
เอกสารแนะน�าอ�าเภอสนัติสขุ จงัหวดัน่าน
เวทีน�ำเสนอบนัทึกขอ้ตกลงโครงกำรต้นไมข้องเรำ และพธิเีปิดกำรปลกูต้นไมข้องเรำ
วนัท่ี 30 กรกฎำคม 2565 ณ เรอืนเพำะช�ำชุมชน บำ้นศรบุีญเรอืง ต.พงษ์ อ.สนัติสขุ จ.น่ำน
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แนะน�าการท�างานของศูนยว์นศาสตรชุ์มชนเพื่อคนกับป่า (รคีอฟ) ประเทศไทย 

	 รีคอฟเริ่มท�ำงำนในพื้นที่	อ�ำเภอสันติสุข	จังหวัดน่ำน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	โดยจังหวัดน่ำนเป็นพื้นที่ปฏิบัติงำนระดับ
พื้นที่ส�ำคัญของรีคอฟในประเทศไทย	โดยได้มีควำมร่วมมือกันของหลำยโครงกำรในประเทศไทย	เพื่อสร้ำงให้เห็นรูปธรรมขอ
กำรจัดกำรภูมิทัศน์ป่ำไม้ที่ตอบสนองต่อหลำกหลำยมิติในกำรท�ำงำนด้ำนป่ำไม้	ได้แก่

 	 โครงกำรภมูทิศัน์ชวีติ	(FLOURISH):	โครงกำรด้ำนกำรฟ้ืนฟภูมูทิศัน์ป่ำไม้	ทีห่ยบิยกประเดน็กำรฟ้ืนฟปู่ำควบคู่กบั
กำรพฒันำคณุภำพชวิีตของคนท้องถิน่	ภำยใต้แนวคดิทีใ่ช้ระบบตลำดจำกทรพัยำกรภำคป่ำไม้เป็นส่วนขับเคลือ่นงำนด้ำนกำร
ฟื้นฟูป่ำ	ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำก	แผนงำนปกป้องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับสำกล	(IKI)	กระทรวงสิ่งแวดล้อม	
คุ้มครองธรรมชำติ	กำรก่อสร้ำง	และควำมปลอดภัยทำงปรมำณู	(BMUB)

 	 โครงกำรเฟล็กที	(FLEGT)	เกี่ยวกับ	กำรบังคับใช้กฎหมำยป่ำไม้	ธรรมำภิบำลและกำรค้ำ	เพื่อลดปัญหำกำรท�ำไม้
และกำรค้ำผลติภณัฑ์ไม้ทีผ่ดิกฎหมำย	โดยกำรพฒันำศักยภำพของเกษตรกรรำย่อยเพือ่เข้ำถงึกระบวนกำรท�ำไม้ทีถ่กูต้องตำม
กฎหมำย	เพื่อกำรค้ำ	ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำก	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	(FAO)

 	 โครงกำรพลังเสียงชุมชนเพื่อป่ำไม้แห่งลุ่มน�้ำโขง	“Voices	for	Mekong	forests	(V4MF)”		โครงกำรที่มุ่งเน้นกำร
เสรมิสร้ำงศกัยภำพเครอืข่ำยภำคประชำสงัคมเพือ่ให้เกดิกำรจดักำรป่ำไม้ทีมี่ธรรมำภบิำลในภมิูภำคลุ่มแม่น�ำ้โขง		ซึง่ได้รบักำร
สนับสนุนจำกสหภำพยุโรป

 	 โครงกำรเครือข่ำยป่ำไม้ภำคพลเมือง	 (CF-Net)	 ที่เป็นกำรสร้ำง	 ส่งเสริมและกระชับเครือข่ำยด้ำนป่ำไม้ใน
ประเทศไทย	ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ป่ำชุมชนหรือป่ำที่ถูกนิยำมว่ำเป็นป่ำเท่ำนั้น	แต่หมำยรวมถึงป่ำทุกประเภทที่พลเมืองนิยำมว่ำ
คือป่ำ		ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกสหภำพยุโรป

แนวคิดภมูทัิศน์ชวีติ (Living Landscape)

	 รคีอฟได้น�ำแนวคิดทีเ่รียกว่ำกำรจดักำรเชงิภมูทิศัน์เข้ำมำใช้เป็นแนวทำงหลกัของกำรด�ำเนนิงำน	โดยมุง่หวงัสร้ำงให้
เกิดภูมิทัศน์ที่มีชีวิต	หรือ	Living	Landscpe	ซึ่งค�ำว่ำภูมิทัศน์ชีวิต”	นั้นมีค�ำส�ำคัญอยู่	2	เรื่อง	คือ	ค�ำว่ำ	“ภูมิทัศน์”	ที่เน้นกำร
มองในมิติภำพรวมของพื้นที่	ที่ค�ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ของที่ดินแต่ละประเภท	เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมของกำรฟื้นฟูและกำร
จัดกำร	และค�ำว่ำ	“ชีวิต”	ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนท้องถิ่น	ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ส�ำคัญไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	กำรปรับเปลี่ยนของสังคม	และนโยบำยในประเด็นที่มีควำมเกี่ยวข้องกับป่ำไม้
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บรบิทพื้นท่ีอ�าเภอสนัติสขุ จงัหวดัน่าน

	 อ�ำเภอสันติสุข	จังหวัดน่ำน	มีพื้นที่ทั้งหมด	244,356.88	ไร่ดังภำพที่	1		ประกอบด้วย	3	ต�ำบล	31	หมู่บ้ำน	พบกำร
ประกอบอำชีพในภำคเกษตรกรรมเป็นสัดส่วนมำกที่สุดถึงร้อยละ	41.51	รองลงมำคือรับจ้ำงทั่วไป	ร้อยละ	23.00	

	 จำกกำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศปี	2561	แสดงให้เหน็ว่ำพืน้ทีป่ระมำณร้อยละ	50	ของอ�ำเภอสนัตสิขุ	เป็นพืน้ทีเ่กษ
ตกรรม	และประมำณร้อยละ	48	เป็นพืน้ทีป่่ำ	ซึง่กำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ทีด่นิและป่ำไม้ของอ�ำเภอสนัตสิขุไม่ต่ำงจำกสถำนกำรณ์
ของอ�ำเภออื่น	ๆ	ในจังหวัดน่ำน	คือกำรเกิดกำรลดลงของป่ำไม1้		โดยมีกำรเปลี่ยนกำรใช้ที่ดินเป็นกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว	โดย
เฉพำะข้ำวโพดโดยเฉพำะในช่วงยี่สิบปีที่ผ่ำนมำ	จนท�ำให้ภำพของภูเขำหัวโล้นเป็นภำพจ�ำของสื่อมวลชนและคนทั่วไป	

	 อย่ำงไรกด็คีวำมพยำยำมทีจ่ะฟ้ืนฟปู่ำในอ�ำเภอสนัตสิขุเกดิขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	ทัง้จำกกำรรบักำรสนบัสนนุของหน่วย
งำนภำยนอก	และกำรริเริ่มด้วยตัวชุมชนเอง	เช่น	กำรปลูกสร้ำงสวนป่ำของเกษตรกรรำยยย่อยที่ปลูกไม้มีค่ำ	เช่น	สัก	ไว้ทั้ง
ในแปลงเกษตรและริมทำง	 โดยหวังว่ำไม้เหล่ำนี้จะช่วยสร้ำงร่มเงำ	 ให้พื้นที่สีเขียว	 และเป็นเงินออมที่สำมำรถน�ำมำใช้ได้ใน
ยำมจ�ำเป็น

ระดับความสงู 

	 พื้นที่ของอ�ำเภอสันติสุขมีควำมสูงพบบริเวณส่วนที่เป็นขอบของพ้ืนท่ีทำงด้ำนทิศใต้ไปจนถึงทิศตะวันตก	 และลำด
ลงไปทำงตอนกลำงจนถึงทิศเหนือของพื้นที่	 	 ระดับควำมสูง	อยู่ที่	 220	 -	1,480	 เมตรจำกระดับน�้ำทะเล	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	
36.27	ของพื้นที่ทั้งหมด

ภำพแผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินอ�ำเภอสันติสุข	จังหวัดน่ำน
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ระดับความลาดชนั

	 ส่วนใหญ่มีระดับควำมลำดชันรำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ	คิดเป็นร้อยละ	45.40	บริเวณที่เป็นเนินเขำสูงขึ้นมำมี
ควำมลำดชันอยู่ในระดับสูงถึงสูงชันมำก

ขอ้มูลบรกิารทางนิเวศ

 	 พื้นที่ร้อยละ	68	เป็นพื้นที่ในชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำที่	1	และ	2	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรเป็นแหล่งต้นน�้ำ	ม ี
	 ลักษณะและสมบัติที่อำจมีผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้ที่ดินได้ง่ำยและรุนแรง	 ไม่ว่ำพ้ืนที่ 
	 จะมีป่ำหรือไม่มีป่ำปกคลุมก็ตำม

 	 มีแม่น�้ำส�ำคัญ	4	สำย	ได้แก่	แม่น�้ำมวบ	อวน	ยำว	และว้ำ	โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน�้ำมวบ

 	 พบป่ำ	4	ประเภท	ได้แก่	ป่ำเต็งรัง	ป่ำเบญจพรรณผลสมไผ่	ป่ำดิบแล้ง	และป่ำดิบเขำต�่ำ

 	 ควำมสำมำรถในกำรเก็บกัก	คำร์บอนในป่ำธรรมชำติ	สวนสัก	และสวนยำงพำรำ	อยู่ที่	1,519,206.2	ตัน	(ข้อมูล 
	 จำกกำรเก็บข้อมูลปั	พ.ศ.	2561)

 	 ป่ำชุมชน	56	แก่ง	เนื้อที่รวม	22,199	ไร่	เป็นแหล่งเก็บหำของป่ำ	พืชอำหำร	และนำสมุนไพร

 	 พบไม้ที่ใช้เนื้อไม้	50	ชนิด	และไผ่	12	ชนิด

 	 สมุนไพร	150	ชนิด	และพืชอำหำร	143	ชนิด

 	 พื้นที่ป่ำในอ�ำเภอสันติสุข	ช่วยป้องกันและลดควำมรุนแรงของดินถล่ม

 	 ขณะที่ป่ำริมน�้ำช่วยชลอกำรไหลบ่ำของน�้ำ	และกรองสำรเคมีก่อนที่จะไหลลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชำติ
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เสน้ทางการศึกษาดงูาน 

1. เรือนเพาะช�าชุมชน

2. หอประชุมบ้านศรีบุญเรือง อ.สันติสุข จ.น่าน

3. สวนสัก แปลงตัวอย่างจัดเก็บระบบฐานข้อมูลต้นไม้

4. ป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง อ.สันติสุข จ.น่าน

5. โรงแปรรูปไม้ ของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปไม้สักบ้านศรีบุญเรือง
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จุดท่ี  1. เรอืนเพาะช�าชุมชน บา้นศรบุีญเรอืง อ.สนัติสขุ จ.นา่น

	 เรือนเพำะช�ำชุมชนบ้ำนศรีบุญเรือง	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2564	โดยกำรรวมตัวกันของสมำชิกในชุมชน	15	คน	โดย
ในปี	2564	สำมำรถผลิตกล้ำไม้ท้องถิ่นได้จ�ำนวน	8	ชนิด	รวม	1,339	กล้ำ	ประกอบด้วย	ไผ่ข้ำวหลำมกำบแดง	สมอไทย	สมอ
พิเภก	มะขำมป้อม	ยำงนำ	กัลปพฤกษ์	พยูง	ตะเคียนทอง	เป็นต้น

	 เพือ่ใช้ในกำรฟ้ืนฟปู่ำให้เป็นแหล่งต้นน�ำ้และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	จงึเกดิควำมสนใจในกำรฟ้ืนฟปู่ำและเพิม่
จ�ำนวนของกล้ำไม้ท้องถิ่นที่มีควำมหลำกหลำย	รวมถึงกำรเพิ่มพื้นที่ฟื้นฟูป่ำอีกด้วย	เป็นกำรเพิ่มผลผลิตและควำมสะดวกใน
กำรเก็บหำวัตถุดิบ	เช่น	สมอไทย	สมอพิเภก	และมะขำมป้อม	ซึ่งสมุนไพรส่วนประกอบหลักของน�้ำตรีผลำทั้ง	3	ชนิดนี้	ที่มี
กำรริเริ่มท�ำควำมร่วมมือทำงกำรค้ำร่วมกับบริษัทเดอะแฟมิลีทรี	 ผู้ผลิตน�้ำดื่มสมุนไพรตรีผลำพลัส	 โดยส่งวัตถุดิบแห้งจำก
ชุมชนเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต

	 นอกจำกนี้กลุ่มเรือนเพำะช�ำชุมชนบ้ำนศรีบุญเรืองยังสนใจที่จะต่อยอดกล้ำไม้คุณภำพของชุมชนกับตลำดและผู้
บรโิภคทีต้่องกำรกล้ำไม้ท้องถิน่	ทีม่คีณุภำพเพือ่กำรฟ้ืนฟ	ูโดยได้เริม่พดูคยุกบัทำงร้ำนต้นไม้ในตวัจงัหวดัน่ำน	และเริม่ปรึกษำ
กรมป่ำไม้น่ำนผู้เป็นเจ้ำของโครงกำรฟื้นฟูป่ำหลำยโครงกำรที่มักจะจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี

จุดท่ี 2 ศูนยเ์รยีนรู ้เรือ่ง การฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ชวีติ  ณ หอประชุมบา้นศรบุีญเรอืง อ.สนัติสขุ จ.นา่น

	 ถึงแม้ว่ำ	อ�ำเภอสันติสุขจะมีพื้นที่ป่ำอยู่ถึงร้อยละ	48.69	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ดินที่มำกที่สุดของอ�ำเภอสันติสุข	แต่ด้วย
ควำมที่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรระบบนิเวศ	 โดยเฉพำะกำรเป็นแหล่งต้นน�้ำ	ท�ำให้พื้นที่อ�ำเภอสันติสุขมีควำมส�ำคัญ
และจ�ำเป็นต่อกำรฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ำไม้	 ควบคู่กับกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของคนท้องถ่ิน	 เพื่อควำมย่ังยืนในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

 การฟ้ืนฟูภมูทัิศน์ป่าไมท่ี้ชุมชนในอ�าเภอสนัติสขุก�าลังด�าเนินการ มแีนวทางการท�างานดังต่อไปน้ี
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	 1.	พื้นที่ฟื้นฟู	ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่ำและกำรทดแทนตำมธรรมชำติ	เพื่อเพิ่มผลผลิตและบริกำรจำกป่ำ

	 2.	ส่งเสริมกำรท�ำสวนป่ำและวนเกษตร	ในพื้นที่	คทช.	ส.ป.ก.	และพื้นที่เกษตรส่วนบุคคล	ควบคู่กับกำรพัฒนำแรง 
	 จูงใจทำงกำรเงินเพื่อสนับสนุนกำรฟื้นฟูป่ำและพัฒนำระบบรับรองไม้

	 3.	พืน้ทีอ่นรุกัษ์และพืน้ทีต้่นน�ำ้	ส่งเสรมิกำรท�ำแผนกำรจดักำรพืน้ทีอ่ย่ำงมีส่วนร่วม	พฒันำระบบกำรผลิตทีเ่ป็นมติร 
	 กับป่ำ	และพัฒนำกลไกกำรตอบแทนคุณนิเวศ

	 4.	พื้นที่ป่ำชุมชนและป่ำใช้สอย	 เพิ่มคุณภำพไม้ในเกิดผลผลิตและบริกำรที่หลำกหลำย	และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ 
	 ชุมชน

	 จำกแนวทำงดงักล่ำว	กำรฟ้ืนฟภูมูทิศัน์ป่ำไม้จะสร้ำงให้เกดิกำรเพิม่ขนำดพืน้ทีแ่ละคุณภำพของพืน้ทีสี่เขยีว	กำรเพิม่
จ�ำนวนหย่อมป่ำ	และกำรเชือ่มโยงทำงเชือ่มระหว่ำงผนืป่ำเพือ่สนบัสนนุกำรกระจำยพันธุข์องพชืและกำรเดนิทำง	ย้ำยถิน่ของ
สัตว์ป่ำได้ในอนำคต

จุดท่ี 3. การปลกูไมเ้ศรษฐกิจ และการจดัเก็บระบบฐานขอ้มูลต้นไม ้

	 หนึง่ในไม้เศรษฐกจิทีเ่กษตรนยิมเลอืกปลกูในพืน้ทีอ่�ำเภอสนัตสิขุคอื	สกั	โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะท�ำกำรปลกูไม้สกั
ใน	ที่ดิน	สปก	4-01	และที่ดินคทช.	เพื่อเป็นแหล่งไม้ไว้ใช้ในอนำคต	และเพื่อเป็นเงินออมของครอบครัว	โดยเกษตรกรหลำย
รำยได้เข้ำร่วมโครงกำรปลกูไม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ	ในปี	พ.ศ.2537	และ	มกีำรตดัไม้สกับำงแปลงขำยและปล่อยให้แตกหน่อใหม่	
โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมักท�ำกำรขำยไม้ผ่ำนผู้รับเหมำตัดแบบเหมำสวน	ไม่มีกำรเลือกตัด	โดยผู้รับเหมำตัดไม้ออกจำกแปลง
ปลกูจะเป็นผูช่้วยด�ำเนินกำรในกำรขออนญุำตให้กบัเจ้ำของสวน	เนือ่งจำกเกษตรกรคิดว่ำเป็นเรือ่งยำกทีจ่ะสำมำรถขออนญุำต
ให้ถูกต้องตำมกฏหมำย	และหน่วยงำนที่จะลงไปติดต่อมีระยะทำงที่ไกล		ไม้ที่ตัดออกจำกสวนจะเป็นกำรส่งขำยเป็นไม้ท่อน
และจะถูกเคลื่อนย้ำยไปสู่ผู้กระกอบกำรในจังหวัดแพร่และบำงส่วนส่งขำยภำยในจังหวัด	 ซ่ึงกำรที่ต้องด�ำเนินกำรผ่ำนพ่อค้ำ
คนกลำงนั้นท�ำให้รำคำไม้สักที่ขำยได้นั้นมักมีรำคำที่ต�่ำมำก

	 จำกกำรส�ำรวจกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลต้นไม้ที่รีคอฟได้ด�ำเนินกำรร่วมกับชุมชนในระยะที่ผ่ำนมำ	โดยมีเกษตรกร
รำยเข้ำร่วมทั้งหมด	55	รำย		พบว่ำมีไม้สักจ�ำนวน	25,645	ต้น	เป็นไม้ที่ปลูกในพื้นที่	ส.ป.ก.	จ�ำนวน	17,748	ต้น	พื้นที่	คทช.	
7,817	ต้น		และมีอำยุไม้เฉลี่ย	10-20	ปี	ได้มีกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำมำสู่กำรวำงแผนกำรจัดกำร	เรื่องกำรขึ้นทะเบียนสวน
ป่ำ	 	กำรขออนุญำตท�ำไม้ออก	และกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อมในกำรเช่ือมกับภำคธุรกิจ	แสดงขนำดควำมโตของไม้สัก
และปัจจุบัน	 ได้จัดท�ำระบบฐำนข้อมูลต้นไม้ออนไลน์เพื่อสร้ำงหลักฐำนของกำรยืนยันควำมเป็นเจ้ำของของต้นไม้ที่ปลูกขึ้น	
โดยเกษตรกรสำมำรถน�ำเข้ำข้อมูลได้ด้วยตนเอง	 และแสดงผลในรูปแบบออนไลน์	 ภำยใต้ชื่อเวป	www.nanportal.com	ซึ่ง
รวบรวมไว้โดยกลุ่มคณะท�ำงำนระบบฐำนข้อมูลอ�ำเภอสันติสุข	จังหวัดน่ำน

	 ระบบฐำนข้อมลูจะช่วยให้ท�ำให้ทรำบข้อมลูต้นไม้ทีเ่กษตรกรปลกูขึน้เองว่ำมตี�ำแหน่งอยู่ทีไ่หน	ใครเป็นเจ้ำของ	และ
มีขนำดควำมโตเท่ำไร	ซึ่งจะช่วยเกษตรกรและชุมชนในหลำย	ๆ	เรื่อง	เช่น

 	 กำรวำงแผนกำรจัดกำรสวนป่ำ		

 	 กำรกำรเจรจำเพื่อกำรซื้อขำยไม้	โดยเฉพำะกำรเลือกตัดขำยรำยต้นแทนกำรเหมำสวน	ซึ่งจะท�ำให้ขำยไม้ได้ใน

	 รำคำที่ดีขึ้น

 	 อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐเพื่อกำรขออนุญำตท�ำไม้ตำมกฎหมำย	

 	 เสียค่ำใช้จ่ำยน้อยลงในกำรด�ำเนินกำรขออนุญำตท�ำไม้จำกภำครัฐ

 	 ป้องกันกำรลักลอบและกำรถูกกล่ำวหำว่ำมีกำรตัดไม้ออกจำกพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญำต	หรือจำกป่ำธรรมชำติ

 	 วำงแผนกำรผลิตสินค้ำล่วงหน้ำ
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ภำพแสดงแนวเขตรำยแปลงของเกษตร	(พื้นที่	ส.ป.ก.	และ	คทช.)	จำก	www.nanportal.com

ภำพแสดงระบบฐำนข้อมูลต้นไม้	จ�ำแนกตำมขนำดควำมโตของต้นไม้	
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ภำพส�ำรวจสวนสักและกำรจดบันทึกวัดต้นไม้	โดยน�ำข้อมูลเข้ำระบบ	www.nanportal.com

4. ป่าชุมชนบา้นศรบุีญเรอืง อ.สนัติสขุ จ.นา่น

	 พื้นที่ป่ำชุมชน	 ในอดีตป่ำไม้ชุมชนบ้ำนศรีบุญเรืองอุดมสมบูรณ์มำก	หลังจำกนโยบำยสัมปทำนป่ำไม้เม่ือปี	พ.ศ.
2513	ท�ำให้ป่ำไม้ถกูตดัลงไปมำก	ท�ำให้รำษฎรบ้ำนศรบีญุเรอืงเข้ำไปจบัจองพ้ืนทีป่่ำไม้ทีถ่กูตดัโค่นไม้ใหญ่ไปแล้วท�ำกำรเกษตร	
และใช้พื้นที่ดังกล่ำวท�ำกำรเกษตรเป็นเวลำกว่ำ	20	ปี	จนกระทั่งรำวปี	พ.ศ.2535	เกษตรกรหันไปขำยแรงงำนในกรุงเทพท�ำให้
เกิดกำรทิ้งพื้นที่ท�ำกำรเกษตรจึงท�ำให้เกิดป่ำธรรมชำติอย่ำงกว้ำงขวำง	ในขณะนั้นท่ำนผู้น�ำของชุมชนจึงได้ปรึกษำหำรือและ
บริจำคพื้นที่ท�ำกินของรำษฎรมำท�ำเป็นป่ำอนุรักษ์	รำษฎรส่วนใหญ่เห็นควำมส�ำคัญจึงยินยอมที่จะบริจำคพื้นที่ที่เคยจับจอง
ท�ำกำรเกษตรเป็นป่ำชุมชน	ซึ่งมีรำษฎรจ�ำนวน	25	รำย	ท�ำให้ได้พื้นที่ป่ำอนุรักษ์จ�ำนวน	536	ไร่	2	งำน	51	ตำรำงวำ	และหลัง
จำกนั้นชุมชนบ้ำนศรีบุญเรืองได้ประกำศพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นพื้นท่ีป่ำชุมชนบ้ำนศรีบุญเรืองและตั้งระเบียบป่ำชุมชน	ตลอดจน
ท�ำกิจกรรมอนุรักษ์และป้องกันรักษำป่ำผืนนี้มำโดยตลอด	ปัจจุบันป่ำชุมชนบ้ำนศรีบุญเรืองได้เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยป่ำชุมชน
ต�ำบลพงษ์และป่ำชุมชนจังหวัดน่ำน
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	 ในช่วงทีเ่กษตรกรเข้ำจบัจองพืน้ทีเ่พือ่กำรเกำตรภำยหลงักำรสมัปทำนป่ำ	ชำวบ้ำนพบว่ำล�ำห้วยทีเ่คยมนี�ำ้ไหลตลอด
ทั้งปี	แห้งขอดในฤดูแล้ง	และสภำพอำกำศร้อนขึ้น	แต่เมื่อกำรตัดสินใจจัดสรรพื้นที่ให้เป็นป่ำชุมชน	ล�ำน�้ำที่เคยแห้งกลับมำมี
น�้ำที่ไหลตลอดทั้งปี	เป็นน�้ำสะอำดและสำมำรถดื่มได้	ไม้ยืนต้น	ไม้พุ่ม	พืชล้มลุก	และเถำวัลย์กลับมำงองำมและอุดมสมบูรณ์

	 นอกจำกกฎของกำรเก็บหำและใช้ประโยชน์ที่ก�ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด	ชุมชนบ้ำนศรีบุญเรืองยังมีกิจกรรมด้ำนกำร
ท�ำแนวกันไฟ	ดูยำมไฟ	กำรดับไฟ	กำรฟื้นฟูตำมรอดต่อเพื่อก�ำหนดเขตของป่ำชุมชน	

	 ในปี	2564	ชมุชนบ้ำนศรบีญุเรืองได้จดัตัง้เรอืนเพำะช�ำชมุชนเพือ่อนรุกัษ์และขยำยพรรณไม้ท้องถิน่ในป่ำชุมชน	โดย
นอกจำกกำรอนรุกัษ์พรณไม้	และควำมสนใจในกำรต่อตลำดเพือ่จ�ำหน่ำยกล้ำไม้ป่ำแล้ว	ชมุชนบ้ำนศรบีญุเรอืงยงัมคีวำมร่วม
มือกับทำงเดอะแฟมิลีทรี	ผู้ผลิตน�้ำสมุนไพรตรีผลำพลัส	ในกำรจ�ำหน่ำยวัตถุดิบในรูปแบบแห้ง	ได้แก่	ผลของสมอไทย	สมอ
พิเภอ	และมะขำมป้อม	เดิมทีผลไม้ทั้ง	3	ชนิดต้องเก็บหำในป่ำชุมชน	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้ำถึงยำก	จึงมีแผนที่จะเพำะพันธุ์และ
ขยำยพนัธุพ์ชืดงักล่ำว	เพือ่ลดระยะเวลำกำรเก็บหำ	เพิม่ควำมสะดวกของกำรเกบ็หำ	ควบคมุกำรผลติของวตัถดิุบได้ดีขึน้	และ
ลดกำรบกวนในป่ำชุมชน	 โดยกำรปลูกสมอไทย	สมอพิเภก	และมะขำมป้อม	 ในพื้นที่ส่วนกลำงในหมู่บ้ำน	และพื้นที่เกษตร
ของตัวเอง	
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5.โรงแปรรูปไม ้กลุม่วสิาหกิจแปรรรูปไมส้กับา้นศรบุีญเรอืง 

	 กลุ่มวิสำหกิจแปรรูปไม้บ้ำนศรีบุญเรือง	มีสมำชิกรวม	28	รำย	เป็นชำย	20	คน	เป็น	หญิง	8	คน

	 เนื่องด้วยเกษตรกรบ้ำนศรีบุญเรือง	ได้ปลูกไม้สักตำมแนวทำงของภำครัฐ	ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจเมื่อ
ปี	พ.ศ.	 2537	 เป็นต้นมำ	ปัจจุบันไม้สักมีขนำดใหญ่สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	ตำมควำมต้องกำรของตลำด	 เช่น	
เฟอร์นิเจอร์	วงกบ	หน้ำต่ำง	ซึ่งคนในชุมชนสำมำรถแปรรูปได้และเป็นทำงเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของ
สนิค้ำให้มีมูลค่ำสงูสร้ำงอำชพีใหม่ให้กบัชุมชนได้ในระดบัหนึง่		รวมถงึกลุม่ยงัได้มีกำรวำงระบบกำรซือ้ไม้จำกเกษตรกในพืน้ที่
เพื่อท�ำให้เกิดกำรรวบรวมไม้และกำรหำช่องทำงตลำดที่มีควำมแน่นอน	รวมถึงเพื่อสำมำรถก�ำหนดรำคำขำยที่ดีกว่ำกำรขำย
เหมำสวน	

	 นอกจำกนี้กลุ่มยังได้มีควำมร่วมมือเพื่อผลิตของเล่นสนำมร่วมกับ	บริษัท	ไพร์ซ	ออฟ	วู๊ด	อินดัสทรี	จ�ำกัด		ผู้ผลิต
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม้จริงในแบรนด์ชำเลต์	ท�ำให้เกษตรกรมีโอกำสเพิ่มมูลค่ำของไม้	พร้อมกับสำมำรถก�ำหนดรำคำของ
ไม้ท่อนที่รับซื้อมำจำกสมำชิกของกลุ่ม	จำกเดิมที่รำคำไม้ท่อนขึ้นอยู่กับกลไกของพ่อค้ำคนกลำง	ซึ่งท�ำให้อ�ำนำจกำรต่อรอง
รำคำไม้สักต�่ำ	 โดยกำรผลิตสินค้ำไม้นี้จะค�ำนึงถึงกำรจัดกำรป่ำอย่ำงย่ังยืน	 โดยมีกำรก�ำหนดให้สมำชิกที่ตัดไม้มำจ�ำหน่ำยที่
กลุ่มจ�ำนวน	1	ต้น	จะต้องทดแทนด้วยกำรปลูกไม้ยืนต้นจ�ำนวน	2	ต้น	หรือ	เลี้ยงหน่อเดิม	1	ต้น	และปลูกเพิ่มจ�ำนวน	1	ต้น	
เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเพิ่มปริมำณต้นไม้ในภูมิทัศน์	ควบคู่กับกำรด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
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ภำพกำรแปรรูปไม้	ท�ำของเล่น		ตัดไม้ในสวนแล้วมีกำรจดบันทึกข้อมูลกำรตัด
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6. โครงการต้นไมข้องเรา “Tree for All” (T4A)

	 เพื่อท�ำให้กำรฟื้นฟูภูมิทัศน์น้ีขยำยผลออกไปให้ได้กว้ำงขึ้น	 และเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับเกษตรกที่ยังคงประสบ
ปัญหำด้ำนกำรเงนิ	และไม่มคีวำมมัน่ใจในกำรเข้ำร่วมกบักำรปลกูป่ำเพิม่	รคีอฟจงึได้ร่วมกบักลุม่รกัษ์สนัตสิขุ	และองค์กรภำคี
จัดท�ำโครงกำรต้นไม้ของเรำขึ้น	เพื่อระดมทุนในกำรอุปถัมภ์ต้นไม้	โดยผู้บริจำคสำมำรถจ่ำยเงินจ�ำนวน	100	บำท	ซึ่งจะน�ำไป
บริหำรและมอบให้แก่เกษตรกรที่ต้องกำรลดพื้นที่กำรปลูกข้ำวโพดและเพิ่มกำรปลูกต้นไม้	ซึ่งจะช่วยท�ำให้เรำสำมำรถมีพื้นที่
สีเขียวและป่ำให้เพิ่มขึ้น	
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ก�าหนดการ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 

8.30	-	9.00	 ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน

9.00	-	9.15 กล่ำวที่มำและวัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม

   โดย	คุณอำภำภรณ์	ทองเสงี่ยม	ผู้ประสำนงำนโครงกำรต้นไม้ของเรำ	รีคอฟ		

 กล่ำวเปิดงำน	โดย		ตัวแทนจำกพื้นที่อ�ำเภอสันติสุข*

9.15	-	9.30 แนะน�ำโครงกำร	กลไกกำรท�ำงำนและบันทึกข้อตกลงของโครงกำรต้นไม้ของเรำ	

   โดยคุณวรำงคณำ	รัตนรัตน์	ผู้อ�ำนวยกำรแผนงำนประเทศไทย	รีคอฟ

9.30	-	10.30	 พิธีท�ำข้อตกลงโครงกำรต้นไม้ของเรำกับเกษตรกร

   ผู้รับทุน	(เกษตรกร	)	จำกพื้นที่อ�ำเภอสันติสุข	จังหวัดน่ำน	

   ผู้	ให้ทุน	รีคอฟ	ตัวแทนสถำบันกำรเงินรักษ์สันติสุข

   พยำน		ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน	กรมป่ำไม้	นำยอ�ำเภอ	

	 	 			 นำยกอบต.	ก�ำนัน	และตัวแทนของต�ำบล

	 แนะน�ำแผนที่รำยแปลงเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรต้นไม้ของเรำ	

   โดย	คุณอำภำภรณ์	ทองเสงี่ยม	ผู้ประสำนงำนโครงกำรต้นไม้ของเรำ	รีคอฟ		

	 กล่ำวให้ก�ำลังใจในกำรด�ำเนินงำน

   โดย	คุณกฤชเพชร	เพชระบูรณิน		รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน

   โดย	ดร.สุวรรณ	ตั้งมิตรเจริญ	ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ	

	 	 			 ท�ำหน้ำที่ผู้ตรวจรำชกำรกรมป่ำไม้

10.30-11.00	 เดินทำงไปจุดที่ปลูกต้นไม้ของโครงกำรต้นไม้ของเรำ	

11.00-12.00	 เริ่มกำรปลูกต้นไม้ของเรำในแปลงเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

12.00-12.30	 รับประทำนอำหำรกลำงวัน	ที่แปลงปลูกต้นไม้

12.30-13.30	 เดินทำงลงมำจำกพื้นที่ปลูก

13.30	เป็นต้น	 เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ

หมำยเหตุ	*	รอกำรยืนยัน
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เพราะการปลกูต้นไมค้รัง้น้ี คือการปลกูต้นไมเ้พือ่พวกเราทกุคน

สนใจรว่มเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการฟ้ืนฟูป่า 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี  www.recoftc.org/thailand   

สื่อนี้เป็นควำมรับผิดชอบของรีคอฟ	 และอำจไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของกระทรวง 

สิ่งแวดล้อม	คุ้มครองธรรมชำติ	กำรก่อสร้ำง	และควำมปลอดภัยทำงปรมำณู	(BMU)	ของ

ประเทศเยอรมนี	รวมถึงสหภำพยุโรป	และสถำบันวิจัยธรรมชำติไวส์

recoftc.org/thailand


