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   ค าน า 
 

ด้วยคณุประโยชน์ของระบบนิเวศอนัมีต่อมวลมนษุย์ ยงัยากที่จะอธิบายให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ต่างๆ และยงั 
ไมเ่ป็นท่ีเข้าใจของสงัคมมากนกั  จึงริเร่ิมการประเมินระบบนิเวศย่อย หรือ SGA (Sub-global Assessments) 
ขึน้ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก  เพื่อท าการศึกษาและสื่อสารข้อมูลให้มีความชัดเจนและน าไปสู่การวางแผนใน
ระดบัตา่งๆ  

การศกึษา SGA ถกูริเร่ิมขึน้ในจงัหวดันา่น ด้วยความท้าทายด้านความพร้อมของข้อมลูที่จะน ามาใช้สนบัสนนุ  
และอธิบายเก่ียวกับผลจากการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดินอนัเนื่องจากการขยายตวัของพืชเชิงเดี่ยว ที่มีต่อ
ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนท้องถ่ิน  การศึกษานีจ้ึงเร่ิมสืบค้นข้อมูลร่วมกับผู้ ใช้ข้อมูลในระดับจังหวัดและใน
ท้องถ่ิน  โดยให้ความส าคญัแก่ความรู้ในลกัษณะต่างๆ ทัง้ความรู้ชดัแจ้งและความรู้แฝงเร้น ที่อาจมีรูปแบบ
ชัดเจนหรือเป็นความคิดเห็นและความเช่ือส่วนบุคคลที่ยังไม่ถูกบนัทึกไว้   ทัง้นี ้เพื่อช่วยอธิบายให้เห็นการ
เปลีย่นแปลงที่ผา่นมา รวมทัง้ใช้ในการจดัท าภาพอนาคตร่วมกบักระบวนการทางสงัคมในจงัหวดันา่น  

สาระส าคญัที่ได้น าเสนอไว้ในรายงานนี ้จึงเป็นการผสมผสานและเช่ือมโยงข้อมลูเชิงสถิติที่เก็บรวบรวมไว้โดย
หนว่ยงานต่างๆ การส ารวจในพืน้ที่ศึกษา  ความคิดเห็นของบคุคลส าคญั และข้อมลูจากการประชุมกลุม่ย่อย
หลายๆ ครัง้   แล้วน ามาท าการกลัน่กรองและเรียบเรียงเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ
การเปลี่ยนวิถีการเกษตรในจังหวัดน่านในแต่ละยุคสมัย  น าเสนอให้เห็นถึงผลกระทบจากการเกษตรเชิง
พาณิชย์  พร้อมแสดงภาพอนาคตและทางเลอืกในการพฒันา ท่ีจะให้คนอยูร่่วมกบัธรรมชาติได้อยา่งเกือ้กลูกนั 
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   กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาและจดัท ารายงานการประเมินระบบระบบนิเวศและก าหนดทางเลือกการพฒันาสูก่ารอยู่ดีมีสขุใน
จงัหวดันา่น  จดัท าขึน้โดยคณะผู้ศึกษา สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย  โดยได้รับการสนบัสนุนด้านงบประมาณจาก 
โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (ประเทศไทย) และยงัได้รับการสนบัสนนุงบประมาณบางสว่นจากองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดันา่น และสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย  เพื่อให้การด าเนินงานนีส้ าเร็จลลุว่ง   
 

นอกจากนี ้ยงัได้รับความร่วมมือในการด าเนินงาน  การสนบัสนนุข้อมลู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการ
ร่วมคิดร่วมตดัสนิใจ และการเอือ้เฟือ้ในลกัษณะตา่งๆ ของบคุลากรจากหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้

 

โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (ประเทศไทย) 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดันา่น 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดันา่น   
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดันา่น  
สถานีวิทยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยจงัหวดันา่น 
สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)  
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)  
เครือขา่ยทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ยืนจงัหวดันา่น 
ศนูย์ประสานงานประชาคมจงัหวดันา่น 
กลุม่เครือขา่ยโรงเรียนขนาดเลก็อ าเภอสนัติสขุ 
องค์การบริหารสว่นต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสขุ 
องค์การบริหารสว่นต าบลพงษ์ อ าเภอสนัติสขุ 

  

คณะผู้ศกึษา สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย  ประกอบด้วย นางสาวเบญจมาส  โชติทอง หวัหน้าโครงการ  ดร.จ าเนียร  
วรรัตน์ชยัพนัธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและการจดัท าแผน  ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์  
ดร.บญุวงศ์  ไทยอตุสา่ห์ ที่ปรึกษาด้านระบบนิเวศป่าไม้  นายทองจนัทร์ หอมเนตร ที่ปรึกษาด้านการมีสว่นร่วม 
นางสาววิลาวรรณ  น้อยภา ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาวบญุธิดา  เกตสุมบรูณ์  นางสาวธนิรัตน์  ธนวฒัน์  
นางสาวรัชพร  สงิขโรทยั  นกัวิจยั นางสาวพวงผกา ขาวกระโทก นายบญุทรัพย์  เรืองฉาย นางสาวเฉลมิลกัษณ์ 
ดิษยปัญญา ผู้ช่วยนกัวจิยั   

 
  

สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 
ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันา่น 
ส านกังานเกษตรจงัหวดันา่น  
สถานีพฒันาทีด่ินนา่น  
วิทยาลยัชมุชนนา่น  
สภาเกษตรกรจงัหวดันา่น  
มลูนิธิฮกัเมืองนา่น  
ศนูย์การเรียนรู้โจ้โก้   
ศนูย์เรียนรู้สวนแสงประทีป  
สมาคมผู้ปลกูข้าวโพดนา่น 
โครงการปิดทองหลงัพระฯ จงัหวดันา่น 
องค์การบริหารสว่นต าบลอวน อ าเภอปัว 
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   Summary 
 

 

The Millennium Ecosystem Assessment Report (MA) issued its report in 2005 describing the relationship and 

interconnectivity between human wellbeing and various components of the earth‟s ecosystems. The 

assessment was designed to be multi-level with global, regional and local assessment activities. This was 

important to capture different processes, situations and trends of ecosystem change that occur consequence 

of human interaction at different levels. Sub-Global Assessments (SGA) were initiated around a framework 

similar to the global assessment. The SGAs also aimed to instigate effective communication with the local 

stakeholders to inform decision-making processes and mobilize development policies that took into 

consideration the enhancement of both environmental (ecosystem health) and social (well-being of society) 

aspects simultaneously. 

The SGA process was launched in Thailand‟s Nan province as part of the activities of the Poverty and 

Environment Initiative (PEI) – a joint program of the United Nations Development Programme and United 

Nations Environment Programme – which focused on the integration of poverty and environmental issues 

into various levels of development policy.  

 Policy questions, processes and methodologies 

The SGA in Nan province collected data, assessed ecosystem services, built scenarios and explored policy 

options. After a study of preliminary data and discussions with stakeholders, the SGA focused on the 

following policy question; “How can the Nan Provincial Development Policy better integrate agricultural 

development, which is centered on the growth of commercial crops, with conservation efforts for the 

enhancement of human well-being and the maintenance of ecosystem services?”  

The SGA provided information and alternatives for Nan Province which also linked up to the national key 

requirement of environmental-friendly economic development, a direction set by the 11
th
 National Economic 

and Social Development Plan (2012-2016). The vision statement contained in the provincial development 

plan also mentions that agricultural activities will be carried out with the incorporation of natural resource 

management, environmental conservation, maintenance of ecosystem services and taking into account the 

well-being of the local community. The statement also mentions the need to finding a solution for sub-

watershed management on land that has been transformed for the cultivation of maize. 

The Yao-2 watershed, which is a tributary of the Nan watershed and covers approximately 600 square 

kilometers, was selected for the assessment. Three sub-districts within the Yao-2 watershed were selected 

as representative areas for detailed socio-economic study. The study was managed and coordinated through 

the formation of a working group and study team including members of three local organizations and the 

Thailand Environment Institute. Regular meetings for information exchanges and a variety of activities to 

strengthen local capacity in conducting the SGA were organized.     

The SGA in Nan has followed the framework of linkages between ecosystem services and human well-being 

The MA report, which provides the guideline for analysis and assessment emphasizes on the need to focus 

on the social process when assessing ecosystem impacts. Technical data analyses to evaluate social 

processes have been conducted in close consultation with the PEI team and other local partnerships. In the 

analyzes, both economic and non-economic techniques were used for identifying tacit knowledge present in 

each individual, which was further used to support explicit knowledge that had already been recorded from 

previous studies conducted by involved agencies.    
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 Nan‟s Situations and Trends  

Nan is a province situated on the northern border of Thailand, adjoining Lao PDR. The province‟s topography 

consists of mostly highlands and mountainous areas. Due to these features, a number of watersheds have 

been formed due to the flow of several rivers in the region. The longest watershed is of the Nan River which 

runs through the province. The river bank has become a fertile ground for farming and has become a 

settlement ground of the „Tai Yuan‟ – a major ethnic group in the province. Other ethnic groups have also 

settled on highlands and have engaged in highland rice farming, forest products production and handicrafts. 

Agriculture has been the main economic activity of the province. Cash crops play a prominent role in 

contributing towards economic development, especially maize which has been booming rapidly since 2007 

(B.E. 2550). Success in the agricultural sector has also been due to support provided in the form of private 

investments for the supply of seeds, fertilizers and pesticides. In addition to this, rubber plantations have also 

become an attractive option and have gradually expanded in area, comparable to that of maize cultivated 

areas. The increase of rubber plantations has also been due to subsidies provided to local farmers and 

landholders by the Rubber Plantation Supporting Fund.  These subsidies were first promoted in the province 

in 2005 (B.E 2548).    
 

There are two types of maize crops which are grown in Nan province. The first one is “flood plain maize‟‟ or 

„‟plateau maize”, which can be cultivated few times a year, depending on water availability from natural 

sources such as aquifers. The second type is called “mountain maize”, which is cultivated usually once a 

year (depending on rainfall). This type of maize is grown on high slope or highland areas. The disadvantage 

to growing this crop is that it requires the maximum use of chemicals for its growth. Furthermore, the slash 

and burn practice used to eradicate weeds before cultivation has evidently caused air pollution in the form of 

smoke and dust. Air quality monitoring reports which were carried out during growing periods found that 

there were higher than standard concentrations of fine dust particles in the air. These reddish coloured dust 

particles were also found in the water bodies of major rivers and their tributaries during the rainy season. To 

date, no monitoring activities for testing chemical contamination in water resources have been carried out.   
   

Areas for growing maize and other cash crops have been expanding in the province, causing a major decline 

in natural forest areas. The remaining natural forest is mostly found within conservation areas, which are 

currently popular and well-known tourist attractions. Other patterns of land use have not changed much. 

However, there has been a noticeable increase in community forests. As of now, there are about 600 

community forests in the province (definitive measurements of total area have not yet been taken). 
   

In response to unsustainable land use patterns, Nan province has adjusted its policies towards adopting the 

sufficiency economy principle. A strategic plan for the province has been developed which embraces the 

province‟s new vision of achieving „green growth‟, where economic advancement is achieved through the 

sustainable consumption of natural resources. Following this change in policy, rubber trees and other cash 

crop plantations have been promoted over maize as an effort to establish those crops which have 

comparatively lesser negative impacts on the environment. However, the suitability of such a promotion has 

been questioned, stirring up controversy amongst involved stakeholders in the province. 

 Assessment findings of the study area 

An assessment study of the area has found that most of the local inhabitants are concerned about arising 

problems of unsustainable natural resource management and land use. They have realized that changes in 

land use patterns can lead to various kinds of problems, particularly when having to manage the consequent 

problems of natural disasters and disease outbreaks.. Furthermore, it has been found that some farmers 

have become aware of the negative impacts to the environment and are looking for an alternative source of 

income for their living. However, a majority of the farmers don‟t take alternate steps and continue to 

unsustainably expand their cultivation area to increase production and earn higher income. The direction of 

changes found in each factor does not differ from public understanding. The ecosystem services show 

declining trends in almost all categories, which possibly explain the decreasing trends for factors indicating 

human well-being, with an exception of one indicator that shows rising levels of possessed basic resources 

for sustaining livelihoods. 

Results of the analysis of the correlative factors of socio-economic change (as tested by statistical 

correlation) reveal the following: the relationship between regulating ecosystem services and human well-
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being in regards to security, and the relationship between provisioning ecosystem services and well-being in 

regards to social relations show a positive correlation. However, the opposite occurs in the case of the 

relationship between cultural ecosystem services and human well-being in regards to possession of basic 

materials and security and the relationship between regulating ecosystem services and human well-being in 

regards to possession of basic material. A negative correlation can be seen where the increase in the 

ecosystem services leads to a decrease in the state of human well-being. Moreover, it is found that a 

significant positive correlation can be seen in the relationship between regulating ecosystem services and 

human well-being in regards to security.   

The assessment of ecosystem services as presented in this report is a Participatory Environmental 

Evaluation or PEV. It measures the values that local communities believe that they can obtain from the 

utilization of in-situ ecosystem services. Differences in topographic features in the region also lead to 

differences in how local communities can benefit from ecosystem services; the advantages reaped by 

communities in flat plain and on high grounds are different from the benefits reaped by the communities 

residing on plateaus. Communities residing on flat plains and high grounds benefit from the availability of 

water resources and higher maize outputs, however they don‟t benefit as much from community forestry 

initiatives. However,. It has been found that maize cultivation greatly impacts surrounding ecosystems in the 

region in terms of negatively affecting their integrity, maintenance and security.   

 Drivers of changes 

The analysis of factors responsible for bringing about socio-economic changes in Nan Province was 

conducted through the STEEP Framework, which is an instrumental tool in generating a holistic view of the 

situation in the region in terms of its S–Social, T–Technology, E–Economy, E–Environment and P–Politics. 

The key findings of each factor are as follows: 

 Social: The people of Nan province have taken efforts to change themselves in response to 

dynamic external influences. The young generation is getting opportunities to pursue higher education, 

as a result of which teenagers and youth are migrating to live outside the province. The proportion of  

elderly folk involved in agricultural practices is increasing.  There is also a lack of inheritance between 

generations of the traditional culture.  

 Technology: These factors have evidently affected agricultural land. Drivers of change in production are 

the advent of irrigation technologies, access to transportation routes, and the use of chemicals. In 

addition, advanced communication technologies have kept farmers informed with the latest knowledge 

and information about agriculture and farming. This learning has empowered farmers with capabilities 

and adaptive abilities for responding to any challenging situation.  

 Economic situation: The key causal factor that is affecting the economic situation of Nan Province is raising 

costs of production, mainly due to the dependence on external production inputs. Furthermore, households 

dependent on agricultural produce are having to incur higher expenses for amenities, leading to endless 

debts, despite the sources of credit financing that is widely available in the locality.  
 

 Environment: There are case studies that provide evidence of environmental management efforts taken 

in the province. In addition, a number of learning centers are situated in the province which provides 

resources to educate and make aware local communities of the need for environmental management. 

These are positive indications for the province, indicating an increasing level of awareness within the 

local people and therefore possible increases in environmental management initiatives in the province. 

However despite these improvements, local communities have to frequently face the drastic 

consequences of natural disasters, especially the flash floods which incur loss and damages to 

agricultural land.  
 

 Politics and policies: These are key driving factors that significantly affect changes in land use patterns 

in Nan Province. The policies contained in the national master plan of development show alignment 

between agricultural and natural resources management. However, the agricultural policies initiated by 

each government administrations have overstretched the limit of natural resources. 
 

The aforementioned driving factors have caused significant land use changes in Nan Province and the Yao-2 

watershed. According to reliable satellite data in 2007 (B.E. 2550) and 2009 (B.E. 2552), there has been a 

considerable replacement between forest areas and agricultural land. The changes have been evident 

around the rims of the northern and western part of the basin and along the roads connecting different 

districts in the northern part of the province.   
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 Scenario building 

As of now, there is no definite direction for the future of Nan Province, so it is very much possible to develop 

various scenarios. Each scenario for the province could either be desirable or undesirable.  

Future scenarios for agricultural development in Nan Province for the next 10 years (2012–2022) have been 

formulated.  The process involved brainstorming sessions amongst various groups at provincial and local 

levels.  Key „change‟ factors such as influence of policies, marketing and adaptation of the farmers were 

considered that could bring about the conversion from commercial agriculture to the practice of sustainable 

agriculture. Four main scenarios were devised; each scenario presents the opportunity to the agriculture 

sector to tap into the domestic and overseas market.  

When formulating future scenarios, a key point to take into account is the naming of each scenario. This is 

an essential requirement which can ease in the identification and remembrance of each scenario in terms of 

its key driving factors applied and its overall strategy 
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 Policy options 

Each scenario produces potential benefits and has inadvertent adverse consequences. Therefore, it is 

essential that any policy set must minimize negative impacts and capitalize on potential benefits.  

 Development approach for the THINK BIG Scenario: The outcomes of this scenario are large 

agricultural land that can be well managed, and where production costs can be lowered when the 

output increases. In this scenario, due to possibilities of high outputs, the economy can potentially grow 

significantly, however it can lead to the encroachment of watershed areas due to agricultural land 

expansion. As a result of this, ecosystems may become deteriorated, affecting small-scale farmers and 

local communities.  

 To address the possible problems, development should be geared towards land management, 

enhanced security of small-scale farmers, as well as conservation and restoration of watershed areas, 

which should be undertaken through the mechanism of seeking support from the tributary area 

committee in order to mitigate the problem in each locality.  

 Development approach for the THINK FAR Scenario: The possible outcomes of this scenario are that 

the production process and output will meet standard requirements. Watershed areas and water bodies 

will be restored, reducing vulnerability to natural disasters.  

 Since agricultural production costs will rise, good agricultural practice should be promoted and 

competitiveness should be enhanced. Environmental networks should be developed for each 

watershed area at regional level so that the systematic management of resources can be achieved. 

Environmental monitoring should be undertaken and the use of traditional culture practices should be 

continued. 

THINK FAR 

THINK INTENSIVE THINK TOGETHER 

THINK BIG Scenario is driven 
by the growth of large-scale 
farmers who are boosted by 
policies that support invest-
ments in agriculture. This 
results in export-oriented 
production. 

THINK FAR Scenario is developed 
through the cooperation between 
small-scale farmers, large-scale  
farmers and other relevant agencies. 
The cooperation is forged under the 
agreement of fair and standard goods 
production for the overseas market. 

THINK INTENSIVE Scenario is 
derived from the assembly of small-
scale farmers who are supported in 
the practice of sustainable 
agriculture that supplies food and 
farm produce to the domestic niche 
market. 

THINK TOGETHER Scenario is 
projected through the expansion of 
new generation farmers who apply 
knowledge and technologies to 
boost their output for the domestic 
market.       
 

THINK BIG 
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 Development approach for the THINK TOGETHER Scenario: The outcomes of this scenario are 

increases in the diversity and quality of agricultural output. The environment is well protected and the 

agricultural society becomes strong. However, the output is limited and expensive. 

  Therefore, for this scenario to work successfully, local brands must be promoted. The value and quality 

of local products must be publicized and consumer confidence in the products must be created. In 

addition, marketing opportunities should be made available for the farmers and the „Payment for 

Ecosystem Services‟ (PES) approach should be applied to guarantee the sustainable management of 

ecosystems.  

 Development of the THINK INTENSIVE Scenario: The outcomes of this scenario are outputs per each 

farming area will increase. Production resources will be optimized. However, this will result in the 

greater independence of local communities, where the inheritance of local wisdom and tradition 

amongst communities may come to a halt. Exposure to natural disasters may also become frequent.  

 To make this scenario work, a learning society should be initiated and promoted, where knowledge 

management processes should be developed amongst the elderly and young generation. Capacity 

building for personnel in the agricultural field should be undertaken, and comprehensive area-based 

research should be conducted. Cooperation with neighboring countries should also be fostered. In 

addition, preparedness initiatives for natural disasters should be organized and implemented to 

increase the resilience of local communities.   

In conclusion, the formulation of agricultural development policy in Nan which promotes production efficiency 

while maintaining ecosystem services and local well-being need to take into considerations of different 

scenarios likely to occur at different periods of time.  It is essential that all responsible government agencies 

collectively discuss and agree on appropriate policies and measures, based on information gathered and the 

likelihood of each scenario that would occur in the near future. 
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ท่ามกลางการส่งเสริมพืชเชิงพาณิชย์  
จังหวัดน่านจะขับเคลื่อนนโยบายการเกษตร 

ไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คงประสิทธภิาพการอ านวย

คุณประโยชน์ของระบบนิเวศและประชาชนอยู่ดีมีสุข 
ได้อย่างไร? 
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1. บทน า 

 

สาระส าคัญ 
  สืบเนื่องจากนกัวิชาการในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้ร่วมมือจัดท ารายงานการประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ 

(Millennium Ecosystem Assessment Report: MA) เมื่อปี 2000  ซึ่งแล้วเสร็จในอีก 5 ปีต่อมา รายงานดงักลา่ว
แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นอยู่ของมนุษยชาติกับองค์ประกอบอื่นๆ ในระบบนิเวศ  แต่กระนัน้ก็ยงัไม่
สามารถสะท้อนให้เห็นสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศในระดบัยอ่ยได้ชดัเจน  

  การประเมินระบบนิเวศยอ่ย หรือ SGA (Sub-global Assessment) จึงถกูริเร่ิมขึน้ เพื่อช่วยสะท้อนให้เห็นถงึแนวโน้ม
และการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนมากขึน้แล้ว และยงัมุง่หวงัให้เกิดการสือ่สารตอ่สงัคมและกลุม่ผู้มีบทบาทในการก าหนด
นโยบาย ทัง้นี ้เพื่อขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาโดยค านงึถงึระบบนิเวศไปพร้อมๆ กบัการสร้างสงัคมอยูด่มีีสขุ 

  การน ากระบวนการ SGA มาใช้ในประเทศไทย ได้เช่ือมโยงกบัแผนงานความยากจนและสิง่แวดล้อม (Poverty-
Environment Initiative: PEI) ของประเทศ ซึง่ให้ความส าคญัตอ่การบรูณาการประเด็นความยากจนและสิง่แวดล้อมสู่
นโยบายการพฒันาระดบัตา่งๆ  โดยด าเนินการในจงัหวดันา่น พร้อมกบัจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัสมทุรสาคร 

  SGA นา่น ได้ยดึกรอบความสมัพนัธ์ระหวา่งบริการระบบนิเวศกบัความอยูด่มีีสขุ ตามรายงาน MA เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และประเมิน  โดยให้ความส าคญักบักระบวนการทางสงัคมควบคูก่บัการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงวิชาการ  ด้วยการ
ปรึกษาหารือกบัทีมงาน PEI และภาคีตา่งๆ ในพืน้ท่ีอยา่งใกล้ชิด  

  มีการก าหนดโจทย์เชิงนโยบายไว้วา่ “จงัหวดันา่นจะขบัเคลือ่นนโยบายการเกษตร ทา่มกลางการสง่เสริมการปลกูพืช
เชิงพาณิชย์ ไปพร้อมๆ กบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อให้คงประสทิธิภาพการอ านวยประโยชน์
ของระบบนิเวศและประชาชนอยูด่ีมีสขุ ได้อยา่งไร?” ไปพร้อมกบัการค้นหาค าตอบให้กบัโจทย์ระดบัลุม่น า้ยอ่ย ถึงผลที่
เกิดจากการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินไปเป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์และยางพารา  

  การด าเนินงานนี ้ได้คดัเลอืกลุม่น า้ยาว(2) ซึง่เป็นลุม่น า้ยอ่ยของลุม่น า้นา่น มีพืน้ท่ีประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร เป็น
พืน้ท่ีศกึษา โดยเลอืกเอาพืน้ท่ีต าบล 3 แหง่ เป็นตวัแทนของลุม่น า้ในการศกึษาด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ซึง่ด าเนินงาน
เช่ือมโยงกบัการท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้ 3 แหง่ โดยการตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินงานร่วมกบัคณะ
ศกึษาวจิยั  ด้วยการประชมุแลกเปลีย่นข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ  รวมทัง้มีกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพไปพร้อมๆ กนั    
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1.1 ความเป็นมา 
จากรายงานการประเมินระบบนิเวศแหง่สหสัวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment Report: MA) เมื่อปี พ.ศ.2548 
ได้แสดงถึงความสมัพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับองค์ประกอบอื่นๆ ในระบบนิเวศ โดยที่กิจกรรมของมนุษย์ได้มีส่วน
ขบัเคลือ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทัง้ทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศก็สง่ผล
ตอ่ความเป็นอยูข่องมนษุย์เช่นกนั อยา่งไรก็ดี ความสมัพนัธ์เหลา่นีย้งัไมเ่ป็นที่เข้าใจของสงัคมมากนกั โดยเฉพาะกลุม่ผู้ มี
บทบาทในการตดัสนิใจก าหนดนโยบายระดบัตา่งๆ  จึงมีการสนบัสนนุให้ประเมินระบบนิเวศย่อย หรือ SGA (Sub-global 
Assessments) ขึน้ เพื่อแสดงข้อมลูที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่ผู้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายระดบัต่างๆ 
รวมทัง้น าเสนอผลที่ค้นพบในระดบัท้องถ่ินเพื่อสือ่สารในรูปแบบท่ีสงัคมเข้าใจได้ อนัจะน าไปสูก่ารก าหนดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพบริการของระบบนิเวศ ให้มนษุย์มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
 

 กล่องข้อความ 1.1 การประเมนิระบบนิเวศยอ่ย 

การประเมินระบบนิเวศยอ่ย หรือ SGA (Sub-global Assessments) ริเร่ิมขึน้เพื่อตอบสนองข้อจ ากดัของ MA ที่มีขอบเขต
กว้าง ในขณะที่ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัระบบนิเวศเป็นเร่ืองที่ซบัซ้อน ข้อมลูที่มีอยู่สว่นใหญ่เป็นข้อมลูทัว่ไปที่ไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ดงักลา่วได้ SGA จึงมุ่งเน้นการน าเสนอชุดข้อมลูระบบนิเวศย่อย ในรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจของกลุม่ผู้ ใช้ประโยชน์ ผ่านกระบวนการเลือกเฟ้นข้อมลูที่มีคณุค่า ด้วยการทบทวนผลการวิจยั 
ศกึษาฐานข้อมลูและแบบจ าลองต่างๆ รวมทัง้รวบรวมความคิดเห็นจากภาคีที่หลากหลาย แล้วน าเสนอให้เห็นความเป็น
เหตเุป็นผลที่จะตอบโจทย์เชิงนโยบายแตล่ะพืน้ท่ี  

 การศกึษา SGA ที่ผา่นมา มีการใช้เคร่ืองมือและข้อมลูในลกัษณะตา่งๆ เพื่อลดช่องวา่งของความรู้  โดยเช่ือมโยงความรู้ที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง Neville et al, 2010 ได้อ้างค าแนะน าของ Reid et al, 2006 ว่าการประเมินรูปแบบ
ใหม่ได้ให้ความส าคญัต่อความรู้ที่แตกต่างจากหลายระดบัและหลายภาคสว่นมากประกอบกัน  ทัง้ความรู้ชัดแจ้งและ
ความรู้แฝงเร้น ทีอ่าจมีรูปแบบชดัเจนหรือเป็นความคิดเห็นและความเช่ือสว่นบคุคลที่ยงัไมถ่กูบนัทกึไว้ชดัเจน ซึง่ก็มีความ
สอดคล้องกบั UNEP, 2010 และ Christie et al, 2008 ที่เห็นว่าชุดข้อมลูต่างๆ เหลา่นัน้สามารถน ามาสนบัสนนุกนั จึงได้
แนะน าวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินบริการของนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบทัง้วิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic technique) และวิธีการอื่นๆ (Non-economic technique)  โดยแตล่ะเคร่ืองมือมีทัง้จดุเดน่และ
จดุด้อย  ต้องเลอืกใช้เหมาะสมกบัประเภทของระบบนิเวศ ข้อมลูที่มี และข้อจ ากดัด้านอื่นๆ    

ปัจจุบนั มีการด าเนินงาน SGA เพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนในปี 2010 มีจ านวน 70 กรณี (Sub-global Follow-up Programme, 
2010) ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ ที่มุ่งตอบโจทย์ในแต่ละพืน้ที่ อย่างไรก็ตาม กรณี SGA ที่
เก่ียวข้องกบัลุม่น า้และการเปลีย่นแปลงที่ดินไปเป็นพืน้ท่ีเกษตร ซึง่คล้ายคลงึกบัโจทย์การประเมินระบบนิเวศของประเทศ
ไทยในครัง้นี ้ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานโดยสถาบันวิจัยและสถาบันทางวิชาการ ด้วยการทบทวนเอกสารและใช้
แบบจ าลองในการคาดการณ์ โดยมิได้น าเสนอการน าผลไปใช้ที่ชดัเจน ในขณะที่บางประเทศอย่างกรณีประเทศอินเดีย
และประเทศปานามา  ได้ริเร่ิมและสนบัสนนุโดยภาครัฐ และได้มีการน าผลไปใช้ในการตดัสนิใจอยา่งเป็นรูปธรรม 

ส าหรับการศกึษา SGA ในประเทศไทย ได้มีแผนงานด้านความยากจนและสิ่งแวดล้อมหรือ PEI (Poverty-Environment 
Initiative) ซึ่งด าเนินโครงการทางเลือกการพฒันาเพื่อบรรลเุป้าหมายสงัคมอยู่ เย็นเป็นสขุ ใน 3 จังหวดั ได้แก่ น่าน 
ขอนแก่น และสมทุรสงคราม ทีใ่ห้ความส าคญัในการบรูณาการประเด็นความยากจนและสิง่แวดล้อม เข้าสูก่ลไกนโยบาย
การพฒันาระดบัประเทศและระดบัต่างๆ  โดยการศึกษา SGA ท าหน้าที่สนบัสนนุข้อมลูและน าเสนอผลสูก่ระบวนการ
ของ PEI เพื่อให้เกิดกระบวนการตดัสนิใจที่ดียิ่งขึน้ ดงัภาพท่ี 1.1 
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1.2 พื้นที่และโจทย์เชิงนโยบาย  

จงัหวดัน่าน ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย ลกัษณะพืน้ที่สว่นใหญ่เป็นเทือกเขาสงูมี
ป่าไม้ปกคลุม ถือเป็นต้นน า้ที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา  มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน  พืน้ที่
เกษตรขยายเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
ในพืน้ที่ลาดชัน  สภาพแวดล้อมมีความเสื่อม
โทรมลง เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ต่าง
ประสบปัญหาการผลิตและการด ารงชีวิตมาก
ขึน้ ในขณะที่มีผลการด าเนินงานด้านการ
อนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติโดยชุมชนมีความ
โดดเดน่และกระจายทัว่ไป 

จงัหวดันา่น จึงได้ถกูน ามาเป็นพืน้ท่ีศกึษา SGA ควบคู่ไปกบัการด าเนินงาน PEI ด้วย โดยได้ร่วมกบัภาคีต่างๆ ในจังหวดั
ก าหนดโจทย์เชิงนโยบายขึน้ เพื่อให้การศึกษานีม้ีทิศทางที่ชดัเจนและสอดคล้องกบัความต้องการและสถานการณ์ของ
จงัหวดัน่าน โดยก าหนดโจทย์เชิงนโยบายร่วมกนัว่า จงัหวดัน่านจะขบัเคลื่อน นโยบายการเกษตรท่ามกลางการสง่เสริม
การปลกูพืชเชิงพาณิชย์ ไปพร้อมๆ กบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คงประสิทธิภาพการอ านวย

ประโยชน์ของระบบนิเวศและให้ประชาชนอยูด่ีมีสขุ ได้อยา่งไร? 

นอกจากนี ้ยงัค านงึถึงการขบัเคลือ่นโจทย์เชิงนโยบายทีเ่ก่ียวข้องของประเทศ  ซึง่ทางเลอืกในการพฒันาของจงัหวดันา่นที่
ได้จากการศกึษานี ้ จะสามารถน าไปขยายผลสูก่ารพฒันาประเทศ ตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึง่ต้องการให้เกิด สงัคมทีป่ลอดภยั มัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดล้อมที่ดี  และมีระบบ
การผลติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม       

ภาพที่ 1.1 กรอบงาน PEI-SGA ประเทศไทย 

-  ผลกัดนัประเด็นความยากจนและสิง่แวดล้อม 
เข้าสูก่ระบวนการวางแผนระดบัตา่งๆ  

-  สนบัสนนุการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
              PEI ประเทศไทย:  
 

               SGA จังหวัด:  

- ประเมินระบบนิเวศในพืน้ที่ยอ่ย  
- เสนอภาพอนาคต 
- เสนอทางเลือกในการพฒันา 

                    PEI จังหวัด:  
                  - วางแผนแบบบรูณาการ  
                 - ขบัเคลื่อนการแก้ปัญหา 
           ความยากจนและสิ่งแวดล้อม  
                    - เผยแพร่ประสบการณ์ 

ภาพที่ 1.2 สภาพพืน้ที่เกษตรในบริเวณที่ลาดชนั จงัหวดันา่น 
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1.3 กรอบแนวคิด 
ในการวิเคราะห์ระบบนิเวศเพื่อตอบโจทย์เชิงนโยบายข้างต้นครัง้นี ้ ได้ใช้กรอบความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบนิเวศและการอยู่
ดีมีสขุของมนษุย์ ซึง่อ้างอิงมาจากรายงาน MA Report, 2005 ซึง่อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบนิเวศกบัการอยูด่ีมีสขุ  
วา่ระบบนิเวศมีคณุประโยชน์ตอ่มนษุย์ในรูปบริการของระบบนิเวศ หรือ Ecosystem Service ลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้  

1) การเป็นแหล่งผลิต (P: Provisioning service) ด้านอาหาร น า้ ไม้ เส้นใยตา่งๆ เป็นต้น 
2) การรกัษาสภาวะแวดลอ้ม (R: Regulating service) ที่มีผลตอ่สภาพภมูิอากาศ การเกิดภยัธรรมชาติ และ

คณุภาพสิง่แวดล้อม   
3) การด ารงวฒันธรรม (C: Cultural service)  น ามาซึง่ความบนัเทิง การพกัผอ่นหยอ่นใจ  ความงดงาม ความ

เช่ือและจิตวิญญาณ   
4) การค ้าจุนระบบ (S: Supporting service) ทัง้การก่อตวัของชัน้ดิน การผลติขัน้ต้น และวฎัจกัรธาตอุาหาร 

ทัง้นี ้ ได้เช่ือมโยงให้เห็นถึงบริการของระบบนิเวศข้างต้นมีผลตอ่การอยูด่ีมีสขุของมนษุย์ ทัง้ในด้าน การมีความมัน่คง ซึง่
สามารถเข้าถึงแหลง่ทรัพยากรและการมีความปลอดภยัจากภยัพบิตัิ การมีส่ิงจ าเป็นพืน้ฐานต่อการด ารงชีวิต เช่น จ าพวก
อาหาร เสือ้ผ้า ที่อยูอ่าศยั และสามารถเข้าถงึสนิค้าตา่งๆ ซึง่เพยีงพอตอ่การมีคณุภาพชีวิตที่ดี การมีสขุภาพดี ทัง้สขุภาพ
กายและสขุภาพจิตใจ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีสงัคมทีดี่ ทัง้ในด้านการยดึเหน่ียวทางสงัคม ความเคารพและศรัทธา 
ความสามารถในการช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส รวมถงึ การมีอิสรภาพและมีทางเลือกในการด ารงชีวิต มีโอกาสที่จะได้รับ
คณุคา่ทีม่นษุย์พงึมีและพงึกระท าได้  ดงัภาพที ่1.3 
 

ภาพที่ 1.3  ความเชื่อมโยงระหวา่งบริการของระบบนิเวศตอ่การอยูด่ีมีสขุของมนษุย์ 

 
ความเป็นไปได้ท่ีจะแปรปรวน 
ตามปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกจิ 

ต ่า 

ปานกลาง 

สงู 

ระดับความเช่ือมโยงระหว่าง 
ระบบนิเวศกับการอยู่ดีมีสุข 

 น้อย 
 ปานกลาง 

 มาก 
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นอกจากนี ้ยังถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ โดยมีผลกระทบซึ่งกันและกันกับ
องค์ประกอบอื่นในระบบนิเวศ แรงขับเคลื่อนที่เกิดจากมนุษย์จะมีผลต่อระบบนิเวศทัง้ทางตรงและทางอ้อม และจะ
ย้อนกลบัมามีผลต่อการอยู่ดีมีสขุของมนษุย์ในที่สดุ  โดยยงัมีปัจจยัทางธรรมชาติอื่นๆ อีกหลายประการที่มีผลต่อระบบ
นิเวศ  ทัง้นี ้อิทธิพลของปัจจัยเหลา่นัน้อาจเกิดข้ามท้องถ่ินและภมูิภาคได้  อย่างเช่นกรณีความต้องการใช้ไม้ในท้องถ่ิน
หนึง่  อาจน าไปสูก่ารท าลายป่าไม้ในระดบัภมูิภาค และเพิ่มภาวะน า้ท่วมในลุม่น า้ซึ่งครอบคลมุท้องถ่ินมากกว่าหนึ่งแห่ง  
นอกจากนี ้ยงัสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   อนึ่ง MA, 2005 ก็ระบไุว้ว่าการอยู่ดีมีสขุของมนษุย์ในด้าน
ต่างๆ ข้างต้น มิได้มีผลมาจากปัจจัยด้านบริการของระบบนิเวศเพียงอย่างเดียว ยงัมีปัจจัยด้านสงัคม เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรมที่ไม่เก่ียวข้องกบัระบบนิเวศ   ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดการอยู่ดีมีสขุที่ใช้เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพฒันาของ
ประเทศไทย  ประกอบด้วยประเด็นตา่งๆ ทัง้ด้านสขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคม สภาพแวดล้อม รวมถึงการบริหารจดัการท่ีดี    
 

 กล่องข้อความ 1.2 การอยูด่ีมสีขุในบริบทไทย 

ความสุข (Happiness)  โดยทัว่ไปจะมองในเชิงความสขุของบคุคลที่มาจากปัจจยัภายใน  แตเ่มื่อได้ถกูน ามาใช้ในระดบั
ชมุชนและการพฒันาประเทศ ซึง่มีปัจจยัภายนอกเก่ียวข้อง จึงถือเป็นความสขุร่วมกนัของสงัคม โดยมีค าคล้ายคลงึกนั  
ได้แก่ การอยูด่ีมีสขุ  และการอยูเ่ย็นเป็นสขุ  ภาษาองักฤษใช้ค าวา่ Well-being  แตพ่บวา่มีการสือ่ความหมายที่แตกตา่ง
กนั โดยการอยูด่ีมีสขุ มกัใช้แสดงให้เห็นถึงการมีสขุภาพ สงัคม สิง่แวดล้อม และภาวะเศรษฐกิจที่ดี  ในขณะท่ีการอยูเ่ย็น
เป็นสขุ มีจะสือ่ความหมายเพิ่มเติมในมิติด้านสงัคม ความสงบสขุ และความเป็นธรรม ซึง่มีลกัษณะเป็นผลลพัธ์  

การอยู่ดีมีสุข (Well-being) ถกูน ามาใช้ในกระบวนการพฒันาประเทศ ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบั
ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) และ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) มีองค์ประกอบทัง้การมีสขุอนามยัทีด่ทีัง้ร่างกายและจิตใจ มี
ความรู้ มีงานท า และมีรายได้เพยีงพอ มีครอบครัวและสงัคมอบอุน่ ภายใต้สภาพแวดล้อมและการบริหารจดัการภาครัฐที่
ดี  ตอ่มาได้ปรับมามุง่เน้น การอยู่เยน็เป็นสุข  ให้ความสอดคล้องกบัแผนพฒันาประเทศที่มองประเด็นตา่งๆ อยา่งรอบ
ด้าน มีความหมายครอบคลมุถึงสภาวะที่คนมคีณุภาพชีวิตที่ดี ทัง้ด้านจิต กาย ปัญญา ที่เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิง่แวดล้อม น าไปสูก่ารอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ โดยพฒันาตวัชีว้ดัขึน้ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
(สศช., 2550) และยงัคงใช้อยูจ่นถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ในปัจจบุนั 

1.4 กระบวนการและขอบเขตการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน: การด าเนินงานในครัง้นี ้ใช้กระบวนการวางแผนด้วยการจดัท าภาพอนาคต (Scenarios 
Planning) บนพืน้ฐานของข้อมูล และความคิดเห็นจากภาคี เพื่อก าหนดภาพอนาคตและทางเลือกในการพฒันาในเชิง
นโยบายในระดบัต่างๆ โดยมีหลกัการที่ส าคญั คือ Q&A (Quality and Acceptance) หมายถึง คณุภาพและการยอมรับ 
จึงเป็นการผลติงานวิจยัให้มีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับของกลุม่ผู้ใช้ประโยชน์ที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย  

นอกจากนี ้ยงัด าเนินงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) ให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การศึกษาข้อมลู การวิเคราะห์และร่วมตดัสินใจ กบัภาคีที่หลากหลาย พร้อมมีการน าเสนอผลการศึกษาต่อคณะท างาน 
PEI จงัหวดัเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะๆ และการมีพนัธะผูกพนักบัภาคี (Engagement) ในระดบัพืน้ที่ศึกษาและ
ระดบัจงัหวดั  เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของและน าผลการศึกษาไปสูก่ารปฏิบตัิต่อไป จึงแต่งตัง้ “คณะท างาน SGA ระดบั
ต าบล” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ อนัจะน าผลการศกึษาไปสูก่ารปฏิบตัิในล าดบั โดยมี
คณะท างานระดบัท้องถ่ินสว่นหนึง่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ PEI จงัหวดันา่น  
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ขัน้ตอนการด าเนินการศกึษา SGA จงัหวดันา่น ประกอบด้วย การเตรียมการ การประเมินผล และการสือ่สาร โดยได้
ก าหนดผลผลติและกิจกรรมส าคญัๆ ไว้ในแตล่ะขัน้ตอน ดงัภาพท่ี 1.4  

 
 

       

 

 

 

 

 

    

   การเตรียมการ     การประเมินผล                     การส่ือสาร 

อยา่งไรก็ดี ได้ด าเนินงานสือ่สารกบักลุม่ผู้ใช้ประโยชน์ ตัง้แตก่ระบวนการเตรียมการและระหวา่งด าเนินการประเมินผล 
เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งกนัโดยตลอด นอกจากนี ้ ยงัได้เช่ือมโยงกิจกรรมส าคญั 3 ระดบั ได้แก่  ระดบัประเทศ เน้น
การสือ่สารสถานการณ์และแลกเปลีย่นข้อมลูกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และผา่นกิจกรรม PEI  ระดบัจงัหวดั เป็นการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น น าเสนอความก้าวหน้าตอ่คณะกรรมการ PEI จงัหวดันา่น ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  และเช่ือมตอ่กบัภารกิจของหนว่ยงานประจ า สว่นใน ระดบัท้องถ่ิน สว่นใหญ่สือ่สารด้วยการศกึษา
ข้อมลูร่วมกบัคณะท างาน SGA ในพืน้ท่ีศกึษา  และสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน   

ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา: การศกึษานีไ้ด้เลอืกด าเนินในพืน้ท่ี ลุม่น า้ยาว(2) ซึง่มีสถานการณ์ในพืน้ท่ีซึง่สอดคล้องกบัโจทย์
เชิงนโยบายของจงัหวดันา่น  และยงัเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายของการด าเนินงาน PEI จงัหวดันา่น  ลุม่น า้นีถื้อเป็นลุม่น า้ยอ่ยที่
ส าคญัของลุม่น า้นา่น ตัง้อยูท่างตอนกลางของจงัหวดันา่น มีพืน้ที่ 601.50 ตารางกิโลเมตร  มีแมน่ า้ยาวเป็นแมน่ า้สาย
หลกั มีแมน่ า้อวนและแมน่ า้มวบไหลผา่นพืน้ท่ี บางครัง้จงึถกูเรียกวา่ลุม่น า้ยาว-อวน-มวบ  ดงัภาพที่ 1.5 

 

 

 

 

 

 

 
ในการศกึษานี ้ได้พิจารณาคดัเลอืกพืน้ท่ี 3 ต าบลในลุม่น า้นี ้เป็นพืน้ท่ีตวัแทนของลุม่น า้ยอ่ย ได้แก่ (1) ต าบลอวน อ าเภอ
ปัว (2) ต าบลป่าแลวหลวง และ (3) ต าบลพงษ์ อ าเภอสนัติสขุ เนื่องจากมีขนาดพืน้ท่ีและจ านวนประชากรที่เหมาะสม 
สภาพพืน้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  อนัสอดคล้องกบัโจทย์เชิงนโยบายทีก่ าหนดไว้ 

ภาพที่ 1.4 ขัน้ตอน ผลผลิต และกิจกรรมการศกึษา SGA จงัหวดัน่าน 

 
 
1. วิธีการประเมิน 
 ทบทวนข้อมลู  
 ระบพุืน้ที่ศกึษา  
 ก าหนดโจทย์เชิงนโยบาย 

 ระบกุลุม่ผู้ ใช้ประโยชน์ 

 ก าหนดวิธีการด าเนินงาน 

 

 

2. สถานการณ์ แนวโน้มและปัจจยัขบัเคลื่อน  
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  
 ระบปัุจจยัขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

3. ผลการประเมินระบบนิเวศ  
 ระบคุวามสมัพนัธ์ระหวา่งระบบนิเวศและความอยูด่ีมีสขุ  
ประเมินระบบนิเวศที่มีผลตอ่ความอยูด่ีมีสขุ 

4. ภาพอนาคตและทางเลือกการพฒันา 
พฒันาภาพอนาคต 

 ก าหนดทางเลือกการพฒันา  
 รับฟังความคิดเห็นจากภาคแีละสรุปผล 

 

 
 

5. ชดุข้อมลูเพ่ือ 
สื่อสารและตดัสินใจ 
 ถอดบทเรียนและ 
สงัเคราะห์ประสบการณ์ 

 สื่อสารกบักลุม่ผู้ ใช้
ประโยชน์ฯ และสนบัสนนุ 

   การขบัเคลื่อนนโยบาย       
 

ภาพที่ 1.5   พืน้ที่เป้าหมาย ลุม่น า้ยาว(2) ในจงัหวดัน่าน ประเทศไทย 
N 
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กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์: การศกึษา SGA ได้ให้ความส าคญัตอ่การสือ่สารและท างานร่วมกบักลุม่ผู้ใช้ประโยชน์ในระดบั
พืน้ท่ีและระดบัจงัหวดั ซึง่มีบทบาทในการจดัท าแผนและงบประมาณพฒันาท้องถ่ิน และการขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันา
จงัหวดั อนัประกอบด้วย คณะท างาน SGA และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ีศกึษา คณะท างาน PEI จงัหวดันา่น 
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในจงัหวดันา่น โดยการศกึษานี ้ ได้รับความร่วมมือจากกลุม่ผู้ใช้ประโยชน์เหลา่นี ้ ในการรวบรวม
ข้อมลู การประเมินสถานการณ์ การก าหนดภาพอนาคตและทางเลอืกการพฒันา  รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูผา่นช่องทาง
ตา่งๆ   

ขอบเขตและวิธีการศึกษา: จากการศกึษาสถานการณ์พืน้ที่ การพิจารณากรอบของ MA และการปรึกษาหารือกบั
กลุม่ผู้ใช้ประโยชน์ จึงได้คดัเลอืกประเด็นส าคญัๆ มาเป็นกรอบการประเมินระบบนเิวศยอ่ยในจงัหวดันา่น ดงัภาพท่ี 1.6 
โดยเห็นวา่การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีเกิดขึน้นัน้ เกิดจากปัจจยัขบัเคลือ่นในระดบัตา่งๆ สง่ผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงพืน้ท่ีจากป่าธรรมชาติเป็นพืน้ท่ีเกษตร รวมทัง้เกิดการเปลีย่นแปลงชนิดพืชและวิถีการเกษตร   ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่การให้บริการของระบบนิเวศทัง้สอง และความอยูด่มีีสขุของประชาชนในท้องถ่ิน       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับวิธีการศกึษา ได้ใช้ทัง้วิธีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อประเมินรายได้สทุธิของครัวเรือน ประเมินมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 
ที่ชมุชนได้รับจากบริการของระบบนิเวศ และวิธีการอื่นๆ (Non-economic technique) เพื่อประเมินการเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึน้ในพืน้ท่ี ทัง้นี ้ให้ความส าคญัตอ่การกลัน่กรองและบนัทกึข้อมลูแฝงเร้น (Tacit data) ที่อยูก่บัตวับคุคล เพื่อน าเสนอ
ประกอบข้อมลูที่ชดัแจ้ง (Explicit data) ซึง่ถกูบนัทกึไว้แล้ว  ทัง้ในลกัษณะผลการศกึษาวิจยัที่ผา่นมาและข้อมลูทางสถิติ
จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  สว่นเคร่ืองมือทีเ่ลอืกใช้ ประกอบด้วย การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง การแปรผลแผนท่ีการใช้
ประโยชน์ทีด่ินจากภาพถา่ยดาวเทียม การใช้แบบสอบถามส ารวจข้อมลูระดบัครัวเรือนและสถานการณ์ในพืน้ท่ีศกึษา การ
ประชมุคณะท างาน SGA ในพืน้ท่ีศกึษา การสมัภาษณ์บคุคลส าคญัในจงัหวดันา่นและในพืน้ท่ีศกึษา การสงัเกตการณ์ 
รวมทัง้การรวบรวมความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่สมบรูณ์และนา่เช่ือถือ 

ภาพที่ 1.6  กรอบความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบนิเวศยอ่ยและความอยูด่ีมีสขุ ในจงัหวดัน่าน 

 

 

ความอยู่ดีมีสุข 

  

 
 

ความมัน่คง 

สิ่งพืน้ฐานการด ารงชีวิต 

สขุภาพ  

สงัคมและวฒันธรรม  
 

บริการของระบบนิเวศ 
ป่าไม้ 
P: ผลผลิตที่มิใชเ่นือ้ไม้ น า้สะอาด ไม้และฟืนจากป่าชมุชน  
R: การควบคมุน า้หลาก การป้องกนัชะล้างหน้าดิน การกกัเก็บคาร์บอน 
C: การทอ่งเที่ยว การด ารงวฒันธรรม 
 เกษตร 

P: ผลผลติการเกษตร 

R: การปนเปือ้นของอากาศและน า้ การชะล้างหน้าดิน การกกัเก็บคาร์บอน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 รูปแบบการผลิต  
 สภาพแวดล้อมและภยัธรรมชาต ิ

ฯลฯ 
 

ปัจจัยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง 

 ภาวะเศรษฐกิจและการตลาด   
 ประชากรและรูปแบบการบริโภค 

 การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 นโยบายของประเทศ 

ฯลฯ 
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แม้จะปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต 
แตช่าวน่านยังคงด ารงความเชื่อ 
และรักษาประเพณีที่ผูกพันกับธรรมชาต ิ
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2. สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
   ในจังหวัดน่าน 
 

สาระส าคัญ:  
  จงัหวดันา่นเป็นจงัหวดัชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพืน้ท่ี 11,472.076 ตารางกิโลเมตร สว่นใหญ่เป็น

พืน้ท่ีสงูและเทือกเขา อนัเป็นต้นก าเนดิของแมน่ า้สายส าคญัของประเทศ โดยเฉพาะแมน่ า้นา่นซึง่ไหลผา่นกลางจงัหวดั 
พืน้ท่ีสองฝ่ังแมน่ า้นา่นเหมาะกบัการเพาะปลกู จึงเป็นที่ตัง้ถ่ินฐานของชาวไทยวนซึง่เป็นชนกลุม่ใหญ่ของจงัหวดัน่าน 
สว่นพืน้ท่ีสงูถดัขึน้ไป มีกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ อยูอ่าศยั มีการปลกูพชืไร่ ข้าวไร่ หาของป่า และหตัถกรรม 

 การเกษตรถือเป็นภาคการผลติที่ส าคญัของจงัหวดั โดยมคีวามส าคญัขึน้เร่ือยๆ สว่นใหญ่เป็นการปลกูพืชเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะข้าวโพดเลีย้งสตัว์ซึง่ขยายตวัอยา่งรวดเร็วมาตัง้แตปี่ 2550 โดยพึง่พาเมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ยเคมี และสารก าจดั
วชัพืชจากบริษัทเอกชน นอกจากนี ้ ยงัมียางพาราทีเ่ข้ามาหลงัจากกองทนุสงเคราะห์สวนยาง เข้ามาสง่เสริมเมื่อปี 
2548 โดยได้รับความสนใจและขยายตวัมากขึน้เช่นกนั 

  การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ในจงัหวดันา่นมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ ข้าวโพดนาหรือข้าวโพดดอน ปลกูในพืน้ท่ีลุม่และที่ดอน 
อาศยัน า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติและเหมืองฝายได้เกือบตลอดปี จงึปลกูได้ปีละ 1-2 ครัง้ และข้าวโพดดอย ปลกูในพืน้ท่ี
ลาดชนั และพืน้ท่ีสงู ปลกูปีละ 1 ครัง้ โดยอาศยัน า้ฝน การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีการใช้สารเคมีตอ่ปีสงูที่สดุในกลุม่
พืชไร่และสงูกวา่พืชสวน นอกจากนีม้ีการเผาวชัพืชเพื่อเตรียมพืน้ที่เพาะปลกู จงึเกิดปรากฏควนัและฝุ่ นในอากาศอยา่ง
ชดัเจน ซึง่ได้มีการตรวจวดัคณุภาพอากาศในชว่งดงักลา่ว พบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็เกินคา่มาตรฐาน และเห็น
ได้ชดัวา่แมน่ า้สายหลกัและแมน่ า้สาขามีลกัษณะขุน่แดงชดัเจนในช่วงฤดฝูน แตย่งัไมม่ีการตรวจวดัปริมาณสารเคมีที่
ปนเปือ้นสูแ่หลง่น า้    

  พืน้ท่ีปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์และพืชเกษตรอื่นๆ มีแนวโน้มเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีพืน้ท่ีป่าธรรมชาตมิีแนวโน้มลดลง สว่นป่า
ธรรมชาติที่เหลอือยูส่ว่นใหญ่เป็นเขตอนรัุกษ์อนัเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่มีช่ือเสยีง สว่นการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีในรูปแบบ
อื่นๆ ไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั นอกจากนี ้ ยงัพบวา่จ านวนป่าที่มกีารจดัการโดยชมุชนในจงัหวดันา่น มีจ านวนเพิม่ขึน้ 
กวา่ 600 แหง่ แตก็่ไมป่รากฏจ านวนพืน้ท่ีที่ชดัเจน  

  จงัหวดันา่นมีนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบัประเด็นเหลา่นี ้ โดยปรับวสิยัทศัน์มาเน้นการด ารงชีวติอยา่งพอเพียงแทนการมุง่สู่
สากล เพิ่มยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์  และริเร่ิมโครงการสง่เสริมการปลกูยางพาราและพืชชนิดอื่นทดแทน
ข้าวโพดเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม  แตย่งัเป็นข้อถกเถียงวา่เป็นโครงการท่ีมคีวามเหมาะสมหรือไม่ 

  



 

[  ] 14

 

                      เป็นจงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทย 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ไทย 668 กิโลเมตร มีอาณาเขตด้านตะวนัออกติดต่อกบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มี
พืน้ท่ี 11,472.076 ตารางกิโลเมตร  พืน้ท่ีประมาณร้อยละ 
85 เป็นที่ราบสงูมีภูเขาสงูชัน มีความสงูประมาณ 600-
1,200 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลางโดยเฉพาะพืน้ที่
บริเวณด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นชายแดนติดกับ สปป.
ลาว โดยมีจดุสงูสดุอยูท่ี่ดอยภคูาในเขตอ าเภอปัว มีความ
สงู 1,980 เมตร จากระดับน า้ทะเลปานกลาง  ส่วน
บริเวณด้านตะวนัตกเป็นเทือกเขาสงูเช่นกัน จึงเกิดเป็น
แอง่ที่ราบลุม่บริเวณกลางพืน้ท่ี ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 2.1 สังคมและเศรษฐกิจ 
ปกครองตนเองอันยาวนาน: นครนา่น มีช่ือเดมิวา่ นนัทบรีุ หรือ วรนคร เคยตัง้เมืองอยูท่ี่บริเวณอ าเภอปัว ตอ่มา
ย้ายมายงับริเวณพระธาตแุช่แห้ง อ าเภอภเูพียง และย้ายเมืองอกีครัง้มาตัง้อยูบ่ริเวณฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้นา่น อ าเภอ
เมืองนา่นในปัจจบุนั 

นครนา่นเคยเป็นนครรัฐอิสระที่มสีมัพนัธ์อนัดีกบักรุงสโุขทยัและกรุงศรีอยธุยา  แม้ต้องเสยีมืองอยูห่ลายครัง้แตก็่สามารถกู้
กลบัมาได้ทกุครัง้ จนกระทัง่ในปี 2005 ได้ถกูอาณาจกัรล้านนา (เชียงใหม)่ ยดึครอง เพราะหวงัประโยชน์จากบอ่เกลอื
สนิเธาว์ของเมืองนา่น และตอ่มาเมื่อพมา่เข้ายดึเชียงใหมไ่ด้ นา่นจึงต้องตกเป็นเมืองขึน้ของพมา่ไปด้วย จนกระทัง่ในปี 
2317 สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชแหง่กรุงธนบรีุ ได้ขบัไลพ่มา่ออกจากเชียงใหมไ่ด้ส าเร็จ แตเ่มืองนา่นก็ยงัตกอยูใ่นฝ่าย
พมา่ตอ่อกีระยะหนึง่  จนถงึสมยัรัชกาลที่ 1 แหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ ได้รวมเมืองนา่นเข้าเป็นสว่นหนึง่ของสยาม แตง่ตัง้ให้มี
เจ้าผู้ครองนครนา่นปกครองตนเองเร่ือยมา กระทัง่สมยัเจ้ามหาพรมสรุธาดา ขึน้ครองเมืองนา่น  ได้ถกูลดทอนอ านาจลงไป
เนื่องจากมีการสง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัและสว่นราชการส าคญัๆ จากเมืองหลวงเข้ามาบริหารเมืองนา่น และเมื่อเจ้ามหาพรม
สรุธาดาถงึแก่พิราลยั ในปี 2474 ตรงกบัรัชกาลที่ 7 ต าแหนง่เจ้านครถกูยบุตัง้แตน่ัน้มา (องค์การบริหารส่วนจงัหวดันา่น, 
2549, เล่าเร่ืองวรนคร, บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิง กรุงเทพฯ ) 

ชาวไทยวนและชนเผ่า: ประชากรกลุม่ใหญ่ที่สดุในจงัหวดันา่น เป็นคนเมืองหรือล้านนาทีส่บืเชือ้สายมาจากไทยวน 
อาศยัอยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีราบ นอกจากนี ้ยงัมกีลุม่ไทลือ้ ลัว๊ะ ขม ุม้ง เมีย่น และมลาบรี ซึง่อาศยัอยูต่ามพืน้ท่ีสงูและบริเวณ
ชายแดน โดยแตล่ะกลุม่มีวถีิชีวิตที่แตกตา่งกนัออกไป  

ไทยวน เป็นชนกลุม่ใหญ่ในจงัหวดั อาศยัอยูบ่ริเวณพืน้ท่ีราบ ท าการเกษตร ปลกูข้าว ผกั และผลไม้ 
ไทลือ้ อพยพหนีภยัสงครามจากจีนและพมา่ บ้างตามสายเครือญาติและการค้าขายเข้ามา 

มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม คือ ผ้าทอลายน า้ไหลและลายลือ้ 
ลัว๊ะ อพยพมาจากเมืองไชยบรีุ ประเทศลาว มกัตัง้บ้านเรือนบนพืน้ท่ีสงู ด ารงชีพด้วยการปลกูข้าว

ไร่ หาของป่า มีฝีมือในการจกัสาน 

  ภาพที่ 2.1  ที่ตัง้และลกัษณะทางกายภาพจงัหวดัน่าน น่าน 
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ขม ุ อาศยัอยูต่ามชายแดนลาว ถกูกวาดต้อนมาเป็นก าลงัในการสร้างก าแพงเมืองเก่านา่น  
มีฝีมือในการตเีหลก็เพื่อเป็นเคร่ืองมือ เช่น มีด ดาบ จอบ เสยีม 

ม้ง (แม้ว) อพยพมาจากที่ราบสงูทิเบต ไซบเีรีย และมองโกเลยีสูป่ระเทศจีน ลาว  มีความสามารถใน
ด้านการค้า เลีย้งสตัว์ ปลกูพืชเศรษฐกิจ และท าเคร่ืองเงิน 

เย้า (เมีย่น) ถ่ินเดิมอยูแ่ถบตะวนัออกของจีน  ตัง้บ้านเรือนอยูท่ีส่งู ยงัคงสบืทอดวฒันธรรมจีน เช่น การใช้
แซ ่ประเพณีปีใหม ่(ตรงกบัเทศกาลตรุษจีน)   

มลาบรี 
(ผีตองเหลอืง) 

เป็นเผา่ผสมชนชาติละว้าที่หนีร่นไปอยูต่ามป่าเขา ในแขวงไชยบรีุ ประเทศลาว  ด ารงชีพด้วย
การเก็บของป่าลา่สตัว์ไมต่ัง้ถ่ินฐานเป็นหลกัแหลง่  

 

ประชากรเร่ิมมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กน้อย: ประชากรของจงัหวดันา่นในปัจจบุนัมีจ านวนประชากร 477,496 คน 
151,026 หลงัคาเรือน (กรมการปกครอง, ธนัวาคม 2554) โดยเป็นครัวเรือนเกษตรกร 91,720 ครัวเรือน (ส านกังานเกษตร
จงัหวดันา่น, 2553)   

ในอดีตประชากรในจงัหวดันา่นมแีนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่ในปี 2542 พบวา่จ านวนประชากรมจี านวนลดลง (ดงั
ภาพท่ี 2.2) เป็น 475,614 คน และเพิ่มขึน้เลก็น้อยในชว่งปี 2552-2554  โดยปัจจบุนัมีสดัสว่นประชากรชายตอ่หญิง
เทา่กบั 1:1.02   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ พบวา่มีอตัราการเกิดสงูกวา่อตัราการตายมาโดยตลอด กลา่วคือ ประมาณ 9 และ 6 ตอ่ประชากรพนัคนตามล าดบั 
โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงมากนกั อยา่งไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงประชากรในจงัหวดันา่นมีปัจจยัส าคญัเก่ียวกบัการย้าย
เข้าและการย้ายออกสงูในแตล่ะปี โดยเฉพาะปีที่มกีารการลดลงของประชากร พบวา่เนื่องจากมปีระชากรย้ายออกสงูกวา่
ปีอื่นๆ  

ด้วยจงัหวดันา่นมชีายแดนตดิกบัประเทศเพื่อนบ้าน จึงพบวา่มีการอพยพเข้ามาของแรงงานตา่งด้าว เข้ามาประกอบอาชีพ
ในภาคบริการและรับจ้างทัว่ไป ข้อมูลลา่สดุเมื่อเดือนกันยายน 2553 พบว่า มีแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตท างานใน
จงัหวดันา่น รวมจ านวน 624 คน สว่นใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวสญัชาติ พม่า ลาว และกมัพชูา อย่างไรก็ตาม คาดว่ามีผู้
อพยพเข้ามาและไมไ่ด้จดทะเบียนแรงงานตา่งด้าวอีกจ านวนหนึง่ ซึง่ยงัไมส่ามารถระบจุ านวนได้ชดัเจน 

ที่มา:  กรมการปกครอง 

จ านวน (คน) 
 

ปี พ.ศ.    

ภาพที่ 2.2 จ านวนประชากรในจงัหวดัน่าน ระหวา่งปี 2537-2554 
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อ.ทุง่ชา้ง 

อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ

อ.สองแคว 
อ.เชยีงกลาง 

อ.บอ่เกลอื อ.ปัว 
อ.ทา่วังผา 

อ.เมอืงน่าน 

อ.บา้นหลวง 

อ.สนัตสิขุ 

อ.ภเูพยีง 

อ.แมจ่รมิ 

อ.เวยีงสา 

อ.นานอ้ย 

อ.นาหมืน่ 

ภาพที่ 2.4 การกระจายตวัของประชากรในอ าเภอตา่งๆ 

เปล่ียนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ: โครงสร้างประชากรของจงัหวดัน่านสะท้อนให้เห็นว่าของกลุม่ผู้สงูอายุมีจ านวนเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2540 ในขณะที่ประชากรวัยเด็กมีอัตราลดลง นอกจากนี ้ประชากรวยัแรงงานหนุ่มสาวก็มี
แนวโน้มลดลงด้วย  ส าหรับวยัแรงงานในช่วงอาย ุ40-59 ปี ที่มีสดัสว่นเพิ่มขึน้นัน้  ก็จะกลายไปเป็นผู้สงูอายใุนอีก 10 ปี
ข้างหน้า ท าให้สดัสว่นประชากรสงูอายเุพิ่มมากขึน้ในอนาคต (ดงัภาพท่ี 2.3)   

 

 
 

การเปลีย่นแปลงนี ้มีลกัษณะเดียวกบัการเปลี่ยนแปลงในระดบัประเทศ  ที่พบว่าสดัสว่นของประชากรวยัแรงงานและวยั
เด็กลดลง ในขณะท่ีสดัสว่นของประชากรวยัสงูอายเุพิ่มขึน้  ซึ่งจะสง่ผลให้ในอนาคตประเทศไทยก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ
เร็วขึน้ วยัแรงงานจะต้องรับภาระเลีย้งดทูัง้เด็กและผู้สงูอายมุากขึน้   

ตัง้ถิ่นฐานบริเวณที่ราบกลางจังหวัด: ประชาชน
ในจังหวดัน่านส่วนใหญ่มีการตัง้ถ่ินฐานในบริเวณที่ราบ
ลุม่สองฝ่ังแมน่ า้นา่น และแมน่ า้สาขาตา่งๆ  

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ (ดงัภาพที่ 2.4) ได้แก่ กลุ่ม
ใหญ่ที่สดุอยูบ่ริเวณที่ราบลุม่ตอนกลางของจงัหวดั บริเวณ
อ าเภอเมืองและอ าเภอเวียงสา รองลงมาอยู่บริเวณที่ราบ
ลุ่มทางตอนเหนือของจังหวัด บริเวณอ าเภอท่าวังผา 
อ าเภอปัว และอ าเภอเชียงกลาง และกลุ่มที่ราบลุ่มทาง
ตอนใต้ บริเวณอ าเภอนาน้อย นอกจากนี ้ยงัมีชนเผ่าต่างๆ 
อาศยัอยู่บนพืน้ที่สงู ได้แก่ ชนเผ่าม้งหรือแม้ว ชนเผ่าเย้า
หรือเมี่ยน เป็นต้น  

ด ารงประเพณีท่ีผูกพันกับการผลิต: คนสว่นใหญ่
ในจังหวดัน่าน นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนา
คริสต์ (ส านกังานสถิติจังหวดัน่าน, 2553) มีศาสนสถาน
กระจายอยู่ตามชุมชน  ส่วนชนเผ่าต่างๆ จะมีการนบัถือผี  แม้ชนเผ่าต่างๆ จะมีการปรับรูปแบบการผลิต เปลี่ยนพืน้ที่
การเกษตรแบบหมนุเวียนมาเป็นพืน้ท่ีเกษตรถาวร รวมทัง้ลดวิถีการพึ่งพิงป่าลงไปมาก แต่คงรักษาประเพณีที่ส าคญัๆ ไว้ 
อนัได้แก่ การถวายสลากภตั ซึง่เป็นการน าอาหารมาถวายพระโดยใสช่ะลอมไม้ไผร่องด้วยใบตอง ภายในนัน้ประกอบด้วย
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ปี 2540 ปี 2542 ปี 2544 ปี 2546 ปี 2548 ปี 2550 ปี 2552 ปี 2553 

วยัเด็ก (0-14 ปี) 

วยัแรงงาน 1  (15-24 ปี) 

วยัแรงงาน 2  (25-39 ปี) 

วยัแรงงาน 3  (40-59 ปี) 

ผู้สงูอาย ุ(60 ปี ขึน้ไป) 

ภาพที่ 2.3 สดัสว่นประชากรชว่งวยัเดก็และผู้สงูอายขุองจงัหวดัน่าน ชว่งปี 2540-2553 

ท่ีมา: ปรับจากข้อมลู กรมการปกครอง.    
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ข้าวสาร อาหารแห้ง ประดบัด้วยดอกไม้ธูปเทียน ซึง่ในอดีตจะมีการน าเมลด็พนัธุ์พืชผลที่ได้จากการปลกูใสไ่ว้ในสลากภตั
ด้วย จึงเป็นโอกาสในการแพร่เมล็ดพนัธุ์คณุภาพดี เพื่อน าไปเป็นทานแก่ผู้อื่นอย่างไม่เจาะจง  ประเพณีนีจ้ดัที่วดัช้างค า้
วรวิหารเป็นปฐมฤกษ์ ในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 10 ของทกุปี ก่อนที่วดัตา่งๆ จะจดัตามมา  ตอ่จากนัน้ จะมี การแข่งเรือ  โดย
ใช้เรือที่ขดุจากไม้ตะเคียนแกะสลกัหวัเรือเป็นรูปพญานาค ซึง่เช่ือวา่เป็นสตัว์ศกัดิ์สทิธ์ิดลบนัดาลให้ฟ้าฝนอดุมสมบรูณ์     

ชีวิตครอบครัวและชุมชนก้าวหน้า แต่รายได้ต ่า:  
จากรายงานการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการพฒันาของ
มนษุย์ ของ UNDP เมื่อปี 2553 โดยใช้ Human Achieve-
ment Index  พบวา่ จงัหวดันา่นมีความก้าวหน้าในด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน และด้านชีวิตการงาน เป็นล าดบัที่ 18 
และ 20 ของประเทศตามล าดบั  สว่นการพฒันาด้านการมี
สว่นร่วมและด้านการศกึษา อยูใ่นกลุม่ปานกลาง การพฒันา
ด้านสขุภาพ  ด้านคมนาคมและการสือ่สารอยูใ่นกลุม่ล้าหลงั 
และการพฒันาที่ยงัล้าหลงักว่าจังหวดัอื่นๆ ได้แก่ ด้านที่อยู่
อาศยัและสภาพแวดล้อม และด้านรายได้ ซึ่งนบัเป็นล าดบัที่ 
67 และ 74 ของประเทศ ดงัภาพท่ี 2.5 
 

สุขภาวะมีความเส่ียง: จากผลการประเมินความก้าวหน้าของมนษุย์ด้านความมัน่คงทางสขุภาพข้างต้น โดยพิจารณา
จากการเจ็บป่วย พฤติกรรมเสีย่ง และจ านวนประชาการตอ่แพทย์ พบวา่ จงัหวดันา่นมคีวามมัน่คงในกลุม่ทีม่ีความมัน่คง
ต ่า ซึง่สอดคล้องกบัรายงานผู้ ป่วยนอกทีเ่ข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสขุจงัหวดันา่นปี 2549-2552 
พบอตัราป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ผู้ ป่วยสว่นใหญ่ที่เข้ามาท าการรักษาเป็นผู้ ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยพบใน
กลุม่ผู้ ป่วยสงูสดุในเด็กอายตุ า่กวา่ 5 ปี และกลุม่ผู้สงูอาย ุ65 ปีขึน้ไป    

ตอ่มาในปี 2553 พบผู้ ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสว่นบนและโรคหอบหืด มาเข้ารับการรักษาและมีรายงานผู้ ป่วย
เสยีชีวติมีแนวโน้มเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในชว่งเดือนมกราคม-เมษายน ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัข้อมลูปัญหามลพิษหมอก
ควนัของจงัหวดันา่นท่ีมีคา่สงูเกินมาตรฐานความปลอดภยัในเดือนมีนาคมในปี 2552-2553 สว่นอตัราการป่วยตายซึง่
ปัญหาสขุภาพท่ีส าคญัของจงัหวดั (ที่มา: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันา่น, 2553) สว่นใหญ่เป็นกลุม่โรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง   
รองลงมาเป็นกลุม่โรคไมต่ิดตอ่ทัว่ไป ซึง่รวมการตกค้างของสารพิษอยูใ่นกลุม่โรคนี ้ 

นอกจากนี ้ ยงัมีปัจจยัเสีย่งทีเ่กิดจากอทุกภยั อยา่งกรณีอทุกภยัเมื่อปี 2549 มีผู้ เสยีชีวิต 2 ราย สง่ผลให้โรคเลปโตสไปโร
ซีส ระบาดในพืน้ท่ีท าให้มีผู้ ป่วย 213 ราย  เสยีชีวิต 6 ราย สว่นปัจจยัเสีย่งที่มาจากภยัธรรมชาติโดยตรงก็เกิดขึน้ในปี 
2551  เมื่อได้เกิดอทุกภยัและดนิโคลนถลม่รุนแรงมากในพืน้ท่ีบ้านน า้ป้าก บ้านห้วยธน ู ต าบลตาลชมุ อ าเภอทา่วงัผา 
สง่ผลให้มีผู้ เสยีชีวิต  2  ราย และได้เกิดขึน้ตอ่เนื่องในปี 2552 และปี 2553 

ภาคเกษตรสร้างรายได้หลัก: ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดันา่น (GPP) ในปี 2553 มีมลูคา่ 24.7 พนัล้านบาท คิดเป็น 
GPP ตอ่หวั เทา่กบั 50,507 บาท โดยภาคการเกษตรฯ เป็นการผลติที่มีบทบาทส าคญัของจงัหวดั มมีลูคา่ร้อยละ 36.8 
โดยมีการขยายกวา่ 2 เทา่ ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา และมีความส าคญัตอ่จงัหวดันา่นมากขึน้เร่ือยๆ ในขณะท่ีสดัสว่นผลผลติ
ภาคการเกษตรของประเทศ คิดเป็นเพียงร้อยละ 12 ของมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมประเทศ (สศช., 2553) มลูคา่รองลงมา
ได้แก่ สาขาการศกึษา และสาขาการขายสง่ขายปลกี แตใ่นช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมาแม้ประเทศไทยประสบกบัปัญหาภาวะ

ภาพที่ 2.5 ความก้าวหน้าในการพฒันามนษุย์จงัหวดัน่าน  ปี 2552 
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เศรษฐกิจ ซึง่สง่ผลให้ท าให้มีอตัราการขยายตวัโดยรวมลดลง ซึง่ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกวา่นอกภาคเกษตร 
(สนง.คลงัจงัหวดันา่น, 2553)  ดงัภาพท่ี 2.6 โดยมีสดัสว่นเพิม่สงูขึน้ ซึง่เป็นอตัราการเพิ่มที่สงูกวา่แนวโน้มของประเทศ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัดส่วนคนจนลดลง: ผลการส ารวจรายได้ครัวเรือน เทียบเคยีงกบัเกณฑ์ความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ระดบั
ครัวเรือน  ซึง่ก าหนดเกณฑ์เทา่กนัทัว่ประเทศ กลา่วคอื ไมต่ ่ากวา่ 20,000 บาทตอ่ปีตอ่คน และปรับเป็น 23,000 บาทตอ่ปี
ตอ่คน ในปี 2551 (ตอ่มาในปี 2555 ได้ปรับเป็น 30,000 บาทตอ่ปี) นัน้  มีรายงานผลการส ารวจพบวา่ จงัหวดันา่นมี
สดัสว่นครัวเรือนท่ีมีรายได้เฉลีย่ต ่ากวา่เกณฑ์ จปฐ. ลดลงเร่ือยๆ  (ดงัภาพท่ี 2.7) จากร้อยละ 76.53 ในปี 2545 เหลอืร้อย
ละ 49.43 ในปี 2546 และในปี 2554 ลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 0.91 เทา่นัน้ โดยในช่วงปี 2545-2554 สดัสว่นครัวเรือนท่ีมี
รายได้เฉลีย่ต า่กวา่เกณฑ์ จปฐ.  ลดลงเฉลีย่ร้อยละ 10.98 ตอ่ปี  

 

 

   
 

 

 

 

 
ในขณะท่ีการส ารวจความยากจน  ทีว่ิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน 
ได้ก าหนดเส้นความยากจนในแตล่ะปีของแตล่ะพืน้ท่ี  เพื่อวิเคราะห์สดัสว่นคนจน  พบวา่ ในปี 2553 เส้นความยากจนของ
จงัหวดันา่น เทา่กบั 1,551 บาท/คน/เดือน ในขณะท่ีเส้นความยากจนของประเทศเทา่กบั 1,678 บาท/คน/เดือน  ในปีนัน้
จงัหวดันา่นมีผู้ที่มีรายได้ต ่ากวา่เส้นความยากจนหรือสดัสว่นคนจน ร้อยละ 14.97  ลดลงจากปี 2552  ที่มีสดัสว่นคนจน
ร้อยละ 12.69  (สศช.) โดยในชว่งปี 2545-2553 สดัสว่นคนจนลดลงเฉลีย่ร้อยละ 6.62 ตอ่ปี 

ภาพที่ 2.6  สดัสว่นผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคการเกษตรตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัน่าน ระหวา่งปี 2546 – 2553 

ท่ีมา: ส านกังานคลงัจงัหวดัน่าน 

ปี พ.ศ. 

ร้อยละ 

ปี พ.ศ. 

ร้อยละ 

ท่ีมา: ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัน่าน    

ภาพที่ 2.7  สดัสว่นครัวเรือนที่มีรายได้ต ่ากวา่เกณฑ์ความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน ระหวา่งปี 2545-2554 
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2.2 การเกษตรกรรม  
 

จากพืชอาหารสู่พืชเศรษฐกิจ: การศึกษารูปแบบการจัดการน า้ กรณีลุ่มน า้ยาว จงัหวดัน่าน (ศูนย์ประสานงาน
ประชาคมนา่น, 2550) แสดงให้เห็นวา่ลกัษณะการผลติและเศรษฐกิจชมุชนมีสว่นส าคญัในการก าหนดรูปแบบการจดัการ
น า้ จึงมีการศกึษารูปแบบการผลติทางการเกษตรของจงัหวดัน่านอย่างจริงจงั ท าให้สามารถระบไุด้ว่ารูปแบบการเกษตร
ในจงัหวดันา่นมีการเปลีย่นแปลงไปตามยคุตา่งๆ โดยก่อนปี 2500 เป็นยคุหาอยู่หากิน ปลกูข้าว พืชผกั เลีย้งสตัว์ หาปลา 
และสตัว์ป่า เพื่อบริโภคในครัวเรือน บางชุมชนปลกูเมี่ยง ยาพืน้เมืองไว้สบู มีผลผลิตอื่นๆ ไว้แลกข้าว ยุคนีท้รัพยากร 
ธรรมชาติสมบรูณ์ การเกษตรพึง่น า้ฝนและเหมืองฝาย กลุม่เหมืองฝายจึงมีบทบาทในการก าหนดกฎในการใช้น า้ร่วมกนั  

ในช่วง ปี 2500-2530 เป็นยคุเร่ิมต้นของพชืเศรษฐกิจ มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค เร่ิมใช้เทคโนโลย ี
สารเคมี และเคร่ืองทุน่แรง มีแหลง่เงินกู้ภายนอกและการชลประทาน มีนายทนุภายนอกเข้ามาแนะน าปลกูพืชเพื่อการค้า 
เช่น ข้าวโพด ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง กะหล า่ ยาสบู ในช่วงพกันา และขยายพืน้ท่ีเข้าไปในเขตป่า สว่นพืน้ท่ีสงู มีการปลกูข้าวไร่ 
ฝ้ายเมือง พริก ข้าวโพดดอย ถัว่เขียวและถัว่เหลอืง เป็นต้น  ตอ่มาได้ปรับตวัเข้าสูย่คุขยายตวัของพืชเศรษฐกิจ หลงัปี 
2530 จนปัจจบุนั บางคนเรียกยคุนีว้า่ยคุปรับตวั ช่วงแรกๆ ปรับเปลีย่นไปปลกูพืชอื่นๆ เนื่องจากยาสบูราคาต า่มาก จึงหนั
ไปปลกูล าไย มะมว่ง ลิน้จ่ี ไผ ่สกั ตอ่มาเร่ิมปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์และขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะพืน้ท่ีลาดชนัซึง่เคย
เป็นป่าธรรมชาติ รวมทัง้เปลีย่นนาข้าวในบางพืน้ท่ีมาปลกูข้าวโพดฯ ในขณะเดียวกนัก็เร่ิมมีการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม มศีนูย์
การเรียนรู้เก่ียวกบัการเกษตรผสมผสาน เช่น ศนูย์เรียนรู้โจ้โก้ ศนูย์เรียนรู้บานแสงเทยีน และศนูย์เรียนรู้ชมุชนสวนแสง
ประทีป 

นอกจากพืชที่ได้ระบไุว้ข้างต้น ยงัพบวา่ในอดตีชนเผา่ตา่งๆ บนพืน้ท่ีสงูมีการปลกูฝ่ิน ซึง่ขณะนัน้ไมเ่ป็นสิง่ที่ผิดกฎหมาย 
จนกระทัง่รัฐบาลมีนโยบายให้ลดละเลกิการปลกูฝ่ิน โดยการหาพชืใหมม่าทดแทน อยา่งกรณีบ้านป่ากลาง อ าเภอปัว ซึง่
เป็นท่ีตัง้ของชนเผา่ม้ง ที่มีการปลกูข้าวไร่ ผกั และฝ่ินเป็นหลกั ได้มีหนว่ยงานเข้ามาสง่เสริมให้หนัมาปลกูลิน้จ่ี  สว่นกรณี
บ้านสนัเจริญ อ าเภอทา่วงัผา  ซึง่เป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของชาวเมี่ยน ที่มีการปลกูฝ่ินครอบคลมุเนือ้ที่เกือบ 20,000 ไร่ ถือเป็น
พืน้ท่ีปลกูฝ่ินท่ีใหญ่ที่สดุของประเทศ ในปี 2532 หนว่ยงานภาครัฐจึงได้เข้าไปสง่เสริมการปลกูกาแฟทดแทน พร้อมๆ กบั
สง่เสริมการอนรัุกษ์ป่าไม้ (ศนูย์พฒันาสงัคมหนว่ยที่ 25 จ.นา่น) ปัจจบุนัยงัคงมีพืน้ท่ีปลกูฝ่ินคงเหลอือยูบ้่าง บางพืน้ท่ีมี
การปลกูแซมระหวา่งกะหล า่ปลแีละข้าวโพดเลีย้งสตัว์ (ส านกัขา่วภมูิภาคไอเอ็นเอ็น, 2554)  
 

 
     กล่องข้อความ 2.1  วิถีการเกษตรของจงัหวดันา่นในอดีต  

“ในอดีตมีการเพาะปลูกพืชข้าว พืชอาหาร ผกั จัดสรรที่ดินผืนเล็กๆ ท านา
ปลูกข้าวไวพ้อกิน มีทัง้นาข้าวในพืน้ที่ราบและข้าวไร่ในพืน้ที่สูง ส่วนคนที่ไม่
มีที่ท ากินก็เก็บหาของป่าไว้ขาย และหาส่ิงอื่นๆ มาแลกข้าว  การเลี้ยงสตัว์
หลายชนิดเกื้อกูลกนั สตัว์คู่บ้านคู่เรือนที่ต้องมี  คือ ควายเพือ่ไว้ใช้แรงงาน 
ววัเพื่อเป็นทรัพย์สินมรดก หมูเลี้ยงเพือ่ขายเป็นรายได้ เป็ดและไก่เพื่อเป็น
อาหารให้กบัครัวเรือน และหมาและแมว เลี้ยงเพื่อเฝ้าทรัพย์สิน ไล่นกและ
หนูทีม่ากินผลผลิต การประมงก็เนน้เลีย้งปลาน ้าจืดไวใ้นบ่อเล็กๆ ทกุอย่างมี
ไวบ้ริโภคในครวัเรือน”  

อาจารย์ประทีป อินแสง ศูนย์การเรียนรู้ชมุชนสวนแสงประทีป จงัหวดัน่าน 
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 กล่องข้อความ 2.2  ความคิดเห็นตอ่การปรับเปลีย่นรูปแบบการเกษตรในจงัหวดันา่น 

เห็นได้วา่การปรับเปลีย่นรูปแบบการเกษตรในจงัหวดันา่น ได้รับผลจากนโยบายและมาตรการสง่เสริมของภาครัฐมาตัง้แต่
ในอดีต  ส าหรับนโยบายที่ส าคญัๆ เมื่อไมก่ี่ปีมานี ้ ได้แก่ โครงการรับจ าน าสนิค้าเกษตร ปี 2548 โครงการประกนัรายได้
เกษตรกร ปี 2552 ตอ่มาในปี 2553 ได้จ ากดัการประกนัราคาเฉพาะผลผลติท่ีปลกูในท่ีดินท่ีมเีอกสารสทิธ์ิ  โครงการ
ประกนัภยัพืชผล โครงการสง่เสริมการปลกูพชืเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการปลกูพืชเชิงเดีย่ว (ยางพารา) จงัหวดันา่น ปี 2553 
เป็นต้น ซึง่สง่ผลให้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีราคาดี เกษตรกรมคีวามเสีย่งลดลง  

อยา่งไรก็ดี นโยบายเปิดการค้าเสรีและยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ACMECs) กบัประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่
เก่ียวข้องกบัมาตรการภาษีน าเข้าสนิค้า อาจท าให้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามากขึน้ เนื่องจากราคา
ต ่ากวา่ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ที่ผลติในประเทศ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

 

 

“เราตอ้งเข้าใจประวติัศาสตร์ของคนน่านก่อนว่า ท าไมถึงปลูกขา้วโพด 
เพราะว่าบรรพบรุุษเขายา้ยถ่ินเขา้มาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ทีสู่ง ปลูกพืชอืน่
ไม่ได ้ ก็ตอ้งท าขา้วไร่หรือไม่ก็ตอ้งข้าวโพด  ต่อมามีนโยบายรฐัสง่เสริม 
ตลาดก็ดีข้ึน มีประกนัราคา ข้าวโพดจึงขยายเพ่ิมข้ึน นอกจากนี ้ ยงั
เกี่ยวกบัเร่ืองการไม่มีสิทธิในทีท่ ากิน พีน่อ้งเกษตรกรจึงไม่กลา้ลงไม้ยืน
ตน้  เพราะหากมีการยึดพืน้ทีแ่ลว้การลงทนุก็จะเสียเปล่า” 

 

 
 

พืชเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง:  ในอดีตการปลกูพืชสว่นใหญ่เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน จึงมกีารจดัสรรท่ีดินผืนเลก็ๆ ท า
นาปลกูข้าวไว้พอกิน สว่นคนที่ไมม่ีที่ท ากินก็จะมกีารผลติภณัฑ์อื่นๆ มาแลกข้าว การปลกูข้าวไว้เพือ่การบริโภคมีทัง้นาข้าว
ในพืน้ท่ีราบและข้าวไร่ในพืน้ท่ีสงู แตปั่จจบุนัการปลกูข้าวได้ลดลงไปมาก โดยพบเห็นได้เพียงในบางพืน้ท่ีเทา่นัน้ เนื่องจาก
รูปแบบการปลกูพืชได้ปรับเปลีย่นไปปลกูพืชเพื่อการพาณิชย์ อาทิ ยาสบู ฝ้าย งาด า ลิน้จ่ี ส้มสทีอง และปอ เป็นต้น โดยที่
พืชบางชนิดที่นิยมปลกูในอดีต อาจไมส่ามารถพบเห็นได้ในปัจจบุนัหรือมีการปลกูน้อยมาก 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เร่ิมเข้ามาแทนที่อยา่งชดัเจน ตัง้แตปี่ 2524 และกระจายตวัอยา่งอยา่งรวดเร็วในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา สว่น
ใหญ่ปลกูบริเวณพืน้ท่ีลาดชนัและขยายตวัสูพ่ืน้ท่ีสงู ท าให้ข้าวไร่ลดพืน้ท่ีลงไปมาก สว่นบริเวณที่ราบยงัมีการปลกูพชื
หลากหลาย สว่นท่ีดอนยงัคงมกีารปลกูไม้ผลอยูบ้่าง โดยเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผา่นมา มีการปลกูสกัและยางพาราใน
บริเวณที่ดอนและที่ลาดชนัมากขึน้ ดงัภาพท่ี 2.8 

 
 
  

          ที่ลุ่ม ที่ดอน ที่ลาดชัน ที่สูง 
 

นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่าน 
 

                ข้าวโพดฯ          

ข้าวโพดฯ 
ข้าวไร่ 
ชา 

ลิน้จ่ี 
ล าไย 

มะม่วง 
ส้ม 

มะขาม 
ไผ ่
สกั 

ข้าวโพดฯ 
ยางพารา 

ผกั 
ยาสบู 
ข้าว 
งาด า 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  
ถัว่เหลือง 

ภาพที่ 2.8  การปลกูพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัน่าน ในปัจจบุนั 

ยางพารา          

ข้าวไร่          
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ข้าวโพดเลีย้งสัตว์เข้ามา กว่า 30 ปีที่แล้ว : การปลกูข้าวโพดในจงัหวดันา่น เร่ิมปรากฏชดัเจนในปี 2524  โดยมี
ข้อมลูแสดงให้เห็นวา่ในปี 2546 มีพืน้ท่ีปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดันา่น 293,740 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพืน้ท่ี
การเกษตรของจงัหวดั โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือยๆ  จนถึงปี 2552 มีพืน้ท่ี 850,596 ไร่ จากนัน้เร่ิมลดลงใน ปี 2553 และปี 
2554 มีพืน้ท่ี  798,751.25 ไร่ และ 708,969 ไร่ ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากการศกึษาเมื่อปี 2552 (สกว. 2553) พบวา่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดันา่น เมื่อก่อนพืน้ท่ีท ากินน้อย 
ปลกูข้าวไมพ่อกิน จึงหนัมาปลกูข้าวโพดฯ ในพืน้ท่ีป่าไม้ ประกอบกบัมีตลาดกระจายตามแหลง่ผลติในหมูบ้่าน มีบริษัท
หรือโรงงานอาหารสตัว์ให้ยมืปัจจยัการผลติ แล้วด าเนินการรับซือ้ผลผลติเอง เกษตรกรสว่นใหญ่ท าไร่ข้าวโพดมากวา่ 10 
ปีแล้ว มบีางคนท ามานานเกิน 20 ปี มีพืน้ท่ีเฉลีย่ 7-40 ไร่ตอ่ครอบครัว สว่นใหญ่ไมม่ีเอกสารสทิธ์ิท่ีดินท ากิน ผลการศกึษา
นีย้งัระบวุา่ โครงการประกนัรายได้เกษตรกร ซึง่มกีารชดเชยให้เกษตรกรที่ขายผลผลติต ่ากวา่ราคากลาง เป็นแรงจงูใจให้
เกษตรกรขยายพืน้ท่ีปลกูเพิ่มขึน้ จนมีผลผลติล้นตลาดท าให้ราคารับซือ้ต า่ในปี 2550 ท าให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดใน
จงัหวดันา่นได้รวมตวักนัออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลชว่ยเหลอื ตอ่มาในปี 2553 ได้ประสบกบัปัญหาภยัแล้ง ท าให้พชืผลเกิด
ความเสยีหายอีกครัง้ จงึรวมตวัเสนอให้จงัหวดัประกาศเป็นพืน้ท่ีภยัพิบตัิเพื่อด าเนินการขอรับการชดเชยความเสยีหาย   

 กล่องข้อความ 2.3  ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นพืชที่มีความส าคญัต่ออตุสาหกรรมการเลี้ยงสตัว์เป็นอย่างมาก เนือ่งจากใช้เป็นส่วนผสมหลกัของ
อาหารสตัว์  โดยประเทศไทยได้น าไปแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงไก่เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนัน้ เป็นอาหารเลี้ยงหมู กุ้ง และ
อืน่ๆ  ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกทีส่ าคญัของประเทศ ดงันัน้ เมื่อมีการขยายการเลี้ยงสตัว์ตัง้แต่ปี 2535 เป็นต้นมา ท าให้มีการ
ปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในประเทศไทยเพ่ิมตามไปดว้ย จนปัจจุบนัมีประมาณ 6 ลา้นไร่ ในขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพด
เลีย้งสตัว์ในประเทศยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพืน้ทีร่าบจนถึงพืน้ทีร่ะดบัสูงกว่าน ้าทะเล 3,000-3,900 เมตร จึงปลูกกนัมาก
ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากเดิมที่มีการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วขยายมายัง
ภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคเหนือตอนบน  ปัจจุบนัจงัหวดัที่ปลูกข้าวโพดมากที่สดุ เพชรบูรณ์ เชียงราย พะเยา และน่าน  
ส าหรับภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลง (สถิติของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2552/2553) เนื่องจากมีการ
เปลีย่นไปปลูกพืชทีใ่หผ้ลตอบแทนทีดี่และทนแลง้กว่า เช่น มนัส าปะหลงั อ้อยโรงงาน นอกจากนีบ้างพืน้ที่เปลี่ยนไปปลูก
ยางพาราและไม้ผล     

ภาพที่ 2.9  พืน้ที่เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดันา่น ระหวา่งปี 2546-2554 

ท่ีมา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน 

พืน้ที่ (ไร่) 

ปี พ.ศ. 
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ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ รายได้เพิ่ม ต้นทุนเพิ่ม: แม้ว่ายางพาราเข้ามาทดแทนข้าวโพดเลีย้งสตัว์  แต่เกษตรกรก็ยงั
นิยมปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์อยู่ เนื่องจากเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะเวลาอนัสัน้ ประกอบกบัเกษตรกรสว่น
ใหญ่ไมม่ีสทิธิในท่ีดินซึง่ตนเองท าการเพาะปลกูอยู ่จึงไมก่ล้าที่จะลงทนุปลกูไม้ยืนต้นจ าพวกยางพารา เพราะเกรงวา่หากมี
การตรวจสอบแล้วจะถกูยดึพืน้ท่ีนัน้คืน สว่นการปลกูสกัก็จะมีขัน้ตอนมากกวา่  เนื่องจากสกัเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย
ป่าไม้  ต้องขึน้ทะเบียนสวนป่าโดยแสดงหลกัฐานกรรมสทิธ์ิท่ีดิน และการตดัไม้จะต้องขออนญุาตจากกรมป่าไม้ จึงไมน่ิยม
ปลกูกนัแพร่หลายมากนกั   

เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มกักู้ เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และพอ่ค้าในท้องถ่ิน
ซึ่งสามารถไปเอาปัจจัยการผลิตมาแล้วค่อยหกัเมื่อขายผลผลิตแล้ว และยงัมีบริษัทผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ได้
สง่เสริมการปลกูโดยให้ยืมปัจจยัการผลติและรับซือ้โดยตรง  (สกว., 2553)  

มลูค่าผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัน่านขยายตวัเพิ่มขึน้เร่ือยๆ กระทัง่ในปี 2551 มีการเปลี่ยนแปลงในอตัราที่สงู
มากอยา่งตอ่เนื่อง จนสร้างมลูคา่การผลติให้จงัหวดันา่นกวา่ 3 พนัล้านบาท แตใ่นขณะเดียวกนั ต้นทนุการผลติซึง่ได้มีการ
วิเคราะห์ไว้ในรูปค่าใช้จ่ายขัน้กลางของจงัหวดัน่านก็เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2546-2551 เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 
60.45 จาก 1,092.42 บาท/ไร่ เป็น 1,752.86 บาท/ไร่ ในปี 2546 และปี 2551 ตามล าดบั (ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน, 
2553) ซึ่งค่าใช้จ่ายขัน้กลางดงักลา่วได้มาจากการส ารวจค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทนุในการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดั
นา่น โดยส านกังานเกษตรจงัหวดันา่น ซึง่คิดรวมคา่จ้างแรงงานภายนอก แตไ่มไ่ด้คิดคา่แรงงานของเกษตรกรผู้ เป็นเจ้าของ   
นอกจากนี ้ยังพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านีม้ีสดัส่วนการใช้จ่ายด้านปุ๋ ยและเคมีภัณฑ์บ ารุงพืช สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาเป็นคา่ใช้จ่าย ด้านเมลด็พนัธุ์ คา่จ้างแรงงาน และคา่ยาฆา่แมลงและก าจดัวชัพืช ตามล าดบั 

พืน้ท่ีปลูกยางพาราขยายมากขึน้: ยางพาราถูกน าเข้าในพืน้ที่ภาคเหนือ ประมาณปี 2524 โดยเกษตรกรที่น า
ยางพาราไปปลกูในจังหวดัเชียงราย ต่อมาส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  (สกย.) เร่ิมให้ค าแนะน ากับ
เกษตรกรที่ต้องการปลกูยางพาราทดแทนส้มเขียวหวานทีร่าคาตกต ่า และในปี 2548 สกย. ได้ส ารวจเพื่อหาพืน้ท่ีเหมาะสม
ส าหรับปลกูยางพาราในจงัหวดันา่นเป็นจงัหวดัน าร่องของภาคเหนือ ช่วงนัน้รัฐบาลได้มีนโยบายขยายพืน้ที่ปลกูยางพารา
ในภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ล้านไร่ ท าให้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมายางพาราจึงเกิดในภาคเหนือใน 8 จงัหวดั 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ในพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบซึ่งเคยปลกูพืชอื่นมาก่อน เช่น ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  
มนัเทศ เป็นต้น และมีการปลกูในพืน้ท่ีระหวา่งหบุเขาและพืน้ท่ีเนินเขา โดยการปลกูยางพาราเป็นพืชแซมในสวนไม้ผล   

 กล่องข้อความ 2.4  ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัยางพารา 

ยางพาราเป็นไม้ยืนตน้ประเภทเนือ้อ่อน โตเต็มทีจ่ะมีความสูง 25-30 เมตร มีรากแก้วยาว 1.5-2.0 เมตร และรากแขนงแผ่
ไปไกลถึง 20 เมตร ล าต้นมีท่อน ้ายางเป็นรูปทรงกระบอกเวียนจากซ้ายต ่าไปขวาสูงรอบล าต้น (ยกเว้นบางพนัธ์ุมีท่อน ้า
ยางเวียนจากขวาไปซ้าย) การขยายพนัธุ์ยางพาราดว้ยเมล็ดจะยงัคงใหต้น้ใหม่ทีมี่รากแก้วเช่นเดียวกบัตน้พนัธุ์ แต่ปัจจุบนั
มีการขยายพนัธุ์ดว้ยการตอนก่ิง ซ่ึงจะท าใหต้น้ใหม่ไม่มีรากแก้ว  

ยางพาราเหมาะกบัพืน้ทีที่มี่ความสูงจากระดบัน ้าทะเลไม่เกิน 600 เมตร เป็นพืน้ทีร่าบไม่มีน ้าท่วมขงั มีความลาดเอียงต ่า
กว่า 35 องศา  ดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนทรายทีมี่การระบายน ้าและการถ่ายเทอากาศดี  หากความลาดเอียงเกิน 15 องศา 
ต้องท าขัน้บนัไดและปลูกพืชคลุมดิน ท าทางระบายน ้าเป็นระยะสลบักนัไป ส่วนการปลูกในพื้นที่ราบควรให้แถวหลกั
ขวางทางน ้าไหล เพือ่ลดการชะลา้งและพงัทลายของดิน (กรมพฒันาทีดิ่น, 2548) ยางพาราจะใหผ้ลผลิตตอ้งใช้ระยะเวลา 
5-7 ปี ข้ึนอยู่กบัพนัธ์ุยาง สภาพแวดลอ้ม ดิน วสัดปุลูก การบ ารุงและรกัษาในช่วงวยัอ่อน เป็นตน้  
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กล่องข้อความ 2.4 (ต่อ) 

สวนยางพาราส่วนใหญ่กระจายในภาคใต ้ ทีเ่หลือกระจายอยู่ทกุภาคตามพืน้ทีป่ลูก ซ่ึงมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตลาดยาง
ท้องถิน่ ซ้ือขายโดยมีการส่งมอบยางจริง ตลาดกลางยางพารา ทีซ้ื่อขายโดยมีการส่งมอบยางจริงเช่นเดียวกบัตลาด
ทอ้งถ่ิน โดยมีการตรวจสอบคณุภาพยางพาราท าใหผู้ซ้ื้อขายมีทางเลือกและความมัน่ใจ ตลาดซ้ือขายล่วงหน้า เร่ิม
ด าเนินการซ้ือขายยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 โดยท าสญัญาล่วงหนา้ระยะเวลา 2-6 เดือน   

 

การปลกูยางพาราในจงัหวดันา่น คาดวา่เร่ิมจากชว่งที่ สกย. ส ารวจและสง่เสริมการปลกูยางพาราในภาคเหนือ ซึง่มีการ
ขยายตวัมาตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2548 จนกระทัง่ในปี 2554 จงัหวดันา่นมีพืน้ท่ีปลกูยางพารา 131,387.50 ไร่ (ส านกังาน
เกษตรจงัหวดันา่น, 2554) ดงัภาพท่ี 2.10 เนื่องจากสว่นหนึง่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลกูยางเพื่อยกระดบัรายได้และ
ความมัน่คงให้แก่เกษตรกรในแหลง่ปลกูยางใหม ่ 1 แสนไร่ ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ปี 2547-2549) 
โดยมีเกษตรกรอีกกลุม่หนึง่ทีม่ีการลงทนุปลกูยางพาราเองซึง่เป็นเกษตรกรรายเดมิที่ปลกูกนัมาช่วงปี 2538-2540 โดย
สว่นใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่ปลกูตามการสง่เสริมของบริษัทนา่นพาราวู้ด จ ากดั ได้ท าการกรีดยางพาราก่อนแล้ว ปัจจบุนัมี
การปลกูยางพารากระจายอยูท่กุอ าเภอ โดยอ าเภอเมือง มีพืน้ท่ีปลกูมากที่สดุ   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเกษตรจังหวัดน่านได้ด าเนินการขึน้ทะเบียนผู้ สนใจปลูกยางพาราในปี 2551 พบว่ามีเกษตรกรสนใจปลูก
ยางพาราจ านวน 5,095 ราย รวมพืน้ที่ปลกู 54,538 ไร่  ซึ่งได้มีการพิจารณาคดัเลือกเกษตรกรผู้สนใจปลกูยางพาราสว่น
หนึง่เข้าร่วมโครงการสง่เสริมการปลกูยางพาราในปี 2553 จ านวน 1,754 ราย พืน้ท่ีปลกูพืน้ท่ี 11,000 ไร่ ซึง่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนบัสนนุต้นพนัธุ์ยางพารารวม 880,000 ต้น ปนูโดโลไมท์ 330,000  กิโลกรัม รวมทัง้ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ช านาญ และได้รับการติดตามดแูลหลงัปลกูยางพาราจนถึงปีที่ 7   

จากการทีเ่กษตรกรกลุม่แรกๆ ที่ปลกูยางพารา ได้กรีดยางพารา สร้างรายได้ จึงเป็นตวัอย่างให้กบัเกษตรกรรายใหม่หรือ
เกษตรกรที่ก าลงัตดัสนิใจผลติยางพาราท าการปลกูยางพาราเพิ่มขึน้ จนมียางพาราที่ให้ผลผลติได้เพิ่มขึน้อยา่งชดัเจนในปี 
2549 จนกระทัง่ในปี 2553 พบว่ามียางพาราที่ให้ผลผลิตได้จ านวน 33,428 ไร่  คิดเป็นมลูค่าการผลิตรวมประมาณ 371 
ล้านบาท (ส านกังานเกษตรจงัหวดันา่น, 2554) ซึง่เป็นมลูค่าที่มาจากพืน้ที่เพาะปลกูที่สามารถให้ผลผลิตได้ในปีดงักลา่ว
ซึง่มีสดัสว่นเพียงร้อยละ 26 ของพืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้หมดเทา่นัน้ ดงันัน้ ผลผลติจากยางพาราในพืน้ท่ีซึง่ยงัไม่ให้ผลผลิตก็จะ
ทยอยให้ผลผลติในปีตอ่ๆ ไป  ท าให้มีมลูคา่การผลติเพิ่มขึน้เร่ือยๆ    

ภาพที่ 2.10  พืน้ที่เพาะปลกูยางพาราในจงัหวดัน่าน ระหวา่งปี 2546-2554 

ท่ีมา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน 

พืน้ที่ (ไร่) 

ปี พ.ศ. 
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2.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พืน้ที่ ต้นน า้ส าคัญของประเทศ: จังหวัดน่านมีพืน้ที่อยู่ในเขต “ลุ่มน ้ำน่ำน”  ซึ่งเป็น 1 ใน 25 ลุ่มน า้หลกัของ
ประเทศไทย ที่มีพืน้ที่ครอบคลมุตัง้แต่จงัหวดัน่านลงไปถึงบางสว่นของจงัหวดัอตุรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบรูณ์และ
นครสวรรค์  โดยมีแมน่ า้นา่นเป็นแมน่ า้สายหลกั มีต้นน า้จากดอยภแูวด้านทิศเหนือของจงัหวดั ไหลจากเหนือลงสูใ่ต้  ผ่าน
กลางจงัหวดัไปลงเขื่อนสริิกิติ ์ท่ีจงัหวดัอตุรดติถ์ ความยาว 300 กิโลเมตร แล้วไหลตอ่ไปบรรจบกบัแมน่ า้ยมและแมน่ า้ปิงที่
จงัหวดันครสวรรค์  แล้วรวมกนัเป็นแม่น า้เจ้าพระยา รวมความยาวทัง้สิน้ 770 กิโลเมตร  พืน้ที่บริเวณจงัหวดัน่านจึงถือ
เป็นพืน้ท่ีต้นน า้ที่ส าคญัของประเทศ มีสดัสว่นการให้น า้แก่ลุม่น า้นา่น  คิดเป็นร้อยละ 38.37 (ที่มา: กรมชลประทาน)  โดย
ในพืน้ท่ีจงัหวดันา่นเอง แบ่งเป็นลุม่น า้สาขา ได้ 9 ลุม่น า้ ได้แก่ ลุม่น า้น่านตอนบน ลุม่น า้ยาว(1) ลุม่น า้ยาว(2)  ลุม่น า้ว้า  
ลุม่น า้สมนุ  ลุม่น า้สา  ลุม่น า้แหง ลุม่น า้นา่นสว่นท่ี 2 และลุม่น า้นา่นสว่นท่ี 3     

พืน้ที่ป่าไม้ลดลงต่อเน่ือง: ป่าไม้ในจงัหวดันา่นสว่นใหญ่เป็นกลุม่ที่ไมผ่ลดัใบ ได้แก่ ป่าดิบชืน้ ซึง่พบกระจดักระจาย
ตัง้แตค่วามสงู 600 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ถดัลงมาเป็นป่าดิบแล้งซึง่เป็นป่าที่อยูใ่นพืน้ท่ีคอ่นข้างราบมีความ
ชุ่มชืน้น้อย และสามารถพบป่าดบิเขาได้ในบางพืน้ท่ี บนยอดดอยสงู นอกจากนี ้ ยงัพบป่าไม้ในกลุม่ป่าผลดัใบจ าพวกป่า
เบญจพรรณ ซึง่จะมองดเูขียวชอุม่ในชว่งฤดฝูน  แตพ่อถึงฤดแูล้งต้นไม้สว่นใหญ่จะพากนัผลดัใบท าให้ป่ามองดโูปร่งขึน้ 
และมกัจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้เลก็ๆ  ป่าประเภทนี ้พบมีไม้ไผช่นิดตา่ง ๆ และมกัจะมีไม้สกัขึน้ปะปนอยูท่ัว่ไป  

พืน้ท่ีป่าไม้ในจงัหวดันา่นมแีนวโน้มลดลงทัง้ในชว่งปี 2531-2541 และ ปี 2543-2552 ดงัภาพท่ี 2.11 โดยหนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบได้ปรับเปลีย่นเทคโนโลยีและวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมใหม ่ เมื่อปี 2543 โดยไมไ่ด้ท าการปรับคา่ความ
คลาดเคลือ่น จึงไมส่ามารถน าข้อมลูก่อนและหลงัปีดงักลา่วมาเปรียบเทียบกนัได้  ซึง่จากข้อมลูปี 2543-2552 พบวา่พืน้ท่ี
ป่าไม้ในจงัหวดันา่นลดลงจากร้อยละ 77.80 เป็นร้อยละ 69.98 คิดเป็นพืน้ท่ีป่าไม้ที่ลดลง 897.592 ตารางกิโลเมตร หรือ 
560,995 ไร่ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาพที่ 2.11  พืน้ที่ป่าไม้ในจงัหวดัน่าน ระหวา่งปี 2531-2552 

หมายเหต:ุ ข้อมลูปี 2531-2541 เนือ้ท่ีป่าไม้ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  LANDSAT - TM มาตราสว่น  1 : 250,000 
                 ข้อมลู ปี 2543-2552 เนือ้ท่ีป่าไม้ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  LANDSAT - TM มาตราสว่น  1 : 50,000 
ท่ีมา: ข้อมลูปี 2531-2549 และปี 2551 กรมป่าไม้, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
         ข้อมลูปี 2550 และปี 2552 คณะผู้ศกึษาดดัแปลงข้อมลูจากกรมพฒันาท่ีดนิ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พืน้ที่ (ตร.กม.) 

ปี พ.ศ. 
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กล่องข้อความ 2.5  ความคิดเห็นตอ่การจดัการป่าไม้ในรูปแบบพืน้ที่อนรัุกษ์ 

พืน้ท่ีที่ยงัคงมีป่าไม้ปกคลมุอยู ่สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีด้านตะวนัออกของจงัหวดัทีเ่ป็นเทือกเขาสงูชนัและติดกบัชายแดน สปป.
ลาว  สว่นพืน้ท่ีสงูซึง่มเีส้นทางเช่ือมตอ่ระหวา่งแหลง่ที่ตัง้ของชมุชนผา่น  จะพบเห็นได้ทัว่ไปวา่พืน้ที่ทัง้สองข้างของเส้นทาง
สญัจร ได้ถกูเปลีย่นไปเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม  

จ านวนป่าชุมชนเพิ่มขึน้: ในขณะท่ีพืน้ท่ีป่าไม้ลดลง  แตพ่บวา่การจดัการป่าไม้โดยชมุชนในรูปแบบป่าชมุชน  ซึง่ได้
มีการจดทะเบยีนกบักรมป่าไม้  มีแนวโน้มเพิม่ขึน้เร่ือยๆ (ดงัภาพที่ 2.12) จนกระทัง่ในปี 2554 มีจ านวน 344 แหง่  แตข่าด
ข้อมลูพืน้ท่ีที่ชดัเจน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ท่ีอนุรักษ์เกือบคร่ึงจังหวัด:  พืน้ท่ีป่าไม้สว่นใหญ่ในจงัหวดันา่น  ได้รับการประกาศเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์ประเภท
ตา่งๆ มาตัง้แตปี่ 2539  ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติ 5 แหง่ เตรียมประกาศเป็นอทุยานแหง่ชาติ อีก 2 แหง่ นอกจากนี ้
ยงัมเีขตวนอทุยานและเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า อีก 2 แหง่ รวมพืน้ที่อนรัุกษ์ตามกฎหมาย 5,525.42 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 45.43  ของพืน้ท่ีจงัหวดั  ที่เหลอืเป็นพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ 16 แหง่ ประกาศตัง้ปี 2507 ถึงปี 2531 รวมพืน้ท่ี 
10,309.26 ตารางกิโลเมตร กระจายตวัอยูต่ามอ าเภอตา่งๆ ของจงัหวดันา่น อยา่งไรก็ดี การประกาศพืน้ท่ีอนรัุกษ์ใน
จงัหวดันา่นสว่นใหญ่  ยงัมีปัญหาเร่ืองแนวเขตทบัซ้อนกบัพืน้ท่ีท ากินของชาวบ้าน  

 

“เป็นทีรู้่กนัว่าพืน้ที่คร่ึงหน่ึงของจงัหวดัน่านเป็นเขตอนรุักษ์ ที่มีการประกาศ
เขตทบัซ้อนกบัพื้นที่ท ากินและที่อยู่อาศยัของชาวบ้าน ซ่ึงคนน่านให้ความ
สนใจเร่ืองนี้มาก และเชื่อมโยงกับเร่ืองโฉนดชุมชน ที่ได้รวบรวมข้อมูลขอ
จดัท าโฉนดชุมชนเป็นจ านวนมาก เพราะหวงัว่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยสร้าง
ความมัน่คงในชีวิตได้มากข้ึน” 

 
 

ดนิส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก:  ดินในพืน้ท่ีจงัหวดันา่นสว่นใหญ่เป็นชดุดินท่ีลาดเชิงซ้อน  ซึง่มกัจะเป็น
เศษหินก้อนดินหรือหินพืน้โผลก่ระจดักระจายทัว่ไป ง่ายตอ่การถกูชะล้างพงัทลายและการสญูเสยีหน้าดิน และเป็นดินตืน้
หรือมีหินโผลม่ากท าให้ยากตอ่การท าเกษตรกรรม จงึเป็นพืน้ท่ีที่ไมเ่หมาะสมกับการเพาะปลกูพืช (กรมพฒันาที่ดิน, 2542) 

นายสถาพร  สมศกัด์ิ  เจ้าหนา้ทีป่ฏิบติัการชมุชนภาคเหนือ สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) 
 

ภาพที่ 2.12  ป่าชมุชนในจงัหวดัน่านที่จดทะเบียนกบักรมป่าไม้ ระหวา่งปี 2536-2554 

 

ท่ีมา: ส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัน่าน 

จ านวน (แห่ง) 

2536           2538             2540            2542            2544             2546              2548            2550            2552             2554 ปี พ.ศ. 
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ภาพที่ 2.13  การกระจายของปริมาณน า้ฝน ระหวา่งปี 2535-2554 ณ สถานี N1 อ าเภอเมืองน่าน 

มม. 

แตก็่ยงัมีดินอกีลกัษณะหนึง่ที่พบในบริเวณพืน้ท่ีลุม่ เป็นดินลานตะพกัน า้ล าน า้คอ่นข้างเก่า มีวตัถกุ าเนดิเป็นดินตะกอนซึง่
ถกูทบัถมพดัพามาตัง้แตอ่ดีต มคีวามอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาตคิอ่นข้างสงู เหมาะกบัการเพาะปลกู   (ส านกังานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดันา่น, 2552) 

ปริมาณน า้ฝนและน า้ท่ามีแนวโน้มลดลง: ปริมาณน า้ฝนเฉลีย่รายปีในจงัหวดัน่าน ในช่วงปี 2535 ถึงปี 2554  มี
คา่ต ่าสดุ 989.3 มิลลเิมตร เมื่อปี 2539 และมีคา่สงูสดุในปีช่วงปี 2554 ซึง่มีปริมาณ 1,954 มิลลเิมตร แม้ว่าก่อนหน้านี ้4-
5  ปี ปริมาณน า้ฝนในจงัหวดันา่นมีแนวโน้มลดลงก็ตาม (ดงัภาพท่ี 2.13) ซึง่ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ของปริมาณน า้ฝนของจงัหวดั
น่านในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา และต ่ากว่าค่าปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยทัว่ประเทศ รวมถึงต ่ากว่าจงัหวดัอื่นๆ ที่อยู่ในลุม่น า้น่าน 
ยกเว้นจงัหวดันครสวรรค์ที่มีปริมาณน า้ฝนเฉลีย่รายปี 1,077 มิลลเิมตร  สว่นจ านวนวนัฝนตกในช่วง 20 ปีที่ผา่นมา พบว่า
ในรอบปีหนึง่ๆ มีจ านวนวนัฝนตกเฉลีย่ 117 วนัตอ่ปี โดยในปี 2551 มีจ านวนวนัฝนตกสงูสดุ 143 วนั หลงัจากนัน้จ านวน
วนัฝนตกได้มีแนวโน้มลดลง  ในขณะท่ีปริมาณน า้ฝนเฉลีย่เร่ิมเพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณน า้ทา่รายปีมีแนวโน้มผนัแปรไปตามปริมาณน า้ฝนชดัเจน นอกเหนือจากน า้ทา่แล้ว ยงัมแีหลง่น า้ที่ถกูพฒันาขึน้
เพื่อการชลประทาน โดยมีอา่งเก็บน า้ในโครงการชลประทานขนาดกลาง 9 แหง่ มีพืน้ท่ีชลประทาน 77.36 ตารางกิโลเมตร  
กกัเก็บน า้ได้ 25,310,000 ลกูบาศก์เมตร  นอกจากนี ้ยงัมีโครงการชลประทานขนาดเลก็ตา่งๆ กระจายอยูอ่ีก 324 แหง่ มี
พืน้ท่ีโครงการรวม 107.13 ตารางกิโลเมตร กกัเก็บน า้ได้ 34,377,095 ลกูบาศก์เมตร  (ส านกังานโครงการชลประทาน
จงัหวดันา่น, 2553) คิดเป็นพืน้ท่ีชลประทานครอบคลมุพืน้ท่ีร้อยละ 1.5  ของพืน้ท่ีจงัหวดันา่น 
 

น า้มีตะกอนขุ่นในช่วงฤดูฝน: จากการตดิตามตรวจสอบคณุภาพแมน่ า้นา่นไมไ่ด้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง  โดยพบ
ข้อมลูการส ารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2553 โดยส านกังานสิง่แวดล้อมภาคที่ 8 (พิษณโุลก) พบวา่ คณุภาพน า้บริเวณอ าเภอ
เมือง จงัหวดันา่น จดัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพในแหลง่น า้ผิวดินประเภทท่ี 3 (สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
การอปุโภคและบริโภค โดยต้องผา่นการฆา่เชือ้โรคตามปกติและผา่นกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน า้ทัว่ไปก่อน) ทัง้นี ้
ไมไ่ด้มีการตรวจวดัการปนเปือ้นของสารเคมีจากการเกษตร สว่นคณุภาพน า้ในฤดฝูนมกัจะมีสแีดงขุน่ เนื่องจากปริมาณ
ตะกอนดินท่ีถกูชะล้างมาจากพืน้ที่สงูบริเวณต้นน า้สาขาตา่งๆ  

อากาศปนเป้ือนฝุ่นละอองขนาดเล็กช่วงหน้าแล้ง: จากการตรวจวดัสภาพอากาศของจงัหวดันา่น พบวา่การ
ปนเปือ้นของก๊าชอนัตรายน้อยมาก  โดยเฉพาะคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)  แตพ่บข้อมลูวา่ สถานการณ์ไฟป่าและหมอก
ควนั ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน ตัง้แตปี่ 2548 เป็นต้น ท าให้เกิดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน   เกิน
คา่มาตรฐาน (120 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร) สง่ผลเสยีตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชน   

2535          2537          2539          2541           2543          2545           2547            2549          2551           2553    2554  ปี พ.ศ. 
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ในเดือนมีนาคม 2552-2553 ซึง่เป็นช่วงที่มีการเผาป่า เผาเศษวสัด ุ วชัพืชในพืน้ท่ีเกษตรกรรม  มีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็ พบคา่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง มีปริมาณสงูถึง 164-195 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร ในปี 2554 มีปริมาณ 
133.6 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร ซึง่เกินคา่มาตรฐานมาโดยตลอดในชว่ง 2-3 ปีที่ท าการตรวจวดั  (ที่มา:กรมควบคมุ
มลพิษ)  จงัหวดันา่นจึงได้มีมาตรการแก้ไขปัญหา โดยติดตัง้จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศและปริมาณฝุ่ น และขอความ
ร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาหญ้า วสัดแุละขยะในชว่งดงักลา่ว   

ภัยธรรมชาต:ิ จงัหวดันา่นเคยประสบอทุกภยัในหลายพืน้ท่ี ซึง่พบได้ใน 2 ลกัษณะ กลา่วคือ น ้าหลากในบริเวณพ้ืนที่

ลุ่มน ้าตอนบนและล าน ้าสาขา จากฝนตกหนกัและน า้ป่าไหลหลาก ล าน า้สายหลกัไมส่ามารถระบายน า้ได้ทนั ขาดแหลง่
เก็บกกัน า้ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีลุม่น า้ตอนบนเพื่อช่วยชะลอน า้หลาก สง่ผลให้บริเวณที่ลุม่มีน า้ทว่มฉบัพลนัไปด้วย   อีก
ลกัษณะหนึง่เป็นการเกิด น ้าท่วมในพ้ืนที่ราบลุ่ม อนัเนื่องจากแมน่ า้สายหลกัตืน้เขิน ไมม่ีความสามารถระบายน า้ได้
เพียงพอ  เกิดน า้ล้นตลิง่  พืน้ท่ีที่เกิดน า้ทว่มเป็นประจ า เป็นพืน้ท่ีลุม่บริเวณตอนกลางของจงัหวดัโดยทัว่ไป อทุกภยัทัง้สอง
ลกัษณะ จะมีโอกาสเกิดขึน้ได้ในช่วงฤดฝูน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน เมื่อเกิดฝนตกหนกัติดตอ่กนัเนื่องจาก
อิทธิพลของลมมรสมุ   

พืน้ที่เขตภเูขาสงูและใกล้ภูเขาสงูของจงัหวดัน่านประสบภยัดินถลม่บ่อยครัง้มากขึน้เมื่อมีฝนตกหนกั หรือติดต่อกันเป็น
เวลานาน  โดยมีพืน้ท่ีเสีย่งอทุกภยัและดินถลม่กระจายพืน้ท่ีและครอบคลมุทกุอ าเภอของจงัหวดัน่าน และมีแนวโน้มพืน้ที่
เสี่ยงเพิ่มขึน้และรุนแรงมากขึน้ด้วย  พืน้ที่ที่มีระดบัเสี่ยงสงู มีจ านวนมากถึง 299 แห่ง (ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดันา่น, 2553)  

2.4 นโยบายและกลไกการพัฒนาจังหวัด 
 

จงัหวดันา่นจดัอยูใ่นกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน (2) ร่วมกบัจงัหวดัเชียงราย พะเยา และแพร่  มีวิสยัทศัน์มุง่พฒันาให้
เป็น ประตูการค้าสู่สากล  มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนา  มีทรัพยากรธรรมชาตทิี่สมบูรณ์ และประชาชน
อยู่ดีมีสุข โดยจงัหวดันา่นเป็นเจ้าภาพในการบริหารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระดบักลุม่จงัหวดั  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กล่องข้อความ 2.6 บทบาทของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  

“จังหวัด” เป็นหนว่ยงานราชการสว่นภมูิภาค มีบทบาทส าคญัในการพฒันาจงัหวดัโดยการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั
และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจงัหวดั โดยแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (กบจ.) ขึน้มาด าเนินการ มีส านกังาน
จงัหวดัเป็นกรรรมการและเลขานกุาร  โดย “จงัหวดั” สามารถเสนอขอตัง้งบประมาณได้เอง ตัง้แตปี่งบประมาณ 2552 
เป็นต้นมา นอกจากนี ้การพฒันาจงัหวดัยงัมีงบประมาณจากกระทรวงตา่งๆ ท่ีผา่นมายงัหนว่ยงานภมูิภาคซึง่ตัง้อยูใ่น
จงัหวดั และงบประมาณจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วย 

สว่น “กลุ่มจังหวัด” เป็นการจัดตัง้ขึน้เพื่อสง่เสริมการบริหารงานแบบบรูณาการ เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั
และการแก้ไขปัญหา โดยได้จ าแนกเป็น 18 กลุม่จงัหวดั ตามความเช่ือมโยงกนัของพืน้ที่ ตามจุดเน้นและศกัยภาพใน
การพฒันาที่เกือ้กลูกนั แตล่ะกลุม่จงัหวดัมีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั ไว้เป็นหลักในการบริหาร
ให้เป็นไปตามแผนดงักลา่วโดยการมีสว่นร่วมกบัทกุภาคสว่นในจงัหวดั      
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ปรับวิสัยทัศน์สู่ความพอพียง: เดิมจงัหวดันา่นได้มกีารก าหนดวิสยัทศัน์การพฒันาจงัหวดัวา่ “ถ่ินสงบงาม ล า้เลศิ
ด้วยธรรมชาติ วถีิชีวิต ศิลปะและวฒันธรรม น าคณุคา่สูส่ากล” ตอ่มา เมื่อมีการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั ปี 2553-2556  
ได้มีการทบทวนและปรับวิสยัทศัน์เป็น “เมืองสงบสุข ธรรมชาตสิมบูรณ์ คุณภาพชีวติดี วิถปีระชาพอเพียง”  โดยลด
ความส าคญัการเป็นประตสููส่ากลลงไป และให้ความส าคญัตอ่การพึง่ตนเองและความพอเพียงมากขึน้   

นอกจากนี ้ ได้มีการปรับยทุธศาสตร์ส าหรับการพฒันาในปี 2554 จากเดมิ 5 ยทุธศาสตร์ เป็น 7 ยทุธศาสตร์ ซึง่พบวา่มี
สาระส าคญัที่ไมแ่ตกตา่งจากเดมินกั เพียงแตไ่ด้หยิบยกประเด็นด้านการทอ่งเที่ยวและการพฒันาด้านการเกษตร ขึน้มาให้
เป็นประเด็นท่ีชดัเจนมากขึน้  ซึง่จะมีโอกาสทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาโครงการตา่งๆ ในด้านดงักลา่วมากขึน้ โดยในปี 2555 ก็
ยงัคงยทุธศาสตร์เดิมไว้ (ดงัภาพที่ 2.14) 

ภาพที่ 2.14  การปรับยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัน่าน ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ส านกังานจงัหวดัน่าน 

ในสว่นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมนัน้  มีกลยทุธ์ที่นา่สนใจคือการแก้ไขปัญหาแนวเขตป่าไม้กบั
พืน้ท่ีของราษฎรให้ชดัเจน  และสร้างภาคเีครือขา่ยในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในระดบัตา่งๆ สว่น
ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจนัน้ ได้ก าหนดกลยทุธ์การสง่เสริมการปลกูพชืเศรษฐกิจแทนพืชเชิงเดี่ยว และยทุธศาสตร์
สง่เสริมวถีิพอเพียงและชมุชนพึง่ตนเอง  ได้ก าหนดกลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร ซึง่นบัวา่มีความ
เก่ียวข้องกบัโจทย์เชิงนโยบายในการศกึษาครัง้นี ้

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นวาระจังหวัด : เมื่อปี 2551 จงัหวดันา่นได้มีการประชมุทบทวนเก่ียวกบัผลกระทบ
ที่เกิดขึน้จากการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ซึ่งส่งผลให้พืน้ที่ป่าธรรมชาติได้ลดลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเห็นว่าเป็นเหตุให้
ประสบกับปัญหาต่างๆ ด้วย อาทิ น า้ในแม่น า้สายหลกัขุ่น มีตะกอนสะสมมากขึน้ ปริมาณน า้ลดลง ฝนแล้ง สาร เคมี
การเกษตรปนเปือ้นลงสูแ่หลง่น า้จนไมส่ามารถใช้ในการอปุโภคได้ โดยเฉพาะช่วงเตรียมพืน้ที่ก่อนปลกู (ส านกังานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดันา่น, 2552)   จึงหาแนวทางเพิ่มพืน้ที่ไม้ยืนต้นทดแทนการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในพืน้ที่ลาดชนัและ  
ที่สงู โดยในปี 2551 ผู้วา่ราชการจงัหวดันา่นประกาศวาระจงัหวดัวา่ด้วย “รักษ์ป่า รักษ์น า้ รักษ์ดิน รักษ์ฟ้า” สร้างจิตส านกึ
ร่วมกนัอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม   

เร่ิมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทดแทนข้าวโพดเลีย้งสัตว์ :  เร่ิมจากเมื่อปี 2550 จังหวัดน่าน ได้เร่ิมโครงการ
สง่เสริมการปลกูพืชทดแทนข้าวโพดเลีย้งสตัว์   โดยเลือกยางพาราเพราะเห็นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตดี  
เป็นท่ีต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ที่มัน่คงให้แก่เกษตรกร ลดการใช้สารเคมีได้ชดัเจน เนื่องจากยางพาราเป็นไม้
ยืนต้น จึงจะช่วยลดปัญหาการพงัทลายของดินในพืน้ท่ีลาดชนั และช่วยฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมได้ด้วย (ส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดัน่าน, 2552) โครงการนีไ้ด้รับการจัดสรรเงินงบประมาณสนบัสนุนต่อเนื่อง  ในขณะที่องค์กรปกครอง - 

 
ยุทธศาสตร์ฯ ปี 2553 
(1) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
(2) การพฒันาเศรษฐกิจการค้าการลงทนุ  
(3) น่านแผ่นดนิล้านนา   
(4) วิถีชีวิตพอเพียงและชมุชนพึง่ตนเอง   
(5) การบริหารจดัการภาครัฐ พฒันาประชา

สงัคม 
 

 

ยุทธศาสตร์ฯ ปี 2554 และปี 2555 
(1) บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยกระบวนการมีสว่นร่วม 
(2) ยกระดบัคณุภาพชีวิตตามวิถีพอเพียงและชมุชนพึง่ตนเอง 
(3) เสริมสร้างอตัลกัษณ์วฒันธรรม   
(4) พฒันาผลผลติทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน   
(5) สง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมและเชิงนิเวศโดยชมุชน 
(6) พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์ 
(7) สง่เสริมการบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
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สว่นท้องถ่ินตา่งๆ ได้รับนโยบายนีไ้ปด าเนินการ   โดยมีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับการซือ้กล้าพนัธุ์ยางพารา 
บางแหง่แจกฟรี บางแหง่ขายให้เกษตรกรในราคาคร่ึงหนึง่ของราคาตลาด 

จงัหวดันา่นก็ยงัคงเดินหน้าโครงการนี ้ โดยส านกังานเกษตรจงัหวดันา่น ผา่นส านกังานเกษตรอ าเภอ ด้วยการจดัท าข้อมลู
สารสนเทศภมูิศาสตร์แสดงพืน้ท่ีปลกูพืชไร่เชิงเดี่ยว การสง่เสริมยางพาราและกาแฟอาบริก้าทดแทนข้าวโพดเลีย้งสตัว์ การ
สง่เสริมอาชีพทดแทนพืชเชิงเดี่ยวในพืน้ที่โครงการพระราชด าริ  ในสว่นการสง่เสริมยางพารานัน้ มีเป้าหมาย 2,800 ไร่ 
และพฒันาตลาดกลางยางพารา 1 แหง่ 

ความม่ันคงทางอาหารเป็นประเดน็ใหม่ : สืบเนื่องจากการประกาศวาระจงัหวดัในการดแูลสิ่งแวดล้อม จงัหวดั
น่านได้มีการตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั มีการรณรงค์และสง่เสริมการผลิตสินค้าเกษตร
แบบไมพ่ึง่พาสารเคมี โดยใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทน  (ส านกังานจงัหวดันา่น, 2552) 

ในปี 2553 จงัหวดัน่านเร่ิมมีการปรึกษาหารือเก่ียวกบัความมัน่คงทางอาหาร  เพื่อเพิ่มการพึ่ งตนเองในด้านการผลิตพืช
อาหาร  จึงได้มีการส ารวจพืชอาหารในระดบัชุมชน  การบนัทึกภมูิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตพืชอาหาร และสง่เสริมการ
ปลกูพืชอาหารในพืน้ท่ีที่เหมาะสม  ตอ่มาในปี 2554 ก็ยงัคงให้ความส าคญัและด าเนินงานต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมส าคญั 
ได้แก่ การสง่เสริมและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปลกูข้าว (นาขัน้บนัได)  การสง่เสริมการผลติข้าวอินทรีย์  
การสง่เสริมการผลติผกัปลอดภยั ตลอดจนสง่เสริมการผลิตและแปรรูปมะไฟจีน ซึ่งเป็นพืชท้องถ่ินอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
จงัหวดันา่น   

ท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด: 

ร้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่: องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ในจงัหวดัน่าน มีจ านวน 100 แห่ง ประกอบด้วย 
เทศบาลเมือง 1 แหง่ เทศบาลต าบล 8 แหง่ องค์การบริหารสว่นต าบล 90 แหง่ และองค์การบริหารสว่นจงัหวดันา่น 

ส าหรับทิศทางการพฒันาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั  โดยพิจารณาจากโครงการต่างๆ ในแผนพฒันาสามปี (2554-
2555) พบว่าส่วนใหญ่มุ่งพฒันาการเกษตร แหล่งน า้และเส้นทางขนส่งผลผลิต โดยใช้งบประมาณร้อยละ 30  ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน ร้อยละ 29.5  สว่นด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจดัสรรงบประมาณไว้
เพียงร้อยละ 1.63  ซึง่ประกอบด้วย การสร้างจิตส านกึ สนบัสนนุการเฝ้าระวงั และการป้องกนัภยัธรรมชาติ  

 

องค์กรเอกชนและเครือข่ายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ: องค์กรในจงัหวดัน่านที่จด
ทะเบียน กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ สมาคมพฒันาไทยพายพั (ปี 2537 ) มูลนิธิคนบ่อว้า (ปี 2546)  
มลูนิธิสมเพิ่ม กิตตินนัท์ (ปี 2546)  มลูนิธิฮกัเมืองน่าน  (ปี 2546)  องค์กรเหลา่นีส้ว่นใหญ่มีบทบาทในการสง่เสริมการ

 กล่องข้อความ 2.7  บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” (อปท.) มีบทบาทส าคญัในการเช่ือมโยงนโยบายประเทศและจงัหวดั  สู่การปฏิบตัิใน
ระดับท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ที่และความต้องการของประชาชน ผ่านการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนยทุธศาสตร์การพฒันา และแผนพฒันาสามปี โดยแตล่ะองค์การบริหารสว่นต าบลและเทศบาล จะมี
พืน้ที่รับผิดชอบท่ีชดัเจน สว่นองค์การบริหารสว่นจงัหวดัมีพืน้ท่ีรับผิดชอบทัง้จงัหวดั ซึง่ซ้อนทบักบัองค์การบริหารสว่น
ต าบลและเทศบาล กฎหมายจึงก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการประสาน ให้ความร่วมมือและสนบัสนุน อปท.อื่น
ด าเนินการ สนบัสนุนส่วนราชการ หากต้องด าเนินการเองก็ต้องเป็นกิจกรรมในภาพรวมของจงัหวดั กิจกรรมขนาด
ใหญ่ที่เกินศกัยภาพของท้องถ่ินอื่น หรือเป็นกิจกรรมที่คาบเก่ียวระหวา่งอปท. 
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กล่องข้อความ 2.8  ความคดิเห็นตอ่กลุม่ของเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดันา่น 

จัดการป่าและน า้โดยชุมชนมีส่วนร่วม  โดยมีสิทธิได้รับการสนับสนุนงบประมาณกลไกต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   

นอกจากนี ้ยงัมีการรวมกลุม่เป็นเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ที่ก่อตวั
ในปี 2550 ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม อนัประกอบด้วย เครือขา่ยอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์น า้ เครือขา่ย
ป่าชมุชน เครือข่ายเกษตรทางเลือก ชมรมอนรัุกษ์ต้นน า้เปือ มลูนิธิคนบ่อว้า มลูนิธิฮกัเมืองน่าน สมาคมไทยพายพั ศนูย์
การเรียนรู้วดัโป่งค า ศนูย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยัง่ยืนเพื่อพฒันาเกษตรกรรายยอ่ยภมูินิเวศนา่น รวมถึงผู้น าในการอนรัุกษ์
จากต าบลและอ าเภอตา่งๆ   เพื่อรณรงค์ละเลกิการใช้สารเคมี ลดการเผาฟางข้าวโพด ลดหมอกควนั เป็นต้น   

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดจังหวัดน่ำน: ด้วยสถานการณ์ราคาข้าวโพดตกต ่าเมื่อปี 2548 กลุม่ผู้ปลกูข้าวโพดทาง
ตอนใต้ของจังหวัดน่าน จากอ าเภอเวียงสา อ าเภอนาน้อย และอ าเภอนาหมื่น ได้รวมกลุ่มปิดถนนเพื่อยื่นข้อเสนอต่อ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง แม้ไมไ่ด้เกิดผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหา แตไ่ด้เกิดผลกระทบทางสงัคม มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูและ
ปรับทกุข์สขุระหวา่งเกษตรกร  และต่อมาเมื่อมีการประกาศนโยบายรับจ าน าผลผลิตการเกษตร (ข้าวโพดและข้าว) กลุม่
เกษตรกรเห็นวา่หนว่ยงานรับนโยบายมาด าเนินการไม่เป็นธรรม ให้สิทธิพวกพ้องก่อน  โควต้ารับจ าน าน้อยเกินไป จุดรับ
จ าน ากระจายไมท่ัว่ถึง จึงรวมตวักนัอีกครัง้  ในเดือนสงิหาคม 2550 ผู้แทนผู้ปลกูข้าวโพดจากทกุอ าเภอมารวมกนับริเวณ
หน้าศาลากลางจงัหวดั แต่เมื่อปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข จึงน าไปสูก่ารปิดถนนบริเวณห้วยน า้อุ่น ระหว่าง 19-23 ตลุาคม 
2550 ท าให้เกิดการขาดแคลนสนิค้าและเคร่ืองอปุโภคบริโภคที่ต้องขนสง่มาจากภายนอกพืน้ท่ี  เหตกุารณ์ครัง้นัน้ ได้ท าให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสงัคมได้รับรู้ตวัตนของกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดนี ้ 

กลุม่ฯ ยงัมีการจดัรูปแบบในการประสานงานทัง้ในระดบัจงัหวดัและอ าเภอ  ซึ่งมีการสื่อสารและประสานกนัมาโดยตลอด  
เพื่อคอยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด และในปี 2552 กลุ่มเกษตรได้มีบทบาทส าคญัอีกครัง้ในการเรียกร้องให้
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการชดเชยคา่เสยีหายอนัเกิดจากภยัแล้งให้กบัเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน   ปัจจุบนัมี
สมาชิกกวา่ 30,000 คน เก็บคา่สมาชิกคนละ 20 บาทตอ่ปี  เรียกตนเองวา่ สมำพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
จังหวัดน่ำน มุง่มัน่ด าเนินงานไมห่วงัผลก าไร จึงมีประเด็นร่วมในการติดตามผลกระทบจากภยัแล้ง ติดตามนโยบายของ
รัฐ และประสานงานกบัหนว่ยงานราชการ โดยมีความต้องการหาวิธีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมกลุม่จ าหน่ายปัจจยัการ
ผลติ  รวมถึงการรับซือ้ผลผลติในราคาเป็นธรรม  และจดัตัง้เป็น “สมาคม”  เมื่อปลายปี 2553  

 
 

“พีน่อ้งเกษตรกรเรารอการช่วยเหลือจากภาครฐัมานานแลว้ เมือ่ไม่ไดร้บั
ความช่วยเหลือ ก็เร่ิมรวมกลุ่มกนั จนเห็นว่าดีกว่าต่างคนต่างอยู่ มีการ
พูดคยุกนัต่อเนือ่ง มีการยืน่ข้อเสนอต่อภาครฐั  หากไม่ไดร้บัการเหลียวแล
ก็ปรบัเปลีย่นไปเป็นการรวมตวัเพือ่กดดนั และสือ่สารใหส้งัคมใหร้บัรู้ถึง
ความเดือดร้อนของพวกเรา  ล่าสดุไดไ้ปเรียกร้องการชดเชยจากทีป่รึกษา
รฐัมนตรีกระทรวงเกษตรฯ จนส าเร็จ” 

 
 

นโยบายและโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดน่าน: 

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ:  ด้วยการเกษตรเป็นภาคการผลิตส าคญัของจังหวดัน่าน  ที่ผ่านมา
นโยบายประเทศที่เก่ียวข้องกับการเกษตรรวมถึงนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีผลต่อการ

นายศกัดา ศรีเทพ, กรรมการสมาคมเกษตรผูป้ลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์จงัหวดัน่าน 

 



 

[  ] 31

พฒันาจังหวดัน่าน  โดยเฉพาะนโยบายสง่เสริมพืชเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การจัดการลุ่มแม่น า้  
การเฝ้าระวงัและแก้ไขมลพิษ  การเผยแพร่ความรู้เร่ืองผลกระทบของภาวะโลกร้อน  การพฒันาระบบโลจีสติกส์ เป็นต้น 
นอกจากนีน้โยบายสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ก็มีผลต่อการขบัเคลื่อนบทบาทของชุมชนและภาคประชาชนใน
จงัหวดันา่น  ซึง่มีฐานในการท างานมาก่อนแล้ว  สว่นทิศทางการพฒันาประเทศในอนาคต ซึง่ยงัคงให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และให้
ความส าคญัต่อการพฒันาการเกษตรเพื่อการแข่งขนัและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เร่งการวิจยัและพัฒนาเพื่อ
รับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ  

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือ AEC: เกิดขึน้จากการก่อตวัของสมาคมประชาชาติตะวนัออกเฉียงใต้ 
หรืออาเซียน ตัง้ขึน้ในปี 2510 มีประเทศสมาชิก  6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
โดยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคญัคือ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่มีผลให้ประเทศไทยต้องลดภาษีน าเข้าและ
สง่ออกสนิค้าให้เหลอื 0% ภายหลงัการเปิดเสรี  กระทัง่ในปี 2550 ได้ประกาศจดัตัง้ประชาคมอาเซียนเพื่อความแข็งแกร่ง
ของภมูิภาค  โดยมีประเทศอาเซียนใหม ่4 ประเทศ คือ กมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม และมีเป้าหมายการจดัตัง้ให้แล้ว
เสร็จในปี 2558 เพื่อด าเนินการตามหลกัการ (AEC Blueprint) 4 ด้าน ได้แก่  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐ กิจโลก  
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2553) โดยมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ดีและเสียที่เกิดขึน้ต่อเกษตรกรไทยหลายประการ 
ได้แก่ การขยายตลาดการสง่ออก และการขยายการลงทนุไปยงัประเทศในภมูิภาคอาเซียนได้มากขึน้ และการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างการสง่ออกของไทย แตก็่อาจเสยีเปรียบด้านการแข่งขนัของภาคเกษตรและอตุสาหกรรมภายในประเทศ  สินค้า
เกษตรไทยอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี คือ กาแฟ ไหมดิบ ข้าว ปาล์มน า้มนั และยางพารา เนื่องจากเป็นสินค้าที่มี
ความส าคญั  (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศ:  ในขณะที่จงัหวดัน่านที่มีการค้าการลงทนุตามแนวชายแดน  จึงมีโอกาส
ได้รับผลกระทบจาก กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)  ที่สง่เสริม
การค้าการลงทนุ  ระหว่างกมัพชูา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม  โดยเช่ือมโยงการคมนาคม  สง่เสริมความร่วมมือด้าน
การเกษตรและอตุสาหกรรม ในรูปการเกษตรแบบพนัธะสญัญา (Contract Farming) การตัง้จดุให้บริการแบบเสร็จ (One-
Stop Service) และจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมบริเวณชายเดน   สว่นการพฒันาเส้นทางคมนาคมตาม กรอบการพัฒนา
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เช่ือมโยงไทย-พม่า-ลาว-จีน โดยใช้เส้นทางสาย 
ห้วยโก๋น จงัหวดันา่น-ปากแบง่ แขวงไชยบรีุ เช่ือมตอ่จากจงัหวดันา่น ไปยงัประเทศจีนและหลวงพระบาง ก็จะสง่ผลให้เกิด
การขยายตวัทางการค้าการลงทนุท่ีกว้างขวางขึน้  นอกจากนี ้ยงัมีมาตรการกีดกนัและข้อตกลงทางการค้าระหวา่งประเทศ
ตามข้อตกลงอื่นๆ อนัได้แก่ ข้อตกลง AFTA ความร่วมมือการค้าอาเซียน ASEAN ในขณะที่ต้องแข่งขนักับประเทศ
เศรษฐกิจใหม ่BRIC ซึง่หมายถึงประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน มากขึน้เร่ือยๆ (ลดาวลัย์ ค าภา, 2553) 

โครงการโรงไฟฟ้าหงสา: ตัง้อยูท่ี่แขวงไชยะบรีุ  สปป.ลาว หา่งจากชายแดนไทย-ลาว (ด่านสากลห้วยโก๋น) 38 กิโลเมตร 
และห่างจากตวัจงัหวดัน่าน 150 กิโลเมตร  ลงทนุโดยบริษัทบ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น 40% บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบรีุ 
โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 37.5 % ส่วนที่เหลือรัฐบาลลาวเป็นผู้ ถือหุ้น โครงการฯ มีพืน้ที่สมัปทาน 60 ตารางกิโลเมตร  
ประกอบด้วยตวัโรงไฟฟ้ากบัเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ติดตัง้เคร่ืองจกัรป่ันไฟ 3 เตา ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1,878 เมกะวตัต์  
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เหลือจ าหน่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว  
มีก าหนดจ่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2558 (สรุปข้อมลูจากการศกึษาดงูานโรงไฟฟ้าหงสา เมื่อเดือนตลุาคม 2552) 
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โครงการผันน ้ากก อิง น่าน: ถกูริเร่ิมเมื่อปี 2535 โดยกรมชลประทาน เพื่อรองรับสถานการณ์น า้ในลุม่น า้เจ้าพระยาที่
อาจไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการใช้น า้ในอีก 40-50 ปีข้างหน้า โดยมีการศกึษาเบือ้งต้นในการน าน า้สว่นเกินจากแม่น า้กก
และแม่น า้อิงจากจังหวดัเชียงรายและจงัหวดัพะเยา  โดยคลองส่งน า้และอุโมงค์ผนัน า้มายงัแม่น า้ยอดและแม่น า้ยาว 
บริเวณอ าเภอสองแคว  ไหลไปลงแม่น า้น่าน ที่อ าเภอท่าวงัผา จังหวัดน่าน และไหลต่อไปยังอ่างเก็บน า้เขื่อนสิริกิติ ติ์ 
จงัหวดัอตุรดิตถ์  โครงการนีไ้ด้รับการตอ่ต้านจากหลายภาคสว่น เพราะเกรงว่าจะสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศของลุม่น า้ที่
เก่ียวข้อง และนา่จะมีทางเลอืกอื่น จึงมีการยตุิโครงการไป  จนกระทัง่ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการทรัพยากรน า้แห่งชาติ 
และมีนโยบายให้รือ้ฟืน้โครงการนีม้าพิจารณาอีกครัง้ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า: สืบเนื่องจากเหตุการณ์มหาอทุกภยัที่ส่งผลต่อกรุงเทพฯ  และพืน้ที่ภาคกลาง เมื่อ
ปลายปี 2554 รัฐบาลได้ตัง้คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจดัการทรัพยากรน า้อยา่งยัง่ยืน (กยน.)  ขึน้เพื่อ
จดัท าแผนแมบ่ทการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ แผนปฏิบตัิการเพื่อบรรเทาปัญหาอทุกภยัในลุ่มน า้แบบบรูณาการ  โดย
เมื่อกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการอนรัุกษ์พืน้ท่ีป่าต้นน า้ โดยก าหนดให้จงัหวดัน่านเป็น 1 
ใน 10 ของจงัหวดัเป้าหมาย  ในการด าเนินงานอย่างมีสว่นร่วมของชุมชนในพืน้ที่  การปรับสภาพพืน้ที่ป่าเพื่อชะลอการ
ไหล สร้างฝายชะลอน า้ในพืน้ท่ีที่เหมาะสม ต่อมาในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลได้จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปรามการบกุ
รุกท าลายป่าไม้ (ศอ.ปท.) ขึน้ท่ีกระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานในระดบัจงัหวดัและอ าเภอ โดยได้
ลงนามในบนัทกึความร่วมมือกบัอีก 8 หนว่ยงาน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  กระทรวงกลาโหม  กองบญัชาการกองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ และส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาติ  โดยจะมีการลงนามบนัทกึความร่วมมือระหวา่งผู้วา่ราชการจงัหวดักบัหนว่ยงานตา่งๆ   

2.5 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  
 

จากการศกึษาข้อมลูสถานการณ์ในด้านตา่งๆ ของจงัหวดันา่น  ที่ได้รวบรวมและน าเสนอไว้ในหวัข้อตา่งๆ ข้างต้น สามารถ
สรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั (ดตูารางที่ 2.1)  ได้ว่าจ านวนประชากรจงัหวดัน่านเร่ิมมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กน้อย  
และมีสัดส่วนของกลุ่มผู้ สูงอายุ เพิ่มขึน้ชัดเจน  คนน่านยังยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินซึ่งผูกพันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และมีบทบาทส าคญัและมีสว่นร่วมในการพฒันาจงัหวดัน่าน ในลกัษณะต่างๆ ทัง้ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสง่เสริมสขุภาพ และเกษตรอินทรีย์  
 

ในขณะที่ ทิศทางการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งปรากฏตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา ได้ให้
ความส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด แม้ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ริเร่ิม
โครงการลดพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลีย้งสตัว์) ด้วยการปลกูยางพารา   
 

แต่ยงัไม่สามารถต่อการขยายพืน้ที่ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว  และส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
จังหวัดเพิ่มขึน้  ในขณะที่พืน้ที่ป่าไม้ลดลง แม้จะมีการประกาศพืน้ที่อนุรักษ์และขึน้ทะเบียนป่าชุมชนเพิ่มขึน้ก็ตาม  
นอกจากนี ้ยังมีผลให้คุณภาพน า้เสื่อมโทรมลง เนื่องจากการชะล้างของตะกอนลงสู่แหล่งน า้ คุณภาพอากาศ มีการ
ปนเปือ้นของฝุ่ นขนาดเลก็เกินมาตรฐาน ในช่วงการเผาไร่เตรียมพืน้ที่เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ นอกจากนี ้จงัหวดัน่าน
ยงัได้ประสบกบัภยัธรรมชาติ บอ่ยครัง้ขึน้ โดยเฉพาะดินโคลนถลม่และน า้หลาก  
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ตารางที่ 2.1 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในจงัหวดันา่น 

 ประเด็น รายละเอียดโดยย่อ 

 ประชากร ประชากรของจงัหวดันา่น ปัจจบุนัมีจ านวน 0.48 แสนคน   โดยมีแนวโน้มลดลงชดัเจนมา
ตัง้แตปี่ 2542-2552 ด้วยอตัราร้อยละ 0.15 ตอ่ปี  อนัเนื่องมากจากอตัราการเกิดลดลง และ
อตัราการย้ายออกของประชากรวยัท างาน  สง่ผลให้กลุม่ผู้สงูอายมุีสดัสว่นเพิ่มขึน้มาโดย
ตลอด ในชว่งปี 2552-2554 จ านวนประชากรเร่ิมมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ด้วยอตัรา 0.25 ตอ่ปี 

 สงัคมและ
วฒันธรรม 

การด ารงชีวิตของชาวนา่นมีความเรียบงา่ย ใกล้ชิดกบัทรัพยากรธรรมชาติทัง้ด้านการผลติ
และความเป็นอยู ่ มคีวามเช่ือและเคารพตอ่สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิและธรรมชาต ิโดยแสดงออกผา่น
กิจกรรมและประเพณีวฒันธรรมตา่งๆ ซึง่ยงัคงมีการสบืสานอยู ่อาทิ สลากภตั การแขง่เรือ 
การท าขวญัข้าว การสบืชะตาแมน่ า้และป่าไม้ เป็นต้น 

 สขุภาพ คนนา่นมีอตัราผู้ ป่วยในกลุม่อาการท่ีไมไ่ด้เกิดจากเชือ้โรคเพิ่มมากขึน้ โดยมีปัจจยัเสีย่งจาก
พฤติกรรมการบริโภคและสภาพแวดล้อม   นอกจากนี ้ได้ตรวจพบสารฆา่แมลงตกค้างใน
เลอืด และโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจมากขึน้  โดยพบสงูในกลุม่เดก็อายนุ้อยกวา่ 5 ปี 
และผู้สงูอาย ุ65 ปีขึน้ไป 

 เศรษฐกิจ เศรษฐกิจโดยรวมยงัคงเติบโตจากภาคการเกษตรซึง่มีบทบาทมากขึน้ ในชว่ง 5 ปีที่ผา่นมา มี
มลูคา่เพิม่ขึน้กวา่ 2 เทา่ จนปัจจบุนัมีมลูคา่ร้อยละ 39.66 ของมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมของ
จงัหวดั ในขณะท่ีสดัสว่นครัวเรือนท่ีมีรายได้ต า่กวา่เกณฑ์ จปฐ. มีแนวโน้มลดลงมากตัง้แตปี่ 
2545 จนเหลอืร้อยละ 0.91 ในปี 2554  

 ทิศทางการ
พฒันา 

การพฒันาจงัหวดันา่นมีนโยบายเน้นการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคูก่บัการพฒันา
เศรษฐกิจมาโดยตลอด  แม้ในปีที่ผา่นมาได้มกีารปรับเปลีย่นวิสยัทศัน์บางสว่น จากการมุง่สู่
สากลมาเป็นวิถีพอเพียง พร้อมก าหนดยทุธศาสตร์ให้ชดัเจนขึน้  แตย่งัไมป่รากฏโครงการท่ี
จะน าไปสูก่ารปฏิบตัิได้แตกตา่งจากเดิม 

 นโยบายลด
พืน้ท่ีปลกูพืช
เชิงเดี่ยว 

จงัหวดันา่นริเร่ิมโครงการสง่เสริมการปลกูพืชทดแทนข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มาตัง้แตปี่ 2550 ทัง้
ระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถ่ิน   โดยเลอืกยางพาราเป็นพืชทดแทน ทัง้ๆ ท่ีเป็นพืชเชิงเดี่ยว
เช่นเดิม แตเ่ห็นวา่จะสร้างรายได้ที่มัน่คงให้เกษตรกร ลดการใช้สารเคมีและการพงัทลายของ
ดิน  จึงมีการจดัหาแหลง่ทนุและสนบัสนนุปัจจยัการผลติ โดยเฉพาะกล้ายางพนัธุ์ดี  ซึง่
ด าเนินการตอ่เนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา 

 การมีสว่นร่วม
ของภาค
ประชาสงัคม 

การรวมกลุม่ของบคุคลเพื่อร่วมกนัพฒันาพืน้ท่ีและแก้ไขปัญหา มมีากและบอ่ยครัง้ขึน้ ทัง้
รูปแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ มีองค์กรระดบัท้องถ่ินรวมทัง้มีศนูย์การเรียนรู้ด้าน
การเกษตร 5 แหง่ มีกรณีการจดัการป่าชมุชนตา่งๆ ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติกระจายในพืน้ท่ี 
นอกจากนี ้เครือขา่ยป่าชมุชนจงัหวดันา่น ยงัได้รับรางวลัลกูโลกสเีขียวประเภทความยัง่ยืน 
และยงัมกีรณีชมุชนและกลุม่เยาวชนได้รับรางวลันีท้กุปี 

 การใช้สารเคมี
การเกษตร 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดั นบัเป็นพืชที่ส ารวจพบวา่ มีปริมาณ
การใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช สารเคมีป้องกนัโรค และสารปุ๋ ยเคมีสงูที่สดุในกลุม่พชืไร่ 
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 ประเด็น รายละเอียดโดยย่อ 

นอกจากนี ้ยงัมกีารใช้สารเคมกี าจดัวชัพืชที่รุนแรง ปริมาณการใช้สารเคมกีารเกษตรใน
จงัหวดันา่นจึงเพิม่ขึน้ตามการขยายตวัของพืน้ท่ีปลกูข้าวโพด  โดยพบวา่ในปี 2552 มี
ปริมาณการใช้ร่วมกนัถึงร้อยละ 82.8 ของการใช้สารเคมีทางการเกษตรทัง้หมดในจงัหวดั 
เนื่องจากมีพืน้ท่ีเพาะปลกูมาก   

 พืน้ท่ีเกษตร จากข้อมลูพืน้ท่ีปลกูพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ แสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ี
เกษตรขยายตวัเพิม่มากขึน้เกือบ 3 เทา่ ในช่วง 8 ปีที่ผา่นมา  สว่นหนึง่เปลีย่นแปลงจากพืน้ท่ี
ไร่ร้างไร่เหลา่มาเป็นพืน้ท่ีเกษตรแบบถาวร โดยเฉพาะข้าวโพดเลีย้งสตัว์ บนพืน้ท่ีลาดชดัและ
พืน้ท่ีสงู  ปัจจบุนัพืน้ท่ียางพาราได้เข้ามาแทนที่พืน้ท่ีข้าวโพดเลีย้งสตัว์อยา่งชดัเจน    

 พืน้ท่ีป่าไม้ ป่าไม้ตามธรรมชาตมิีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ จากภาพถ่ายดาวเทยีมพบวา่ ปัจจบุนัจงัหวดันา่น
มีป่าไม้ปกคลมุร้อยละ 69.98 ของพืน้ท่ีจงัหวดั ในขณะที่มีการประกาศพืน้ท่ีอนรัุกษ์ในจงัหวดั
นา่น ตัง้แตปี่ 2539 จนปัจจบุนัครอบคลมุพืน้ท่ี ร้อยละ 45.43 ของจงัหวดั มกีารจดัการป่า
ชมุชนเพิ่มขึน้ ปัจจบุนัมีจ านวน 617 แหง่ แตไ่มม่ีฐานข้อมลูด้านพืน้ท่ีป่าที่ชดัเจน 

 ปริมาณน า้ฝน
รายปี 

มีการกระจายของน า้ฝนในแตล่ะปีไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั ยกเว้นเมื่อปี  2539 มีปริมาณน า้ฝน
ต ่าสดุในช่วง 20 ปี คือ 989 มิลลเิมตร  และพบวา่ในภาพรวมมีคา่เฉลีย่ 1,280 มิลลเิมตร ซึง่
ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ของประเทศ มีแนวโน้มลดลง จนถงึปี 2552  และในปี 2553 และ 2554 มี
ปริมาณน า้ฝนเพิม่ขึน้ อนัเนื่องจากมีพายพุดัผา่นสง่ผลให้ฝนตกหนกัและตอ่เนื่อง 

 คณุภาพน า้ น า้ในแมน่ า้นา่นและแมน่ า้สาขา มีความขุน่จากตะกอนดินในชว่งฤดฝูนของทกุปี  จากการชะ
ล้างหน้าดินพืน้ท่ีเกษตรบริเวณต้นน า้และพืน้ท่ีสงู  ซึง่ยงัไมม่ีการตรวจวดัคา่ที่ชดัเจน  แตก็่
พบมีการสะสมของตะกอนบริเวณหลงัแนวฝายและคนักัน้น า้ตา่งๆ  

 คณุภาพ
อากาศ 

คณุภาพอากาศของจงัหวดันา่น ในช่วง ก.พ.-มี.ค. ซึง่เป็นช่วงการเผาไร่ของเกษตรกร  พบวา่
มีภาวะหมอกควนัชดัเจนมากขึน้มาตัง้แตปี่ 2548  โดยในปี 2552 และ ปี 2553 พบฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็เจือปนในอากาศ 164-195 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร ซึง่เกินคา่มาตรฐาน
อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่สขุอนามยัของประชาชน 

 ภยัธรรมชาต ิ เกิดภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนานขึน้ ปริมาณน า้ฝนเฉลีย่ลดลงในรอบ 20 ปี  ปริมาณน า้ทา่ลดลง
ในช่วง 4-5 ปีที่ผา่นมา ในขณะท่ีมีการเปลีย่นแปลงปริมาณน า้ฝนในรอบปี ซึง่มคีวาม
แปรปรวนเนื่องจากพายสุง่ผลให้ฝนตกหนกัและตอ่เนื่องจนเกิดน า้หลากและดินโคลนถลม่
รุนแรงมาแล้ว 7 ครัง้ นบัตัง้แตปี่ 2549 จนถึงปี 2554   

สญัลกัษณ์:     เพ่ิมขึน้ชดัเจน/รวดเร็ว     คอ่ยๆ เพ่ิมขึน้   ไมเ่ปลี่ยนแปลง      คอ่ยๆ ลดลง   ลดลงชดัเจน/รวดเร็ว   
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พื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชเกษตรอืน่ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่พื้นทีป่่าธรรมชาตมิีแนวโน้มลดลง  
ส่วนป่าชุมชนกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
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3. การอยู่ดีมสีุขและระบบนิเวศในพื้นที่ศึกษา  
 

สาระส าคัญ: 

  ในการศึกษาข้อมูลในลุ่มน า้ยาว(2) ซึ่งเป็นพืน้ที่เป้าหมายในการศึกษานี ้ได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยพบปัญหา
อปุสรรคในด้านการทบทวนข้อมลูซึง่สว่นใหญ่ไม่มีการจดัเก็บหรือบนัทึกไว้มาก่อน จึงอาศยัการรวบรวมความรู้แฝง
เร้นท่ีติดอยูก่บัตวับคุคล ด้วยการสมัภาษณ์บคุคลส าคญัและผู้น าชมุชน รวมถึงประชมุคณะท างาน SGA   

    ทัง้นี ้พบวา่ คณะท างาน SGA สว่นใหญ่มีความตระหนกัถึงปัญหาที่เกิดขึน้ และเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ได้น าไปสูผ่ลกระทบตา่งๆ โดยเฉพาะภยัธรรมชาติและปัญหาด้านสขุภาพ นอกจากนี ้ยงัเห็นวา่เกษตรกรบางสว่นก็มี
ความตระหนกัและต้องการมีทางเลือกอื่นๆ ในการประกอบอาชีพ  ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถึง
ผลกระทบที่เกิดขึน้  และยงัต้องการขยายพืน้ที่ เพิ่มผลผลิต เพื่อหารายได้ให้เพิ่มขึน้   จึงควรมีการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจกบัเกษตรกรกลุม่นีใ้ห้มากขึน้ 

  การประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงการอยู่ดีมีสขุในพืน้ที่ศึกษา พบว่า 
ทิศทางการเปลีย่นแปลงในประเด็นตวัแปรตา่งๆ ไมไ่ด้แตกตา่งไปจากสิง่ที่เข้าใจกนัทัว่ไป โดยบริการของระบบนิเวศ
มีแนวโน้มลดลงเกือบทกุประเด็น สว่นการอยูด่ีมีสขุก็ลดลงเช่นกนั ยกเว้นการมีสิง่พืน้ฐานซึง่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการทดสอบความสมัพันธ์ทางสถิติ พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมกบัการอยู่ดีมีสขุด้านความมัน่คง  และการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็น
แหลง่ผลติกบัการอยูด่ีมีสขุด้านสงัคม  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั สว่นการเปลี่ยนแปลงด้านการด ารงสงัคม
และวฒันธรรมกบัการอยูด่ีมีสขุด้านการมีสิง่พืน้ฐานและด้านความมัน่คง  และการเปลีย่นแปลงด้านการรักษาสภาวะ
แวดล้อมกบัการอยูด่ีมีสขุด้านการมีสิง่พืน้ฐานมีทิศทางตรงกนัข้าม นอกจากนีย้งัพบว่า การเปลี่ยนแปลงบริการของ
ระบบนิเวศด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมมีความสมัพนัธ์ตอ่การอยูด่ีมีสขุด้านความมัน่คงอยา่งมีนยัส าคญั   

   ส าหรับการประเมินบริการของระบบนิเวศที่ได้น าเสนอไว้ในรายงานนี ้เป็นวิธีการประเมินมลูค่าอย่างมีสว่นร่วม หรือ 
PEV ซึง่เป็นการวดัคณุประโยชน์ที่ชมุชนเห็นวา่ได้รับจากบริการของระบบนิเวศตา่งๆ ซึง่พบวา่ชมุชนในพืน้ท่ีราบและ
ที่ดอนกับชุมชนบนพืน้ที่สูงได้รับประโยชน์แตกต่างกันไป โดยชุมชนในที่ราบลุ่มและที่ดอนได้รับประโยชน์จาก
ผลผลิตจากข้าวโพดเลีย้งสตัว์มากกว่าชุมชนในที่สงู แต่การได้ประโยชน์จากป่าชุมชนน้อยกว่า ในขณะที่ชุมชนทัง้
สองลกัษณะได้รับผลกระทบจากการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์สงูมาก เมื่อเทียบกบัการได้ประโยชน์จากผลผลติข้าวโพด 
เนื่องจากเห็นวา่พืน้ท่ีปลกูข้าวโพดมีผลกระทบต่อบริการของระบบนิเวศด้านการรักษาสภาวะแวดล้อม ซึ่งสง่ผลต่อ
ความมัน่คงของชมุชน 
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ลุ่มน ้ายาว(2) ซึง่เป็นพืน้ท่ีศกึษานี ้ถือเป็นลุม่
น า้สาขาของลุ่มน า้น่าน อยู่บริเวณตอนกลางของ
จังหวัด มีพืน้ที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร 
ลกัษณะของลุ่มน า้นีค้ล้ายๆ สามเหลี่ยม สภาพภูมิ
ประเทศสว่นใหญ่ เป็นเทือกเขาสงูประมาณ 400-800 
เมตรจากระดับน า้ทะเลปานกลาง (ดังภาพที่ 3.1) 
และมียอดเขาที่สูงที่สุด 1,980 เมตรจากระดับน า้ 
ทะเลปานกลาง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
บริเวณด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของพืน้ท่ี สภาพพืน้ที่
โดยทัว่ไปมีความลาดเทสูด้่านตะวนัตกและทิศใต้ โดย
มีที่ราบสองฝ่ังแม่น า้ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของชุมชนและเป็น
พืน้ท่ีเกษตรกรรม   

พืน้ท่ีสว่นใหญ่อยูใ่นเขตอ าเภอปัว และอ าเภอสนัติสขุ 
(ดังภาพที่  3.2)  นอกจากนัน้ ยังครอบคลุมพืน้ที่
บางสว่นของอ าเภออื่นๆ  

การศึกษานีไ้ด้คัดเลือกเป็นพืน้ที่ศึกษาเพื่อส ารวจ
ข้อมลูระดบัครัวเรือน ได้แก่ (1) ต าบลอวน อ าเภอปัว 
(2) ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสขุ และ (3) ต าบล
พงษ์ อ าเภอสนัติสขุ ซึ่งครอบคลมุพืน้ที่สว่นใหญ่ของ
ลุม่น า้  และมีสภาพพืน้ท่ีและสงัคมที่หลากหลาย 

  
 

 กล่องข้อความ 3.1 การส ารวจข้อมลูระดบัครัวเรือน 

การส ารวจข้อมลูระดบัครัวเรือน มีวตัถปุระสงค์เพื่อส ารวจข้อมลูพืน้ฐานของครัวเรือน มลูคา่และต้นทนุการผลติ รูปแบบ
และวิถีการผลติพืชหลกั  การได้รับประโยชน์จากป่าชมุชน  พืน้ท่ีสาธารณะ และจากการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงสิง่แวดล้อม และจากการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ตลอดจนปัญหาอปุสรรคในการผลติภาคการเกษตร 

 

  
  

          ที่ราบลุ่ม ที่ดอน ที่ลาดชัน ท่ีสูง 
 

ชมุชนตวัอย่าง ต.อวน 

ชมุชนตวัอย่าง ต.ป่าแลวหลวง 

ชมุชนตวัอย่าง ต.พงษ์ 

 
พืน้ท่ีท ากิน 

ในการส ารวจได้ก าหนดหมูบ้่านตวัอยา่ง
ใน 3 ต าบลๆ ละ 2 หมูบ้่าน รวม 6 
หมูบ้่าน กระจายในพืน้ท่ีราบลุม่และท่ี
ดอน 4 หมูบ้่าน และพืน้ท่ีสงู 2 หมูบ้่าน 
มีจ านวนประชากรทัง้สิน้ 550 ครัวเรือน   
ทกุหมูบ้่านมีป่าชมุชนของตวัเอง ทัง้นี ้
ได้ท าการส ารวจข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง
รวมทัง้สิน้ 250 ครัวเรือน   

ภาพที่ 3.1  ลกัษณะทางกายภาพของลุม่น า้ยาว (2) 

ภาพที่ 3.2  ขอบเขตต าบล ในลุม่น า้ยาว(2) 

ต.อวน 

ต.ป่าแลวหลวง 

ต.พงษ์ 

บ.ดอนไพรวลัย์ 
บ.ห้วยหาด 

บ.พนาไพร 
บ.ป่าแดด บ.ป่าแลว 

บ.น า้ยาว 
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ภาพที่ 3.3  จ านวนประชากรของต าบลตา่งๆ ในพืน้ที่ศกึษา ระหวา่งปี 2537-2552 

ท่ีมา: กรมการปกครอง 
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ต.พงษ์ 

ต.อวน 

ต.ป่าแลวหลวง 

คน 

ปี พ.ศ. 

3.1 วิถีชุมชน   
ประชากรและการตัง้ถิ่นฐาน ในบริเวณพืน้ท่ีราบแคบๆ ตลอดสายน า้หลกัและสาขา ได้มีชมุชนทยอยตัง้ถ่ินฐาน 
เพื่อท าการเพาะปลกู ท านาข้าว ปลกูพืชผกั ผลไม้ และเลีย้งสตัว์ จากหลกัฐานพบวา่ชมุชนเร่ิมเข้ามาตัง้ถ่ินฐานบริเวณ 
ที่ลุม่ซึง่แมน่ า้ได้ไหลมาบรรจบกนั ซึง่เป็นท่ีตัง้ของบ้านน า้ยาวในปัจจบุนั โดยมีอายไุมต่ ่ากวา่ 120 ปี นอกจากนี ้มีชมุชนท่ี
ตัง้ขึน้ใหมต่ามนโยบายความมัน่คงของรัฐ เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว คือ บ้านห้วยหาด โดยอพยพประชาชนมาจากพืน้ท่ี
ใกล้เคยีง จากการส ารวจข้อมลูระดบัครัวเรือน พบวา่ประชาชนในพืน้ท่ีสว่นใหญ่มากกวา่ร้อยละ 90 มีบ้านอาศยัเป็นของ
ตวัเอง มีอาชีพหลกัด้านการเกษตร โดยมีการถือครองทีด่ินเฉลีย่ 20-35 ไร่ตอ่ครัวเรือน อาชีพหลกัสว่นใหญ่ร้อยละ 70 ท า
ไร่ พบในพืน้ท่ีราบในบางชมุชน เช่น บ้านพนาไพร ที่ครัวเรือนกวา่คร่ึงของชมุชนยงัคงท านา   

โดยแตล่ะชมุชนมจี านวนประชากรคอ่ยๆ เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีต าบลพงษ์  สว่นจ านวนประชากรของต าบลอวนและ
ต าบลป่าแลวหลวง (ดงัภาพท่ี 3.3) พบวา่หลงัจากปี 2540 มีจ านวนคอ่นข้างคงที่และมีแนวโน้มลดลงเลก็น้อย จนกระทัง่
ในปี 2552 มีจ านวน  6,148 คน 5,108 คน และ 4,711 คน ตามล าดบั จากการส ารวจข้อมลูระดบัครัวเรือน พบวา่ครัวเรือน
ทัว่ไปมีจ านวนสมาชิกเฉลีย่ 3-5 คน แตส่ าหรับครัวเรือนชาวม้งบ้านดอนไพรวลัย์ พบวา่มีจ านวนสมาชิกเฉลีย่ 8 คน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนชาตพิันธ์ุ มีส่วนร่วม และเอามือ้เอาแรง: ชมุชนในลุม่น า้นีส้ว่นใหญ่เป็นคนเมืองและไทลือ้ นบัถือศาสนา
พทุธ รองลงมานบัถือศาสนาคริสต์ โดยมีกลุ่มชาติพนัธุ์  เผ่าม้ง ลัว๊ อาศยัอยู่ในบริเวณพืน้ที่สงูของต าบลพงษ์  จากการ
ส ารวจข้อมลูระดบัครัวเรือน พบวา่ทกุครัวเรือนของบ้านดอนไพรวลัย์เป็นชนเผา่ม้ง บ้านพนาไพรเป็นไทยลือ้ บ้านห้วยหาด
และบ้านพนาไพรเป็นคนเมือง ที่เหลอืเป็นการอาศยัอยูผ่สมระหวา่งไทยลือ้กบัคนเมือง สมาชิกในชมุชนมีความสมัพนัธ์ที่ดี  
สว่นใหญ่กวา่ร้อยละ 80 ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนในลกัษณะต่างๆ โดยเฉพาะการประชุมวางแผน การร่วม
กิจกรรมการพฒันาชมุชน การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวงัไฟป่า และสมทบทนุด าเนินกิจกรรม 

การ “เอามือ้เอาแรง” หรือการลงแขกชว่ยเหลอืกนั แสดงถงึความสมัพนัธ์ในชมุชนที่ดี ซึง่ยงัคงมีอยูใ่นปัจจบุนั โดยเฉพาะ
ในกิจกรรมการเพาะปลกูพืชไร่อยา่งข้าวโพดเลีย้งสตัว์ นอกจากนี ้ ชมุชนตา่งๆ ยงัคงมีการสบืสานวฒันธรรมและความเช่ือ
เก่ียวกบัธรรมชาติ โดยเช่ือวา่ทกุหนทกุแหง่มีผีคอยปกปักรักษาให้ตนเอง ครอบครัวและชมุชนอยูอ่ยา่งปกติสขุ ไมม่ีโรคภยั
ไข้เจ็บ ดแูลข้าวและพืชผลให้ได้ผลผลติดี ผู้ที่นบัถือจะต้องปฏิบตัติามครรลองที่ดี จึงจะได้รับการดแูล ดงันัน้ ความเช่ือนีไ้ด้
ช่วยในการดแูลรักษาและใช้ประโยชน์จากแหลง่น า้และแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติตา่งๆ  
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  กล่องข้อความ 3.2  ความคิดเห็นตอ่วิถีชมุชนในพืน้ที่ศกึษา 
 

“ในอดีตไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองน ้าท่วม เพราะร่องห้วยระบายน ้าดี  มี
ป่าโดยรอบช่วยซบัน ้า ต้นน ้าล าธารไหลรินตลอดปี ชุมชนเพาะปลูก
พืชไดโ้ดยไม่ตอ้งรอการประกาศจากทางรฐัว่าจะใหป้ลูกผกัหลงันาได้
หรือไม่  มีนายฝายแบบชาวบ้าน ใช้ข้อตกลงพูดคยุกนัได้ มีพิธีกรรม
เลีย้งผีฝายก่อนฤดูกาลท านาทกุปี  ชาวนาไดร่้วมกนัดูแลรักษาล าน ้า 
ทีเ่สมือนเป็นแม่ทีมี่บญุคณุ ทีใ่หน้ ้าเพาะปลูกไดอ้ดุมสมบูรณ์ดี” 

 

 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกมากขึน้ รายจ่ายมากกว่ารายได้: การด าเนินชีวิตประจ าวนัของชุมชนอาศยัสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพิ่มมากขึน้ ทกุครัวเรือนเข้าถึงแหลง่พลงังาน มีอปุกรณ์ในการสื่อสารและยานพาหนะในการเดินทาง ซึ่งท า
ให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ และมากกว่ารายได้ที่หามาได้ ส่งผลให้เกิดภาวะหนีส้ินเกือบทุกครัวเรือน แต่
สถานการณ์นี ้ไมไ่ด้เกิดกบัชมุชนดอนไพรวลัย์ซึง่เป็นชมุชนชาวม้งบนพืน้ท่ีสงู แม้จะมีสมาชิกในครัวเรือนสงูกวา่ชมุชนอื่นๆ 
แตย่งัมีรายจ่ายในการอปุโภคบริโภคน้อยกวา่รายได้ เพราะยงัคงด ารงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย (ดงัภาพท่ี 3.4) 
 

ภาพที่ 3.4  รายจา่ยและรายได้ครัวเรือน ของชมุชนตวัอยา่ง 

 
 

กรณีชมุชนในบริเวณพืน้ที่ราบลุม่และที่ดอน พบว่าทกุชุมชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่มาจากภาคการเกษตร นอกภาค
เกษตร และรายได้ที่เกิดจากการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติจากป่าชุมชน แหล่งน า้ธรรมชาติ และพืน้ที่อื่นๆ ทัง้นี ้พบว่า
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้สว่นใหญ่ เป็นคา่อาหาร เสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ เงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ การศึกษาของบตุรหลานในครัวเรือน 
งานสงัคมและประเพณี  สว่นชมุชนบนพืน้ท่ีสงู อยา่งกรณีบ้านห้วยหาด ก็มีรายจ่ายสงูกวา่รายได้เช่นกนั  เนื่องจากมีพืน้ที่
ท ากินน้อย และมีค่าใช้จ่ายจากภาคการเกษตรสูงอยู่ แม้จะมีรายได้จากการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติสูง  แต่ก็ยังไม่
เพียงพอกบัรายจ่ายที่เกิดขึน้  
 

การพึ่งพงิธรรมชาตลิดลงไปบ้าง:   ครัวเรือนสว่นใหญ่ยงัคงพึง่พิงทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต อาทิ การใช้
ฟืนเป็นแหลง่เชือ้เพลิงหลกัในการหุงต้ม ยกเว้นบางชุมชนในพืน้ที่ราบ ซึ่งใช้แก๊สเป็นเชือ้เพลิงหลกั ใช้น า้จากแหลง่น า้
ธรรมชาติมาผลติเป็นประปาให้ทกุครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์  นอกจากนีย้งัอาศยัน า้ใช้จากบ่อน า้ตืน้และใช้น า้จากแหลง่น า้
ธรรมชาติโดยตรง สว่นแหลง่น า้เพื่อการเกษตร สว่นใหญ่อาศยัน า้ฝน รองลงมาเป็นแหลง่น า้ธรรมชาติ ในลกัษณะล าห้วย 
คลองสาขา นอกจากนี ้ยงัมีพืน้ท่ีชลประทานครอบคลมุพืน้ท่ีเกษตรของบางชมุชนในพืน้ท่ีราบ   

บาท/ปี 

* 

* หมายเหตุ: * ชุมชนท่ีสูง 

นายจนัทร์  วงค์เทพ,นายกองค์การบริหารสว่นต าบลป่าแลวหลวง  
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       กล่องข้อความ 3.3  ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ ได้รับผลกระทบจากสารเคมีการเกษตร 

 

การพึง่พงิธรรมชาติอยา่งเช่นในอดีตเร่ิมลดลงไปบ้าง เมื่อชมุชนสว่นหนึง่มคีวามไมม่ัน่ใจทีจ่ะดื่มน า้จากธรรมชาติและเห็น
ความสะดวกสบายจากการซือ้น า้ดื่ม โดยผลจากการส ารวจพบวา่ ครัวเรือนในชมุชนพืน้ท่ีราบลุม่และพืน้ท่ีดอน  ร้อยละ 
52 ซือ้น า้ดื่มบรรจภุณัฑ์ โดยมีคา่ใช้จ่ายประมาณ 800-1,500 บาท/ครัวเรือน/ปี เพราะเห็นวา่น า้ฝนในภาชนะที่รองไว้ไม่
สะอาดพอในการบริโภค สว่นชมุชนบนพืน้ท่ีสงูเกือบทกุครัวเรือน ใช้น า้จากประปาภเูขาและประปาหมูบ้่าน เป็นแหลง่น า้
หลกัใช้ดืม่และประกอบอาหาร โดยบางชมุชนจะต้มก่อนน าไปดื่ม นอกจากนี ้  ยงัใช้เป็นแหลง่น า้หลกัในการซกัล้างและใช้
ประโยชน์อื่นๆ ในครัวเรือน 

สุขภาวะลดลง: จากรายงานผู้ ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลในพืน้ท่ีศกึษา พบวา่ มจี านวน
ผู้ ป่วยและมีอตัราการป่วยตายเพิม่ขึน้ เช่นเดียวกบัภาพรวมของจงัหวดั โดยมีกลุม่โรคไมต่ิดตอ่ ได้แก่ กลุม่โรคหวัใจขาด
เลอืด โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคหลอดเลอืดสมอง โรคไตวาย กลุม่โรคไมต่ิดตอ่ทัว่ไป ได้แก่ ภาวะสารพิษ
ตกค้างในเกษตรกร การฆา่ตวัตายส าเร็จ โรคขาดสารไอโอดีน นอกจากนี ้ยงัมีมะเร็งปากมดลกู มะเร็งเต้านม  และอื่นๆ  

ผลการตรวจระดบัสารเคมีฆา่แมลงตกค้างในเลอืดของประชากร เมื่อ ปี 2552 ในพืน้ท่ีอ าเภอสนัติสขุและอ าเภอปัว  พบวา่ 
มีสารตกค้าง คิดเป็นร้อยละ 61 และร้อยละ 41 ตามล าดบั  

 
 

“เมื่อ 2 ปีก่อน ผมและภรรยาเข้ารบัการคดักรองสารเคมี พบว่าอยู่ใน
ภาวะเสีย่งและไม่ปลอดภยั รู้สึกกงัวลใจ มีอาการเพลีย เมื่อย น ้าหนกั
ลด แต่ก็ยงัลงมือฉีดพ่นเอง เพราะถา้จ้างคนฉีด ก็ตน้ทนุอีกหลายพนั
บาท  ส่วนภรรยาก็ไดสู้ดดมจากยาทีร่ะเหย  ผิวหนงัทีส่มัผสัก็จะปวด
แสบปวดร้อน ปีนีข้้าวโพดราคาก็ดี ปีหนา้ก็คงยงัตอ้งท าต่อ แต่อาจลด
พืน้ทีล่ง หากร่างกายไม่ไหว”  

 

ปัจจบุนั โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (สถานีอนามยั เดิม) ได้มีการคดักรองผู้ เข้ารับการคดักรองสารเคมี  ซึ่งพบว่า
สดัสว่นที่อยู่ในระดบัไม่ปลอดภยั ในต าบลป่าแลวหลวง ร้อยละ 70 ต าบลพงษ์ พบร้อยละ 45  โดยมีแนวโน้มสงูขึน้ สว่น
ต าบลอวนมีข้อมูลการเจ็บป่วยที่ส าคัญในล าดับต้นๆ พบว่าร้อยละ 40.70 มีการป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ 
รองลงมาตามล าดบั คือ  ระบบกล้ามเนือ้ ร้อยละ  28.79 ระบบยอ่ยอาหาร ร้อยละ 13.49 ระบบผิวหนงั ร้อยละ 5.06  เมื่อ
ปี 2553 ส่วนผลการตรวจคดักรองสารเคมี ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลอวน เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา  พบว่ามี
เกษตรกรผู้ เข้ารับการคดักรองสารเคมี ร้อยละ 80 อยู่ในระดบัไม่ปลอดภยั ซึ่งพบในเพศชาย ร้อยละ 74  ซึ่งเช่ือมโยงกบั
ปริมาณการใช้สารเคมีที่มากขึน้และพฤติกรรมการฉีดพน่ของผู้ชาย 

สุขภาพดี เป็นประเด็นล าดับแรกใน “การอยู่ดีมีสุข”:  จากการระดมความคิดเห็นกบักลุม่คณะท างาน SGA 
ทัง้ 3 ต าบล เก่ียวกบัการอยูด่ีมีสขุของชมุชน สรุปได้วา่ สิง่ที่ส าคญั 3 ล าดบัแรก  ได้แก ่

1) การมีสขุภาพท่ีดี ความสขุทัง้ทางกายและใจ 
2) ความมัน่คงด้านอาชีพและที่ดินท ากิน   
3) การมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนให้นา่อยู ่  

นายคณพนัธ์ ธิบดี, เกษตรกรบ้านป่าแดด ต าบลพงษ์ อ าเภอสนัติสขุ 
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เนื่องจากประเด็นตา่งๆ เหลา่นี ้  เก่ียวข้องกบัปัญหาส าคญัที่ชมุชนก าลงัเผชิญ  หากได้รับการจดัการจะท าให้ชมุชนมีการ
อยูด่ีมีสขุมากขึน้   

นอกจากนี ้ยงัมีประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอนัเนื่องจากการปลกูพืชเชิงเดี่ยว  
โดยเฉพาะการใช้สารเคมีที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ การไมม่ีทางเลอืกในการประกอบอาชีพ แม้การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์
เป็นอาชีพท่ีมีรายได้ดี การหมนุเวียนของเงินในครัวเรือน แต่ต้องใช้ต้นทนุสงูขึน้ และมีความเสี่ยงเร่ืองสขุภาพมากขึน้  จึง
ต้องการหาทางเลือกอื่นเพื่อลดพืน้ที่ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ต่อเนื่อง  หากน าประเด็นต่างๆ มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกบักรอบของ MA สรุปได้วา่ประเด็นของชมุชนในลุม่น า้ยาว(2) มีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบการ
อยูด่ีมีสขุตามกรอบ MA  ดงัภาพท่ี 3.5 

 ภาพที่ 3.5  ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัการอยูด่ีมีสขุของชมุชนในลุม่น า้ยาว (2) 

 
ความม่ันคง ได้แก่ ไมเ่สีย่งภยัธรรมชาติ มีงานท า มีอาชีพหลากหลาย มีสทิธิในท่ีดินท ากิน มีไม้ยืนต้น 
 

สิ่งพ้ืนฐานในการด ารงชีวติ ได้แก่ อาหารเพียงพอ อาหารปลอดภยั น า้ดื่มสะอาด อากาศดี   
 

สุขภาพดี ได้แก่ สขุภาพจิตดแีละสขุภาพกายแข็งแรง ไม่มีกิจกรรมที่ปลอ่ยสารเคมีปนเปือ้นสูส่ิง่แวดล้อม 
  

สังคมน่าอยู่ ได้แก่ ปลอดปัญหาสงัคม เอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่เคารพกฎกติกา มีสว่นร่วม มคีวามสามคัคี  
 
 

สอดคล้องกับผลการส ารวจข้อมูลระดับครัวเรือน ซึ่งพบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ชุมชนต่างๆ ได้รับผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนส่งผลต่อสขุภาพและก่อความร าคาญ โดยชุมชนที่ตัง้ถ่ินฐานบริเวณพืน้ที่สงูได้รับผลกระทบในด้าน
ตา่งๆ น้อยกวา่ ยกเว้นด้านน า้ดื่มน า้ใช้  เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึน้สว่นใหญ่เป็นการปนเปือ้นของตะกอนดินและสารเคมี
จากการเกษตรลงสูแ่หลง่น า้ทีช่มุชนใช้ผลติน า้ประปา  ซึง่ได้อาศยัเป็นแหลง่น า้ในการดื่มและใช้ โดยไมไ่ด้ซือ้หาน า้ดื่มจาก
แหล่งอื่นๆ จึงส่งผลกระทบสูงกว่า ส่วนผลกระทบจากการตกค้างของสารเคมีการเกษตรในน า้และอาหาร  มีสดัส่วน
ใกล้เคียงกนั โดยมกัเกิดขึน้ประมาณ 2-3 เดือน โดยเฉพาะในฤดเูตรียมพืน้ท่ีการเพาะปลกูในแตล่ะปี (ดงัภาพท่ี 3.6) 

ภาพที่ 3.6  ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสิง่แวดล้อม ในรอบ 10 ปีที่ผา่นมา 
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ฝุ่ นควนัและกลิ่นเหม็น 

สารเคมีตกค้างในน า้และอาหาร 
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        กล่องข้อความที่ 3.4 ความคดิเห็นตอ่การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในลุม่น า้ยาว (2) 

3.2 การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
พืชเชิงเดี่ยว 2 ชนิดหลกั ในพืน้ท่ีลุม่น า้ยาว(2) ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ยางพารา ซึ่งการศึกษานีไ้ด้ให้ความสนใจ 
เนื่องจากมีพืน้ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  ต าบลพงษ์มีเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์มากที่สุด 
จ านวน 403 ราย ในปีเพาะปลกู 2553/2554 ต าบลพงษ์มีพืน้ที่เพาะปลกู 18,568 ไร่  ต าบลอวน 22,860 ไร่ และต าบล
ป่าแลวหลวง 16,150 ไร่  (ส านกังานเกษตรจงัหวดันา่น, 2554)  เกษตรกรร้อยละ 43 เร่ิมท าไร่ข้าวโพดเลีย้งสตัว์มาก่อนปี 
2545 และร้อยละ 38 เร่ิมท าในช่วงปี 2545-2550  สว่นท่ีเหลอืเพิ่งท าเมื่อไมก่ี่ปีมานี ้ 

สว่นการปลกูยางพาราในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา เร่ิมด้วยกลุม่เกษตรกรก้าวหน้าไมก่ี่รายในต าบลพงษ์ ประมาณปี 2545 ทีม่อง
หาพืชหรืออาชีพใหมท่ดแทนพืน้ท่ีปลกูข้าวโพดและพืชไร่ที่ไมเ่หมาะสม ปัจจบุนัเร่ิมกรีดได้บ้างแล้ว แตก็่มีจ านวนน้อยราย   
 

  

“พืน้ทีเ่กษตรกรครอบครองอยู่ ส่วนใหญ่เป็นทีป่่าสงวนฯ เสีย่งต่อการทีร่ฐั
ยึดพืน้ทีคื่น จึงเลือกปลูกข้าวโพดฯ แทนการปลูกไม้ยืนตน้ซ่ึงตอ้งลงทนุ
สูงและเป็นพืชอายยุาว ขา้วโพดฯ เป็นพืชระยะสัน้ ปลูกแลว้ขายไดเ้งิน
เร็ว การจะใหป้รับไปปลูกพืชอย่างอืน่ จะตอ้งแก้ปัญหาเร่ืองสิทธิท ากิน
ในทีดิ่นและตอ้งมีการจดัการน ้าดว้ย” 

 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พึ่งพิงปัจจัยการผลิตและทุนจากภายนอก: จากอดีตที่เกษตรกรปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์โดยใช้เมล็ดพนัธุ์พืน้เมืองและ
เมล็ดพนัธุ์ลกูผสมเปิด ซึ่งสามารถคดัพนัธุ์แล้วเก็บไว้ใช้ในปีต่อไปได้ แต่ปัจจุบนัได้เปลี่ยนมาใช้พนัธุ์ลกูผสมกัน เพราะ
เช่ือมัน่ว่าจะสามารถได้ผลผลิตเพิ่มขึน้จากอตัราการงอกที่สงูกว่า จึงต้องซือ้เมล็ดพนัธุ์ทกุรอบเมื่อจะมีการปลกูในแต่ละ
ครัง้ พนัธุ์ที่นิยมใช้ ซีพี ดีเค 888 ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพราะจุดเด่นที่มี 2 ฝัก ฝักที่ออกมามีสีสวย มีการ
ตอบสนองต่อปุ๋ ยดีมาก ให้ผลผลิตสงูมาก ต้านทานการหกัล้มดีมาก ความสม ่าเสมอสงู ทนแล้งได้นาน โดยเมล็ดพนัธุ์
ปรับปรุงเหลา่นีถ้กูผสมและปรับปรุงมาเพื่อใช้ในการผลติเพียงหนึง่รอบฤดกูาลผลติเทา่นัน้ 

ในการปลกูข้าวโพด มีการใช้สารเคม ีตัง้แตก่ารคลกุเมลด็พนัธุ์กนัเชือ้ราและศตัรูพืช ใช้ปุ๋ ยเคมีใช้รองพืน้ ซึง่มกัเป็นปุ๋ ยยเูรีย
ใช้หลงัปลกู 25-30 วนั และสารก าจดัวชัพืช ซึ่งเกษตรกรนิยมใช้ ยาฆ่าหญ้าประเภทพาราควอท (กรัมม็อกโซน) สารเคมี
ป้องกันวัชพืชงอก (ยาคุมหญ้า) หลงัปลกู 25-30 วนั และการฉีดพ่นยาพาราควอท (กรัมม็อกโซน) เมื่อต้นข้าวโพดสูง
ประมาณ 1 เมตร 

สว่นแหล่งเงินทนุส าหรับการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เกษตรกรสว่นใหญ่กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) รองลงมากู้ยืมจากสหกรณ์การเกษตรหรือกลุม่ออมทรัพย์ที่ตนเองเป็นสมาชิก กองทนุการเงินต่างๆ ที่มี
ในหมูบ้่าน ที่เหลอืกู้ยืมจากพอ่ค้าคนกลางที่รับซือ้ข้าวโพดฯ ในรูปการน าปัจจยัการผลติมาใช้ก่อน 

ไถและเผาเตรียมพืน้ที่ : กระบวนการผลิตข้าวโพด จะมี การเตรียมการ ซึ่งต้องมีการเตรียมเมล็ดพนัธุ์ วตัถดุิบ และ
เตรียมดิน โดยท าการไถพรวนให้ดินมีความร่วนซุย กรณีพืน้ที่ราบ จะไถอย่างน้อย 2 ครัง้ ไถดะเพื่อพลิกหน้าดินช่วยให้
ระบายน า้ได้ดีขึน้และช่วยในการกลบวชัพืช ส่วนพืน้ที่ลาดชันจะเน้นการตดั ถาง และเผาหญ้าเพราะสะดวก ซึ่งมกัเป็น
หญ้าคา หรือหญ้าคอมมิวนิสต์ใบกว้างที่ยากในการท าลาย สว่นการปลูกและบ ารุงรักษา  การปลกูต้องรอให้ฝนตก ซึ่ง

นางสมบรูณ์  ไชยตนั  สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลอวน อ าเภอปัว 
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ท าได้ 2 วิธี คือ ปลกูด้วยเคร่ืองหลงัจากไถแปรจนดนิมีความร่วนซุยดีแล้ว และการปลกูโดยคนซึง่ต้องใช้รถไถชกัร่องหรือใช้
รุ่ง(คล้ายเสียม)เจาะท าหลมุแล้วหยอดเมล็ดลงในร่อง 1-2 เมล็ดต่อหลมุ หลงัจากข้าวโพดงอก 10-14 วนั แล้วถอนแยก
เหลอื 1 ต้น เพื่อให้เติบโตเต็มที่ แล้วใสใ่สปุ่๋ ย 2 ครัง้  และคอยป้องกนัและก าจดัวชัพืชหลงัการปลกูจะพน่ยาก่อนหญ้างอก 

ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว: ในการเก็บเกี่ยว ข้าวโพดเลีย้งสตัว์แต่ละพนัธุ์มีอายเุก็บเก่ียวไม่เท่ากนั โดยทัว่ไปมีอาย ุ100-
120 วนั ฝักก็จะแก่เต็มที่ สงัเกตกาบหุ้มฝักแห้ง ใบแห้ง ซึ่งเมล็ดควรมีความชืน้ไม่เกิน 14.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บเก่ียว การ
เก็บเก่ียวอาจท าได้ทัง้ใช้แรงงานคน หรือใช้เคร่ืองเก็บเก่ียว หากใช้แรงงานคน อาจมีการสข้ีาวโพดสดแล้วขายได้ทนัที หรือ
ถ้าต้องการเก็บข้าวโพดไว้รอขายเมื่อราคาดี ก็ต้องเก็บในยุ้งที่มีการระบายอากาศ 1-2 เดือน เพื่อให้ความชืน้ลดลง 

ปฏิทินการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์: การปลกูข้าวโพดฯ ในลุม่น า้ยาว(2) มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ข้าวโพดดอน ซึ่งปลกูใน
พืน้ที่ราบและที่ดอน รวมทัง้การปลกูในแปลงนาข้าวหลงัจากเก็บเก่ียวแล้ว บางครัง้จึงเรียกว่าข้าวโพดหลงันา ซึ่งในบาง
พืน้ท่ีได้อาศยัน า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติบริเวณใกล้เคียง อาศยัน า้จากระบบชลประทาน รวมทัง้น า้ฝน  สว่น ข้าวโพดดอย 
จะปลกูในพืน้ท่ีลาดชนัและพืน้ท่ีสงู อาศยัน า้ฝนเป็นหลกั จึงปลกูได้ปีละ 1 ครัง้  

การเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีกิจกรรมส าคญัๆ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การเตรียมการ การปลกูและบ ารุงรักษา และการเก็บ
เก่ียว โดยการผลติข้าวโพดดอน และข้าวโพดดอย มีช่วงเวลาที่เลือ่มกนั เนื่องจากการเร่ิมปลกูข้าวโพดดอน ก็ต้องรอให้เก็บ
เก่ียวข้าวแล้วเสร็จก่อน สว่นการเร่ิมปลกูข้าวโพดดอย ต้องรอให้ฝนมา ดงัตารางที่ 3.1 ซึ่งการผลิตข้าวโพดดอนจะมีรอบ
การผลติสัน้กวา่ โดยมีความแตกตา่งกนัในช่วงฤดกูาลเก็บเก่ียวอยา่งชดัเจน เพราะเกษตรกรที่ปลกูข้าวโพดดอนสว่นใหญ่
จะขายทนัทีหลงัการเก็บเก่ียว สว่นการผลติข้าวโพดดอย มกัจะมีการตาก เก็บในยุ้งฉาง ให้ความชืน้ลดลง หรือบางรายเก็บ
ไว้รอจงัหวะราคาดีแล้วจึงคอ่ยขาย 

ตารางที่ 3.1  ปฏิทินการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ในลุม่น า้ยาว (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกร 

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

เก่ียว 
 เตรียมการ ปลกูและบ ารุงรักษา 

ข้าวโพดดอย เตรียมการ ปลกูและบ ารุงรักษา เก็บเก่ียว 

1. จดัซือ้เมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ย และอ่ืนๆ             
2. ถางหญ้า             
3. เผาไร่             
4. ไถเตรียมแปลง             
5. ฉีดพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืช               
6. หยอดเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด              
7. ปุ๋ ยรองพืน้และบ ารุงรอบโคนต้น             
8. หกัฝักข้าวโพดฯ             
9. ตากและเก็บในยุ้งฉาง             
10. สีเป็นเมล็ด             

11. ขายให้พ่อค้า             
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การซือ้ขายข้าวโพดเลีย้งสัตว์: การจ าหนา่ยผลผลติข้าวโพดฯ ของเกษตรกร มีรูปแบบแตกตา่งกนัไป ได้แก่ การขายให้
พอ่ค้าในท้องถ่ินท่ีมารับซือ้ถึงแหลง่ผลติ ซึง่มกัเป็นคนในพืน้ท่ี การขายให้พอ่ค้านายทนุท่ีไปยืมปัจจยัการผลติมา และการ
น าไปขายให้กบักลุม่ทีต่นเป็นสมาชิก สว่นผลการส ารวจข้อมลูระดบัครัวเรือน พบวา่ชมุชนทกุครัวเรือนบนพืน้ท่ีสงูซึง่ปลกู
ข้าวโพดดอย จะขายผลผลติให้กบัพอ่ค้าที่มารับซือ้ถงึแปลง เพื่อลดคา่ใช้จา่ยในการขนสง่ สว่นชมุชนท่ีมีพืน้ท่ีผลติบริเวณ
ที่ลุม่และที่ดอน จะมีทางเลอืกในการขายผลผลติมากกวา่ ซึง่พบวา่มเีพียงประมาณร้อยละ 10 ขายให้กบัพอ่ค้าในอ าเภอ
และในจงัหวดั  และบางสว่นขายให้กบัพอ่ค้าที่ไปยืมปัจจยัการผลติมาก่อน 

การขายให้กบัแตล่ะกลุม่ มีลกัษณะดงันี ้
 ขายให้พ่อค้าที่มารับซ้ือตามแหล่งผลิต ในราคาตลาด โดยพอ่ค้าที่เข้ามาจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่โม ่ คา่ยกขน

ขึน้รถ และคา่ขนสง่เอง ซึง่พอ่ค้าบางรายมีเคร่ืองสโีม ่ พร้อมรถบรรทกุ และลานตากเอง ท าให้สามารถให้บริการ
เกษตรกรได้อยา่งครบวงจร  ซึง่เกษตรกรไมม่ียุ้งฉางหรือลานตาก อาจได้ราคาไมด่เีนื่องจากผลผลติยงัมีความชืน้
สงู  ประกอบกบัความต้องการเงินสดไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ท าให้ต้องรีบระบายผลผลติออกสูพ่อ่ค้า   

 ขายให้พ่อค้าหรือผู้ให้ยมืปัจจัยการผลิต ในราคาต า่กวา่ราคาตลาด  เป็นระบบกึ่งผกูขาดการรับซือ้ เนื่องจาก
เกษตรกรได้รับวสัดเุพื่อการผลติ อาทิ เมลด็พนัธุ์ ปุ๋ ย เป็นต้น โดยรับไปลว่งหน้า แล้วคอ่ยหกัคา่ใช้จา่ยคืนแก่
พอ่ค้าภายหลงั เมื่อสามารถจ าหนา่ยข้าวโพดได้ จึงไมส่ามารถน าผลผลติไปขายยงัที่อื่นๆ ได้ ระบบนีเ้กษตรกรไม่
มีอ านาจตอ่รอง 

 เอาไปขายที่ร้านรับซ้ือพืชไร่ ตลาดกลาง หรือองค์กรที่ตนเป็นสมาชิก โดยเสยีคา่ขนสง่เอง แตไ่ด้ราคา
สงูขึน้  เช่น กลุม่เกษตรกร  สหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม แม้เกษตรกรจะมกีารรวมกลุม่กนั แตผู่้ก าหนดราคาก็คือกลุม่นายทนุ การศกึษาโครงสร้างตลาดข้าวโพด
ระดบัท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่พะเยา นา่นและเชียงราย  พบวา่มีคนกลางระหวา่งผู้ผลติกบัโรงงานอยูเ่พยีงช่วงเดยีว คือ 
พอ่ค้าคนกลางในท้องถ่ิน ท าหน้าที่รวบรวมผลผลติ โดยแทบไมม่ีบทบาทในการคมุตลาดสว่นใหญ่ แตผู่้ที่มีบทบาทควบคมุ
ตลาดคือบริษัทเจ้าของเมลด็พนัธุ์ ในขณะท่ีบางกลุม่ระบวุา่ ผู้ก าหนดราคาข้าวโพด คือ โรงงานแปรรูปและโรงงานผลติ
อาหารสตัว์ท าให้ตลาดในประเทศมีลกัษณะผกูขาด (ที่มา: นิคมข้าวโพดเลีย้งสตัว์, http://www.thairath.co.th/news) 

มูลค่าและต้นทุนการผลิต: ผลการศกึษาข้อมลูระดบัครัวเรือน พบวา่การผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทัง้สองรูปแบบ มีต้นทนุ
การผลติด้านตา่งๆ ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั ข้าวโพดดอนซึง่ปลกูได้เฉพาะพืน้ท่ีลุม่และที่ดอนหรือปลกูหลงันา มีต้นทนุเฉลีย่  
2,705 บาท/ไร่ สว่นข้าวโพดดอยซึง่ชมุชนท่ีราบขึน้ไปปลกูในพืน้ที่ลาดชนั/สงู มีต้นทนุเฉลีย่ 2,681 บาท/ไร่ สว่นข้าวโพด
ดอยซึง่ชมุชนที่สงูปลกู มต้ีนทนุเฉลีย่ 2,260 บาท/ไร่ ต้นทนุนีไ้ด้คิดรวมคา่จ้างแรงงาน ไมค่ิดคา่แรงงานของเจ้าของและ
สมาชิกในครัวเรือน รวมทัง้ไมไ่ด้คิดคา่แรงในการเอามือ้เอาแรง  การผลติข้าวโพดดอยโดยชมุชนที่สงูนบัวา่มต้ีนทนุต า่ที่สดุ  
เนื่องจากสว่นใหญ่จะใช้แรงงานในครอบครัวและในชมุชน นอกจากนี ้ ชมุชนท่ีสงูมีการใช้ปุ๋ ยเคมแีละยาก าจดัวชัพชืน้อย
กวา่ชมุชนที่ราบ/ที่ดอน  ท าให้ต้นทนุต ่า   

ส าหรับมลูคา่การผลตินัน้ พบวา่ข้าวโพดดอยซึง่ปลกูในพืน้ท่ีลาดชนั/ที่สงู มีมลูคา่เฉลีย่ตอ่ไร่สงูที่สดุ เนื่องจากเกษตรกร
นิยมตากและเก็บไว้รอขายท าให้มีความชืน้น้อย จงึขายได้ราคาดกีวา่ข้าวโพดดอนซึง่เกษตรกรมกัขายให้กบัพอ่ค้าหลงัเก็บ
เก่ียวทนัที ดงันัน้ จึงพบวา่ การปลูกข้าวโพดดอยของชุมชนทีสู่ง จึงมีรายได้สุทธิสูงทีสุ่ด คอื  2,866 บาท/ไร่ ส่วน
การปลูกข้าวโพดดอยของชุมชนจากทีลุ่่ม/ที่ดอน มีรายได้สุทธิ 2,782 บาท/ไร่ การผลิตข้าวโพดดอนในพ้ืนที่ลุ่ม  
มีรายได้สุทธิ 1,766 บาท/ไร่   

  

http://www.thairath.co.th/news
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ภาพที่ 3.7  เปรียบเทียบมลูคา่และต้นทนุการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รูปแบบตา่งๆ  

  
หมายเหต:ุ ไมร่วมคา่แรงงานของตนเองและสมาชิกในครอบครัว และแรงงานในการเอามือ้เอาแรง 

 ยางพารา 
การศึกษานี ้ไม่ได้ท าการส ารวจมูลค่าและต้นทนุการผลิตยางพาราด้วยการส ารวจระดบัครัวเรือน  เนื่องจากเกษตรกรผู้
ปลกูยางพาราในพืน้ท่ีมีไมม่ากนกั และมีเพียงจ านวนน้อยรายที่เร่ิมกรีดและได้ผลผลิต  จึงได้การศึกษารวบรวมข้อมลูการ
ศกึษาวิจยัตา่งๆ มาประกอบกนั 

ลงทุนสูง: โดยมีการศกึษาต้นทนุในการท าสวนยางพารา โดยสถาบนัวิจยัยาง (2551) ที่ท าการศกึษากบัเกษตรกรเจ้าของ
สวนยางขนาดเลก็ครอบคลมุ 4 ภาคของประเทศ  พบวา่มีต้นทนุการผลติในด้านตา่งๆ 1) การปลกูและบ ารุงรักษาช่วงยาง
ยงัไมใ่ห้ผลผลติตัง้แตปี่ที่ 1-6 ได้แก่ คา่บกุเบิกพืน้ท่ี  การวางแนวและขดุหลมุ คา่ปลกูต้นยาง คา่พนัธุ์ยาง คา่ปลกูเมลด็พืช
คลมุดิน  ปุ๋ ยบ ารุงต้นยาง ค่าแรงงานใสปุ่๋ ยบ ารุง ค่าแรงงานตดัแต่งก่ิงยาง  ค่าสารเคมีก าจดัวชัพืช  ค่าแรงก าจดัวชัพืช   
2) ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาช่วงที่ยางให้ผลผลิตตัง้แต่ปีที่  7-22 ได้แก่ ค่าแรงงานใสปุ่๋ ยและค่าบ ารุงปุ๋ ย ค่าก าจดัวชัพืช  และ  
3) คา่เสยีโอกาสเงินลงทนุอดัตราดอกเบีย้  ท่ีดิน คา่ใช้จ่ายการเก็บน า้ยาง คา่ใช้จ่ายในการท ายางแผน่ดิบ คา่เสือ่มอปุกรณ์
และคา่วสัดสุิน้เปลอืง  และเมื่อน ามาประมวลผลโดยใช้แบบจ าลองต้นทนุการผลิตยางแผ่นดิบของสว่นเศรษฐกิจการยาง 
สามารถคิดต้นทนุท่ีไมไ่ด้รวมรายได้จากการขายไม้ยางพาราและเป็นต้นทนุการผลติของยางแผน่ดิบ เฉลีย่ทัง้ประเทศอยู่ที่
กิโลกรัมละ 49.50 บาท  ตอ่มามีการศกึษาเมื่อปี 2554 พบวา่ ต้นทนุเฉลีย่เพิ่มขึน้เป็น 59 บาทต่อกิโลกรัม (โดยคิดค่าจ้าง
แรงงานซึง่อาจจ้างคนอื่นกรีดหรือเจ้าของสวนกรีดเอง ในอตัรา 400 บาท/วนั ซึง่สงูกวา่แรงงานขัน้ต ่า) 

เตรียมการ เตรียมพืน้ที่ : ในการเร่ิมปลกูยางพารา มีการ เตรียมการ และลงทนุสงูโดยเฉพาะค่ากล้ายางและค่าปรับ
พืน้ท่ี ซึง่หากเป็นพืน้ท่ีป่าหรือมีต้นไม้อื่นขึน้อยู ่จะต้องโคน่ต้นไม้ในแปลงออกให้หมดก่อนไถ สว่นพืน้ที่เตียนหรือปลกูพืชไร่
อื่นสามารถไถได้เลย (ไถ 2 ครัง้ และไถพรวน 1 ครัง้) ส าหรับพืน้ท่ีลาดเทมากกวา่ 15 องศา ต้องปรับพืน้ที่ท าขัน้บนัไดตาม
แนวระดบัช่วยลดความสญูเสยีและปลกูพืชคลมุดิน หลงัจากนัน้ก าหนดระยะปลกูซึ่งต้องขดุหลมุระยะ 2.50x7 เมตร หรือ 
3x6 เมตร 

ใช้ปุ๋ยใช้ยา บ ารุงรักษาต่อเน่ือง: ในการปลูกและบ ารุงรักษา สว่นใหญ่ปลกูด้วยต้นยางช าถงุ วางต้นยางลงไปในหลมุ
แล้วกลบ สว่นการบ ารุงรักษา  ต้องมีการปลกูซอ่ม หากมีต้นยางตาย  คอยการตดัแตง่ก่ิงในช่วงยางเล็ก จะตดัแต่งก่ิงที่อยู่
ต ่ากวา่ 2 เมตร ออกให้หมด สว่นยางใหญ่จะตดัแตง่ก่ิงที่แนน่ทบึ  ก่ิงแห้ง และก่ิงที่เป็นโรคออก และคอยใสปุ่๋ ยซึง่เหมาะกบั
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  ต้นทนุการผลิต 

  รายได้สทุธิ 
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พืน้ท่ีลาดชนั/ท่ีสงู 

พืน้ท่ีราบลุม่/ท่ีดอน 

ชมุชนท่ีสงู 

บาท/ไร่ 

ข้าวโพดดอย 

ข้าวโพดดอน 

ชมุชนท่ีราบ 
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อายยุาง ป้องกนัก าจดัได้โดยเคร่ืองจกัรกลช่วย ได้แก่ การไถ การใช้จอบถาก ใช้มีดถาง ใช้รถตดัหญ้า ฯลฯ ปลกูพืชคลมุ
ประเภทพืชตระกูลถัว่เพื่อเป็นปุ๋ ย ใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช ต้องระวงัโรคที่ส าคญัส าหรับยางเล็กและยางที่เปิดกรีด รวมถึง
ระบบโคนราก นอกจากนัน้อาจมีปัญหาปลวก ซึง่กดักินต้นยางเลก็หรือต้นยางปลกูใหม่บ้าง 

รอเก็บเกี่ยวผลผลิต 7 ปี: โดยทัว่ไปเมื่อต้นยางพารามีอาย ุประมาณ 7 ปี ขนาดเส้นรอบต้นไมน้่อยกวา่ 50 เซนติเมตร 
(วดัที่ความสงูจากพืน้ดิน 150 เซนติเมตร) จะเร่ิมเปิดกรีดในช่วงต้นฤดหูนาว ในช่วงยางผลดัใบยงัสามารถกรีดได้ และ
หยดุกรีดเมื่อใบยางร่วงลงหมดแล้ว   

ปฎิทนิการปลกูยางพารา: เร่ิมท าการเตรียมพืน้ท่ีตัง้แตช่ว่งปลายปีซึง่ก าลงัเข้าสู่ฤดแูล้ง และเมือ่เร่ิมเข้าฤดฝูนประมาณ
เดือนพฤษภาคมก็จะเร่ิมปลกู โดยต้องระมดัระวงัเร่ืองไฟไหม้ตลอดระยะเวลาปลกูจนถึงกรีด สว่นกิจกรรมส าคญัอื่นๆ มี
ดงันี ้(ดงัตารางที่ 3.2) 

ตารางที่ 3.2  ปฏิทินการผลติยางพาราในลุม่น า้ยาว(2) 

ปีที่ กิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค พย. ธค. 

1 

1. ปรับพืน้ที่             
2. เตรียมหลุม             
3. ปลูก             
4. ใส่ปุ๋ย             
5.ตัดแต่งก่ิง             
6.ปลูกซ่อม             

2 

7.ท าแนวกันไฟ             
8.ใส่ปุ๋ย             
9.ตัดแต่งก่ิง             

3-6 
10.ท าแนวกันไฟ             
11.ใส่ปุ๋ย             

7 

12.ท าแนวกันไฟ             
13.เร่ิมกรีด             
14.ใส่ปุ๋ย             

8  
เป็นต้นไป 

15.กรีด (เว้นช่วงผลัดใบ)             
16.ใส่ปุ๋ย             

ที่มา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลกูยางพาราในพืน้ที่ศกึษาและข้อมลูจากส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน 

รอประมาณ 10 ปี จึงจะคืนทุน: ผลการศึกษาการปลกูยางพาราในพืน้ที่ภาคเหนือ กรณีจงัหวดัพะเยา (ชไมพร, 2545) 
ระบวุา่เกษตรกรผู้ท าสวนยางที่มีพืน้ท่ีน้อยกวา่ 10 ไร่ จะมีระยะคืนทนุเร็วกวา่การท าสวนยางที่มีพืน้ที่เกิน 10 ไร่ เนื่องจาก
มีต้นทนุแตกตา่งกนัในด้านคา่แรง สว่นต้นทนุอื่นมีอตัราสว่นใกล้เคียงกนั โดยการท าสวนยางในพืน้ท่ีขนาดต ่ากวา่ 10 ไร่ มี
ระยะคืนทนุ 7 ปี และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีแท้จริงจากการลงทนุ เทา่กบัร้อยละ 35 บาท สว่นการท าสวนยาง
ขนาดพืน้ท่ี 11 ไร่ขึน้ไป มีระยะเวลาคืนทนุ 9 ปี  มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่แท้จริงจากการลงทนุ ร้อยละ 8  บาท  
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 กล่องข้อความ 3.5  ความคิดเห็นตอ่สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุม่น า้ยาว (2) 

ซึง่แตกตา่งจากระยะเวลาคืนทนุต่างจากการศึกษาต้นทนุการท าสวนยางขนาดเล็ก ของสถาบนัวิจยัยาง (2547) ที่พบว่า 
เกษตรกรเจ้าของสวนยางจะคืนทนุในปีที่ 13  โดยมีต้นทนุสว่นใหญ่ในการกรีดน า้ยางและท าแผ่น  ร้อยละ 54 ของต้นทนุ
ตลอดการผลติ 22 ปี 

3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พืน้ท่ีลุม่น า้ยาว(2) เป็นต้นน า้ของแม่น า้ส าคญัหลายสาย โดยมีแหลง่
ต้นน า้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของพืน้ที่ ประกอบด้วยแม่น า้สาย
ส าคญัๆ (ดงัภาพท่ี 3.8) ดงันี ้ 

- แม่น า้สายหลกั: แม่น ้ายาว มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาในเขต
อ าเภอบ่อเกลือ ไหลจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่
แมน่ า้นา่นท่ีบ้านสบยาว ต าบลเมืองจงั อ าเภอภเูพียง  

- แม่น า้สายรอง ได้แก่ แม่น ้าอวน มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาใน
เขตอ าเภอปัว ไหลจากทิศตะวนัออก เฉียงเหนือลงสูท่ิศใต้  ลงสู่
แมน่ า้ยาวที่บ้านทุง่ฆ้อน  ต าบลอวน อ าเภอปัว และแม่น ้ามวบ 
มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอแม่จริม ไหลจากทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศเหนือ ลงสู่แม่น า้ยาวที่บ้านสบยาว 
ต าบลอวน อ าเภอปัว    

- แม่น า้สาขาสายส าคญัอื่นๆ : ได้แก่ ห้วยข้าวหลาม  แม่น า้มดั 
ห้วยขอนแก่น   น า้ว้า  น า้สา น า้แหง น า้สมนุ  น า้ปัว  และน า้กอน และห้วยตา่งๆ   

ป่าอนุรักษ์ผืนใหญ่อยู่ ด้านทิศเหนือและด้านตะวันออกของลุ่มน า้: ในเขตอทุยานดอยภคูาและอทุยานแห่งชาติแม่ 
จริม  พืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติทัง้สองนี ้ สว่นใหญ่ปกคลมุด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา  และป่าดิบแล้ง 
มีพนัธุ์ไม้ที่ส าคญั ได้แก่ ก่อ ยาง ตะเคียน จ าปีป่า ประดู่ แดง สกั   เป็นต้น ยงัมีคงมีสตัว์ป่าหายาก ได้แก่ เสือ หมี และ
นกยงู ช้างป่า ววัแดง กระทิง กวางป่า เก้ง หมปู่า เลียงผา ลิง ชะนี ค่าง ฯลฯ (กรมอทยุานฯ , 2553) สว่นพืน้ที่บริเวณไหล่
เขาและถดัลงมาได้ถกูเปลีย่นไปเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมเพิ่มขึน้เร่ือยๆ สว่นใหญ่เป็นการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และเร่ิมมีการ
ปลกูยางพารา สว่นบริเวณที่ราบริมแมน่ า้ใช้ท าการปลกูข้าวเป็นสว่นใหญ่ มีการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในบางพืน้ท่ี 

 

 “ในอดีต ภูเขาจะสีเขียว มีต้นไม้หนาแน่น ต้นขนาดใหญ่หลาย
คนโอบ  แต่ตอนนี้ภูเขาในบ้านเรามันมีสองสี  สีน ้าตาลเพราะ
ภูเขามนัหวัโล้น  สีเขียวของป่าก็นอ้ยลง  ภูเขาบางลูกเหลือเป็น
ต้นไม้ไม่ถึง 10 ต้น ที่เห็นเป็นสีเขียวหย่อมๆ ก็คือป่าชุมชน 
เพราะชุมชนช่วยกนัดูและเก็บหาของป่าตามฤดูกาล ไม้ใช้สอย 
ฟืน ไผ่ ต๋าว  หวาย ก็เก็บหาไดจ้ากในเขตป่าใช้สอย”   
 

 

นายประชมุ ล้วนปวน, ผู้ ใหญ่บ้าน  หมู ่7  ต าบลอวน อ าเภอปัว   

ภาพที่ 3.8  ลกัษณะเส้นทางน า้ในลุม่น า้ยาว (2) 

แม่น า้ยาว 

แม่น า้อวน 

แม่น า้มวบ 
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 กล่องข้อความ 3.6  ความคิดเห็นตอ่การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุม่น า้ยาว (2) 

อนึง่ จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในปี 2552 ซึง่มีความละเอยีดสงูและมีข้อมลูที่สมบรูณ์นัน้ พบวา่ในปี 2552 การใช้
ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ีลุม่น า้ยาว(2) สว่นใหญ่ยงัเป็นพืน้ท่ีป่าไม้ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 62.50 ในขณะท่ีพืน้ท่ีเกษตรกรรมมี
สดัสว่นร้อยละ 35.27 ที่เหลอืร้อยละ 2.23 เป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยั แหลง่น า้ และอื่นๆ   
 

 
“ดว้ยความเกรงกลวัต่อกฎหมายพืน้ทีอ่นรุกัษ์ ท าใหพื้น้ทีย่งัพอมี
ป่าเหลืออยู่  แต่ก็ถูกไร่ข้าวโพดฯ บกุข้ึนไปทกุปี ขยายข้ึนไปใน
พืน้ทีล่าดชนัและทีสู่งมากข้ึนทกุปี กฎหมายป่าไม้ก็พอช่วยไดบ้า้ง  
แต่ก็ยงัขาดเจ้าหนา้ทีดู่แลใกลชิ้ด  ยงัมีการตดัไมใ้นเขตป่า
อนรุกัษ์อยู่ จึงท าใหพื้น้ทีแ่ละความสมบูรณ์ของป่าลดลงไป”  

 

 
การจัดการป่าชุมชน: แม้สภาพป่าไม้ตามธรรมชาติได้เสือ่มโทรมและถกูเปลีย่นไปเป็นพืน้ท่ีเกษตร ดงัข้อมลูข้างต้น  
แตย่งัมีการจดัการป่าชมุชน จากป่าดัง้เดิมหรือทีเ่รียกวา่ “ที่เลา” เพื่อเป็นพืน้ท่ีไว้ใช้ประโยชน์ในชมุชน เป็นแหลง่อาหาร 
แหลง่น า้ เลีย้งสตัว์ เก็บหาของป่า ใช้สอย สมนุไพร รวมถึงแหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในท้องถ่ิน 
โดยมีกฎกตกิาของชมุชนด้านการใช้ประโยชน์ ข้อห้าม และบทลงโทษ ซึง่คนสว่นใหญ่จะรับทราบ แม้หลายชมุชนจะไมม่ี
ป้ายตดิประกาศไว้ชดัเจน  

พืน้ท่ีศกึษาทัง้ 3 ต าบล มีป่าชมุชนทกุหมูบ้่าน โดยต าบลอวน มพีืน้ท่ีป่าชมุชนรวม 533 ไร่  ต าบลป่าแลวหลวง มีพืน้ท่ีป่า
ชมุชน รวมประมาณ 2,200 ไร่  สว่นต าบลพงษ์ มีพืน้ท่ีป่าชมุชน รวมประมาณ 4,350 ไร่  แตล่ะหมูบ้่านมีขนาดป่าชมุชน
แตกตา่งกนั ตัง้แต ่ 12 ไร่ จนถึง 2,000 ไร่ ในจ านวนนีม้ีทัง้ป่าชมุชนทีจ่ดทะเบียนและไมไ่ด้จดทะเบยีนกบักรมป่าไม้ 
นอกจากนี ้ อาจมีช่ือเรียกในท้องถ่ินแตกตา่งจากช่ือที่แจ้งแก่หนว่ยงานภาครัฐ เช่น ป่าชมุชนบ้านมัน่คง มีช่ือเรียกใน
ท้องถ่ินวา่ สนัห้วยกอมื่น  ป่าชมุชนบ้านศรีนามา่น มช่ืีอเรียกในท้องถ่ินวา่ ปกุเก้าขาม เป็นต้น    

ประโยชน์จากป่าชุมชน แหล่งน า้ธรรมชาติ และป่าหัวไร่ปลายนา : ชุมชนในท้องถ่ินบริเวณนี ้ได้ใช้
ประโยชน์จากป่าชมุชนและแหลง่น า้ธรรมชาติ ซึง่เป็นสมบตัิสาธารณะที่ชมุชนใกล้เคียงสามารถเก็บร่วมกนัได้  นอกจากนี ้
ยงัมีการใช้ประโยชน์จากป่าหวัไร่ปลายนาของตนเอง ในด้านแหลง่อาหาร  ของป่า  ไม้ใช้สอย สมนุไพร  โดยชุมชนเข้าใจดี
ว่าป่าชุมชนดงักล่าวมีประโยชน์ทางอ้อมในด้านอื่นๆ ด้วย ส าหรับการได้รับประโยชน์โดยตรงในรูปผลผลิตต่างๆ พบว่า
ชุมชนที่อาศัยอยู่บนพืน้ที่สงู  มีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมากว่าชุมชนในพืน้ที่ลุ่มหรือที่ดอน (ดังภาพที่ 3.9) โดย
สามารถคิดเป็นรายได้รวม 6,135 บาท/ครัวเรือน/ปี และ 2,725 บาท/ครัวเรือน/ปี ตามล าดบั โดยมีมลูค่าจากไม้ใช้สอยสงู
ที่สดุ รองลง คือ พืชและสตัว์เพื่อเป็นอาหารจากป่าชมุชน ตามล าดบั    
 

นอกจากประโยชน์จากป่าชุมชนในด้านการใช้สอยและเป็นแหลง่อาหารแล้ว คนในชุมชนสว่นใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์ใน
การรักษาสมดลุของระบบนิเวศ เป็นแหลง่ต้นน า้ ท าให้ฝนตกตามฤดกูาล และช่วยลดความเสยีหายจากภยัธรรมชาติตา่งๆ 
เป็นต้น สว่นป่าชมุชนมีประโยชน์ในการเป็นแหลง่อาหาร สมนุไพร ไม้ใช้สอย สร้างรายได้ และเป็นท่ีรวมในการท ากิจกรรม
ตา่งๆ ของชมุชน โดยครัวเรือนร้อยละ 36 ได้เข้าไปหาของป่าจ าพวกเห็ด หนอ่ไม้จากป่าชมุชน มาเป็นอาหารในครัวเรือน มี
สมาชิกในครอบครัวได้เข้าไปเก็บหาหนอ่ไม้ ของป่า ฟืน โดยมีระยะเวลาเก็บหาตัง้แต่ 5- 60 วนัต่อปี ซึ่งคนที่อยู่ใกล้ป่าจะ
เข้าไปใช้ประโยชน์มากกวา่ 
 

นายสวย อินนา, ก านนัต าบลพงษ์ อ าเภอสนัติสขุ 
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 กล่องข้อความ 3.7  ความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพสิ่งแวดล้อมในลุม่น า้ยาว (2) 

ภาพที่ 3.9  มลูคา่ผลผลิตที่ครัวเรือนได้จากป่าชมุชน แหลง่น า้ธรรมชาติ และป่าหวัไร่ปลายนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพน า้: น า้ที่ใช้ในภาคการเกษตร การอปุโภคบริโภคในครัวเรือน เร่ิมเป็นปัญหามากขึน้เร่ือยๆ  แม้วา่มีน า้เหลือเฟือ
มากในช่วงหน้าฝน แตย่งัไมส่ามารถจดัการน า้ให้กระจายทัว่ถงึและเพียงพอในทกุพืน้ท่ีในช่วงหน้าแล้งได้  จึงเกิดปัญหาน า้
ไมพ่อใช้ เช่น หน้าฝนเกิดภาวะน า้หลากรุนแรงเสยีหายตอ่พืน้ท่ีทรัพย์สนิ ครัวเรือน และพืน้ที่การเกษตร เกิดภาวะแห้งแล้ง
ขาดแคลนน า้ ประสบปัญหาเก่ียวกบัคณุภาพน า้ไม่เหมาะสมน ามาใช้ประโยชน์ น า้เป็นพิษกบัคนใช้เด็กๆ หรือผู้ ใหญ่ลง
เลน่สมัผสั ผิวหนงัก็จะพพุอง ปวดแสบ คนั และเกิดตุม่ รวมไปถึงอาการอกัเสบและติดเชือ้ได้ในเวลาตอ่มา 

พืน้ท่ีการเกษตรสว่นใหญ่มีการปลกูติดตอ่กนันานกวา่ 5 ปี พืน้ท่ีใกล้เคียงมีการรุกตดัไม้ท าลายป่า และพืชข้าวโพดที่ปลกู
ไมส่ามารถยดึเกาะดิน ความอดุมสมบรูณ์ในดินจะต ่าลงเพราะมีการชะล้างหน้าดินอยา่งตอ่เนื่อง  แล้วยงัจะสง่ผลกระทบ
ตอ่ระบบนิเวศแหลง่น า้โดยรวมของพืน้ท่ีเพราะมีการสะสมตะกอน  การใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม  และมีการปนเปือ้น
ของน า้ อากาศ รวมถึงภยัธรรมชาติ น า้ท่วม การพงัทลายของดินและน า้ท่วมตามมา นอกจากนี ้ยงัพบว่าล าน า้และล า
ห้วยสายตา่งๆ  จะเกิดเป็นสแีดงข้นเนื่องจากฝนที่ชะล้างหน้าดิน บนภเูขาที่ขาดป่าไม้ปกคลมุและช่วยชะลอความแรงน า้ที่
ไหลลงสูแ่มน่ า้ล าธาร ท าให้เกิดตะกอนทบัถม ตืน้เขิน และท าให้ทิศทางการไหลของแม่น า้เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงการชะ
ล้างสารเคมีตา่งๆ ท่ีใช้ในการเกษตร และการช าระล้างอปุกรณ์พน่สารเคมีตา่งๆ อนัเนื่องจากความไมรู้่ของเกษตรกร 

คุณภาพอากาศ: สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควนัในพืน้ท่ีจงัหวดันา่นในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน ตัง้แตปี่ 
2548 เป็นต้นมา  ได้สง่ผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ  มีปริมาณฝุ่ นละอองโดยทัว่ไป อาการท่ีมกัเกิดขึน้ได้แก ่ การไอ  
จาม มีน า้มกู หายใจตดิขดั เกิดการแพ้ หายใจล าบาก อาการหอบหืด และมกัจะพบในในวยัสงูอาย ุ ปัญหาหมอกควนัใน
พืน้ท่ีสว่นใหญ่ เกิดจากการจดุไฟ การเผาตอซงัข้าวนา ข้าวโพดในพืน้ท่ีเกษตรกรรม รวมถึงการบกุรุกแผ้วถางป่าเพิ่มใน
บางพืน้ท่ี แม้วา่จะมคี าสัง่และขอความร่วมมือจากทางจงัหวดันา่น ให้ประชาชนงดเว้นการเผาหญ้า วสัด ุ ขยะในพืน้ท่ี
จนถึงสิน้เดือนมีนาคม และดแูลสขุภาพอนามยัของประชาชน ความปลอดภยัในการคมนาคม  เป็นต้น 
 

 

 “เมื่อถึงช่วงหนา้แลง้ คนแถวนีม้กัจะพูดกนัเล่นๆ ว่าถึงฤดูมหกรรมเผาภูเขากนั
แลว้  มนัคงเป็นงานใหญ่ทีท่กุคนพร้อมเพียงกนัในการเผา เพราะเป็นช่วงเวลา
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ  เผานอ้ยๆ ก็ยงัล าบาก นีเ่ล่นเอาเผามากๆ พร้อมกนั หากอยู่
นอกบา้นเอาผา้ปิดจมูกก็ไม่อยู่ ตอ้งอยู่แต่ในบา้น”   

 

นางนงนชุ  เบญจวชัรศาสตร์  กรรมการหมู่บ้านพนาไพร ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสนัติสขุ 
 

บาท/ครัวเรือน 
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ภัยธรรมชาต:ิ บริเวณด้านเหนือของลุม่น า้ซึง่อยูใ่นเขตอ าเภอปัว ถือเป็นพืน้ท่ีเสีย่งและเกิดภยัน า้ทว่มประจ านบัแต่
เหตกุารณ์อทุกภยั เมื่อปี 2549 เนื่องจากมีพืน้ท่ีลาดเชิงเขา และมีความรุนแรงขึน้ในเหตกุารณ์อทุกภยั เมื่อกรกฎาคม 
2553 ที่ผา่นมา เกิดภาวะฝนตกหนกัติดตอ่ในชว่งเวลาสัน้ๆ ท าให้มีน า้ไหลปริมาณมากไหลบา่มารวดเร็ว สง่ผลกระทบได้
ขยายไปสูพ่ืน้ท่ี ต.ป่าแลวหลวง และบริเวณใกล้เคยีง  ที่อยูอ่าศยัและพืน้ท่ีเกษตรเสยีหายมากด้วย   

นอกจากนี ้ยงัประสบปัญหาภยัแล้งจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน ที่เกิดขึน้ตอ่เนื่องมาตัง้แตปี่ 2552 ท าให้พืน้ท่ีการเกษตรที่
อยูน่อกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน า้เพื่อการอปุโภคบริโภคและการเกษตร เมื่อกลางปี 2553 เกษตรกร
ในอ าเภอสนัติสขุกวา่ 500 คน ได้รวมกนัเรียกร้องสทิธ์ิรับการช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบภยัแล้งด้านพืช  รวมพืน้ท่ี
เสยีหายเป็นข้าวและพืชไร่จ านวน 20,336 ไร่  รวมเป็นเงินกวา่ 16,910,561  ล้านบาท สว่นพืน้ที่อ าเภอปัวมีพืน้ท่ีเสยีหาย
เป็นข้าวและพืชไร่จ านวน 10,939 ไร่  กระจายอยูใ่นต าบลตา่งๆ รวมเป็นเงินกวา่ 9,144,887  ล้านบาท  

ภาวะภยัธรรมชาตข้ิางต้นไมเ่พยีงแตเ่สยีหายตอ่พืน้ท่ีการเกษตร ทรัพย์สนิ บ้านเรือน พืช สตัว์จ านวนมากแล้ว  สิง่ที่ตามมา
มกัจะเป็นความขดัแย้งเร่ืองความไมย่ตุิธรรม ความแตกตา่งของการรับการชดเชยคา่เสยีหายจากภยัน า้ทว่ม น า้หลาก และ
ภยัแล้งให้ได้ถกเถียงกนัและไปติดตามทวงถามจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะๆ       

3.4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและความสัมพันธ์ต่อการอยู่ดีมีสุข 

ด้วยข้อจ ากดัของข้อมลูเชิงสถิติและเชิงปริมาณ คณะท างานได้ร่วมกนัระบขุ้อมลูการเปลีย่นแปลงโดยใช้ประสบการณ์ของ
แตล่ะคนที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณนีม้านาน โดยเปรียบเทยีบระหวา่งย้อนหลงั 10 ปี กบัปีปัจจบุนั ทัง้ในด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม โดยแบง่ระดบัและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงโดยใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆ ออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 

     หมายถึง เพิ่มขึน้ชดัเจน/รวดเร็ว  

   หมายถึง คอ่ยๆ เพิ่มขึน้  
  หมายถึง ไมเ่ปลีย่นแปลง   

   หมายถึง คอ่ยๆ ลดลง  

     หมายถึง ลดลงชดัเจน/รวดเร็ว   
 

คณะท างาน SGA ในพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 3 ต าบล  ในลุม่น า้ยาว (2)  ได้ร่วมกนัวเิคราะห์สถานการณ์และสรุปแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงด้านตา่งๆ ในพืน้ท่ีศกึษา โดยใช้กรอบความสมัพนัธ์ของ MA แล้วน าเสนอประเด็นส าคญัๆ ในพืน้ท่ี (ดงัภาพท่ี 
3.10)  โดยมีทิศทางการเปลีย่นแปลงและมีความสมัพนัธ์กนัดงัตอ่ไปนี ้ 

บริการของระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน:  โดยประเด็นสว่นใหญ่มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ  
สว่นประเด็นที่ลดลงอยา่งมากและชดัเจน ได้แก่ การเป็นแหลง่ผลิตสตัว์อาหารที่สามารถหาได้จากป่า  การชะลอการไหล
ของน า้ การเป็นแหลง่ที่อยู่ของพืชและสตัว์ การป้องกนัการชะล้าง การควบคมุให้มีน า้สม ่าเสมอ เนื่องจากพืน้ที่ป่าไม้อนั
เป็นแหลง่ที่อยูข่องพืชและสตัว์และท าหน้าที่ดงักลา่วลดลง นอกจากนี ้ประเด็นความสวยงามของพืน้ท่ีก็ลดลงอยา่งชดัเจน 
เนื่องจากภาพเขาหวัโล้นหลงัเก็บเก่ียว และภาพการเผาวชัพืชที่มีฝุ่ นควนัปกคลมุไปทัว่ พืน้ที่ปรากฏสีด าของเถ้าถ่าน แต่
ทัง้นี ้ระบบนิเวศตามธรรมชาติก็ยงัคงให้บริการด้านการเป็นแหลง่ผลติฟืนที่เพียงพอเช่นเดิม และยงัมีพืน้ที่ส าหรับการเป็น
แหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ และยงัสามารถควบคมุการระบาดของโรคได้เช่นเดิม 
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ภาพที 3.10  แนวโน้มการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ 
และความอยู่ดีมีสขุในลุ่มน า้ยาว (2) 

 ความม่ันคง  

  1. พืน้ท่ีท ากิน 
    2. การเข้าถงึทรัพยากรธรรมชาติ 
    3. ภาวะหนีส้ิน (-) 

    4. การประสบภยัน า้หลาก (-) 
    5. การประสบภยัแล้ง (-) 
การเป็นแหล่งผลิต   6. การประสบภยัหนาว (-) 

 1. ไม้  การมีสิ่งพืน้ฐาน 

  2. ฟืน   1. ท่ีอยู่อาศยัมัน่คง 

 3. พืชเพ่ือใช้สอย    2. ข้าวเพียงพอ 

 4. พืชอาหาร    3. อาหารและสารอาหารเพียงพอ 

 5. พืชสมนุไพร   4. น า้อปุโภคและบริโภคเพียงพอ 

 6. สตัว์อาหาร   5. เคร่ืองมือตดิตอ่ส่ือสาร 

 7. น า้จืด   6. ยานพาหนะ  
การรักษาสภาวะแวดล้อม     7. การเข้าถงึพลงังานและเชือ้เพลิง 

 1. ชะลอน า้หลาก    8. การเข้าถงึสินค้าอปุโภคบริโภค 

 2. รักษาสภาพอากาศไม่ให้แปรปรวน   9. รายได้เพียงพอส าหรับการศกึษา    

 3. แหล่งท่ีอยู่ของพืชและสตัว์ป่า   10. รายได้สทุธิจากการประกอบอาชีพ  

 4. แหล่งท่ีอยู่ของสตัว์ผสมเกสร  สุขภาพ    

  5. ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค   1. ความร าคาญจากกลิ่นและฝุ่ นควนั (-) 

 6. ป้องกนัการชะล้างหน้าดนิ    2. ความเจ็บป่วยจากสารเคมีการเกษตร  (-) 

 7. รักษาความสมบรูณ์ของดนิ   3. ความเจ็บป่วยอาหารปนเปือ้นสารเคมี (-) 

 8. รักษาอากาศให้บริสทุธ์ิ   4. ความเศร้าหมองหรืออาการซมึเศร้า (-) 

 9. ควบคมุให้มีน า้สม ่าเสมอ   5. โรคเก่ียวกบัทางเดนิหายใจ (-) 

การด ารงวัฒนธรรม    6. โรคผิวหนงั (-) 

  1. แหล่งทอ่งเท่ียวธรรมชาตหิรือพกัผ่อนหย่อนใจ    7. โรคทางเดินอาหาร (-) 

 2. แหล่งสัง่สมและสืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น    8. โรคร้ายอ่ืนๆ  (-) 

 3. พืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิเก่ียวข้องกบัความเช่ือจิตวญิญาณ   9. อบุตัเิหตเุน่ืองจากปัญหาสภาพแวดล้อม (-) 

 4. ความสวยงามของพืน้ท่ี  สังคม    

    1. การแลกเปล่ียนผลผลิต  
     2. การมีส่วนร่วมในชมุชน 

    3. ความเช่ือและเคารพในธรรมชาติ 

    4. ประเพณีและวฒันธรรม 
    5. การมีส่วนร่วมพฒันาชมุชน 
    6. ความสามคัคีปรองดอง   
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ความม่ันคง มีแนวโน้มลดลง: แม้ระบวุา่พืน้ท่ีท ากินเพิ่มขึน้ อนัเนื่องจากการเปลี่ยนไร่เหลา่มาเป็นไร่ถาวร และการ
ท ากินเข้าไปในพืน้ท่ีป่าเดิม  ประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงนัน้  เก่ียวข้องกบัการประกาศเขตพืน้ที่อนรัุกษ์
ในบริเวณใกล้เคียง   แต่ประเด็นความมัน่คงอื่นๆ เป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการประสบอทุกภยัในรูปแบบ
ตา่งๆ ท่ีรุนแรงและเกิดชดัเจนมากขึน้ ซึง่อธิบายได้ด้วยเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติในปี 2554 ที่มีน า้ป่าหลากมาแรงถึง 3 ครัง้ 
สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนบริเวณริมล าน า้ เกิดการชะล้างตะกอนดินลงมาทบัถมบริเวณที่ราบและเส้นทางสญัจร  
ล าน า้ซึง่ตืน้เขินท าให้ไมส่ามารถระบายน า้ไมท่นั   ท าให้ประชาชนรู้สกึวา่มีความปลอดภยัลดลง รวมถึงการประสบภยัแล้ง
ที่ยาวนาน ก็ได้สร้างความเสียหายมากกว่าปีก่อนๆ สง่ผลกระทบให้พืน้ที่เกษตรเสียหาย และรวมความกงัวลใจต่อภาวะ
หนีส้นิท่ีเพิ่มมากขึน้ด้วย  

มีสิ่งพืน้ฐานในการด ารงชีวิตเพิ่มขึน้:  เกษตรกรสว่นใหญ่มีรายได้เพิ่มขึน้ และมีเงินหมนุเวียนในการจดัการทาง
การเกษตรมากขึน้  หลายครอบครัวมีการปลกูสร้างที่อยูอ่าศยัใหมห่รือปรับปรุง ซอ่มแซมเพื่อความมัน่คงให้กบัที่อยู่อาศยั 
มีสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานในเกือบทกุครัวเรือนและมีจ านวนมากขึน้ด้วย ได้แก่ เคร่ืองมือติดต่อสื่อสาร ยานพาหนะ 
การจบัจ่ายซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภค อาหารที่เพียงพอ จากการขยายพืน้ที่ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์และจากราคาที่สงูขึน้ แต่
กลบัพบว่าครัวเรือนมีรายได้สทุธิจากการประกอบอาชีพลดลง เพราะมีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ
อปุโภคบริโภคและคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาบตุรทีเ่พิ่มสงูขึน้ด้วย   

สังคมและสุขภาพ น่าเป็นห่วง: จากรูปแบบการผลติและการด ารงชีวิตที่ตา่งคนตา่งอยู ่ ท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
คนในชุมชนและการช่วยเหลือเกือ้กูลลดลง เกิดปัญหาทางสงัคม เช่น ปัญหายาเสพติด จ าพวกยาบ้าและสรุา  การ
ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร การทะเลาะวิวาทของเยาวชน และอบุตัิเหตทุี่เพิ่มมากขึน้นอกจากนีว้ฒันธรรมและภูมิปัญญาก็
ลดลง เกิดคา่นิยมด้านวตัถ ุพึง่พิงเทคโนโลยีการสือ่สารและอื่นๆ ตามกระแส  มีการว่าจ้างแรงงานภายนอกเข้ามาท าการ
ผลิตเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่การปลกูพืชก็มีการใช้ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศตัรูพืชและวชัพืช  
รวม 2-3 ครัง้ต่อฤดกูารผลิต  พบอาการป่วยแบบฉบัพลนัจากการสมัผสัสารเคมีในการเกษตรที่ปนเปือ้นสูแ่หลง่น า้และ
อากาศ และจากฝุ่ นควนัจากการเผาวชัพืชในช่วงการเตรียมเพาะปลกู ผลการตรวจเลือดพบการตกค้างของสารเคมีใน
เลอืดอยูใ่นกลุม่เสีย่งและเป็นอนัตรายเป็นสว่นใหญ่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของบริการระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสุข: จากข้อมลูที่ได้รับ
จากคณะท างาน SGA จ านวน 54 คน ซึ่งแสดงความคิดเห็นต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในพืน้ที่  ได้น ามาวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปลีย่นแปลงประเด็น (ตวัแปร) ท่ีเก่ียวข้องกบับริการของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสขุ โดยการ
ทดสอบทางสถิติ   

  กล่องข้อความ 3.8  การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้การทดสอบทางสถิติ  

การทดสอบความสมัพนัธ์ โดยวิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิความสมัพนัธ์ (Pearson Correlation Coefficient) หรือคา่ r  แสดง
ค่าความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรแต่ละคู่    ซึ่งมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1  ถ้าตวัแปรทัง้คู่มีค่าเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงไปในทิศทางเดียวกนั  คา่ r จะมีคา่เป็นบวก (แปรผนัตาม) หากตวัแปรทัง้คูม่ีคา่เพิ่มขึน้หรือลดลงไปในทิศทางตรงกนั
ข้าม ค่า r จะมีค่าเป็นลบ (แปรผกผนั)  นอกจากนี ้ยงัสามารถพิจารณาค่าสหสมัพนัธ์ ด้วยค่า Significance (Sig) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95%  หากคา่ Sig สงูกวา่ 0.05 ก็หมายความว่าตวัแปรทัง้
คู่ไม่มีความสมัพนัธ์ระหว่างกนั หากค่า Sig  มีค่าน้อยกว่า 0.05 ก็หมายความว่าตวัแปรทัง้คู่มีความสมัพนัธ์ระหว่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญั แต่มิได้หมายความวา่ตวัแปรทัง้สองจะสง่ผลกระทบตอ่กนัเสมอไป 
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ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประเด็นต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับระบบนิเวศและการอยู่ดีมีสขุ พบว่าส่วนใหญ่มีการ
เปลีย่นแปลงไปในทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมกบัการอยู่ดีมีสขุด้านความ
มัน่คง  และการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแหลง่ผลิตกบัการอยู่ดีมีสขุด้านสงัคม  ส่วนประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้าม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านการด ารงวฒันธรรมกับการอยู่ดีมีสขุด้านการมีสิ่งพืน้ฐานและด้านความมัน่คง  
และการเปลีย่นแปลงด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมกบัการอยู่ดีมีสขุด้านการมีสิ่งพืน้ฐาน  สว่นความสมัพนัธ์ระหว่างการ
เปลีย่นแปลงของระบบนิเวศกบัการเปลี่ยนแปลงการอยู่ดีมีสขุ  โดยการพิจารณาจากค่าสหสมัพนัธ์ พบว่าบางประเด็นมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั (ดงัภาพท่ี  3.11)  

ภาพที่ 3.11  คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งการเปลีย่นแปลงบริการระบบนิเวศกบัการอยูด่ีมีสขุ 

 
 

จากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก ่

- มีความสัมพันธ์สูง (มคีวามสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ 99%)  ได้แก่ การเปลีย่นแปลงบริการ
ของระบบนิเวศด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมกบัการอยูด่ีมีสขุด้านความมัน่คง 

- มีความสัมพันธ์ (มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95%)  ได้แก่ การเปลีย่นแปลงบริการ
ของระบบนิเวศด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมกบัการอยูด่ีมีสขุด้านสงัคม และการเปลีย่นแปลงบริการของระบบ
นิเวศด้านการเป็นแหลง่ผลติกบัการอยูด่ีมีสขุด้านสขุภาพ   

- ไม่มีความสัมพันธ์กัน  ได้แก่ ประเด็นตา่งๆ นอกเหนือจากข้างต้น 

หากพิจารณารายประเด็น จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอนัเนื่องมาจากการที่พืน้ที่ป่าไม้ได้ถกูเปลี่ยนไปเป็น
พืน้ท่ีเกษตร  ท าให้บริการของระบบนิเวศด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมมีการเปลีย่นแปลงชดัเจน ในประเด็นการชะลอน า้
หลาก การป้องกนัการชะล้างหน้าดิน การควบคมุให้มีน า้สม ่าเสมอ และการเป็นแหลง่ที่อยู่ของพืชและสตัว์ป่า ส่งผลต่อ
ความอยูด่ีมีสขุด้านความมัน่คงในประเด็นการประสบภยัน า้หลาก ซึ่งเกิดขึน้บ่อยครัง้และสร้างความเสียหายรุนแรงมาก
ขึน้  การเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศดงักลา่ว ยงัมีความสมัพนัธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในด้านความเช่ือ และด้าน
อื่นๆ ซึ่งลดลงไป นอกจากนี ้บริการของระบบนิเวศในด้านการเป็นแหล่งผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพืชและสตัว์
อาหารตามธรรมชาติ ท าให้สขุภาพมีความเสีย่งการเกิดโรคภยัจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปือ้นและการอาศยัอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสม 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ความมัน่คง 

การมีสิ่งพืน้ฐาน 

สขุภาพ 

สงัคม 

การด ารงสงัคมวฒันธรรม การรักษาสภาพแวดล้อม การเป็นแหลง่ผลิต การด ารงวฒันธรรม การรักษาสภาวะแวดล้อม 
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3.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการของระบบนิเวศ 
การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากบริการของระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการประเมินมูลค่าอย่างมีส่วนร่วม (PEV: 
Participatory Environmental Valuation) ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าความส าคญัที่มนษุย์ให้ความส าคญัต่อระบบนิเวศ
หรือผลที่ได้รับจากระบบนิเวศ ด้วยการส ารวจความเห็นของประชาชนในกระบวนการส ารวจข้อมลูระดบัครัวเรือน ทัง้นี ้ได้
น ามาเปรียบเทียบกบัมลูคา่สนิค้าตวัแทน โดยใช้ปริมาณข้าวสารที่พอกินตลอดทัง้ปีของครัวเรือนนัน้ๆ     
 

ผู้ตอบแบบส ารวจซึง่เป็นผู้ที่ให้ความคิดเห็นในครัง้นี ้ จะท าการจดัล าดบัความส าคญัของประโยชน์และผลกระทบที่ได้รับ
จากระบบนิเวศตา่งๆ ไมว่า่เป็นป่าชมุชน แหลง่น า้ธรรมชาติ และพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวโพด ซึง่ได้มีการจดัเตรียมไว้ในบตัรค า
ขนาดใหญ่  แล้วพิจารณาเทียบล าดบัความส าคญัของการมีข้าวสารพอกินตลอดปี  หลงัจากนัน้ก็ท าการให้คะแนน 10 
คะแนน ส าหรับประเด็นที่มีความส าคญัสงูสดุ แล้วค่อยน าคะแนนที่ได้นัน้ มาเทียบบญัญัติกบัคะแนนของข้าวซึ่งมีมลูค่า
ตามราคาตลาด ก็จะท าให้ได้มลูคา่ของประโยชน์และผลกระทบแตด้่านของระบบนิเวศตา่งๆ  

ผลการประเมินอยา่งมีสว่นร่วม พบวา่ ในด้านประโยชน์จากป่าชมุชน ชมุชนบ้านพนาไพร ซึง่เป็นชมุชนขนาดเลก็ และมีป่า
ชุมชนน้อย ได้รับประโยชน์ไม่มากนกั สว่นชุมชนอื่นๆ ได้รับประโยชน์แตกต่างกนัไปตามวิถีของชุมชน จ านวนครัวเรือน 
และพืน้ท่ีป่าชมุชน โดยบ้านดอนไพรวลัย์ซึง่เป็นชมุชนขนาดใหญ่บนพืน้ท่ีสงูและบ้านป่าแดดซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่บนที่
ราบและที่ดอน  มีมูลค่าของประโยชน์ที่ได้รับสงูในล าดบัแรกๆ  ในขณะที่บ้านดอนไพรวลัย์ได้รับประโยชน์ในด้านการ
ผลผลติสงูที่สดุ เนื่องจากเป็นชมุชนท่ีสงูซึง่ยงัมีวิถีหาอยูห่ากินกบัธรรมชาติ สว่นบ้านป่าแลวได้รับประโยชน์ด้านการรักษา
สภาวะแวดล้อมและการด ารงวฒันธรรมมากที่สดุ สว่นหนึง่มาจากขนาดของชุมชนซึ่งมีจ านวนครัวเรือน จ านวนมากที่สดุ  
นอกจากนี ้บ้านป่าแลวยังเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีการดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างเข้มข้น  ส่วนประโยชน์ด้านการด ารง
วฒันธรรมก็ยงัมีความส าคญัแม้จะต ่ากวา่ประโยชน์ด้านอื่นๆ ก็ตาม (ดงัตารางที่ 3.3) 

สว่นประโยชน์ที่ได้รับจากแหลง่น า้ธรรมชาติ ซึง่ประเมินเฉพาะด้านการให้ผลผลติด้านอาหารซึง่มาจากทัง้สตัว์น า้ สตัว์คร่ึง
บกคร่ึงน า้ พืชพรรณริมล าน า้ พบว่า ทกุชุมชนได้รับประโยชน์จากล าน า้ ซึ่งหากคิดเฉลี่ยต่อครัวเรือน ก็พบว่าครัวเรือนใน
ชุมชนที่ราบได้รับผลผลิตจากแหล่งน า้ธรรมชาติสงูกว่าชุมชนที่สงู ซึ่งคิดเฉลี่ยเป็น 22,869 บาท/ครัวเรือน และ 8,453 
บาท/ครัวเรือน ตามล าดบั 

ตารางที่ 3.3  ผลการประเมินบริการของระบบนิเวศป่าชมุชนและแหลง่น า้ธรรมชาติด้วยกระบวนการ PEV    
  หนว่ย:บาท/ปี 

  
 

ชุมชนที่ราบลุ่มและที่ดอน ชุมชนท่ีสูง 
น า้ยาว ป่าแลว พนาไพร ป่าแดด ห้วยหาด ดอนไพรวลัย์ 

จ านวนครัวเรือน 120 193 50 150 30 120 
ป่าชุมชน (ไร่) 217 456 24 150 1,100 880 

การให้ผลผลิต 442,104 2,987,920 832,020 5,803,467 2,237,640 11,773,008 
การรักษาสภาวะแวดล้อม 1,105,260 8,299,720 693,350 4,922,583 2,062,140 5,735,568 

การด ารงวฒันธรรม 442,080 1,659,970 115,550 1,554,600 526,500 603,744 
แหล่งน า้ธรรมชาติ น า้ยาว 

น า้อวน 
น า้ยาง, น า้มวบ
น า้ขลวั 

น า้เหมือง 
ห้วยข้าวหลาม 

น า้พงษ์ ห้วยหาด 
ห้วยหลกัลาย 

ห้วยแม่สะนาน 
ห้วยช้างด า 

การให้ผลผลิต 4,071,800 4,501,497 1,731,020 8,549,750 1,642,680 4,860,139 
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สว่นคณุประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์นัน้ สว่นใหญ่ได้รับในรูปของการให้ผลผลติ โดยชมุชน
ที่ราบซึง่มีขนาดชมุชนใหญ่กวา่และมีพืน้ท่ีเพาะปลกูมากวา่จะได้รับประโยชน์มากกวา่ รวมทัง้มีผลผลติตอ่ไร่มากกวา่ด้วย  
ในแง่ของการด ารงสงัคมและวฒันธรรม ชมุชนระบวุา่ในการเพาะปลกูไร่ข้าวโพดฯ ยงัมกีารเอามือ้เอาแรงกนั ซึง่หมายถงึ มี
การชว่ยเหลอืด้านแรงงาน  โดยหมนุเวยีนกนัไปในแตล่ะแปลงจนแล้วเสร็จ  ช่วยสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีในชมุชน  ในขณะท่ี
บางชมุชนระบวุา่วิถีการเพาะปลกูข้าวโพดฯ ท าให้ความเช่ือและการมีสว่นร่วมประเพณีวฒันธรรมบางอยา่งลดลงไปบ้าง 
โดยเฉพาะชมุชนท่ีสงู   

นอกจากนีท้กุชมุชนมกีารระบตุรงกนัวา่ พืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ท าให้เกิดการสญูเสยีความสามารถในการรักษา
สภาพแวดล้อม ทัง้ในด้านการควบคมุให้มีน า้สม า่เสมอ  การชะลอน า้หลาก และการป้องกนัการชะล้างหน้าดิน น าไปสูก่าร
เกิดภยัธรรมชาติ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนคิดเป็นมลูคา่ที่สงูมาก โดยชมุชนท่ีราบมกัได้รับผลกระทบคิดเป็นมลูคา่สงูกวา่
ชมุชนท่ีสงู  (ดงัตารางที่ 3.4) 

ตารางที่ 3.4  ผลการประเมินบริการของระบบนิเวศพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ด้วยกระบวนการ PEV    
           หนว่ย:บาท/ปี 
  
 

ชุมชนที่ราบลุ่มและที่ดอน ชุมชนท่ีสูง 
น า้ยาว ป่าแลว พนาไพร ป่าแดด ห้วยหาด ดอนไพรวลัย์ 

จ านวนครัวเรือน 120 193 50 150 30 120 
พืน้ท่ีเพาะปลกู (ไร่/ครัวเรือน) 31.0 20.4 23.5 32.5 24.0 22.8 
ประโยชน์จากไร่ข้าวโพดฯ       

การให้ผลผลิต 6,596,316 2,575,284 812,735 1,036,333 280,800 905,616 
การด ารงวฒันธรรม 1,954,464 1,286,142 1,002,725 2,072,667 280,800 603,744 
ผลกระทบจากไร่ข้าวโพดฯ       

การรักษาสภาวะแวดล้อม 14,902,800 12,861,420 2,885,050 16,516,563 1,599,000 9,659,880 
การด ารงวฒันธรรม 1,710,156 0 0 0 78,000 603,744 
  

 

ภาพที่ 3.12  สดัสว่นประโยชน์และผลกระทบที่ชมุชนได้รับจากระบบนิเวศตา่งๆ จากการประเมินด้วยกระบวนการ PEV 
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ผลการศกึษาโดยรวม พบวา่ชมุชนท่ีราบและที่ดอนเห็นวา่ผลผลติที่ได้รับสว่นใหญ่มาจากแหลง่น า้ธรรมชาติที่ไหลผา่น
ชมุชน มากกวา่ผลผลติจากป่าชมุชนและไร่ข้าวโพด  เนื่องจากแหลง่น า้ดงักลา่วให้ผลผลติในรูปน า้ใช้ทัง้ในการอปุโภคและ
น า้ใช้เพื่อการเกษตร  นอกจากนี ้ ยงัเป็นแหลง่อาหาร ซึง่นบัวา่เป็นปัจจยัที่ส าคญัในชีวิตประจ าวนัและในการผลติตา่งๆ   
ในขณะท่ีชมุชนท่ีสงูซึง่อยูต่ิดกบัป่าชมุชนผืนใหญ่อนัเช่ือมตอ่กบัป่าธรรมชาติ  เห็นวา่ป่าชมุชนดงักลา่วให้รับประโยชน์ใน
ด้านการให้ผลผลติสงูมากกวา่แหลง่น า้ที่ไหลผา่นและไร่ข้าวโพด โดยเฉพาะการให้น า้และการเป็นแหลง่อาหารเช่นเดียวกนั 
(ดงัภาพท่ี 3.12) 

แม้ชมุชนตา่งๆ ได้รับผลผลติจากไร่ข้าวโพดที่มมีลูคา่ในรูปของเงิน  แตก็่ตระหนกัเห็นวา่ไร่ข้าวโพดได้ลดทอนศกัยภาพใน
การดแูลรักษาสภาพแวดล้อม  ท าให้ชมุชนได้รับผลกระทบทัง้ในด้านการปนเปือ้นในน า้ อากาศ และอาหาร  รวมทัง้มีผล
ตอ่ความมัน่คงกรณีมีความเสีย่งและได้รับผลกระทบจากภยัน า้หลากและดินโคลนถลม่มากขึน้ โดยชมุชนที่ราบและที่ดอน 
ได้รับผลกระทบมากกวา่ชมุชนท่ีสงู 
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จังหวัดน่าน 
ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้ง 

ทั้งภัยแล้ง น้้าท่วม  
น้้าหลากและดินโคลนถล่ม 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตร 
และครอบครัวเกษตรกร 
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4. ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
 
 

สาระส าคัญ:  
วิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัๆ ของจงัหวดัน่าน โดยใช้ STEEP Framework ซึ่งเป็นกรอบที่ช่วยให้
เกิดมมุมองที่รอบด้าน ทัง้ด้านสงัคม (S–Sociality) ด้านเทคโนโลยี (T–Technology) ด้านเศรษฐกิจ (E–Economy) ด้าน
สิ่งแวดล้อม (E–Environment) และด้านการเมืองและนโยบาย (P–Politics)  โดยมีสาระสําคญัๆ ของปัจจัยแต่ละด้าน
ดงัตอ่ไปนี ้

  สังคมชาวนา่นมีการเปลีย่นแปลงและปรับตวัไปตามสงัคมภายนอก  คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึน้และไปทํางาน
ตา่งถ่ิน  สดัสว่นผู้สงูอายใุนสงัคมเกษตรกรสงูขึน้  ขาดการสบืทอดประเพณีวฒันธรรม 

  เทคโนโลยแีละวิถกีารผลิต สง่ผลตอ่การขยายตวัของพืน้ที่เกษตรชดัเจน คือ การชลประทาน เส้นทางการคมนาคม 
การใช้สารเคมีในการผลิต  ซึ่งทําให้วิถีการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี ้การสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึน้ ทําให้
เกษตรกรรับรู้ข้อมลูและเรียนรู้ในการปรับตวั 

  ภาวะเศรษฐกิจ  ซึง่สง่ผลตอ่การเกษตร ก็คือ ต้นทนุการผลิตที่สงูขึน้เนื่องจากต้องพึ่งพิงปัจจยัการผลิตจากภายนอก 
นอกจากนี ้ครัวเรือนเกษตรกรยงัมีคา่ใช้จา่ยในด้านสิง่อํานวยความสะดวกมากขึน้  เกิดภาวะหนีส้นิอยา่งไมม่ีวนัสิน้สดุ  
โดยมีแหลง่เงินทนุท่ีกู้ยืมได้ง่าย 

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผลทัง้จากปฎิบตัิการในจงัหวดัน่านและนโยบายที่สนบัสนนุ   ทัง้ในด้านการ
จดัการป่าชมุชน การรักษาความหลากลายทางชีวภาพ  รวมถึงการเกษตรยัง่ยืน  ซึง่มีกรณีตวัอยา่งและศนูย์การเรียนรู้
กระจายอยู่ในจังหวดั อย่างไรก็ดี จังหวดัน่านได้ประสบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งเกิดขึน้บ่อยครัง้  โดยเฉพาะภยั
จากนํา้หลากสง่ผลเสยีหายตอ่พืน้ท่ีการเกษตร 

  การเมืองและนโยบาย นบัเป็นปัจจยัขบัเคลือ่นสาํคญั  ที่มีผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดินในจงัหวดัน่าน  โดย
นโยบายในแผนหลกัของประเทศทัง้ทางด้านการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ   มีความสอดคล้องกนั แต่
มกัมีนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลแตล่ะยคุสมยั ที่สนบัสนนุการผลติของเกษตรโดยไมค่ํานงึผลที่ตามมา   

  ปัจจยัขบัเคลื่อนต่างๆ เหลา่นี ้ได้สง่ผลให้เกิด  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในจงัหวดัน่านและลุม่นํา้ยาว (2) ซึ่ง
จากการศกึษาข้อมลูจากภาพถ่ายดาวเทียมที่นา่เช่ือถือได้ในปี 2550 และ ปี 2552 พบวา่มีการทดแทนกนัระหวา่งพืน้ท่ี
ป่าไม้กับพืน้ที่เกษตร  โดยมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนบริเวณขอบของลุม่นํา้ด้านเหนือและด้านตะวนัตก  และบริเวณ
เส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงพืน้ท่ีอําเภอทางตอนเหนือของจงัหวดั  
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    จจยัขบัเคลื่อนเป็นสิ่งที่การประเมินระบบนิเวศระดบัโลกซึ่งรายงานไว้ใน MA ได้จําแนกไว้ว่ามีทัง้ปัจจยัขบัเคลื่อน
ทางตรงและทางอ้อม  โดยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลทางอ้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างจํานวน
ประชากร เทคโนโลยี และวิถีชีวิต  สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงของปัจจยัที่มีผลทางตรง ด้านการเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน 
การผลติและการบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และย่อมสง่ผลกระทบ
ตอ่การอยูด่ีมีสขุของมนษุย์ในท่ีสดุ  

ลกัษณะการปฏิสมัพนัธ์ของปัจจยัขบัเคลือ่นเหลา่นีอ้าจเกิดขึน้ได้มากกวา่ในท้องถ่ินหรือภมูิภาคหนึง่ๆ แตจ่ะสามารถเกิด
ข้ามท้องถ่ินและภมูิภาคได้ อยา่งกรณีความต้องการใช้ไม้ในท้องถ่ินหนึง่อาจนาํไปสูก่ารทําลายป่าไม้ในระดบัภมูิภาค  และ
เพิ่มภาวะนํา้ทว่มในลุม่นํา้ซึง่ครอบคลมุท้องถ่ินมากกวา่หนึ่งแหง่  นอกจากนีย้งัสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว  ดงันัน้ยทุธศาสตร์และการแทรกแซงที่หลากหลายจึงควรนาํมาปรับใช้ในแตล่ะกรณี เพื่อยกระดบัการอยูด่ีมีสขุของ
มนษุย์และรักษาคณุภาพบริการของระบบนิเวศไว้ 

4.1 ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
กรณีการวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงในจงัหวดันา่นได้คํานงึถึงกรอบแนวคิดดงักลา่วข้างต้น พร้อมใช้กรอบ 
STEEP Framework ระบุปัจจัยที่มีความสําคญั  เพื่อช่วยให้เกิดมมุมองที่รอบด้าน ทัง้ด้านสงัคม (S–Sociality) ด้าน
เทคโนโลยี (T–Technology) ด้านเศรษฐกิจ (E–Economy) ด้านสิ่งแวดล้อม (E–Environment) และด้านการเมืองและ
นโยบาย (P–Politics)    

สังคม 

ด้วยทนุทางสงัคมของจงัหวดันา่น  ซึง่เป็นจงัหวดัขนาดเล็กที่
มีการปกครองดูแลกันเองมาโดยตลอด  อีกทัง้เป็นพืน้ที่
ค่อนข้างปิด เนื่องจากมีเส้นทางเข้าออกไม่มากนกัและเป็น
พืน้ท่ีหา่งไกล  ทําให้รับวฒันธรรมภายนอกเข้ามาไม่มากนกั  
แม้ในระยะหลงันี ้การสือ่สารและการเดินทางที่สะดวกขึน้  มี
การถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารจากภายนอกเข้ามาในลกัษณะ
ต่างๆ  สง่ผลให้เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบสงัคมภายนอก
มากขึน้  อีกทัง้ สงัคมคนนา่นเร่ิมมีคา่นิยมสง่บตุรหลานเข้าสู่
ระบบการศึกษาเช่นเดียวกบัสงัคมทัว่ไป แม้รัฐจะสนบัสนุน
และขยายการเรียนฟรีจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แต่ภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เ ก่ียวเนื่องก็ยังคงตกอยู่กับ
ผู้ปกครอง   

ผลที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั ก็คือเยาวชนรุ่นใหมย่ิ่งเรียนสงูขึน้ ก็ยิง่มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ หา่งจากครอบครัวและชมุชนท้องถ่ิน
ออกไป  มีการย้ายถ่ินออกไปของคนรุ่นใหมท่ี่มกีารศกึษาและวยัแรงงาน  ทําให้สงัคมที่เหลอืเป็นผู้สงูอายเุพิ่มมากขึน้  ขาด
แรงงานในการผลติ ขาดการสบืทอดวฒันธรรม และความผกูพนักนัในชมุชน ความสมัพนัธ์ในครอบครัวจงึเป็นเพียงช่วง
เทศกาลวนัหยดุ 

ปั 

ภาพที่ 4.1  เยาวชนในจงัหวดัน่านแตก่ายด้วยชดุพืน้เมือง 
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ปัจจบุนั สถานศกึษาหลายแหลง่เร่ิมตระหนกัในปัญหานี ้ จึงริเร่ิมหลกัสตูรให้นกัเรียนศกึษาและเข้าใจสถานการณ์ท้องถ่ิน 
และปลกูฝังแนวคดิรักษาท้องถ่ิน  เพื่อให้เยาวชนเหลา่นีไ้ด้กลบัมาสบืสานและคํา้จนุชมุชนท้องถ่ินในภายหน้า   

สว่นกลไกการพฒันาที่สาํคญัอีกประการหนึง่ คือ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินซึง่มีบทบาทสาํคญัมากขึน้ตามนโยบายการ
กระจายอํานาจสูท้่องถ่ิน แตย่งัไมม่ีศกัยภาพในการดําเนินภารกิจได้ทกุๆ เร่ือง โดยเฉพาะด้านการจดัการเกษตรและด้าน
สิง่แวดล้อม  เห็นได้จากการขาดโครงสร้างและบคุลากรที่รับผิดชอง รวมทัง้ไมค่อ่ยปรากฎแผนและโครงการในด้านนีท้ี่
ชดัเจน  ปัญหาในพืน้ท่ีมกัไมไ่ด้รับการตอบสนอง  บางครัง้นาํไปสูก่ารรวมตวัของเกษตรกรเพื่อเรียกร้องให้ได้สิง่ทีต้่องการ 

เทคโนโลย ี 

ที่ผ่านมา เกษตรกรส่วนใหญ่ยินยอมที่จะปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลติจากการพึง่ตนเองและธรรมชาติ  หนัมาพึง่
เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตจากภายนอก ทัง้ทางด้าน
เคร่ืองจักรกล เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ ยเคมี สารกําจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช   เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด  บางรายมีการพัฒนา
เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง อาทิ เคร่ืองฉีดพ่นยา 
เคร่ืองเก็บเก่ียว และสีข้าวโพด ประกอบกับเมื่อมีการ
พฒันาระบบโครงข่ายการคมนาคม  ทําให้มีความสะดวก
ในการขนส่งปัจจัยการผลิตและผลผลิต  และขยายพืน้ที่
เพาะปลกูไปตามเส้นทางคมนาคมเหลา่นัน้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ  

กรณีการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์อนัเป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัน่าน  ซึ่งขยายตวัอย่างรวดเร็วและนบัเป็นจงัหวดัที่มีพืน้ที่
เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์มากเป็นลาํดบั 4 ของประเทศ ในปี 2554 ก็ได้อาศยัเทคโนโลยีข้างต้น โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ ยเคมี 
ซึง่สาํรวจพบวา่ มีสดัสว่น 42 ลติร/ไร่  โดยสามารถซือ้หาได้ทัว่ไปจาก ร้านค้า สหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลกูค้าธนาคารเกษตรและสหการณ์ (สกต.)  โดยไม่พบการใช้สารสกดัจากธรรมชาติ และการใช้ปุ๋ ยทางใบ/
ฮอร์โมน และการใช้สารอินทรีย์ นอกจากนี ้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ยงัมีการใช้สารเคมีกําจดัวชัพืชที่รุนแรง เฉลี่ย 2.26 ลิตร/ไร่ 
เนื่องจากมีพืน้ที่เพาะปลกูมาก มีการไถเตรียมดินน้อย หรือไม่มีการไถเตรียมดิน ขาดแรงงานในการกําจดัวชัพืช จึงต้อง
พึง่พาสารเคมีในการกําจดัวชัพืช เพราะประหยดัเวลา ประหยดัแรงงานและค่าใช่จ่าย หาซือ้ง่ายมีให้เลือกใช้หลากหลาย
ชนิด (สาํนกังานเกษตรจงัหวดันา่น, 2551)    

สว่นการปลกูยางพารา พบวา่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการปลกูน้อยกว่าไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆ  แต่เนื่องจากมีจํานวนครัง้
และปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีในระยะยาวตลอดอายพุืช  จึงทําให้มีปริมาณการใช้รวมสงูที่สดุในพืชกลุม่นี ้   คิดเป็น 17.87 
ลติร/ไร่ สว่นสารเคมีกําจดัวชัพืชมีการใช้เฉลีย่ 1.18 ลติร/ไร่ 

ซึ่งสอดคล้องกบัผลการสํารวจวิถีการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในลุม่นํา้ยาว (2) ในด้านต่างๆ 3 ประการ ได้แก่ ด้านความ
เหมาะสมของพ้ืนที่  พิจารณาจากความลาดชนัไมเ่กินร้อยละ 35  ไมม่ีการพงัทลายของหน้าดิน ไม่พบหินละทรายในดิน
เพิ่มขึน้ และมีที่ตัง้ใกล้แหลง่นํา้  ด้านรูปแบบการผลิต พิจารณาจากการไถพรวนพืน้ท่ี การไมเ่ผา หลกีเลีย่งการใช้ปุ๋ ยเคมี
และใช้สารอินทรีย์กําจัดวชัพืชและศตัรูพืช  และด้านการบ ารุงรักษาพ้ืนที่ พิจารณาจากการปลกูไม้ยืนต้น การป้องกัน
การชะล้างหน้าดิน การปลกูพืชเลียนแบบธรรมชาติ และปลกูพืชตระกูลถัว่หลงัพืชหลกั  ดงัผลการสํารวจพบว่า (ตารางที่ 
4.1)  ชุมชนมีวิถีการผลิตที่เหมาะสมน้อยประมาณร้อยละ 20  นอกจากนี ้ยังสํารวจพบว่ามีอตัราการใช้สารเคมีใน
การเกษตรเพิ่มขึน้ด้วย 

ภาพที่ 4.2  รถเก็บเก่ียวข้าวโพด 
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ตารางที่ 4.1  วิถีการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัวในพืน้ท่ีลุม่นํา้ยาว (2) 

 ชุมชนที่ราบและที่ดอน ชุมชนท่ีสูง 

ความเหมาะสมของพืน้ท่ีเพาะปลกู 31.2% 12.1% 
รูปแบบการผลติที่ไมส่ง่ผลตอ่สิง่แวดล้อม 22.8% 16.7% 
การบํารุงรักษาดินและป้องกนัการพงัทลาย 18.55% 19.1% 

นอกจากนี ้พบวา่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์สว่นใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในช่วง  
5 ปีที่ผา่นมา  ทัง้ภยัธรรมชาติ ความสมบรูณ์และความเหมาะสมในการเพาะปลกูลดลง ทําให้ต้องมีการเพิ่มการใช้ปุ๋ ยเคมี
และสารกําจดัวชัพืช ซึง่สง่ผลให้ต้นทนุการผลติสงูขึน้ตามไปด้วย ในขณะท่ีปริมาณผลผลติตอ่ไร่ลดลง (ตารางที่ 4.2) 

ตารางที่ 4.2  ผลกระทบตอ่การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ีลุม่นํา้ยาว (2) ในชว่ง 5 ปีที่ผา่นมา 

 ชุมชนที่ราบและที่ดอน ชุมชนท่ีสูง 

 การใช้ปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึน้ 42.0% 25.5% 
 การใช้สารเคมีกําจดัวชัพืชเพิ่มขึน้ 39.25% 10.0% 
 ได้รับความเสียหายจากศตัรูพืชเพิ่มขึน้ 59.0% 42.0% 
 ได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติ 65.0% 68.0% 
 ปริมาณผลผลิตตอ่ไร่ลดลง 78.0% 47.5% 
 สภาพแวดล้อมในแปลงเพาะปลูกเส่ือมโทรม 90.5% 92.0% 

ด้วยผลกระทบที่เกิดขึน้ชดัเจนเร่ือยๆ นําไปสูก่ารปรับตวัด้านนโยบายของจงัหวดันา่น ซึง่เร่ิมมีโครงการสง่เสริมการปลกูพืช
ทดแทนพืชเชิงเดี่ยว  ให้ความสาํคญัตอ่ความมัน่คงทางอาหาร และสนบัสนนุการเกษตรตามแนวพระราชดาํริฯ มากขึน้ 

ภาวะเศรษฐกิจ  
จงัหวดันา่นมีมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวม (GPP) สว่นใหญ่มากจากภาคการเกษตร  ซึง่คิดเป็นร้อยละ 36.8  โดยขยายตวักวา่ 
2 เท่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  และภาคการเกษตรก็ได้สร้างมลูค่าการผลิตให้กบัจงัหวดัมากขึน้เร่ือยๆ  แม้ว่าเศรษฐกิจจะ
เติบโตขึน้  แตค่นนา่นอีกร้อยละ 20 ก็ยงัมีรายได้ตํ่ากวา่เส้นความยากจน  และอีกจํานวนมากที่มีภาวะหนีส้นิ  โดยปัจจบุนั
มีแหลง่เงินกู้ ให้บริการทัง้ในระบบและนอกระบบ  ซึ่งพบว่า
ครัวเรือนในพืน้ท่ีศกึษามีการกู้ยืมเฉลีย่ 22,650 บาทตอ่ปี 

ภาวะหนีส้ินที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการมีรายได้ ซึ่งได้รับ
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตวัเงินด้วย ก็ยงัน้อยกว่ารายจ่าย  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปในด้านอาหาร  เพราะครัวเรือนส่วน
ใหญ่ไมไ่ด้ปลกูพืชและเลีย้งสตัว์อาหารไว้รับประทาน  จึงมี
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนในส่วนอาหาร 26,133 บาทต่อปี 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องซือ้ ข้าวสารมาบริโภค คิดเป็น 
18,500 บาทตอ่ปี  นอกจากนัน้ เป็น คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการ
เลา่เรียนของบตุรหลาน นอกจากนัน้ยงัมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั

ภาพที่ 4.3  ชาวบ้านซือ้หาสินค้าไปปรุงอาหารประจําวนั 
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เสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ งานประเพณี งานบนัเทิง และดอกเบีย้เงินกู้    ซึ่งชุมชนในพืน้ที่ราบจะมีค่าใช้จ่ายเหลา่นีส้งูกว่าชุมชน
บนที่สงู (ดงัตารางที่ 4.3) 

ตารางที่ 4.3  สดัสว่นคา่ใช้จ่ายครัวเรือนในด้านตา่งๆ ในรอบปีทีผ่า่นมา   

รายการ ชุมชนที่ราบและที่ดอน ชุมชนท่ีสูง 

อาหาร นํา้ดื่ม และการบริโภค 29.0% 31.0% 
การศกึษาบุตรหลาน 21.0% 28.0% 
การเดนิทาง ส่ือสาร และสิ่งอํานวยความสะดวก 15.5% 12.0% 
งานสงัคม ประเพณี และบนัเทงิ  15.0% 8.0% 
เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งหม่ 11.0% 7.25% 
ดอกเบีย้เงินกู้   5.0% 1.25% 
อ่ืนๆ   3.5% 12.5% 

สว่นสิง่อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตรวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการสือ่สารและการเดินทาง ได้กลายเป็นสิ่งจําเป็นต่อการ
ใช้ชีวิตของคนทัว่ไปในพืน้ท่ีตา่งๆ  และเป็นสว่นหนึง่ที่ทําให้การใช้จ่ายเกินรายได้ที่สามารถที่หามา  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน  
 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติสาํคญัของจงัหวดันา่น ซึง่เป็นพืน้ท่ีต้นนํา้ของลุม่นํา้น่าน ปัจจุบนัได้รับการจดัการในรูปแบบ
ต่างๆ ทัง้พืน้ที่อนุรักษ์ พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการจัดการในรูปแบบป่าชุมชน  โดยพืน้ที่อนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่
อทุยานแห่งชาติ รวมทัง้พืน้ที่เตรียมประกาศเป็นอทุยานแห่งชาติ   เป็นแหลง่ที่อยู่ของพนัธุ์พืชและสตัว์ป่าที่หายาก  และ
พนัธุ์พืชเฉพาะถ่ิน เช่น ต้นชมพูภูคา เป็นต้น อีกทัง้มีภูมิทศัน์ที่งดงามดึงดดูนกัท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและค้างแรม  
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี ้ยังได้รับการจัดการในรูปแหล่งท่องเที่ยวแบบผจญภัย  ซึ่งเป็นที่นิยมของ
นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ  อยา่งไรก็ตาม การประกาศพืน้ท่ีอนรัุกษ์ซึง่เร่ิมมาตัง้แตปี่ 2539 ก็ยงัมีปัญหาการทบัซ้อนที่ดินทํากิน
ของเกษตรกร ท่ียงัไมไ่ด้รับการแก้ไข 

สําหรับป่าชุมชน ซึ่งเป็นพืน้ที่ป่าไม้ที่ได้รับการจดัการ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ชุมชน ตามความเช่ือและวัฒนธรรมท้องถ่ิน มีการ
จัดแบ่งพืน้ที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน นบัเป็นรูปแบบ
การจดัการที่สําคญัของจังหวดัน่าน มีอยู่ทัง้รูปแบบที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  พบได้ทัง้ระดบัชุมชน
ซึ่งดแูลป่าในหมู่บ้านตวัเองมีกระจายอยู่ทัว่ไป  ระดบั
ลุ่มนํา้ที่ดูแลในรูปแบบตําบลและอําเภอ เช่น กลุ่ม
อนรัุกษ์ป่าขนุสมนุเสมียน เป็นการร่วมกนัดแูลลุม่นํา้

ภาพที่ 4.4  ผ้าจีวรพระสงฆ์ถกูนําผกูไว้กนัต้นไม้ เพื่อห้ามตดัไม้เหลา่นัน้ 
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จากต้นจนปลายนํา้ของผู้คนในตําบลถืมตอง ตําบลศิลาแลง ตําบลนําเก๋ียน   กลุม่อนรัุกษ์ป่าอําเภอบ้านหลวง และกลุม่
อนุรักษ์ป่าอําเภอสนัติสุข  นอกจากนี ้ยังมีการจัดการป่าชุมชนระดบัเครือข่าย   ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมกว่า 500 ชุมชน 
ครอบคลมุทกุอําเภอ สามารถผนกึกําลงัร่วมกนัดแูลพืน้ท่ีป่าชมุชนกว้างใหญ่กวา่ 7 แสนไร่  (สถาพร สมศกัดิ์, 2546)  

ผลจากการดําเนินงานป่าชมุชนในจงัหวดันา่น ได้ประจกัษ์ชดัมากวา่ 10 ปีแล้ว  ในปี 2544 นายป๋ัน อินหลี กลุม่บ้านหลวง
หวงป่า ได้รับการยกยอ่งจากรางวลัลกูโลกสเีขียวให้เป็นบคุคลผู้สร้างสรรค์ตาํนานนกัสู้ของนกัอนรัุกษ์ป่าไม้   นอกจากนี ้
พลงัเครือขา่ยป่าชมุชนจงัหวดันา่นซึง่มีประสบการณ์การทํางานกวา่ 20 ปี ก็ได้รับรางวลัเกียรตยิศนีใ้นปีเดยีวกนั  ปัจจบุนั 
การจดัการป่าชมุชนในจงัหวดันา่นได้ถกูพฒันาเป็นต้นแบบและแหลง่เรียนรู้แก่ผู้สนใจ  บางแหง่ได้รับการพฒันาเป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยวโดยชมุชน  ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้กบัชมุชนนัน้ๆ ได้ 

ปัจจุบนั การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในจังหวดัน่าน  ได้พฒันาตนเองจาก “พืน้ที่รูปธรรม” จนกลายเป็น “ห้องเรียน
ชมุชน” ในรูปแบบใหม ่ โดยมีเครือขา่ยศนูย์การเรียนรู้ด้านตา่งๆ เช่น การอนรัุกษ์ดิน นํา้ ป่าชมุชน สมนุไพร อนรัุกษ์วงัปลา 
ฯลฯ ระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ เช่น  พนัธุ์ ข้าว พนัธุ์ผกัพืน้บ้าน  อาหารชุมชน โรงเรียนชาวนา ปศุสตัว์ ประมง ฯลฯ  
รวมทัง้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เหลา่นีก้ระจายอยู่ทัว่ไปในจังหวดัน่าน นอกจากนี ้ยงัมีศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งมีความโดดเด่นและเน้นการดําเนินงานโครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทางฤษฎีใหม่ โดยการยึดหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้เป็นพืน้ท่ีเรียนรู้ให้แก่เครือขา่ยเกษตรกรและชมุชนใกล้เคียง  
 

ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

ภยัธรรมชาติที่เกิดในจงัหวดัน่าน มีลกัษณะไม่แตกต่างจากรูปแบบภยัธรรมชาติที่เกิดในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมี
โอกาสเกิดภยัธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ตลอดเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนตลุาคม ได้แก่ อุทกภยั วาตภยั ดินถลม่ ภยัแล้ง  
ไฟป่าและหมอกควนั  สาํหรับการเกิดอทุกภยัมีทัง้นํา้ป่าไหลหลากและนํา้ล้นตลิง่ จะมีโอกาสเกิดขึน้ได้ในช่วงฤดฝูน ตัง้แต่
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน เมื่อฝนตกหนกัติดต่อกนัเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสมุ พายุหมนุเขตร้อน  และร่อง
ความกดอากาศตํ่าที่พาดผ่านภูมิภาคนีใ้นช่วงเวลาดงักลา่ว  ทําให้นํา้จากบริเวณต้นนํา้ของแม่นํา้น่านและแม่นํา้สาขา
บริเวณตอนบนไหลลงมาเออ่ท่วมในตวัเมืองนา่นและพืน้ท่ีลุม่ในบริเวณใกล้เคียง  

นอกจากนี ้อาจเกิดอุทักภัยในบริเวณลุ่มนํา้ตอนบน
และลํานํา้สาขาได้เช่นกนั หากมีฝนตกหนกัและนํา้ป่า
ไหลหลากจากต้นนํา้ลงมามาก จนลํานํา้สายหลกัไม่
สามารถระบายนํา้ได้ทนั รวมทัง้ขาดแหล่งเก็บกักนํา้
ขนาดใหญ่ในพืน้ที่ลุ่มนํา้ตอนบนเพื่อช่วยชะลอนํา้
หลาก พืน้ที่ที่เกิดนํา้ท่วมเป็นประจํา ในลกัษณะมีนํา้
ท่วมขัง นํา้ท่วมฉับพลนั นํา้ป่าไหลหลาก และนํา้ล้น
ตลิ่ง ได้แก่ ก่ิงอําเภอสองแคว อําเภอทุ่งช้าง อําเภอ
เชียงกลาง อําเภอปัว อําเภอเวียงสา อําเภอนาน้อย 
อําเภอเมือง สร้างความสญูเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและสิง่สาธารณประโยชน์เป็นจํานวนมาก  การเกิดอทุกภยัครัง้ใหญ่ๆ มกัเกิดพร้อมกบัการเกิดวาตภยัและ
ดินถลม่  โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเสีย่งภยับริเวณที่ราบลุม่และบริเวณที่ราบเชิงเขา   

ภาพที่ 4.5  สภาพนํา้หลากสร้างความเสียหายให้กบัพืน้ที่เกษตร 
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สว่นปัญหาภยัแล้งเกิดจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน สง่ผลให้พืน้ที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้ง
ขาดแคลนนํา้เพื่อการอปุโภคบริโภค และการเกษตร รวมทัง้การใช้นํา้ในกิจกรรมอื่นๆ ด้วย ซึ่งมกัเกิดขึน้ทุกปี พบผลการ
สํารวจในปี 2545  มีหมู่บ้านที่ขาดแคลนนํา้ ร้อยละ 67 แยกเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนนํา้เพื่อทําการเกษตร ร้อยละ 50  
หมู่บ้านที่ขาดแคลนนํา้ทัง้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ร้อยละ  22  นอกจากนี ้ในช่วงฤดแูล้ง จังหวดัน่านมกั
ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควนั  โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน   โดยมีสาเหตมุาจากประชาชนในพืน้ที่
ที่มีการบกุรุกแผ้วถางป่าเพื่อทําไร่ข้าวโพด และการเผาวชัพืชเพื่อเตรียมพืน้ที่ทําไร่ข้าวโพดในฤดกูารผลิตต่อไป โดยมีการ
ตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็มีคา่เฉลีย่เกินคา่มาตรฐาน มาตลอดในช่วง 4 ปีที่ผา่นมา 
  

นโยบายการพัฒนา 

นโยบายการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาต่างๆ ได้ให้ความสําคญัต่อการสง่เสริมการเกษตรอนัภาคการผลิตหลกัของ
ประเทศมาตัง้แตอ่ดีต  โดยเร่งการผลติพืชอาหารสตัว์  พืชเศรษฐกิจเพื่อการสง่ออก  โดยมีการพฒันาด้านชลประทานและ
โครงสร้างพืน้ฐานรองรับการพฒันการเกษตร จนกระทัง่
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 8 
(2540-2545)  มีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรยั่งยืน 
โดยในช่วงต่อมาได้ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริม
อตุสาหกรรมการเกษตรมากขึน้  จนกระทัง่ปัจจุบนั แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) นโยบายยังคงให้
ความสาํคญัตอ่การสง่เสริมเกษตรยัง่ยืน การรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่เกษตรกรรม ในขณะที่
แผนพฒันาการเกษตรฉบบัปัจจบุนัได้มุง่พฒันาคณุภาพ
ชีวิตเกษตรกร สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่ม
รายได้จากภาคการเกษตร 

แตท่ี่ผา่นมา รัฐได้มีนโยบายการสนบัสนนุสนิเช่ือให้แก่เกษตรกรได้มผีลตอ่วิถีการผลติของสงัคมเกษตรกร  การเพิ่มวงเงินกู้
ให้เกษตรกรรายย่อย  ส่งผลให้สินค้าจําพวกปุ๋ ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ขยายตัว   นอกจากนี ้ยังมี
โครงการและมาตรการสําคัญๆ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบายส่งเสริมการปลูกยางพารา 1 ล้านไร่ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและขยายพืน้ท่ีในภาคเหนือ 1.5 แสนไร่  ก็มีสว่นสาํคญัในการขยายพืน้ท่ีปลกูยางพาราในจงัหวดันา่น   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับทิศทางในแผนพฒันาฯ ข้างต้น สําหรับโครงการสําคญัๆ ที่เก่ียวข้องกบัการผลิต การตลาด และการ
พฒันาสถาบนัทางการเกษตรที่เพิ่งริเร่ิมขึน้เมื่อ 2-3 ปีที่ผา่นมา มีดงันี ้

การประกันรายได้เกษตรกร เร่ิมในปี 2552 เพื่อเป็นหลกัประกนัรายได้ขัน้ตํ่าแก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ
ราคาสนิค้าเกษตร  ลดภาระคา่ใช้จ่ายในการรับซือ้และการจดัเก็บผลผลติ เกษตรกรสามารถจําหนา่ยในตลาดแทน
ได้และได้รับการชดเชยหากตํ่ากว่าราคาที่รัฐกําหนด โดยเร่ิมดําเนินการประกันรายได้กับพืช 3 ชนิด คือข้าว  
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และมนัสาํปะหลงั โดยเกษตรกรต้องขึน้ทะเบียนและผา่นประชาคมหมูบ้่าน 

การประกันภัยพืชผล  มีมากว่า 30 ปี เร่ิมจากการประกันภยัฝ้าย ต่อมาได้ประกันภยัข้าวโพด ข้าวฟ่าง และ 
ถั่วเหลือง ต่อมาในปี 2553 ได้สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้กับผู้ปลกูข้าวนาปี และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ใน 5 
จงัหวดั โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นหน่วยงานบริการโครงการ โดยเกษตรกร 

ภาพที่ 4.6  เวทีการประชมุเร่ืองความมัน่คงทางอาหารในชมุชน 
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ที่เข้าร่วมโครงการจะรับภาระค่าเบีย้ประกันภยัสว่นหนึ่ง รัฐบาลอดุหนนุค่าเบีย้ในสว่นที่เหลือ เพื่อคุ้มครองความ
เสยีหายจากนํา้ทว่มและภยัแล้ง  

การแก้ไขปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร  ตามมติคณะรัฐมนตรี 22 มิ.ย. 2553 เห็นชอบให้ดําเนินการกับกลุ่ม
เกษตรกรที่เป็นหนีไ้มก่่อรายได้  โดยการปรับโครงสร้างชําระหนีแ้บบพกัชําระต้นเงินคร่ึงหนึง่และดอกเบีย้ทัง้หมดไว้
ก่อน โดยให้เกษตรกรผอ่นชําระหนีเ้งินต้นท่ีเหลอืตามงวดและระยะเวลาที่ตกลงกนั ไมเ่กิน 15 ปี 

การตัง้สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ซึ่งมีสมาชิกมาจากสภาเกษตรกรจังหวดัๆ ละหนึ่งคน ตวัแทนองค์กรเกษตรกร
ด้านพืช สตัว์ ประมง และอื่นๆ รวม 16 คน กระจายสดัสว่นตามกลุม่อาชีพ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย
เพื่อส่งเสริมและพฒันาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตร  ส่งเสริมเกษตรผสมผสานและรูปแบบอื่นๆ 
การจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเสนอต่อรัฐมนตรี สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้   
แนวทางการประกนัความเสีย่งของผลผลติทางเกษตรกรรมและสร้างความร่วมมืออนัดีระหวา่งกนั 

ปัจจยัข้างต้น สง่ผลทัง้เชิงบวกและลบตอ่การขยายพืน้ท่ีข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ยางพารา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวดัน่าน  ทัง้นีไ้ด้ปรากฎนโยบายการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจควบคู่กับนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ความรับผิดชอบของหนว่ยงานตา่งๆ     
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวดัน่าน มีการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนในด้านการเปลี่ยนพืน้ที่ป่าไม้เป็นพืน้ที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว  โดยผู้ที่อาศยัอยู่ในจังหวัดน่านและ
พืน้ที่ศึกษาลุม่นํา้ยาว (2) ต่างก็ระบไุด้ว่า พืน้ที่ใดเป็นป่า
ซึง่เคยอดุมสมบรูณ์ในอดีต  และถกูทําลายไป  ทัง้นี ้เป็นที่
นา่สงัเกตว่าการบกุรุกพืน้ที่ป่าไม้สว่นใหญ่เป็นพืน้ที่ซึ่งอยู่
ในอํานาจหน้าที่ดูแลของหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นป่า
สงวนแห่งชาติ และเขตอนรัุกษ์รูปแบบต่างๆ  ในสว่นของ
ป่าชมุชน พบวา่มีการเปลีย่นแปลงพืน้ที่ไปบ้าง ไม่มากนกั 
บางชุมชนได้มีการคืนพืน้ที่เกษตรบริเวณร่องห้วยให้เป็น
พืน้ที่ ป่าชุมชนและพืน้ที่สาธารณะ  เพื่อป้องกันการ
พงัทลายของหน้าดินในช่วงฤดนูํา้หลาก 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของจังหวดัน่านในช่วง 2 ปีดงักล่าว มีสดัส่วนการทดแทนของพืน้ที่ป่าไม้ที่ลดลงกับพืน้ที่
การเกษตรที่เพิ่มขึน้ในอตัราใกล้เคียงกนัมาก กลา่วคือ ร้อยละ 4.33  และ 4.38 ตามลาํดบั (ดงัตารางที่ 4.4)  นอกจากนี ้มี
การเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีอื่นๆ มีการเปลีย่นแปลงเพียงเล็กน้อย  สว่นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุม่นํา้ยาว (2) มีสดัสว่น
การเปลีย่นแปลงจากพืน้ท่ีป่าไม้ไปเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมสงูกวา่ภาพรวมของจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 5.05 
 

 
  

ภาพที่ 4.7  พืน้ที่ไร่เหลา่กําลงัถกูปรับเพ่ือเตรียมปลกูยางพารา  
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ตารางที่ 4.4 การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินในจงัหวดันา่น และลุม่นํา้ยาว (2)  ปี 2550 และปี 2552  
หน่วย: ร้อยละ 

ประเภท 
 จังหวดัน่าน ลุ่มน า้ยาว (2) 

ปี 2550 ปี 2552 ปี 2550 ปี 2552 

พืน้ท่ีเกษตรกรรม 22.77  27.15   30.31   35.35   

พืน้ท่ีป่าไม้ 74.31  69.98   67.45   62.41   

ที่อยูอ่าศยัและชมุชน 1.67  1.70   1.22   1.22   

แหลง่นํา้ 0.62  0.61   0.40          0.40   

พืน้ท่ีอื่น 0.63  0.56   0.63   0.62   
ที่มา: ดดัแปลงข้อมลูจากกรมพฒันาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ในการศกึษาการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน คณะผู้ศกึษาได้ทําการแปลข้อมลูจากภาพถ่ายด่าวเทียม LANDSAT -
TM มาตราสว่น  1:50,000  ซึ่งกรมพฒันาที่ดินได้ทําการจําแนกการใช้พืน้ที่ประเภทต่างๆ ไว้  ทัง้นีม้ีการจดักลุม่ใหม่เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษา  ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพืน้ที่ลุ่มนํา้ยาว (2) ในช่วงระหว่างปี 2550-2552 มีการ
เปลีย่นแปลงพืน้ท่ีป่าไม้และพืน้ท่ีเกษตรกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเปลีย่นแปลงในภาพรวมของจงัหวดั  สว่นพืน้ที่
ชมุชนและแหลง่นํา้ไมม่ีการเปลีย่นแปลง (ดงัแผนภาพท่ี 4.8) 

 
ภาพที่ 4.8  แผนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินจงัหวดันา่น ปี 2550 และ ปี 2552 

     
ที่มา: ดดัแปลงข้อมลูจากกรมพฒันาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินจงัหวดัน่านในปี 2550 และ ปี 2552 เห็นได้ว่าการเปลี่ยนพืน้ที่ป่าไม้ไปเป็นพืน้ที่
เกษตรในช่วงระยะเวลาดงักลา่วนี ้สว่นใหญ่เกิดขึน้บริเวณพืน้ที่สงูด้านตะวนัตกเฉียงหนือ  บริเวณอําเภอสองแคว  และ
อําเภอทา่วงัผา  และด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณอําเภอทุง่ช้าง   รวมทัง้หยอ่มบริเวณด้านตะวนัตก ในเขตอําเภอบ้าน
หลวง    ซึง่มีสดัสว่นการเปลีย่นพืน้ท่ีสงูกวา่พืน้ท่ีอื่นๆ  นอกจากนี ้แล้วก็มีการขยายพืน้ท่ีออกไปจากพืน้ท่ีเกษตรเดิม 
 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ในลุ่มนํา้ยาว(2) พบว่าส่วนใหญ่เกิดขึน้บริเวณป่าไม้ที่ยงัเหลืออยู่แนวขอบของพืน้ที่ ในเขต 
ตําบลตาลชุม ตําบลบ่อ  บริเวณด้านเหนือของตําบลอวน ซึ่งเป็นพืน้ที่สงูไม่มากนกั  นอกจากนี ้ยงัมีการเปลี่ยนแปลง
บริเวณเส้นทางคมนาคมที่เช่ือมต่อไปยงัอําเภอบ่อเกลือ ด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของลุม่นํา้  สว่นบริเวณด้านตะวนัออก
ของลุม่นํา้นี ้ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอทุยานแหง่ชาติดอยภคูา มีปรากฎการเปลีย่นแปลงที่ชดัเจน   
 

4.2 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
สถานการณ์ด้านการเกษตรและสิง่แวดล้อมในจงัหวดันา่น ที่ได้รับการบนัทึกไว้ตัง้แต่อดีตจนปัจจุบนัได้แสดงให้เห็นว่า  มี
การปรับเปลีย่นชนิดพืช แบบแผนการผลติ และการใช้ที่ดินมาโดยตลอด  โดยเร่ิมจากการเกษตรที่เพาะปลกูและเลีย้งสตัว์
ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนไปสู่การทําเพื่อขาย  แล้วค่อยๆ หนัไปพึ่งเทคโนโลยี การชลประทาน ใช้ปุ๋ ยเคมีและสารกําจัด
วชัพืช  และปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาปัจจัยการผลิตของตนเองไปพึ่งปัจจัยภายนอก  ปรับเป ลี่ยนจากการปลกูพืชที่
หลากหลายเป็นการปลกูพืชเชิงเดี่ยวโดยเปลี่ยนชนิดพนัธุ์ไปเร่ือยๆ ตามการสง่เสริมของหน่วยงานภาครัฐและการตลาด  
ในขณะท่ีปัญหาสิง่แวดล้อมและภยัธรรมชาติก็ปรากฎชดัเจนมากขึน้เร่ือยๆ เช่นกนั 

หากพิจาณาปัจจยัตา่งๆ ท่ีอาจมีผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่สถานการณ์และการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้  สามารถจําแนก
ได้ออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ ปัจจยัระดบัประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการเกษตรซึง่เร่ิมจากการเกษตรเพือ่
สง่ออก เกษตรแผนใหมเ่พื่อเพิ่มผลผลติ กลบัไปสูเ่กษตรยัง่ยืน สว่นนโยบายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้ความสําคญั
ต่อการมีสว่นร่วมของชุมชนอย่างชัดเจน  นอกจากนี ้ปัจจยัด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศและตลาดสินค้าเกษตร (ดงั
ตารางที่ 4.5)  สว่นปัจจยัระดบัจงัหวดั ได้แก่ นโยบายจงัหวดัซึ่งปรับทิศทางมาสง่เสริมเกษตรยัง่ยืนเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  แต่ไม่อาจก่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิได้ชัดเจน ปัจจัยที่สําคัญในจังหวดัอีกประการหนึ่ง คือ 
บทบาทการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยชมุชนและการขบัเคลือ่นทางสงัคม  ซึง่มีขบวนการทํางานมาอยา่งตอ่เนื่อง   
 

ตารางที่ 4.5  การเปลีย่นแปลงด้านการเกษตรและสิง่แวดล้อมจงัหวดันา่นทีเ่ก่ียวกบัปัจจยัตา่งๆ  

ปี พ.ศ. ปัจจัยระดับประเทศ ปัจจัยภายในจังหวัดน่าน สถานการณ์การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 

ก่อน 2500  - ตัง้โรงเรียนเกษตรกรรมน่าน (2481) 
 

- ปลกูพืชและเลีย้งสตัว์หลากหลายไว้
กินไว้ใช้ 

- พึง่พานํา้ฝนและจดัการเหมืองฝาย 

2500-2509 - ส่งเสริมเกษตรแผนใหม่   
- ตัง้ ธกส. และตัง้ สกย. 

- เร่ิมมีนายทนุให้เงินกู้   - พืชเศรษฐกิจขยายตวั อาท ิยาสบู 
ฝ้าย กะหล่ํา ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่
ลิสง ข้าวโพดฯ พริก ฯลฯ   

- ส้มสีทองมีช่ือเสียง 
- ใช้เทคโนโลยี เคร่ืองทุน่แรงและ

สารเคมีในการเกษตร 

2510-2519  - เร่งผลิตข้าวโพดฯ ถัว่เหลือง   - ประกาศพืน้ท่ีสีแดง ตดัถนนสู่พืน้ท่ี
ป่าตามนโยบายความมัน่คง 

- ประชาชน สปป.ลาว หนีความขดัแย้ง 
เข้ามาตัง้ถิ่นฐานตามแนวชายแดน 
(2518) 
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ปี พ.ศ. ปัจจัยระดับประเทศ ปัจจัยภายในจังหวัดน่าน สถานการณ์การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 

- การจดัการป่าชมุชนปรากฏชดั(2518) 

2520-2524 - เร่งผลิตพืชอาหารสตัว์  

2525-2529 - เร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน - เร่ิมมีโครงการชลประทาน  (2525) 

2530-2534 
 

- ประกาศเขตอนรัุกษ์เพิ่มเตมิ 
- เสนอร่าง พรบ.ป่าชมุชน 

- เร่ิมกศุโลบายบวชป่า (2533)  
- องค์กรในท้องถิ่นมีบทบาทด้าน

อนรัุกษ์  

- ยาสบูราคาตํ่า เปล่ียนไปปลกูไม้ผล 
และขยายพืน้ท่ีข้าวโพดฯ (2530) 

- เร่ิมอนรัุกษ์เมล็ดพนัธุ์พืช (2534) 

2535-2539 
 

- พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คณุภาพสิ่งแวดล้อม  

- มต ิครม.เร่ืองคนอยู่กบัป่า  

- ริเร่ิมเครือข่ายป่าชมุชน (2535) 
- เร่ิมพิธีสืบชะตาแม่นํา้ (2536) 
- ตัง้สวนแสงประทีปและศนูย์เรียนรู้

บ้านแสงเทียน ซึง่เป็นศนูย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (2535, 2536) 

- ประกาศเขตอนรัุกษ์แหง่แรก (2539) 

- ไร่เหล่าไร่หมนุเวียนลดลงชดัเจน 
(2538) 

- เกษตรกรทดลองปลกูยางพารา 
(2538) 

2540-2544 - เกิดวกิฤตเศรษฐกิจประเทศ  
- รัฐธรรมนญูส่งเสริมบทบาท

ชมุชน   
- นโยบายส่งเสริมเกษตรยัง่ยืน 

- แรงงานจากในเมืองกลบับ้าน 
(2541) 

 

- พืน้ท่ีปลูกข้าวโพดฯ เพิ่มขึน้  22%  

2545-2549 - ปรับโครงสร้างราชการ   
- เพิ่มเงินกู้แก่เกษตรกรราย

ย่อย  
- ส่งเสริมยางพารา 1 ล้านไร่ 

ในภาคเหนือและออก/เหนือ 

- ตัง้ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสาม
อาชีพ (2545) 

- ครัวเรือนท่ีมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. มีสดัส่วนลดลง (2545) 

- ตัง้ศนูย์การเรียนรู้โจ้โก้ ส่งเสริม
การเกษตรยัง่ยืนและอนรัุกษ์เมล็ด
พนัธุ์ (2546) 

- สกย. ส่งเสริมยางพารา (2548) 
- เกษตรกรปิดถนนเรียกร้องกรณีราคา

ข้าวโพดฯ ตกตํ่า (2548)  และกรณี
ได้รับผลกระทบจากภยัพิบตั ิ(2549) 

- พืน้ท่ีปลูกข้าวโพดฯ เพิ่มขึน้ 30%  
- พืน้ท่ีเกษตรได้รับความเสียหายจาก

อทุกภยัอย่างกว้างขวาง (2549) 

2550-2555 - ส่งเสริมยางพารา 1.5 แสนไร่ 
ในภาคเหนือ  

- ลงนามFTAกบัประชาคม
อาเซียน  

- นโยบายรับจํานําผลผลิต  
- นโยบายประกนัรายได้

เกษตรกร (ประกนัราคา
พืชผล) 

- นโยบายประกนัพืชผล  
- นโยบายโฉนดชมุชน   

- นโยบายส่งเสริมยางพาราแทน
ข้าวโพดฯ (2550) 

- เกษตรกรปิดถนนประท้วงการ
ดําเนินงานภายใต้นโยบายรับจํานํา
ผลผลิต (2550) 

- เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดฯ รวมตวั
และมีบทบาทมากขึน้ (2552) 

- พบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างในเลือด
เกษตรกร ร้อยละ 60 (2552) 

- กลุ่มเกษตรกรเรียกร้องการชดเชย

- พืน้ท่ีข้าวโพดฯ เพิ่มขึน้ 100% 
ในช่วง 2550-2552 และลดลง 18% 
ในช่วง 2553-2554  

- พืน้ท่ีเกษตรได้รับความเสียหายจาก
อทุกภยั (2551, 2553, 2554) 

- พืน้ท่ีป่าไม้ลดลงจาก 74.31% เป็น  
69.98% ส่วนพืน้ท่ีเกษตรเพิ่มขึน้
จาก 22.77% เป็น 27.15% ในช่วง 
ปี 2550-2552 

- พืน้ท่ียางพาราเพิ่มขึน้รวดเร็ว 
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ปี พ.ศ. ปัจจัยระดับประเทศ ปัจจัยภายในจังหวัดน่าน สถานการณ์การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 

- ส่งเสริมยางพารา เพิ่ม 8 
แสนไร่ 

- ตัง้สภาเกษตรกร 
- พกัชําระหนี ้3 ปี  
- ยทุธศาสตร์จดัการนํา้และ

ฟืน้ฟพืูน้ท่ีต้นนํา้ 

ความเสียหายจากภยัแล้ง  (2553) 
- เกษตรกรสนใจนโยบายโฉนดชมุชน

(2553) 
- นโยบายความมัน่คงทางอาหาร 

(2553) 
- นโยบายส่งเสริมเกษตรตามแนว

พระราชดําริฯ (2554) 
- นโยบายจดัทําฐานข้อมลูพืน้ท่ีพืช

เชิงเดี่ยว (2555) 
- ภาครัฐและประชาชนเร่ิมสนใจผล

จากประชาคมอาเซียน (2555) 
- ศกึษาการริเร่ิมกองทนุต้นนํา้น่าน 

(2555) 
- มีศนูย์เรียนรู้ด้านเกษตรยัง่ยืน 

(2552) 
- ฝุ่ นขนาดเล็กในอากาศเกินค่า

มาตรฐาน ซึง่ได้ระบุวา่มาจาการเผา
วชัพืชของเกษตรกร (2552, 2553, 
2554, 2555) 

- พืน้ท่ียางพาราเพิ่มขึน้ชดัเจน (2554) 
- พืน้ท่ีเกษตรได้รับความเสียหายจาก

ภยัแล้ง (2554) 
- ยงัคงสืบสานประเพณีเก่ียวกบัการ

ผลิตและการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

นอกจากนี ้พบการปรับตวัในระดบัจงัหวดัในลกัษณะหลกัสตูรการเรียนทัง้ในและนอกระบบการศึกษา มีการจัดตัง้ศนูย์
เรียนรู้ในจังหวดัน่าน มากว่า 10 ปีที่แล้ว  โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้รู้เท่าทนัสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงภายนอก การอนรัุกษ์วิถีเกษตรดัง้เดิมและพนัธุ์พืชท้องถ่ิน รวมทัง้การปรับตวัเพื่อลดความเสียหายจากการ
เปลีย่นแปลง  ตอ่มาในปัจจบุนั การเรียนรู้ได้ขยายตวัผา่นโครงการในลกัษณะตา่งๆ กว้างขวางมากขึน้ ในขณะท่ีเกษตรกร
สว่นใหญ่มีการติดตามข้อมลูขา่วสาร และรวมตวักนัเพื่อเรียกร้องตอ่การแก้ไขปัญหาราคาสนิค้าเกษตรและการดําเนินงาน
ของรัฐที่ไมเ่ป็นธรรม   ทา่มกลางสภาพแวดล้อมเสือ่มโทรมลงและภยัพิบตัิที่บอ่ยครัง้และรุนแรงมากขึน้ 
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ภาพอนาคตการเกษตรจังหวดัน่าน 
มีโอกาสเกิดภาพอนาคตได้หลายภาพ  
ขึ้นอยู่กับแรงขับเคลื่อนของนโยบาย  
ภาวะด้านการตลาด  
และการปรับตัวของเกษตรกร 
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5. ภาพอนาคตการเกษตรจงัหวัดน่าน 

   และทางเลือกการพัฒนา 
 

สาระส าคัญ 
  ภาพอนาคต  เป็นภาพที่จดจ าได้ง่ายด้วยเร่ืองราวที่ด าเนินไปตามการขบัเคลื่อนของปัจจยัส าคญั   แต่มีทิศทางไม่

แนน่อนวา่ในอนาคตจะไปทางใด จึงมีโอกาสเกิดขึน้ได้หลายภาพ โดยแตล่ะภาพมีทัง้สิง่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ 
กระบวนการจัดท าภาพอนาคตจะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีความคิดที่กว้างขึน้ มีการคิดล่วงหน้าว่าหากภาพที่ไม่พึง
ประสงค์นัน้เกิดขึน้จะรับมือได้อยา่งไร และยงัช่วยในการคิดถึงการผลกัดนัให้สิง่อนัพึง่ประสงค์เกิดขึน้ด้วย จึงนบัว่าจะ
มีสว่นช่วยในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ของหนว่ยงานตา่งๆ ได้ 

 

  กระบวนการจัดท าภาพอนาคตในจังหวัดน่าน เพื่อเสนอทางเลอืกวา่ “จงัหวดันา่นจะขบัเคลือ่นนโยบายการเกษตร
ท่ามกลางการส่งเสริมพืชเชิงพาณิชย์ ไปพร้อมๆ  กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คง
ประสทิธิภาพการอ านวยประโยชน์ของระบบนิเวศและประชาชนอยู่ดีมีสขุ ได้อย่างไร?” โดยใช้ข้อมลูจากการประเมิน
แนวโน้มการเปลีย่นแปลง การวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อน และการระดมความคิดเห็นจากลุม่ต่างๆ ในจงัหวดัน่านและ
ลุม่น า้ยาว(2) 

 

  อย่างไรก็ตาม กระบวนการข้างต้นท าให้เห็นภาพอดีตสู่ภาพปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนผ่านวิถีการเกษตร 4 ยคุ ได้แก่ 
เกษตรธรรมชาติ เกษตรแผนใหม่ เกษตรสับสน และเกษตรพาณิชย์  โดยมี ปัจจัยด้านนโยบาย ความก้าวหน้า
เทคโนโลยี  การตลาด และภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัขบัเคลือ่นท่ีส าคญั  ในอนาคต ปัจจยัขบัเคลื่อนดงักลา่วก็ยงัคงมี
อิทธิพลอยู ่โดยจะมีปัจจยัใหม่ๆ  เกิดขึน้หลายประการ  

 

  ส าหรับ ภาพอนาคตการเกษตรจังหวัดน่าน อีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2555-2565) ซึง่มีโอกาสเกิดขึน้ 4 ภาพ ขึน้อยู่
กบัอิทธิของปัจจยัด้านนโยบาย การตลาด และการปรับตวัของเกษตรกร ซึ่งจะสง่ผลต่อการเกษตรจงัหวดัน่านอาจจะ
มุ่งไปสูเ่กษตรพาณิชย์แบบเดิมหรือปรับทิศทางไปสูเ่กษตรยัง่ยืน  และมีโอกาสจะมุ่งไปสูต่ลาดภายในประเทศหรือ
ตลาดภายนอกประเทศ อนัได้แก่ ภาพคิดใหญ่  เกิดจากการเติบโตของเกษตรกรรายใหญ่  ด้วยการขบัเคลื่อนจาก
นโยบายสนบัสนนุการลงทนุด้านการเกษตร  ผลิตสินค้าเพื่อการสง่ออก ภาพคิดไกล เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
เกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงเพื่อผลิตที่เป็นธรรมและได้มาตรฐาน 
ออกสูต่ลาดภายนอกประเทศ   ภาพคิดใหม่ เกิดจาการรวมกลุม่ของเกษตรกรรายยอ่ย ท่ีได้รับการสง่เสริมการเกษตร
แบบยั่งยืนเพื่อผลิตอาหารและผลิตภณัฑ์การเกษตร  สู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในประเทศ  ภาพคิดหนัก  เกิดจากการ
ขยายตวัของเกษตรกรรรุ่นใหม ่ ที่น าความรู้และเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มผลผลติ  ป้อนตลาดภายในประเทศ   

 

  ทางเลือกการพัฒนาการเกษตร เพื่อมุ่งสูค่วามอยู่ดีมีสขุและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  ส าหรับแต่ละภาพจึง
แตกต่างกนั เนื่องจากมีสภาวการณ์และเง่ือนไขต่างกนั ทัง้นี ้ได้เสนอแนวทางการพฒันาไว้อย่างครอบคลมุ ทัง้การ
ดแูลระบบนิเวศและการจดัการภยัพิบตัิ การพฒันาสงัคมและชมุชน และการพฒันาการเกษตร  ซึ่งจงัหวดัน่านอาจไม่
สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาดงักลา่วได้เพียงล าพัง  แต่ต้องอาศยัการขบัเคลื่อนนโยบายประเทศและการเช่ือมโยง
ระหวา่งแผนพฒันาระดบัตา่งๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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5.1 แนวคิดและกระบวนการจัดท าภาพอนาคต 

“ภาพอนาคต” แปลจากภาษาองักฤษว่า Scenario ซึ่งมีการใช้เป็นค าภาษาไทยหลากหลาย เช่น ฉากทศัน์ ทศันภาพ 
ภาพฉายอนาคตภาพจ าลองอนาคต สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น แตก็่มีแนวคิดที่ใกล้เคียงกนัวา่เป็นภาพตา่งๆ ท่ีสะท้อนให้
เห็นเร่ืองราวในอนาคตที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ได้  

ที่มาของการมองอนาคต 
แม้เดิมทีการจดัท าภาพอนาคตถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารองค์กรด้านธุรกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 ซึ่งมีผลท าให้
สามารถรับมือและฝ่าวิกฤตที่เกิดขึน้ไปได้ (Nishimura, 2003) ตอ่มาแนวคิดนีไ้ด้ถกูน าไปใช้แพร่หลายและยงัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในกระบวนการมองอนาคต (Foresight) ที่มีการปรับใช้กบัการพฒันาเชิงประเด็นและเชิงพืน้ที่หลายๆ กรณี ด้วย
การคิดอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงปัจจัยรอบด้าน และความไม่แน่นอนที่อาจพลิกสถานการณ์ได้ การมองอนาคตมี
เทคนิคตา่งๆ ซึง่มีข้อดีข้อด้อยตา่งกนัไประยะหลงันีม้กัเน้นให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย มาร่วมกนัระดมความคิด
ภายใต้กระบวนการจดัท าภาพอนาคต (Scenario) ท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกนั นอกจากนี ้ยงัช่วย
ในการออกแบบอนาคตใหมร่่วมกนัด้วยการผสมผสานเคร่ืองมือตา่งๆ เข้าด้วยกนั   

  กล่องข้อความ 5.1  กรณีการมองอนาคตและจดัท าภาพอนาคต 

กรณีที่ได้รับการกลา่วขานกนัมาก ได้แก่ โครงการ The Mont Fleur Project ของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเร่ิมขึน้ในปี 1992 
และได้ท าจดัภาพอนาคตแอฟริกาใต้ 2002 แล้วเผยแพร่สูส่งัคมอย่างกว้างขวาง  น าไปสูเ่ส้นทางการสมานฉนัท์ด้วยการ
มองไปข้างหน้า ด้วยการใช้นกฟลามิงโกเป็นสญัลกัษณ์  นอกจากนี ้ยงัมีกรณีการจดัท าภาพอนาคตอีกหลายๆ พืน้ที่ เช่น 
ภาพอนาคตเยอรมนั 2020 ภาพอนาคตพลงังานโลก 2050 ภาพอนาคตสภาพภมูิอากาศโลก (Emission Scenarios) และ
ภาพอนาคตการจดัการระบบนิเวศของโลก 2050 (Millennium Ecosystem Assessment Scenarios) เป็นต้น 

การปรับใช้กบักรณีในประเทศไทย เห็นได้จากศนูย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight)
ได้จดัท าภาพอนาคตสงัคมคาร์บอนต ่าในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค 2030 ภาพอนาคตรัฐสภาไทย ภาพอนาคตประเทศไทย 
2552 ภาพอนาคตเกษตรไทย 2553 รวมถึงภาพอนาคตภาคธุรกิจตา่งๆ เป็นต้น นอกจากนี ้ ยงัได้มีการจดัท าภาพอนาคต
ในระดบัพืน้ท่ี ได้แก่ ภาพอนาคตเมืองล าพนู 2570  เป็นต้น 
 

การมองอนาคตจึงตา่งจากการสร้างวิสยัทศัน์ตรงที่วา่ไมไ่ด้พดูถึงอนาคตที่คาดหวงัจะให้เป็นเทา่นัน้ แตจ่ะค านงึถึงอนาคต
ที่เป็นไปได้แม้จะไมอ่ยากได้ อนัเกิดขึน้ได้จากความผนัผวนหรือความไม่แน่นอนด้วยการมองอนาคต ยงัแตกต่างจากการ
ท านายหรือคาดการณ์ที่มกัมองเพียงปัจจยัที่แนน่อนและชีไ้ปวา่อนาคตจะเป็นเช่นไรเพียงภาพเดียว (นเรศ, 2553) อยา่งไร
ก็ตาม การวางแผนด้วยภาพอนาคต (Scenario Planning) ซึง่เป็นการมองที่กว้างและไกล สามารถสนบัสนนุการวางแผน
ยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) ทีใ่ห้ความส าคญัตอ่การใช้ข้อมลูที่คาดการณ์ไว้ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในระยะ 3-5 
ปี แล้วก าหนดยทุธศาสตร์ที่จะไปให้ถึงเฉพาะเป้าหมายที่ต้องการโดยการมองอนาคตจะช่วยพิจารณาปัจจยัที่ไม่แน่นอน
และที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ชดัเจน และเป็นการมองในระยะยาว เพื่อการ “รู้ลว่งหน้า” และ “รู้ทนั” และสร้างทางเลือก
ในการสง่เสริมหรือรับมือกบัสิง่ที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ ซึง่เป็นสิง่ที่อาจต้องการให้เกิดและไมต้่องการให้เกิด 

ภาพอนาคต ยงัมีความแตกตา่งจากสถานการณ์จ าลองที่เกิดจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic model) ซึ่ง
อาศยัป้อนคา่ตา่งๆ ของปัจจยั แล้วแสดงให้ผลที่ตา่งกนั อนัท่ีจริงแล้วผลที่เกิดขึน้แตกตา่งกนันัน้ เป็นภาพเพียงภาพเดียวที่
มีขอบเขตของผลที่ตา่งกนัมิได้เป็นภาพอนาคตที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพหลายภาพที่มีโอกาสเกิดขึน้ในอนาคต 
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ลักษณะของภาพอนาคต 
ภาพอนาคตเป็นภาพที่มีผลสืบเนื่องมาจากภาพอดีตและภาพปัจจุบนั  ซึ่งด าเนินมาด้วยปัจจัยขบัเคลื่อนต่างๆ  แต่ด้วย
ความตระหนกัวา่อนาคตเป็นสิง่ไมแ่นน่อน  ภาพอนาคตสามารถเกิดขึน้ได้หลายภาพและหลายประเด็น   ขึน้อยูก่บัอิทธิพล
ของปัจจยัขบัเคลื่อนในแต่ละช่วงเวลา อนัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า ดงันัน้ การก าหนดภาพอนาคตจึงต้อง
ค้นหาปัจจยัที่ส าคญัและเป็นปัจจยัที่ไมแ่นน่อน ซึง่อาจมีทัง้ปัจจยัเดิมและปัจจยัที่เกิดขึน้ใหม ่โดยน าเสนอผลที่เกิดขึน้จาก
อิทธิพลระหวา่งปัจจยัเหลา่นัน้  

ลกัษณะของภาพอนาคต  จึงเป็นเร่ืองราว (story) ของเหตกุารณ์ในอนาคตซึง่มเีหตมุผีลที่จะเกิดขึน้ได้ (plausible) จาก
การปฏิสมัพนัธ์ของปัจจยัขบัเคลื่อนต่างๆที่น าเราไปสู่อนาคตมิใช่ภาพที่น่าจะเป็นหรือที่ควรจะเป็น (preferred) หรือ
คาดหวงัให้เป็น (expected) ภาพอนาคตจึงอาจมีได้หลายภาพที่อาจมีทัง้เหตกุารณ์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ขึน้อยูก่บัความไมแ่นน่อนของปัจจยัขบัเคลือ่นเหลา่นัน้ 

ภาพอนาคตมีประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการได้แก่ สร้างการเรียนรู้ให้สงัคมและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจความสมัพนัธ์ต่างๆ 
ช่วยในการสื่อสาร ให้เห็นถึงสิง่ที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ในอนาคตและช่วยในการตัดสินใจ  เพื่อรับมือกบัเหตกุารณ์เหลา่นัน้
ดงันัน้ภาพอนาคตจึงเป็นภาพที่จดจ าได้ง่าย โดยผ่านกระบวนการจดัท าภาพอนาคตที่กระตุ้นให้เกิดการคิดและซกัซ้อม
เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอน (uncertainties) ซึ่งเป็นภยัคกุคามหรือไม่พึงประสงค์มาเป็นข้อได้เปรียบกระตุ้นจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ท าให้กล้าคิดนอกกรอบ กล้าหาวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาเดิม  สิ่งที่ส าคญัการจัดท าภาพ
อนาคตไมใ่ช่การกลัน่กรองเพื่อให้ตวัเลอืกน้อยลง แตเ่ป็นการท าให้มมุมองกว้างขึน้เป็นการซกัซ้อมอนาคตให้เข้าใจถึงผล
การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างแรงผลกัดนัต่างๆ  ซึ่งอาจมีผลเสริมกนัหรือหกัล้างกนั  ช่วยเฟ้นหาประเด็นส าคญัและตระเตรียม
ทางเลอืกไว้ลว่งหน้า 

กระบวนการจัดท า “ภาพอนาคตการเกษตรจังหวัดน่าน” 
ในการจดัท าภาพอนาคตกรณี SGA ต่างๆ ทัว่โลกนัน้ มกัผสมผสานกนัระหว่างกระบวนการทางสงัคมซึ่งมีการจดัประชุม
เชิงปฏิบตัิการระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยี กบักระบวนการท างานของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ โดยเร่ิมจากการก าหนดขอบเขตและ
ประเด็นที่สนใจ แล้วท าการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูที่เก่ียวข้องประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วย
ให้มองเห็นภาพท่ีผา่นมาได้ชดัเจนขึน้  ก่อนที่จะร่วมกนัมองภาพอนาคตตอ่ไปโดยวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลือ่นท่ีท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงที่ผา่นมา  ระบปัุจจยัขบัเคลือ่นท่ีจะยงัคงสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงในอนาคต  ทัง้นี ้จะให้ความส าคญัต่อการ
คัดเลือกปัจจัยส าคัญซึ่งมีความไม่แน่นอน แล้วน าไปสู่การจัดท าภาพอนาคตที่มีผลมาจากปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ 
โดยเฉพาะการปฏิสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส าคัญและไม่แน่นอน  ด้วยการน าเสนอเป็นเร่ืองราวการเปลี่ยนแปลงใน
ช่วงเวลาของอนาคต  พร้อมเสนอทางเลือกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ และสนับสนุนให้สิ่งที่พึง
ประสงค์เกิดขึน้  ในที่สดุได้สื่อสารผลการจดัท าภาพอนาคต  เพื่อสร้างการเรียนรู้และความตระหนกัต่อผู้ที่เก่ียวข้องและ
สงัคม รวมทัง้น าเสนอทางเลอืกการพฒันาตอ่ผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย 

ส าหรับกรณีการจดัท าภาพอนาคตการเกษตรในจงัหวดันา่น มีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยตอบโจทย์เชิงนโยบายซึง่ต้องการทราบ
ว่าจังหวัดน่านจะขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรอย่างไรเพ่ือให้คงประสิทธิภาพของบริการจากระบบนิเวศซ่ึงมี
ผลต่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนจึงได้ท าการรวบรวมและประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพืน้ท่ีศกึษา  อนัเกิดจากการขยายตวัของพืน้ท่ีและการปรับเปลีย่นรูปแบบการเกษตร แล้วน ามาสูก่ารจดัท าภาพอนาคต
การเกษตร เพื่อแสดงให้เห็นวา่จะเกิดอะไรขึน้ในแตล่ะภาพ จะมีผลตอ่บริการของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสขุของคนใน
ท้องถ่ินอยา่งไร  รวมทัง้เสนอมาตรการในการรับมือกบัแตล่ะสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้   

แผนภาพท่ี 5.2 กระบวนการจดัท าภาพอนาคต 
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กรอบการจดัท าภาพอนาคตการเกษตรจงัหวดันา่น มดีงันี ้
กรอบเวลา (Timeframe) -> 10 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 –2565 
ประเด็น (Issue)  -> การขยายพืน้ท่ีเกษตรเชิงเดีย่วเพื่อพาณิชย์ 
พืน้ท่ี (Area)   -> จงัหวดันา่น 
ผู้ใช้ประโยชน์ (Users)  -> ผู้มีบทบาทก าหนดนโยบายระดบัท้องถ่ินและจงัหวดั รวมถึงผู้มสีว่นได้สว่นเสยีตา่งๆ  

กระบวนการจดัท าภาพอนาคตการเกษตรจงัหวดันา่น ประกอบด้วยขัน้ตอน ได้แก่ การเตรียมการ การประชุมระดมความ
คิดเห็นของกลุ่มต่างๆ การสรุปและน าเสนอผลการจัดท าภาพอนาคต (แผนภาพที่ 5.1)   โดยให้ความส าคญักับ การ
เตรียมการ ซึง่เป็นการสร้างความเข้าใจระหวา่งคณะท างาน ซึง่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการท างาน PEI และ SGA รวมทัง้ภาคี
ตา่งๆ ในจงัหวดัน่าน เพื่อก าหนดแผนงานร่วมกนั รวมทัง้การเช่ือมโยงไปกบังานของแต่ละภาคีนัน้ นอกจากนี ้ได้ร่วมกนั
ออกแบบการประชมุและคดัเลอืกผู้ที่มีทกัษะในการจดัการประชุมด้วย  หลงัจากนัน้จะมีการเตรียมทีมที่รับผิดชอบในการ
จดัประชมุ เพื่อให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและได้ผลตามที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการระดมความคิดเห็น ด าเนินการโดยการน าเสนอผลการศึกษาต่อการประชุมกลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมกันทบทวน
เก่ียวกบัสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และปัจจยัขบัเคลื่อนต่างๆ ทัง้ที่เป็นปัจจยัที่มีมาตัง้แต่ในอดีตและปัจจัย
ใหม่ๆ   ตลอดจนร่วมกนัระดมความคิดเห็นตอ่ประเด็นที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ในอนาคต  ในการประชมุกลุม่ได้แบ่งออกเป็น 2 
ระดบั ได้แก่ ระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดั  ซึ่งได้ทยอยจดัการประชุมกลุม่ย่อย เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานแต่ละครัง้ 
มาปรับปรุงการประชมุกลุม่ยอ่ยตอ่ๆ ไปด้วย  นอกจากนี ้ได้มีการประชมุคณะท างานซึ่งมีผู้แทนกลุม่ต่างๆ และผู้แทนจาก
หนว่ยงานระดบัจงัหวดั ได้ร่วมกนัทบทวนข้อมลู พิจารณาปัจจยัส าคญัๆ และไมแ่นน่อนที่จะสง่ผลตอ่การเกษตรในอนาคต
ของจังหวัดน่าน พิจารณาผลที่เกิดจากการปฏิสมัพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว  พร้อมแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ที่
หลากหลายอนัมีโอกาสจะเกิดขึน้   

ตอ่จากนัน้ ได้จดัการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น พร้อมระดมความคิดเห็นตอ่ทางเลอืกในการพฒันา แล้วจะน าไปสู ่
การสรุปผลและเผยแพร่ โดยคณะท างานจะร่วมกนัพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของทางเลือกในการ
พฒันา เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะจดัท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและน าเสนอผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะและ
เสนอตอ่ผู้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายระดบัตา่งๆ  

ภาพที่ 5.1 ขัน้ตอนการจดัท าภาพอนาคตและก าหนดทางเลือกการพฒันาการเกษตรจงัหวดัน่าน 

เตรียมการ:  
 ท าความเข้าใจ 
 ก าหนดขอบเขต  
 ระบคุณะท างาน 
 เตรียมข้อมลู ระบุ
ภาคี และออกแบบ
กระบวนการ 

 ซกัซ้อมการประชมุ
ระดมความคิดเห็น 

ระดมความคิดเหน็: 
 ระดบัท้องถ่ิน: กลุม่เกษตรกร เยาวชน คณะท างาน SGA ท้องถ่ิน   
 ระดับจังหวัด:ผู้ แทนภาครัฐ/ประชาสังคม เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
และเครือข่ายเกษตร เพ่ือทบทวนภาพอดีตและปัจจบุนั ระบุปัจจยั
ขบัเคลื่อน ชวนมองอนาคตที่เกิดจากปัจจยัเดิมและปัจจยัใหม่ๆ  

 คณะท างาน: ทบทวนข้อมลู วิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อน จดัท าร่าง
ภาพอนาคต เสนอทางเลือกการพฒันา 

 ผู้ที่เก่ียวข้องในจงัหวดัและท้องถ่ิน: เสนอร่างภาพอนาคตเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น 

 

สรุปผลและเผยแพร่: 
 สรุปผลและน าเสนอ
โดยการแสดงของ
เยาวชน  

 เอกสารสรุปส าหรับผู้ มี
บทบาทก าหนดนโยบาย
และสาธารณชน 
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5.2 ภาพการเกษตรจังหวัดน่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
การเกษตรจงัหวดันา่นมีการเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจนโดยเฉพาะด้านชนิดพืชเศรษฐกิจ วิถีการผลิต และการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน จากการขยายพืน้ที่เกษตรโดยเฉพาะพืน้ที่การเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั ในช่วงปี 
2547-2552  ซึ่งเพิ่มขึน้ 5.45 แสนไร่  และเร่ิมลดลงตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้น เนื่องจากถกูทดแทนด้วยยางพาราและการ
ประสบภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรในจังหวัดน่าน ล้วนมีความเก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าด้านที่ดิน ป่าไม้ คณุภาพน า้ และคุณภาพอากาศ รวมถึงภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โดยสามารถ
ล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัๆ ได้ดงัภาพท่ี 5.2 และจ าแนกเหตกุารณ์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัออกได้เป็น 4 ช่วง ดงันี ้

ก่อนปี 2500  ยุคเกษตรธรรมชาต:ิ พึง่แรงงานคนและแรงงานสตัว์ พึง่ผี พึง่ธรรมชาติ  

ช่วงปี 2500-2529 ยุคเกษตรแผนใหม่: เร่งผลติพืชอาหารสตัว์ ใช้เทคโนโลยี มีตลาดและแหลง่เงินกู้   
เร่ิมตอ่สู้กบันายทนุรุกป่า 

ช่วงปี 2530-2549 ยุคเกษตรสับสน: จะเอาที่ท ากินหรือเก็บป่ารักษาต้นน า้ จะเลอืกไม้ผล ข้าวโพดหรือยางพารา  
สขุภาพแยแ่ตย่งัใช้สารเคมี เกษตรอินทรีย์ไปได้ดีจริงหรือ 

ช่วงปี 2550-2555 ยุคเกษตรพาณิชย์:  ข้าวโพดยงัมีราคา มัน่ใจยางพาราไปได้ไกล สู้ภยัพิบตัิ น้อมรับประชานิยม  

การเปลีย่นแปลงที่ผา่นมามีผลจากปัจจยัขบัเคลือ่นทีส่ าคญัๆ หลายประการ โดยปัจจยับางประการเป็นแรงผลกัให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเร็วขึน้ แต่ปัจจัยบางประการเป็นแรงต้านท าให้การเปลี่ยนแปลงช้าลง ซึ่งปัจจัยเหล่านัน้มีลกัษณะเด่น
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะช่วงเวลา ดงัตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 ลกัษณะเดน่ของปัจจยัขบัเคลือ่นการเกษตรจงัหวดันา่นในอดตีถึงปัจจบุนั 

 ยุคเกษตรธรรมชาติ 
ก่อนปี 2500 

ยุคเกษตรแผนใหม่ 
ปี 2500-2529 

ยุคเกษตรสับสน 
2530-2549    

ยุคเกษตรพาณิชย์ 
ปี 2550-2555 

สงัคม - เกือ้กลูกนั  - ลดการแลกเปล่ียน
ผลผลิต 

- วยัแรงงานลดลง 
- สขุภาพมีความเส่ียง 

- คนรุ่นใหม่ย้ายออก 
- ผู้สงูอายท่ีุมีแนวโน้มสงูขึน้ 

เทคโนโลยี - ภมูิปัญญาระบบ
เหมืองฝายชมุชน 

- การคมนาคมขนส่ง 
- การชลประทาน 

- เทคโนโลยีการผลิตและ
การปรับปรุงพนัธุ์ 

- สารเคมีการเกษตร 

- เทคโนโลยีการส่ือสาร 

เศรษฐกิจ - พืชอาหารหลากหลาย
ปลกูไว้กิน 

- พืชเศรษฐกิจ
หลากหลายปลกูไว้ขาย 

- แหล่งเงินกู้จากนายทนุ 

- ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลกั 

- ต้นทนุปัจจยัการผลิตสงู 
- แหล่งเงินกู้หลากหลาย 

- ข้าวโพดชะลอตวัยางพารา
เข้ามาแทนท่ี 

- คา่ครองชีพและสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากขึน้ 

สิ่งแวดล้อม - เคารพธรรมชาติ 
 

- การรุกป่าของนายทนุ 
- เร่ิมการจดัการป่าชมุชน 

- เครือข่ายป่าชมุชน 
- คณุภาพอากาศต ่า 

- ภยัพิบตัรุินแรงและบอ่ยครัง้ 

นโยบาย  
 

- ตัง้สถาบนัให้เงินกู้
เกษตรกร 

- เร่งผลิตพืชอาหารสตัว์ 

- ประกาศพืน้ท่ีอนรัุกษ์ 
- ส่งเสริมบทบาทชมุชนและ
การมีส่วนร่วม 

- ส่งเสริมเกษตรยัง่ยืน 
- เร่ิมส่งเสริมยางพารา 

- เพิ่มการส่งเสริมยางพารา 
- ประกนัราคาผลผลิต 
- ประกนัภยัพืชผล 
- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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 ก่อนปี 2500 เกษตรธรรมชาต:ิ พึ่งแรงงานคนและแรงงานสัตว์ พึ่งธรรมชาติ พึ่งผี 

ในยคุที่ผู้คนในจงัหวดันา่นสว่นหนึง่ซึง่เป็นชาวไทยวนท่ีสบืเชือ้สายมาจากล้านนาหรือคนเมอืงในปัจจบุนั อาศยักระจายอยู่
บริเวณที่ราบลุม่สองฝ่ังล าน า้นา่นและล าน า้สาขา   เพื่ออาศยัน า้จากแหลง่น า้เหลา่นัน้ท าการเกษตร ปลกูข้าว พืชผกั และ
ผลไม้ โดยใช้แรงงานสตัว์และแรงงานในครอบครัว จึงมกีารเลีย้งสตัว์จ าพวก ววั และควาย ไว้ใช้งานด้วย มีการพกัฟืน้พืน้ท่ี
เพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์พอที่จะลงมือผลิตในรอบใหม่ ต่อมาเมื่อมีผู้คนเพิ่มมากขึน้ เร่ิมมีการจัดการน า้แบบระบบเหมือง
ฝาย ที่ใช้แรงงานคนขุดสร้างเส้นทางน า้เข้าสู่พืน้ที่เพาะปลกู มีการก าหนดกฎระเบียบและกติกาการใช้น า้ และมีนาย
เหมืองเข้ามาดแูลการจดัสรรน า้ 

อีกกลุม่หนึง่เป็นชนเผา่ตา่งๆ สว่นใหญ่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางด้านเหนือและด้านตะวนัออกของจงัหวดั
ซึง่เป็นภเูขาสงู และได้ตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณดงักลา่ว ด ารงชีวิตด้วยการเพาะปลกูข้าวไร่และหาของป่า บางชนเผ่า เช่น ม้ง 
มีความสามารถในการเลีย้งสตัว์ สว่นชนเผ่าลัว๊ะ และ ไทยลือ้ มีทกัษะด้านหตัถกรรม  ชนเผ่ามลาบรี มีความสามารถใน
การเลีย้งสตัว์  จึงไมต้่องการพืน้ที่ท ากินมาก เนื่องจากได้อาศยัพืชและสตัว์อาหารที่อดุมสมบรูณ์จากป่าธรรมชาติในการ
ด ารงชีวิต 

ด้วยวิถีที่ต้องพึง่พิงธรรมชาติเป็นหลกั ทัง้ชาวพืน้ราบและคนที่สงูจะมีความเช่ือที่เคารพตอ่ธรรมชาติและมีประเพณีที่สง่ผล
ในการดแูลธรรมชาติ รวมทัง้พืชและสตัว์ซึง่ได้ถกูใช้มาเป็นอาหาร อาทิ การเลีย้งผีก่อนฤดกูาลเพาะปลกู เพื่อขอฝน ขอการ
คุ้มครองให้ผลผลติดี  และเลีย้งผีหลงัเก็บเก่ียวเพื่อแสดงความขอบคณุ ซึ่งมีการนบัถือทัง้ผีฟ้า ผีฝาย ผีไร่ ผีนา นอกจากนี ้
ยงัมีพิธีสูข่วญั ทัง้การสูข่วญัข้าว สูข่วญัควาย เพื่อระลกึถึงบญุคณุ และพิธีแฮกนา ของชาวนาที่ท าตอนหว่านกล้าและวนั
ปลกูนา  เพื่อขอพระแมธ่รณีให้ช่วยปกปักรักษาพืชผลให้พ้นจากภยัธรรมชาติ เป็นต้น 
 

 ปี 2500-2529 เกษตรแผนใหม่: เร่งผลิตพืชอาหารสตัว์ ใช้เทคโนโลย ีมีตลาดและแหล่งเงนิกู้   
                                             เร่ิมต่อสู้กับนายทุนรุกป่า 

มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค  เร่ิมใช้เทคโนโลยี สารเคมี เคร่ืองทุ่นแรง และสง่เสริมพืชเศรษฐกิจ ตาม
นโยบายเกษตรแผนใหม่ ตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 (ปี 2504-2509) ต่อมามีการตัง้สถาบนัเกษตรและสหกรณ์ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นแหลง่สนิเช่ือให้แก่เกษตรกรเพิ่มก าลงัในการลงทนุการผลิตในภาค
การเกษตร และยงัมีแหลง่เงินกู้ภายนอก มีการสง่เสริมพืชอาหารสตัว์ตามนโยบายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 (ปี 2520-2524) 
อาทิ ข้าวโพด และถัว่เหลอืง มีนายทนุเข้ามาสง่เสริมพืชในช่วงพกันา จ าพวก ถัว่ลสิง กะหล า่ และยาสบู  

ช่วงกลางของยคุนี ้(ปี 2518) เกิดความขดัแย้งทางการเมืองในประเทศลาว ผลกัดนัให้มีผู้อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ตามแนว
ชายแดน มีการตัง้ศนูย์ผู้อพยพในจงัหวดันา่น  มีการบกุรุกพืน้ท่ีป่าบริเวณรอบๆ ศนูย์ผู้อพยพ  น่านถกูประกาศเป็นพืน้ที่สี
แดง มีการตดัถนนสูพ่ืน้ท่ีป่าตามนโยบายความมัน่คง  จึงเร่ิมมีการขยายพืน้ท่ีเกษตรตามเส้นทางถนนและเขตพืน้ท่ีป่า  

ตอ่มาในช่วงปลายของยคุ ได้มีการเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 (ปี 
2525-2529 ) ระบบชลประทานจึงเร่ิมเข้ามาในบริเวณพืน้ท่ีราบ ท าให้มีน า้และท าการเกษตรได้เกือบตลอดปีสว่นพืน้ท่ีลาด
ชนัซึง่เคยมีป่าธรรมชาติปกคลมุ เร่ิมเปลีย่นไปเป็นพืน้ท่ีเพื่อเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจ  สว่นพืน้ที่สงู ยงัมีการปลกูข้าวไร่ ฝ้าย
เมือง พริก ข้าวโพดดอย ถัว่เขียวและถัว่เหลอืง  

ปัญหาการท าลายป่าไม้และปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเร่ิมปรากฏชัดขึน้ ผู้น าชุมชนในบางพืน้ที่เร่ิมลกุขึน้มารวมตวั
ต่อต้านนายทุนที่ต้องการบุกรุกท าลายป่า อย่างกรณีการต่อสู้ของชุมชนในอ าเภอปัว เมื่อปี 2518 นอกจากนี ้มีกลุ่ม
พระสงฆ์ซึง่น าโดยพระครูพิทกัษ์นนัทคณุออกจาริกธรรมทัว่เมอืงนา่น เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดแูลป่า
ไม้ จดุประกายให้การจดัการป่าชมุชนในจงัหวดัมีความชดัเจนขึน้  
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 ปี 2530-2549 เกษตรสับสน: จะเอาที่ท ากินหรือเก็บป่ารักษาต้นน า้  จะเลือกไม้ผล ข้าวโพดหรือยางพารา 
                                         สุขภาพแย่แต่ยงัใช้สารเคมี เกษตรอินทรีย์ไปได้ดีจริงหรือ 

ยคุนีเ้ป็นความขดัแย้งทางความคิดและในเชิงนโยบาย เนื่องจากนโยบายสง่เสริมพืชเศรษฐกิจก็ยงัคงเดินหน้า  เมื่อยาสบู
ซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจในช่วงที่แล้ว เร่ิมราคาตกต ่า  ก็หนัมาสง่เสริมไม้ผล อาทิ ส้ม ลิน้จ่ี ล าไย  มะม่วง และขยายพืน้ที่ปลกู
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  ในขณะท่ีภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน เร่ิมตื่นตวัด้านสิง่แวดล้อม มีการออกพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มีการประกาศเขตอนรัุกษ์แห่งแรกในจงัหวดัน่าน คือ อทุยานแห่งชาติ
ถ า้สะเกิน เมื่อปี 2539  แตเ่กษตรกรร้องเรียนวา่เป็นการประกาศทบัซ้อนพืน้ท่ีท ากิน  

ความท้าทายของปัญหาการเกษตรระดบัประเทศปรากฏชดัมากขึน้ จึงผลกัดนัไปสูก่ารก าหนดโยบายสง่เสริมเกษตรยัง่ยืน
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (ปี 2540-2544) 

ตลอดระยะเวลาในยคุนี ้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพเร่ิมเห็นชดัมากขึน้ กระแสการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมที่ก่อตวั
มาจากยคุที่แล้วก็เร่ิมขยายตวั มีกิจกรรมบวชป่า สบืชะตาแมน่ า้ เร่ิมมีเครือข่ายป่าชุมชน และเกิดองค์กรระดบัท้องถ่ินที่มี
บทบาทด้านการอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  ประกอบกับในช่วงปลายของยุคนี  ้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนญู พ.ศ.2540 ซึง่สง่เสริมบทบาทของชมุชนในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมท้องถ่ิน จึงท าให้กิจกรรมด้านการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับและบงัเกิดผลมากขึน้ กระทัง่ในปี 2544 นายป๋ัน อินหลี กลุม่บ้านหลวงหวงป่า ได้รับการ 
ยกยอ่งจากรางวลัลกูโลกสเีขียว นอกจากนี ้เครือขา่ยป่าชุมชนจงัหวดัน่านซึ่งมีประสบการณ์การท างานกว่า  20 ปี ก็ได้รับ
รางวลัเกียรติยศนีใ้นปีเดียวกนั   

ในช่วงหลงัของยคุนีม้ีนโยบายสง่เสริมยางพาราของรัฐบาล โดยส านกังานกองทนุสงเคราะห์สวนยาง (สกย.) เร่ิมเข้ามา
สง่เสริมยางพารา ในปี 2548 ในขณะท่ีมีเกษตรกรซึง่เร่ิมทดลองปลกูมาตัง้แต ่ปี 2538 ในพืน้ท่ีอ าเภอนาน้อยเร่ิมได้ผลผลติ
ชดัเจน แต่เกษตรกรสว่นใหญ่ก็ยงัคงรอดูผลจากเกษตรกรรุ่นแรกๆ   ในขณะที่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดก็ยงัคงเดินหน้า
ขยายพืน้ที่ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์รุกเข้าไปในพืน้ที่ป่าไม้  ไร่หมุนเวียนถูกเปลี่ยนมาเป็นไร่ถาวร จนในช่วงปลายยคุนี ้มี
พืน้ท่ีเกือบ 4 แสนไร่ มีการเผาไร่เพื่อเตรียมพืน้ท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเกินคา่มาตรฐานในช่วงฤดนูัน้ นอกจากนี ้มีการใช้ปุ๋ ยเคมี 
ประมาณ 50 ลติรตอ่ไร่  และสารเคมีก าจดัวชัพืช ประมาณ 2.5 ลิตรต่อไร่ ในช่วงการเพาะปลกูและบ ารุงรักษา ท าให้ต้อง
หยดุใช้น า้จากแหลง่น า้ที่กงัวลวา่มีการปนเปือ้นของสารเคมี  
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 ปี 2550-2555  เกษตรพาณิชย์: ข้าวโพดยงัมีราคา ม่ันใจยางพาราไปได้ไกล สู้ภยัพิบตัิ น้อมรับประชานิยม  

ในยคุนี ้แม้อาจถือเป็นยคุทองของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เพราะได้มีการก าหนดราคากลางไว้ หากเกษตรกรขายได้ต ่ากวา่ราคา
ดงักลา่ว รัฐจะมีการชดเชยส่วนต่างนัน้ ภายใต้โครงการประกนัรายได้เกษตรกร (หรือการประกนัราคาพืชผล : ข้าวนาปี 
ข้าวโพด และมันส าปะหลงั)  นอกจากนี ้ยังอยู่ภายใต้โครงการรับจ าน าผลผลิตการเกษตร และเป็นพืชน าร่องภายใต้
โครงการประกันภยัพืชผล แต่ผลที่เกิดขึน้ในทางปฏิบัติยงัไม่ราบร่ืน จนน าไปสู่การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดฯ  
ติดตามการท างานท่ีไมเ่ป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ และเจรจาตอ่รองการชดเชยความเสยีหายของผลผลติจากภยัธรรมชาติ  

ตลอดช่วงปลายยคุที่แล้วจนถึงยคุนี ้เกษตรกรต้องเผชิญทัง้ภยัแล้งและน า้หลากเกือบทกุปี โดยในปี 2554 ได้ประสบภยัน า้
หลากถึง 2 ครัง้ และภยัแล้ง 1 ครัง้ ในรอบปีเดียวกนั สร้างความเสียหายต่อพืน้ที่การเกษตร รวม 4.2 แสนไร่ อย่างไรก็ดี 
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดก็ได้รับการชดเชยความเสยีหายดงักลา่ว  นอกจากนี ้เกษตรกรยงัเผชิญในเร่ืองสขุภาพชดัขึน้ โดย
ตรวจพบว่าเกษตรกรร้อยละ 60 มีสารเคมีตกค้างในเลือด ในระดับที่มีความเสี่ยง  และผลกระทบผลต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม ปรากฏดินถล่มกระจายอยู่ในพืน้ที่ปลกูที่ลาดชนั ปัญหาฝุ่ นควนัขนาดเล็กปนเปื้อนในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
ในช่วงเผาไร่เตรียมเพาะปลกู ซึง่ท าให้มีผู้ ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึน้ในช่วงนัน้ 

จากผลกระทบและปัญหาที่ได้สัง่สมมาเร่ือยๆ จังหวดัน่านได้ทบทวนผลที่เกิดขึน้และเ ร่ิมโครงการส่งเสริมการปลกูพืช
ทดแทนข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ในปี 2550 โดยเลือกยางพาราเป็นพืชทดแทน ประกอบกับเกษตรกรเร่ิมมัน่ใจผลผลิตจาก
ยางพารา มีผลให้มีพืน้ที่ปลกูยางพาราเพิ่มขึน้ เป็น 0.71 แสนไร่ ในปี 2552 จนถึงปี 2554  มีพืน้ที่ปลกูยางพารา 1.31 
แสนไร่  ในขณะที่พืน้ที่ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์เร่ิมลดลงมาตัง้แต่ปี 2552 จาก 8.50 แสนไร่ ลงมาเหลือ 7.09 แสนไร่ ในปี 
2554 โดยจงัหวดันา่นได้จดัสรรเงินงบประมาณสนบัสนนุโครงการนี ้ จดัซือ้กล้ายางแจกเกษตรกรอยา่งตอ่เนื่อง  ซึง่สอดรับ
กบันโยบายการสง่เสริมยางพารากว่า 2 แสนไร่ในภาคเหนือ  และในปี 2553 จงัหวดัน่านเร่ิมมีการปรึกษาหารือเก่ียวกบั
ความมัน่คงทางอาหาร เพื่อเพิ่มการพึง่ตนเองในด้านการผลติพืชอาหารและลดการน าเข้าอาหารจากภายนอก 

ส าหรับกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง มีศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตรยัง่ยืนเกิดขึน้กระจายในพืน้ท่ี เกษตรกรบางรายได้หนัมาปรับเปลีย่นวิถีการผลติ และคอ่ยๆ ขยายผลแก่ผู้สนใจ 
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5.3 ภาพอนาคตการเกษตรจังหวัดน่าน  
ผลจากการศกึษาข้อมลู การค้นหาปัจจยัขบัเคลือ่น และการระดมความคิดเห็นจากกลุม่ต่างๆ  สรุปปัจจยัส าคญัๆ ที่มีผล
ตอ่การพฒันาการเกษตรจงัหวดันา่นในอนาคต  โดยเฉพาะทิศทางของนโยบายประเทศ  ภาวะตลาด และการปรับตวัของ
เกษตรกร  ซึ่งมีความไม่แน่นอนและอาจผนัแปรไปในทิศทางต่างๆ    โดยสามารถจดัท า “ภาพอนาคตการเกษตรจงัหวดั
นา่น 2565” ได้จ านวน 4 ภาพ (ดงัภาพท่ี 5.4)  แต่ละภาพเป็นการน าเสนอเร่ืองราวอนัมีโอกาสจะเกิดขึน้จากอิทธิพลของ
ปัจจยัดงักลา่วและปัจจยัอื่นๆ ซึง่มีทิศทางแตกตา่งกนัในแตล่ะภาพ (ดงัตารางที่ 5.2) 

ภาพคิดใหญ่   เกิดจากการเติบโตของเกษตรกรรายใหญ่  ด้วยการขบัเคลือ่นจากนโยบายสนบัสนนุการลงทนุ
ด้านการเกษตร  ผลติสนิค้าเพื่อการสง่ออก 

ภาพคิดไกล  เกิดความร่วมมือระหวา่งเกษตรกรรายยอ่ยกบัเกษตรกรรายใหญ่และหนว่ยงานตา่งๆ  ภายใต้
ข้อตกลงเพื่อผลติสนิค้าที่เป็นธรรมและได้มาตรฐาน ออกสูต่ลาดภายนอกประเทศ    

ภาพคิดใหม่ เกิดจากการรวมกลุม่ของเกษตรกรรายยอ่ย ที่ได้รับการสง่เสริมการเกษตรแบบยัง่ยืนเพื่อผลติ
อาหารและผลติภณัฑ์การเกษตร  สูล่กูค้าเฉพาะกลุม่ในประเทศ 

ภาพคิดหนัก   เกิดจากการขยายตวัของเกษตรกรรรุ่นใหม ่ ที่น าความรู้และเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิม่
ผลผลติ  ป้อนตลาดภายในประเทศ   

 
 
 

 

 
 

 ภาพที่ 5.4  ภาพอนาคตการเกษตรจงัหวดันา่น พ.ศ. 2565 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

การเกษตร 
จงัหวดัน่าน 

2565 
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ตารางที่ 5.2  ทิศทางของปัจจยัที่ส าคญัในแตล่ะภาพอนาคต 
ปัจจัยขับเคล่ือน  ภาพคิดใหญ่ ภาพคิดไกล ภาพคิดใหม่ ภาพคิดหนัก 
การปรับตัวของ
เกษตรกร 

- เกษตรกรรายย่อยไม่
สามารถแข่งขนัได้ 

- เกษตรกรรายย่อยร่วมมือ
กบัเกษตรรายใหญ่และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- เกษตรกรรายย่อย 
รวมตวักนั 

- เกษตรกรรุ่นใหม่เกิดขึน้
ตอ่เน่ือง 

ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยี 

- โครงสร้างพืน้ฐานและ
เครือข่ายการคมนาคม
ถกูเร่งพฒันาขึน้ 

- เทคโนโลยีการผลิตเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

- เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ผสานผสานกบัภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมี
บทบาทสงู 

ภาวะตลาด - การแข่งขนัสงู - ความร่วมมือและข้อตกลง
ท่ีเป็นธรรม 

- สินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม
และสินค้าเพ่ือสขุภาพ 
ได้รับความนิยม  

- ตลาดภายในประเทศ
ขยายตวั 

สภาพแวดล้อม - พืน้ท่ีเกษตรขนาดใหญ่  - พืน้ท่ีต้นน า้ได้รับการฟืน้ฟู - แหล่งทอ่งเท่ียวทาง
ธรรมชาตขิยายตวั  

- ภยัธรรมชาตยิงัเกิดขึน้
ตอ่เน่ือง 

ทศิทางนโยบาย - สนบัสนนุการลงทนุ
ด้านการเกษตร  

- ก าหนดเขตและควบคมุ 
การใช้ท่ีดนิอย่าง
เหมาะสม 

- ส่งเสริมเกษตรยัง่ยืนและ
วสิาหกิจชมุชน 

- ส่งเสริมการศกึษา การ
วจิยัและพฒันาด้าน
การเกษตร 

 

ภาพอนาคตการเกษตรจงัหวดัน่าน พ.ศ.2565 อนัแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวต่างๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ในอีก 10 ปีข้างหน้า 
ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยขบัเคลื่อนที่ส่งผลไปในทิศทางต่างกันนัน้ อาจเกิดขึน้มากกว่า 1 ภาพในช่วงเวลา
เดียวกัน  หรืออาจเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปเป็นอีกภาพหนึ่งก็ได้  หากปัจจัยขบัเคลื่อนบางประเด็นมีทิศทางและอิทธิพล
เปลีย่นแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้    
 

ภาพที่ 1 คิดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรรายใหญ่ถือครองท่ีดนิ  

พืน้ท่ีเกษตรในบริเวณที่ลาดชนัและพืน้ท่ีที่สงูซึ่งเกษตรกรรายย่อยท ากินอยู่  เร่ิมเปลี่ยนมือไปสูก่ารถือครองของเกษตรกร
รายใหญ่และกลุม่ทนุภายนอก ซึง่เข้ามาหาที่ดินราคาถกูจากการเอือ้ประโยชน์กบัผู้มีอ านาจในท้องถ่ินและจงัหวดั  เพื่อท า
การเพาะปลกูพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการสง่ออก โดยอาศยัระบบการจดัการแปลงเกษตรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมยั และ

“พืน้ทีก่ารเกษตรถูกครอบครองโดยเกษตรกรรายใหญ่ 
ท าการผลิตพืชเชิงเดีย่ว ดว้ยระบบการจดัการดว้ย
เทคโนโลยีและอาศยัแรงงานจากประเทศเพือ่นบา้น   
มีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทีท่นัสมยั   
โดยไดร้บัการอดุหนนุและส่งเสริมการลงทนุจากภาครฐั” 
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อาศยัแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  ที่เลือกเข้ามาหานายจ้างที่ให้ค่าแรงแพงกว่าในประเทศไทย   แต่ก็ยงัเป็นการจ้าง
งานแบบชัว่คราวตามฤดกูาลผลติ เพื่อลดข้อผกูพนัเร่ืองสวสัดิการและการดแูลความเป็นอยูข่องแรงงาน 

ด้วยความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ระหว่างรัฐบาลกบักลุ่มธุรกิจการเกษตรและเกษตรกรรายใหญ่ น าไปสูม่ีการประกาศพืน้ที่
พิเศษในรูปแบบนิคมเกษตรกรรม สนบัสนนุและเร่งการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การชลประทาน พฒันาศกัยภาพการผลติ
และการแปรรูปผลผลติในพืน้ท่ี 

เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู ค้าขายไร้พรมแดน 

ภายใต้ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้พืชเศรษฐกิจของจงัหวดัน่านโดยเฉพาะยางพาราต้อง
เผชิญกบัการแขง่ขนักบัสนิค้าราคาถกูกวา่จากประเทศเพื่อนบ้าน จึงปรับตวัและหนัมาสง่ออกผลิตภณัฑ์ยางพาราแทนน า้
ยางข้นและแผน่รมควนั  ในขณะท่ียงัคงเดินหน้าผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพื่อป้อนโรงงานผลติอาหารสตัว์ภายในประเทศ ที่มี
แนวโน้มความต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพิ่มขึน้  จากผลของตลาดสง่ออกไก่เนือ้และไก่ไข่ขยายขึน้ทกุปี จนต้องน าเข้า
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากประเทศเพื่อนบ้าน  

จังหวดัน่าน ยงัคงเผชิญกับปัญหาความมัน่คงทางอาหาร  จึงได้หนัไปน าเข้าผกั ผลไม้ และสินค้าอาหารราคาถูกจาก
ประเทศเพื่อนบ้านแทนการขนส่งมาจากภาคอื่นๆ ของประเทศ  เนื่องจากพืน้ที่ชายแดนอย่างเช่นจังหวัดน่าน ยังได้
ประโยชน์จากการเช่ือมโยงโครงขา่ยการคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบ้าน ในการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลผลิตการเกษตร
ในภมูิภาคได้ง่าย  

ชุมชนท้องถิ่นค่อยๆ ล่มสลาย   

เกษตรกรรายย่อยเผชิญกบัภาวะขาดแคลนแรงงานในครัวเรือนและขาดการสืบทอดอาชีพเกษตร  คงเหลือแต่เกษตรกร
สงูอายมุากขึน้เร่ือยๆ  ไมอ่าจปรับตวัและอยูร่อดในสถานการณ์ที่มีการแขง่ขนัสงูได้  การเกษตรในแปลงขนาดเลก็  ซึง่ไมม่ี
การพฒันาและควบคมุคณุภาพผลผลิต ท าให้ถกูกดราคา  และยังต้องประสบกบัภยัธรรมชาติหลายครัง้หลายครา  จึงมี
การรวมตวัเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐอยู่บ่อยครัง้  แต่กระนัน้ก็ไม่สามารถทดัทานต่อการเคลื่อนตวัของกลุม่ทนุ
รายใหญ่ได้  ชมุชนท้องถ่ินคอ่ยๆ เปลีย่นแปลงและลม่สลาย 

พืน้ท่ีต้นน า้เส่ือมโทรม 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพืน้ที่ต้นน า้ด าเนินไปไร้ทิศทางและไม่อาจควบคมุได้  ท าให้สญูเสียความสามารถในการ
ควบคมุปริมาณน า้และชะลอการไหลของน า้ เกิดภยัน า้หลากและดินถลม่เป็นประจ า  สิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง  แหลง่พืชและสตัว์อาหารตามธรรมชาติถกูท าลายลงไป   
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เกษตรมีมาตรฐาน 

แม้ตลาดอาเซียน รวมทัง้จีน ญ่ีปุ่ นและเกาหล ีได้ขยายตวัมากขึน้ แตต่ลาดในแถบยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ก็ยงัเป็น
ตลาดใหญ่  ที่ต้องการสินค้าเกษตรที่มีคณุภาพ  ได้มาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร ทัง้ในด้านแหลง่ผลิต การใช้ปัจจัย
การผลติ และผลผลติ  จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับการสง่เสริมให้เข้าระบบมาตรฐานและ
พฒันาศกัยภาพด้านการตลาด  บางรายมีข้อตกลงร่วมกบัเกษตรกรรายใหญ่หรือผู้สง่ออกโดยภาครัฐคอยก ากบัดแูล    

เกษตรกรรายย่อยได้รับการดูแล 

เกษตรกรรายยอ่ยซึง่เคยออ่นล้ากบัการประสบภยัพิบตัิและภาวะที่มีการแขง่ขนัสงู  กลบัได้รับการดแูลเอาใจใส่จากภาครัฐ  
มีการพฒันาศกัยภาพบคุคล การวางแผนด้านแรงงาน การพฒันาศกัยภาพการผลิต  รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวตักรรมที่เหมาะสมซึง่มีการหนนุเสริมจากภาคเอกชน  สว่นการด าเนินงานตามนโยบายการจดัการที่ดินโดยชุมชนและ
พฒันาแหลง่น า้มีความก้าวหน้า เอือ้ตอ่การผลติสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์สูต่ลาดที่กว้างขึน้   เตรียมความพร้อมต่อการ
เปิดเสรีสนิค้าเกษตรเต็มรูปแบบ 

ร่วมมือจัดการเกษตรยั่งยืน 

นอกจากความร่วมมือระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ ภายในประเทศแล้ว ยงัเกิดความร่วมมือในการพฒันาการเกษตรอย่างยัง่ยืน
เพื่อสร้างฐานการผลิตร่วมกันระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยก าหนดเขตการใช้ที่ดินเกษตร ใช้
มาตรการจูงใจและสนบัสนนุให้เกษตรกรท าการเกษตรอย่างยัง่ยืน จังหวดัน่านได้เร่ิมทบทวนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การเกษตร  โดยเฉพาะลุม่น า้ชัน้ 1 ในพืน้ที่ต่างๆ มีการจดัท าระบบฐานข้อมลูเชิงพืน้ที่  อดุหนนุเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถี
การผลิตและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินให้เหมาะสมในแต่ละพืน้ที่   ควบคู่กับมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายในการ
ควบคมุการใช้ที่ดินอยา่งจริงจงั 

ทุกภาคส่วนร่วมฟ้ืนฟูพืน้ท่ีต้นน า้ 

หนว่ยงานรัฐเดินหน้าฟืน้ฟูป่าต้นน า้จริงจงั  มี “กองทนุต้นน า้นา่น” เป็นกลไกบริหารจดัการความร่วมมือและทรัพยากรจาก
ภาคสว่นตา่งๆ ลงสูช่มุชนท้องถ่ิน เครือขา่ยอนรัุกษ์ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการดแูลรักษาพืน้ที่ต้นน า้ โดยได้รับ
หนนุเสริมจากธุรกิจการเกษตรรายใหญ่ และกิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) ของภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ   ไปพร้อมๆ กบัการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การจดัการน า้และฟืน้ฟตู้นน า้ของภาครัฐ 

  

“เกษตรกรรายย่อย รายใหญ่ และภาครฐั 
ร่วมมือกนัภายใตข้้อตกลงทีเ่ป็นธรรม  
มีขีดความสามารถในการแข่งขนักบัภายนอก   
ด าเนินการผลิตควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
และควบคมุมาตรฐานการเกษตรทีเ่ข้มงวดอย่างครบวงจร” 
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สินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ ราคาดี เป็นท่ีต้องการ 

กลุม่ผู้บริโภคหนัมาใสใ่จสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ สง่ผลให้เครือข่ายตลาดสินค้าสีเขียว (Green Market) ในจงัหวดัน่าน
คอ่ยๆ ขยายจากโรงพยาบาล หนว่ยงานราชการและสถานศึกษา  ไปสูต่ลาดนดัและตลาดในชุมชนต่างๆ นอกจากนี ้ยงัมี
นกัท่องเที่ยวเป็นกลุ่มลกูค้ารายใหญ่ เนื่องจากแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติขยายตวั นกัท่องเที่ยวเข้ามามากขึน้ ส่วน
แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมซึ่งอยู่ในชุมชนเมืองและชนบทต่างๆ ได้รับการจดัการโดยชุมชนมีสว่นร่วม  ก็เป็นตลาดที่
ส าคญัเช่นกนั 

เกษตรกรรายย่อยหันหน้าเข้าหากัน    

นบัเป็นโอกาสของเกษตรกรรายย่อยที่ยงัลงัเลในการตดัสินใจเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นเกษตร
อินทรีย์  หนัหน้าเข้าหากนัเพื่อสร้างเครือขา่ยการผลติและการตลาดที่กว้างขึน้  รวมถึงการใช้ปัจจยัการผลติร่วมกนัอนัเป็น
การลดต้นทนุ ทัง้นี ้ได้รับการหนนุเสริมจากศนูย์เรียนรู้และศนูย์ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีอยูใ่นจงัหวดันา่น  และกระจายเพิ่มขึน้
เร่ือยๆ  พฒันาจนเป็นแหลง่ศกึษาดงูานท่ีส าคญัของเกษตรกร รวมทัง้นกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามาในช่วงฤดกูาลทอ่งเที่ยว 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการสืบค้นและน าไปปรับใช้  โดยเฉพาะการคัดชนิดพนัธุ์ที่เหมาะสมกับพืน้ที่และการยืดอายุ
ผลผลติหลงัเก็บเก่ียว  สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ตา่งๆ ได้รับการปรับปรุงภาพลกัษณ์และบรรจุภณัฑ์ โดยมีเร่ืองราวของ
ภมูิปัญญา วิถีการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม คณุคา่ทางโภชนาการและทางสงัคม   

สวัสดกิารเกษตรกร 

สภาเกษตรกรมีบทบาทในการขบัเคลื่อนนโยบายจงัหวดัรวมถึงนโยบายประเทศ เพื่อสร้างความมัน่คงแก่ภาคการเกษตร  
ทัง้เกษตรกร ตลาด และมาตรฐานสินค้าเกษตร  มีการจัดท าฐานข้อมูลการเกษตรในชุมชนต่างๆ ที่ครอบคลุมข้อมูล
ครัวเรือนเกษตรกร แรงงาน ภูมิปัญญา พืน้ที่การผลิต ต้นทุน และผลผลิตทางการเกษตร  น าไปสู่การพัฒนากองทุน
สวสัดิการเกษตรกร  บางชุมชนได้น ากองทุนอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมเข้ามาสมทบและจัดรูปแบบการบริหารจัดการให้เป็นแบบ
เดียวกนั  เพื่อเพิ่มศกัยภาพการด าเนินงานของกองทนุให้ตอบสนองตอ่ความต้องการและได้รับผลประโยชน์ที่สงูขึน้ 

ร่วมฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

ภาพของสงัคมและชมุชนท่ีพฒันาไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คอ่ยๆ ปรากฏชดัขึน้  บนฐานของสงัคมที่เข้มแข็ง 
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลควบคู่ไปกับกระบวนการผลิต  แม้จะเคยเป็นภยัคุกคามที่ส าคญัในอดีต  แต่ในอนาคตนี ้วิถี
การเกษตรจะกลบัมาเป็นเกราะป้องกนัคณุภาพสิง่แวดล้อม  ที่ได้ก่อให้ประโยชน์โดยตรงแก่ชมุชนท้องถ่ิน   

“เกษตรกรรายย่อยรวมตวักนั 
สภาเกษตรกรมีบทบาท ร่วมวางแผนการผลิตและจดัการตลาด 
ท าการผลิตดว้ยการผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพ่ิมมูลค่าสินคา้ ป้อนตลาดสินคา้เพือ่สขุภาพและสินคา้ 
เพือ่ส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้ตลาดนกัท่องเทีย่ว” 
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เกษตรกรรุ่นใหม่  

ในยคุที่คนรุ่นใหมห่นัมาสนใจท าการเกษตรมากขึน้ บางสว่นเป็นลกูหลานเกษตรกรจงัหวดันา่นที่ไปศกึษาตอ่แล้วกลบัมา  
โดยหวงัจะน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้  โดยขาดการถ่ายทอดและสบืสานภมูิปัญญาท้องถ่ิน   และยดึติดกบัการใช้ชีวติ
แบบคนรุ่นใหม ่ อาศยัสิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวติ  ยดึติดเครือขา่ยสงัคมเครือขา่ยออนไลน์  โดยละเลยการสบื
สานวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินและสมัพนัธ์ในชมุชน  จึงยากทีจ่ะเข้าเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนท้องถ่ินดัง้เดิม 

การเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม ่จึงอาศยัเทคโนโลยีการสือ่สารท่ีทนัสมยัเป็นสือ่หลกั  มีการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมลูกนั
อยา่งกว้างขวาง  น าไปสูก่ารตลาดรูปแบบใหม ่ท่ีอาศยัเทคโนโลยีการสือ่สารด้วยเช่นกนั 

เทคโนโลยีก้าวไกล มุ่งวิจัยและพัฒนา   

เกษตรกรรุ่นใหมม่ีทกัษะในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการผลิต  เน้นการจดัการแปลงเกษตรแบบปิดและแปลงเกษตร
ขนาดเล็ก  สามารถให้ผลผลิตอย่างเต็มที่และต่อเนื่องตลอดปี  ลดการใช้ทรัพยากรน า้และอื่นๆ  ใช้พลงังานทางเลือก
รวมถึงการหมนุเวียนทรัพยากรและวสัดเุหลอืใช้น ากลบัมาใช้ใหม่มากขึน้   ในขณะท่ีนโยบายภาครัฐเร่งการผลติพืชอาหาร
และพืชพลงังานเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศ ให้ความส าคญัต่อศึกษาวิจยัด้านการเกษตร การพฒันาเทคโนโลยี การ
สนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษาในภมูิภาคตา่งๆ เป็นหนว่ยงานด าเนินการ เพื่อให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน   
รวมทัง้สง่เสริมและพฒันาพนัธุ์ทัง้ในแปลงทดลองและแปลงเกษตรกร    

ตัง้รับและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

จากบทเรียนการประสบภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ  ท าให้จงัหวดันา่นกลบัมาทบทวนนโยบายและ
หามาตรการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ โดยเฉพาะมาตรการเฝ้าระวงัและเตือนภยัที่อาศยัการสือ่สารด้วยข้อมลูที่เข้าใจได้ง่าย  
เผยแพร่ผา่นสือ่รูปแบบตา่งๆ ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย พร้อมตัง้กองทนุประกนัภยัผลผลติในจงัหวดั  แทนรูปแบบการบริหาร
จดัการโดยหนว่ยงานสว่นกลาง  เพื่อให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรได้รวดเร็วและเป็นธรรมมากขึน้   

 

 

 

 

“เกษตรกรรุ่นใหม่ ท าการผลิตโดยปรบัใช้ความรู้ 
และเทคโนโลยีเพือ่เพ่ิมผลผลิตในแปลงเกษตร  
เรียนรู้และแลกเปลีย่นข้อมูลผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
โดยขาดการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
และตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติัทีเ่กิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง” 
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5.4 ทางเลือกในการพัฒนาการเกษตรจังหวัดน่าน 
การพฒันาประเทศในช่วงที่ผา่นมา เผชิญกบัภาวการณ์เปลีย่นแปลงด้านตา่งๆ อย่างรวดเร็วและสง่ผลกระทบรุนแรงมาก
ขึน้เร่ือยๆ จึงมีการน าหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการพฒันามาตัง้แต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบนั  ซึ่งมุ่ง
ให้สงัคมมีความสขุ มีความเสมอภาค มีภมูิคุ้มกนัตอ่การเปลีย่นแปลง ซึ่งจงัหวดัน่านก็ได้รับอิทธิพลจากนโยบายประเทศ
มาโดยตลอด ส าหรับทิศทางการพฒันาประเทศในอนาคต มีแนวโน้มที่จะยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  โดย
อาจปรับยทุธศาสตร์ตา่งๆ ให้เหมาะกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นไป 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านการเกษตรจงัหวดัน่าน ที่สะท้อนผ่านภาพอนาคตการเกษตรจงัหวดัน่าน 2565 
ทัง้ 4 ภาพ แต่ละภาพจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสขุในจงัหวดัน่านแตกต่างกัน
ออกไป (ดงัตารางที่ 5.3)  โดยภาพคิดใหญ่จะมีประโยชน์เดน่ชดัในด้านการให้ผลผลติจากพืน้ท่ีเกษตร แตจ่ะสง่ผลกระทบ
ตอ่ระบบนิเวศและวฒันธรรมอยา่งรุนแรง  ภาพคิดไกลจะให้ประโยชน์ด้านต่างๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป  ภาพคิดใหม่ไม่ได้
เกิดประโยชน์ด้านผลผลิตการเกษตร แต่ให้ประโยชน์เด่นชดัในด้านสงัคมวฒันธรรมควบคู่กบัระบบนิเวศที่ค่อยๆ ฟืน้ตวั 
ส่วนภาพคิดหนักจะค่อยๆ ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศเกษตร แต่จะส่งผลกระทบต่อสงัคมและระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติอยา่งตอ่เนื่อง 

  ตารางที่ 5.3   การเปลีย่นแปลงบริการของระบบนเิวศและความอยูด่ีมีสขุในอนาคต 

 คิดใหญ่ คิดไกล  คิดใหม่ คิดหนัก  
บริการของระบบนิเวศป่าไม้     

การให้ผลผลิต     
การรักษาสภาพแวดล้อม     
การด ารงวฒันธรรม 

    
บริการของระบบนิเวศเกษตร     

การให้ผลผลิต 
    

การรักษาสภาพแวดล้อม     
การด ารงวฒันธรรม 

    
ความอยู่ดีมีสุข     
ความมัน่คง     
การมีสิ่งพืน้ฐานในการด ารงชีวติ     
สขุภาพดี     
สงัคมน่าอยู่ 

    

สญัลกัษณ์:  เพ่ิมขึน้ชดัเจน/รวดเร็ว     คอ่ยๆ เพิ่มขึน้           ไมเ่ปลี่ยนแปลง   คอ่ยๆ ลดลง     ลดลงชดัเจน/รวดเร็ว 

 

ด้วยแตล่ะภาพมีเหตมุีผลที่ก่อจะให้เกิดทัง้ประโยชน์ (Potential benefits) และผลกระทบ (Inadvertent consequences) 
การตดัสินใจ การขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรของจังหวัดน่าน ให้ระบบนิเวศยังคงอ านวยประโยชน์และให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข  จึงต้องตระเตรียมทางเลอืกในการรับมือกบัสิง่ที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ไว้ลว่งหน้า เพื่อการผลกัดนัให้สิ่ง
ที่ประโยชน์เกิดชดัเจนขึน้ และพลกิวิกฤตเป็นโอกาสหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้    
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1) แนวทางการพัฒนาส าหรับภาพคิดใหญ ่
ภาพคิดใหญ่: เกษตรแปลงขนาดใหญ่ จัดการง่ายขึน้ ต้นทุนการผลิตลดลง จ านวนผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึน้ ภาวะ
เศรษฐกิจดี ป่าตน้น ้าถูกบกุรุกและละเลย ระบบนิเวศเสือ่มโทรม เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและชมุชนทอ้งถ่ิน 

 การจัดการที่ดนิ  

ทบทวนสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ผสมผสานกับข้อมูลทางวิชาการ
และกระบวนการทางสงัคม เพื่อระบรุะดบัความอ่อนไหว ความเสี่ยงภยัด้านต่างๆ และความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์  รวมทัง้น าไปใช้ในการวางแผนทัง้ระดบัจังหวดัและระดบัท้องถ่ิน เพื่อก าหนดเขตการใช้ที่ดินและ
แบบแผนการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร พร้อมมาตรการตา่งๆ  ได้แก่ การถือครองที่ดิน การจงูใจเพื่อลดการเปลีย่น
ผู้ ถือครองที่ดิน  และการจดัเขตเกษตรกรรมชมุชน 

 การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย  

เพ่ิมความม่ันคงแก่เกษตรรายย่อย  ด้วยการเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหาร  พัฒนาระบบการจัดการน า้
ระดบัชมุชน เพิ่มประสทิธิภาพการผลติให้ได้ตลอดปี และจดัให้มีกองทนุสนบัสนนุเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีการผลิตร่วมกัน  ในชุมชนหรือระหว่างชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
รวมทัง้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรอย่างรอบด้าน ในการตดัสนิใจเข้าร่วมระบบเกษตรพนัธะสญัญาและการ
ตดัสนิใจวางแผนด้านอื่นๆ 

 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพืน้ที่ต้นน า้  

ต้ัง “คณะกรรมการลุ่มน ้าย่อย” เพื่อเป็นกลไกจดัการลุม่น า้ต่างๆ  ให้มีการส ารวจและการจดัท าฐานข้อมลูเชิง
พืน้ท่ี  วิเคราะห์สถานการณ์พืน้ท่ีต้นน า้ โดยเฉพาะพืน้ที่ลุม่น า้ชัน้ 1 เอ  พืน้ที่ลุม่น า้ชัน้ 1 รวมถึงพืน้ที่อนรัุกษ์ และ
พืน้ท่ีซึง่มีคณุคา่อนัควรอนรัุกษ์  แสดงสภาพความสมบรูณ์ของพืน้ที่ ปัญหาความเสื่อมโทรม ปัญหาข้อขดัแย้งใน
การใช้ที่ดิน  เพื่อน าไปสูก่ารวางแผน การแก้ไขปัญหาและการจดัการแตล่ะพืน้ท่ี   

2) แนวทางการพัฒนาส าหรับภาพคิดไกล 
ภาพคิดไกล: เกิดกระบวนการผลิตและผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน พืน้ที่ป่าต้นน า้และแหล่งน า้ได้รับการฟื้นฟ ู  
ลดความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ  แตต้่นทนุการผลติทางการเกษตรจะสงูขึน้ 

 การสนับสนุนการปฏิบัตทิี่ดีทางเกษตร 

สนับสนุนการเกษตรที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ   อุดหนุนหรือจูงใจเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภยัและรักษาสิ่งแวดล้อมเช่ือมโครงเครือข่ายการซือ้ขายปัจจยัการผลิตและผลผลิต  พฒันา
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการขนสง่  เพื่อช่วยลดต้นทนุการผลิต  ควบคุมและลดสารเคมีทางการเกษตร  ทัง้
ผู้จ าหนา่ยและเกษตรกรผู้ซือ้  โดยให้มีการซือ้ขายผ่านระบบกลุม่  เพื่อควบคมุปริมาณและลดการโฆษณาหรือจูง
ใจเกษตรกรจากผู้ผลติ 

 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

พัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ  เก่ียวกบัมาตรฐานสนิค้า  ข้อตกลง  และมาตรการกีดกนัการค้าที่
ไมใ่ช่ภาษี  พฒันาความร่วมมือในลกัษณะความเป็นหุ้นสว่นกบัประเทศอื่นๆ  รวมทัง้สง่เสริมการศึกษา วิจยั และ
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ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับต่างประเทศ การสร้างเสริมสมรรถนะที่ส าคัญให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบตัิงานด้านการเกษตรตา่งประเทศอยา่งเป็นระบบ  โดยมีศนูย์บริการแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จในจงัหวดั  

 การพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อม  

ขยายเครือข่ายสิ่งแวดล้อมระดับลุ่มน ้าและระดับภูมิภาค  เพื่อจดัการทรัพยากรธรรมชาติ อนัเป็นฐานการ
ผลติและฐานในการด ารงชีวิต อยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ และน า้  ผ่านเครือข่ายท้องถ่ินและเครือข่าย
องค์กรระหวา่งประเทศ  รวมทัง้การเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อมและสบืสานวฒันธรรมประเพณีร่วมกนั 

3) แนวทางการพัฒนาส าหรับภาพคิดใหม ่
ภาพคิดใหม:่ ผลผลติการเกษตรมีความหลากหลายและมีคณุภาพ สภาพแวดล้อมได้รับการดแูลเอาใจใส ่สงัคมเกษตรกร
เข้มแขง็ แตผ่ลผลติการเกษตรมีจ านวนจ ากดัและราคาแพง 

 การพัฒนาสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมแบรนด์สินค้าท้องถิน่ ทัง้ผลผลติและผลิตภณัฑ์การเกษตร  ให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคยคุใหม่ที่ค านึงถึง
สขุอนามยัและความปลอดภยัในการบริโภค และดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึน้   ด้วยนวตักรรมและภมูิปัญญาใน
การพฒันาสนิค้า บรรจภุณัฑ์ และบริการท่ีเก่ียวเนื่อง ประชาสัมพันธ์คุณค่าและคุณภาพของสินค้าท้องถิ่น ให้
เป็นท่ีรู้จกั และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภค   

 การเพิ่มโอกาสแก่เกษตรกร 

ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร  ให้ครอบคลมุข้อมลูพืน้ฐานและวิถีการผลิต และยกระดบัศนูย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นศนูย์ข้อมลูและบริการด้านการเกษตร   สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิจมหภาค ให้เกือ้กูลกนั  เร่ิมจากการเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตที่ยัง่ยืนกบัการบริโภคที่ยัง่ยืน  
เช่ือมโยงระหวา่งชนบทกบัเมือง  รวมถึงการเช่ือมโยงกบัภาคการท่องเที่ยวที่ยัง่ยืนและตลาดสินค้าสีเขียว (Green 
Market) ที่กว้างขวางขึน้      

 การตอบแทนคุณชุมชนต้นน า้ 

ปรับใช้หลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) เพื่ออุดหนุนงบประมาณและสนบัสนุนความช่วยเหลือใน
รูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนต้นน า้ซึ่งท าหน้าที่ดูแลรักษาระบบนิเวศต้นน า้  โดยมีการก าหนดกติการ่วมกัน ระหว่าง
ชมุชนต้นน า้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและภาควิชาการ กบัผู้ ได้รับประโยชน์กลางน า้และปลายน า้ รวมทัง้ภาค
ธุรกิจเอกชน เพื่อเป็นหลกัประกนัความยัง่ยืนของระบบนิเวศและชมุชน 

4) แนวทางการพัฒนาส าหรับภาพคิดหนัก 
ภาพคิดหนกั:  ผลผลติการเกษตรตอ่ไร่สงูขึน้  ใช้ทรัพยากรการผลติคุ้มคา่  แต่วิถีชุมชนท้องถ่ินต่างคนต่างอยู่  ภมูิปัญญา
และประเพณีขาดการสบืทอด  อีกทัง้ต้องเผชิญกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติอยา่งตอ่เนื่อง 

 การสร้างสังคมเรียนรู้  

ส่งเสริมสังคมที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับสงัคม วิถีการเกษตร เทคโนโลยี 
ธรรมชาติและอื่นๆ อยา่งเช่ือมโยงและให้รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาการกระบวนการจัดความรู้ ระหว่าง
คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อลดช่องว่างระหว่างรุ่นและค้นหาช่องว่างความรู้ระหว่างความรู้ที่มีกบัความรู้ที่ต้องการ 
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ส่งเสริมศักยภาพของนักจัดการความรู้และส่งเสริมชุมชนนักปฏิบัติที่น าความรู้ไปใช้ในการเกษตร  ด้วยการ
สนบัสนนุจากสถาบนัการศกึษาและศนูย์การเรียนรู้ในพืน้ท่ี 

 การศึกษาและวิจัยการเกษตร   

สร้างบุคลากรทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนการสอนโดยการวิจยัเป็นฐาน เพื่อแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ไปรับใช้สงัคม ก าหนดกรอบการวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบครบวงจร โดยให้ความส าคญัต่อการยกระดบัและต่อ
ยอดความรู้ท้องถ่ิน การพฒันาระบบการผลิตและปัจจยัการผลิตเพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีในการเกษตร 
การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ วิจัยการเกษตรร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเปิดโอกาสให้
เกิดความร่วมมือ ทัง้การวิจยัในแปลงทดลองและแปลงของเกษตรกร   

 การจัดการภัยธรรมชาต ิ

ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ  ด้วยการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่และสอดคล้องกบัความผนัแปรของ
สภาพอากาศ  เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  โดยเฉพาะอทุกภยัและดินโคลนถลม่  ซกัซ้อมแผนการฟืน้ฟูชุมชน
และพืน้ท่ีเกษตรกรรมลว่งหน้า เฝ้าระวงัและเตือนภยัด้วยเทคโนโลยีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ใช้การสื่อสารที่เข้าถึง
และเข้าใจได้ง่าย จดัท าแผนท่ีเสีย่งภยัและแผนท่ีปลอดภยั การตัง้ศนูย์ประสานงานและกองทนุ เพื่อกระจายความ
ช่วยเหลอืสูผู่้ประสบภยัอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

 

การขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาการเกษตรของจงัหวดัน่าน เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสขุและระบบนิเวศยงัคงสมบรูณ์นัน้  
ขึน้อยูก่บัการเห็นพ้องร่วมกนัวา่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือภาพอนาคตใดภาพหนึ่งจะเกิดขึน้ในอนาคต  จึงต้องการแนว
ทางการพฒันาที่จะขบัเคลือ่นให้ประเด็นที่ต้องการเกิดขึน้  หรือเลอืกแนวทางเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้    

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาการเกษตรจงัหวดันา่น  ยงัต้องอาศยัการขบัเคลือ่นร่วมกบันโยบายระดบัประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะคุ้มครองเกษตรกรและพืน้ท่ีเกษตรกรรมมากขึน้   กลา่วคือ (1) พฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกร โดยการสร้างเกษตรกรรุ่น
ใหมเ่ข้าสูภ่าคเกษตรทดแทนรุ่นเดิม สง่เสริมให้องค์กรเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรมีการด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ  
สร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพและรายได้ (2) พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินค้าเกษตร และ
ความมัน่คงด้านอาหาร โดยการพฒันาการผลิต   และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นลดต้นทุนการผลิต และพฒันาคุณภาพ 
สง่เสริมการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และ (3) พฒันาทรัพยากรการเกษตรอยา่งมีประสทิธิภาพ สมดลุและยัง่ยืน และ
สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลติอยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน   

โดยทกุภาคส่วนต้องมีบทบาทและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อนการพฒันาการเกษตรจงัหวดัน่าน  และสร้างความ
เช่ือมโยงระหวา่งแผนพฒันาระดบัตา่งๆ มีทิศทางการพฒันาที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  โดยค านึงถึงการ
พฒันาศกัยภาพและสร้างภมูิคุ้มกนัในระดบัท้องถ่ินและจงัหวดั  เพื่อให้สามารถพึง่ตนเองและจดัการตนเองได้มากขึน้ 
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จังหวัดน่านจะต้องติดตาม 
และวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน 

ที่มีอิทธิพลสูงและมีความไม่แน่นอน  
รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา 
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6. บทสรุปและบทเรียน    
 

สาระส าคัญ 
  จงัหวดัน่านมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างชดัเจน โดยมีการขยายพืน้ที่เพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพิ่มขึน้เป็น

อยา่งมาก ซึง่พบวา่ชมุชนได้รับประโยชน์ในรูปผลผลิตและการด ารงวฒันธรรม รวมกนัแล้วน้อยกว่าผลกระทบที่ได้รับ
จากการสูญเสียศักยภาพการรักษาสภาวะแวดล้อมของพืน้ที่  ที่ก่อให้เกิดภาวะน า้หลาก  การชะล้างหน้าดินและ
สารเคมีปนเปือ้นสูแ่หลง่น า้ และการขาดน า้ที่มีความสม ่าเสมอ  ทัง้นี ้ได้มีการวิเคราะห์และสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
บริการของระบบนิเวศด้านการรักษาสภาวะแวดล้อม  มีความสมัพนัธ์ต่อการอยู่ดีมีสขุด้านความมัน่คงของชุมชนใน
พืน้ท่ี อยา่งมีนยัส าคญั    

  การเปลีย่นแปลงตา่งๆ เกิดขึน้จากการปัจจยัขบัเคลือ่นท่ีส าคญัด้านนโยบายการพฒันาประเทศ  ด้านภาวะการตลาด
ทัง้ในระดบัโลก ระดบัภมูิภาค และผู้บริโภคภายในประเทศ รวมทัง้การปรับตวัของเกษตรกร   ซึ่งมีทิศทางไม่แน่นอน   
อาจท าให้เกิดภาพอนาคตได้หลายภาพ จึงต้องตระเตรียมทางเลอืกในรับมือกบัสิง่ที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ไว้ลว่งหน้า เพื่อ
การผลกัดนัให้เกิดสิง่ที่เป็นประโยชน์ และพลกิวิกฤตเป็นโอกาสหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้   โดยติดตามและให้
ความส าคญัตอ่การวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อนที่ส าคญัแต่มีทิศทางไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง   สนบัสนนุการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในแต่ละช่วงเวลา  ขบัเคลื่อนผ่านกลไกระดบัพืน้ที่และกลไก
ภาคประชาสงัคม   

 นอกจากนี ้จงัหวดันา่นต้องให้ความส าคญัในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะการจดัการน า้ การผลติและการตลาด
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และการขยายผลงานอนรัุกษ์ตา่งๆ  รวมทัง้ร่วมแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในระดบันโยบายของประเทศ
อย่างเป็นระบบ ในด้านการจดัการที่ดิน การศึกษา และการค้าระหว่างประเทศ  ตลอดจนการคุ้มครองเกษตรกรและ
พืน้ท่ีเกษตรกรรม สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลติอยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน   

  ส าหรับบทเรียนจากการศกึษา SGA จงัหวดันา่นท่ีผา่นมา พบวา่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีล้วนให้ความสนใจและอยากมีสว่น
ร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการใช้ที่ดิน  เนื่องจากมี ผลกระทบโดยตรงต่อ
เกษตรกรซึง่เป็นคนสว่นใหญ่ของจงัหวดัน่าน และมีผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสขุของคนน่านโดยรวม    การมีสว่นร่วม
ของกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเหลา่นัน้ ซึง่สว่นหนึง่ได้ร่วมเป็นคณะท างาน SGA ได้มีสว่นช่วยให้การศึกษา SGA นีล้ลุว่ง
ด้วยดี  โดยเฉพาะด้านข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษาและการจดัท าภาพอนาคต   

 แม้วา่แตล่ะคนมกัไมไ่ด้มีสว่นร่วมตลอดกระบวนการศึกษา อาจท าให้การเช่ือมต่อข้อมลูต่างๆ ไม่ครบถ้วนทัง้หมด  แต่
สว่นใหญ่ก็เกิดความมัน่ใจและเข้าใจต่อสถานการณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  และมีความสนใจต่อประเด็นเก่ียวกบั
อนาคตของจงัหวดันา่น  อนัจะเป็นผลมาจากปัจจยัขบัเคลื่อนต่างๆ  โดยมีการปรึกษาหารือกนัอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะมี
สว่นช่วยในการขบัเคลือ่นนโยบายและเตรียมความพร้อมในการพฒันาได้มากขึน้ 
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6.1 บทสรุปและข้อเสนอ 
    … สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอ … 

จงัหวดัน่านซึ่งตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีชายแดนติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพืน้ที่
สว่นใหญ่เป็นภเูขาสงูและที่ลาดชนั ถือเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ที่ส าคญัของประเทศ ในอดีตเคยท าการเพาะปลกูพืชในพืน้ที่ซึ่งมีอยู่
จ ากดัไว้ส าหรับการบริโภคในครัวเรือน แล้วคอ่ยๆ ปรับเปลีย่นมาเป็นพืชเศรษฐกิจตามการสง่เสริมของภาครัฐ อาทิ ยาสบู 
ฝ้าย ถัว่เหลอืง ไม้ผล ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เป็นต้น  

กระทัง่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชดัว่าการเพาะปลกูพืชอื่นๆ ได้ลดลงไปมาก ในขณะที่มีการขยายพืน้ที่เพาะปลกู
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์มากขึน้เร่ือยๆ จนมีพืน้ที่กว่า 7 แสนไร่ ในปี 2554 แม้การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัน่านได้มีมา
กวา่ 30 ปีแล้ว  แตเ่ป็นการปลกูในพืน้ที่ไม่มากนกั  ต่างจากในปัจจุบนัที่มีการปลกูข้าวโพดทัง้ในที่ลุม่และที่ดอน เรียกกนั
ว่า “ข้าวโพดนาหรือข้าวโพดดอน” ตามสภาพพืน้ที่หรือตามลกัษณะการปลกูในที่ลุ่มสลบักบัการท านา ได้ปีละ 1-2 ครัง้  
นอกจากนี ้ยงัมีการปลกูข้าวโพดในพืน้ท่ีลาดชดัและพืน้ท่ีสงู เรียกวา่ “ข้าวโพดดอย” อาศยัน า้ฝนเป็นหลกัจึงปลกูได้ปีละ 1 
ครัง้ โดยขยายพืน้ที่ไปทดแทนไร่เหลา่หรือไร่หมนุเวียนที่ทิง้ร้างรวมทัง้การบกุรุกพืน้ที่ป่าไม้ และเมื่อไม่ก่ีปีมานี ้รัฐบาลได้
ส่งเสริมการปลูกยางพาราในพืน้ที่ภาคเหนือด้วยการซือ้กล้ายางแจกเกษตรกร ในขณะเดียวกันการปลูกยางพาราที่
เกษตรกรปลกูไว้ก่อนหน้านีไ้ด้เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิต  จึงท าให้เกษตรกรจงัหวดัน่านหนัมาปลกูยางพาราเพิ่มขึน้  คิดเป็น
พืน้ท่ีกวา่ 1.3 แสนไร่ ในปี พ.ศ. 2554 สว่นใหญ่แทนที่พืน้ท่ีข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้เกิดขึน้อย่างชดัเจน พร้อมกบัผลกระทบที่ชดัเจนและรุนแรงมากขึน้ เช่น น า้หลาก การชะ
ล้างหน้าดิน ดินโคลนถลม่ ปัญหาสขุภาพ เป็นต้น ท าให้เร่ิมมัน่ใจวา่เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน  จึงมีการริเร่ิม
โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ อาทิ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพืชทดแทน
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ การก าหนดวาระความมัน่คงทางอาหาร  รวมทัง้การเข้าร่วมศึกษาระบบนิเวศย่อย หรือ SGA เพื่อ
หาทางเลือกในการขับเคลื่อนโยบายการเกษตร  เพื่อคงประสิทธิภาพการอ านวยประโยชน์ของระบบนิเวศ และให้
ประชาชนอยูด่ีมีสขุ ด้วยกระบวนการศกึษา SGA ซึง่ด าเนินการศกึษาในลุม่น า้ยาว(2) อนัเป็นลุม่น า้ย่อยของลุม่น า้น่าน มี
สถานการณ์และแนวโน้มที่ส าคญัดงันี ้

 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดน่าน  ส่วนใหญ่มีทิศทางเดียวกับสถานการณ์
ของประเทศ ไม่ว่าด้านมีอตัราการเพิ่มประชากรลดลง สดัสว่นประชากรวยัแรงงานลดลงและแนวโน้มของ
ผู้สงูอายเุพิ่มขึน้ มีคนตา่งด้าวเข้ามาท างานมากขึน้  การตายด้วยกลุม่โรคไม่ติดต่อเพิ่มขึน้ การลดลงของพืน้ที่
ป่าไม้ในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา นอกจากนี ้มีสถานการณ์บางประเด็นซึ่งมีความเฉพาะ ได้แก่ การมีปัญหาหมอ
ควนัเกินมาตรฐานในฤดกูารเตรียมพืน้ที่เกษตร  การมีผู้ ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสว่นบนและโรคหืดหอบ 
มาเข้ารับการรักษาเพิ่มขึน้ มีความก้าวหน้าในด้านชีวิตและครอบครัว  มีการเปลีย่นแปลงชนิดพืชเศรษฐกิจ แต่
วิถีการช่วยเหลือในลกัษณะ “เอามือ้เอาแรง” ไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั และยงัคงรักษาประเพณีวฒันธรรมที่
เก่ียวกับวิถีการผลิตและธรรมชาติ นอกจากนี ้มีสดัส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  
ในขณะที่สถานการณ์ของประเทศมีแนวโน้มลดลง มีการจดัการป่าชุมชนเพิ่มขึน้เร่ือยๆ และมีปริมาณน า้ฝน
เพิ่มขึน้อยา่งชดัเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมานี ้  
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 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในพืน้ที่ ศึกษา พบว่า ชุมชนสว่นใหญ่มีรายจ่ายสงูกว่ารายได้
และลดการพึง่พิงทรัพยากรธรรมชาติ โดยกวา่ร้อยละ 50 ซือ้น า้บรรจุภณัฑ์ส าหรับดื่ม เนื่องจากเห็นว่าน า้ฝนที่
รองไว้ไมส่ะอาดพอ สว่นน า้ส าหรับการอปุโภคยงัคงอาศยัน า้จากประปาภเูขา ชุมชนประมาณร้อยละ 70 ระบุ
วา่เคยได้รับผลกระทบจากสารเคมีตกค้างในแหลง่น า้และอาหาร และอีกประมาณร้อยละ 45 ระบวุ่าเคยได้รับ
ผลกระทบจากน า้หลากและภัยแล้ง ยงัมีบางส่วนเคยได้รับผลกระทบจากการมีน า้ไม่สม ่าเสมอและปัญหา
หมอกควนัจากการเผาไร่  นอกจากนีย้งัระบอุีกวา่ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าไร่ข้าวโพดด้านผลผลิตและสร้าง
รายได้นัน้ ไมคุ่้มกบัผลกระทบที่เกิดขึน้จากเหตกุารณ์น า้หลากที่สร้างความเสยีหายเป็นมลูคา่สงูมาก   

 มูลค่าที่ได้รับจากระบบนิเวศต่างๆ จากการส ารวจและการประเมินด้วยราคาตลาด (Market price)  พบว่า 
ชมุชนมีรายได้สทุธิที่ไมไ่ด้หกัคา่แรงในครัวเรือนและการเอามือ้เอาแรง  จากการผลิตข้าวโพดดอน 1,785 บาท
ตอ่ไร่  จากการผลติข้าวโพดดอย 2,215 บาทต่อไร่   สว่นมลูค่าที่ได้รับจากป่าชุมชน พบว่าชุมชนในพืน้ที่ราบ/ 
ที่ดอน ได้รับ 2,725 บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี ชมุชนในพืน้ท่ีสงู ได้รับ 6,314 บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี   

 สัดส่วนประโยชน์และผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากระบบนิเวศไร่ข้าวโพดและป่าชุมชน ด้วยการประเมิน
อย่างมีสว่นร่วม (PEV) พบว่าในแต่ละปีชุมชนที่ราบ/ที่ดอนได้รับผลกระทบที่เกิดจากการสญูเสียศกัยภาพใน
การรักษาสภาวะแวดล้อม คิดเป็นมลูค่า 2.8  เท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากไร่ข้าวโพดในรูปผลผลิตและการ
ด ารงวฒันธรรม ชมุชนท่ีสงูได้รับผลกระทบที่เกิดจากการสญูเสยีศกัยภาพในการรักษาสภาวะแวดล้อม คิดเป็น
มลูคา่ 5.7 เทา่ของประโยชน์ที่ได้รับจากไร่ข้าวโพดในรูปผลผลติและการด ารงวฒันธรรม  ในขณะที่ป่าชุมชนได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ ทัง้ในด้านผลผลติ การรักษาสภาวะแวดล้อม และการด ารงวฒันธรรม ซึ่งพบว่า ในแต่ละปี 
ชุมชนที่ราบ/ที่ดอนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนคิดเป็นมูลค่า 1.7 เท่าของประโยชน์ที่ได้รับจากไร่ข้าวโพด 
ชมุชนท่ีสงูได้รับประโยชน์จากป่าชมุชนคิดมลูคา่เป็น 11 เทา่ของประโยชน์ที่ได้รับจากไร่ข้าวโพด 

 ความอยู่ดีมีสุขชุมชนในพืน้ที่ศึกษา พบวา่มีรายได้ทีเ่พิ่มขึน้จากการเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ได้น ามาซึ่ง
ความอยู่ดีมีสขุในการมีสิ่งพืน้ฐานในการด ารงชีวิต  ด้านอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึง
คา่ใช้จ่ายด้านการสื่อสารและการศึกษาของบตุรหลาน  แต่ความอยู่ดีมีสขุในด้านอื่นๆ ไม่ว่าด้านความมัน่คง 
ด้านสุขภาพ และด้านวัฒนธรรมกลบัลดลง  โดยพบว่าความมั่นคงที่ลดลงนัน้มีความสมัพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงบริการของระบบนิเวศด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมอย่างมีนยัส าคญั   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เกิดภยัพิบตัิน า้หลากที่สง่กระทบรุนแรงตอ่พืน้ท่ีเกษตร  ที่อยูอ่าศยั และโครงสร้างพืน้ฐานในชมุชน  

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแหล่งผลิตมีทิศทางเดียวกันกับการอยู่ดีมีสุขด้านสงัคม ส่วนการ
เปลีย่นแปลงด้านการด ารงสงัคมและวฒันธรรมมีทิศทางตรงกนัข้ามกบัการอยู่ดีมีสขุด้านการมีสิ่งพืน้ฐานและ
ด้านความมัน่คง  เช่นเดียวกบัการเปลีย่นแปลงด้านการรักษาสภาวะแวดล้อมมีทิศทางตรงกนัข้ามกบัการอยู่ดี
มีสขุด้านการมีสิง่พืน้ฐาน  

 นโยบายการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งสง่ผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดมากว่า 50 ปี และยังจะส่งผลต่อไปในอนาคต  นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยด้าน
ภาวะการตลาดทัง้ในระดบัโลก ระดบัภมูิภาค และผู้บริโภคภายในประเทศอาจมีการปรับตวั รวมทัง้การปรับตวั
ของเกษตรกรรายยอ่ย  การเข้ามาของเกษตรกรรายใหญ่  และการมีเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต  จะเป็นปัจจยั
ใหมท่ี่มีความไมแ่นน่อน 
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ภาพอนาคตและเสนอทางเลือกการพัฒนาการเกษตรจังหวัดน่าน 

ภาพอนาคตการเกษตรจังหวัดน่าน ในอีก 10 ปีข้างหน้า มีโอกาสเกิดขึน้ 4 ภาพ  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอิทธิพลของปัจจยัขบั
เคลือ่นท่ีจะสง่ผลในช่วงเวลานัน้ๆ ที่จะท าให้เกิดภาพตา่งๆ โดยแตล่ะภาพอาจเกิดขึน้ในช่วงเวลาที่แตกตา่งกนั หรือในช่วง
เวลา และอาจก่อให้เกิดทัง้ประโยชน์และผลกระทบในภาพเดียวกนั นอกจากนี ้แต่ละภาพจะท าให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ 
แตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสขุในจังหวดัน่านแตกต่างกัน จึงได้ก าหนดทางเลือกในการ
พฒันาที่แตกตา่งกนัออกไป กลา่วคือ 

 ภาพคิดใหญ่ ซึ่งมีเกษตรกรรายใหญ่ เข้ามาท าการผลิตพืชเชิงเดี่ยวในพืน้ที่แปลงขนาดใหญ่เพื่อการสง่ออก 
ซึง่จะมีประโยชน์เดน่ชดัในด้านการให้ผลผลติจากพืน้ท่ีเกษตร แตจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศและวฒันธรรม
อย่างรุนแรง จึงควรเน้นการจัดการที่ดินด้วยข้อมูลและการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน คุ้ มคร อง
เกษตรกรรายยอ่ย และตัง้คณะกรรมการและกองทนุเพื่อสนบัสนนุการฟืน้ฟรูะบบนิเวศต้นน า้  

 ภาพคิดไกล ที่มีเกษตรกรรายยอ่ยและรายใหญ่ ร่วมมือกนัผลติสนิค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อการสง่ออก ซึ่งจะให้
ประโยชน์ด้านตา่งๆ แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป จึงควรเสริมสร้างศกัยภาพในการผลิตและยกระดบัคณุภาพผลิตให้
ได้มาตรฐาน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  และพฒันา
เครือขา่ยสิง่แวดล้อมในระดบัภมูิภาค   

 ภาพคิดใหม่ เกิดจากการรวมกลุม่เกษตรกรรายยอ่ยท าการเกษตรยัง่ยืน โดยประโยชน์ด้านผลผลิตการเกษตร
จะไมเ่กิดชดัเจน แตจ่ะให้ประโยชน์ด้านสงัคมและวฒันธรรมควบคู่กบัระบบนิเวศที่ค่อยๆ ฟืน้ตวั จึงควรสร้าง
เอกลกัษณ์ของสินค้าท้องถ่ินและการเพิ่มมลูค่าสินค้า เพิ่มโอกาสด้านการตลาดแก่เกษตรกรรายย่อย  และ
สนบัสนนุเกษตรกรดแูลรักษาระบบนิเวศพืน้ท่ีต้นน า้ 

 ภาพคิดหนัก  ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พึ่งเทคโนโลยี  ค่อยๆ เพิ่มผลผลิตการเกษตร แต่สงัคมอ่อนแอ ต่างคน
ตา่งอยู ่รวมทัง้ต้องเผชิญกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ จึงควรเน้นการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ การถ่ายทอดและ
ปรับใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และการจดัการภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 

หากสามารถวิเคราะห์ได้ชดัเจนวา่ในขณะนัน้ก าลงัจะเปลีย่นไปสูภ่าพอนาคตใด ก็สามารถหยิบยกแนวทางการพฒันาซึ่ง
ได้น าเสนอไว้ในแตล่ะภาพอนาคตมาซกัซ้อมและวางแผน เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิตอ่ไปได้โดยไมต้่องใช้เวลามากนกั 
 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรจังหวัดน่าน 
จังหวัดน่าน ต้องตระเตรียมทางเลือกไว้ล่วงหน้า ในการรับมือกับสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ ด้วยการติดตาม สงัเกตและ
วิเคราะห์สญัญาณที่เกิดขึน้เพื่อเตรียมความพร้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงพรรคการเมือง อาจจะท าให้นโยบายเปลี่ยนไป 
ภาพอนาคตการเกษตรจึงมีโอกาสเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปเป็นอีกภาพหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคและ
การตลาด  หากเร่ิมมีทิศทางชัดเจนขึน้หรือมีข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนและเสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกร ก็จะ
สามารถท าให้การคาดการณ์และวางแผนระยะสัน้ให้มีความชดัเจนมากขึน้ ว่าภาพอนาคตใดจะมีโอกาสเกิดขึน้ในช่วง
ระยะเวลานัน้ๆ   
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การขบัเคลือ่นนโยบายการเกษตรของจงัหวดันา่น มีแนวทางส าคญั 5 ประการ  
 

1)  เร่งขบัเคลือ่นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้   
 

(1) การขาดแคลนน า้ น า้หลาก และน า้ไมส่ะอาด  ซึง่พบวา่ชมุชนได้รับผลกระทบจากภาวะภยัแล้งและน า้หลาก 
รวมทัง้น า้ไมส่ะอาดตอ่การบริโภคและอปุโภค  ควรร่วมกบัชุมชนฟืน้ฟูป่าไม้บริเวณต้นน า้ พืน้ที่ลาดชนั และ
บริเวณเส้นทางน า้  เพื่อให้มีน า้อยา่งสม ่าเสมอและชะลอการหลากของน า้  รวมทัง้ป้องกนัการชะล้างหน้าดิน
และการปนเปือ้นของสารเคมีการเกษตรลงสูแ่หลง่น า้  ซึง่ชมุชนสว่นใหญ่ยงัใช้ในการอปุโภคและการเกษตร  
นอกจากนี ้ควรมีการจดัการและผลติน า้ดื่มในชมุชน เพื่อลดคา่ใช้จ่ายจากการซือ้น า้ดื่ม 

 

(2) ปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าเมล็ดพันธุ์และปุ๋ ยเคมี  และราคา
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ต ่าเพราะมีความชืน้สงู  ควรสง่เสริมลดสารเคมีการเกษตรหรือใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
และถกูวิธี  และเพิ่มกระบวนการลดความชืน้ของเมลด็ข้าวโพดก่อนน าไปขาย รวมทัง้สง่เสริมการรวมกลุม่ใน
ชมุชนเพื่อจดัการผลติหรือปัจจยัการผลติตา่งๆ  

 

(3) การขาดข้อมลูที่ชดัเจนเก่ียวกบัป่าชมุชน  อนัเป็นแหลง่ผลผลติต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนพืน้ที่สงูซึ่ง
ได้รับประโยชน์มีมลูคา่สงูในแตล่ะปี  ควรส ารวจข้อมลูพืน้ท่ีป่าชมุชนและสง่เสริมให้ชมุชนมีการอนรัุกษ์อยา่ง
ต่อเนื่องเช่นที่ผ่านมา  พร้อมเปิดโอกาสให้มีการขยายพืน้ที่ป่าชุมชนตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ที่  
เพราะที่ผา่นมาชมุชนได้มีการรักษาป่าชมุชนไว้เป็นอยา่งดี นอกจากนี ้ป่าชุมชนยงัให้คณุประโยชน์ที่คิดเป็น
มลูคา่สงูกวา่ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

 
 

2)  จดัเตรียมข้อมลูอย่างรอบด้านทัง้ในระดบัจงัหวดั ระดบัลุม่น า้ย่อย และระดบัชุมชน  เพื่อการวางแผนในอนาคต  
อนัประกอบด้วย แผนท่ีการใช้ที่ดิน แผนท่ีชมุชน ข้อมลูด้านประชากร สงัคมและวฒันธรรม ข้อมลูด้านปฏิทินและ
ต้นทนุการผลติ ข้อมลูสภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิ  ข้อมลูการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

3)   เพิ่มศกัยภาพในการวิเคราะห์ปัจจัยขบัเคลื่อนที่ส าคญัแต่มีทิศทางไม่แน่นอน  ทัง้ระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ อนัประกอบด้วย ปัจจยัด้านนโยบายของประเทศ เก่ียวกบัการพฒันาการเกษตร การพาณิชย์และการค้า
ระหวา่งประเทศ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการที่ดิน การสง่เสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ปัจจยั
ด้านการตลาดรวมถึงสินค้าทดแทนและทิศทางของผู้บริโภค รวมถึงการปรับตวัของเกษตรกร   โดยมีการติดตาม
การเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง    

 

4)  สนบัสนนุการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการระยะสัน้ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ในแต่ละช่วงเวลา  เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับมือกบัสิง่ที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ไว้ลว่งหน้า  ทัง้การผลกัดนัให้เกิดสิ่งที่ประโยชน์ และลดโอกาส
ที่จะผลกระทบ    

 

5)   เสนอข้อมลูเพื่อน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาระดบันโยบายของประเทศอย่างเป็นระบบ ในด้านการจดัการที่ดิน การ
คุ้มครองเกษตรกรและพืน้ที่เกษตรกรรม การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน การ
สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลติอยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน  รวมถึงความร่วมมือด้านการค้า
ระหวา่งประเทศ  อนัเก่ียวข้องกบัการพฒันาการเกษตรจงัหวดันา่น 

 

การขบัเคลื่อนนโยบายข้างต้น ควรผ่านกลไกระดบัพืน้ที่และระดบัจงัหวดั อนัประกอบด้วย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ส านกังานเกษตรอ าเภอ สภาเกษตรกร  และภาคประชาสงัคม  ทัง้ในด้านการเสริมสร้างศกัยภาพ การสร้าง
เครือขา่ย และการเปิดโอกาสในการมีสว่นร่วมในการก าหนดและขบัเคลื่อนนโยบายการเกษตรของจงัหวดัน่าน  เพื่อให้มี
โอกาสก าหนดทิศทางของนโยบายระดบัประเทศตอ่ไป 
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6.2 บทเรียน 
     … สรุปกระบวนการและบทเรียนที่ไดร้ับ … 
 

กระบวนการประเมินระบบนิเวศย่อย (SGA) จังหวดัน่าน  ได้ศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง ศึกษากรณี SGA 
ประเทศต่างๆ และน ามาปรับใช้ โดยยึดหลกัคุณภาพและการยอมรับ (Q&A : Quality and Acceptance)  ด้วย
กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม (Participation) และการสร้างพนัธะกับภาคี (Engagement) เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานและการน าข้อมลูในลกัษณะตา่งๆ ไปใช้ตอ่ไป   

ขัน้ตอนหลกัของการด าเนินงาน SGA จงัหวดันา่น มี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การเตรียมการ การประเมินผล และการสือ่สาร   การ
สรุปบทเรียนนีจ้ะแยกการด าเนินงานการจดัท าภาพอนาคต ซึง่เดิมก าหนดไว้ในขัน้ตอนการประเมินผลออกมาน าเสนอให้มี
ความชดัเจน  

การเตรียมการ 
การเตรียมการมีวตัถปุระสงค์เพื่อการก าหนดขอบเขตและวิธีการประเมนิท่ีเหมาะสม   ส าหรับการด าเนินงาน SGA นา่น มี
ผลผลติที่ส าคญัจากขัน้ตอนนี ้อยา่งน้อย 4 ประการได้แก่ โจทย์เชิงนโยบาย  ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา กลุม่ผู้ ใช้ประโยชน์ข้อมลู 
และวิธีการด าเนินงาน โดยมีประสบการณ์และบทเรียนในการด าเนินงานขัน้ตอนตา่งๆ  ดงันี ้

 การเห็นพ้องต่อโจทย์เชิงนโยบาย  เนื่องจากโจทย์เชิงนโยบายที่ก าหนดไว้วา่ “จงัหวดันา่นจะขบัเคลือ่น นโยบาย
การเกษตรท่ามกลางการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ ไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้คงประสิทธิภาพการอ านวยประโยชน์ของระบบนิเวศและประชาชนอยู่ดีมีสขุ  ได้อย่างไร?” มี
ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่ก าลงัสร้างปัญหาให้กบัจงัหวดั และก าลงัเป็นท่ีสนใจ  ซึง่ได้มีการปรึกษาหารือกนั
มาแล้วระยะหนึ่ง รวมทัง้ริเร่ิมโครงการย่อยต่างๆ แต่ยงัไม่สามารถทานการขยายของพืชเชิงเดี่ยวได้  โจทย์เชิง
นโยบายข้างต้นได้รับการตอบรับและเห็นพ้องจากภาคีต่างๆ  เป็นอย่างดี   ขัน้ตอนนี ้ได้มีการทบทวนข้อมลูทัว่ไป
และประเด็นเฉพาะของจงัหวดันา่น การทบทวนนโยบายประเทศและนโยบายจงัหวดั  การส ารวจสภาพทัว่ไปของ
จงัหวดันา่น และการสมัภาษณ์บคุคลส าคญั แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ PEI จงัหวดันา่น 

  การก าหนดพืน้ที่เชิงนิเวศ  การคดัเลอืกพืน้ท่ีศกึษาเก่ียวกบับริการของระบบนิเวศ  ได้ยดึถือเอาขอบเขตเชิงนิเวศ
หรือลุม่น า้ มิใช่ขอบเขตการปกครอง ด้วยการอาศยัแผนที่ลุม่น า้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาสถานการณ์ของ
พืน้ที่ รวมทัง้การหารือกบัผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ ก่อนท าการสรุปผลการคดัเลือก
พืน้ที่ศึกษา  ส าหรับลุม่น า้ยาว (2) ซึ่งคดัเลือกเป็นพืน้ที่ศึกษานี ้ตัง้อยู่ตอนกลางของจังหวดั ครอบคลมุเขตการ
ปกครอง 9 ต าบล มีสภาพพืน้ท่ีทัง้ที่ลุม่ ที่ดอน ที่ลาดชนั และพืน้ที่สงู มีชุมชนทัง้ชาวไทยวน ไทลือ้ ลัว๊ะ ม้งและชน
เผ่าต่างๆ อาศัยอยู่ในพืน้ที่  มีสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ชัดเจน  และสะท้อนถึงโจทย์เชิง
นโยบาย  รวมทัง้มีสภาพพืน้ท่ีที่สามารถเป็นตวัแทนของจงัหวดันา่น 

  การระบุและแต่งตัง้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล (User) เป็นคณะท างาน  กลุ่มผู้ ใช้ข้อมูล มี 2 ระดบั ได้แก่ 
ระดบัพืน้ที่ศึกษาและระดบัจงัหวดั ระบขุึน้จากการวิเคราะห์ภาคี (Stakeholder analysis) และการหารือร่วมกับ
บคุคลส าคญั โดยครอบคลมุทัง้ผู้มีบทบาทในการตดัสินใจและผู้ เก่ียวข้องในการจัดท าแผนและงบประมาณการ
พฒันาท้องถ่ินและจงัหวดั  ผู้ ใช้ข้อมลูได้มีสว่นร่วมคณะท างานอย่างเป็นทางการ  โดยคณะท างาน SGA ใน 3 
ต าบลอนัเป็นพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของพืน้ที่ศึกษา แต่งตัง้โดยนายกองค์การบริหารสว่นต าบล  สว่นคณะท างาน PEI ซึ่ง
เป็นหนว่ยยอ่ยภายใต้คณะกรรมการ PEI ทีแ่ตง่ตัง้โดยผู้วา่ราชการจงัหวดั ดงันัน้ ผู้ใช้ข้อมลู จึงเข้ามามีสว่นร่วมมา
เป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินงานในขัน้ตอนตา่งๆ รวมทัง้เป็นผู้ให้ข้อมลูควบคูก่นัไป 
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แต่ด้วยโจทย์เชิงนโยบายซึ่งเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน จึงมีการแต่งตัง้ผู้ แทนเป็นจ านวนมาก  
คณะท างานบางสว่นก็ไม่มีความเข้าใจและยงัไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน เนื่องจากสว่นใหญ่คุ้นเคยกบั
ระบบสัง่การมากกว่ากระบวนการปรึกษาหารือ  นอกจากนี ้คณะท างานในระดบัพืน้ที่ ส่วนใหญ่ไม่คุ้ นเคยกับ
กระบวนการศกึษาวิจยั และไมเ่คยรวบรวมและบนัทกึข้อมลูอยา่งตอ่เนื่องมาก่อน อย่างไรก็ตาม ได้มีการน าข้อมลู
เชิงประจกัษ์และสถานการณ์ที่เกิดขึน้ไปใช้ประกอบในการวางแผนและจดัท าโครงการ  

  การด าเนินงานด้วยวิธีแบบผสมผสาน  ทัง้วิธีการด าเนินงานโดยใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ ประเมินด้วย
ราคาตลาดและการประเมินอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประเมินมูลค่าที่ชุมชนได้รับจากบริการของระบบนิเวศ และ
ด าเนินงานโดยใช้เคร่ืองมืออื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบความสมัพนัธ์
ระหวา่งระบบนิเวศและความอยูด่ีมีสขุของรายงาน MA 2005 โดยมีการปรับเปลี่ยนตามข้อจ ากดัและสถานการณ์   
ได้ให้ความส าคญัทัง้การรวบรวมข้อมูลที่ชัดแจ้ง (Explicit data) ในรูปแบบของสถิติจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ข้อมลูแฝงเร้นอยูก่บัตวับคุคลหรือชมุชนท้องถ่ิน (Tacit data) คดักรองข้อมลูที่มีคณุภาพและสร้างการยอมรับของ
ภาคี 

การประเมินผล 

การประเมินผลมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลง ประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบ
นิเวศและความอยูด่ีมีสขุ  รวมทัง้การประเมินมลูคา่ที่ได้รับจากบริการตา่งๆ ของระบบนิเวศ  โดยใช้วิธีการด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว้ในขัน้ตอนการเตรียมการ และปรับเปลี่ยนบางวิธีการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดและระดับพืน้ที่   ในระดับจังหวัดได้
วิเคราะห์จากข้อมลูเชิงสถิติที่รวบรวมจากหนว่ยงานตา่งๆ แปลภาพถ่ายดาวเทียม สมัภาษณ์บคุคลส าคญั ทบทวน
เอกสาร รวมทัง้ข้อมลูจากการประชุมสมัมนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอนัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มีข้อจ ากัดด้านความทนัสมยัของข้อมลู เนื่องจากมี
ข้อมลูลา่สดุปี 2552  มีการปรับเปลีย่นเทคโนโลยีและวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในปี 2543 จึงท าให้มีข้อมลู 2 
ระบบ ที่ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ชัดเจน ส่วนข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ นัน้ มีบางประเด็นที่ ไม่
สอดคล้องกนั จึงต้องตดัสนิใจเลอืกชดุข้อมลูที่มีความนา่เช่ือถือ ครอบคลมุประเด็นที่ต้องการ และมีความต่อเนื่อง 
เพื่อน ามาใช้ในการศกึษาและวิเคราะห์ 

ส่วนการประเมินระดับพืน้ที่ ได้ใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่น้อยมาก จึงได้ท าการส ารวจพืน้ที่ พร้อม
สมัภาษณ์ด้วยแบบสอบถามโดยใช้กลุม่ตวัอย่างในพืน้ที่ศึกษา และด าเนินการสุ่มตวัอย่างครัวเรือนที่อาศยัอยู่
ชุมชนพืน้ที่ทัง้ที่ราบ/ที่ดอน และชุมชนพืน้ที่สูง แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกับคณะท างาน SGA ในแต่ละต าบล 
เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงในอดีต 10 ปี กบัปัจจบุนั โดยใช้ประสบการณ์ของแตล่ะคนที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณนีม้า
นาน จึงเห็นการเปลีย่นแปลงในด้านตา่งๆ ทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม โดยแบง่ระดบัและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้สญัลกัษณ์ต่างๆ ออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่  แนวโน้มเพิ่มขึน้ชดัเจน/รวดเร็ว ค่อยๆ เพิ่มขึน้  ไม่
เปลีย่นแปลง คอ่ยๆ ลดลง และลดลงชดัเจน/รวดเร็ว  ซึ่งได้ใช้ทิศทางของลกูศรเป็นสญัลกัษณ์แสดงให้เห็นภาพที่
ชดัเจนขึน้ 

 

 ประเมินปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วย STEEP Framework ซึง่ประกอบด้วยด้านสงัคม (S–Sociality) 
ด้านเทคโนโลยี (T–Technology) ด้านเศรษฐกิจ (E–Economy) ด้านสิ่งแวดล้อม (E–Environment) และด้าน
การเมืองและนโยบาย (P–Politics)  การวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยกรอบนี ้ ได้ช่วยให้เกิด
มมุมองอยา่งรอบด้าน   
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นอกจากนี ้ยงัได้วิเคราะห์เชิงลกึในด้านนโยบายทัง้ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดัซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในจังหวดัน่าน โดยได้อาศยัข้อมูลที่ได้รับการบนัทึกไว้ตัง้แต่อดีตจน
ปัจจบุนั  ซึง่แสดงให้เห็นวา่ มีการปรับเปลีย่นชนิดพืช แบบแผนการผลติ และการใช้ที่ดินมาโดยตลอด  โดยเร่ิมจาก
การเกษตรที่เพาะปลกูและเลีย้งสตัว์ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนไปสูก่ารท าเพื่อขาย ค่อยๆ หนัไปพึ่งเทคโนโลยี การ
ชลประทาน ใช้ปุ๋ ยเคมีและสารก าจดัวชัพืช  และปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาปัจจัยการผลิตของตนเองไปพึ่งปัจจัย
ภายนอก  ปรับเปลีย่นจากการปลกูพืชที่หลากหลายเป็นการปลกูพืชเชิงเดี่ยว  โดยเปลี่ยนชนิดพนัธุ์ไปเร่ือยๆ ตาม
การสง่เสริมของหนว่ยงานภาครัฐและการตลาด  ในขณะที่ปัญหาสิง่แวดล้อมและภยัธรรมชาติก็ปรากฏชดัเจนมาก
ขึน้เร่ือยๆ เช่นกัน  โดยพบว่าปัจจัยระดบัประเทศส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรซึ่งเร่ิมจาก
การเกษตรเพื่อส่งออก เกษตรแผนใหม่เพื่ อเพิ่มผลผลิต กลับไปสู่เกษตรยั่งยืน ส่วนนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ความส าคญัตอ่การมีสว่นร่วมของชมุชนอยา่งชดัเจน  นอกจากนี ้ปัจจยัด้านภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศและตลาดสินค้าเกษตร สว่นปัจจัยระดบัจังหวดัไม่อาจก่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิได้ชัดเจน ปัจจยัที่
ส าคญัในจงัหวดัอีกประการหนึง่ คือ บทบาทการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตโิดยชมุชนและการขบัเคลือ่นทางสงัคม  
ซึง่มีขบวนการท างานมาอยา่งตอ่เนื่อง   

 

 ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสุข  โดยใช้ข้อมลูแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในระดบั
พืน้ที่  ซึ่งระบุโดยคณะท างาน SGA ทัง้ 3 ต าบลในพืน้ที่ศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการ
เปลีย่นแปลงประเด็น (ตวัแปร) ที่เก่ียวข้องกบับริการของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสขุ โดยการทดสอบทางสถิติ
ด้วยโดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิความสมัพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) หรือค่า r  แสดงค่า
ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรแต่ละคู่   ซึง่มีคา่ระหวา่ง -1 ถึง +1  ถ้าตวัแปรทัง้คูม่ีค่าเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงไปในทิศทางเดียวกัน  ค่า r จะมีค่าเป็นบวก (แปรผนัตาม) หากตวัแปรทัง้คู่มีค่าเพิ่มขึน้หรือลดลงไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม ค่า r จะมีค่าเป็นลบ (แปรผกผนั)  นอกจากนี ้ยังสามารถพิจารณาค่าสหสมัพันธ์ด้วยค่า 
Significance (Sig) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95%  หากค่า Sig สงู
กวา่ 0.05 ก็หมายความวา่ตวัแปรทัง้คูไ่มม่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั หากคา่ Sig  มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ก็หมายความ
วา่ตวัแปรทัง้คูม่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั แตม่ิได้หมายความวา่ตวัแปรทัง้สองจะสง่ผลกระทบต่อ
กนัเสมอไป 

 ประเมินมูลค่าที่ได้รับจากบริการของระบบนิเวศด้วยราคาตลาดและการประเมินอย่างมีส่วนร่วม  ด้วย
การส ารวจข้อมลูด้วยแบบสอบถามระดบัครัวเรือน ทัง้นี ้การประเมินมลูค่าด้วยราคาตลาดได้ใช้กับการประเมิน
มลูค่าผลผลิตที่ได้รับจากระบบนิเวศไร่ข้าวโพดและป่าชุมชนเป็นหลกั สว่นการประเมินด้วยกระบวนการประเมิน
มลูค่าอย่างมีสว่นร่วม (PEV: Participatory Environmental Valuation)  เป็นการประเมินมลูค่าด้านต่างๆ ของ
ระบบนิเวศ  แล้วน าผลมาแสดงให้เห็นสดัสว่นมลูค่าที่ได้รับทัง้ประโยชน์และผลกระทบ เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ประเภทบริการของระบบนิเวศและเปรียบเทียบระหวา่งระบบนิเวศ  ส าหรับการประเมินด้วย PEV เป็นการประเมิน
มลูคา่ความส าคญัที่มนษุย์ให้ความส าคญัตอ่ระบบนิเวศหรือผลที่ได้รับจากระบบนิเวศ แล้วน ามาเปรียบเทียบกบั
มลูคา่สนิค้าตวัแทน โดยใช้ปริมาณข้าวสารที่พอกินตลอดทัง้ปีของครัวเรือนนัน้ๆ     
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การจัดท าภาพอนาคต 

การจดัท าภาพอนาคต  มีวตัถปุระสงค์เพื่อแสดงภาพที่สะท้อนเร่ืองราวอนัมีโอกาสจะเกิดขึน้ในอนาคตให้ชดัเจนขึน้  โดย
ผา่นกระบวนการวิเคราะห์และแลกเปลีย่นข้อมลูระหวา่งภาคีตา่งๆ ทัง้นี ้เพื่อน าไปสูก่ารจดัท าแผนและเตรียมความพร้อม
ตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม ภาพอนาคตต่างจากวิสยัทศัน์ตรงที่ว่าไม่ได้พดูถึงสิ่งที่คาดหวงัจะให้เป็นเท่านัน้ แต่จะค านึงถึงอนาคตที่
เป็นไปได้แม้จะไม่อยากให้เกิดขึน้ อันเกิดขึน้ได้จากความผนัผวนหรือความไม่แน่นอนของปัจจัยขบัเคลื่อน  การมอง
อนาคตจึงช่วยพิจารณาปัจจยัที่ไมแ่นน่อนและที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ชดัเจน และเป็นการมองในระยะยาว เพื่อการ “รู้
ลว่งหน้า” และ “รู้ทนั” และสร้างทางเลือกในการสง่เสริมหรือรับมือกบัสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึน้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจต้องการให้
เกิดและไมต้่องการให้เกิด 

 ภาพอนาคตการเกษตรจังหวัดน่านช่วยตอบโจทย์เชิงนโยบาย ว่าจังหวัดน่านจะขับเคลื่อนนโยบาย
การเกษตรอย่างไร เพ่ือให้คงประสิทธิภาพของบริการจากระบบนิเวศซ่ึงมีผลต่อการอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน  จึงได้ท าการรวบรวมและประเมินสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ท่ีศกึษา  อนั
เกิดจากการขยายตวัของพืน้ท่ีและการปรับเปลีย่นรูปแบบการเกษตร แล้วน ามาสูก่ารจดัท าภาพอนาคตการเกษตร 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึน้ในแต่ละภาพ จะมีผลต่อบริการของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสขุของคนใน
ท้องถ่ินอยา่งไร  รวมทัง้เสนอมาตรการในการรับมือกบัแตล่ะสถานการณ์ที่จะเกิดขึน้  โดยกรอบเวลาในอนาคตอีก 
10 ปี  จะช่วยให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 

  แลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็น จนเป็นภาพอนาคต  โดยด าเนินการ 2 ระดบั ได้แก่ ระดบัท้องถ่ิน 
และระดบัจงัหวดั  ผา่นกระบวนการแลกเปลีย่นข้อมลูและความคิดเห็นของกลุม่ตา่งๆ  ซึง่พบประเด็นส าคญั ดงันี ้

 กลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่ ศึกษา  ได้ระดมความคิดเห็นร่วมกบักลุม่เกษตรกรแปลงสาธิต สว่นใหญ่สะท้อน
ข้อมลูการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปั่จจุบนัได้ชดัเจนมากกว่าการมองอนาคต  และมองว่าปัจจยัขบัเคลื่อน
สว่นใหญ่เกิดจากปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ซึง่มีต้นทนุการผลติที่สงูขึน้และมีคา่ใช้จ่ายมากขึน้ 

 กลุ่มเยาวชนในพืน้ที่ ศึกษา  ซึ่งระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพอนาคตในมุมมองเยาวชน ร่วมกบักลุ่ม
เยาวชนรักษ์สนัติสขุ  พบวา่มีเยาวชนบางสว่นได้ชว่ยผู้ปกครองในการท าเกษตรจึงสามารถสะท้อนข้อมลูได้
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการประกอบอาชีพเกษตรหลงัจบการศึกษา แ ม้จะมี
เยาวชนบางสว่นคิดวา่จะท าการเกษตรในอนาคตเนื่องจากอยากอยูก่บัครอบครัว 

  ผู้น าท้องถิ่นในพืน้ที่ ศึกษา อนัเป็นคณะท างาน SGA ในพืน้ที่ศึกษา ซึ่งได้มีการประชุมกนัมาโดยตลอด 
เห็นวา่อนาคตนโยบายระดบัประเทศก็ยงัคงมีบทบาทส าคญัตอ่ไปในอนาคต  โดยที่การก าหนดนโยบายใน
ระดบัท้องถ่ินเป็นเพียงการตัง้รับเทา่นัน้    

  หน่วยงานรัฐ สมาชิกสภาเกษตรกร และภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน  ได้มีโอกาสแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นกนัในงานสมัมนา “มองภาพอนาคต: ร่วมก าหนดทิศทางการเกษตรของจงัหวดันา่น” พบวา่ มีความ
คิดเห็นที่หลากหลาย  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ กลุม่ที่เห็นว่าชุมชนและจงัหวดัมีศกัยภาพในการ
จดัการตนเอง และก าหนดอนาคตได้  กลุม่ที่เห็นวา่นโยบายประเทศและภมูิภาคจะมีบทบาทมากขึน้  และ
กลุม่ที่เห็นว่าต้องเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การสื่อสาร และ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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 เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในจังหวัดน่าน ได้ให้ข้อมลู
ในระดบัพืน้ที่ซึ่งกว้างกว่าข้อมูลพืน้ที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน ยกเว้น
พืน้ท่ีเฉพาะบริเวณชายแดนและพืน้ที่สงูที่มีสถานการณ์แตกต่างกนัไป  ความคิดเห็นของภาคีกลุม่นี ้สว่น
ใหญ่ให้ความสนใจตอ่ประเด็นการจดัการท่ีดินและตลาดผลผลติทางการเกษตร 

 คณะท างานประมวลผลระดับจังหวัด ซึ่งมีการประชุมปรึกษาหารือกนั 3 ครัง้ เพื่อทบทวนสถานการณ์ 
สรุปปัจจยัขบัเคลื่อน และก าหนดทางเลือกการพฒันา ท าให้ได้ข้อมลูที่มีความน่าเช่ือถือและได้ทางเลือก
การพฒันาอนัเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  รวมทัง้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับภารกิจหรือโครงการที่แต่ละ
หนว่ยงานก าลงัด าเนินการและมีแผนจะด าเนินการ  เพื่อจะสนบัสนนุกนัตอ่ไปด้วย 

การสื่อสาร  
อนัที่จริงแล้ว กระบวนการ SGA จังหวดัน่าน ได้มีการสื่อสารข้อมูลตลอดระยะเวลาการท างาน เร่ิมตัง้แต่การสื่อสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ ผลการประเมิน ภาพอนาคตและทางเลือกการพฒันา  โดยมีเป้าหมายการสื่อสารแก่กลุม่ผู้ ใช้ข้อมลู 
รวมทัง้กลุม่อื่นๆ ในจงัหวดันา่น  โดยมีรูปแบบกิจกรรมส าคญัๆ ดงันี ้ 

 ผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น การจดัท าเอกสารเผยแพร่ การจดัท าถงุผ้า การเผยแพร่ข้อมลูและ
สถานการณ์ของจังหวัดน่านผ่านสถานีวิทยุท้องถ่ิน รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
นอกจากนี ้ได้ผลติ เอกสาร “ภาพอนาคตเกษตรจงัหวดัน่าน พ.ศ.2565”  ขนาดรูปเลม่ A5 แนวนอน จ านวน 500 
เลม่ เผยแพร่แก่หนว่ยงานและผู้สนใจในจงัหวดันา่น 

 พัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร โดยอบรมการสื่อสารแก่คณะท างาน SGA เน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิ  ในการ
ก าหนดกลุม่เป้าหมายผู้ รับสื่อ การน าเสนอสาระและการใช้สื่อให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย เพื่อให้คณะท างาน 
SGA มีความสามารถในการท าหน้าที่สื่อสารข้อมูลต่างๆ ไปสู่ชุมชนของตนเองต่อไป  นอกจากนี ้ยงัได้อบรม
เยาวชนเก่ียวกบัระบบนิเวศในท้องถ่ิน เพื่อให้มีข้อมลูและเข้าใจสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใน
ท้องถ่ินเพื่อสามารถถ่ายทอดตอ่เพื่อนๆ และครอบครัว รวมทัง้มีความตระหนกัตอ่การมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหา    

 น าเสนอข้อมูลในการประชุมสัมมนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น การประชุมวิชาการงานวิจยัเพื่อพฒันา
พืน้ที่จังหวัดน่าน จัดโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิฮักเมืองน่าน การประชุมคณะท างาน
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการเกษตรพืน้ฐานของจังหวดัน่าน งานสมัมนาป่าชุมชนประจ าปี 2555 จัดโดยศูนย์
ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน เป็นต้น นอกจากนี ้ ได้มีการน าเสนอข้อมลูในการประชุมร่วมกบัอธิบดีและหวัหน้าสว่น
ราชการ กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  น าเสนอต่อคณะอนกุรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วฒุิสภา ร่วม
เสนอยทุธศาสตร์ข้าวโพดเลีย้งสตัว์แห่งชาติ  และน าเสนอต่อสถาบนัปัญญาวิวฒัน์ ในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ 
เป็นต้น ซึง่ได้น าไปสูก่ารแลกเปลีย่นข้อมลูอื่นๆ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนัในเวลาตอ่มา 

 เผยแพร่ “ภาพอนาคตเกษตรจังหวัดน่าน พ.ศ.2565”  มีการจดัสมัมนาเผยแพร่ภาพอนาคตเกษตรจงัหวดัน่าน 
2565  โดยได้มีการน าเสนอภาพอนาคตฯ ด้วยการแสดงละครของกลุม่เยาวชน  หลงัจากนัน้ ได้มีการเผยแพร่ใน
การประชมุตา่งๆ เช่น การประชุมวิชาการประจ าปี 2555 ของสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย   การสมัมนา Post Rio+20  
ภาคเหนือ เป็นต้น 

 

การสื่อสารข้างต้น สว่นใหญ่เป็นการด าเนินการตามสถานการณ์ในขณะนัน้โดยมิได้วางแผนไว้ในขัน้ตอนการเตรียมการ 
ยกเว้นการสมัมนาและจดัท าเอกสารเผยแพร่ภาพอนาคต  ทัง้นี ้เพื่อให้กลุม่เป้าหมายและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ประชาชนใน
จงัหวดันา่นได้รับรู้ข้อมลู ได้มีการปรึกษาหารือและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อพฒันาจงัหวดันา่นตอ่ไป 
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น ้าสาขาแม่น ้าน่าน.  เอกสารวชิาการส านกัส ารวจดินและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน, กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ชาตรี  เจริญศิริ และคณะ,  2547.  ประชาคมน่านกับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ, สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้
เพื่อสงัคม (สคส.).  

http://www.dopa.go.th/hpstat9/people2.htm
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php
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ชไมพร  ไชยลกัา, 2545, ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลกูยางพาราในพ้ืนที่ภาคเหนือ: กรณีศึกษาโครงการ

ส่งเสริมการปลูกยางพาราจังหวัดพะเยา, ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

ดนยั  เทียนพฒุ, กลยทุธทัศนภาพ: Scenario Based Strategy . (Online)  http://newthaimba. 
blogspot.com/2008/08/scenario-based-strategy.html   สบืค้นเมื่อเมษายน 2553. 

นเรศ  ด ารงชยั, การมองอนาคตเทคโนโลย.ี (Online) http://www.gotoknow.org/blog/foresight/ 113857. สบืค้นเมื่อ
เมษายน 2553. 

นนัทิยา  หตุานวุตัร และณรงค์  หตุานวุตัร,  2547.  เกษตรกรรมย่ังยนื  กระบวนทัศน์  กระบวนการ และตัวชีวั้ด.  
หลกัไทย ช่างพมิพ์, 2547. 

บริษัท ทีซิส คอนเซาท์  จ ากดั, 2553.  เอกสารประกอบการประชุมข้อมูลท่ัวไปในทศวรรษ  วันที่ 1-4 มิถุนายน 

2553 ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม  โรงแรมเทวราช.  นา่น, (อดัส าเนา). 

บานจิตร  สายรอค า  และถนดั  ใบยา,  2547.  ฮักเมืองน่าน..กว่าทศวรรษบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้.  มลูนิธีฮกัเมือง
นา่น, นนัททการกราฟฟิกการพิมพ์. 

เบญจพรรณ  เอกะสงิห์  กศุล  ทองงาม และกฤษ์  ยิบมนัตะสริิ,  2544.  วิธีการและผลการจัดล าดับความส าคัญของ

งานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย. ศนูย์วิจยัเพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตร. มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

เบญจพรรณ  เอกะสงิห์  กศุล  ทองงาม และกฤษ์  ยิบมนัตะสริิ,  2544. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพด
ข้าวฟ่างแห่งชาติ คร้ังที่  30  สิงหาคม 2544 “ ผลผลิต  รายได้  ต้นทุน และตอบแทนจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลกูที่ส าคัญของประเทศไทย  ปีการผลิต  2541-2542”. ศนูย์วจิยัเพื่อเพิม่
ผลผลติทางการเกษตร, (อดัส าเนา). 

เบญจพรรณ  เอกะสงิห์  พฤกษ  ยิบมนัตะสริิ และกศุล  ทองนาม,  2544.  ศักยภาพการผลิตและความต้องการของ
เกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลกูทีส่ าคัญของประเทศไทยปีการผลติ  2543.  
ศนูย์วจิยัเพื่อเพิ่มผลผลติทางการเกษตร, (อดัส าเนา) 

เบญจพรรณ  เอกะสงิห์  และกศุล  ทองงาม,  2545.  นโยบายของรัฐและผลต่อการผลิตข้าวโพดในประเทศไทย.  

ศนูย์วจิยัเพื่อเพิ่มผลผลติทางการเกษตร.มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

พงษ์ศกัดิ์  วิทวสัชตุิกลุ และพิณทิพย์  ธิติโรจนะวฒัน์,  2551.   ท าไมสวนยางพาราจึงใช้ทดแทนป่าต้นน ้าไม่ได้??? 
และท าไม่จึงควรปลูกสวนยางพารา. ฝ่ายวิชาการสว่นจดัการต้นน า้  ส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ที่ 13 (แพร่), 
(อดัส าเนา). 

มลูนิธิคนบอ่ว้า, 2552.  เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนลุ่มน ้ามวบ  เพ่ือฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน. นา่น, (อดัส าเนา). 

วิทรูย์  ปัญญากลุ,  2547.  เกษตรย่ังยนื วิถกีารเกษตรเพ่ืออนาคต ประมวลความรู้และประสบการณ์การเกษตร

ย่ังยนืจาก 47 ประเทศ.  มลูนิธิสายใยแผน่ดิน,  ปาปิรุส  พบัลเิควงค์. 

http://www.gotoknow.org/blog/foresight/%20113857.
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ลดาวลัย์ ค าภา, 2554. จุดเร่ิมภาพอนาคตเกษตรไทย. เอกสารอดัส าเนา ในการประชมุเสวนาวชิาการ จดุเร่ิมภาพ
อนาคตเกษตรไทย 23 ตลุาคม 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี ้กรุงเทพฯ 

วีณา  น าเจริญสมบตัิ, 2552. จากคุณค่าสู่ มูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ. เอกสารเผยแพร่ภายใต้โครงการประเมินมลูคา่
ทรัพยากรโดยชมุชน, สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน. 

ศนูย์ประสานงานประชาคมนา่น,  2546.  รูปแบบการจัดการน ้าภาคเหนือ ประเทศไทย กรณีศึกษาลุ่มน ้ายาว และ

น ้าริม  อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน.  นา่น.ม.ป.ท. 

ศนูย์ประสานงานป่าไม้นา่น กรมป่าไม้, 2551. ข้อมูลโครงการป่าชุมชนจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2533-2551. 

นา่น, ม.ป.ท. 

ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ  (Online) http://www.biotec.or.th/TH/index.php/knowledge/ 
documents/ สบืค้นเมื่อ 20 มกราคม 2554. 

ศนูย์พฒันาสงัคมหนว่ยที่ 25 จงัหวดันา่น. เอกสารการจดัการความรู้ “บนัทกึจากหบุเขา” (Online) 
http//www.nan.go.th/webnan/index_5_2.php  สบืค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2554. 

สถาบนัคลงัสมองของชาติ, 2552. ภาพอนาคตประเทศไทย 2562. บริษัทซีโน ่พลบับิชช่ิง จ ากดั, กรุงเทพฯ. 

สถาบนัคลงัสมองของชาต,ิ 2553. ภาพอนาคตเกษตรไทย 2563. บริษัทแพรคทิเคิล ดีไซน์ สตดูิโอ จ ากดั, กรุงเทพฯ. 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2543. การศึกษาพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เสนอส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม (รายงานฉบบัสมบรูณ์).   

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2554. รายงานโครงการจัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2553-2562) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร. 

สถาบนัวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2547, ต้นทุนการผลิตของสวนยางขนาดเล็ก. เอกสารสิ่งพิมพ์กรมวิชาการ
เกษตร. 

สถาบนัองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)  ส านกังานปฏิบตักิารภาคเหนือ, 2553.  เอกสารประกอบการศึกษาดูงานและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบความรู้ชุมชนท้องถิน่ เพ่ือขับเคลือ่นสู่นโยบายสาธารณะ” วันที่ 7-8  
พฤษภาคม  2553 จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม,่ ม.ป.ท.. 

สาวิตร  มีจุ้ย,  2551.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาตคิร้ังที่ 5   พลังงานทดแทนและ
ความม่ันคงทางอาหารเพ่ือมนุษยชาติ  การพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรที่เหมาะสมเพ่ือทดแทนการ
ปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ลาดชันโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของจังหวัดน่าน.  อบุลราชธานี, (อดัส าเนา) 

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.), 2553. เอกสารประกอบการประชุม การจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้า

น่าน: ปัญหาและโจทย์วิจัยพ้ืนที่จังหวัดน่าน วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2553  ณ  จังหวัดน่าน. จ.นา่น, 
(อดัส าเนา). 

ส านกังานเกษตรจงัหวดันา่น, 2552.  การจัดการความรู้ ประจ าปี 2552.  เกษตรจงัหวดันา่น, ม.ป.ท.. 

http://www.biotec.or.th/TH/index.php/knowledge/%20documents/%20สืบค้น
http://www.biotec.or.th/TH/index.php/knowledge/%20documents/%20สืบค้น
http://www.nan.go.th/webnan/index_5_2.php%20%20สืบค้นเมื่อ
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ,  2553.  ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี  (Online). 
http://ic.nesdb.go.th/home/web/home.web 

ส านกังานคลงัจงัหวดันา่น,  2550.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่าน  2550.  นา่น. ม.ป.ท. 

ส านกังานคลงัจงัหวดันา่น, 2553.  รายงานภาวะเศรษฐกจิการคลังจังหวัดน่าน เดือนกุมภาพันธ์  2553.  นา่น,  
ม.ป.ท.. 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดันา่น, 2553.  ข้อมูลสรุปการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้และการเกิดไฟป่า
ท้องที่จังหวัดน่าน. นา่น, (อดัส าเนา). 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดันา่น, ม.ป.ป..  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2551-2554. นา่น, (อดัส าเนา). 

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม, 2549.  แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
พ้ืนที่ลุ่มน ้าน่านและลุ่มน ้ายมตอนล่าง (จังหวัดน่าน  อุตรดติถ์  พิษณุโลก  พิจิตร) พ.ศ. 2550-2554.  
ส านกังานสิง่แวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณโุลก),ม.ป.ท.. 

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี, ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  ส านกัปลดักระทรวงพาณิชย์, 
ส านกังานกระทรวงมหาดไทย, 2553.  คู่มือการตดิตามผลการด าเนินงานโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2552/2553  รอบที่ 2. กรุงเทพฯ. ม.ป.ท.. 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 . การใช้ที่ดนิถอืครองทางการเกษตร. (Online).   
http://www.oae.go.th/main.php?filename=index  

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2554. เอกสารเผยแพร่ของ
ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านกังานสถิติจงัหวดันา่น, 2552.  รายงานสถติิจังหวัด พ.ศ.  2552.  นา่น, นา่นการพิมพ์. 

ส านกังานสิง่แวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณโุลก)  ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลุ่มน ้าน่านและลุ่มน ้ายม

ตอนล่าง ปี พ.ศ. 2552 (จังหวัดน่าน อุตรดิต พิษณุโลก และพิจิตร). พิษณโุลก, ม.ป.ท. 

ส านกังานสิง่แวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณโุลก)  ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลุ่มน ้าน่านและลุ่มน ้ายม

ตอนล่าง ปี พ.ศ. 2551 (จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร). พิษณโุลก, ม.ป.ท. 

เสาวลกัษณ์ รุ่งตะวนัเรืองศรี และ โรจนจัฉริย์ ดา่นสวสัดิ์, 2547. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนใน
ภาคใต้ : กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง. ได้รับการ
สนบัสนนุจากกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 

สมบรูณ์  เจริญจิระตระกลู, มปป. การขยายพ้ืนที่เพาะปลกูยางพารา. รายงานกิจกรรมตดิตามนโยบายฐานทรัพยากร 
เกษตร และอาหาร, แผนงานสนบัสนนุความมัน่คงทางอาหาร ส านกังานสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

http://www.dopa.go.th/hpstat9/people2.htm
http://www.dopa.go.th/hpstat9/people2.htm
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องค์การบริหารสว่นจงัหวดันา่น,  2549.  เล่าเร่ืองวรณคร. กรุงเทพฯ, อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง. 

องค์การบริหารสว่นต าบลป่าแลวหลวง, 2552.   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552-2554 องค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าแลวหลวง. (อดัส าเนา) 

องค์การบริหารสว่นต าบลพงษ์, 2550.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลพงษ์ ประจ าปี พ.ศ. 

2551-2555. (อดัส าเนา) 

องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองจงั, 2553.  แผนพัฒนา 3  ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง อ าเภอภเูพียง 

จังหวัดน่าน. (อดัส าเนา) 

องค์การบริหารสว่นต าบลอวน, 2550.  แผนพัฒนา 3  ปี องค์การบริหารส่วนต าบลอวน  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน.  
(อดัส าเนา) 
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ภาคผนวก ก: กิจกรรมส าคัญ 
 

 กิจกรรมระดับประเทศ  
ร่วมการประชมุ PEI Inception 
Workshop เพื่อท าความเข้าใจกรอบการ
ท างานระหวา่ง PEI และ SGA (ก.ค. 53) 

 
 

ประชมุร่วมกบัอธิบดีและหวัหน้าสว่นราชการ กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช (พ.ย. 53) 
น าเสนอตอ่คณะอนกุรรมาธิการด้านสิง่แวดล้อม วฒุิสภา (ธ.ค.53) 
ร่วมเสนอยทุธศาสตร์ข้าวโพดเลีย้งสตัว์แหง่ชาติ (เม.ย. 54) 
น าเสนอตอ่สถาบนัปัญญาวิวฒัน์ ในเครือบริษัทเจริญโภคภณัฑ์ (พ.ค. 54)     
 

น าเสนอประสบการณ์ในการสมัมนา
ระดบัภมูิภาค แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
SGA ไทย-ลาว (6 พ.ค. 54) 
 

 
 

น าเสนอและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
กบัทีม PEI-SGA สมทุรสงคราม  
(27 พ.ค. 54) 

 
 

ร่วมเวทีจดัท าภาพอนาคต SGA  
จ.ขอนแก่น (13 มิ.ย. 54) 
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ร่วมน าเสนอและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์  SGA  ในการสมัมนา
แลกเปลีย่นบทเรียน PEI Laos and 
Thailand ณ สาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (18-19 ส.ค. 54) 

 
 

ร่วมประชมุจดัท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการจดัการพืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุม่
น า้  เพื่อจดัท าฐานข้อมลูและข้อเสนอ
การจดัการให้เหมาะสมกบัระบบนิเวศ
พืน้ท่ี (13 ก.ย. 54)  

ร่วมจดัท าและน าเสนอภาพอนาคต
เกษตรไทย 2563  (ก.ย. 53- ต.ค. 54) 

 

 ระดับจังหวัดและพื้นที่ศึกษา  
  การศึกษาข้อมูลร่วมกับคณะท างานและภาค ี

แนะน าโครงการและหารือกบัภาคีในการ
ประชมุคณะกรรม- การโครงการ PEI  
 (2 มิ.ย. 53)  

 

 
 
 
 

วางแผนร่วมกบัคณะท างาน PEI จ.นา่น 
(ก.ค. 53) 
 

  
 
 

ศกึษาสถานการณ์เบือ้งต้น 
เพื่อก าหนดโจทย์เชิงนโยบาย 
และคดัเลอืกพืน้ท่ีศกึษา  
(ก.ค.-ส.ค. 53) 
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แนะน าโครงการแก่ อปท.ตา่งๆ ในลุม่น า้
ยาว(2) (ส.ค. 53) 

  
 

สมัภาษณ์บคุคลส าคญัในจงัหวดันา่น 
(ส.ค.-ก.ย. 54) 

   

แลกเปลีย่นสถานการณ์พืน้ท่ี สรุปโจทย์
เชิงนโยบายและพืน้ท่ีศกึษา ในการ
ประชมุคณะกรรม-การ PEI ครัง้ที่ 2 (9 
ก.ย. 53) 

  
 

น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนนิงาน
โครงการฯ ในการประชมุคณะกรรมการ 
PEI ครัง้ที่ 3 (15 ธ.ค.53) 

  
แตง่ตัง้คณะท างานและคณะที่ปรึกษา
ระดบัท้องถ่ินใน 3 พืน้ท่ีศกึษาๆ ละ
ประมาณ 40 คน  และด าเนินการศกึษา
รวมรวมข้อมลูพืน้ฐานร่วมกบั
คณะท างานระดบัท้องถ่ิน  (ก.ย.-ต.ค.
53) 

  
 

  
 

ระดมข้อมลูสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลงทรัพยากรและความ
คิดเห็นตอ่ความอยูด่ีมีสขุท้องถ่ิน (พ.ย.-
ธ.ค. 53) 
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- ส ารวจผลกระทบจากภยัพิบตัิทีเ่กิดขึน้
ในพืน้ท่ีศกึษา (ธ.ค. 53)  

  

ร่วมการส ารวจล าน า้ยาว (ม.ค. 54) 

 
 

ร่วมการประชมุสญัจร อบต.ป่าแลว
หลวงสญัจร  เพื่อรับฟัง แลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น ความต้องการในการ
พฒันาท้องถ่ิน (ม.ค. 54) 

  
ประชมุประจ าเดือนของหมูบ้่านตา่งๆ 
(มี.ค. 54)  

 

ร่วมประชมุคณะกรรมการศนูย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบลป่าแลวหลวง 
(มี.ค. 54) 

 
 



  

[ 119 ] 

ร่วมกิจกรรมสญัจรกบัสถานีอนามยั
ต าบลป่าแลวหลวง ออกตรวจการ
ปนเปือ้นสารเคมีตกค้างในเลอืด (พ.ค.
54) 
 
 

  
 

จดัเวทีข้อมลูชมุชน “ระบบนิเวศเกษตร
และความมัน่คงด้านอาหาร” จ านวน 6 
หมูบ้่าน ใน อ.สนัติสขุ  (ก.ย. 54) 

     
 

ประเมินมลูคา่อยา่งมีสว่นร่วม (PEV ) 
ระดบัชมุชน  ( ม.ค. 55)   

   
 

   
 

ศกึษารวบรวมกรณีตวัอยา่งทีด่ีในพืน้ท่ี
ศกึษาและพืน้ท่ีใกล้เคียง (ธ.ค. 53-ม.ค. 
55) 

          

เสวนา “ทางเลอืกเพื่อความอยูด่มีีสขุ”  
(28  มี.ค. 55) 
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 การจัดท าภาพอนาคต 

ระดมความคิดเห็นภาพอดีตสูภ่าพ
อนาคตเกษตรจงัหวดันา่น ร่วมกบักลุม่
เกษตรกรแปลงสาธิต และคณะกรรมการ 
PEI จ.นา่น  (22 มิ.ย. 54) 

 
 

ร่วมกบักลุม่เยาวชนรักษ์สนัติสขุ  ระดม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพอนาคตใน
มมุมองเยาวชน (24 มิ.ย. 54) 
 

   
 

ร่วมกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัน่าน จัดงานสมัมนา “มองภาพ
อนาคต: ร่วมก าหนดทิศทางการเกษตร
ของจงัหวดันา่น”  (27 ก.ค. 54) 
 

 
 

ร่วมกบัเครือขา่ย ทสม.นา่น  อบจ.นา่น  
พอช. ทสจ.นา่น และเครือขา่ยทรัพยากร
และเกษตรกรรมยัง่ยืนจดัประชมุระดม
ความคิดเห็น  (4 ส.ค. 54) 

  
 

ร่วมมองภาพอนาคตร่วมกบัคณะท างาน 
SGA  แตล่ะต าบล 3 แหง่ (ม.ค.-ก.พ. 
55) 

   
 

ประมวลผลการระดมความคิดเหน็และ
น าเสนอสถานการณ์และปัจจยัขบัเคลือ่น 
ตอ่ภาคีใน จ.นา่น  (23 ก.พ. 55)   

  
 

หารือกบัภาคใีนจงัหวดันา่น สรุปปัจจยั
ขบัเคลือ่น  (3 เม.ย. 55) จดัท าภาพ
อนาคตการเกษตร และพิจารณา
ทางเลอืกการพฒันา (14 พ.ค. 55) 
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 การสื่อสารและพัฒนาศักยภาพบุคคล 

อบรมการสือ่สารและพฒันาศกัยภาพ
ผู้น าในระดบัท้องถ่ิน (28 ก.พ. 54) 

  

อบรมการเรียนรู้ระบบนิเวศท้องถ่ิน
ส าหรับเยาวชน (17-18 มี.ค. 54) 

 

คณะท างานและเยาวชนในพืน้ที่  ศึกษา
ดูงานระบบนิเวศเกษตร (16-20 ก.ย. 
54) 

  
 

น าเสนอประสบการณ์ในการประชมุ
วิชาการงานวิจยัเพื่อพฒันาพืน้ท่ีจงัหวดั
นา่น จดัโดยส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวจิยัและมลูนิธิฮกัเมืองนา่น (6 มี.ค.
55) 

  

น าเสนองาน SGA แก่คณะท างาน
ฐานข้อมลูภมูิสารสนเทศ (GIS) 
การเกษตรพืน้ฐานของจงัหวดันา่น (21 
มี.ค. 55) 

  

การเผยแพร่ข้อมลูผา่นสือ่ช่องทางตา่งๆ   

  
 

  



  

[ 122 ] 

การจดัท าเอกสาร “ภาพอนาคต
การเกษตรจงัหวดันา่น พ.ศ.2565” 
ขนาด A5 แนวนอน 27 หน้า  
จ านวน 500 เลม่ 
   

 

การเผยแพร่ภาพอนาคตด้วยการแสดง
ละครของกลุม่เยาวชน และเผยแพร่
ข้อมลูแก่กลุม่เยาวชน (พ.ค.-มิ.ย. 55) 
 

 
 

ร่วมกบัภาคีในจงัหวดันา่น จดัการ
สมัมนาเผยแพร่ภาพอนาคตเกษตร
จงัหวดันา่น 2565 (31 พ.ค. 55) 

 
 

เผยแพร่ภาพอนาคตเกษตรจงัหวดันา่น 
ในเวที Post Rio+20 จดัโดยสถาบนั
สิง่แวดล้อมไทย ร่วมกบักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
และภาคีในภาคเหนือ (17 ส.ค. 55) 

 
 

น าเสนอสถานการณ์เกษตรและภาพ
อนาคตเกษตรจงัหวดันา่น ในงาน
สมัมนาป่าชมุชนประจ าปี 2555  
จดัโดยศนูย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชมุชน 
(13 พ.ย. 55) 

  
 

 การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ  
การน าเสนอความก้าวหน้า SGA ในการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการ PEI 
(ก.ย. 53) 
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ร่วมการประชมุผู้บริหารกลุม่โรงเรียน
สนัติสขุหารือการจดักิจกรรมเยาวชน
เรียนรู้ระบบนิเวศชมุชนแก่นกัเรียนใน
พืน้ท่ี (ม.ค. 54) 

 
 

สนบัสนนุทีมงาน Communication จาก
สว่นกลาง UNDP ในเก็บภาพและข้อมลู
ที่เก่ียวข้องเพื่อเตรียมจดัท าเอกสาร
เผยแพร่และวีดีโอ (24-25 ส.ค. 54) 

 
 

จดัการศกึษาดงูานของผู้แทนจาก Laos, 
UNDP, MOI เยี่ยมพืน้ท่ีแปลงเกษตรการ
ปรับเปลีย่นลดพืชเชิงเดี่ยว และการ
เรียนรู้จากกระบวนการ SGA ในพืน้ท่ี 
(7-9 พ.ค. 54)  

 
 

ร่วมน าเสนอความก้าวหน้า SGA ใน
ประชมุคณะกรรมการโครงการ PEI  (23 
ธ.ค. 54)   

 
 

ร่วมงานครบรอบ 21 ฮกัเมืองนา่น  

“บนัทกึความดี คนนา่นจดัการตนเอง

ถวายพอ่หลวง”  (28 พ.ย.54) 

 

  

ตัวอย่างการสนับสนุนงานอื่นๆ   
การร่วมแลกเปลีย่นข้อมลูในเวทคีวาม
มัน่คงของมนษุย์ กรณีจงัหวดันา่น (ก.ย.
53) 
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ร่วมกบัผู้น าชมุชนในพืน้ท่ี เข้าพบ
เจ้าหน้าที่อทุยานเพื่อหารือเก่ียวกบั
ประเด็นการลกัลอบตดัไม้ในเขตอทุยาน
แหง่ชาติ (ม.ค. 54)   
ร่วมประชมุหารือแนวทางการพฒันา
กองทนุลุม่น า้นา่น กบัเขื่อนสริิกิตติิ์  
การไฟฟ้าฝ่ายผลติ (5 เม.ย.54) 

 
ร่วมประชมุปัญหาการเปลีย่นแปลงการ
ใช้ประโยชน์ทีด่ินและสภาพสิง่แวดล้อม 
จ.นา่น จดัโดย จฬุาฯ และส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม (8 ก.ย. 54)  
ร่วมการสมัมนาวิชาการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีวกิฤต
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ 8 
จงัหวดัในภาคเหนือ  (9 ก.ย. 54)  

 

ร่วมการติดตามข้อมลูการจดัการที่ดิน
บ้านทุง่เฮ้า ต.อวน ร่วมกบัส านกัโฉนด
ชมุชนและเครือขา่ยทรัพยากรธรรมชาติ  
จ.นา่น (ก.พ. 54) 

 

ร่วมการประชมุติดตามและประเมินผล
โครงการปิดทองหลงัพระฯ จงัหวดันา่น  
(24 ก.พ. 55) 

 

 
 

สนับสนุนและร่วมกระบวนการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “บทเรียนการจัดการภัย
พิบัติน า้ท่วมจังหวัดน่าน”  (ก.ค.-ส.ค. 
54)  

 

 
 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130483000&BudgetYear=2011
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130483000&BudgetYear=2011
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130483000&BudgetYear=2011
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130483000&BudgetYear=2011
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เข้าร่วมประชมุระดมความคดิเหน็ 
“เวทีปฎิรูปท่ีดินประเด็นการจดัการท่ีดิน”  
(23 มี.ค. 55) 

 
ร่วมกิจกรรมปลกูป่าชมุชน  ต.ป่าแลว
หลวง และ ต.พงษ์ (5 พ.ค. 54) 

  
 

ร่วมการประชมุระดมความคิดเหน็ตอ่ ใน
ประเด็นตา่งๆนโยบายสาธารณะและ
ธรรมนญูสขุภาพวา่ด้วยระบบสขุภาพ 
พ.ศ. 2552 (30 ก.ย. 54)  

 
ร่วมงาน 21 ปี มลูนิธิฮกัเมืองนา่น 

“บนัทกึความดี นา่นจดัการตนเองถวาย

พอ่หลวง” (28 พ.ย. 54) 

 
ร่วมสงัเกตการณ์ชมรมป่ารักษ์น า้และ
การประชมุเสนอแนวทางการการฟืน้ฟู
ป่าต้นน า้ตอ่ สส.ชลนา่น (ธ.ค. 54) 

 
 

ร่วมงานประเพณีปีใหมช่นเผา่ม้ง 
บ้านดอนไพรวลัย์ ต.พงษ์ (ม.ค. 55) 

 
สนบัสนนุและขยายผลการเรียนรู้ 
สูก่ารปฏิบตัิ “ฟืน้ฟปู่า  รู้คา่ของดนิ   
อยูกิ่นอยา่งพอเพยีง” ตามแนว
พระราชด าริ (15 ก.พ. 55) 
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ภาคผนวก ข: ตารางข้อมูล 

 
ตารางแสดงจ านวนประชากรจังหวดัน่านและต าบลพืน้ที่ศึกษา ระหว่างปี 2537-2554 

  2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
จงัหวดันา่น  (11,472.07 ตร.กม.)  
ชาย 236,138 240,058 243,724 245,286 247,084 247,504 245,594 246,320 246,553 243,617 241,176 241,276 240,954 240,800 240,113 239,911 240,022 240,465 
หญิง 228,865 233,057 237,047 238,830 241,108 242,001 240,499 240,886 241,189 238,564 236,578 236,804 236,708 236,581 235,871 235,703 235,829 236,147 
รวม 465,003 473,115 480,771 484,116 488,192 489,505 486,093 487,206 487,742 482,181 477,754 478,080 477,662 477,381 475,984 475,614 475,851 476,612 
ต าบลอวน  (165.92 ตร.กม.) 
ชาย 2,613 2,687 2,703 2,721 2,725 2,688 2,681 2,685 2,682 2,662 2,672 2,658 2,654 2,651 2,632 2,622 2,616 2,579 
หญิง 2,470 2,500 2,516 2,533 2,551 2,530 2,521 2,536 2,547 2,524 2,523 2,495 2,489 2,498 2,487 2,481 2,478 2,480 
รวม 5,083 5,187 5,219 5,254 5,276 5,218 5,202 5,221 5,229 5,186 5,195 5,153 5,143 5,149 5,119 5,103 5,094 5,059 
ต าบลป่าแลวหลวง (106.07 ตร.กม.) 
ชาย 2,278 2,306 2,329 2,349 2,317 2,292 2,286 2,325 2,346 2,306 2,276 2,268 2,261 2,230 2,205 2,200 2,214 2,209 
หญิง 2,275 2,291 2,313 2,314 2,322 2,309 2,301 2,300 2,306 2,281 2,265 2,245 2,245 2,238 2,226 2,226 2,255 2,260 
รวม 4,553 4,597 4,642 4,663 4,639 4,601 4,587 4,625 4,652 4,587 4,541 4,513 4,506 4,468 4,431 4,426 4,469 4,469 
ต าบลพงษ์ (233.12 ตร.กม.) 
ชาย 2,569 2,862 2,931 3,020 3,071 3,092 3,070 3,097 3,135 2,986 3,078 3,081 3,082 3,119 3,135 3,143 3,192 3,176 
หญิง 2,537 2,791 2,914 2,985 3,004 3,026 3,025 3,032 3,062 2,943 3,060 3,073 3,079 3,102 3,106 3,068 3,102 3,110 
รวม 5,106 5,653 5,845 6,005 6,075 6,118 6,095 6,129 6,197 5,929 6,138 6,154 6,161 6,221 6,241 6,211 6,294 6,286 
ที่มา:   ข้อมลูทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางแสดงสดัส่วนประชากรจังหวดัน่านจ าแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี 2540-2553 
กลุ่มอายุ ปี 2540 ปี 2542 ปี 2544 ปี 2546 ปี 2548 ปี 2550 ปี 2552 ปี 2553 

วยัเด็ก (0-14 ปี) 23.68 23.03 22.15 21.01 20.11 19.00 17.99  17.29  
วยัแรงงาน 1  (15-24 ปี) 17.02 16.84 16.50 16.09 15.90 15.54 15.17  14.96  
วยัแรงงาน 2  (25-39 ปี) 29.04 28.15 27.23 26.18 24.81 23.84 23.03  22.63  
วยัแรงงาน 3  (40-59 ปี) 20.60 21.97 23.78 25.84 27.90 29.90 31.51  31.68  
ผู้สงูอาย ุ(60 ปี ขึน้ไป) 9.66 10.00 10.34 10.88 11.29 11.71 12.29  12.55  
ที่มา:  ปรับปรุงจากข้อมลูของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าถงึได้จาก http://203.113.86.149/hpstat9/people.htm  
 
ตารางแสดงข้อมูลความยากจน จังหวัดน่าน ปี 2543-2554 

  2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
รายงาน สศช.[1]                         

* เส้นความยากจน (บาท/คน/เดอืน) 1,006   1,058   1,133   1,224 1,272       1,479        1,500        1,551    
* สดัสว่นคนจน (ร้อยละ) 21.89   31.85   12.59   19.29 20.21 15.54 12.69 14.97   

รายงาน จปฐ.[2]                         
* จ านวนครัวเรือนท่ีส ารวจ     83,246 86,267 89,077 88,695 95,141 86,134 88,441 91,685 92,585 93,229 
* จ านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 

23,000 บาท/คน/ปี 
    63,708 42,640 24,098 13,936 7,130 5,337 3,484 2,657 1,355 850 

* สดัสว่นผู้มีรายได้ต ่ากวา่เกณฑ์     76.53 49.43 27.05 15.71 7.49 6.20 3.94 2.90 1.46 0.91 
ที่มา: [1]  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
 [2]  รายงานการส ารวจข้อมลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดันา่น 

http://203.113.86.149/hpstat9/people.htm
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ตารางแสดงข้อมูลผลิตภณัฑ์จังหวดัน่าน ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท) ระหว่างปี 2546-2553 
 2546 2547 2548 2549r 2550r 2551r 2552p 2553p1 
  ภาคเกษตร 3,791.60  4,054.40  4,433.50  5,264.10  6,717.90  8,222.10  8,295.00  10,660.80  

1 สาขาเกษตรกรรม การลา่สตัว์ และการป่าไม้  3,713.30   3,973.90   4,358.50   5,189.70   6,639.10   8,156.40   8,221.00  10,583.60  
2 สาขาการประมง 78.30   80.50   75.00   74.40   78.80   65.70   74.00       77.20  
 นอกภาคเกษตร 10,893.00  11,528.40  12,334.50  13,018.40  14,525.10  14,464.00  14,879.20  16,217.60  

3 สาขาเหมืองแร่และยอ่ยหิน  139.80   198.10   204.70   192.70   219.90   199.50   233.10   245.90  
4 สาขาอตุสาหกรรม   1,370.90    1,404.50    1,096.50       959.20    1,179.50    1,007.50       799.50       884.30  
5 สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ      191.80       202.60       206.50       225.40       229.50       224.70       283.20       301.70  
6 สาขาก่อสร้าง   1,030.40       895.20       830.20       828.70       966.00       985.90       910.70       962.90  
7 สาขาการขายสง่ การขายปลกีฯ  2,170.10    2,291.50    2,546.60    2,542.00    2,717.90    2,793.50    3,106.30    3,339.70  
8 สาขาโรงแรม และภตัตาคาร     117.40      121.80      122.20        87.00        83.70        78.70        79.90        91.00  
9 สาขาการขนสง่ สถานที่เก็บสนิค้าและการคมนาคม  527.60    574.80    655.40    678.30    705.00    740.60   757.30    841.80  
10 สาขาตวักลางทางการเงิน      492.00      572.60       630.40      782.90      991.00      996.40   1,028.80    1,195.80  
11 สาขาบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ฯ      775.10       775.90       795.80     822.30      833.50       814.60       806.30       790.20  
12 สาขาการบริหาราชการแผน่ดินฯ   1,513.80    1,683.20    1,751.00    1,915.10    2,059.90    1,888.90    1,882.30    2,302.80  
13 สาขาการศกึษา 1,707.90   1,868.80  2,254.00   2,520.00   2,935.10   3,168.00   3,332.20   3,508.60  
14 สาขาบริการสขุภาพและสงัคมสงเคราะห์    614.70     678.00     966.50  1,112.10  1,253.20   1,218.50  1,349.10   1,423.40  
15 สาขาการให้บริการด้านชมุชนฯ    200.50     216.40     225.70     300.70     293.90     285.20     243.50     259.50  
16 สาขาลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล      41.00       45.00       49.00       52.00       57.00       62.00       67.00       70.00  
ผลิตภณัฑ์จงัหวัด (ล้านบาท) 14,684.60  15,582.80  16,768.00  18,282.50  21,243.00  22,686.10  23,174.20  26,878.40  

ผลิตภณัฑ์จงัหวัดต่อหัว (บาท) 30,762.00  32,518.00  34,869.00  37,883.00  43,827.00  46,589.00  47,371.00  54,701.00  

จ านวนประชากร (พนัคน)     477.36      479.21      480.88      482.60      484.70      486.94      489.21      491.37  

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
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ตารางแสดงปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ พืน้ที่เพาะปลูก และมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ าปี จังหวดัน่าน ระหว่างปี 2546-2553 
รายการ หน่วย 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

1. ผลผลติรวมทัง้จงัหวดั ตนั 203,174.80 242,571.90 234,498.70 275,707.87 279,758.03 421,766.70       

2. ราคา ณ แหลง่ผลติ * บาท/ตนั 3,801.00 4,028.80 4,490.00 6,450.00 7,050.00 7,270.00       

3. มลูคา่ผลผลติ (GO) = (1) x (2) บาท 772,267,415 977,273,671 1,052,899,163 1,778,315,762 1,972,294,112 3,066,243,909    

4. คา่ใช้จา่ยขัน้กลาง (IC) = (6) x (7) บาท 320,887,451 333,737,252 392,088,269 491,353,150 539,148,219 934,719,606    

5. มลูคา่เพิม่ (VA) = (3) - (4) บาท 451,379,964 643,536,418 660,810,894 1,286,962,611 1,433,145,892 2,131,524,303    

6. พืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้จงัหวดั ไร่ 293,740.00 305,430.00 317,918.00 349,404.20 377,032.00 533,254.00 850,596.42 798,751.25 708,969 

7. คา่ใช้จา่ยขัน้กลาง (IC) ตอ่ไร่ ** บาท       1,092.42        1,092.68       1,233.30         1,406.26         1,429.98         1,752.86      

   7.1 คา่พนัธุ์ บาท 247.92 248.38 287.44 293.59 296.09 322.06       

   7.2 คา่ปุ๋ ย และเคมีภณัฑ์บ ารุงพืช บาท 298.50 334.00 396.92 433.71 436.58 697.75       

   7.3 คา่ยาฆา่แมลง และก าจดัวชัพืช บาท 183.25 199.92 212.72 226.94 231.23 279.91       

   7.4 คา่บริการทางการเกษตร บาท 225.25 225.77 256.38 334.79 340.28 323.37       

   7.5 คา่อปุกรณ์ในการเกษตร บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

   7.6 คา่น า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 95.00 57.69 58.13 84.58 91.98 93.56       

   7.7 คา่ซอ่มแซมอปุกรณ์การเกษตร บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

   7.8 คา่วสัดใุนการหีบหอ่ บาท 42.50 26.92 21.71 32.65 33.82 36.21       

   7.9 ดอกเบีย้จ่าย – ดอกเบีย้รับ *** บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

   7.10 คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ **** บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

8.  IC/GO = (4) / (3)  0.416 0.341 0.372 0.276 0.273 0.305     
ที่มา: ส านกังานเกษตรจงัหวดันา่น  
* เป็นราคาเฉลีย่ถว่งน า้หนกั  ** เป็นข้อมลูผลการส ารวจคา่ใช้จ่ายขัน้กลางโดยการสุม่เกษตรกรตวัอยา่ง  *** เฉพาะที่จ่ายให้และรับจากสถาบนัการเงิน 
**** ไมร่วมคา่จ้างแรงงาน คา่เสือ่มราคาอปุกรณ์การเกษตร คา่ภาษีและคา่ธรรมเนียมทีจ่่ายให้รัฐ คา่เช่าทีด่ิน ดอกเบีย้จา่ยนอกสถาบนัการเงิน 
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ตารางแสดงตารางแสดงปริมาณผลผลิตปลูกยางพารา พืน้ที่เพาะปลูก และมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ าปี จังหวัดน่าน ระหว่างปี 2546-2554 
รายการ หน่วย 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

1. ผลผลติรวมทัง้จงัหวดั ตนั       22.68       121.00       214.23       775.50     1,040.57      2,418.52  2,539,446.00  5,041,831.05    
2. ราคา ณ แหลง่ผลติ * บาท/ตนั  35,150   41,690   50,320   66,990   67,780    58,750     73,760   
3. มลูคา่ผลผลติ (GO) = (1) x (2) บาท 797,202 5,044,490 10,780,054 51,950,745 70,529,835 142,088,050     
4. คา่ใช้จา่ยขัน้กลาง (IC) = (6) x (7) บาท 47,688 384,809 629,991 1,559,719 4,195,763 6,793,849     
5. มลูคา่เพิม่ (VA) = (3) - (4) บาท 749,514 4,659,681 10,150,063 50,391,026 66,334,071 135,294,201     

6. พืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้จงัหวดัทีใ่ห้ผลผลติ ไร่ 126.00 646.00 859.00 1,776.00 4,604.00 7,538.00 7,914.90 33,428.00    

7. คา่ใช้จา่ยขัน้กลาง (IC) ตอ่ไร่ ** บาท 378 596 733 878 911 901     

   7.1 คา่พนัธุ์ บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       
   7.2 คา่ปุ๋ ย และเคมีภณัฑ์บ ารุงพืช บาท 32.20 75.00 92.66 108.78 110.26 111.41       
   7.3 คา่ยาฆา่แมลง และก าจดัวชัพืช บาท 32.01 46.58 47.88 59.96 61.31 40.90       
   7.4 คา่บริการทางการเกษตร บาท 32.41 54.98 72.12 82.23 89.27 90.39       
   7.5 คา่อปุกรณ์ในการเกษตร บาท 116.02 210.00 239.38 254.65 258.69 260.29       
   7.6 คา่น า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ บาท 10.50 16.08 30.89 42.83 51.84 53.99       
   7.7 คา่ซอ่มแซมอปุกรณ์การเกษตร บาท 25.00 46.82 74.21 107.92 110.10 111.82       
   7.8 คา่วสัดใุนการหีบหอ่ บาท 10.32 14.02 32.82 23.13 28.67 29.45       
   7.9 ดอกเบีย้จ่าย – ดอกเบีย้รับ *** บาท 120.02 132.20 143.44 198.72 201.19 203.03       
   7.10 คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ **** บาท 0.060 0.076 0.058 0.030 0.059 0.048     

8.  IC/GO = (4) / (3) ไร่ 116.02 210.00 239.38 254.65 258.69 260.29       
9. พืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้จงัหวดัที่ยงัไมใ่ห้ผลผลติ ไร่ 520.00 1,712.00 7,832.00 18,378.00 45,722.00 59,014.00 62,861.40 93,778.00   

10. มลูคา่เพิ่มตอ่ไร่ บาท/ไร่ 575 463 723 885 885 893    

   10.1 คา่จ้างแรงงาน   575.24 462.94 723.36 829.49 829.49 838.01    
   10.2 คา่เช่าทีด่ิน   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
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รายการ หน่วย 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
   10.3 คา่เสือ่มราคาเคร่ืองจกัร   0.00 0.00 0.00 32.26 32.26 30.79    
   10.4 ภาษีทางอ้อมทีจ่่ายให้รัฐ   0.00 0.00 0.00 23.50 23.50 23.83    

11. มลูคา่เพิ่ม (VA) = (14) x (15) บาท 299,125 792,553 5,665,356 16,269,125 40,475,401 52,677,667    

12. พืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้จงัหวดั ไร่ 646.00 2,358.00 8,691.00  20,186.00  47,852.00  67,406.00  70,776.30  127,206.00  131,387.50 

ที่มา: ส านกังานเกษตรจงัหวดันา่น  
* เป็นราคาเฉลีย่ถว่งน า้หนกั  ** เป็นข้อมลูผลการส ารวจคา่ใช้จ่ายขัน้กลางโดยการสุม่เกษตรกรตวัอยา่ง  *** เฉพาะที่จ่ายให้และรับจากสถาบนัการเงิน 
**** ไมร่วมคา่จ้างแรงงาน คา่เสือ่มราคาอปุกรณ์การเกษตร คา่ภาษีและคา่ธรรมเนียมทีจ่่ายให้รัฐ คา่เช่าทีด่ิน ดอกเบีย้จา่ยนอกสถาบนัการเงิน 
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ตารางแสดงพืน้ที่จังหวดัน่านจ าแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2550 และ ปี 2552 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ปี 2550 ปี 2552 

จ านวนพืน้ที่ (ตร.กม.) จ านวนพืน้ที่ (ไร่) ร้อยละ จ านวนพืน้ที่ (ตร.กม.) จ านวนพืน้ที่ (ไร่) ร้อยละ 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม 2,612.328 1,632,705.12 22.77 3,114.762 1,946,726.19 27.15 
พืน้ท่ีป่าไม้ 8,525.047 5,328,154.50 74.31 8,027.908 5,017,442.21 69.98 
ที่อยูอ่าศยัและชมุชน 191.480 119,674.72 1.67 194.716 121,697.72 1.70 
แหลง่น า้ 71.230 44,518.44 0.62 70.510 44,068.68 0.61 
พืน้ท่ีอื่น 71.992 44,994.71 0.63 64.180 40,112.70 0.56 

รวม 11,472.076 7,170,047.500 
 

11,472.076 7,170,047.500  
ที่มา: กรมพฒันาที่ดิน 
 
ตารางแสดงพืน้ที่ ลุ่มน า้ยาว(2) จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดนิปี 2550 และ ปี 2552 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ปี 2550 ปี 2552 

จ านวนพืน้ที่ (ตร.กม.) จ านวนพืน้ที่ (ไร่) ร้อยละ จ านวนพืน้ที่ (ตร.กม.) จ านวนพืน้ที่ (ไร่) ร้อยละ 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม 181.17  113,231.92  30.31  211.30  132,064.37  35.35  
พืน้ท่ีป่าไม้ 403.22  252,012.99  67.45  373.08  233,174.17  62.41  
ที่อยูอ่าศยัและชมุชน 7.27  4,542.22  1.22  7.28  4,552.00  1.22  
แหลง่น า้ 2.37  1,482.45  0.40  2.37  1,483.13  0.40  
พืน้ท่ีอื่น 3.74  2,337.37  0.63  3.73  2,333.28  0.62  

รวม 597.77  373,606.94   597.77  373,606.94   
ที่มา: กรมพฒันาที่ดิน 
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ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย จ านวนวนัฝนตก ปริมาณน า้ท่า และปริมาณตะกอน ระหว่างปี 2535-2554 
ข้อมูล/ปี 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

ปริมาณน า้ฝน
เฉลีย่/ปี (ม.ม.)[1]

 

 1,106    991   1,432   1,476      989   1,169   1,280  1,504   1,460   1,524   1,521    1,200    1,167   1,463   1,194   1,096   1,173  1,095 1,456 1,954 

จ านวนวนัฝนตก 
(วนั)[1] 

  99    95  115   124   126   113   113    127   124    131    131   100     110   123    113    113    143  107   

ปริมาณน า้ทา่ 
(ล้าน ลบ.ม./ปี)[2]

 

                                     

* สถานี : N.1  1,177  2,017  4,917  5,326  3,206  2,432  1,776  3,842  3,174  3,991  4,180  2,513  3,877  3,171  3,955  2,666  5,107     
* สถานี :  N.49    188  247  425  475  267  266  185  449  382  367  335  287  373  319  230  296  394     
* สถานี : N.13A    2,977  3,542  9,582  11,329  7,442  6,351  4,389  8,939  8,417  11,233  11,404  8,375  8,728  8,075  8,356  6,049  10,483     
* สถานี :  N.64            3,686  2,429  1,742    1,338  2,831  2,294  2,982  3,313  2,040  3,321  2,395  3,040  2,097  3,730     
ปริมาณตะกอน  
(พนัตนั/ปี)[2] 

                                     

* สถานี : N.1  205  187                          2,507  828      
* สถานี :  N.49                   17  15  16  32  50  19          
* สถานี : N.13A                                 794      
* สถานี :  N.64     2 3,496 2,354 1,419 734 22 1,901 3,283 2,261 1,202 2,468 1,799 2,024 1,645     
ที่มา: [1] สถานีอตุนุิยมวิทยานา่น 
 [2] ศนูย์อทุกวิทยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน 
หมายเหต:ุ * สถานี : N.1 แมน่ า้นา่น อ.เมือง จ.นา่น พืน้ท่ีรับน า้  4,560  ตร.กม. 
 * สถานี :  N.49  น า้ยาว  บ้านน า้ยาว  อ.ปัว จ.นา่น พืน้ท่ีรับน า้   153    ตร.กม. 
 * สถานี : N.13A  แมน่ า้นา่น บ้านบญุนาค  อ.เวียงสา จ.นา่น พืน้ท่ีรับน า้  8,705  ตร.กม. 
 * สถานี :  N.64  น า้นา่น  บ้านผาขวาง  อ.เมือง จ.นา่น พืน้ท่ีรับน า้   3,476   ตร.กม. 
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ตารางแสดงจ านวนป่าชุมชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่านและป่าชุมชนท่ีขึน้ทะเบียนกับกรมป่าไม้ ระหว่างปี 2535-2554 

  2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

หมูบ้่านท่ีมีการจดัการป่าชมุชน และ
สมาชิกเครือขา่ยป่าชมุชนจงัหวดันา่น  

               -   -   -   -   -   -  -  -  295 243    

จ านวนป่าชมุชนท่ีขึน้ทะเบียนกบั
กรมป่าไม้ในแตล่ะปี 

15 32 52 67 82 97 112 127 142 157 172 195 225 252 272 296 316 316 336 344 

ท่ีมา: ส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจงัหวดันา่น 
 
ตารางแสดงพืน้ที่ป่าไม้จังหวดัน่าน ระหว่างปี 2520-2552 

 2532[1] 2533 2534[1] 2535 2536[1] 2537 2538[1] 2539 2540 2541[1] 2542 2543[1] 2544 2545 2546 2547[1] 2548[1] 2549 2550[2] 2551[1] 2552[2] 
พืน้ท่ีป่าไม้  
(ตร.กม.) 

 5,109.0    4,971.0    4,813.0     4,805.0       4,792.0     8,925.5        8,497.28   8,261.57     8,525.05   8,165.68   8,027.91  

ร้อยละตอ่
พืน้ท่ีจงัหวดั 

     44.53         43.33         41.95         41.88           41.77         77.80             74.07       72.01         74.31       71.18       69.98  

ที่มา:  [1] กรมป่าไม้, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 [2] ผู้ศกึษาดดัแปลงข้อมลูจากกรมพฒันาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ข้อมลูปี 2531-2541:  เนือ้ที่ป่าไม้ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  LANDSAT - TM มาตราสว่น  1 : 250,000 
ข้อมลู ปี 2543-2552: เนือ้ที่ป่าไม้ได้มาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 (TM) มาตราสว่น 1 : 50,000
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ตารางแสดงค่าเฉล่ียข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดน่าน เดือนกุมภาพันธ์ 2552 – กันยายน 2553 

 สารประกอบ 

ปี 2552 ปี 2553   

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

SO2 2.00 1.74 0.34 0.41 0.87 0.90 0.68 0.70 1.00 1.00 0.89 0.58 0.43 0.52     0.03   300 

NO2 8.13 4.44 1.91 1.64 1.45 2.33 2.42 3.53 5.48 5.65 8.71 10.71 6.87 5.10 3.32 1.90 1.87 2.87 170 

CO (1hr)     0.16 0.18 0.19 0.24 0.28 0.34 0.55 0.53 0.69 1.21 0.74 0.42 0.33 0.28 0.35 0.40 30.00 

CO (8hr)     0.16 0.18 0.17 0.23 0.26 0.34 0.55 0.53 0.63 1.16 0.74 0.40 0.32 0.26 0.35 0.40 9.00 

Ozone     17.14 12.31 15.23 13.20 12.42 15.63 16.94 17.29 31.43 37.74 42.40 35.06 23.00 15.06 10.71 10.97 100 

PM-10 107.34 50.32 20.15 17.61 17.59 19.56 26.09 35.05 46.60 36.86 68.09 124.56 84.73 31.28 25.67 17.09 12.77 16.29 120 

AQI 88.87 52.60 29.09 25.58 29.74 30.13 35.29 44.03 54.29 48.74 71.64 100.42 83.23 61.48 41.81 30.13 21.77 23.57   

ที่มา:  กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม http://www.pcd.go.th/AirQuality/Regional/QueryAirThai.cfm?task=findsite 
    

                    ตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดนิหายใจและผู้ท่ีมีสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างในเลือดอยู่ในระดับเส่ียงและไม่ปลอดภัย ระหว่างปี 2547-2554 

  2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

จ านวนผู้ ป่วยโรคระบบหายใจ (คน) 
 

        115,070 120,389 122,770 130,324 

จ านวนผู้ ท่ีมีสารเคมีฆา่แมลงตกค้างในเลือดอยูใ่นระดบัเส่ียง
และไมป่ลอดภยั (ร้อยละ) 

42.63     57.24   60.91     

ท่ีมา: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันา่น 
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ภาคผนวก ค: ผลการส ารวจข้อมูลระดับครวัเรือน 

ตารางแสดงข้อมูลพืน้ฐานของครัวเรือนตวัอย่างที่ท าการส ารวจด้วยแบบสอบถาม 

รายการ 
ต.อวน ต.ป่าแลวหลวง ต.พงษ์ 

น า้ยาว ห้วยหาด* ป่าแลว พนาไพร ป่าแดด ดอนไพรวัลย์* 
จ านวนประชากร (ครัวเรือน) 120 30 193 50 150 120 
จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง (ครัวเรือน) 50 20 60 30 50 40 
จ านวนสมาชิกเฉลี่ย (คน/ ครัวเรือน) 4.3 3.6 4.2 4.4 4.9 8.1 
การถือครองที่ดินเฉลี่ย (ไร่/ ครัวเรือน) 32 18 19 15 35 35 
ชาติพนัธุ์  คนเมือง 60  100  65    100    

ไทยลือ้ 40       35  100      
ม้ง           100 

อาชีพหลกั   ท าไร่ 80 73 60 21 87 100 
ท านา     15 64 6   
ท าสวน รับจ้าง และอ่ืนๆ  20 27 25 15 7   

บ้านที่อยูอ่าศยั เป็นของตวัเอง 100 90 100 100 100 100 
อ่ืนๆ    10         

แหลง่น า้ดื่มหลกั 
 

ประปาภเูขา/ประปาหมูบ้่าน   91 35   24 100 
ซือ้ 50   50 50 56   
อ่ืนๆ 50 9 15 50 20   

แหลง่น า้ใช้หลกั 
 

ประปาภเูขา/ประปาหมูบ้่าน 10 100 70 13 94 100 
บอ่ขดุ/บอ่น า้ตืน้ 70   23 87     
อ่ืนๆ 30   7   6   

แหลง่น า้หลกัเพ่ือ
การเกษตร 
  
  

น า้ฝน 80 55 45 84 33 100 
เหมืองฝาย 20 9 28 8 22   
แหลง่น า้ธรรมชาต ิ   18 23 8 39   
อ่ืนๆ   18 4   6   

แหลง่เชือ้เพลิงหลกั 
ในการหงุต้ม  
  

ฟืน 75 95 5 40 84 100 
ถ่าน     25 7     
แก๊ส 25 5 70 53 16   

แหลง่พลงังาน 
ให้แสงสวา่ง 

ไฟฟ้าระบบสายสง่ 100 100 100 100 100 97 
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์            3 

การมีโทรศพัท์ โทรศพัท์มือถือ 100 50 93 93 94 77 
โทรศพัท์บ้าน   50 13 7 6 23 

การมียานพาหนะ จกัรยานยนต์/ รถยนต์  100 95 83 93 98 100 
อ่ืนๆ   5 17 7 2   

การมีสว่นร่วมในชมุชน  
(ตอบมากกวา่ 1) 

ประชมุวางแผน 100 100 97 100 96 93 
ด าเนินกิจกรรม 100 96 79 89 98 93 
สมทบทนุและอ่ืนๆ  100 80 92 100 98 93 

มลูคา่และต้นทนุการผลติ 
(บาท/ ครัวเรือน) 

รายได้สทุธิจากภาคเกษตร 90,697 38,560 93,003 43,718 80,351 96,480 
รายได้สทุธิจากนอกภาคเกษตร 39,633 22,500 8,120 47,563 11,927 13,741 
รายได้สทุธิจากป่าชมุชน 2,226 6,209 3,251 3,069 2,596 6,510 
รายจา่ย  145,872 78,572 110,753 107,631 102,403 86,229 

รายได้สทุธิเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) -13,316 -11,303 -6,379 13,281 -7,531 30,502 

   ที่มา: คณะผู้ศกึษาโครงการฯ, 2555 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




