มี ให้ระบุว่ำ ใช้ไฟฟ้ำจำกแหล่งใด

   1. กำรไฟฟ้ำ     2. โซลำเซลล์

   3. ต่อจำกเพื่อนบ้ำน   4. อื่นๆ.......................................

4. สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในครัวเรือน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

   1. พัดลม      2. ตู้เย็น

    3. โทรทัศน์        4. เครื่องซักผ้ำ 

   5. เตำรีด        6. เตำแก๊ส

   7. เตำไฟฟ้ำ      8. ไมโครเวฟ

   9. กำต้มน�้ำร้อน    10. เครื่องปิ้งขนมปัง

   11. โทรศัพท์บ้ำน    12. โทรศัพท์มือถือ

   13. คอมพิวเตอร์    14. อินเตอร์เน็ต

   15. เครื่องปรับอำกำศ (แอร์)    16. เครื่องท�ำน�้ำอุ่น

   16. รถมอเตอร์ไซค์    17. รถยนต์ (เก๋ง,กระบะ ฯลฯ)  

   18. จักรยำน           19. อื่น ๆ โปรดระบุ...........................

5. ภำยในหมู่บ้ำนท่ำนมีถนนส�ำหรับใช้ในกำรเดินทำงหรือล�ำเลียงผลผลิตหรือไม่

   1. ไม่มี      2.   มี  

 ถ้าตอบว่า มี ให้ระบุว่ำ มีถนนประเภทใดบ้ำง

   1. ลูกรัง       2. ดินอัด

   3. คอนกรีต      4. ลำดยำง

   5. อื่น ๆ.......................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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6. กำรเดินทำงมำติดต่อรำชกำรในตัวอ�ำเภอ/จังหวัด

   1. ใช้รถจักรยำนยนต์     2. ใช้รถยนต์

   3. อำศัยรถเพื่อนบ้ำนมำด้วย    4. นั่งรถรับจ้ำง/รถประจ�ำทำง

   5. อื่น ๆ โปรดระบุ.....................

7. กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคนในพื้นที่ด้วยวิธีกำรใด

   1. โทรศัพท์      2. ไลน์

   3. อินเตอร์เน็ต     4. เดินทำงด้วยตนเอง

   5. อื่น ๆ โปรดระบุ.....................

8. ท่ำนคิดว่ำกำรเดินทำงไปอ�ำเภอ หรือไปซื้อของ หรือไปจ�ำหน่ำยผลผลิตในหมู่บ้ำนของท่ำน 

ในระยะที่ผ่ำนมำ (อดีต) กับขณะนี้ (ปัจจุบัน) มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือสะดวกขึ้นหรือไม่

   1. มีควำมสะดวกสบำยขึ้น  

   2. เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  

   3. เหมือนเดิม 

   4. ไม่แน่ใจ

9. ท่ำนเคยได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ ส่งเสริมอำชีพจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือไม่

   1. เคย      2. ไม่เคย

 ถ้ำเคย โปรดระบุกิจกรรมที่ได้เข้ำร่วม

....................................................................................................................................................................

10. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำฯ อยู่ในระดับใด

   1. มำกที่สุด        2. มำก     

   3. ปำนกลำง       4. น้อย      

   5. น้อยที่สุด 

11.  ท่ำนเคยได้รับกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัยจำกหน่วยงำนในโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำฯ หรือไม่อย่ำงไร

   1. เคย      2. ไม่เคย

 ถ้ำเคย โปรดระบุกิจกรรม

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

12. ท่ำนเคยเข้ำไปเก็บหำของป่ำมำเป็นอำหำรบ้ำงหรือไม่

   1. เคย      2. ไม่เคย

 ถ้ำเคย อะไรบ้ำง.....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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13. ท่ำนเคยเข้ำไปเก็บหำของป่ำมำขำยบ้ำงหรือไม่

   1. เคย      2. ไม่เคย

 ถ้ำเคย โปรดระบุ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

14. ปัจจุบันท่ำนยังเข้ำไปเก็บหำของป่ำมำขำย/เป็นอำหำรบ้ำงหรือไม่

   1. เคย      2. ไม่เคย

 ถ้ำเคย โปรดระบุ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 ถ้าตอบว่า เคย ให้ระบุควำมถี่ของกำรเข้ำไปเก็บหำของป่ำ 

   1. 1-2 ครั้ง/สัปดำห์      2. 3-4 ครั้ง/สัปดำห์

   3. 5-6 ครั้ง/สัปดำห์       4. ทุกวัน

15. ท่ำนและครอบครัวมีกำรถำกถำงป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ท�ำกำรเกษตรหรือไม่

   1. เคย      2. ไม่เคย

16. ท่ำนและครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมกำรปลูกป่ำ ดูแลรักษำต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วหรือไม่

   1. เคย      2. ไม่เคย

17. ท่ำนและครอบครวัได้ร่วมกนัป้องกนัและดบัไฟป่ำ ลำดตระเวนเพือ่ตรวจและป้องกนักำรบกุรกุท�ำลำย

ป่ำและท�ำผิดกฎหมำยหรือไม่

   1. เคย      2. ไม่เคย

18. ท่ำนคิดว่ำป่ำไม้บริเวณหมู่บ้ำนของท่ำนในอดีตกับปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงใด

   1. ป่ำไม้เพิ่มขึ้น    2. ป่ำไม้เท่ำเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

   3. ป่ำไม้ลดลง

19. ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันนี้คนในหมู่บ้ำนของท่ำนเห็นคุณค่ำและประโยชน์ของป่ำไม้อย่ำงไร

   1. เห็นคุณค่ำและประโยชน์มำกขึ้น    2. เห็นคุณค่ำและประโยชน์น้อยลง

   3. เห็นคุณค่ำและประโยชน์อยู่บ้ำง    4. ไม่เห็นคุณค่ำและประโยชน์

20. ปัญหำ/อุปสรรคด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของครอบครัวของท่ำนมีอย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

21. ข้อเสนอแนะ ในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของครอบครัวของท่ำน มีอะไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ตอนที่ 5 : ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ

1.  อำชีพหลักของท่ำนคือ

  1. ท�ำนำ     2. ท�ำไร่  ท�ำสวน

  3. เลี้ยงสัตว์    4. รับจ้ำง

  5. รับรำชกำร/เอกชน    6. อุตสำหกรรมในครัวเรือน

  7. อื่น ๆ ระบุ     

2. อำชีพหลักของท่ำนอยู่ในพื้นที่โครงกำร ฯ หรือไม่ 

    1. อยู่      2. ไม่อยู่ 

3. อำชีพหลักของครัวเรือนท่ำนคือ

  1. ท�ำนำ    2. ท�ำไร่  ท�ำสวน

  3. เลี้ยงสัตว์   4. รับจ้ำง

  5. รับรำชกำร/เอกชน   6. อุตสำหกรรมในครัวเรือน

  7. อื่น ๆ ระบุ     

4.  กรณีอำชีพหลักของท่ำนประกอบอำชีพรับจ้ำงที่ใด 

  1. พื้นที่โครงกำรฯ ภูฟ้ำฯ     2.  จังหวัดน่ำน

   3. อื่น ๆ ระบุ..................................................................................................

  - งำนรับจ้ำงทั่วไป ที่ท่ำนรับจ้ำงส่วนใหญ่ ได้แก่................................................................

  - ท่ำนรับจ้ำงทั่วไป (ปีละ) จ�ำนวน...........................ครั้ง/วัน

5. ท่ำนมีอำชีพรองหรือไม่

  1.  ไม่มี

  2.  มี  โปรดระบุ    1. ท�ำนำ    2. ท�ำไร่  ท�ำสวน

  3. เลี้ยงสัตว์  4. อุตสำหกรรมในครัวเรือน 

   5. รับจ้ำงแรงงำน  6. อื่น ๆ ระบุ  

6. ครัวเรือนของท่ำนมีอำชีพรองหรือไม่

  1.  ไม่มี

  2.  มี  โปรดระบุ    1. ท�ำนำ   2. ท�ำไร่  ท�ำสวน

          3. เลี้ยงสัตว์  4. อุตสำหกรรมในครัวเรือน

          5. รับจ้ำงแรงงำน   6. อื่น ๆ ระบุ  

7. สมำชิกในครัวเรือนของท่ำน มีอำชีพเสริมหรือไม่

   1.  ไม่มี

   2.  มี (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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8. กรณี ท�ำกำรเกษตร มีพื้นที่ด�ำเนินกำร..................................... และท่ำนปลูกพืชชนิดใดบ้ำง.................

..................................................................................................................................................................... 

9.  พันธุ์พืชที่ปลูกได้มำจำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

	  1. เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ      2. จำกหน่วยงำนรำชกำร

   3. ซื้อมำเอง       4. อื่น ๆ ...................................................................

10. ท่ำนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพหรือไม่ อย่ำงไร

    1. ไม่ได้  

   2. ได้   ควำมรู้ในกำรท�ำกำรเกษตรที่ท่ำนได้รับ ได้แก่

      1. ปลูกพืช/ผักสวนครัว  2. ปลูกพืชไร่/ไม้ผล    

      3. เลี้ยงสัตว์      4. เลี้ยงปลำ/ท�ำประมง     

       5.อื่น ๆ  ได้แก่..................................................................................................

11. กรณีที่มีกำรเลี้ยงสัตว์ (เพื่อกำรเกษตร) สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่.....................................................................

......................................................................................................................................................

12. ท่ำนมีกำรท�ำประมง หรือไม่

   1. ไม่ได้ท�ำ  

   2. ได้ท�ำ    

 ถ้าตอบว่า ได้ท�า ท�ำเพื่อวัตถุประสงค์

   1. เพื่อบริโภคในครัวเรือน    2. เพื่อจ�ำหน่ำย   

   3. เพื่อแจกจ่ำย       4. เพื่อบริโภค+จ�ำหน่ำย   

   5. เพื่อบริโภค+แจกจ่ำย    6. เพื่อจ�ำหน่ำย+เพื่อแจกจ่ำย   

13. ท่ำนปลูกข้ำวหรือไม่

   1. ปลูก         2. ไม่ปลูก   

 ถ้ำปลูกเพียงพออย่ำงไร 

   1. เพียงพอบริโภคในครัวเรือน   2. เพียงพอ เหลือขำย     

   3. ไม่เพียงพอ ต้องซื้อเพิ่ม ระบุจ�ำนวน....................................(บำท/ถัง) 

   4. อื่น ๆ  

14. ท่ำนใช้น�้ำในกำรท�ำเกษตรจำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

   1. แม่น�้ำล�ำธำร ล�ำห้วย     2. น�้ำประปำหมู่บ้ำน 

   3. น�้ำประปำภูมิภำค      4. น�้ำบำดำล.น�้ำบ่อ 

   5. น�้ำฝน         6. อื่น ๆ โปรดระบุ...........................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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15. ควำมเพียงของน�้ำส�ำหรับใช้ท�ำกำรเกษตร 

    1. เพียงพอ   

    2. ไม่เพียงพอ แก้ปัญหำโดย …………………………………...

 กรณี ขำดแคลนน�้ำส�ำหรับใช้ท�ำกำรเกษตร ประมำณกี่เดือน/ปี 

  1. เป็นระยะเวลำ 1-2 เดือน      2. เป็นระยะเวลำ 3-4 เดือน

  3. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 5 เดือน   4. อื่น ๆ ระบุ.....................................

 16. ช่วงเวลำเดือนที่ขำดแคลนน�้ำใช้ท�ำกำรเกษตร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

    มกรำคม      กุมภำพันธ์     มีนำคม  

    เมษำยน     พฤษภำคม    มิถุนำยน   

    กรกฎำคม    สิงหำคม     กันยำยน  

   ตุลำคม      พฤศจิกำยน    ธันวำคม

17. ผลผลิตที่ได้จำกกำรประกอบอำชีพ มำกน้อยเพียงใด

   1. เพียงพอ บริโภคในครัวเรือน  

   2. เพียงพอ เหลือจ�ำหน่ำย ได้แก่...................................................................    

   3. ไม่เพียงพอ จัดกำรโดย..............................................................................   

18. แหล่งจ�ำหน่ำยผลผลิตคือที่ใด

   1. ตลำดในหมู่บ้ำน     2. ตลำดในเมือง(อ�ำเภอ/จังหวัด)  

    3. มีพ่อค้ำมำรับซื้อที่บ้ำน   4. อื่น ๆ  ระบุ ............................................

19. ท่ำนเคยได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมรู้หรืออื่นๆ จำกหน่วยงำนในโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำฯ หรือไม่

   1. เคย          2. ไม่เคย

 ถ้าตอบว่า เคย ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนในด้ำนใดบ้ำง/อย่ำงไร    

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

20. ท่ำนมีควำมพึงพอในกำรประกอบอำชีพในโครงกำรฯ มำกน้อยเพียงใด

  1. มำกที่สุด      2. มำก      3. ปำนกลำง      4. น้อย       5. น้อยที่สุด  

21. ปัญหำ อุปสรรคในกำรประกอบอำชีพของท่ำน คืออะไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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22. ข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำกำรประกอบอำชีพของท่ำน มีอะไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ตอนที่ 6 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม)

1. รำยได้ปัจจุบัน (ปีที่ผ่ำนมำ) 

 รำยได้ของท่ำน..........................................................................................บำท

 รำยได้ของครอบครัว.................................................................................บำท

   1. รำยได้จำกกำรเพำะปลูก เป็นเงิน....................................................บำท

   2. รำยได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์ เป็นเงิน....................................................บำท

     1. ไก่/เป็ด    2. ปลำ 

     3. หมู     4. วัว/ควำย 

     5. สัตว์อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................

   3.รำยได้จำกกำรขำยของ     เป็นเงิน....................................................บำท

  4.รำยได้จำกกำรขำยของป่ำ     เป็นเงิน....................................................บำท

  5.รำยได้จำกกำรรับจ้ำงทั่วไป             เป็นเงิน...................................................บำท

  6.รำยได้จำกกำรท�ำงำนโรงงำน          เป็นเงิน...................................................บำท

  7.รำยได้จำกกำรรับรำชกำร/เอกชน/รัฐวิสำหกิจ   เป็นเงิน...................................บำท

  8.รำยได้จำกบุตร/สำมี/ภรรยำ/หลำนส่งมำให้    เป็นเงิน......................................บำท

  9.รำยได้จำกหัตถกรรม/ศิลปำชีพ     เป็นเงิน...................................................บำท

  10.รำยได้อื่นๆ (ระบุ)........................................................เป็นเงิน....................บำท

     รวมรายได้ทั้งสิ้น จ�านวน...........................บาท/ปี

2. ค่ำใช้จ่ำย (ในรอบปีที่ผ่ำนมำ)

   1.รำยจ่ำยเพื่อกำรประกอบอำชีพ เป็นเงิน....................................................บำท

  2.รำยจ่ำยภำยในครัวเรือน   เป็นเงิน....................................................บำท

  3.รำยจ่ำยอื่น ๆ ระบุ............................. เป็นเงิน.........................................บำท

      รวมรายจ่ายทั้งสิ้น จ�านวน..........................บาท/ปี

3. กำรออมภำยในครัวเรือน   1. มี    2.   ไม่มี 

       กรณีที่ท่านมีการออม  ออมไว้ที่ใดบ้ำง

   ธนำคำร     กองทุนหมู่บ้ำน

   กลุ่มออมทรัพย์   อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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4. กำรท�ำบัญชีครัวเรือน (บันทึกรำยรับ – รำยจ่ำย) ในครัวเรือน

   1. ไม่มีกำรบันทึกบัญชี    2.  มีกำรบันทึกบัญชีครัวเรือน

    กรณี มีการท�าบัญชีครัวเรือน  ท�ำมำเป็นระยะเวลำนำนเท่ำใด

    1. ต�่ำกว่ำ 1 ปี    2.  เป็นเวลำ 1 – 2 ปี 

     3. มำกกว่ำ 2 ปี   

5. กำรเป็นหนี้สินของครัวเรือน         

        1. ไม่เป็น  2.   เป็น      เป็นเงิน..........................................บำท     

ที่มำของแหล่งเงินกู้

แหล่งเงินกู้ จ�านวน (บาท) วัตถุประสงค์การกู้

ธนำคำร

สหกรณ์

กลุ่มออมทรัพย์

เงินกู้นอกระบบ

เพื่อนบ้ำน

อื่น ๆ

6. รำยได้ ก่อน-หลัง เข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็นอย่ำงไร

   1. เพิ่มขึ้น เพรำะ...........................................................................    

   2. ลดลง เพรำะ.............................................................................   

7. ท่ำนเคยได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

   1.เคย    2. ไม่เคย

8. ท่ำนเคยเข้ำร่วมอบรมควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

   1.เคย    2. ไม่เคย

 ถ้ำตอบว่ำ เคย ได้รับกำรอบรมเรื่องอะไร      

จำกหน่วยงำนใด..........................................................................................................................................

ระยะเวลำเท่ำไหร่ ......................................................................................................................................

9. ท่ำนมคีวำมพงึพอใจต่อกำรปฏบัิตงิำนของเจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรศนูย์ภฟู้ำฯ ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุส่งเสรมิด้ำน

เศรษฐกิจมำน้อยเพียงใด

  1. มำกที่สุด       2. มำก     

   3. ปำนกลำง       4. น้อย      

  25. น้อยที่สุด 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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10. ปัญหำ/อุปสรรค ในด้ำนเศรษฐกิจมีอะไรบ้ำง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. ข้อเสนอแนะ ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจของครอบครัวของท่ำนอย่ำงไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

ตอนที่ 7 : ข้อมูลด้านความพอเพียง/ความสุข (ก่อน/หลัง) เข้าร่วมโครงการ

1. โดยทั่วไป ท่ำนคิดว่ำสิ่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำรงชีวิตของท่ำนดังต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด

การด�ารงชีวิตของท่าน
ก่อน หลัง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. ด้ำนคุณภำพชีวิต

2. ด้ำนสุขอนำมัย

3. รำยได้

4. ควำมมั่นคงในชีวิต

5. ครอบครัวมั่นคง

6.ครอบครัวอบอุ่น
1  หมำยถึง ดีมำก

2 หมำยถึง ดี

3 หมำยถึง ปำนกลำง

4 หมำยถึง น้อย

5 หมำยถึง น้อยที่สุด

2. ปัญหำ/อุปสรรค ของท่ำนในด้ำนควำมพอเพียง/ควำมสุขของท่ำน คืออะไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ ในกำรแก้ปัญหำ/อุปสรรค ของควำมพอเพียง/ควำมสุข ในครอบครัวของท่ำน คืออะไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวการด�าเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้า ฯ

ตอนที่ 1 : ข้อมูลด้านการด�าเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้า ฯ 

1. ท่ำนรับรู้/รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำ ฯ บ้ำงหรือไม่

   1. ไม่ทรำบเลย       2. ทรำบเล็กน้อย 

   3. ทรำบปำนกลำง     4. ทรำบดี 

2. ถ้ำทรำบ ท่ำนทรำบจำกแหล่ง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

   1. ท�ำงำนอยู่ในโครงกำรฯ  2. หน่วยรำชกำร

   3. ผู้น�ำชุมชน      4. เพื่อนบ้ำน................................

   5. อื่น ๆ โปรดระบุ................................

3. ท่ำนได้พบ/ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่โครงกำร ฯ บ้ำงหรือไม่

  1. ไม่ได้พบ/ติดต่อกัน    2. ได้พบ/ติดต่อกัน  

  - กรณี ที่ท่ำนได้พบ/ติดต่อกัน เจ้ำหน้ำที่โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำ ฯ มำกน้อยเพียงใด

    1 – 2 ครั้ง/เดือน    มำกกว่ำ 2 ครั้ง/เดือน

     1 – 2 ครั้ง/ปี     มำกกว่ำ 2 ครั้ง/ปี

 - เจ้ำหน้ำที่โครงกำร ฯ หน่วยงำนใด ที่ท่ำนรู้จักได้พบ/ติดต่อ และให้กำรสนับสนุนมำกที่สุด 

   ชลประทำน    ป่ำไม้    เกษตร

    ปศุสัตว์    ประมง   อื่น ๆ ระบุ.................................

4. ปัจจุบันท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำ ฯ หรือไม่ 

   1. ไม่ได้รับประโยชน์    2. ได้รับประโยชน์

  กรณ ีทีท่่ำนได้รบัประโยชน์จำกกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ ภฟู้ำฯ ด้ำนใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

  1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน     2. พัฒนำแหล่งน�้ำ

    3. กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ    4. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน

  5. กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่ำไม้  5. อื่น ๆ ระบุ.................................

5. โครงกำรฯ ได้ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนท่ำนในเรื่องใดมำกที่สุด 

  1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน    2. พัฒนำแหล่งน�้ำ

   3. กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ   4. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน

         5. กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่ำไม้  5. อื่น ๆ โปรดระบุ.................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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6. ท่ำนได้รับกำรสนับสนุนก่อน-หลังมีโครงกำรฯ อยู่ในระดับใด

การสนับสนุนจากโครงการฯ
ก่อน หลัง

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. ด้ำนกำรศึกษำ

2. ด้ำนสำธำรณสุข

3. ด้ำนคุณภำพชีวิต

5. ด้ำนกำรเกษตร

6. ด้ำนประมง

7. ด้ำนปศุสัตว์

8. องค์ควำมรู้

9. เศรษฐกิจ 

11. กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ

12. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน

13.กำรได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนอื่นๆ
1  หมายถึง ดีมาก

2 หมายถึง ดี

3 หมายถึง ปานกลาง

4 หมายถึง น้อย

5 หมายถึง น้อยที่สุด

7. ท่ำนต้องกำรให้ทำงโครงกำรมีกำรส่งเสริมและพัฒนำในเรื่องใด  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน    2. พัฒนำแหล่งน�้ำ

   3. กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ    4. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน

  5. กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่ำไม้  5. อื่น ๆ โปรดระบุ.................................

8. ในโอกำสที่ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ มำเยี่ยมเยือนโครงกำรฯ  

 ท่ำนเคยไปร่วมรับเสด็จฯ ด้วยหรือไม่

     1. ไม่เคยไปร่วมรับเสด็จฯ    2. เคยไปร่วมรับเสด็จฯ

ตอนที่ 2 : ข้อมูลด้านประโยชน์ที่ได้รับ/ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

1. กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ท�ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของท่ำนดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด

   1. มำกที่สุด        2. มำก     

   3. ปำนกลำง        4. น้อย      

   5. น้อยที่สุด     6. ไม่ดีขึ้นเลย 

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ     

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะต่อโครงกำร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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บรรณานุกรม

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริฯ โดยส�ำนักงำนโครงกำรสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ�ำปีงบประมำณ 2561

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบำมรำชกุมำรี กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ผลกำรด�ำเนนิโครงกำรสขุภำพภฟู้ำตำมแนวพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

ปีงำนประมำณ 2552-2553 กลุม่งำนพฒันำยุทธศำสตร์สำธำรณสขุ ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจังหวดัน่ำน 

ธันวำคม 2553

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น
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คณะผู้จัดท�ารายงาน

ทีป่รึกษา
1. นำยดนุชำ สินธวำนนท์ เลขำธิกำร กปร.

2. นำยลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขำธิกำร กปร.

3. นำยปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขำธิกำร กปร.

4. นำงสำวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรประสำนงำน

  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

คณะผู้จัดท�า
1. นำงศศิพร ปำณิกบุตร ผู้อ�ำนวยกำรกองติดตำมประเมินผล ส�ำนักงำน กปร.

2. นำงกุญชัชญำ ทองค�ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร

  ส�ำนักงำน กปร.

3. นำงสำวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร

  ส�ำนักงำน กปร.

4. นำงสำวสิริจิตต์ บุญธรรม เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

5. นำยวีรพงษ์ ก�ำแพงทอง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

ผู้ร่วมประสานการด�าเนินงานและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่
1. นำยวิกรม คัยนันทน์ ผู้อ�ำนวยกำรกองประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ 3

2. นำงสำวสใบทิพย์ ศรีทองสุข นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร

  ส�ำนักงำน กปร.

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อำาเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน
รายงานการสำารวจข้อมูลและติดตามผลการดำาเนินงานเบื้องต้น



รายงานการส�ารวจขอ้มูลและติดตาม
ผลการด�าเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟา้พัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ โทรสาร : ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
http://www.rdpb.go.th

รายงานการส� ารวจข้อมูลและติดตามผ
ลการด�าเนินงานเบื้ องต้นโครงการศู

นย์ภูฟ
า้พั

ฒ
นาอันเนื่องมาจากพ

ระราชด�าริ
ในสมเด็จพ

ระกนิษ
ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ

ระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)




