
โครงการประเมนิระบบนเิวศปา
โครงการประเมินระบบนิเวศปาและเกษตรเชิงเดี่ยวในจังหวัดนาน  เปนการ
ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางระบบนิเวศปาและเกษตรเชิงเดี่ยว  กับการอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ดวยการประเมินคาทางเศรษฐศาสตรที่แสดงความสัมพันธดังกลาวใหชัดเจน โครงการประเมนระบบนเวศปา

และเกษตรเชิงเดี่ยวในจังหวัดนาน

ประชาชน ดวยการประเมนคาทางเศรษฐศาสตรทแสดงความสมพนธดงกลาวใหชดเจน 
พรอมเสนอภาพอนาคตและทางเลือกในการจัดการพื้นที่อยางเหมาะสม 

ดําเนินงาน 15 เดือน (มิถนุายน 53 – กันยายน 54) ดวยหลักการวิจัยแบบมีสวนรวม
และการมีพันธะรวมกันระหวางภาคี มพีื้นที่เปาหมายใน ลุมน้ํายาว 2 (ยาว-อวน-

่มวบ) โดยดาํเนินงานไปพรอมๆ กับโครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุ
เปาหมายสังคมอยูเย็นเปนสุข 

ติดตอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
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ความยากจนและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน

นาน เปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีภาวะความยากจนสูง ดวยเหตุที่มีขอจํากัด

ดานพื้นที่ทางการเกษตร  ซึ่งมีพื้นที่ราบเพียงรอยละ 12 ของพื้นที่จังหวัด  ที่เหลือเปน

้ ่ ้ ่ ่

การดําเนินงานในชวงที่ผานมา ไดศึกษา
ขอมูลระดับจังหวัด  สํารวจพื้นที่ลุมน้ํา
ยาว 2 ซึ่งเปนลมน้ํายอยของลมน้ํานาน มี

การดําเนินงานโครงการ


พื้นที่ลาดชันและพื้นที่สูงที่มีปาไมปกคลุม ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช

ยาว 2 ซงเปนลุมนายอยของลุมนานาน ม
แมน้ําสําคัญ 3 สาย ไดแก แมน้ํายาว 
แมน้ําอวน และแมน้ํามวบ ที่อํานวยน้ํา
ใหแกลุมน้ํานี้  นอกจากนี้ ไดสรุปผลการ
คัดเลือกพื้นที่ศึกษา 3 ตําบล ซึ่งมีลักษณะ

ในอดีตเกษตรกรมีการปลูกขาวไวบริโภคในครัวเรือน ทั้งในที่ราบและขาวไรในที่สูง แต

ปจจุบันพบเห็นไดนอย เพราะหันมาปลูกพืชเพื่อการคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ฝาย 

ํ  ิ้ ี่ ส สี  ป  ไ   ี่ ิ่ ี ป  โ ี้ สั 

จ.นาน ต.อวน

ต.พงษ

ต.ปาแลวหลวง

คดเลอกพนทศกษา 3 ตาบล ซงมลกษณะ
หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญ 
และสามารถเปนตัวแทนของลุมน้ํานี้

งาดา ลนจ สมสทอง ปอ ไดเขามาแทนท และเรมมการปลูกขาวโพดเลยงสตว

ประมาณ 30 ปที่แลว โดยมีการปลูกแพรหลายจริงจังในชวง 3-4 ปที่ผานมา 

       ต.อวน อ.ปว ต.ปาแลวหลวง อ.สันติสุข ต.พงษ อ.สันตสิุข

พื้นที่ศึกษา: ลุมน้ํายาว 2

•160 ตร.กม. สวนใหญเปน

เปนพื้นที่ลาดชัด มีน้ําอวน น้ํา

ยาว น้ํามัด และแมน้ําตางๆ 

• มี 11 หมบาน 5 108 คน  

•100 ตร.กม. สวนใหญเปน

พื้นที่ลาดชัด มีน้ํายาว น้ํา

มวบ น้ําหวยขาวหลาม 

และน้ําสาขาไหลผาน

• 212 ตร.กม.อยูในเขตปา

สงวนแหงชาติ เปนเทือก

เขาสูงและลาดชัด มีน้ํา

มวบและลําหวยสาขา

การเปลี่ยนแปลงราคาและตนทนุขาวโพดเลี้ยงสัตวใน จ.นาน

ี่    โ ึ้   ื่   ิ ็ ึ้  ั 

• ม 11 หมูบาน 5,108 คน  

1,482 ครัวเรือน เปนคนเมือง

และไทยลื้อ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนสวนใหญ

• มีน้ําตกตาดหลวงเปนแหลง

และนาสาขาไหลผาน

• มี 10 หมูบาน 4,711 คน 

1,274 ครัวเรือน เปนคน

เมือง นับถือศาสนาพุทธ 

ประกอบอาชีพเกษตรเปน

มวบและลาหวยสาขา

•13 หมูบาน  6,148 คน

1,477 ครัวเรือน เปนชุมชน

ดั้งเดิม นับถือผีเจาบานใน

ชนเผามง ลั๊วะ และคนลาวทีผานมา แมราคาขาวโพดจะสูงขึนอยางตอเนือง แตตนทุนการผลิตก็สูงขึนเชนกัน สวน

ใหญเปนคาปุยเคมีที่ตองใชรองพื้นและหวานหลังขาวโพดงอก ตามดวยคาสารกําจัด

วัชพืช คาเมล็ดพันธุ และคาแรงงาน  

มีผลการศึกษาในป 2551 พบวา การปลกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีสัดสวนการใชสารเคมี

• มนาตกตาดหลวงเปนแหลง

ทองเที่ยวและแหลงน้ําอุปโภค 

•มีกลุมยอมสีธรรมชาติ และ

อาชีพเสริม 

•ใหความสําคัญตอการพัฒนา

ประกอบอาชพเกษตรเปน

สวนใหญ 

•ใหความสําคัญตอการ

ปองกันภัยธรรมชาติ 

สงเสริมประเพณี (แปด

ชนเผามง ลวะ และคนลาว

อาศัยอยูบริเวณพื้นที่สูง 

ประกอบเกษตรเปนสวน

ใหญ และรับจางทั่วไป 

•มีกลมออมทรัพย กลม

การดําเนินงานในระยะตอไป จะมงเนนการปรึกษาหารือกับผเกี่ยวของ  การตั้ง

มผลการศกษาในป 2551 พบวา การปลูกขาวโพดเลยงสตวมสดสวนการใชสารเคม

และสารกําจัดวัชพืช สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ในจังหวัดนาน 

(สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน, 2551) ดังนั้น เมื่อพื้นที่ปลูกขาวโพดฯ เพิ่มขึ้น การ

ปนเปอนของสารเคมีสูแหลงน้ําธรรมชาติก็เพิ่มมากขึ้น  ผลกระทบดานตางๆ ก็ตามมา

•ใหความสาคญตอการพฒนา

ที่ดิน  ลดการปลูกขาวโพดฯ 

ในเขตอนุรักษ

สงเสรมประเพณ (แปด

เปง) ฝายชะลอน้ํา และ

ปลูกยางพาราเพิ่มพื้นที่ปา

•มกลุมออมทรพย กลุม

เกษตรกร กลุมปลูก

ยางพารา กลุมไมยืนตน 

การดาเนนงานในระยะตอไป จะมุงเนนการปรกษาหารอกบผูเกยวของ  การตง
คณะทํางานระดับพื้นที่   เปดโอกาสใหผู เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมใน
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลระดับตําบล  ตลอดจนการศึกษาและวิเคราะห
สถานการณ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของจังหวัด

...ปลูกงาย ไดเงินเร็ว ราคาดี มีแหลงเงินกู...   มีสวนทําใหเกษตรเลือกปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตว มากกวาพืชอื่นๆ แมวาจะมีการสงเสริมการปลูกยางพาราและไมยืนตนอื่นๆ 

แตก็ติดปญหาเรื่องสิทธิในที่ทํากิน  จึงไมมั่นใจหากตองมีการลงทุนในระยะยาว 


