
<< 0 >> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
รายงาน 

โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนา 
เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจงัหวัดน่าน 
 

Report of PEI-SGA in Nan Province 
 



<< 1 >> 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

บทนํา ……………………………………….....   3 

การประเมินคณุคา่ระบบนิเวศ…………….…..   9 

การจดัการท่ีดนิโดยชมุชน ………………….…    19 

การจดัตัง้กองทนุลุม่นํา้นา่น……………….…..    29 

การสง่เสริมแปลงสาธิตลดพืชเชิงเด่ียว ……….    37 

บทสรุปและบทเรียน………………….……..….   47 

 

 

 

 
 

รวมรวมและเรียบเรียง:  

เบญจมาส  โชตทิอง วชิรพงษ์  สวุรรณโสภณ 
วิลาวรรณ  น้อยภา     สนิท  มณเฑียร 
 

ธนัวาคม 2555  

รายงาน 

โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนา 
เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดน่าน 
 

Report of PEI-SGA in Nan Province 
 



<< 2 >> 
 

 

  



<< 3 >> 
 

 

 

 

บทน า 
 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับกลุ่มคนจน 
 

ที่ผา่นมา การพฒันาประเทศไทยมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจอยา่งชดัเจน  บนฐานของทนุทางสงัคมและ
สิง่แวดล้อมซึง่ถกูนําไปใช้ในการผลติ  นํามาสูภ่าวะความยากจนของคนกลุม่หนึง่    ซึง่สว่นใหญ่อาศยั
อยูใ่นชนบทและต้องพึง่พงิทรัพยากรธรรมชาตใินการดํารงชีวิต  แตก่ลบัขาดโอกาสและอํานาจในการ
จดัการและใช้ทรัพยากรเหลา่นัน้  
 

การใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้น ทัง้ป่าไม้ ที่ดิน และนํา้ ในช่วงการเร่งพฒันาเศรษฐกิจ เมื่อ 2 ทศวรรษ 
ที่ผา่นมา นําไปสูค่วามเสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อม  โดยธนาคารโลกได้ชีใ้ห้เห็นวา่พืน้ท่ีป่าไม้ได้ลดลง
อยา่งมาก จากร้อยละ 53 ในปี 2504 เป็นร้อยละ 25 ในปี  2541อย่างไรก็ดี มาตรการปิดป่าในปี 2540 
ได้ช่วยให้พืน้ท่ีป่าไม้เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 33 ในระหว่างปี  2541–2543  การลดลงและเสื่อมโทรมของป่า
ไม้ได้มีสว่นสร้างปัญหาด้านสิง่แวดล้อมอื่นๆ ด้วย เช่น ความแห้งแล้งการชะล้างของตะกอนลงสูแ่ม่นํา้ 
และการสญูเสยีแหลง่ที่อยูอ่าศยัตามธรรมชาติ และยงัมีผลกระทบไปสูภ่าคการประมง ซึ่งทําให้ผลผลิต
ลดลงไปด้วย รวมทัง้มีผลโดยตรงตอ่ทรัพยากรนํา้  ผลกระทบสว่นใหญ่ตกแก่กลุม่คนยากจนท่ีพึง่พิงการ
เก็บหาผลผลติจากป่าที่มิใช่ไม้ (NTFPs) 
 

นอกจากนี ้ยงัมีความกดดนัเร่ืองปัญหาการใช้ที่ดินในพืน้ที่ชนบทซึ่งมีความรุนแรงมากขึน้  เป็นผลจาก
การกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พืน้ที่ป่าไม้สงูเกินไป ดงัที่ปรากฏในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ให้มีการ
ปกป้องป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ภายในปี 2549  อีกทัง้แผนการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ระยะ 20 ปี ของประเทศ (ปี 2540-2559) กําหนดให้มีการเพิ่มพืน้ที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 50 ของพืน้ที่
ประเทศ  การเดินหน้าประกาศพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติและอทุยานแหง่ชาติ สง่ผลให้ 1 ใน 3 ของหมู่บ้าน
ในภาคเหนือของประเทศไทย ซึง่ตัง้ถ่ินฐานและทํากินมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  เนื่องจาก
ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติซึง่เพิ่งประกาศขึน้ภายหลงั 
 

นโยบายเช่นนี ้เป็นการตัดสินใจบนพืน้ฐานของความกดดนัจากกระแสทัง้ในและต่างประเทศ  เพื่อ
ปกป้องฐานทรัพยากร และตอบสนองต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่กลบัสง่ผลให้หลายครัวเรือนใน
ชนบท กลายเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายและไร้ที่ทํากิน  และเป็นสาเหตหุนึง่ของความยากจน 
 

  



<< 4 >> 
 

ความอยู่ดีมีสุขและอยู่เย็นเป็นสุข กับฐานทรัพยากร 
“ความสขุ” (Happiness) ได้ถกูกลา่วถึงมากขึน้ในช่วงคร่ึงทศวรรษที่ผา่นมา ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะมองใน
เชิงความสขุของบคุคลที่มาจากปัจจยัภายใน  แตเ่มื่อได้ถกูนํามาใช้ในระดบัชมุชนและระดบัการพฒันา
ประเทศ ซึง่มีปัจจยัภายนอกเข้ามาเก่ียวข้องแล้ว ความสขุนีถื้อเป็นความสขุร่วมกนัของสงัคม โดยมีคํา
คล้ายคลงึกนั 2 คํา ได้แก่ การอยู่ดีมีสขุ และการอยู่เย็นเป็นสขุ  ตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษว่า 
Well-being แต่สื่อความหมายที่แตกต่างกัน โดยการอยู่ดีมีสุขมักใช้แสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และภาวะเศรษฐกิจที่ดี ส่วนคําว่าอยู่เย็นเป็นสุขมีความหมายเพิ่มเติมในมิติด้านสงัคม 
ความสงบสขุ และความเป็นธรรม 

ดงัที่สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนและ
ติดตามผลการพฒันาประเทศ ได้เร่ิมให้ความสาํคญัตอ่ การอยู่ดีมีสุข ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยให้ความหมายว่า เป็นการมีสขุอนามยัที่ดีทัง้ร่างกาย
และจิตใจ มีความรู้ มีงานทํา และมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต มีครอบครัวและสงัคมอบอุน่ ภายใต้
สภาพแวดล้อมและการบริการจดัการภาครัฐที่ดี  ตอ่มาได้ปรับมามุง่เน้น การอยู่เยน็เป็นสุข เนื่องจาก
เห็นวา่มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาประเทศที่มองครอบคลมุประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้าน จึงมีการ
พฒันาตวัชีว้ดัและประเมินผลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

หากพิจารณาองค์ประกอบที่เป็นปัจจยัพืน้ฐานของ “การอยูด่ีมีสขุ” และ”ความอยูเ่ย็นเป็นสขุ” ดงัตาราง
ด้านลา่ง จะเห็นได้วา่องค์ประกอบของความอยูเ่ย็นเป็นสขุมีลกัษณะเป็นผลลพัธ์มากกวา่   

เปรียบเทียบองค์ประกอบ “การอยู่ดีมีสุข” และ “ความอยู่เยน็เป็นสุข” 
การอยู่ดีมีสุข ความอยู่เยน็เป็นสุข 

ความรู้ - 
ชีวิตการทํางาน - 
สขุอนามยั การมีสขุภาวะ   
รายได้และการกระจายรายได้ เศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง   
ชีวิตครอบครัว ครอบครัวอบอุน่   
- ชมุชนเข้มแข็ง 
สภาพแวดล้อม การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดลุ  
การบริหารจดัการท่ีดี การมีสงัคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล    

ที่มา: สศช.  

เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบระหวา่งการอยูด่ีมีสขุและความอยูเ่ย็นเป็นสขุ ก็เห็นวา่เป็นแนวคดิในทางที่
สอดคล้องกนั โดยที่ความอยูเ่ย็นเป็นสขุจะสะท้อนเก่ียวกบัมิติทางสงัคมและความเป็นธรรมมากขึน้ แต่
ก็ล้วนเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม โดยเห็นวา่การมีสภาพแวดล้อมทีด่ี จะสง่ผลให้คนมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
จึงได้มีข้อเสนอให้อนรัุกษ์และฟืน้ฟฐูานทรัพยากรธรรมชาติและควบคมุดแูลคณุภาพสิง่แวดล้อม รวมทัง้
จดัการเพื่อให้มีความปลอดภยัในชีวิตอยา่งจริงจงั 
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการรุกคืบพื้นที่ต้นน้ าจังหวัดน่าน 
จงัหวดัน่าน มีพืน้ที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร เป็นจงัหวดัชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย 
ถือเป็นต้นนํา้ที่สาํคญัของประเทศ พืน้ท่ีประมาณร้อยละ 85 เป็นเทือกเขาสงูมีป่าไม้ปกคลมุ โดยมีแมน่ํา้
น่านเป็นแม่นํา้สายหลกัไหลผ่าน และมีพืน้ที่ราบซึ่งเหมาะแก่การเกษตรเพียง 12% ของพืน้ที่จงัหวดั 
สว่นใหญ่เป็นท่ีราบสองฝ่ังแมน่ํา้ตา่งๆ  

จงัหวดัน่านมีประชากร ประมาณ 4.77 แสนคน (สิน้ปี 2554) สว่นใหญ่แล้วเป็นคนพืน้เมือง และมีชน
กลุม่น้อย เช่น ม้ง ขม ุลัว๊ เป็นต้น อาศยักระจายอยูต่ามพืน้ท่ีสงู  ชาวนา่นมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานใน
การดํารงชีวิตอยูก่บัฐานทรัพยากรป่าไม้และแมน่ํา้ จึงมีความเช่ือและวิถีการปกป้องระบบนิเวศเหลา่นัน้ 
เช่น การบวชป่า การสบืชะตาแม่นํา้ ฯลฯ ที่นําไปสูค่วามสําเร็จในการจดัการป่าไม้ โดยการนําของกลุม่
พระสงฆ์และภาคประชาสงัคม รวมทัง้ชุมชนต่างๆ ได้เร่ิมสนใจเร่ืองสิทธิชุมชนในการจัดการและได้
ประโยชน์จากทรัพยากรตามแนวทางทีรั่ฐธรรมนญูของประเทศกําหนด 

นา่นเป็นจงัหวดัยากจนเป็นอนัดบัสองของภาคเหนือ  มีมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัน่าน (GPP) ใน 
ปี 2553  มีมลูคา่ 24.7 พนัล้านบาท คิดเป็น GPP ตอ่หวั เทา่กบั 50,507 บาท โดยภาคการเกษตรฯ เป็น
การผลติที่มีบทบาทสาํคญัของจงัหวดั มีมลูคา่ร้อยละ 36.8 โดยมีการขยายกวา่ 2 เทา่ ในช่วง 5 ปีทีผ่า่น
มา  ในขณะที่สดัสว่นผลผลิตภาคการเกษตรของประเทศคิดเป็นเพียงร้อยละ 12 ของมลูค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมประเทศ การเกษตรนับเป็นภาคการผลิตที่สําคญัมากขึน้เร่ือยๆ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืช
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะข้าวโพดเลีย้งสตัว์ซึ่งขยายตวัอย่างรวดเร็วมาตัง้แต่ปี 2550 โดยพึ่งพาเมล็ดพนัธุ์ 
ปุ๋ ยเคมี และสารกําจัดวัชพืชจากบริษัทเอกชน นอกจากนี ้ยังมียางพาราที่เข้ามาหลงัจากกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง เข้ามาสง่เสริมเมื่อปี 2548 โดยได้รับความสนใจและขยายตวัมากขึน้เช่นกนั 

 

 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเกิดขึน้อย่างชดัเจน พืน้ที่เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ขยายเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็ว ทัง้ในบริเวณที่ลุ่มสองฝ่ังแม่นํา้ ที่ดอน ที่ลาดชัน และพืน้ที่สงู ได้รุกเข้าไปในพืน้ที่ป่าไม้ พืน้ที่
เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ กวา่ 700,000 ไร่ หรือ 1,120 ตารางกิโลเมตร จึงได้กลายเป็นภยัคกุคามที่มี
ผลทําให้ป่าไม้ลดลงและเสื่อมโทรม ศักยภาพในการกักเก็บนํา้ของพืน้ที่ลดลง และยังลดความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีความสําคญัในการดํารงชีวิตของคนน่านด้วย นอกจากนี ้ยังนําไปสู่การ 
ชะล้างหน้าดินและดินโคลนถลม่  ซึง่สง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรจงัหวดันา่นในการผลติและการดํารงชีวิต
มากขึน้   
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ผลลัพธ์และวิธีการด าเนินงานในจังหวัดน่าน   
จงัหวดันา่น จึงเข้าร่วมการดําเนินงานโครงการสนบัสนนุทางเลือกการพฒันาเพื่อบรรลเุป้าหมายสงัคม
อยู่เย็นเป็นสขุ (Poverty Environment Initiative - PEI) ซึ่งดําเนินการในประเทศไทย ไปพร้อมๆ กับ
จังหวดัขอนแก่นและจังหวดัสมุทรสงคราม การดําเนินงานในจังหวดัน่าน ได้คํานึงถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ในพืน้ที่และนโยบายการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ซึง่ต้องการให้เกิดการพฒันาที่นําไปสู ่“สงัคมปลอดภยั มัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดล้อม
ที่ดี มีระบบการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม” 

ผลลัพธ์ที่ ต้องการจากการด าเนินงาน: จังหวัดและท้องถ่ินมีขีดความสามารถในการบรูณาการ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยากจนเข้าสู่แผนพฒันาระดบัจังหวดัและท้องถ่ินโดยเอือ้ต่อกลุ่ม 
คนจนในการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน 

หลักการด าเนินงาน: คํานงึถึง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การรักษาบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem 
service maintenance) การบริหารจดัการท่ีดี (Improve governance) และกระบวนการเรียนรู้จากการ
ดําเนินงาน (Lessons learning process)  

วิธีการด าเนินงาน: การดําเนินงาน PEI ในจงัหวดัน่าน เป็นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานใน
จงัหวดันา่น โดยมีหนว่ยงานระดบัประเทศให้การสนบัสนนุ ในการนีจ้งัหวดันา่นได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
โครงการฯ ขึน้ พร้อมกําหนดเคร่ืองมือการดําเนินงานไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 

1) การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ (Sub-global assessment-SGA) เพื่อสะท้อนสถานการณ์ 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง ภาพอนาคตพร้อมนําเสนอทางเลอืกการพฒันา 

2) การจดัการท่ีดินโดยชมุชน  โดยขยายแนวคิดและแนวปฏิบตัิในการจดัการทรัพยากรที่ดินและ
วิถีการผลติ ให้ชมุชนมีความมัน่คงไปพร้อมๆ กบัการดแูลรักษาทรัพยากรให้มีความสมบรูณ์ 

3) การศกึษาเพื่อจดัตัง้กองทนุลุม่นํา้น่าน  ปรับใช้แนวคิดการตอบแทนคณุประโยชน์ระบบนิเวศ 
(Payment for ecosystem service – PES)  มาสนบัสนนุชุมชนต้นนํา้ให้มีศกัยภาพในการ
ดแูลรักษาบริการของระบบนิเวศต้นนํา้  

4) การสง่เสริมแปลงสาธิตลดพืชเชิงเดี่ยว  ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ และรวบรวมแนวทาง 
ที่ดีเพื่อขยายผลตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบงาน PEI-SGA จังหวัดน่าน 

-  ผลกัดนัประเด็นความยากจนและสิง่แวดล้อม 
เข้าสูก่ระบวนการวางแผนระดบัตา่งๆ  

-  สนบัสนนุการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
              PEI ประเทศไทย:  
 

    SGA จังหวัดน่าน: 

- ประเมินระบบนิเวศ 
- เสนอภาพอนาคต 
- เสนอทางเลือกการพฒันา 
 

PEI จังหวัดน่าน:  

- จดัการที่ดินโดยชมุชน 
- กองทนุต้นนํา้น่าน 
- แปลงสาธิต 
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พืน้ที่น าร่อง: ลุม่นํา้ยาว(2) ซึ่งเป็นลุม่นํา้ย่อยที่สําคญัของลุม่นํา้น่าน ตัง้อยู่ทางตอนกลางของจงัหวดั
น่าน มีพืน้ที่ 601.50 ตารางกิโลเมตร  มีแม่นํา้ยาวเป็นแม่นํา้สายหลกั มีแม่นํา้อวนและแม่นํา้มวบ 
ไหลผา่นพืน้ท่ี บางครัง้จึงถกูเรียกวา่ลุม่นํา้ยาว-อวน-มวบ โดยมีการแบง่ออกเป็น 3 สว่น ตามแม่นํา้สาย
หลกัดงักลา่ว ครอบคลมุเขตการปกครองของตําบลตา่งๆ รวม 7 ตําบล ดงัแผนท่ีด้านลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบและภาคีในจังหวัดน่าน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สํานกังานเกษตร
จงัหวดัน่าน  สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัน่าน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จงัหวดันา่น เครือขา่ยทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ยืนจงัหวดันา่น  กลุม่ผู้ปลกูข้าวโพดจงัหวดันา่น และ
องค์การบริหารสว่นตําบลตา่งๆ ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ยาว(2)  

ต.อวน อ.ปัว 

ต.ตาลชมุ อ.เมือง 

ต.บอ่ อ.เมือง 

ต.เมืองจงั อ.เมือง 

ต.ป่าแลวหลวง อ.สนัติสขุ 

ต.ดูพ่งษ์ อ.สนัติสขุ 

ต.พงษ์ อ.สนัติสขุ 

จ.น่าน 

ลุ่มน า้ยาว(2) 
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การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ 
...การประเมินระบบนิเวศย่อย (SGA) รับผิดชอบด าเนินงานโดยคณะผู้ศึกษาสถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย 
ร่วมกบัคณะท างาน SGA ในพืน้ทีศึ่กษา และภาคีต่างๆ ในจงัหวดัน่าน… 
 

ด้วยมนษุย์เป็นสว่นหนึง่ของระบบนิเวศที่ไมส่ามารถแยกจากกนัได้ โดยมนษุย์ได้รับประโยชน์จากระบบ
นิเวศในรูปแบบตา่งๆ เรียกกนัวา่ “บริการของระบบนิเวศ” (Ecosystem services) ซึง่ประกอบด้วย 

1) การเป็นแหลง่ผลติ (P: Provisioning service) ด้านอาหาร นํา้ ไม้ เส้นใยตา่งๆ เป็นต้น 
2) การรักษาสภาวะแวดล้อม (R: Regulating service) ที่มีผลตอ่สภาพภมูิอากาศ การเกิด 

ภยัธรรมชาติ และคณุภาพสิง่แวดล้อม   
3) การดาํรงวฒันธรรม (C: Cultural service)  นํามาซึง่ความบนัเทิง การพกัผอ่นหยอ่นใจ  

ความงดงาม ความเช่ือและจิตวญิญาณ   
4) การคํา้จนุระบบ (S: Supporting service) ทัง้การก่อตวัของชัน้ดิน การผลติขัน้ต้น และ 

วฎัจกัรธาตอุาหาร 

คุณค่าเหล่านีม้ีผลต่อการอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ทัง้ในด้าน การมีความมัน่คง ซึ่งสามารถเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรและการมีความปลอดภยัจากภยัพิบตัิ การมีสิ่งจําเป็นพืน้ฐานต่อการดํารงชีวิต เช่น จําพวก
อาหาร เสือ้ผ้า ที่อยู่อาศยั และสามารถเข้าถึงสินค้าต่างๆ ซึ่งเพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมี
สขุภาพดี ทัง้สขุภาพกายและสุขภาพจิตใจ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีสงัคมที่ดี ทัง้ในด้านการ 
ยดึเหน่ียวทางสงัคม ความเคารพและศรัทธา ความสามารถในการช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาส รวมถึง การมี
อิสรภาพและมีทางเลอืกในการดํารงชีวิต มีโอกาสที่จะได้รับคณุคา่ที่มนษุย์พงึมีและพงึกระทําได้   

ความสมัพนัธ์และความสําคัญของระบบนิเวศต่อการอยู่ดีมีสขุของมนุษย์   ได้รับการกล่าวถึงและมี
การศึกษากนัมากขึน้ เพื่อผลกัดนัให้เข้าไปสู่ในกลไกการตดัสินใจเชิงนโยบาย โดยการประเมินระบบ
นิเวศยอ่ย (SGA) เพื่อนําเสนอให้เห็นถึงคณุคา่ที่ได้รับจากบริการของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศเปล่ียนแปลง สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป 
จังหวัดน่าน มี “ระบบนิเวศป่าไม้” เป็นระบบนิเวศหลกั ครอบคลุมพืน้ที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน 
นอกจากนัน้ เป็นระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศเมือง ระบบนิเวศแหลง่น า้ และอื่นๆ ซึ่งมีพืน้ที่ไม่มากนกั
ป่าไม้ในจังหวดัน่านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ผลดัใบ ได้แก่ ป่าดิบชืน้พบกระจดักระจายตัง้แต่ความสงู 
600 เมตร จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง ถัดลงมาเป็นป่าดิบแล้งซึ่งเป็นป่าที่อยู่ในพืน้ที่ค่อนข้างราบมี
ความชุ่มชืน้น้อย  และสามารถพบป่าดิบเขาได้ในบางพืน้ที่บนยอดดอยสงู นอกจากนี ้ยงัพบป่าไม้กลุม่
ป่าผลดัใบจําพวกป่าเบญจพรรณที่เขียวชอุม่ในช่วงฤดฝูนและผลดัใบในช่วงฤดแูล้ง ซึ่งมกัเป็นบริเวณที่
เกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้เลก็ๆ ป่าประเภทนี ้มีไม้ไผช่นิดตา่งๆ และมกัจะมีไม้สกัขึน้ปะปน 
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พืน้ที่ป่าไม้สว่นใหญ่ในจงัหวดัน่าน ได้รับการประกาศเป็นพืน้ที่อนรัุกษ์ประเภทต่างๆ มาตัง้แต่ปี 2539 
ปัจจุบนัมีพืน้ที่อทุยานแห่งชาติ 5 แห่ง เตรียมประกาศเป็นอทุยานแห่งชาติ อีก 2 แห่ง นอกจากนี ้ยงัมี
เขตวนอทุยานและเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า อีก 2 แห่ง รวมพืน้ที่อนรัุกษ์ตามกฎหมาย 5,525.42 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 45.43  ของพืน้ที่จงัหวดั ที่เหลือเป็นพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 16 แห่ง ประกาศ
ตัง้แตปี่ 2507 ถึงปี 2531 รวมพืน้ท่ี 10,309.26 ตารางกิโลเมตร กระจายตวัอยูต่ามอําเภอตา่งๆ   

จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ในช่วงปี 2531-2541 และช่วงปี 2543-2552พบวา่พืน้ท่ีป่าไม้ในจงัหวดั
น่านมีแนวโน้มลดลงทัง้สองช่วง แต่ไม่สามารถนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ปรับเปลีย่นเทคโนโลยีและวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมใหม ่เมื่อปี 2543 โดยไมไ่ด้ทําการ
ปรับคา่ความคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ข้อมลูในช่วง 10 ปีหลงั  แสดงให้เห็นว่าพืน้ที่ป่าไม้ในจงัหวดั
น่านลดลงไป 897.592 ตารางกิโลเมตร หรือ 560,995 ไร่  โดยในปี 2552 จงัหวดัน่านมีป่าไม้เหลือ 
ร้อยละ 69.98 ของพืน้ท่ีจงัหวดั 

ในขณะท่ีพืน้ท่ีป่าไม้ลดลง แตก่ลบัพบวา่ชมุชนตา่งๆ ในจงัหวดันา่นดําเนินกิจกรรมการจดัการป่าไม้โดย
ชมุชนในรูปแบบ “ป่าชุมชน” ซึ่งได้มีการจดทะเบียนกบักรมป่าไม้  มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่
ในปี 2554 มีจํานวน 344 แหง่  แตย่งัขาดข้อมลูจํานวนพืน้ท่ีที่ชดัเจน 

สว่น “ระบบนิเวศเกษตร”ในอดีต มีการปลกูพืชสว่นใหญ่เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน จึงมีการใช้ที่ดินผืน
เล็กๆ ทํานาปลูกข้าวไว้พอกิน ส่วนคนที่ไม่มีที่ทํากินก็จะมีการผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาแลกข้าว ปัจจุบัน 
เกษตรกรได้หนัมาปลกูพืชเชิงเดี่ยว  ซึง่มีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามการสง่เสริมของภาครัฐและตลาด 
อาทิ ยาสบูฝ้าย งาดํา ลิน้จ่ี ส้มสทีอง และปอ เป็นต้น พืชบางชนิดที่นิยมปลกูในอดตี อาจไมส่ามารถพบ
เห็นได้ในปัจจุบนัหรือมีการปลกูน้อยมากเมื่อข้าวโพดเลีย้งสตัว์เร่ิมเข้ามาแทนที่อย่างชัดเจน ตัง้แต่ปี 
2524 และกระจายตวัอยา่งอยา่งรวดเร็วในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา  
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การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์สว่นใหญ่ปลกูบริเวณพืน้ท่ีลาดชนัและขยายตวัสูพ่ืน้ท่ีสงู ทําให้ข้าวไร่ลดพืน้ท่ี
ลงไปมาก สว่นบริเวณที่ราบยงัมีการปลกูพืชหลากหลาย สว่นที่ดอนยงัคงมีการปลกูไม้ผลอยู่บ้าง โดย
เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผา่นมา มีการปลกูสกัและยางพาราในบริเวณที่ดอนและที่ลาดชนัมากขึน้ 

สาํหรับการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัน่านมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ ข้าวโพดนาหรือข้าวโพดดอน ปลกู
ในพืน้ท่ีลุม่และที่ดอน อาศยันํา้จากแหลง่นํา้ธรรมชาติและเหมืองฝายได้เกือบตลอดปี จึงปลกูได้ปีละ 1-
2 ครัง้ และข้าวโพดดอย ปลกูในพืน้ที่ลาดชนัและพืน้ที่สงู ปลกูปีละ 1 ครัง้ โดยอาศยันํา้ฝน การปลกู
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีการใช้สารเคมีต่อปีสงูที่สดุในกลุม่พืชไร่และสงูกว่าพืชสวน โดยมีการเผาวชัพืชเพื่อ
เตรียมพืน้ท่ีเพาะปลกูในช่วงหน้าแล้ง  จึงเกิดควนัและฝุ่ นในอากาศอยา่งชดัเจน  

จากวิถีการผลิตทางการเกษตรที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทําให้จังหวัดน่านมกัมี  “ปัญหาคุณภาพอากาศ” 
ในช่วงการเผาวชัพืชเพื่อเตรียมพืน้ท่ีเพาะปลกูก่อนเข้าสูฤ่ดฝูน และมกัพบ “ปัญหาคณุภาพนํา้” ซึง่มีการ
ชะล้างหน้าดินลงสูแ่ม่นํา้สายหลกัและแม่นํา้สาขาทําให้นํา้ขุ่นแดงชดัเจน  โดยมีผลการตรวจวดัสภาพ
อากาศของจงัหวดันา่น ของกรมควบคมุมลพิษ ตัง้แต่ปี 2548 ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีการเผาป่า เผาเศษวสัดุและวชัพืชในพืน้ที่เกษตรกรรม มีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) โดยในปี 2553 พบว่ามีปริมาณสงูถึง 
164-195 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร และในปี 2554 มีปริมาณ 133.6 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

สว่นการติดตามตรวจสอบคณุภาพแมน่ํา้นา่น  โดยสาํนกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (พิษณโุลก) แม้ไม่ได้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็พบข้อมลูการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2553  พบว่าคณุภาพนํา้บริเวณ
อําเภอเมือง จงัหวดัน่าน จดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพในแหลง่นํา้ผิวดินประเภทที่ 3 (สามารถใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํา้ทัว่ไปก่อน)  ทัง้นี ้ไม่ได้มีการตรวจวดัการปนเปื้อนของสารเคมีจาก
การเกษตร ส่วนในช่วงฤดูฝนมกัพบว่านํา้มีสีแดงขุ่น เนื่องจากปริมาณตะกอนดินที่ถกูชะล้างมาจาก
พืน้ท่ีสงูบริเวณต้นนํา้สาขาตา่งๆ  
 

จงัหวดัน่าน ยงัเป็นพืน้ที่ซึ่งประสบอุทกภยัอยู่เป็นประจํา เกิด “ภาวะนํา้หลาก” ในบริเวณพืน้ที่ลุม่นํา้
ตอนบนและลาํนํา้สาขา จากฝนตกหนกัและนํา้ป่าไหลหลาก ลาํนํา้สายหลกัไม่สามารถระบายนํา้ได้ทนั 
ขาดแหลง่เก็บกกันํา้ขนาดใหญ่ในพืน้ที่ลุม่นํา้ตอนบนเพื่อช่วยชะลอนํา้หลาก สง่ผลให้บริเวณที่ลุม่มีนํา้
ทว่มฉบัพลนัไปด้วย นอกจากนี ้ยงัมี “ภาวะนํา้ทว่ม” ในพืน้ท่ีราบลุม่ อนัเนื่องจากแมน่ํา้สายหลกัตืน้เขิน 
ไม่สามารถระบายนํา้ได้ดี เกิดนํา้ล้นตลิ่งและเกิดนํา้ท่วมเป็นประจํา ในพืน้ที่ลุ่มบริเวณตอนกลางของ
จงัหวดัทัง้นี ้อทุกภยัทัง้สองลกัษณะจะมีโอกาสเกิดขึน้ได้ในช่วงฤดูฝน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กนัยายน  และเมื่อเกิดฝนตกหนกัติดตอ่กนัเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสมุ  

พืน้ท่ีเขตภเูขาสงูและใกล้ภเูขาสงูของจงัหวดัน่านได้ประสบ “ภยัดินถลม่” บ่อยครัง้มากขึน้ เมื่อมีฝนตก
หนกัหรือติดต่อเป็นเวลานาน โดยมีพืน้ที่เสี่ยงอทุกภยัและดินถลม่กระจายในทุกอําเภอและมีแนวโน้ม
พืน้ท่ีเสีย่งเพิ่มขึน้และรุนแรงมากขึน้ด้วย พืน้ท่ีที่มีระดบัเสีย่งสงูกวา่ 200 แหง่ 

เช่นเดียวกบัข้อมลูของคณะทํางาน SGA ในพืน้ที่ศึกษาทัง้ 3 ตําบล  พบว่า บริการของระบบนิเวศสว่น
ใหญ่มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ประเด็นที่ลดลงอย่างมากและชัดเจน ได้แก่ การเป็นแหล่งที่อยู่ของสตัว์
อาหาร การชะลอการไหลของนํา้ การเป็นแหลง่ที่อยูข่องพืชและสตัว์ การป้องกนัการชะล้าง การควบคมุ
ให้มีนํา้สมํ่าเสมอ เนื่องจากพืน้ที่ป่าไม้อนัเป็นแหลง่ที่อยู่ของพืชและสตัว์และทําหน้าที่ดงักล่าวลดลง 
นอกจากนี ้ประเด็นความสวยงามของพืน้ที่ก็ลดลงอย่างชดัเจน เนื่องจากภาพเขาหวัโล้นหลงัเก็บเก่ียว 
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การเผาวชัพืชที่มีฝุ่ นควนัปกคลมุไปทัว่ และปรากฏสีดําของเถ้าถ่านปกคลมุพืน้ที่เป็นบริเวณกว้าง แต่
ทัง้นี ้ระบบนิเวศตามธรรมชาติก็ยงัคงให้บริการด้านการเป็นแหลง่ผลิตฟืนที่เพียงพอเช่นเดิม และยงัมี
พืน้ท่ีสาํหรับการเป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศในพืน้ที่ศึกษา 

การเป็นแหล่งผลิต การรักษาสภาวะแวดล้อม การด ารงวัฒนธรรม 

 ไม้  ชะลอนํา้หลาก  แหล่งทอ่งเท่ียวหรือ 
พกัผ่อนหย่อนใจ  ฟืน  รักษาสภาพอากาศไม่ให้แปรปรวน 

 พืชใช้สอย  แหล่งท่ีอยู่ของพืชและสตัว์ป่า  แหล่งสัง่สมและสืบสาน 
ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 พืชอาหาร   แหล่งท่ีอยู่ของสตัว์ผสมเกสร 

 พืชสมนุไพร  ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค  พืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิเก่ียวข้องกบั
ความเช่ือจิตวญิญาณ 

 สตัว์อาหาร  ป้องกนัการชะล้างหน้าดนิ  

 นํา้จืด  รักษาความสมบรูณ์ของดนิ  ความงามหรือสนุทรียภาพ
ของพืน้ท่ี    รักษาอากาศให้บริสทุธ์ิ 

   ควบคมุให้มีนํา้สม่ําเสมอ   

ที่มา: ความคิดเห็นของคณะทํางาน SGA ในพืน้ที่ศกึษา 

คนอยู่ดีมีสุข? 
ท่ามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมย่อมส่งผลต่อชุมชนต่างๆ โดย
คณะทํางาน SGA ในระดบัท้องถ่ิน ได้สะท้อนความคิดเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ได้เผชิญ
เหลา่นัน้ โดยมีสิง่ที่ต้องคํานงึถึง 3 ลาํดบัแรก จึงจะทําให้ชมุชนมีความอยูด่ีมีสขุ  ได้แก่ 

1) สุขภาพที่ด ีทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจิตใจ 
2) มีความม่ันคงด้านอาชีพและที่ดินทํากิน 
3) ชุมชนน่าอยู่ด้วยการพฒันาอยา่งมีสว่นร่วม 

ความคิดเห็นข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากสถานพยาบาลในพืน้ที่ศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
สขุภาพของคนมีแนวโน้มแย่ลง โดยมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ ป่วยและมีอตัราการป่วยตาย
เพิ่มขึน้จากกลุม่โรคไม่ติดต่อ นอกจากนี ้ยงัมีผลการคดักรองสารเคมีของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตําบลทัง้ 3 แหง่ ในพืน้ท่ีศึกษา พบผู้ เข้ารับการคดักรองอยู่ในระดบัไม่ปลอดภยั ร้อยละ 80,70 และ 45
โดยตําบลอวนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นลาํดบัต้นๆ  

ในด้านความเป็นอยู่ของครัวเรือนต่างๆ แม้มีรายได้เพิ่มมากขึน้  ทําให้สามารถซือ้หาสิ่งอํานวยความ
สะดวก การสือ่สารและการเดินทางได้มากขึน้  แต่ก็ทําให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้เช่นกนั และ
มกัสงูกวา่รายได้ที่หามาได้ คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่เป็นค่าอาหาร เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ 
การศกึษาของบตุรหลานในครัวเรือน งานสงัคมและประเพณี สง่ผลให้เกิดภาวะหนีส้นิเกือบทกุครัวเรือน 
สถานการณ์นีเ้กิดขึน้กบัชมุชนทัว่ๆ ไป ยกเว้นชมุชนตวัอยา่งแหง่หนึง่ซึง่เป็นชมุชนชาวม้งบนพืน้ท่ีสงู แม้
จะมีสมาชิกในครัวเรือนสงูกว่าชุมชนอื่นๆ แต่ยงัมีรายจ่ายในการอปุโภคบริโภคน้อยกว่ารายได้ เพราะ
ยงัคงดํารงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  

อยา่งไรก็ตาม ครัวเรือนในพืน้ท่ีสงูสว่นใหญ่ยงัคงพึง่พิงทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต อาทิ การใช้
ฟืนเป็นแหลง่เชือ้เพลงิหลกัในการหงุต้ม  ใช้นํา้จากประปาภเูขาและประปาหมูบ้่าน เป็นแหลง่นํา้หลกัใช้
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ดื่มและประกอบอาหาร โดยบางชุมชนจะต้มนํา้ก่อนนําไปดื่ม นอกจากนี ้ยงัเป็นแหลง่นํา้หลกัในการ 
ซกัล้างและใช้ประโยชน์อื่นๆ ในครัวเรือน สว่นชมุชนในพืน้ท่ีราบ ได้ลดการพึง่พิงทรัพยากรไปมาก มีการ
ใช้แก๊สเป็นเชือ้เพลงิหลกั  ซือ้นํา้ดื่มบรรจภุณัฑ์แทนการบริโภคนํา้ฝน เพราะเห็นวา่นํา้ฝนในภาชนะที่รอง
ไว้ไมส่ะอาดพอในการบริโภค  

คณะทํางาน SGA ในพืน้ที่ศึกษาระบุว่าพืน้ที่ทํากินของชุมชนต่างๆ เพิ่มขึน้ อนัเนื่องจากการเปลี่ยน 
ไร่เหล่า (ไร่หมุนเวียน) มาเป็นไร่ถาวร และการทํากินเข้าไปในพืน้ที่ป่าเดิม ประเด็นการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงนัน้  เก่ียวข้องกับการประกาศเขตพื น้ที่อนุรักษ์ในบริเวณใกล้เคียง แต่
ประเด็นความมัน่คงอื่นๆ เป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการประสบอทุกภยัในรูปแบบต่างๆ ที่
รุนแรงและเกิดชดัเจนมากขึน้ ซึง่อธิบายได้ด้วยเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติในปี 2554 ที่มีนํา้ป่าหลากมาแรง 
ถึง 3 ครัง้ สร้างความเสยีหายแก่บ้านเรือนบริเวณริมลาํนํา้ เกิดการชะล้างตะกอนดินลงมาทบัถมบริเวณ
ที่ราบและเส้นทางสญัจร ลํานํา้ซึ่งตืน้เขินทําให้ไม่สามารถระบายนํา้ได้ทัน ทําให้ประชาชนรู้สึกว่ามี
ความปลอดภยัลดลง รวมถึงการประสบภยัแล้งที่ยาวนาน ก็ได้สร้างความเสียหายมากกว่าปีก่อนๆ 
ส่งผลกระทบให้พืน้ที่ เกษตรเสียหาย และรวมความกังว ลใจต่อภาวะหนีส้ินที่ เพิ่มขึน้ด้วย แม้
ความสมัพนัธ์ในชมุชนและการช่วยเหลอืเกือ้กลูลดลงไปบ้าง แต่ก็ยงัมีการเอามือ้เอาแรงช่วยกนัทําการ
ผลติในแตล่ะฤดกูาล 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศในพืน้ที่ศึกษา 
ความม่ันคง สิ่งพืน้ฐาน สุขภาพ สังคม 

 พืน้ท่ีทํากิน  ท่ีอยู่อาศยัมัน่คง  ความรําคาญจากกลิ่นและฝุ่ นควนั (-)  แลกเปล่ียนผลผลิต  

 เข้าถงึทรัพยากรธรรมชาติ  ข้าวเพียงพอ  เจ็บป่วยจากสารเคมีการเกษตร  (-)  มีส่วนร่วมในชมุชน 

 
ภาวะหนีส้ิน (-)  อาหารและสารอาหารเพียงพอ 

 
เจ็บป่วยจากอาหารปนเปือ้นสารเคมี (-)  ประเพณี/วฒันธรรม 

 
ประสบภยันํา้หลาก (-)  นํา้อปุโภคและบริโภคเพียงพอ  เศร้าหมองหรืออาการซมึเศร้า (-)  การมีส่วนร่วม 

 ประสบภยัแล้ง (-) 
 

เคร่ืองมือตดิตอ่ส่ือสาร 
 

โรคเก่ียวกบัทางเดนิหายใจ (-)  สามคัคี/ปรองดอง   

 ประสบภยัหนาว (-)  ยานพาหนะ  โรคผิวหนงั (-)  ความเช่ือ/เคารพ
ธรรมชาต ิ  

 
เข้าถงึพลงังานและเชือ้เพลิง  โรคทางเดินอาหาร (-) 

  
 

เข้าถงึสินค้าอปุโภคบริโภค  โรคร้ายอ่ืนๆ  (-)   
   รายได้เพียงพอสําหรับการศกึษา  อบุตัเิหตเุน่ืองจากสภาพแวดล้อม (-)   
   รายได้สทุธิจากอาชีพ     

ที่มา: ความคิดเห็นของคณะทํางาน SGA ในพืน้ที่ศกึษา 

ปัจจัยขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลง 
การเปลีย่นแปลงที่สาํคญัของจงัหวดันา่นจากอดีตสูปั่จจบุนัเกิดจากปัจจยัขบัเคลือ่นตา่งๆ ดงันี ้ 

- การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของชาวน่าน เปลี่ยนไปตามสังคมภายนอก คนรุ่นใหม่ได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึน้และไปทํางานต่างถ่ิน สงัคมเกษตรกรมีสดัส่วนผู้สงูอายุสงูขึน้ ขาดการสืบทอด
ประเพณีวฒันธรรม รวมทัง้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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- การพัฒนาด้านเทคโนโลยี  ทัง้ด้านการชลประทาน การคมนาคม และเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งทํา
ให้วิถีการผลิตเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้การสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึน้ ทําให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูล
และเรียนรู้ในการปรับตวั 

- ภาวะเศรษฐกิจ  ซึ่งสง่ผลต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร  เนื่องจากมีต้นทนุการผลิตสงูขึน้จากการ
พึง่พิงปัจจยัการผลิตจากภายนอกเกือบทัง้สิน้ นอกจากนี ้ครัวเรือนเกษตรกรยงัมีค่าใช้จ่ายในด้าน
สิง่อํานวยความสะดวกมากขึน้ เกิดภาวะหนีส้นิอยา่งไมม่ีวนัสิน้สดุ โดยมีแหลง่เงินทนุท่ีกู้ยืมได้ง่าย 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน  ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ การจดัการป่าชมุชน การรักษาความ
หลากลายทางชีวภาพ และการเกษตรยัง่ยืน ซึ่งมีกรณีตวัอย่างและศูนย์การเรียนรู้กระจายอยู่ใน
จงัหวดั 

- การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งเกิดบ่อยครัง้ขึน้โดยเฉพาะภยัจากนํา้หลากสง่ผลเสียหาย
ตอ่พืน้ท่ีการเกษตร 

- นโยบายการพัฒนาประเทศ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจงัหวดัน่าน ทัง้นโยบาย
การเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  

ปัจจยัขบัเคลือ่นเหลา่นี ้ ได้สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิในจงัหวดันา่นและลุม่นํา้ยาว(2) ซึง่
จากการศกึษาข้อมลูจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2550 และ ปี 2552 พบวา่มีการทดแทนกนัระหวา่ง
พืน้ท่ีป่าไม้กบัพืน้ท่ีเกษตรอยา่งชดัเจน 

ระบบนิเวศมีความสัมพันธ์ต่อการอยู่ดีมีสุข 
จากข้อมลูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ได้นํามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ประเด็น (ตวัแปร) ที่เก่ียวข้องกับบริการของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสขุ โดยการทดสอบทางสถิติ  
ผลการวิเคราะห์ สรุปได้วา่  

- การเปลี่ยนแปลงทิศทางเดียวกนั: การเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแหลง่ผลิตกบัการอยู่ดีมีสขุด้าน
สงัคม การเปลีย่นแปลงด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมกบัการอยูด่ีมีสขุด้านความมัน่คง   

- การเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้าม: การเปลี่ยนแปลงด้านการดํารงวฒันธรรมกบัการอยู่ดีมีสขุ
ด้านการมีสิ่งพืน้ฐาน และการเปลี่ยนแปลงด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมกบัการอยู่ดีมีสขุด้าน
การมีสิง่พืน้ฐาน 

 
ทศิทางการเปล่ียนแปลงบริการของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสุขในพืน้ที่ศึกษา จังหวัดน่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรักษาสภาวะแวดล้อม 

ความมั่นคง(ภยัพิบตั)ิ 

การเป็นแหล่งผลิต 

สังคม 

การมีส่ิงพืน้ฐาน 

การด ารงวัฒนธรรม 

การรักษาสภาวะแวดล้อม 
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การเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศที่มีความสมัพนัธ์กบัการเปลีย่นแปลงการอยูด่ีมีสขุ:จําแนกออกเป็น 3 
กลุม่ (ดงัแผนภาพ) ได้แก ่

- มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัสงู ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศด้านการ
รักษาสภาวะแวดล้อมกบัการอยูด่ีมีสขุด้านความมัน่คง 

- มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั ได้แก่ การเปลีย่นแปลงบริการของระบบนิเวศด้านการรักษา
สภาวะแวดล้อมกบัการอยู่ดีมีสขุด้านสงัคม และการเปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศด้าน
การเป็นแหลง่ผลติกบัการอยูด่ีมีสขุด้านสขุภาพ 

- มีความสมัพนัธ์ ได้แก่ ด้านอื่นๆ นอกจากที่ได้กลา่วไปข้างต้น 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริการของระบบนิเวศ 
และความอยู่ดีมีสุขในพืน้ที่ศึกษา จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 
 

เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ  ซึ่งมาจากการเปลี่ยนพืน้ที่ป่าไม้ไปเป็นพืน้ที่เกษตร   
ทําให้บริการของระบบนิเวศด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน โดยเฉพาะการ
ชะลอนํา้หลาก การป้องกนัการชะล้างหน้าดิน การควบคมุให้มีนํา้สมํ่าเสมอ และการเป็นแหลง่ที่อยู่ของ
พืชและสตัว์ป่า ซึง่ได้สง่ผลตอ่ความอยูด่ีมีสขุด้านความมัน่คง อนัเนื่องจากภาวะนํา้หลากและภยัพิบตัิที่
เกิดขึน้บ่อยครัง้และสร้างความเสียหายรุนแรงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิ เวศดังกล่าว ยังมี
ความสมัพนัธ์ตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมด้านความเช่ือ และด้านอื่นๆ ซึง่ลดลงไป นอกจากนี ้บริการ
ของระบบนิเวศในด้านการเป็นแหลง่ผลติที่เปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะพืชและสตัว์อาหารตามธรรมชาติ 
ทําให้สขุภาพมีความเสีย่งการเกิดโรคภยัจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปือ้น 

มูลค่าบางประการที่ได้รับจากบริการของระบบนิเวศ 
มลูคา่ด้านผลผลติจากพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ พบวา่การปลกู “ข้าวโพดดอน” ของชุมชนที่ลุม่/
ที่ดอน มีต้นทนุเฉลีย่ 2,705 บาท/ไร่  สว่นการปลกู “ข้าวโพดดอย” โดยชุมชนที่ลุม่/ที่ดอน มีต้นทนุเฉลี่ย 
2,681 บาท/ไร่  และการปลกู “ข้าวโพดดอย” โดยชุมชนที่สงู มีต้นทนุเฉลี่ย 2,260 บาท/ไร่  ต้นทนุนีไ้ด้
คิดรวมค่าจ้างแรงงาน ไม่คิดค่าแรงงานของเจ้าของและสมาชิกในครัวเรือน รวมทัง้ไม่ได้คิดค่าแรงใน
การเอามือ้เอาแรง สดัสว่นของต้นทนุระยะตา่งๆ  พบวา่ ต้นทนุการเตรียมการ: ต้นทนุการปลกูและดแูล
รักษา: ต้นทนุการเก็บเก่ียว (เก็บรักษา) และขนสง่ คิดเป็นสดัสว่น 1:7:2  

สว่นมลูคา่การผลตินัน้ พบวา่ “ข้าวโพดดอย” ซึง่ปลกูในพืน้ท่ีลาดชนั/ที่สงู มีมลูคา่เฉลี่ยต่อไร่สงูที่สดุ ซึ่ง
ทําให้มีรายได้สทุธิเท่ากบั 2,866 บาท/ไร่  สงูกว่าการปลกู “ข้าวโพดดอย” ของชุมชนพืน้ที่ลุม่/ที่ดอน 

การเป็น 
แหล่งผลิต 

การรักษา 
สภาวะแวดล้อม 

การด ารง
วัฒนธรรม 

ความมั่นคง 

การมีส่ิงพืน้ฐาน 

สุขภาพดี 

สังคมน่าอยู่ 
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และการปลกู “ข้าวโพดดอน”  ซึ่งมีรายได้สทุธิ 2,565 บาท/ไร่ และ 1,785 บาท/ไร่ ตามลําดบั เนื่องจาก
ชุมชนที่สูงมักใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก นอกจากนี ้ยังนิยมตากและเก็บไว้รอขาย ทําให้มี
ความชืน้น้อยและได้ราคาดีกวา่    

มลูคา่ด้านผลผลติที่ได้รับจากป่าชมุชน ซึง่ชมุชนท่ีอาศยัอยูบ่นพืน้ท่ีสงู  มีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
มากว่าชุมชนในพืน้ที่ลุ่มหรือที่ดอน คิดเป็นรายได้รวม 6,135 บาท/ครัวเรือน/ปี และ 2,725 บาท/
ครัวเรือน/ปีตามลําดบั โดยมีมูลค่าจากฟืนและไม้ใช้สอยสูงที่สดุ รองลงมา คือ พืชและสตัว์เพื่อเป็น
อาหารจากป่าชมุชน  ตามลาํดบั นอกจากชมุชนยงัเห็นวา่ป่าธรรมชาติผืนใหญ่มีประโยชน์ในการรักษา
สมดลุของระบบนิเวศ เป็นแหลง่ต้นนํา้ ทําให้ฝนตกตามฤดกูาล ช่วยลดความเสียหายจากภยัธรรมชาติ
ตา่งๆ เป็นต้น สว่นป่าชมุชนมีประโยชน์ในการเป็นแหลง่อาหาร สมนุไพร ไม้ใช้สอย สร้างรายได้และเป็น
ที่รวมในการทํากิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน โดยครัวเรือนร้อยละ 36 ได้เข้าไปหาของป่ามาเป็นอาหารและ
ใช้สอยในครัวเรือน 

สําหรับมลูค่าอื่นๆ ซึ่งได้ทําการประเมินโดยกระบวนการประเมินมลูค่าอย่างมีสว่นร่วม (Participatory 
Environmental Valuation - PEV) โดยเปรียบเทียบมลูค่ากบัสินค้าตวัแทน (ปริมาณข้าวสารที่พอกิน
ตลอดทัง้ปีของครัวเรือนนัน้ๆ) พบวา่ในแตล่ะปีชมุชนท่ีราบ/ที่ดอนได้รับผลกระทบที่เกิดจากการสญูเสีย
ศกัยภาพในการรักษาสภาวะแวดล้อม คิดเป็นมลูค่า 2.8 เท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากไร่ข้าวโพดในรูป
ผลผลติและการดํารงวฒันธรรม ชมุชนท่ีสงูได้รับผลกระทบที่เกิดจากการสญูเสียศกัยภาพในการรักษา
สภาวะแวดล้อม คิดเป็นมลูค่า 5.7 เท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากไร่ข้าวโพดในรูปผลผลิตและการดํารง
วฒันธรรม  ในขณะท่ีป่าชมุชนได้ก่อให้เกิดประโยชน์ ทัง้ในด้านผลผลิต การรักษาสภาวะแวดล้อม และ
การดํารงวฒันธรรม ซึ่งพบว่าในแต่ละปีชุมชนที่ราบ/ที่ดอนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนคิดเป็นมูลค่า 
1.7 เท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากไร่ข้าวโพด ชุมชนที่สงูได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนคิดมลูค่าเป็น 11 
เทา่ของประโยชน์ที่ได้รับจากไร่ข้าวโพด 

 

เปรียบเทยีบสัดส่วนที่ชุมชนได้รับจากระบบนิเวศต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณประโยชน์ที่ 
ชุมชนที่ราบ/ที่ดอน 
ได้รับจากป่าชุมชน 

 

 

คุณประโยชน์ที่ 
ชุมชนที่สูง 

ได้รับจากระบบนิเวศป่าชุมชน 

(+11) 

 

ผลกระทบที่ 
ชุมชนที่สูง 

ได้รับจากการที่ระบบนิเวศป่าไม้ 
สูญเสียศักยภาพในการรักษา

สภาวะแวดล้อม 

(-5.7) 
 

 

ผลกระทบที่ 
ชุมชนที่ราบ/ที่ดอน 

ได้รับจากการที่ระบบนิเวศป่าไม้ 
สูญเสียศักยภาพในการรักษา

สภาวะแวดล้อม 
(-2.8) 

คุณประโยชน์ที่ 
ชุมชนที่ราบ/ที่ดอน 
ได้รับจากป่าชุมชน 

(+1.7) 

ผลผลิตและ 
การด ารงวัฒนธรรม 

จากการผลิต 
ข้าวโพดฯ(1) 
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ภาพอนาคตการเกษตรจังหวัดน่าน พ.ศ.2565 
และทางเลือกการพัฒนา 
จากสถานการณ์และปัจจยัขบัเคลือ่นที่ผา่นมา รวมทัง้การวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อนใหม่ๆ ที่จะมีอิทธิพลใน
อนาคต ไม่ว่าด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ การตลาดและผู้บริโภค 
และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จะส่งผลให้ ภาพอนาคตการเกษตรจังหวดัน่าน ในอีก 10 ปีข้างหน้า  
มีโอกาสเกิดขึน้ 4 ภาพ แต่ละภาพอาจเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั หรือเกิดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกนั 
และอาจก่อให้เกิดทัง้ประโยชน์และผลกระทบแตกต่างกันไปจึงได้กําหนดทางเลือกในการพฒันาที่
แตกตา่งกนัออกไปด้วย 

 ภาพคิดใหญ่  ซึง่มีเกษตรกรรายใหญ่เข้ามาทําการผลติพืชเชิงเดีย่วในพืน้ท่ีแปลงขนาดใหญ่
เพื่อการสง่ออก ซึ่งจะมีประโยชน์เด่นชดัในด้านการให้ผลผลิตจากพืน้ที่เกษตร แต่จะสง่ผล
กระทบตอ่ระบบนิเวศและวฒันธรรมอย่างรุนแรง จึงควรเน้นการจดัการที่ดินด้วยข้อมลูและ
การแบง่เขตการใช้ประโยชน์ให้ชดัเจน คุ้มครองเกษตรกรรายยอ่ย และตัง้คณะกรรมการและ
กองทนุเพื่อสนบัสนนุการฟืน้ฟรูะบบนิเวศต้นนํา้  

 ภาพคิดไกล  ที่มีเกษตรกรรายย่อยและรายใหญ่ ร่วมมือกนัผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อ
การสง่ออก ซึง่จะให้ประโยชน์ด้านตา่งๆ แบบคอ่ยเป็นค่อยไป จึงควรเสริมสร้างศกัยภาพใน
การผลิตและยกระดบัคุณภาพผลิตให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ และพฒันาเครือขา่ยสิง่แวดล้อมในระดบัภมูิภาค   

 ภาพคิดใหม่  เกิดจากการรวมกลุม่เกษตรกรรายยอ่ยทําการเกษตรยัง่ยืน โดยประโยชน์ด้าน
ผลผลิตการเกษตรจะไม่เกิดชดัเจน แต่จะให้ประโยชน์ด้านสงัคมและวฒันธรรมควบคู่กับ
ระบบนิเวศที่คอ่ยๆ ฟืน้ตวั จึงควรสร้างเอกลกัษณ์ของสนิค้าท้องถ่ินและการเพิ่มมลูค่าสินค้า 
เพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรรายยอ่ย และสนบัสนนุเกษตรกรดแูลรักษาระบบนิเวศ
พืน้ท่ีต้นนํา้ 

 ภาพคิดหนัก  ที่เกษตรกรรุ่นใหม่พึ่งเทคโนโลยีในการผลิต ทําให้สามารถเพิ่มผลผลิต
การเกษตรได้แตส่งัคมออ่นแอ ตา่งคนตา่งอยู ่รวมทัง้ต้องเผชิญกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ จึง
ควรเน้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ การถ่ายทอดและปรับใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และการ
จดัการภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 

 

 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรจังหวัดน่าน 
จังหวัดน่าน ต้องตระเตรียมทางเลือกไว้ล่วงหน้า ในการรับมือกับสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ ด้วยการ
ติดตาม สงัเกตและวิเคราะห์สญัญาณที่เกิดขึน้ เช่น การเปลี่ยนแปลงพรรคการเมือง อาจจะทําให้
นโยบายเปลี่ยนไป ภาพอนาคตการเกษตรจึงมีโอกาสเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปเป็นอีกภาพหนึ่ง การ
เปลีย่นแปลงคา่นิยมของผู้บริโภคและการตลาด หากเร่ิมมีทิศทางชดัเจนขึน้หรือมีข้อมลูการสง่เสริมการ
ลงทนุและเสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกร ก็จะสามารถทําให้การคาดการณ์และวางแผนระยะสัน้ให้มี
ความชดัเจนมากขึน้ วา่ภาพอนาคตใดจะมีโอกาสเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลานัน้ๆ  
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การขบัเคลือ่นนโยบายการเกษตรของจงัหวดันา่น มีแนวทางสาํคญั 5 ประการ  
 

1) เร่งขบัเคลือ่นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  
 

(1) การขาดแคลนนํา้ ปัญหานํา้หลากและนํา้ไม่สะอาด  ซึ่งพบว่าชุมชนได้รับผลกระทบจากภาวะภยัแล้งและนํา้หลาก 
รวมทัง้นํา้ไม่สะอาดต่อการบริโภคและอุปโภค  ควรร่วมกับชุมชนฟืน้ฟูป่าไม้บริเวณต้นนํา้ พืน้ที่ลาดชัน และบริเวณ
เส้นทางนํา้ เพื่อให้มีนํา้อยา่งสมํ่าเสมอและชะลอการหลากของนํา้ รวมทัง้ป้องกนัการชะล้างหน้าดินและการปนเปือ้น
ของสารเคมีการเกษตรลงสูแ่หลง่นํา้ ซึง่ชมุชนสว่นใหญ่ยงัใช้ในการอปุโภคและการเกษตร  นอกจากนี ้ควรมีการจดัการ
และผลตินํา้ดื่มในชมุชน เพื่อลดคา่ใช้จ่ายจากการซือ้นํา้ดื่ม 

 

(2) ปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์  ซึ่งค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่เป็นค่าเมล็ดพนัธุ์และปุ๋ ยเคมีและราคาข้าวโพดเลีย้ง
สตัว์ตํ่าเพราะมีความชืน้สงู  ควรสง่เสริมให้ลดการใช้สารเคมีการเกษตรหรือใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถกูวิธี เพิ่ม
กระบวนการลดความชืน้ของเมลด็ข้าวโพดก่อนนําขาย  รวมทัง้สง่เสริมการรวมกลุม่เพื่อจดัการผลติและปัจจยัการผลติ 

 

(3) การขาดข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับป่าชุมชน อันเป็นแหล่งให้ผลผลิตต่างๆ แก่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนพืน้ที่สงูซึ่งได้รับ
ประโยชน์มีมลูค่าสงูในแต่ละปี ควรสํารวจข้อมลูพืน้ที่ป่าชุมชนและสง่เสริมให้ชุมชนมีการอนรัุกษ์อย่างต่อเนื่องเช่นที่
ผา่นมา  พร้อมเปิดโอกาสให้มีการขยายพืน้ท่ีป่าชมุชนตามความเหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ี  เพราะที่ผา่นมาชมุชนได้มีการ
รักษาป่าชมุชนไว้เป็นอยา่งดีนอกจากนี ้ป่าชมุชนยงัให้คณุประโยชน์ที่คิดเป็นมลูคา่สงูกวา่ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

 

2) จดัเตรียมข้อมลูอยา่งรอบด้านทัง้ในระดบัจงัหวดั ระดบัลุม่นํา้ย่อย และระดบัชุมชน  เพื่อการวางแผนในอนาคต ประกอบด้วย 
แผนที่การใช้ที่ดิน แผนที่ชุมชน ข้อมลูด้านประชากร สงัคมและวฒันธรรม ข้อมลูด้านปฏิทินและต้นทนุการผลิต ข้อมลูสภาพ
ภมูิอากาศและภยัพิบตัิ ข้อมลูการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

3) เพิ่มศกัยภาพในการวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคลือ่นท่ีสาํคญั  ทัง้ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ ประกอบด้วย ปัจจยัด้านนโยบาย
ของประเทศ เก่ียวกบัการพฒันาการเกษตร การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการ
จดัการท่ีดินการสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชน ปัจจยัด้านการตลาดรวมถึงสนิค้าทดแทนและทิศทางของผู้บริโภค  รวมถึงการ
ปรับตวัของเกษตรกร   โดยมีการติดตามการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง 

 

4) สนบัสนนุการจดัทําแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการระยะสัน้ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือกบัสิง่ที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ไว้ลว่งหน้า ทัง้การผลกัดนัให้สิง่ที่ประโยชน์เกิดขึน้ และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ 

 

5) เสนอข้อมูลเพื่อนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาระดบันโยบายของประเทศอย่างเป็นระบบ ในด้านการจัดการที่ดิน การคุ้มครองพืน้ที่
เกษตรและเกษตรกร การพฒันาทรัพยากรการเกษตรอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน การสง่เสริมและสนบัสนนุให้ใช้ทรัพยากร
การผลติอยา่งเหมาะสม  รวมถึงความร่วมมือด้านการค้าระหวา่งประเทศที่เก่ียวข้องกบัการเกษตรจงัหวดันา่น 

 

การขบัเคลือ่นนโยบายข้างต้น ควรดําเนินการผ่านกลไกระดบัพืน้ที่และระดบัจงัหวดั อนัประกอบด้วย ชุมชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน สาํนกังานเกษตรอําเภอ สภาเกษตรกรและภาคประชาสงัคม ทัง้ในด้านการเสริมสร้างศกัยภาพ การสร้างเครือขา่ยและเปิด
โอกาสในการมีสว่นร่วมในการกําหนดและขบัเคลือ่นนโยบายการเกษตรของจงัหวดันา่น  

 

 

 
 



<< 19 >> 
 

 

 

การจัดการที่ดินโดยชุมชน 
... การขบัเคลือ่นการจดัการทีดิ่นโดยชมุชน ด าเนินงานโดยเครือข่ายทรพัยากรและเกษตรกรรมยัง่ยืน  
เครือข่ายปฏิรูปทีดิ่นจงัหวดัน่านร่วมกบัผูน้ าทอ้งถ่ินและผูน้ าชมุชนในจงัหวดันา่น… 
 

จงัหวดันา่นมีลกัษณะที่เต็มไปด้วยภเูขาสงู  เกษตรกรที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ราบจะใช้พืน้ที่ทํานา และปลกู
พืชเศรษฐกิจเป็นหลกั นอกจากพืน้ที่ราบแล้ว ยงัมีชุมชนบนที่สงูหลายกลุม่ชาติพนัธุ์ อาศยัอยู่ ทําการ
ผลิตกระจายอยู่ตามลุม่นํา้ นบัตัง้แต่พืน้ที่ราบลุ่มแถบบริเวณแม่นํา้ ไปถึงต้นนํา้สายเล็กๆ บนภเูขาสงู 
นอกจากเป็นพืน้ท่ีทํานาแล้วในบริเวณหวัไร่ปลายนา  เกษตรกรได้ทําการเกษตรในรูปแบบของสวนหรือ
ไร่สาํหรับปลกูพืชตา่งๆ และรวมทัง้การทําไร่ข้าวหรือระบบการทําไร่หมนุเวียนเป็นแบบแผน  การผลิตที่
สาํคญัตอ่วิถีชนเผา่บนที่สงู ตอ่มาเมื่อภาครัฐได้ประกาศเขตป่าอนรัุกษ์และป่าสงวนแหง่ชาติ ครอบคลมุ
พืน้ท่ีตา่งๆ ในจงัหวดั สง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีทํากินของเกษตรกร 

ด้วยที่ดินเป็นปัจจยัการผลติที่สาํคญัของภาคเกษตร จึงจําเป็นต้องการมีการจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
เพื่อให้เป็นฐานการผลติของเกษตรรายยอ่ยและการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัน่าน  สร้างความมัน่คง
ในชีวิตของเกษตรกร อนัเป็นคนกลุ่มใหญ่ของจังหวดั ชุมชนควรมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน  ให้ทกุคนควรมีสทิธิเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้
ขบวนการประชาชนจะต้องเป็นหลกัในการจดัการที่ดินร่วมกบัภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และผู้ปกครองท้องท่ี นําไปสูก่ารถือครองกรรมสิทธ์ิร่วมกนัขององค์กรชุมชนและดํารงรักษาไว้ซึ่งท่ีดิน
เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกนัของสว่นรวม และการรักษาดลุยภาพของธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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ความเคลื่อนไหวของขบวนการจัดการที่ดินของประเทศ 
สถานการณ์ที่ดินท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดันา่น ไมไ่ด้มีความแตกต่างจากพืน้ที่อื่นๆ ของประเทศ ซึ่งจรัส ปัน-
ยศ ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ  ได้กลา่วในการสมัมนา “ขบวนการจดัการที่ดิน
โดยชมุชนจงัหวดันา่น” 17 กนัยายน 2555  วา่เมื่อ 20 ปีแล้ว ได้มีนายทนุเข้าไปสมัปทานป่าในเขตพืน้ที่
ซึ่งชาวบ้านดูแล ในพืน้ที่ ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จนเกิดความขัดแย้ง และก่อนหน้านีป้ระมาณปี 
2517 สหพนัธ์ชาวนาได้เร่ิมตอ่สู้เร่ืองที่ทํากิน จนเกิดกฎหมายปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ให้กระจายที่ดิน
รัฐ  ซึง่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์แก่คนจน ต่อมาถกูแก้ไขให้เอือ้ประโยชน์แก่นายทนุและมีการตรวจสอบ ทําให้
รัฐบาลสมยันัน้ต้องลาออก  นอกจากนี ้ยงัมีการผลกัดนักฎหมายป่าชุมชน ซึ่งชาวบ้านได้รวมตวักัน
เสนอกฎหมายเป็นฉบบัแรก มีประเด็นเร่ืองการถือครองที่ดิน กฎหมายนํา้ หนีส้นิของเกษตรกรและราคา
พืชผลตกตํ่า ซึง่ล้วนเป็นเร่ืองใกล้ตวัชมุชน 

สําหรับแนวคิดโฉนดชุมชนนัน้ เกิดจากเครือข่ายที่ดินภาคเหนือได้เสนอต่อรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์  
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทํากินของเกษตรกรที่มีปัญหา  นอกจากนี ้ยงัเสนอเร่ืองธนาคารที่ดิน  เร่ืองภาษีที่ดิน
ในอตัราก้าวหน้า และการคุ้มครองพืน้ที่เกษตรกรรมซึ่งรัฐบาลสมยันัน้รับไว้ แต่การปฏิบตัิยังไม่เป็น
รูปธรรม  จึงเลือกใช้วิธีรวมตวัเป็นเครือข่ายและชุมนมุเพื่อกดดนั ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกลวัมากที่สดุ โดย
ปรับเปลีย่นรูปแบบมาเร่ือยๆ จากการเดินมาเป็นการใช้มอเตอร์ไซต์   

ปัจจุบนัความก้าวหน้าในการปฏิบตัิเร่ืองโฉนดชุมชนมีน้อยมาก โดยมีการมอบโฉนดชุมชนไปแล้ว 2 
แห่งคือ แม่อาว จังหวัดลําพูน ซึ่งเป็นที่ดินจากการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และตําบลคลองโยง 
จงัหวดันครปฐม  ในขณะท่ีได้มีการเสนอเพื่อขอโฉนดชมุชนทัง้ประเทศ จํานวน 435 ชมุชน คิดเป็นพืน้ที่ 
2.23 ล้านไร่ เป็นภาคเหนือตอนบน 278 ชุมชน พืน้ที่ 1.64 ล้านไร่ โดยมีจงัหวดัน่าน 220 ชุมชน นบัว่า
เป็นจงัหวดัที่มีจํานวนการเสนอมากที่สดุ แม้จะมีพืน้ที่นําร่องอย่างบ้านหนองห้า ตําบลบวัใหญ่ อําเภอ
นาน้อย จงัหวดันา่น แตย่งัติดปัญหาเร่ืองพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติ 

สําหรับนโยบายอื่นๆ ก็ยงัไม่มีความคืบหน้าไม่ว่าการจัดตัง้ธนาคารที่ดิน แม้จะมีการประกาศพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันบริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีผลเมื่อ 9 มิถนุายน 2554 และ
การแก้ไขกฎหมายป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นเร่ืองที่ต้องติดตาม นอกจากนี ้เครือข่ายภาคประชาชนยงัมี
บทบาทในการเสนอช่ือเพื่อผลกัดนั พระราชบญัญัติสิทธิชุมชนกับการจดัการที่ดิน ธนาคารที่ดินภาค
ประชาชนและ พระราชบญัญตัิภาษีที่ดินอตัราก้าวหน้าตอ่ไป 
 

จังหวัดน่านร่วมขบวนขับเคล่ือนนโยบาย 
ขบวนการจดัการท่ีดินโดยชมุชนจงัหวดันา่น ริเร่ิมและด าเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนบัสนนุให้
มีการจดัท าข้อมลู ขอบเขตที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของแตล่ะพืน้ท่ีเพื่อก าหนดกระบวนการจดัการ
โดยชุมชนและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลกัดนันโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการที่ดินมี
องค์กรหลักในการขับเคลื่อน ได้แก่ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจงัหวดัน่าน เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ 
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท./PMOVE) สมาพนัธ์เกษตรภาคเหนือ เครือข่ายทรัพยากร
และเกษตรกรรมยัง่ยืนจงัหวดัน่าน และมีองค์กรสนับสนุนได้แก่ สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.)
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัน่านที่เก่ียวข้องส านกังานโฉนด
ชมุชนส านกันายกรัฐมนตรี 
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กิจกรรมส าคัญ: 

2542 ร่วมกบัสมาพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ เรียกร้องกรณีทีด่ินท ากินในเขตป่าอนุรักษ์ ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม ่มีมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อ11 พฤษภาคม 2542 ให้เกษตรกรท่ีท าไร่เหลา่ไร่หมนุเวยีน  
มีสทิธิชัว่คราว 

2543 ร่วมศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบไร่หมนุเวยีน 

2550 ใช้ระบบข้อมลูเชิงพืน้ท่ี ในการวาดขอบเขตรายแปลง เพื่อผลกัดนัการจดัการท่ีดินในรูปแบบ 
“โฉนดชมุชน” 

 ติดตามรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ แถลงนโยบาย แตไ่มม่คีวามคบืหน้าเร่ืองทีด่ิน 

2552 วนัท่ี 4-12 มีนาคม ชมุนมุใหญ่ เพื่อกดดนัรัฐบาล ท าให้เกิดคณะกรรมการ 6 คณะ ประกาศ
เมื่อ1 กรกฎาคม 2552 โดยนายสาธิต วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน และมีคณุสมาน  ระวิโสด ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัการที่ดินในเขตป่าอนรัุกษ์ 

 สงิหาคม ร่วมสมัมนาเพื่อจดัท าร่างระเบยีบการกระจายถือครองทีด่ินในรูปแบบโฉนดชมุชน 
ณ ท าเนียบรัฐบาล 

กนัยายน  ร่วมเวทีระดบัภาค ทีจ่งัหวดัเชียงใหม ่

ตลุาคม คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการ โดยให้ไปพิจารณารายละเอียด 

2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการจดัให้มีโฉนดชมุชน (มติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 11 พฤษภาคม 2553) และประกาศระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี เมื่อ 11 
มิถนุายน 2553 

13 กนัยายน 2553 คณะกรรมการฯ ส านกันายกรัฐมนตรีลงตรวจสอบพืน้ท่ีครัง้แรก ท่ีบ้าน
หนองห้า ต าบลบวัใหญ่ อ าเภอนาน้อย จงัหวดันา่น 

10 ตลุาคม 2553 จดัเวทีสร้างความเข้าใจเร่ืองโฉนดชมุชนระดบัจงัหวดัณ ห้องประชมุ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดันา่นมผีู้ เข้าร่วมประมาณ 120 คน 

9 พฤศจิกายน 2553 ร่วมเวทีสมัมนาเรียนรู้เร่ืองโฉนดชมุชน ที่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วิทยาเขตนา่น 

23 ธนัวาคม 2553 จดัเวทีประชมุเชิงปฏิบตักิารเพื่อสนบัสนนุการจดัท าโฉนดชมุชน ท่ี
โรงแรมศศิดารารีสอร์ท จงัหวดันา่น มีผู้ เข้าร่วม150 คน โดยมีข้อตกลงให้แตล่ะชมุชนท่ีมี
ความพร้อมและต้องการ ให้เขียนแบบค าขอเพื่อจดัให้มีโฉนดชมุชนให้สง่ภายใน 30 วนั 

2554 วนัท่ี 26 มกราคม 2555 สง่ใบค าขอโฉนดชมุชน 66 หมูบ้่าน เป็นครัง้แรก  

 16 กมุภาพนัธ์ – 9 มีนาคม ได้ร่วมกบั PMOVE รวมตวัเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
และอื่นๆ  และได้ยื่นใบค าขอครัง้ที่ 2 เมื่อ 23  กมุภาพนัธ์ เพิ่มเตมิ 144 หมูบ้่าน ที่ลานพระ
บรมรูปทรงม้า ครัง้ที ่3 เมื่อ14 มีนาคม จ านวน 13 หมูบ้่าน ที่โรงแรมเทวราช จงัหวดันา่น 

14 มีนาคม  ส านกันายกรัฐมนตรีจดัเวทีสร้างความเข้าใจเร่ืองโฉนดชมุชน แก่ 66 หมูบ้่าน
แรกที่สง่ใบค าขอโฉนดชมุชน 
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11 เมษายน เวทีสร้างความเข้าใจก่อนตรวจสอบ 55 หมูบ้่าน วดัอรัญญาวาสจงัหวดันา่น 

25-30 เมษายน คณะกรรมการตรวจสอบพืน้ท่ี ลงตรวจสอบพืน้ท่ีครัง้ 1 

18 กรกฎาคม ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลสนบัสนนุโฉนดชมุชน ผา่น สส.ชลนา่น ศรีแก้ว 

6-9 สงิหาคม เครือขา่ยปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดันา่น ร่วมกบั PMOVE ขี่มอเตอร์ไซค์ ไปยงัรัฐสภา 
เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลยิง่ลกัษณ์สานตอ่นโยบายโฉนดชมุชน ธนาคารท่ีดิน และการจดัเก็บ
ภาษีที่ดินในอตัราก้าวหน้า 

14 สงิหาคม จดัเวทีสร้างความพร้อม ท่ีวดัอรัญญาวาส จงัหวดันา่น เพื่อการลงพืน้ท่ี
ตรวจสอบอีกจ านวน 33 หมูบ้่าน 

23 สงิหาคม รัฐบาล นายกฯ ยิง่ลกัษณ์ แถลงนโยบายตอ่รัฐสภา โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินและทรัพยากรธรรมชาติ  แตก่ลบัไมม่คีวามคืบหน้าในการด าเนินงาน 

25 สงิหาคม-1 กนัยายน คณะกรรมการตรวจสอบพืน้ท่ี ครัง้ที่ 2 

29 พฤศจิกายน – 1ธนัวาคม คณะกรรมการตรวจสอบพืน้ท่ี ลงตรวจสอบพืน้ท่ีครัง้ 3 

2555 วนัท่ี 14-15 มกราคม มกีารประชมุ ครม.สญัจรที่เชียงใหม ่ขบวนเครือขา่ยปฏิรูปท่ีดินแหง่
ประเทศไทยและ PMOVE ได้เคลือ่นไหวติดตามการแก้ไขปัญหาและการแตง่ตัง้
คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหา จนมีการลงนามแตง่ตัง้คณะกรรมการโดยมี 
นายยงยทุธ  วิชยัดษิฐ์ เป็นประธานตามที่รับมอบหมายจาก นายกฯ แตปั่จจบุนัไมม่ีความ
คืบหน้าในการด าเนินการแตอ่ยา่งใด 

18 กมุภาพนัธ์ จดัเวทีการขบัเคลือ่นการปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดันา่น โดยพลเอกสริุนทร์ พิกลุทอง 
เข้าร่วม ที่วดัอรัญญาวาส มีผู้ เข้าร่วม จ านวน 100 คน 

14 มนีาคม จดัเวทีสมชัชาปฏิรูปประเทศไทย ประเด็นท่ีดิน ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (พญาวดั) 

29 มนีาคม –1 เมษายน  ร่วมเวทสีมชัชาปฏิรูปประเทศไทย อภิกรายประเด็นที่ดิน  
ณ ศนูย์ประชมุไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

8 เมษายน  ประชมุเพื่อตดิตามหมูบ้่านท่ีส านกันายกรัฐมนตรี ลงตรวจสอบ จ านวน 91  
หมูบ้่าน ที่องค์การบริหารสว่นต าบลบอ่อ าเภอเมืองนา่น 

24-25 เมษายน ประชมุการจดัการท่ีดินแนวใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่

26-27 เมษายน ร่วมงานผงัชีวิตผงัต าบล ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 

8 พฤษภาคม รณรงค์เร่ืองทีด่ินท ากิน และยื่นไปรษณียบตัรที่ศาลากลางจงัหวดันา่น 

9 พฤษภาคม ยื่นหนงัสอืตอ่ นายวรวจัน์ เอือ้อภิญญากลุ รัฐมนตรีประจ าส านกั
นายกรัฐมนตรี 

5-7 พฤษภาคม ร่วมงาน10 ปี การตอ่สู้กรณีปัญหาที่ดิน จงัหวดัล าพนู 
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“จังหวัดน่านต้องแก้ไขปัญหาก่อนท่ีจะลุกลาม ชุมชนต้องจัดการตนเอง 
ก่อนท่ีหน่วยงานจะมาจัดการพวกเรา แล้วเอาที่ท ากินไปเป็นพืน้ท่ีป่า   
ต้องรักษาที่ดนิไม่ให้เป็นของนายทุน โดยเฉพาะต่างชาต ิ  
ชุมชนเราจะนับกินนับอยู่แบบเดมิไม่ได้  ต้องปรับตัวและเรียนรู้  
ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง สร้างความม่ันใจว่าเราจัดการท่ีดนิได้   
 

พระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส จังหวัดน่าน 
 

ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ สร้างการเรียนรู้และมีส่วนร่วม 
การจัดการที่ดินโดยชุมชน เป็นแนวทางการกระจายที่ดินการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการ
ควบคมุดแูลการซือ้ขายและเปลี่ยนมือ  โดยเน้นกระบวนการให้มีการต้ังคณะกรรมการขึ้นในชุมชน 
เป็นกลไกในการจดัการตนเอง  เพื่อดแูลการเปลีย่นมือและซือ้ขายที่ดิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้ที่ดิน   

นอกจากนี ้ยงัต้องอาศยัข้อมูลและการส ารวจที่ดินท ากินรายแปลงของแต่ละครัวเรือน ที่ป่าชุมชน 
และอื่นๆ ด้วยการสาํรวจพืน้ท่ีโดยอาศยัแผนที่ 1:4,000 เพื่อนํามาใช้ในการจดัทําแผนการใช้ที่ดินและ
กํากับให้การใช้ที่ดินเป็นไปตามระเบียบที่ชุมชนกําหนด ซึ่งเน้นให้ชุมชนมีการปรึกษาหารืออย่าง
ต่อเน่ือง และยงัต้องอาศัยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และนโยบายภาครัฐ ใน
การจดัการในรูปแบบโฉนดชุมชน เพื่อรับรองสทิธิชมุชนในการจดัการท่ีดินอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

ขัน้ตอนในการดําเนินงานระดบัพืน้ที่ในการจัดการที่ดินโดยชุมชนได้คํานึงถึงการเรียนรู้และการสร้าง
ศกัยภาพของชมุชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จึงมีการดําเนินงานร่วมกนัในทกุๆ ขัน้ตอน ดงันี ้

1) สร้างความเข้าใจและหารือระดบัตา่งๆ  
2) อบรมพฒันาศกัยภาพแกนนาํระดบัชมุชน 
3) จดัทําฐานข้อมลูครัวเรือน 
4) สาํรวจที่ดินรายแปลง 

- จดัเตรียมภาพถ่ายทางอากาศ 1:4,000 - นําแผนที่ให้ชมุชนตรวจสอบข้อมลู 
- ข้อมลูรายครัวเรือน   - ปรับเพิ่ม/ลด ขอบเขตรายแปลง 
- ขอบเขตทีด่ินรายแปลง   - รวบรวมข้อมลู 
- สแกนและพิมพ์แผนท่ี 

4) พฒันายกระดบัศนูย์การเรียนรู้ในการจดัการท่ีดินในจงัหวดันา่น 
5) ขบัเคลือ่นและสรุปบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

สิง่ที่สาํคญัในการดําเนินงานตามขัน้ตอนต่างๆ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในชุมชนเก่ียวกบัประโยชน์
และความสําคญัของการจดัการที่ดินโดยชุมชน ความร่วมมือในการจดัทําระบบข้อมลูที่ดินทํากิน การ
กําหนดกฎระเบียบการใช้ที่ดินร่วมกนั และร่วมกนัตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลู นอกจากนี ้ชุมชนยงัมี
บทบาทสาํคญัในการร่วมผลกัดนัการรองรับสทิธิทางนโยบาย 
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“โฉนดชุมชน” ถือว่าชุมชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  เป็นสิทธิการใช้ประโยชน์ 
แต่มิใช่สิทธิในการเป็นเจ้าของ สามารถเป็นมรดกสืบทอดถงึลูกหลาน 
โดยห้ามขายที่ดินให้คนนอกชุมชน เจ้าของกรรมสิทธ์ิต้องใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
อย่างต่อเน่ือง หากต้องการเปล่ียนมือที่ดนิต้องผ่านมตกิรรมการและสมาชิกชุมชน 

สนิท  มณเฑียร  ผู้ประสานงานเครือขา่ยปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดันา่น 
 

 

ความก้าวหน้าและกรณีพื้นท่ีตัวอย่าง 
ที่ผา่นมา เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจงัหวดัน่านได้กบัร่วมเครือข่ายต่างๆ ร่วมขบัเคลื่อนการจดัการที่ดินโดย
ชุมชน โดยมีกิจกรรมท้ังในระดับชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการสร้างความเข้าใจ การฝึกสํารวจ 
รายแปลง ช่วยตรวจสอบข้อมูลและจัดทําแผนการจัดการที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อขบัเคลือ่นนโยบายการจดัการท่ีดินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดย
มีผู้นําชมุชนในจงัหวดัร่วมกิจกรรม อาทิ การรวมกนัเรียกร้องในโอกาสต่างๆ การยื่นไปรษณียบตัร การ
ยื่นข้อเสนอตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั การติดตามนโยบาย เป็นต้น 

การจดัเวทีสร้างความเข้าใจระดบัจงัหวดัได้มีมาอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ การประชมุสมาคมกํานนัผู้ใหญ่บ้าน
และองค์การบริหารสว่นตําบล เมื่อ  10 ตุลาคม 2553 เมื่อ 23 ธนัวาคม 2553 และจัดประชุมที่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้น สว่นเวทีทําความเข้าใจระดบัพืน้ท่ี ได้มีผู้นํา
ชมุชนจาก 92 หมูบ้่าน 17 ตําบล 9 อําเภอเข้าร่วมนอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมในชุมชนซึ่งได้สนบัสนนุการ
สํารวจข้อมูลและจัดทําแผนที่รายแปลงในหมู่บ้าต่างๆ ซึ่งสมบูรณ์แล้วบางส่วน และบางส่วนกําลงั
ดําเนินการและเตรียมการ  มีผลให้สามารถยื่นเอกสารเสนอสํานกันายกรัฐมนตรี เพื่อขอจัดให้มีโฉนด
ชมุชน 222 หมูบ้่านใน 41 ตําบล 13 อําเภอ ซึง่สาํนกัโฉนดชุมชน ได้ตรวจพืน้ที่แล้ว 54 หมู่บ้าน (ข้อมลู 
ณ ธนัวาคม 2555) 
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กรณีบ้านห้วยธนู (หมู่ 9) ต าบลตาลชุม  อ าเภอท่าวังผา 

บ้านห้วยธน ูหมูท่ี่ 9 ตําบลตาลชมุ แยกออกมาจากหมูบ้่านสบหนอง หมูท่ี่ 1 เมื่อปี 2440 เดิมชมุชนนีต้ัง้
ถ่ินฐานติดกบัแมน่ํา้สาย แตเ่มื่อเกิดอทุกภยันํา้ป่าไหลหลากอยา่งรุนแรง เมื่อปี 2475 และประสบกบัภยั
ธรรมชาติแทบทกุปี จึงย้ายฐานมาอยูใ่นท่ีตัง้ใหม ่ 

ปัจจุบนัมีประชากร 92 ครัวเรือน 334 คน สว่นใหญ่ทําอาชีพเกษตร  แต่สว่นใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิใน
ที่ดินทํากิน  ขาดแคลนนํา้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดแูล้ง  มีการบกุรุกป่าและไฟป่าบอ่ยครัง้ นอกจากนี ้ยงั
ประสบปัญหานํา้หลาก  ทําให้บ้านเรือนราษฎรและผลผลติทางการเกษตรได้รับความเสียหาย อยา่งไรก็
ตาม ชุมชนแห่งนี ้มีกฎระเบียบชุมชน มีป่าชุมชน 800 ไร่ มีเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์นํา้ (วงัปลา) ในลํานํา้
สายยาว 1 กิโลเมตร และมีการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การเฝ้าระวงัป่า การทําแนวกนัไฟ การ
ซอ่มแซมฝายชะลอนํา้ และทําแผนที่ชมุชน  

จากการจดัเวทีชีแ้จงและสร้างความเข้าใจ รวมทัง้การสาํรวจการใช้ที่ดินและทําแผนที่รายแปลง พบวา่มี
การใช้ที่ดินเป็นที่อยูอ่าศยัประมาณ 100 ไร่  ที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน 45 ไร่ และที่ทํากิน 2,155 
ไร่ โดยได้มีการกําหนดกฎระเบียบการจดัการท่ีดินของชมุชน ดงันี ้  

1)  ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องทําประโยชน์ที่ดินท่ีถือครองที่ดินอยา่งตอ่เนื่อง ห้ามปลอ่ยให้ที่ดินรกร้าง
วา่งเปลา่ 

2)  หากผู้ ถือครองที่ดินมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนมือที่ดิน  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ
เพื่อนําเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการและสมาชิกในหมูบ้่าน 

3)  ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องไม่มีการบกุรุกและขยายเขตพืน้ที่ออกนอกบริเวณโดยเด็ดขาด หากมี
การฝ่าฝืนจะต้องมีการลงโทษตามกติกาที่วางไว้ 
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กรณีต าบลบ่อ อ าเภอเมือง 

ตําบลบ่อมี 10 หมู่บ้าน ประชากร 937 ครัวเรือน 3,515 คน (สิน้ปี 2555) สว่นใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตร ซึ่งมีพืน้ที่ทํากินส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินํา้ยาว-นํา้สวด พืน้ที่เตรียมการอุทยาน
แหง่ชาตินนัทบรีุ ไมม่ีเอกสารสทิธ์ิ ไมส่ามารถท่ีจะพฒันาพืน้ท่ีทํากินได้อย่างเหมาะสม มีปัญหาการนํา
ที่ดินไปขายให้นายทุน และมีปัญหาการกลบับ้านของแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเมื่อภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศตกตํ่า กลบัมาทํากินในที่ของบรรพบรุุษซึง่ทิง้ร้างไว้และมีสภาพเป็นป่า 

องค์การบริหารสว่นตําบลบ่อ จึงได้ประชุมหารือร่วมกบัคณะกรรมการตําบลบ่อร่วมกบัผู้นําชุมชนและ
ภาคีที่เก่ียวข้อง เดินสํารวจจบัพิกดัและขอบเขตที่ดินทํากินและขอบเขตป่าชุมชน (6 หมู่บ้าน) เพื่อให้
เกิดความชดัเจน พบวา่มีที่อยูอ่าศยั 340 ไร่ ที่สาธารณะประโยชน์ 210 ไร่ ที่ทํากิน 11,244ไร่ ป่าชุมชน 
6 แปลง รวม 23,000 ไร่ และอื่นๆ อีก 43 ไร่ 

ต่อมาได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดโฉนดชุมชน ทัง้ในระดับ
ตําบลและในแต่ละหมู่บ้าน มีการสํารวจข้อมลูรายแปลงได้ดําเนินการวาดขอบเขตรายแปลงและราย
ครัวเรือน  เพื่อให้มีการลงแผนที่รายแปลงมาตราสว่น 1:4,000 และตรวจสอบความถกูต้อง นอกจากนี ้
แตล่ะชมุชนตา่งร่วมกําหนดกฎระเบียบการจดัการท่ีดินสรุปโดยรวมได้ดงันี ้

1) ที่ดินสามารถสบืทอดให้ลกูหลานได้ 
2) การซือ้ขายต้องผา่นกองทนุท่ีดินโดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
3) ห้ามบคุคลภายนอกชมุชนเช่าซือ้หรือใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
4) ต้องใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิต ห้ามบกุรุกเพิ่มเติม 
5) ต้องร่วมกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมของชมุชน 
6) มีคณะกรรมการควบคมุในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
7) หากฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามให้ใช้มติที่ประชมุยดึที่ดินเป็นของชมุชน  
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กรณีบ้านนาเลา (หมู่ 3) ต าบลพงษ์ อ าเภอสันตสุิข 

บ้านนาเลา ก่อตัง้เมื่อ ปี 2465 ปัจจบุนัมีประชากร 84 ครัวเรือน 319 คน เดิมตัง้ถ่ินฐานอยูริ่มลาํนํา้มวบ
ฝ่ังตะวนัตก ตอ่มาชาวบ้านได้บกุเบิกพืน้ท่ีทํานา  เมื่อลาํนํา้มวบได้ไหลเซาะตลิง่พงัเข้าหาหมูบ้่าน เมื่อปี 
2521 จึงได้ย้ายข้ามลาํนํา้มวบมาอีกฝ่ังหนึ่งขึน้มาตัง้บ้านเรือนอยู่ที่สงูอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเดิม 
ปัจจุบนัมีคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน กลุ่มออมทรัพย์  กลุม่ผู้ปลกูยางพารา  กลุ่ม
กองทนุหมู่บ้าน  กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรชุมชนได้มีการสํารวจที่ดิน และแบ่งออกเป็นที่อยู่อาศยั 78 ไร่ ที่ทํากิน 
1,877 ไร่ ท่ีสาธารณะประโยชน์ 20 ไร่ 

ชมุชนแหง่นี ้กําหนดให้มีการพฒันาหมูบ้่านทกุวนัพระและมีกิจกรมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  มา
ตัง้แต่ปี 2539 มีการอนุรักษ์พนัธุ์สตัว์นํา้ฝายนาเลา การบวชป่าและสืบชะตาแม่นํา้  ปลกูป่าเสริมป่า
เสื่อมโทรม การตรวจป่าและจัดทําแนวกันไฟป่าชุมชนเป็นประจําทกุปี นอกจากนีไ้ด้มีการกนัพืน้ที่ป่า
เพื่อจัดทําป่าชุมชนของหมู่บ้าน  โดยการขอรับบริจาคคืนที่ทํากินเดิมของราษฎร 38 ราย จํานวน 2 
แปลงเนือ้ที่รวมกนัทัง้หมด 1,078 ไร่ มีการจดัตัง้เขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์นํา้ บริเวณฝายนาเลา ระยะ 300 
เมตร เพื่อเป็นแหลง่ขยายพนัธุ์สตัว์นํา้ทกุชนิด และมีการสบืทอดประเพณีวฒันธรรมเป็นอยา่งดี 

ที่ตัง้หมูบ้่าน ปี 2465-2524   ที่ตัง้หมูบ้่าน ปี 2524 – ปัจจบุนั 

 

 
งานประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ิน (เลีย้งผีส้าวบ้าน) ป่าชมุชนแปลงที่ 2 จํานวน 1,000 ไร่ 

บ้านนาเลา มีโครงการพฒันาระบบการอนรัุกษ์ดินและนํา้ มเีง่ือนไขสาํหรับผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ดงันี ้ 
1)  ต้องใช้พืน้ท่ีทีม่ีการจดัระบบอนรัุกษ์ดินและนํา้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง 
2)  กรณีพืน้ท่ีลาดชนั ให้กนัพืน้ท่ีจากร่องห้วยขึน้มาไมน้่อยกวา่ 3 เมตร เพื่อป้องกนัการพงัทลาย 

ของหน้าดินกรณีพืน้ท่ีราบ (ในร่องห้วย) ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
3)  ให้มีบอ่ดกัตะกอนอยูใ่นเขตพืน้ท่ีของตนเอง หรือดแูลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
4)  กรณีที่เกษตรกรบางรายอนรัุกษ์ป่าใช้สอยไว้ในแปลงเกษตรของตนเอง ให้อนรัุกษ์ไว้อยา่งเดิม

โดยโครงการจะมีพนัธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยอื่นให้ปลกูเสริมในโอกาสตอ่ไป 
5)  ต้องปฏิบตัิตามบนัทกึข้อตกลงทกุข้อ ถ้าผิดข้อตกลงทางโครงการสามารถยกเลกิโครงการใน

แปลงนัน้ๆ และคิดคา่เสยีหายตามที่ได้ดําเนินการไปแล้วคืนด้วย  
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อนาคตข้างหน้า กับความท้าทาย 
แม้หลายชุมชนได้สํารวจข้อมลูเพื่อการวางแผนและขอโฉนดชุมชน โดยมีบางชุมชนให้ความสําคญัใน
การจดัทําข้อมลูและการสาํรวจที่ทํากินรายแปลงและรายครัวเรือน ได้เร่ิมวางกฎระเบียบในการห้ามซือ้
ขายและห้ามบกุรุกพืน้ที่ป่าแล้ว แต่การขบัเคลื่อนการจดัการที่ดินโดยชุมชนในจงัหวัดน่านก็ยงัคงต้อง
เดินหน้าตอ่ไป 

ผลจากการประชมุสรุปบทเรียนร่วมกนัของเครือขา่ยปฏิรูปท่ีดินโดยชมุชนจงัหวดัน่าน เมื่อ 17 กนัยายน 
2555 สรุปได้วา่ทิศทางการขบัเคลือ่นในอนาคต มี 4 ประการ 

1) การทําความเข้าใจเร่ืองโฉนดชมุชนและทําแนวกนัชน  ร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี
หมูบ้่านใหมต่ามนโยบายรัฐบาล 

2) การพฒันาพืน้ท่ีนําร่อง  โดยต้องสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการเรียนรู้ติดตาม
สถานการณ์อยา่งตอ่เนื่อง 

3) ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานท้องถ่ินและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
4) ผลกัดนัให้ทกุภาสว่นมีสว่นร่วมและบรูณาการในการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าร่วมกบัเครือขา่ย 

ภาคีอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

สําหรับความท้าทายที่สําคญั ก็คือ ความไม่ความเข้าใจของผู้นําชุมชนเร่ืองการจดัการที่ดินโดยชุมชน
และโฉนดชมุชนมากนกั เนื่องจากความไมต่อ่เนื่องของการติดตามข้อมลู หลายครัง้ที่มีผู้แทนมาเข้าร่วม
กิจกรรมแล้วขาดการสือ่สารหรือถา่ยทอดข้อมลูในชมุชน นอกจากนี ้มีผู้นําของหลายชมุชนซึง่มีตําแหนง่
เป็นกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบล ไมเ่ข้าร่วมกระบวนการขบัเคลื่อนนโยบาย
ด้วยการชมุนมุกดดนัรัฐบาล เพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อหน้าที่การงาน  แม้ผู้นําบางชุมชนเห็น
วา่ผู้นําต้องทํางานเพื่อสว่นรวม ต้องทํางานเชิงรุกและร่วมมือกนัเป็นเครือข่าย  เพราะเป็นเร่ืองปากท้อง
และอนาคตของคนจงัหวดันา่น 

 

 

  



<< 29 >> 
 

 

 

การจัดตั้งกองทุนลุ่มน้ าน่าน 
... การตัง้กองทนุลุ่มน ้าน่าน เป็นแนวคิดที่ริเร่ิมข้ึนในจงัหวดัน่าน กว่า 5 ปีมาแล้ว  แต่ยงัมีรูปแบบไม่
ชดัเจน  จึงไดร้บัความร่วมมือคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติม … 
 

ด้วยความพยายามในการสง่เสริมให้เกิดการจดัการลุม่นํา้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยัง่ยืน  จังหวดัน่านได้ดําเนินการในเร่ืองนีม้าอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ในอดีต  จนมีชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จกระจายอยู่ แต่กระนัน้ยังถือว่าเป็นความสําเร็จที่จํากัดอยู่เฉพาะพืน้ที่ ซึ่งยังขาดการ
ประสานเช่ือมให้เกิดผลกระทบในระดบัจงัหวดัและประเทศ ด้วยเหตนุี ้จึงได้มีการพิจารณานําแนวคิด
การตอบแทนคณุประโยชน์ระบบนิเวศ (Payments for Ecosystem Services–PES) มาเป็นเคร่ืองมือ
ใหม่ในการอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์พืน้ที่ลุม่นํา้น่านอย่างยัง่ยืน  โดยมีข้อเสนอเชิงแนวคิดในการจดัตัง้ 
“กองทนุต้นนํา้นา่น” (Nan Watershed Trust Fund) ขึน้ 

ต่อมาได้มีการปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวคิดนีก้ันอย่างกว้างขวาง ซึ่งคณะกรรมการลุ่มนํา้น่านมี
ความเห็นวา่ควรปรับใช้ให้ครอบคลมุในระดบัลุม่นํา้ จึงได้มีการศึกษานีข้ึน้ เพื่อหาแนวทางและรูปแบบ
ทีเ่หมาะสมในการตัง้และดําเนินงานกองทนุลุม่นํา้นา่น 

โจทย์การศึกษา 
“เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้และจดัท าข้อเสนอในการจดัตัง้กลไกหรือ
กระบวนการตอบแทนคณุระบบนิเวศในการจัดการพื้นที่ลุ่มน ้าน่าน
โดยเฉพาะข้อเสนอเชิงแนวคิดที่ว่าด้วย “กองทนุลุ่มน ้าน่าน” ทัง้นีก็้
ไม่ไดปิ้ดกัน้ข้อเสนออืน่ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนในระหว่างการศึกษา” 
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กองทุนเพื่อการจัดการลุ่มนํา้น่าน  มีฐานคิดมาจากอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ที่อาศัยกลไกของตลาด  
เพื่อให้สามารถดํารงรักษาบริการทางด้านระบบนิเวศของลุ่มนํา้ ไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาความ
ยากจน  โดยการตอบแทนแก่ชุมชนผู้ แบกรับต้นทุนของการรักษาบริการของระบบนิเวศลุ่มนํา้  ซึ่ง
อาจจะยอมเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตที่สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศไปสูท่างเลอืกอื่นหรือยอมรับคา่ชดเชยการ
สญูเสยีในวิถีดัง้เดิม ในกรณีของลุม่นํา้นา่นคือ การปลกูข้าวโพดเชิงพาณิชย์ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ตอนบน 

ข้อถกเถียงในเชิงแนวคิดและทฤษฎีก็คือกลไกตลาดของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่นี ้ มีแนวโน้มสงูที่จะ
นําเอาบริการของระบบนิเวศ  ซึง่เป็นทรัพยากรสว่นรวมไปอยูใ่นมือของภาคธุรกิจเอกชน  และกดดนัให้
ชุมชนท้องถ่ินให้สญูเสียสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร นอกจากนี ้ยงัไม่อาจรับประกนัในเร่ืองของความ
ยัง่ยืนและยตุิธรรมทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม  มีความเป็นไปได้สงูที่กระบวนการดงักลา่วอาจจะถกู
ใช้เพื่อกระบวนการแปรรูปทรัพยากรให้เป็นสนิค้าที่มีการซือ้ขายในระบบตลาด  ทําให้ระบบทนุเข้ามามี
อิทธิพลสงูในการจดัการทรัพยากรสาธารณะและบริการของระบบนิเวศของโลก 

แนวคิดเรื่องระบบนิเวศและการจัดการลุ่มน้ า 
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง พบสาระสําคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ
ระบบนิเวศใดๆ ซึ่งอาจมีคุณค่า (values) ประการหนึ่งหรือหลายประการอยู่ในตวัทัง้คุณค่าทาง
เศรษฐกิจที่มกัประเมินออกมาเป็นมลูคา่ (price) โดยกลไกของตลาดและคณุค่าที่ไม่ใช่ในเชิงเศรษฐกิจ
เช่นคณุค่าในเชิงสงัคมวฒันธรรมจิตใจและคณุค่าทางด้านนิเวศวิทยาซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการ
ให้บริการทางด้านนิเวศวิทยา (Ecological services) หรือบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem 
services) โดยบทความของ Costanza et al ในปี 1997 ได้จุดประกายให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่า
มหาศาลของระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศที่มองไม่เห็น  แม้ว่ามีมลูค่าที่คํานวณออกมา แต่ยงั
เป็นประเด็นถกเถียงกนัอยู่ 

สําหรับระบบนิเวศลุ่มนํา้โดยทั่วไป มีพืน้ที่ต้นนํา้ซึ่งมักเป็นพืน้ที่ภูเขาป่าไม้และมักจะเป็นแหล่งแร่ 
ทีส่าํคญั เป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของกลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ ประเด็นปัญหาที่พบคือ การขดัแย้งในการใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจกบัประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศต้นนํา้ เพื่อรักษาสมดลุของระบบนิเวศลุม่นํา้ทัง้ระบบ
นอกจากนี ้ยังมีประเด็นความขัดแย้งในการใช้นํา้ของชุมชนปลายนํา้ ซึ่งมกัได้รับผลกระทบทัง้ด้าน
ปริมาณและคุณภาพของนํา้ ซึ่งมีการพังทลายและชะล้างหน้าดินมาจากต้นนํา้ กล่าวได้ว่าความ
พยายามในการรักษาระบบนิเวศในพืน้ท่ีต้นนํา้  เป็นการให้คณุประโยชน์แก่กลุม่คนปลายนํา้ หรือกลา่ว
ได้อีกวา่การรักษาคณุค่าทางนิเวศของพืน้ที่ลุม่นํา้เป็นภาระของคนต้นนํา้  สว่นคณุประโยชน์สว่นใหญ่
เป็นของคนปลายนํา้  

ความรู้ในการจดัการลุม่นํา้ สว่นใหญ่เป็นผลวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  แต่ยงัขาด
การศึกษาวิจัยและความเข้าใจทางด้านสงัคมการเมืองและวฒันธรรมของลุ่มนํา้ นอกจากนีย้งัพบว่า 
ขอบเขตลุ่มนํา้กับขอบเขตการปกครองมกัไม่สอดคล้องกัน ลุ่มนํา้ขนาดใหญ่อาจจะมีอาณาบริเวณที่
ครอบคลมุหลายจงัหวดั  ดงักรณีของลุม่นํา้นา่น 
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แนวคิดและกรณีตัวอย่าง PES 
แนวคิดการตอบแทนคณุประโยชน์ระบบนิเวศ (PES) ซึ่งเป็นการสนบัสนนุให้ชุมชนต้นนํา้ได้มีศกัยภาพ
ในการดแูลรักษาพืน้ท่ีต้นนํา้ อนัจะสง่ผลตอ่ระบบนิเวศทัง้ลุม่นํา้ นบัเป็นทางเลอืกหนึ่งนอกเหนือไปจาก
การควบคมุโดยกฎหมายทีม่ีมาช้านาน 

ปัจจบุนันี ้หลายประเทศเร่ิมนํากลไกการตอบแทนคณุประโยชน์ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem 
Services-PES) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบ
อเมริกา  สว่นในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้  มีประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียกําลงัทดลองนํา
แนวคิดนีม้าใช้  อยา่งไรก็ตามก็ยงัคงมีการตัง้คําถามอยูม่าก 

โดยหลกัการแล้ว PES ต้องมีลกัษณะที่ครบตามหลกัเกณฑ์ 5 ประการ (Wunder, 2007) ดงันี ้
1) เป็นความสมคัรใจของผู้จดัหาบริการ 
2) มีการกําหนดชนิดของบริการทางสิง่แวดล้อมที่ชดัเจน 
3) ต้องมีผู้ซือ้บริการทางสิง่แวดล้อมอยา่งน้อยหนึง่ราย 
4) ต้องมีผู้จดัหาบริการอยา่งน้อยหนึง่ราย 
5) อยูภ่ายใต้เง่ือนไขทีผู่้จ่ายจะจ่ายก็ตอ่เมื่อมีการจดัหาบริการทางสิง่แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ 

สําหรับ PES ในประเทศไทย ยงัอยู่ในขัน้โครงการทดลองในพืน้ที่นําร่อง  ในขณะที่มีกรณีการนํา PES 
ไปใช้กว่า 113 โครงการใน 22 ประเทศทัว่โลก (Stanton et al., 2010) นอกจากนีย้งัมีการนําเอากลไก
ของ PES ไปใช้ในการจ่ายคา่ตอบแทนการอนรัุกษ์ป่าไม้เพื่อการกกัเก็บคาร์บอนอีกว่า 226 โครงการใน 
40 ประเทศ (Hamilton et al., 2010) 

 กรณีโครงการนําร่อง จงัหวดัลามดง ประเทศเวียดนามซึ่งประสบความสําเร็จจนขยายผลเป็น
กฎหมายใช้ปฏิบตัิทัว่ประเทศ  ดําเนินการโดยมีองค์กรผลติไฟฟ้าการประปาและองค์กรด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งได้ประโยชน์จากนํา้และความสวยงามของภูมิทศัน์  จ่ายเงินแก่คณะกรรมการ
จดัการป่าไม้ เพื่อสนบัสนนุแก่กลุม่ชาติพนัธุ์ที่อาศยัในพืน้ท่ีต้นนํา้ดําเนินการดแูลรักษาป่าไม้ 

 กรณีลุม่นํา้ Kulekhani ประเทศเนปาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งได้รับประโยชน์จากการลดการ
ตกตะกอนทบัถมในอา่งเก็บนํา้และการเพิ่มปริมาณนํา้ท่าในฤดแูล้ง  เป็นผู้จ่ายเงินเข้าสู่กองทนุ
พิเศษเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ตัง้ขึน้  โดยมีคณะกรรมการพฒันาเมืองเป็นผู้บริหารตาม
ระบบการปกครองท้องถ่ิน นําไปสูก่ารบัน่ทอนศกัยภาพขององค์กรป่าชมุชนและชาวบ้าน ในการ
รักษาระบบนิเวศในท้องถ่ินนีม้านานแล้ว นอกจากนี ้ยงัพบการผนัเงินไปใช้ในด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน แม้ชาวบ้านจะพงึพอใจที่มีความสะดวกสบายขึน้ แต่ขาดแผนงานที่จะช่วยเหลือคนจน
ให้เข้าถึงผลการพฒันาอยา่งแท้จริงและไม่ตอบสนองตอ่เป้าหมายการรักษาระบบนิเวศ 

 กรณีของประเทศจีน  โครงการของรัฐได้จ่ายเงินแก่รัฐบาลท้องถ่ิน  เพื่อจดัสรรเงินแก่ชาวนาที่ทํา
กินบริเวณสองฝ่ังแม่นํา้ฮวงโหกว่า 50 ล้านเฮกตาร์  ครอบคลมุ 25 จงัหวดัเพื่อนําที่ดินดงักลา่ว
มาเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายของดิน โดยมีหน่วยงานป่าไม้การคลงัและการ
วางแผนของรัฐบาลเป็นฝ่ายสนบัสนนุ 

รูปแบบ PES ยงัมีความหลากหลาย  ตลอดจนยงัมีความคิดเห็นที่แตกต่าง  จึงเป็นการยากที่จะหา
ข้อสรุปในเร่ืองรูปแบบเชิงสถาบนัท่ีเหมาะสมในการนํา PES ไปปฏิบตัิให้บรรลผุล แม้จะมีผลการศึกษา
ชีใ้ห้เห็นแนวโน้มการผสมผสานระหวา่ง PES กบัระบบการจดัการทรัพยากรโดยชุมชนที่มีอยู่แต่ทัง้นีย้งั
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ไม่มีทฤษฎีที่จะอธิบายว่า PES จะถูกนํามาใช้ร่วมกันกับระบบการจัดการทรัพยากรรูปแบบอื่นได้
อย่างไร อีกทัง้แรงจูงใจของทัง้สองระบบนี ้แตกต่างกันอย่างสิน้เชิง การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
ตัง้อยู่บนตรรกะของการก่อรูปทางสงัคม มีความร่วมมือเป็นแรงจูงใจ  ในขณะที่ PES อาศยัแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจ  จึงเป็นเร่ืองที่ท้าทายที่จะนําทัง้สองระบบมาใช้ร่วมกนั  ในการเสริมสร้างการอนรัุกษ์และ
การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนไปด้วย 

ประมวลความคิดเห็นและข้อมูลจังหวัดน่าน 
จากการศกึษา SGA ได้กลา่วถึงผลการศึกษาจากการไปสํารวจชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรในจงัหวดัน่าน
โดยการสมัภาษณ์เก่ียวกับสถานการณ์ความอยู่ดีมีสขุ   พบว่าสิ่งที่จะทําให้พวกเขาอยู่ดีมีสขุจะเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่มีผลต่อการทําเกษตรกรรม เช่น สภาพอากาศปริมาณและ
คณุภาพแหลง่นํา้  โดยเฉพาะการปลกูพืชพาณิชย์ อนัได้แก่ข้าวโพดและยางพารา  นอกจากนีย้งัพบว่า
พืชพาณิชย์ที่เร่ิมได้รับความสนใจในจังหวัดน่านล่าสุด  คือ ปาล์มนํา้มันและมันสําปะหลัง  โดยมี
แนวโน้มวา่อตัราการขยายตวัจะขยายจากบริเวณที่ดอนรุกขึน้ไปยงัที่สงู  ในอตัราสว่นท่ีสงูกวา่การขยาย
ลงจากที่สงูลงมายงัที่ดอน 

ในการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ได้มีการเสนอวา่ควรศกึษาผลกระทบของการใช้สารเคมีที่มีตอ่สิง่แวดล้อม
รวมทัง้เสนอว่าควรมีการศึกษาพืชผลที่เป็นทางเลือกหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถมาทดแทน
ข้าวโพดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพด   รวมทัง้ต้องศึกษาถึง
ผลกระทบที่ตามมาของการเตรียมพืน้ที่เพื่อปลกูข้าวโพดทัง้ก่อนและหลงัการเก็บเก่ียว  ที่อาจนําไปสู่
ปัญหาหมอกควนัอนัเนื่องมาจากการเผาเศษซากวสัดกุารเกษตร  ประเด็นเหลา่นีล้้วนมีความเก่ียวข้อง
กบัมาตรการการจ่ายคา่ตอบแทนบริการทางนิเวศของพืน้ท่ีลุม่นํา้ผา่นการจดัตัง้กองทนุลุม่นํา้นา่น 
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อีกปัญหาหนึง่คือ เร่ืองเอกสารสทิธ์ิในท่ีดินทํากินเป็นปัญหาใหญ่  การขาดความชดัเจนและความมัน่คง
ในการถือครองที่ดิน  ทําให้เกษตรกรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการปลกูข้าวโพดที่ให้ผลตอบแทนใน
ระยะสัน้  ไม่ต้องการการลงทนุถาวรในที่ดิน  ปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการกําจัดวชัพืช  
การใช้เมลด็พนัธุ์ลกูผสมทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศในระยะยาว  ปัญหาการกระจายผลประโยชน์
จากการผลติข้าวโพดยงัมีความไมเ่ป็นธรรม โดยกลุม่ที่ได้ประโยชน์มากที่สดุคือบรรษัทธุรกิจการเกษตร
ขนาดใหญ่  ในขณะท่ีเกษตรกรได้รับผลตอบแทนตํ่าและถกูเอารัดเอาเปรียบ 

ข้อมลูที่ได้ยงัชีใ้ห้เห็นปัญหาอีกด้านหนึง่วา่  ในขณะท่ีเกษตรกรผู้ปลกูพืชผลเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าที่สง่ผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีลุม่นํา้ได้รับการอดุหนนุและอปุถมัภ์จากรัฐ เกษตรกรที่ทําเกษตรทางเลอืก
อยา่งเช่น เกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบประณีตกลบัไมไ่ด้รับการสนบัสนนุเร่ืองการตลาด 
 

ประเด็นควรพิจารณาในการจดัตัง้กองทนุลุม่นํา้นา่นจงึสรุปได้ดงันี ้ 

1) พืน้ท่ีทํากินของเกษตรกร อยูใ่นเขตพืน้ท่ีซึง่ประกาศเป็นป่าสงวนแหง่ชาติและป่าอนรัุกษ์ 
2) นโยบายรัฐที่สง่เสริมและเกือ้หนนุให้เกษตรกรปลกูข้าวโพดมากขึน้ เช่น การประกนัราคาหรือ

การรับจํานําผลผลติ   
3) ผลประโยชน์และการสร้างผลกระทบของบรรษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ 
4) สถาบนัการเงินของรัฐโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ถูกมองว่าเป็น

นายหน้าสง่เสริมการซือ้ขายปัจจยัการผลติและผลผลติให้กบับรรษัทธุรกิจการเกษตร 
5) หว่งโซค่วามสมัพนัธ์ การอปุถมัภ์และการเอารัดเอาเปรียบในระบบการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์  
6) การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบรรษัทธุรกิจการเกษตรตอ่การฟืน้ฟรูะบบนิเวศต้นนํา้ 

 
นอกจากนี ้ยงันาํผลการสมัภาษณ์พดูคยุและสนทนากบักลุม่ตา่งๆ ประกอบด้วย ประชาสงัคม กลุม่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การพฒันาเอกชน แกนนําชมุชนและเกษตรกร ไปสูก่ารวเิคราะห์และ
หาข้อสรุปเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการจดัตัง้กองทนุลุม่นํา้นา่น  

กลุ่มประชาสังคม มีความเห็นค่อนข้างตรงกันว่าแนวคิดการจัดตัง้กองทุนลุ่มนํา้น่านเป็นวาระทาง
สงัคมมาเป็นเวลานานแล้วและกลายเป็นประเด็นสาธารณะ  เมื่อมีนักการเมืองท้องถ่ินนําไปใช้เป็น
นโยบายในการหาเสียงเลือกตัง้โดยสถานการณ์ความเสียหายในวงกว้างจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัปี 
2554 เป็นตวัเร่งให้เกิดการวิเคราะห์เช่ือมโยงกบัปัญหาการบุกรุกป่าต้นนํา้ และสนใจแนวคิดการตัง้
กองทนุฯ มากขึน้  โดยที่กลุม่ประชาสงัคมเห็นว่าควรเร่ิมต้นด้วยระบบการจดัการที่ชาวบ้านท้องถ่ินทํา
อยูแ่ล้วและต้องมีภาคีหลายฝ่ายเพื่อการตรวจสอบซึง่กนัและกนั  ควรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเข้า
มามีบทบาท แต่ต้องระวงัการนําไปเป็นฐานเสียงและความไม่โปร่งใส นอกจากนี ้ควรระวงัเร่ืองความ
ขดัแย้งในการจงูใจหรือตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและต้องมีระบบข้อมลูที่ดินให้ชดัเจน 
 

กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาและนักอนุรักษ์  ได้รับรู้เร่ืองกองทนุลุม่นํา้มาเป็นเวลานานพอสมควรเช่นกนั 
ควรเร่ิมต้นท่ีชาวบ้านศึกษาจากชาวบ้านว่ามีอะไรดีๆอยู่แล้ว เช่น ระบบสงัคมที่เช่ือมโยงตลอดสายนํา้ 
กองทนุฌาปนกิจ เป็นต้น  ต้องระวงัการเข้ามาของภาคเอกชนในรูป CSR และระวงัเร่ืองระบบอปุถมัภ์
และผลประโยชน์ของนกัการเมืองท้องถ่ิน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คิดและสัง่การโดยภาครัฐส่วนกลาง โดยต้องการ
สนบัสนนุการจดัการทรัพยากรของชาวบ้านและควรให้ชาวบ้านเป็นผู้ตดัสินใจด้วย เห็นด้วยกบัการใช้
กลไก PES ซึ่งนําเงินมาสร้างแรงจูงใจ  แต่ก็เห็นว่าการบงัคบัใช้กฎหมายยงัเป็นสิ่งที่จําเป็น สําหรับ
ชาวบ้านบางกลุ่ม และเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารกองทุนฯ ได้ แต่การบริหาร
กองทนุฯ ก็ไมค่วรอยูใ่นระบบราชการ ซึง่มีข้อจํากดั ลา่ช้า และไมย่ืดหยุน่อยา่งไรก็ตาม การแก้ไขปัญหา
บกุรุกต้นนํา้ในจงัหวดันา่น จะต้องมีการจดัการเร่ืองท่ีดินและระบบกรรมสทิธ์ิไปพร้อมๆ กนั ไมเ่ช่นนัน้จะ
เกิดปัญหาเช่นเดียวกบัการจ่ายเงินชดเชยของรัฐ  เมื่อพืชผลได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติหรือ
การสนบัสนนุจากภาครัฐในการปลกูยางพาราที่ใช้หลกัเกณฑ์ของการถือครองที่ดิน 
 

ชาวบ้านและเกษตรกร  ซึง่เป็นแกนนํามีความเข้าใจในแนวคิดกองทนุลุม่นํา้น่านเห็นว่าเป็นเร่ืองใหม ่
ควรมีพี่เลีย้งคอยสนบัสนนุทางด้านความรู้เทคนิคและด้านกฎหมาย  โดยควรทําความเข้าใจมากกว่า
การเอาเงินเป็นตวัตัง้  และต้องแก้ปัญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้มีความชัดเจน  ด้วยสําหรับวิธีการ
จ่ายค่าตอบแทนของกองทุนลุม่นํา้น่าน  ไม่ควรยึดติดอยู่กบัการจ่ายเป็นเงินสดให้กับปัจเจก แต่ควร
ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ที่   เช่นการจ่ายย้อนหลงัให้กับชุมชนในกรณีของการ
จดัการป่าชมุชน เป็นต้น 
 

ผู้แทนหน่วยราชการส่วนกลาง กลุ่มที่ทํางานด้านวิชาการและเทคนิคไม่เช่ือมัน่ในภูมิปัญญาและ
ท้องถ่ินและศักยภาพชุมชน ในการจัดการทรัพยากรและการจัดการกองทุนลุ่มนํา้แต่กลุ่มที่ทํางาน
ใกล้ชิดประชาชนมีความคิดเห็นในทางตรงข้าม อยา่งไรก็ตาม สว่นใหญ่สนบัสนนุ PES และไม่เห็นด้วย
ที่จะให้หนว่ยงานราชการและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเข้ามาบริหารจดัการกองทนุ พร้อมเสนอแนว
ทางการดูแลระบบนิเวศลุ่มนํา้ว่าอาจทําโดยหน่วยงานของรัฐให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของป่า
ชมุชนหรือให้เอกชนดําเนินการโดยนําหลกัการ PES มาใช้ในการจ่ายคา่ตอบแทนให้ภาคเอกชน  ซึง่ควร
เข้ามาร่วมเป็นคูส่ญัญากบัภาคสว่นอื่นๆ อยา่งเทา่เทียมกนั  ไมใ่ช่แค่การสร้างภาพด้วยการทํากิจกรรม 
CSR และเห็นวา่รูปแบบการจ่ายควรจ่ายให้กบัชมุชนไมค่วรจ่ายให้แก่ปัจเจกบคุคล 
 

ข้อสรุป 
แนวคิด-ทฤษฎีในอดุมการณ์เสรีนิยมใหม่  ยงัไมส่ามารถสรุปได้ว่าการใช้ PES ซึ่งเป็นกลไกทางการเงิน
มาเป็นแรงจงูใจให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมและดแูลรักษาระบบนิเวศนัน้ จะทําได้ในทกุสถานการณ์ดงัที่มี
การกลา่ววา่ “เงินไมใ่ช่คําตอบของทกุปัญหา” “การแก้ปัญหาโดยเอาเงินเป็นตวัตัง้มกัประสบกบัความ
ล้มเหลว” โดยทกุคนเห็นตรงกนัวา่เงินมีทัง้จดุออ่นและจดุแข็ง 

การใช้ PES ในรูปของกองทนุลุม่นํา้นา่น เพื่อแก้ปัญหาการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์และการอนรัุกษ์ป่าต้น
นํา้ ยงัต้องคํานึงถึงเง่ือนไขและปัจจยัอื่นๆ ประกอบด้วยไม่ว่าการต่อรองและต่อต้านอย่างเปิดเผยของ
กลุ่มผู้ปลกูข้าวโพดฯ ความไว้เนือ้เช่ือใจองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมากกว่าหน่วยราชการส่วนกลาง
การตอกยํา้ปัญหาผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศลุ่มนํา้ ทําให้ “คนต้นนํา้ตกเป็นจําเลยของสงัคม” การที่
ชาวบ้านในชมุชนตา่งๆบริจาคที่ทํากินให้กบัชมุชนเพื่อจดัทําป่าชมุชนเป็นต้น 
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เมื่อพิจารณาถึงแนวทางดําเนินงานกองทนุลุม่นํา้นา่นพบวา่ มี 3 แนวทาง 
1) การดาํเนินการโดยวิธีการควบคมุและสัง่การโดยรัฐสว่นกลาง 
2) การให้ชมุชนเป็นฐานในการบริหารจดัการ 
3) การให้ระบบตลาดเข้ามาดาํเนินการตามหลกัการ PES  

แม้ว่าจะมีความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องดําเนินการบนรากฐานของชุมชน  แต่ก็ยํา้ถึงหลกัการมีภาคี
หลายฝ่ายและมีเครือข่ายหลายระดบั  เพื่อมิให้เกิดการผกูขาดอํานาจและสร้างหลกัประกนัด้านความ
โปร่งใส 

การศึกษากรณีต่างๆ ทําให้เห็นว่า PES อาจเป็นทางเลือกที่สามารถทดแทนความไร้ประสิทธิภาพของ
การใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งประเด็นนีค้่อนข้างชดัเจนในกรณีของลุม่ลํา้น่านและที่อื่นๆในประเทศ
ไทยด้วย  แตถ่ึงกระนัน้ยงัจําเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายควบคูไ่ปด้วย  ซึง่อาจทําให้มลูคา่การจ่าย
คา่ตอบแทนไมส่งูจนเกินไป  แตก็่ต้องพิจารณาอีกวา่ กําลงัจะทําให้เกิดข้อครหาที่วา่ “จ่ายเงินเพื่อให้คน
ปฏิบตัิตามกฎหมาย” สาํหรับกรณีที่ทํากินในเขตป่าไม้ หรือ “เอาเงินไปซือ้ของโจร” หรือไม ่ 

กรณีการปรับใช้ PES กบัแนวทางการควบคมุและสัง่การผ่านโครงการบรูณาการการพฒันาและการ
อนรัุกษ์ ซึง่เกิดขึน้ในประเทศเวยีดนามอาจมโีอกาสเกิดขึน้ได้ในจงัหวดันา่น เมื่อพิจารณาจากโครงการท่ี
เข้ามาในจังหวัดน่าน โดยโครงการพฒันาและการอนุรักษ์ของรัฐอาจช่วยสมทบงบประมาณให้กับ
กองทนุลุม่นํา้นา่นหรือช่วยทํากิจกรรมเพื่อเป็นทางเลอืกในการเปลีย่นจากไร่ข้าวโพดไปเป็นอยา่งอื่น แม้
หลักการ PES จะถกูต้ังค าถามแต่ก็ควรทดลองใช้ในบริบทต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
โดยคํานึงถึงบริบททางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน คํานึงถึงระบบ
ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่งต้นนํา้สูป่ลายนํา้  และความยินดีที่จะจ่าย โดยมีความจําเป็นต้องขยาย
แนวทางการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานให้กว้างขึน้  เพื่อให้ครอบคลุมบริบทและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้องรวมถึงต้องนําแนวคิดเชิงสหวิชาเข้ามาเสริมการตดัสนิใจและดําเนินงาน 

อยา่งไรก็ดี ข้อสรุปข้างต้นเป็นผลมาจากรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์คนต้นน ้า 
ซ่ึงเป็นมุมมองของผู้ขายหรือผู้จัดหาบริการทางนิเวศของพ้ืนที่ลุ่มน ้า  โดยอาจไม่ครอบคลุมถึง
ผู้ซ้ือบริการของระบบนิเวศ  ซ่ึงเป็นคนกลางน ้าและปลายน ้า จึงควรจะท าการศึกษาเพ่ิมเติมใน
โอกาสต่อไป รวมทัง้การประเมินมลูค่าบริการทางนิเวศลุ่มนํา้แต่ละประเภทและการบ่งชีบ้ริการของ
ระบบนิเวศที่กองทนุลุม่นํา้จะต้องจ่ายคา่ตอบแทน  
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การส่งเสริมแปลงสาธิต 
ลดพืชเชิงเดี่ยว 
... การส่งเสริมแปลงสาธิต รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวดัน่าน รวมกับคณะกรรมการ  
ลุ่มน ้าย่อยต่างๆ  เพือ่สนบัสนนุใหเ้กิดการปฏิบติั เรียนรู้ และเป็นกรณีตวัอย่างเผยแพร่ต่อไป … 
 
ในการส่งเสริมเกษตรกรลดการปลกูพืชเชิงเดี่ยว ลดการใช้สารเคมี และหาวิธีที่เหมาะสมในการทํา
การเกษตรในพืน้ท่ีต้นนํา้ มีเกษตรกรในพืน้ที่โครงการเข้าร่วมจํานวน 31 ราย โดยโครงการได้สนบัสนนุ
งบประมาณแก่เกษตรกร เพื่อดําเนินการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ด้วย
วิธีการตา่งๆ ท่ีหลากหลาย 
 
 

รูปแบบการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต  
 

รูปแบบการผลติซึง่เกษตรกรได้เป็นผู้ตดัสนิใจปรับเปลีย่นและเลอืกชนิดพืชทีต่นเองสนใจ สว่นใหญ่เป็น
การลดพืชเชิงเดีย่วในพืน้ท่ีประมาณ 3-15 ไร่ตอ่ราย  โดยมีลกัษณะการดาํเนินงาน ดงันี ้

- ปลกูข้าวไร่และพืชสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน  รวมทัง้ปลกูพืชอื่นๆ เช่น กล้วย ไผต่า่งๆ 
หมอ่น ตา๋ว หวาย ไม้ผล งิว้แดง กล้วย มะคา่ มะแขน่ มะขม กาแฟ เมี่ยง เป็นต้น   

- ปลกูพืชเสริมในแปลงข้าวโพด เชน่ ยางพารา มะมว่ง และไม้ยืนต้นอื่นๆ เสริมในแปลงข้าวโพด
ในช่วง 2-3 ปีแรก ตอ่จากนัน้มีแผนจะเลกิปลกูข้าวโพด 

- การลดและเลกิใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ลดการเผาวชัพชืชว่ยลดปัญหาหมอกควนั 
- บางรายมีการเลีย้งสตัว์ เช่น ปลา ไก่ สกุร เป็นต้น 
- มีการพฒันาแหลง่นํา้ควบคูก่นัไป 
- ผลผลติที่ได้รับในช่วง 2 ปีแรก ได้แก่ ข้าว กล้วย หนอ่ไม้ เป็นต้น 
- การขยายพืน้ท่ีจากแปลงสาธิตที่โครงการสนบัสนนุ ไปยงัพืน้ท่ีอื่นๆ ของตนเองและเพื่อนบ้าน 
- ฯลฯ 
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ผลการด าเนินงาน 
การสง่เสริมแปลงสาธิตในพืน้ท่ีโครงการในครอบคลมุลุม่นํา้ยาว(2) หรือลุม่นํา้ยาว-อวน-มวบ ซึ่งมีพืน้ที่
ครอบคลมุตําบลต่างๆ ของอําเภอปัว อําเภอเมือง และอําเภอสนัติสขุ จงัหวดัน่าน ได้ดําเนินการผ่าน
กรรมการของแต่ละลุม่นํา้ย่อย  เพื่อสนบัสนนุเกษตรกรผู้สนใจและพร้อมจะปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตร 
รวมจํานวน 31 ราย 

1) ลุ่มน ้ายาว: ตําบลเมืองจงั อําเภอภเูพียง ตําบลตาลชุมและตําบลบ่อ อําเภอเมืองมีเกษตรกรเข้า
ร่วมจํานวน 10 ราย 

2) ลุ่มน ้าอวน: ตําบลอวน อําเภอปัวมีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวน 11 ราย 
3) ลุ่มน ้ามวบ:ตําบลป่าแลวหลวง ตําบลพงษ์ และตําบลดูพ่งษ์ อําเภอสนัติสขุมีเกษตรกรเข้าร่วม

จํานวน 10  ราย 

ลุ่มน า้ยาว 

กรณีตําบลตาลชมุ มีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวน 4 ราย พบว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
การประสานงานและติดตามผลร่วมกนัระหวา่งเกษตรกร คณะกรรมการลุม่นํา้ยอ่ยและ อบต. เป็นอยา่ง
ดี  พืน้ท่ีนีอ้ยู่ใกล้แหลง่นํา้ แม้ในช่วงหน้าแล้งจะมีปัญหาขาดแคลนนํา้บ้างก็ตาม โดยต้นไม้ที่ปลกูแทน
ข้าวโพดฯ ได้เติบโตเป็นอย่างดี ส่วนพืชล้มลกุก็เร่ิมให้ผลผลิต เช่น กล้วย ผกั และไผ่ ซึ่ง เกษตรกรยงัมี
ความภาคภมูิใจเป็นอย่างมากเพราะเห็นผลชัดเจน  ในขณะที่เกษตรกรบางรายสนใจที่จะปลกูไม้ผล
เพิ่มขึน้  บางรายได้ปลกูยางพาราซึง่ต้องการขยายพืน้ท่ีปลกูให้มากขึน้ สรุปโดยภาพรวมแล้ว เห็นได้ชดั
วา่มีป่าและไม้ยืนต้นเพิ่มขึน้ 

กรณีตําบลเมืองจงั  มีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวน 3 ราย  พบวา่เกษตรกรทกุรายยงัดําเนินการกนัเป็นอยา่ง
ดี และมีความมุง่มัน่ท่ีจะต้องการดําเนินการตอ่ไป อยา่งกรณีนายป่าน สมณะช้างเผือก ได้ดําเนินการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการผลิตในพืน้ที่ 7 ไร่ ได้มีการปลกูไผ่รวก หวาย สกั แต่ก็ยงัไม่เต็มพืน้ที่ นอกจากนี ้
ในพืน้ที่ยงัมีลําห้วยที่ได้ดูแลไว้ ในอนาคตอยากปลกูมะนาว มะม่วง ส่วนกรณีนางสุภาพ ตาชิด เร่ิม
เห็นผลชัดเจน มีการปลกูมะม่วงแทนข้าวโพด โดยเร่ิมจากการปลูกแซม และในปีหน้าก็จะเลิกปลูก
ข้าวโพดแล้ว นอกจากนีย้งัมีการปลกูพืชอาหารที่หลากหลาย และพฒันาแหลง่นํา้ควบคูก่นัไป 

สว่นกรณีตําบลบ่อ มีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวน 3 ราย  ซึ่งค่อนข้างยากในการประสานงานและติดตาม
ผล จึงทําให้ไมเ่ห็นผลการดําเนินงานท่ีชดัเจนนกั 

 

ต้นไม้ที่ปลูกแทนข้าวโพดฯ สูงเกนิศีรษะแล้ว เพื่อนบ้านเร่ิมสนใจ 
ส่วนกล้วยที่ปลูกไว้ กส็ามารถขายได้แล้ว และเหลือไว้แจกญาติๆ  
รู้สึกภูมิใจ ปีหน้าจะลดพืน้ที่ปลูกข้าวโพดฯ อีก 

สมาน  เขื่อนแก้ว ต.ตาลชมุ  อ.เมืองนา่น 
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 ลุ่มน า้อวน 

ลุม่นํา้นี ้มีตําบลอวนเพียงตาํบลเดียวที่อยูใ่นพืน้ท่ี ซึง่มีเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการแปลงสาธิต จํานวน 
11 ราย พบวา่มีการติดตามและประสานงานกนัน้อย อยา่งไรก็ดี มีเกษตรกรบางรายที่มีการดาํเนนิงาน
ที่ก้าวหน้าและชดัเจน โดยลดการใช้สารเคมี ลดพืน้ท่ีปลกูพืชเชิงเดี่ยวและสามารถเช่ือมตอ่กบัโครงการ
พฒันาอื่นๆ ในอนาคต 

อยา่งกรณี นางสมบูรณ์ ไชยตัน ได้ปรับเปลีย่นพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวโพดในบริเวณพืน้ท่ีลาดชนั 5 ไร่ ไป
ปลกูพืชหลากหลายชนิด เช่น ไผ ่มะมว่ง น้อยหนา่ และฝร่ัง ซึง่ได้เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลติได้บ้างแล้ว อนัท่ี
จริงแล้วไมไ่ด้มุง่หวงัรายได้มากนกั แตอ่ยากทําเป็นตวัอยา่งให้กบัผู้อื่นๆ ได้เห็น นอกจากนี ้นางสมบรูณ์ 
ยงัได้ขยายแนวคิดนี ้ไปยงัพืน้ท่ีอืน่ๆ ของตนเอง มีการปรับปรุงแหลง่นํา้ เลีย้งสตัว์ และปลกูพืชผกัไว้
รับประทาน 

สว่นกรณี นายสุบรรณ นรินทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู ่3 ได้ปรับพืน้ท่ี 10 ไร่ ติดกบัถนน ซึง่เดมิเป็นพืน้ท่ีปลกู
ข้าวโพดฯ มาปลกูไผร่วก และกล้วย โดยเร่ิมมีผลผลติกล้วยให้ได้รับประทานแล้ว และในอนาคตอนัใกล้
นา่จะมกีารเก็บเก่ียวหนอ่ไม้ เพื่อจําหนา่ยด้วย 
 

อันที่จริงแล้วไม่ได้มุ่งหวังรายได้มากนัก  
แต่อยากท าเป็นตัวอย่างให้กับผู้อ่ืนได้เหน็ 

นางสมบรูณ์  ไชยตนัต.อวน อ.ปัว 
 

 ลุ่มน า้มวบ 

ตําบลพงษ์มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 4 ราย ซึง่ได้มีดแูลรักษาพืน้ท่ีให้เป็นป่าธรรมชาติ  ดแูล
คคูลองและเส้นทางนํา้ นอกจากนี ้แปลงสาธิตตา่งๆ ก็ยงัมีการดําเนินงานตอ่เนื่อง โดยเฉพาะการทํานา
ร่องห้วย และการปลกูพืชหลากหลายชนิด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโครงการขยายผลโครงการหลวง 
โครงการฟืน้ฟูป่า พฒันาที่ทํากินโดยการสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกร แจกกล้าไม้หลากหลายชนิด เช่น 
หวาย การบูร และไม้ยืนต้น ซึ่งนบัว่าเป็นโอกาสดีที่แปลงสาธิตต่างๆ อยู่ในพืน้ที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง ซึง่มีการดําเนินงานในพืน้ท่ีอยู ่และได้มีการสนบัสนนุอยา่งตอ่เนื่อง 

กรณีนายคิ้น นาอิ่น ซึ่งมีพืน้ที่เกษตรในบริเวณที่สงู เคยประสบปัญหานํา้หลากและแรง  ทําให้พืน้ที่
เสียหายอยู่บ่อยครัง้ จึงได้มีการทําฝายรูปแบบต่างๆ ขึน้ ไม่ว่าฝายดิน ฝายหินทิง้ ฝายหลกัลอ ซึ่งเป็น
การถกูลองถกูลองผิดกนัมาตลอด เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ นายคิน้ ได้สร้างฝายเก็บกกันํา้และยกระดบันํา้
ให้สงูเพื่อทดนํา้เข้าสูน่า ตอ่จากนัน้ ได้ปลกูไม้ยืนต้นเสริมในพืน้ท่ีวา่ง เพื่อให้ดินบริเวณตอนบนของฝาย
อุ้มนํา้ได้ดีขึน้ เพิ่มความชุ่มชืน้ ลดแรงปะทะของฝนและนํา้ป่า พร้อมกบัปลกูพืชอื่นๆ เสริม โดยเฉพาะ
พืชอาหาร เช่น ตา๋ว เมี่ยง และไผต่า่งๆ มีการทํานาร่องห้วย ซึง่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ราบแคบๆ ริมห้วย
ที่มีอยูจํ่ากดั ให้สามารถเพิ่มผลผลติจากการทํานาดํา ซึง่จะได้ผลผลิตมากกว่าเมื่อเทียบกบัทํานาทัว่ไป 
ซึง่ใช้พืน้ท่ีมาก 
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กรณีแปลงเกษตร นายไชย แซ่โซ้ง ได้เร่ิมลดพืน้ที่ปลกูข้าวโพดและปรับพืน้ที่ วางแผนและจัดการใช้
ประโยชน์จากประปาภเูขา ที่เป็นแหลง่นํา้เดิมจากป่าต้นนํา้ขนุห้วย หนัมาทํานาแบบขัน้บนัได ปลกูผกั
สวนครัว หลงัฤดทูํานา ในบริเวณพืน้ท่ีราบริมนํา้ และในบริเวณพืน้ท่ีซึง่ปลกูข้าวไร่และข้าวโพดเลีย้งสตัว์
อยูแ่ล้ว ในการขดุนาขัน้บนัไดได้มีการปลกูหญ้าแฝกเสริม เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดินด้วย 

นอกจากนี ้เกษตรกรในตําบลพงษ์ เคยมีการขอคืนพืน้ท่ีเกษตรและไร่เหลา่บริเวณขนุนํา้หรือต้นนํา้ เพื่อ
มาจดัการเป็นป่าชุมชนมากว่า 15 ปีแล้ว แม้บางกรณีจะต้องใช้เงินหมู่บ้านไปซือ้คืน ปัจจุบนัองค์การ
บริหารตําบลพงษ์ ได้มีการจดัทําข้อบญัญัติท้องถ่ินในการดแูลรักษาป่าชุมชนดงักลา่ว นอกจากนี ้ได้มี
การสํารวจข้อมลูรายแปลงครบทกุหมู่บ้าน ซึ่งสํานกังานเกษตรอําเภอสนัติสขุได้นําไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับข้อมลูการขึน้ทะเบียนเกษตร  

ตําบลดู่พงษ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 4 ราย โดยได้ลดพืน้ที่ปลกูข้าวโพดฯ และปรับเป็น
สวนเมี่ยง สวนผสม และจะปลกูพืชอื่นๆ เพิ่มเติม  นอกจากนีไ้ด้เน้นการดแูลรักษาป่าชุมชนควบคู่กับ
พฒันาแหล่งนํา้ โดยการบํารุงเส้นทางนํา้ธรรมชาติและการสร้างอ่างเก็บนํา้ขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก และยงัได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาดําเนินงาน
โครงการปลกูป่าแนวกนัชน สําหรับการคืนพืน้ที่ทํากิน มีความเป็นไปได้ยาก เพราะมีประชากรเพิ่มขึน้
ทกุวนั  จึงคิดถึงเร่ืองการรักษาพืน้ท่ีป่าที่มีอยูม่ากกวา่ 

กรณีแปลงเกษตรนางพิมพ์ศิลป์ นกยูงทอง  นับเป็นพืน้ที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุมชนและเส้นทาง
คมนาคม สภาพพืน้ท่ีลาดชนั ไมม่ีแหลง่นํา้ เดิมเคยปลกูข้าวโพดฯ และมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนไป
ปลกูพืชชนิดอื่นๆ มาก่อน เนื่องจากไม่ต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีและสารกําจดัวชัพืชอีกต่อไป จึงได้ปรับพืน้ที่
โดยการตัดหญ้า พรวนดินเล็กน้อย เพื่อปลกูพืชอื่นทดแทนข้าวโพดฯ เช่น กาแฟ เมี่ยง มะขาม และ
มะขามป้อม ปัจจุบนัพืน้ที่บริเวณนีม้ีความร่มร่ืนและชุ่มชืน้มากขึน้  เห็นได้ชดัว่าการพงัทลายของหน้า
ดินลดลง รู้สกึสบายใจที่ไมต้่องสมัผสักบัสารเคมีและเร่ิมเก็บเก่ียวใบเมี่ยงไว้ขายได้บ้างแล้ว 
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สว่นตําบลป่าแลวหลวง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 2 ราย ปัจจุบนั แปลงสาธิตที่ได้รับการ
สนบัสนนุจากโครงการได้ประสบอทุกภยัและไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่  สําหรับพืน้ที่ตําบล
ป่าแลวหลวงนี ้  ในอดีตที่ผ่านมามีการเปลี่ยนพืน้ที่ปลกูสกัและไม้ผล แล้วเปลี่ยนมาปลกูข้าวโพดเป็น
จํานวนมาก แต่ปัจจุบนั กระแสการทําเกษตรผสมผสานก็ได้มีกว้างขวางมากขึน้  โดยองค์การบริหาร
สว่นตําบลจัดหากล้าไม้มาสนบัสนุนเป็นระยะๆ รวมถึงการจัดตัง้งบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมตาม
แนวทางโครงการปิดทองหลงัพระฯ ในขณะเดียวกนัก็มีกิจกรรมการอนรัุกษ์ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง มี
การสาํรวจฐานและจดัทําข้อมลูรายแปลงในเกือบทกุหมูบ้่าน (ยกเว้น หมูท่ี่ 2  หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 8) 

 

นอกจากการลดพืน้ที่ปลูกข้าวโพดฯ  
ปรับเป็นสวนเม่ียง สวนผสม และปลูกพืชอ่ืนๆ เพิ่มเตมิแล้ว 
ยังมีการดูแลรักษาป่าชุมชน และพัฒนาแหล่งน า้ควบคู่ไปด้วย 

เกษตรกร ต.ดูพ่งษ์ 
 

สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป   
 

สิง่ที่เกษตรกรแปลงสาธิตจะดําเนินการต่อไป มีทัง้การดําเนินการในแปลงเดิม และการขยายแปลง 5-
10 ไร่ โดยการเตรียมดิน เตรียมปุ๋ ยคอกบํารุงดิน จดัหากล้าไม้ ปลกูกล้าไม้ นอกจากนี ้จะมีขดุลอกแหลง่
นํา้ จดัทําถงัเก็บนํา้ฝน จดัระบบนํา้ขดุบอ่เลีย้งปลาเตรียมพืน้ท่ีและโรงเรือนเลีย้งไหม 
 

สําหรับชนิดพืชที่เกษตรกรสนใจจะปลกูเพิ่มเติม ประกอบด้วย พืชสําหรับไว้รับประทานและใช้สอยใน
ครัวเรือน และพืชที่สามารถนําผลผลติไปขายเพื่อสร้างรายได้ ดงันี ้ 

- ไผ่  ได้แก่ ไผห่วาน ไผต่ง ไผร่วก ไผกิ่วตง ไผป่่า 

- ไม้ผล ได้แก่ มะขามเปรีย้ว ลองกอง เงาะ มะพร้าวนํา้หอม ลาํไย น้อยหนา่ มะมว่ง ฝร่ัง เป็นต้น 

- ไม้ยนืต้น ได้แก่ ยางพารา สกัทอง ตะเคียน ชิงชนัยางนา ประดู่ เป็นต้น  
- ไม้ท้องถิน่ ได้แก่ มะแขวน่ งิว้แดง เมี่ยง ตา๋ว เป็นต้น 

- พืชล้มลุกและผักสวนครัว ได้แก่ ถัว่เขียว ถัว่ดํา มะนาว และกล้วย  
 

สาํหรับแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ที่เกษตรกรได้กําหนดร่วมกนั มีดงันี ้

1) การขยายเครือขา่ยและสร้างแรงจงูใจการคืนป่าต้นนํา้การดแูลรักษาลาํนํา้ธรรมชาติ 
2) การพฒันาพืน้ท่ีเกษตรให้เกิดผลผลติที่ดี 
3) การสง่เสริมเกษตรกรปลกูพืชโดยคิดอย่างรอบด้าน เช่น หากห่างไกลเส้นทางคมนาคม ไม่ควร

สง่เสริมปลกูไม้ผล หากจะสง่เสริมการปลกูไม้ยืนต้น ต้องพิจารณาเร่ืองสทิธิในท่ีดิน เป็นต้น  
4) ควรส่งเสริมการปลกูพืชที่หลากหลายมากว่าการปลกูยางพารา เพราะหากปลกูยางพารากัน

มาก ตอ่ไปราคาจะตํ่าลง ซึง่ปัจจบุนัราคาได้เร่ิมลดลงแล้ว 
5) การสง่เสริมเกษตรกรทําแปลงสาธิต ควรสนบัสนนุให้เกิดรูปธรรม นา่จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี 
6) การจดัการลุ่มนํา้ย่อยควรมีแผนและทิศทางในอนาคตที่ชดัเจน และนํามาเป็นกองทุนสําหรับ

การดําเนินงานในลุม่นํา้ย่อย  
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สรุปการติดตามผลแปลงสาธิต ครัง้ที่ 1 (เมษายน 2554) 

ช่ือเกษตรกร ต าบล พืน้ที่ ลักษณะพืน้ที่ 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง 

ลุม่นํา้ยาว        
1. นายสมาน   เข่ือนแก้ว ตาลชมุ 5 ไร่ ที่ราบสลบัทีล่าดชนั ใกล้แหลง่นํา้ 

หน้าดินตืน้ มีหินและกรวดผสม 

   ปลกูกล้าไม้หลากหลายชนิด  ทําทางระบายนํา้ ปลกูต้นไม้เพ่ือชว่ยป้องกนัการกดัเซาะ
บริเวณทางนํา้  รักษาป่าร่องห้วย และป่าต้นนํา้ไว้  

2. นายเหวียน  จนัฝุ่ น ตาลชมุ 10 ไร่ ที่ดอน ใกล้แหลง่นํา้  
มีหินและกรวดผสม 

   ดินเสื่อมสภาพมาก  ชัน้หน้าดินหมด  ไมมี่การบํารุงดินและปลกูพืชปุ๋ ยดิน ปลกูยางพารา  
ข้าวไร่  ข้าวโพดร่วมยาง  อาจมีการพงัทลายของหน้าดนิได้ 

3. นายเร่ิม  ยอดหล้า ตาลชมุ 10 ไร่ ที่ลาดชนั  ใกล้แหลง่นํา้มีหินและ
กรวดผสม 

   สวนยางเชิงเดี่ยว’บนที่เนิน ไมล่าดชนัมาก 

4. นางเพียร  ต๊ะวิไชย ตาลชมุ 5 ไร่ ที่ราบใกล้อา่งเก็บนํา้ สภาพดินดี    ปลกูยางพารา ไมมี่การบํารุงดิน  

5. นายสมาน  ระวิโสด บอ่ 8 ไร่ ที่ราบสลบัที่ดอนและชนัดินดี  
ใกล้แหลง่นํา้ 

   ปลกูไม้หลายชนิด ดินดี ใกล้แหลง่ต้นนํา้ และ ป่าร่องห้วย จะปลกูยางพาราร่วม,ปลกูไม้ผล  
ปลกูสวนไผ่ไว้ 2 แปลง, ปลกูหมอ่นกําลงัจะเลีย้งไหม     

6. นายสมคิด  แหวนคํา บอ่  7 ไร่ ที่ดอน ดินดี ใกล้แหลง่นํา้    ปลกูไม้ผลหลายชนิด  (ไมไ่ด้พบตวั  ตดิตอ่และนดัหมายไมไ่ด้)   

7. นางรุ่งทิพย์  ต๊ะลี บอ่ 8 ไร่ ที่ดอน ดินดี ใกล้แหลง่นํา้    ปลกูไม้หลายชนิด ดินดี ใกล้แหลง่ต้นนํา้น่านและ ป่าร่องห้วยปลกูยางพาราร่วม แตข่าด
ความรู้เร่ืองการปลกูยางพารา, เลีย้งหมแูตย่งัไมมี่การจดัการที่ดี, เลีย้งปลาดกุในบอ่ใกล้
แหลง่นํา้ 

8. นายป่าน  สมณะช้างเผือก เมืองจงั 3 ไร่ ที่ราบ ดินดี ใกล้แหลง่นํา้    ปลกูต้นไม้หลายชนิด  ดินดี  ใกล้แหลง่ต้นนํา้มีการจดัการป่าชมุชน-ป่าอนรัุกษ์ และ วงัปลา  

9. นายอนนัต์  สริุยศ เมืองจงั 8 ไร่ ที่ดอน ดินดี ใกล้แหลง่นํา้    ปลกูกล้าไม้หลายชนิดผสมกนัในแปลง  ดินเสื่อม  ขาดแหลง่นํา้,มีร่องห้วยแตแ่ล้งไมมี่นํา้ 
ปลกูกาแฟในแปลงอ่ืน แตข่าดความรู้เร่ืองกาแฟ 

10. นางบญุป๋ัน  สองสีขวา เมืองจงั 7 ไร่ ที่ดอน ใกล้แหลง่นํา้  
มีหินและกรวดผสม  

   ปลกูกล้ามะมว่ง  ขาดการบํารุงดิน ไถพรวนและปลกูพืชให้ปุ๋ ยดินมีร่องห้วยแตนํ่า้แห้ง มีไม้
ดัง้เดิมแตต่ดัทิง้หมด 

11. นางสภุาพ  ดาชิด เมืองจงั 5 ไร่ ที่ราบสลบัที่ดอน ใกล้แหลง่นํา้ 
 มีหินและกรวดผสม 

   ปลกูไม้หลายชนิดผสมกนัในแปลง ดินเสื่อมไมมี่การไถพรวนไถกลบ ปลกูพืชบํารุงดิน, ปลกู
กาแฟในแปลงอ่ืนแตข่าดความรู้เร่ืองกาแฟ , มีไม้ท้องถ่ินหลากหลายนา่สนใจมากแตต่ดัทิง้
โดยเฉพาะ ต้นหมี ่

ลุม่นํา้อวน        

12. นายสมบตัิ  กกุไชย อวน 10 ไร่  พืน้ที่ดอน ดินดี    มีไม้ท้องถ่ินหลากหลายชนิดในแปลงแตต่ดัทิง้  ปลกูกล้าไม้ใหมข่าดการดแูลกล้าไม้บางต้น
ตาย  นําววัมาเลีย้งในแปลง ววักินกล้าไม้ใหมท่ี่นํามาปลกู  ไมมี่การทําร่องนํา้และไมป่ลกูไม้
เพ่ือกนัการกดัเซาะบริเวณที่เป็นทางนํา้ไหล 

file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-2%20เหวียน%20%20จั่นฝุ่น.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-3%20เริ่ม%20%20%20ยอดหล้า.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-4%20เพียร%20%20ต๊ะวิไชย.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-5%20สมาน%20ระวีโสด.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-6%20สมคิด%20แหวนคำ.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-7%20รุ่งทิพย์.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-10%20บุญปั๋น%20สองสีขวา.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-11%20สุภาพ%20%20ดาชิต.pdf
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13. นายจนัทร์  ไชยตนั อวน 6 ไร่ ที่ลาดชนั    มีต้นไม้หลายชนิดในแปลง  ปลกูกล้าไม้ใหมห่ลายชนิด พืน้ที่มีความลาดชนั ติดทางหลวง 

14. นางนฤมล  นะรินทร์ อวน 5 ไร่ ที่ลาดชนั    สภาพดินเสื่อมมาก ไมมี่ต้นไม้ใหญ่ในแปลง  ไมไ่ด้ปลกูกล้าไม้ใหมโ่ดยให้เหตผุลวา่กําลงัจะ
ทําถนน พืน้ที่มีความลาดชนัสงูมาก  ติดทางหลวง และมีดินยบุดนิไหลบริเวณใกล้เคียง 

15. นางสมบรูณ์  ไชยตนั อวน 5 ไร่ ที่ลาดชนั    พืน้ที่มีความลาดชนัสงูมาก  ปลกูยางพารา  สภาพดินเสื่อมมาก ไมมี่การดแูลปรับปรุงบํารุง
ดิน ติดทางหลวง  

16. นายนนท์  อดุนนั อวน 10 ไร่ ที่ดอนสลบัที่ลาดชนั มีกรวดผสม    มีไม้ท้องถ่ินหลายชนิดในแปลง  แตต่ดัทิง้ไป โดยเก็บไว้เฉพาะไม้ใหญ่ 3 ต้น   ปลกูกล้าไม้
ใหม ่แตข่าดนํา้ ขาดการบํารุงดิน  ไมมี่การปลกูไม้ร่องห้วย หรือปลกูเพ่ือกนัการกดัเซาะ
บริเวณร่องห้วย 

17. นายสบุรรณ  นรินทร์ อวน 10 ไร่ ที่ดอน ใกล้แหลง่นํา้     พืน้ที่ลาดชนัมาก  สภาพดินเสื่อมปลกูไผ่เชิงเดี่ยวทัง้แปลง มีร่องห้วยแห้งมากปลกูกล้วย
เล็กน้อย ขาดนํา้ มีการไถทําถนนถึงแปลง 

18. นายลอย  พรมคํา อวน 12 ไร่ ที่ราบสลบักบัที่ดอน ใกล้แหลง่นํา้    ที่ราบ  สภาพดินเสื่อม  ปลกูไผ่เชิงเดี่ยวทัง้แปลง 

19. นายกลิ่นศกัดิ์  ไชยเสน อวน 5 ไร่  ที่ราบ    ปลกูไม้หลายชนิดในแปลง ที่ลาดชนั มีป่าร่องห้วย  ขาดการดแูลปรับปรุงฟืน้ฟดูิน  

20. นายจรัส  อดุนนั อวน 5 ไร่  ที่ราบดินด ี    เป็นที่ราบ  มีไม้ผลและไม้ท้องถ่ินในแปลง  ปลกูกล้าไม้สกัเพ่ิมในโครงการ, มีทางระบายนํา้  
ปลกูต้นไม้ริมร่องทางระบายนํา้  สภาพดินไมเ่สื่อมมาก  

21. นายจนัทร์  กาญจะแสน อวน  ที่ดอน ใกล้แหลง่นํา้    ที่ราบ สภาพดินเสื่อม ปลกูยางพาราเชิงเดี่ยวทัง้แปลง ต้องการความรู้เร่ืองการปลกูยางพารา 

ลุม่นํา้มวบ        
22. นายคืน้  นาอ่ิน พงษ์ 6 ไร่ ที่ราบ ที่ลาดชนั ใกล้แหลง่นํา้    ปลกูไม้หลายชนิดในแปลง  ดินดีมีการดแูลปลกูพืชให้ปุ๋ ยดิน ใกล้แหลง่นํา้  รักษาสภาพป่า

ร่องห้วย และปลกูเสริม  เลีย้งไก่  มีการแก้ปัญหาเร่ืองการจดัการระบบนํา้เข้าแปลงเกษตร 
และพลิกฟืน้สภาพแปลงได้ผลดีทัง้ที่เคยประสบปัญหานํา้ทว่ม นํา้หลากมาตลอด  

23. นายเสนอ  ออ่นนา พงษ์ 10 ไร่ ที่ลาดชนั ใกล้แหลง่นํา้    พืน้ที่ลาดชนั  ดินเสื่อมสภาพมากเน่ืองจากการใช้สารเคมี  แห้งแล้ง  ไมมี่พืชร่องห้วย  ขาดนํา้  
ปลกูกล้าสกัในแปลง มีไม้ท้องถ่ินขึน้หลากหลายชนิดตดัทิง้ ไมมี่การบํารุงดิน  

24. นางบวัผดั  สธุรรม พงษ์ 8 ไร่ ที่ดอน ดินดีใกล้แหลง่นํา้    พืน้ที่ลาดชนั ดินเสื่อมสภาพจากการปลกูข้าวโพดและใช้สารเคมี  ได้มีการทําบนัไดดินเพ่ือให้
เกิดความชืน้ในดิน ป้องกนัการชะล้าง เป็นต้น  ปลกูพืชร่องห้วยมีความหลากหลาย  มีพืช
อาหาร   มีการปลกูไม้ชนิดตา่ง ๆ เพ่ิมบริเวณพืน้ที่สนัเขาเพื่อให้เกิดพืน้ที่สีเขียว กนัแรงปะทะ
ของลม ชว่ยการยดึเกาะหน้าดิน บริเวณพืน้ที่ที่ลาดชนัได้ถกูกนัไว้เป็นพืน้ทีป่่า 

25. นายไชย  แซโ่ซ้ง พงษ์ 4 ไร่ ที่ดอน ดินดี ใกล้แหลง่นํา้    ทําเกษตรตามประเพณีของชาติพนัธุ์เม่ียน เชน่ ปลกูข้าวไร่  เลีย้งววั  เดิมสภาพที่ดินมีความ
ลาดชนั หน้าดินถกูชะล้างไปมากจากการทํานาและปลกูข้าวโพด จงึขดุนาใหมป่รับสภาพดิน  
ทําบนัไดดนิป้องกนัการชะล้าง  ปลกูหญ้าแฝก  อนรัุกษ์ป่าร่องห้วยไว้เป็นแหลง่อาหาร  

26. นางพิมพ์ศิลป์  นกยงูทอง ดูพ่งษ์ 5 ไร่ ที่ลาดชนั    แปลงเป็นมรดกตกทอด มีไม้ใหญ่หลายชนิด ปลกูกล้าไม้ท้องถ่ินเพ่ิมหลายชนิด สภาพดินดี 

file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-2%20จันทร์%20%20ไชยตัน.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-3%20นฤมล.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-6%20สุบรรณ%20%20นรินทร์.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-7%20ลอย%20%20พรมคำ.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-8%20กลิ่นศักดิ์.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-9%20จรัส%20อุดนันท์.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-10%20จันทร์%20กาญจะแสน.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-1%20คื้น.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-2%20เสนอ%20%20อ่อนนา.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-3%20บัวผัด%20สุธรรม.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-4%20ไชย%20%20แซ่โซ้ง.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-5%20พิมพ์ศิลป์.pdf
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นํา้ในร่องห้วยเร่ิมมีมากขึน้เน่ืองจากปลกูต้นไม้หลากหลาย มีป่าร่องห้วย  มีแปลงปลกู
ยางพารา   สนใจเร่ืองการใช้ประโยชน์จากพืชสมนุไพร 

27. นายล้วน  สทุธเขต ดูพ่งษ์ 6 ไร่ ที่ดอนสลบักบัที่ลาดชนั 
หน้าดินตืน้ 

   สภาพดินเสื่อมมาก เน่ืองจากใช้สารเคมีมาก ไม่มีการบํารุงดิน  มีวชัพืชขึน้คลมุสงูมากปก
คลมุกล้าไม้ คือ ต้นงิว้  ขาดนํา้  กล้าไม้สว่นใหญ่ตาย 

28. นายแทน  จนัอ้น ดูพ่งษ์ 15 ไร่ ที่ราบ    ปลกูไม้หลายชนิดในแปลง  ซึง่เป็นที่ลาดชนั ขาดการดแูลปรับปรุงฟืน้ฟดูิน ไมมี่การทําคนั
ทวัร์ หรือการป้องกนัการพงัทลายของดิน  มีการตดัถนนเข้าในพืน้ที่ในบริเวณกว้าง  

29. นายเลิง  อิทธิรักษ์ ดูพ่งษ์ 10 ไร่ ที่ราบสลบักบัที่ดอน ใกล้แหลง่นํา้    ปลกูยางพาราเชิงเดี่ยว พืน้ที่เป็นที่ลาดชนั  มีร่องห้วย แตไ่มมี่ป่าร่องห้วย  ขาดการดแูล
ปรับปรุงฟืน้ฟดูิน  ไมมี่การทําคนัทวัร์ในแปลงนี ้หรือการป้องกนัการพงัทลายของดิน  มี
ความรู้และ ประสบการณ์เก่ียวกบัยางพาราดี 

30. นายประเสริฐ  ธรรมสละ ป่าแลวหลวง 4 ไร่ ที่ดอน มีร่องรอยดินโคลนถลม่    เป็นสวนดัง้เดิมจงึมีไม้ผลขนาดใหญ่หลายชนิด  ปลกูกล้าไม้เพ่ิมหลายชนิด  สภาพดินดี 
เน่ืองจากมีความใสใ่จในการดแูลปรับปรุงดิน  นํา้ดีเน่ืองจากมีการขดุบอ่ปลา คอ่ยสบูนํา้รด
ต้นไม้ในแปลง  มีการดแูลร่องนํา้ ปลกูไม้ร่องห้วยไว้เป็นแหลง่อาหาร 

31. นายสวสัดิ์  ราชสาร ป่าแลวหลวง 10 ไร่  ที่ดอน มีกรวดและหินผสม  
มีร่องรอยดินโคลนถลม่ 

   พืน้ที่ลาดชนั  แห้งแล้ง ดินเสื่อมสภาพมากจากการใช้สารเคมี ไมมี่พืชร่องห้วย  ขาดนํา้   
ปลกูกล้าไม้หลายชนิดในแปลง มีไม้ท้องถ่ินขึน้หลายชนิดแตต่ดัทิง้ ไมมี่การฟืน้สภาพและ
การบํารุงดิน  

หมายเหตุ: 
- กรณีทีด่ี   ควรเผยแพร่และขยายผล  เน่ืองจากได้มีการบริหารจดัการแปลงโดยลงมือท าจริง น างบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์และบรรลวุตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการเป็นพี่เลีย้งสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมให้แปลงเกษตรเป็นแปลงสาธิต ได้อยา่งสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เชน่ การเพ่ิมพืน้ที่สีเขียว  
การลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  
การจดัการแปลงสาธิตเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกร จงึควรพิจารณาขยายพืน้ที่แปลงสาธิตในพืน้ที่ที่มีคณะกรรมการชดุดงักลา่ว 

- กรณีปานกลาง  ควรให้ค าแนะน าและเพ่ิมเติมองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการด าเนินงานให้มีความชดัเจนเพ่ือเป็นกรณีที่ดีตอ่ไป 
- กรณีทีต้่องปรับปรุง   เพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ/หรือสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์โครงการ 

file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-7%20แทน.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-9%20ประเสริฐ.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-10%20สวัสดิ์.pdf
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สรุปการติดตามผลแปลงสาธิต ครัง้ที่ 2 (กนัยายน 2555) 

ช่ือเกษตรกร ต าบล 
 

พืน้ที่  
 

การปรับปรุงดูแลพืน้ที่ 
 

ชนิดพืชและสัตว์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
ปัญหาและอุปสรรค ผลผลิต 1 2 3 4 5 

ลุม่นํา้ยาว            
1. นายสมาน   เข่ือนแก้ว ตาลชมุ 5 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวน  

ใสปุ่๋ ยชีวภาพ/มลูสตัว์ 
ยางแดง งิว้แดง เงาะ กล้วย ไผ่เปราะ มะก้อ 
ไผ่ซาง หมอ่น หวาย ตา๋ว ฯลฯ 

กล้วยหน่อไผ่
ซาง 

     ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้ง  
ขาดวสัดเุพาะกล้าไม้ 

2. นายเหวียน  จนัฝุ่ น ตาลชมุ 10 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวนใสปุ่๋ ยชีวภาพ/
มลูสตัว์ขดุลอกลาํห้วย 

ยางพารา ไผ่เปราะ ไผ่หวาน  
ข้าวไร่ ข้าวโพดฯ พืชผกัอาหาร 

หน่อไผ่      - ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้ง  
ขาดวสัดเุพาะกล้าไม้ 

3. นายเร่ิม  ยอดหล้า ตาลชมุ 10 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวน ใสปุ่๋ ยชีวภาพ/
มลูสตัว์ ขดุลอกลาํห้วย 

ยางพารา งิว้แดง กล้วย ตา๋วข้าวโพดฯ   
ข้าวไร่ กล้วย 

 กล้วย     - ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้ง 

4. นางเพียรต๊ะ  วิไชย ตาลชมุ 5 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวน ใสปุ่๋ ยคอก ยางพารา ไผ่รวก ไผ่หวาน มะมว่ง มะขาม หน่อไผ่  -    ขาดกล้าไม้  
5. นายสมาน  ระวิโสด บอ่ 8 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวนใสปุ่๋ ยคอก ไผ่ซาง สกัทอง หมอ่นเลีย้งไหม มะนาว

มะแข่น ข้าวโพดฯ 
หน่อไผ่ซาง      ขาดกล้าไม้  

6. นายสมคิด  แหวนคํา บอ่  7 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวนใสปุ่๋ ยคอก ลําไย มะยมชิด ฝร่ัง มะมว่ง มะนาวไผซ่าง หน่อไผ่ซาง      ขาดกล้าไม้ 
7. นางรุ่งทิพย์  ต๊ะลี บอ่ 8 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวน ใสปุ่๋ ยคอก ยางพารา สกัทอง ไผ่รวก กล้วย  งิว้แดง 

สกุร  ไก่ 
หน่อไผ่ กล้วย  
ไก่ ลกูสกุร 

     ขาดกล้าไม้ 

8. นายป่าน  สมณะช้างเผือก เมืองจงั 3 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวนใสปุ่๋ ยคอก ไผ่รวก ไผ่ตง ไผ่หวาน สกัทอง งิว้แดง หน่อไผ่      ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้งขาดกล้าไม้ 
9. นายอนนัต์  สริุยศ เมืองจงั 8 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวน ไผ่รวก สกัทอง งิว้แดง หน่อไผ่  -  -  ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้งขาดกล้าไม้ 
10. นางบญุป๋ัน  สองสีขวา เมืองจงั 7 ไร่ ไถพรวน  ใสปุ่๋ ยเคมีบางสว่น  

ขดุลอกลาํห้วย ทําคนักัน้นํา้ 
มะมว่ง ไผ่รวก สกัทอง หวาย ข้าวโพดฯ - -    - ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้งขาดกล้าไม้ 

11. นางสภุาพ  ดาชิด เมืองจงั 5 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวน 
ใสปุ่๋ ยคอกรดนํา้ 

มะมว่ง ไผ่รวก มะนาว กาแฟ เงาะ มงัคดุ 
หวาย งิว้แดง ตา๋ว ข้าว กล้วย  

ข้าว  หน่อไผ่
รวก 

 -    ขาดนํา้ในชว่งหน้าแล้ง 
ขาดเคร่ืองมือทางการเกษตร 

ลุม่นํา้อวน            
12. นายสมบตัิ  กกุไชย อวน 10 ไร่  ขดุสระไมเ่ผา ไมใ่ช้สารเคมี ไผ่เห็ด ต้นไม้ธรรมชาติ ปลา หน่อไม้ เห็ด       ขาดนํา้ในชว่งหน้าแล้ง 
13. นายจนัทร์  ไชยตนั อวน 6 ไร่ ตดัหญ้าปีละ 2 ครัง้ กล้วยไผ่ ยางพารา  กล้วย ก๋ง      ด้วงกวา่งกดัหน่อไม้ 
14. นางนฤมล  นะรินทร์ อวน 5 ไร่ ตดัหญ้า ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ น้อยหน่า มะมว่ง ฝร่ัง -      ขาดนํา้ในชว่งหน้าแล้ง 
15. นางสมบรูณ์  ไชยตนั อวน 5 ไร่ ตดัหญ้า ทําแนวกนัไฟ ยางพาราผกัสวนครัว พืชผกั    -   
16. นายนนท์  อดุนนั อวน 10 ไร่ ตดัหญ้า ไถพรวน ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ไผ่รวก เงาะ มะนาว ลําไย สกั หน่อไผ่      ขาดนํา้ในชว่งหน้าแล้ง 

file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-2%20เหวียน%20%20จั่นฝุ่น.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-3%20เริ่ม%20%20%20ยอดหล้า.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-4%20เพียร%20%20ต๊ะวิไชย.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-5%20สมาน%20ระวีโสด.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-6%20สมคิด%20แหวนคำ.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-7%20รุ่งทิพย์.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-10%20บุญปั๋น%20สองสีขวา.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ย-11%20สุภาพ%20%20ดาชิต.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-2%20จันทร์%20%20ไชยตัน.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-3%20นฤมล.pdf
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ช่ือเกษตรกร ต าบล 
 

พืน้ที่  
 

การปรับปรุงดูแลพืน้ที่ 
 

ชนิดพืชและสัตว์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
ปัญหาและอุปสรรค ผลผลิต 1 2 3 4 5 

17. นายสบุรรณ  นรินทร์ อวน 10 ไร่ ตดัหญ้า ไผ่รวก กล้วย กล้วย -   - - - 
18. นายลอย  พรมคํา อวน 12 ไร่ ตดัหญ้าสม่ําเสมอ ไผ่รวก เงาะ แซมข้าวโพดฯ -      ขาดนํา้ในชว่งหน้าแล้งดินไมด่ ี
19. นายกลิ่นศกัดิ์  ไชยเสน อวน 5 ไร่  ตดัหญ้าปีละ 2 ครัง้ สกั -    - - ต้นทนุในการตดัหญ้า 
20. นายจรัส  อดุนนั อวน 5 ไร่  ตดัหญ้า ไผ่รวก สกั กล้วย  กล้วย   - - - - 
21. นายจนัทร์  กาญจะแสน อวน  ตดัหญ้า ยางพารา - - - - - - ต้นทนุในการตดัหญ้า 
ลุม่นํา้มวบ            
22. นายคืน้ นาอ่ิน พงษ์ 6 ไร่ ปรับปรุงฝายเก็บนํา้ ตา๋ว เม่ียง มะขม สกั พืชผกัสวนครัว พืชผกั  -    นํา้ไหลแรง ฝายพงั ต้นทนุตดัหญ้า 
23. นายเสนอ  ออ่นนา พงษ์ 10 ไร่ ตดัหญ้า ยางพารา ลิน้จี่  สกัทอง - -   -  การเผาวชัพืชและใช้สารเคมีแปลง

ใกล้เคียง 
24. นางบวัผดั สธุรรม พงษ์ 8 ไร่ ขดุคนัดิน ตดัหญ้า ยางพารา ไผ่ ตา๋ว จนัทร์ทอง มะคา่โมง 

น้อยหน่า กระถินเทพ 
ไผ่ พืชตาม
ธรรมชาติ 

   -  ต้นทนุในการตดัหญ้า 

25. นายไชย แซโ่ซ้ง พงษ์ 4 ไร่ ปรับที่นาเป็นร่องห้วย ข้าวนา มะมว่งป่า ตา๋ว หวาย ข้าว    - - การปรับพืน้ที ่
26. นางพิมพ์ศิลป์ นกยงูทอง ดูพ่งษ์ 5 ไร่ ตดัหญ้า กาแฟ เม่ียง มะขม มะขามป้อม ใบเม่ียง     - พืน้ที่หา่งไกล  

ไมมี่เอกสารสิทธิ 
27. นายล้วน สทุธเขต ดูพ่งษ์ 6 ไร่ ตดัหญ้าปีละ 2 ครัง้ ใสปุ่๋ ยเคมี งิว้แดง -  -    ต้นทนุในการตดัหญ้า 
28. นายแทน จนัอ้น ดูพ่งษ์ 15 ไร่ ตดัหญ้า ใสปุ่๋ ยอินทรีย์ งิว้แดง ไผ่ หวาย สกั ไผ่รวก 

พืชตามธรรมชาติ 
หวาย หน่อไม้ 
เห็ดธรรมชาติ 

- -  - - ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้งไม้โตช้า 

29. นายเลิง  อิทธิรักษ์ ดูพ่งษ์ 10 ไร่ ตดัหญ้า ใสปุ่๋ ย ยางพารา ลําไย มะมว่ง ข้าวไร่ เงาะ กระท้อน 
สกัทอง  

ข้าวไร่       ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้ง 
 

30. นายประเสริฐ  ธรรมสละ ป่าแลวหลวง 4 ไร่ ตดัหญ้า ใสปุ่๋ ยอินทรีย์ เสริมคนั
สระเก็บนํา้ 

ไผ่ หวาย กระท้อน ฝร่ัง มะนาว เงาะ 
ยางพารา สกัทอง ปลา 

หน่อไผ่ 
มะนาว ปลา 

     ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้ง 
นํา้หลากชว่งหน้าฝน 

31. นายสวสัดิ์ ราชสาร ป่าแลวหลวง 10 ไร่  ตดัหญ้า มะนาว มะเยาหิน ส้มโอ ไผ่ สกั ประดู ่ ไผ่  -   - - ขาดนํา้ชว่งหน้าแล้ง 
นํา้หลากชว่งหน้าฝน 

หมายเหตุ:ประโยชน์อ่ืนๆ  1=สภาพพืน้ที่ชุม่ชืน้มากขึน้ 2= การพงัทลายหน้าดินลดลง 3= ผลดีตอ่สขุภาพ 4= มีการทํากิจกรรมร่วมกนั 5= ได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน 

file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-6%20สุบรรณ%20%20นรินทร์.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-7%20ลอย%20%20พรมคำ.pdf
file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/อ-8%20กลิ่นศักดิ์.pdf
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file:///D:/SGA/PEI/แปลงสาธิต/แปลงสาธิต/ม-10%20สวัสดิ์.pdf
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บทสรุปและบทเรียน 
 

จากผลลพัธ์ที่ต้องการให้จงัหวดัและท้องถ่ินมีขีดความสามารถในการบรูณการประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
ความยากจนเข้าสูร่ะบบแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันาท้องถ่ินนัน้ โครงการ PEI ในจงัหวดัน่าน จึง
ได้กําหนดกิจกรรมตา่งๆ ขึน้ เพื่อขบัเคลือ่นให้เกิดผลลพัธ์ดงักลา่ว 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ 
การประเมินคุณค่าระบบนิเวศ ซึ่งดําเนินการโดยสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกบัคณะทํางานในระดบั
ท้องถ่ิน 3 ตําบล โดยมีความร่วมมือจากคณะทํางานระดบัจงัหวดั พบวา่ ระบบนิเวศป่าไม้อนัเป็นระบบ
นิเวศหลกัที่ครอบคลมุพืน้ที่สว่นใหญ่ของจงัหวดัน่าน มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด จนเหลือประมาณ
ร้อยละ 70 ของพืน้ที่จงัหวดั ในปี 2552  เนื่องจากได้เปลี่ยนไปเป็นพืน้ที่เกษตรกรรมที่มุ่งการผลิตเชิง
พาณิชย์ มีการขยายพืน้ท่ีปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในพืน้ที่ลาดชนัและพืน้ที่สงูอย่างชดัเจน แม้ว่าจะปลกู
ได้ปีละครัง้  นอกจากนี ้ยงัมีการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในท่ีลุม่/ที่ดอน ปลกูได้ปีละ 2 ครัง้ สร้างรายได้แก่
เกษตรกรทําให้สามารถมีสิ่งพืน้ฐานบางประการเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกนัภาวะหนีส้ินก็เพิ่มขึน้ตามมา
นอกจากนี ้ยงัพบวา่การผลติดงักลา่วได้สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนท่ีพึง่พิงป่าไม้  โดยเฉพาะชมุชนท่ีสงูซึ่งได้
ประโยชน์ด้านตา่งๆ จากป่าไม้ คิดเป็นมลูคา่มากกวา่ชมุชนท่ีราบ/ที่ดอน และมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
จากการปลกูข้าวโพดฯ  หากมีการทําลายระบบนิเวศป่าไม้จะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนท่ีสงูมากกวา่
เช่นกนั  สว่นบริการของระบบนิเวศในการรักษาสภาวะแวดล้อมได้ลดลง โดยมีความสมัพนัธ์กบัความ
อยู่ดีมีสุขด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ลดลง จากการประสบภัยนํา้หลาก การเจ็บป่วยจากอาหาร
ปนเปือ้นสารเคมี และโรคทางเดินเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 

สาํหรับปัจจยัขบัเคลือ่นท่ีสาํคญัซึง่ทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงในจงัหวดันา่น ได้แก่ การเปลีย่นวิถีชีวิตไป
ตามสงัคมภายนอก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ต้นทนุการผลิตและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวนัที่

เพิ่มขึน้ การมีสว่นร่วมของชมุชน ภยัธรรมชาติ และนโยบายการพฒันาประเทศ โดยในอนาคต
ยงัจะมีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามา ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดและผู้บริโภค การ

ปรับตวัของเกษตรกร ซึง่ยากที่จะคาดการณ์ได้วา่จะมีทิศทางใด 

ปัจจยัขบัเคลื่อนเหลา่นัน้จะสง่ผลให้เกิดภาพอนาคตการเกษตรจงัหวดัน่านในอีก10 ปี
ข้างหน้า 4 ภาพ ได้แก่ ภาพคิดใหญ่ ภาพคิดใหม่ ภาพคิดหนกั และภาพคิดไกล อนัมี
เกษตรกรรายใหญ่ เกษตรกรรายย่อย เกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทัง้ภาคธุรกิจเอกชนและ

หน่วยงานภาครัฐ มีบทบาทแตกต่างกันออกไป ตามอิทธิพลของปัจจัยขับเคลื่อนซึ่ง
จงัหวดัน่านต้องมีการวาแผนและซกัซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเกิดขึน้ของ

ภาพตา่งๆ ติดตามทิศทางและความเคลือ่นไหวของปัจจยัเหลา่นัน้ 
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 การจัดการที่ดินโดยชุมชน 
ด้วยจงัหวดัน่านเป็นพืน้ที่สงูสว่นใหญ่มีป่าไม้ปกคลมุ แต่ก็มีกลุม่ชาติพนัธุ์ตัง้ถ่ินฐานและ
ทํากินในพืน้ท่ีดงักลา่ว  ทัง้ในลกัษณะการใช้เป็นพืน้ที่เกษตร เลีย้งสตัว์ และเก็บหาของ
ป่า  ตอ่มาในปี 2539 ได้เร่ิมประกาศเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์ในจงัหวดันา่น จนปัจจุบนัมีพืน้ที่ 
ร้อยละ 45 ของพืน้ที่จงัหวดั ซึ่งชุมชนไม่สามารถเข้าไปทํากินได้  ในขณะที่ความเป็น
จริงมีพืน้ท่ีเกษตรที่ชมุชนทํากินกระจายอยู่ทัว่ไป เครือข่ายทรัพยากรและเกษตรกรรม
ยัง่ยืนจงัหวดันา่น จึงได้ร่วมกบัผู้นําท้องถ่ินและผู้นําชมุชนในพืน้ท่ีตา่งๆ ร่วมขบวนการ
เคลื่อนไหวการจัดการที่ดินของประเทศ มาตัง้แต่ปี 2542 โดยได้เข้าร่วมกับสมาพนัธ์
เกษตรกรภาคเหนือ เรียกร้องสิทธิทํากินในเขตป่าอนรัุกษ์ รวมทัง้ขบัเคลื่อนนโยบายโฉนด
ชุมชน ร่วมกับเครือข่ายปฎิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการสนับสนุนจากหลาย
หนว่ยงาน  

“โฉนดชมุชน” ซึง่เป็นรับรองสทิธิชมุชนการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน  มิใช่สทิธิในการเป็นเจ้าของ
ห้ามซือ้ขายหรือเปลีย่นมือให้บคุคลภายนอกชมุชน  ได้กลายมาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการจดัการที่ดิน
โดยชุมชนในจังหวดัน่าน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่อาศยัความร่วมมือในชุมชน ในการสํารวจและ
จดัทําข้อมูล การกําหนดกฎกติการวมถึงการร่วมกันตรวจสอบ โดยในปัจจุบันได้จัดทําข้อมูลเสนอ 
สาํนกัโฉนดชมุชน สาํนกันายกรัฐมนตรี ไปแล้วกว่า 200 หมู่บ้าน และมีการตรวจพืน้ที่แล้ว 54 หมู่บ้าน 
นบัวา่มีความก้าวหน้ามากกวา่จงัหวดัอื่นๆ ของประเทศ 

 การศึกษาเพื่อจัดตั้งกองทุนลุ่มน้ าน่าน 
การริเร่ิมแนวคิดและหารือเก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุต้นนํา้น่านหรือกองทนุลุม่นํา้น่าน  เกิดขึน้มาระยะ
หนึง่  เนื่องจากเห็นวา่ชมุชนหลายแหง่มีศกัยภาพและมีบทบาทในการดแูลรักษาพืน้ท่ีต้นนํา้มานาน  แต่
ยงัคงพบป่าไม้ถกูบกุรุกทําลายไปมาก  หากเปิดโอกาสให้ภาคสว่นอื่นๆ ช่วยกนัสนบัสนนุชมุชนเหลา่นัน้
ให้มีกําลงัมากขึน้ ก็จะมีสว่นช่วยรักษาพืน้ท่ีป่าไม้ในจงัหวดันา่นอนัเป็นต้นนํา้สําคญัของประเทศได้ แต่
แนวคิดนีก็้ยงัไมไ่ด้นําไปสูก่ารปฏิบตัิ 

หลงัจากเกิดมหาทุกภยัในภาคกลาง เมื่อปลายปี 2554 รัฐบาลได้ให้ความสําคญัในการรักษาพืน้ที่ 
ต้นนํา้อย่างจริงจงั คณะกรรมการลุม่นํา้น่านซึ่งดแูล 4 จงัหวดัในลุม่นํา้นี ้เห็นว่าแนวคิดการตัง้กองทนุ
เป็นสิง่ที่นา่สนใจ จึงได้ขอความร่วมมือจากคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ทําการศกึษาด้วย
การทบทวนเอกสารและกรณีตวัอย่างในประเทศต่างๆ และการสมัภาษณ์บุคคลสําคญัในจงัหวดัน่าน
เพื่อเสนอแนวทางและรูปแบบการจดัตัง้กองทุน โดยปรับใช้แนวคิดการตอบแทนคุณประโยชน์ระบบ
นิเวศ (PES) 

ผลการศึกษาเห็นว่าการจดัการทรัพยากรโดยชุมชนที่มีอยู่เดิมในจงัหวดัน่าน  เป็นกลไกที่อาศยัความ
ร่วมมือทางสงัคม ในขณะที่แนวคิด PES เป็นกลไกทางเศรษฐศาสตร์ อาจเป็นเร่ืองท้าทายในการ
ผสมผสานทัง้สองแนวคิดนี ้โดยมีความเป็นไปได้ที่โครงการพัฒนาต่างๆ ในจังหวัดน่าน  รวมทัง้
งบประมาณด้านการอนุรักษ์ของหน่วยงานรัฐ จะสมทบงบประมาณให้กับกองทุน เพื่อทดลองใช้ใน
บริบทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับให้เหมาะสม แต่เสนอโครงสร้างเชิงสถาบนัในการบริการ
กองทนุนัน้ ยากที่จะหาข้อสรุปให้ชดัเจนได้ อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากคนกลางนํา้และปลายนํา้ซึง่ได้รับประโยชน์จากต้นนํา้ รวมทัง้ทําการศกึษาเพื่อประเมินมลูคา่บริการ
แตล่ะด้านของระบบนิเวศต้นนํา้น่าน 
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 การส่งเสริมแปลงสาธิตลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัน่านได้หารือกับผู้นําท้องถ่ินและผู้นําชุมชนต่างๆ ซึ่งเห็นตรงกันว่าขณะนี ้  
มีเกษตรกรจํานวนหนึง่ตระหนกัถึงผลกระทบที่เกิดจากการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์และพืชเชิงเดี่ยวอื่นๆ 
ซึง่มีการใช้สารเคมีในการเกษตร มีการเผาวชัพืช และมีความเสีย่งด้านราคา จึงจดัสรรงบประมาณสว่น
หนึ่งแก่เกษตรกรจํานวน 31 ราย เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตที่สร้างความมัน่คงมากขึน้ โดยพบว่า
เกษตรกรได้ตดัสินใจเร่ิมปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตในพืน้ที่ 3-15 ไร่ ปลกูพืชหลายประเภท ทัง้ข้าวไร่ 
ไผ ่ไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชผกั รวมทัง้เลีย้งสตัว์เสริม ทัง้รูปแบบการปลกูแบบผสมผสาน และการยงัคง
ปลกูพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยางพารา และไผ่ แตก็่ได้ลดการใช้สารเคมีไปมาก ปัจจยัสาํคญัในการเพิ่มผลผลติ

ในพืน้ที่สาธิตนี ้คือ การบํารุงดินและการพฒันาแหล่งนํา้  นอกจากนี ้พบว่าเกษตรกรบางรายมี
การบํารุงรักษาแหลง่นํา้ธรรมชาติรวมทัง้ดแูลรักษาและเพิ่มพืน้ท่ีป่าชมุชนด้วย 

เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี นอกจากเห็นผลที่ชดัเจนในด้านความชุ่มชืน้ของพืน้ที่แล้ว บางราย
ยืนยนัวา่ร่องรอยการพงัทลายของหน้าดินลดลง สขุภาพดีขึน้ นอกจากนี ้ยงัเร่ิมมีการเก็บ
เก่ียวผลผลิตได้ โดยเฉพาะพืชระยะสัน้ เช่น ข้าวไร่ กล้วย หน่อไม้ ผกัสวนครัว เป็นต้น 
บางรายได้ขยายพืน้ท่ีไปอีก 5-10 ไร่ เร่ิมเป็นท่ีสนใจและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนบ้าน และ

วางแผนที่จะเพิ่มชนิดพนัธุ์พืชในแปลงให้หลากหลายมากขึน้ โดยใช้พนัธุ์ไม้ท้องถ่ินและ 
ไม้ผล และเห็นว่าควรจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพนูความรู้ด้านการพฒันา

พืน้ท่ีให้มีผลผลติเพิ่มขึน้ รวมทัง้การขยายผลสูก่ารจดัการพืน้ท่ีต้นนํา้ทัง้ระบบ 

บทเรียนจากการด าเนินงาน 
 ด้านการมีส่วนร่วม 
การมีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมโครงการมี 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

1) การแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการและคณะท างานอย่างเป็นทางการ ได้แก่ คณะที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการโครงการ PEI จงัหวดันา่น แต่งตัง้โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัน่าน คณะกรรมการลุม่
นํา้ย่อย ซึ่งแต่งตัง้ขึน้ภายใต้คณะทํางาน PEI  คณะทํางาน SGA ระดบัตําบล จํานวน 3 ตําบล
ในพืน้ท่ีศกึษา แตง่ตัง้โดยนายกองค์การบริหารสว่นตําบลนัน้ๆ 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินกิจกรรม เช่น กระบวนการจัดทําภาพอนาคต
การเกษตรจงัหวดันา่น  กระบวนการสง่เสริมแปลงสาธิตลดพืชเชิงเดี่ยว เป็นต้น 

3) การร่วมกิจกรรมตามภารกิจและตามความสนใจรวมทัง้การร่วมให้ข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็น ซึง่มีผู้ เข้าร่วมทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัตําบลเป็นจํานวนมากตลอดโครงการ 

ด้วยประเด็นหลกัของโครงการอยูใ่นความสนใจของหนว่ยงานภาครัฐ ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถ่ิน และภาค
ประชาสงัคมในจงัหวดัน่าน จึงมีผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวและยินดีให้ข้อมลูในรูปแบบต่างๆ ทัง้
ข้อมลูเอกสาร ข้อมูลเชิงสถิติ และความคิดเห็น นอกจากนี  ้จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัขนาดเล็ก สงัคมมี
ความสมัพันธ์อันดี มีการติดต่อประสานงานได้สะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอือ้ต่อการมีส่วนร่วมใน
โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมยังมักจํากัดอยู่ในระดับผู้ นําและหน่วยงา นที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากเกษตรกรสว่นใหญ่ยงัเข้าไมถ่ึงข้อมลูและไมส่ามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมได้  
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 ด้านการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ที่เกิดขึน้จากการดําเนินงานโครงการนีม้ีหลายลกัษณะ กลา่วคือ  

1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  อย่างกรณีการปรับรูปแบบเกษตรโดยลดพืชเชิงเดี่ยว  ทําให้เกิด
การเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

2) การเรียนรู้จากการศึกษาวิจัยและจัดท าเป็นเอกสารข้อมูล ได้แก่ กรณีการประเมินระบบ
นิเวศยอ่ย ซึง่มีการศกึษาสถานการณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในจงัหวดัน่าน 
การสํารวจต้นทนุและรายได้การผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ การประเมินมูลค่าระบบนิเวศอย่างมี
สว่นร่วม และกรณีการศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทนุลุม่นํา้นา่น  

3) การเรียนรู้จากกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ  ได้แก่ การอบรมเร่ืองการสื่อสารเพื่อการ
พฒันาชุมชนแก่ผู้ นําชุมชนและผู้นําท้องถ่ิน การอบรมเยาวชนเรียนรู้ระบบนิเวศท้องถ่ิน การ
อบรมฐานข้อมลูสารสนเทศภมูิศาสตร์การเกษตรจงัหวดันา่น การศกึษาดงูานระบบนิเวศเกษตร 
รวมผู้ เข้าร่วมประมาณ 220 คน 

4) การเรียนรู้จากภาพอนาคต  มีผู้ เข้าร่วมในกระบวนการจดัทําภาพอนาคตการเกษตรจงัหวดั
นา่นกวา่ 400 คน ได้แก่ เกษตรกร เยาวชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สภาเกษตรกร ภาคประชา-
สงัคม และเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน นอกจากนี ้
ยงัมีสมัมนาแพร่ภาพอนาคตฯ ในจงัหวดันา่นแก่ผู้นําท้องถ่ินและผู้สนใจ กวา่ 300 คน  

5) การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ทัง้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัทีมงาน
จงัหวดัสมุทรสงครามและจงัหวดัขอนแก่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศ และ
การแลกเปลีย่นประสบการณ์ในประเทศและในจงัหวดันา่นตลอดโครงการ 

ประเด็นการเรียนรู้สว่นใหญ่ เก่ียวกับสถานการณ์และภยัคกุคามที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ แนวทางการพฒันา
พืน้ท่ีในระดบัแปลงเกษตร ระดบัชมุชนและระดบัท้องถ่ิน ประสบการณ์การทํางานพฒันาชมุชนและการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายและแผนระดบัต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้กรณีการจดัการท่ีดินในรูปแบบตา่งๆ ตอ่มาได้มีความสนใจกรณีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก
ขึน้ โดยมีการแลกเปลีย่นข้อมลูและความคิดเห็นตอ่ผลที่จะเกิดขึน้ตอ่การพฒันาจงัหวดันา่น 

 ด้านการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ข้างต้น  ได้ส่งผลต่อการกําหนดนโยบายและการวางแผนพฒันาระดับ
จงัหวดัและระดบัท้องถ่ินอยู่บ้าง  เห็นได้จากกรณีแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัน่าน ได้มีการ
ปรับเปลีย่นยทุธศาสตร์และกําหนดโครงการพฒันาที่ให้ความสําคญัต่อการดแูลรักษาพืน้ที่ต้นนํา้ และ
จดัการภยัพิบตัินอกจากนี ้ยงัมีโครงการขององค์การบริหารสว่นตําบลบางแห่ง ที่ให้ความสําคญัต่อการ
ปลกูป่าและสง่เสริมการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เพิ่มขึน้ แต่ด้วยงบประมาณที่จํากดัของแต่ละแห่ง จึงไม่สามารถ
จดัสรรงบประมาณได้ไมม่ากนกั 

อยา่งไรก็ตาม การกําหนดนโยบายและแผนพฒันาของหนว่ยงานต่างๆ เห็นได้ชดัว่าเป็นการดําเนินการ
ที่ตอบสนองต่อทิศทางของแผนพัฒนาประเทศและหน่วยงานต้นสงักัด ที่มีการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบตัิงานหรือสัง่การมาอยา่งเป็นทางการ มากกวา่การกําหนดนโยบายและแผนเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงพืน้ที่ แต่ไม่รวมแผนชุมชนซึ่งมีการกําหนดโครงการขึน้เพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละเร่ืองที่
เกิดขึน้ในชมุชนอยา่งตรงไปตรงมา แม้ยงัขาดนวตักรรม ขาดการบรูณาการระหว่างประเด็นที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้ขาดการประสานแผนของแตล่ะชมุชน 
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ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดน่าน 
จากผลการดําเนินงานและบทเรียนภายใต้โครงการฯ นี ้คณะทํางานและผู้ที่เก่ียวข้องมีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอในการดําเนินงานระยะต่อไป เพื่อสนบัสนนุจังหวดัน่านในการจดัการสิ่งแวดล้อมและการลด
ความยากจน ดงัตอ่ไปนี ้
 

1) จัดการความรู้และพัฒนาระบบข้อมูล เนื่องจากประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยากจน 
มีหลายหนว่ยงานเก่ียวข้อง และมีองค์กรตา่งๆ ให้ความสนใจ รวมทัง้มีโครงการพฒันาและการ
ศกึษาวิจยัตา่งๆ เข้ามาดําเนินการในจงัหวดันา่นเป็นจํานวนมาก จึงควรมีการจดัการความรู้เพื่อ
นําความรู้ที่มีอยูม่าปรับใช้ พร้อมวิเคราะห์หาช่องวา่งความรู้ วา่ยงัต้องการความรู้เร่ืองใดสาํหรับ
การพฒันาและแก้ไขปัญหาจงัหวดัน่านลดความซํา้ซ้อนของโครงการต่างๆ และสง่เสริมให้เกิด
การพฒันาที่มีการต่อยอดไปเร่ือยๆ นอกจากนี ้ควรมีการจัดเก็บระบบข้อมูลทัง้ด้านเอกสาร 
และข้อมลูเชิงพืน้ท่ี ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อเอือ้ตอ่การใช้ประโยชน์  
 

2) ก าหนดแนวทางบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยากจนเข้าสู่แผนพัฒนาระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิ่น มุง่การบรูณาการในเชิงพืน้ที่ทัง้ระบบลุม่นํา้  โดยมีแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาลุ่มนํา้ต่างๆ เป็นกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนา 
นอกจากนี ้ควรมีแนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินในจังหวัด เพื่อจัดการประเด็น
สิง่แวดล้อมที่มีความคาบเก่ียวระหวา่งท้องถ่ิน  เช่น การจดัการแหลง่นํา้ธรรมชาติ ป่าไม้ มลพิษ
ทางอากาศ และภยัพิบตัิ เป็นต้น ทัง้นี ้ควรพฒันาคูม่ือพร้อมแสดงตวัอย่างและจดัการฝึกอบรม
ให้ความรู้และพฒันาทกัษะแก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้องของหนว่ยงานตา่งๆ  
 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติในระดับพืน้ที่อย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะการส่งเสริมแปลงสาธิตลดพืช
เชิงเดี่ยวและกรณีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมกรณีที่มีการริเ ร่ิมด้วยตนเองบ้างแล้วหรือมีการพึ่งตนเองก่อน ให้มี 
ขีดความสามารถในการดําเนินการได้มากขึน้ ทัง้ในด้านการเติมเต็มความรู้ การสนบัสนนุวสัดุ
อปุกรณ์หรืออื่นๆ ให้สามารถดําเนินงานได้อยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากนีค้วรนําแนวคิดการแทน
คณุประโยชน์ระบบนิเวศ (PES) ไปทดลองใช้ในระดบัลุม่นํา้ย่อยหรือในพืน้ที่ที่มีความก้าวหน้า
ในการจดัการสิง่แวดล้อม  เพื่อเรียนรู้และปรับให้เหมาะสมก่อนขยายผลสูพ่ืน้ท่ีอื่นๆ  

 

4) ร่วมขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ  ซึง่มีผลโดยตรงตอ่การพฒันาจงัหวดัน่าน โดยเฉพาะ 
การพฒันาการค้าชายแดน การพฒันาการเกษตร การพฒันาการท่องเที่ยว การจัดการป่าไม้ 
การจัดการที่ดิน การจัดการศึกษา รวมถึงด้านการพฒันาชุมชนและพฒันาคณุภาพชีวิต และ
ด้านความร่วมมือระหวา่งประเทศ  

 

ในการพัฒนาจังหวัดน่าน นอกจากมีหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ นซึ่งมีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้องแล้ว ควรประสานงานกบักลุม่และองค์กรภาคประชาสงัคม รวมถึงสถาบนัอดุมศึกษาต่างๆ 
ให้เข้ามามีบทบาทและมีการประสานงานกนัอย่างใกล้ชิด เพื่อสนบัสนนุและช่วยขบัเคลื่อนการพฒันา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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