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หน้าแรก  / คอลัมนิสต์ พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561

รัก น่านนานๆ

ทานผูอานเคยไดยินคําวา “นานแซนดบอกซ” ไหมคะ นานแซนดบอกซคือ เขตทดลองพิเศษ หรือ
จะเรียกอยางสมัยใหมวา

 พื้นที่ทดลองนวัตกรรม เปนการทดลองรูปแบบของการจัดการปาและพื้นที่ทํากินในจ.นาน รวมกันระหวาง
ชุมชน รัฐ และเอกชน โดยการรักษปาและรักษคนไปพรอมๆ กันนี้จะตองมีกติกาที่รับไดรวมกันโดยให
ประชาชนรวมกันคืน (ปลูก) ปาพรอมกับการทําเกษตรวิถีใหมที่มูลคาสูงกวาขาวโพด ทําใหปาอยูไดคนอยูดี
แนวคิดนี้ผลักดันโดย เจาสัวบัณฑูร ลํ่าซํา ใหรัฐมีขอตกลงและกติกาสําหรับทั้งจังหวัดเพื่อความเทาเทียมทั่ว
หนา หลังจากนั้นจึงจะตามดวยระบบการจัดการรวมเพื่อการอนุรักษปาและสงเสริมวิถีเกษตรยั่งยืน

สาเหตุที่ตองมีนานแซนดบอกซ เนื่องจากนานเปนแหลงกําเนิดของแมนํ้านานเปนแมนํ้าสายหลักที่เติมนํ้า
(รอยละ 40) ใหกับเสนเลือดใหญของไทย(แมนํ้าเจาพระยา) แตนานนั้นพื้นที่สวนใหญเปนปาไมและภูเขา มี
พื้นที่เกษตรเพียง 12% สวนใหญของเกษตรกรไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน แมจะไดใชเพื่อทํากินมานาน ในพื้นที่ที่รัฐ
ไดประกาศเปนเขตอนุรักษในภายหลัง ความจําเปนดานการทํากินไดทําใหเกษตรกรนาน เขาไปใชพื้นที่ปา
เสื่อมโทรม (ซึ่งคิดเปน 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด) หากใครเดินทางไปจ"นานดวยเครื่องบินก็คงจะ
เห็นภาพภูเขาหัวโลนเต็มไปหมด อันสืบเนื่องมาจากการปลูกขาวโพด ซึ่งเปนพืชที่ปลูกงาย มีสินเชื่อ ตลาด
รองรับอยางเปนระบบ  มีเทคโนโลยีรองรับซึ่งเปนเครื่องทุนแรงเอื้อกับการขยายพื้นที่ คําถามก็คือวา
การเกษตรแบบที่ทําอยูนี้จะมีความคุมคาหรือไม และมีความยั่งยืนไปอีกเทาใด ซึ่งหากไดพิจารณาตนทุน
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สังคมจากการสูญเสียปาและระบบนิเวศน โดยการปลูกขาวโพดซึ่งเปนพืชมูลคาตํ่า สรางปญหาหมอกควัน จะ
เห็นไดชัดวา ยอมไมคุมคาและไมยั่งยืน อีกทั้งมีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง

ในขณะนีก้าวสําคัญที่ตองขามใหไดคือ การเขามามีสวนรวมของทุกภาคีสําคัญภายใตรมกติกาเดียวกัน
เปนพันธะสัญญากับประชาชนใหมีความมั่นใจในสิทธิการใชที่ดินและมีความมั่นคงในการดํารงชีพ กาว
ตอไปก็คือ การพัฒนานานโมเดล ซึ่งนาจะมีรูปแบบการจัดการที่หลากหลาย ไมใชพืชเชิงเดี่ยวราคาตํ่าเชน
ขาวโพด แตเปนพืชราคาสูงเชน กาแฟที่ขึ้นใตตนไมใหญหรือตนหมอน เกิดไรนาสวนผสมที่สรางรายไดสูง
รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว กิจกรรมเกษตรในนาน โมเดลก็จะมีองคประกอบหลากหลาย สอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่และความเปนไปไดของตลาด แตทั้งหมดนี้การพัฒนา “นานโมเดล” ตองอาศัยการรวบรวม ถอดบท
เรียนความสําเร็จและความลมเหลวของการพัฒนาเกษตรที่สูงเพื่อใหไดตนแบบการพัฒนา

กาวใหญๆ ถัดไปคือ หาเงินมาสนับสนุนเกษตรกรที่รวมโครงการคืนปาแตรายไดครัวเรือนลดลง ใน
เรื่องนี้สวนหนึ่งสามารถหาไดจากกองทุน Red+ ซึ่งสนับสนุนการปลูกปาเพื่อลดคารบอน อีกสวนหนึ่งอาจมา
จากการจัดโครงการเพื่อสังคมประเภทการแทนคุณสิ่งแวดลอม (Payment for ecosystem services) แตใน
ระยะยาวจะมีทางเลือกอื่นๆ อะไรบางสําหรับนานนอกจากการเกษตร?

เหตุใดนานตองมองหาทางเลือกอื่น ในยุคที่เทคโนโลยีปวนโลก (Disruptive technology) เปนที่คาด
เดาไดยากวาอะไรจะเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ยกตัวอยางการประมงชายฝง และการประมงนํ้าลึก กําลังจะถูก
ทดแทนโดยการประมงหุนยนตซึ่งประเทศนอรเวยไดวาจางบริษัทวิศวกรรมจีนสรางสถานีขนาดยักษที่
ประกอบดวยหุนยนตทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทะเล ในมหาสมุทรแทนการประมงชายฝงซึ่งจะกลายเปนแหลง
สรางอาหารใหมใหกับโลกตอไป และเปนคูแขงของประมงเพาะเลี้ยงชายฝงที่ใชแรงงานมาก

ในยุคเทคโนโลยีปวนโลก นานตองถามตัวเองวาอนาคตของนานหรือนาน 4.0 จะเปนอยางไร นานตองดูทาง
เลือกอนาคตที่ดีในระยะยาวพรอมๆ กับตองลดความเสี่ยงจากโลกาภิวัตนคืออะไร เพราะเสนทางที่เราเลือกมา
ตอเนื่องหลายศตวรรษอาจจะไมใชเสนทางที่แจมใสในอนาคตก็ได

 นานอาจตองอาศัยการทองเที่ยวมาแกไขปญหาที่เห็นอยูทุกวันนี้ ที่จะสรางงานใหคนรุนใหม ชวยดึงดูดหนุม
สาวลงจากภูเขามาหาอนาคตใหม แตก็ยังไมหางบานมากนักและไมตองไปถึงกรุงเทพฯ เขามาสูโอกาสใหม
เกิดมุมมองใหมที่ไมใชการขยายพื้นที่เพาะปลูกแตถายเดียว ในบางพื้นที่หากสามารถปลูกตนพญาเสือโครง
(ซากุระเมืองไทย) หรือตนไฟเดือน 5  (ตนเมเปล) ในพื้นที่ที่ระดับตํ่าลงมาในที่ไมอํานวยกับการเกษตรก็ควร
ปลูกดอกเสี้ยวขาว ซึ่งบานในเดือน ก.พ.ภายใน 5 ป ก็เริ่มทําการทองเที่ยวไดแลว การทองเที่ยวเปนการนํา
ตลาดมาถึงทองถิ่น แตก็เหมือนเปนโอกาสทั้งหลายที่อาจมีวิกฤตตามมาคือ เกิดความเหลื่อมลํ้า จึงตองมี
การเตรียมพรอมและทดลองจัดการในระดับชุมชนเสียตั้งแตตน

โอกาสดานการทองเที่ยวที่นานเปนอยางไร?

จังหวัดนานมีแหลงทองเที่ยวหลากหลายมาก มีอุทยานแหงชาติถึง 6 แหง มีชาติพันธุหลากหลายทั้งไทลื้อ
ไทเขิน ไทใหญ มง ปกาเกอะญอ ฯลฯ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมวัยทองและเปนกลุมดูดาว
กระซิบรักที่ดอยเสมอดาว สวนคอกาแฟก็สามารถทํา Coffee Journey ไปนอน เก็บผลผลิต ผสมกาแฟเองที่
บานมณีพฤกษ

แตเมื่อมาดูดัชนีศักยภาพการแขงขันของจังหวัดทองเที่ยวที่สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะเปนผูจัดทํา
โดย นายณัฐพล อนันตธนสาร และนางสาววรัญญา บุตรบุรี พบวา นานมีศักยภาพโดยรวมในระดับประเทศอยู
ในลําดับที่ 55 สูงเปนลําดับ 4 ของภาคเหนือตอนบนสูงกวาลําพูน แพร แมฮองสอน และพะเยา ดัชนีศักยภาพ
นี้ประกอบดวยดัชนียอย 2 สวนคือ หนึ่งดัชนีเจาบานซึ่งรวบรวมตัวแปรกวา 59 ตัวชี้วัดซึ่งเปนตัวแปรดาน
ซัพพลาย สอง ดัชนีผูมาเยือน ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรดานดีมานด 14 ตัวชี้วัด ผลการตรวจสอบดัชนียอยทั้ง
หลายพบวา แมนานจะมีลําดับความนาดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวสูงถึงลําดับที่ 30 ของประเทศ แต
เนื่องจากเปนจังหวัดที่เขาถึงยาก ยกเวนการเขาโดยอาศัยอากาศยาน จึงมีจํานวนนักทองเที่ยวไม
มากนักทําใหดัชนีผูมาเยือนตกไปอยูในลําดับที่ 66 ในขณะที่ดัชนีเจาบานอยูในลําดับที่ 40 หมายความ
วา นานมีความสามารถที่จะพัฒนาทองเที่ยวในจังหวัดของตนใหเปนทางเลือกใหมในอนาคตได ถา
ไดรับแรงสนับสนุนเพื่อพัฒนาซัพพลายทั้งจากภาครัฐและเอกชน
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ถาทานใดสนใจคิดไปเที่ยวนาน กาวแรกก็ไปหาหนังสือสิเนหามนตาแหงลานนา ของเจาสัวบัณฑูรมาอาน
กอน อาจเกิดแรงบันดาลใจที่จะ...รักนานนานนาน
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ทริปสุดฟ�น 'เป�ก-โอ๊ต' นําทีมล่อง
เรือสําราญสุดหรู ตะลุยญี�ปุน-
เกาหลี

(ธปท.) อัตราแลกเปลี�ยนกลาง
38.9133 บาท/ยูโร

VGI Group ประกาศงบฯโตไม่
หยุด ตอกยํ�าผู้นําบริการ O2O
Solutions
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