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ประเทัศไทัยมิเ้ปา้หมิายในี้การมิพ้้�นี้ทั้�ปา่และพ้�นี้ทั้�สเ้ขย้วิรอ้ยละ 55  โดยมิพ้้�นี้ทั้�ปา่รอ้ยละ 40 ภูายในี้ป ีพ.ศ. 2580 

โดยแบ่งออกเป็นี้พ้�นี้ทั้�ป่าอนีุ้รักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ปัจจุบันี้มิ้พ้�นี้ทั้�ป่าร้อยละ 31.68  เน้ี้�อทั้� 

102 ลา้นี้ไร ่ตอ้งเพิ�มิพ้�นี้ทั้�ปา่อก้ประมิาณู 26.8 ลา้นี้ไร ่ โดยเพิ�มิในี้ส่วินี้ป่าอนี้รุกัษ ์ 7.75 ลา้นี้ไร ่ปา่เศรษฐกิจ 19 

ล้านี้ไร่  ดังนี้ั�นี้จ่งมิ้โจทัย์ทั้�ทั้าทัายในี้การเพิ�มิพ้�นี้ทั้�ป่า  โดยเฉพาะนี้อกพ้�นี้ทั้�อนีุ้รักษ์  นี้อกจากการเพิ�มิพ้�นี้ทั้�ป่าแล้วิ 

ยังรวิมิถ่ึงการจัดการป่าทั้�เชี้�อมิโยงกับองค์ประกอบพ้�นี้ทั้�อ้�นี้ๆ  ให้เป็นี้การจัดการเชีิงภููมิิทััศน์ี้  หร้อภููมิิทััศน์ี้ป่าไม้ิ 

(Forest  Landscape)  ซึ่่�งหากภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้มิ้ควิามิเส้�อมิโทัรมิต้องทัำการฟื้้�นี้ฟืู้ภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้  (Forest  Landscape 

Restoration:  FLR)  โดยการจัดการองค์ประกอบภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้ทัั�งพ้�นี้ทั้�ป่าไมิ้  พ้�นี้ท้ั�เกษตรกรรมิ  แหล่งนี้�ำ พ้�นี้ทั้� 

สาธารณูะ พ้�นี้ท้ั�ชีุมิชีนี้ให้เกิดควิามิเชี้�อมิโยง  เกิดพ้�นี้ทั้�แนี้วิเชี้�อมิต่อ  (Corridors)  เพ้�อเสริมิควิามิแข็งแกร่งแก่ระบบ

นี้ิเวิศ  เพิ�มิพูนี้ควิามิหลากหลายทัางชี้วิภูาพ  และให้บริการทัางนี้ิเวิศเพ้�อการปรับตัวิต่อการเปล้�ยนี้แปลงสภูาพ 

ภูมูิอิากาศ บรรเทัาภูยัพบิตัทิัางธรรมิชีาต ิซึ่่�งสอดคลอ้งกบัแผนี้แหง่ชีาตวิิา่ดว้ิยการปรบัตวัิตอ่การเปล้�ยนี้แปลงสภูาพ

ภููมิิอากาศ  (National  Adaptation Plan)  รวิมิทัั�งการเป็นี้แหล่งเก็บกักคาร์บอนี้  ดังนี้ั�นี้การฟื้้�นี้ฟืู้ภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้จ่ง 

เปน็ี้เร้�องทั้�สำคญั ทัั�งในี้ปจัจบุนัี้และในี้อนี้าคต  เปน็ี้การสรา้งพ้�นี้ทั้�ตน้ี้แบบ หรอ้สรา้งรปูแบบการฟื้้�นี้ฟื้ภููมูิทิัศันี้ป์า่ไมิ้

ให้สมิบูรณู์  เพ้�อเอ้�อต่อการพัฒนี้าคุณูภูาพชี้วิิตของชีุมิชีนี้ทั้องถึิ�นี้

อำเภูอสันี้ติสุขเป็นี้อำเภูอหนี้่�งในี้จังหวิัดนี้่านี้ ทั้�มิ้ควิามิพยายามิในี้การฟื้้�นี้ฟืู้และจัดการภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้  หลายภูาค

ส่วินี้ให้ควิามิสำคัญ  และยังเป็นี้พ้�นี้ทั้�นี้ำร่องในี้การดำเนี้ินี้  คทัชี.  เป็นี้อำเภูอแรกของจังหวัิดนี้่านี้  ซึ่่�งเป็นี้พ้�นี้ท้ั� 

ทั้�สำคญัของการฟื้้�นี้ฟื้ภููมูิทิัศันี้ป์า่ไมิ ้ดงันี้ั�นี้การจดัทัำขอ้มิลูภูมูิทิัศันี้ป่์าไม้ิอำเภูอสนัี้ตสุิขนี้้�จง่เป็นี้เร้�องสำคญั  เพ้�อให้

ทัุกฝ่ึายเข้าใจบริบทัพ้�นี้ทั้�และสามิารถึนี้ำไปใชี้ประโยชีน์ี้  โดยเฉพาะในี้งานี้ด้านี้การฟื้้�นี้ฟูื้และการจัดการภููมิิทััศน์ี้ 

ป่าไมิ้ร่วิมิกันี้ต่อไป

คำำานำา
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ข้้อมููลทั่่�วไป
อำ�เภอส่ันติิสุัข้1

อำเภูอสันี้ติสุขเดิมิเป็นี้ส่วินี้หนี้่�งของอำเภูอเมิ้องนี้่านี้ และอำเภูอแมิ่จริมิต่อมิาปี พ.ศ.  2524 มิ้ประกาศกระทัรวิง

มิหาดไทัยให้แยกตำบลดู่พงษ์  และตำบลป่าแลวิหลวิงออกจากการปกครองของอำเภูอเมิ้องนี้่านี้  รวิมิตั�งเป็นี้ 

กิ�งอำเภูอสันี้ติสุข พ.ศ.  2526 มิ้พระราชีกฤษฎ้ีกาฯ  เปล้�ยนี้แปลงเขตอำเภูอแม่ิจริมิ กับกิ�งอำเภูอสันี้ติสุข จังหวิัด

นี้่านี้  โดยให้โอนี้ตำบลพงษ์  อำเภูอแมิ่จริมิ  ไปข่�นี้กับกิ�งอำเภูอสันี้ติสุข  และยกฐานี้ะข่�นี้เป็นี้อำเภูอสันี้ติสุขจนี้ถึ่ง

ปจัจบุนัี้ อำเภูอสนัี้ตสิขุเปน็ี้อำเภูอขนี้าดเลก็มิเ้น้ี้�อทั้�  244,356  ไร ่คดิเปน็ี้รอ้ยละ 3.4 ของพ้�นี้ทั้�จงัหวิดันี้า่นี้ ตั�งอยู่

ตอนี้กลางของจังหวัิดน่ี้านี้ มิแ้ม่ินี้�ำสำคัญไหลผ่านี้ 4 สาย  ได้แก่ แม่ินี้�ำมิวิบ อวินี้ ยาวิ และว้ิา ซึ่่�งเป็นี้ลำนี้�ำสาขา

ของแมิน่ี้�ำนี้า่นี้  โดยแมิน่ี้�ำนี้า่นี้เปน็ี้ 1  ในี้ 4 แมิน่ี้�ำสายหลกัของแมิน่ี้�ำเจา้พระยา ทั้�ใหป้รมิิาณูนี้�ำรอ้ยละ 40% ของ

แมิ่นี้�ำเจ้าพระยา

ดังนี้ั�นี้การจัดการทั้�ดินี้และทัรัพยากรป่าไม้ิหร้อการจัดการภููมิิทััศน์ี้ป่าไม้ิในี้พ้�นี้ทั้�จังหวัิดน่ี้านี้จ่งมิ้ควิามิสำคัญต่อ 

ลุม่ินี้�ำเจา้พระยา รวิมิทัั�งอำเภูอสนัี้ตสิขุซึ่่�งเปน็ี้หนี้่�งอำเภูอในี้จงัหวัิดนี้า่นี้ทั้�ตอ้งทัำการฟื้้�นี้ฟื้แูละจดัการภูมูิทิัศันี้ป์า่ไมิ้ 

โดยทัั�งนี้้�อำเภูอสันี้ติสุขเป็นี้อำเภูอแรกทั้�มิ้การดำเนิี้นี้การจัดสรรพ้�นี้ทั้�  คทัชี.  ของจังหวิัดนี้่านี้ ซึ่่�งจะทัำการฟ้ื้�นี้ฟูื้ 

ภูมูิทิัศัน์ี้ปา่ไม้ิให้มิค้วิามิอุดมิสมิบูรณ์ูต่อไป อำเภูอสันี้ติสขุประกอบด้วิย 3 ตำบล 31 หมิูบ้่านี้  ได้แก่ ตำบลดู่พงษ์ 

(8 หมิู่บ้านี้) ตำบลป่าแลวิหลวิง  (10 หมิู่บ้านี้) และตำบลพงษ์  (13 หมู่ิบ้านี้) จำนี้วินี้ทัั�งหมิด 3,679 หลังคาเร้อนี้

ประชีากรทัั�งหมิด 10,977 คนี้ ประกอบด้วิยเพศชีาย 5,633 คนี้  (51.23%) และเพศหญิง 5,344 คนี้  (48.77%)
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รููปที่่� 1 ทั้�ตั�งอำเภูอสันี้ติสุข

อำเภูอสันี้ติสุขมิ้สภูาพภููมิิประเทัศเป็นี้พ้�นี้ทั้�ทั้�มิ้หุบเขาอยู่ตรงกลาง ซึ่่�งเป็นี้พ้�นี้ทั้�ราบและพ้�นี้ทั้�ลาดเชีิงเขา มิ้สภูาพ

พ้�นี้ทั้�สูงลาดชัีนี้ทัางซ้ึ่ายและขวิา อยู่ในี้ชีั�นี้คุณูภูาพลุ่มินี้�ำชีั�นี้  1  และ 2  รวิมิกันี้ถ่ึงร้อยละ 68 มิ้ควิามิสำคัญของ 

การเป็นี้พ้�นี้ทั้�ตน้ี้นี้�ำ การใชีท้้ั�ดนิี้ในี้คุณูภูาพลุม่ินี้�ำชีั�นี้นี้้�เป็นี้ป่าธรรมิชีาติทั้�ประกอบด้วิยพ้�นี้ทั้�อุทัยานี้แห่งชีาติดอยภูคูา 

ป่าสงวินี้แห่งชีาติ  ป่าชีุมิชีนี้ นี้อกจากนี้ั�นี้พ้�นี้ทั้�ชีั�นี้คุณูภูาพลุ่มินี้�ำ  1  และ  2  ยังครอบคลุมิพ้�นี้ทั้�เกษตรกรรมิซึ่่�ง 

สว่ินี้ใหญเ่ปน็ี้พ้�นี้ทั้�เปา้หมิายในี้การจดัสรรเปน็ี้พ้�นี้ทั้�  คทัชี.  โดยเปน็ี้พ้�นี้ทั้�สว่ินี้สำคญัของภูมูิทิัศันี้ป์า่ไมิอ้ำเภูอสนัี้ตสิขุ

ดังนัี้�นี้พ้�นี้ท้ั�  คทัชี. จ่งมิ้ควิามิสำคัญในี้การส่งเสริมิการใชี้ประโยชีน์ี้ทั้�ดินี้ให้มิ้บทับาทัของการเป็นี้พ้�นี้ทั้�ต้นี้นี้�ำ แม้ิวิ่า

จะเป็นี้พ้�นี้ทั้�เกษตรกรรมิก็ตามิ
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ก�รใช้้ประโยช้น์ทั่่�ดิิน : องค์์ประกอบข้องภูมูิทั่่ศน์

อำเภูอสนัี้ตสิขุ จงัหวิดันี้า่นี้ มิพ้้�นี้ทั้�ทัั�งหมิด 244,356 ไร ่ประกอบด้วิย 3 ตำบล 31 หมู่ิบ้านี้ จากการแปลภูาพถ่ึาย

ทัางอากาศปี พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นี้ว่ิาประมิาณูร้อยละ 50 ของพ้�นี้ทั้�อำเภูอสันี้ติสขุ  เป็นี้พ้�นี้ทั้�เกษตรกรรมิ และ

ประมิาณูร้อยละ 48  เป็นี้พ้�นี้ท้ั�ป่า ดังตารางท้ั�  1 การใชี้ทั้�ดินี้มิ้การเปล้�ยนี้แปลงหลักๆค้อ การเปล้�ยนี้สภูาพพ้�นี้ท้ั� 

ป่าไมิ้เป็นี้การปลูกพ้ชีเชีิงเด้�ยวิ  โดยเฉพาะข้าวิโพดในี้ชี่วิงย้�สิบปีทั้�ผ่านี้มิา

อย่างไรก็ด้ควิามิพยายามิในี้การฟื้้�นี้ฟูื้ป่าในี้อำเภูอสันี้ติสุขได้เกิดข่�นี้อย่างต่อเนี้้�อง ทัั�งด้วิยจากการสนัี้บสนุี้นี้ของ 

หนี้่วิยงานี้ภูายนี้อก และการริเริ�มิด้วิยตัวิชีุมิชีนี้เอง  เชี่นี้ การสละพ้�นี้ทั้�ทัำกินี้เป็นี้ป่าชีุมิชีนี้ การพยายามิปลูกสร้าง

สวินี้ปา่ของเกษตรกรรายยอ่ยเพ้�อปลกูไมิม้ิค้า่  เชีน่ี้ สกัในี้แปลงเกษตรและตามิขา้งทัาง  โดยหวิงัวิา่ไมิเ้หลา่นี้้�จะช่ีวิย

สร้างร่มิเงาให้พ้�นี้ทั้�ส้เข้ยวิ และเป็นี้เงินี้ออมิทั้�จะนี้ำมิาใชี้ได้ในี้ยามิจำเป็นี้

ป่าไมิ้

พ้�นี้ทั้�เกษตรกรรมิ

(ปลูกพ้ชีระยะสั�นี้)

สวินี้ยางพารา

ชีุมิชีนี้และสิ�งปลูกสร้าง

สวินี้สัก

แหล่งนี้�ำ

รูวม

118,984.15

104,756.68

15,066.55

3,234.44

1,914.23

400.50

244,356.54

48.69

42.97

6.17

1.32

0.78

0.16

100

ป่ระเภูทัป่ระโยชน์ทั่�ดิน ข้นาดพ้ื้�นทั่� (ไร่) ร้อยละพ้ื้�นทั่�

ตารูางที่่� 1 แสดงการจำแนี้กการประเภูทัการใชี้ประโยชีนี้์ทั้�ดินี้พ้�นี้ทั้� อำเภูอสันี้ติสุข จังหวิัดนี้่านี้

ทั้�มิา: การแปลภูาพถึ่ายทัางอากาศ โดยศูนี้ย์วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้เพ้�อคนี้กับป่า (ร้คอฟื้) ปี พ.ศ. 2562
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     รููปที่่� 2 การใชี้ประโยชีนี้์ทั้�ดินี้อำเภูอสันี้ติสุข จังหวิัดนี้่านี้

ทั้�มิา : การแปลภูาพถึ่ายทัางอากาศ โดยศูนี้ย์วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้เพ้�อคนี้กับป่า (ร้คอฟื้) ปี พ.ศ. 2562

ทั่ร่พย�กรป่�ไมู้และค์ว�มูหล�กหล�ยทั่�งช้่วภ�พ

ในี้พ้�นี้ท้ั�อำเภูอสันี้ติสุขพบป่า  4 ประเภูทั  ได้แก่   ป่าเบญจพรรณู  เต็งรัง ดิบแล้ง  และดิบเขาต�ำ  โดยได้แบ่งตามิ 

การใชี้ประโยชีนี้์  3  รูปแบบใหญ่ๆ  ได้แก่  1)  ป่าเพ้�อการอนีุ้รักษ์  ทั้�ม้ิพ้�นี้ทั้�ส่วินี้ใหญ่อยู่ในี้พ้�นี้ทั้�อุทัยานี้แห่งชีาติ 

ดอยภููคา 2) ป่าใชี้ประโยชีนี้์  เป็นี้พ้�นี้ทั้�ทั้�ถึูกกันี้ไวิ้เป็นี้ป่าชีุมิชีนี้และอนีุ้ญาตให้ชีุมิชีนี้เข้าไปเก็บหาของป่าเพ้�อยังชี้พ 

เก็บไมิ้ฟื้้นี้เพ้�อหุงต้มิ และใชี้ประโยชีนี้์เนี้้�อไมิ้เพ้�องานี้สาธารณูะและ 3) ป่าเพ้�อพิธ้กรรมิต่างๆ  เชี่นี้ ป่าชี้า การจัด

ตั�งป่าชีุมิชีนี้  จ่งเกิดจากทัั�งการกันี้แนี้วิเขตเพ้�อการอนีุ้รักษ์  การขอบริจาคพ้�นี้ทั้�  รวิมิทัั�งซึ่้�อทั้�ดินี้เพ้�อรวิมิให้เป็นี้ 

ป่าชีุมิชีนี้ทั้�ผ้นี้ใหญ่ข่�นี้  โดยป่าชีุมิชีนี้ทัุกพ้�นี้ทั้�  เป็นี้ป่าท้ั�เคยมิ้การใชี้ประโยชีน์ี้อ้�นี้ก่อนี้หนี้้า พ้�นี้ทั้�ป่าท้ั�ปรากฏในี้

ปัจจุบันี้จ่งเป็นี้ป่ารุ่นี้สองทั้�ฟื้้�นี้ข่�นี้มิาจากกิจกรรมิใดก็ตามิอันี้เกิดข่�นี้ในี้พ้�นี้ทั้�  โดยพบว่ิาป่าชีุมิชีนี้หลายบริเวิณูโดย

เฉพาะป่าประเภูทัเบญพรรณูหร้อดิบแล้ง มิ้ต้นี้ไผ่ข่�นี้แทัรกอยู่เป็นี้จำนี้วินี้มิาก  เพราะไผ่เป็นี้พ้ชีเบิกนี้ำ ทั้�เข้ามิา

ครอบคลุมิในี้พ้�นี้ทั้�ทั้�ถึูกเปิดโล่งก่่อนี้พ้ชีชีนี้ิดอ้�นี้ๆ

อำเภูอสันี้ติสุขมิ้ป่าชีุมิชีนี้ท้ั�สำรวิจพบโดยมูิลนิี้ธิฮัักเมิ้องน่ี้านี้  ร่วิมิกับสำนัี้กกองทุันี้สนี้ับสนีุ้นี้การวิิจัย  (สกวิ.)  และ

มิหาวิิทัยาลัยเช้ียงใหม่ิ  ในี้ปี พ.ศ.  2560-2562 พบป่าชุีมิชีนี้ในี้อำเภูอสันี้ติสุข  56 ป่า มิ้เน้ี้�อทั้�รวิมิ  22,199  ไร ่
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พงษ์

ป่าแลวิหลวิง

ดู่พงษ์

รูวม

26

11

19

56

6,347

13,219

2,633

22,199

ติำาบล จัำานวันป่่าชุมูชน เน้�อทั่� (ไร่)

ตารูางที่่� 2 จำนี้วินี้และเนี้้�อทั้�ป่าชีุมิชีนี้ในี้อำเภูอสันี้ติสุข

ทั้�มิา: สำนี้ักงานี้สนี้ับสนีุ้นี้กองทัุนี้การวิิจัย (สกวิ.) (2562)

จำนี้วินี้ชีนี้ิดไมิ้ย้นี้ต้นี้

ดัชีนี้้แชีนี้นี้อนี้ เพ้�อพิจารณูา

ควิามิหลากหลายทัางชี้วิภูาพ

ดัชีนี้้ซึ่ิมิสันี้ เพ้�อพิจารณูา

ควิามิหลากหลายทัางชี้วิภูาพ

ควิามิหนี้าแนี้่นี้ของไมิ้ย้นี้ต้นี้ (ต้นี้/ไร่)

ชีนี้ิดพรรณูเด่นี้ และชีนี้ิดพรรณู

ทั้�มิ้ควิามิสำคัญต่อระบบนี้ิเวิศ

70

3.51

19.97

1,150

เหมิ้อด พะยอมิ และประดู่

47

3.21

15.65

1,380

เหมิ้อด กระบก ชีะอามิ

ติ�วิ และประดู่

ป่ระเภูทัป่่า ป่่าเบญจัพื้รรณผสัมูไผ่ ป่่าดิบแล้ง

ตารูางที่่� 3 ควิามิหลากหลายของชีนี้ิดและควิามิหนี้าแนี้่นี้ของต้นี้ไมิ้ในี้ป่าชีุมิชีนี้

ทั้�มิา: ผลจาการเก็บข้อมิูลป่าชีุมิชีนี้บ้านี้ป่าแลวิ บ้านี้ดู่พงษ์ และป่าชีุมิชีนี้บ้านี้นี้าเลา โดยศูนี้ย์วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้

เพ้�อคนี้กับป่า (ร้คอฟื้) เก็บข้อมิูลในี้ปี พ.ศ. 2562

โดยมิก้ารข่�นี้ทัะเบย้นี้ป่าชีมุิชีนี้กับกรมิป่าไม้ิแลว้ิ 15 แห่ง มิเ้นี้้�อทั้�ป่าชีมุิชีนี้ข่�นี้ทัะเบ้ยนี้ 10,751  ไร ่คดิเป็นี้รอ้ยละ 

48  ของเน้ี้�อทั้�ป่าชีุมิชีนี้ทัั�งหมิด  โดยป่าชีุมิชีนี้จะเป็นี้พ้�นี้ทั้�เพ้�อการอนุี้รักษ์  และการใชี้สอย ทัั�งเพ้�อการบริโภูค 

สมิุนี้ไพร ฟื้้นี้ และใชี้ประโยชีน์ี้จากเน้ี้�อไม้ิในี้งานี้สาธารณูะประโยชีน์ี้ สถึานี้ะการข่�นี้ทัะเบ้ยนี้ป่าชีุมิชีนี้ อ้างอิงมิา

จากศูนี้ย์สารสนี้เทัศกรมิป่าไมิ้  (https://bit.ly/2SOByBL)
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ป่าชีุมิชีนี้มิ้  2  ประเภูทั  ค้อ  ป่าเบญจพรรณูผสมิไผ่  และป่าดิบแล้ง  โดยพบวิ่าป่าเบญจพรรณูผสมิไผ่มิ้ควิามิ 

หลากหลายของชีนิี้ดไมิย้น้ี้ต้นี้ 70 ชีนี้ดิ มิค้วิามิหนี้าแน่ี้นี้ 1,150 ตน้ี้ตอ่ไร ่และปา่ดิบแลง้พบควิามิหลากหลายของ

ชีนี้ดิไม้ิยน้ี้ต้นี้ 47 ชีนี้ดิ มิค้วิามิหนี้าแน่ี้นี้ 1,380 ตน้ี้ต่อไร ่ปา่ชุีมิชีนี้ให้ผลผลิตสำคัญคอ้ของป่า  โดยสามิารถึพัฒนี้า 

ตอ่ยอดสู่เศรษฐกจิชีมุิชีนี้  เชีน่ี้ การพัฒนี้าวิสิาหกิจแปรรปูผลผลติจากปา่   การทัอ่งเทั้�ยวิเชีงินี้เิวิศ และทั้�สำคญัเปน็ี้

แหล่งผลิตเมิล็ดไม้ิเพ้�อการเพาะขยายพันี้ธุ์  ทัั�งนี้้�ได้มิ้การจัดทัำเร้อนี้เพาะชีำทั้�บ้านี้ศร้บุญเร้อง ซึ่่�งเป็นี้ตัวิอย่างการ

เชี้�อมิโยงป่าชีมุิชีนี้กบัการฟื้้�นี้ฟื้ภูููมิทิัศัน์ี้  โดยชุีมิชีนี้มิค้วิามิสนี้ใจการเพาะพันี้ธุ ์ และการอนุี้รกัษพ์นัี้ธกุรรมิไมิท้้ัองถึิ�นี้

ทั้�สำคัญ  เพ้�อการฟื้้�นี้ฟูื้ และเป็นี้แหล่งวัิตถุึดบิในี้การผลิตสมุินี้ไพรในี้อนี้าคต  เชีน่ี้ สมิอภิูเพก สมิอไทัยและมิะขามิ

ป้อมิโดยจะนี้ำไปปลูกเพิ�มิเติมิในี้พ้�นี้ท้ั�ชีุมิชีนี้ ซึ่่�งนี้อกจากจะชี่วิยอนีุ้รักษ์พันี้ธุกรรมิท้ัองถึิ�นี้และเพิ�มิพ้�นี้ทั้�ส้เข้ยวิแล้วิ 

ยังชี่วิยเก็บกักคาร์บอนี้ไวิ้ในี้ต้นี้ไมิ้  เพ้�อลดโลกร้อนี้ได้อ้กทัางหนี้่�ง

สัภ�พเศรษฐกิจ สั่งค์มู ข้องชุ้มูช้นในอำ�เภอสั่นติิสัุข้

อำเภูอสันี้ติสขุประกอบด้วิย 3 ตำบล 31 หมิูบ้่านี้  ได้แก ่ตำบลดูพ่งษ์  (8 หมิูบ้่านี้) ตำบลป่าแลวิหลวิง  (10 หมิูบ้่านี้) 

และตำบลพงษ์  (13 หมิูบ้่านี้) ขอ้มิลูควิามิจำเปน็ี้พ้�นี้ฐานี้โดยกรมิพฒันี้าชีมุิชีนี้ ป ีพ.ศ. 2560 พบวิา่อำเภูอสนัี้ตสิขุ

ประกอบด้วิย 3,679 หลังคาเร้อนี้ ประชีากรทัั�งหมิด    10,977 คนี้ ประกอบด้วิยเพศชีาย 5,633 คนี้  (51.23%) 

และเพศหญิง 5,344 คนี้  (48.77%) ประกอบไปด้วิยกลุ่มิชีาติพันี้ธุ์  4 กลุ่มิ  ได้แก่  ลาวิ มิ้ง  ไทัล้�อ และไทัย

รููปที่่� 3  เร้อนี้เพาะชีำบ้านี้ศร้บุญเร้อง อำเภูอสันี้ติสุข จังหวิัดนี้่านี้
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รููปที่่� 4  องค์กรทั้�เก้�ยวิข้องกับการฟื้้�นี้ฟืู้และจัดการภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้

ในี้ส่วินี้เศรษฐกิจรายได้พบวิ่าในี้ปี พ.ศ.  2560 ประชีากรส่วินี้ใหญ่ทั้�  41.51% ประกอบอาชี้พทัางด้านี้การเกษตร 

ได้แก่  ทัำนี้า ทัำไร่  และทัำสวินี้  รองลงมิาค้อรับจ้างทัั�วิไป  (23%)  โดยอาช้ีพทั้�มิ้รายได้เฉล้�ยต่อวิันี้เยอะทั้�สุดค้อ

ขา้ราชีการ  (420 บาทั/วินัี้) และอาชีพ้ทั้�รายไดน้ี้อ้ยทั้�สุด คอ้  รบัจา้งทัั�วิไป  (170 บาทั/วินัี้) ซึ่่�งมิร้ายไดใ้กลเ้คย้งกบั 

ผู้ประกอบอาชี้พทัำนี้า  (171 บาทั/วิันี้) และทัำไร่  (178 บาทั/วิันี้)  (แบบสำรวิจควิามิจำเป็นี้พ้�นี้ฐานี้ จปฐ),  2560

ผูม้ิส้ว่ินี้ไดเ้สย้ หรอ้กลุม่ิองคก์รเก้�ยวิขอ้ง  ท้ั�มิบ้ทับาทัในี้การฟื้้�นี้ฟื้ภููมูิทิัศันี้ป์า่ไมิใ้นี้อำเภูอสนัี้ตสุิข  โดยเนี้น้ี้ทั้�เก้�ยวิขอ้ง

กับการจัดการทัรัพยากรดินี้ นี้�ำ และป่าไมิ้ พบวิ่ามิ้อย่างนี้้อย 22 องค์กร  โดยจำแนี้กระดับตามิบทับาทัออกเป็นี้ 

4  ระดับ  ได้แก่  ระดับชุีมิชีนี้ ระดับตำบล ระดับอำเภูอ และหน่ี้วิยงานี้ภูายนี้อกทั้�มิาทัำงานี้สนัี้บสนุี้นี้ในี้พ้�นี้ทั้�  โดย

มิ้รายละเอ้ยดดังรูปทั้�  4
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องค์์ประกอบ และบทั่บ�ทั่ภูมูิทั่่ศน์ป่�ไมู้
อำ�เภอสั่นติิสัุข้2

   รููปที่่� 5 องค์ประกอบภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้อำเภูอสันี้ติสุข

 ทั้�มิา : ศูนี้ย์วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้เพ้�อคนี้กับป่า (ร้คอฟื้) ประเทัศไทัย (2563)

จากองค์ประกอบของภูมูิทิัศัน์ี้ปา่ไม้ิอำเภูอสนัี้ติสขุดงัรปูทั้�  5 ทั้�ประกอบดว้ิยพ้�นี้ทั้�ป่าอนุี้รกัษ ์ปา่สงวินี้แหง่ชีาต ิปา่

ชีมุิชีนี้ พ้�นี้ทั้�เกษตรกรรมิซึ่่�งมิท้ัั�งพ้�นี้ทั้�  ส.ป.ก.และ คทัชี. ทั้�ปลกูพช้ีเกษตรทั้�หลากหลายทัั�งพช้ีเชีงิเด้�ยวิ สวินี้ปา่และ

วินี้เกษตร นี้อกจากนี้้�องค์ประกอบทั้�สำคัญค้อ  แมิ่นี้�ำ  ซึ่่�งจากการประเมิินี้ภูาพรวิมิถึ่งบทับาทัของภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้

อำเภูอสันี้ติสุข  (Forest  landscape  function) ทัั�ง  4  ด้านี้  ได้แก่  ด้านี้การดำรงช้ีพ ด้านี้บริการทัางนิี้เวิศ ด้านี้ 

ทัรัพยากรอาหารและผลติภูณัูฑ์์ทั้�ไมิใ่ชีอ่าหาร และดา้นี้การใชี้ทัรัพยากรอยา่งมิ้ประสิทัธิภูาพและการจัดการมิลพษิ

ของเส้ย สามิารถึนี้ำเสนี้อโดยสรุปดังตารางทั้�  4
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  ลำนี้�ำสาขา 4 ลำนี้�ำ  ได้แก่ นี้�ำวิ้า นี้�ำมิวิบ

  นี้�ำอวินี้ และนี้�ำยาวิ

ฺ  ป่า  4 ประเภูทั  ได้แก่ ป่าเบญจพรรณูผสมิไผ่

  ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาต�ำ

  ป่าดิบแล้งเก็บกักคาร์บอนี้ 14.97 ตันี้ต่อไร่ หร้อ  

  54.68 ตันี้คาร์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เทั้ยบเทั่าต่อไร่

  ป่าเบญจพรรณูเก็บกักคาร์บอนี้ 8.5 ตันี้ต่อไร่ 

  หร้อ 24 ตันี้คาร์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เทั้ยบเทั่าต่อไร่   

  ในี้ป่าเบญจพรรณูผสมิไผ่

  สวินี้สักมิ้การกักเก็บคาร์บอนี้ 4.6 ตันี้ต่อไร่ หร้อ  

  17 ตันี้คาร์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เทั้ยบเทั่าต่อไร่

  สวินี้ยางพารามิ้การเก็บกักคาร์บอนี้ 7.6 ตันี้ต่อไร่

  หร้อ 28 ตันี้คาร์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เทั้ยบเทั่าต่อไร่

  การเก็บกักคาร์บอนี้โดยรวิมิทัั�งพ้�นี้ทั้�ป่าธรรมิชีาติ  

  สวินี้สัก สวินี้ยางพารา  ในี้ปัจจุบันี้ 1,519,206 ตันี้

  หร้อ 5,165,764 ตันี้คาร์บอนี้ไดออกไซึ่ด์เทั้ยบเทั่า  

  ต่อไร่

  พ้�นี้ทั้�ป่าธรรมิชีาติร้อยละ 48.7 ชี่วิยป้องกันี้ 

  บรรเทัาดินี้ถึล่มิ

  พ้�นี้ทั้�ส้เข้ยวิทั้�รวิมิทัั�งป่าธรรมิชีาติ และสวินี้สัก  

  สวินี้ยางพาราร้อยละ 55.6 ซึ่่�งมิ้บทับาทัในี้การ 

  ดูดซึ่ับคาร์บอนี้ไดออกไซึ่ต์  

  ป่าริมินี้�ำชี่วิยชีลอการไหลบ่าของนี้�ำ และชี่วิย 

  กรองสารเคมิ้ทั้�จะลงสู่แมิ่นี้�ำและแหล่งนี้�ำ  

  ธรรมิชีาติ 

  31 หมิู่บ้านี้

  ประชีากร 4,840 ครัวิเร้อนี้ 15,864 คนี้

  (พ.ศ.  2563)

  กลุ่มิชีาติพันี้ธุ์  4 กลุ่มิ  ได้แก่  ลาวิ มิ้ง  ไทัล้�อ

  และไทัย

  รายได้

    รายได้เฉล้�ยต่อวิันี้ 240 บาทั

    รายได้เฉล้�ยภูาคการเกษตร 180 บาทั 

    ต่อวิันี้

    รายได้เฉล้�ยต่อปีจากทัรัพยากรป่าไมิ้ 

    28,000 บาทั จากพ้ชีทั้�มิ้เนี้้�อไมิ้และ

    ไมิ่มิ้เนี้้�อไมิ้

  พ้�นี้ทั้�ปลูกไมิ้สัก 1,914  ไร่

  จำนี้วินี้ต้นี้ไมิ้สักในี้พ้�นี้ทั้�อำเภูอสันี้ติสุข

  ประมิาณู 765,600 ต้นี้

  ป่าชีุมิชีนี้ 56 แห่งเนี้้�อทั้�รวิมิ 22,199 ไร่ เป็นี้ 

  แหล่งเก็บหาของป่า พ้ชีอาหาร ยาสมิุนี้ไพร 

  1. ไมิ้และไผ่: ใชี้สำหรับงานี้ก่อสร้างและ

  เชี้�อเพลิง ประกอบด้วิย ไผ่ 12 ชีนี้ิด และ 

  ไมิ้ทั้�ใชี้เนี้้�อไมิ้ 50 ชีนี้ิด

  2. สมิุนี้ไพร: สมิุนี้ไพร 115 ชีนี้ิดในี้ป่าชีุมิชีนี้ทั้� 

  สำคัญได้แก่ สมิอไทัย สมิอภูิเพก มิะขามิป้อมิ

  เป็นี้ต้นี้ 

  3. พ้ชีอาหาร 143 ชีนี้ิด: โดย 111 ชีนี้ิด เป็นี้     

  พ้ชีอาหารในี้ป่าชีุมิชีนี้ ได้แก่ ผลไมิ้ ใบ ดอก          

  รากสะสมิอาหาร หนี้่ออ่อนี้ หนี้่อไมิ้ จำนี้วินี้    

  12 ชีนี้ิด และเห็ด 20 ชีนี้ิด

ด้านการดำารงช่พื้

ด้านทัรัพื้ยากรอาหารและ
ผลิติภูัณฑ์์ทั่�ไมู่ใช่อาหาร

ด้านบริการทัางระบบนิเวัศ

ด้านการใช้ทัรัพื้ยากรอย่างมู่
ป่ระสิัทัธิิภูาพื้และการจััดการมูลพิื้ษข้องเส่ัย

ตารูางที่่� 4 บทับาทัของภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้อำเภูอสันี้ติสุขในี้ปัจจุบันี้
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สัภูาพื้ภููมูิป่ระเทัศ 

สภูาพภููมิิประเทัศ ลักษณูะพ้�นี้ทั้�ของอำเภูอสันี้ติสุขตามิชีั�นี้คุณูภูาพลุ่มินี้�ำแบ่งเป็นี้  5  ชีั�นี้  โดยชีั�นี้คุณูภูาพลุ่มินี้�ำ 

ชีั�นี้  1A  ครอบคลุมิพ้�นี้ทั้�มิากทั้�สุด  ถ่ึง  96,930.90  ไร่  (39.67%)  และมิ้พ้�นี้ทั้�ในี้ชีั�นี้ลุ่มินี้�ำทั้�  5  นี้้อยทั้�สุด  เพ้ยง 

12,157.81  ไร่  (4.98%)  จะพบวิ่าพ้�นี้ทั้�ลุ่มินี้�ำชีั�นี้  5  ซึ่่�งเป็นี้พ้�นี้ทั้�ทั้�ลาดชีันี้น้ี้อย  และถึูกจัดสรรให้เป็นี้พ้�นี้ทั้�เพ้�อ

การเกษตรทัั�งระยะสั�นี้และระยะยาวิ  จะเป็นี้พ้�นี้ทั้�ส่วินี้กลางอำเภูอ  ซึ่่�งมิ้บ้านี้เร้อนี้อาศัยอยู่  ในี้ลุ่มินี้�ำชัี�นี้  1A 

เป็นี้พ้�นี้ทั้�ป่าอนีุ้รักษ์  หร้ออุทัยานี้แห่งชีาติดอยภููคา พ้�นี้ทั้�ลุ่มินี้�ำชีั�นี้  2 อยู่โดยรอบพ้�นี้ทั้�อยู่อาศัย  จากนี้ั�นี้จ่งเป็นี้ 

ลุ่มินี้�ำชีั�นี้ 3,  4 และ 5 ตามิลำดับ

พ้�นี้ทั้�อนีุ้รักษ์

(อุทัยานี้แห่งชีาติดอยภููคา)

ป่าสงวินี้เตร้ยมิอนีุ้รักษ์

ป่าชีุมิชีนี้

ป่าสงวินี้สภูาพเส้�อมิโทัรมิ

ส.ป.ก.

อ้�นี้ๆ

รูวม

88,845.00

31,231.25

13,051.88

56,478.13

19,705.00

35,046.25

244,357.51

36.36

12.78

5.34

23.11

8.06

14.34

100

ป่ระเภูทัทั่�ดิน เน้�อทั่�  (ไร่) ร้อยละ

ตารูางที่่� 5 ประเภูทัทั้�ดินี้ เนี้้�อทั้� และสัดส่วินี้ร้อยละทั้�ดินี้แต่ละประเภูทัในี้อำเภูอสันี้ติสุข

ทั้�มิา: ศูนี้ย์ป่าไมิ้นี้่านี้ (2562)

สัภูาพื้ทั่�ดินติามูกฎหมูาย
พ้�นี้ทั้�รวิมิทัั�งอำเภูอทัั�งหมิด  244,356.88  ไร่  จากข้อมิูลของศูนี้ย์ป่าไมิ้นี้่านี้  (ศูนี้ย์ป่าไมิ้นี้่านี้,  2562  เอกสารไมิ่ 

เผยแพร่) พบประเภูทัของทั้�ดินี้ทัั�งหมิด 6 ประเภูทั  ได้แก่ พ้�นี้ทั้�อนีุ้รักษ์  (อุทัยานี้แห่งชีาติดอยภููคา) ป่าสงวินี้แห่ง

ชีาติเตร้ยมิอนุี้รักษ์ ป่าชีุมิชีนี้ ป่าสงวินี้แห่งชีาติสภูาพเส้�อมิโทัรมิ ส.ป.ก.  และอ้�นี้ๆ มิ้พ้�นี้ทั้�ทั้�ยังคงสภูาพป่าอยู่ถ่ึง 

133,128.13  ไร่  (54.48%)  โดยพิจารณูาจากพ้�นี้ทั้�อนีุ้รักษ์ ป่าสงวินี้ฯ พ้�นี้ทั้�เตร้ยมิประกาศเป็นี้พ้�นี้ทั้�อนีุ้รักษ์  และ

ป่าชีุมิชีนี้  ทัั�งนี้้�  มิ้พ้�นี้ทั้�ป่าสงวินี้ฯ สภูาพเส้�อมิโทัรมิ อยู่ทั้�  56,478.13  ไร่ หร้อคิดเป็นี้ 23.11% ของพ้�นี้ทั้�ทัั�งหมิด 

ซึ่่�งพ้�นี้ทั้�ดังกล่าวิอยู่ในี้แผนี้การจัดการพ้�นี้ทั้�ภูายใต้นี้โยบายทั้�ดินี้แห่งชีาติ  (คทัชี.) ซึ่่�งบางส่วินี้มิ้การอนีุ้มิัติแล้วิ
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ศ่กยภ�พข้องก�รเก็บก่กค์�ร์บอนในภูมูิทั่่ศน์

จากการเก็บข้อมิูลการเก็บกักคาร์บอนี้ในี้พ้�นี้ทั้�อำเภูอสันี้ติสุข  ในี้ปี พ.ศ.  2562  โดยพิจารณูาพ้�นี้ทั้�ทั้�มิ้การปกคลุมิ

ดว้ิยไม้ิยน้ี้ตน้ี้  ได้แก ่พ้�นี้ทั้�ปา่ชีมุิชีนี้ สวินี้สัก และสวินี้ยางพารา  โดยพ้�นี้ทั้�ปา่ชีมุิชีนี้ ได้เกบ็ขอ้มิลูจากปา่ 2 ประเภูทั 

ได้แก่  ป่าดิบแล้ง  และป่าเบญจพรรณูผสมิไผ่  ได้พบข้อมิูลการสะสมิคาร์บอนี้ในี้พ้�นี้ทั้�อำเภูอสันี้ติสุข ดังแสดงในี้

ตารางทั้�  6

รููปที่่� 6 ขอบเขตทั้�ดินี้ตามิกฎีหมิาย

ทั้�มิา : โดยศูนี้ย์วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้เพ้�อคนี้กับป่า (ร้คอฟื้) ปี พ.ศ. 2562



ข้้อมููลพ้ื้�นฐานและการจััดการภููมูิทััศน์ป่่าไมู้ อำาเภูอสัันติิสัุข้ จัังหวััดน่าน

ค่าเฉล้�ยคาร์บอนี้ (ตันี้/ไร่)

ขนี้าดพ้�นี้ทั้� (ไร่)

คาร์บอนี้สะสมิในี้พ้�นี้ทั้�

แต่ละประเภูทั (ตันี้)

1.54

1914

2,947.56

8.34

118984

992,326.56

9.39

15067

141,479.13

สัวันป่่าสัักป่่าชุมูชน สัวันยางพื้ารา

ตารูางที่่� 6 ศักยภูาพของการเก็บกักคาร์บอนี้ในี้พ้�นี้ทั้�ป่าชีุมิชีนี้ สวินี้ป่าสัก สวินี้ยางพารา

ทั้�มิา  :  ผลจากการเก็บข้อมิูลป่าชีุมิชีนี้บ้านี้ป่าแลวิ บ้านี้ดู่พงษ์  และป่าชีุมิชีนี้บ้านี้นี้าเลา  โดยศูนี้ย์วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้ 

เพ้�อคนี้กับป่า (ร้คอฟื้) เก็บข้อมิูลในี้ปี พ.ศ. 2562
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สัิทั่ธิิในทั่่�ดิินทั่ำ�กินและ
ก�รจ่ดิก�รทั่ร่พย�กรป่�ไมู้

พ้�นี้ทั้�อำเภูอสนัี้ติสุขมิป้ระเภูทัทั้�ดนิี้ทัำกนิี้ตามิกฎีหมิายได้แก ่พ้�นี้ทั้�ทัำกนิี้ในี้เขตอุทัยานี้แหง่ชีาตปิา่สงวินี้แห่งชีาต ิ    

ซึ่่�งจะมิ้การจัดสรรเป็นี้พ้�นี้ทั้�  คทัชี. ส.ป.ก. และเอกสารสิทัธิ�  ซึ่่�งมิ้สาระสำคัญทั้�เก้�ยวิข้องกับสิทัธิในี้การใชี้ประโยชีนี้์

ทั้�ดินี้ และทัรัพยากรป่าไมิ้  โดยสรุปดังนี้้�

  ท้ั�ดินี้ทัำกินี้พ้�นี้ทั้�อุทัยานี้แห่งชีาติ  ตามิ พ.ร.บ.อุทัยานี้แห่งชีาติ พ.ศ.  2564  ให้ทัำการสำรวิจการถึ้อครอง 

  ท้ั�ดินี้ทัำกินี้และจัดทัำโครงการอนุี้รักษ์และดูแลรักษาทัรัพยากรธรรมิชีาติ พ้�นี้ทั้�อุทัยานี้แห่งชีาติดอยภููคา 

  ทั้�อยูใ่นี้เขตอำเภูอสนัี้ตสิขุมิเ้นี้้�อ 88,845  ไร ่ซึ่่�งมิห้มิูบ่า้นี้ทั้�มิพ้้�นี้ทั้�ทัำกนิี้ในี้เขตอทุัยานี้ฯ จำนี้วินี้ 6 หมิูบ่า้นี้ 

  ในี้ตำบลพงษ์  ได้แก่  ราษฎีร์รัฐพัฒนี้า บ้านี้ปางชี้าง บ้านี้ดอนี้กลาง บ้านี้ดอนี้ไพรวิัลย์  บ้านี้พงษ์  และ 

  บ้านี้ป่าแดด ปัจจุบันี้ได้ทัำการสำรวิจข้อมิูลการถึ้อครองรายแปลงเสร็จไปแล้วิ  ซึ่่�งในี้ระยะต่อไปจะต้อง 

  ทัำการตรวิจสอบควิามิถูึกตอ้งของข้อมิลูการถึอ้ครองทั้�ดนิี้ และต้องจัดทัำแผนี้การจัดการพ้�นี้ทั้�เพ้�อประกอบ 

  การจัดทัำโครงการฯ  ในี้ระยะต่อไปและเมิ้�อได้รับการอนีุ้มิัติจากคณูะรัฐมินี้ตร้ก็จะรับรองการใชี้ประโยชีนี้์ 

  ทั้�ดินี้ทัำกินี้ได้อย่างถูึกต้องโดยออกเป็นี้พระราชีกฤษฎ้ีกาท้ั�มิ้แนี้วิเขตชัีดเจนี้  โดยมิ้ระยะเวิลาคราวิละ 20 ปี

  ผู้ถึ้อครองใชี้ประโยชีนี้์สามิารถึทัำกินี้ได้ตามิปกติ ปลูกพ้ชี  เล้�ยงสัตวิ์  โดยมิ้มิาตราการอนุี้รักษ์ดินี้และนี้�ำ 

  ทัั�งนี้้�สามิารถึปลูกไมิ้เกษตร  ไมิ้ป่า  และสามิารถึตัดใชี้ประโยชีนี้์ในี้ครัวิเร้อนี้ได้  โดยต้องแจ้งและได้รับการ 

  อนีุ้ญาตจากหัวิหนี้้าอุทัยานี้แห่งชีาติ

  ทั้�ดินี้ คทัชี.  ในี้เขตป่าสงวินี้แห่งชีาติ มิ้พ้�นี้ทั้�เป้าหมิายในี้การจัดสรรทั้�ดินี้ คทัชี. จำนี้วินี้ 57,208  ไร่

3
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กลุ่่�มที่่� 1

ลุ่่�มน้้ำ 3, 4, 5

ก�อน้ปี 2545

กลุ่่�มที่่� 2

ลุ่่�มน้้ำ 3, 4, 5

ปี 2545-2557

กลุ่่�มที่่� 3

ลุ่่�มน้้ำ 1, 2

ก�อน้ปี 2545

กลุ่่�มที่่� 4

ลุ่่�มน้้ำ 3, 4, 5

ปี 2545-2557

925

70

606

182

8,108 ไร่

3 งานี้

44 ตารางวิา

460 ไร่

0 งานี้

6 ตารางวิา

5,605 ไร่

3 งานี้

86 ตารางวิา

3,402 ไร่

0 งานี้

72 ตารางวิา

ติำาบลพื้งษ์ติำาบลป่่าแลวัหลวัง

เน้�อทั่� จัำานวัน
แป่ลง

กลุ่มูทั่�

55,419 ไร่ 1 งาน 50 ติารางวัารวัมูพ้ื้�นทั่� คทัช. ทัั�งอำาเภูอ

เน้�อทั่�รวัมู
ติำาบลดู่พื้งษ์

ตารูางที่่� 7 พ้�นี้ทั้�เป้าหมิาย คทัชี. จำแนี้กตามิกลุ่มิภูายใต้นี้โยบาย คทัชี.

ทั้�มิา: สำนี้ักจัดการทัรัพยากรป่าไมิ้ทั้� 3 สาขาแพร่, 2565

ในี้ส่วินี้ควิามิก้าวิหนี้้ามิ้รายงานี้สรุปควิามิก้าวิหนี้้าในี้การจัดทั้�ดินี้ทัำกินี้ให้ชีุมิชีนี้ตามินี้โยบายรัฐบาลของคณูะ

กรรมิการนี้โยบายทั้�ดินี้แห่งชีาติ  (คทัชี.) ทั้องทั้�จังหวัิดนี้่านี้ ปี พ.ศ.  2561  ระบุวิ่าได้ทัำการสำรวิจข้อมูิลเบ้�องต้นี้

ไปแล้วิ  2,376 แปลง  โดยมิ้ผู้ถึ้อครอง 1,673  ราย  เนี้้�อทั้�รวิมิ 20,231  ไร่ ทั้�ได้รับการอนีุ้ญาตให้ใชี้ประโยชีนี้์จาก 

กรมิปา่ไมิ ้และในี้ป ีพ.ศ. 2564 มิก้ารมิอบสมุิดเขย้วิไปแลว้ิในี้ตำบลปา่แลวิหลวิงจำนี้วินี้ 60 ราย สว่ินี้ทั้�เหลอ้นัี้�นี้

ยังอยู่ในี้กระบวินี้การในี้การจัดสรรทั้�ดินี้ต่อไป

ทัั�งนี้้�การใชี้ประโยชีนี้์ทั้�ดินี้ คทัชี. นี้ั�นี้มิ้เง้�อนี้ไขทั้�แตกต่างกันี้ไป  โดยสามิารถึแบ่งออกเป็นี้ 4 กลุ่มิดังนี้้�

กลุ่มูทั่� 1 :  ชีุมิชีนี้ในี้เขตป่าสงวินี้แห่งชีาติ  ท้ั�อยู่ในี้พ้�นี้ทั้�ลุ่มินี้�ำ  ชีั�นี้ทั้�  3-5  ก่อนี้  มิติคณูะรัฐมินี้ตร้เม้ิ�อวิันี้ทั้�  30 

มิิถึุนี้ายนี้  2541  โดยใชี้ภูาพถึ่ายทัางอากาศในี้ปี  พ.ศ.  2545 ประกอบการจำแนี้ก อนีุ้ญาตให้เข้าใชี้ประโยชีนี้์ 

อยู่อาศัย/ทัำกินี้ แบบแปลงรวิมิ  (ให้สิทัธิทัำกินี้ มิิให้เอกสารสิทัธิ)

1,092

524

901

1,015

6,867 ไร่

1 งานี้

79 ตารางวิา

1,865 ไร่

3 งานี้

78 ตารางวิา

4,970 ไร่

3 งานี้

87 ตารางวิา

7,123 ไร่

1 งานี้

80 ตารางวิา

เน้�อทั่� จัำานวัน
แป่ลง

970

318

717

589

7,351 ไร่

0 งานี้

10 ตารางวิา

1,168 ไร่

2 งานี้

17 ตารางวิา

5,601 ไร่

1 งานี้

16 ตารางวิา

3,433 ไร่

2 งานี้

75 ตารางวิา

เน้�อทั่� จัำานวัน
แป่ลง

22,327 ไร่

1 งานี้

33 ตารางวิา

3,494 ไร่

2 งานี้

1 ตารางวิา

15,638 ไร่

0 งานี้

89 ตารางวิา

13,959 ไร่

1 งานี้

27 ตารางวิา
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กลุ่มูทั่� 2 : ชีมุิชีนี้ในี้เขตปา่สงวินี้แหง่ชีาติทั้�อยูใ่นี้พ้�นี้ท้ั�ลุม่ินี้�ำชีั�นี้ทั้�  3-5 หลงัมิตคิณูะรฐัมินี้ตร ้ เมิ้�อวินัี้ทั้�  30 มิถิึนุี้ายนี้ 

2541  ใชี้ภูาพถ่ึายทัางอากาศปี พ.ศ.  2545-2557 อนีุ้ญาตให้เข้าใชี้ประโยชีนี้์ทัำกินี้แบบแปลงรวิมิ  (ให้สิทัธิทัำกินี้ 

มิิให้เอกสารสิทัธิ�)  โดยอยู่ภูายใต้ข้อกำหนี้ดและเง้�อนี้ไขทั้�กำหนี้ดร่วิมิกันี้ในี้ลักษณูะทั้�เก้�อกูลต่อการอนีุ้รักษ์

กลุมู่ท่ั� 3 : ชีมุิชีนี้ในี้เขตปา่สงวินี้แหง่ชีาตทิั้�อยูใ่นี้พ้�นี้ทั้�ลุ่มินี้�ำชีั�นี้ทั้�  1-2 กอ่นี้มิตคิณูะรฐัมินี้ตร ้ เมิ้�อวินัี้ทั้�  30 มิถิึนุี้ายนี้ 

2541  ใชีภู้าพถึา่ยทัางอากาศป ีพ.ศ. 2545 กำหนี้ดใหเ้จา้หนี้า้ทั้�ปฏบัิตงิานี้ประจำพ้�นี้ทั้�โครงการเพ้�อควิบคมุิการใชี ้

ทัรพัยากรและทั้�ดนิี้ และดำเนี้นิี้การจดัระเบย้บการใชีท้ั้�ดนิี้อยูอ่าศัย/ทัำกนิี้เปน็ี้หลกัแหลง่อยา่งเหมิาะสมิ  (ออกแบบ 

รปูแบบในี้การอยูอ่าศัยรว่ิมิกบัชีมุิชีนี้และราษฎีร)  เชีน่ี้ ฟื้้�นี้ฟูื้สภูาพป่าแบบมิส่้วินี้รว่ิมิ สง่เสรมิิราษฎีร ปลูกปา่ 3 อย่าง 

ประโยชีนี้์  4 อย่าง  เป็นี้ต้นี้  ร้อยละ 20 ของพ้�นี้ทั้�

กลุ่มูทั่� 4 : ชีมุิชีนี้ในี้เขตป่าสงวินี้แห่งชีาติทั้�อยูใ่นี้พ้�นี้ทั้�ลุม่ินี้�ำชีั�นี้ทั้�  1-2 หลังมิติคณูะรัฐมินี้ตรเ้มิ้�อวัินี้ทั้�  30 มิถุิึนี้ายนี้ 

2541  ใชี้ภูาพถึ่ายทัางอากาศปี  พ.ศ.  2545-2557  เป็นี้พ้�นี้ทั้�ทั้�ต้องทัำการฟื้้�นี้ฟืู้สภูาพป่า  กรมิป่าไมิ้มิอบหมิาย 

เจา้หนี้า้ทั้�ประจำพ้�นี้ทั้�และดำเนิี้นี้การฟื้้�นี้ฟื้สูภูาพป่าร่วิมิกับราษฎีร สว่ินี้ราษฎีรทั้�เคยใชีท้ั้�ดนิี้ดงักลา่วิและประสงคจ์ะ

เข้าร่วิมิดำเนี้ินี้การ จะจัดทัำบันี้ทั่กข้อตกลงร่วิมิกับกรมิป่าไมิ้โดยมิ้หนี้้าทั้�ดูแล บำรุงรักษาป่าและจะขอรับผลผลิต

จากไมิ้ทั้�ปลูกและใชี้ประโยชีนี้์ทั้�ดินี้ในี้ระหวิ่างแถึวิของต้นี้ไมิ้ได้

รููปที่่� 7 รูปแบบและเง้�อนี้ไขการใชี้ประโยชีนี้์ทั้�ดินี้ คทัชี. 

ทั้�มิา: สำนี้ักจัดการทั้�ดินี้ป่าไมิ้ กรมิป่าไมิ้
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พ้�นี้ทั้�  ส.ป.ก.  ในี้พ้�นี้ทั้�อำเภูอสันี้ติสุขมิ้ท้ั�ทัำกินี้ทั้�เป็นี้  ส.ป.ก.  เน้ี้�อท้ั�รวิมิ  19,705  ไร่  ทั้�ดินี้ยังเป็นี้ของรัฐ 

เกษตรกรสามิารถึทัำกินี้เพ้�อการเกษตรกรรมิเป็นี้หลัก และกิจการตามิประกาศของคณูะกรรมิการปฏิรปูท้ั�ดินี้

เพ้�อเกษตรกรรมิ โดยมิเ้ง้�อนี้ไขการใชีป้ระโยชีนี้ท์ั้�ดนิี้เพ้�อทัำเกษตร และปศสุตัวิเ์ปน็ี้หลกั ตกทัอดสูท่ัายาทัได้ 

ห้ามิซึ่้�อขายต้นี้ไมิ้ท้ั�ปลูกในี้พ้�นี้ท้ั�  ส.ป.ก.  ไมิ่เป็นี้ไมิ้หวิงห้ามิตามิประกาศกระทัรวิงฯ ภูายใต้ พ.ร.บ.ป่าไมิ ้

(ฉบับทั้�  8)  พ.ศ.  2562  ซึ่่�งรายละเอ้ยดขั�นี้ตอนี้ในี้การอนุี้ญาตใชี้ประโยชีน์ี้ไมิ้ทั้�ปลูกยังอยู่ในี้ระหว่ิาง 

การพัฒนี้า นี้อกจากนี้้�  พ้�นี้ทั้�  ส.ป.ก.  ทั้�ปลูกสวินี้ป่ายังสามิารถึข่�นี้ทัะเบ้ยนี้สวินี้ป่าตามิ พ.ร.บ.สวินี้ป่า 

(ฉบับทั้�  2) พ.ศ.  2558  ได้อ้กชี่องทัางหน่ี้�งทั้�จะได้หนี้ังส้อรับรอง ทัำให้สามิารถึตัดโค่นี้  แปรรูป  และใชี้

ประโยชีน์ี้ได้  และค้าขายสร้างเศรษฐกิจครอบครัวิ  ในี้ปี พ.ศ.  2562 มิ้การขยายขอบเขตการใชี้ประโยชีนี้์

ทั้�ดินี้โดยประกาศคณูะกรรมิการปฏิรูปทั้�ดินี้เพ้�อการเกษตรกรรมิ มิ้การขยายประเภูทัและกิจการการใชี้

ประโยชีน์ี้ทั้�ดินี้ ส.ป.ก.  เพิ�มิเติมิ  เชี่นี้  โรงงานี้ทั้�เก้�ยวิข้องกับการเกษตร  รวิมิทัั�งโรงงานี้แปรรูปไม้ิ  ร้านี้ค้า

สถึานี้ทั้�จำหนี้่าย วิัสดุอุปกรณู์ทัางด้านี้การเกษตร ร้านี้ค้าผลิตภูัณูฑ์์ชีุมิชีนี้  เป็นี้ต้นี้

พ้�นี้ทั้�เอกสารสิทัธิ�  (โฉนี้ด นี้ส.3)  ในี้อำเภูอสันี้ติสุขมิ้พ้�นี้ทั้�มิ้เอกสารสิทัธ์  ผู้ครอบครองมิ้สิทัธิในี้การขาย 

มิ้สิทัธิในี้การใชี้ประโยชีนี้์ทั้�ดินี้ทั้�ย้ดหยุ่นี้ การปลูกสร้างต้องพิจารณูากฎีหมิายอ้�นี้ประกอบ  เชี่นี้ กฎีหมิาย

ผงัเมิอ้ง  ในี้ส่วินี้สิทัธิในี้ต้นี้ไม้ิมิก้ารปลดล๊อคให้ตน้ี้ไม้ิในี้พ้�นี้ทั้�เอกสารสิทัธิ�ไม่ิเป็นี้ไม้ิหวิงห้ามิ ตามิมิาตรา 7 

ของ พ.ร.บ.ปา่ไมิ ้ (ฉบบัทั้�  8) พ.ศ. 2562 สามิารถึปลกูและใชีป้ระโยชีนี้ไ์มิท้ั้�พ้�นี้ทั้�ตนี้เองได ้แตเ่พ้�อการคา้

ยังอยู่ในี้การพัฒนี้าระเบ้ยบขั�นี้ตอนี้  แต่อย่างไรก็ตามิสามิารถึข่�นี้ทัะเบ้ยนี้สวินี้ป่าตามิ พ.ร.บ.สวินี้ป่า 

(ฉบับท้ั�  2)  พ.ศ.  2558  ได้อ้กช่ีองทัางหน่ี้�ง  ทั้�จะได้หนัี้งส้อรับรองทัำให้สามิารถึตัดโค่นี้  แปรรูปและใชี้

ประโยชีนี้์ได้  และค้าขายสร้างเศรษฐกิจครอบครัวิ

รููปที่่� 8 สัดส่วินี้ร้อยละของพ้�นี้ทั้� คทัชี. จำแนี้กตามิกลุ่มิ ของอำเภูอสันี้ติสุข

25%
(13,959 ไร่่)

28%
(15,638 ไร่่)

40%
(22,327 ไร่่)

7%
(3,494 ไร่่)

กลุ่่่มที่่� 1 ลุ่่่มน้ำำ�� 3, 4, 5 ก่อน้ำปีี 2545

กลุ่่่มที่่� 3 ลุ่่่มน้ำำ�� 1, 2 ก่อน้ำปีี 2545

กลุ่่่มที่่� 2 ลุ่่่มน้ำำ�� 3, 4, 5 หลุ่ังปีี 2545-2557

กลุ่่่มที่่� 4 ลุ่่่มน้ำำ�� 1, 2 หลุ่ังปีี 2545-2557



ข้้อมููลพ้ื้�นฐานและการจััดการภููมูิทััศน์ป่่าไมู้ อำาเภูอสัันติิสัุข้ จัังหวััดน่าน

รูปแบบและก�รจ่ดิก�รป่�ชุ้มูช้น

นี้อกจากพ้�นี้ทั้�ทัำกินี้ทั้�มิ้สถึานี้ภูาพตามิกฎีหมิายทั้�มิ้เง้�อนี้ไขการใชี้ประโยชีนี้์ทั้�ดินี้ และทัรัพยากรป่าไมิ้ทั้�แตกต่างกันี้

ไปดังรายละเอ้ยดข้างต้นี้แล้วิ  ในี้ภููมิิทััศน์ี้ป่าไมิ้อำเภูอสันี้ติสุขยังมิ้พ้�นี้ทั้�ป่าชีุมิชีนี้ ซึ่่�งเป็นี้ฐานี้ทัรัพยากรทั้�สำคัญต่อ

การพัฒนี้าคุณูภูาพชี้วิิตของชีุมิชีนี้  ในี้อำเภูอสันี้ติสุขมิ้ป่าชีุมิชีนี้ 56 แห่ง  เนี้้�อทั้�  22,199  ไร่  (สำนี้ักงานี้สนี้ับสนีุ้นี้

กองทุันี้วิิจัย,  2562)  ขนี้าดเล็กสุด  3  ไร่  มิากทั้�สุด  5,776  ไร่  เฉล้�ย  411  ไร่ต่อชุีมิชีนี้ ทัั�งนี้้�ระบบสารสนี้เทัศของ

กรมิป่าไมิ้ ณู  วิันี้ทั้�  30 พฤศจิกายนี้ พ.ศ.  2564 พบวิ่ามิ้การข่�นี้ทัะเบ้ยนี้ 15 แห่ง  เนี้้�อทั้�รวิมิ  10,751  ไร่  เป็นี้

แหล่งเก็บหาของป่า  ไมิ้ใชี้สอย แมิ่ไมิ้  (แหล่งเมิล็ดไมิ้ทั้องถึิ�นี้)  โดยพบวิ่าป่าชีุมิชีนี้ในี้อำเภูอสันี้ติสุขมิ้  3  รูปแบบ 

และอ้ก 1  รูปแบบในี้พ้�นี้ทั้�อุทัยานี้แห่งชีาติ ทัั�งนี้้�มิ้เง้�อนี้ไขและการจัดการดังนี้้�

รูป่แบบทั่� 1 ปี่�ชุ่มชุน้ำที่่�ได้้ร่ับก�ร่ร่ับร่องโด้ยอัตโน้ำมัติ ต�ม พ.ร่.บ.ปี่�ชุ่มชุน้ำ
ปัจจุบันี้มิ้ป่าชีุมิชีนี้ได้รับการรับรองสถึานี้ภูาพตามิ พรบ.ป่าชีุมิชีนี้ พ.ศ.  2563 ตามิมิาตรา  99 จำนี้วินี้ 100  ไร ่

มิอ้ายุโครงการภูายในี้วัินี้ทั้�  26 พฤศจิกายนี้ พ.ศ. 2563 ซึ่่�งได้รบัการรับรองโดยอัตโนี้มิตั ิมิจ้ำนี้วินี้ 15 แหง่  เน้ี้�อทั้� 

10,751  ไร ่แตท่ัั�งนี้้�มิเ้ง้�อนี้ไขทั้�ตอ้งดำเนี้นิี้การจดัทัำแผนี้การจดัการปา่ชีมุิชีนี้เสนี้อภูายในี้ 2 ป ีหลงัจากมิร้ะเบย้บวิา่

ดว้ิยการทัำแผนี้การจัดการป่า คอ้ ภูายในี้วัินี้ทั ้22 ธนัี้วิาคมิ พ.ศ. 2565  โดยมิเ้ง้�อนี้ไข  เชีน่ี้ การแบ่งพ้�นี้ทั้�จดัการ

เป็นี้พ้�นี้ท้ั�อนีุ้รักษ์ พ้�นี้ทั้�ใชี้สอย การกำหนี้ดไมิ้ทัรงคุณูค่า กฎีระเบ้ยบข้อตกลงในี้การจัดการป่า  โดยมิ้เอกสารแนี้บ

ทัั�งแผนี้ท้ั�  รายช้ี�อคณูะกรรมิการ รายชี้�อสมิาชิีกปา่ชีมุิชีนี้ และเสนี้อการอนุี้มิตัติามิขั�นี้ตอนี้โดยส่งใหค้ณูะกรรมิการ

ป่าชีุมิชีนี้ประจำจังหวิัด และส่งไปยังกรมิป่าไมิ้และคณูะรัฐมินี้ตร้ในี้การรับรองสถึานี้ภูาพตามิกฎีหมิายต่อไป ทัั�งนี้้�

แผนี้การจัดการจะมิ้การปรับปรุงเสนี้อทุักๆ  5 ปี  โดยมิ้การติดตามิและประเมิินี้ผลโดยคณูะกรรมิการป่าชีุมิชีนี้

ประจำจังหวิัด ทัั�งนี้้�หากไมิ่สามิารถึเสนี้อแผนี้การจัดการป่าชีุมิชีนี้ทัันี้ก็จะถึูกเพิกถึอนี้โดยอัตโนี้มิัติ  แต่ก็สามิารถึ

ย้�นี้ขอจดัตั�งและข่�นี้ทัะเบย้นี้ใหมิไ่ด ้ โดยตอ้งดำเนี้นิี้การตามิกระบวินี้การใหมิท่ั้�ระบใุนี้ พ.ร.บ.ปา่ชีมุิชีนี้ พ.ศ. 2562

รูป่แบบทั่� 2 ปี่�ชุ่มชุน้ำใน้ำพ้�น้ำที่่�ปี่�สงวน้ำแห่งชุ�ติที่่�ยังไม่ขึ้้�น้ำที่ะเบ่ยน้ำ 
ในี้ส่วินี้ป่าชุีมิชีนี้หมิดอายุโครงการก่อนี้วัินี้ทั้�  26 พฤศจิกายนี้ พ.ศ. 2563 และป่าชุีมิชีนี้ทั้�ยงัไม่ิได้ข่�นี้ทัะเบย้นี้ และ

มิ้สถึานี้ภูาพพ้�นี้ทั้�เป็นี้ป่าสงวินี้แห่งชีาติ  ซึ่่�งปัจจุบันี้ในี้อำเภูอสันี้ติสุขมิ้ประมิาณู 35 แห่ง  ต้องดำเนี้ินี้การในี้การขอ

จดัตั�งและข่�นี้ทัะเบย้นี้ใหม่ิ ตามิกระบวินี้การทั้�ระบุไวิใ้นี้ พ.ร.บ.ป่าชีมุิชีนี้ พ.ศ. 2562 ตั�งแต่การประชุีมิหมิูบ้่านี้เพ้�อ

ขอมิต ิการจดัตั�งคณูะกรรมิการ จดัทัำรายชี้�อสมิาชีกิป่าชุีมิชีนี้ สง่เอกสารขอแสดงควิามิจำนี้งคใ์นี้การจดัตั�งตามิแบบ

ฟื้อร์มิ  โดยแนี้บแผนี้การจัดการป่าชีุมิชีนี้ แผนี้ทั้�  และเอกสารต่างๆ ทั้�กรมิป่าไมิ้ระบุ  แล้วิส่งไปยังคณูะกรรมิการ

ป่าชุีมิชีนี้ประจำจังหวิัด  แล้วิเจ้าหนี้้าทั้�ป่าชุีมิชีนี้จะทัำการตรวิจสอบทัั�งเอกสารและพ้�นี้ทั้�เป้าหมิายในี้การจัดตั�ง 

การปิดประกาศให้คัดค้านี้ หากไมิ่มิ้ก็จะพิจารณูาโดยคณูะกรรมิการป่าชีุมิชีนี้ประจำจังหวัิดและนี้ำเสนี้อกรมิป่าไมิ้ 

และคณูะรัฐมินี้ตร้ในี้การรับรองสถึานี้ภูาพตามิกฎีหมิายต่อไป ทัั�งนี้้�แผนี้การจัดการจะมิ้การปรับปรุงเสนี้อทัุกๆ 

5 ปี  โดยมิ้การติดตามิประเมิินี้ผลโดยคณูะกรรมิการป่าชีุมิชีนี้ประจำจังหวิัด

รูป่แบบทั่� 3 ปี่�ชุ่มชุน้ำต�มปีร่ะเพณี่ วัฒน้ำธร่ร่ม แลุ่ะปี่�ชุ่มชุน้ำใน้ำพ้�น้ำที่่�อ้�น้ำๆ ขึ้องร่ัฐ 
 ที่่�ไม่ใชุ่ปี่�สงวน้ำแห่งชุ�ติ
ชีมุิชีนี้มิก้ารจดัการปา่ทั้�เปน็ี้พ้�นี้ทั้�สาธารณูะ  เชีน่ี้ ปา่สุสานี้ ปา่วิดั ฯลฯ ทัั�งนี้้�พบวิา่มิ ้1 แห่งคอ้ ปา่ชีมุิชีนี้บา้นี้นี้�ำโซึ่ง้ 

ทัั�งน้ี้�ได้ถึูกข่�นี้ทัะเบ้ยนี้เป็นี้พ้�นี้ท้ั� นี้สล. สังกัดกระทัรวิงมิหาดไทัย   ซึ่่�งป่าชีุมิชีนี้แบบนี้้�ยังขาดการรวิบรวิมิอย่างเป็นี้

ระบบ นี้อกจากนี้้�ยังพบวิ่ามิ้ป่าชีุมิชีนี้ทั้�อยู่ในี้พ้�นี้ทั้�  ส.ป.ก.  3 แห่ง  ได้แก่ ป่าชีุมิชีนี้ภููแยง 1 ป่าชีุมิชีนี้ดอนี้ดู่พงษ์ 

และป่าชีมุิชีนี้ดูพ่งษ์ ทัั�งนี้้�เป็นี้พ้�นี้ทั้�ภูายใต้ควิามิรับผดิชีอบของสำนัี้กงานี้ปฏิรปูทั้�ดนิี้เพ้�อเกษตรกรรมิ ซึ่่�งหากชุีมิชีนี้มิ้

ควิามิตอ้งการในี้การข่�นี้ทัะเบ้ยนี้ปา่ชีมุิชีนี้ ตามิ พ.ร.บ.ป่าชีมุิชีนี้ พ.ศ. 2562 กต็อ้งดำเนิี้นี้การตามิ พรฎี. การจัดตั�ง 

ป่าชีุมิชีนี้ในี้พ้�นี้ทั้�อ้�นี้ๆ ของรัฐ ทั้�ไมิ่ใชี่ป่าสงวินี้แห่งชีาติ  ซึ่่�งตอนี้นี้้�ยังอยู่ระหวิ่างการออก พรฎี. ดังกล่าวิ
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รปู่แบบท่ั� 4 ปี�่ที่่�เปีน็้ำพ้�น้ำที่่�เกบ็ห�ใชุป้ีร่ะโยชุน้ำท์ี่ร่พัย�กร่ธร่ร่มชุ�ตทิี่่�ที่ด้แที่น้ำได้ใ้น้ำพ้�น้ำที่่�อท่ี่ย�น้ำแหง่ชุ�ต ิ

ในี้พ้�นี้ท้ั�อำเภูอสันี้ติสุขมิ้ชีุมิชีนี้ทั้�มิ้ทั้�ทัำกินี้  และพ้�นี้ทั้�ป่าทั้�ชีุมิชีนี้ใชี้ประโยชีนี้์ในี้การเก็บหาของป่าในี้เขต 

อทุัยานี้แหง่ชีาตดิอยภูคูา ทัั�งนี้้�ชีมุิชีนี้ทั้�มิพ้้�นี้ทั้�ปา่ทั้�ชีมุิชีนี้ใชีป้ระโยชีนี้ ์1 แหง่คอ้ ชีมุิชีนี้บา้นี้ดอนี้กลาง ตำบลพงษ์ 

โดยม้ิเนี้้�อทั้�ป่าทั้�จัดการและใชี้ประโยชีนี้์  1,104  ไร่  ซึ่่�งสามิารถึดำเนี้ินี้การขออนีุ้ญาตใชี้ประโยชีนี้์พ้�นี้ทั้�ป่าตามิ 

มิาตรา  65  ของ พ.ร.บ. อุทัยานี้แห่งชีาติ พ.ศ.  2562  โดยต้องจัดทัำเป็นี้โครงการอนุี้รักษ์และการใชี้ทัรัพยากร 

ธรรมิชีาติอย่างยั�งย้นี้ในี้อุทัยานี้แห่งชีาติตามิประกาศกระทัรวิงทัรัพยากรธรรมิชีาติและสิ�งแวิดล้อมิ และหากได้รับ

การพิจารณูาก็จะสามิารถึใชี้ประโยชีนี้์เก็บหาทัรัพยากรธรรมิชีาติทั้�เกิดใหมิ่ทัดแทันี้ได้ตามิวิิถึ้ปกติในี้การดำรงชี้พ

ป่�เศรษฐกิจ : สัวนสั่กในอำ�เภอสั่นติิสัุข้

รปูแบบการใชีป้ระโยชีนี้ท์ั้�ดนิี้รปูแบบหนี้่�งทั้�สำคญัตอ่การฟื้้�นี้ฟื้ภููมูิทิัศันี้ป์า่ไมิอ้ำเภูอสนัี้ตสิขุคอ้ สวินี้ป่าของเกษตรกร

รายย่อย  โดยพบวิ่าชีาวิบ้านี้มิ้การปลูกสวินี้ป่าไมิ้สักของครอบครัวิโดยเฉพาะครอบครัวิทั้�มิ้ดินี้หลายแปลง  และ 

บางแห่งอยูไ่กลมิค้วิามิลำบากในี้การเขา้ถ่ึง หรอ้ไม่ิมิเ้วิลาดูแล กจ็ะเล้อกปลูกไม้ิสักไวิ ้ โดยเริ�มิมิก้ารปลูกสักตั�งแต่ปี 

พ.ศ.  2535 ภูายใต้โครงการส่งเสริมิการปลูกป่าจากภูาครัฐ ปัจจุบันี้เนี้้�อทั้�สวินี้สักของอำเภูอสันี้ติสุขมิ้  1,914  ไร่ 

คิดเป็นี้ร้อยละ  0.78  ของพ้�นี้ทั้�อำเภูอสันี้ติสุข  อย่างไรก็ด้การจัดการสวินี้และการจัดการไมิ้สักของเกษตรกรยัง

เปน็ี้การจัดการทั้�ขาดระบบการจัดการทั้�ยั�งยน้ี้ และเน้ี้นี้การขายแบบเหมิาสวินี้ ทัำใหไ้มิท้ักุขนี้าดถึกูตดัทัั�งหมิด  โดย

ไมิไ่ดว้ิางแผนี้การตดัทั้�เหมิาะสมิ ซึ่่�งสง่ผลใหข้ายไมิไ้ด้ราคาต�ำ จนี้ไมิเ่กดิแรงจงูใจทั้�จะทัำการปลกูไมิเ้พิ�มิในี้พ้�นี้ทั้�  ซึ่่�ง

นี้ำมิาสู่ข้อทั้าทัายของการฟื้้�นี้ฟืู้ป่าให้สำเร็จตามินี้โยบายของภูาครัฐ

ข้นาดและป่ริมูาติรไมู้สัักในพ้ื้�นทั่�เกษติรกรรายย่อย
จากการสำรวิจการจัดทัำระบบฐานี้ข้อมูิลไม้ิสักโครงการนี้ำร่องในี้ระยะทั้�ภูายมิา  ในี้พ้�นี้ทั้�  ส.ป.ก.  และ  คทัชี. 

จากเกษตรกรรายย่อยทัั�งหมิด 55  ราย พบวิ่าม้ิไมิ้สักจำนี้วินี้ 25,645 ต้นี้  เป็นี้ไมิ้ทั้�ปลูกในี้พ้�นี้ทั้�  ส.ป.ก.  จำนี้วินี้ 

17,748 ตน้ี้ พ้�นี้ท้ั�  คทัชี. 7,817 ตน้ี้ และมิอ้ายไุมิเ้ฉล้�ย 10-20 ป ี ไดม้ิก้ารรวิบรวิมิขอ้มิลูเพ้�อนี้ำมิาสู่การวิางแผนี้ 

การจดัการ  เร้�องการข่�นี้ทัะเบย้นี้สวินี้ป่า การขออนุี้ญาตทัำไม้ิออก และการวิางแผนี้เตรย้มิควิามิพร้อมิในี้การเช้ี�อมิกบั 

ภูาคธุรกิจ  แสดงขนี้าดควิามิโตของไม้ิสัก  ดังตารางทั้�  8  โดยพบว่ิาชีั�นี้ขนี้าดควิามิโตของไม้ิสักทั้�ควิามิโตวิัดรอบ 

30-49 ซึ่มิ. มิากทั้�สุดร้อยละ 47  รองลงมิาค้อขนี้าดควิามิโตวัิดรอบวิงขนี้าด 50-99 ซึ่มิ.  ร้อยละ 36 ซึ่่�งทัั�งสอง

ชีั�นี้ควิามิโตนี้้�มิส้ดัสว่ินี้ถึง่รอ้ยละ 83  โดยมิป้รมิิาตรของไมิต้ามิพ้�นี้ทั้�  คทัชี. และ ส.ป.ก.  โดยพบวิา่ปรมิิาตรในี้พ้�นี้ทั้� 

ส.ป.ก.  2,705 ลูกบาตร์เมิตร และพ้�นี้ทั้�  คทัชี. 1,109 ลูกบาตร์เมิตร ตามิตารางทั้�  8
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4,111

11,945

9,454

153

ต�ำกวิ่า 30 ซึ่มิ.

30 - 49 ซึ่มิ.

50 - 99 ซึ่มิ.

มิากกวิ่า 100 ซึ่มิ.

16

47

36

1

จัำานวัน
(ต้น้ำ)

รวัมู 100

ข้นาดควัามูโติ
(เส้น้ำร่อบวง)

25,663

ร้อยละ
(จ�กก�ร่แปีลุ่ภ�พถ่่�ยด้�วเที่่ยม)

ตารูางที่่� 8 แสดงขนี้าดควิามิโตของไมิ้สักจากข้อมิูลการสำรวิจ 54 แปลง

หมิายเหตุ : จำนี้วินี้ต้นี้จากตารางเป็นี้ข้อมิูลทั้�คำนี้วินี้จากระบบ GPS ซึ่่�งอาจมิ้ค่าตัวิเลข คลาดเคล้�อนี้จากอุปกรณู์

ถึ้าเทั้ยบกับข้อมิูลทั้�บันี้ทั่กในี้ตารางแบบบันี้ทั่กข้อมิูลด้วิยมิ้อ 

แหลง่ท้ั�มิา : โครงการพ้�นี้ทั้�นี้ำร่องการจดัทัำระบบควิบคมุิหว่ิงโซึ่อ่ปุทัานี้ไมิแ้ละการจดัการสวินี้ปา่ บนี้พ้�นี้ทั้�รฐั (อำเภูอ

สันี้ติสุข จังหวิัดนี้่านี้), 2562

รููปที่่� 9 สัดส่วินี้ร้อยละของต้นี้ไมิ้สักอายุุ 10-20 ปี ตามิชีั�นี้ขนี้าดควิามิโตวิัดรอบ (GBH)
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คทัชี.

ส.ป.ก.

8,442

17,221

1,109.51

2,705.39

จัำานวันติ้นป่ระเภูทัทั่�ดิน

รวัมู 3,814.89 25,663

ป่ริมูาติรไมู้
(ลุู่กบ�ศก์เมตร่)

ตารูางที่่� 9 แสดงปริมิาตรไมิ้จำแนี้กตามิประเภูทัทั้�ดินี้ ในี้อำเภูอสันี้ติสุข จังหวิัดนี้่านี้

ป่ริมูาณไมู้สัักในพ้ื้�นทั่�อำาเภูอสัันติิสุัข้
เพ้�อศ่กษาปริมิาณูและจำนี้วินี้ไม้ิสักในี้พ้�นี้ทั้�อำเภูอสันี้ติสุข  จ่งได้ทัำการเก็บข้อมิูลต้นี้ไม้ิโดย มิ้ข้อมิูลเกษตรกร 
รายย่อยทั้�เข้าร่วิมิ 38  รายในี้พ้�นี้ทั้�  ส.ป.ก และ 16 รายในี้พ้�นี้ทั้�คทัชี.  โดยระยะห่างการปลูกสวินี้ป่าของเกษตรกร
อยูท่ั้�  2  x 2  เมิตร  (400 ตน้ี้/ไร)่ จำนี้วินี้ต้นี้ไม้ิสกัทั้�ปลูกในี้อำเภูอสันี้ติสขุ ซึ่่�งมิเ้น้ี้�อทั้�  1,914  ไร ่จะประมิาณูจำนี้วินี้
ต้นี้สักทัั�งหมิดได ้ 765,600 ต้นี้ อยา่งไรกต็ามิเกษตรกรยงัตอ้งมิก้ารเสรมิิสรา้งควิามิเขา้ใจในี้การจดัการสวินี้ปา่โดย
วินี้วิัฒนี้วิิธ้เพ้�อให้ได้ไมิ้คุณูภูาพ  เชี่นี้  การตัดสางขยายระยะ การลิดกิ�ง  รวิมิทัั�งกระบวินี้การทัำไม้ิให้ถึูกต้องตามิ
กฎีหมิาย การสร้างและการรวิมิกลุ่มิเพ้�อการค้า  และการเชี้�อมิกับภูาคธุรกิจ  ซ่ึ่�งปัจจุบันี้ชีุมิชีนี้ได้ร่วิมิกับทัางศูนี้ย์
วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้เพ้�อคนี้กับป่า  (ร้คอฟื้) พัฒนี้าระบบฐานี้ข้อมิูล  และการพัฒนี้ากลุ่มิวิิสาหกิจทั้�เก้�ยวิข้องกับไม้ิ 
ซึ่่�งจะเป็นี้ฐานี้ในี้การพัฒนี้ายกระดับควิบคู่กับการพัฒนี้า ปรับปรุงนี้โยบาย กฎีหมิายและระเบ้ยบเพ้�อให้เกิดการ 
สง่เสรมิิการปลกูไมิเ้ศรษฐกจิเพ้�อยกระดบัคณุูภูาพชีว้ิติและเปน็ี้การฟื้้�นี้ฟื้ภูููมิทิัศันี้ป์า่ไมิข้องอำเภูอสนัี้ตสิขุในี้ภูาพรวิมิ
ต่อไป

กลุ่มูวัิสัาหกิจัทั่�เก่�ยวัข้้องกับไมู้
เกษตรกรรายย่อยเกดิการรวิมิตัวิ พฒันี้ากลไกการทัำงานี้แบบกลุม่ิ  รวิมิถ่ึงเสรมิิสรา้งและพัฒนี้าศกัยภูาพให้สมิาชิีก
สามิารถึบริหารจัดการกลุ่มิได้อย่างมิ้ประสิทัธิภูาพ  กระบวินี้การจัดตั�งกลุ่มิวิิสาหกิจไมิ้ของอำเภูอสันี้ติสุข  มิ้ 
การดำเนี้ินี้งานี้ของกลุ่มิ 2 กลุ่มิหลักได้แก่  กลุ่มิก่อการด้  และกลุ่มิวิิสาหกิจแปรรูปไมิ้บ้านี้ศร้บุญเร้อง

กลุ่มูก่อการด่ 
เกิดจากการรวิมิตัวิกันี้ของเกษตรกรผู้มิ้สวินี้สักอย่างไมิ่เป็นี้ทัางการ  ในี้พ้�นี้ท้ั�อำเภูอสันี้ติสุขจาก  3 ตำบล  ได้แก ่
ตำบลพงษ์ ตำบลดูพ่งษ์ และตำบลป่าแลวิหลวิง  เป็นี้คณูะทัำงานี้ระดับตำบล  เพ้�อร่วิมิออกแบบและพัฒนี้าโครงการ
พ้�นี้ทั้�นี้ำร่องการจัดทัำระบบควิบคุมิห่วิงโซึ่่อุปทัานี้ไมิ้และการจัดการสวินี้ป่าบนี้พ้�นี้ทั้�รัฐในี้ ปี  พ.ศ.  2560-2562 
ได้จัดรวิบรวิมิข้อมิูลขอบเขตควิามิชีัดเจนี้ของข้อมิูลการถ้ึอครองทั้�ดินี้ในี้พ้�นี้ทั้�รัฐ  และสร้างระบบฐานี้ข้อมิูลแปลง 
สวินี้ปา่ของเกษตรกรรายย่อยในี้พ้�นี้ทั้�อำเภูอสนัี้ตสุิข ทัำการสำรวิจรวิบรวิมิข้อมิลูภูาคสนี้ามิ  เพ้�อสรา้งการเชี้�อมิโยง
ระบบข้อมูิล บัญช้ีรายการไม้ิ ตำแหน่ี้งพิกัด ชีนี้ิดไม้ิ ควิามิโตของต้นี้ไมิ้ทั้�พร้อมิเป็นี้สินี้ค้า  ในี้รูปแบบแผนี้ทั้�ระบบ
สารสนี้เทัศทัางภููมิิศาสตร์  (GIS)  เพ้�อเตร้ยมิควิามิพร้อมิของข้อมิูล นี้ำไปสู่การบริหารจัดการ และทัราบแหล่งทั้�มิา
ของไมิใ้นี้กระบวินี้การคา้ไมิท้ั้�ถึกูตอ้งตามิกฎีหมิาย  โดยสถึานี้ะของกลุม่ิการทัำงานี้ยงัไมิไ่ดถ้ึกูจดัตั�งและจดทัะเบย้นี้
อย่างเป็นี้ทัางการ



ข้้อมููลพ้ื้�นฐานและการจััดการภููมูิทััศน์ป่่าไมู้ อำาเภูอสัันติิสัุข้ จัังหวััดน่าน

กลุ่มูวัิสัาหกิจัแป่รรูป่ไมู้บ้านศร่บุญเร้อง
เนี้้�องด้วิยเกษตรกรบ้านี้ศรบุ้ญเรอ้ง หมู่ิทั้�  2 ตำบลพงษ์ อำเภูอสันี้ติสุข จงัหวัิดน่ี้านี้  ได้ปลูกไม้ิสักตามิแนี้วิทัางของ
ภูาครัฐส่งเสริมิให้เกษตรกรปลูกไม้ิเศรษฐกิจเมิ้�อปี พ.ศ.  2535  เป็นี้ต้นี้มิา ปัจจุบันี้ไม้ิสักมิ้ขนี้าดใหญ่และสามิารถึ
แปรรปูเปน็ี้ผลติภูณัูฑ์ต์า่งๆ ตามิควิามิต้องการของตลาด  เชีน่ี้  เฟื้อรน์ี้เิจอร ์วิงกบ หนี้า้ตา่ง ซึ่่�งเปน็ี้โอกาสและทัาง
เลอ้กหนี้่�งของเกษตรกรในี้การเพิ�มิมิลูคา่ของสนิี้คา้และสรา้งอาชีพ้ใหม่ิใหกั้บชีมุิชีนี้ วิตัถุึประสงคแ์ละเปา้หมิายของ
กลุ่มิเกษตรกรบ้านี้ศร้บุญเร้อง  ค้อ  ขออนีุ้ญาตตัดไมิ้แปรรูปขาย และสร้างสิ�งประดิษฐ์ต่างๆ  เชี่นี้  วิงกบ ประตู
หนี้า้ตา่ง ฯลฯ  เพ้�อสรา้งมิลูคา่เพิ�มิ และยกระดบัรายไดค้รวัิเรอ้นี้ของคนี้ในี้ชีมุิชีนี้และพฒันี้าคณุูภูาพชีว้ิติของคนี้ในี้
อำเภูอสันี้ติสขุ ซึ่่�งปัจจุบนัี้ผลตอบแทันี้จากการขายไม้ิสกัได้ราคาต�ำเมิ้�อเทัย้บระยะเวิลากับการปลูกพช้ีไร ่ เน้ี้�องจาก
ตอ้งขายต้นี้ไมิใ้หก้บัพอ่คา้คนี้กลางในี้ราคาถึกู ตอ้งเสย้รายได ้ เสย้โอกาสในี้การพฒันี้าคณุูภูาพชีว้ิติใหด้ข้่�นี้  รวิมิถึง่
ไมิ่สามิารถึตัดและแปรรูปไมิ้อย่างถึูกกฎีหมิายได้  เนี้้�องจากไมิ่มิ้ควิามิรู้ในี้เร้�องกระบวินี้การขออนีุ้ญาต ดังนัี้�นี้การ
สร้างควิามิเข้าใจด้านี้กฎีหมิาย และการดำเนี้ินี้ธุรกิจไมิ้ด้วิยตัวิเองจะชี่วิยยกระดับรายได้และคุณูภูาพชี้วิิต

รููปที่่� 10 สมิาชีิกกลุ่มิวิิสาหกิจแปรรูปไมิ้บ้านี้ศร้บุญเร้อง

จากปญัหาและขอ้ทัา้ทัายในี้การทัำธรุกจิคา้ไมิข้องกลุม่ิ สิ�งหนี้่�งทั้�กลุม่ิเหน็ี้วิา่มิค้วิามิสำคญัคอ้การทัำระบบฐานี้ขอ้มิลู
แปลงไมิส้กัของสมิาชีกิ  เพ้�อสรา้งโอกาสในี้การบริหารจดัการโดยเริ�มิตน้ี้ภูายในี้กลุม่ิก่อนี้ แผนี้พัฒนี้ากลไกการทัำงานี้
แบบกลุ่มิ  โดยกลไกการประสานี้งานี้ของศูนี้ย์วินี้ศาสตร์เพ้�อคนี้กับป่า  (ร้คอฟื้)  ร่วิมิกับหน่ี้วิยงานี้ทั้�เก้�ยวิข้อง  รวิมิ
ถึ่งเสริมิสร้างและพัฒนี้าศักยภูาพให้สมิาชีิกสามิารถึบริหารจัดการกลุ่มิได้อย่างมิ้ประสิทัธิภูาพ และเป็นี้การเตร้ยมิ
ควิามิพร้อมิในี้การเชี้�อมิการค้ากับผู้ประกอบการ และพัฒนี้าธุรกิจร่วิมิกันี้ต่อไป
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จััดทัำาระบบฐานข้้อมููลและเช้�อมูเกษติรกรรายย่อยกับผู้ป่ระกอบการ
สิ�งทั้�สำคัญทั้�สุดในี้การเชี้�อมิกับผู้ประกอบการค้อ  การเตร้ยมิควิามิถึูกต้องตามิกฎีหมิายของไมิ้ก่อนี้ทั้�จะเกิด 
การพัฒนี้าการค้ากับภูาคธุรกิจ  จ่งได้รวิมิรวิบข้อมิูลการดำเนิี้นี้การของพ้�นี้ทั้�นี้ำร่อง  เสนี้อต่อผู้ประกอบการเพ้�อ 
เตรย้มิการวิางแผนี้การทัำงานี้ หรอ้แผนี้ธรุกิจ ทัั�งการเลอ้กใชีป้ระโยชีนี้จ์ากไม้ิ กบัการออกแบบผลติภัูณูฑ์ใ์ห้เหมิาะสมิ 
กับควิามิต้องการของตลาด  เพ้�อทัำให้เกิดการเชี้�อมิตลาดการค้า  ซึ่่�งในี้พ้�นี้ทั้�อำเภูอสันี้ติสุขจังหวัิดนี้่านี้ มิ้กลุ่มิ
วิิสาหกิจชีุมิชีนี้แปรรูปไมิ้สักท้ั�จดทัะเบ้ยนี้แล้วิ  1 กลุ่มิ  (บ้านี้ศร้บุญเร้อง)  และสนี้ใจเพิ�มิเติมิอ้ก 1 กลุ่มิ  (ก่อการด้) 
ซึ่่�งอยูร่ะหวิา่งการย้�นี้ขอจดทัะเบย้นี้ กลุม่ิทั้�ไดร้บัการจดัตั�ง  (บา้นี้ศรบ้ญุเรอ้ง  )  เดมิิจดัตั�งวิสิาหกจิแปรรปูไมิม้ิาตั�งแต่
ปี พ.ศ.  2561  ไม่ิเคยทัำเร้�องการตั�งโรงงานี้แปรรูปและโรงค้าไมิ้ได้สำเร็จ  โดยได้หาร้อแนี้วิทัางการทัำงานี้ร่วิมิกันี้
ของทัั�งสองกลุม่ิแล้วิ และยังมิห้นี้ว่ิยงานี้ต่างๆ ทั้�เก้�ยวิขอ้งชีว่ิยเหลอ้ใหก้ารขบัเคล้�อนี้ ซึ่่�งสามิารถึแสดงผังการทัำงานี้
ร่วิมิกันี้ได้ดังรูปทั้�  11

รููปที่่� 11 แผนี้ทั้�แสดงสวินี้สักรายแปลงของสมิาชีิกในี้กลุ่มิวิิสาหกิจแปรรูปไมิ้บ้านี้ศร้บุญเร้อง
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ทัั�งน้ี้�ในี้แผนี้การพัฒนี้าศักยภูาพการทัำงานี้ของกลุ่มิยังเกิดกลไกการพัฒนี้าระบบฐานี้ข้อมิูลทั้�มิ้อยู่เดิมิ  (ระบบฐานี้
ขอ้มิลูต้นี้ไมิร้ายตน้ี้)  ใหเ้กดิการทัำงานี้และพฒันี้าเคร้�องมิอ้เพ้�อเพิ�มิประสทิัธภิูาพ แนี้วิคดิหลกัคอ้ควิามิถึกูตอ้งตามิ
กฎีหมิายของไมิโ้ดยเฉพาะในี้ทั้�ดนิี้รฐั ดงันี้ั�นี้การจดัทัำระบบฐานี้ขอ้มิลูไมิใ้นี้ทั้�ดนิี้ คทัชี. และจดัอบรมิเชีงิปฏบิตักิาร
เพ้�อให้ควิามิรู้แก่เกษตรกรรายย่อยเก้�ยวิกับควิามิถึูกต้องตามิกฎีหมิายของไมิ้  จ่งได้รับการสนี้ับสนีุ้นี้จากศูนี้ย์ป่าไม้ิ
นี้่านี้และสำนี้ักงานี้ทัรัพยากรธรรมิชีาติและสิ�งแวิดล้อมิจังหวิัดนี้่านี้ สำหรับคำแนี้ะนี้ำเก้�ยวิกับควิามิถึูกต้องตามิ
กฎีหมิายของไมิ้ในี้การควิบคุมิห่วิงโซึ่่อุปทัานี้ไมิ้

ระบบฐานี้ข้อมิูลไมิ้รวิมิถึ่งช้ี�อของเกษตรกรรายย่อย ประเภูทัการครอบครองทั้�ดินี้  แผนี้ทั้�ระบุตำแหนี้่งของต้นี้ไมิ ้
แตล่ะตน้ี้ ชีนี้ดิ ปริมิาตร ควิามิสูง  เป็นี้ตน้ี้ ฐานี้ข้อมิลูนี้้�จะถึกูรวิมิเขา้กับระบบการติดตามิธรรมิาภิูบาลป่าไมิ ้ (Forest 
Governance Monitoring System: FGMS)  โดยผ่านี้ www.nanportal.com

รููปที่่� 12 แผนี้ผังการทัำงานี้รวิมิกันี้ของกลุ่มิวิิสาหกิจแปรรูปไมิ้บ้านี้ศร้บุญเร้อง กับกลุ่มิก่อการด้  และหนี้่วิยงานี้ทั้�เก้�ยวิข้อง
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รููปที่่� 13 แสดงขอบเขตรายแปลงของเกษตร (พ้�นี้ทั้� ส.ป.ก. และ คทัชี.) บนี้ ระบบ Web-portal

ทั้�มิา https://nanportal.com/

เกษตรกรรายยอ่ยใชีร้ะบบฐานี้ขอ้มิลูนี้้�ประกอบดว้ิยคำแนี้ะนี้ำจากหนี้ว่ิยงานี้ภูาครฐัทัั�งสองแหง่จง่สามิารถึย้�นี้เอกสาร
ขออนี้ญุาตไดด้งันี้้�  โรงงานี้แปรรปูไมิ ้ผูผ้ลติผลติภูณัูฑ์ไ์มิ ้การจดัตั�งสถึานี้ทั้�คา้ไมิแ้ปรรปูและผลติภูณัูฑ์ไ์มิ ้ เคร้�องแปร 
รปูไมิ ้ โดยระบบฐานี้ขอ้มิลูสามิารถึรบัรองไดว้ิา่ไมิจ้ากทั้�ดนิี้ คทัชี. ถึกูตอ้งตามิกฎีหมิาย  เจา้หนี้า้ทั้�ของรฐัจง่สามิารถึ
ตรวิจสอบควิามิถูึกต้องตามิกฎีหมิายได้ ดังนี้ั�นี้การออกแบบเคร้�องมิ้อในี้การติดตามิระบบฐานี้ข้อมูิลต้นี้ไม้ิรายต้นี้ 
ในี้ทั้�ดนิี้รฐั  เพ้�อการบรหิารจดัการขอ้มิลู การพสิจูนี้สิ์ทัธใินี้ทั้�ดนิี้ และแสดงควิามิถึกูตอ้งตามิกฎีหมิาย  โดยระบบการ
ติดตามิธรรมิาภูิบาลป่าไมิ้  หร้อ  FGMS กับการทัำไมิ้ให้ถึูกต้องตามิกฎีหมิาย  เป็นี้เคร้�องมิ้อในี้การรับรองไมิ้ท้ั�ม้ิ 
แหล่งทั้�มิาจากพ้�นี้ทั้�คทัชี. ส.ป.ก. และเพ้�อเพิ�มิประสทิัธิภูาพต่อการตรวิจพิสูจน์ี้ของเจา้หน้ี้าทั้� ดงัตัวิอย่างรูปทั้�  13-14
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รููปที่่� 14 แสดงขอบเขตรายแปลงของเกษตร (พ้�นี้ทั้� ส.ป.ก. และ คทัชี.) บนี้ ระบบ Web-portal

ทั้�มิา https://nanportal.com/
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รูปแบบและแนวทั่�งก�รฟื้้� นฟูื้ภูมูิทั่่ศน์
ป่�ไมู้อำ�เภอสั่นติิสุัข้4

รูป่แบบและแนวัทัางการฟื้้� นฟูื้ภููมูิทััศน์ป่่าไมู้อำาเภูอสัันติิสุัข้
แมิ้วิ่าอำเภูอสันี้ติสุขจะมิ้พ้�นี้ท้ั�ส้เข้ยวิตามิขอบเขตการปกครองกวิ่าร้อยละ 55.65 ซึ่่�งประกอบด้วิยป่าธรรมิชีาติทัั�ง
ปา่อนี้รุกัษค์อ้อุทัยานี้แหง่ชีาติดอยภูคูาและปา่ชีมุิชีนี้กวิา่รอ้ยละ 48.6 และพ้�นี้ทั้�สวินี้สกั สวินี้ยางพารารอ้ยละ 6.95 
แต่ยังพบว่ิาภููมิิทััศน์ี้ป่าไม้ินี้้�ยังมิ้พ้�นี้ทั้�ปลูกพ้ชีเชีิงเด้�ยวิกว่ิาร้อยละ  42  ดังนี้ั�นี้การฟื้้�นี้ฟูื้และจัดการภููมิิทััศน์ี้ป่าไม้ิ 
โดยการมิส้ว่ินี้รว่ิมิของทักุภูาคส่วินี้จง่ม้ิควิามิสำคญั  ทัั�งน้ี้�การฟ้ื้�นี้ฟื้แูละจัดการท้ั�เชี้�อมิโยงองคป์ระกอบในี้ภูมูิทิัศันี้ป์า่ไม้ิ 
จ่งเป็นี้เร้�องทั้�นี้่าสนี้ใจดังรูปทั้�  15

รููปที่่� 15 แนี้วิทัางการฟื้้�นี้ฟืู้ภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้อำเภูอสันี้ติสุข

ทั้�มิา : ศูนี้ย์วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้เพ้�อคนี้กับป่า (ร้คอฟื้) แผนี้งานี้ประเทัศไทัย (2563)
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การฟื้้�นี้ฟื้แูตล่ะองคป์ระกอบยอ่ยของภูมิูิทัศันี้ป์า่ไมิแ้ลว้ิเชี้�อมิโยงกนัี้ทัั�งการจดัทัำแผนี้การจดัการพ้�นี้ทั้�คุม้ิครองอยา่ง
มิส่้วินี้รว่ิมิ การพฒันี้าระบบการผลติในี้พ้�นี้ทั้�ทัำกนิี้ในี้เขตอทุัยานี้แหง่ชีาตดิอยภูคูาใหเ้ปน็ี้มิติรกบัผ้นี้ปา่โดยใชีก้ลไก
หนีุ้นี้เสริมิจากการตอบแทันี้คุณูระบบนิี้เวิศ หร้อกลไกอ้�นี้ๆ  ในี้พ้�นี้ทั้�ป่าชีุมิชีนี้ สามิารถึเพิ�มิควิามิอุดมิสมิบูรณู์ให้
เกดิผลผลติและบรกิารทั้�นี้ำไปสูก่ารพฒันี้าเศรษฐกจิชีมุิชีนี้ทัั�งการแปรรปูผลผลติตา่งๆ และพ้�นี้ท้ั�ทั้�มิค้วิามิสำคญัท้ั�สดุ

เป็นี้หัวิใจในี้การฟื้้�นี้ฟืู้ภููมิิทััศนี้์ป่าไมิ้อำเภูอสันี้ติสุขค้อพ้�นี้ทั้�เกษตรกรรมิ ซึ่่�งส่วินี้ใหญ่ค้อพ้�นี้ทั้�  คทัชี.  และ ส.ป.ก.
ดงันี้ั�นี้แนี้วิทัางการสง่เสรมิิเกษตรกรโดยปลกูตน้ี้ไมิใ้นี้พ้�นี้ทั้�เกษตรกรรมิในี้รปูแบบทั้�หลากหลายทัั�งวินี้เกษตร สวินี้ปา่
ครอบครัวิ  เกษตรผสมิผสานี้ ฯลฯ  โดยมิ้กลไกการสนี้ับสนีุ้นี้ทัางการเงินี้ทั้�มิ้ประสิทัธิภูาพ  เพ้�อชี่วิยขับเคล้�อนี้  เชี่นี้
กลไกต้นี้ไมิ้อุปถึัมิภู์  เชี่นี้  “ต้นี้ไมิ้ของเรา” หร้อ  Tree  for All  (T4A)  ทั้�เชี้�อมิโยงการสนี้ับสนีุ้นี้จากภูายนี้อกกับการ 
สนัี้บสนุี้นี้ทัางวิิชีาการในี้การออกแบบผังพ้�นี้ทั้�เกษตรทั้�เหมิาะสมิ  (Farm design)  เพ้�อขับเคล้�อนี้ในี้การเพิ�มิพ้�นี้ทั้� 
หยอ่มิสเ้ขย้วิ หยอ่มิปา่ แถึบปา่รมิินี้�ำในี้ภูมูิทิัศันี้ท์ั้�จะเชี้�อมิโยงพ้�นี้ทั้�ปา่ธรรมิชีาต ิและพ้�นี้ทั้�สเ้ขย้วิทั้�มิอ้ยูใ่นี้ภูมูิทิัศันี้์
จะทัำใหเ้ปน็ี้ภูมูิทัิัศนี้ท์ั้�สมิบรูณู ์มิค้วิามิหลากหลายทัางช้ีวิภูาพ รองรับควิามิเปล้�ยนี้แปลงของสภูาพภูมูิอิากาศและ
การเปล้�ยนี้แปลงทัั�งทัางด้านี้เศรษฐกิจสังคมิ ซึ่่�งจะนี้ำไปสู่คุณูภูาพชี้วิิตทั้�ด้ของชีุมิชีนี้ในี้ทั้องถึิ�นี้ต่อไป



ข้้อมููลพ้ื้�นฐานและการจััดการภููมูิทััศน์ป่่าไมู้ อำาเภูอสัันติิสัุข้ จัังหวััดน่าน



กรมิป่าไมิ้.  2562. การจัดการพ้�นี้ทั้�ป่าไมิ้ในี้จังหวิัดนี้่านี้ คทัชี. อำเภูอสันี้ติสุข.  เอกสารไมิ่เผยแพร่

ศนูี้ยว์ินี้ศาสตรช์ีมุิชีนี้เพ้�อคนี้กบัปา่  (รค้อฟื้). 2562. การแปลภูาพถึา่ยการใชีป้ระโยชีนี้ท์ั้�ดนิี้ อำเภูอสนัี้ตสิขุ จงัหวิดั
นี้่านี้.  เอกสารไมิ่เผยแพร่

สำนี้กังานี้สนี้บัสนี้นุี้กองทันุี้การวิจิยั  (สกวิ.) สถึาบนัี้วิจิยัสงัคมิมิหาวิทิัยาลยัเช้ียงใหมิ ่และมิลูนี้ธิฮิักัเมิอ้งนี้า่นี้. 2562. 
สรปุโครงการ  “การเสรมิิสรา้งและฟื้้�นี้พลงัเครอ้ขา่ยปา่ชีมุิชีนี้  เพ้�อรกัษาพ้�นี้ทั้�ปา่ตน้ี้นี้�ำจงัหวิดันี้า่นี้”.  เอกสารไมิเ่ผยแพร่

กรมิป่าไมิ้.  2563. ทัะเบ้ยนี้ป่าชีุมิชีนี้.  ข้อมิูลสารสนี้เทัศกรมิป่าไมิ้.  แหล่งข้อมิูล:  http://forestinfo.forest.go.th/
fCom.aspx?prov=55&zone=207&year=-1&eyear=-1&type=-1

กรมิการพฒันี้าชีมุิชีนี้กระทัรวิงมิหาดไทัย. 2561.  ขอ้มิลูควิามิจำเปน็ี้พ้�นี้ฐานี้  (จปฐ.).  แหลง่ขอ้มิลู:  https://ebmn.
cdd.go.th/#/login

มิูลนี้ิธิฮัักเมิ้องนี้่านี้. 2564. ข้อมิูลพ้�นี้ทั้�  คทัชี.  ในี้อำเภูอสันี้ติสุข จัดทัำโดยกรมิป่าไมิ้.  เอกสารไมิ่เผยแพร่

เอกสารอ้างอิง





ร้คอฟื้เช้ี�อมิั�นี้ในี้อนี้าคตทั้�ประชีาชีนี้ได้ใชี้ชี้วิิตอย่าง
เสมิอภูาคและยั�งย้นี้ ภูายใต้ผ้นี้ป่าทั้�อุดมิสมิบูรณ์ูและ
มิ้ควิามิสามิารถึในี้การปรับตัวิได้  เราใชี้แนี้วิคิดการ
ทัำงานี้แบบภููมิิทััศน์ี้ทั้�มิ้ควิามิต่อเนี้้�องระยะยาวิและ
เนี้้นี้การมิ้ส่วินี้ร่วิมิ  เพ้�อสนัี้บสนุี้นี้ให้ชีุมิชีนี้ท้ัองถิึ�นี้
รักษาสิทัธิในี้ทั้�ดินี้และทัรัพยากรของตนี้ หยุดยั�งการ
ทัำลายป่า  ค้นี้พบทัางเล้อกในี้การดำรงชี้พ  และ 
ส่งเสริมิควิามิเท่ัาเทั้ยมิทัางเพศ  เราค้อองค์กรไม่ิแสวิง
ผลกำไรเพ้ยงหน่ี้�งเด้ยวิในี้เอเช้ียแปซิึ่ฟื้ิกทั้�ดำเนิี้นี้งานี้
ในี้ลักษณูะนี้้�  เรามิ้ประสบการณู์กวิ่า  30  ปี  ในี้การ
ทัำงานี้ด้านี้ป่าไมิ้ร่วิมิกับประชีาชีนี้ และได้สร้างควิามิ
สัมิพันี้ธ์ทั้� ไวิ้วิางใจกันี้กับภูาค้ทัุกระดับ  เราสร้าง
แนี้วิทัางและควิามิร่วิมิม้ิอกับองค์กรต่างๆ มิากมิาย
ตั�งแต่สถึาบันี้พหุภูาค้  จนี้ถ่ึงหนี้่วิยงานี้รัฐบาล  ภูาค
เอกชีนี้ และชีุมิชีนี้ทั้องถึิ�นี้ ด้วิยนี้วิัตกรรมิ องค์ควิามิรู้ 
และการริเริ�มิงานี้ใหม่ิๆ ส่งผลให้ประเทัศต่างๆ  ได้มิ้
การส่งเสริมิธรรมิาภูิบาลป่าไมิ้  ชี่วิยบรรเทัา  และ 
ปรับตัวิกับการเปล้�ยนี้แปลงสภูาพภููมิิอากาศ  และ
บรรลุเป้าหมิายการพัฒนี้าทั้�ยั�งย้นี้แห่งสหประชีาชีาติ
ปี  2030
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การูสน้ับสน้่น้หลุ่ัก

ภูารกิจของศูนี้ย์วินี้ศาสตร์ชีุมิชีนี้เพ้�อคนี้กับป่า (ร้คอฟื้) เกิดข่�นี้ได้ด้วิยการสนี้ับสนีุ้นี้หลักจากหนี้่วิยงานี้เพ้�อการพัฒนี้าและควิามิร่วิมิมิ้อ

แห่งสวิิตเซึ่อร์แลนี้ด์ (SDC) และสำนี้ักงานี้ควิามิร่วิมิมิ้อเพ้�อการพัฒนี้าระหวิ่างประเทัศ แห่งสวิ้เดนี้ (Sida)


