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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

 

  



ค าน า 

 
เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีเป็น       

สิ่งส าคัญ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในฐานะเครือข่ายคลินิก

เทคโนโลยี รวมทั้งคนในชุมชนบ้านตาแวน เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาชุมชนบ้าน      

ตาแวนสู่การเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวน น่าน” โดยกระบวนการพัฒนาในระยะ 3 ปี ใน

การบ่มเพาะองค์ความรู้ (Knowledge) สร้างทักษะความช านาญ (Skill) ภายใต้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม(Appropriate Technology)  ให้ เกิดการเพิ่ มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต                     

(Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product development) การบริหารจัดการ(Management) 

การพัฒนาแบบครบวงจรห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า

การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Value added) รวมถึงการสร้างพฤติกรรม

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การสังเกต        

การระบุปัญหา การทดลองการจดบันทึก การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ

ข้อมูลและการสรุปผล เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) ที่ดีต่อการน าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เข้าใจ 

เข้าถึงพัฒนา) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ควบคู่ไปกับฐานความรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องไปด้วยกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนสุดท้ายนี้

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอขอบคุณกระทรวง          

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้การสนับสนุนคลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ด้วยดีตลอดมา และคลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะเดินหน้าพัฒนางบประมาณให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ตามการบริหารงานของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป 
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1 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

บทท่ี 1   
รายละเอียดโครงการ 

 
1. ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน    

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านตาแวน น่าน (รหัสโครงการ 640)  

ค่าละติจูด 18.7865   ค่าลองติจูด 100.6553   

3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลผูร้่วมโครงการ 
ระบุ(ช่ือ- นามสกุล/ต าแหน่ง /เบอร์โทร/อเีมล์ ) 

หน้าท่ีรับผดิชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์
ความรู้ที่รับผิดชอบ

ในโครงการ 

ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการ2 

1. ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ 
อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
น่าน โทรศัพท ์082-1658141 

หัวหน้าโครงการ องค์ความรู้เรื่องการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชา
และอาหารที่มี
ส่วนผสมของชา 

ประวัติการศกึษา 
- วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วท.ม. (อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลยันเรศวร 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร) 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
ล าปาง 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร ์
1.หมู่บ้านล าไยพญาแก้ว         
อ.เชียงกลาง จ.น่าน (ปี พ.ศ. 
2562) 

2. ผศ.มลิวรรณ์  กิจชัยเจริญ 
รองผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลย ี
อาจารยส์าขาอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
น่าน  
โทรศัพท์ 084-1723714 

ผู้ร่วมโครงการ องค์ความรู้เรื่องการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชา
สมุนไพร 

ประวัติการศกึษา 
- M.App. Sc .(Food Science 
and Technology)  The Royal 
Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) 

- วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร ์
1.หมู่บ้านพริกอินทรีย์ป่าเหียง         
อ.ปัว จ.น่าน (ปี พ.ศ. 2561) 

3. ผศ.ดร.ชุติสร  เรืองนาราบ 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

น่าน 

ผู้ร่วมโครงการ การวิเคราะห์การ
ลงทุนจาก
ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

ประวัติการศกึษา 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) 
ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์) 
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ข้อมูลผูร้่วมโครงการ 
ระบุ(ช่ือ- นามสกุล/ต าแหน่ง /เบอร์โทร/อเีมล์ ) 

หน้าท่ีรับผดิชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์
ความรู้ที่รับผิดชอบ

ในโครงการ 

ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการ2 

โทรศัพท์ : 08 1452 1585 

4. ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย  
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  
โทรศัพท์ 099-8858547  

ผู้ร่วมโครงการ การออกแบบฉลาก
และบรรจุภณัฑ/์ การ
ท่องเที่ยวชุมชน 
 

ประวัติการศกึษา 
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต หัตถกรรม 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
- วท.ม. (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลกรุงเทพ 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร ์
หัวหน้าโครงการ “มอ่นล้าน โม
ดเดล วิถีชีวิตชุมชน” 

5. ดร.ธัญลักษณ์ บัวผัน 
อาจารยส์าขาอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ล าปาง 
โทรศัพท์ 092-2572788  

ผู้ร่วมโครงการ องค์ความรู้เรื่องการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชา
จีน และการควบคุม
คุณภาพชา 

ประวัติการศกึษา 
- D.Agr. (Tea science) 

Hunan Agricultural 
University, China 

- วท.ม. (พัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

6. นายศรีเดช  มะโนวรณ ์
 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
บ้านตาแวน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 

1 หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ เช่น หวัหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้น าชุมชน/ แกนน าชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหนา้ที่รัฐ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อื่นๆ 
2 แนบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน 

 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจ านงฯ) 
   2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... )  ปีแรกที่เริ่มด าเนินการ                   

พื้นที่ด าเนินการ  
    บ้านตาแวน หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน  จ.น่าน  55000     

5. หลักการและเหตุผล 

1) สถานภาพปัจจุบันของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ 
บ้านตาแวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลเรืองอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

เชิงเขา มีครัวเรือน 148 ครัวเรือน ประชากรกว่า 557 คน โดยมีนายศรีเดช  มะโนวร เป็นผู้ใหญ่บ้านคน
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ปัจจุบัน (2563) บ้านตาแวน คือ หนึ่งในชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน จากค าบอกเล่าจาก
พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ถึงเรื่องราวครั้งอดีตของบรรพบุรุษของพวกเขาว่า บ้านศรีนาป่าน – ตาแวน เป็นหมู่บ้าน
เก่าแก่มีอายุจากการตั้งวัดในปี พ.ศ.2075 (474ปี) ก่อตั้งชุมชนโดยการน าของเจ้าค าเครื่อง เจ้าค าเขียว 
เจ้ายอดชมพูซึ่งหนีทัพมาจากเมืองปัว และเมืองล้านช้าง ได้รวบรวมญาติพ่ีน้อง ประชาชนที่หนีทัพมาตั้งถิ่น
ฐานท ามาหากินที่ห้วยหลวง (ปัจจุบันคือน้ าตกห้วยหลวง) ประกอบอาชีพท าสวนเมี่ยง ท าไร่ ท านา และตั้ง
ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านป่าเมี่ยง”  

ต่อมาหมู่บ้านถูกน้ าป่าและน้ าจากห้วยหลวงท่วม ทั้งยังถูกพวกข้าศึกโจมตีบ่อยครั้ง ชาวบ้าน
จึงพากันหลบหนี ไปซ่อนตัวอยู่ในป่า จนเหตุการณ์บ้านเมืองสงบท้าวปู่อินทร์ เครือญาติของเจ้าค าเครื่องเจ้า
ค าเขียว เจ้ายอดชมพู ได้พาชาวบ้านที่เหลือจากป่ามาปลูกบ้านเรือนที่หนองหญ้านาป่าน และได้ร่วมมือกับ
ท้าวสีมา ปู่แสนสี สร้างวัดขึ้นมาเพ่ือให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม มีที่ยุดเหนี่ยวจิตใจและตั้งชื่อ
ว่า  “วัดป่าน” ตามชื่อของหนองหญ้า ตามชื่อหมู่บ้าน และเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน” ใน
ปัจจุบันผู้คนที่นี่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา สิบสองจุไทย เดินทางมาตั้งฐานหลายที่ เช่น ด่านเขียง
ฮ่อน เชียงลม มาอาศัยอยู่ที่บ้านป่าเมี่ยง ประมาณ พ.ศ. 1872 ชาวบ้านที่อพยพมาจากสิบสองปันนาชอบ
กินเมี่ยง จึงได้น าพันธุ์เมี่ยงติดตัวมาจากที่อยู่อาศัยเก่าเพ่ือมาปลูก ณ บริเวณป่าบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน จะ
เห็นได้ว่าเมี่ยงเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านและยังรวมไปถึงเจ้าผู้ปกครองนครด้วย   

จากจุดเริ่มต้นของความคิดในการปกป้องการสัมปทานป่าก่อเกิดคณะกรรมการดูแลป่าบ้านศรี
นาป่าน-ตาแวนขึ้น ที่ท าหน้าที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการดูแลป่าชุดแรกให้ความส าคัญกับป่า 
และปลูกจิตส านึกให้พ่ีน้องรักป่าดูแลต้นน้ าล าธาร ใช้น้ า ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค เอาบทเรียน
จากที่อ่ืนมาเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญ ก็ร่วมกันรักษาป่า รักษาต้นน้ า เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างการท าสวนเมี่ยงและการรักษาป่าทั้งสองส่วนต้องอาศัยกันและกัน ถ้าไม่มีป่าต้นเมี่ยงก็จะอยู่ไม่ได้ 
เพราะเม่ียงอาศัยความชุ่มชื้นของป่า 

การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ราษฎรอาศัยที่ราบบริเวณ
ล าห้วยไหลผ่าน ท าการเกษตร ได้แก่ ท านา ท าไร่ และปลูกพืชผัก โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว
เหลือง และเมี่ยง การท านาจะท าได้ฤดูเดียว จึงมีข้าวส าหรับบริโภคในหมู่บ้านเท่านั้น หาอาหารได้แก่ เมี่ยง 
หน่อไม้ และเห็ด เป็นอาหาร 

พืชเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ เมี่ยง (ชาอัสสัม) เป็นพืชตระกูลชา ที่บรรพบุรุษของชาวศรีนา
ป่าน ตาแวนปลูกไว้ตามร่มเงาของไม้ใหญ่ ท าให้ชาวบ้านศรีนาป่านมีอาชีพและรายได้จากการขายเมี่ยงตก
ทอดมาจนถึงปัจจุบัน การขายใบเมี่ยงมี 2 ลักษณะคือ 1)  ขายใบเม่ียงนึ่งในราคาก าละประมาณ 2-3 บาท 
2) ขายใบเม่ียงที่หมักดองแล้วราคาก าละ 3-4 บาท 

ประเพณี พิธีกรรม ชาวศรีนาป่าน ตาแวน มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรมต่างๆ ซึ่ง
สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวศรีนาป่านให้ความนับถืออย่างเคร่งครัด ก็คือการ
บวงสรวงเจ้าหลวงป่าเมี่ยงและท าพิธีสืบชะตาห้วยหลวง ซึ่งเป็นแม่น้ าที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวต าบลเรืองและ
ต าบลใกล้เคียง โดยจะข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
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ภาพที่ 1 ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนบ้านตาแวน 

จากการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ปี 2563 พบปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ดังนี้ 
ปัญหาของพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรสวนชาเมี่ยง บ้านตาแวน จ.น่าน 

1. เกษตรกรสวนเมี่ยงประมาณ 500 ไร่ : พ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ห่างจากชุมชน ราคาผลผลิตใบเมี่ยงตกต่ า 
ชุมชนไม่ได้เป็นผู้ก าหนดราคาใบเม่ียงท าให้ถูกกดราคาจากผู้ซื้อ 

2. เกษตรกรผู้ปลูกสวนเมี่ยงเป็นผู้สูงอายุจ านวนมาก ไม่มีผู้รับสืบทอดองค์ความรู้การท าสวนเมี่ยงและ
การแปรรูปเมี่ยง 

3. ชุมชนขาดการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการท าสวนเมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยง 
 

 
ป่าเมี่ยงชุมชน 
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ความต้องการของชุมชน : ความยั่งยืนในอาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง 
1. รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการท าสวนเมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยงของชุมชน 
2. ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านป่าเมี่ยงชุมชนบ้านตาแวนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
3. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงที่เหมาะสมต่อการน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และยืด

อายุเก็บใบเม่ียงสดก่อนการแปรรูป 
4. เทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าใบเม่ียงเป็นอาหารและเครื่องส าอาง 
5. ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
6. ตลาดสินค้าออนไลน์และออฟไลน์ 

 
กรอบแนวคิดโครงการ 
จากปัญหาของชุมชน สามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขได้ภายใต้กรอบแนวความคิดการพ่ึงพาแหล่ง

ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้มากที่สุด ลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอก รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการ
ท าสวนเมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยง เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย ส่งเสริมการตลาด สร้างความยั่งยืนในอาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมชี้แจง สาธิต และสนับสนุนเทคโนโลยี 
2. ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนป่าเมี่ยงชุมชนบ้านตาแวนและรวบรวมองค์ความรู้

และภูมิปัญญาการท าสวนเมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยง 
3. สร้างวิทยากรท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านป่าเมี่ยงชุมชนบ้านตาแวนเพื่อการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงที่เหมาะสมต่อการน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์แต่ละ

ประเภท และยืดอายุเก็บใบเมี่ยงสดก่อนการแปรรูป 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบเมี่ยง อาหารและเครื่องส าอาง 
6. สร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. สร้างระบบตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ให้มีอัตลักษณ์ และขับเคลื่อนตนเองได้

อย่างยั่งยื่น 
 

2) รายช่ือกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มสมาชิกในชุมชนบ้านตาแวน หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมือง

น่าน จ.น่าน  55000 จ านวน 50 คน  

ล าดับที่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ 

1 นางอนงค์นาฎ  เรืองอินตา 173 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.
น่าน 

เกษตรกร ใบเมี่ยง 

2 นางเตือนใจ  หาญฤทธิ์ 50 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
3 นางอ าไพ  ดอนพิมพ์ไพร 14 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 



 
6 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

ล าดับที่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ 

4 นางร าพรรณ  น าพล 11  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
5 นางบุญแจ๋ว  อินลี้ยง 7  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
6 น.ส.ชื่น  วงค์ราช 17  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
7 นางรอน  ปันลุน 160 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
8 น.ส.รุ่งนภา  คิดอ่าน 113 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
9 นางบัวจีน  ตันไชย 26  หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 

10 นางทัชดาว  ก้อนจันทร์ 69  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
11 นางล าดวน  ดาไชย 3  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
12 นางบัวจันทร์  วงศ์ป่าน 106 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
13 นางบัวลอยใจค า 2  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
14 นางมาลา  เรืองรุ่ง 133 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
15 นางจ าปี  มะโนวรณ์ 136 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
16 นางบัวลา  มะโนวร 130 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
17 นางค าออน  ปันลุน 39  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
18 นางมลิ  กาอินทร์  41  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
19 นางยอด  กาวิน 128 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
20 นางครองศรี  มะลิซื่อ 131 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
21 นางคอยรัก  ดาไชย 38  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
22 นางสุมาลี  เมืองเล็น 58  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
23 นางแก้วจันทร์  ปันลูน 108 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
24 นางจันทอน  ทางดี 134 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
25 นางอรุณ  เฟ่ือแก้ว 112 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
26 นางผ่องศรี  ศรีวิชัย 149 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
27 นางบุญตุ้ม  สายยนต์ 111 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
28 นางศรีทอน  สายยนต์ 23 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
29 นางจันเป็ง  กองป่าน 30 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
30 นางบัวลา  มะโนวรณ์ 90  หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
31 นางค าบิน  มะโนวรณ์ 113 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
32 น.ส.ร าเพียร  ปันลูน 8  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
33 นางขันแก้ว  เครือหวัน 13  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
34 น.ส.ดวงดี  ครองดี 18  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
35 นายสมแก้ว  แสนสิงห์ 28  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
36 นางงบุญมี  ขันตี 46  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
37 นางจ าเนียร  อินวงค์ 56  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
38 นางสุชาวดี  เริงอาจ 59  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 



 
7 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

ล าดับที่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ 

39 นางศรีพันธ์  เขื่อนปิง 68  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
40 นางทรรศนีย์  อุตตนัน 83  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
41 นายสะอาด  ศรีค าภา 101 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
42 นางมุกดา  น าพล 102 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
43 นางลูน  ใจค า 119 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
44 นายณรงค์ แสนตุ้ย 43  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
45 นางสุพิน  น้ าพี้ 29  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
46 นายอนันต์  น าพล 11  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน รับราชการ ใบเมี่ยง 
47 น.ส.ศรีสม  กาวิน 38  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
48 นางสวย  เครือหวัน 1  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
49 นางบุญเลย  รมรื่น 122 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
50 นางสมพร  กาวิน 99 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 



 
8 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

3)รายช่ือเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. ชื่อวิทยากร/ทีมงาน กระบวนการถ่ายทอด 

การตัดแต่งต้นชาเพื่อเพิ่มปริมาณ
ผลผลติ 

ผศ.มลิวรรณ์  กิจชัยเจริญ เทคโนโลยีการจดัแต่งทรงต้น/เทคโนโลยหีลัง
การเก็บเกี่ยวใบชา  

การท าปุ๋ยหมักอินทรยี์ และการท าน้ า
หมักชีวภาพ 

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ทิมข า เทคโนโลยีการผลติปุ๋ยอินทรีย์ การท าปุ๋ยน้ า
หมักอินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือน 

การยกระดับสถานท่ีผลติชาเมีย่งสู่
มาตรฐาน primary GMP 

ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ การท ามาตรฐานการผลิต สถานท่ีผลิต GMP , 
GHP มาตรฐานสินค้าการเกษตร  

การแปรรปูและการควบคมุคุณภาพชา
เมี่ยง  

ดร.ธัญลักษณ์ บัวผัน 
 

เทคโนโลยีการผลติชาเมี่ยงด้วยกระบวนการชา
หมัก ชาเขียว 

การแปรรปูผลิตภณัฑ์จากเมี่ยง ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ เทคโนโลยีการผลติผลิตภัณฑ์จากชา 
เทคโนโลยีการผลติเครื่องดื่ม ขนมขบคี้ยวจาก
ชา และเทคโนโลยีการผลิตผลติภณัฑ์กลุม่ spa  

การสร้างแบรนดส์ินค้า ออกแบบฉลาก 
และบรรจุภณัฑ ์

ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ 

การสร้างแบรนดส์ินค้า ออกแบบฉลาก และ
บรรจภุัณฑ ์

การสร้างระบบตลาดชุมชน ตลาด
ออนไลน ์

ผศ.คทาวุฒิ  แก้วบรรจง เทคโนโลยีการคา้ออนไลน์ และการค้าแบบ
ตลาดร่วม 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเมี่ยง ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
 

เทคโนโลยีการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ/เกษตร 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านโดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ  เช่น  Root causes analysis, SWOT, Business Model Canvas, 
Financial analysis, 4M, 6M หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่ท าให้เห็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 
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หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

1) ผลการด าเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดง
รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การน าไปใช้ประโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน 

3 อธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น โครงการหมู่บา้นข้าวพื้นเมือง ข้อมูลพื้นฐานประกอบดว้ย พืน้ที่กี่ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 
พันธุ์ข้าว รายได้ก่อนเข้ารว่มโครงการ  เป็นต้น สามารถออกแบบตารางเพิ่มเติมได้ 

สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ปีที ่1            
             

ปีที่ 2            
             

2) แผนงานที่จะด าเนินงานของปีที่ของบประมาณ 
            
             

             

6.  วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นเมี่ยงแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลาง

น้ า ปลายน้ า ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น 
6.2 เพ่ือส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์จากเมี่ยงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
6.3 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านป่าเมี่ยงวิถีชุมชนตาแวน 
6.4 เพ่ือสร้างวิทยากรท้องถิ่น 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
3 

(ปัจจัย
น าเข้า) 

 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ 

การ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

วิทยากร
ตัวคูณ 

มูลค่าทาง 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโล
ยีที่ 1 

เทคโนโล
ยีที่ 2 

เทคโนโล
ยีที่ i 

1        

2        
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7. ที่มาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐาน
ตามท่ีระบ ุ

  เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา 
ระบุหมายเลขค าปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนา
หมู่บ้าน) 

 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.  
 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  
   เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ. 
  เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอ่ืน 

ระบุแหล่งทุน                                              ปีที่ด าเนินการ                                        
        แนบผลการด าเนินงานและผลส าเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย 
 

8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  
 

 

 

 

 

- ที่ปรึกษาโครงการ 
- กลุ่มเกษตรกร 
- นักวิจัย 
- วิสาหกิจชุมชน 
- ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ 
- บริษัทผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ 
- นักท่องเที่ยว 

- การอนุรักษ์ป่าเม่ียง 
- การดูแลต้นเมี่ยง 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

จากเมี่ยง 
- การอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลย ี
- การจัดการองค์ความรู้

ของชุมชน 
- การวิเคราะห์สารออกฤทธ์ 

- ผลผลิตชาเม่ียงชุมชน 
- ปริมาณสารส าคัญใน

ใบชาเม่ียง 
- การผลิตได้มาตรฐาน

ความปลอดภัย 
primary GMP 
 

- จัดกิจกรรมชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่า
เมี่ยงวิถีตาแวน 

- สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
กลุ่มตลาดต่างๆ 

- สร้างช่องทางตลาดการค้า
ออนไลน์ 

- ออกงานแสดงสินค้า 

- ธุรกิจสปา 
- บริษัทผลิตอาหาร

เครื่องด่ืม 
- ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก 
- ผู้บริโภคทั่วไป 

- เว็บไซต์, Facebook, Lime 
- ตัวแทนจ าหน่าย 
- ออกงานแสดงสินค้า 
- ร้านค้าในชุมชนท่องเที่ยว 

- แหล่งวัตถุดิบ ใบเมี่ยง 
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา

โครงการ 
- เงินทุน 
- ปราชญ์ บุคลากรชุมชน 
- เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวใบ

ชาและการแปรรูป 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 

- ใบเมี่ยงสด มัดละ 5 บาท จ านวน 2,000 มัด       
รวม 10,000 บาท/เดือน/ครอบครัว 

- ผลิตภัณฑ์ชาเม่ียง เครื่องด่ืมชา กัมม่ีชา และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวม  30,000 บาท/เดือน 

ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

- ค่าแรงงานการผลิต 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
- ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์ 

รวม 7,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์ 



 
12 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

10.  หน่วยงานสนับสนุน : 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม 
2. อบต. ต าบลเรือง  สนับสนุนสถานที่ด าเนินงานของกลุ่ม 
3. ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน สนับสนุนวิทยากรด้านพืช 
4 รูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจ านวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) ฯลฯ หากมีหลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย 

11.  แผนการด าเนินงาน 

ปีท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
2563 2564 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมการจัดท า
แผนและการส ารวจ
พื้นที่ จัดเวทีเสวนา
ร่วมกับชุมชน และ
อบรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
ผลิตภณัฑ์จากเมี่ยงแบบ
ครบวงจรให้แก่บุคลากร
ในท้องถิ่น  

            25,000 

2. กิจกรรมการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่า
เมี่ยง 

            38,000 

3. กิจกรรมการพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรในท้องถิ่น เพื่อ
เป็นวิทยากรท้องถิ่น
แปลงชาเมี่ยง  

            30,000 

4. โครงการยกระดับ
สถานท่ีผลติชาเมีย่งสู่
มาตรฐาน primary 
GMP 

            65,000 

5. กิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้การแปรรูปเมี่ยง
เป็นอาหาร 

            70,000 

6. กิจกรรมการสร้างแบ
รนด์สินค้า ออกแบบ
ฉลาก และบรรจภุณัฑ ์

            10,000 
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ปีท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. สรุปกิจกรรม             0 
แผนเงิน : ตามไตรมาส 120,000 90,000 28,000 0 238,000 

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมส ารวจเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่า
เมี่ยงชุมชนบ้านตาแวน  

            50,000 

2. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องการตดัแต่งต้น
ชาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต 
และการท าปุย๋หมัก
อินทรีย์ และการท าน้ า
หมักชีวภาพ 

            70,000 

3. กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากต้นเมี่ยง 

            120,000 

4. กิจกรรมการสร้างฉลาก 
และบรรจุภณัฑ์ใหม่ที่
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

            45,000 

5. กิจกรรมการสร้างระบบ
ตลาดชุมชน ตลาด
ออนไลน ์

            35,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 120,000 80,000 65,000 35,200 300,000 
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ปีท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
2565 2566 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมจดัตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ปา่เมีย่งชุมชนบ้าน
ตาแวน 

            60,000 

2. กิ จ ก ร ร ม เ ปิ ด ชุ ม ช น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่า
เมี่ยงวิถีตาแวน 

            40,000 

3. กิ จ ก ร ร ม ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากต้นเมี่ ยง 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ชาเมี่ยงน้ าผึ้งมะนาวพาส
เจอร์ไรส์ 

            120,00 

4. กิจกรรมการสร้างฉลาก 
และบร รจุ ภัณฑ์ ใหม่ ที่
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

            50,000 

5. กิจกรรมการสร้างระบบ
ต ล า ด ชุ ม ช น  ต ล า ด
ออนไลน์ 

            30,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 100,000 120,000 50,000 30,000 300,000 
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12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 2566 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 50 50 
2.  จ านวน เทคโนโลยีที่ มี ก ารถ่ ายทอด ระบุ ชื่ อ 
(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

2.1 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงที่เหมาะสมต่อ
การน าไปแปรรูป และการยืดอายุเก็บใบเมี่ยงสด
ก่อนการแปรรูป 

2.2 เทคโนโลยีการแปรรูปเมี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร 

2.3 เทคโนโลยีการแปรรูปเมี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์สปา 
2.4 การสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และ

บรรจุภัณฑ์ 
2.5 เทคโนโลยีการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการท าน้ า

หมักชีวภาพ 
2.6 การสร้างระบบตลาดชุมชน/ตลาดออนไลน์ 
2.7 เทคโนโลยีการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ/เกษตร 

เรื่อง 5 
 
/ 
 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

5 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 
/ 

4 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 
/ 
 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด 
(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
    3.1 ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงหมัก 
    3.2 ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงก่ึงหมัก 

3.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเมี่ยงน้ าผึ้งมะนาวพาส
เจอร์ไรส์ 

3.4 ผลิตภัณฑ์กัมมี่เม่ียงเสริมโปรไบโอติก 
3.5 ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงหมักสามรส 
3.6 ผลิตภัณฑ์สบู่ชาเมี่ยง 
3.7 ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวใบเมี่ยง 
3.8 ปุ๋ยไส้เดือน 

ผลิตภัณฑ์ 3 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

2 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 

2 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2) 

ไม่น้อย
กว่าคน 

3 3 3 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

คน 30 30 30 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 84 84 84 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท    
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13.ผลกระทบ  
 เศรษฐกิจ  
1. ลดการสูญเสีย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่แปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร  
2. น ามาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยมาใช้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต

และช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน  
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

อย่างยั่งยืน  
4. เพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเป็นที่ต้องการของ

ตลาด สร้างรายได้ให้กับคนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน  
5. ได้มาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว  
7. สนับสนุน ส่งเสริมสินค้าและบริการของหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีโอกาสเข้าถึงกล่มลูกค้าเป้าหมายได้

อย่างสะดวก  
8. เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์แก่หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีศักยภาพการแข่งขันมากขึ้น  
9. มีความสามารถในการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นช่องทางการตลาดที่

ยั่งยืน  
- กรณี เพิ่มรายได้ 
1. เพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 

มีสินค้าออกจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี โดยก าหนดราคาก าไร 30% ของต้นทุน 
จากประมาณการผลผลิตท าให้กลุ่มชุมชนมีรายได้เพ่ิมจากการจ าหน่ายผลผลิตแปรรูปจากเมี่ยง 153,540 
บาท 

ผลิตภัณฑ ์ ต้นทุนวตัถุดิบ 
(บาท/หน่วย) 

ค่าเชื้อเพลิง+
ค่าแรง 

(20%ของ
ราคาต้นทนุ) 

ราคา +
ก าไร 
30% 

ราคา
ขาย 

จ านวนขาย 
ต่อปี 

ก าไรต่อป ี
(บาท) 

- ผลิตภัณฑช์าเมี่ยงหมัก 150 บาท/กก. 30 234 280 1,000 กก. 100,000 
- ผลิตภัณฑ์ชาเขียวใบ

เมี่ยง 
200 บาท/กก. 40 312 320 350 กก. 28,000 

- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา
เมี่ยงน้ าผึ้งมะนาวพาส
เจอร์ไรส์ 

14 บาท/ขวด 1.80 21.84 22 1,200 ขวด 6,240 

- ผลิตภัณฑ์กัมมี่ เมี่ ยง
เสริมโปรไบโอติก 

20 บาท/100g 4 31.2 32 1,000 ซอง 8,000 

- ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงหมัก
สามรส 

30 บาท/200g 6 46.8 47 300 กล่อง 3,300 

- ผลิตภัณฑ์สบู่ชาเมี่ยง 20 บาท/ก้อน 4 31.2 32 1,000 ก้อน 8,000 
รวม 153,540 
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นอกจากนี้จากที่เกษตรกรเก็บใบเมี่ยงขายให้พ่อค้าคนกลาง ราคามัดละ 3 บาท เมื่อมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเมี่ยงในชุมชน ทางกลุ่มแปรรูปรับซื้อใบเมี่ยงของสมาชิกมาแปรรูปในราคามัดละ 5 บาท ท า
ให้เกษตรกรได้เงินจากการขายเพ่ิมขึ้น 2 บาทต่อมัด ใน 1 ครัวเรือนเก็บได้วันละ 300 มัด ท าให้มีรายรับ
เพ่ิมข้ึน วันละ 600 บาทต่อครัวเรือน  

2. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่านการตลาดออนไลน์ 
การจ าหน่ายสินค้าแบบตลาดออนไลน์ท าให้สามารถเปิดช่องทางการจ าหน่ายได้มากขึ้น 

ประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นจากออฟไลน์ 35% เท่ากับ 45,972 บาท (153,239 + 
30%)  

รวมกิจกรรมคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้เข้าชุมชน 199,211 บาท 
- กรณี ลดรายจ่าย 
1. จากที่เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชนท าให้ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเข้ามาในชุมชน 

สามารถลดการซื้อปุ๋ยบ ารุงพืชเป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท/เดือน ซึ่งถือว่า ปุ๋ยอินทรีย์ปละ
ปุ๋ยน้ าทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ จ านวน 50 ครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายได้ 

= 2,000 บาท x 50 ครัวเรือน x 12 เดือน 
= 1,200,000 บาท 

2. เพิ่มโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แบบอินทรีย์เพื่อจ าหน่ายต่างประเทศ 
3. สร้างภาพลักษณ์การป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค เกิดความม่ันคงใน

อาชีพและรายได ้ 
 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)  
1. การผลิตเกิดการกระจายรายได้ของเกษตรกรในชุมชน  
2. เกิดวิทยากรประจ ากลุ่มเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับประชาชนหรือกลุ่ม

อ่ืน ๆ  
3. เกษตรกรในชุมชนได้ผลผลิตชาที่ปลอดสารเคมี และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  
4. เกษตรกรมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
5. เกิดการจ้างงานของคนในชุมชน สร้างงานให้แก่คนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน  
6. เกิดการรวมตัวกัน ระดมความคิด ร่วมมือร่วมใจกัน มีความสามัคคีภายในหมู่บ้าน/ชุมชน  
7. ลดการย้ายถิ่นฐานของคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ครอบครัวเป็นสุข 
 

 สิ่งแวดล้อม (เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพ้ืนที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)  
1. ไม่มีการใช้สารเคมีที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยบ ารุงดินให้ร่วนซุย

ท าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก จุลินทรีย์ในดินท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันดิน
เสื่อมโทรม  

2. ใช้น้ าหมักชีวภาพท าให้ใบชามีคุณภาพดี มีน้ าหนักดี มีความสวยงามสมบูรณ์  
3. การตัดแต่งก่ิงต้นชา ท าให้ต้นชามีปริมาณใบชาเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม 1 เท่า และ

เกษตรกรสามารถเก็บใบชาได้สะดวกขึ้น  
4. อนุรักษ์ป่าชุมชนที่คงความสมบูรณ์ของป่าเมี่ยงคู่กับวัฒนธรรมการท าเม่ียงของชุมชนที่

มีต านานมากกว่า 200 ปี 
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14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน........238,000....... บาท 

กิจกรรม รายการ ระยะเวลา
ต่อครั้ง 

ปริมาณ 
(หน่วย) 

หน่วยละ 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. กิจกรรมการจัดท า
แผนและการส ารวจ
พื้นที่ จัดเวทีเสวนา
ร่วมกับชุมชน และ
อบรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
เมี่ยงแบบครบวงจร
ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น 

1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดท าแผน และการส ารวจพืน้ที่ จดัเวที  เสวนา ถอด
บทเรียนปา่เมี่ยงชุมชน และการผลิตเมี่ยงชุมชนร่วมกับชุมชน   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วัน 6 คน 240 1,440 
- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง  50 กม. 4 200 
- ค่าอาหารกลางวนั    50 คน 80 4,000 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  
 50 คน x 2 มื้อ 35 3,500 

 2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดแต่งทรงต้น/เทคโนโลยีหลงั
การเก็บเก่ียวใบชา 
- ค่าวิทยากรภายนอก  6 ชม. 1 คน 1,200 7,200 
- ค่าอาหารกลางวนั    50 คน 80 4,000 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  
 50 คน x 2 มื้อ 35 3,500 

2. กิจกรรมการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศปา่
เมี่ยง 

1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เกษตร 
- ค่าวิทยากร

กระบวนการ   
12 ชม. 1 คน 600 7,200 

- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 
น่าน-เชียงใหม ่

2 คร้ัง 620 กม.  4 4,960 

- ค่าที่พักวิทยากร 2 คืน 1 ห้อง 1,000 2,000 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วัน 4 คน 240 960 
- ค่าอาหารกลางวนั   2 วัน 50 คน 80 8,000 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  
2 วัน 50 คน x 2 มื้อ 35 7,000 

3. กิจกรรมการพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรในท้องถิ่น เพื่อ
เป็นวิทยากรท้องถิ่นการ
ท าชาเมี่ยงครบวงจร 

1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์การท าปุ๋ยน้ าหมัก
อินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือน 

- ค่าวิทยากร
กระบวนการ   

6 ชม. 1 คน 600 3,600 

- ค่าอาหารกลางวนั    50 คน 80 4,000 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  
 50 คน x 2 มื้อ 35 3,500 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วัน 3 คน 240 720 
- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง  50 กม. 4 200 
- ค่าวัสดุฝึกอบรม    11,920 
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- กากน้ าตาล     
- หัวเชื้อจุลินทรีย ์     
- ถังหมัก     
- กะละมัง     
- ไส้เดือน     
- ถุงมือ     

2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการศึกษาดูงานการท าชาครบวงจร  
- ค่าอาหารกลางวนั   2 วัน 10 คน 80 1,600 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  
2 วัน 10 คน x 2 มื้อ 35 1,400 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วัน 4 คน 240 1,920 
- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง   1 คัน 5,000 5,000 
- ค่าจ้างเหมารถตู้   2 วัน 1 คัน 1,800 3,600 
- ค่าที่พัก 1 คืน 5 ห้อง 1,000 5,000 

4.ยกระดับสถานที่ผลิต
ชาเมี่ยงสู่มาตรฐานการ
ผลิต primary GMP 

1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติการที่ดีในการประกอบอาหารและกฎหมายอาหาร  ที่เก่ียวข้องกับสถานที่
ผลิต 

- ค่าอาหารกลางวนั    30 คน 80 2,400 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  
 30 คน x 2 

มื้อ 
35 2,100 

- ค่าวิทยากร จาก สสจ. 3 ชม. 1 คน 1,200 3,600 
- ค่าวิทยากร 3 ชม. 1 คน 600 1,800 
- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง  50 กม. 4 200 

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ือง การท าแผนการปรับปรุง 
ยกระดับสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานการผลิต primary GMP 

- ค่าอาหารกลางวนั    30 คน 80 2,400 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  
 30 คน x 2 

มื้อ 
35 2,100 

- ค่าวิทยากร
กระบวนการ 

6 ชม. 1 คน 600 3,600 

- ค่าวัสดุฝึกอบรม    5,000 
- กระดาษ A4     
- ปากกาเคมีคละส ี     
- กระดาษโน๊ต คละส ี     
- คลิบหนีบ     
- กระดานพร้อมขาตั้ง     

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเมี่ยง 
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5. กิจกรรมถา่ยทอด
องค์ความรู้การแปรรูป
เมี่ยงเป็นอาหาร 

- ค่าอาหารกลางวนั   3 วัน 30 คน 80 7,200 
- ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  
3 วัน 30 คน x 2 

มื้อ 
35 6,300 

- ค่าวิทยากร  18 ชม. 1 คน 600 10,800 
- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 

น่าน-ล าปาง 
 420 กม.  4 1,680 

- ค่าที่พัก  2 คืน 1,200 2,400 
- ค่าวัสดุฝึกอบรม    80,000 

- ใบเมี่ยงสด     
- ใบเมี่ยงหมัก     
- ยอดชาเมี่ยง     
- ใบเตยหอมสด     
- ดอกเก๊กฮวย     
- ล าไยอบแห้ง     
- มะไฟจนีแห้ง     
- เจลลาตนิ     
- น้ าตาลทราย     
- แบะแซ     
- แป้งข้าวโพด     
- น้ าตาลไอซิ่ง     
- น้ าผึง้ปา่     
- โปรไบโอติก     
- กะละมังพลาสติก     
- ตะกร้าพลาสติก     
- ขวดแก้วพร้อมฝา     
- กล่องพลาสติก     
- ถาดอลูมิเนียม     
- หม้อสแตนเลต     
- กะทะขนาด 40 

นิ้ว 
    

- ถุงชาเยื่อข้าวโพด     
- ถุงพลาสติกทนร้อน     
- ถ้วยตวงสแตนเลต     
- พิมพ์ซิลิโคน     
- ซองฟอยล์     
- แก้วชา     
- กาน้ าชา     
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- ถังพลาสติกพร้อม
ฝา 

    

- กระชอนตักด้ามยาว     
- กระป๋องโลหะพร้อม

ฝา 
    

- กระด้งไม้ไผ ่     
6. กิจกรรมการสร้างแบ
รนด์สินคา้ ออกแบบ
ฉลาก และบรรจุภัณฑ ์

- ค่าออกแบบตราสินคา้  2 แบบ 3,000 6,000 
- ค่าฉลากสนิค้า  2 แบบ 2,000 4,000 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 238,000 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 
15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  

15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือน าส่งจากต้นสังกัด 

สามารถส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีร้องขอ พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุ
ในคู่มือการด าเนินงานฯ ทุกประการ 

 
 

  
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช  รสเครือ) 

ผู้เสนอโครงการ 
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1.2  แบบส ารวจความต้องการของชุมชน 

แบบส ารวจความต้องการของชุมชนในการเข้ารับการฝึกอบรม/การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
ขยายผลไปสู่ลูกข่ายในโครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวน 
น่าน  โดยมีผู้น าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านตาแวน ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน (ผู้ใหญ่บ้านนายศรีเดช มะโนวรณ)์ 
โดยมีหัวข้อดังแสดงในแบบฟอร์มแสดงความจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และพร้อมทั้งรายชื่อสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

 



 
23 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 
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1.3.รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 
 

1.3.1 กลุ่มเกษตรกรล าไยแปลงใหญ่ 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มสมาชิกในชุมชนบ้านตาแวน หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมือง

น่าน จ.น่าน  55000 จ านวน 50 คน  

ล าดับที่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ 

1 นางอนงค์นาฎ  เรืองอินตา 173 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.
น่าน 

เกษตรกร ใบเมี่ยง 

2 นางเตือนใจ  หาญฤทธิ์ 50 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
3 นางอ าไพ  ดอนพิมพ์ไพร 14 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
4 นางร าพรรณ  น าพล 11  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
5 นางบุญแจ๋ว  อินลี้ยง 7  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
6 น.ส.ชื่น  วงค์ราช 17  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
7 นางรอน  ปันลุน 160 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
8 น.ส.รุ่งนภา  คิดอ่าน 113 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
9 นางบัวจีน  ตันไชย 26  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 

10 นางทัชดาว  ก้อนจันทร์ 69  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
11 นางล าดวน  ดาไชย 3  หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
12 นางบัวจันทร์  วงศ์ป่าน 106 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
13 นางบัวลอยใจค า 2  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
14 นางมาลา  เรืองรุ่ง 133 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
15 นางจ าปี  มะโนวรณ์ 136 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
16 นางบัวลา  มะโนวร 130 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
17 นางค าออน  ปันลุน 39  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
18 นางมลิ  กาอินทร์  41  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
19 นางยอด  กาวิน 128 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
20 นางครองศรี  มะลิซื่อ 131 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
21 นางคอยรัก  ดาไชย 38  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
22 นางสุมาลี  เมืองเล็น 58  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
23 นางแก้วจันทร์  ปันลูน 108 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
24 นางจันทอน  ทางดี 134 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
25 นางอรุณ  เฟ่ือแก้ว 112 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
26 นางผ่องศรี  ศรีวิชัย 149 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
27 นางบุญตุ้ม  สายยนต์ 111 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
28 นางศรีทอน  สายยนต์ 23 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
29 นางจันเป็ง  กองป่าน 30 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
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ล าดับที่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ 

30 นางบัวลา  มะโนวรณ์ 90 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
31 นางค าบิน  มะโนวรณ์ 113 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
32 น.ส.ร าเพียร  ปันลูน 8  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
33 นางขันแก้ว  เครือหวัน 13  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
34 น.ส.ดวงดี  ครองดี 18  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
35 นายสมแก้ว  แสนสิงห์ 28  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
36 นางงบุญมี  ขันตี 46  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
37 นางจ าเนียร  อินวงค์ 56  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
38 นางสุชาวดี  เริงอาจ 59  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
39 นางศรีพันธ์  เขื่อนปิง 68  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
40 นางทรรศนีย์  อุตตนัน 83  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
41 นายสะอาด  ศรีค าภา 101 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
42 นางมุกดา  น าพล 102 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
43 นางลูน  ใจค า 119 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
44 นายณรงค์ แสนตุ้ย 43  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
45 นางสุพิน  น้ าพี้ 29  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
46 นายอนันต์  น าพล 11  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน รับราชการ ใบเมี่ยง 
47 น.ส.ศรีสม  กาวิน 38 หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
48 นางสวย  เครือหวัน 1  หมู่ที่ 4  ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
49 นางบุญเลย  รมรื่น 122 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
50 นางสมพร  กาวิน 99 หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เกษตรกร ใบเมี่ยง 
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บทที่ 2  
การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
2.1 กระบวนการท างาน 

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการ ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 81/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา น่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม                  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 แพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภาพธุรกิจ
ชุมชน (BCE) และแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)  ดังเอกสารแนบภาคผนวก ก 

 
คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
2. ผู้อ านวยการกองการศึกษาน่าน  
3. ผู้อ านวยการกองทรัพยากรน่าน  
4. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
5. รองผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลย ี
6. ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 

คณะกรรมการด าเนินงานฝึกอบรมและวิทยากร ประกอบด้วย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช    รสเครือ   ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ์   กิจชัยเจริญ  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติสร  เรืองนาราบ  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์  พูลยิ่ง   กรรมการ 
  นายอธิปัตย์     สายสูง     กรรมการ 

นางสาวสุภาพร    จันทร์พล  กรรมการ 
  นางอนงค์นาฎ    เรืองอินตา  กรรมการ 
  นางนันทนา     เรืองแสง  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ วางแผนและจัดด าเนินโครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพ่ือส่งเสริม         
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวน น่าน ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารวิชาการ จัดท า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมรับลงทะเบียนและด าเนินการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่ก าหนดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามก าหนดการฝึกอบรม 

 
จากนั้นลงพ้ืนที่ประสานกับผู้น าหมู่บ้าน ชุมชน บ้านตาแวน หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน           

จ.น่าน เพ่ือพูดคุยถึงประเด็นปัญหาและความต้องการรวมทั้ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ เพ่ือลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้อย่างละเอียด ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ 
เพ่ือน ามาก าหนดรูปแบบกิจกรรม และแผนการด าเนินกิจกรรมต่อไป  
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2.2 ข้อมูลเนื้อหาเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
2.2.1 แผนการด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ  

แผนการด าเนินงานกิจกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์
เมี่ยงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวน น่าน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 

แผนการด าเนินงาน ปีท่ี1 (2564) 

กิจกรรมหลัก 

2563 2564 รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมการจัดท าแผน
และการส ารวจพื้นที่ จัด
เวทีเสวนาร่วมกับชุมชน 
และอบรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเมี่ยง
แบบครบวงจรให้แก่
บุคลากรในท้องถิ่น  

            25,000 

2. กิจกรรมการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่า
เมี่ยง 

            38,000 

3. กิจกรรมการพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรใน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นวิทยากร
ท้องถิ่นแปลงชาเมี่ยง  

            30,000 

4. โครงการยกระดับ
สถานที่ผลิตชาเมี่ยงสู่
มาตรฐาน primary 
GMP 

            65,000 

5. กิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้การแปรรูปเมี่ยง
เป็นอาหาร 

            70,000 

6. กิจกรรมการสร้ างแบ
รนด์ สิ นค้ า  ออกแบบ
ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 

            10,000 

7. ติดตาม ประเมินผลและ
สรุปกิจกรรม 

            0 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 120,000 90,000 28,000 0 238,000 
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2.2.2 เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

        เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 2566 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 50 50 
2.  จ านวน เทคโนโลยีที่ มี ก ารถ่ ายทอด ระบุ ชื่ อ 
(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

2.1 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงที่เหมาะสมต่อ
การน าไปแปรรูป และการยืดอายุเก็บใบเมี่ยงสด
ก่อนการแปรรูป 

2.2 เทคโนโลยีการแปรรูปเมี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร 

2.3 เทคโนโลยีการแปรรูปเมี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์สปา 
2.4 การสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และ

บรรจุภัณฑ์ 
2.5 เทคโนโลยีการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการท าน้ า

หมักชีวภาพ 
2.6 การสร้างระบบตลาดชุมชน/ตลาดออนไลน์ 
2.7 เทคโนโลยีการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ/เกษตร 

เรื่อง 5 
 
/ 
 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

5 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 
/ 

4 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 
/ 
 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด 
(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
    3.1 ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงหมัก 
    3.2 ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงก่ึงหมัก 

3.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเมี่ยงน้ าผึ้งมะนาวพาส
เจอร์ไรส์ 

3.4 ผลิตภัณฑ์กัมมี่เม่ียงเสริมโปรไบโอติก 
3.5 ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงหมักสามรส 
3.6 ผลิตภัณฑ์สบู่ชาเมี่ยง 
3.7 ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวใบเมี่ยง 
3.8 ปุ๋ยไส้เดือน 

ผลิตภัณฑ์ 3 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

2 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 

2 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2) 

ไม่น้อย
กว่าคน 

3 3 3 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

คน 30 30 30 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 4.2 4.2 4.2 

7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท    
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2.3  ก าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ด าเนินการในหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตา

แวน น่าน ปีที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดท าแผนและการส ารวจพื้นที่ จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน และอบรม

การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมี่ยงแบบครบวงจรให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเม่ียง 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นวิทยากรท้องถิ่น

การท าชาเมี่ยงครบวงจร 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมยกระดับสถานที่ผลิตชาเมี่ยงสู่มาตรฐานการผลิต primary GMP 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปเมี่ยงเป็นอาหาร 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 
 
 

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการจัดท าแผนและการส ารวจพื้นที่ จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน และอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเม่ียงแบบครบวงจรให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น 

 

บ้านตาแวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลเรืองอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เชิงเขา มีครัวเรือน 148 ครัวเรือน ประชากรกว่า 557 คน โดยมีนายศรีเดช  มะโนวร เป็นผู้ใหญ่บ้านคน
ปัจจุบัน (2563) บ้านตาแวน คือ หนึ่งในชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน จากค าบอกเล่าจาก
พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ถึงเรื่องราวครั้งอดีตของบรรพบุรุษของพวกเขาว่า บ้านศรีนาป่าน – ตาแวน เป็นหมู่บ้าน
เก่าแก่มีอายุจากการตั้งวัดในปี พ.ศ.2075 (474ปี) ก่อตั้งชุมชนโดยการน าของเจ้าค าเครื่อง เจ้าค าเขียว 
เจ้ายอดชมพูซึ่งหนีทัพมาจากเมืองปัว และเมืองล้านช้าง ได้รวบรวมญาติพ่ีน้อง ประชาชนที่หนีทัพมาตั้งถิ่น
ฐานท ามาหากินที่ห้วยหลวง (ปัจจุบันคือน้ าตกห้วยหลวง) ประกอบอาชีพท าสวนเมี่ยง ท าไร่ ท านา และตั้ง
ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านป่าเมี่ยง”  

ต่อมาหมู่บ้านถูกน้ าป่าและน้ าจากห้วยหลวงท่วม ทั้งยังถูกพวกข้าศึกโจมตีบ่อยครั้ง ชาวบ้าน
จึงพากันหลบหนี ไปซ่อนตัวอยู่ในป่า จนเหตุการณ์บ้านเมืองสงบท้าวปู่อินทร์ เครือญาติของเจ้าค าเครื่องเจ้า
ค าเขียว เจ้ายอดชมพู ได้พาชาวบ้านที่เหลือจากป่ามาปลูกบ้านเรือนที่หนองหญ้านาป่าน และได้ร่วมมือกับ
ท้าวสีมา ปู่แสนสี สร้างวัดขึ้นมาเพ่ือให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม มีที่ยุดเหนี่ยวจิตใจและตั้งชื่อ
ว่า  “วัดป่าน” ตามชื่อของหนองหญ้า ตามชื่อหมู่บ้าน และเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน” ใน
ปัจจุบันผู้คนที่นี่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา สิบสองจุไทย เดินทางมาตั้งฐานหลายที่ เช่น ด่านเขี ยง
ฮ่อน เชียงลม มาอาศัยอยู่ที่บ้านป่าเมี่ยง ประมาณ พ.ศ.1872 ชาวบ้านที่อพยพมาจากสิบสองปันนาชอบ
กินเมี่ยง จึงได้น าพันธุ์เมี่ยงติดตัวมาจากที่อยู่อาศัยเก่าเพ่ือมาปลูก ณ บริเวณป่าบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน จะ
เห็นได้ว่าเมี่ยงเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านและยังรวมไปถึงเจ้าผู้ปกครองนครด้วย   

จากจุดเริ่มต้นของความคิดในการปกป้องการสัมปทานป่าก่อเกิดคณะกรรมการดูแลป่าบ้านศรี
นาป่าน-ตาแวนขึ้น ที่ท าหน้าที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการดูแลป่าชุดแรกให้ความส าคัญกับป่า 
และปลูกจิตส านึกให้พ่ีน้องรักป่าดูแลต้นน้ าล าธาร ใช้น้ า ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค เอาบทเรียน
จากที่อ่ืนมาเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญ ก็ร่วมกันรักษาป่า รักษาต้นน้ า เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างการท าสวนเมี่ยงและการรักษาป่าทั้งสองส่วนต้องอาศัยกันและกัน ถ้าไม่มีป่าต้นเมี่ยงก็จะอยู่ไม่ได้ 
เพราะเม่ียงอาศัยความชุ่มชื้นของป่า 
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การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ราษฎรอาศัยที่ราบบริเวณ
ล าห้วยไหลผ่าน ท าการเกษตร ได้แก่ ท านา ท าไร่ และปลูกพืชผัก โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว
เหลือง และเม่ียง การท านาจะท าได้ฤดูเดียว จึงมีข้าวส าหรับบริโภคในหมู่บ้านเท่านั้น หาอาหารได้แก่ เมี่ยง 
หน่อไม้ และเห็ด เป็นอาหาร 

พืชเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ เมี่ยง (ชาอัสสัม) เป็นพืชตระกูลชา ที่บรรพบุรุษของชาว             
ศรีนาป่าน ตาแวนปลูกไว้ตามร่มเงาของไม้ใหญ่ ท าให้ชาวบ้านศรีนาป่านมีอาชีพและรายได้จากการขาย
เมี่ยงตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน การขายใบเมี่ยงมี 2 ลักษณะคือ  

1)  ขายใบเม่ียงนึ่งในราคาก าละประมาณ 2-3 บาท  
2) ขายใบเม่ียงที่หมักดองแล้วราคาก าละ 3-4 บาท 
ประเพณี พิธีกรรม ชาวศรีนาป่าน ตาแวน มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรมต่างๆ ซึ่ง

สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวศรีนาป่านให้ความนับถืออย่างเคร่งครัด ก็คือการ
บวงสรวงเจ้าหลวงป่าเมี่ยงและท าพิธีสืบชะตาห้วยหลวง ซึ่งเป็นแม่น้ าที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวต าบลเรืองและ
ต าบลใกล้เคียง โดยจะข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

จากการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ปี 2563 พบปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ดังนี้ 

ปัญหาของพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรสวนชาเมี่ยง บ้านตาแวน จ.น่าน 
1. เกษตรกรสวนเมี่ยงประมาณ 500 ไร่ : พื้นที่เพาะปลูกอยู่ห่างจากชุมชน ราคาผลผลิตใบ

เมี่ยงตกต่ า ชุมชนไม่ได้เป็นผู้ก าหนดราคาใบเม่ียงท าให้ถูกกดราคาจากผู้ซื้อ 
2. เกษตรกรผู้ปลูกสวนเมี่ยงเป็นผู้สูงอายุจ านวนมาก ไม่มีผู้รับสืบทอดองค์ความรู้การท าสวน

เมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยง 
3. ชุมชนขาดการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการท าสวนเมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยง 
ความต้องการของชุมชน : ความยั่งยืนในอาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง 
1. รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการท าสวนเมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยงของชุมชน 
2. ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านป่าเมี่ยงชุมชนบ้านตาแวนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
3. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงที่เหมาะสมต่อการน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

และยืดอายุเก็บใบเม่ียงสดก่อนการแปรรูป 
4. เทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าใบเม่ียงเป็นอาหารและเครื่องส าอาง 
5. ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
6. ตลาดสินค้าออนไลน์และออฟไลน์ 

กรอบแนวคิดโครงการ 
จากปัญหาของชุมชน สามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขได้ภายใต้กรอบแนวความคิดการพ่ึงพาแหล่ง

ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้มากที่สุด ลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอก รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการ
ท าสวนเมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยง เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย ส่งเสริมการตลาด สร้างความยั่งยืนในอาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมชี้แจง สาธิต และสนับสนุนเทคโนโลยี 
2. ส ารวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนป่าเมี่ยงชุมชนบ้านตาแวนและรวบรวมองค์ความรู้

และภูมิปัญญาการท าสวนเมี่ยงและการแปรรูปเมี่ยง 
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3. สร้างวิทยากรท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านป่าเมี่ยงชุมชนบ้านตาแวนเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงที่เหมาะสมต่อการน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท และยืดอายุเก็บใบเมี่ยงสดก่อนการแปรรูป 

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบเมี่ยง อาหารและเครื่องส าอาง 
6. สร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. สร้างระบบตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ให้มีอัตลักษณ์ และขับเคลื่อนตนเองได้

อย่างยั่งยื่น 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
จัดเวทีเสวนาระหว่างชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

หมู่บ้านป่าเมี่ยงด้วย วทน. 
ผลการด าเนินงาน 
ผลผลิต  ชุมชนได้เส้นทางกิจกรรมการผลิตเมี่ยงครบวงจร และแนวทางพัฒนาป่าเมี่ยงชุมชน 
ผลลัพธ์ ชุมชนได้แห่งท่องเที่ยวเส้นทางอนุรักษ์ป่าเม่ียงเชิงนิเวศครบวงจร 
ตัวชี้วัด  มีผู้เข้าร่วม 50 คน 
ผลกระทบ 
-เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 200 คนต่อปี  
-แนวทางชุมชนจ าหน่ายสินค้าผลผลิตจากเมี่ยงได้มากกว่า 3 ชนิด 

 

  

  

ภาพที่ 2 กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาระหว่างชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านป่าเมี่ยงด้วย วทน. 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีที่น าไปใช้แก้ปัญหาจริงของชุมชน 
 

ความต้องการของชุมชน เทคโนโลยีที่น าไปใช้แก้ปัญหา 

1.  การดู แลป่ า เมี่ ย ง /ต้ น เมี่ ย ง  ของ
เกษตรกรด้วยการท าเกษตรอินทรีย์ 

1. เทคโนโลยีการจัดแต่งทรงต้น/เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวใบชา  

2. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การท าปุ๋ยไส้เดือน 
2. ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านป่าเมี่ยงชุมชน
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

3.  ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ เป็นอาหารและ
เครื่องส าอาง 

1. การท ามาตรฐานการผลิต สถานที่ผลิต GMP , GHPs 
มาตรฐานสินค้าการเกษตร  

2. เทคโนโลยีการผลิตชาเมี่ยงด้วยกระบวนการชาหมัก ชา
เขียว 

3. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม spa  
4. ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ /ตลาดสินค้า
ออนไลน์ 

1. การสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 
2. เทคโนโลยีการค้าออนไลน์ และการค้าแบบตลาดร่วม 

 

 
ตารางที่ 2 ก าหนดเทคโนโลยีถ่ายทอด และผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ชื่อวิทยากร/ทีมงาน เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

อาจารย์บรรจง อูปแก้ว  การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรป่าเมี่ยง เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เกษตร 

ผศ.มลิวรรณ์  กิจชัยเจริญ การตัดแต่งต้นชาเพ่ือเพิ่มปริมาณผลผลิต เทคโนโลยีการจัดแต่งทรงต้น/เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวใบชา  

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ทิมข า การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การท าน้ าหมัก
ชีวภาพและ ปุ๋ยไส้เดือน 

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การท าปุ๋ย
น้ าหมักอินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือน 

ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ การยกระดั บสถานที่ ผ ลิ ตชา เมี่ ย งสู่
มาตรฐาน primary GMP 

การท ามาตรฐานการผลิต สถานที่ผลิต 
GMP , GHP มาตรฐานสินค้าการเกษตร  

ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ 
  

การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพชา
เมี่ยง  

เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต ช า เ มี่ ย ง ด้ ว ย
กระบวนการชาหมักชาเขียว 

ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ การสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก 
และบรรจุภัณฑ์ 

การสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก 
และบรรจุภัณฑ์ 

ผศ.คทาวุฒิ  แก้วบรรจง การสร้างระบบตลาดชุมชน ตลาดออนไลน ์ เทคโนโลยีการค้าออนไลน์ และการค้า
แบบตลาดร่วม 
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กิจกรรมที ่2 กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเม่ียง 

การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

1. ธรรมชาติป่าชุมชน ต้นทุนทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ภูเขา น้ า 
ป่าไม้ อากาศ จุดชมวิว 

2. สังคม ภายใต้วิถีของคนในชุมชนบ้านตาแวน เช่น การท าชาใบเมี่ยง การหมักชาเมี่ยง การย้อม
ผ้าจากใบชาเมี่ยง กลายเป็นจุดเริ่มต้นของของชุนชนบ้านตาแวน และพัฒนาต่อยอดด้วยการสร้างเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จ าลองเหตุการณ์ วิถีชีวิตต่าง ๆ ของชาวบ้านตาแวน เพ่ือให้คนในชุมชนและ
นักทอ่งเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีของชุมชนการปลูกเมี่ยง การ อาหาร ผลิตภัณฑ์จากใบเมี่ยง เช่น ชาเมี่ยง เค้กชา
เมี่ยง อาหารจากผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ รวมถึงวิถีพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านตาแวน 

3. วัฒนธรรมและประเพณี สักการะศาลเจ้าหลวงป่าเมี่ยงเมืองน่าน ประเพณีนมัสการเจ้าหลวง 
ประเพณีตักน้ าสักการะพระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของชาวบ้านตาแวน ตั้งอยู่บริเวณป่า
ห้วยหลวงซึ่งเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีอายุเก่าแก่ ตัวศาลหลวงเป็นเรือนไม้ที่ชาวบ้าน
หรือ ผู้เลื่อมใส ศรัทธาได้บูรณะและสร้างไว้เพ่ือเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีเซ่นไหว้เคารพสักการะ 
ชาวบ้านโดยทั่วไปมีความเชื่อว่า เจ้าหลวงเป็นผีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากสามารถบันดาลให้อะไร ๆ เกิดขึ้นได้
และเป็นผู้ปกปักษ์รักษาดูแลพ้ืนที่ป่าพ้ืนที่นาผลผลิตในแต่ละปี จึงมักมีการบนบานศาลกล่าว ทั้งจากคน
ภายในและภายนอกหมู่บ้าน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1)  แหล่งความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประเภทนี้ ผู้มาเยี่ยมชม
สามารถสังเกตความเป็นอยู่ รวมทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนนั้น โดยตนเองไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด า
เดินการตั้งแต่ต้น โดยรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยว
ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตในชนบท โดยการเดินทางท่องเที่ยวในป่าธรรมชาติและหมู่บ้านที่มีลักษณะวิถีชีวิต 
และความสวยงามสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น เพ่ือความเพลิดเพลินและได้ความรู้ ดู
ผลงานสร้างสรรค์ รวมไปถึงภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่มีความเข้าใจในระบบนิเวศน์ ธรรมชาติ และความเป็น
ท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางธรรมชาติ และคุณค่าของ
สภาพแวดล้อม โดยประชาชนบ้านตาแวน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว ดังนี้ 

1. แปลงชาเมี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มพันธ์ชาอัสสัม (Camllia Sinensis Ver.Assamica) โดยการน าเมล็ด
พันธ์ชาเมี่ยง มาจากเขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ประเทศจีน จากประวัติศาสตร์หลังจาก
พระเจ้า  กาวิละได้ปลดปล่อยเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาจากพม่าแล้ว พระเจ้ากาวิละทรงพิจารณาเห็น
ว่าเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นเป็นเมืองร้างเพราะผู้คนหนีภัยสงครามอีกทั้งในก าแพงตัวเมืองเชียงใหม่ยังมีต้นไม้
เถาวัลย์ปกคลุมชุกชุมด้วยเสือสัตว์ป่านานาพันธุ์ผู้คนของพระองค์มีน้อยไม่อาจบูรณะซ่อมแซมเมืองใหญ่ได้ 
ดังนั้นจึงยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนโดยไปตีเมืองไตในดินแดน สิบสองปันนา ทั้งไตลื้อ ไตโหลง (ไทใหญ่) ไตขึน 
(คนไตลื้อในเมืองเชียงตุง) ไตลื้อเมืองยอง ไตลื้อเมืองลวง ไตลื้อเมืองพน เมืองหย่วน เมืองล่า มาอยู่ที่
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เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูนพะเยา และ น่านเป็นจ านวนมาก ซึ่งเรียกกันว่ายุค "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" 
อันเป็นวิธีฟ้ืนฟูอาณาจักรล้านนาวิธีหนึ่ง เพราะในช่วงก่อนนั้นพม่าได้กวาดต้อนชาวล้านนาไปอยู่ที่พุกาม
และมัณฑะเลย์ไปจ านวนมาก และน ามาปลูกในพ้ืนที่ป่าห้วยหลวง พ้ืนที่ประมาณ 5,000 ไร่ โดยการปลูก
เมี่ยงภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติระหว่างการอนุรักษ์
ป่าและความจ าเป็นในการด ารงชีพของคนและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ โดยใช้หลักการพ่ึงพาอาศัยกันอย่างเกื้อกูล ซึ่ง
มีต้นเมี่ยงได้อาศัยร่มเงาจากต้นไม้ขนาดใหญ่ในการเจริญเติบโตและยั่งยืน ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม 

ต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน   

1.  ธรรมชาติ ต้นทุนทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นที่เป็นป่าเมี่ยงผืนเดียวของจังหวัดน่านที่ยังมี
ความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อม ภูเขา น้ าล าธาร ป่าไม้ อากาศ จุดชมวิว  

2.  สังคม ภายใต้วิถีของคนในชุมชนบ้านตาแวน เช่น การท าเมี่ยง ชาใบเมี่ยง กลายเป็นจุดเริ่มต้น
ของของชุนบ้านตาแวน และพัฒนาต่อยอดด้วยการสร้างเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาแวน และ
การผลิตผ้าย้อมสีใบเมี่ยงและผลิตภัณฑ์ ที่สะถ้อนวิถีชีวิตต่าง ๆ ของชาวบ้านตาแวน เพ่ือให้คนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีของชุมชนการปลูกเมี่ยง การ อาหาร ผลิตภัณฑ์จากใบเมี่ยง อาหารจากผัก
พ้ืนบ้านปลอดสารพิษ รวมถึงวิถีพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านตาแวน 

3.  วัฒนธรรมและประเพณี สักการะศาลเจ้าหลวงป่าเมี่ยงคู่เมืองน่าน ประเพณีนมัสการศาลเจ้า
หลวงเป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของชาวบ้านตาแวน ตั้งอยู่บริเวณป่าชุมชนบ้านตาแวนซึ่งเป็นผืนป่าที่
สมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี ศาลเจ้าหลวงป่าเมี่ยงเป็นเรือนไม้ที่
ชาวบ้านหรือผู้เลื่อมใส ศรัทธาได้บูรณะและสร้างไว้เพ่ือเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีเซ่นไหว้เคารพ
สักการะ ชาวบ้านโดยทั่วไปมีความเชื่อว่า ศาลเจ้าหลวงเป็นผีบรรพบุรุษที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถ
บันดาลให้อะไร ๆ เกิดข้ึนได้และเป็นผู้ปกปักษ์รักษาดูแลพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่นา ผลผลิตในแต่ละปี จึงมักมีการบน
บานศาลกล่าว ทั้งจากคนภายในและภายนอกหมู่บ้าน 

 

 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านตาแวน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ของเพ่ือหนุนเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านตาแวน เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายสินค้าชุมชนแปร
รูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาแวน ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีใบเมี่ยงและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก 
ได้แก่ 1) ออกงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดขั้นสูง 2) ขยายกลุ่มตลาดในกลุ่มธุรกิจสปา และธุรกิจ
โรงแรม และ 3) พัฒนาการด าเนินงานด้านการตลาด Social Media กลยุทธ์แก้ไขเพ่ิมเติมได้แก่ 1) พัฒนา
บรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์สินค้า 2) ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด าเนินการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านตาแวน ซึ่งเป็นสินค้าใบเมี่ยงและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ชาใบเมี่ยง สบู่ใบชา คุกกี้
ชาเขียว เค้กชาเขียว ผลิตภัณฑ์ใบและน้ าชา เป็นต้น  

การสร้างกระแสการท่องเที่ยวด้วยการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวง   
บ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
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โดยสร้างความเป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน ให้มีประสบการณ์ 
และความประทับใจในการมีส่วนร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่มการเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ต้องการ
สื่อสารด้วยข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นส่วนส าคัญ นักท่องเที่ยวกลุ่มทั่วไปเน้นการสื่อสารภาพรวม โดยขั้นตอนใน
การสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้วยการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า โดยวิเคราะห์และ
ก าหนดนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ต้องสื่อสารท าการคัดเลือกรูปแบบของสื่อที่ต้องการสื่อสาร เพ่ือด าเนินการ
สื่อสารและประเมินผลการสื่อสาร 

1. การพัฒนาสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียล เพ่ือการสื่อสาร
การตลาดการท่องเที่ยว 

2. การพัฒนาการสื่อสารโดยการสร้างที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
3. นักท่องเที่ยวกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง: การสื่อสารเพื่อแสดงข้อมูลที่ส าคัญเชิงลึก 
4. นักท่องเที่ยวกลุ่มบุคคลทั่วไป: โดยการสื่อสารองค์กร 
กรอบแนวคิดและการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวง

บ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  การที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเข้าไปเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวนนั้นแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีความดึงดูดใจและความน่าสนใจอยู่ในระดับที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งศักยภาพในการดึงดูดใจส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่า
ห้วยหลวงบ้านตาแวน ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ คุณค่าทางธรรมชาติ ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึง ความปลอดภัยและความสามารถในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็น
ต้น นอกจากองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจแล้ว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตา
แวนมีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พ้ืนฐานและการสนับสนุนทางด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเรือง ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน จะสามารถด ารงอยู่ได้นั้น
การบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญทั้งในด้านการจัดการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติป่า
ห้วยหลวง การฟ้ืนฟูภาพของแหล่งท่องเที่ยวป่าเมี่ยง แปลงปลูกชาอัสสัม เป็นต้น และการมีมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดการด้านการบริการและการจัดกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม นอกจากนี้ จากเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตา
แวนที่เน้นการท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น รวมถึงการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการรักษาวัฒนธรรมและคุณค่าของ
สภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่องเที่ ยวนั้น ดังนั้นการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้จึงให้ความส าคัญต่อการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก รวมทั้งการ
จัดการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นด้วย 
 

แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน  ได้ก าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานส าหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ไว้ 3 
ประการ ได้แก่ 
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องค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตา
แวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจและมีคุณค่าทางนิเวศน์ ซึ่ง
สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์
ระบบนิเวศน์วิถีชีวิตและภูมิปัญญา มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม และจากการที่ระบบนิเวศน์เป็นมรดก
ทางธรรมชาติของโลกที่สั่งสมมาแต่อดีตและมีความเป็นเอกลั กษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น 
ความสามารถในการสืบทอดส่งต่อทางธรรมชาติความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมทางธรรมชาติ ความ
ผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งในการรักษาระบบนิเวศน์ จึงมีความส าคัญในการรักษาธรรมชาติให้คง
อยู่ ซึ่งเป็นจุดเสริมศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ส าคัญ อีกทั้งศักยภาพในทาง
กายภาพและการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวความปลอดภัย และความ
หลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไป
เยือนแหล่งท่องเที่ยวด้วยส าหรับองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 
      1. ดัชนีชีว้ัดคุณค่าทางนิเวศน์วิทยา 

1.1) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้  
1.2) ความต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 
1.3) ความงดงามทางธรรมชาติ 
1.4) ความสามารถในการรักษาระบบนิเวศน์และการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
1.5) ความผูกพันต่อท้องถิ่น  
1.7) ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ 

       2. ดัชนีชี้วัดศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  
2.1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
2.2) ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
2.3) ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว ในด้านศักยภาพในการรองรับด้าน
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้มีความส าคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น แหล่ง
นิเวศน์อาจมีความดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวสูงแต่มีข้อจ ากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พ้ืนฐาน ท าให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว ท าให้ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวลดลงไป
ด้วยส าหรับศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว  

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้านได้แก่ 
1. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน 
2. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน ความสามารถในการควบคุมดูแลการด าเนินงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยมี
องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

2) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก โดยพิจารณาจากการด าเนินงานขององค์กร
ที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ในการสร้างเสริมจิตส านึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของแหล่งวัฒนธรรมแก่
นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นท่ีอยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

3) การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณา
ตัดสินใจ การด าเนินการและร่วมรับผิดชอบในการเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้น 
ๆ รวมทั้งการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่นเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์และการจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 

1) การจัดการด้านการรักษาสภาพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
2) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่  
3) การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์ 
 
1. ธรรมชาติป่าห้วยหลวง ต้นทุนทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ภูเขา 

น้ า ป่าไม้ อากาศ จุดชมวิว 
 

  
ภาพที่ 3 สภาพแวดล้อมแปลงเมี่ยงป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 

 

2. รังผึ้งหลวง อาศัยอยู่บนต้นสมพงษ์ ชื่อสามัญ Baing ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetrameles nudiflora 
R. Br. ชื่อวงศ์ TETRAMELACEAE ชื่อเรียกอ่ืน กะปุง กะพง (ภาคกลาง ภาคใต้), ก้านไม้ขีด (ล าปาง), ขี้พร้า 
(ยะลา), ขึง บึง ปึง (ชาน - แม่ฮ่องสอน), งุ้น (ภาคเหนือ), เปว เปอคู่ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), โป่งสาว 
(ปัตตานี), สมพง สมพุง สมิงค าราม (ปราจีนบุรี), สะพุง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), อีพุง (ขอนแก่น ซึ่งมี
อายุกว่า 500 ปี มีความสูงกว่า 30 เมตร กว้างขนาด 10 คนโอบ มีลักษณะของรากส าหรับค้ ายันล าต้นแต่
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ละรากใหญ่กว่า 1.5 เมตร จึงสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เนื่องจากสภาพของต้นสมพงษ์ ซึ่งเป็นไม้หาดูได้
ค่อนข้างยากในป่าธรรมชาติปัจจุบัน และสิ่งที่น่าเป็นอัศจรรย์ก็คือลักษณะต้นมีปีกล าต้นแบนใหญ่คล้าย
ประตูสามารถที่จะเดินผ่านได้ และลักษณะที่โดดเด่นคือมีรังผึ้งหลวง ซึ่งพบมากที่สุดช่วงเดือน มีนาคม – 
เมษายน โดยจะมีผึ้งหลวงมาอาศัยท ารัง มากกว่า 10 รังขึ้นไป รวมทั้งยังพบว่ามีรังผึ้งรังนกต่าง ๆ จ านวน
มากอาศัยอยู่ตามล าต้นและกิ่ง ซึ่งจากการส ารวจดบื้องต้นพบว่ามีศักยภาพที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาดู
ความใหญ่โตของล าต้น และความสวยงามของกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่สามารถถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก โดย
คาดว่าจะเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว  

  
ภาพที่ 4 ต้นสมพงษ์ชมรังผึ้งหลวง 

 

3. จุดชมวิวป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน โดยมีระยะทางเดินขึ้นจุดชมวิวประมาณ 400 เมตร ซึ่งเป็น
จุดสูงสุดของดอยหลวง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองน่าน และเป็นจุดที่ชมทะเลหมอกตอนเช้า
ของเมืองน่าน สภาพพ้ืนที่เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
ซึ่งมีจุดชมวิวมองเห็นภูมิทัศน์ของเขตอ าเภอเมืองน่าน  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่ง
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 

  
ภาพที่ 5 จุดชมวิวป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 
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4. วังฆอ้ง เป็นวังน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีส าคัญของชุมชน โดยจะท าพิธีกรรมบริเวณวัด
ร้างซึ่งเป็นบริเวณป่าพิธีกรรม ซึ่งจะท าพิธีกรรมทุกวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี โดยผู้ถูกเลือกไปเอาน้ า
จะต้องเป็นผู้ไปเอาน้ าจากวังฆ้อง ตั้งแต่เช้ามืด(ไปก่อนกามาก่อนไก่) ตักใส่กระบอกไม้ไผ่มาประมาณ 6 
กระบอก และชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์  ณ บริเวณจอมปลอกที่ชาวบ้านเชื่อว่า เป็น
ที่ประดิษฐานของพระเจ้าทองทิพย์ในอดีต  ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นเป็นจอมปลวกและก่อนอิฐเก่าๆ  อยู่ใน
บริเวณนั้น ในการสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์นั้น ชุมชนมีความเชื่อว่าจะสามารถให้ฝนตกต้องตามฤดูให้
ชาวบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ในอดีตมีฆ้องทองด าสีสดใสสะดุดตา ถ้าตีมีเสียงดังกังวาน ปัจจุบันถ้ าวังฆ้องถูกหิน
ทับ เนื่องจากภูเขาถล่มฆ้องทองค าจึงจมอยู่ในถ้ านั้น 

 

  

  
ภาพที่ 6 วังฆ้องห้วยหลวงบ้านตาแวน 

5. ท่าลับมีด (ท่าหินฝนพร้า) สภาพพ้ืนที่ประกอบไปด้วยหินก้อนเล็ก ๆ ที่ เป็นลานกว้าง ๆ เรียงตัว
กันเป็นกลุ่ม โดยมีล าห้วยหลวงไหลผ่าน โดยมีประวัติศาสตร์กล่าวว่า ลานฝนมีด ฝนพร้า ของทหารไทยใน
อดีตประมาณ 500 ปี (พ.ศ. 2019 – 2023) ในสมัยท้าวขาก่านเป็นเจ้าเมืองน่าน สถานที่แห่งนี้เป็นที่
ผลิตอาวุธ เพ่ือไปรบกับทหารพม่าที่มาบุกรุกเมืองไทย ซึ่งสภาพพ้ืนที่มีล าห้วยเล็ก ๆ อยู่ระหว่างข้างทางเดิน 
ตลอดแนวมีต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ร่มเงาตลอดแนวระยะทาง โดยมีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ศักยภาพ
ของพ้ืนที่บริเวณนี้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสัมผัสทรัพยากรธรรมชาติที่ตัดผ่านล าห้วย ที่มีจุด
สวยงามดึงดูดความสนใจทางธรรมชาติ 
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ภาพที่ 7 ท่าลับมีด (ท่าหินฝนพร้า) 

 
6.  โคก หนอง นา ลุงก านัน ต าบลเรือง พ้ืนที่พัฒนาต้นแบบของกากรพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพ้ืนที่แปลง นายธีรวุทธ ต้นจาน บ้านดอนเฟือง หมู่ 
2 ต าบลเรือง และพ้ืนที่แปลง นายอนันต์ โนนิล บ้านวังตาว หมู่ 7 ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน เพ่ือท ากิจกรรมดังนี้ 1. ท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 2. ท า EM Ball เพ่ือปรับสภาพน้ าหรือน้ าเน่าเสีย
เน่าเหม็น 3. เพิ่มสูตรใน EM Ball ให้เป็นอาหารปลา 

2) แหล่งเกษตร อาหาร และหัตถกรรมพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี้ ผู้เยี่ยม
ชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และซื้อสินค้าของที่ระลึกจากผู้ประกอบc
แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังคุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การรักษามรดก ความหลากหลายของวัฒนธรรม คุณค่า
ต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ความพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการได้
ซื้อสิ่งของที่ระลึกที่พอใจ ดังนี้ 

2.  วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ชมแปลงเกษตรกรรมพ้ืนที่นี้เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน ได้
ส่งเสริมการปลูกพืชผักและพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น ต้นเมี่ยง ต้นตะเคียนทอง ผักกูด เกษตรกรได้สร้าง
เม็ดเงินสู่ชุมชน โดยน าผลผลิตเมี่ยงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ยาสีฟัน น้ ายาบ้วนปาก ชาใบเมี่ยง ผ้า
ปิดตาคลายเครียดที่ท าจากใบเมี่ยง 

3.  กลุ่มผลิตผ้าย้อมสีใบเมี่ยงและผลิตภัณฑ์ในอดีตบ้านตาแวนมีการปลูกชาเมี่ยงและฝ้ายใน
พ้ืนที่ดอนหรือพ้ืนที่แล้งน้ า และเก็บฝ้ายในช่วงฤดูหนาวก่อนจะน าไปปั่นและท าเส้นด้าย การย้อมสี และการ
เตรียมเส้นฝ้ายเพ่ือการทอโดยทั่วไป เมื่อว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม สตรีในชุมชนบ้านตาแวนจะทอผ้า
ส าหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในครัวเรือน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีบ้านตาแวนแห่งนี้นอกจากทอผ้ามัดควั่นปม
ผ้าตาโก้ง  นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพียงแต่ไปเยือนแต่ได้ประสบการณ์จริงติดตัว
กลับบ้าน 
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แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

  การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านจาก
การสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยว โดยการออกแบบประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมคุณค่า จาก
การน าทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติมาต่อยอดให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว และก าหนดรูปแบบการ
ให้บริการของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน และ
สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดการการเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวนจากการ
ท่องเที่ยว คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ การส่งเสริม
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากวิถีแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบ
ดั้งเดิม จากการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ค้นพบประสบการณ์จริงที่สามารถสร้างสัมพันธภาพ การมีส่วนร่วมการ
เรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะของตนเอง และมี
ความคาดหวังประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดน่าน 

1. การสร้างความตะหนักรู้ของคนในชุมชนให้เกิดความหวงแหนและความเป็นเจ้าของธรรมชาติ
ร่วมกัน ทั้งในส่วนของชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการส่งต่อความภาคภูมิใจ 
การเล่าเรื่องของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกัน การร่วมคิด ร่วมท าในการ
ออกระเบียบชุมชนในการควบคุม การจัดการตนเอง การเรียนรู้จากคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทีผู้น าทางจิตวิญญาณส่งต่อ
ถึงคนรุ่นใหม่ การร่วมคิด ร่วมท า พัฒนาสวัสดิการจากการท่องเที่ยวจากผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยคน
ในชุมชนบ้านตาแวน 

2. การเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดของการได้เป็นแห่งเดียวในจังหวัดน่าน และไม่พบเจอในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความลึกซึ้งบนฐานของอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ป่าเมี่ยงที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย เกี่ยวกับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นตามที่ได้ส ารวจและคัดเลือกมา กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นเน้นการให้นักท่องเที่ยว ได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมกับพ้ืนที่หรือชุมชนเจ้าของทรัพยากร
อย่างแท้จริง เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับนักท่องเที่ยว 
ตลอดจนการมุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ และเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของทรัพยากร     
ป่าไม ้

3. การกระตุ้นความรู้สึกของนักท่องเที่ยวในการมีส่วนร่วมโดยการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในป่า
ธรรมชาติโดยให้ชาวบ้านตาแวนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมกันในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการท าชาเมี่ยง 
การเดินป่าห้วยหลวง และย้อมผ้าตามจินตนาการด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงความเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมของชุมชนบ้านตาแวน ไม่เพียงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพียงแค่ให้นักท่องเที่ยวชม
อย่างเดียว ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าทั้งคุณค่าต่อตนเองและคุณค่าต่อสังคม  

4. การสื่อความหมายและการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่อง โดยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงภูมิปัญญาของ
ชุมชนบ้านตาแวน ในด้านระเบียบข้อก าหนดของชุมชนที่มีร่วมกัน โดยการอธิบายความเป็นเอกลักษณ์ ชุมชน
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โบราณที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ด้วยชุมชนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมป่าเมี่ยง การเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนด้วย
การหมักใบเมี่ยง การท าชาเมี่ยง การย้อมผ้าจากใบเมี่ยง เป็นต้น จากการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสื่อ
ความหมายให้นักท่องเที่ยวให้ความเข้าใจกิจกรรมการทางท่องเที่ยว โดยการสื่อความหมายที่อาศัยคนท้องถิ่นที่
เป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นผู้สื่อความ และการสื่อความโดยอาศัยเทคนิคหรือเทคโนโลยีช่วยสื่อความ อาทิคู่มือ
การสื่อความหมาย เพ่ือการสื่อความหมายนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกันไปด้วย 
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แผนที่ออกแบบประสบการณ์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 

Experience Map Template –แผนที่ออกแบบประสบการณ์ส าหรับการเชิงนิเวศน์ 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 

PHASE/ช่วงเวลา 80.30-
08.45 

09.00-
10.30 

10.45-11.20 11.30-
12.00 

12.00-
13.00 

13.15-
13.45 

14.00-
14.30 

14.45-
15.30 

15.45-16.30 

TOUCH POINTS/ 
จุดสร้างความประทับใจ 

ศาลา
เอนกประสงค์
หมู่บ้านตาแวน 
 

การผลิตน้ า
สะอาด
หมู่บ้านตา
แวน 

ศูนย์การเรียนรู้
ก า ร ผ ลิ ต ปุ๋ ย
อินทรีย์และปุ๋ย
ไส้เดือน 

ศู นย์ เ รี ย น รู้
ก า ร ผลิ ตผ้ า
ย้อมสีใบเมี่ยง
แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ 

ร้านเซฟชุมชน
บ้านตาแวน 
 

ศาลเจ้า
หลวงและ
แปลงเมี่ยง 

(พันธ์
ชาอัสสัม) 

จุดชมวิวและ
รังผึ้งหลวง 
อาศัยอยู่บน
ต้นสมพงษ ์

ท่าลับมีด (ท่า
หินฝนพร้า) 
และวังฆ้อง 

 

ก ลุ่ ม แ ป ร รู ป
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน
บ้านตาแวน 
 

GOALS/เป้าหมาย -เพื่อต้อนรับ
ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

ฟังเรื่องเล่า
เกี่ยวกับการ
ผลิตน้ าสะอาด
หมู่บ้านตา
แวน 

ศึกษาเรียนรู้
และเดินถ่ายรูป 
เลือกช้ือ
ผลิตภณัฑ์ชุมนม
ชนปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยไสเ้ดือน 

ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ได้รับประทาน
อาหารเที่ยง 

สักการะศาล
เจ้าหลวง
เที่ยวชม
แปลงเมี่ยง 

เรียนรูเ้ชิง
นิเวศน์
ธรรมชาติป่า
ไม้ใหญ่และชม
ทิวทัศน์ป่า
ห้วยหลวงบ้าน
ตาแวน 

ศึกษาเรียนรู้
นิเวศน์ธาร
น้ าตกในป่า
ใหญ่ 

พาชิมชาใบเมี่ยง 
กาแฟน่าน เค้ก
ชาอัสสัม เลือกช้ือ
ผลิตภณัฑ์และ
พักผ่อน 

MINDSET/ความเข้าใจ
พ้ืนฐานของลูกค้า 

ฟังเรื่องเล่า
ประวัติป่าเมี่ยง 
และการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ป่าห้วย
หลวงบ้านตา
แวน 

เยี่ยมชมดู
ประวัติความ
เป็นมาของ
การผลิตน้ า
สะอาด
หมู่บ้านตา
แวน 

ชมผลงานและ
เลือกช้ือช้ินงาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ถ่ายรูปและซึม
ซับบรรยากาศ
วิถีชีวิตชุมชน 

นักท่องเที่ยว
ทดลองผลิต
ผ้ า ย้ อมสี ใบ
เ มี่ ย ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ 
 

ทานอาหาร
กลางวัน 

รับฟังเรื่อง
เล่าเกีย่วกับ
ศาลเจ้า
หลวงและ
ท่องเที่ยว
แปลงเมี่ยง 

เดินศึกษา
ธรรมชาติป่า
เมี่ยงใน
เส้นทางป่า
เมี่ยง 

เดินป่าธารน้ า
ในเส้นทาง
ศึกษา
ธรรมชาติห้วย
หลวง 

ชิมชาอัตสัมกาแฟ
ที่ปลูก ในป่าห้วย
หลวงและกาแฟ 
ในจังหวัดน่าน
เลือกช้ือผลติภณัฑ์ 
ชากาแฟและ
พักผ่อนโฮมสเตย ์
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การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน   

จากการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
รวมถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง และความน่าสนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะดึงดูดใจนักเที่ยวเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวบ้านตาแวน โดยคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน ภาพรวมด้านความสวยงาม ลักษณะเด่น อัตลักษณ์ ความเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์ สภาพภูมิทัศน์ และวิถีชีวิต นอกจากนี้ประเด็นของความพร้อมทางด้านความสะดวกซ่ึงรวมถึงทั้ง
ความสะดวกในการเข้าถึง และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งส าคัญในการวางแผนการใช้พ้ืนที่และการก าหนด
ศักยภาพรองรับเที่ยว ซึ่งประเด็นส าคัญคือต้องสามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตา
แวน ในการก าหนดศักยภาพแหล่งท่องสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น เช่น ถนน การก าจัดขยะ ระบบสื่อสาร
คมนาคม ลานจอดรถ ที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกที่พอเพียงกับจ านวนนักท่องเที่ยว รวมถึงต้อง
ควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินความสามารถที่จะรองรับได้ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลกระทบจากการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าวตลอดจนปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่
 

แนวทางการออกแบบประสบการณ์ส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   

1. กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยไส้เดือนเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่การเยี่ยมชมแปลง
เมี่ยง วิถีชีวิตตนกับป่าต่าง ๆ ของชาวบ้านตาแวน ซึ่งรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเอาไว้ อีกทั้งยังเป็น
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ที่คนได้ประโยชน์และป่ายังคงอยู่ได้ โดยใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่จะให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

2. กิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เรื่องเล่าผลิตน้ าสะอาดหมู่บ้านตาแวน ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความรู้สึก ความนึกคิด เพ่ือต่อยอดการท่องเที่ยวระหว่าง
นักท่องเที่ยวและชุมชน 

3. กิจกรรมเรียนรู้การผลิตผ้าย้อมสีใบเมี่ยงและผลิตภัณฑ์ ได้ลงมือทดลองผลิตผ้าย้อมสี ใบเมี่ยงและ
ผลิตภัณฑ์จากใบเม่ียง 

5. กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเพณี สักการะศาลเจ้าหลวง เยี่ยมแปลงเมี่ยง (พันธ์ชาอัสสัม) 
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพ่ือสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่มีระบบนิเวศน์ยังคงสมบูรณ์ และที่ยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบโบราณกาลไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 

6. กิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าห้วยหลวง  จุดชมวิวเมืองน่าน และรังผึ้งหลวง อาศัยอยู่บน
ต้นสมพงษ ์เป็นต้น  

7. กิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าห้วยหลวง ธารน้ าท่าลับมีด (ท่าหินฝนพร้า) และธารน้ าวัง
ฆ้อง เป็นต้น 

8. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จิบชา แลป่าเมี่ยง ร่วมกิจกรรม “ชิม ช้อป ช่วย” อุดหนุน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาแวน 
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แผนที่ออกแบบประสบการณ์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 

วิสาหกิจชมุชน
เครื่องป้ันดินเผาบ่อสวก 

Experience Map Template –แผนที่ออกแบบประสบการณ์ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 

EXPERIENCE/
ประสบการณ์ 

เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ป่าเมี่ยง และการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ป่าห้วย
หลวงบ้านตา
แวนและให้ความ
สะดวกสบาย
เป็นศูนย์กลาง
ต้อนรับ
ท่องเที่ยว 

เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ประวตัิความ
เป็นมาของการ
ผลิตน้ าสะอาด
หมู่บ้านตาแวน 

ลงมือทดลอง
ท าการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และ
ปุ๋ยไสเ้ดือน 

ล ง มื อ ท ด ล อ ง
ผลิตผ้าย้อมสีใบ
เ มี่ ย ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์จาก
ใบเมี่ยง 
 

ทดลองท าสบู่
และท า
ผลิตภณัฑ์จาก
ชาใบเมี่ยงได้ชิม
ฝีมือตนเอง 

เล่าเรื่องศาล
เจ้าหลวง
และชม

แปลงเมี่ยง 
 

ได้เดินศึกษา
ธรรมชาติป่า
เมี่ยงในเส้นทาง
ป่าเมี่ยงจุดชม
วิวและรังผึ้ง
หลวง อาศัยอยู่
บนต้นสมพงษ ์

พาเดินเพื่อให้
เข้าใจบริบทป่า
ห้วยหลวงวิถี
ชีวิตชุมชนคน
กับป่า 
ชมธารน้ าท่า
ลับมีด (ท่าหิน
ฝนพร้า) 
และวังฆ้อง 
 

ได้ชิมกาท่ีปลูก
และคั่วใน
จังหวัดน่าน
และเลือกช้ือ
กาแฟ 

EMOTION/อารมณ์ 
ความรู้สึกของลกูค้า เฉยๆ เฉยๆ ชอบ ชอบ ชอบ เฉยๆ เฉยๆ ชอบ ชอบ 

OPPORTUNITIES/
โอกาส 

เชื่อมโยงอดีตถึง
ปัจจุบันจากเรื่อง
เล่าผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ป่าห้วย
หลวงบ้านตา
แวน 

รับทราบ
เรื่องราวของ
ชุมชนไปพร้อม
กันกับการเลา่
เรื่องประวัติ
ความเป็นมาของ
การผลิตน้ า
สะอาดหมู่บ้าน
ตาแวน 

ลงมือทดลอง
ท าการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และ
ปุ๋ยไสเ้ดือน
พร้อมกับการ
เลือกช้ือ
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ล ง มื อ ท ด ล อ ง
การผลิตผ้าย้อม
สี ใบ เมี่ ย งและ
ผลิตภัณฑ์ 
 

เล่าเรื่องความ
เป็นมาการท า
ขนมและอาหาร
พื้นบ้าน 

นักท่องเที่ยว
รับทราบ

เรื่องราวเจ้า
หลวงและ
และเดินชม
แปลงเมี่ยง
(ชาใบเมี่ยง) 
 

ฟังเรื่องเล่า
ระหว่างการ
เดินศึกษา
ธรรมชาติป่า
เมี่ยงในเส้นทาง
ป่าเมี่ยงจุดชม
วิวและรังผึ้ง
หลวง  

เดินเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ

และชมธาร
น้ าท่าลับมีด 

(ท่าหินฝนพร้า) 
และวังฆ้อง ป่า

ห้วยหลวง 
 
 

ชิมชาใบเมี่ยง
กาแฟพื้นถิ่น
จังหวัดน่าน 
เลือกช้ือสินค้า
ผลิตภณัฑ์
ชุมชนถ่ายรูป
และซึมซับ
บรรยากาศวิถี
ชีวิตชุมชน 
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การส่งเสริมจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 เป็นกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยใช้หลักคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของสิ่งส าคัญ  
3 ประการ คือการต่อยอดจากทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วยทุนทางวิถีชีวิต ภูมิสังคม 
วัฒนธรรมพ้ืนถิ่นและมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้รับประสบการณ์ และการส่งเสริมประสบการณ์จริงด้วยการ
เรียนรู้นิเวศน์ ธรรมชาติและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนการสร้างความแตกต่างในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 

 

 
 
แนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 
     การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างมีประสิทธิภาพจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในด้าน          
ต่าง ๆ เช่น การสร้างรายได้สู่คนในชุมชน รวมถึงการสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับตลาดท่องเที่ยวการพัฒนา
คุณภาพในการชมธรรมชาติ วิถีชีวิตให้คนท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และน าไปสู่การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.  การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรอ่ืน ๆ ใน
การท่องเที่ยวไว้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

2.  การวางแผนการจัดการและการตลาดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพ่ือป้องกันมิให้
เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสังคม วัฒนธรรมในพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยว 

 

เกิดการใช้ 
ทรัพยากร 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

สร้างคุณภาพ 
ในการเยี่ยมชม 

ของนักท่องเที่ยว 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
และระบบนิเวศน์ 

เพ่ิมศักยภาพ 
ในพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

รายได้เพิ่มแก ่
ชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

สร้างเอกลักษณ ์
ให้กับชุมชน 

พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตชุมชน 

การตลาด 
ท่องเที่ยวในชุมชน 

แนวทางการบริหาร 
จัดการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้าน
ตาแวน อ าเภอเมือง 

จังหวัดน่าน 
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3.  การคงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมที่รักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้กว่า 500 
ปี โดยภาพรวมจะยังคงได้รับการรักษาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง 

4.  การรักษาความสามารถในการคงอยู่ของรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ป่าห้วยหลวง เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวจะยังคงสามารถรักษาความเป็นที่นิยมอยู่ได้และสามารถท าการตลาด
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

5.  การแป่งปันผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ธรรมชาติป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน ที่
จ าเป็นจะต้องกระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคมในชุมชนอย่างเป็นธรรม 

 

การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน  
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนต้องซึ่งต้องค านึงถึงความยั่งยืน  
ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม โดยอาศัยความร่วมมือกันของคนชุมชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหลายภาคส่วน ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญทั้งในด้านการประสานการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ 

ภาพที่ 8 แสดงบทบาทแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน  
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

แนวทางการบริหาร
จัดการท่องเท่ียว

สิ่งอ านวยความสะดวก 
การดูดใจนักท่องเที่ยว
และมีความปลอดภัย

แผนบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวที่ดี

การตลาดที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม

ส่งต่อประสบการณ์
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

คณะกรรมการชุมชน
เป็นผู้ประสานงาน
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กิจกรรมส ารวจพ้ืนที่และศึกษาศักยภาพเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ป่า
ห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากประสานความ
ร่วมมือกับหลายกิจกรรมการ หลายกลุ่ม เช่น น้ าตกดอยหมอก กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาแวน 
ศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยไส้เดือน ศูนย์เรียนรู้การผลิตผ้าย้อมสีใบเมี่ยงและผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มทอผ้าบ้านนาซาว เซฟชุมชน และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลบ่อสวกเพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

  

  
 

     ภาพที่ 9 กิจกรรมส ารวจพื้นที่และศึกษาศักยภาพเพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์            
ป่าห้วยหลวง 
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ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน  ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานและการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย การทดสอบการตลาดและนักท่องเที่ยวร่วมกันจัดท าแผนบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของแหล่งท่องเที่ยวแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 

            
            

 
 

ภาพที่ 10 การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าห้วยหลวงบ้านตาแวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ 

ร่วมหาแนวทางปฏิบัติตามแผน 

ร่วมบูรณาการ การใช้ประโยชน์ 

ร่วมติดตามและประเมินผล 

รว่มกันบ ารุงรักษา 
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กิจกรรมที ่3 กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นวิทยากรท้องถิ่นการ
ท าชาเม่ียงครบวงจร  

 

กิจกรรมย่อย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การท าปุ๋ยน้ าหมักอินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือน 
 

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 

ไส้เดือนดิน จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ (Animalia) ศักดิ์แอนนิลิดา (Phylum: Annelida) 
ชั้น (Class: Oligochaeta ) ตระกูล (Order: Opisthopora) โดยมีการจ าแนกวงศ์ (Family)ไว้ 21 วงศ์ 
และทั่วโลกมีมากกว่า 4,000 ชนิด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไส้เดือนดินได้แก่ ความชื้นของดินหรือ
อาหารที่ไส้เดือนอยู่ประมาณ 60-80%, อุณหภูมิประมาณ 15-28 องศาเซลเซียส และมีความเป็นกรด-
ด่างเป็นกลาง 

1. วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน 
     ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน แต่การสืบพันธุ์เป็นแบบผสมข้าม (จับ

คู่ผสม) กับไส้เดือนดินตัวอ่ืน วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจึงประกอบด้วย ระยะถุงไข่ ระยะตัวอ่อน และระยะ
ตัวเต็มวัย 

2. บทบาทของไส้เดือนดิน 
    ไส้เดือนดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช แต่ก็มีบางกลุ่มท่ีเป็นโทษ 
3. ด้านที่เป็นประโยชน์ 

    - ช่วยในการปรับปรุงดินและสภาพแวดล้อม ท าให้ดินร่วนซุย 
    - ช่วยกระจายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
    - ช่วยก าจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
    - เป็นแหล่งโปรตีนของอาหารสัตว์ 
    - เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารพิษที่ปนเปื้อนในดิน 

  4. ด้านที่เป็นโทษ 
- เป็นตัวน าพาเชื้อโรคพืชมาสู่พืช 
- เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดปรสิตสู่พืช 
- บางชนิดมีผลท าให้ดินจับตัวเป็นก้อนจนไม่สามารถปลูกพืชได้ เนื่องจากมีสาร

เคลือบอยู่ท่ีก้อนดิน  
 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน 
       ปัจจุบันไส้เดือนดินทั่วโลกที่น ามาใช้ในการก าจัดขยะอินทรีย์หรือวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรในรูปแบบของการค้า เช่น จ าหน่ายพันธุ์ และมูลไส้เดือนเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น มี
ประมาณ 15 สายพันธุ์เท่านั้น ส่วนในประเทศไทยมีการน ามาวิจัยประมาณ 8 สายพันธุ์ แต่ที่มีการ
ส่งเสริมจนเป็นการค้ามีประมาณ 3 สายพันธุ์คือ ไทเกอร์วอร์มหรืออายซิเนีย ฟูทิดา (Eisenia 
foetida),  อัฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์หรือยูดริลลัส ยูจินิแอ (Eudrillus eugeniae) และ ขี้ตาแร่หรือฟีเรททิ
มา พีกัวนา (Pheretima peguana) 

รูปแบบของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดินในประเทศไทย การเลี้ยงไส้เดือนดินใน
ตระกร้าหรือกระบะวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ การเลี้ยงไส้เดือนดินในชั้นพลาสติก การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อ
ซีเมนต์การเลี้ยงไส้เดือนดินในซองซีเมนต์หรือซองบล็อกประสานควรวางระบบระบายน้ าปุ๋ยหรือรองรับน้ า
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ปุ๋ยที่มาพร้อมกับมูลไส้เดือนดิน เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าปุ๋ยขัง เพราะอาจท าให้ไส้เดือนดินขาดอากาศและ   
ตายได ้

อาหารส าหรับไส้เดือนดิน 
 ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนหรือตลาด 
 มูลสัตว์ 
 เศษตอซังพืชจากภาคการเกษตร 

 
ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน 

   1. การเก็บมูลไส้เดือนมักติดถุงไข่และตัวอ่อนเป็นจ านวนมาก ท าให้มีจ านวนไส้เดือน
ลดลง ประสิทธิภาพในการผลิตมูลไส้เดือนลดลงด้วยเช่นกัน 

  2. สิ้นเปลืองพลังงานและต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรมาแยก
ไส้เดือนดินออกจากมูล เช่น การใช้แสงไฟไล่ หรือเครื่องคัดแยกตัวไส้เดือนดิน 

           3. ไม่ควรใช้เศษพืช อาหาร และมูลสัตว์ ที่มีความเป็นกรด-ด่างสูง หรือเศษอาหารที่มี
น้ ามันปนอยู่ เพราะเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน 

           4. สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน เช่น ไก่ นก หนู และมด เนื่องจากเศษพืชผักเป็น
อาหารของสัตว์เหล่านี้ รวมทั้งไส้เดือนดินด้วย 

 
เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดินโดยตั้งกองแบบปริซึมสามเหลี่ยม 

ปัญหาส าคัญของผู้เลี้ยงไส้เดือนดินส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์คือการเก็บมูลไส้เดือน เพราะถ้าเก็บไม่
ถูกวิธีก็จะติดทั้งตัวอ่อนและถุงไข่ของไส้เดือน ท าให้มีปริมาณของไส้เดือนลดลง จึงไม่มีไส้เดือนดินส าหรับ
ผลิตปุ๋ยหรือจ าหน่ายพันธุ์ในระยะยาวได้ ดังนั้นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) ได้พัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนดินกองรูปปริซึมสามเหลี่ยมและให้อาหารด้านเดียว           

การท าฐานที่อยู่อาศัย 
ผสมดินกับมูลสัตว์ในอัตราส่วน 4:1 และปรับความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ แล้วเกลี่ยให้มี

ความสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร ควรท าซองหรือคอกส าหรับกั้นสัตว์เลี้ยงมาคุ้ยเขี่ยและตาข่ายคลุม
เพ่ือกันนกหรือหนู 

จ านวนไส้เดือนดิน 
ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

การเพ่ิมประชากรไส้เดือนดิน 
เติมอาหาร เช่น มูลสัตว์ผสมกับเศษผักหรือผลไม้ โดยมีความหนาครั้งละไม่เกิน10 เซนติเมตร 

เมื่ออาหารหมดให้เติมอาหารใหม่ จนกระท่ังมีความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร 
 

การตั้งกองรูปปริซึมสามเหลี่ยม 
แต่งกองไส้เดือนใหม่ให้เป็นรูปคล้ายกับปริซึมสามเหลี่ยม ฐานกว้างและสูงประมาณ 45 

เซนติเมตร 
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การให้อาหาร 
หลังจากนั้นน าอาหารมาใส่เพียงหน้าเพียงด้านเดียวของกองแบบปริซึมสามเหลี่ยมให้มีความหนา

ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เมื่ออาหารหมดก็ทยอยเติมด้านเดียวไปเรื่อยๆ 

การเก็บมูลไส้เดือน 
ส่วนอีกด้านของกองอาหารที่ไส้เดือนกินหมดแล้ว ปล่อยให้ความชื้นลดลงจนไม่มีไส้เดือนอาศัยอยู่     

จึงปาดมูลของไส้เดือนดินออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไส้เดือน และปุ๋ยอินทรีย์  การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด าเนินการโดยใช้วิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการบรรยายให้ความรู้ในห้องอบรม บรรยาย
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint ประกอบการบรรยาย และต่อภาพ
ออกไปยังจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่    ให้ผู้ฟังสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน อยู่ด้านหน้าห้อง
ประชุมขนาดใหญ่ โดยผู้บรรยาย บรรยายผ่านเครื่องขยายเสียงที่มีคุณภาพ เสียงดัง ฟังชัด ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนทั่วทุกมุมห้อง  

มีเอกสารประกอบการบรรยาย จัดอยู่ในชุดเอกสารที่แจกให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนหลังจาก
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

ซึ่งภายหลังจากการบรรยาย และการซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว ได้มีกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติจริงกับวัสดุปฏิบัติการของจริงที่จะได้น าไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
ผลผลิต ชุมชนได้ทักษะการท าปุ๋ยจากการลี้ยงไส้เดือน   
ผลลัพธ์ ชุมชนน าปุ๋ยไส้เดือนไปใช้ในสวนป่าเมี่ยง และจ าหน่ายเป็นปุ๋ยได้ เพ่ือการการเพ่ิมรายได้และล
รายจ่ายครัวเรือน 
ตัวชี้วัด  มีผู้เข้าร่วม 50 คน 
ผลกระทบ -จ านวนอาชีพใหม่ของคนในชุมชนมากกว่า ๓ อาชีพ  
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ภาพที่ 11 กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน และปุ๋ยไส้เดือน 
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กิจกรรมที ่4 กิจกรรมยกระดับสถานที่ผลิตชาเม่ียงสู่มาตรฐานการผลิต primary GMP 
 

 
การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑจ์ากเม่ียงสู่มาตรฐาน primary 

GMP ให้พร้อมรับการขออนุญาตผลิตอาหาร และการเตรียมความพร้อมของสมาชิกกลุ่มในการผลิตอาหาร
ให้ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP เนื่องจากสมาชิกกลุ่มจ านวนทั้งหมด 30 คน อย่างไรก็ตามสมาชิก
กลุ่มแปรรูปเมี่ยง ส่วนใหม่มีสวนเมี่ยงของตนเองเป็นจ านวนมาก สามารถเก็บใบเมี่ยงส่งมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรในชุมชน  ได้ผลิตภัณฑ์ชึมชนมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตรและสามารถ
จ าหน่ายได้ในตลาดสินค้าของฝาก แต่ชุมชน สมาชิกกลุ่มยังขาดทักษะด้านการแปรรูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ล าไย และขาดความเข้าใจการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ท าให้
จ าเป็นต้องมีการให้ความรู้เพ่ือเป็นการปรับฐานความรู้ และความเข้าใจของการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การเก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การจัดท าผังสถานที่ผลิตอาหารให้แก่สมาชิกทุกคน โดย
ได้ด าเนินการดังนี้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เรื่องสถานที่ผลิตสู่มาตรฐาน primary GMP” โดยได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice เรียกย่อ
ว่า GMP) เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  และ
มั่นใจต่อการบริโภค หลักการของ GMP 6 ข้อ จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที ่ด ี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั ้นตอน 
นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค  มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและ
ติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที ่ด ีในเรื ่องสุขอนามัย ( Sanitation และ 
Hygiene) ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่มในการเข้าร่วมรับการอบรม โดยมีจ านวนสมาชิกที่รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 30 คน  

 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
• อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตอาหารตามหลักการผลิตที่ดี และกฏหมายอาหารที่เก่ียวข้อง  
• เตรียมความพร้อมสถานที่ผลิตอาหารในการขอรับรองสถานที่ผลิตอาหาร 

ผลผลิต ชุมชนได้ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการการผลิตอาหารตามหลักการผลิตที่ดี และกฏหมายอาหารที่
เกี่ยวข้อง  
ผลลัพธ์  ชุมชนมีสถานที่ผลิตอาหารที่เตรียมพร้อมขออนุญาตผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน  
ตัวอย่างตัวชี้วัด  มีผู้เข้าร่วม 30 คน 
ผลกระทบ จ านวนอาชีพใหม่ของคนในชุมชนมากกว่า 1 อาชีพ 
หน่วยงานอื่น  ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน (งานคุ้มครองผู้บริโภค) 
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ภาพที่ 12 การให้ความรู้เรื่องสถานที่ผลิตสู่มาตรฐาน primary GMP และการปรับบริเวณสถานที่ผลิต 
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปเม่ียงเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร 
 

 
กิจกรรมย่อย : การแปรรูปชาเม่ียง 

ใบเมี่ยง (ชาอัสสัม) เป็นพืชตระกูลชา และเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านตาแวน ที่บรรพ
บุรุษของชาวศรีนาป่าน ตาแวน ปลูกไว้ตามร่มเงาของไม้ใหญ่ ท าให้ชาวบ้านศรีนาป่าน ตาแวน มีอาชีพ
และรายได้จากการขายเมี่ยงตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน อดีตการขายใบเมี่ยงมี 2 ลักษณะคือ 1)  ขายใบ
เมี่ยงนึ่งในราคาก าละประมาณ 2-3 บาท 2) ขายใบเมี่ยงที่หมักดองแล้วราคาก าละ 3-4 บาท ปัจจุบันมี
คนภายนอกมารับซื้อใบเมี่ยงสดมัดก า มัดละ 5-10 บาท เพ่ือน าไปแปรรูปต่อเป็นใบเมี่ยงหมัก ใบชาเมี่ยง 
เป็นต้น โดยชุมชนบ้านตาแวนยังไม่มีองค์ความรู้ด้านการแปรรูปใบชา และขาดการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปใบ
เมี่ยง ดังนั้นในโครงการได้ลงไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบเมี่ยงเป็นชาเมี่ยงหมัก และชาเขียว มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30 คน ที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาแวน  

สรรพคุณเมี่ยง (ชาอัสสัม) ในเมี่ยงมีธาตุอาหารหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ เช่น วิตามินซี 
โปรตีน น้ าตาลบ ารุงร่างกาย ท าให้มีสุขภาพดี มีสิทธิพลต่อระบบเมตาโบลิซึ่มของเซลล์ร่างกาย ช่วยแก้
กระหาย ดื่มแล้วชุ่มคอ ชื่นใจ และช่วยย่อยอาหาร แก้ร้อนใน และลดไขมัน ช่วยชะล้างสารพิษออกจาก
ร่างกาย ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ระบบประสาทให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
กระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิต ช่วยขยายหลอดเลือด ช่วยป้องกันโรคหัวใจตีบตัน ช่วยรักษาอาการ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ช่วยรักษาอาการเจ็บหน้าอก ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยรักษาโรคหวัดและ 
ช่วยรักษาโรคปวดหัว 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชา โดยผลิตชา 2 ประเภท ได้แก่ “ชาเขียว” และ “ชาด า 
หรือ ชาหมัก” ชาที่ได้มาจากใบชาคุณภาพ “1 ยอด 2 ใบ” ใบที่ 1 คือกลิ่น ใบที่ 2 คือสี และใบที่ 3 คือ
รสชาติ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรสชาติก็อาจเปลี่ยนไปได้ เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนของวัตถุดิบที่
เรียกว่า ชา  กระบวนการผลิตชาทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันแตกต่างกันในหลายกระบวนการ
พอสมควร โดยการผลิตชาเขียวจะใช้การคั่วให้สุก ก่อนน าไปนวด เพ่ือให้สารอาหารที่มีประโยชน์ทั้ง
ภายใน และภายนอกใบผสม คลุกเคล้า และยังท าให้ได้รสชาติมากยิ่งขึ้นด้วย ก่อนที่จะน าไปอบ หรือตาก
ให้แห้งกลายเป็นชาเขียวพร้อมน าไปชง ส่วนชาด าจะต้องน ามานวดก่อนจึงจะน าไปหมักไว้ในกระด้ง ทิ้งไว้
ประมาณ 1-2 ชม. สีของใบชาจะเปลี่ยนเป็นสีแดง แล้วน ามาอบ หรือคั่ว ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
ประมาณ 1 ชม. ไม่ให้ความชื้นเกิน 6% ซึ่งจะท าให้เก็บชาไว้ได้นาน การท าชาด านั้นจะไม่น าไปตากให้
โดนแสงแดด ซึ่งต่างจากชาเขียว 
 
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
อบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตชาใบเมี่ยง เป็นชาเขียวและชาหมัก 
ผลผลิต ชุมชนได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการผลิตชาใบเมี่ยง เป็นชาเขียวและชาหมัก 
ผลลัพธ์ ชุมชนมีผลิตภัณฑ์จากใบเม่ียงที่พร้อมจ าหน่าย  
ตัวอย่างตัวชี้วัด  มีผู้เข้าร่วม 30 คน 
ผลกระทบ -จ านวนอาชีพใหม่ของคนในชุมชนมากกว่า 1 อาชีพ  
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เทคโนโลยีถ่ายทอด 
1. ขั้นตอนการแปรรูปชาเขียว 

 

 

ใบชา 
 

 

การผึ่งให้พอแห้งในร่ม 
 

 

การค่ัว/อบไอน้ า 
นาน 30 นาท ี

 

 

การข้ึนรูป/ม้วน 
 

 

การท าแห้ง/อบด้วยตู้อบลมร้อน
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส หรือ
ให้เหลือความชื้นไม่เกินร้อยละ 6 
 

 
 

ภาพที่ 13 ขั้นตอนการผลิตชาเขียวใบเมี่ยง 
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2. ขั้นตอนการแปรรูปชาหมัก 
 

 

ใบชา 
 

 

การผึ่งให้พอแห้งในร่ม 
 

 

เขย่า/นวดเพ่ือให้ใบชาช้ า 

 

กึ่งหมัก/หมัก นาน 5-6 ชั่วโมง 
 

 

การท าแห้ง/อบด้วยตู้อบลมร้อน
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส หรือให้
เหลือความชื้นไม่เกินร้อยละ 6 
 

 
 

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการผลิตชาหมักใบเมี่ยง 



 

 

63 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

    

  

  

  

  

 
ภาพที่ 15 กิจกรรมการแปรรูปชาเมี่ยง 
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กิจกรรมย่อย : การแปรรูปสบู่ชาเมี่ยง 
 

ใบชาเมี่ยง หรือ ใบชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) ที่ ใช้ เป็นวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ์เมี่ยง มีองค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญ ได้แก่ สารในกลุ่มของ Flavonoids และ polyphenols 
อ่ืนๆ โดยเฉพาะสารในกลุ่มที่เรียกว่า คาเทชิน (catechin) ซึ่งพบว่ามีอยู่ในใบเมี่ยงสดเป็นจ านวนมาก ถึง 
60-70% ของปริมาณโพลิ ฟีนอลทั้ งหมด สารกลุ่ มคา เทชินที่มี มากในใบเมี่ ย งสด คือ  ( - ) -
epigallocatechin gallate (EGCG), (-)-epigallocatechin (EGC), (-)-epicatechin gallate (ECG) and 
(-)-epicatechin (EC)  จากสารส าคัญที่พบในใบชาเมี่ยงท าให้การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย 
สามารถน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร ส่งผลให้เพ่ิมมูลค่าใบเมี่ยงมากขึ้น  ดังนั้นผลิตภัณฑ์
ชาที่ผลิตจากใบเม่ียงจึงประกอบด้วยสารส าคัญที่มีคุณประโยชน์เช่นเดียวกัน คุณประโยชน์ของชาสามารถ
จ าแนกตามฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ชากับการต้านอนุมูลอิสระ :  ในชาประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวนอยด์ ที่
ทรงพลังหลายชนิด โดยเฉพาะสาร Epigallocatechin gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ฤทธิ์แรง โดยมีฤทธิ์มากกว่าวิตามินอีถึง 20 เท่า คาเทชินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถจับกับอนุมูล
อิสระที่เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ และภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น  จึง
ช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคเหล่านี้ 

2. ชากับโรคมะเร็ง : การดื่มน้ าชาเป็นประจ าสามารถช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ
ได้ เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งล าไส้เล็ก มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง มะเร็งล าไส้
ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งเต้านม สารคาเทชิน (Catechins) ในชามีผลยับยั้งมะเร็งด้วยกลไกที่
หลากหลาย คาเทชินที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งท่ีส าคัญคือ Epigallocatechin gallate (EGCG)  

3. ชากับโรคหัวใจ : คาเทชิน (Catechins)  ช่วยลดการเกร็งของเลือดฝอย ลดการเกิดตะกอนใน
เส้นเลือดฝอย ท าให้ลดความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด อัมพฤษ์ และอัมพาฒจาก
เส้นเลือดตีบตัน นอกจากนี้ Epigallocatechin gallate (EGCG) ยังช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของ
โคเลสเตอรอล ลดการสะสมและการสร้างตะกอนในเส้นเลือดจากโคเลสเตอรอล ลดการเกิดเส้นเลือด
แข็งตัวตีบตัน และลดความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ  

4. ชากับโรคเบาหวาน : สารโพลิฟีนอล (Polyphenols) ในชาช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด โดย
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์อะไมเลส  ซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยแป้ง  คาเทชินช่วยยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์อะไมเลสทั้งในน้ าลายและล าไส้  ท าให้แป้งถูกย่อยได้ช้าลง ช่วยให้การเพ่ิมขึ้นของน้ าตาลในเลือด
เป็นไปอย่างช้าๆ  นอกจากนั้นชาเขียวยังลดการดูดซึมของกลูโคสที่ล าไส้  

5. ชากับสุขภาพช่องปาก : สารโพลิฟีนอล (Polyphenols) ในชาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในช่องปากซึ่งมีทั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปาก Porphyromonas gingivilis และแบคทีเรียที่
ท าให้ฟนัผุ Stretococcus mutans คาเทชินช่วยยับยั้งการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในน้ าลาย ท าให้มี
ปริมาณกลูโคสและมอลโตสน้อยลง ซึ่งเป็นผลลดปริมาณอาหารของแบคทีเรียที่ท าให้เกิดฟันผุ นอกจากนี้
คาเทชินยังช่วยเคลือบฟันให้แข็งแรงป้องกันฟันผุ 

6. ชากับโรคอุจจาระร่วง : Polyphenols มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื่อกันว่า 
Polyphenols ท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย การดื่มชาสามารถใช้รักษาโรคอุจจาระร่วงได้ และ
สามารถฆ่าสปอร์ของ Clostridium botulinum ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ และยังสามารถฆ่า
แบคทีเรียที่ทนความร้อน เช่น  Bacillus subtilis, B.  cereus, Vibrio parahaemolyticus และ C. 
perfringens  
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7. ชากับโรคอ้วน : ในชาประกอบด้วยสารส าคัญเรียกว่า โพลิฟีนอล (Polyphenols) ที่มี
ความสามารถยับยั้งเอนไซม์ Catechol-O-methyl transferase จึงช่วยกระตุ้นการสร้างความร้อนของ
ร่างกาย มีส่วนช่วยเผาผลาญพลังงานและช่วยจัดการกับโรคอ้วน ทั้งยังมีคุณสมบัติในการชะลอการปล่อย
กลูโคส (Glucose) สู่กระแสเลือด ท าให้ชะลอการสร้างอินซูลิน ( Insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมให้
ร่างกายสะสมไขมัน ดังนั้น ร่างกายจึงเผาผลาญไขมันแทนท่ีจะสะสมไขมัน 

8. ชากับการผ่อนคลายของระบบประสาท : L-Theanine เป็นสารส าคัญในชา ออกฤทธิ์กับ
ระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยให้สมองปลดปล่อยคลื่นสมองอัลฟา (Alpha Brain Wave) มากขึ้น และลด
การปลดปล่อยคลื่นสมองเบต้า (Beta Brain Wave) ลง ท าให้ช่วยผ่อนคลาย (Ralaxation) และลด
ความเครียด เป็นการส่งเสริมให้มีจิตใจที่สงบ มีสมาธิมากขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย ล าดับความคิดเป็นระบบ
ระเบียบมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น 

 
จากสรรพคุณของชาเมี่ยงท าให้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่จากใบชาเมี่ยงชุมชนมีโอกาสสร้างเป็น

สินค้าชุมชนได้ โดยชุมชนต้องการผลิตสบู่จากใบชาเมี่ยงประเภท ชาเขียว และชาหมัก  
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
อบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตสบู่ชาเมี่ยง  
ผลผลิต ชุมชนได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการผลิตสบู่ชาเมี่ยง 
ผลลัพธ์ ชุมชนมีผลิตภัณฑ์จากใบเม่ียงที่พร้อมจ าหน่าย  
ตัวอย่างตัวชี้วัด  มีผู้เข้าร่วม 30 คน 
ผลกระทบ จ านวนอาชีพใหม่ของคนในชุมชนมากกว่า 1 อาชีพ  
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เตรียมน้ าชาเมี่ยงเข้มข้น โดยแช่ใบ
ชาในน้ าร้อน อัตราส่วน 200 กรัม 
ต่อ 1 กก. แช่นาน 30 นาที 

 

กรองกากชาออก 

 

ชั่งส่วนผสม 

 

น าส่วนผสมมาตั้งไฟ คนให้ละลาย 

 

เทลงพิมพ์ซิลิโคน นน. 50 กรัม 
พักท้ิงไว้ให้สบู่แข็งตัว นานประมาณ 
2 ชั่วโมง 

 

แกออกจากพิมพ์ 

 
ภาพที่ 16 ขั้นตอนการท าสบู่ชาเมี่ยง 
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ภาพที่ 17 กิจกรรมการอบรมสบู่ใบเมี่ยง 
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 
 

 

กิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านตาแวน ได้รับการพัฒนาสินค้าชุมชนในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ชาเชียวใบเมี่ยง  ผลิตภัณฑ์ชาหมักใบเมี่ยง สบู่ชาเมี่ยง และ ปุ๋ยไส้เดือน โดยทางกลุ่มได้ร่วมกับ
ที่ปรึกษาออกแบบตราสินค้าและฉลากชุมชนเบื้องต้นเพ่ือจะได้น าสินค้าทดลองการตลาด พบว่าโลโก้ตรา
สินค้าขิงชุมชนเริ่มมีผู้บริโภคให้การจดจ าสินค้าได้ดี และมีภาพลักษณ์ที่สื่อเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของ
ชุมชนที่มีภูเขาดอยหลวง ป่าเมี่ยง  

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 18 ตราสินค้าของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาแวน 
 

ความเชื่อมโยงแบรนด์สินค้ากับความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนเก่าแก่ ที่บรรพบุรุษได้สร้างอาชีพ
จากการปลูกต้นเมี่ยงยาวนานกว่า 200 ปี ท าให้แบรนด์สินค้าเป็นที่จดจ าได้ง่าย และช่วยสร้างเรื่องราว
ให้กับสินค้า เข้าถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ สร้างการรับรู้และความเข้าในถึงเรื่องราวความเป็นชุมชนส่งผล
ต่อการท่องเที่ยว สินค้าชุมชน ดังนั้น ตราสินค้าดอยหลวง จึงติดตลาดง่าย ทางกลุ่มได้ทดลองตลาด
จ าหน่ายในสื่อออนไลน์ เพ่ือได้ขอแนะน าในการพัฒนาสินค้า พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีมาก 
แตเ่นื่องจากช่วงการทดสอบตลาด เป็นช่วงที่เริ่มพักต้นชาเมี่ยง ท าให้มีใบชาที่เข้ามาผลิตน้อย            การ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้   

ผลิตภณัฑ ์ น้ าหนักบรรจ/ุ
ช้ิน 

ต้นทุน+ค่าแรง 
(บาท) 

ราคาขาย  
(บาท) 

จ านวนขาย 
(ช่วง ส.ค-ต.ค 

64) 

ยอดเงินท่ีจัด
จ าหน่ายได ้

(ช่วง ส.ค-ต.ค 64) 
ผลิตภณัฑ์ชาเชียว
ใบเมี่ยง 

20 กรมั 22 50 230 ถุง 11,500 

ผลิตภณัฑ์ชาหมัก
ใบเมี่ยง 

20 กรมั 22 50 112 ถุง 5,600 

สบูช่าเมี่ยง 50 กรมั 10 15 150 ก้อน 2,250 
ปุ๋ยไสเ้ดือน 1 กิโลกรัม 15 35 200 ถุง 7,000 

รวมเงินได้ 26,350 
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ชาเขียวใบเมี่ยง 

  
ชาหมักใบเมี่ยง 

 
ปุ๋ยไสเ้ดือน 

 
 

สบู่ใบชาเขียว และใบชาหมัก 
 

ภาพที่  19  ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาแวน 
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ภาพที่ 20 กิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 
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บทที่ 3 

ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 
3.1. สรุปผลการประเมินระหว่างถ่ายทอดเทคโนโลยี  

3.1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนและการส ารวจพ้ืนที่ จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน และอบรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมี่ยงแบบครบวงจรให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น 

ตารางที่ 3  การประเมินความพึงพอใจหลังจากการับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทันที) กิจกรรมการจัดท า
แผนและการส ารวจพ้ืนที่ จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน และอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตเมี่ยงแบบครบวงจรให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น 

 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 เฉลี่ย 

1.มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบ
ก่อนอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล ท าให้
ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

54.17 37.50 8.33 0.00 0.00 4.45 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส เป็นกันเอง 

55.83 35.83 7.50 0.83 0.00 4.47 

3. สถานที่อบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสาร
อบรม มีพร้อมในการอบรม 

77.50 22.50 0.00 0.00 0.00 4.77 

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร       

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้มาก
น้อยแค่ไหน 

73.33 21.67 5.00 0.00 0.00 4.68 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อย
แค่ไหน 

64.17 29.17 6.67 0.00 0.00 4.57 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท าให้ท่านเข้าใจและ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

60.00 32.50 7.50 0.00 0.00 4.52 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 59.17 30.83 10.00 0.00 0.00 4.49 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม 65.83 28.33 5.83 0.00 0.00 4.6 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชนท์ี่ได้รับเมื่อเทียบกับ
เวลาและคา่ใช้จ่าย(ประโยชน์ทีไ่ด้รับมากกว่าเวลา
และค่าใช้จา่ยที่เสียไป) 

76.67 21.67 1.67 0.00 0.00 4.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ  91.60 
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10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยเปอร์เซนต์ 
11. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นต่อเดือน มากที่สุดร้อยละ 54.00 คาดว่ามี

รายได้เพ่ิมขึ้น 1,001-2,000 บาท รองลงมาร้อยละ 30.50 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม2,001-3,000 
บาท และรอ้ยละ 15.5 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม น้อยกว่า 1,000 บาท ตามล าดับ  

 

3.1.2. กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเม่ียง 
 

ตารางที่  4 การประเมินความพึงพอใจหลังจากการับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทันที) กิจกรรมการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเม่ียง 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

1.มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้
ทราบก่อนอบรม การประสานงานและให้
ข้อมูล ท าให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

76.00 24.00     4.7 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 

40.00 60.00   40.00  4.4 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ 
เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรม 

64.00 30.00 6.00   4.6 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร       

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากน้อยแค่ไหน 

60.00 40.00   60.00  4.6 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถ
เข้าใจได้น้อยแค่ไหน 

48.00 52.00   48.00  4.4 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท าให้ท่าน
เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

56.00 40.00 4.00 56.00  4.5 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 64.00 32.00 4.00 64.00  4.6 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม 

68.00 32.00   68.00  4.6 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อ
เทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่
ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

60.00 59.00     4.6 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.5 

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ  90.00  



 

 

73 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยเปอร์เซนต์ 
11. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นต่อเดือน มากที่สุดร้อยละ 50.00 คาดว่า         

มีรายได้เพ่ิมขึ้น 1,001-2,000 บาท รองลงมาร้อยละ 35.50 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม น้อยกว่า 1,000 
บาท และร้อยละ 14.5 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม 2,001-3,000 บาท ตามล าดับ  
 

3.1.3 สรุปผลการประเมินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร
ในท้องถิ่น เพื่อเป็นวิทยากรท้องถิ่นการท าชาเมี่ยงครบวงจร (กิจกรรมย่อย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การท าปุ๋ยน้ าหมักอินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือน) 
 

ตารางที่ 5   การประเมินความพึงพอใจหลังจากการับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทันที) กิจกรรมการพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือเป็นวิทยากรท้องถิ่นการท าชาเมี่ยงครบวงจร 
(กิจกรรมย่อย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การท าปุ๋ยน้ าหมักอินทรีย์ ปุ๋ย
ไส้เดือน) 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

1.มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้
ทราบก่อนอบรม การประสานงานและให้
ข้อมูล ท าให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

66.67 33.33     4.67 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 

66.67 33.33     4.67 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร
อบรม มีพร้อมในการอบรม 

70.00 30.00     4.70 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร       
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้มากน้อยแค่ไหน 

73.33 26.67    4.73 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้
น้อยแค่ไหน 

66.67 33.33    4.67 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท าให้ท่านเข้าใจ
และได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 

80.00 20.00    4.80 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 73.33 26.67    4.73 
8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม 

73.33 36.67    4.73 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบ
กับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับ
มากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

60.00 40.00    4.60 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.7 
ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ  94.00  

 



 

 

74 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยเปอร์เซนต์ 
11. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นต่อเดือน มากที่สุดร้อยละ 65.00 คาดว่ามี

รายได้เพ่ิมขึ้น 1,001-2,000 บาท รองลงมาร้อยละ 32.00  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม 2,001-3,000 
บาท และร้อยละ 3.00 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม น้อยกว่า 1,000 บาท ตามล าดับ  
 

3.1.4 สรุปผลการประเมินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกิจกรรมยกระดับสถานที่
ผลิตชาเมี่ยงสู่มาตรฐานการผลิต primary GMP 
 

ตารางที่ 6  การประเมินความพึงพอใจหลังจากการับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทันที) กิจกรรมยกระดับ
สถานที่ผลิตชาเมี่ยงสู่มาตรฐานการผลิต primary GMP 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

1.มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้
ทราบก่อนอบรม การประสานงานและให้
ข้อมูล ท าให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

40.54 58.56 0.90   4.39 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 

52.25 46.85 090   4.51 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ 
เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรม 

48.65 50.45 0.90   4.48 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร       

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากน้อยแค่ไหน 

44.15 51.35 4.50   4.39 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถ
เข้าใจได้น้อยแค่ไหน 

45.95 52.25 1.80   4.44 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท าให้ท่าน
เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

41.44 56.76 1.80   4.39 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 36.94 60.36 2.70   4.34 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม 

35.13 61.26 3.60   4.30 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อ
เทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่
ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

41.44 52.25 6.40   4.35 

ค่าเฉลี่ยรวม    4.30 

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ   86 



 

 

75 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยเปอร์เซนต์ 
11. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นต่อเดือน มากที่สุดร้อยละ 63.00 คาดว่ามี

รายได้เพ่ิมขึ้น 1,001-2,000 บาท รองลงมาร้อยละ 39.00  คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม 2,001-3,000 
บาท ร้อยละ 6.00 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม 3,001-4,000 บาท และร้อยละ 3.00 คาดว่าจะมีรายได้
เพ่ิม น้อยกว่า 1,000 บาท ตามล าดับ  

3.1.5 สรุปผลการประเมินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูป
เมี่ยงเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร 

ตารางที่ 7 การประเมินความพึงพอใจหลังจากการับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทันที) กิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้การแปรรูปเมี่ยงเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

1.มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้
ทราบก่อนอบรม การประสานงานและให้
ข้อมูล ท าให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

72.22 27.78 72.22    4.7 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 

61.11 38.89 61.11    4.6 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ 
เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรม 

61.11 38.89 61.11    4.6 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร       

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากน้อยแค่ไหน 

55.56 44.44 55.56   4.50 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถ
เข้าใจได้น้อยแค่ไหน 

88.89 11.11 88.89   4.7 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท าให้ท่าน
เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

61.11 38.89 61.11   4.6 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 77.78 22.22 77.78   4.7 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม 

66.67 33.33 66.67   4.6 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อ
เทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่
ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

66.67 33.33 66.67   4.6 

ค่าเฉลี่ยรวม     4.62 

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ   92.4  



 

 

76 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยเปอร์เซนต์ 
11. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นต่อเดือน มากที่สุดร้อยละ 64.00 คาดว่าจะ

มีรายได้เพ่ิม 2,001-3,000 บาท รองลงมาร้อยละ 33.00  คาดว่ามีรายได้เพ่ิมขึ้น 1,001-2,000 
บาท และร้อยละ 3.00 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม น้อยกว่า 1,000 บาท ตามล าดับ  

3.1.6 สรุปผลการประเมินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีกิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบ
ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 

ตารางที่ 8 การประเมินความพึงพอใจหลังจากการับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทันที) กิจกรรมการสร้าง
แบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

1.มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้
ทราบก่อนอบรม การประสานงานและให้
ข้อมูล ท าให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

41.44 52.25 6.4   4.35 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 

35.13 62.26 3.6   4.3 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ 
เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรม 

55.56 44.44 55.56   4.5 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร       

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากน้อยแค่ไหน 

40.54 58.56 0.90   4.39 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถ
เข้าใจได้น้อยแค่ไหน 

41.44 56.76 1.80   4.39 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท าให้ท่าน
เข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มข้ึน 

61.11 38.89 61.11   4.60 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 48.65 50.45 0.90   4.48 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม 

41.44 52.25 6.40   4.35 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อ
เทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่
ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

66.67 33.33 66.67   4.6 

10. ความพึงพอใจในทุกเรื่องของการจัด
กิจกรรมนี้ 

66.67 33.33 66.67   4.6 

ค่าเฉลี่ยรวม      4.62 
ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ   92.4  
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10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยเปอร์เซนต์ 
11. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นต่อเดือน มากที่สุดร้อยละ 61.00 คาดว่ามี

รายได้เพ่ิมขึ้น 1,001-2,000 บาท รองลงมาร้อยละ 33.00 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม 2,001-3,000 
บาท และร้อยละ 6.00 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม น้อยกว่า 1,000 บาท ตามล าดับ  
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บทที่ 4  
สรุปผลการติดตามประเมนิโครงการ 

 
 โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวน น่าน ได้
ด าเนินการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 6 กิจกรรม  

 หลังการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน ได้มีการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการ โดยใช้แบบสอบถามการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการหลังการอบรม 1 เดือน มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 21 ราย และสรุปผลการประเมินติดได้ดังนี ้

 1. จากผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลพบว่า สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 

 2.ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน  

  2.1  จากผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลพบว่าความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์
และประเมินเป็นรายได้เสริม ร้อยละ 100  

  2.2. จากผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลพบว่าความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์
และประเมินเป็นรายได้ต่อเดือน มากที่สุดร้อยละ 71.43 มีรายได้ 1,001-2,000 บาท รองลงมา ร้อย
ละ 14.29 มีรายได้ 3,001-4,000 บาท และร้อยละ 14.28 มีรายได้ น้อยกว่า 1,000 บาทตามล าดับ 

3. จากผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลพบว่า สามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายต่อเดือน มากที่สุด
ร้อยละ 57.14 ลดรายจ่าย 1,001-2,000 บาท ต่อเดือน รองลงมาร้อยละ 38.10 ลดรายจ่าย 
2,001-3,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 4.76 ลดรายจ่าย น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ตามล าดับ 

4. จากผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลพบว่า สามารถน าความรู้มาใช้ในด้านคุณภาพชีวิต มาก
ที่สุดร้อยละ 47.61 สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้และระบุเป็นจ านวนเงินได้ รองลงมา 
ร้อยละ 28.57 ไม่สามารถระบุเป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ และร้อยละ 23.80 
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม ตามล าดับ 

5.จากผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลพบว่า มากที่สุดร้อยละ 80.95 ผู้ที่ได้รับการอบรมเริ่มน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังอบรมทันที รองลงมาร้อยละ 19.05 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังอบรม
ภายใน 1 เดือน ตามล าดับ 

6.จากผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลพบว่า มากที่สุดร้อยละ 76.19 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในครอบครัว และรองลงมาร้อยละ 23.81 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม ตามล าดับ  

7. จากผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลพบว่า มากที่สุดร้อยละ 76.19 น าความรู้ไปขยายผลต่อ
ในด้านประยุกต์เป็นความรู้ใหม่ และรองลงมาร้อยละ 23.81 น าความรู้ไปขายผลเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี /เผยแพร่ต่อ ตามล าดับ 
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ข้อมูลจากแบบติดตามประเมินผล 

1. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ 
      1. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
      2. ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพราะ 

21 100.00 

รวม 21 100 
 

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 

 

เนื้อหา ความถี่ รอ้ยละ 
2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน 
      1. รายได้หลัก 
      2. รายได้เสริม 

 
0 

21 

 
0.00 

100.00 
รวม 21 100 

2.2 กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน 
1. น้อยกว่า  1,000  บาท   
2. 1,001 – 2,000  บาท 
3. 2,001 – 3,000  บาท     
4. 3,001 – 4,000  บาท    
5. 4,001 – 5,000  บาท     
6. 5,001 – 6,000  บาท    
7. 6,001 – 7,000  บาท     
8. 7,001 – 8,000  บาท    
9. 8,001 – 9,000  บาท     
10. 9,001 – 10,000 บาท    
11. มากกว่า 10,000 บาท 
 (โปรดระบุจ านวน ....................... บาท) 

 
3 

15 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
14.28 
71.43 
14.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

รวม 21 100 
 

 3. ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้ก่ีบาทต่อเดือน 
 

เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ 
1. น้อยกว่า  1,000 บาท   
2. 1,001 – 2,000 บาท 
3. 2,001 – 3,000 บาท      
4. 3,001 – 4,000 บาท    
5. 4,001 – 5,000 บาท      

1 
12 
8 
0 
0 

4.76 
57.14 
38.10 
0.00 
0.00 
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6. 5,001 – 6,000 บาท    
7. 6,001 – 7,000 บาท      
8. 7,001 – 8,000 บาท    
9. 8,001 – 9,000 บาท      
10. 9,001 – 10,000 บาท    
11. มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน 
....................... บาท)  

0 
0 
0 
0 
0 
0 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

รวม 21 100 
 

๔. ในด้านคุณภาพชีวิต 
 

เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ 
1. สามารถระบุเป็นตัวเงิน จ านวน....... บาทต่อ
เดือน 
2. ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้พัฒนา
อาชีพ 
3. ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคม
หรือสิ่งแวดล้อมส่วนร่วม 
4. ไม่เป็นตวัเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน........ 

10 
 

6 
 

5 
 

0 

47.61 
 

28.57 
 

23.80 
 

0.00 
รวม 21 100 

 

5. ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด 
 

เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ 
1. หลังการอบรมทันที 
2. หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 
3. หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 
4. หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

17 
4 
0 
0 

80.95 
19.05 
0.00 
0.00 

รวม 21 100 
 

6. ท่านน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 
 

เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ 
1. ใช้ในครอบครัว 
2. ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3. ใช้ในที่ท างาน 
4. ใช้เมื่อมีโอกาส 

16 
5 
0 
0 

76.19 
23.81 
0.00 
0.00 

รวม 21 100 
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7. ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
 

เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ 
1. ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 
3. ให้บริการ/ค าปรึกษา 
4. อื่น ๆ  

16 
5 
0 
0 

76.19 
23.81 
0.00 
0.00 

รวม 21 100 
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย *ค่าเป้าหมาย

2564 
**ผลการ
ด าเนินงาน  
ปี 2564 

ข้อมูลอ้างอิง 
 

1. จ านวนผูร้ับบริการ คน 50 50  

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุ ช่ือ 
(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

2.1 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงที่เหมาะสม
ต่อการน าไปแปรรูป และการยืดอายุเก็บใบ
เมี่ยงสดก่อนการแปรรูป 

2.2 เทคโนโลยีการแปรรูปเมี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร 

2.3 เทคโนโลยีการแปรรูปเมี่ยงเป็นผลิตภัณฑ์
สปา 

2.4 การสร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบฉลาก 
และบรรจุภัณฑ์ 

2.5 เทคโนโลยีการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการ
ท าน้ าหมักชีวภาพ 

2.6 การสร้างระบบตลาดชุมชน/ตลาดออนไลน์ 
2.7 เทคโนโลยีการบริหารจัดการ ชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เกษตร 

เรื่อง 5 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

6 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 

 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อ
ยอด (ระบุช่ือผลิตภัณฑ์)  
    3.1 ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงหมัก 
    3.2 ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงก่ึงหมัก 

3.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเมี่ยงน้ าผึ้งมะนาว
พาสเจอร์ไรส์ 

3.4 ผลิตภัณฑ์กัมมี่เมี่ยงเสริมโปรไบโอติก 
3.5 ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงหมักสามรส 
3.6 ผลิตภัณฑ์สบู่ชาเมี่ยง 
3.7 ผลิตภัณฑ์โลช่ันบ ารุงผิวใบเมี่ยง 
3.8 ปุ๋ยไส้เดือน 

ผลิตภณัฑ ์ 3 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 

4 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนท่ีสร้างความเช่ียวชาญใน
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2) 

ไม่น้อยกว่า
คน 

3 5  

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลย/ีองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

คน 30 30  

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 84 91.1  
7. ประมาณการมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น บาท/ปี  39,000   
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 1. เกษตรกรและชาวบ้านให้ความสนใจค่อนข้างมาก แต่การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังไม่สามารถ
ขยายให้มีการถ่ายทอดที่เป็นกลุ่มใหญ่ได้ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านสถานที่ งบประมาณ และการผลิตไค
โตซาน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. สร้างวิทยากรตัวคูณ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ขยายวงกว้าง และยั่งยืนให้กับชุมชน โดย
สนับสนุนงบประมาณในส่วนของวัสดุให้เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก แบบการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นตาแวน น่าน 
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