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้ ง
บทเรียนการจัดการทร ัพยากรของชุมชนในลุม
่ น� ำอิ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยั่งยืน

บทเรียนการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน�้ำอิง
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575/1 ถ.วัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

สนับสนุนโดย

สหภาพยุโรป, ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)

ออกแบบ

นุชจรีย์ สิงคราช

พิมพ์ที่

Fluke Graphic Design & Printing
โทรศัพท์ 080-496-9946

ห้ามมิให้ผู้ใด น�ำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ไปท�ำการคัดลอกหรือเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในเชิงการค้า
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่หากใช้ส�ำหรับการศึกษาและการให้ความรู้เชิง
สาธารณะที่ไม่คาดหวังผลก�ำไร สามารถกระท�ำการได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์  
หนังสือฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป แต่เนื้อหาที่ปรากฎหรือสะท้อนในหนังสือ มิได้สะท้อนความเห็น
ของสหภาพยุโรปและศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า แต่อย่างใด
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บทเรียนการจัดการทรัพยากร
ของชุมชนในลุ่มน�้ำอิง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยั่งยืน

“..ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรบุคคล ซึง่ เราสามารถน�ำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์
และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อส�ำคัญเราต้องรูจ้ กั
ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่น�ำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้
ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความ
ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล
และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่
ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว..”
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2529

่ ำ
เกรินน�
วิถีการจัดทรัพยากรท้องถิ่น
ของชุมชนในลุ่มน�ำ้ อิง
       ลุ่มน�้ำอิงมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น�้ำ 

ป่า ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพและมีแม่น�้ำอิงยาว 260 กิโลเมตรที่
หล่อเลี้ยงวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น
ตลอดสายน�้ำอิงที่ไหลเชื่อมโยงกับแม่น�้ำโขง
ชุ ม ชนมี รู ป แบบการจั ด การทรั พ ยากรที่
หลากหลายทัง้ การจัดการป่าชุมชน การจัดการ
เหมืองฝาย เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา (วังปลา)
อนุรักษ์ป่าริมน�้ำ  พื้นที่ชุ่มน�้ำ  วนเกษตร สวน
หลังบ้าน การรวบรวมบทเรียน องค์ความรู้
ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการต่อยอด ยกระดับ
และขยายผลสร้างการเรียนรูส้ ชู่ มุ ชนเครือข่าย
จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายท้องถิน่ และหน่วยงานท้องถิน่
เพื่ อ การจั ด การลุ ่ ม น�้ ำ อิ ง อย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น
โครงการร่วมระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพือ่
คนกับป่า กับสถาบันความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่วม
กับภาคีท้องถิ่นที่ส�ำคัญทั้งสภาประชาชนลุ่ม
น�้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ พะเยาทีวีชุมชน

สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้รวบรวม
บทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�ำ้ อิงที่เป็นตัวอย่างที่ดี 6 กรณี
ได้แก่ การจัดการลุ่มน�้ำย่อยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ บ้านงามเมือง
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  การฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ  น�ำไปสู่การจัดการน�ำ้ และกองทุนน�้ำ
ของบ้านน�้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน�ำไปสู่
เศรษฐกิจชุมชนของบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา บทบาทหญิง – ชาย ใน
การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ  บ้านเวียงใต้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย การจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม เพื่ออนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า บ้านวังศิลา ต.สันมะค่า
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และการจัดการสวนไผ่สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนบ้านห้วยหม้อ
ต.บ้านตุน่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา บทเรียนชุดนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ในกระบวนการเรียนรูข้ อง
ชุมชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ อิง ซึง่ เป็นประโยชน์ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ เู่ ครือข่ายชุมชนลุม่ น�ำ้ อืน่ ๆ
ต่อไป เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
โครงการอนุรักษ์ลุ่มน�้ำอิงและภาคี
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บทเรียนการจัดการทรัพยากรของชุมชน

้ ง
ลุม
่ น� ำอิ
จังหวัดพะเยา - จังหวัดเชียงราย
โดย
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยั่งยืน
และ
ภาคีเครือข่าย

2

3

บ้านงามเมือง

“การจัดการทรัพยากรในลุ่มน�้ำย่อย
เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
บ้านงามเมืองเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�ำ้ อิงตอนปลายประกอบอาชีพท�ำนา
เป็นส่วนใหญ่ มีฐานทรัพยากรดิน น�ำ 
้ ป่าอันอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนมีการพึ่ง
พิงทรัพยากรมาช้านาน ผ่านบททดสอบจากวิกฤตภัยทางธรรมชาติ โรคระบาด
การท�ำลายป่า จนถึงนโยบายภาครัฐทีส่ ง่ ผลกระทบด้านลบต่อฐานทรัพยากรและ
ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชน ชาวบ้านจึงน�ำความล้มเหลวและความส�ำเร็จมาเป็น
บทเรียนในการจัดการทรัพยกรในชุมชน

ก ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต

ความเป็นอยูข่ องชุมชนในท้องถิน่ รวมทัง้ บ้านงามเมืองทีพ่ งึ่ พิงธรรมชาติในการด�ำรงชีวติ และ
ระบบการผลิต   บ้านงามเมืองเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน (คนเมือง) อพยพมาจาก
อ�ำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และ อ�ำเภอจุล จังหวัดพะเยา มาตั้งถิ่นฐานโดยประกอบ
อาชีพท�ำนาและการเลี้ยงวัว ควาย โดยมีการจัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการซึ่งแยกออกมา
จากบ้านน�้ำแพร่ปี พ.ศ.2508 ผลจากการตั้งถิ่นฐาน การเพาะปลูก และการส่งเสริมการปลูก
ไร่ขา้ วโพดจากนโยบายภาครัฐท�ำให้เกิดการรุกท�ำลายพืน้ ทีป่ า่ เป็นจ�ำนวนมาก พืน้ ทีป่ า่ ลดลง
สัตว์น�้ำลดลง ซึ่งในปี พ.ศ. 2533 – 2535 เกิดวิกฤตขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตรและภัยแล้ง
จึงชุมชนเริ่มมีโครงการปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมโดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ในปี
พ.ศ. 2541 เครือข่ายกลุ่มรักษ์เชียงของเริ่มเข้ามาให้ความรู้และพาแกนน�ำชุมชนไปศึกษา
ดูงานที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน ในเรื่องการจัดการป่าและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ 
ชุมชนบ้านงามเมืองเห็นศักยภาพของชุมชนตัวเอง มีป่าบนดอย มีป่าชุ่มน�้ำและมีแม่น�้ำอิง
ไหลผ่าน มองเห็นปัญหาป่าบนดอยถูกเปลีย่ นเป็นไร่ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ ในล�ำห้วยแห้ง ปลา
ในล�ำน�ำ้ อิงหายากและถูกจับโดยใช้เครือ่ งมือผิดวิธี ชุมชนจึงได้กลับมาประชุมหารือในการท�ำ
แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาเหมือนอย่างที่ได้ไปดูงานมา มีการปรึกษาหารือร่วมกับพ่ออุ้ยชุ่ม
พ่ออุ้ยเกี๋ยง และผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นด้วย จึงเริ่มมีการจัดท�ำพื้นที่แหล่ง
อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ�้ บริเวณวังของโตมในแม่นำ�้ อิงเป็นระยะ 500 เมตร และเริม่ มีการประกาศ
ตั้งกฎระเบียบ การจัดการป่า การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และป่าชุ่มน�้ำริมน�้ำอิง ในปี
พ.ศ 2547
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพึ่งพิง จัดการทรัพยากร

ชาวบ้านงานเมืองมีการพึ่งพิงแก็บหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นทั้งในการบริโภค และขายเป็นรายได้เสริมโดยพบว่าชุมชนมีการเก็บหา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างน้อย 230 ชนิด โดยจ�ำแนกเป็นแมลง 11 ชนิด พืชอาหาร
จากป่าบก 19 ชนิด พืชอาหารจากแหล่งน�ำ 
้ ริมน�ำ 
้ 18 ชนิด พืชผักในสวนบริเวณบ้าน 31
ชนิด ไม้ผล 27 ชนิด พืชสมุนไพรจากป่า 9 ชนิด ไม้ใช้สอย 6 ชนิด และสัตว์น�้ำจากแม่น�้ำอิง
และหนองน�้ำ 109 ชนิด
จากบทเรียนในอดีตท�ำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส�ำคัญในการรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านงามเมืองจึงหันมาจัดการทรัพยากรในชุมชน
ของตัวเอง ซึ่งการจัดการทรัพยากรในชุมชนบ้านงามเมืองไม่ใช่แค่การจัดการพื้นที่ใดพื้นที่
หนึง่ แต่เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ระบบลุม่ น�ำ้ ย่อย ทัง้ ทีด่ นิ แหล่งน�ำ 
้ ป่าไม้ พืน้ ที่
เกษตร พื้นที่ีอยู่อาศัยให้เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน
รูปแบบการจัดการและการใช้ที่ดินของชุมชนบ้านงามเมือง แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ป่าภูเขาและป่าชุ่มน�้ำ  คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษามีการตั้งกฎระเบียบและ
คณะกรรมการดูแลป่า โดยป่าภูเขาซึง่ อยูบ่ นดอยยาวชุมชนรักษาไว้เป็นพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ 
้ แหล่ง
อาหาร และไม้ใช้สอย โดยได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนในปี พ.ศ. 2544 พื้นที่ป่าอยู่ใน
เขตรับผิดชอบของเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ ห้วยแดง ป่าห้วยตาล และป่าห้วยไคร้ คนในชุมชน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยกันดูแลรักษาป่าและท�ำแนวกันไฟป่าในทุกๆ ปี นอกจากนี้คนใน
ชุมชนได้แบ่งเขตพืน้ ทีป่ า่ ตามประโยชน์การใช้สอยของชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภค คือ ป่า
ใช้สอย ป่าชุมชน และป่าต้นน�้ำ  ซึ่งมีกฎเกณฑ์การจัดการทรัพยากรแตกต่างกัน ส่วนป่า
ชุ่มน�้ำชุมชนรักษาไว้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน�้ำในช่วงน�้ำหลากและยังเป็นแหล่งอาหารและ
ไม้ใช้สอยของคนในชุมชน
ประเภทที่ 2 พื้นที่ตั้งบ้านเรือน พื้นที่สวนผลไม้และไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงเขาน�้ำท่วม
ไม่ถงึ บริเวณนีจ้ ะใช้นำ�้ ประปาภูเขาจากห้วยแดนเมือง ลักษณะพืชทีป่ ลูกเป็นพืชทีใ่ ช้นำ�้ น้อย
ได้แก่ ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ไม้ผล และผักสวนครัว
ประเภทที่ 3 พืน้ ทีร่ าบลุม่ บริเวณแม่นำ�้ อิง เป็นพืน้ ทีท่ ำ� นาของคนในชุมชน แหล่งน�ำ้ หลักทีใ่ ช้
เป็นน�้ำจากแม่น�้ำอิง หนองน�ำ 
้ และน�้ำฝน
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รูปแบบการจัดการแหล่งน�ำ้ ในชุมชนบ้านงามเมือง ซึง่ แหล่งน�ำ้ หลักทีช่ มุ ชนใช้ประโยชน์ ได้แก่
ห้วยแดนเมือง แม่น�้ำอิง และหนองน�้ำ 18 หนอง

ห้วยแดนเมือง เป็นล�ำห้วยที่ไหลมาจากดอยยาวไหลผ่านหมู่บา้ นลงสู่แม่น�้ำอิง เป็นล�ำห้วยที่

ใช้แบ่งเขตแดนหมู่บ้านระหว่างบ้านงามเมืองหมู่ 11 และบ้านแดนเมือง หมู่ 6 ซึ่งทั้งสอง
ชุมชนใช้น�้ำจากล�ำห้วยนี้ในการอุปโภคบริโภคร่วมกัน โดยใช้ระบบน�้ำประปาภูเขา มี
แทงค์น�้ำและส่งน�้ำเข้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมในชุมชน คนในชุมชนมีการตั้ง
คณะกรรมการดูแลน�้ำ  มีกฎระเบียบการใช้น�้ำ  และมีการเก็บเงินค่าบ�ำรุงรักษาประปาภูเขา
ในแต่ละครัวเรือน

แม่น�้ำอิง เป็นแม่น�้ำสาขาของแม่น�้ำโขงไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน ชาวบ้านใช้

ประโยชน์จากแม่น�้ำอิงส�ำหรับท�ำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งอาหาร และน�ำทรายมาใช้
ในการก่อสร้าง เพื่อที่ชาวบ้านงามเมืองสามารถใช้ประโยชน์จากน�้ำอิงอย่างยั่งยืน ชาวบ้าน
มีมติร่วมกันประกาศตั้งกฎระเบียบและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำบริเวณวังขอนโตมใน
แม่น�้ำอิง เป็นระยะทาง 700 เมตร โดยไม่ให้มีการจับสัตว์น�้ำในบริเวณนี้ ในการใช้น�้ำอิงใน
การท�ำนาปรังในฤดูแล้ง ชุมชนจะต้องมีการท�ำแผนเสนอต่อเทศบาล เพือ่ ให้มกี ารจัดระเบียบ
การใช้น�้ำ

หนองน�ำ้ ทัง้ 18 หนอง เป็นหนองน�ำ้ ธรรมชาติทปี่ ริมาณน�ำ้ ในหนองได้รบั อิทธิพลจากปริมาณ

น�้ำฝนและแม่น�้ำอิงที่ล้นตลิ่งไหลเข้ามาเติมน�้ำในหนองจาก 18 หนอง ได้มีการขุดลอก
3 หนอง เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน�้ำ ทางชุมชนได้ตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการหนองน�้ำ 
มีการจัดสรรแบ่งปันน�ำ้ ในหนอง และเพือ่ ให้มรี ายได้เข้าสูช่ มุ ชนจึงมีการจัดการน�ำ้ ในรูปแบบ
การเปิดประมูลน�้ำเพื่อท�ำใช้ในการท�ำนาปรัง โดยเปิดให้ชาวนาที่ต้องการท�ำนาปรังในช่วง
ฤดูแล้งเข้ามาประมูลเอาน�้ำไปใช้ในการท�ำนา โดยในการสูบน�้ำไปใช้นั้นจะไม่ให้สูบจนหมด
บ่อ ให้เหลือน�้ำภายในบ่อที่ระดับ 1 เมตรจากก้นบ่อซึ่งวัดจากตรงกลางบ่อ เพื่อรักษาน�้ำให้
ปลา และเป็นการป้องกันหญ้าทีจ่ ะเกิดขึน้ มาเมือ่ บ่อน�ำ้ แห้ง นอกจากนีย้ งั มีการเปิดขายบัตร
จับปลาทีอ่ ยูใ่ นหนองโดยเปิดให้ทงั้ คนภายในชุมชนและคนนอกชุมชนสามารถเข้ามาจับปลา
ในหนองได้
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในท้องถิ่น
จากประสบการณ์ และข้อสังเกตของชาวบ้านตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และคาดการ
สถานการณ์ในอนาคต ชุมชนสะท้อนว่า เมื่อเปรียบเทียบสภาพอากาศเมื่อ 30 ปี
ทีผ่ า่ นมา กับสภาพปัจจุบนั สิง่ ทีเ่ ราพบสองเหตุการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเห็น
ได้ชัด คือ 1) ฝนเปลี่ยนช่วงการตก ฝนมาช้ากว่าเดิม ฝนที่ตกในช่วงวันสงกรานต์
หายไป 2) อากาศเปลี่ยน (ร้อนจัด – หนาวจัด) โดยรวมอากาศร้อนขึ้น ซึ่งท�ำให้เกิด
ผลกระทบเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จากผลผลิตเสียหายไม่ได้
คุณภาพ ราคาผลผลิตลดลง และมีการเพิ่มต้นทุน ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จา่ ยในครอบครัว ก่อให้เกิดการกูย้ มื เป็นหนีส้ นิ บางรายมีการเปลีย่ น
อาชีพ มีการขายที่ดินท�ำกินและย้ายไปท�ำงานต่างหมู่บ้าน ท�ำให้จ�ำนวนประชากร
วัยแรงงานในชุมชนลดลง ที่ดินถูกเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนหรือคนต่างถิ่น
นอกจากนี้จากภาวะแห้งแล้งน�ำ้ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการท�ำเกษตร
เมือ่ น�ำ้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ท�ำให้เกิดการทะเลาะแย่งชิงน�ำ้ และมี
โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ  เช่น การท�ำฝาย การขุดลอก เข้ามาในชุมชน ซึ่งบาง
โครงการไม่เหมาะสมกับพืน้ ที่ รวมทัง้ ส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วในชุมชน น�ำ้ แล้ง
ท�ำให้น�้ำตกห้วยแดนเมืองลดลง ไม่สวยงาม ซึ่งท�ำให้นักท่องเที่ยวลดลง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชุมชนก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิตเพื่อความอยู่รอดของคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านงามเมือง
มีตน้ ทุนด้านทรัพยากรทีย่ งั คงความอุดมสมบูรณ์ ทัง้ ดิน น�ำ 
้ ป่า และเป็นชุมชนขนาด
เล็กที่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งซึ่งเป็นต้นทุนและจุดแข็งของชุมชนในการปรับตัวต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งชุมชนได้มีการเสนอแนวทาง
ในการปรับตัว ดังนี้
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แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยการจัดการทรัพยากร
ลุ่มน�้ำย่อย
1.  การติดตามสถานการณ์สภาพอากาศในระดับ
    ท้องถิ่น และการพยากรณ์อากาศในพื้นที่
2.  การจัดสรรทรัพยากรน�ำ้ ภายในชุมชนในช่วงฤดู
     ขาดแคลนน�้ำ
3.  การจัดท�ำระบบน�้ำส�ำรองให้คนในชุมชน
4.  การหาแนวทางความร่วมมือในการจัดการห้วย
     แดนเมืองระหว่าง 2 หมู่บ้าน
5.  การฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าต้นน�้ำ
6.  การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้านอาชีพ
     การบริหารจัดการเงิน เป็นต้น
7.  การส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้นำ�้ น้อย
     หรือการปลูกพืชแบบผสมผสาน
8.  การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง
    เรียนรู้และศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
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บทเรียนและปัจจัยความส�ำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในกระบวนการ
ตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดมีความเข้มแข็ง คนใน
ชุมชนมีความรักสามัคคี เกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน
และยังมีจิตสาธารณะ การรวมกลุ่มและการ
สร้างความเข้าใจถึงกฎข้อบังคับในในชุมชน
2. มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ บ้านงามเมือง
คนในชุมชนนับถือศาสนาคริตส์ มีการรวมกลุม่
ทางด้านศาสนาทุกวันอาทิตย์ท�ำให้เกิดกลไก
การสื่อสาร แลกเปลี่ยนสถานการณ์ ข้อมูล
และเป็นกลไกการตัดสินใจร่วมกัน
3. มีผู้น�ำที่เข้มแข็ง ทั้งผู้น�ำทางการและทาง
ศาสนา มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ทั้งภายใน
ชุมชนและนโยบายต่างๆ ที่จะเข้ามาในชุมชน
มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับสมาชิกใน
ชุ ม ชนและร่ ว มกั น หาแนวทางในการแก้ ไ ข
ปัญหา
4. การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อาวุธโสในชุมชน
คนในชุมชนมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
รับฟังประสบการณ์จากผู้อาวุธโสในชุมชน น�ำ
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน
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5. การมีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรพัฒนาเข้ามาช่วยเหลือ ในด้านวิชาการ
ความรู้ แหล่งทุน และก�ำลังใจในการอนุรักษ์และพัฒนาในชุมชน
6. การศึกษาดูงานนอกชุมชน การทีค่ นในชุมชนมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานใน
พื้นที่ตัวอย่างที่ดี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสถานการณ์ แนวคิด ในด้านการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ท�ำให้คนในชุมชนได้แนวคิดน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนของตัวเอง
7. ฐานทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ในชุมชน บ้านงามเมืองมีฐานทรัพยากร
ธรรมชาติทงั้ ดิน น�ำ 
้ ป่า ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ซงึ่ เป็นแหล่งน�ำ 
้ อาหาร และไม้ใช้สอย
ของคนในชุมชน
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บ้านน�้ำแพร่

“การฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ น�ำไปสู่การจัดการน�ำ้ ”

บ้านน�้ำแพร่ตั้งอยู่ที่ตำ� บลยางฮอม อ�ำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย คนในชุมชนเป็นคนเมือง

บ้านน�ำ้ แพร่เป็นหมูบ่ า้ นขนาดใหญ่ในลุม่ น�ำ้ อิงตอนปลาย มีการปกครองแบ่งเป็น  
3 หมู่ ประกอบด้วย หมู่ 4, 14 และ 19 โดยรวมแล้วทั้งสามหมู่บ้านมีลูกบ้าน
ทั้งหมดกว่า 500 หลังคาเรือน มีการพึ่งพิงทรัพยากรร่วมกัน ทั้งป่าภูเขา
แหล่งน�้ำจากป่า ป่าชุ่มน�้ำ  บ่อน�้ำ  และล�ำน�้ำอิง โดยการน�ำของผู้น�ำชุมชนที่
เข้มแข็ง ทัง้ สามชุมชนมีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน

บ้านน�้ำแพร่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนได้แก่ ป่าภูเขาที่มีพื้นที่อยู่บน

(ยวน) ถึงแม้จะมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่ แต่คนในชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนร่วมกัน ท�ำให้ผู้น�ำชุมชนทั้งสามมีการปรึกษาหารือกันอย่างสม�่ำเสมอ

ดอยยาว ห้วยน�้ำแพร่ซึ่งมีความส�ำคัญต่อวิถีชุมชนใช้เป็นน�้ำประปาภูเขาที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันทั้ง 3 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีน�้ำจากบ่อน�้ำธรรมชาติและแม่น�้ำอิงที่ใช้ในการท�ำ
เกษตรกรรมซึง่ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีน่ าข้าว หากป่าถูกท�ำลาย พืน้ ทีซ่ บั น�ำ้ ฝนลดลง ท�ำให้ปริมาณ
น�้ำในห้วยลดลง ซึ่งส่งผลให้น�้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน และไม่มีน�้ำไหล
ลงไปในแม่นำ�้ อิง ท�ำให้ปริมาณน�ำ้ อิงมีนอ้ ยไม่เพียงพอต่อการท�ำนา ส่งผลเชือ่ มโยงเป็นระบบ
และกระทบต่อวิถีคนในชุมชน

ป่าต้นน�้ำบ้านน�้ำแพร่เป็นแหล่งหาอาหาร และพื้นที่ซับน�้ำของหมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่ป่าเป็น

ม่อนดอย 4  ลูก ได้แก่   ดอยม่อนเคียนโตน  ดอยแก้เสื้อ  ดอยห้วยก้างปลา และดอยห้วย
ป่านา เป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้จ�ำนวนมาก และยังมีความอุดมสมบูรณ์ ในอดีตมีไม้สักเป็นจ�ำนวน
มาก  โดยเฉพาะไม้สกั ทอง แต่รฐั ได้สมั ปทานให้กบั ฝรัง่ เศสประมาณปี พ.ศ. 2521-2527 และ
น�ำไม้ล่องไปตามแม่น�้ำอิงลงแม่น�้ำโขง นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร การ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ภูเขาจากนโยบายภาครัฐ และผลกระทบจากการขุดแร่
ส่งผลท�ำให้ป่าเสื่อมโทรมและเกิดวิกฤติภัยแล้ง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคนในชุมชนให้หันมา
สนใจสิง่ แวดล้อมและสร้างพืน้ ทีใ่ นการอนุรกั ษ์ โดยเริม่ มีการจัดการป่าชุมชนเมือ่ ปี พ.ศ. 2529
ซึง่ เริม่ ท�ำพร้อมกับการจัดตัง้ เขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา โดยการท�ำประชาคมและแจ้งกับหน่วยงาน
ของป่าไม้อ�ำเภอขุนตาลให้เป็นเขตป่าชุมชน มีการขอพื้นที่ที่เคยเป็นไร่ข้าวโพดบริเวณป่า
ต้นน�้ำจากคนในชุมชนมาฟื้นฟู มีการท�ำแนวเขตและตั้งกฎระเบียบในการดูแล และการใช้
ประโยชน์ในป่าชุมชน แม้แต่การตัดไม้เพื่อสร้างบ้านเรือนโดยขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน
ล่วงหน้า ปัจจุบนั ป่าชุมชนบ้านน�ำ้ แพร่เป็นต้นแบบในการท�ำป่าชุมชนให้กบั หมูบ่ า้ นต่างๆ ใน
อ�ำเภอขุนตาลหลายแห่ง และมีการบวชป่าเพื่อรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้า
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จากวิกฤต...สู่แนวทางในการจัดการน�ำ้

การจัดการน�้ำในการเกษตรของบ้านน�ำ้ แพร่

ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2533-2535 บ้านน�ำ้ แพร่ประสบภาวะ
ภัยแล้ง น�้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ชาวบ้าน
ร้องเรียนให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยแก้ไขปัญหา ผู้ใหญ่บ้าน และ
คณะกรรมการ 3 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน ได้ประชุมระดม
ความคิด เมื่อได้แนวทางการแก้ไขปัญหา จึงน�ำแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเข้าสู่ประชาคมให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น
หลังจากนัน้ ผูใ้ หญ่บา้ นทัง้ 3 หมูบ่ า้ น ได้ประกาศเสียงตามสาย
ภายในชุมชน

แหล่งน�้ำธรรมชาติในชุมชนบ้านน�้ำแพร่ มีหนองน�้ำจ�ำนวน 10 แห่ง เช่น บึ๋งหนอง บึ๋งหลวง
บึ๋งหนอง ปึ๋งน้อย บึ๋งหนองโค้ง บึ๋งหนองเหี้ย บึ๋งหนองฝาย เป็นต้น แต่ละหนองเป็นสมบัติ
สาธารณะของชุมชน ที่ชาวบ้านจะหาปลามาบริโภคในครัวเรือน และสูบน�้ำมาใช้ในการ
ท�ำนา ในช่วงแรกๆ ต่างคนต่างใช้น�้ำในหนองเพื่อการบริโภคปราศจากการควบคุม ท�ำให้
พันธุ์ปลาลดลง น�้ำในหนองแห้ง มีหญ้าขึ้นปกคลุม ท�ำให้ชุมชนต้องหาวิธีในการจัดการโดย
การขุดลอกหนองและถางหญ้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ท�ำให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่มาหารือถึง
แนวทางในการจัดการน�้ำ  โดยก�ำหนดคนรับผิดชอบในการดูแลหนอง มีการก�ำหนดกฎ
ระเบียบการใช้นำ�้ สาธารณะ การเปิดประมูลปลาในหนองผ่านมติการประชุมหมู่บ้าน ซึ่งที่
ผ่านมา การใช้น�้ำในหนองเพื่อท�ำนานั้น ได้มีการประมูลการใช้น�้ำขึ้น โดยเปิดให้ชุมชนที่
ต้องการใช้นำ�้ ในการท�ำนาในหน้าแล้งหรือนาปรัง มาประมูลน�ำ้ ในหนอง เพือ่ สูบน�ำ้ ไปใช้ใน
นา โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า ผู้ที่จะน�ำน�้ำไปใช้ในการท�ำนานั้น ห้ามสูบน�้ำไปจนหมดหนอง
ให้เหลือน�้ำในหนองไว้ที่ระดับ 0.5 หรือ 1 เมตร โดยวัดจากก้นหนองตรงจุดที่ตื้นที่สุด เพื่อ
ให้มนี ำ�้ หล่อเลีย้ งในหนอง จะท�ำให้มปี ลาอยูใ่ นหนองและไม่มหี ญ้าขึน้ ชุมชนไม่ตอ้ งขุดลอก
หนองน�้ำทุกปี ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ หากใครที่ท�ำผิดข้อตกลงใช้น�้ำเกินจากที่
ก�ำหนดไว้ จะต้องชดใช้เงินตามแต่เห็นสมควร และสถานการณ์ นอกจากการประมูลน�ำ้ แล้ว
ยังมีการประมูลปลาในหนองน�้ำด้วย   รายได้ที่ได้จากการประมูลน�้ำและปลา ได้น�ำเข้าสู่
กองทุนหมูบ่ า้ นเพือ่ น�ำไปท�ำกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ทงั้ สืบชะตาป่าและ
สืบชะตาแม่น�้ำ ปล่อยปลา การท�ำแนวกันไฟ และการน�ำไปพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

ในช่วงแรกชุมชนได้ริเริ่มท�ำระบบประปาจากภูเขา โดยทุก
ครัวเรือนได้ต่อท่อน�้ำประปาโดยตรงจากฝายกั้นน�ำ 
้ ท�ำให้น�้ำ
ไม่เพียงพอ ต่อมาชุมชนได้ท�ำระบบท่อพักน�้ำและให้แต่ละ
หมู่บ้านต่อท่อประปาขนาด 2 นิ้ว เข้าไปใช้ในชุมชน แต่เมื่อ
ต่างคนต่างใช้ น�ำ้ ก็ไม่เพียงพออีก  กลุม่ ผูน้ ำ� จึงได้ตดิ มิเตอร์นำ�้
ให้แต่ละครัวเรือน โดยใช้เงินกองทุนหมูบ่ ้านเป็นค่าใช้จา่ ยใน
การติดตั้งมิเตอร์ โดยครัวเรือนไหนใช้น�้ำมาก ก็ต้องจ่ายมาก
ครัวเรือนไหนใช้นำ�้ น้อยก็จา่ ยน้อย โดยก�ำหนดไว้วา่ ครัวเรือน
ที่ใช้น�้ำน้อยให้เสียค่าใช่จ่ายเดือนละ 5 บาท โดยน�ำเงิน
ส่วนนี้เป็นค่าตอบแทนให้คนจดมิเตอร์ 3 บาท และอีก 2 บาทเข้ากองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะน�ำ
เงินที่ได้ไปบริหารจัดการเช่น ค่าซ่อมบ�ำรุงระบบประปา หรือค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ
“เมื่อมีการใช้ทรัพยากร ก็ต้องมีการจ่ายคืนสู่ระบบนิเวศ ผู้ใดใช้มาก ก็ต้องจ่ายมาก”
แนวคิดของผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ พรมปัญญา
ต่อมามีการปรับการเก็บค่ามิเตอร์จากเดือนละครั้งเป็นสามเดือนครั้ง และปรับค่าใช้จ่ายให้
คนจดมิเตอร์จาก 3 บาท เป็นร้อยละ 10 ของค่าน�้ำที่เก็บได้   ซึ่งการจัดการรูปแบบนี้ทำ� ให้
ชุมชนใช้น�้ำอย่างประหยัดมากขึ้น มีน�้ำใช้อย่างเพียงพอ และมีน�้ำเหลือไหลคืนสู่ล�ำน�้ำอิง

แนวคิดของนายสมบูรณ์ พรมปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน
ผูใ้ หญ่บา้ นได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานหลายพืน้ ที่ ท�ำให้เกิดแนวคิดน�ำมาปรับใช้ในชุมชน
พ่อสมบูรณ์คดิ ว่า ชุมชนไหนทีม่ กี จิ กรรมทีส่ ามารถท�ำรายได้ให้แก่ชมุ ชนได้ แต่ทำ� ลาย
ระบบนิเวศ หรือมีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การปลูกพืชมันส�ำปะหลัง หรือพืชอื่นๆ ที่
สามารถท�ำรายได้มาก แต่ต้องใช้สารเคมีมาก จะไม่ส่งเสริมให้ปลูกในชุมชน
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บทเรียนและปัจจัยความส�ำเร็จ
1. การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างสามชุมชนซึ่งใช้
ทรัพยากร ดิน น�ำ 
้ ป่า เดียวกัน โดยเฉพาะน�ำ้ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญของคนในชุมชน
2. มี ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ระหว่างสามชุมชน การที่ผู้น�ำชุมชนทั้งสามมีการ
ปรึกษาแก้ไขปัญหาร่วมกันอยู่เสมอ ท�ำเกิดการแลก
เปลี่ ย นสถานการณ์ ใ นชุ ม ชน เห็ น ภาพของปั ญ หา
สาเหตุ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. การใช้ ก ฎระเบี ย บและข้ อ ตกลงในการใช้ น�้ ำ 
เนื่องจากแหล่งน�้ำในชุมชนมีอย่างจ�ำกัด แต่ความ
ต้องการใช้นำ�้ มีมากขึน้ จึงต้องมีการควบคุมการใช้นำ�้ ที่
เหมาะสม  
4. คนในชุมชนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานภายนอก ได้
มีโอกาสแลกเปลีย่ นและน�ำแนวคิดมาปรับใช้ในชุมชน
โดยการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
ที่เข้ามาช่วยเหลือคนในชุมชน
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บ้านปางมดแดง

“การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน�ำไปสู่
เศรษฐกิจชุมชน”
บ้านปางมดแดง เป็นชุมชนชาวอีสาน พืน้ ทีต่ งั้ มีลกั ษณะพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบลุม่ ล�ำน�ำ้
อิง มีสายน�้ำอิงเป็นสายน�้ำหลัก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน�้ำและนาข้าว ดั่ง
สุภาษิต “ในน�ำ้ มีปลา ในนามีขา้ ว” ทีแ่ สดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนแห่ง
นี้ ชาวบ้านปางมดแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา พื้นที่ราบลุ่มล�ำน�้ำอิงมี
ขนาดใหญ่เหมาะแก่การท�ำนา ในแม่น�้ำอิงมีปลาหลากหลายชนิดที่เป็นแหล่ง
อาหารและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ชุมชนเห็นความส�ำคัญจึงมีการจัดการ
และจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเป็นระยะทาง 830 เมตรในแม่น�้ำอิง เพื่อเป็น
พื้นที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาให้กับล�ำน�ำ้ อิง

ภูมิปัญญาในการจัดการเขตอนุรักษ์บ้านปางมดแดง
แต่ก่อนที่มีการตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาชาวบ้านมีองค์ความรู้ในเรื่องการหาปลา รู้จักระบบ

นิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาแต่ละชนิด โดยคนในชุมชนมีรูปแบบการหาปลาและ
การจัดการปลาภายในชุมชนของตัวเองตามวิถที างวัฒนธรรม ประมงพืน้ บ้านปางมดแดงสัง่ สม
ประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่องปลาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ความรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัย
ของปลาแต่ละชนิดและเครือ่ งมือหาปลาทีเ่ หมาะสมถูกสืบทอดมาตัง้ แต่อดีตสูร่ นุ่ ปัจจุบนั โดย
ผ่านประสบการณ์ของชาวประมงแต่ละรุ่นถูกปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
จนกลายมาเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของชุมชนบ้านปางมดแดง “วังปลา” เป็นแหล่งน�้ำลึก
ที่มีความชุกชุมของปลา ซึ่งเกิดจากในช่วงฤดูแล้งปริมาณน�้ำในแม่น�้ำลดลงจนบางบริเวณ
แห้งขอด ท�ำให้นำ�้ เหลืออยูเ่ ฉพาะในบริเวณน�ำ้ ลึกและบริเวณแห่งนีจ้ งึ เป็นแหล่งพักพิงสุดท้าย
ของปลาในช่วงฤดูแล้งเพือ่ รอกระแสน�ำ้ ใหม่ คนในชุมชนบ้านปางมดแดงหาอยูห่ ากินในน�ำ้ อิง
มาเนิน่ นานใช้องค์ความรูเ้ รือ่ งวังปลาและการสร้างบ้านให้ปลาในบริเวณน�ำ้ ลึกเพือ่ เพิม่ ปริมาณ
ประชากรปลามากขึ้น การวาง “โข่” เป็นการสร้างบ้านให้ปลา (“โข่” เป็นภาษาพื้นบ้าน
ความหมายในที่นี้หมายถึงการวางพุ่มไม้ให้รกชัฏเป็นที่อยู่อาศัยของปลา) โดยชาวประมงตัด
ต้นไม้ ไม้พมุ่ ต้นไผ่ หรือกิง่ ไม้ น�ำไปวางสุมไว้บริเวณน�ำ้ ลึกในช่วงต้นฤดูแล้งให้เป็นแหล่งทีอ่ ยู่
อาศัยของปลา ยิ่งโข่ใหญ่จ�ำนวนปลาที่จะเข้ามาอยู่อาศัยก็จะมีจ�ำนวนมาก เมื่อน�้ำลดลง
เข้าสูช่ ว่ งฤดูแล้ง น�ำ้ ในแม่นำ�้ อิงก็จะเหลือเฉพาะบริเวณทีเ่ ป็นน�ำ้ ลึกซึง่ ได้วางโข่ไว้ ชาวประมง
ที่จะลงจับปลาด้วยตัวเองจะน�ำเอา “ฝาเผียก” ปักล้อมโข่ไว้ป้องกันไม่ให้ปลาหนีออกจากโข่
จากนัน้ จึงขยับฝาเผียกเข้ามาใกล้โข่มากขึน้ จนได้ระยะทีพ่ อใจก็จะน�ำโข่ขนึ้ จากน�ำ 
้ เหลือเพียง
ปลาทีอ่ ยูใ่ นฝาเผียก ชาวประมงจะน�ำสวิงหรืออุปกรณ์ชอ้ นปลาน�ำมาตักปลาขึน้ จากน�ำ 
้ หาก
เจ้าของโข่ไม่ตอ้ งการหาปลาเอง ก็จะน�ำเอาโข่ของตัวเองขายหรือเปิดประมูลต่อให้ชาวประมง
กลุม่ อืน่ โดยราคาโข่ขนึ้ อยูก่ บั ขนาด หากมีขนาดเล็ก ราคาอยูใ่ นช่วงประมาณ 1,000 – 3,000
บาท โข่ใหญ่ราคาประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป องค์ความรู้นี้ท�ำให้ชาวประมงได้ปลาเป็น
จ�ำนวนมากและมีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนในแต่ละฤดูกาลหาปลา นอกจากนี้ชุมชนยังใช้
องค์ความรู้นี้เป็นกลไกในการหาเงินเข้าสู่กองทุนหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะ
ช่วยกันลงโข่และช่วยกันจับปลาหรือเปิดประมูลให้กับประมงในชุมชน เงินที่ได้จากการขาย
ปลาหรือการประมูลโข่ก็จะน�ำไปเข้ากองทุนหมู่บ้าน
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การหาปลาโดยการลงโข่ตลอดสายน�้ำอิงในเขตบ้านปางมดแดงและบ้านนาเจริญถูกด�ำเนิน
ขึน้ ในทุกฤดูการหาปลา ปลาเป็นจ�ำนวนมากถูกน�ำขึน้ จากแม่นำ�้ อิงในทุกๆ ปี ท�ำให้ประชากร
ปลาลดลงประกอบกับประสบปัญหาภาวะภัยแล้งท�ำให้ประมงพืน้ บ้านหาปลาได้นอ้ ยลง กลุม่
ผูน้ ำ� และกลุม่ อนุรักษ์ในชุมชนบ้างปางมดแดงหลังจากได้แลกเปลีย่ นสถานการณ์ในลุม่ น�ำ้ อิง
กับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดน่านจึงได้นำ� เอาแนวคิดในการ
จัดท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาประกอบกับองค์ความรูเ้ ดิมในการวางโข่เพือ่ เพิม่ ประชากรปลาใน
แม่น�้ำอิงมาจัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ในขึ้นในชุมชนของตัวเอง โดยใช้กลไกการประชุมหารือ
ร่วมกับผูน้ ำ� และสมาชิกในชุมชน ขณะนัน้ มีทงั้ กลุม่ คนทีส่ นับสนุน และกลุม่ คนคัดค้านไม่อยาก
ให้ท�ำ เนื่องจากมองว่าถ้าท�ำเขตอนุรักษ์แล้วจะไม่มีพื้นที่หาปลา ในท้ายสุดมติที่ประชุมสรุป
ให้จัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เนื่องด้วยเสียงข้างมากของชุมชน โดยมีมติให้ตั้งเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาขึ้น 2 จุด คือ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9 ประมาณ 830 เมตร และ
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านนาเจริญ หมู่ 6 ประมาณ 800 เมตร

การจัดการเขตอนุรักษ์ บ้านปางมดแดงหมู่ 9

การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อน�ำไปสู่เศรษฐกิจในชุมชน

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดงหมู่ 9 มีระยะทาง
ประมาณ 830 ม. มีความกว้างล�ำน�้ำเฉลี่ย 37 ม. ตั้งอยู่ใน
แม่น�้ำอิงบริเวณสะพานข้ามแม่น�้ำอิง โดยมีระยะด้านหน้า
สะพานประมาณ 280 ม. และหลังสะพานประมาณ 550 ม.

ในช่วงปีแรกและปีที่ 2 ชุมชนได้จดั กิจกรรมสืบชะตาแม่นำ�้ และมีการปล่อยปลาอย่างต่อเนือ่ ง
ในปีที่ 3 เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเขตอนุรักษ์มีปลาเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น สังเกตได้จาก
ชาวบ้านสามารถจับปลาได้งา่ ยขึน้ บริเวณรอบๆ เขตอนุรกั ษ์ และมีปลาขึน้ มาปรากฎบนผิวน�ำ้
จ�ำนวนมากอย่างเห็นได้ชดั ท�ำให้ชาวบ้านทีม่ คี วามเห็นต่างในทีป่ ระชุมเมือ่ ครัง้ เริม่ ต้นเปลีย่ น
มาสนับสนุนกิจกรรมการท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา รวมไปถึงการขยายผลความส�ำเร็จไปสู่
บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ในปี 2548 ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกับบ้านปางมดแดง หมู่ 9 โดย
บ้านนาเจริญ หมู่  13 ได้จัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในล�ำน�้ำอิงความยาว 400 เมตร จากการ
เห็นผลความส�ำเร็จของบ้านปางมดแดง หมู่ 9

มีการตั้งคณะกรรมการดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ทั้งหมด
15 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3 คน สมาชิก อบต. 2 คน กรรมการคุ้มครองบ้าน 9 คน
โดยมีกฎระเบียบ คือ
1. ห้ามน�ำเครื่องมือและลักลอบจับปลาเด็ดขาด ถ้าจับได้
ปรับ 5,000 – 10,000 บาท ขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ในการหาปลา
2. หากมีกรณีฝ่าฝืนซ�ำ 
้ ซ�้ำครั้งที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า หาก
ซ�้ำครั้งที่ 3 ให้ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
3. คณะกรรมการลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์ปรับเป็น
2 เท่า

ต่อมาในปี 2549 ชุมชนปางมดแดงหมู่ 9 ได้หารือในที่ประชุมวางแผนการหาทุนเพื่อใช้ใน
การพัฒนาหมูบ่ า้ นและเพือ่ พิสจู น์ผลของการท�ำเขตอนุรกั ษ์ให้กบั ผูท้ ยี่ งั มีความเห็นต่าง ซึง่ ใน
ที่ประชุมได้มีมติให้เปิดการขายบัตรจับปลาในเขตอนุรักษ์ โดยมีการแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น
2 ส่วน ครึง่ หนึง่ ให้ชาวบ้านซือ้ บัตรลงหาปลาเพือ่ น�ำรายได้มาพัฒนาหมูบ่ า้ น อีกครึง่ หนึง่ สงวน
ไว้ไม่ให้มีการจับปลา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งพื้นที่เขตอนุรักษ์เป็นสองส่วน คือ เขต
อนุรักษ์แบบถาวร และเขตอนุรักษ์แบบกึ่งถาวร (เปิดให้มีการจับปลาได้บางช่วง)
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หลังจากเว้นช่วงหลังจากเปิดให้มีการจับปลามาได้เป็นระยะเวลา 5 ปี บ้านปางมดแดง
ได้มกี ารประชุมหารือกันอีกครัง้ เพือ่ หาเงินเข้ากองทุนหมูบ่ า้ น โดยจากบทเรียนทีผ่ า่ นมา
ท�ำให้ชุมชนมีมติท�ำการเปิดประมูลปลาในเขตอนุรักษ์แทนการขายบัตร

การขายบัตรจับปลา เป็นการเปิดให้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนสามารถจับปลาใน
เขตอนุรักษ์ได้ โดยการซื้อบัตรเข้าจับปลา โดยราคาบัตรขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในการจับปลา
โดยมีข้อก�ำหนด ดังนี้
      1. ผู้ที่สามารถจับปลาในเขตอนุรักษ์ต้องซื้อบัตรจับปลา โดยมีการก�ำหนดอุปกรณ์จับ
ปลาได้เพียง 3 ชนิด ซึ่งมีอัตราบัตรต่างกัน ดังนี้ 1) แห ราคา 500 บาท 2) จ�๋ำ  ราคา 100
บาท 3) สวิง ราคา 50 บาท
       2. ระยะเวลาในการหาปลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ผลที่ได้จากการขายบัตรในครั้งนี้
1. สามารถหาทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน จ�ำนวน 40,000 บาท
2. คนในชุมชนสามารถจับปลาได้จ�ำนวนมาก เป็นอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
3. สามารถพิสูจน์ผลของการท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา โดยสามารถจับปลาได้เป็นจ�ำนวนมาก
มีปลาขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เช่น ปลาค้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบปลาที่เคยหายไปกลับเข้ามา
ในเขตอนุรักษ์ เช่น ปลาคัง และปลาค้าว เป็นต้น
ผลกระทบและข้อเสียของการขายบัตร
1. ยากต่อการควบคุมปริมาณคนที่เข้าไปจับปลา เนื่องจากมีคนแอบเข้าไปจับปลาโดยไม่ซื้อ
บัตรเข้า
2. รายได้ที่เกิดจากการขายบัตรไม่แน่นอน เสี่ยงต่อรายได้ไม่ตรงตามเป้าที่กำ� หนดไว้
3. ปลาลดจ�ำนวนลง และหายไปจากพื้นที่

การประมูลปลาในเขตอนุรักษ์ เป็นการเปิดให้คนในชุมชนรวมตัวกันประมูลปลาในเขต
อนุรกั ษ์ ซึง่ สามารถจับปลาในช่วงระยะเวลาหนึง่ โดยจะท�ำการเปิดประมูลในช่วงเดือน
มกราคม เมื่อได้ผู้ประมูลแล้ว จากนั้นก็ปล่อยให้ผู้ประมูลจัดการเขตอนุรักษ์ โดยส่วน
ใหญ่ผปู้ ระมูลจะท�ำการวางโข่ตามทีต่ า่ งๆ ในเขตอนุรกั ษ์กงึ่ ถาวร (ส่วนเขตอนุรกั ษ์ถาวร
จะไม่ให้ท�ำการจับปลา) จากนั้นเมื่อน�้ำลดในช่วงฤดูแล้ง ก็เปิดให้ผู้ประมูลสามารถจับ
ปลาได้ในระยะเวลา 1 เดือน ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
โดยมีข้อก�ำหนดการประมูล ดังนี้
      1. ผู้ประมูลต้องเป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้น
     2. การก�ำหนดราคาประมูลขั้นต้นให้กรรมการผู้ดูแลเป็นผู้ก�ำหนด จะประกาศราคาใน
สิ้นเดือนธันวาคม และเปิดประมูลในช่วงเดือนมกราคมหรือตามวันเวลาที่กรรมการก�ำหนด
      3. การเปิดประมูลแต่ละครั้งทิ้งระยะห่าง 4-5 ปี
      4. ให้ระยะเวลาผู้ประมูลหาปลา 1 เดือน ประมาณเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม
      5. ไม่ขายปลาในราคาที่แพงมากเกินไป
ผลที่ได้จากการประมูล
1. ได้จำ� นวนเงินมากกว่าการขายบัตรจับปลา โดยในครัง้ แรก (ปี 2549) ได้เงิน 125,000 บาท
ต่อมาในปี 2554 ได้เงน 125,000 บาท และในปี 2558 ได้เงิน 151,000 บาท
2. การจัดการควบคุมดูแลง่ายและสะดวกกว่าการขายบัตร
ผลกระทบและข้อเสียของการประมูล
1. เนือ่ งจากการประมูลสามารถจับปลาเป็นระยะเวลานาน และไม่จำ� กัดประเภทของอุปกรณ์
จับปลา ท�ำให้ผู้ประมูลสามารถจับปลาได้เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลาในน�้ำอิงลด
จ�ำนวนลงมากกว่าการขายบัตรจับปลาที่เปิดให้จับปลาเพียง 1 วันและจ�ำกัดอุปกรณ์จับปลา
2. การฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพื่อให้ปลากลับมาอยู่ในเขตอนุรักษ์ใช้ระยะเวลานาน
3. เนื่องจากปลาในเขตอนุรักษ์ลดลง ท�ำให้ปลาที่กระจายออกสู่ภายนอกเขตอนุรักษ์ รวมไป
ถึงปลาที่จะกระจายไปสู่หนองน�้ำและนาข้าวลดปริมาณลง ท�ำให้กลุ่มประมงหรือผู้หาปลา
รายอื่นหาปลาได้น้อยลง
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แนวทางการยกระดับ
ชุมชนมีแผนจะจัดท�ำเขตอภัยทานเป็นระยะทาง 150 เมตร บริเวณ
ทางลงแม่น�้ำอิงของวัด และจะท�ำเป็นเขตอนุรักษ์ถาวร (จะไม่มีการประมูล) มี
การสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขตอนุรักษ์
พันธุป์ ลา การยกระดับกลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์พนื้ บ้าน เช่น กลุม่ ท�ำแจ่วบอง ให้
มีความเข้มแข็ง

บทเรียนและปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผูน้ ำ� ชุมชนและคณะกรรมการมีจติ ด้านการอนุรกั ษ์
2. โอกาสของคนในชุมชนที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
สถานการณ์และแนวทางในด้านการอนุรกั ษ์กบั หน่วย
งาน องค์กรภายนอก อีกทั้งยังได้มีโอกาสไปศึกษาดู
งานด้านการอนุรักษ์
3. ท�ำงานอย่างโปร่งใส มีการชีแ้ จงและมีกระบวนการ
สร้างความเข้าใจภายในชุมชน
4. ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้น�ำชุมชน และใช้กระบวนการประชุมเพื่อลงมติใน
การตัดสินใจ
5. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้มี
ประสบการณ์
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บ้านเวียงใต้

“บทบาทผู้หญิง – ชาย ในการจัดการ
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ”
บ้านเวียงใต้ หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มี
น�้ำลาวและน�้ำอิงไหลผ่านชุมชน คนในชุมชนพึ่งพิงแม่น�้ำทั้งสองมาช้านาน ทั้ง
เพือ่ อุปโภคบริโภค การเกษตรและการหาปลา จากวิกฤตปลาในธรรมชาติลดลง
ท�ำให้การหาปลาล�ำบากมากขึน้ คนในชุมชนจึงได้จดั ท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาขึน้
ในชุมชน โดยมีการแบ่งบทบาทหญิง-ชาย ในการจัดการเขตอนุรักษ์จนประสบ
ความส�ำเร็จ

ชุมชนเวียงใต้เดิมขึ้นกับหมู่ที่ 1 ต�ำบลเวียงเทิง ต่อมาแยกจากหมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 15 ต�ำบล

เวียง อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของอ�ำเภอเทิงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ มีก�ำแพงดินล้อมรอบ มี
แม่น�้ำลาวไหลผ่านหมู่บ้าน และไหลไปบรรจบแม่นำ�้ อิงทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเรียกว่า
สบลาว ในบริเวณหลังเทศบาลต�ำบลเวียงเทิง มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 302 ไร่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่รอบนอกจะเป็นสวนไร่นาของชาวบ้านและพื้นที่ว่าง
ประกอบด้วยทีร่ าชพัสดุ เดิมพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลจะใช้ประกอบการเกษตรกรรมสลับทีอ่ ยูอ่ าศัย  
ปัจจุบันได้ลดจ�ำนวนลงเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท

บ้านเวียงใต้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลเวียงเทิง มี มีประชากรจ�ำนวน 905 คน มีครัวเรือน

จ�ำนวน 242 ครัวเรือน  ลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท คนในชุมชนจึงมีการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย เช่น ค้าขาย รับราชการ เกษตรกรรม ท�ำประมง รับจ้าง ธุรกิจหอพัก
ที่พักรีสอร์ท เป็นต้น การปกครองในหมู่บ้านเวียงใต้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่
แยกหมู่บ้านมาในปีพ.ศ. 2531 จ�ำนวน 5 คน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหญิงคือ นางสาวเฉลียว  ณ
น่าน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 2 สมัย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน  

แม่น�้ำอิงและแม่น�้ำลาวเป็นแหล่งน�้ำสายหลักที่ชุมชนน�ำมาใช้ทำ� เกษตร น�้ำประปา และเป็น

แหล่งอาหารของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์แม่น�้ำทั้งสองสายมาช้านาน
มีวิถีชีวิตและอาชีพที่สัมพันธ์กับสายน�้ำ  การท�ำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่หาอยู่หากินกับ
แหล่งน�้ำทั้งสองสายมาเนิ่นนาน แม้ว่าปัจจุบันบ้านเวียงใต้มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีความเป็น
เมืองมากขึน้ เนือ่ งจากชุมชนเวียงใต้เป็นชุมชนทีต่ งั้ อยูศ่ นู ย์กลางของอ�ำเภอเทิง เป็นลักษณะ
ของกึ่งเมืองกึ่งชนบท การขยายตัวของเมืองที่เป็นย่านศูนย์การค้า ตลาด สถานที่ราชการ
สถานศึกษา มีหอพัก ท�ำให้มีคนต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยในชุมชนมากขึ้น การประกอบอาชีพ
ของคนบ้านเวียงใต้ แต่คนในชุมชนบางส่วนยังยึดอาชีพหาปลา บางคนเมื่อมีเวลาว่างจาก
อาชีพหลักก็มาหาปลา เก็บผักริมน�้ำ แม่น�้ำลาวที่ไหลผ่านในหมู่บ้านเวียงใต้   
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ในการประชุมมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในส่วนหนึ่ง บางส่วนไม่เห็นด้วย เพราะเป็นที่ทำ� มาหากิน
ท�ำไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ แต่คณะกรรมการได้ให้เหตุผลในการท�ำเขตอนุรักษ์  ในระยะแรก
นัน้ ก�ำหนดพืน้ ทีร่ ะยะ 200 เมตร เพือ่ ทดลองท�ำเขตอนุรกั ษ์ มีกฎระเบียบ มีการประชาสัมพันธ์
ติดป้ายประกาศเพื่อให้ชาวบ้านรับทราบ จากการทดลองประมาณ 6 เดือนพบว่ามีปลาเพิ่ม
มากขึ้น และชาวบ้านบางส่วนขอให้ขยายเขตอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอีก โดยไม่มีใครคัดค้าน จึงได้มี
การขยายเขตอนุรักษ์ฯ ไปจนถึงหลังวิทยาลัยการอาชีพเทิง เป็นระยะทาง 500 เมตร

บทบาทหญิงชายในการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น�้ำบ้านเวียงใต้
การท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำบ้านเวียงใต้ในยุคของแม่หลวง
เฉลียว ณ น่าน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553  เกิดจากสภาพปัญหาการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชนคือ การท�ำประมงหาปลาและ
สัตว์นำ�้ ในแม่น�้ำลาว และแม่น�้ำอิง เพื่อการด�ำรงชีพ ได้รับผลก
ระทบจากการลดลงของพันธุ์ปลาในแม่น�้ำลาว เนื่องมาจากมี
การท�ำประมงมากขึ้น การหาปลาที่ผิดประเภท การใช้อุปกรณ์
หรือเครือ่ งมือในการจับปลาทีผ่ ดิ กฎหมาย  แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
แหล่งอาหารของปลามีน้อยลง คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ
กันในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชน การขยาย
พื้นที่ทางการเกษตรตามจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการส่ง
เสริมการท�ำเกษตรเชิงเดี่ยวของภาครัฐ ส่งผลให้ชาวบ้านมีราย
ได้ลดลง อีกทั้งทุนในการประกอบอาชีพมีน้อย และไม่มีอาชีพ
เสริมที่แน่นอน   จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นและคนในชุมชนได้มกี ารประชุมเพือ่ หาทางแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ควรก�ำหนดให้มเี ขตอนุรกั ษ์
พันธุ์ปลาในล�ำน�้ำลาวที่ไหลผ่านหมู่บ้านขึ้นในบริเวณท่าขี้เหล็ก
ซึ่งเป็นจุดที่เดิมที่เคยท�ำเขตอนุรักษ์ฯ เมื่อปีพ.ศ. 2542 ซึ่งผ่าน
ปัญหาอุปสรรคมานานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เข้าใจ
ของคนในชุมชน

จากความส�ำ เร็ จ ในการจั ด ท�ำเขตอนุ รัก ษ์ พัน ธุ ์ ป ลาที่ มี ป ริ ม าณ และพั น ธุ ์ ป ลาที่ ห ายไป
กลับคืนมา ชาวบ้านสามารถหาปลา และสัตว์น�้ำเพื่อบริโภคและจ�ำหน่ายได้   ผลจากการ
ด�ำเนินงานดังกล่าว ท�ำให้มีหน่วยงานกรมประมงเข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงานเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลา และขยายกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ. 2557 เป็นช่วงที่แม่หลวงเฉลียว ณ น่าน
ได้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูใ้ หญ่บา้ นอีกครัง้ คณะกรรมการหมูบ่ า้ นได้ประชุมชาวบ้านได้ยกระดับ
จากเขตอนุรักษ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ การจ�ำหน่ายอาหารปลา
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเขตอนุรักษ์ฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การเปิดตลาด
ขายอาหารทุกวันเสาร์
ชุมชนบ้านเวียงใต้ เด็กเยาวชนและผู้ชาย ออกไปเรียนและไปท�ำงานต่างถิ่น ท�ำให้ประชากร
ที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส่งผลให้หลายกิจกรรมมีการด�ำเนินงานโดยผู้หญิง ในการ
จัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำมีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมทั้งหญิงชายในชุมชน มี
การแบ่งบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินกิจกรรม ผู้หญิงมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วย
งานภาครัฐ ภาคสังคม และจัดการด้านการเงินการคลัง ฝ่ายวัฒนธรรม มีการรวมตัวกันท�ำ
กิจกรรมร้องเพลง ร�ำวงประยุกต์ ซึ่งรายได้จากการเหมาร�ำวงและการขายพวงมาลัยน�ำมา
บริหารจัดการในชุมชน เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟ  รางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น
ใบประกาศกิติคุณ
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กระบวนการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ปัจจุบันเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ�้ บ้านเวียงใต้   ได้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นเขตอนุรักษ์แบบ

ถาวร โดยห้ามมิให้จับสัตว์น�้ำในพื้นที่อนุรักษ์โดยเด็ดขาด เพื่อสงวนให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และแหล่งแพร่พันธุ์ปลาและสัตว์นำ�้ อื่นๆ และมีการด�ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ เช่น การปล่อย
ปลา การท�ำแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งวางไข่ของสัตว์น�้ำ  (โข่) โดยน�ำตอไม้หรือซากต้นไผ่
มาทิ้งลงในแม่น�้ำ  การสืบชะตาแม่น�้ำลาว เป็นต้น รวมทั้งมีตลาดนัดจ�ำหน่ายอาหารทุกๆ
วันเสาร์ตอนเย็น และท�ำกองทุนอาหารปลา ซึ่งกรรมการจะไปซื้ออาหารปลามาขายใส่ถุง
แบ่งขาย ให้กบั ชาวบ้านทีม่ าเทีย่ วตลาดวันเสาร์ นอกจากนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของกรมประมงน�ำพันธุ์ปลามาปล่อยเพิ่มเติม  
การบริหารจัดการเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาในล�ำน�ำ้ ลาว บ้านเวียงใต้ ด�ำเนินงานโดยกลุม่ อนุรกั ษ์
พันธุ์สัตว์น�้ำบ้านเวียงใต้ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   จัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2557  มีคณะกรรมการกลุม่ จ�ำนวน 13  คน  มีกรรมการทีเ่ ป็นผูห้ ญิงทัง้ หมด
6 คน รวมผู้ใหญ่บ้านด้วย ส่วนอีก 7 คนที่เหลือเป็นกรรมการผู้ชาย การคัดเลือกกรรมการใช้
วิธีคัดเลือกมาจากตัวแทนของกลุ่มในชุมชน เช่น ประธานแม่บ้าน ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ได้เสนอตัวแทนของกลุม่ แล้วคัดเลือกโดยการลงคะแนนเสียง ซึง่ กรรมการ
ที่เป็นผู้หญิงจะเป็นกรรมการฝ่ายการเงินการคลัง ฝ่ายวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
ด้านสาธารณสุข และด้านการพัฒนาสตรี ส่วนกรรมการที่เป็นผู้ชายจะเป็นกรรมการฝ่าย
อ�ำนวยการปฏิคม ฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อย ด้านแผนพัฒนา จะเห็นได้วา่ มีการแบ่งบทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนตามศักยภาพ ความถนัด และตามลักษณะของ
งานซึ่งเป็นการแบ่งงานกันท�ำระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
ด้านการท�ำงานพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น โดยผู้หญิงสามารถออกความคิดเห็นได้ไม่ต่างจากผู้ชาย
ไม่มกี ารปิดกัน้ แต่รบั ฟังความคิดของทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย เพือ่ น�ำข้อเสนอเหล่านัน้ มาปรับปรุง
การพัฒนาหมู่บ้าน บทบาทหญิง-ชายในการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำก็เช่น
เดียวกัน มีการแบ่งงานกันท�ำเช่นเดียวกับงานพัฒนาชุมชนด้านอืน่ ๆ โดยมีการตัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์
พันธุ์สัตว์น�้ำบ้านเวียงใต้   มีคณะกรรมการกลุ่ม จ�ำนวน 13 คน ในการท�ำกิจกรรมแต่ละครั้ง
เช่น คณะกรรมการกลุ่มจะมีการประชุมเตรียมงาน การแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
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การท�ำงานในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นกลไกในการเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้หญิงใน
การตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในที่ประชุม ซึ่งการท�ำงานให้เกิด
การยอมรับจากคณะกรรมการคนอื่น และคนในชุมชนนั้น จะต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
ด้วยใจ มีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงาน ไม่เกีย่ งงาน  ท�ำงานตามหน้าทีๆ่ ได้รบั มอบหมายจนประสบ
ผลส�ำเร็จ เมือ่ ท�ำบ่อยครัง้ จนเป็นนิสยั ชาวบ้านทัง้ หญิงและชาย และคณะกรรมการก็ยอมรับ
ในความสามารถของผู้หญิง

กฎระเบียบในการจัดการเขตอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ�้
ในการจั ด การฯ มี ก ารก� ำ หนดกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ใน
การปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
พื้นที่เขตอนุรักษ์ กฎระเบียบในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์
สั ต ว์ น�้ำบ้ า นเวี ย งใต้ น้ัน เป็ น ระเบี ย บที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บั น ทึ ก
ข้อตกลงการปฏิบัติงานในโครงการเสริมสร้างการจัดการ
ประมงโดยชุ ม ชนระหว่ า งศู น ย์ บ ริ ห ารการประมงน�้ ำ จื ด
ภาคเหนือตอนบน ล�ำปาง ส�ำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
และส� ำ นั ก งานประมงอ� ำ เภอเทิ ง กรมประมงกั บ คณะ
กรรมการโครงการเสริมสร้างการจัดการประมงโดยชุมชน
ดังนี้ ห้ามท�ำการประมงในเขตอนุรักษ์ด้วยเครื่องมือประมง
ทุกประเภท ผู้ใดฝ่าฝืนจับได้ครั้งแรกปรับ 5,000 บาทพร้อม
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ครั้งที่ 2 ปรับ 10,000 บาท และทาง
หมูบ่ า้ นไม่ให้ความช่วยเหลือเรือ่ งต่างๆ ครัง้ ที่ 3 ปรับ 15,000
บาท พร้อมน�ำตัวส่งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจด�ำเนินคดี และทาง
หมู่บ้านไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ถ้าเป็นคนนอก
หมู่บ้าน น�ำตัวส่งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจด�ำเนินคดี
นอกจากนี้ ชุมชนยังได้จัดเวรยามเฝ้าระวังหมู่บ้าน บริเวณ
เขตอนุรกั ษ์และบริเวณโดยรอบหมูบ่ า้ น ด�ำเนินงานชุดรักษา
ความสงบของหมู่บ้าน (ชรบ.) ผลของการท�ำเขตอนุรักษ์ฯ
ส่งผลให้ปลาและสัตว์นำ�้ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ เกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศ และความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน
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ปัจจุบัน บ้านเวียงใต้ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในโครงการเสริมสร้าง
การจัดการประมงโดยชุมชนระหว่างศูนย์บริหารการประมงน�้ำจืดภาคเหนือตอนบนล�ำปาง
ส� ำ นั ก งานประมงจั ง หวั ด เชี ย งราย และส� ำ นั ก งานประมงอ� ำ เภอเทิ ง กรมประมงกั บ
คณะกรรมการโครงการเสริมสร้างการจัดการประมงโดยชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน�้ำในแม่น�้ำลาว หมู่ 15 บ้านเวียงใต้
ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเทิง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กรรมการประมงชุมชนบริเวณแม่น�้ำลาว หมู่ที่ 15
บ้านเวียงใต้   ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มี
หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการแหล่งน�ำ้ บริเวณแม่นำ�้ ลาว หมูท่ ี่
15 บ้านเวียงใต้  ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเทิง
ข้อ 2 ให้จัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำในแม่น�้ำลาว หมู่ที่
15 บ้านเวียงใต้   จากต้นน�้ำคือสถานีสูบน�้ำ  หลังวิทยาลัย
การอาชีพเทิง ถึงสะพานข้ามแม่นำ�้ ลาว ระยะทาง 800 เมตร
พร้อมกับติดตั้งป้ายโครงการเสริมสร้างการจัดการประมง
โดยชุมชน
ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือห้ามท�ำการประมง
ในเขตอนุรักษ์ด้วยเครื่องมือประมงทุกประเภท ผู้ใดฝ่าฝืน
จับได้ครัง้ แรกปรับ 5,000 บาทพร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ครัง้ ที่ 2 ปรับ 10,000 บาท และทางหมูบ่ า้ นไม่ให้ความช่วย
เหลือเรื่องต่างๆ ครั้งที่ 3 ปรับ 15,000 บาท พร้อมน�ำตัวส่ง
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจด�ำเนินคดี และทางหมูบ่ า้ นไม่ให้ความช่วย
เหลือเรื่องต่างๆ ถ้าเป็นคนนอกหมู่บ้าน น�ำตัวส่งเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจด�ำเนินคดี
ข้อ 4 ขอให้คณะกรรมการขับเคลือ่ นโครงการเสริมสร้างการ
จัดการประมงโดยชุมชน ด�ำเนินงานอยย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
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ผลที่เกิดขึ้นจากการท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ
1.  ด้านระบบนิเวศ ท�ำให้พนั ธุป์ ลาและสัตว์นำ�้ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจาก
มีแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์และ
ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติในแม่น�้ำลาว และแม่น�้ำอิง
2. ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านที่เป็นชาวประมงมีรายได้จากการหาปลามา
จ�ำหน่าย และสามารถหามาเป็นอาหารในครัวเรือนอีกได้ตลอดทั้งปี ส่งผล
ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน
3. ด้านสังคม เกิดการเสริมสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฎิบตั ิ และร่วมรับผลประโยชน์
จากการจัดท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ 
�้ นอกจากนีใ้ นบริเวณเขตอนุรกั ษ์พนั ธุ์
สัตว์นำ�้ ยังเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของครอบครัว สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย
ให้คนในชุมชน และคนนอกชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ มีการท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ของคนร่วมกัน
4. ด้านวัฒนธรรมประเพณี เขตอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ�้ บ้านเวียงใต้ได้กอ่ ให้เกิด
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงทุกเดือน
พฤศจิกายนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับเทศบาลต�ำบลเวียงเทิง
นอกจากนีย้ งั มีการจัดกิจกรรมสืบชะตาแม่นำ 
�้ การสืบชะตาเขตอนุรกั ษ์พนั ธุ์
สัตว์น�้ำที่เกิดมาจากการประยุกต์ประเพณีสืบชะตาของคนล้านนามาใช้ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.  ด้านการเรียนรู้ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำบ้านเวียงใต้ถือเป็นต้นแบบของ
แหล่งเรียนรูแ้ ห่งหนึง่ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิง มีองค์กร
ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายต่างๆ และ
นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการขยายแนวคิด และแนวปฏิบัติใน
การจัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน�้ำอิงอีกด้วย

32

บทเรียนและปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ความตระหนั ก ของคนในชุ ม ชนที่ ต ้ อ งการเห็ น ระบบนิ เ วศที่ มี
ความสมบูรณ์ของปลาและสัตว์นำ�้ ในแม่นำ�้ ลาว และแม่นำ�้ อิงกลับคืนมา
ดังเดิม ซึง่ สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนจากการหาปลามาจ�ำหน่าย
และบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี
2. การมีผู้น�ำชุมชนทั้งหญิงและชายที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
มีวิสัยทัศน์ ใช้ข้อมูลความรู้ในการตัดสินใจท�ำกิจกรรม และสามารถ
สร้ า งความเข้ า ใจให้ แ ก่ ค นในชุ ม ชน การอธิ บ ายถึ ง ประโยชน์ ข อง
การอนุรกั ษ์ น�ำมาสูก่ ารมีสว่ นร่วม การเห็นความส�ำคัญ และเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ�้
3. คณะกรรมการชุมชนทั้งหญิงและชายมีการท�ำงานเป็นทีม การแบ่ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคนตามความ
สามารถที่ชัดเจน เช่น การประสานงานภายในชุมชน การประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก การเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังดูแล ปกป้อง
การลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
4. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการ การดูแลรักษาเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น�้ำบ้านเวียงใต้ ร่วมกับแกนน�ำชุมชน
5. การได้รบั สนับสนุนและหนุนเสริมจากหน่วยงานภายนอก ทัง้ ภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านวิชาการ
ข้อมูล ความรู้ การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ งบประมาณ รวมทั้ง
การสื่อสารข้อมูลชุมชนต่อสาธารณะ
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บ้านวังศิลา

“การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
เพื่ออนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า”
บ้านวังศิลา หมู่ที่ 8 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.พะเยา เป็นชุมชนชาวอีสานที่มา
ตั้ ง ถิ่ น ฐานในลุ ่ ม น�้ ำ อิ ง ตอนกลาง มี พื้ น ที่ อ ยู ่ ติ ด กั บ เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า
ทับพญาลอ ซึ่งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ สัตว์ที่
เด่นในพื้นที่คือ นกยูง คนในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับ
พญาลอและเทศบาลต�ำบลสันมะค่า ช่วยกันดูแลพืน้ ทีป่ า่ โดยการจัดตัง้ ป่าชุมชน
และหาแนวทางในการจัดการสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างสันติ

ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านได้เข้าไปท�ำกิน ท�ำไร่ ท�ำสวนล�ำไย ปี
พ.ศ. 2530 ได้มกี ารปลูกต้นหม่อนเลีย้ งไหมบุกรุกล�ำ้ เข้าไปในเขตป่า เมือ่ เริม่ มีคนบุกรุกเข้าไป
คนอืน่ ก็ทำ� ตาม  จึงมีการประชุมตกลงในประชาคมของหมูบ่ า้ น มีนโยบายปล่อยให้ปา่ ขึน้ เอง
ตามธรรมชาติ  ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วย

ปี พ.ศ. 2537-2539 แกนน�ำชุมชนวังศิลาร่วมกับเทศบาลต�ำบลสันมะค่า ตอนนัน้ เป็นองค์การ

บริหารส่วนต�ำบลสันมะค่า ได้มีแนวคิดในการจัดการป่าในรูปแบบป่าชุมชน โดยการท�ำป้าย
แนวเขตป่าชุมชน และน�ำไปปักแนวเขต โดยขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ป่าชุมชนกับกรมป่าไม้
จ�ำนวน 100 ไร่

ปี พ.ศ.2546-2547 เจ้าหน้าทีข่ องเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทับพญาลอได้เข้ามาช่วยกันพืน้ ทีป่ า่
เพือ่ เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดป้ายกันแนวเขตท�ำกิน
ของชาวบ้าน ท�ำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มีพื้นที่สวนรุกเข้าไปในเขตป่ารายบุคคล ในปีนี้ได้
ประกาศเป็นเขตพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน 100 ไร่ เพือ่ รักษาป่าไม่ให้ชาวบ้านมีการบุกรุกท�ำกินเพิม่ เติม
และจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม ทางวัดป่าวังศิลาได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าด้วย พื้นที่ป่า
ที่วัดป่าวังศิลาดูแลรักษามีประมาณ 40-50 ไร่ ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาของป่าได้  แต่ชาว
บ้านไม่เข้าไปรบกวน ซึง่ เป็นผลดีสำ� หรับป่าในบริเวณนัน้ ท�ำให้มสี ตั ว์ปา่ และของป่าเพิม่ กลับ
คืนเป็นจ�ำนวนมาก
“ เขตห้ามล่าก็ถูกประกาศขึ้นมา ในช่วงปี 2555-2556 ได้ประกาศห้ามแบบจริงจัง โดยการ
เข้าหาชาวบ้านโดยวิธีอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และปลูกจิตส�ำนึก บอกถึงข้อดี
ข้อเสีย กว่าจะให้ชาวบ้านเห็นด้วยก็ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเข้าใจ เมื่อก่อนน�้ำไหลทั้งปี
เรียกว่าร่องป่าซาง เมือ่ ก่อนท�ำประปาให้วดั ป่า เดียวนีไ้ ม่มเี พราะน�ำ้ ไม่ไหล ประปาไม่ไหล จึง
ได้ยกเลิกไป และได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าที่น�้ำไม่ไหล เพราะป่าเสื่อมโทรม เพราะชาวบ้าน
เข้าไปตัดต้นไม้ไปเผาถ่าน ช่วงประมาณ 20-30 ปีก่อนหน้านี้ เป็นอาชีพ จึงได้ขอร้องให้เลิก
พูดกันนานอยู่ ” (สัมภาษณ์:  ค�ำพัน วิเศษภักดี ผู้ใหญ่บ้านวังศิลา หมู่ที่ 8 ต�ำบลสันมะค่า)
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ปี พ.ศ. 2555-2556 มีงบประมาณท�ำฝายชะลอน�้ำที่ร่องป่าซาง ท�ำให้ป่ามีความชุ่มชื้นขึ้น

และมีแผนท�ำแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้หลาย ๆ ชนิด เพื่อท�ำเป็น
แหล่งศึกษาธรรมชาติ รวมถึงแหล่งสมุนไพรด้วย การปลูกผักหวาน ปลูกต้นห้า ต้นไม้ชนิด
อื่นๆ เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างสัตว์ป่า เช่น ลิง นกยูง ฯลฯ และพื้นที่ของชาวบ้าน  

ปี พ.ศ. 2556-2557 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ได้ท�ำกิจกรรมการเพาะช�ำต้นไม้ และ

ปลูกต้นไผ่รวกเป็นแนวเขตพื้นที่ป่าให้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน
บ้านวังวิทยา และคนในชุมชนวังศิลา รวมไปถึงชาวบ้านในต�ำบลสันมะค่า ปัจจุบัน แต่ละ
หมู่บ้านที่อยู่ติดป่า มีป่าชุมชนที่ต้องดูแลรักษา โดยการแบ่งเขตป่าชุมชนตามร่องน�ำ 
้ ต้นไม้
ในป่าชุมชนทีเ่ สือ่ มโทรมก�ำลังเจริญเติบโต หมูบ่ า้ นอืน่ ในต�ำบลสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้  
ไม่มีการห้ามหาของป่าข้ามป่า สามารถหากินของป่าร่วมกันได้

ในการจัดการป่าชุมชนของหมู่บ้านนั้น นอกจากจะมีคณะกรรมการในระดับชุมชนแล้ว ยัง

ได้มกี ารจัดการป่าในระดับต�ำบลโดยจัดตัง้ เป็นเครือข่ายป่าชุมชนต�ำบลสันมะค่า ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2550 มีคณะกรรมการป่าชุมชน มีแผนงานร่วมกัน ในการดูแลรักษาป่าชุมชน มีกฎระเบียบ
ป่าชุมชน การจับกุมเมื่อมีคนลักลอบเก็บของป่า ลักลอบตัดไม้ การท�ำแนวกันไฟ  การเดิน
ตรวจป่า การส�ำรวจป่าประจ�ำเดือน   การสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ ทางก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านอาสาท�ำหน้าที่   รวมถึงตัวแทนหมู่บ้านอื่น ๆ ที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ได้ให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมด�ำเนินการเป็นภาพรวมต�ำบล เพราะได้ใช้ประโยชน์จากป่าเช่นกัน

37

การจัดการป่าชุมชนสู่การอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
จากการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทับพญาลอ เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 เนือ้ ที่ 18,070
ไร่ โดยมีความเป็นมาจากการที่ปี พ.ศ.2546 ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
รอบพืน้ ทีป่ า่ แม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าน�ำ้ พุง ได้รอ้ งขอให้มกี ารส�ำรวจ และประกาศให้พนื้ ที่
ป่าดังกล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ต่อทางราชการ เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ า่ ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าที่
สมบูรณ์และพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อีกทั้งยังมีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่
หลายชนิด โดยเฉพาะนกยูง ต่อมาส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงได้เข้าไปด�ำเนินการตามขั้นตอน
การประกาศ ให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เข้าไปด�ำเนินการส�ำรวจสภาพพื้นที่
บริเวณดังกล่าว รายงานให้ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า จากการส�ำรวจพบว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวมี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่ส�ำคัญอยู่หลายชนิดเหมาะสมเป็น
อย่างยิ่งที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตลอดจนผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตามขั้นตอนการเสนอจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมทั้งกรมป่าไม้
ได้พิจารณาแล้ว ซึ่งต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และส�ำนัก
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ น� ำ ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ฉบับดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน ปี  2555 ทัง้ นี้ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทับพญาลอ
สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าของเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทับพญาลอ เป็นพื้นที่ภูเขาและติดกับล�ำน�้ำอิงทางด้านทิศใต้ ท�ำให้มีสภาพแวดล้อม
ที่หลากหลาย พบสัตว์ป่าท้องถิ่นหลายชนิด จากการส�ำรวจทั้งทางตรงและทางอ้อม พบสัตว์
ป่าในพื้นที่จ�ำนวน 66 ชนิด โดยจ�ำแนกออกตามประเภทสัตว์ป่าดังนี้ สัตว์ป่าจ�ำพวกเลี้ยงลูก
ด้ ว ยนม จ� ำ นวน 16 ชนิ ด สั ต ว์ ป ่ า ที่ ส� ำ คั ญ ในจ� ำ พวกนี้ ไ ด้ แ ก่ เลี ย งผา ( Capricornis
sumatraensis) อีเก้ง (Muntiacus muntjak) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) และลิงวอก
(Macaca mulatta) สัตว์ป่าจ�ำพวกนก จ�ำนวน 37 ชนิด สัตว์ป่าที่สำ� คัญในจ�ำพวกนี้ได้แก่
นกยูง (Pavo muticus) นกกระสานวล (Ardea cinerea) และนกเป็ดแดง (Dendrocygna
javanica) และสัตว์ป่าจ�ำพวกเลื้อยคลาน จ�ำนวน 13 ชนิด ที่ส�ำคัญในจ�ำพวกนี้ ได้แก่ งูชนิด
ต่างๆ แต่เนือ่ งจากการคุกคามของมนุษย์ ตลอดจนภัยธรรมชาติและขาดการจัดการทีถ่ กู ต้อง
ตามหลักวิชาการ จึงท�ำให้สัตว์ป่าหลายชนิดลดจ�ำนวนลงอย่างรวดเร็ว บางชนิดไม่สามารถ

38

ตรวจพบได้แล้วในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งด�ำเนินการคุ้มครองรักษาเพื่อให้สัตว์ป่า
เหล่านี้ได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยและมีโอกาสได้ขยายพันธุ์เพิ่มจ�ำนวนตามธรรมชาติต่อไป
(แผนบริหารจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ, มปป,)
พื้นที่โดยรอบของพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ และพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังศิลา ในรัศมี
5 กิโลเมตร พบว่ามีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของชาวบ้านวังศิลาส่วนใหญ่ในด้านเกษตรกรรม
คือ ปลูกพืชไร่ ปลูกไม้ผล ยางพารา ท�ำนา บริเวณนี้จะพบสัตว์ป่าประเภทนกยูง ลิง ไก่ป่า
งูเหลือม งูจงอาง สุนัขจิ้งจอก อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนวังศิลาที่ผ่านมา
ช่วงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงลิงป่าที่เข้ามาหากินตั้งแต่บริเวณวัดป่าวังศิลาออกไปถึงบริเวณ
สวนล�ำไยของชาวบ้านที่อยู่ติดกับแนวเขตป่า โดยลิงได้มากินล�ำไยของชาวบ้าน ที่ผ่านมา
ชุมชนใช้วิธีการไล่ ซึ่งลิงก็จะออกจากป่าหากินตามข้างทางเมื่อถึงเวลา ลิงจะออกมาจากป่า
ช่วงทีผ่ ลล�ำไยสุกเท่านัน้ ถึงช่วงหน้าแล้งลิงไม่ได้มารบกวน เพราะอาหารในป่ายังอุดมสมบรูณ์
ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าลิงออกมากินล�ำใยในบริเวณสวนล�ำไยของชาวบ้านที่ติดกับ
ป่า แต่ไม่ได้เกิดความเสียหายมากนัก อย่างไรก็ตามในปีทลี่ ำ� ไยมีราคาสูง ชาวบ้านได้แก้ปญ
ั หา
ด้วยการไปเฝ้าสวนล�ำไย นอกจากปัญหาที่ลิงมากินล�ำไยในสวนของชาวบ้านแล้ว ในช่วงฤดู
แล้งที่เกิดไฟป่า จะมีงูที่หนีไฟป่าเข้ามาในหมู่บ้าน เช่น งูจงอาง ได้เลื้อยเข้ามาหลบในบ้าน
ส่วนนกยูงจะพบตลอดแนวเขตห้ามล่าฯ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่านกยูงเป็นสัตว์ชั้นสูง เป็น
สัตว์คู่บารมีของพระราชา มีเทวดา อารักษ์ คอยดูแลรักษา หากผู้ใดท�ำอันตราย หรือล่า
นกยูง จะมีอนั เป็นไปมีภยั มาถึงตัวและคนใกล้ชดิ จึงเป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้นกยูงสามารถอยูอ่ าศัย
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ได้อย่างปลอดภัย และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้เป็นจ�ำนวนมาก
การแก้ไขปัญหาเรื่องสัตว์ป่า โดยเฉพาะลิง ทางเขตห้ามล่าฯ ได้ประสานงานกับทางชุมชน
วังศิลา และเทศบาลต�ำบลสันมะค่า ท�ำกิจกรรมกันแนวเขตป่าให้มีความชัดเจน การปลูกพืช
ที่เป็นอาหารสัตว์เสริมในป่าบริเวณอ่างเก็บน�้ำ  เช่น กล้วย โดยปลูกกล้วยพื้นบ้านเป็น
แนวยาวตามร่องฝายชะลอน�้ำ  นอกจากนี้ทางเขตห้ามล่าฯ ได้มีแนวคิดในการศึกษาและ
ทดลองเกี่ยวกับอาหารลิง และการใช้แมลงประเภทผึ้งที่มีการวิจัยในสัตว์ใหญ่ คือ ช้าง
โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันกับชุมชนและเทศบาลสันมะค่า แต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ
แต่หลักๆแล้วการจัดการลิงที่มากินล�ำใย ได้เสนอแนะให้ชาวสวนที่อยู่ติดป่าเปลี่ยนล�ำใยมา
เป็นยางพาราหรือกล้วย แต่การปลูกกล้วยนั้น นอกจากลิงจะกินผลกล้วยแล้ว ลิงจะหักโค่น
ต้นกล้วย และหน่อกล้วย อีกทัง้ การเจริญเติบโตของกล้วยเป็นพืชทีโ่ ตช้า อาจจะต้องปลูกเป็น
จ�ำนวนมาก ทั้งนี้ทางเขตห้ามล่าฯ ยังไม่สามารถระบุจ�ำนวนลิงว่ามีกี่ตัว รู้แต่เพียงว่าลิงมี 2
ฝูง แต่ฝูงลิงได้สร้างผลกระทบให้กับชุมชนถึงแม้จะไม่มากก็ตาม
“งานด้านการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ เป็นของหน่วยงานต้องทีท่ ำ� เป็นหลัก และประสานงานกับชุมชน
การแก้ปัญหาเรื่องลิงต้องให้ได้ผลในระยะยาว เพราะในเขตห้ามล่าฯ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ซึง่ มีลงิ เป็นสัตว์ประจ�ำถิน่ ถ้ามีการเปิดรับนักท่องเทีย่ วอาจจะเกิดปัญหาคนกับลิงขึน้ ได้ เพราะ
นักท่องเทีย่ วอาจท�ำให้เกิดการเปลีย่ นพฤติกรรมการกินของลิง โดยน�ำอาหารมาให้ ส่วนสัตว์
ป่าอื่นๆ ยังไม่เกินศักยภาพในการแก้ไข และยังไม่เกิดปัญหากับสัตว์ป่าอื่นๆ ซึ่งต้องมีการ
วางแผนต่อไป” (สัมภาษณ์ : เสกสรร มูลอินต๊ะ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ)
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“สัตว์ป่าที่เข้ามารบกวนผลผลิตของชาวบ้านตอนนี้ยังมีไม่มาก เพราะยังมีอาหารจากป่าให้
พอกิน จากเมื่อก่อนสัตว์ป่ามีไม่มาก เช่น ฝูงลิงมีประมาณ 20-30 ตัว แต่ตอนนี้มีมากถึง
100 ตัว และมีหลายฝูง ท�ำให้ลิงลงมารบกวนผลผลิตของชาวบ้าน โครงการปลูกต้นไม้ให้
สัตว์ปา่ ได้ดำ� เนินการปลูกต้นไม้ทเี่ ป็นอาหารสัตว์ เพือ่ ไม่ให้ลงมารบกวนผลผลิตของชาวบ้าน
ผมมีแนวคิดว่าตามแนวป่าหากมีตน้ ไม้ทเี่ ป็นอาหารสัตว์ปา่ แล้ว เวลาสัตว์ปา่ อิม่ แล้วก็จะกลับ
เข้าไปในป่า ไม่ลงมารบกวนผลผลิตของชาวบ้าน มีพืชเช่น กล้วย อ้อย และเขตห้ามล่าฯ จะ
หามาให้ปลูกอีก เช่น ต้นหว้า ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาหลายปีที่ท�ำต้นไม้อาหารสัตว์ แต่ดีกว่าไม่
ได้ท�ำอะไร อีกหน่อยจะแก้ปัญหาได้ยาก เพราะประชากรของสัตว์ป่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ”  
(สัมภาษณ์:  ค�ำพัน วิเศษภักดี ผู้ใหญ่บ้านวังศิลา หมู่ที่ 8 ต�ำบลสันมะค่า)
กล่าวได้ว่าในการจัดการป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า บ้านวังศิลา ได้มี
การท�ำกิจกรรมหลายๆ ด้านควบคูก่ นั ไปทัง้ การอนุรกั ษ์ปา่ การท�ำแนวเขตป่าชุมชน แนวเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า การส�ำรวจสัตว์ป่า การสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของ
การด�ำเนินงาน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานในชุมชนใน
การจัดการร่วมกัน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และด�ำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
1. ด้านระบบนิเวศ การดูแลรักษาป่าในรูปแบบของป่าชุมชน
ท�ำให้ป่าที่ถูกท�ำลายกลับฟื้นตัว เป็นแหล่งต้นน�้ำของล�ำห้วย
ป่าซาง ท�ำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ตามระบบนิเวศ ต้นไม้ สัตว์ปา่ มีเพิม่ มากขึน้ กว่าในอดีต ซึง่ เกิด
ขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชน วัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ และสัตว์ป่า
2. ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่   ชุมชนมีแหล่งอาหารของคนใน
ชุมชน เช่น หน่อไม้ เห็ดชนิดต่างๆ ไข่มดแดง ผัก ผลไม้ป่า
สมุนไพรชนิดต่างๆ ก่อให้เกิดความมัน่ คงทางอาหารของคนใน
ชุมชน
“ตอนนี้ ช าวบ้ า นเข้ า ไปเก็ บ เห็ ด ของป่ า มาขายได้ วั น ละ
200-300 บาท เป็นรายได้ของชาวบ้านเอง ชาวบ้านเห็นว่า
หากไม่อนุรักษ์ไว้ จะไม่มีป่าให้เข้าไปเก็บของป่ามาขาย ถ้าตัด
ไม้น�ำมาเผาถ่านอย่างเดียว ต้นไม้ใหญ่ ๆ จะหมดไปจากป่า
อาหารป่าก็จะไม่มี” (สัมภาษณ์: บุญเพ็ง ก�ำแหง   นายก
เทศมนตรีต�ำบลสันมะค่า อ�ำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย)
3. ด้านสังคม เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ช่วยเหลือกันดูแลรักษาป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการป่าชุมชน คณะกรรมการ
เขตอนุรักษ์สัตว์น�้ำในแม่น�้ำอิง และแม่น�้ำพุง เกิดเป็นแหล่ง
เรี ย นรู ้ ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ จาก
ภายนอกชุมชนเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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บทเรียนและปัจจัยความส�ำเร็จ
1. การสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชน เพราะป่าเป็นของชุมชนจึงต้องช่วยกันรักษาให้อยู่ใน
แนวเขตห้ามล่าฯ ประมาณ 30 กิโลเมตรโดยรอบและมีชุมชนอยู่ 13 ชุมชน แต่ละชุมชนน�ำ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาประชุมหาทางออกร่วมกัน เพือ่ ให้คนทีท่ ำ� มาหากินในเขตป่าเข้าใจธรรมชาติ
ของสัตว์ป่าในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการก�ำจัดสัตว์ป่าเหล่านั้น จากการที่เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีพื้นที่ดูแลเป็นแนวยาวใน 2 จังหวัด 3
อ�ำเภอ และบุคลากรมีจำ� นวนไม่มากนัก เมือ่ เปรียบเทียบกับพืน้ ทีท่ ดี่ แู ล จึงต้องใช้การท�ำงาน
และเรียนรูไ้ ปพร้อมๆชุมชน ไม่สร้างความขัดแย้ง โดยแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้จบไปทีละเรือ่ ง
2. การมีส่วนร่วมกับเทศบาลต�ำบลสันมะค่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดชุมชน เข้าถึง
ชุมชนได้งา่ ย และเข้าถึงปัญหาได้งา่ ย ยกตัวอย่างทีบ่ า้ นวังน้อย มีการแก้ปญ
ั หาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยใช้ระยะเวลา 4-5 ปี การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง สามารถท�ำตามเงื่อนไขของชุมชนได้
กฎระเบียบของชุมชนจะออกมาได้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ความต่อเนื่องในการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องคือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทับพญาลอที่มาตั้งในปีพ.ศ. 2556 โดยไม่มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ออกไป ท�ำให้มีความ
ต่อเนื่องในการท�ำงานของหน่วยงานในการสร้างความเข้าใจกับชุมชนวังศิลาในด้านการ
อนุรักษ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
4. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเจ้าของสวนซึ่งมีที่ติดกับพื้นที่เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ บริเวณป่าวังกว๊านและป่าหนองหัววอก พร้อมกับส่วนราชการ
ประกอบด้วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ เทศบาลต�ำบลสันมะค่า ที่ว่าการอ�ำเภอป่าแดด
ก�ำนันต�ำบลสันมะค่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังศิลา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา เพื่อ
การจัดการป่าอย่างมีสว่ นร่วมด้วยกัน โดยเจ้าของสวน จะต้องช่วยกันสงวนรักษาป่า โดยการ
ท�ำแนวกันไฟ ไม่แผ้วถาง และบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม รวมถึงท�ำการเกษตรด้วยวิธีการเกษตร
อินทรีย์ เพื่อปกป้องรักษาชีวิตของตนเอง สัตว์ป่า และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

5. ผู้น�ำและคนในชุมชนเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในชุมชน มีวัดป่า
วังศิลาอยู่ติดกับแนวเขตป่าชุมชน และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ช่วยอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ป่าชุมชน รวมทั้งโรงเรียนบ้านวังวิทยาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม เช่น ปลูกป่า
พัฒนาป่าชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น
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บ้านห้วยหม้อ

“การจัดการไผ่ ในสวน
สู่การกระจายรายได้ ในชุมชน”
บ้านห้วยหม้อ เป็นชุมชนที่อยู่ในลุ่มน�้ำอิงตอนบนและตั้งอยู่ใกล้กับอุทยาน
แห่งชาติดอยหลวงที่มีป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน�้ำ  มีความหลากหลาย
ทั้งชนิดพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ชุมชนแห่งนี้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการสวนไผ่ในชุมชน จนกระทั่งมีไผ่รวกเป็นพืชชนิดเด่นในพื้นที่
มีการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตจนเกิดเป็นเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ

บ้านห้วยหม้อ หมู่ 5 ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีระดับความสูง

จากระดับน�้ำทะเล 437 เมตร มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มที่เนินและภูเขา โดยมี
เทือกเขาดอยหลวงวางตัวอยู่ในแนวเหนือ – ใต้และอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน เป็นพื้นที่
ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และเขตป่าสงวนป่าแม่ต�๋ำ-แม่
นาเรือ มีล�ำห้วยแม่ตุ่นไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย มีอ่างเก็บน�้ำห้วยตุ่นตั้งอยู่
ในทิศตะวันตกและอ่างเก็บน�้ำห้วยม่วง (ห้วยแฮ้) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชน
ขอบเขตบ้านห้วยหม้อมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 15,519 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและ
หินโผล่บนยอดดอย 14,410 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 64 ไร่ พื้นที่นา 647 ไร่ สวนไผ่ 246 ไร่ พืชไร่
พืชสวนและไม้ยืนต้น 37 ไร่ และแหล่งน�้ำ 100 ไร่ คนในชุมชนมีความผูกพันธ์กับทรัพยากร
ป่าไม้มายาวนานนับตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานจนมาถึงปัจจุบัน ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับ
การพึ่งพิงทรัพยากรที่หาได้จากป่า มีการเชื่อมโยงมิติความสัมพันธ์ในด้านมนุษย์ สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่งผ่านความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง อาชีพหลักของชุมชน
ประกอบอาชีพท�ำนาโดยท�ำนาปีละ 1 ครั้ง หลังจากเสร็จจากการท�ำนา จะประกอบอาชีพ
เสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ท�ำสวนไผ่ สวนผลไม้ ท�ำไร่ และจักสานจากไม้ไผ่ วิถีชุมชนเป็นวิถี
พอเพียง คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิง เกื้อหนุน และยั่งยืน คนในชุมชนใช้องค์ความรู้ในการ
เก็บหาประกอบกับการอนุรักษ์ให้มีกินมีใช้ตลอดไป
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ไผ่ เป็นผลผลิตของป่าที่ส�ำคัญมีความเกี่ยวพันกับวิถีมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอดีต คนในชุมชนมี

การใช้ประโยชน์กนั มากมายในชีวติ ประจ�ำวันโดยเฉพาะคนในชนบท ไผ่ในประเทศไทยมี 69
ชนิด เป็นไผ่พื้นเมืองกว่า 42 ชนิด ไผ่จัดว่าเป็นพืชโตเร็วที่มีรอบตัดฟันสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับ
ไม้โตเร็วชนิดอืน่ ๆ ทุกส่วนของไผ่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ทงั้ สิน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ไผ่รวกเป็นไผ่ท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ในป่า ก่อนปี 2550 คนในชุมชนบ้านห้วยหม้อมีการน�ำไผ่รวก
จากป่ามาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านที่หัวไร่ปลายนา เพื่อใช้ประโยชน์จากหน่อเป็นอาหาร
และใช้ลำ� ไม้ในการท�ำเครื่องจักสาน เครื่องมือเครื่องใช้ ไม้ค�้ำยัน รั้วบ้าน โครงสร้างบ้านและ
แคร่ไม้ไผ่ สมัยนัน้ ไผ่รวกไม่มรี าคาจึงนิยมปลูกเพือ่ ใช้สอยในครัวเรือนเท่านัน้ ต่อมาประมาณ
ปี พ.ศ 2550 จากการส่งเสริมกลุม่ อาชีพจักรสานจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านตุน่ และ
การจัดท�ำศูนย์เรียนรูข้ องบ้านบัวซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นข้างเคียง ส่งผลให้มคี วามต้องการใช้ประโยชน์
จากล�ำไผ่ชนิดนี้มากขึ้น
นอกจากการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้ว มีการใช้ประโยชน์ในงานหัตถกรรมเครื่องจักสาน
เพื่อการส่งออกจ�ำหน่ายนอกชุมชนและใช้เลี้ยงหอยทะเล ท�ำให้ไผ่รวกมีราคาสูงขึ้นและมี
ปริมาณความต้องการใช้ไม้ไผ่รวกมากขึ้นจึงท�ำให้คนในชุมชนหันมาปลูกไผ่ในสวนเพื่อ
การส่งออก ปัจจุบันมี 53 ครัวเรือนหันมาท�ำสวนไผ่ ซึ่งเป็นพื้นที่สวนไผ่ทั้งหมด 249 ไร่ ใน
แต่ละปีจะมีไม้ไผ่จำ� นวน 38,490 ล�ำ ถูกตัดออกจากสวนเพือ่ การส่งออกไปใช้เลีย้ งหอยทะเล
คิดเป็นร้อยละ 82 น�ำไปสานสุ่มไก่ร้อยละ 15 สานเข่งร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 1 (ไม้คำ�้
ยันในสวนส้มและจักสานอื่นๆ) ไผ่ที่ใช้เป็นพืชเศรษฐกิจนั้นต้องเป็นไผ่ที่เกิดจากสวน ทาง
ชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันไม่ให้น�ำไผ่จากป่ามาขาย เพื่อรักษาไผ่ธรรมชาติให้คงอยู่ เป็นอาหาร
และไม้ใช้สอยให้ส่วนรวมและผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเก็บหาได้ ในการก่อสร้างหรืองาน
สาธารณะที่ต้องการใช้ไผ่ ทางชุมชนมีการแจ้งให้เจ้าของสวนไผ่ตัดไผ่มาร่วมด้วย
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การใช้ประโยชน์จากไผ่รวก...ของชุมชนบ้านห้วยหม้อ
ไผ่รวก สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบ

ทุกส่วนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม คนในชุมชน
บ้านห้วยหม้อมีการจัดการไผ่และมีการใช้
ประโยชน์จากไผ่ดังนี้
ส่วนที่ 1 รากและล�ำต้นเหนือดินสูงประมาณ
1.2 เมตร น�ำไปขยายพันธุ์
ส่วนที่ 2 ล�ำต้น น�ำไปตัดขายเป็นล�ำ  ขนาด
8, 12 และ 13 เมตร เพื่อน�ำไปเลี้ยงหอย
ทะเล ท�ำห้างนั่งร้าน และน�ำไปใช้ในงาน
หัตถกรรม เช่น สานสุ่มไก่ เข่ง และกระจาด
ส่วนที่ 3 ส่วนปลายไม้ น�ำไปท�ำด้ามไม้กวาด
ดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว และ เสาตุง
หน่อไม้ น�ำมาท�ำอาหาร และหน่อไม้ดอง แต่
คนในชุมชนไม่นิยมน�ำมาบริโภค เนื่องจาก
ขายล�ำไผ่ได้ราคาดีกว่า
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ผลตอบแทนจากไผ่รวกและการกระจายรายได้ในชุมชน

การกระจายรายได้จากการปลูกไผ่รวกเพื่องานหัตถกรรม
อายุไผ่ที่สามารถตัดได้ 1 ปี แบ่งออกเป็นการตัดล�ำขายเพื่อส่งออกนอกชุมชน
และตัดเพื่อน�ำไปจักสานในชุมชน ซึ่งแต่ละปีมีการตัดไผ่
ประมาณ 6,790 เล่ม เพื่อน�ำไปจักสาน

จากผู้ปลูกไผ่รวก 53 ครัวเรือน ในพื้นที่ 249 ไร่ แบ่งเป็นผู้ปลูกไผ่เพื่อตัดล�ำน�ำไปเลี้ยงหอย
ทะเล 180 ไร่ 2 งาน เป็นผู้ปลูกไผ่เพื่อน�ำไปจักสาน (สุ่มไก่ เข่ง กระจาด) 39 ไร่ 2 งาน และ
ปลูกเพื่อน�ำไปเลี้ยงหอยและจักสาน 29 ไร่

การกระจายรายได้ในชุมชนจากการปลูกไผ่รวกเพื่อส่งออกเลี้ยงหอยทะเล
อายุไผ่ที่สามารถตัดได้ 2 ปีขึ้นไป

หากขายล�ำไผ่ให้คนนอกชุมชนและอยู่ไม่ไกลจากสวนไผ่ จะมีอัตราอยู่ที่ล�ำละ 20 บาท
ส�ำหรับเศษไม้ที่เหลือจากการสานสุ่มไก่และเข่งจะน�ำไปท�ำรั้วบ้าน

ปลายไม้ไผ่ที่เหลือจากการตัดล�ำเพื่อน�ำไปเลี้ยงหอยทะเลและจักสาน
จะน�ำไปท�ำเป็นด้ามไม้กวาด มีอัตราดังนี้
1) ด้ามไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามละ 0.8 บาท แปรรูปเป็นไม้กวาดแล้ว ขายด้ามละ 30 บาท
2) ด้ามไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามละ 2 บาท แปรรูปเป็นไม้กวาดแล้ว ขายด้ามละ 50 บาท
3) ขายส่งออกนอกชุมชนให้แก่ชุมชนหรือวัดที่ต้องการน�ำไปท�ำเสาตุง (ล้านนา) ขายล�ำละ
   20 บาท รวมค่าขนส่ง
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บทเรียนและปัจจัยความส�ำเร็จ
1. วิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนที่ อ ยู ่ อ ย่ า งพอเพี ย ง พึ่ ง พิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์และรู้จัก
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อจนถึงลูกหลาน
2. ความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชน ที่มีวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชน ไม่สง่ เสริมพืชเศรษฐกิจทีอ่ าจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการบุกรุกป่า
3. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานจากองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล และการท�ำศูนย์เรียนรู้จากบ้านบัว ส่งผลให้คนรู้จัก
และท�ำให้ไผ่เป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น
4. การเข้ามาของพ่อค้าคนกลางที่จัดซื้อไผ่น�ำไปเลี้ยงหอย
ทะเล ท�ำให้ไผ่เป็นที่ต้องการมากขึ้น และมีการกระจาย
รายได้ สู ่ ค นในชุ ม ชน ตั้ ง แต่ เ จ้ า ของสวน ลู ก จ้ า งตั ด ไผ่  
การขนส่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นคนในชุมชน
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บทเรียนส�ำคัญ...สู่ทิศทางการยกระดับจัดการทรัพยากรของชุมชน
ในลุ่มน�้ำอิง
จากกรณีศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนทั้ง 6 กรณีในพื้นที่ลุ่มน�้ำอิง พบว่า
รูปแบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุม่ น�ำ้ อิง และปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน�ำ้ อิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน�้ำอิง ประกอบด้วย
กลไกการจัดการทรัพยากรของชุมชน 3 ระดับ คือ
การจัดการทรัพยากรระดับชุมชน เป็นการจัดการผ่านคณะกรรมการ ที่มีองค์ประกอบจาก
ตัวแทนกลุม่ ในชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูร้ ู้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึง่ เป็นกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
โดยมีกฏระเบียบที่ชุมชนก�ำหนดร่วมกันเป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแลให้เกิดการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรระดับเครือข่ายชุมชน เป็นการจัดการร่วมกับระหว่างชุมชนใกล้เคียงที่
ใช้ทรัพยากรร่วมกันแต่ขาดการจัดการร่วม จึงเชื่อมกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างข้อตกลงร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน
การจัดการทรัพยากรระดับเครือข่ายต�ำบล เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก�ำหนดข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
ปฏิบตั กิ ารจัดการทรัพยากรของชุมชน เน้นการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และการใช้ประโยชน์ โดยการ
สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นความส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์บนฐานข้อมูลของชุมชนเชื่อมโยงกับสถานการณ์นโยบาย
ภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชน ทรัพยากร และก�ำหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่าง
มีส่วนร่วม เช่น การอนุรักษ์วังปลา การจัดท�ำเขตป่า การส�ำรวจทรัพยากรป่า ส�ำรวจสัตว์ป่า
เป็นต้น
ภาคีความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรของชุมชนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน ซึ่ง
ชุมชนตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างความร่วมมือกับภาคีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดทิศทาง
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การจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งหลายหมู่บ้านมีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และ/หรือ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน�้ำอิง 7 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในระดับการ
ตัดสินใจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการสร้างข้อตกลง การวางแผนกิจกรรม และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การมีสว่ นร่วมของชาวบ้านถือว่าเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีพ่ บในของทุกกรณี
ศึกษา
ประการที่สอง การมีผู้น�ำที่มีความรู้ ความสามารถในการท�ำงานประสานงานกลุ่มต่างๆ
ภายในชุมชน การรับฟังค�ำแนะน�ำผู้น�ำที่ไม่เป็นทางการทั้งผู้อาวุโส ผู้น�ำทางศาสนา การรับรู้
เท่าทันสถานการณ์ภายนอก และมีความสามารถในการประสานหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
ประการที่สาม ชาวบ้านยังได้พึ่งพิง สามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน และการเสริมสร้างรายได้จากการแปรรูปทรัพยากร ซึง่ ถือว่าเป็นแรงจูงใจทีส่ ำ� คัญ
ประการที่สี่ มีองค์กรชุมชน คณะกรรมการที่ทำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งบทบาท
หน้าที่กันอย่างชัดเจน มีกลไกการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่อง
ประการที่ห้า การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของชุมชนผ่านวิธีการที่หลากหลายทั้งการศึกษาดูงาน
เวทีเครือข่าย การฝึกอบรม ท�ำให้เกิดแนวคิด ความรู้ในการยกระดับการจัดการทรัพยากร
ของชุมชนเอง
ประการทีห่ ก ชุมชนมีแผนงาน แผนการจัดการ และข้อตกลงทีช่ ดั เจนทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประการสุดท้าย การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งงานการเสริมสร้างการเรียนรู้ การ
พัฒนาระบบข้อมูล งบประมาณ
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อ
          การจัดการลุ่มน�ำ้ อิงอย่างยั่งยืน. ข้อมูลบริบททชุมชน 11 ชุมชน
ในลุ่มน�้ำอิง. มปป, เอกสารอัดส�ำเนา.
นิคม บุญเสริม, สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล, นิวัฒน์ ร้อยแก้ว และ สมเกียรติ
          เขื่อนเชียงสา. (กองบรรณาธิการ). 2549. หาอยู่ หากิน: วิถีชาว
บ้านลุ่มน�้ำอิงตอนปลายในพื้นที่ชุ่มน�้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1. มูลนิธิ
          พะเยาเพื่อการพัฒนา. พะเยา.
แผนบริหารจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
          ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงราย, มปป, เอกสารอัด
          ส�ำเนา.
สมาคมแม่น�้ำเพื่อชีวิต. ชุดข้อมูลวังปลาในลุ่มน�้ำอิง. มปป, เอกสารอัด
          ส�ำเนา.
สายัณน์ ข้ามหนึ่ง, สหัทยา วิเศษ,ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น,สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา,
         พิศณุกรณ์ ดีแก้ว และประภาภรณ์ แปงเขียว (กองบรรณาธิการ).
         2558. วังสงวนในลุ่มน�้ำอิง การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดย
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้ำอิงและวิถีชีวิตชุมชน
ลุ่มน�้ำอิง.  พิมพ์ครั้งที่ 1. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
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แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ลุ่มน�้ำอิงยังมีความท้าทายอยู่หลายประเด็นทั้งนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่
ส่งผลต่อระบบนิเวศล�ำน�ำ้ อิง  การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ใช้น�้ำมาก เช่น สวน
กล้วยหอม นอกจากนีย้ งั มีการค้า การลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น โดยมีการเข้า
มาใช้ทรัพยากรในการลงทุน ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน
ระดับต่างๆ รวมทัง้ สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิงให้สามารถจัดการทรัพยากรของตนเองให้เกิดเป็น
รูปธรรมบนฐานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่อยอดและผสมผสานกับวิทยาศาสตร์
วิทยาการใหม่ เช่น เศรษฐศาสตร์นิเวศ จึงเป็นทิศทางของการยกระดับองค์ความรู้ สื่อสาร
กับสังคม สาธารณะต่อไป
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