

สารฉบบัแรก เดือนกันยายน 2553

นคน...ตนนานาน

รวมกันปกปองและฟนฟตูนสายปลายน้ํา สูสังคมอยูเย็นเปนสุข



“เมื่อกอน จังหวดันานเปนพื้นที่ชายขอบ  
ตอนเปนเด็กเห็นพอตดัไมแลวถกจับ ตอนเปนเดกเหนพอตดไมแลวถูกจบ 
แตพอมีคนจากขางนอกเอารถมาขนไม กลับทําได  
จึงตั้งคาํถามกับตวัเองวา นี่มันเปนทรัพยากรบานเรา เราจะจัดการอยางไร  
พอมาบวชเรียนก็เริ่มทํากจิกรรม ใชกลไกเยาวชนบาง 
ขอบริจาคปาจากชาวบานบาง รณรงคใหคนปลูกตนไมโดยใชกุศโลบาย 
... ปลกูตนไมคนวันละตน เสริมมงคลแกชีวิต ..
ทําแบบคอยเปนคอยไป  ที่สาํคัญตองแสดงขอมูลใหเห็น 
จึงทําเปนแปลงสาธติ คอยๆ พัฒนาเปนปาชุมชน และศูนยเรียนรูจนถึงทุกวันนี้”

พระครูสุจิณนันทกิจ เจาอาวาสวดัโปงคาํ
19 สิงหาคม 2553

  เรือ่งในเลม
แนะนําตวั
บอกเลาความกาวหนา
ตดิตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่
เติมเต็มความรู



ั ี ้  ไ  ิ ื่ โ ิ สํ ั  โ  PEI ไ   ณ          วันนี คนนานหลายคนคงจะไดยินชือโครงการ UN 
          กันบางแลว  จึงขอแนะนําเพิ่มเติมวาโครงการ UN ใน
จังหวัดนานมีอยู  2 โครงการ  คือ  โครงการสนับสนุน
ทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเปาหมายสังคมอยูเย็น
เปนสุข มีช่ือยอภาษาอังกฤษวา PEI สวนอีกโครงการคือ 

กจกรรมสาคญๆ ของโครงการ PEI ไดแก 
สงเสริมศักยภาพคณะกรรมการลุมน้ําและ
กองทุนลุมน้ํายอย  พัฒนาเครือขาย จัดตั้งศูนย
แผนที่  แกไขปญหาที่ดิน และพัฒนากองทุนตน
น้ํานาน เปนตน

ณ

โครงการประเมินระบบนิเวศปาและเกษตรเชิงเดี่ยวใน
จังหวัดนาน  มีช่ือยอภาษาอังกฤษวา SGA  โครงการใน
ลักษณะนี้  ยังมีการดําเนินงานในจังหวัดขอนแกน และ
สมุทรสงครามดวย

PEI เปนโครงการที่ไดเตรียมการกันมาตั้งแตปที่แลว  แตเริ่ม

สวน SGA เปนลักษณะโครงการศึกษาวิจัย ที่มี
สถาบันสิ่ งแวดลอมไทย  เปนผู รับผิดชอบ
ดําเนินงาน 15 เดือน (เริ่มเดือนมิถุนายนที่ผาน
มา) เพื่อหาคําตอบใหไดวา “จังหวัดนาน จะ
ขับเคลื่อนนโยบายการเกษตร  ทามกลางPEI เปนโครงการทไดเตรยมการกนมาตงแตปทแลว  แตเรม

ดําเนินงานจริงๆ เมื่อตนปนี้  มีระยะเวลา 2 ป  โดยไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ  ซ่ึงประกอบดวยผูแทน
จากภาคสวนตางๆ และองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ  
และมีองคการบริหารสวนจังหวัดนานเปนผูขับเคลื่อนและ
ป

ขบเคลอนนโยบายการเกษตร  ทามกลาง
การสงเสริมพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย ไป
พรอมๆ กับการอนุรักษทรัพยา กรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อคงประ สิทธิภาพการ
อํานวยประโยชนของระบบนิเวศและให
ป  ี ี ไ   ไประสานงาน

โครงการ PEI  มุงใหเกิดการบรูณาการประเด็นความ
ยากจนและสิ่งแวดลอม เขาสูกระบวนการตัดสินใจและ
วางแผนในระดับตางๆ ไปพรอมกับการดําเนินโครงการ

ิ ใ ื้ ี่ ป  ป ป

ประชาชนอยูดีมีสุข ไดอยางไร ?”

SGA จะทําการประเมินระบบนิเวศตางๆ เพื่อให
มีขอมูลในการการตัดสินใจและวางแผนที่ชัดเจน
มากขึ้น

 ้ํ

สาธิตในพืนทีเปาหมายอยางเปนรูปธรรม 

พื้นที่เปาหมาย: ลุมน้ํายาว2 (ยาว-อวน-มวบ) 
คลอบคลุมพื้นที่ 9 ตําบล ใน 7 อําเภอ

ื ั ี แมนาอวน

จ.นาน

     ต.เมืองจัง  อ.ภูเพียง
     ต.ตาลชุม  อ.ทาวังผา
     ต.บอ  อ.เมือง
     ต.อวน อ.ปว
     ต.แมจริม อ.แมจริม
      ื ใ    ื     ต.บอเกลือใต  อ.บอเกลือ
     ต.ดูพงษ อ.สันติสุข
     ต.พงษ  อ.สันติสุข
     ต.ปาแลวหลวง  อ.สันตสุิข



  บอกเลา...  ความกาวหนา
หนา 2

หลังจากโครงการ PEI ไดเตรียมงานกันมานานพอสมควร 
และไดแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิโครงการแลว  จึงมีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก ไปเมื่อ 2 มิถุนายน 2553
ซ่ึงไดทาํความเขาใจเปาหมายและกิจกรรมโครงการรวมกัน  ซงไดทาความเขาใจเปาหมายและกจกรรมโครงการรวมกน  

ในสวนของกจิกรรมการพัฒนาศูนยแผนที่สารสนเทศ ก็
เปนรูปเปนรางมากขึ้น ไดปรับปรุงอาคารในบริเวณ
กองชาง องคการบริหารสวนจังหวดันาน  จนสามารถ
ใชเปนสถานที่ทาํงาน เปนแหลงพบปะพดคยของภาค

ผูแทน PEI ของจังหวดันาน  ไดเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณระดับภูมิภาค กับอีก 10 ประเทศ ณ เมือง
เวียงจันทน ประเทศลาว เมื่อ 23-24 มิถนายน 2553 กลับ

ใชเปนสถานททางาน เปนแหลงพบปะพูดคยุของภาค
ประชาชน และศูนยประสานงานโครงการไดในที่สดุ

ุ
เลาสูกันฟงวาประเทศตางๆ ใหความสําคัญตอการผลักดัน
ประเด็นสิ่งแวดลอมและความยากจน ใหเขาสูนโยบายและ
แผนการพัฒนาระดับตางๆ  เพือ่ลดชองวางในการพัฒนาที่
กําลังขยายเพิ่มขึ้น  

ตอมาผูแทน PEI จากทัง้ 3 จังหวัด ไดแก นาน ขอนแกน 
และสมุทรสงคราม ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมกับ
ภาคตีางๆ ณ โรงแรมสยาม ซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อ 16 
กรกฎาคม 2553 โดยมี คณุนรินทร  เหลาอารยะ นายก 

 ป ั  ั ั  ํอบจ.นาน เปนหวัหนาคณะของจังหวดันาน นาํเสนอ
สถานการณและกระบวนการทาํงาน  ซ่ึงไดรวมกับภาค
สวนตางๆ ในจังหวดัและในลุมน้ํายอย รวมทั้งความ
รวมมือกับคณะ SGA

เมื่อ 19 สิงหาคม 2553  คณะที่ปรึกษาและผู
ประสานงานจาก UNDP และ UNEP ไดตดิตามและ
ใหคําแนะนาํตอการทาํงานในพื้นที่จังหวดันาน  โดย
ไดมีโอกาสหารือกับทานพระครูสุจิณนันทกิจ ทีว่ดั
โปงคาํ  เยี่ยมแปลงสาธิตในลมน้ําอวนและลมน้ําโปงคา  เยยมแปลงสาธตในลุมนาอวนและลุมนา
มวบ  พรอมหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตนน้าํนาน 
เพื่อใหกิจกรรมตางๆ ที่ริเริ่มขึ้น มีโอกาสขยายผล
และดาํเนินการไดอยางยัง่ยืนตอไป



หนา 3

มีความกาวหนาในการดาํเนินงานโครงการสาธิตในลุมยอยตางๆ 
( ) ซ่ึ ี ส ํ   ํ  31   ไ  ั(ยาว-อวน-มวบ) ซงมอาสานารอง จานวน 31 ราย  ไดรบการ
สนับสนุนงบประมาณบางสวนจากโครงการ PEI นําไปใชในการ
ทําการเกษตรแบบอยางยัง่ยืน โดยลดการใชสารเคมี ลดพื้นที่ปลูก
พืชเชิงเดี่ยว เพิ่มไมยืนตน ปลูกพชืใหมีความหลากหลายและ
จัดการระบบน้ําเพือ่การเกษตร

การศึกษาวิจัย SGA ก็ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับโจทย
วิจัย สาํรวจพื้นที่และความคดิเห็นของผูเกี่ยวของ  พรอมไดสรุป
การคัดเลอืกพื้นที่เปาหมาย 3 ตําบล ไดแก ต.อวน อ.ปว  
ต.ปาแลวหลวง และ ต.พงษ อ.สนัติสขุ เปนที่เรียบรอย  จึงเขาพบ
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตาํบลแตละแหง ช้ีแจงโครงการ
และหารือการแตงตั้งคณะทํางาน ทั้งนี ้ เพื่อใหเกิดการศึกษาวิจัย
อยางมีสวนรวม และนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนพัฒนา
ทองถิน่และจังหวดัตอไป 

  ตืดตามตืดตาม......
  ความเคลือ่นไหวในพื้นที่น น น

กรณีแปลงเกษตร นายไชย แซโซง  อาย 25 ป  “ดนิเสียหายมาเยอะแลว พ้ืนที่

ฉบับนี้  ขอนาํเสนอความเคลือ่นไหวของกรณีโครงการสาธิต ใน
ลุมน้ํามวบ สวนลุมน้ํายอยอ่ืนๆ จะนาํเสนอในฉบับตอไป

กรณแปลงเกษตร นายไชย แซโซง  อายุ 25 ป  
บานปางชาง ต.พงษ  อ.สันติสุข

ปาตนน้าํของบานปางชาง ถือเปนแหลงทรัพยากรที่ชุมชนไดใช
ประโยชนมานาน และมีการอนุรักษมาอยางตอเนื่อง แตเมื่อมีคน
เพิ่มมากขึ้น ทั้งในและนอกชมชน ก็ทําใหทรัพยากรที่อยจํากดัถก

ก็จํากัด คนในหมูบานก็เพ่ิมขึน้ 
ขยายที่ทาํกินยาก จึงคดิหาทาง
จะทําใหพ้ืนทีท่ี่มีอยู ดขีึน้”

เพมมากขน ทงในและนอกชุมชน กทาใหทรพยากรทอยูจากดถกู
นําไปใชมากขึ้น 

นายไชย จึงไดเริ่มลดการขยายพืน้ที่ทาํกนิและปรับพ้ืนที่  โดยการ 
วางแผนและจัดการใชประโยชนจากประปาภูเขา ที่เปนแหลงน้ํา
เดิมจากปาตนน้าํขุนหวย หันมาทาํนาแบบขั้นบันได ปลูกผักสวนุ ู
ครัวหลังฤดูทาํนาในบริเวณพื้นที่ราบริมน้ํา และในบริเวณพื้นที่ซ่ึง
ปลูกขาวไรและขาวโพดเลีย้งสัตวอยูแลว ในการขุดนาขัน้บันได ได
มีการปลูกหญาแฝกเสริมเพื่อปองกนัการพังทลายของดนิดวย



หนา 4

กรณีแปลงเกษตร นางบัวผัด  สธุรรม อายุ  45 ป  
บานนาเลา ต.พงษ  อ.สันติสุข

ื้ ี่ ั ป ไ  ั ั ไ  ใ  ํพืนทีลาดชดัประมาณ 5 ไร ของนางบวัผดั ไดถูกใชทําการเกษตร
มายาวนาน หนาดินเสื่อม ดินแขง็กระดาง เมื่อเวลาฝนตกหนกั จะ
มีการชะลางหนาดินลงสูลําหวย ตะกอนสะสมจนหนา 

เจาของแปลงที่ดนิจึงหันมาคดิถึงการอนุรักษดินและน้ํา เพือ่ใหทาํ
การเกษตรไดผลมากขึ้น  จึงเริ่มกันเขตพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก การเกษตรไดผลมากขน  จงเรมกนเขตพนททมความลาดชนมาก 
ประมาณ 2 ไร ใหเปนปา ปลอยใหฟนตวัตามธรรมชาติ ใหมีพันธุ
ไมตางๆ ปะปนอยูทัว่ไป เชน เถาวัลยปกคลุม ประดู ไทร กลวยปา 
ซอ ไผบงและไผไร 

สวนพื้นที่ลาดชันระดับปานกลาง ประมาณ 3 ไร ก็ใชเปนพื้นที่
้ปลูกพืชพันธุตางๆ ทดแทนขาวโพดเลีย้งสัตว เชน ตาว  มะไฟ มะ

ขม มะคาโมง แดง งิว้แดงและไผ  และยังดูแลรักษาพืน้ที่บริเวณ
รองหวย ใหเปนปาในรองหวย สรางความชุมชื้นและเปนแหลง
พืชผักไวเปนอาหารในชวงหนาแลง 

กรณีแปลงเกษตร นายคื้น  นาอิน่  อายุ  63 ป  
บานสีบุญเรอืง ต.พงษ  อ.สันติสุข

จากการประสบปญหาน้าํไหลเร็วและแรงอยบอยครั้ง ทาํให

“..ไฮสดุเจนตา บเตานาปนเดี่ยว.. 
รูปแบบการทําขาวนาดําซึ่งมีพ้ืนที่จากการประสบปญหานาไหลเรวและแรงอยูบอยครง ทาให

พ้ืนที่ทาํกินเสยีหายซ้าํๆ ซากๆ  จึงมีการทาํฝายรูปแบบตางๆ 
ขึ้น ไมวาฝายดิน ฝายหินทิง้แบบชาวบาน ฝายหลักลอ มีการถูก
ลองถูกลองผดิกนัมาตลอด 

ู
จํากัดกวาการทําขาวไร แตไดผล 
ผลติมากกวา”

นายคิ้น ไดสรางฝายเก็บกกัน้าํและยกระดับน้าํนายคน ไดสรางฝายเกบกกนาและยกระดบนา
ใหสูงเพื่อทดน้ําเขาสูนา ตามดวยการปลูกปา 
เพื่อใหดินบริเวณตอน บนของฝายอุมน้ําไดดี
ขึ้น เพิ่มความชุมชื้น ลดแรงปะทะของฝนและ
น้ําปา พรอมกับปลูกพืชอ่ืนๆ เสริม  โดยเฉพาะ

่พืชอาหาร เชน ตาว เมี่ยง และไผตางๆ  

มีการทํานารองหวย ซ่ึงเปนการใชประโยชนที่
ราบแคบๆ ริมหวย ที่มีอยูจํากัดใหสามารถเพิ่ม
ผลผลิตจากการทาํนาดาํ ซ่ึงเมื่อเทียบกับทาํนา
ี่  ใ  ื้ ี่ ไ  ิทีตองใชพืนทจีนสุดลกูหูลกูตา จะไดผลผลติ
มากกวา
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  เติมเตม็ความรู...ู
       างคนคงจะทราบกันแลววา PEI ยอมาจาก Poverty

Environment Initiative เปนการทํางานเชิงรุกเพื่อ
แกไขปญหาที่เกี่ยวกับความยากจนและสิ่งแวดลอม 

ํ ํ ิ ใ ี ื่ ื ี่

บ  3.  กองทุนตนน้ํานาน เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
มุงมั่นของคนในจังหวดันาน  ในการริเริ่มและพัฒนา
กลไกดานการเงิน  เพือ่ดแูลรักษาระบบนิเวศตนน้ํา 
โดยจะสือ่สารใหผูที่ไดรับประโยชนในบริเวณกลางน้ํา

สําหรับการดาํเนินงาน PEI ในจังหวดันาน มีเครืองมือที
สําคัญ 4 ประการ ซ่ึงจะขอแนะนาํดังตอไปนี้

1.   โฉนดชุมชน  เปนรูปแบบการจัดการทีด่ินโดยชุมชน 
เริ่มจากการที่ชมชนรวมกันสํารวจแปลงที่ดนิแตละราย ซ่ึง

ู
และทายน้าํ ไดตระหนักและมีสวนรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาตนน้าํแหงนี้ดวย

4.  การประเมินระบบนิเวศ (SGA) เราทราบกนัดี
วาระบบนิเวศตางๆ มีคณคาตอการดาํรงชวีิตของเรมจากการทชุมชนรวมกนสารวจแปลงทดนแตละราย ซง

ครอบครองใชทําการเกษตรอยูเดิม  ทาํการตรวจเช็ค
ความถูกตองรวมกัน  แสดงพืน้ที่ปาธรรมชาต ิ ปาชุมชน 
และพื้นที่สาธารณะที่มีอยู  กระบวนการนี้จะทาํใหชุมชน
มีขอมูล และเขาใจสถานการณชุมชนรวมกัน ตอจากนั้น 
จึงรวมกันกําหนดขอตกลงในการจัดการทีด่ินดังกลาว ให

วาระบบนเวศตางๆ มคุณคาตอการดารงชวตของ
คนเรา โดยเฉพาะระบบนิเวศปาไม  ที่มีคุณคาทั้งใน
ดานแหลงอาหาร สรางรายไดจากการเก็บหาของปา 
แหลงผลติวตัถุดิบทีน่าํมาทําผลิตภัณฑชุมชน แหลง
ประปาภูเขา แหลงสมุนไพร แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
แหลงวัฒนธรรม ชวยสรางความสัมพันธที่ดีในชมชน จงรวมกนกาหนดขอตกลงในการจดการทดนดงกลาว ให

เกิดประโยชนอยางยั่งยนื โดยหามใหมีการซื้อขายที่ดนิใน
เขตโฉนดชุมชนใหแกบุคคลภายนอก 

2.  โครงการสาธิตลดการปลกูพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะ
้ ่ ้

แหลงวฒนธรรม ชวยสรางความสมพนธทดในชุมชน 
เปนแหลงเก็บกักกาซคารบอนไดออกไซด  ลดการชะ
ลางพังทลายของหนาดนิ เปนแหลงอาศัยของพืชและ
สัตวหายาก เปนตน นอกจากนี้ยังมีคุณคาทางออมอีก
หลายประการ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซ่ึงเปนพืชอายุสัน้ ตองเผาวัชพืช เปด
หนาดิน และใชสารเคมีปริมาณมากในชวงการเตรียม
พ้ืนที่ สงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  จึงได
สนับสนุนเปลี่ยนมาเปนการปลูกพืชยนืตน ทีม่ีการใช
สารเคมีลดลง เพิ่มการยึดหนาดิน  เพิม่ความหลากหลาย

การแจกแจงคุณคาเหลานี้ใหชัดเจน โดยการประเมิน
มูลคาทางเศรษฐศาสตร  จะทาํใหทราบขอมูลและ
ตระหนักถึงคณุคาที่แทจริง  ชวยใหการตดัสนิใจและ
วางแผนจัดการระบบนิเวศตางๆ เหลานัน้   มีความ
เหมาะสมมากขึ้น

ในพื้นที่นั้นๆ    
เหมาะสมมากขน
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