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คำ�นำ� 

	 บ้านต๋อมดง	หมู	่7	ตัง้อยูใ่นเขตต�าบลบ้านต๋อม	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพะเยา	

ตั้งอยู่ตอนบนของลุ่มน�้าอิง	 พื้นที่ของชุมชนเป็นพื้นที่ต้นน�้าที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา	

และไหลเชื่อมโยงสู่แม่น�้าอิงที่ยาวกว่า	 260	 กิโลเมตรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพและบริการทางนิเวศหล่อเล้ียงวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน

ท้องถิ่นกลางน�้า	และท้ายน�้า	แล้วไหลไปบรรจบแม่น�้าโขง		ลุ่มน�้าอิงเป็นพื้นที่เชื่อม

ต่อด้านการอนรุกัษ์	(Conservation	Corridor)	ทีม่คีวามเสีย่งต่อการคกุคามมากทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในอนิโด-เบอร์มา	ฮอตสปอต	(Indo-Burma	Hotspot)	ดงันัน้การมส่ีวนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่น	 และภาคีต่างๆในการจัดการทรัพยากรในลุ่มน�้าอิงให้ยั่งยืนโดย

เฉพาะชุมชนต้นน�า้จงึมีความส�าคญั	ดงันัน้โครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็เครอืข่าย

ท้องถิน่และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน�้าอิงอย่างยั่งยืน	(Empowerment	

of	Local	Networks	and	Local	Authorities	(LAs)	for	Sustainable	Ing	Watershed	 

Management	 หรือ	 โครงการอนุรักษ์แม่น�้าอิง)	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า	 (RECOFTC)	 –	ประเทศไทย	กับสถาบันความ

หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน	

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย	โดยมภีาคท้ีองถิน่ในการด�าเนนิงานคอื	สภาประชาชน

ลุ่มน�้าอิง	กลุ่มอนุรักษ์เชียงของ	สถาบันปวงพญาพยาว	มหาวิทยาลัยพะเยา	ซึ่งได้

รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป	 โดยมีพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการ

ปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปธรรม	บทเรียน	และองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อ

ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ	ในลุ่มน�้า		บ้านต๋อมดงเป็นบ้านหนึ่งในชุมชนเป้าหมายของ

โครงการอนุรักษ์แม่น�้าอิงที่มีรูปธรรมตัวอย่างด้านการจัดการป่าชุมชนต้นน�้า	จึงได้

ท�าการศกึษารวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน	สภาพเศรษฐกจิสงัคม	รปูแบบและบทเรยีนการ

จัดการป่าชุมชนของชุมชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชุมชน	 สามารถ

ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ	 ในลุ่มน�้าอิง	 และใช้สนับสนุนนโยบายการจัดการทรัพยากร

ลุ่มน�้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป	
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	 เมื่อประมาณ	พ.ศ.	 2385	 ได้มีประชากร	 6-7	 ครอบครัว	 ย้ายมาจาก 

บ้านต๋อมกลาง	น�าโดยปูแ่สนธ	ิและปู่แสนต๊ะ	ท้าวเกต	ุและปู่ค�าหงอก	ได้มาตัง้รกราก

ที่นี่	 ต่อมามีคนอพยพมาจากล�าปางหลายครอบครัว	 มาท้ังกลุ่มท�ามาหากิน 

ด้านการเกษตร	เลี้ยงสัตว์	จนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่	ตั้งชื่อว่าบ้านต๋อมดง	(ภาษา

เหนือ	ค�าว่า	“ต๋อม”	แปลว่า	ชุม,	“ดง”	แปลว่า	ป่าดง	ดังนั้น	ต๋อมดง	แปลว่า	ผู้คน

มาชุมนุมกันท�ามาหากินในป่าดง)	 เดิมบ้านต๋อมดง	 หมู่	 7	 เป็นหมู่บ้านที่ร่วมการ

ปกครองกบับ้านต๋อมดง	หมู่	5	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2507	มีจ�านวนครัวเรือนมากขึ้นจึง

แยกการปกครองออกเป็น	3	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่	5	หมู่	6	และหมู่	7	โดยบ้านหมู่	7	

มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งแรก	ประมาณ	พ.ศ.	2486

1 ประวัติชุมชน
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	 บ้านต๋อมดง	หมู่	 7	 ตั้งอยู่ในเขตต�าบลบ้านต๋อม	อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

พะเยา	มรีะดบัความสงู	412	เมตรจากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง	โดยทศิเหนือตดิต่อ

กับทุ่งนา	และบ้านต๋อม	หมู่	8	ทิศใต้ติดต่อกับทุ่งนา	และหมู่	1ต�าบลสันป่าม่วง

ทิศตะวันออก	ติดต่อกับบ้านต๋อมดง	หมู่	 6	ทิศตะวันตก	ติดต่อกับแนวเขาดอย

หลวง	และหมู่	 7	 ต�าบล	สันป่าม่วง	ทั้งนี้บ้านต๋อมดง	มีสภาพภูมิประเทศเป็นที ่

ราบลุ่มที่เนินและภูเขา	โดยมีเทือกเขาดอยหลวงวางตัวอยู่ในแนวเหนือ	–	ใต้และ

อยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชนบ้านบ้านต๋อม	 มีป่าชุมชนอยู่บนดอยในเขตพ้ืนที ่

ป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าแม่ต�๊าและป่าแม่นาเรือซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน	

พ้ืนท่ีเนินจะมีสภาพดินเป็นดินตะกอนเศษหินเชิงเขา	 กรวด	 ทรายและลูกรัง	

ลักษณะพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก	 ที่ตั้งชุมชนมีความสูง

จากระดบัน�า้ทะเลประมาณ	406-440	เมตร	ส่วนทางทศิใต้ของชมุชนมห้ีวยแม่ต๋อม

ไหลผ่านเกดิเป็นท่ีราบลุม่ล�าห้วย	สภาพดนิเป็นดินเหนยีวทีเ่หมาะต่อการท�านาและ

การเพาะปลกู	ในเขตพืน้ท่ีมอ่ีางเกบ็น�า้แม่ต๋อม	ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัตกของชมุชน

	 สภาพภูมิอากาศของบ้านต๋อมดง	จะมี	3	ฤดูกาล	คือ	ฤดูหนาวจะอยู่ใน

ช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนกมุภาพนัธ์	ฤดรู้อนอยูใ่นช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดือน

พฤษภาคม	และฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

2 สภ�พภูมิประเทศ  

วิถีเกษตรต้นน้ำ�และก�รจัดก�รป่�ชุมชน 5



ชุมชนบ้านต๋อมดง: 6



	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิมทีัง้การถือครองทีด่นิแบบมเีอกสารสทิธ	ิเช่น	โฉนด	

นสล.1	และการใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชน	โดยไม่ได้ถือครองแต่ชุมชนอนุญาติให้

ใช้ประโยชน์	การจ�าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิ2	บ้านต๋อมดงมพีืน้ทีโ่ดยรวม

ประมาณ	2,536	ไร่		มีการใช้ประโยชน์	5	ประเภท	ดังนี้

1.	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	จ�านวน	188	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	7.41	ประกอบ

ด้วย	หมู่บ้าน	จ�านวน	142	ไร่	สถานที่ราชการ	(โรงเรียน	สถานีควบคุมไฟป่า)	

จ�านวน	46	ไร่	

2.	 พื้นที่เกษตรกรรม	จ�านวน	1,247	ไร่	คิดเป็นร้อยละ		49.17		มีพืชการเกษตร

แตกต่างกัน	คือ	ปลูกข้าว	จ�านวน		553	ไร่	สวนผลไม้	 (ล�าใย	ลิ้นจี่	มะขาม)	

จ�านวน	261	พืชไร่	(ข้าวโพด)	237	ไร่	พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น	(สัก	ยาพารา	ปาล์ม

น�้ามัน)	จ�านวน	191	ไร่	และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา	จ�านวน	5	ไร่

3.	 พื้นที่ป่าไม้	 จ�านวน	 898	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 35.41	 อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน 

แห่งชาติป่าแม่ต�๊าและป่าแม่นาเรือ	ซึ่งประกอบด้วยป่าชุมชน	จ�านวน	717	ไร่	

และป่าผลัดใบที่อยู่นอกชุมชน	181	ไร่	

4.	 พื้นที่แหล่งน�้า	จ�านวน	3	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	0.12	เป็นแหล่งน�้าสร้างขี้น	

5.	 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด	 หรือพื้นที่ทุ่งหญ้า	 ป่าละเมาะ	 จ�านวน	 200	 ไร่	 คิดเป็น 

ร้อยละ	7.89	

ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 3

1	นสล.	หมายถงึ	เอกสารทีท่บวงการเมอืงผูม้อี�านาจหน้าท่ีดแูลรกัษาท่ีดนิอนัเป็นสาธารณะสมบตัขิองแผ่นดนิ	

ส�าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นผู้ขอให้ออกเอกสารสิทธิ

ดงักล่าวเป็นท่ีดินสาธารณะหรอืท่ีดินราชพสัดุก็ได้	และอาจจะอนญุาตให้หน่วยงานทางราชการใช้ประโยชน์

ก็ได้

2	การจ�าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิของกรมพฒันาทีด่นิ	(2555)	เป็นระบบการจ�าแนกการใช้ประโยชน์

ที่ดินมาตรฐานส�าหรับใช้ทุกหน่วยงาน
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รูปที่ 2 แผนผังกำรกระจำยชุมชนของบ้ำนต๋อมดง

	 การปลูกสร้างบ้านเรือนของชุมชนบ้านต๋อมดงแรกเริ่มเดิมทีกระจายตามล�าห้วยแม่ต๋อม	

เม่ือชนุชนมกีารขยายตวัและการจราจรดขีึน้จงึขยบัการสร้างบ้านขึน้ไปยงับรเิวณทีส่งูและกระจายตวั

ตามแนวถนน	 ซึ่งลักษณะบ้านสมัยแรกเป็นบ้านไม้แบบใต้ถุนยกสูง	 เพื่อป้องกันน�้าท่วมและใช้เป็น

ที่พักผ่อนเก็บของ	ไม้ที่ใช้สร้างบ้านน�ามาจากบริเวณบ้านและในป่า	ปัจจุบันนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่จะ

เป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน	 ซึ่งเป็นลักษณะของบ้านที่ต่อเติมทีหลัง	 นอกจากน้ียังมีบ้านไม้แบบ

เดิมและมีบ้านปูนสมัยใหม่ทั้งบ้านแบบชั้นเดียวและแบบสองชั้นอยู่ประปราย
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ชุมชนบ้านต๋อมดง: 10



4.1 ประชากรและการศึกษา
	 บ้านต๋อมดง	 หมู่	 7	 มีทั้งหมด	 223	 ครัวเรือน	 มีประชากรตามทะเบียน

ราษฎร์ทั้งหมด	867	คน	แบ่งเป็นประชากรชาย	426	คน	ประชากรหญิง	441	คน	

แต่ประชากรที่มีอาศัยอยู่จริง	มีทั้งหมด	837	คน	เป็นเพศชาย	403	คน	และเพศ

หญิง	434	คน	ประชากรที่อยู่ในบ้านต๋อมดงส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานและผู้สูงอายุ	

เด็กวัยเรียนมีจ�านวนน้อยเนื่องจากมีเด็กบางส่วนออกไปเรียนต่างจังหวัดจึงท�าให้

ประชากรเด็กในชุมชนลดลง	 และประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถม

ศึกษาร้อยละ	56		รองลงมาคือ	มัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	25	มีประชากรที่จบ

ชัน้อุดมศกึษาในชมุชน	41	คน	หรอืร้อยละ	6	และยงัพบว่ามปีระชากรทีไ่ม่เคยศกึษา	

14	คน	คิดเป็นร้อยละ	2	ประชากรทั้งหมด		อาชีพหลักท�านา	ท�าสวน	คิดเป็นร้อย

ละ		55	รับจ้างทั่วไป	คิดเป็นร้อยละ		30	ค้าขาย	ท�าธุรกิจ	คิดเป็นร้อยละ		11	รับ

ราชการ	คดิเป็นร้อยละ		4	นอกจากนีช้มุชนยงัมรีายได้จากอาชพีเสรมิ	ได้แก่	รบัจ้าง

ทั่วไป	ร้อยละ	77	จักสาน	ร้อยละ	10	และเลี้ยงสัตว์	ร้อยละ	13

รูปที่ 3 กรำฟแสดงจ�ำนวนประชำกรแยกตำมอำยุและเพศ

4 สภ�พท�งเศรษฐกิจ-
สังคม และวัฒนธรรม
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4.2 ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีท้องถิ่น
	 บ้านต๋อมดงเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน	 (คนเมือง)	 นับถือศาสนาพุทธ	 และอยู่ใกล้

กับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง	 ที่มีป่าอุดมสมบูรณ	์ ท�าให้ชุมชนแห่งนี้มีวิถีชีวิตประเพณีที่เกี่ยวข้อง

กับศาสนาพุทธและการพึ่งพิงป่าอยู่เสมอ	โดยประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทุกปี	ได้แก่

1. ประเพณีท�าบุญข้าวใหม่ 
	 หลงัจากเก็บเกีย่วข้าวเปลอืกเข้ายุง้ฉางแล้ว	ก่อนทีช่าวบ้านจะน�าข้าวไปสเีพือ่รบัประทาน	

จะมีการท�าบุญข้าวใหม่ที่วัด	 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปถึงเทวดาขุนน�้าท่ีปกปักษ์รักษาป่าต้นน�้า	

รวมถึง	 ปู่ย่า	 ตายาย	 พ่อแม่ที่เป็นเจ้าของไร่นามาแต่เดิม	 ซึ่งเป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมา

ตั้งแต่อดีต

2. ประเพณีท�าบุญตักบาตรวันมาฆบูชา
	 วันมาฆบูชา	ตรงกับวันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	3	ถือเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	เป็นวัน

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง	“โอวาทปาฏิโมกข์”	แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้	คนใน

ชุมชนบ้านต๋อมดงร่วมใจกันไปท�าบุญตักบาตรที่วัด	และฟังธรรม

3. ประเพณีสงกรานต์ แห่ไม้ค�้า (ไม้งาม) และรดน�้าด�าหัว
	 ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน	 เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย

และถือเป็นวันครอบครัว	โดยมีกิจกรรมการท�าบุญตักบาตร	การรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	การขนทรายเข้า

วดัและการแห่ไม้ค�า้	โดยการรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่เพือ่ให้ลกูหลานได้มโีอกาสพบผูใ้หญ่เกดิความสมัพนัธ์

อนัดใีนหมู่บ้าน	ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อผูใ้หญ่และกล่าวขอขมาลาโทษ	พร้อมทัง้รบัค�าอวยพร

เพือ่เป็นสริมิงคลของชวีติ	การขนทรายเข้าวดัเป็นประเพณทีีม่มีานานตัง้แต่โบราณ	โดยชมุชนได้ร่วม

กันจัดประเพณีนี้ในทุกปี	 ให้เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความ

สามคัคแีละสบืสานประเพณอีนัดีงาม	นอกจากนีก้ารแห่ไม้ค�า้	เป็นการน�าเอาไม้ค�า้ไปค�า้ทีต้่นโพธิ	์ซึง่

ถือเป็นสัญลักษณ์หมายความว่าผู้นั้นมีส่วนในการค�้าชูพระพุทธศาสนา	ต่อมามีการรวมตัวกันแหไม้

ค�้าเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน	ร่วมกันแห่ไม้ค�้าและอธิฐานขอพรตามประสงค์	โดยทุกปีชุมชน

จะมีการน�าไม้ค�้าศรีแห่ไปที่วัดบ้านห้วยหม้อและร่วมกันค�้าต้นศรี	(ต้นไพธิ์)	

4. ท�าบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
	 วันวิสาขบูชา	ตรงกับวันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	6	ตามปฏิทินจันทรคติของไทย	ถือเป็นวันส�าคัญ

ยิ่งทางพระพุทธศาสนา	เพราะเป็นวันที่เกิด	3	เหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัม

พทุธเจ้า	ได้แก่	ประสตู	ิตรสัรู	้และปรนิพิพาน	โดยคนในชุมชนบ้านต๋อมดงร่วมใจกนัไปท�าบญุตกับาตร	 
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ฟังธรรม	และมีการเวียนเทียนที่วัด

5. เลี้ยงเจ้าพ่อขุนน�้า
	 บ้านต๋อมดงเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ป่าต้นน�้า	 จึงมีพิธีเลี้ยงผีขุนน�้าซ่ึงเป็นความเชื่อของคนใน

ชุมชน	 เพื่อแสดงความขอบคุณผีขุนน�้าที่ปกปักรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน�้าล�าธาร	 ให้ชาวบ้านมีน�้าเพื่อ

ใช้ในการท�าการเกษตร

6. บวงสรวงเจ้าพ่อโสโย
	 บริเวณบ้านต๋อมดง	มีเวียงโบราณ	คือ	 เวียงต๋อม	 โดยคนในชุมชนเชื่อว่า	มีพระเจ้าโสโย

ปกครอง	 จึงมีการท�าพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อโสโยในทุกปีเพื่อแสดงความเคารพนับถือและเป็นศิริมงคล

ให้กับคนในชุมชน	ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาของคนในชุมชน	

7. แห่เทียนพรรษา
	 ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น	 เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้	 ชาวบ้านจึง

หล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น	เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ	แต่ปัจจุบัน

มีไฟฟ้าใช้	การแห่เทียนพรรษาจึงเพื่อสืบทอดประเพณีและเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	โดย

คนในชุมชนมีการน�าเทียนพรรษามาถวายพระสงฆ์ในทุกๆ	ปี

8. ปฏิบัติธรรมวันพระ- วันศีล 
	 คนในชุมชนจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ-วันศีล	 เป็นประจ�าทุกๆ	 ศีล	 และในช่วงเข้า

พรรษาจะมีการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและนอนที่วัด	

9. ประเพณียี่เป็ง
	 ชุมชนได้จัดประเพณียี่เป็งในทุกปีเพื่อสืบทอดประเพณีล้านนาและเพื่อระลึกถึงคุณของ

แม่น�้า	โดยการน�ากระทงไปลอยในแม่น�้า

10. ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
	 วันส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	ซึ่งตรงกับวันที่	31	ธันวาคม	และ	1	มกราคม	ของทุกปี	เป็น

วนัขึน้ปีใหม่ของสากล	คนในชมุชนจะมกีารเฉลมิฉลองในวนัส่งท้ายปี	และมกีารท�าบญุตกับาตรทีวั่ด

ในวันขึ้นปีใหม่	เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและคนในครอบครัว
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	 ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลประจ�าปีของบ้านต๋อมดงจะจัดเหมือนกับ

หมู่บ้านทั่วไป	 	ประชาชนจะให้ความส�าคัญกับการบวงสรวงพระเจ้าโสโย	 เนื่องจากชุมชนเป็นหนึ่ง

ในเวียงโบราณของจงัหวดัพะเยา	นอกจากนีค้นในชมุชนยังให้ความส�าคญักบัทรพัยากรป่าไม้	เหน็คณุค่า

ของป่าทีเ่ป็นแหล่งต้นน�า้ทีส่�าคญั	จงึมกีารจดัพธิกีรรมทางศาสนาและใช้ความเชือ่เป็นเครือ่งมอื	ในการ

ปลูกจิตส�านึกของคนในชุมชน	เช่น	พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนน�้า	และพิธีบวชป่า	สืบชะตาแม่น�้า	เป็นต้น

4.3 อาชีพ และระดับความเป็นอยู่ 
	 การประกอบอาชีพของชาวบ้านพบว่ามีส่วนร้อยละของอาชีพ	 แบ่งเป็นอาชีพหลัก	 มี	 4	

อาชีพ	คือ	ท�านา	ท�าสวน	คิดเป็นร้อยละ	55	รับจ้างทั่วไป	ร้อยละ	30	ค้าขาย	ท�าธุรกิจ	ร้อยละ	11	

และรับราชการ	ร้อยละ	4	นอกจากอาชีพหลักแล้ว	คนในชุมชนยังมีอาชีพเสริมหลังจากว่างจากงาน

หลัก	คือ	รับจ้างทั่วไป	ร้อยละ	77	จักสาน	ร้อยละ	10	และเลี้ยงสัตว์	ร้อยละ	13	นอกจากนี้	ชุมชน

รูปที่ 4 ปฏิทินประเพณีของชุมชนบ้ำนต๋อมดง
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ก�าหนดเกณฑ์ชี้วัดความแตกต่างของฐานะครัวเรือนไว้ดังนี้		

	 ครัวเรือนฐานะดี	เกณฑ์ชี้วัด	คือ	มีรายได้เฉลี่ยทั้งครัวเรือนมากกว่า	100,000	บาทต่อปี	

การถือครองที่ดินมากกว่า	20	ไร่ขึ้น	กู้เงินได้ในวงเงินสูงแต่สามารถจัดการหนี้สิน	อาชีพรับราชการ	

เป็นเจ้าของกจิการ	เช่น	โรงสี	หอพกั	ผูรั้บเหมา	มเีคร่ืองจักร	เช่น	รถดดูข้าว	รถไถ	รถบรรทกุ	รถแทรกเตอร์	

รถกระบะมากกว่า	 2	 คันขึ้นไป	 และมีทุนเดิมในการรับผิดชอบภาระการศึกษาของลูกหลาน	 รักษา

พยาบาล	ดูแลผู้พิการ	ผู้สูงอายุ		ในครอบครัว		พบว่า	มีครัวเรือนฐานะดีร้อยละ	21

	 ครวัเรอืนฐานะปานกลางเกณฑ์ชีวั้ด	คอื	มรีายได้เฉลีย่ทัง้ครวัเรือน	50,000-100,000	บาท

ต่อปี	การถือครองที่ดินมากกว่า	5-19	ไร่	กู้เงินได้ในวงเงินน้อยแต่สามารถจัดการหนี้สิน	อาชีพรับ

ราชการ	มีเครื่องจักร	 เช่น	 รถไถขนาดเล็ก	 รถบรรทุกขนาดเล็ก	 รถอีแต๋น	 รถกระบะ	1	คัน	และม ี

ทุนเดิมและอาจกู้ยืมเพ่ือรับผิดชอบภาระการศึกษาของลูกหลาน	 รักษาพยาบาล	 ดูแลผู้พิการ	 

ผู้สูงอายุ		ในครอบครัว	พบว่า	ครัวเรือนฐานะปานกลาง	ร้อยละ	32	

	 ครัวเรือนฐานะยากจน	เกณฑ์ชี้วัด	คือ		มีรายได้เฉลี่ยทั้งครัวเรือนน้อยกว่า	50,000	บาท

ต่อปี	ถือครองที่ดินน้อยกว่า	5	ไร่	หรือไม่มีเลย	อาชีพรับจ้าง	กู้เงินได้ในวงเงินน้อยมีหนี้นอกระบบ

หรือในระบบแต่ไม่มีก�าลังจ่ายหนี้สินได้	 ไม่มีเครืองจักรในการประกอบอาชีพ	 ไม่มีรถยนต์	 แต่มี

จักรยาน	มอเตอร์ไซด์	หรือไม่มีเลย	และมีรายได้จากการขายแรงงานเพื่อรับผิดชอบภาระการศึกษา

ของลกูหลาน	รกัษาพยาบาล	ดูแลผูพ้กิาร	ผูส้งูอายุ	ในครอบครัว	พบว่า	ครวัเรอืนฐานะยากจนร้อยละ	47	

4.4 กลุม่องค์กรภายในและหนว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการปา่ชมุชน
	 การพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรของชุมชนเป็นการด�าเนินการของหลายกลุ่ม

โดยมเีป้าหมายและทศิทางทีส่อดคล้องกนั	คอื	เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง	ส่งเสรมิการสร้างรายได้

ภายในชมุชนบนฐานทรพัยากรทีม่อียู	่และเพือ่การจดัการทรัพยากรธรรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน	ซึ่งมีหลายองค์กร	บทบาทในการจัดการป่าชุมชนที่บ้านต๋อมดง	ดังนี้

รูปที ่5 กรำฟแสดงข้อมลูร้อยละ
ของประชำกรตำมกลุ่มฐำนะ
ครัวเรือนฐานะยากจน

ฐานะปานกลาง

ฐานะดี
47%

21%

32%
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	 กลุ่มผู้สูงอายุ	เป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มป่าชุมชนมีส่วนก�าหนดกติกา	และเป็นที่ปรึกษาให้

กับคณะท�างานป่าชุมชน	มบีทบาทในการผลกัดัน	รณรงค์	ปลกูจติส�านกึคนรุน่ใหม่ให้รกัษาทรพัยากร	

กิจกรรมปลูกป่า	และการคัดแยกขยะ	

•	 กลุ่มป่าชุมชน	 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนก�าหนดระเบียบป่าชุมชนร่วมกันและประกาศ

ใช้ในชุมชน		

•	 กรรมการมีบทบาทหลักส่งเสริมจิตส�านึก	 และสอดส่องดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง

ยั่งยืน	และมีกิจกรรมหลักการจัดการป่าชุมชน	เช่น	ไฟป่า	ท�าแนวกันไฟ	ปลูกป่า	พิธีบวชป่า	

สืบชะตาแม่น�้า	กิจกรรมที่แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์

•	 กลุ่มอาชีพในชุมชน	เช่น	กลุ่มจักสาน	ฯลฯ	เป็นกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	และมีการ

เข้าร่วมบางกิจกรรม

•	 หน่วยงานป่าไม้	หน่วยป้องกนัไฟป่า	และกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื	เน้นการ

ส่งเสริมความรู้ผ่านกิจกรรม

•	 อบรมเรื่องแนวกันไฟ	และแจกกล้าไม้	ปลูกป่า

•	 เทศบาล	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานชุมชน		และแผนชุมชน

ชุมชนบ้านต๋อมดง: 16



5.1 ความเป็นมาของป่าชุมชน
	 บ้านต๋อมดงเป็นหมู ่บ ้านหน่ึงในพื้นที่ป ่าดอยหลวง	 ซึ่งมีลักษณะ

ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน	 เป็นต้นก�าเนิดของแม่น�า้วัง	 แม่น�้าลาวใน

จังหวัดเชียงราย	สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ	ป่าดิบชื้น	ป่าเต็งรัง	และป่าสน	ในปี	

พ.ศ.	2385	เริ่มมีประชากร	6-7	ครอบครัว	จากบ้านต๋อมดงกลางอพยพเข้ามาอยู่

ในพื้นที่ป่าดอยหลวง	และตั้งชื่อบ้านว่า	“บ้านต๋อมดง”	ต่อมามีประชากรเพิ่มมาก

ขึน้จึงมีการเลือกผูใ้หญ่บ้านในปี	พ.ศ.	2486	ซึง่การด�าเนินชวีติของคนในชมุชนพึง่พงิ

อาหารจากป่า	ประกอบอาชีพหาของป่าและล่าสตัว์	ต่อมาเริม่มหีน่วยงานรฐัเข้ามา

จัดการทรัพยากรพื้นที่ป่าดอยหลัง	ดังนี้

	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2499	เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามากันเขตป่าออกจากชุมชนโดย

น�าป้ายเขตป่าสงวนแห่งชาติมาปักตลอดแนวพื้นที่	 ท�าให้เกิดการแบ่งเขตระหว่าง

แนวป่าและพื้นที่ชุมชนอย่างชัดเจน	 ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า	 และลดความขัดแย้ง

ขอบเขตที่ดิน

	 ในช่วงปี	พ.ศ	2509	–	2516	มกีารสมัปทานปา่ในพืน้ทีด่อยหลวง	โดยเจ้า

หน้าทีป่่าไม้และบรษิทัท�าไม้เข้ามาส�ารวจ	และตตีราต้นไม้ใหญ่	ซึง่บรษิทัท�าไม้เข้าไป

ตัดไม้และใช้ช้างลากออกมาจากป่า	 ไม้ที่ถูกตัดส่วนใหญ่เป็นไม้ประดู่	 ไม้ตะแบก	 

ไม้ยาง	 จากการสัมปทานท�าไม้ของบริษัท	 ท�าให้คนในหมู่บ้านหันไปตัดไม้ในป่า	 

เพื่อแปรรูปขายเป็นจ�านวนมาก	ส่งผลให้ป่าไม้ถูกท�าลาย	ปริมาณน�า้ลดลง	สัตว์ป่า

เริ่มหายากขึ้น	คนในชุมชนจึงเริ่มมีแนวคิดการอนุรักษ์ป่าไว้	โดยเริ่มมีการรวมกลุ่ม

พูดคุยในเวทีประชุมหมู่บ้านมากขึ้น	 มีการต้ังกฎระเบียบไม่ไห้มีการตัดไม้ในพื้นท่ี

ชุมชน	และจัดตั้งกลุ่มดูแลพื้นที่ป่า

ก�รจัดก�รทรัพย�กร
ธรรมช�ติของชุมชน
บ้�นต๋อมดง

5
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	 เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2525	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

(รัชกาลที่	9)	เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรโครงการฝายทดน�้าแม่ต�๊า	และทรงเยี่ยมราษฎร	ณ	

บรเิวณโรงเรยีนบ้านต�า๊พระแล	ต.บ้านต�า๊	อ.เมอืง	จ.พะเยา	และได้พระราชทานพระราชด�ารเิกีย่วกบั

งานชลประทาน	“ควรพจิารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้	ฝายทดน�า้ตามล�าน�า้สาขาต่างๆ	

ของแม่น�้าอิงในเขตจังหวัดพะเยา	 เพื่อบรรเทาอุทกภัยส�าหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตลุ่มน�้าอิง	 และ

จัดหาน�้าให้ราษฎร	หมู่บ้านต่างๆ	ดังกล่าว	สามารถมีน�้าท�าการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝน	ฤดูแล้ง	และมี

น�้าเพื่อการอุปโภค	 –	 บริโภค	 ตลอดทั้งปีด้วย”	 จากพระราชด�าริดังกล่าว	 จึงท�าให้เกิดอ่างเก็บน�้า 

แม่ต๋อมขึ้นในปี	2528

	 ในปี	พ.ศ.	 2537	อุทยานแห่งชาติดอยหลวงได้ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศประกาศเขต

อทุยานแห่งชาตดิอยหลวง	 ท�าให้เกดิการซ้อนทบัพืน้ทีร่ะหว่างพืน้ทีอ่ทุยานและป่าสงวน	 นอกจากนี้ 

ยังส่งผลให้มีการจ�ากัดการเข้าใช้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าของคนในชุมชน	 ในวันท่ี	 24	 กุมภาพันธ์	 

พ.ศ.	 2556	 ชุมชนได้ย่ืนขออนุญาติจัดต้ังป่าชุมชนในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าแม่ต�๊าและป่า 

แม่นาเรอื	เนือ่งจากบ้านต๋อมดงมพีืน้ท่ีตดิกบัเขตป่าอนรุกัษ์และป่าต้นน�า้	และมกีารจดัการป่าชุมชน	

ท�าให้ป่าฟ้ืนฟมูคีวามอดุมสมบรูณ์ขึน้	จงึท�าให้เจ้าหน้าทีป่่าไม้ให้ความรูเ้กีย่วกบัป่าชมุชนและชกัชวน

ให้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน	

	 ในปัจจุบันปี	 พ.ศ.	 2560	 ชุมชนการจัดการป่าชุมชน	 3	พื้นที่	 คือ	 พื้นที่ป่าชุมชนดั้งเดิม	

จ�านวน	717	ไร่	พื้นที่ป่าชุมชนใหม่	ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อเพิ่ม

พื้นที่ป่าชุมชน	จ�านวน	819	 ไร่	 	 และบริเวณรอบโรงเรียนบ้านต๋อมดง	ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกป่าใน

พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	กิจกรรมบวชป่า	เพื่อปลูกจิตส�านึกให้กับคนในชุมชน	

5.2 ฐานทรัพยากรในป่าชุมชน

โครงสร้างของสังคมพืช (Community Structure) และปริมาณคาร์บอนในป่าชุมชน
	 สงัคมพชื	หมายถงึ	การอยูร่วมกนัเป็นกลุม่เป็นก้อนของพนัธุพ์ชืชนดิต่างๆ	มคีวามสมัพนัธ์

กันระหว่างชนิดพืชเหล่านั้นกับปัจจัยเเวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในพื้นที่นั้นด้วย	ในการ

ศึกษาสังคมพืชในพื้นที่หนึ่งเพื่อจ�าแนกว่าในพื้นท่ีนั้นเป็นสังคมพืชแบบใดมีหลายหลักการในการ

ศกึษา	ในการศกึษาสงัคมพชืบ้านต๋อมดงใช้หลกัการศกึษาลกัษณะโครงสร้างของสงัคมพชื	(Commu-

nity	Structure)	โดยท�าการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์	(	Species	diversity	)	ที่พบในพื้นที่	 

ความมากมายของชนดิพชืทีพ่บ	ความเด่นของพนัธุไ์ม้ในสงัคม	ดไูด้จากความมากมาย	ความใหญ่โต

ของล�าต้น	ซึ่งพืชเด่นมีอิทธิพลในสังคม	โดยมีความสามารถในการอยู่รอด	การแก่งแย่งอาหารและ

แสงสว่างได้ดีกว่าชนิดพันธุ์อื่นๆ	ในสังคม

	 สังคมพืชป่าเต็งรัง	 (Dry	dipterocarp	forest)	เป็นป่าผลัดใบ	ความหนาแน่นของต้นไม้ใน

ป่าเต็งรังจะน้อยกว่าป่าเบญจพรรณ	 เพราะดินตื้นกักเก็บน�้าได้น้อย	 มีหินบนผิวดินมาก	 ก่อให้เกิด
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ความแห้งแล้ง	ไม้เด่นประกอบด้วย	เต็ง	รัง	แดง	ไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นผสมในชั้นเรือนยอดได้แก่	ประดู่	

พันชาด	 เป็นต้น	 ไม้ชั้นรองเป็นไม้ขนาดกลางขึ้นสอดแทรกอยู่ในช่องว่างของชั้นเรือนยอดชั้นบน	 

ไม้ท่ีพบเหน็ได้ทัว่ไป	คอื	ยอดเถือ่น	ติว้	กระโดน	เป็นต้น	ในการแบ่งโซนเพือ่จ�าแนกพืน้ทีใ่นการศกึษา

โครงสร้างป่า	มีการประเมินพื้นที่ด้วยสายตา	โดยดูจากชนิดพืช	ความหนาแน่น	ความโตของต้นไม้	

และการท�ากิจกรรมของมนุษย์	 ซึ่งสภาพป่าชุมชนบ้านต๋อมดงมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง	 เป็นป่าผลัดใบ	

พบชนดิไม้ท่ีพบในป่าเตง็รงั	โดยได้จดัแบ่งพืน้ทีป่่าออกเป็น	3	โซน	คอื		1.	ป่าเตง็รงัทีม่คีวามสมบรูณ์	

มกีารรบกวนจากกจิกรรมของมนษุย์น้อยหรอืมกีารตดัไม้น้อย	2.	ป่าเตง็รงัทีม่สีภาพเสือ่มโทรมท่ีถกู

บุกรุก	 มีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์มาก	 เคยมีการบุกรุกตัดต้นไม้	 3.	 ป่าเต็งรังที่มีสภาพ

เสื่อมโทรมถูกบุกรุกอย่างหนัก	และก�าลังท�าการปลูกป่าฟื้นฟูโดยคนในชุมชน	

	 กรอบการพิจารณาความสมบูรณ์ของป่า	 พิจารณาจาก	 1.โครงสร้างป่า	 โดยดูจ�านวนชั้น

เรือนยอด	การปกคลุมผิวดิน	 จ�านวนต้นไม้แต่ละชั้นความโต	 2.องค์ประกอบของป่า	 โดยดูจ�านวน

ชนดิและความหลากหลายของพนัธุพ์ชื	พนัธุส์ตัว์และแมลงต่างๆ	3.การสบืพนัธุข์องป่า	การทดแทน

ของไม้หนุ่มและลูกไม้

รูปที่ 6 ลักษณะพ้ืนที่และขอบเขตป่ำชุมชนบ้ำนต๋อมดง หมู่ 6 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 717 ไร่ 
หมุด : แสดงต�ำแหน่งแปลงส�ำรวจ 3 โซน บริเวณป่ำชุมชนบ้ำนต๋อมดง
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	 นอกจากนี	้ยังมีการศกึษาการกกัเก็บคาร์บอนเหนอืดินในป่าชมุชน	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน	 ป่าไม้มีบทบาทส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรกาศ	 เนื่องจากต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

บรรยากาศ	โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและน�ามาสะสมไว้ในรูปของมวลชีวภาพ	เมื่อป่าไม้

มีปริมาณเพิ่มขึ้นการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จึงมากขึ้นตามไปด้วย	วิธีการที่ดีที่สุดในการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์คือการกักเก็บไว้ในต้นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน	 จากการ

ศึกษาโครงสร้างป่าชุมชน	ด้วยการวางแปลงศึกษา	3	แปลง	พบว่า

 

โซนที่ 1 ป่าเต็งรัง (ป่าสมบูรณ์)	บริเวณนี้มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง	พบต้นไม้อย่างน้อย	23	ชนิด	

ชนิดที่พบมากท่ีสุด	 คือ	 เหียงและกุ ๊ก	 ซึ่งมีความหนาแน่นจ�านวน	 14	 ต้น/ไร่	 รองลงมาคือ	 

ก่อหยุมและค�ามอกหลวง	 จ�านวน	 11	 ต้น/ไร่	 อันดับสามต้นเปา	 และแดง	 จ�านวน	 8	 ต้น/ไร่	 และ 

ความหนาแน่นโดยรวมทุกชนิด	 123	 ต้น/ไร่	 โดยพบว่า	 มีการกระจายของต้นไม้ทุกช่วงช้ัน 

ความโต	โดยพบช่วงชั้นความโตกระจายในช่วง	31-60	เซนติเมตร	(ช่วงที่	2)	และ	61-90	เซนติเมตร	

(ช่วงที่	 3)	 เป็นส่วนใหญ่	และพบไม้แก่ที่มีอายุมากจ�านวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับพื้นที่	 แสดงให้

เห็นว่าต้นไม้ในป่าผืนนี้เป็นป่าที่มีสภาพไม้ใหญ่เติบโตเข้าสู่ไม้แก่	ยังต้องเสริมการดูแล	รักษาเพื่อให้

สภาพป่ามีความสมบูรณ์มากขึ้น	ทั้งนี้สามารถประเมนิปริมาณคาร์บอนของไมใ้หญ่ไดเ้ทา่กบั	10.34	

ตันต่อไร่	โดยสภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไม้หนุ่มพบอย่างน้อย	4	ชนิด	

โดยมีความหนาแน่นรวมเท่ากับ	60	ต้นต่อไร่	และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย	16	ชนิด	มีอัตรา	

3,680	 ต้นต่อไร่	 ปริมาณของไม้หนุ่มที่ส�ารวจพบน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่	 สะท้อนให้เห็นว่า	 

มีการตดัไม้หนุม่ไปใช้ประโยชน์	โดยไม้หนุม่สามารถน�าไปเป็นเสาค�า้ยนัและด้ามอุปกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆ		

 

รูปที่ 7 กรำฟแสดงควำมหนำแน่นของต้นไม ้
ตำมชั้นขนำดควำมโต (size class) เฉลี่ย (ควำมหนำแน่น ต้นต่อไร่)

26
40

19
40 32

13
3 2 25 5

102 109
99

123

น้อยกว่า 30 31-60 61-90 90-120 มากกว่า 20

แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

แปลงที่ 3จ�า
นว

น 
(ต

้น)
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โซนที ่2 บรเิวณปา่เตง็รัง (ปา่เส่ือมโทรม) บรเิวณนีม้ลีกัษณะเป็นป่าเตง็รงั	พบต้นไม้อย่างน้อย	

34	ชนดิ	ชนดิทีพ่บมากทีส่ดุคอื	เปา	ซึง่มคีวามหนาแน่นจ�านวน	52	ต้น/ไร่	รองลงมาคอื	เหลีย่ม	จ�านวน	

30	ต้น/ไร่	เหมือดและประดู	่จ�านวน	22	ต้น/ไร่	ความหนาแน่นโดยรวมทุกชนดิ	235	ต้น/ไร่	และมกีาร 

กระจายของต้นไม้ทุกช่วงชัน้ความโต	แต่ต้นไม้ทีมี่ขนาดความโตทีม่ากกว่า	 60	 เซนตเิมตรพบจ�านวน

น้อย	โดยเฉพาะช่วงความโตมากกว่า	90	เซนตเิมตร	(ช่วง	4,5)	พบเพยีง	5	ต้น	แสดงให้เหน็ว่าพืน้ทีมี่

ต้นไม้ทีเ่ป็นแม่ไม้จ�านวนน้อย	 และเป็นพืน้ทีท่ีก่�าลงัฟ้ืนตวัจากสภาพทีมี่ไม้หนุม่เริม่เตบิโตเข้าสูไ่ม้ใหญ่	

โดยมไีม้รุน่ท่ีมีความโตน้อยกว่า	60	เซนตเิมตร	จ�านวน	(ช่วง	1,2)	มาก	ทัง้น้ีสามารถประเมนิปริมาณ

คาร์บอนของไม้ใหญ่ได้เท่ากบั	 7.23	 ตนัต่อไร่	 การทดแทนของไม้หนุม่พบอย่างน้อย	 13	 ชนดิ	 โดย 

มคีวามหนาแน่นรวมเท่ากบั	200	ต้นต่อไร่	โดยต้นติว้	พบมากทีส่ดุ	75	ต้นต่อไร่	การทดแทนของลกูไม้

พบอย่างน้อย	 17	 ชนดิ	 โดยมคีวามหนาแน่นรวมเท่ากบั	 6,640	 ต้นต่อไร่	 โดยก่อหยุม่	 พบมากทีส่ดุ	

1,920	ต้น/ไร่		สะท้อนให้เหน็ว่าบรเิวณน้ีมกีารตดัไม้หนุม่ไปใช้ประโยชน์เช่นเดยีวกบัโซนที	่1	

โซนที ่3 พ้ืนทีป่่าเต็งรัง (ปา่ฟื้ นฟู)	บริเวณนีม้ลีกัษณะเป็นป่าเตง็รงั	ผสมพนัธุไ์ม้ชนดิอืน่	มีการปลูก

ต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่โดยคนในชุมชน	 บริเวณนี้พบต้นไม้อย่างน้อย	 34	 ชนิด	 ชนิดที่พบมากที่สุดคือ	 

จิก	ซึ่งมีความหนาแน่นจ�านวน	59	ต้น/ไร่	รองลงมาคือ	อีเหม่ง	จ�านวน	48	ต้น/ไร่	เหลี่ยม	จ�านวน	

27	ต้น/ไร่	ความหนาแน่นโดยรวมทุกชนิด	260	ต้น/ไร่	และมีการกระจายของต้นไม้ครบทุกช่วงชั้น

ความโต	มีต้นไม้ที่มีความโตน้อยกว่า	60	เซนติเมตรจ�านวนมาก	การทดแทนของไม้หนุ่มพบอย่าง

น้อย	34	ชนดิ	โดยมีความหนาแน่นรวมเท่ากบั	595	ต้นต่อไร่	โดยต้นติว้	พบมากทีส่ดุ	145	ต้นต่อไร่	

การทดแทนของลูกไม้พบอย่างน้อย	 16	 ชนิด	 โดยมีความหนาแน่นรวมเท่ากับ	 2560	 ต้นต่อไร	่ 

โดยติ้ว	 พบมากที่สุด	 560	 ต้น/ไร่	 โครงสร้างป่าบริเวณนี้คล้ายกับโซนที่	 2	 คือ	 มีต้นไม้ที่เป็นแม่ไม้

จ�านวนน้อยและเป็นพื้นท่ีที่ก�าลังฟื้นตัวจากสภาพที่มีไม้หนุ่มเริ่มเติบโตเข้าสู่ไม้ใหญ่	 ซ่ึงพื้นที่นี้ได้ 

รบัการฟ้ืนฟจูงึพบไม้หนุม่จ�านวนมากกว่าโซนท่ี	2	ทัง้นีส้ามารถประเมนิปรมิาณคาร์บอนของไม้ใหญ่

ได้เท่ากับ	9.3	ตันต่อไร่

 รูปที่ 8 กรำฟแสดงควำมหนำแน่นของไม้หนุ่มและลูกไม้ในแต่ละแปลง
รูปที่ 7 กรำฟแสดงควำมหนำแน่นของต้นไม ้
ตำมชั้นขนำดควำมโต (size class) เฉลี่ย (ควำมหนำแน่น ต้นต่อไร่)

แปลงที่ 1 ลูกไม้ไม้หนุ่ม

แปลงที่ 2

แปลงที่ 3

จ�านวนต้น (ต่อไร่)่

60
3,680

6,640
200

595
2,560
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ผลผลิต ช่วงเวลำ ปริมำณต่อคน
ต่อวัน มูลค่ำ ประมำณ

รำยได้ต่อปี

1.เห็ดป่า

-	เห็ดโคน	เห็ด

ห้า	เห็ดถอบ	เห็ด

ระโงก
พฤษภาคม-ธันวาคม เฉลี่ย	5	กิโลกรัม

กิโลกรัมละ	

100-200	บาท

157,500	บาท

-	เห็ดแดง กิโลกรัมละ	50	บาท 52,500	บาท

2.หน่อไม้รวก	

หน่อไม้ซาง

พฤษภาคม-ธันวาคม 80	กิโลกรัม	 เฉลี่ยคนละ	450	บาท/

วัน

94,500	บาท

3.ไผ่ข้าวหลาม พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 4	กระสอบ เฉลี่ยคนละ	1,000	

บาท/วัน

120,000	บาท

4.ผักกูด เมษายน-ตุลาคม ขาดข้อมูล ลดรายได้ให้กับชาว

บ้าน	

5.สมุนไพร ตลอดทั้งปี ขาดข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

6.ไข่มดแดง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 5-10	กิโลกรัม กิโลกรัมละ	150	บาท 135,000	บาท

7.แมงมัน	 กุมภาพันธ์	(กินไข่)		 5	กิโลกรัม กิโลกรัมละ	

2,000	บาท	(ไข่)
120,000	บาท

พฤษภาคม-มิถุนายน	(กิน

ตัว)

ขาดข้อมูล กิโลกรัมละ	

1,200	บาท	(ตัว)

8.	น�้าผึ้ง มีนาคม-เมษายน 5	ลัง ขวดละ	300	บาท 1,080,000	บาท

9.	ต่อ	(ตัวอ่อน) มิถุนายน-กรกฎาคม 5-10	กิโลกรัม 400	บาทต่อกิโลกรัม 120,000	บาท

		 ป่าชุมชนบ้านต๋อมดงสามารถประเมนิการกกัเกบ็คาร์บอนเหนือดนิของไม้ใหญ่เท่ากบั	8.97	

ตนัต่อไร่	เมือ่คดิปรมิาณคาร์บอนรวมทัง้พืน้ที	่717	ไร่	พบว่าปรมิาณคาร์บอนในพืน้ทีป่่าเตง็รงัทัง้หมด

เท่ากับ	6,431	ตัน	หากมีแผนการจัดการป่าชุมชนที่ดี	จะสามารถเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนในต้นไม้

ได้อีกทุกปี

การพ่ึงพิงเก็บหาใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชน
	 ชุมชนมีการเก็บหาผลผลิตหลักจากป่าชุมชนอย่างน้อย	9	ชนิดหลัก	โดยพบว่ามีผลผลิตที่

สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนได้แก่	 เห็ดโคน	 เห็ดห้า	 (เห็ดตับเต่า)	 เห็ดถอบ	 (เห็ดเผาะ)	 เห็ดแดง	 

เห็ดระโงก	หน่อไม้รวก	หน่อไม้ซาง	แมงมัน	น�้าผึ้ง	ตัวต่อ	

ตำรำงที่ 1 ปฏิทินกำรเก็บหำผลผลิตจำกป่ำของชุมชนบ้ำนต๋อมดง

ชุมชนบ้านต๋อมดง: 22



รูปที่ 9 ผลผลิตที่ได้จำกป่ำชุมชน
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ชุมชนบ้านต๋อมดง: 24



6.1 แนวคิดป่าชุมชนบ้านต๋อมดง 
	 วิสัยทัศน์การจัดการป่าชุมชนบ้านต๋อมดง	 คือ	 “ร่วมปลูกป่า	 ร่วมรักษา	

ร่วมรับผล	ได้ทุกคนถึงลูกหลาน”	หมายถึง	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่า

พ้ืนทีเ่สือ่มโทรม	ดแูลรกัษาป่าทีมี่อยูแ่ล้วให้คงอยูต่่อไปอย่างยัง่ยนื		และคนในชมุชน

สามารถพึ่งพิงใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืนถึงลูกหลานสืบไป	

6.2 วิธีการจัดการป่าชุมชน
	 1.การจดัตัง้ป่าชมุชน	เริม่จากการลดลงของทรพัยากรจากการสมัปทานป่า

ท�าให้แหล่งอาหารลดลง	 จ�านวนสัตว์ป่าลดลง	 คนในชุมชนเริ่มประชุมหารือถึง 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้และตระหนกัถงึการสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการ

ป่า	จึงตั้งป่าชุมชนในพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมขึ้นในปี	พ.ศ.	2556	โดยชุมชนก�าหนด 

วิสัยทัศน์การจัดการป่าชุมชนร่วมกัน	 เลือกคณะกรรมการป่าชุมชน	 ก�าหนด 

กฎระเบียบการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่	 และประกาศเสียงตามสายให้คนในชุมชนได ้

รับรู้	 และจัดท�าป้ายกฎ-ระเบียบการดูแลป่าชุมชน	 และประสานความร่วมมือกับ 

เจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต�๊าและป่าแม่นาเรือ	 ในการขออนุญาติจัดท�า 

ป่าชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าแม่ต�๊าและป่าแม่นาเรือต่อส�านักจัดการ

ทรพัยากรป่าไม้	2	(เชยีงราย)	ประสานเทศบาลต�าบลบ้านต๋อม	และนายอ�าเภอเมอืง

พะเยา	 จังหวัดพะเยา	 ให้ความเห็นชอบให้ด�าเนินการต่อไป	 ท�าให้เกิด	 การขึ้น

ทะเบียนป่าชุมชน	 คณะท�างานป่าชุมชน	 กฎระเบียบการจัดการป่า	 การประสาน

ความร่วมมือกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ต�๊าและป่าแม่นาเรือ

	 2.การจัดท�าข้อมูลการจัดการป่าชุมชน

2.1		การจดัท�าข้อมลูขอบเขตป่าชุมชน	โดยชมุชนร่วมกบัเจ้าหน้าที่

ป่าสงวนป่าแม่ต�๊าและป่าแม่นาเรือจัดการส�ารวจพื้นท่ีและ 

จบัพกิดัด้วย	Global	Positioning	System	(GPS)	ท�าการบนัทกึ

ภาพถ่าย	จุดพิกัดบริเวณที่ตั้ง	ข้อมูลที่ได้คือ	ข้อมูลพิกัดพื้นที่

ป่าชุมชน	717	ไร่	และเห็นขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชนชัดเจน

ก�รจัดก�รป่�ชุมชน6
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2.2		การจัดท�าข ้อมูลโครงสร้างป่า	 ความหลากหลายทรัพยากรธรรมชาติ	 

สภาพการทดแทนตามธรรมชาต	ิและปรมิาณการเกบ็กกัคาร์บอนของป่าชมุชน

บ้านต๋อมดง	โดยใช้วธิกีารวางแปลงสุม่ตวัอย่างพืน้ทีส่�ารวจตามโซนตามความ

เด่นของสังคมพืช	โดยท�าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด	20	X	50	เมตร	 

โซนละ	1	แปลง	จ�านวนทั้งหมด	3	โซน	(รวมพื้นที่ส�ารวจ	3,000	ตรม.)	ข้อมูล

ที่ได้	 คือ	 โครงสร้างป่า	 ความหลากหลายทางทรัพยากร	 ปริมาณการเก็บกัก

คาร์บอน	และมูลค่าการพึ่งพิงป่า

	 3.การวางแผน	คณะกรรมการป่าชมุชนมกีารสรปุผลการท�างานและวางแผนการด�าเนนิงาน	

ร่วมกบัการประชมุหมูบ้่านในทกุเดอืน	หากมปีระเดน็ส�าคญัหรอืมแีผนกจิกรรมจะต้องเข้าสูท่ีป่ระชมุ

เพื่อให้มีมติจากที่ประชุมก่อนการด�าเนินงานทุกครั้ง

	 4.กจิกรรมการดแูลป่าชมุชน	มหีลายกิจกรรมส่งเสรมิให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดัการ

ป่าชมุชนอย่างยัง่ยนื	โดยเน้นการปลกูจติส�านกึของคนในชุมชนและเยาวชนคนรุน่ใหม่	ซึง่จะเป็นคน

รุ่นต่อไปในการดูแลทรัพยากรให้ยั่งยืน	โดยผ่านกิจกรรม	ประเพณี	พิธีกรรม	และภูมิปัญญาในการ

ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยัง่ยนืของคนในชมุชน	เช่น		กจิกรรมการบวชป่า	เป็นกศุโลบายในการรักษา

ป่าทีป่ระยกุต์มาจากการบวชพระ	มกีารน�าผ้าเหลอืงมามดัไว้กบัต้นไม้แสดงว่า	ต้นไม้ได้ผ่านการบวช	

คนที่คิดจะมาตัดจะมีบาปเท่ากับการฆ่าพระ	การปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	เป็นต้น	

	 5.การติดตาม	 เป็นการติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นไปตามกฎระเบียบการ

ดูแลป่าชุมชน	คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลคนไม่ท�าตามกฎระเบียบ	

6.3 กลไกในการบริหารจัดการป่าชุมชน
	 คณะกรรมการป่าชุมชน	 ที่มาจากการเลือกต้ังของคนในชุมชน	 มีการก�าหนดวิสัยทัศน์	

บทบาทในการส่งเสรมิการจดัการป่าชมุชนอย่างมสีว่นร่วมในชุมชนผ่านกิจกรรมการจดัการป่า	และ

มีแผนการจัดการ		โดยคณะกรรมการดูแลป่าบ้านต๋อมดง	มีทั้งหมด	13	คน	ประกอบด้วย	ประธาน	

1	คน	เลขา	1	คน	และ	กรรมการ	11	คน	โดยคณะกรรมการป่าชุมชนอยู่ในวาระ	5	ปี	ซึ่งมีหน้าที่รับ

ผิดชอบ	ดังนี้

1)	 ปฏิบัติตามระเบียบป่าชุมชน

2)	 ขยายเขตป่าชุมชนเพิ่มขึ้น

3)	 ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า	การตัดไม้ท�าลายป่า

4)	 ส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มในเขตชุมชน

5)	 ท�าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

6)	 ประสานงานองค์กรเครือข่าย
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7)	 หางบประมาณเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน

8)	 ท�ายุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าต้นน�้า

9)	 สร้างจิตส�านึกร่วมในการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ

10)	ยึดถือหลักการ	กฎกติกา	และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ระเบียบการจัดการป่าชุมชน
1)	 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบป่าชุมชน	ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง

ระเบียบขึ้น	 เพ่ือให้ถือปฏิบัติร่วมกัน	 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด	 และมีการ

ปรับหรือให้กรรมการพิจารณาตามระเบียบ	 หรือน�าส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ด�าเนินการต่อไป	

(กรณีฝ่าฝืนอย่างรุนแรง)

2)	 ห้ามผู้ใดบุกรุกแผ้วถางป่าเขตชุมชน	ให้ปลูกต้นไม้ทดแทน	ดูแลรักษาจนกว่าจะคืนสภาพป่า

หรือน�าส่งเจ้าหน้าที่

3)	 ห้ามตดัไม้ในเขตป่าชมุชนเพือ่ประโยชน์ส่วนตน	โดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการทราบ	ฝ่าฝืนจะ

ต้องถูกปรับต้นละ	5,000	บาท	และให้ปลูกต้นไม้ทดแทน	1	ต่อ	10	ต้น

4)	 ห้ามน�าสิ่งปฏิกูล	ขยะมูลฝอยไปทิ้งในเขตป่าชุมชน	ฝ่าฝืนจะถูกปรับ	2,000	บาท	และเก็บ

ออกจากเขตป่าให้เรียบร้อย

5)	 ห้ามเผาป่าเพื่อหาของป่า	หรือกรณีอื่นที่ท�าให้เกิดไฟไหม้ป่า	ฝ่าฝืนจะถูกปรับ	5,000	บาท

และส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ

6)	 ห้ามตัดต้นไม้เพื่อท�าฟืนหรือน�าต้นไม้ที่ล้มตายแล้วออกนอกเขตป่า	 ฝ่าฝืนจะถูกปรับท่อน

ละ	1,000	บาท	และน�ากลับไปไว้ที่เดิม

7)	 เมื่อต้องการใช้ประโยชน์	 เช่น	 กรณีต้องการไม้ในเขตป่าชุมชนมาท�าที่อยู่อาศัยต้องแจ้ง

กรรมการให้ทราบ	ทัง้นีก้รรมการจะพจิารณาว่าเหน็สมควรหรอืไม่	ต้องร่วมกจิกรรมปลกูป่า

ทุกครั้ง	1	ต้น	ต่อ	10	ต้น

8)	 ทกุครวัเรอืนในหมูท่ี	่7	ต้องร่วมกนัอนรุกัษ์และดแูลพฒันาป่าชมุชนให้สมบรูณ์ยัง่ยนื	เข้าร่วม

กจิกรรมท�าแนวกนัไฟ	ปลกูป่า	และบวชป่า	เมือ่มกีจิกรรมถ้าไม่เข้าร่วมจะต้องแจ้งให้กรรมการ

รับทราบ

9)	 คณะกรรมการมีสทิธิท่ี์จะด�าเนนิการตามระเบยีบน้ีกบัผูท้ีฝ่่าฝืนทกุกรณ	ีหากไม่สามารถตกลง

ได้จะด�าเนินการขั้นต่อไป

10)	การแจ้งเบาะแสหรือแจ้งการกระท�าผิดระเบียบ	แจ้งได้ที่คณะกรรมการทุกคน
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รูปที่ 10 ป้ำยกฎ-ระเบียบกำรดูแลรักษำป่ำชุมชน (ฉบับย่อ) ที่ตั้งไว้บริเวณป่ำชุมชน
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1) ด้านทรัพยากร  

-	 เมื่อป่าสมบูรณ์เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนในชุมชน	 เป็นแหล่ง

ซับน�้ากักเก็บไว้ในดิน	ให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่และเป็นแหล่งต้นน�้าที่ไหลเติมน�้า

กว๊านพะเยาและแหล่งน�้าใช้ในชุมชน	 

-	ป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนในชุมชน	การที่คนในชุมชนมี

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน	 ทุกคนมีความตระหนักและเห็นคุณค่า

ของทรพัยากรในท้องถิน่	มกีารเคารพกฎกตกิาร่วมกนั	ท�าให้ป่าไม้และแหล่งน�า้

ฟื้นคืน	น�าความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์กลับคืนมา	เป็นแหล่งอาหารที่ได้

จากธรรมชาติ	ที่ไม่ต้องเสียเงินและปลอดสารเคมี	เช่น	เห็ด	หน่อไม้	พืชอาหาร

และสมุนไพร	เป็นต้น	  

-	แหล่งไม้ใช้สอยของคนในชุมชน	วิถีชีวิตของชุมชนบ้านต๋อมดง	ยังมีการใช้ฟืน

ในการก่อไฟหุงต้ม	 ป่าชุมชนเป็นแหล่งไม้ฟืนที่หาได้ง่ายสะดวก	 เนื่องจากอยู่

ใกล้กับชุมชน	  

2) ด้านเศรษฐกิจ  

คนในชมุชนบ้านต๋อมดง	หลายครัวเรือนมอีาชีพหาของป่ามาขาย	ทัง้เหด็ป่า	ผึง้ป่า	

หน่อไม้	พืชและแมลงที่เป็นอาหารต่างๆ	รวมถึงไม้ไผ่ชนิดต่างๆ	ที่สามารถน�า

มาใช้ในงานจกัสานทีใ่ช้ในครวัเรอืนและเพือ่จ�าหน่ายให้กับคนในและนอกชุมชน	

เมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นทรัพยากรต่างๆ	 หาได้ง่ายและมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น	  

3) ด้านการมีส่วนร่วม  
เกดิการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน	โดยการเปิดโอกาสให้คนใน

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 ร่วมกันตัดสินใจ	กระตุ้นให้มีการ

พูดคุยอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม	 กิจกรรม	 เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง

ความร่วมมือ

6.	ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัดการป่า

ชุมชน

ผลสำ�เร็จที่เกิดขึ้นจ�ก
ก�รจัดก�รป่�ชุมชน7
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คว�มท�้ท�ยและแนวท�ง
ก�รจัดก�รในอน�คต8

1)	 การขยายพืน้ทีป่่าชมุชนเพิม่ขึน้ซ่ึงเป็นแผนการท�างานของคณะกรรมการป่าชุมชน	

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้	 คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และสามารถใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	

ซึง่มแีนวทางการท�างาน	คอื	ท�าการตดิต่อและท�าข้อตกลงร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าที่

ป่าไม้	 จัดท�าแนวเขตป่าชุมชนแห่งใหม่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้และคนใน

ชุมชน	 เพ่ือลดความขัดแย้งด้านขอบเขตที่ดิน	 มีการพัฒนาระบบการจัดการป่า

ชุมชนผืนใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนป่าชุมชนจ�านวน	819	ไร่

2)	 การจัดการพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหลังโรงเรียนบ้านต๋อมดงให้กลายสภาพเป็น 

ป่า	หรือจัดภูมิทัศน์ให้เหมาะกับเป็นแหล่งเรียนรู้	เพื่อป้องกันการรุกพื้นที่	ซึ่งทาง

ชุมชนมีแนวทางการจัดการ	คือ	จัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่เป็นป่าชุมชน	มีการฟื้นฟู

ระบบนิเวศ	ปรับปรุงภูมิทัศน์	และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยมีการจัด

ท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

3)	 เน่ืองจากปัจจบุนัชมุชนมปีรมิาณน�า้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของคนในชมุชน	

ทางผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการ

4)	 ควรมีการหารอืวางแผนการจดัการทรพัยากรน�า้ทีม่อียูใ่ห้เพยีงพอต่อความต้องการ

ของคนในชุมชน	หรือปรับกิจกรรมที่ใช้น�้าลดลงให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าที่มีอยู่	

หรือมีแนวทางในการเพิ่มแหล่งน�้าในชุมชนมากขึ้น	เช่น	การขุดเจาะบาดาล	และ

การท�าความสะอาดล�าคลองน�าสิ่งกีดขวางทางน�้าออกจากล�าน�้า	เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในก�ร
จัดก�รทรัพย�กร9

1)	 เมื่อมีการขยายพื้นที่ป่าชุมชนเป็นสามพื้นที่	(ป่าชุมชนเดิม	ป่าชุมชนแห่งใหม่	ป่า

หลังโรงเรียน)	อาจท�าให้ระบบการจัดการเดิมที่มีอยู่ไม่ครอบคลุม	จึงต้องมีการจัด

ระบบการจดัการป่าชุมชนใหม่	ทัง้โครงการคณะกรรมการ	กฎระเบยีบข้อบังคับ	ให้

ครอบคลุมป่าสามพื้นที่

2)	 การสร้างเครือข่ายป่าชุมชนกับหมู่บ้านที่อยู่ติดกับป่าชุมชนของบ้านต๋อมดง	 เพื่อ

เป็นการขยายองค์ความรูใ้นการจดัการป่าชมุชน	และเพือ่ใหเ้ครอืข่ายช่วยกนัดแูล

รักษาป่าชุมชนร่วมกัน

3)	 มีการใช้สารเคมีจ�านวนมากในภาคเกษตรกรรม	ท�าให้คนในชุมชนป่วยจากการใช้

สารเคมี	จงึควรมแีนวทางในการลดการใช้สารเคมใีนการท�าเกษตร	หนัมาท�าเกษตร

อินทรีย์	ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว	เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนให้ดีขึ้น	และ

ควรมีการส่งเสริมตลาดอินทรีย์ให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้

4)	 การฟื้นฟูและการรักษาป่าชุมชน	ป่าชุมชนบ้านต๋อมดงเป็นป่าเต็งรังมีไม้ท้องถิ่นที่

เด่นในป่า	 คือ	 ต้นเหียง	 ต้นกุ๊ก	 ต้นเปา	 ต้นก่อหยุม	 ต้นค�ามอกหลวง	 ต้นเล่ียม	 

ต้นเหมือด	และต้นประดู่	หากในอนาคตชุมชนต้องการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศน์

ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์เหมือนในอดีต	การเลือกพันธุ์ไม้ที่จะน�าเข้ามาปลูกควร

เลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่ก่อน	 เนื่องจากมีการปรับตัวต่อสภาพในพ้ืนที่ได้ดี	

ซึ่งอาจจะเลือกจากพันธุ์ไม้เด่นที่ท�าการศึกษา	 หรือเลือกจากพันธุ์ไม้ท่ีมีจ�านวน

น้อยในป่าแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้ามาปลูกเพิ่มเติม	เป็นต้น	นอกจากนี้หาก

ดจูากโครงสร้างป่าตามชัน้ความโตของต้นไม้	พบว่า	ทกุแปลงพบต้นไม้ทกุชัน้ความโต	

แต่แปลงป่าเสื่อมโทรมและป่าฟื้นฟูจะมีความหนาแน่นของไม้ใหญ่ที่มีความโต

มากกว่า	60	เซนตเิมตรขึน้ไป	พบจ�านวนน้อย	หากชมุชนต้องการใช้ประโยชน์จาก

ไม้ในการก่อสร้าง	เช่น	ท�าเสาบ้าน	ใช้ไม้แผ่น	ซึ่งต้องใช้ไม้ที่มีความโตมากกว่า	60	

เซนติเมตรขึ้นไป	 ซึ่งชุมชนต้องมีการจัดการและรักษาป่าเป็นระยะเวลาหนึ่งถึงจะ

สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ได้	ทัง้นีก้ารจะจดัการป่าเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างไรขึน้อยู่

กบัข้อตกลงร่วมของชมุชน	ซึง่สามารถน�าข้อมลูโครงสร้างป่าและความหลากหลาย

ทางชนิดพันธุ์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการต่อไป

วิถีเกษตรต้นน้ำ�และก�รจัดก�รป่�ชุมชน 31



เอกส�รอ้�งอิง10
เอกสาร:
GISTDA.(2013). มาตรฐานข้อก�าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)  

ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน.	สืบค้นวันที่	5	กันยายน	2559.	จาก	เว็บไซต์:			

http://wwwlddservice.org/services/WORK/FGDS_landUse.pdf	

กรมป่าไม้.	ป่าชมุชนบ้านต๋อมดง หมู ่7 ต�าบลบ้านต๋อม อ�าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา.	มปป,	

เอกสารอัดส�าเนา	ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน	(จปฐ),	2555.

ชมุชนบ้านต๋อมดง	หมู	่7.	แผนชมุชน ปี พ.ศ 2559 บ้านต๋อมดง หมู ่7 ต�าบลบ้านต๋อม อ�าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา.	มปป,	เอกสารอัดส�าเนา.	

สมาคมแม่น�้าเพื่อชีวิต.	 วังสงวน	 :	 การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ ์ปลาโดยชุมชน 

ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้าและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน�้าอิง.	 เชียงใหม่	 :	 วนิดาการ

พิมพ์	,2558.	  

สัมภาษณ์ : 

1.	 นายจ�าลอง	แปงมูล		 ผู้ใหญ่บ้าน	บ้านต๋อมดง	หมู่	7

2.	 นายสวัสดิ์	เค้าสิม	 	 กรรมการป่าชุมชน

3.	 นายบุญ	จุมปารี	 	 รองประธานป่าชุมชน

4.	 นายอนุชิต	เมืองวงค์	 รองประธานป่าชุมชน

5.	 นายบุญธรรม	วิชัยโม	 กรรมการป่าชุมชน

6.	 นายด้วย	เมืองวงค์	 	 กรรมการป่าชุมชน

7.	 นายคมสันต์	ฟักทอง	 กรรมการป่าชุมชน

ชุมชนบ้านต๋อมดง: 32



8.	 นายสมาน	แปงสาย		 กรรมการป่าชุมชน

9.	 นายสมศักดิ์	ยาดี	 	 กรรมการป่าชุมชน

10.	 นายขีด	เพิ่มการ	 	 กรรมการป่าชุมชน

11.	 นายวันชัย	ใจซื่อ

12.	 ค�าหล้า	ทาวงษ์

13.	 นายนิคม	ใจซื่อ

14.	 นายเด่น	ค�าโน	 	 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา

15.	 นายยอดรัก	เมืองโม่ง	 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา

16.	 นายสุณิเวศ	หมื่นสิณ	 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา

17.	 บัวลอย	เชียวจันยา		 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา

18.	 นายสมศักดิ์	สินจันทร์	 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา

วิถีเกษตรต้นน้ำ�และก�รจัดก�รป่�ชุมชน 33



ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า	(RECOFTC)
ตู้	ปณ.	1111	ที่ท�าการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร	10903
โทรศัพท์	+66(0)	2940	5700
โทรสาร	+66(0)	2561	4880
Thailand.info@recoftc.org
www.recoftc.org/country/Thailand
FB:	ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า	ประเทศไทย

ศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกับป่า		(RECOFTC)	ก่อตัง้ข้ึน	
เมื่อ	พ.ศ.	2530	เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและมีความ
ส�าคัญ	ในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชน	และยังเป็น
องค์กรความร่วมมือในระดับประเทศที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวนศาสตร์ุมชน	และการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน

รคีอฟด�าเนนิงานโดยความร่วมมือกบัเครอืข่ายยทุธศาสตร์
และภาคีพันธมิตร	ซึ่งรวมถึง	ภาครัฐ	องค์กรพัฒนาเอกชน	
องค์กรภาค	ประชาสังคม	ภาคธุรกิจ	ชุมชนท้องถิ่น	รวมถึง
สถาบันวจิยัและสถาบนัการศกึษาท้ังในระดบัประเทศ	และ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	ด้วยประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติที่มากกว่า	30	ปี	ภายใต้แนวทางที่หลากหลาย
ในการเสริมสร้างศักยภาพ	 ท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
และศึกษาวิจัย	การสร้างพื้นที่สาธิต	และจัดท�าเอกสาร 
ด้านการฝกอบรม	 โดยเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างนวัตกรรม	
เพื่อแก้ปัญหางาน	 เพื่อคนกับป่า	บนหลักการในสิทธิท่ี 
เข้มแข็ง	มธีรรมาภบิาล	และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง 
เป็นธรรม


