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บทเรียนการจดัการทรพัยากร

ของชมุชนในลุ่มน�้าอิง



	“..ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

และทรพัยากรบคุคล ซ่ึงเราสามารถน�ามาใช้เสรมิสร้างความอุดมสมบรูณ์ 

และเสถยีรภาพอนัถาวรของบ้านเมอืงได้เป็นอย่างด ีข้อส�าคญัเราต้องรูจ้กั

ใช้ทรัพยากรน้ันอย่างฉลาด คือไม่น�ามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้

ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความ

ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล 

และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่

ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว..”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในการเสด็จออกมหาสมาคม	ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

5	ธันวาคม	2529



วิถีการจัดทรัพยากรท้องถิ่น

ของชุมชนในลุ่มน�้าอิง

							ลุ่มน�้าอิงมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน	น�้า	

ป่า	ทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและมีแม่น�้าอิงยาว	 260	 กิโลเมตรที่

หล่อเลี้ยงวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น

ตลอดสายน�้าอิงท่ีไหลเช่ือมโยงกับแม่น�้าโขง	

ชุมชนมี รูปแบบการจัดการทรัพยากรที่

หลากหลายท้ังการจัดการป่าชุมชน	การจดัการ

เหมืองฝาย	 เขตอนุรักษ์พันธุ ์ปลา	 (วังปลา)	

อนุรักษ์ป่าริมน�้า	 พื้นที่ชุ่มน�้า	 วนเกษตร	 สวน

หลังบ้าน	 การรวบรวมบทเรียน	 องค์ความรู้

ท้องถ่ินเพ่ือเป็นฐานในการต่อยอด	 ยกระดับ

และขยายผลสร้างการเรียนรูสู้ช่มุชนเครอืข่าย

จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแขง็เครอืข่ายท้องถิน่และหน่วยงานท้องถิน่

เพ่ือการจัดการลุ ่มน�้าอิงอย่างยั่งยืน	 เป็น

โครงการร่วมระหว่างศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่

คนกับป่า	 กับสถาบันความหลากหลายทาง

ชวีภาพและสิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันาท้องถิน่

และอาเซยีน	มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงรายร่วม

กับภาคีท้องถิ่นที่ส�าคัญทั้งสภาประชาชนลุ่ม

น�้าอิง	 กลุ ่มรักษ์เชียงของ	 พะเยาทีวีชุมชน	

เกร ิน่น�า
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บ้านงามเมือง

“การจัดการทรัพยากรในลุ่มน�้าย่อย

เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

บ้านงามเมืองเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าอิงตอนปลายประกอบอาชีพท�านา

เป็นส่วนใหญ่	มีฐานทรัพยากรดิน	น�้า	ป่าอันอุดมสมบูรณ์	คนในชุมชนมีการพึ่ง

พิงทรัพยากรมาช้านาน	ผ่านบททดสอบจากวิกฤตภัยทางธรรมชาติ	 โรคระบาด	

การท�าลายป่า	จนถึงนโยบายภาครฐัทีส่่งผลกระทบด้านลบต่อฐานทรพัยากรและ

ความเป็นอยูข่องคนในชมุชน	ชาวบ้านจงึน�าความล้มเหลวและความส�าเรจ็มาเป็น

บทเรียนในการจัดการทรัพยกรในชุมชน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 วิถีชีวิต	

ความเป็นอยูข่องชมุชนในท้องถิน่รวมทัง้บ้านงามเมอืงทีพ่ึง่พงิธรรมชาตใินการด�ารงชวีติและ

ระบบการผลิต	 	 บ้านงามเมืองเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน	 (คนเมือง)	 อพยพมาจาก

อ�าเภอขุนตาล	 จังหวัดเชียงราย	 และ	 อ�าเภอจุล	 จังหวัดพะเยา	 มาตั้งถิ่นฐานโดยประกอบ

อาชีพท�านาและการเลี้ยงวัว	 ควาย	 โดยมีการจัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการซึ่งแยกออกมา

จากบ้านน�้าแพร่ป	ีพ.ศ.2508	ผลจากการตั้งถิ่นฐาน	การเพาะปลูก	และการส่งเสริมการปลูก

ไร่ข้าวโพดจากนโยบายภาครฐัท�าให้เกดิการรกุท�าลายพืน้ทีป่่าเป็นจ�านวนมาก	พ้ืนทีป่่าลดลง	

สัตว์น�้าลดลง	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2533	–	2535	เกิดวิกฤตขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรและภัยแล้ง	

จึงชุมชนเร่ิมมีโครงการปรับปรุงพ้ืนที่เส่ือมโทรมโดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ	 ในป	ี

พ.ศ.	 2541	 เครือข่ายกลุ่มรักษ์เชียงของเริ่มเข้ามาให้ความรู้และพาแกนน�าชุมชนไปศึกษา

ดูงานที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน	 ในเรื่องการจัดการป่าและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า	

ชุมชนบ้านงามเมืองเห็นศักยภาพของชุมชนตัวเอง	 มีป่าบนดอย	 มีป่าชุ่มน�้าและมีแม่น�้าอิง

ไหลผ่าน	มองเห็นปัญหาป่าบนดอยถกูเปลีย่นเป็นไร่ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	น�า้ในล�าห้วยแห้ง	ปลา

ในล�าน�า้องิหายากและถกูจบัโดยใช้เครือ่งมอืผดิวธิ	ีชมุชนจงึได้กลบัมาประชมุหารอืในการท�า

แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาเหมือนอย่างที่ได้ไปดูงานมา	 มีการปรึกษาหารือร่วมกับพ่ออุ้ยชุ่ม	

พ่ออุ้ยเกี๋ยง	และผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน	ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นด้วย	จึงเริ่มมีการจัดท�าพื้นที่แหล่ง

อนรุกัษ์พันธ์ุสัตว์น�า้บริเวณวังของโตมในแม่น�า้อิงเป็นระยะ	500	เมตร	และเร่ิมมีการประกาศ

ตั้งกฎระเบียบ	 การจัดการป่า	 การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 และป่าชุ่มน�้าริมน�้าอิง	 ในป	ี

พ.ศ	2547
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพึ่งพิง จัดการทรัพยากร
ชาวบ้านงานเมืองมีการพึ่งพิงแก็บหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพในท้องถ่ินทั้งในการบริโภค	 และขายเป็นรายได้เสริมโดยพบว่าชุมชนมีการเก็บหา

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างน้อย	230	ชนิด	 โดยจ�าแนกเป็นแมลง	11	ชนิด	พืชอาหาร

จากป่าบก	19	ชนิด	พืชอาหารจากแหล่งน�้า	ริมน�า้	18	ชนิด	พืชผักในสวนบริเวณบ้าน	31	

ชนิด	ไม้ผล	27	ชนิด	พืชสมุนไพรจากป่า	9	ชนิด	ไม้ใช้สอย	6	ชนิด	และสัตว์น�้าจากแม่น�้าอิง	

และหนองน�า้	109	ชนิด	

จากบทเรียนในอดีตท�าให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 ชุมชนบ้านงามเมืองจึงหันมาจัดการทรัพยากรในชุมชน

ของตัวเอง	 ซ่ึงการจัดการทรัพยากรในชุมชนบ้านงามเมืองไม่ใช่แค่การจัดการพ้ืนท่ีใดพื้นท่ี

หน่ึงแต่เป็นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ระบบลุม่น�า้ย่อย	ท้ังทีด่นิ	แหล่งน�า้	ป่าไม้	พืน้ที่

เกษตร	พื้นที่ี่อยู่อาศัยให้เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน

รูปแบบการจัดการและการใช้ที่ดินของชุมชนบ้านงามเมือง แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1	 ป่าภูเขาและป่าชุ่มน�้า	 คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษามีการตั้งกฎระเบียบและ

คณะกรรมการดแูลป่า	โดยป่าภูเขาซึง่อยูบ่นดอยยาวชมุชนรกัษาไว้เป็นพืน้ทีป่่าต้นน�า้	แหล่ง

อาหาร	และไม้ใช้สอย	โดยได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนในป	ีพ.ศ.	2544	พื้นที่ป่าอยู่ใน

เขตรับผิดชอบของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง	ป่าห้วยตาล	และป่าห้วยไคร้	คนในชมุชน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยกันดูแลรักษาป่าและท�าแนวกันไฟป่าในทุกๆ	ปี	นอกจากนี้คนใน

ชมุชนได้แบ่งเขตพืน้ทีป่่าตามประโยชน์การใช้สอยของชมุชน	โดยแบ่งเป็น	3	ประเภค	คอื	ป่า

ใช้สอย	 ป่าชุมชน	 และป่าต้นน�้า	 ซึ่งมีกฎเกณฑ์การจัดการทรัพยากรแตกต่างกัน	 ส่วนป่า

ชุ่มน�้าชุมชนรักษาไว้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน�้าในช่วงน�้าหลากและยังเป็นแหล่งอาหารและ

ไม้ใช้สอยของคนในชุมชน

ประเภทที่ 2 พื้นที่ตั้งบ้านเรือน	 พื้นที่สวนผลไม้และไม้ยืนต้น	 ซึ่งเป็นพื้นท่ีเชิงเขาน�้าท่วม

ไม่ถงึ	บริเวณนีจ้ะใช้น�า้ประปาภเูขาจากห้วยแดนเมอืง	ลกัษณะพชืทีป่ลกูเป็นพชืทีใ่ช้น�า้น้อย	

ได้แก่	ไม้ยืนต้น	เช่น	ยางพารา	ไม้ผล	และผักสวนครัว

ประเภทที ่3	พืน้ทีร่าบลุม่บรเิวณแม่น�า้องิ	เป็นพ้ืนทีท่�านาของคนในชมุชน	แหล่งน�า้หลกัทีใ่ช้

เป็นน�้าจากแม่น�้าอิง	หนองน�้า	และน�้าฝน

รปูแบบการจดัการแหล่งน�า้ในชมุชนบ้านงามเมอืง	ซึง่แหล่งน�า้หลักทีช่มุชนใช้ประโยชน์	ได้แก่	

ห้วยแดนเมือง	แม่น�า้อิง	และหนองน�้า	18	หนอง

ห้วยแดนเมอืง	เปน็ล�าห้วยที่ไหลมาจากดอยยาวไหลผา่นหมู่บ้านลงสู่แม่น�้าองิ	เปน็ล�าห้วยที่

ใช้แบ่งเขตแดนหมู่บ้านระหว่างบ้านงามเมืองหมู่	 11	 และบ้านแดนเมือง	 หมู่	 6	 ซึ่งทั้งสอง

ชุมชนใช้น�้าจากล�าห้วยนี้ในการอุปโภคบริโภคร่วมกัน	 โดยใช้ระบบน�้าประปาภูเขา	 มี

แทงค์น�้าและส่งน�้าเข้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมในชุมชน	 คนในชุมชนมีการตั้ง

คณะกรรมการดูแลน�้า	มีกฎระเบียบการใช้น�้า	และมีการเก็บเงินค่าบ�ารุงรักษาประปาภูเขา

ในแต่ละครัวเรือน

แม่น�้าอิง	 เป็นแม่น�้าสาขาของแม่น�้าโขงไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน	 ชาวบ้านใช้

ประโยชน์จากแม่น�้าอิงส�าหรับท�าการเกษตร	เลี้ยงสัตว	์เป็นแหล่งอาหาร	และน�าทรายมาใช้

ในการก่อสร้าง	เพื่อที่ชาวบ้านงามเมืองสามารถใช้ประโยชน์จากน�้าอิงอย่างยั่งยืน	ชาวบ้าน

มีมติร่วมกันประกาศตั้งกฎระเบียบและเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์น�้าบริเวณวังขอนโตมใน

แม่น�้าอิง	เป็นระยะทาง	700	เมตร	โดยไม่ให้มีการจับสัตว์น�า้ในบริเวณนี้	ในการใช้น�้าอิงใน

การท�านาปรงัในฤดแูล้ง	ชมุชนจะต้องมกีารท�าแผนเสนอต่อเทศบาล	เพือ่ให้มกีารจดัระเบยีบ

การใช้น�้า

หนองน�า้ทัง้	18	หนอง	เป็นหนองน�า้ธรรมชาตทิีป่รมิาณน�า้ในหนองได้รับอทิธพิลจากปรมิาณ

น�้าฝนและแม่น�้าอิงที่ล้นตลิ่งไหลเข้ามาเติมน�้าในหนองจาก	 18	 หนอง	 ได้มีการขุดลอก	

3	หนอง	เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน�้า	ทางชุมชนได้ตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการหนองน�้า	

มกีารจดัสรรแบ่งปันน�า้ในหนอง	และเพือ่ให้มรีายได้เข้าสูช่มุชนจงึมกีารจดัการน�า้ในรปูแบบ

การเปิดประมูลน�้าเพื่อท�าใช้ในการท�านาปรัง	 โดยเปิดให้ชาวนาที่ต้องการท�านาปรังในช่วง

ฤดูแล้งเข้ามาประมูลเอาน�้าไปใช้ในการท�านา	 โดยในการสูบน�้าไปใช้น้ันจะไม่ให้สูบจนหมด

บ่อ	ให้เหลือน�้าภายในบ่อที่ระดับ	1	เมตรจากก้นบ่อซึ่งวัดจากตรงกลางบ่อ	เพื่อรักษาน�้าให้

ปลา	และเป็นการป้องกันหญ้าทีจ่ะเกดิขึน้มาเมือ่บ่อน�า้แห้ง	นอกจากนีย้งัมกีารเปิดขายบตัร

จบัปลาท่ีอยูใ่นหนองโดยเปิดให้ทัง้คนภายในชมุชนและคนนอกชมุชนสามารถเข้ามาจับปลา

ในหนองได้
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในท้องถิ่น

จากประสบการณ์	และข้อสงัเกตของชาวบ้านตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	และคาดการ

สถานการณ์ในอนาคต	ชุมชนสะท้อนว่า	เมื่อเปรียบเทียบสภาพอากาศเมื่อ	30	ปี	

ทีผ่่านมา	กับสภาพปัจจบุนั	สิง่ทีเ่ราพบสองเหตกุารณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็

ได้ชัด	 คือ	 1)	 ฝนเปลี่ยนช่วงการตก	 ฝนมาช้ากว่าเดิม	 ฝนที่ตกในช่วงวันสงกรานต์

หายไป	2)	อากาศเปลี่ยน	(ร้อนจัด	–	หนาวจัด)	โดยรวมอากาศร้อนขึ้น	ซึ่งท�าให้เกิด

ผลกระทบเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 จากผลผลิตเสียหายไม่ได้

คุณภาพ	ราคาผลผลิตลดลง	และมีการเพิ่มต้นทุน	ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงไม่

เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครวั	ก่อให้เกดิการกูย้มืเป็นหนีส้นิ	บางรายมกีารเปลีย่น

อาชีพ	 มีการขายที่ดินท�ากินและย้ายไปท�างานต่างหมู่บ้าน	 ท�าให้จ�านวนประชากร

วัยแรงงานในชุมชนลดลง	ที่ดินถูกเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนหรือคนต่างถิ่น	

นอกจากนี้จากภาวะแห้งแล้งน�้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการท�าเกษตร	

เมือ่น�า้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของชมุชน	ท�าให้เกดิการทะเลาะแย่งชงิน�า้และมี

โครงการพัฒนาแหล่งน�้า	 เช่น	 การท�าฝาย	 การขุดลอก	 เข้ามาในชุมชน	 ซ่ึงบาง

โครงการไม่เหมาะสมกบัพืน้ที	่รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่วในชมุชน	น�า้แล้ง

ท�าให้น�้าตกห้วยแดนเมืองลดลง	ไม่สวยงาม	ซึ่งท�าให้นักท่องเที่ยวลดลง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชุมชนก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน

วิถีการผลิตเพื่อความอยู่รอดของคนในชุมชน	 แต่อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านงามเมือง

มต้ีนทนุด้านทรัพยากรทีย่งัคงความอดุมสมบรูณ์	ทัง้ดนิ	น�า้	ป่า	และเป็นชมุชนขนาด

เล็กที่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งซึ่งเป็นต้นทุนและจุดแข็งของชุมชนในการปรับตัวต่อ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต	 ซ่ึงชุมชนได้มีการเสนอแนวทาง

ในการปรับตัว	ดังนี้

แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศโดยการจัดการทรัพยากร

ลุ่มน�้าย่อย

1.		การติดตามสถานการณ์สภาพอากาศในระดับ

				ท้องถิ่น	และการพยากรณ์อากาศในพื้นที่

2.		การจัดสรรทรัพยากรน�า้ภายในชุมชนในช่วงฤดู

					ขาดแคลนน�้า

3.		การจัดท�าระบบน�้าส�ารองให้คนในชุมชน

4.		การหาแนวทางความร่วมมือในการจัดการห้วย

					แดนเมืองระหว่าง	2	หมู่บ้าน

5.		การฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าต้นน�้า

6.		การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้านอาชีพ	

					การบริหารจัดการเงิน	เป็นต้น

7.		การส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น�้าน้อย	

					หรือการปลูกพืชแบบผสมผสาน

8.		การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง

				เรียนรู้และศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
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1.	การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในกระบวนการ

ตัดสินใจ	 ส่งผลให้เกิดมีความเข้มแข็ง	 คนใน

ชมุชนมคีวามรกัสามคัค	ีเกือ้หนนุซึง่กนัและกัน	

และยังมีจิตสาธารณะ	 การรวมกลุ่มและการ

สร้างความเข้าใจถึงกฎข้อบังคับในในชุมชน

2.	 มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ	 บ้านงามเมือง

คนในชุมชนนับถือศาสนาครติส์	มกีารรวมกลุม่

ทางด้านศาสนาทุกวันอาทิตย์ท�าให้เกิดกลไก

การสื่อสาร	 แลกเปลี่ยนสถานการณ์	 ข้อมูล	

และเป็นกลไกการตัดสินใจร่วมกัน

3.	 มีผู้น�าท่ีเข้มแข็ง	 ทั้งผู้น�าทางการและทาง

ศาสนา	มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ทั้งภายใน

ชุมชนและนโยบายต่างๆ	 ที่จะเข้ามาในชุมชน	

มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับสมาชิกใน

ชุมชนและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา	

4.	การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อาวุธโสในชุมชน	

คนในชุมชนมีการแลกเปลีย่นความคิดเหน็และ

รับฟังประสบการณ์จากผู้อาวุธโสในชุมชน	น�า

มาปรับใช้เป็นแนวทางในการท�างาน

บทเรียนและปัจจัยความส�าเร็จ
5.	การมีเครือข่าย	หน่วยงาน	องค์กรพัฒนาเข้ามาช่วยเหลือ	ในด้านวิชาการ

ความรู	้แหล่งทุน	และก�าลังใจในการอนุรักษ์และพัฒนาในชุมชน

6.	การศึกษาดงูานนอกชุมชน	การท่ีคนในชมุชนมโีอกาสได้ไปศกึษาดงูานใน

พื้นที่ตัวอย่างที่ดี	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสถานการณ์	 แนวคิด	 ในด้านการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร	 ท�าให้คนในชุมชนได้แนวคิดน�ามาประยุกต์ใช้ใน

ชุมชนของตัวเอง

7.	 ฐานทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ในชุมชน	 บ้านงามเมืองมีฐานทรัพยากร	

ธรรมชาตทิัง้	ดนิ	น�า้	ป่า	ท่ีอดุมสมบรูณ์ซึง่เป็นแหล่งน�า้	อาหาร	และไม้ใช้สอย

ของคนในชุมชน



10 11

บ้านน�้าแพร่    

“การฟื้นฟูป่าต้นน�้า น�าไปสู่การจัดการน�้า”

บ้านน�า้แพร่เป็นหมูบ้่านขนาดใหญ่ในลุม่น�า้องิตอนปลาย	มกีารปกครองแบ่งเป็น		

3	หมู่	ประกอบด้วย	หมู่	4,	14	และ	19	โดยรวมแล้วทั้งสามหมู่บ้านมีลูกบ้าน

ทั้งหมดกว่า	 500	 หลังคาเรือน	 มีการพึ่งพิงทรัพยากรร่วมกัน	 ทั้งป่าภูเขา	

แหล่งน�้าจากป่า	 ป่าชุ่มน�้า	 บ่อน�้า	 และล�าน�้าอิง	 โดยการน�าของผู้น�าชุมชนที่

เข้มแขง็	ทัง้สามชมุชนมีการปรกึษาหารอืร่วมกนัในการจดัสรรแบ่งปันทรพัยากร

ที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน

บา้นน�้าแพร่ตั้งอยู่ที่ต�าบลยางฮอม	อ�าเภอขุนตาล		จังหวัดเชียงราย	คนในชุมชนเป็นคนเมือง	

(ยวน)	ถึงแม้จะมีการแบ่งการปกครองออกเป็น	3	หมู่	แต่คนในชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ในชุมชนร่วมกัน	ท�าให้ผู้น�าชุมชนทั้งสามมีการปรึกษาหารือกันอย่างสม�่าเสมอ
	

บ้านน�้าแพร่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนได้แก่	 ป่าภูเขาที่มีพื้นที่อยู่บน

ดอยยาว	 ห้วยน�้าแพร่ซึ่งมีความส�าคัญต่อวิถีชุมชนใช้เป็นน�้าประปาภูเขาที่ใช้ประโยชน์

ร่วมกันท้ัง	 3	 หมู่บ้าน	 นอกจากนี้ยังมีน�้าจากบ่อน�้าธรรมชาติและแม่น�้าอิงท่ีใช้ในการท�า

เกษตรกรรมซึง่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีน่าข้าว	หากป่าถกูท�าลาย	พืน้ทีซ่บัน�า้ฝนลดลง	ท�าให้ปรมิาณ

น�้าในห้วยลดลง	ซึ่งส่งผลให้น�า้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน	และไม่มีน�้าไหล

ลงไปในแม่น�า้องิ	ท�าให้ปรมิาณน�า้องิมน้ีอยไม่เพยีงพอต่อการท�านา	ส่งผลเช่ือมโยงเป็นระบบ

และกระทบต่อวิถีคนในชุมชน
	

ป่าต้นน�้าบ้านน�้าแพร่เป็นแหล่งหาอาหาร	และพื้นที่ซับน�้าของหมู่บ้าน	ลักษณะพื้นที่ป่าเป็น

ม่อนดอย	4		ลูก	ได้แก่		ดอยม่อนเคียนโตน		ดอยแก้เสื้อ		ดอยห้วยก้างปลา	และดอยห้วย

ป่านา	เป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้จ�านวนมาก	และยังมีความอุดมสมบูรณ	์ในอดีตมีไม้สักเป็นจ�านวน

มาก		โดยเฉพาะไม้สกัทอง	แต่รัฐได้สมัปทานให้กบัฝรัง่เศสประมาณปี	พ.ศ.	2521-2527	และ

น�าไม้ล่องไปตามแม่น�้าอิงลงแม่น�้าโขง	นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร	การ

ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ภูเขาจากนโยบายภาครัฐ	 และผลกระทบจากการขุดแร	่

ส่งผลท�าให้ป่าเสื่อมโทรมและเกิดวิกฤติภัยแล้ง	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคนในชุมชนให้หันมา

สนใจสิง่แวดล้อมและสร้างพ้ืนท่ีในการอนรัุกษ์	โดยเร่ิมมกีารจัดการป่าชุมชนเมือ่ปี	พ.ศ.	2529	

ซึง่เริม่ท�าพร้อมกบัการจดัตัง้เขตอนรุกัษ์พนัธุป์ลา	โดยการท�าประชาคมและแจ้งกบัหน่วยงาน

ของป่าไม้อ�าเภอขุนตาลให้เป็นเขตป่าชุมชน	 มีการขอพื้นที่ที่เคยเป็นไร่ข้าวโพดบริเวณป่า

ต้นน�้าจากคนในชุมชนมาฟื้นฟู	 มีการท�าแนวเขตและตั้งกฎระเบียบในการดูแล	 และการใช้

ประโยชน์ในป่าชุมชน	 แม้แต่การตัดไม้เพื่อสร้างบ้านเรือนโดยขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน

ล่วงหน้า	ปัจจบุนัป่าชมุชนบ้านน�า้แพร่เป็นต้นแบบในการท�าป่าชมุชนให้กบัหมูบ้่านต่างๆ	ใน

อ�าเภอขุนตาลหลายแห่ง	และมีการบวชป่าเพื่อรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้า	
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ในช่วงประมาณปีพ.ศ.	2533-2535	บ้านน�า้แพร่ประสบภาวะ

ภัยแล้ง	 น�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน	 ชาวบ้าน

ร้องเรียนให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยแก้ไขปัญหา	 ผู้ใหญ่บ้าน	 และ

คณะกรรมการ	 3	 หมู่บ้านๆ	 ละ	 10	 คน	 ได้ประชุมระดม

ความคิด	เมื่อได้แนวทางการแก้ไขปัญหา	จึงน�าแนวทางการ

แก้ไขปัญหาเข้าสู่ประชาคมให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น	

หลงัจากนัน้ผูใ้หญ่บ้านทัง้	3	หมูบ้่าน	ได้ประกาศเสยีงตามสาย

ภายในชุมชน

ในช่วงแรกชุมชนได้ริเริ่มท�าระบบประปาจากภูเขา	 โดยทุก

ครัวเรือนได้ต่อท่อน�้าประปาโดยตรงจากฝายกั้นน�า้	ท�าให้น�้า

ไม่เพียงพอ	 ต่อมาชุมชนได้ท�าระบบท่อพักน�้าและให้แต่ละ

หมู่บ้านต่อท่อประปาขนาด	2	นิ้ว	เข้าไปใช้ในชุมชน	แต่เมื่อ

ต่างคนต่างใช้	น�า้กไ็ม่เพยีงพออกี		กลุม่ผูน้�าจงึได้ตดิมเิตอร์น�า้

ให้แต่ละครัวเรือน	โดยใช้เงนิกองทุนหมูบ่้านเป็นค่าใช้จา่ยใน

การติดตั้งมิเตอร์	โดยครัวเรือนไหนใช้น�้ามาก	ก็ต้องจ่ายมาก	

ครวัเรอืนไหนใช้น�า้น้อยกจ่็ายน้อย	โดยก�าหนดไว้ว่าครวัเรอืน

ที่ใช้น�้าน้อยให้เสียค่าใช่จ่ายเดือนละ	 5	 บาท	 โดยน�าเงิน

ส่วนนี้เป็นค่าตอบแทนให้คนจดมิเตอร	์3	บาท	และอีก	2	บาทเข้ากองทุนหมู่บ้าน	ซึ่งจะน�า

เงินที่ได้ไปบริหารจัดการเช่น	ค่าซ่อมบ�ารุงระบบประปา	หรือค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ

“เมื่อมีการใช้ทรัพยากร ก็ต้องมีการจ่ายคืนสู่ระบบนิเวศ ผู้ใดใช้มาก ก็ต้องจ่ายมาก” 

แนวคิดของผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์	พรมปัญญา

ต่อมามีการปรับการเก็บค่ามิเตอร์จากเดือนละครั้งเป็นสามเดือนครั้ง	 และปรับค่าใช้จ่ายให้

คนจดมิเตอร์จาก	3	บาท	เป็นร้อยละ	10	ของค่าน�้าที่เก็บได	้	ซึ่งการจัดการรูปแบบนี้ท�าให้

ชุมชนใช้น�้าอย่างประหยัดมากขึ้น	มีน�้าใช้อย่างเพียงพอ	และมีน�้าเหลือไหลคืนสู่ล�าน�้าอิง

จากวิกฤต...สู่แนวทางในการจัดการน�า้

แหล่งน�้าธรรมชาติในชุมชนบ้านน�้าแพร	่มีหนองน�้าจ�านวน	10	แห่ง	เช่น	บึ๋งหนอง	บึ๋งหลวง	

บึ๋งหนอง	ปึ๋งน้อย	บึ๋งหนองโค้ง	บึ๋งหนองเหี้ย	บึ๋งหนองฝาย	เป็นต้น	แต่ละหนองเป็นสมบัติ

สาธารณะของชุมชน	 ที่ชาวบ้านจะหาปลามาบริโภคในครัวเรือน	 และสูบน�้ามาใช้ในการ

ท�านา	 ในช่วงแรกๆ	ต่างคนต่างใช้น�้าในหนองเพื่อการบริโภคปราศจากการควบคุม	ท�าให้

พันธุ์ปลาลดลง	น�้าในหนองแห้ง	มีหญ้าขึ้นปกคลุม	ท�าให้ชุมชนต้องหาวิธีในการจัดการโดย

การขุดลอกหนองและถางหญ้า	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง	 ท�าให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง	 3	 หมู่มาหารือถึง

แนวทางในการจัดการน�้า	 โดยก�าหนดคนรับผิดชอบในการดูแลหนอง	 มีการก�าหนดกฎ

ระเบียบการใช้น�้าสาธารณะ	การเปิดประมูลปลาในหนองผ่านมติการประชุมหมู่บ้าน	ซึ่งที่

ผ่านมา	 การใช้น�้าในหนองเพื่อท�านานั้น	 ได้มีการประมูลการใช้น�้าขึ้น	 โดยเปิดให้ชุมชนที่

ต้องการใช้น�า้ในการท�านาในหน้าแล้งหรอืนาปรงั	มาประมูลน�า้ในหนอง	เพ่ือสบูน�า้ไปใช้ใน

นา	โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า	ผู้ที่จะน�าน�้าไปใช้ในการท�านานั้น	ห้ามสูบน�า้ไปจนหมดหนอง	

ให้เหลือน�้าในหนองไว้ที่ระดับ	0.5	หรือ	1	เมตร	โดยวัดจากก้นหนองตรงจุดที่ตื้นที่สุด	เพื่อ

ให้มนี�า้หล่อเลีย้งในหนอง	จะท�าให้มีปลาอยูใ่นหนองและไม่มหีญ้าขึน้	ชมุชนไม่ต้องขดุลอก

หนองน�้าทุกปี	 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้	 หากใครที่ท�าผิดข้อตกลงใช้น�้าเกินจากท่ี

ก�าหนดไว้	จะต้องชดใช้เงนิตามแต่เห็นสมควร	และสถานการณ์	นอกจากการประมลูน�า้แล้ว	

ยังมีการประมูลปลาในหนองน�้าด้วย	 	 รายได้ท่ีได้จากการประมูลน�้าและปลา	 ได้น�าเข้าสู่

กองทนุหมูบ้่านเพือ่น�าไปท�ากจิกรรมในชมุชน	กจิกรรมด้านการอนรุกัษ์ทัง้สบืชะตาป่าและ

สืบชะตาแม่น�้า	ปล่อยปลา	การท�าแนวกันไฟ	และการน�าไปพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

แนวคิดของนายสมบูรณ์ พรมปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน

ผูใ้หญ่บ้านได้มโีอกาสไปศกึษาดูงานหลายพืน้ที	่ท�าให้เกดิแนวคดิน�ามาปรบัใช้ในชมุชน	

พ่อสมบรูณ์คิดว่า	ชมุชนไหนทีม่กีจิกรรมท่ีสามารถท�ารายได้ให้แก่ชมุชนได้	แต่ท�าลาย

ระบบนิเวศ	หรือมีผลเสียต่อสุขภาพ	เช่น	การปลูกพืชมันส�าปะหลัง	หรือพืชอื่นๆ	ที่

สามารถท�ารายได้มาก	แต่ต้องใช้สารเคมีมาก	จะไม่ส่งเสริมให้ปลูกในชุมชน	

การจัดการน�้าในการเกษตรของบ้านน�้าแพร่
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บทเรียนและปัจจัยความส�าเร็จ

1.	การสร้างความเข้าใจและความร่วมมอืในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างสามชุมชนซ่ึงใช้

ทรพัยากร	ดิน	น�า้	ป่า	เดียวกนั	โดยเฉพาะน�า้เป็นปัจจยั

ส�าคัญของคนในชุมชน	

2.	 มีผู ้น�าชุมชนที่เข้มแข็งก่อให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างสามชุมชน	 การท่ีผู ้น�าชุมชนทั้งสามมีการ

ปรึกษาแก้ไขปัญหาร่วมกันอยู่เสมอ	 ท�าเกิดการแลก

เปลี่ยนสถานการณ์ในชุมชน	 เห็นภาพของปัญหา	

สาเหตุ	และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนั

3.	 การใช้กฎระเบียบและข้อตกลงในการใช้น�้า	

เนื่องจากแหล่งน�้าในชุมชนมีอย่างจ�ากัด	 แต่ความ

ต้องการใช้น�า้มมีากขึน้จงึต้องมกีารควบคมุการใช้น�า้ที่

เหมาะสม		

4.	คนในชุมชนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานภายนอก	ได้

มโีอกาสแลกเปลีย่นและน�าแนวคดิมาปรบัใช้ในชมุชน	

โดยการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก

ที่เข้ามาช่วยเหลือคนในชุมชน	
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บ้านปางมดแดง    

“การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน�าไปสู่

เศรษฐกิจชุมชน”

บ้านปางมดแดง	เป็นชุมชนชาวอสีาน	พืน้ทีต่ัง้มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่ล�าน�า้

อิง	 มีสายน�้าอิงเป็นสายน�้าหลัก	 อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน�้าและนาข้าว	 ด่ัง

สภุาษติ	“ในน�า้มปีลา	ในนามข้ีาว”	ทีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของชมุชนแห่ง

น้ี	 ชาวบ้านปางมดแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา	พื้นที่ราบลุ่มล�าน�้าอิงมี

ขนาดใหญ่เหมาะแก่การท�านา	 ในแม่น�้าอิงมีปลาหลากหลายชนิดที่เป็นแหล่ง

อาหารและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน	 ชุมชนเห็นความส�าคัญจึงมีการจัดการ

และจัดตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเป็นระยะทาง	 830	 เมตรในแม่น�้าอิง	 เพื่อเป็น

พื้นที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาให้กับล�าน�้าอิง

ภูมิปัญญาในการจัดการเขตอนุรักษ์บ้านปางมดแดง

แต่ก่อนที่มีการต้ังเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาชาวบ้านมีองค์ความรู้ในเรื่องการหาปลา	 รู้จักระบบ

นิเวศและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของปลาแต่ละชนิด	 โดยคนในชุมชนมีรูปแบบการหาปลาและ

การจดัการปลาภายในชมุชนของตวัเองตามวถิทีางวฒันธรรม	ประมงพ้ืนบ้านปางมดแดงสัง่สม

ประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่องปลาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง	ความรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัย

ของปลาแต่ละชนดิและเครือ่งมอืหาปลาทีเ่หมาะสมถกูสบืทอดมาตัง้แต่อดตีสู่รุน่ปัจจบุนัโดย

ผ่านประสบการณ์ของชาวประมงแต่ละรุ่นถูกปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม

จนกลายมาเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของชุมชนบ้านปางมดแดง	“วังปลา”	เป็นแหล่งน�้าลึก

ท่ีมีความชุกชุมของปลา	 ซึ่งเกิดจากในช่วงฤดูแล้งปริมาณน�้าในแม่น�้าลดลงจนบางบริเวณ

แห้งขอด	ท�าให้น�า้เหลอือยูเ่ฉพาะในบรเิวณน�า้ลกึและบรเิวณแห่งนีจ้งึเป็นแหล่งพกัพงิสดุท้าย

ของปลาในช่วงฤดแูล้งเพ่ือรอกระแสน�า้ใหม่	คนในชุมชนบ้านปางมดแดงหาอยูห่ากนิในน�า้องิ

มาเนิน่นานใช้องค์ความรูเ้รือ่งวงัปลาและการสร้างบ้านให้ปลาในบรเิวณน�า้ลกึเพือ่เพิม่ปรมิาณ

ประชากรปลามากขึ้น	 การวาง	 “โข่”	 เป็นการสร้างบ้านให้ปลา	 (“โข่”	 เป็นภาษาพื้นบ้าน

ความหมายในที่นี้หมายถึงการวางพุ่มไม้ให้รกชัฏเป็นที่อยู่อาศัยของปลา)	โดยชาวประมงตัด

ต้นไม้	ไม้พุม่	ต้นไผ่	หรอืกิง่ไม้	น�าไปวางสมุไว้บรเิวณน�า้ลกึในช่วงต้นฤดแูล้งให้เป็นแหล่งทีอ่ยู่

อาศัยของปลา	 ยิ่งโข่ใหญ่จ�านวนปลาที่จะเข้ามาอยู่อาศัยก็จะมีจ�านวนมาก	 เมื่อน�้าลดลง

เข้าสู่ช่วงฤดแูล้ง	น�า้ในแม่น�า้องิกจ็ะเหลือเฉพาะบริเวณทีเ่ป็นน�า้ลกึซึง่ได้วางโข่ไว้	ชาวประมง

ที่จะลงจับปลาด้วยตัวเองจะน�าเอา	“ฝาเผียก”	ปักล้อมโข่ไว้ป้องกันไม่ให้ปลาหนีออกจากโข่	

จากนัน้จึงขยบัฝาเผยีกเข้ามาใกล้โข่มากขึน้จนได้ระยะทีพ่อใจกจ็ะน�าโข่ขึน้จากน�า้	เหลือเพยีง

ปลาทีอ่ยูใ่นฝาเผียก	ชาวประมงจะน�าสวงิหรอือปุกรณ์ช้อนปลาน�ามาตกัปลาขึน้จากน�า้	หาก

เจ้าของโข่ไม่ต้องการหาปลาเอง	กจ็ะน�าเอาโข่ของตัวเองขายหรอืเปิดประมลูต่อให้ชาวประมง

กลุม่อืน่	โดยราคาโข่ขึน้อยูก่บัขนาด	หากมีขนาดเลก็	ราคาอยูใ่นช่วงประมาณ	1,000	–	3,000	

บาท	 โข่ใหญ่ราคาประมาณ	 10,000	 บาทขึ้นไป	 องค์ความรู้นี้ท�าให้ชาวประมงได้ปลาเป็น

จ�านวนมากและมีรายได้เข้าสู ่ครัวเรือนในแต่ละฤดูกาลหาปลา	 นอกจากนี้ชุมชนยังใช้

องค์ความรู้นี้เป็นกลไกในการหาเงินเข้าสู่กองทุนหมู่บ้าน	 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะ

ช่วยกันลงโข่และช่วยกันจับปลาหรือเปิดประมูลให้กับประมงในชุมชน	 เงินที่ได้จากการขาย

ปลาหรือการประมูลโข่ก็จะน�าไปเข้ากองทุนหมู่บ้าน
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การหาปลาโดยการลงโข่ตลอดสายน�้าอิงในเขตบ้านปางมดแดงและบ้านนาเจริญถูกด�าเนิน

ขึน้ในทกุฤดกูารหาปลา	ปลาเป็นจ�านวนมากถกูน�าขึน้จากแม่น�า้องิในทกุๆ	ปี	ท�าให้ประชากร

ปลาลดลงประกอบกบัประสบปัญหาภาวะภยัแล้งท�าให้ประมงพืน้บ้านหาปลาได้น้อยลง	กลุม่

ผูน้�าและกลุม่อนรุักษ์ในชมุชนบ้างปางมดแดงหลังจากได้แลกเปลีย่นสถานการณ์ในลุม่น�า้อิง

กับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดน่านจึงได้น�าเอาแนวคิดในการ

จดัท�าเขตอนุรกัษ์พนัธ์ุปลาประกอบกบัองค์ความรูเ้ดมิในการวางโข่เพือ่เพิม่ประชากรปลาใน

แม่น�้าอิงมาจัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ในขึ้นในชุมชนของตัวเอง	 โดยใช้กลไกการประชุมหารือ

ร่วมกบัผูน้�าและสมาชกิในชมุชน	ขณะน้ันมทีัง้กลุม่คนท่ีสนบัสนนุ	และกลุม่คนคดัค้านไม่อยาก

ให้ท�า	เนื่องจากมองว่าถ้าท�าเขตอนุรักษ์แล้วจะไม่มีพื้นที่หาปลา	ในท้ายสุดมติที่ประชุมสรุป

ให้จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 เนื่องด้วยเสียงข้างมากของชุมชน	 โดยมีมติให้ตั้งเขตอนุรักษ์

พันธุ์ปลาขึ้น	2	จุด	คือ	เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง	หมู่	9	ประมาณ	830	เมตร	และ

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านนาเจริญ	หมู่	6	ประมาณ	800	เมตร

การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อน�าไปสู่เศรษฐกิจในชุมชน 

ในช่วงปีแรกและปีที	่2	ชมุชนได้จดักจิกรรมสบืชะตาแม่น�า้และมกีารปล่อยปลาอย่างต่อเนือ่ง	

ในปีที่	 3	 เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเขตอนุรักษ์มีปลาเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	 สังเกตได้จาก

ชาวบ้านสามารถจบัปลาได้ง่ายขึน้บรเิวณรอบๆ	เขตอนุรักษ์	และมีปลาขึน้มาปรากฎบนผวิน�า้

จ�านวนมากอย่างเห็นได้ชดั	ท�าให้ชาวบ้านทีม่คีวามเห็นต่างในทีป่ระชมุเมือ่คร้ังเร่ิมต้นเปล่ียน

มาสนับสนุนกิจกรรมการท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 รวมไปถึงการขยายผลความส�าเร็จไปสู่

บ้านนาเจริญ	 หมู่	 13	 ในปี	 2548	 ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกับบ้านปางมดแดง	 หมู่	 9	 โดย

บ้านนาเจริญ	หมู่		13	ได้จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในล�าน�้าอิงความยาว	400	เมตร	จากการ

เห็นผลความส�าเร็จของบ้านปางมดแดง	หมู่	9

ต่อมาในปี	 2549	 ชุมชนปางมดแดงหมู่	 9	 ได้หารือในที่ประชุมวางแผนการหาทุนเพ่ือใช้ใน

การพัฒนาหมูบ้่านและเพ่ือพิสูจน์ผลของการท�าเขตอนรัุกษ์ให้กบัผู้ทีย่งัมคีวามเห็นต่าง	ซึง่ใน

ที่ประชุมได้มีมติให้เปิดการขายบัตรจับปลาในเขตอนุรักษ์	 โดยมีการแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น	

2	ส่วน	ครึง่หนึง่ให้ชาวบ้านซือ้บตัรลงหาปลาเพ่ือน�ารายได้มาพัฒนาหมูบ้่าน	อกีคร่ึงหนึง่สงวน

ไว้ไม่ให้มีการจับปลา	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งพื้นที่เขตอนุรักษ์เป็นสองส่วน	 คือ	 เขต

อนุรักษ์แบบถาวร	และเขตอนุรักษ์แบบกึ่งถาวร	(เปิดให้มีการจับปลาได้บางช่วง)

การจัดการเขตอนุรักษ์ บ้านปางมดแดงหมู่ 9

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดงหมู่	 9	 มีระยะทาง

ประมาณ	830	ม.	มีความกว้างล�าน�้าเฉลี่ย	37	ม.	ตั้งอยู่ใน

แม่น�้าอิงบริเวณสะพานข้ามแม่น�้าอิง	 โดยมีระยะด้านหน้า

สะพานประมาณ	280	ม.	และหลงัสะพานประมาณ	550	ม.

มีการตั้งคณะกรรมการดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 ทั้งหมด	

15	คน	ประกอบด้วย	ผู้ใหญ่บ้าน	1	คน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	

3	คน	สมาชิก	อบต.	2	คน	กรรมการคุ้มครองบ้าน	9	คน	

โดยมีกฎระเบียบ	คือ

1.	ห้ามน�าเครื่องมือและลักลอบจับปลาเด็ดขาด	ถ้าจับได้

ปรับ	5,000	–	10,000	บาท	ขึน้อยูก่บัอปุกรณ์ในการหาปลา

2.	หากมกีรณฝี่าฝืนซ�า้	ซ�้าครั้งที่	2	ปรบัเพิ่มเป็น	2	เท่า	หาก

ซ�้าครั้งที	่3	ให้ด�าเนินคดีตามกฎหมาย

3.	คณะกรรมการลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์ปรับเป็น	

2	เท่า		
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การขายบัตรจับปลา	 เป็นการเปิดให้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนสามารถจับปลาใน

เขตอนุรักษ์ได้	โดยการซื้อบัตรเข้าจับปลา	โดยราคาบัตรขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในการจับปลา	

โดยมีข้อก�าหนด	ดังนี้

						1.	ผู้ที่สามารถจับปลาในเขตอนุรักษ์ต้องซื้อบัตรจับปลา	โดยมีการก�าหนดอุปกรณ์จับ

ปลาได้เพียง	3	ชนิด	ซึ่งมีอัตราบัตรต่างกัน	ดังนี้	1)	แห	ราคา	500	บาท	2)	จ�๋า	ราคา	100	

บาท	3)	สวิง	ราคา	50	บาท	

							2.	ระยะเวลาในการหาปลา	1	วัน	ตั้งแต่เวลา	9.00	น.	ถึง	16.00	น.

ผลที่ได้จากการขายบัตรในครั้งนี้ 

1.	สามารถหาทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน	จ�านวน	40,000	บาท

2.	คนในชุมชนสามารถจับปลาได้จ�านวนมาก	เป็นอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

3.	สามารถพิสูจน์ผลของการท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	โดยสามารถจับปลาได้เป็นจ�านวนมาก	

มีปลาขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น	เช่น	ปลาค้าว	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังพบปลาที่เคยหายไปกลับเข้ามา

ในเขตอนุรักษ์	เช่น	ปลาคัง	และปลาค้าว	เป็นต้น

ผลกระทบและข้อเสียของการขายบัตร

1.	ยากต่อการควบคุมปริมาณคนที่เข้าไปจับปลา	เนื่องจากมีคนแอบเข้าไปจับปลาโดยไม่ซื้อ

บัตรเข้า

2.	รายได้ที่เกิดจากการขายบัตรไม่แน่นอน	เสี่ยงต่อรายได้ไม่ตรงตามเป้าที่ก�าหนดไว้

3.	ปลาลดจ�านวนลง	และหายไปจากพื้นที่	

หลังจากเว้นช่วงหลังจากเปิดให้มีการจับปลามาได้เป็นระยะเวลา	5	ปี	บ้านปางมดแดง

ได้มกีารประชมุหารอืกนัอกีครัง้เพือ่หาเงนิเข้ากองทนุหมูบ้่าน	โดยจากบทเรยีนทีผ่่านมา

ท�าให้ชุมชนมีมติท�าการเปิดประมูลปลาในเขตอนุรักษ์แทนการขายบัตร	

การประมูลปลาในเขตอนุรักษ์ เป็นการเปิดให้คนในชุมชนรวมตัวกันประมูลปลาในเขต

อนรุกัษ์	ซึง่สามารถจบัปลาในช่วงระยะเวลาหนึง่	โดยจะท�าการเปิดประมลูในช่วงเดอืน

มกราคม	 เมื่อได้ผู้ประมูลแล้ว	 จากนั้นก็ปล่อยให้ผู้ประมูลจัดการเขตอนุรักษ์	 โดยส่วน

ใหญ่ผูป้ระมลูจะท�าการวางโข่ตามทีต่่างๆ	ในเขตอนรุกัษ์กึง่ถาวร	(ส่วนเขตอนรุกัษ์ถาวร

จะไม่ให้ท�าการจับปลา)	 จากนั้นเมื่อน�้าลดในช่วงฤดูแล้ง	 ก็เปิดให้ผู้ประมูลสามารถจับ

ปลาได้ในระยะเวลา	1	เดือน	ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม	

โดยมีข้อก�าหนดการประมูล	ดังนี้

						1.	ผู้ประมูลต้องเป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้น

					2.	การก�าหนดราคาประมูลขั้นต้นให้กรรมการผู้ดูแลเป็นผู้ก�าหนด	จะประกาศราคาใน

สิ้นเดือนธันวาคม	และเปิดประมูลในช่วงเดือนมกราคมหรือตามวันเวลาที่กรรมการก�าหนด

						3.	การเปิดประมูลแต่ละครั้งทิ้งระยะห่าง	4-5	ปี

						4.	ให้ระยะเวลาผู้ประมูลหาปลา	1	เดือน	ประมาณเดือนเมษายน	หรือ	พฤษภาคม

						5.	ไม่ขายปลาในราคาที่แพงมากเกินไป

ผลที่ได้จากการประมูล

1.	ได้จ�านวนเงนิมากกว่าการขายบตัรจบัปลา	โดยในคร้ังแรก	(ปี	2549)	ได้เงนิ	125,000	บาท	

ต่อมาในปี	2554	ได้เงน	125,000	บาท	และในปี	2558	ได้เงิน	151,000	บาท

2.	การจัดการควบคุมดูแลง่ายและสะดวกกว่าการขายบัตร

ผลกระทบและข้อเสียของการประมูล

1.	เนือ่งจากการประมลูสามารถจบัปลาเป็นระยะเวลานาน	และไม่จ�ากดัประเภทของอปุกรณ์

จับปลา	 ท�าให้ผู้ประมูลสามารถจับปลาได้เป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลาในน�้าอิงลด

จ�านวนลงมากกว่าการขายบัตรจับปลาที่เปิดให้จับปลาเพียง	1	วันและจ�ากัดอุปกรณ์จับปลา

2.	การฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพื่อให้ปลากลับมาอยู่ในเขตอนุรักษ์ใช้ระยะเวลานาน

3.	เนื่องจากปลาในเขตอนุรักษ์ลดลง	ท�าให้ปลาที่กระจายออกสู่ภายนอกเขตอนุรักษ์	รวมไป

ถึงปลาท่ีจะกระจายไปสู่หนองน�้าและนาข้าวลดปริมาณลง	 ท�าให้กลุ่มประมงหรือผู้หาปลา

รายอื่นหาปลาได้น้อยลง
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บทเรียนและปัจจัยความส�าเร็จ

1.	ผูน้�าชมุชนและคณะกรรมการมจีติด้านการอนุรกัษ์

2.	 โอกาสของคนในชุมชนที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

สถานการณ์และแนวทางในด้านการอนรุกัษ์กบัหน่วย

งาน	องค์กรภายนอก	อีกทั้งยังได้มีโอกาสไปศึกษาดู

งานด้านการอนุรักษ์

3.	ท�างานอย่างโปร่งใส	มกีารช้ีแจงและมกีระบวนการ

สร้างความเข้าใจภายในชุมชน

4.	 ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้น�าชุมชน	 และใช้กระบวนการประชุมเพื่อลงมติใน

การตัดสินใจ

5.	 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เฒ่าผู ้แก่หรือผู ้มี

ประสบการณ์

	 ชุมชนมีแผนจะจัดท�าเขตอภัยทานเป็นระยะทาง	150	เมตร	บริเวณ

ทางลงแม่น�้าอิงของวัด	และจะท�าเป็นเขตอนุรักษ์ถาวร	(จะไม่มีการประมูล)	มี

การสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณเขตอนุรักษ์

พนัธุป์ลา	การยกระดบักลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์พืน้บ้าน	เช่น	กลุม่ท�าแจ่วบอง	ให้

มีความเข้มแข็ง

แนวทางการยกระดับ
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ชมุชนเวียงใต้เดิมขึ้นกับหมู่ที่	1	ต�าบลเวียงเทิง	ต่อมาแยกจากหมู่ที่	1	เป็นหมู่ที	่15	ต�าบล

เวียง	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย	เป็นชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของอ�าเภอเทิงตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน		มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน	ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่	มีก�าแพงดินล้อมรอบ	มี

แม่น�้าลาวไหลผ่านหมู่บ้าน	 และไหลไปบรรจบแม่น�า้อิงทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเรียกว่า	

สบลาว	ในบริเวณหลงัเทศบาลต�าบลเวยีงเทงิ	มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ	302	ไร่	พืน้ทีส่่วนใหญ่

ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของประชาชน	 พ้ืนท่ีรอบนอกจะเป็นสวนไร่นาของชาวบ้านและพ้ืนท่ีว่าง

ประกอบด้วยทีร่าชพัสด	ุเดมิพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลจะใช้ประกอบการเกษตรกรรมสลับทีอ่ยูอ่าศัย		

ปัจจุบันได้ลดจ�านวนลงเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท

บา้นเวียงใต้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลเวียงเทิง	มี	มีประชากรจ�านวน	905	คน	มีครัวเรือน

จ�านวน	242	ครัวเรือน		ลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท	คนในชุมชนจึงมีการประกอบ

อาชีพที่หลากหลาย	 เช่น	ค้าขาย	รับราชการ	 เกษตรกรรม	ท�าประมง	รับจ้าง	 ธุรกิจหอพัก	

ที่พักรีสอร์ท	เป็นต้น	การปกครองในหมู่บ้านเวียงใต้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	มีผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่

แยกหมู่บ้านมาในปีพ.ศ.	2531	จ�านวน	5	คน	โดยมีผู้ใหญ่บ้านหญิงคือ	นางสาวเฉลียว		ณ	

น่าน	ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน	2	สมัย	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2551	จนถึงปัจจุบัน		
	

แมน่�้าอิงและแม่น�า้ลาวเป็นแหล่งน�า้สายหลักที่ชุมชนน�ามาใช้ท�าเกษตร	น�้าประปา	และเป็น

แหล่งอาหารของคนในชุมชน	 ซ่ึงคนในชุมชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์แม่น�้าทั้งสองสายมาช้านาน	

มีวิถีชีวิตและอาชีพที่สัมพันธ์กับสายน�้า	 การท�าประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่หาอยู่หากินกับ

แหล่งน�้าทั้งสองสายมาเนิ่นนาน	 แม้ว่าปัจจุบันบ้านเวียงใต้มีวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป	 มีความเป็น

เมอืงมากขึน้	เนือ่งจากชมุชนเวยีงใต้เป็นชมุชนทีต่ัง้อยูศ่นูย์กลางของอ�าเภอเทงิ	เป็นลักษณะ

ของก่ึงเมืองกึ่งชนบท	 การขยายตัวของเมืองที่เป็นย่านศูนย์การค้า	 ตลาด	 สถานที่ราชการ	

สถานศึกษา	มีหอพัก	ท�าให้มีคนต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยในชุมชนมากขึ้น	การประกอบอาชีพ

ของคนบ้านเวียงใต้	 แต่คนในชุมชนบางส่วนยังยึดอาชีพหาปลา	บางคนเมื่อมีเวลาว่างจาก

อาชีพหลักก็มาหาปลา	เก็บผักริมน�้า	แม่น�า้ลาวที่ไหลผ่านในหมู่บ้านเวียงใต	้		

บ้านเวียงใต้    

“บทบาทผู้หญิง – ชาย ในการจัดการ     

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า”

บ้านเวียงใต้	หมู่	15	ต.เวียง	อ.เทิง	จ.เชียงราย	เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท	ที่มี

น�้าลาวและน�้าอิงไหลผ่านชุมชน	 คนในชุมชนพึ่งพิงแม่น�้าท้ังสองมาช้านาน	ทั้ง

เพือ่อปุโภคบรโิภค	การเกษตรและการหาปลา	จากวกิฤตปลาในธรรมชาตลิดลง

ท�าให้การหาปลาล�าบากมากขึน้	คนในชุมชนจงึได้จดัท�าเขตอนรุกัษ์พนัธุป์ลาข้ึน

ในชุมชน	โดยมีการแบ่งบทบาทหญิง-ชาย	ในการจัดการเขตอนุรักษ์จนประสบ

ความส�าเร็จ
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บทบาทหญิงชายในการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์

พันธุ์สัตว์น�า้บ้านเวียงใต้

การท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้ในยุคของแม่หลวง

เฉลียว	ณ	น่าน	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2553		เกิดจากสภาพปัญหาการ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชนคือ	 การท�าประมงหาปลาและ

สัตว์น�้าในแม่น�า้ลาว	และแม่น�้าอิง	เพื่อการด�ารงชีพ	ได้รับผลก

ระทบจากการลดลงของพันธุ์ปลาในแม่น�้าลาว	 เนื่องมาจากมี

การท�าประมงมากขึ้น	การหาปลาที่ผิดประเภท	การใช้อุปกรณ์

หรอืเครือ่งมือในการจบัปลาทีผ่ดิกฎหมาย		แหล่งทีอ่ยูอ่าศยัและ

แหล่งอาหารของปลามีน้อยลง	 คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ

กันในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชน	 การขยาย

พื้นที่ทางการเกษตรตามจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น	และการส่ง

เสริมการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวของภาครัฐ	ส่งผลให้ชาวบ้านมีราย

ได้ลดลง	อีกทั้งทุนในการประกอบอาชีพมีน้อย	และไม่มีอาชีพ

เสริมท่ีแน่นอน	 	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 คณะกรรมการ

หมูบ้่านและคนในชมุชนได้มกีารประชมุเพือ่หาทางแก้ไขปัญหา

ทีเ่กดิขึน้	โดยมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า	ควรก�าหนดให้มเีขตอนรัุกษ์

พันธุ์ปลาในล�าน�้าลาวที่ไหลผ่านหมู่บ้านขึ้นในบริเวณท่าขี้เหล็ก	

ซึ่งเป็นจุดที่เดิมที่เคยท�าเขตอนุรักษ์ฯ	เมื่อปีพ.ศ.	2542	ซึ่งผ่าน

ปัญหาอุปสรรคมานานัปการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เข้าใจ

ของคนในชุมชน	

ในการประชุมมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในส่วนหนึ่ง	บางส่วนไม่เห็นด้วย	เพราะเป็นที่ท�ามาหากิน	

ท�าไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์	แต่คณะกรรมการได้ให้เหตุผลในการท�าเขตอนุรักษ์		ในระยะแรก

นัน้ก�าหนดพ้ืนทีร่ะยะ	200	เมตร	เพ่ือทดลองท�าเขตอนรัุกษ์	มกีฎระเบยีบ	มกีารประชาสัมพนัธ์	

ติดป้ายประกาศเพื่อให้ชาวบ้านรับทราบ	จากการทดลองประมาณ	6	เดือนพบว่ามีปลาเพิ่ม

มากขึ้น	และชาวบ้านบางส่วนขอให้ขยายเขตอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอีก	โดยไม่มีใครคัดค้าน	จึงได้มี

การขยายเขตอนุรักษ์ฯ	ไปจนถึงหลังวิทยาลัยการอาชีพเทิง	เป็นระยะทาง	500	เมตร

จากความส�าเร็จในการจัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่มีปริมาณ	 และพันธุ์ปลาที่หายไป

กลับคืนมา	 ชาวบ้านสามารถหาปลา	 และสัตว์น�้าเพ่ือบริโภคและจ�าหน่ายได้	 	 ผลจากการ

ด�าเนินงานดังกล่าว	ท�าให้มีหน่วยงานกรมประมงเข้ามาสนับสนุนการด�าเนินงานเขตอนุรักษ์

พันธุ์ปลา	และขยายกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ.	2557	เป็นช่วงที่แม่หลวงเฉลียว	ณ	น่าน	

ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผูใ้หญ่บ้านอกีครัง้	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชมุชาวบ้านได้ยกระดบั

จากเขตอนุรักษ์ฯ	 เป็นแหล่งเรียนรู้	 มีการท�าป้ายประชาสัมพันธ์	 การจ�าหน่ายอาหารปลา	

การปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเขตอนุรักษ์ฯ	 ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 การเปิดตลาด

ขายอาหารทุกวันเสาร์	

ชุมชนบ้านเวียงใต้	เด็กเยาวชนและผู้ชาย	ออกไปเรียนและไปท�างานต่างถิ่น	ท�าให้ประชากร

ที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	ส่งผลให้หลายกิจกรรมมีการด�าเนินงานโดยผู้หญิง	ในการ

จัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ามีการด�าเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมทั้งหญิงชายในชุมชน	 มี

การแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการด�าเนินกิจกรรม	 ผู้หญิงมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วย

งานภาครัฐ	ภาคสังคม	และจัดการด้านการเงินการคลัง	ฝ่ายวัฒนธรรม	มีการรวมตัวกันท�า

กิจกรรมร้องเพลง	 ร�าวงประยุกต์	 ซึ่งรายได้จากการเหมาร�าวงและการขายพวงมาลัยน�ามา

บริหารจัดการในชุมชน	เช่น	ค่าน�้า	ค่าไฟ		รางวัลเล็กๆ	น้อยๆ	ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน	เช่น	

ใบประกาศกิติคุณ
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กระบวนการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ปจัจุบันเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้	 	 ได้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นเขตอนุรักษ์แบบ

ถาวร	 โดยห้ามมิให้จับสัตว์น�้าในพื้นที่อนุรักษ์โดยเด็ดขาด	 เพื่อสงวนให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	

และแหล่งแพร่พันธุ์ปลาและสัตว์น�้าอื่นๆ	และมีการด�าเนินกิจกรรมอนุรักษ์	 เช่น	การปล่อย

ปลา	การท�าแหล่งที่อยู่อาศัย	 และแหล่งวางไข่ของสัตว์น�้า	 (โข่)	 โดยน�าตอไม้หรือซากต้นไผ่

มาทิ้งลงในแม่น�้า	 การสืบชะตาแม่น�้าลาว	 เป็นต้น	 รวมทั้งมีตลาดนัดจ�าหน่ายอาหารทุกๆ	

วันเสาร์ตอนเย็น	 และท�ากองทุนอาหารปลา	 ซึ่งกรรมการจะไปซื้ออาหารปลามาขายใส่ถุง

แบ่งขาย	ให้กับชาวบ้านทีม่าเทีย่วตลาดวนัเสาร์	นอกจากน้ีได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ของกรมประมงน�าพันธุ์ปลามาปล่อยเพิ่มเติม		

การบรหิารจดัการเขตอนรุกัษ์พนัธุป์ลาในล�าน�า้ลาว	บ้านเวยีงใต้	ด�าเนนิงานโดยกลุม่อนรุกัษ์

พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้	 ต�าบลเวียง	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 	 จัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือน

กรกฎาคม	พ.ศ.2557		มคีณะกรรมการกลุม่	จ�านวน	13		คน		มกีรรมการทีเ่ป็นผูห้ญงิทัง้หมด	

6	คน	รวมผู้ใหญ่บ้านด้วย	ส่วนอีก	7	คนที่เหลือเป็นกรรมการผู้ชาย	การคัดเลือกกรรมการใช้

วิธีคัดเลือกมาจากตัวแทนของกลุ่มในชุมชน	 เช่น	 ประธานแม่บ้าน	 ประธานอาสาสมัคร

สาธารณสขุ	(อสม.)	ได้เสนอตวัแทนของกลุม่	แล้วคัดเลอืกโดยการลงคะแนนเสยีง	ซึง่กรรมการ

ที่เป็นผู้หญิงจะเป็นกรรมการฝ่ายการเงินการคลัง	ฝ่ายวัฒนธรรม	ฝ่ายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ	

ด้านสาธารณสุข	 และด้านการพัฒนาสตรี	 ส่วนกรรมการท่ีเป็นผู้ชายจะเป็นกรรมการฝ่าย

อ�านวยการปฏคิม	ฝ่ายดูแลความสงบเรยีบร้อย	ด้านแผนพฒันา	จะเหน็ได้ว่ามกีารแบ่งบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคนตามศกัยภาพ	ความถนดั	และตามลกัษณะของ

งานซึ่งเป็นการแบ่งงานกันท�าระหว่างเพศหญิงและเพศชาย	

ด้านการท�างานพัฒนาชุมชน	ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานกรรมการ	ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ

ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น	 โดยผู้หญิงสามารถออกความคิดเห็นได้ไม่ต่างจากผู้ชาย	

ไม่มกีารปิดกัน้	แต่รับฟังความคดิของทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย	เพือ่น�าข้อเสนอเหล่านัน้มาปรบัปรงุ

การพัฒนาหมู่บ้าน	 บทบาทหญิง-ชายในการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าก็เช่น

เดยีวกนั	มกีารแบ่งงานกนัท�าเช่นเดียวกบังานพฒันาชมุชนด้านอืน่ๆ	โดยมกีารตัง้กลุม่อนรุกัษ์

พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้			มีคณะกรรมการกลุ่ม	จ�านวน	13	คน	ในการท�ากิจกรรมแต่ละครั้ง	

เช่น	คณะกรรมการกลุ่มจะมีการประชุมเตรียมงาน	การแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	

การท�างานในรูปแบบคณะกรรมการ	 เป็นกลไกในการเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้หญิงใน

การตัดสินใจ	 การแสดงความคิดเห็น	 และการมีส่วนร่วมในท่ีประชุม	 ซึ่งการท�างานให้เกิด

การยอมรับจากคณะกรรมการคนอื่น	 และคนในชุมชนนั้น	 จะต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติ

ด้วยใจ	มคีวามมุ่งมัน่ในการท�างาน	ไม่เกีย่งงาน		ท�างานตามหน้าที่ๆ ได้รบัมอบหมายจนประสบ

ผลส�าเร็จ	เม่ือท�าบ่อยครัง้จนเป็นนสิยั	ชาวบ้านท้ังหญงิและชาย	และคณะกรรมการกย็อมรบั

ในความสามารถของผู้หญิง

กฎระเบียบในการจัดการเขตอนรุกัษ์พันธ์ุสตัว์น�า้

ในการจัดการฯ	 มีการก�าหนดกฎระเบียบข้อบังคับใน

การปฏิบัติเพ่ือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

พ้ืนที่เขตอนุรักษ	์ กฎระเบียบในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์

สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้นั้น	 เป็นระเบียบที่อยู ่ภายใต้บันทึก

ข้อตกลงการปฏิบัติงานในโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ประมงโดยชุมชนระหว่างศูนย์บริหารการประมงน�้าจืด

ภาคเหนือตอนบน	ล�าปาง	ส�านักงานประมงจังหวัดเชียงราย	

และส�านักงานประมงอ�าเภอเทิง	 กรมประมงกับคณะ

กรรมการโครงการเสริมสร้างการจัดการประมงโดยชุมชน	

ดังนี้	 ห้ามท�าการประมงในเขตอนุรักษ์ด้วยเคร่ืองมือประมง

ทุกประเภท	ผู้ใดฝ่าฝืนจับได้ครั้งแรกปรับ	5,000	บาทพร้อม

บันทึกไว้เป็นหลักฐาน	ครั้งที่	2	ปรับ	10,000	บาท	และทาง

หมูบ้่านไม่ให้ความช่วยเหลือเร่ืองต่างๆ	ครัง้ท่ี	3	ปรบั	15,000	

บาท	 พร้อมน�าตัวส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนินคดี	 และทาง

หมู่บ้านไม่ให้ความช่วยเหลือเร่ืองต่างๆ	 ถ้าเป็นคนนอก

หมู่บ้าน	น�าตัวส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนินคดี

นอกจากนี้	 ชุมชนยังได้จัดเวรยามเฝ้าระวังหมู่บ้าน	 บริเวณ

เขตอนรุกัษ์และบรเิวณโดยรอบหมูบ้่าน	ด�าเนนิงานชดุรกัษา

ความสงบของหมู่บ้าน	(ชรบ.)	ผลของการท�าเขตอนุรักษ์ฯ	

ส่งผลให้ปลาและสตัว์น�า้มจี�านวนเพิม่มากขึน้	เกดิความสมดลุ

ของระบบนิเวศ	และความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน	
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ผลที่เกิดขึ้นจากการท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า

1.		ด้านระบบนเิวศ	ท�าให้พนัธุป์ลาและสตัว์น�า้มจี�านวนเพิม่มากขึน้	เนือ่งจาก

มีแหล่งที่อยู ่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์	 ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์และ

ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติในแม่น�้าลาว	และแม่น�า้อิง

2.	 ด้านเศรษฐกิจ	 ชาวบ้านท่ีเป็นชาวประมงมีรายได้จากการหาปลามา

จ�าหน่าย	และสามารถหามาเป็นอาหารในครัวเรือนอีกได้ตลอดทั้งปี	 ส่งผล

ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน

3.	ด้านสังคม	เกิดการเสริมสร้างความสามัคค	ีและการมีส่วนร่วมของคนใน

ชมุชนในการร่วมคดิ	ร่วมตดัสนิใจ	ร่วมลงมอืปฎบิติั	และร่วมรับผลประโยชน์

จากการจดัท�าเขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้	นอกจากน้ีในบรเิวณเขตอนรุกัษ์พนัธุ์

สตัว์น�า้ยังเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของครอบครวั	สถานทีอ่อกก�าลงักาย

ให้คนในชุมชน	 และคนนอกชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์	 มีการท�ากิจกรรม

ร่วมกัน	ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ของคนร่วมกัน

4.	ด้านวฒันธรรมประเพณ	ีเขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้บ้านเวยีงใต้ได้ก่อให้เกดิ

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	 มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงทุกเดือน

พฤศจิกายนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับเทศบาลต�าบลเวียงเทิง	

นอกจากนีย้งัมกีารจดักจิกรรมสบืชะตาแม่น�า้	การสืบชะตาเขตอนรุกัษ์พนัธุ์

สัตว์น�้าที่เกิดมาจากการประยุกต์ประเพณีสืบชะตาของคนล้านนามาใช้ใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.		ด้านการเรียนรู้	เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�า้บ้านเวียงใต้ถือเป็นต้นแบบของ

แหล่งเรียนรู้แห่งหนึง่ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินลุ่มน�า้องิ	มอีงค์กร

ภาคประชาชน	หน่วยงานภาครัฐ	องค์กรพัฒนาเอกชน	เครือข่ายต่างๆ	และ

นักเรียน	นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน	เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้ยังเป็นการขยายแนวคิด	และแนวปฏิบัติใน

การจัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าไปสู่ชุมชนอื่นๆ	ในลุ่มน�า้อิงอีกด้วย

ปัจจุบัน	 บ้านเวียงใต้ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในโครงการเสริมสร้าง

การจัดการประมงโดยชุมชนระหว่างศูนย์บริหารการประมงน�้าจืดภาคเหนือตอนบนล�าปาง	

ส�านักงานประมงจังหวัดเชียงราย	 และส�านักงานประมงอ�าเภอเทิง	 กรมประมงกับ

คณะกรรมการโครงการเสรมิสร้างการจดัการประมงโดยชมุชน	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้เกดิ

กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน�้าในแม่น�้าลาว	 หมู่	 15	 บ้านเวียงใต	้

ต�าบลเวียง	อ�าเภอเทิง	ดังต่อไปนี้

ข้อ 1	ให้กรรมการประมงชุมชนบริเวณแม่น�า้ลาว	หมู่ที่	15	

บ้านเวียงใต้	 	 ต�าบลเวียง	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 มี

หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการแหล่งน�า้บรเิวณแม่น�า้ลาว	หมูท่ี่	

15	บ้านเวียงใต	้	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเทิง

ข้อ 2	 ให้จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าในแม่น�้าลาว	 หมู่ที่	

15	 บ้านเวียงใต้	 	 จากต้นน�้าคือสถานีสูบน�้า	 หลังวิทยาลัย

การอาชพีเทงิ	ถงึสะพานข้ามแม่น�า้ลาว	ระยะทาง	800	เมตร	

พร้อมกับติดตั้งป้ายโครงการเสริมสร้างการจัดการประมง

โดยชุมชน	

ข้อ 3	ประชาสัมพนัธ์และขอความร่วมมอืห้ามท�าการประมง

ในเขตอนุรักษ์ด้วยเครื่องมือประมงทุกประเภท	 ผู้ใดฝ่าฝืน

จบัได้ครัง้แรกปรบั	5,000	บาทพร้อมบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน	

ครัง้ที	่2	ปรับ	10,000	บาท	และทางหมูบ้่านไม่ให้ความช่วย

เหลือเรื่องต่างๆ	ครั้งที	่3	ปรับ	15,000	บาท	พร้อมน�าตัวส่ง

เจ้าหน้าทีต่�ารวจด�าเนนิคด	ีและทางหมูบ้่านไม่ให้ความช่วย

เหลือเรื่องต่างๆ	ถ้าเป็นคนนอกหมู่บ้าน	น�าตัวส่งเจ้าหน้าที่

ต�ารวจด�าเนินคดี

ข้อ 4	ขอให้คณะกรรมการขับเคลือ่นโครงการเสริมสร้างการ

จัดการประมงโดยชุมชน	ด�าเนินงานอยย่างต่อเนื่องเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป	
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บทเรียนและปัจจัยความส�าเร็จ

1.	 ความตระหนักของคนในชุมชนที่ต้องการเห็นระบบนิเวศท่ีมี

ความสมบรูณ์ของปลาและสตัว์น�า้ในแม่น�า้ลาว	และแม่น�า้องิกลบัคนืมา

ดงัเดมิ	ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้คนในชมุชนจากการหาปลามาจ�าหน่าย	

และบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

2.	 การมีผู ้น�าชุมชนทั้งหญิงและชายท่ีมีความเข้มแข็ง	 มีศักยภาพ	

มีวิสัยทัศน์	 ใช้ข้อมูลความรู้ในการตัดสินใจท�ากิจกรรม	 และสามารถ

สร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชน	 การอธิบายถึงประโยชน์ของ

การอนรุกัษ์	น�ามาสูก่ารมส่ีวนร่วม	การเหน็ความส�าคญั	และเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า

3.	คณะกรรมการชุมชนทั้งหญิงและชายมีการท�างานเป็นทีม	การแบ่ง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	แต่ละคนตามความ

สามารถที่ชัดเจน	เช่น	การประสานงานภายในชุมชน	การประสานงาน

กับหน่วยงานภายนอก	 การเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังดูแล	 ปกป้อง

การลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	

4.	การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการ	การดูแลรักษาเขตอนุรักษ์

พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้	ร่วมกับแกนน�าชุมชน

5.	การได้รับสนบัสนุนและหนนุเสรมิจากหน่วยงานภายนอก	ทัง้ภาครฐั	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านวิชาการ	

ข้อมูล	 ความรู	้ การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ	 งบประมาณ	 รวมทั้ง

การสื่อสารข้อมูลชุมชนต่อสาธารณะ
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บ้านวังศิลา    

“การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม 

เพื่ออนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า”

บ้านวังศิลา	หมู่ที่	8	ต.สันมะค่า	อ.ป่าแดด	จ.พะเยา	เป็นชุมชนชาวอีสานที่มา

ตั้งถิ่นฐานในลุ ่มน�้าอิงตอนกลาง	 มีพ้ืนที่อยู ่ติดกับเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า

ทับพญาลอ	 ซึ่งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายของพืชและสัตว์	 สัตว์ที่

เด่นในพื้นที่คือ	 นกยูง	 คนในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับ

พญาลอและเทศบาลต�าบลสนัมะค่า	ช่วยกนัดแูลพืน้ทีป่่าโดยการจัดตัง้ป่าชมุชน

และหาแนวทางในการจัดการสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างสันติ

ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 ชาวบ้านได้เข้าไปท�ากิน	 ท�าไร่	 ท�าสวนล�าไย	 ปี	

พ.ศ.	2530	ได้มกีารปลกูต้นหม่อนเลีย้งไหมบกุรกุล�า้เข้าไปในเขตป่า	เมือ่เริม่มคีนบกุรกุเข้าไป	

คนอืน่กท็�าตาม		จงึมกีารประชมุตกลงในประชาคมของหมูบ้่าน	มนีโยบายปล่อยให้ป่าขึน้เอง

ตามธรรมชาติ		ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วย	

ปี	พ.ศ.	2537-2539	แกนน�าชุมชนวังศิลาร่วมกบัเทศบาลต�าบลสันมะค่า	ตอนนัน้เป็นองค์การ

บริหารส่วนต�าบลสันมะค่า	ได้มีแนวคิดในการจัดการป่าในรูปแบบป่าชุมชน	โดยการท�าป้าย

แนวเขตป่าชุมชน	 และน�าไปปักแนวเขต	 โดยขอข้ึนทะเบียนพื้นที่ป่าชุมชนกับกรมป่าไม	้

จ�านวน	100	ไร่	
	

ปี	พ.ศ.2546-2547	เจ้าหน้าทีข่องเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทบัพญาลอได้เข้ามาช่วยกนัพืน้ทีป่่า

เพือ่เตรยีมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสตัว์ป่า	มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู	ตดิป้ายกนัแนวเขตท�ากนิ

ของชาวบ้าน	ท�าความเข้าใจกับชาวบ้านที่มีพื้นที่สวนรุกเข้าไปในเขตป่ารายบุคคล	ในปีนี้ได้

ประกาศเป็นเขตพืน้ทีป่่าชมุชน	100	ไร่	เพือ่รกัษาป่าไม่ให้ชาวบ้านมกีารบกุรกุท�ากินเพิม่เตมิ	

และจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม	ทางวัดป่าวังศิลาได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าด้วย	พื้นที่ป่า

ที่วัดป่าวังศิลาดูแลรักษามีประมาณ	40-50	ไร่	ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาของป่าได้		แต่ชาว

บ้านไม่เข้าไปรบกวน	ซึง่เป็นผลดสี�าหรับป่าในบริเวณนัน้	ท�าให้มสัีตว์ป่า	และของป่าเพ่ิมกลับ

คืนเป็นจ�านวนมาก	

“	เขตห้ามล่าก็ถูกประกาศขึ้นมา ในช่วงปี 2555-2556 ได้ประกาศห้ามแบบจริงจัง โดยการ

เข้าหาชาวบ้านโดยวิธีอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และปลูกจิตส�านึก บอกถึงข้อดี

ข้อเสีย กว่าจะให้ชาวบ้านเห็นด้วยก็ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเข้าใจ เมื่อก่อนน�้าไหลทั้งปี 

เรยีกว่าร่องป่าซาง เมือ่ก่อนท�าประปาให้วดัป่า เดยีวนีไ้ม่มเีพราะน�า้ไม่ไหล ประปาไม่ไหล จงึ

ได้ยกเลิกไป และได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าที่น�้าไม่ไหล เพราะป่าเส่ือมโทรม เพราะชาวบ้าน

เข้าไปตัดต้นไม้ไปเผาถ่าน ช่วงประมาณ 20-30 ปีก่อนหน้านี้ เป็นอาชีพ จึงได้ขอร้องให้เลิก  

พูดกันนานอยู่ ”	(สัมภาษณ์:		ค�าพัน	วิเศษภักดี	ผู้ใหญ่บ้านวังศิลา	หมู่ที	่8	ต�าบลสันมะค่า)



36 37

ป	ี พ.ศ.	 2555-2556	มีงบประมาณท�าฝายชะลอน�้าที่ร่องป่าซาง	ท�าให้ป่ามีความชุ่มชื้นขึ้น	

และมีแผนท�าแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ	 โดยการปลูกต้นไม้หลาย	 ๆ	 ชนิด	 เพื่อท�าเป็น

แหล่งศึกษาธรรมชาติ	 รวมถึงแหล่งสมุนไพรด้วย	 การปลูกผักหวาน	ปลูกต้นห้า	 ต้นไม้ชนิด

อื่นๆ	เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างสัตว์ป่า	เช่น	ลิง	นกยูง	ฯลฯ	และพื้นที่ของชาวบ้าน		

ป	ี พ.ศ.	 2556-2557	 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ	 ได้ท�ากิจกรรมการเพาะช�าต้นไม้	 และ

ปลูกต้นไผ่รวกเป็นแนวเขตพ้ืนที่ป่าให้ชัดเจน	 โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน

บ้านวังวิทยา	 และคนในชุมชนวังศิลา	 รวมไปถึงชาวบ้านในต�าบลสันมะค่า	 ปัจจุบัน	 แต่ละ

หมู่บ้านที่อยู่ติดป่า	มีป่าชุมชนที่ต้องดูแลรักษา	 โดยการแบ่งเขตป่าชุมชนตามร่องน�้า	ต้นไม้

ในป่าชมุชนทีเ่สือ่มโทรมก�าลงัเจรญิเตบิโต	หมูบ้่านอืน่ในต�าบลสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้		

ไม่มีการห้ามหาของป่าข้ามป่า	สามารถหากินของป่าร่วมกันได้	

ในการจัดการป่าชุมชนของหมู่บ้านนั้น	 นอกจากจะมีคณะกรรมการในระดับชุมชนแล้ว	 ยัง

ได้มีการจดัการป่าในระดับต�าบลโดยจัดต้ังเป็นเครอืข่ายป่าชุมชนต�าบลสนัมะค่า	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	

2550	มีคณะกรรมการป่าชุมชน	มีแผนงานร่วมกัน	ในการดูแลรักษาป่าชุมชน	มีกฎระเบียบ

ป่าชุมชน	การจับกุมเมื่อมีคนลักลอบเก็บของป่า	ลักลอบตัดไม้	การท�าแนวกันไฟ		การเดิน

ตรวจป่า	 การส�ารวจป่าประจ�าเดือน	 	 การสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์	 ทางก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านอาสาท�าหน้าที่	 	 รวมถึงตัวแทนหมู่บ้านอื่น	 ๆ	 ที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ได้ให้

ความร่วมมือและเข้าร่วมด�าเนินการเป็นภาพรวมต�าบล	เพราะได้ใช้ประโยชน์จากป่าเช่นกัน	

การจัดการป่าชุมชนสู่การอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

จากการประกาศเขตห้ามล่าสตัว์ป่าทบัพญาลอ	เม่ือวนัที	่9	มกราคม	พ.ศ.2555	เน้ือที	่18,070	

ไร่	โดยมีความเป็นมาจากการที่ปี	พ.ศ.2546	ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่

รอบพืน้ทีป่่าแม่ลอยไร่	ป่าสักลอ	และป่าน�า้พงุ	ได้ร้องขอให้มกีารส�ารวจ	และประกาศให้พ้ืนที่

ป่าดงักล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่อทางราชการ	เน่ืองจากพืน้ทีป่่าดงักล่าวมสีภาพเป็นป่าที่

สมบูรณ์และพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์	 อีกท้ังยังมีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่

หลายชนิด	 โดยเฉพาะนกยูง	 ต่อมาส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงได้เข้าไปด�าเนินการตามขั้นตอน

การประกาศ	ให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ	เข้าไปด�าเนินการส�ารวจสภาพพื้นที่

บริเวณดังกล่าว	 รายงานให้ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า	 จากการส�ารวจพบว่าพ้ืนท่ีป่าดังกล่าวมี

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่ส�าคัญอยู่หลายชนิดเหมาะสมเป็น

อย่างยิ่งที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 ตลอดจนผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ตามขั้นตอนการเสนอจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	 รวมทั้งกรมป่าไม้

ได้พิจารณาแล้ว	ซึ่งต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	จึงได้ประกาศเป็นเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า	 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 และส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น�าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับดงักล่าวลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ใน	ปี		2555	ทัง้นี	้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทบัพญาลอ	

สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า		ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที	่15	(เชียงราย)	กรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	พื้นที่ป่าของเขตห้ามล่า

สัตว์ป่าทับพญาลอ	 เป็นพื้นที่ภูเขาและติดกับล�าน�้าอิงทางด้านทิศใต้	 ท�าให้มีสภาพแวดล้อม

ที่หลากหลาย	พบสัตว์ป่าท้องถิ่นหลายชนิด	จากการส�ารวจทั้งทางตรงและทางอ้อม	พบสัตว์

ป่าในพื้นที่จ�านวน	66	ชนิด	โดยจ�าแนกออกตามประเภทสัตว์ป่าดังนี้	สัตว์ป่าจ�าพวกเลี้ยงลูก

ด้วยนม	 จ�านวน	 16	 ชนิด	 สัตว์ป่าที่ส�าคัญในจ�าพวกนี้ได้แก่	 เลียงผา	 (Capricornis  

sumatraensis)	 อีเก้ง	 (Muntiacus  muntjak)	 หมาจิ้งจอก	 (Canis  aureus) และลิงวอก	

(Macaca   mulatta)	สัตว์ป่าจ�าพวกนก	จ�านวน	37	ชนิด	สัตว์ป่าที่ส�าคัญในจ�าพวกนี้ได้แก่	

นกยูง	(Pavo  muticus)	นกกระสานวล	(Ardea  cinerea)	และนกเป็ดแดง	(Dendrocygna 

javanica)	และสัตว์ป่าจ�าพวกเลื้อยคลาน	จ�านวน	13	ชนิด	ที่ส�าคัญในจ�าพวกนี้	ได้แก่	งูชนิด

ต่างๆ	แต่เน่ืองจากการคุกคามของมนษุย์	ตลอดจนภัยธรรมชาตแิละขาดการจดัการทีถ่กูต้อง

ตามหลักวิชาการ	 จึงท�าให้สัตว์ป่าหลายชนิดลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็ว	บางชนิดไม่สามารถ
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ตรวจพบได้แล้วในปัจจุบัน	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการคุ้มครองรักษาเพื่อให้สัตว์ป่า

เหล่านี้ได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยและมีโอกาสได้ขยายพันธุ์เพิ่มจ�านวนตามธรรมชาติต่อไป	

(แผนบริหารจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ,	มปป,)

พื้นที่โดยรอบของพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ	และพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังศิลา	ในรัศมี	

5	 กิโลเมตร	 พบว่ามีการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชาวบ้านวังศิลาส่วนใหญ่ในด้านเกษตรกรรม	

คือ	ปลูกพืชไร	่ปลูกไม้ผล	ยางพารา	ท�านา	บริเวณนี้จะพบสัตว์ป่าประเภทนกยูง	ลิง	ไก่ป่า

งูเหลือม	งูจงอาง	สุนัขจิ้งจอก	อย่างไรก็ตาม	สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนวังศิลาที่ผ่านมา	

ช่วงเดือนกรกฎาคม	 จะมีฝูงลิงป่าที่เข้ามาหากินตั้งแต่บริเวณวัดป่าวังศิลาออกไปถึงบริเวณ

สวนล�าไยของชาวบ้านที่อยู่ติดกับแนวเขตป่า	 โดยลิงได้มากินล�าไยของชาวบ้าน	 ท่ีผ่านมา

ชุมชนใช้วิธีการไล่	ซึ่งลิงก็จะออกจากป่าหากินตามข้างทางเมื่อถึงเวลา	ลิงจะออกมาจากป่า

ช่วงทีผ่ลล�าไยสุกเท่านัน้	ถงึช่วงหน้าแล้งลงิไม่ได้มารบกวน	เพราะอาหารในป่ายงัอดุมสมบรณ์ู	

ในระยะเวลา	2	ปีที่ผ่านมาพบว่าลิงออกมากินล�าใยในบริเวณสวนล�าไยของชาวบ้านที่ติดกับ

ป่า	แต่ไม่ได้เกิดความเสยีหายมากนกั	อย่างไรกต็ามในปีท่ีล�าไยมรีาคาสงู	ชาวบ้านได้แก้ปัญหา

ด้วยการไปเฝ้าสวนล�าไย	นอกจากปัญหาที่ลิงมากินล�าไยในสวนของชาวบ้านแล้ว	ในช่วงฤดู

แล้งที่เกิดไฟป่า	 จะมีงูที่หนีไฟป่าเข้ามาในหมู่บ้าน	 เช่น	 งูจงอาง	 ได้เลื้อยเข้ามาหลบในบ้าน	

ส่วนนกยูงจะพบตลอดแนวเขตห้ามล่าฯ	ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่านกยูงเป็นสัตว์ชั้นสูง	 เป็น

สัตว์คู่บารมีของพระราชา	 มีเทวดา	 อารักษ์	 คอยดูแลรักษา	 หากผู้ใดท�าอันตราย	 หรือล่า

นกยงู	จะมีอนัเป็นไปมภียัมาถงึตัวและคนใกล้ชดิ	จึงเป็นเหตผุลทีท่�าให้นกยงูสามารถอยูอ่าศยั

ได้อย่างปลอดภัย	และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้เป็นจ�านวนมาก

การแก้ไขปัญหาเร่ืองสัตว์ป่า	 โดยเฉพาะลิง	 ทางเขตห้ามล่าฯ	 ได้ประสานงานกับทางชุมชน

วังศิลา	และเทศบาลต�าบลสันมะค่า	ท�ากิจกรรมกันแนวเขตป่าให้มีความชัดเจน	การปลูกพืช

ท่ีเป็นอาหารสัตว์เสริมในป่าบริเวณอ่างเก็บน�้า	 เช่น	 กล้วย	 โดยปลูกกล้วยพื้นบ้านเป็น

แนวยาวตามร่องฝายชะลอน�้า	 นอกจากน้ีทางเขตห้ามล่าฯ	 ได้มีแนวคิดในการศึกษาและ

ทดลองเก่ียวกับอาหารลิง	 และการใช้แมลงประเภทผึ้งที่มีการวิจัยในสัตว์ใหญ่	 คือ	 ช้าง	

โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันกับชุมชนและเทศบาลสันมะค่า	 แต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ	

แต่หลักๆแล้วการจัดการลิงที่มากินล�าใย	 ได้เสนอแนะให้ชาวสวนที่อยู่ติดป่าเปล่ียนล�าใยมา

เป็นยางพาราหรือกล้วย	แต่การปลูกกล้วยนั้น	นอกจากลิงจะกินผลกล้วยแล้ว	ลิงจะหักโค่น

ต้นกล้วย	และหน่อกล้วย	อกีทัง้การเจรญิเตบิโตของกล้วยเป็นพชืทีโ่ตช้า	อาจจะต้องปลกูเป็น

จ�านวนมาก	ทั้งนี้ทางเขตห้ามล่าฯ	ยังไม่สามารถระบุจ�านวนลิงว่ามีกี่ตัว	รู้แต่เพียงว่าลิงมี	2	

ฝูง	แต่ฝูงลิงได้สร้างผลกระทบให้กับชุมชนถึงแม้จะไม่มากก็ตาม	

“งานด้านการอนรุกัษ์สตัว์ป่าเป็นของหน่วยงานต้องท่ีท�าเป็นหลัก และประสานงานกบัชมุชน 

การแก้ปัญหาเรื่องลิงต้องให้ได้ผลในระยะยาว เพราะในเขตห้ามล่าฯ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ซึง่มลีงิเป็นสตัว์ประจ�าถิน่ ถ้ามกีารเปิดรบันกัท่องเทีย่วอาจจะเกดิปัญหาคนกบัลงิขึน้ได้ เพราะ

นกัท่องเทีย่วอาจท�าให้เกดิการเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิของลงิ โดยน�าอาหารมาให้ ส่วนสตัว์

ป่าอื่นๆ ยังไม่เกินศักยภาพในการแก้ไข และยังไม่เกิดปัญหากับสัตว์ป่าอื่นๆ ซึ่งต้องมีการ

วางแผนต่อไป”	(สัมภาษณ์	:	เสกสรร	มูลอินต๊ะ	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ)
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน 
 

1.	ด้านระบบนิเวศ	การดูแลรักษาป่าในรูปแบบของป่าชุมชน	

ท�าให้ป่าที่ถูกท�าลายกลับฟื้นตัว	 เป็นแหล่งต้นน�้าของล�าห้วย

ป่าซาง	 ท�าให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

ตามระบบนเิวศ	ต้นไม้	สัตว์ป่ามเีพิม่มากขึน้กว่าในอดตี	ซ่ึงเกิด

ขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชน	วัด	และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

ป่าไม้	และสัตว์ป่า	

2.	 ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู	่ 	 ชุมชนมีแหล่งอาหารของคนใน

ชุมชน	 เช่น	 หน่อไม้	 เห็ดชนิดต่างๆ	 ไข่มดแดง	 ผัก	 ผลไม้ป่า	

สมนุไพรชนดิต่างๆ	ก่อให้เกดิความมัน่คงทางอาหารของคนใน

ชุมชน	

“ตอนนี้ชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดของป่ามาขายได้วันละ 

200-300 บาท เป็นรายได้ของชาวบ้านเอง ชาวบ้านเห็นว่า

หากไม่อนุรักษ์ไว้ จะไม่มีป่าให้เข้าไปเก็บของป่ามาขาย ถ้าตัด

ไม้น�ามาเผาถ่านอย่างเดียว ต้นไม้ใหญ่ ๆ จะหมดไปจากป่า 

อาหารป่าก็จะไม่มี”	 (สัมภาษณ์:	 บุญเพ็ง	 ก�าแหง	 	 นายก

เทศมนตรีต�าบลสันมะค่า	อ�าเภอป่าแดด	จังหวัดเชียงราย)

3.	 ด้านสังคม	 เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ช่วยเหลือกันดูแลรักษาป่า	 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการป่าชุมชน	 คณะกรรมการ

เขตอนุรักษ์สัตว์น�้าในแม่น�้าอิง	 และแม่น�้าพุง	 เกิดเป็นแหล่ง

เรียนรู ้ด ้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีเครือข่ายต่างๆ	 จาก

ภายนอกชุมชนเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	“สัตว์ป่าที่เข้ามารบกวนผลผลิตของชาวบ้านตอนนี้ยังมีไม่มาก เพราะยังมีอาหารจากป่าให้

พอกิน  จากเมื่อก่อนสัตว์ป่ามีไม่มาก เช่น ฝูงลิงมีประมาณ  20-30 ตัว แต่ตอนนี้มีมากถึง 

100 ตัว และมีหลายฝูง ท�าให้ลิงลงมารบกวนผลผลิตของชาวบ้าน โครงการปลูกต้นไม้ให้

สัตว์ป่าได้ด�าเนินการปลกูต้นไม้ทีเ่ป็นอาหารสตัว์ เพือ่ไม่ให้ลงมารบกวนผลผลติของชาวบ้าน 

ผมมแีนวคดิว่าตามแนวป่าหากมต้ีนไม้ทีเ่ป็นอาหารสตัว์ป่าแล้ว เวลาสตัว์ป่าอิม่แล้วกจ็ะกลับ

เข้าไปในป่า ไม่ลงมารบกวนผลผลิตของชาวบ้าน มีพืชเช่น กล้วย อ้อย และเขตห้ามล่าฯ จะ

หามาให้ปลูกอีก เช่น ต้นหว้า  ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาหลายปีที่ท�าต้นไม้อาหารสัตว์ แต่ดีกว่าไม่

ได้ท�าอะไร อีกหน่อยจะแก้ปัญหาได้ยาก เพราะประชากรของสัตว์ป่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ”		

(สัมภาษณ์:		ค�าพัน	วิเศษภักดี	ผู้ใหญ่บ้านวังศิลา	หมู่ที	่8	ต�าบลสันมะค่า)

กล่าวได้ว่าในการจัดการป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	บ้านวังศิลา	ได้มี

การท�ากจิกรรมหลายๆ	ด้านควบคูก่นัไปทัง้การอนรุกัษ์ป่า	การท�าแนวเขตป่าชมุชน	แนวเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า	การส�ารวจสัตว์ป่า	การสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของ

การด�าเนินงาน	 โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 และหน่วยงานในชุมชนใน

การจัดการร่วมกัน	การสร้างความรู	้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	และด�าเนินงาน

ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน
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บทเรียนและปัจจัยความส�าเร็จ

1.	การสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชน	เพราะป่าเป็นของชุมชนจึงต้องช่วยกันรักษาให้อยู่ใน

แนวเขตห้ามล่าฯ	ประมาณ	30	กิโลเมตรโดยรอบและมีชุมชนอยู่	13	ชุมชน	แต่ละชุมชนน�า

ปัญหาทีเ่กดิขึน้มาประชมุหาทางออกร่วมกัน	เพ่ือให้คนทีท่�ามาหากนิในเขตป่าเข้าใจธรรมชาติ

ของสัตว์ป่าในการอยู่ร่วมกัน	 ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการก�าจัดสัตว์ป่าเหล่านั้น	 จากการที่เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ	เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก	มีพื้นที่ดูแลเป็นแนวยาวใน	2	จังหวัด	3	

อ�าเภอ	และบคุลากรมจี�านวนไม่มากนกั	เม่ือเปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีท่ีด่แูล	จงึต้องใช้การท�างาน

และเรยีนรูไ้ปพร้อมๆชมุชน	ไม่สร้างความขัดแย้ง	โดยแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ให้จบไปทลีะเรือ่ง	

2.	การมีส่วนร่วมกับเทศบาลต�าบลสันมะค่า	 เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดชุมชน	 เข้าถึง

ชมุชนได้ง่าย	และเข้าถงึปัญหาได้ง่าย	ยกตวัอย่างทีบ้่านวงัน้อย	มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนือ่ง

โดยใช้ระยะเวลา	4-5	ปี	การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง	สามารถท�าตามเงื่อนไขของชุมชนได	้

กฎระเบียบของชุมชนจะออกมาได้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

3.	 ความต่อเน่ืองในการท�างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องคือ	 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ทับพญาลอที่มาต้ังในปีพ.ศ.	 2556	 โดยไม่มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ออกไป	 ท�าให้มีความ

ต่อเนื่องในการท�างานของหน่วยงานในการสร้างความเข้าใจกับชุมชนวังศิลาในด้านการ

อนุรักษ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	และต่อเนื่อง	

4.	 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเจ้าของสวนซึ่งมีที่ติดกับพื้นที่เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ	บริเวณป่าวังกว๊านและป่าหนองหัววอก	พร้อมกับส่วนราชการ

ประกอบด้วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ	เทศบาลต�าบลสันมะค่า	ที่ว่าการอ�าเภอป่าแดด	

ก�านันต�าบลสันมะค่า	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที	่8	บ้านวังศิลา	ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา	เพื่อ

การจดัการป่าอย่างมส่ีวนร่วมด้วยกัน	โดยเจ้าของสวน	จะต้องช่วยกันสงวนรกัษาป่า	โดยการ

ท�าแนวกันไฟ	 ไม่แผ้วถาง	 และบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม	 รวมถึงท�าการเกษตรด้วยวิธีการเกษตร

อินทรีย์	เพื่อปกป้องรักษาชีวิตของตนเอง	สัตว์ป่า	และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	

5.	 ผู้น�าและคนในชุมชนเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์	 การมีส่วนร่วมในชุมชน	 มีวัดป่า

วังศิลาอยู่ติดกับแนวเขตป่าชุมชน	 และพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 ช่วยอนุรักษ์	 ดูแลรักษา

ป่าชุมชน	 รวมทั้งโรงเรียนบ้านวังวิทยาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	 เช่น	 ปลูกป่า	

พัฒนาป่าชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้	เป็นต้น
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บ้านห้วยหม้อ    

“การจัดการไผ่ในสวน

สู่การกระจายรายได้ ในชุมชน”

บ้านห้วยหม้อ	 เป็นชุมชนที่อยู่ในลุ่มน�้าอิงตอนบนและตั้งอยู่ใกล้กับอุทยาน

แห่งชาติดอยหลวงที่มีป่าอันอุดมสมบูรณ์	 เป็นป่าต้นน�้า	 มีความหลากหลาย

ทั้งชนิดพืช	 สัตว์	 และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น	 ชุมชนแห่งนี้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ในการจัดการสวนไผ่ในชุมชน	 จนกระทั่งมีไผ่รวกเป็นพืชชนิดเด่นในพื้นท่ี	

มีการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตจนเกิดเป็นเศรษฐกิจของชุมชน	ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ตามนโยบายแผนพัฒนา

เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ

บา้นห้วยหม้อ	หมู่	5	ตั้งอยู่ในเขตต�าบลบ้านตุ่น	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	มีระดับความสูง

จากระดับน�้าทะเล	 437	 เมตร	 มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มที่เนินและภูเขา	 โดยมี

เทือกเขาดอยหลวงวางตัวอยู่ในแนวเหนือ	–	ใต้และอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน	เป็นพื้นที่

ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง	และเขตป่าสงวนป่าแม่ต�๋า-แม่

นาเรือ	 มีล�าห้วยแม่ตุ่นไหลผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย	 มีอ่างเก็บน�้าห้วยตุ่นต้ังอยู่

ในทิศตะวันตกและอ่างเก็บน�้าห้วยม่วง	 (ห้วยแฮ้)	 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชน	

ขอบเขตบ้านห้วยหม้อมีพื้นที่โดยรวมประมาณ	 15,519	 ไร่	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและ

หินโผล่บนยอดดอย	14,410	ไร่	พื้นที่อยู่อาศัย	64	ไร่	พื้นที่นา	647	ไร่	สวนไผ	่246	ไร่	พืชไร่

พืชสวนและไม้ยืนต้น	37	ไร่	และแหล่งน�า้	100	ไร่	คนในชุมชนมีความผูกพันธ์กับทรัพยากร

ป่าไม้มายาวนานนับตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานจนมาถึงปัจจุบัน	 ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับ

การพึ่งพิงทรัพยากรที่หาได้จากป่า	 มีการเช่ือมโยงมิติความสัมพันธ์ในด้านมนุษย์	 สังคม	

เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรม	 ส่งผ่านความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง	 อาชีพหลักของชุมชน

ประกอบอาชีพท�านาโดยท�านาปีละ	 1	ครั้ง	 หลังจากเสร็จจากการท�านา	จะประกอบอาชีพ

เสริม	ได้แก่	รับจ้างทั่วไป	ท�าสวนไผ	่สวนผลไม	้ท�าไร่	และจักสานจากไม้ไผ่	วิถีชุมชนเป็นวิถี

พอเพียง	คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิง	เกื้อหนุน	และยั่งยืน	คนในชุมชนใช้องค์ความรู้ในการ

เก็บหาประกอบกับการอนุรักษ์ให้มีกินมีใช้ตลอดไป
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ไผ่ เป็นผลผลิตของป่าที่ส�าคัญมีความเกี่ยวพันกับวิถีมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอดีต	คนในชุมชนมี

การใช้ประโยชน์กันมากมายในชวีติประจ�าวนัโดยเฉพาะคนในชนบท	ไผ่ในประเทศไทยม	ี69	

ชนิด	เป็นไผ่พื้นเมืองกว่า	42	ชนิด	ไผ่จัดว่าเป็นพืชโตเร็วที่มีรอบตัดฟันสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับ

ไม้โตเรว็ชนิดอ่ืนๆ	ทกุส่วนของไผ่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทัง้ส้ินทัง้ทางตรงและทางอ้อม	

ไผ่รวกเป็นไผ่ท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ในป่า	 ก่อนปี	 2550	 คนในชุมชนบ้านห้วยหม้อมีการน�าไผ่รวก

จากป่ามาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านที่หัวไร่ปลายนา	 เพื่อใช้ประโยชน์จากหน่อเป็นอาหาร	

และใช้ล�าไม้ในการท�าเครื่องจักสาน	เครื่องมือเครื่องใช	้ไม้ค�้ายัน	รั้วบ้าน	โครงสร้างบ้านและ

แคร่ไม้ไผ่	สมยัน้ันไผ่รวกไม่มีราคาจงึนยิมปลกูเพือ่ใช้สอยในครวัเรอืนเท่านัน้	ต่อมาประมาณ

ปี	พ.ศ	2550	จากการส่งเสรมิกลุม่อาชพีจกัรสานจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านตุน่	และ

การจัดท�าศนูย์เรยีนรู้ของบ้านบวัซึง่เป็นหมูบ้่านข้างเคยีง	ส่งผลให้มีความต้องการใช้ประโยชน์

จากล�าไผ่ชนิดนี้มากขึ้น	

นอกจากการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้ว	มีการใช้ประโยชน์ในงานหัตถกรรมเครื่องจักสาน

เพ่ือการส่งออกจ�าหน่ายนอกชุมชนและใช้เลี้ยงหอยทะเล	ท�าให้ไผ่รวกมีราคาสูงข้ึนและมี

ปริมาณความต้องการใช้ไม้ไผ่รวกมากขึ้นจึงท�าให้คนในชุมชนหันมาปลูกไผ่ในสวนเพื่อ

การส่งออก	ปัจจุบันม	ี53	ครัวเรือนหันมาท�าสวนไผ่	ซึ่งเป็นพื้นที่สวนไผ่ทั้งหมด	249	ไร่	ใน

แต่ละปีจะมไีม้ไผ่จ�านวน	38,490	ล�า	ถกูตดัออกจากสวนเพือ่การส่งออกไปใช้เลีย้งหอยทะเล	

คิดเป็นร้อยละ	82	น�าไปสานสุ่มไก่ร้อยละ	15	สานเข่งร้อยละ	2	และอื่นๆ	ร้อยละ	1	(ไม้ค�้า

ยันในสวนส้มและจักสานอื่นๆ)	 ไผ่ที่ใช้เป็นพืชเศรษฐกิจนั้นต้องเป็นไผ่ที่เกิดจากสวน	 ทาง

ชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันไม่ให้น�าไผ่จากป่ามาขาย	เพื่อรักษาไผ่ธรรมชาติให้คงอยู่	เป็นอาหาร

และไม้ใช้สอยให้ส่วนรวมและผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเก็บหาได้	 ในการก่อสร้างหรืองาน

สาธารณะที่ต้องการใช้ไผ่	ทางชุมชนมีการแจ้งให้เจ้าของสวนไผ่ตัดไผ่มาร่วมด้วย

ไผ่รวก	สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบ

ทกุส่วนทัง้ทางตรงและทางอ้อม	คนในชมุชน

บ้านห้วยหม้อมีการจัดการไผ่และมีการใช้

ประโยชน์จากไผ่ดังนี้

ส่วนที ่1	รากและล�าต้นเหนอืดนิสงูประมาณ	

1.2	เมตร	น�าไปขยายพันธุ์

ส่วนที่ 2 ล�าต้น	น�าไปตัดขายเป็นล�า	ขนาด	

8,	 12	 และ	 13	 เมตร	 เพื่อน�าไปเล้ียงหอย

ทะเล	 ท�าห้างนั่งร้าน	 และน�าไปใช้ในงาน

หัตถกรรม	เช่น	สานสุ่มไก่	เข่ง	และกระจาด

ส่วนที ่3 ส่วนปลายไม้	น�าไปท�าด้ามไม้กวาด

ดอกหญ้า	ไม้กวาดทางมะพร้าว	และ	เสาตุง
	

หน่อไม้	น�ามาท�าอาหาร	และหน่อไม้ดอง	แต่

คนในชุมชนไม่นิยมน�ามาบริโภค	 เนื่องจาก

ขายล�าไผ่ได้ราคาดีกว่า

การใช้ประโยชน์จากไผ่รวก...ของชุมชนบ้านห้วยหม้อ
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การกระจายรายได้ในชุมชนจากการปลูกไผ่รวกเพื่อส่งออกเลี้ยงหอยทะเล

อายุไผ่ที่สามารถตัดได้ 2 ปีขึ้นไป

การกระจายรายได้จากการปลูกไผ่รวกเพื่องานหัตถกรรม 

อายุไผ่ที่สามารถตัดได้ 1 ปี แบ่งออกเป็นการตัดล�าขายเพื่อส่งออกนอกชุมชน 

และตัดเพื่อน�าไปจักสานในชุมชน ซึ่งแต่ละปีมีการตัดไผ่

ประมาณ 6,790 เล่ม เพื่อน�าไปจักสาน

หากขายล�าไผ่ให้คนนอกชุมชนและอยู่ไม่ไกลจากสวนไผ่	จะมีอัตราอยู่ที่ล�าละ	20	บาท

ส�าหรับเศษไม้ที่เหลือจากการสานสุ่มไก่และเข่งจะน�าไปท�ารั้วบ้าน

ปลายไม้ไผ่ที่เหลือจากการตัดล�าเพื่อน�าไปเลี้ยงหอยทะเลและจักสาน 

จะน�าไปท�าเป็นด้ามไม้กวาด มีอัตราดังนี้

1)	ด้ามไม้กวาดดอกหญ้า	ด้ามละ	0.8	บาท	แปรรูปเป็นไม้กวาดแล้ว	ขายด้ามละ	30	บาท

2)	ด้ามไม้กวาดทางมะพร้าว	ด้ามละ	2	บาท	แปรรูปเป็นไม้กวาดแล้ว	ขายด้ามละ	50	บาท

3)	ขายส่งออกนอกชุมชนให้แก่ชุมชนหรือวัดที่ต้องการน�าไปท�าเสาตุง	(ล้านนา)	ขายล�าละ	

			20	บาท	รวมค่าขนส่ง

ผลตอบแทนจากไผ่รวกและการกระจายรายได้ในชุมชน

จากผู้ปลูกไผ่รวก	53	ครัวเรือน	ในพื้นที	่249	ไร่	แบ่งเป็นผู้ปลูกไผ่เพื่อตัดล�าน�าไปเลี้ยงหอย

ทะเล	180	ไร่	2	งาน	เป็นผู้ปลูกไผ่เพื่อน�าไปจักสาน	(สุ่มไก	่เข่ง	กระจาด)	39	ไร่	2	งาน	และ

ปลูกเพื่อน�าไปเลี้ยงหอยและจักสาน	29	ไร่
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บทเรียนและปัจจัยความส�าเร็จ

1.	 วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่อยู ่อย ่างพอเพียง	 พึ่งพิง

ทรัพยากรธรรมชาติ	ท�าให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์และรู้จัก

รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อจนถึงลูกหลาน

2.	ความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน	ที่มีวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์

ทรพัยากรในชมุชน	ไม่ส่งเสรมิพชืเศรษฐกิจทีอ่าจเป็นสาเหตุ

ให้เกิดการบุกรุกป่า

3.	 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสานจากองค์การบริหารส่วน

ต�าบล	 และการท�าศูนย์เรียนรู้จากบ้านบัว	 ส่งผลให้คนรู้จัก

และท�าให้ไผ่เป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น

4.	 การเข้ามาของพ่อค้าคนกลางที่จัดซ้ือไผ่น�าไปเลี้ยงหอย

ทะเล	 ท�าให้ไผ่เป็นที่ต้องการมากข้ึน	 และมีการกระจาย

รายได้สู ่คนในชุมชน	 ตั้งแต่เจ้าของสวน	 ลูกจ้างตัดไผ่		

การขนส่ง	ซึ่งล้วนแต่เป็นคนในชุมชน
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จากกรณีศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนท้ัง	 6	 กรณีในพื้นท่ีลุ่มน�้าอิง	 พบว่า	

รปูแบบการจดัการทรพัยากรของชมุชนในลุม่น�า้องิ	และปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลให้เกดิการจดัการ

ทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน�้าอิง	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

รูปแบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน�า้อิง ประกอบด้วย 

กลไกการจัดการทรัพยากรของชุมชน 3 ระดับ	คือ	

การจัดการทรัพยากรระดับชุมชน	 เป็นการจัดการผ่านคณะกรรมการ	 ที่มีองค์ประกอบจาก

ตวัแทนกลุ่มในชมุชน	ผูใ้หญ่บ้าน	ผูรู้	้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ซึง่เป็นกลไกหลกั

ในการบริหารจัดการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร	

โดยมีกฏระเบียบที่ชุมชนก�าหนดร่วมกันเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลให้เกิดการอนุรักษ์	

ฟื้นฟ	ูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	

การจัดการทรัพยากรระดับเครือข่ายชุมชน	เป็นการจัดการร่วมกับระหว่างชุมชนใกล้เคียงที่

ใช้ทรัพยากรร่วมกันแต่ขาดการจัดการร่วม	 จึงเชื่อมกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างข้อตกลงร่วม

ในการอนุรักษ	์ฟื้นฟ	ูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน	

การจดัการทรัพยากรระดับเครอืข่ายต�าบล	เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการก�าหนดข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม

ปฏบัิตกิารจดัการทรพัยากรของชุมชน	เน้นการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูและการใช้ประโยชน์	โดยการ

สร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นความส�าคัญในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม	

ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์บนฐานข้อมูลของชุมชนเช่ือมโยงกับสถานการณ์นโยบาย

ภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อชมุชน	ทรพัยากร	และก�าหนดแนวทางการจดัการทรพัยากรอย่าง

มีส่วนร่วม	เช่น	การอนุรักษ์วังปลา	การจัดท�าเขตป่า	การส�ารวจทรัพยากรป่า	ส�ารวจสัตว์ป่า	

เป็นต้น	

ภาคีความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรของชุมชนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน	 ซ่ึง

ชมุชนตระหนกัถงึความส�าคัญในการสร้างความร่วมมอืกบัภาคทีีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ก�าหนดทศิทาง

การจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่ง

เป็นหน่วยงานหลักในการก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาชุมชน	 เจ้าหน้าที่ป่าสงวน

แห่งชาติ	 และเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ	 ซึ่งหลายหมู่บ้านมีพื้นท่ีทับซ้อนกับเขตป่าสงวน

แห่งชาติ	และ/หรือ	เขตอุทยานแห่งชาติ	เป็นต้น	

ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้เกิดการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน�้าอิง 7 ประการ	 ดังนี้

ประการที่หนึ่ง	 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในระดับการ

ตัดสินใจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการสร้างข้อตกลง	 การวางแผนกิจกรรม	 และการแบ่งปัน

ผลประโยชน์	การมส่ีวนร่วมของชาวบ้านถอืว่าเป็นปัจจยัพ้ืนฐานทีส่�าคัญทีพ่บในของทกุกรณี

ศึกษา

ประการที่สอง	 การมีผู้น�าที่มีความรู้	 ความสามารถในการท�างานประสานงานกลุ่มต่างๆ	

ภายในชุมชน	การรับฟังค�าแนะน�าผู้น�าที่ไม่เป็นทางการทั้งผู้อาวุโส	ผู้น�าทางศาสนา	การรับรู้

เท่าทันสถานการณ์ภายนอก	 และมีความสามารถในการประสานหน่วยงานภายนอกท่ี

เกี่ยวข้อง	

ประการที่สาม	ชาวบ้านยังได้พึ่งพิง	สามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งเพื่อบริโภค

ในครวัเรอืน	และการเสริมสร้างรายได้จากการแปรรปูทรพัยากร	ซึง่ถอืว่าเป็นแรงจงูใจทีส่�าคญั

ประการที่สี่ มีองค์กรชุมชน	คณะกรรมการที่ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการแบ่งบทบาท	

หน้าที่กันอย่างชัดเจน	มีกลไกการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่อง	

ประการที่ห้า	การแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้ของชุมชนผ่านวิธีการที่หลากหลายทั้งการศึกษาดูงาน	

เวทีเครือข่าย	 การฝึกอบรม	 ท�าให้เกิดแนวคิด	 ความรู้ในการยกระดับการจัดการทรัพยากร

ของชุมชนเอง

ประการทีห่ก	ชมุชนมีแผนงาน	แผนการจดัการ	และข้อตกลงทีชั่ดเจนทีไ่ด้รบัการยอมรบัจาก

ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประการสุดท้าย	การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งงานการเสริมสร้างการเรียนรู้	การ

พัฒนาระบบข้อมูล	งบประมาณ	

บทเรียนส�าคัญ...สู่ทิศทางการยกระดับจัดการทรัพยากรของชุมชน

ในลุ่มน�้าอิง



54 55

บรรณ
านุกรม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อ

										การจัดการลุ่มน�้าอิงอย่างยั่งยืน.	ข้อมูลบริบททชุมชน 11 ชุมชน

         ในลุ่มน�า้อิง.	มปป,	เอกสารอัดส�าเนา.

นิคม	บุญเสริม,	สุภาพร	ถิ่นวัฒนากูล,	นิวัฒน์	ร้อยแก้ว	และ	สมเกียรติ	

										เขื่อนเชียงสา.	(กองบรรณาธิการ).	2549.	หาอยู่ หากิน: วิถีชาว

          บ้านลุ่มน�้าอิงตอนปลายในพื้นที่ชุ่มน�้า.	พิมพ์ครั้งที่	1.	มูลนิธิ

										พะเยาเพื่อการพัฒนา.	พะเยา.

แผนบริหารจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ.	ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า	

										ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที	่15	จังหวัดเชียงราย,	มปป,	เอกสารอัด

										ส�าเนา.

สมาคมแม่น�้าเพื่อชีวิต.	ชุดข้อมูลวังปลาในลุ่มน�า้อิง.	มปป,	เอกสารอัด

										ส�าเนา.

สายัณน์	ข้ามหนึ่ง,	สหัทยา	วิเศษ,ธีระพงศ์	โพธิ์มั่น,สมเกียรติ	เขื่อนเชียงสา,	

									พิศณุกรณ์	ดีแก้ว	และประภาภรณ์	แปงเขียว	(กองบรรณาธิการ).	

									2558.	วังสงวนในลุ่มน�า้อิง การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดย

         ชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�า้อิงและวิถีชีวิตชุมชน

         ลุ่มน�้าอิง.		พิมพ์ครั้งที่	1.	วนิดาการพิมพ์.	เชียงใหม่.

สัมภาษณ์ :
ชุมชนบ้านงามเมือง,	ชุมชนบ้านน�้าแพร่,	ชุมชนบ้านวังศิลา,	

ชุมชนบ้านเวียงใต้,	ชุมชนบ้านห้วยหม้อ

บุญเพ็ง	ก�าแหง		นายกเทศมนตรีต�าบลสันมะค่า	อ�าเภอป่าแดด	จังหวัด

เชียงราย.	วันที	่27	กันยายน	2559.

เสกสรร	มูลอินต๊ะ	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ	ส่วนอนุรักษ์สัตว์

ป่า	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที	่15	จังหวัดเชียงราย.	วันที่	28	กันยายน	

2559.

โสภา	วงศ์ใหญ	่ปลัดเทศบาลต�าบลสันมะค่า		อ�าเภอป่าแดด	จังหวัด

เชียงราย.	วันที	่27	กันยายน	2559.

แต่อย่างไรก็ตามพื้นท่ีลุ่มน�้าอิงยังมีความท้าทายอยู่หลายประเด็นท้ังนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจ	 ทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่

ส่งผลต่อระบบนิเวศล�าน�า้อิง	 	การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ใช้น�า้มาก	 เช่น	สวน

กล้วยหอม	นอกจากนีย้งัมกีารค้า	การลงทนุภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น	โดยมกีารเข้า

มาใช้ทรัพยากรในการลงทุน	 ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกับชุมชนท้องถ่ิน	 ดังนั้น

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น	 	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เครือข่ายชุมชน

ระดบัต่างๆ	รวมท้ังสภาประชาชนลุม่น�า้องิให้สามารถจดัการทรพัยากรของตนเองให้เกดิเป็น

รูปธรรมบนฐานองค์ความรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีต่อยอดและผสมผสานกับวิทยาศาสตร์	

วิทยาการใหม่	 เช่น	 เศรษฐศาสตร์นิเวศ	จึงเป็นทิศทางของการยกระดับองค์ความรู้	 สื่อสาร

กับสังคม	สาธารณะต่อไป
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