โครงการประเมิ น ระบบนิ เ วศป า และเกษตรเชิ ง เดี่ ย วในจั ง หวั ด น า น เปนการ
ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางระบบนิเวศปาและเกษตรเชิงเดีย่ ว กับการอยูดีมีสุขของ
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โครงการประเมินระบบนิเวศปา
และเกษตรเชิงเดีย่ วในจังหวัดนาน

เอกสารโครงการ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2553

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
Thailand Environment Institute

ขอมูลจังหวัดนาน…ที่ควรรู
พื้นที่ตนน้ํา: พื้นที่ 12,163.21
,
ตารางกิโลเมตรของจังหวัดนาน สวนใหญ
ญเปนทีร่ าบ
สูงและเทือกเขาสูงชัน ซึ่งเปนตนสําคัญของแมน้ําตางๆ ประมาณรอยละ 85 ของ
พื้นที่จังหวัด ทีเ่ หลือเปนพื้นทีร่ าบเพื่อการอยูอาศัยและพื้นทีเ่ กษตรกรรม รอยละ 15

ขอมูลและความกาวหนาเกี่ยวกับโครงการ
ตั้งคณะทํางานระดับตําบล: ต.อวน อ.ปว ต.ปาแลวหลวง และ ต.พงษ อ.สันติสุข ซึ่ง
ไดรับการคัดเลือกพื้นทีศ่ ึกษา ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรวมดําเนินการศึกษาวิจัย และนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น โดยจะมีการประชุมรวมกันเดือนละครั้ง

เกือบครึ่งจังหวัดเปนพื้นที่อนุรักษ: มีอทุ ยานแหงชาติ 5 แหง เตรียมประกาศเปน
อุทยานฯ อกี 2 แหง วนอุทยานและเขตรกษาพนธุ
ั
ั ส ตวปา
ั ป 2 แหง คดเปนรอยละ
ิ ป 
45 ของ
พื้นที่จังหวัด
ประกันราคาขาวโพดเริ่มมา ปาลดลง: ตั้งแตป 2550 เปนตนมา หลังนโยบายรับ
จํานําผลผลิตการเกษตร และนโยบายรับประกันรายไดเกษตรกร สงผลใหพื้นทีก่ าร
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีการเพิ่มขึน้ อยางชัดเจน จนมีพื้นที่ 8.5 แสนไร ในป 2553
ในขณะที่พนื้ ทีป่ าไมซึ่งลดลงตอเนือ่ ง
ประชากรมีแนวโนมลดลง: ปจจุบันมีประชากร 477,662 คน 146,988 หลังคาเรือน
เปนครัวเรือนเกษตรกร รอยละ
เปนครวเรอนเกษตรกร
รอยละ 70 สดสวนประชากรชาย:หญงเทากบ
สัดสวนประชากรชาย:หญิงเทากับ 1:0.9
1:0 9 มอตราการ
มีอัตราการ
เกิดสูงกวาอัตราตาย แตจํานวนประชากรมีแนวโนมลดลง
กาวหนาในการพัฒนาคนแตยังยากจนอยู: จังหวัดนานมีความกาวหนาในดาน
ชีวิตครอบครัวและชุมชน และดานชีวิตการงาน เปนลําดับที่ 18 และ 20 ของ
ประเทศ แตมสี ัดสวนคนจน อยูในลําดับทีี่ 74 ของประเทศ
กอเกิดการบวชปาสืบชะตาแมน้ํา: เปนแหงแรกของประเทศที่ประยุกตใชพิธีกรรม
ทางศาสนามาใชในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแตป 2533 ซึ่งไดขยายผลไปสู
พื้นที่ตางๆๆ ของประเทศอยางกวางขวาง
ตนแบบภาคประชาสังคม: การรวมคิดรวมทําจนเกิดเปนกลุมและองคกรตางๆ ได
มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน มีรวมตัวกันและมีบทบาทในการพัฒนาจังหวัดชัดเจน
ไดรับการยอมรับทั้งในและตางประเทศ
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดนาน
“เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบูรณ คุณภาพชีวิตดี วิถีประชาพอเพียง”

ผลการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นของคณะทํางาน:
ทรพยากรเปลยนแปลง:
ทรั
พยากรเปลี่ยนแปลง: พนทปาธรรมชาตตามพนทสู
พื้นที่ปาธรรมชาติตามพื้นที่สงงและพื
และพนทปลู
้นที่ปลกข
กขาวบรเวณทราบ
าวบริเวณที่ราบ
ไดถูกเปลี่ยนเปนพื้นทีเ่ กษตรกรรมเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ แหลงน้ําตืน้ เขิน ไมเพียงพอในการเกษตร
ในบางชวงมีการปนเปอนของสารเคมีทใี่ ชในการเกษตร จนไมสามารถนํามาใชอุปโภค
ในขณะทีต่ องประสบปญหาน้ําหลากในชวงฤดูฝน พบการพังทลายของหนาดินรุนแรงและ
บอยขึ้น เกดไฟปาและหมอกควนในหนาแลงกระจายทวพนท
บอยขน
เกิดไฟปาและหมอกควันในหนาแลงกระจายทั่วพื้นที่
สังคมและสุขภาพเปลี่ยนไป: ชุมชนมีรายไดเพิ่มแตหนี้สินก็เพิ่มขึน้ ดวย เพราะตนทุน
การเกษตรสูงขึน้ ตองพึ่งพากูยืมเงินสูงขึน้ ดวย พบการปนเปอนของสารเคมีในเลือดของผูที่
เขาตรวจสวนใหญ สังคมในชุมชนเปลี่ยนไป มีการจางแรงงานเขามาก
ทัศนคติตอ “ความอยูดีมีสุข”: สิ่งที่คิดถึงเปนลําดับแรกๆ ไดแก การมีสุขภาพที่ดี ไมมี
โรคภัยไขเจ็บ มีความสุขทั้งทางกายและใจ การมีความมั่นคงในชีวิต ดานอาชีพและที่ดนิ
ทํากิน รวมทั้งการไมมีภัยธรรมชาติ การมีสังคมนาอยู ซึ่งคนในชุมชนมีการมีสวนรวมใน
การพัฒนา และการมีสิ่งพื้นฐฐานในการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร และน้ําสะอาด เปนตน
การดําเนินงานโครงการฯ ในระยะตอไป จะใหความสําคัญกับการวิเคราะห
แหลงทรัพยากร การเปลีย่ นแปลงการใชที่ดิน และความอยูดีมีสุขของทองถิ่น

