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คำ�นำ�
บ้านงามเมือง หมู่ 11 ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลยางฮอม อ�ำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่
ตอนปลายของลุม่ น�ำ้ อิง เป็นพืน้ ทีม่ รี ะบบนิเวศทีห่ ลากหลายทัง้ ป่าภูเขา ป่าริมน�ำ 
้ ล�ำห้วย หนอง และ
แม่ น�้ ำ อิ ง เป็ น แหล่ ง รวมทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ลุ ่ ม น�้ ำ อิ ง เป็ น พื้ น ที่ เชื่ อ มต่ อ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
(Conservation Corridor) ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การคุ ก คามมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในอิ น โด-เบอร์ ม า
ฮอตสปอต1  (Indo-Burma Hotspot) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และภาคีต่างๆ ในการจัดการ
ทรัพยากรในลุ่มน�้ำอิงให้ยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนต้นน�้ำจึงเป็นส�ำคัญ ดังนั้นโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยั่งยืน หรือ โครงการ
อนุรกั ษ์แม่นำ�้ อิง ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป โดยมีความร่วมมือระหว่างศูนย์
วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) – ประเทศไทย กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีภาคีทอ้ งถิน่
ในการด�ำเนินงาน คือ สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง กลุม่ รักษ์เชียงของ สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัย
พะเยา  โดยมีพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปธรรม บทเรียน และองค์ความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน�้ำ บ้านงามเมืองเป็นชุมชนหนึ่งในชุมชนเป้า
หมายโครงการอนุรักษ์แม่น�้ำอิงที่มีรูปธรรมตัวอย่างด้านการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้ำย่อยอย่างเป็นระบบ
มีการวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต คณะผูจ้ ดั ท�ำจึงได้ทำ� การศึกษารวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน สภาพเศรษฐกิจสังคม รูปแบบและบท
เรียนการจัดการเขตอนุรักษ์ของชุมชน
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วิถีชุมชนบ้าน
งามเมืองท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลง

ยุคก่อนการก่อตั้งหมู่บ้าน (สงครามโลกครั้งที่ 2)

ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อุย้ อินและอุย้ สุเป็นกลุม่ แรกทีเ่ ข้ามาตัง้ ทีพ่ กั อาศัยบริเวณทีร่ าบ
ลุม่ น�ำ้ อิง (บ้านงามเมืองในปัจจุบนั ) ต่อมามีอยุ้ ตัน๋ และเครือญาติเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน หมูบ่ า้ นงามเมือง
สมัยนัน้ ขึน้ กับบ้านน�ำ้ แพร่ หมู่ 4 ต�ำบลยางฮอม เป็นพืน้ ทีป่ า่ อุดสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ล�ำน�ำ 
้
และสัตว์ป่า ในช่วงนั้นมีการระบาดของโรคเรื้อน มิชชันนารีเข้ามาในหมู่บ้าน 2 คน เพื่อเผยแพร่
ศาสนาคริสต์และช่วยรักษาโรคเรือ้ น ซึง่ ท�ำให้เริม่ มีผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ นอพยพเข้ามาในชุมชน ผูป้ ว่ ยเหล่า
นี้ อ พยพมาจากชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งรวมถึ ง ประเทศลาว ท� ำ ให้ ผู ้ ค นทั่ ว ไปเรี ย กบ้ า นงามเมื อ งว่ า
“บ้านขี้ตู้ด” ซึ่งในขณะนั้นบ้านงามเมืองเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป ความเป็นจริงแล้วคนในหมู่บ้าน
มิได้เป็นโรคเรือ้ น แต่เกิดจากมีคนภายนอกเข้ามารักษาตัวในหมูบ่ า้ นงามเมือง ก่อนหน้านัน้ ชาวบ้าน
นับถือศาสนาพุทธและนับถือผี แต่ด้วยการเข้ามาของมิชชันนารีท�ำให้คนในชุมชนเริ่มหันไปนับถือ
ศาสนาคริสต์ ส่งผลให้ประเพณีความเชือ่ ดัง้ เดิมหายไปใน พ.ศ. 2474 มีการสร้างศาลาธรรมหลังแรก
ชั้นบนใช้สอนศาสนา ชั้นล่างไว้รักษาผู้ป่วย ในขณะนั้นผู้ที่สอนศาสนา คือ ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่มี
อ�ำนาจสูงสุดในชุมชน และใน พ.ศ. 2495 ได้สร้างคริสตจักรที่ 30 ของเชียงราย
ยุคก่อตัง
้ หมู่บ้าน

ชาวบ้านเริ่มอพยพมาจากบ้านพระเนตร บ้านห้วยโป่ง ต�ำบลต้า อ�ำเภอขุนตาล จังหวัด
พะเยา และบ้านเวียงลอ อ�ำเภอจุล จังหวัดพะเยา อาชีพส่วนใหญ่เป็นการท�ำนาและการเลี้ยงวัว
ควาย ใน พ.ศ. 2508 ได้เสนอขอแยกหมู่บ้านจากบ้านน�้ำแพร่ หมู่ 4 และขอลูกบ้านจ�ำนวน 24
ครอบครัวเพื่อการตั้งหมู่บ้านใหม่ ผู้ด�ำเนินการในช่วงนั้นคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายเกี๋ยง อุตมะ ใน
ช่วงนี้สถาบันแมคเคนซื้อที่ดินท�ำนาให้กับชาวบ้านเพื่อน�ำผลผลิตที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อน
และต่อมาใน พ.ศ. 2510 สถาบันแมคเคนสนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรียนแห่งแรกภายในชุมชน ใน
พ.ศ. 2512 การขอแยกหมูบ่ า้ นออกจากบ้านน�ำ้ แพร่ได้รบั การพิจารณาโดยทางก�ำนันต�ำบลและทาง
อ�ำเภอเห็นสมควรให้แยก จึงได้ท�ำการตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นมา โดยในที่ประชุมหมู่บ้านมีการเสนอชื่อ
หมู่บ้าน 3 ชื่อ คือ บ้านสันลมจอย บ้านงามเมือง และบ้านแดนสัมพันธ์ ซึ่งในมติที่ประชุมชาวบ้าน
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ลงความเห็นสมควรใช้ชื่อ “บ้านงามเมือง” เป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งมีนายยาเพชร สมศักดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ในขณะนั้น โดยมีประชากรทั้งหมด 210 คน
ยุคการเกิดวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้ นที่

ในช่วง พ.ศ. 2509 เกิดอุทกภัยแม่นำ�้ โขงเอ่อล้นครัง้ ใหญ่ เกิดน�ำ้ ท่วมท�ำให้ทนี่ าได้รบั ความ
เสียหาย ชาวบ้านจึงขยับพื้นที่เพาะปลูกขึ้นไปบนดอยยาวจนส่งผลให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย
ต่อมาในช่วงที่มีการประกาศนโยบาย 66/2523 เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเพื่อสร้าง
สันติภาพในเกิดถาวรซึง่ เป็นยุคทีม่ กี ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม ก่อนหน้านีพ้ นื้ ทีเ่ ชียงของเป็นพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์ในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ในช่วงที่มีนโยบายนี้พื้นที่เชียงของและบริเวณใกล้เคียง
จึงมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีสง่ เสริมให้ปลูกข้าวโพดเพือ่ การค้าและชาวบ้านเริม่ ท�ำไร่ขา้ วโพด
อย่างมากใน พ.ศ. 2532-2535 ท�ำให้ชาวบ้านมีการบุกรุกป่าท�ำไร่ข้าวโพดมากขึ้น จนน�ำไปสู่การ
ท�ำลายป่าไม้และสัตว์นำ�้ เริม่ สูญพันธุ์ ในช่วง 2533 – 2535 เกิดวิกฤตขาดแคลนน�ำ้ และภัยแล้ง ท�ำให้
ไม่มีน�้ำเพื่อการเกษตร จากเหตุนี้ชาวบ้านเริ่มตะหนักถึงปัญหาจากการท�ำลายป่าต้นน�้ำ  ในช่วง
ประมาณ พ.ศ. 2534 ปีเกิดเหตุการณ์การแบ่งที่ดิน ซึ่งเกิดมาจากการที่ก�ำนันร่วมกับอ�ำเภอจับชาว
บ้านซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนที่อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านด�ำเนินคดีในข้อหาบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่ามา
เป็นพืน้ ทีท่ ำ� กิน โดยจับชาวบ้านกลุม่ นีส้ ง่ ต�ำรวจเพือ่ ด�ำเนินคดี จากนัน้ ได้มกี ารยึดพืน้ ทีค่ นื แต่ทางการ
มิได้ชี้แจงเกี่ยวกับที่ดินที่ยึดได้จะท�ำอย่างไร ท�ำให้ชาวบ้านไม่พอใจและไม่เห็นด้วยที่ก�ำนันและนาย
อ�ำเภอจะมีสทิ ธิใ์ นทีด่ นิ เหล่านี้ จึงได้มกี ารร้องเรียนเพือ่ ช่วยชาวบ้านทีถ่ กู จับและขอคืนพืน้ ที่ จากนัน้
ได้มกี ารประชุมหารือภายในหมูบ่ า้ นว่าควรจัดการพืน้ ทีน่ อี้ ย่างไร และได้มมี ติแบ่งทีด่ นิ ให้กบั ลูกบ้าน
ทั้งหมดในจ�ำนวนเท่าๆ กันโดยการจับสลากว่าใครจะได้พื้นที่ส่วนไหน
ยุคการฟื้ นฟู

การฟื้นฟูป่าเริ่มใน 2536 โดยการเข้ามาของแม่โขงว้อช (Mekong Watch) กลุ่ม NGO จาก
ประเทศญี่ปุ่นน�ำโดยซาโยโกะ อีนุม่ะ (Sayoko Iinuma) ซึ่งเข้ามาให้ความรู้และติดตามสถานการณ์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาของชุมชนในลุ่มน�้ำโขง เมื่อเห็นพื้นที่บริเวณนี้มีความ
เสือ่ มโทรมจึงท�ำการให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้มกี ารฟืน้ ฟูปา่ ขึน้ มา ต่อมาใน พ.ศ.  2540 ได้มขี อ้ เสนอ
โครงการผันน�ำ้ กก-อิง-น่านขึน้ ซึง่ ชุมชนกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถวี ฒ
ั นธรรมของ
คนในลุ่มน�้ำ  ใน พ.ศ. 2541 เครือข่ายกลุ่มรักษ์เชียงของ ซึ่งเป็นเครือข่าย NGO ที่ท�ำงานด้านสิ่ง
แวดล้อมในลุ่มน�้ำโขง จึงเข้ามาให้ความรู้กับคนในชุมชนและเริ่มเข้ามาท�ำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น
โดยมีการพาแกนน�ำชุมชนไปศึกษาดูงานที่บ้านปี่ อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา และบ้านดอนแก้ว
จังหวัดน่าน เรือ่ งการจัดการป่าและการอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ 
�้ (2542) ท�ำให้ชมุ ชนบ้านงามเมืองได้เห็น
ศักยภาพของชุมชนตนเองว่ามีปา่ บนดอย และมีนำ�้ อิงไหลผ่าน ชาวบ้านตระหนักผลกระทบจากการ
ที่ผืนป่าบนดอยเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้เห็นปัญหาน�้ำในล�ำห้วยแห้ง ปลาในล�ำน�้ำอิงหา
4

ชุมชนบ้านงามเมือง:

ยากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการจับปลาด้วยเครื่องมือผิดวิธี ชาวบ้านเกิดแรงบันดาลใจจากการไป
ศึกษาดูงานเรือ่ งการจัดท�ำแหล่งอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา  จึงได้จดั ประชุมในหมูบ่ า้ นเพือ่ จัดตัง้ แหล่งอนุรกั ษ์
พันธุป์ ลา แต่แกนน�ำบางส่วนไม่เห็นด้วยเนือ่ งจากพืน้ ทีจ่ ดั ตัง้ เป็นแหล่งหาอยูห่ ากินของคนในชุมชน
จึงได้ยตุ กิ ารด�ำเนินโครงการท�ำแหล่งอนุรกั ษ์ จนต่อมาใน พ.ศ. 2547 เริม่ มีการขยับโครงการท�ำแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลาอีกครั้ง ครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับพ่ออุ้ยชุ่ม พ่ออุ้ยเกี๋ยง และผู้เฒ่าผู้แก่ใน
ชุมชน ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นด้วย จึงเริ่มมีการจัดท�ำพื้นที่แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำบริเวณวังของโต้ม
ในแม่น�้ำอิงเป็นระยะ 500 เมตร และเริ่มมีการประกาศตั้งกฎระเบียบ การจัดการป่า การจัดการเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลา และป่าชุ่มน�้ำริมน�้ำอิง และ ในพ.ศ. 2552 มีตัวแทนของหน่วยงานคณะทูตต่าง
ประเทศ 20 ประเทศเข้ามาดูงาน จนกระทัง่ ปัจจุบนั พืน้ ทีป่ า่ เริม่ ฟืน้ ตัว ต้นไม้เพิม่ ขึน้ และมีขนาดใหญ่
ขึ้น ป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารกลับมา น�้ำที่เคยแห้งกลับมาให้ชาวบ้านใช้เป็นประปาภูเขา
ปลาจากทีห่ ายไปเริม่ กลับมามากขึน้ ใน พ.ศ. 2556 ได้มกี ารจัดประชุมเครือข่ายเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา
ในลุ่มน�้ำอิงโดยใช้สถานที่ป่าริมน�้ำอิงบ้านงามเมือง ซึ่งมติที่ประชุมให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนลุ่ม
น�ำ้ อิงขึน้ มาและบ้านงามเมืองเป็นหนึง่ ในสมาชิกของสภา นอกจากนีบ้ า้ นงามเมืองได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก คือ เครือข่ายแม่น�้ำอิง – โขง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางอ�ำเภอเชียงของสนับสนุนโครงการอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจพอเพียง และเทศบาลต�ำบลยางฮอม
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
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6

ชุมชนบ้านงามเมือง:

2

ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ

บ้านงามเมือง หมู่ 11 ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลยางฮอม อ�ำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีระดับ
ความสูง 380 เมตรจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง โดยทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านแดนเมือง ม.6 ต.บุญ
เรือง อ.เชียงของ ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านน�ำ้ แพร่ ม.14 ม.19 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล ทิศตะวันออก ติดต่อ
กับเขตดอยยาว ต.ปอ อ.เวียงแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านแม่ต�๋ำ  ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย
ทั้งนี้บ้านงามเมืองมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่ ลาดเทจากทิศตะวันออก
ไปทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน�้ำทะเลตั้งแต่ 353 - 1381 เมตร โดยมีเทือกเขาดอยยาววางตัว
อยู่ในแนวเหนือ – ใต้อยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชนเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาล และป่าห้วยไคร้ ซึ่งประกอบด้วยภูเขาสูง ได้แก่
ดอยแดนเมือง ดอยต้นปล้อง และดอยแกง ซึ่งเทือกเขาดอยยาวเป็นต้นก�ำเนิดของห้วยแดนเมือง
ซึง่ ไหลผ่านชุมชนลงสูแ่ ม่นำ�้ อิง ส่วนทางทิศตะวันตกของชุมชนมีแม่นำ�้ อิงไหลผ่านเป็นทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้
อิง สภาพดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะต่อการท�ำนาและการเพาะปลูก สภาพภูมิอากาศของบ้านงาม
เมืองมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนอยู่ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

บ้านงามเมือง
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3

การใช้ประโยชน์ท่ด
ี ิน

บ้านงามเมืองมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 7,109 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน1 แบ่งออกเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม (A) 3,817 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 3,074 ไร่ ไร่ข้าวโพด 591 ไร่ ไร่หมุนเวียน  9 ไร่ สวน
ยางพารา 15 ไร่ สวนผลไม้ 124 ไร่  และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา 4 ไร่ พื้นที่ป่าผลัดใบ (F) 1930 ไร่
พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) 1074 ไร่ ได้แก่ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 48 ไร่ และพื้นที่ลุ่มน�้ำ  1,026 ไร่ พื้นที่
ชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้าง (U) 181 ไร่ และพื้นที่แหล่งน�้ำ (W)  107 ไร่  ได้แก่ แหล่งน�้ำตามธรรมชาติ
64 ไร่ และแหล่งน�้ำที่สร้างขึ้น 43 ไร่ (รายละเอียดดังรูปที่ 1,2)
A1 (นาข้าว)

181 ไร่

A2 (ไร่ข้าวโพด)

ไร่
64 3 ไร่
4

A3 (สวนยางพารา)

1,026 ไร่

A4 (สวนผลไม้)
A6 (ไร่หมุนเวียน)

48 ไร่
3,074 ไร

A9 (สถานที่เพาะเลี่ยงปลา)
F2 (ป่าผลัดใบ)
M1 (ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ)

1,930 ไร่

M2 (พื้ นที่ลุ่ม)
U2 (พื้ นที่ชุมชน)

591 ไร่

่
4 ไร 9 ไร่ ไร่ ร่
124 15 ไ

W1 (แหล่งน�้ำตามธรรมชาติ)
W2 (แหล่งน�้ำที่สร้างขึ้น)

รูปที่ 1 จ�ำแนกพื่ นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

1

การจ�ำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ของส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth ร่วม
ด้วยข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพะเยาของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2554
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

รูปที่ 2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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รูปที่ 3 กิจกรรมทางศาสนา

10

ชุมชนบ้านงามเมือง:

4

สภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม

4.1 ประชากรและการศึกษา

บ้านงามเมือง หมู่ 11 มีทั้งหมด 34 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็น
ประชากรชาย 57 คน ประชากรหญิง 53 ซึ่ง เป็นผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จ�ำนวน 17 คน วัยเด็ก 7
คน เด็กวัยเรียน 7 คน วัยแรงงาน 74 คน และคนพิการ 5 คน โดยประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา (ป.4 - 6) ร้อยละ 78  รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 7 ประชากรที่
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) ร้อยละ 6 จบระดับปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 2 จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 1 และมีประชากรทีไ่ ม่เคยศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทัง้ หมด
ในชุมชน
4.2 ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ชุมชนบ้านงามเมืองเป็นชุมชนชาวไทยวน (คนเมือง) ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรเต
สแต้นท์ มีวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมชาวล้านนาและวิถีชาวคริสต์ มีโบสถ์
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ทุกวันอาทิตย์คนในชุมชนร่วมใจท�ำกิจกรรมทางศาสนา แลก
เปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและสร้างเสียงหัวเราะ เป็นการบรรเทาความเครียดจากงานและเป็นการเชือ่ ม
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
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4.3 อาชีพ และระดับความเป็นอยู่

การประกอบอาชีพของชาวบ้านงามเมือง พบว่า มีการประกอบอาชีพหลัก 6 อาชีพ ได้แก่
ท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการหรือพนักงานของรัฐ โดยชาวบ้านส่วนมาก
จะประกอบอาชีพท�ำนา ทั้งนาปีและนาปรัง เมื่อหมดช่วงฤดูท�ำนาชาวบ้านจะไปท�ำงานอื่น เช่น
รับจ้างทั่วไป ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ ประมงพื้นบ้าน เป็นต้น
เมื่อท�ำการจัดกลุ่มฐานะครัวเรือนของชุมชนโดยใช้เกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นจากคนในชุมชน มี
เกณฑ์ดังนี้
ครัวเรือนฐานะดี คือ มีการถือครองทีด่ นิ มากกว่า  20 ไร่ สมาชิกในครอบครัวทัง้ หมดมีหน้า
ที่การท�ำงานที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยมั่นคง มียานพาหนะ ทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และมีรถไถ พบว่า
ในชุมชนบ้านงามเมืองมีครัวเรือนฐานะดี ร้อยละ 40
ครัวเรือนฐานะปานกลาง คือ มีการถือครองที่ดิน 10 - 20 ไร่ สมาชิกในครอบครัวมีบาง
คนมีหน้าที่การท�ำงานที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยมั่นคง มียานพาหนะ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ แต่ไม่มีรถไถ
พบว่า มีครัวเรือนฐานะปานกลาง ร้อยละ 28
ครัวเรือนฐานะยากจน คือ มีการถือครองที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ หรือไม่มีที่ดินถือครอง
สมาชิกในครอบครัวไม่มงี านประจ�ำ มีทอี่ ยูอ่ าศัยมัน่ คง มียานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซด์ และจักรยาน
พบว่า มีครัวเรือนฐานะยากจนร้อยละ 32
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

อาชีพท�ำนา

15%

อาชีพท�ำไร่

31%

5%

อาชีพท�ำสวน
อาชีพรับจ้างทั่วไป

13%

อาชีพค้าขาย
อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ

10%่

26%

รูปที่ 4 กราฟแสดงอัตราส่วนจ�ำนวนประชากรบ้านงามเมืองตามการประกอบอาชีพ

32%

ฐานะดี

40%

ฐานะปานกลาง
ฐานยากจน

28%

รูปที่ 5 กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของประชากรตามกลุ่มฐานะ

การจัดการลุ่มน้ำ�ย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

5

รูปแบบการจัดการพื้ นที่
ลุม
่ นำ�้ ย่อยบ้านงามเมือง

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ของบ้านงามเมืองแบ่งออกเป็น พื้นที่สูงภูเขา พื้นที่ราบเชิง
เขา และพืน้ ทีร่ าบลุม่ ริมน�ำ้ อิง ซึง่ พืน้ ทีม่ คี วามลาดเทจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ทางด้านตะวัน
ออกมีเทือกเขาดอยยาววางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ปกคลุมไปด้วยพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์เป็นต้นก�ำเนิด
ของห้วยงามเมืองซึ่งไหลผ่านชุมชนลงสู่แม่น�้ำอิงทางทิศตะวันตก
รูปแบบการจัดการพื้นที่และการใช้ประโยชน์ท่ีดินของบ้านงามเมืองมีความสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรน�้ำและภูมินิเวศท้องถิ่น ซึ่งคนในชุมชนใช้องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยาแบบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับความรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ มาปรับใช้ในการจัดการพื้นที่ของชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านงามเมืองมีรูปแบบการจัดการพื้นที่ดังนี้

รูปที่ 6 ภาพตัดขวางของพื้ นที่ชุมชนบ้านงามเมือง

การจัดการลุ่มน้ำ�ย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15

5.1 พื้ นที่ภูเขา

ขอบเขตพื้นที่เป็นป่าภูเขาของบ้านงามเมืองมีพื้นที่ 1,930 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าที่อดุมสมบูรณ์
ชุมชนบ้านงามเมืองตระหนักถึงความส�ำคัญของพืน้ ทีป่ า่ ทีเ่ ป็นแหล่งผลิตน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญ เมือ่ ฝนตกพืน้ ที่
ป่าเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน�้ำฝน ซะลอไม่ให้น�้ำฝนไหลเร็วจนกัดเซาะหน้าดินและช่วยดูดซับน�้ำฝน
สะสมไว้ใต้ดิน แล้วจึงค่อยๆ ระบายน�้ำสู่ล�ำธารท�ำให้ชุมชนมีน�้ำใช้ตลอดทั้งปี อีกทั้งพื้นที่ป่ายังเป็น
แหล่งอาหาร ไม้ใช้สอย และพืชสมุนไพรให้กับคนในชุมชนด้วย นอกจากนี้ป่ายังเป็นพื้นที่ดูดซับ
มลพิษในอากาศและปลดปล่อยอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนในชุมชน เมื่อคนในชุมชนตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของพื้นที่จึงมีการดูแลรักษาและจัดการแบ่งเขตพื้นที่ป่าตามประโยชน์การใช้สอยของชุมชน
ดังนี้
รูปที่ 7 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

รูปที่ 9 แหล่งผลิตน�้ำที่ใช้ในชุมชน
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

รูปที่ 8 พื ชอาหารของชุมชน

รูปที่ 10 แหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า

ป่าต้นน�ำ้ มีพนื้ ที่ 1,042 ไร่ เป็นพืน้ ทีป่ า่ ทีช่ มุ ชนอนุรกั ษ์ไว้เพือ่ เป็นแหล่งผลิตน�ำ้ ใช้ของชุมชน
ลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่อยู่ระดับสูงสุด มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีตาน�้ำ คนในชุมชนให้ความส�ำคัญ
กับพื้นที่นี้มาก จึงมีกฎระเบียบข้อบังคับไม่ให้มีการตัดต้นไม้และกระท�ำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อการ
ผลิตน�้ำ 
ป่าชุมชนมีพื้นที่ 813 ไร่ เป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดลงมาจากพื้นที่ป่าต้นน�้ำ  คนในชุมชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากป่าโดยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร แต่ไม่สามารถตัดโค่นต้นไม้ได้ เพื่อรักษา
พืน้ ทีบ่ ริเวณนีใ้ ห้เป็นป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ แหล่ง
ผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ และแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน
ป่าใช้สอยมีพื้นที่ 75 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่ระดับต�่ำสุดและใกล้กับที่ตั้งของชุมชน อีกทั้งพื้นที่ยัง
อยูห่ า่ งจากล�ำห้วยสายหลักของชุมชน ท�ำให้สามารถท�ำกิจกรรมทีห่ ลากหลายและส่งผลกระทบน้อย
ต่อการผลิตน�้ำของชุมชน ลักษณะของพื้นที่เป็นป่าไผ่สลับกับไม้ยืนต้น พื้นที่นี้คนในชุมชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากป่าได้ โดยเป็นแหล่งอาหารของคนชุมชน สามารถเก็บหน่อไม้ เห็ด และสัตว์ป่าได้
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และไผ่น�ำมาใช้ในการก่อสร้าง ท�ำฟอร์นิเจอร์ ฟืน ตอก
และเครื่องจักสาน

ขอบเขตพื้ นที่ป่าบนดอยยาวที่บ้านงามเมืองอนุรักษ์
(สีเขียว : ป่าต้นน�้ำ, สีม่วง : ป่าชุมชน, สีขาว : ป่าใช้สอย)

การจัดการลุ่มน้ำ�ย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กลไกในการบริหารจัดการพื้ นที่ป่า

1. การจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านงามเมืองประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านฝ่าย
ปกครอง ฝ่ายป้องกัน และฝ่ายพัฒนาสังคม คณะกรรมการป่าชุมชนนีเ้ ป็นกลไกในการด�ำเนิน
งานขับเคลื่อนกิจกรรมในการจัดการดูแลป่าชุมชน ซึ่งคณะกรรมการดูแลป่า
2. การตัง้ กฎระเบียบป่าชุมชน เพือ่ เป็นกรอบในการดูแลจัดการป่าชุมชน โดยมีกฎระเบียบ ดังนี้
2.1 ห้ามตัดไม้ยืนต้นทุกชนิดหากฝ่าฝืน ปรับต้นละ 10,000 – 20,000 บาท พร้อม
ส่งเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
2.2 ลักลอบตัดไม้ไผ่ ไม้ซาง และไม้บง ปรับต้นละ 500 – 1,000 บาท
2.3 ห้ามน�ำกล้วยไม้ป่าทุกชนิดและไม้ประดับอื่นๆ ปรับต้นละ 1,000 บาท
2.4 ห้ามบุกรุกแผ้วถางเขตป่าชุมชน ป่าสาธารณะประโยชน์ ฝ่าฝืนปรับ 20,000
– 40,000 บาท
2.5 ห้ามจุดไฟเผาป่าในเขตป่าชุมชน ป่าสาธารณะประโยชน์ ฝ่าฝืนปรับ 20,000
– 50,000 บาท
2.6 ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิดในเขตป่าชุมชน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ  ฝ่าฝืนปรับตัว
ละ 30,000 – 50,000 บาท
2.7 หน่อไม้ เห็ด มดแดง ผึง้ ต่อ พืชอาหารทุกชนิดในเขตป่าชุมชนน�ำมาเป็นอาหาร
ได้ ห้ามจ�ำหน่าย
2.8 ห้ามน�ำสินแร่ทกุ ชนิดในเขตป่าชุมชน ป่าอนุรกั ษ์โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับ 50,000
-1,000,000 บาท
3. การประกาศกฎระเบียบทีก่ ำ� หนดขึน้ ให้ชมุ ชนได้รบั ทราบร่วมกัน ทัง้ ในเวทีประชาคมหมูบ่ า้ น
ทั้งประกาศในการท�ำพิธีกรรมศีลมหาสนิทในโบสถ์วันอาทิตย์ และจัดท�ำป้ายกฎ-ระเบียบ
การดูแลรักษาป่าเพื่อแจ้งให้คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปทราบและเข้าใจตรงกัน
4. การใช้กฎหมายในการปกป้องพื้นที่ โดยมีการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนใน พ.ศ. 2544 เพื่อ
เป็นเกราะป้องกันพื้นที่ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน และเป็นกลไก
ส�ำคัญที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่า
และคนในชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความ
มั่นคงแห่งชีวิตของคนในชุมชน
5. ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ในการดูแลรักษาป่า เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ า่ ภูเขาของบ้านงามเมือง
อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาล และป่าห้วยไคร้
ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า ชุมชนบ้านงามเมืองมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการ
ตระเวนดูแลรักษาป่า และเฝ้าระวังไฟป่า
6. การปลูกจิตส�ำนึกให้กับคนในชุมชนรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตส�ำนึกในการรักษา
18

ชุมชนบ้านงามเมือง:

ทรัพยากรป่าไม้ผ่านกิจกรรมทางศาสนาประจ�ำทุกวันอาทิตย์ ประเพณี และพิธีกรรม เช่น
พิธีกรรมการส่งเสริมการทรงสร้างของพระเจ้า ซึ่งชาวคริสต์เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์จึง
ทรงสร้างทรัพยากรธรรมชาติมาเพื่อมนุษย์ ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง
ยัง่ ยืน ควรมีการอนุรกั ษ์ไว้ให้มกี นิ มีใช้ตลอดจนถึงลูกหลาน จึงใช้พธิ กี รรมนีส้ ร้างจิตส�ำนึกให้
กับคนในชุมชน
5.2 ที่ราบเชิงเขา

บริเวณที่ราบเชิงเขา ชุมชนบ้านงามเมืองเลือกเป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือนของคนในชุมชน จุด
ยุทธศาสตร์บริเวณนี้ คือ เป็นที่ราบเหมาะกับการตั้งถิ่นฐาน อยู่ห่างจากล�ำน�้ำอิงซึ่งได้รับผลกระทบ
จากน�ำ้ ท่วมน้อย และมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก สมัยก่อนเป็นเส้นทางลากเกวียนตัดผ่านชุมชน
แต่ปัจจุบันกลายเป็นถนนสายอาเซียน พื้นที่บริเวณนี้มีล�ำน�้ำแดนเมืองไหลจากดอยยาวไหลผ่าน
ชุมชนลงสู่แม่น�้ำอิง คนในชุมชนใช้น�้ำจากล�ำน�้ำสายนี้ในการอุปโภค บริโภค และท�ำเกษตรกรรมใน
พื้นที่ โดยใช้ระบบน�้ำปะปาภูเขา มีแทงค์น�้ำส่งน�้ำเข้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เกษตกรรมในชุมชน
เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ ในห้วยแดนเมืองมีอย่างจ�ำกัด คนในชุมชนบ้านงามเมืองจึงมีการบริหารจัดการ
น�้ำเป็นของตัวเอง และเลือกปลูกพืชเกษตรกรรมที่ใช้น�้ำน้อย ซึ่งพืชที่ปลูกบริเวณนี้ ได้แก่ พืชไม้ผล
ไม้เศรษฐกิจ พืชผักสวนครัวและพืชไร่ทใี่ ช้นำ�้ ปริมาณน้อยและใช้นำ�้ ฝนเป็นหลัก นอกจากนีช้ มุ ชนเห็น
ความส�ำคัญของป่าริมน�้ำที่ดูดซับความชุ่มชื้น ป้องกันการละเหยของน�้ำ และยังเป็นแหล่งอาหารให้
คนในชุมชน ชุมชนบ้านงามเมืองจึงรักษาพื้นที่ริมน�้ำให้เป็นพื้นที่สีเขียวตลอดสายของล�ำห้วยแดน
เมือง
การบริหารจัดการพื้ นที่บริเวณนี้

1. มีการบริหารจัดการน�้ำที่ใช้ในพื้นที่ โดยมีการท�ำระบบน�้ำปะปาภูเขาส่งเข้าสู่ครัวเรือนและ
พื้นที่เกษตรกรรม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลบริหารจัดการน�้ำ  และมีการเก็บค่าน�้ำ
ปะปาจากครัวเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อน�ำมาเป็นค่าซ่อมบ�ำรุงระบบน�้ำปะปา
2. มีการปลูกพืชผักสวนครัวภายในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย
3. การเลือกปลูกพืชเกษตรกรรมที่ใช้น�้ำน้อย และใช้น�้ำฝนเป็นหลัก
4. มีข้อตกลงร่วมกันในชุมชน ห้ามมีการใช้สารเคมีในพื้นที่ชุมชน
5. มีการรักษาป่าริมห้วยแดนเมือง เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง ลดการระเหยของน�้ำ  และ
ยังเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชน

การจัดการลุ่มน้ำ�ย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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5.3 ที่ราบลุ่มแม่น้ำ� อิง

ที่ราบลุ่มแม่น�้ำอิงบ้านงามเมืองประกอบไปด้วย พื้นที่ราบลุ่ม ป่าชุ่มน�้ำ  แม่น�้ำอิง และ
หนองน�้ำจ�ำนวน 16 หนอง พื้นที่ราบลุ่มบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากน�้ำอิงในฤดูน�้ำหลาก
เกิดน�้ำท่วมขังในบางพื้นที่ มีตะกอนดินที่แม่น�้ำพัดพาทับถม กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก คนในชุมชนบ้านงามเมืองเห็นพืน้ ทีน่ มี้ คี วามอุดมสมบูรณ์ทงั้ ดินและแหล่งน�ำ้ จึงท�ำการ
ปลูกข้าว ท�ำพืชไร่ และพืชหมุนเวียน (ระหว่างท�ำนากับพืชไร่) แม่น�้ำอิงเป็นแม่น�้ำสายหลักที่คนใน
ชุมชนใช้ในการท�ำเกษตรและประมงพืน้ บ้าน เพือ่ ทีช่ าวบ้านงามเมืองสามารถใช้ประโยชน์จากน�ำ้ อิง
อย่างยั่งยืน ชาวบ้านมีมติร่วมกันประกาศตั้งกฎระเบียบและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ�้ บริเวณวังขอน
โต้มในแม่น�้ำอิง เป็นระยะทาง 700 เมตร โดยไม่ให้มีการจับสัตว์น�้ำในบริเวณนี้เพื่อให้บริเวณนี้เป็น
แหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ และขยายพันธุไ์ ปสูล่ ำ� น�ำ้ อิง นอกจากนีใ้ นช่วงฤดูแล้งน�ำ้ อิงถูกน�ำไปใช้ในภาค
เกษตรเป็นจ�ำนวนมาก คนในชุมชนมีการปรึกษาหารือเรื่องการท�ำเกษตรและการจัดสรรน�้ำ และจะ
ต้องมีการท�ำแผนเสนอต่อเทศบาล เพื่อให้มีการจัดระเบียบการใช้น�้ำร่วมกันระหว่างต�ำบล
ป่าชุ่มน�้ำริมน�้ำอิงเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำในช่วงฤดูฝน (seasonal wetland) เนื่องจากเป็นพื้นที่น�้ำ
ท่วมขัง มีน�้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วมขังในพื้นที่ป่าริมน�้ำในช่วงฤดูฝน โดยได้รับอิทธิพลจากแม่น�้ำอิง
และแม่น�้ำโขงหนุนเสริมจนเกิดการล้นตลิ่งของน�้ำ  พื้นที่ป่าชุ่มน�้ำมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา
เป็นพืน้ ทีแ่ ก้มลิง กักเก็บน�ำ้ ในช่วงฤดูนำ�้ หลาก ป้องกันน�ำ้ ท่วม การกัดเซาะริมฝัง่ เป็นพืน้ ทีเ่ พาะพันธุ์
และแหล่งที่อยู่ของสัตว์น�้ำและสัตว์ป่านานาชนิด นอกจากนี้คนในชุมชนบ้านงามเมืองมีการใช้
ประโยชน์จากป่า เป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ แหล่งเรียนรู้ สถานที่จัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ และมีการตั้งศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
หนองน�้ำทั้ง 18 หนองเป็นหนองน�้ำธรรมชาติที่ปริมาณน�้ำในหนองได้รับอิทธิพลจาก
ปริมาณน�้ำฝนและแม่น�้ำอิงที่ล้นตลิ่งไหลเข้ามาเติมน�้ำในหนอง สมัยก่อนมีคนทั้งในชุมชนและนอก
ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์และบุกรุกพืน้ ทีห่ นอง ท�ำให้ผใู้ หญ่บา้ นท�ำโครงการไปทีส่ ำ� นักงานทีด่ นิ จังหวัด
เชียงรายขอให้เจ้าหน้าทีม่ ารังวัดหนองทัง้ 16 หนอง เพือ่ ให้เป็นหนองสาธารณประโยชน์ของหมูบ่ า้ น
ซึ่งท�ำให้ชุมชนสามารถจัดการหนองน�้ำได้โดยสะดวกและป้องกันไม่ไห้มีการลุกล�้ำที่ดิน จากหนอง
ธรรมชาติทั้ง 16 หนอง ได้มีการขุดลอก 3 หนองเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน�้ำไว้ใช้ในการเกษตร
ทางชุมชนได้มีการบริหารจัดการหนอง โดยได้ตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการหนองน�้ำให้มีการจัดสรร
แบ่งปันน�้ำในหนองอย่างเป็นธรรมและเพื่อให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนจึงมีการจัดการน�้ำในรูปแบบการ
ปิดประมูลน�้ำเพื่อท�ำใช้ในการท�ำนาปรัง โดยเปิดให้ชาวนาที่ต้องการท�ำนาปรังในช่วงฤดูแล้งเข้ามา
ประมูลเอาน�้ำไปใช้ในการท�ำนา โดยในการสูบน�้ำไปใช้นั้นจะไม่ให้สูบจนหมดบ่อ ให้เหลือน�้ำภายใน
บ่อที่ระดับ 1 เมตรจากก้นบ่อซึ่งวัดจากตรงกลางบ่อ เพื่อรักษาน�้ำให้ปลาและเป็นการป้องกันหญ้า
ทีจ่ ะเกิดขึน้ มาเมือ่ บ่อน�ำ้ แห้ง นอกจากนีย้ งั มีการเปิดขายบัตรจับปลาทีอ่ ยูใ่ นหนองโดยเปิดให้ทงั้ คน
ภายในชุมชนและคนนอกชุมชนสามารถเข้ามาจับปลาในหนองได้
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

รูปที่ 12 แสดงพิ กัดป่าชุ่มน�้ำ ริมแม่น�้ำอิง

รูปที่ 13 การสูบน�้ำจากบ่อเพื่ อน�ำไปใช้ในการเกษตร
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6

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า แ ล ะ
ก า ร เ ต รี ย ม รั บ มื อ ต่ อ
่ นแปลงสภาพอากาศ
การเปลีย
ของชุมชนบ้านงามเมือง

6.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในท้องถิ่น

จากประสบการณ์และข้อสังเกตของชาวบ้านตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท�ำให้ชมุ ชนคาดการ
สถานการณ์ในอนาคต โดยได้สะท้อนว่า เมือ่ เปรียบเทียบสภาพอากาศเมือ่ 30 ปีทผี่ า่ นมากับปัจจุบนั
สิ่งที่พบมีสองเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ 1) ฝนเปลี่ยนช่วงการตก ฝนมาช้า
กว่าเดิม และฝนทีต่ กในช่วงวันสงกรานต์หายไป 2) อากาศเปลีย่ นแปลงไปและมีความรุนแรงขึน้ เช่น
ร้อนจัด และหนาวจัด) โดยรวมอากาศร้อนขึ้น ท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม จากผลผลิตทางการเกษตรเสียหายไม่ได้คณ
ุ ภาพ มีการเพิม่ ต้นทุน  และราคาผลผลิต
ลดลง ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว ก่อให้เกิดการกู้ยืมเป็นหนี้
สิน บางรายมีการเปลี่ยนอาชีพ มีการขายที่ดินท�ำกินและย้ายไปท�ำงานต่างหมู่บ้าน ท�ำให้จ�ำนวน
ประชากรวัยแรงงานในชุมชนลดลง ที่ดินถูกเปลี่ยนมือเป็นของนายทุนหรือคนต่างถิ่น นอกจากนี้ยัง
เกิดภาวะแห้งแล้งน�ำ้ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการท�ำเกษตร เมือ่ น�ำ้ ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน ท�ำให้เกิดการทะเลาะแย่งชิงน�้ำและมีโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ  เช่น การท�ำฝาย
การขุดลอก เข้ามาในชุมชน ซึ่งบางโครงการไม่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการท่อง
เทีย่ วในชุมชน น�ำ้ แล้งท�ำให้นำ�้ ตกห้วยแดนเมืองลดลง ไม่สวยงามเหมือนในอดีต ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ ว
ลดลง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวที่ชาวบ้านรู้สึกนั้น สอดคล้องกับข้อมูลของกรม
อุตุนิยมวิทยา   โดยมีอุณหภูมิสูงสุดและต�่ำสุดเฉลี่ยในรอบ 30 ปีของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2529
-2558) มีแนวโน้มสูงขึ้น นั่นหมายความว่า อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้น ท�ำให้อากาศร้อนขึ้น เกิดวิกฤต
ภัยแล้งต่อเนื่อง
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

6.2 ความเสี่ ย งจากผลกระทบที่ค าดจะเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต

จากข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์จำ� ลองในอนาคต (Climate projection) จากศูนย์เครือ
ข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SEA START RC) โดยในอนาคตคาดว่าสภาพภูมิอากาศในพื้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ ดังนี้
ฝนมีรูปแบบ หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือ ตกหนัก (ปริมาณมาก) ในเวลาสั้น เหมือนเท
น�้ำจากกระบอกลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และปริมาณโดยรวมทั้งปีน้อยลง ฝนมาเร็วและทิ้งช่วง
ตกตูมเดียวช่วงปลายฤดูฝน
ความเสี่ยงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. ปริมาณน�้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ภาวะฝนทิ้งช่วง ท�ำให้ไม่มีน�้ำ ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนน�้ำ เกษตรกรไม่มีน�้ำใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และการท�ำเกษตร โดยเฉพาะการท�ำนาปรัง ซึง่ อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งเพือ่ แย่งการ
ใช้น�้ำ
2. เกิดการก่อสร้างเพื่อลดภัยพิบัติในลุ่มน�้ำที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและนิเวศท้องถิ่น
การเกิดภาวะขาดแคลนน�ำ้ จะท�ำให้เกิดการก่อสร้างระบบการกักเก็บน�ำ้ ต่างๆ ในลุม่ น�ำ้ อิง
เช่น การขุดลอกในล�ำน�้ำอิง การท�ำฝายระบบต่างๆ การท�ำอ่างกักเก็บน�้ำ  การก่อสร้างเหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อระบบนิเวศ ท�ำให้นำ�้ อิงไหลไม่เป็นธรรมชาติและส่งผลต่อปริมาณสัตว์นำ�้ ลดลง มีผลต่อภาค
เกษตรกรรมและกลุ่มประมงพื้นบ้าน ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณน�้ำในธรรมชาติได้
3. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น
การท�ำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนนั้นเป็นการท�ำนาที่ขึ้นอยู่กับปริมาณน�้ำฝน
รองลงมาเป็นการปลูกข้าวโพด ผลไม้ เช่น ล�ำไย และสวนยาง โดยภาวะฝนเลื่อนท�ำให้ชาวนาไม่
สามารถเพาะข้าวได้ตรงช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ท�ำให้ต้องเพาะปลูกเร็วขึ้น หรือช้ากว่าเดิมขึ้นอยู่กับ
ช่วงฝนที่ตก ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่ฝนตกได้แน่นอนเมื่อท�ำการเพาะ
ปลูกหรือหย่อนเมล็ดพันธุแ์ ล้วฝนไม่ตกตามฤดูกาล ท�ำให้เมล็ดพันธุไ์ ม่งอกและต้นกล้าตาย ซึง่ ก่อให้
เกิดความเสียหายและต้องท�ำการเพาะปลูกใหม่ จึงเป็นการเพิม่ ต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และเมือ่
อุณหภูมิสูงขึ้น ท�ำให้วงจรชีวิตของแมลงสั้นลงก่อให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช ซึ่งท�ำให้
เกษตรกรต้องใช้สารเคมียาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้น

การจัดการลุ่มน้ำ�ย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

23

4. ผลผลิตการเกษตรลดลง
เมื่อฝนเลื่อนไปในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวท�ำให้คุณภาพข้าวลดลงและเกิดเชื้อรา เมื่อ
อากาศเปลีย่ นแปลง อากาศหนาวจัดส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปลังลดลง 20 %
5. ภาวะหนี้สิน
จากปัญหาการลดลงของผลผลิตด้านการเกษตรและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้
เกษตรกรมีรายได้ลดลง ต้องจ่ายต้นทุนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้เกษตรกรต้องกูย้ มื เงินมาส�ำรองจ่ายในครัวเรือน
และลงทุนในการท�ำเกษตร จนส่งผลให้เกิดภาวะหนี้สิน
6. การอพยพย้ายถิ่น
เมื่อเกษตรกรมีรายได้ลดลงท�ำให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนอาชีพ และมีการอพยพไปท�ำงานต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของครัวเรือน
ทั้งหมด ท�ำให้วัยแรงงานในชุมชนลดลง
6.3 ทางเลือกในการปรับตัวของชุมชน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชุมชนก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ผลิตเพื่อความอยู่รอดของคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านงามเมืองมีต้นทุนด้านทรัพยากร
ทีย่ งั คงความอุดมสมบูรณ์ ทัง้ ดิน น�ำ 
้ ป่า และเป็นชุมชนขนาดเล็กทีม่ กี ารรวมกลุม่ ทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ เป็นต้น
ทุนและจุดแข็งของชุมชนในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดย
ชุมชนได้มีการเสนอแนวทางในการปรับตัว ดังนี้
1. การติดตามสถานการณ์สภาพอากาศในระดับท้องถิ่น และการพยากรณ์อากาศในพื้นที่
จากภาวะฝนเลือ่ นท�ำให้ชมุ ชนไม่สามารถคาดการณ์ถงึ ช่วงเวลาทีฝ่ นตก ท�ำให้ผลผลิตเสีย
หายและเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ที่ผ่านมาทางชุมชนยังไม่มีข้อมูลหรือยังไม่ได้ประสานกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบข้อมูลปริมาณน�ำ้ ฝนและการพยากรณ์อากาศทีแ่ ม่นย�ำ จึงมีขอ้ เสนอว่าชุมชน
ควรหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อร่วมกันหา
แนวทางในการจัดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในระดับท้องถิ่น และควรมีการสื่อสารแจ้งข้อมูล
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศให้ทางชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนสามารถ
คาดการณ์และวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูเ้ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

2. การจัดสรรทรัพยากรน�้ำภายในชุมชนในช่วงฤดูแล้ง
ชุมชนบ้านงามเมืองมีฐานทรัพยากรน�้ำหลายแห่ง ได้แก่ ห้วยแดนเมือง น�้ำบาดาล หนอง
น�้ำ 11 หนอง และล�ำน�้ำอิง โดยในช่วงฤดูแล้ง ทางชุมชนควรหารือในการจัดสรรแบ่งปันน�้ำ ออกกฎ
ระเบียบหรือมาตรการในการใช้น�้ำ  โดยการใช้น้�ำปะปาจากห้วยแดนเมืองในภาคครัวเรือน และ
การเกษตร อาจมีขอ้ ตกลงในการใช้นำ 
�้ เช่น มีการปิด-เปิดน�ำ้ เป็นช่วงเวลา มีการติดมิเตอร์วดั ปริมาณ
การใช้น�้ำ  ส่วนหนองน�้ำ  เกษตรกรที่ต้องการใช้น�้ำในหนองควรมีการปรึกษาหารือร่วมกันโดยอาจมี
การจ�ำกัดพื้นที่ในการท�ำการเกษตรเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณน�้ำที่มีอยู่ เช่นเดียวกับเกษตรกรที่
ต้องการใช้น�้ำในล�ำน�้ำอิง ควรมีการหารือร่วมในระดับลุ่มน�้ำเพื่อให้มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้น�้ำ
3. การจัดท�ำระบบน�้ำส�ำรองให้คนในชุมชน
ในสถานการณ์ภัยแล้ง น�้ำประปาภูเขาที่ใช้ในชุมชนมีอย่างจ�ำกัด ท�ำให้คนในชุมชนต้องมี
การส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในครัวเรือน ซึ่งบางครัวเรือนมีแทงค์ส�ำรองน�้ำและมีการขุดเจาะน�้ำบาดาลมาใช้
ส่วนบางครัวเรือนที่มีฐานะยากจนไม่มีกำ� ลังทรัพย์ในการก่อสร้างแทงค์น�้ำส�ำรอง เช่นเดียวกันภาค
เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรบางพื้นที่มีบ่อน�้ำส�ำรอง บางพื้นที่ยังไม่มี จึงควรมีการหางบประมาณจัด
สร้างแทงค์น�้ำส�ำรองในครัวเรือน และขุดบ่อน�้ำส�ำรองในภาคการเกษตร
4. สร้างความร่วมมือในการจัดการห้วยแดนเมืองระหว่าง 2 หมู่บ้าน
เนื่องจากห้วยแดนเมืองเป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านงามเมือง หมู่ 11
ต�ำบลยางฮอม อ�ำเภอขุนตาล และบ้านแดนเมือง หมู่ 6 ต�ำบลบุญเรือง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งสองหมู่บ้านนี้ใช้ห้วยแดนเมืองร่วมกัน แต่ยังไม่มีข้อตกลงการใช้ร่วมกัน เพื่อให้ชุมชน
ทัง้ สองสามารถใช้ประโยชน์จากห้วยแดนเมืองอย่างยัง่ ยืน ควรหารือร่วมกันในการหาแนวทางในการ
จัดสรรแบ่งบันน�้ำอย่างเหมาะสมเท่าเทียมและเผื่อแผ่ให้คนปลายน�้ำอิง ควรสร้างข้อตกลงร่วมกัน
รวมถึงการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำด้วยกัน โดยอาจจัดเวทีหารือร่วมประเด็นการจัดการน�้ำห้วยแดนเมือง
ร่วมกัน
5. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าต้นน�้ำ
ป่าอนุรกั ษ์และป่าต้นน�ำ้ บนดอยยาวเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ของห้วยแดนเมือง ซึง่ เป็นล�ำน�ำ้ หลัก
ทีช่ มุ ชนใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร ซึง่ เดิมทีพนื้ ทีบ่ นดอยยาวได้ถกู บุกรุกเป็นพืน้ ที่
ไร่สวนของชุมชน จนเกิดวิกฤตภัยแล้ง ทางชุมชนจึงมีขอ้ ตกลงร่วมกันในการฟืน้ ฟูปา่ บนดอยยาว ได้
มีการแบ่งพื้นที่ป่าตามการใช้ประโยชน์ของชุมชน และได้มีข้อก�ำหนดและกฎระเบียบที่ทางชุมชน
ร่วมกันเขียนขึ้น ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ป่าบนดอยยาวกลายเป็นพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งก�ำเนิด
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ต้นน�้ำให้ทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์ แต่ยังมีคนลักลอบขึ้นไปตัดต้นไม้ ชุมชนจากอีกฝั่งของดอยยาว
เริ่มมีการบุกรุกพื้นที่ป่า และยังมีคนจากชุมชนอืน่ แอบเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าเกินความจ�ำเป็นใน
พืน้ ทีท่ ที่ างชุมชนอนุรกั ษ์ อีกทัง้ ยังมีการลักลอบเผาป่า ทางชุมชนจึงช่วยกันระดมหาแนวทางในการ
ปกป้องป่าผืนนี้ โดยมีขอ้ เสนอให้ปลูกกล้วยในพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ 
้ และฟืน้ ฟูพชื ริมน�ำ 
้ อีกทัง้ ยังมีขอ้ เสนอ
ให้มกี ารรือ้ กฎระเบียบเดิมและเขียนขึน้ ใหม่ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปจั จุบนั ซึง่ ต้องมีการประกาศ
ใช้ภายในชุมชนและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้คนนอกชุมชนได้ทราบ นอกจากนี้มีการตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบและมีการใช้ขอ้ บังคับอย่างจริงจัง ควรหารือร่วมกับกรมป่าไม้ในการวางแนวเขต
ป่าและร่วมกันในการอนุรักษ์
6. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน
การพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้คนในชุมชมมีอาชีพเสริมในช่วงว่างจากการเพาะปลูก หรือ
ในช่วงที่ประสบกับภาวะแห้งแล้งที่ไม่สามารถท�ำการเกษตรได้ เช่น การทอผ้า และการจักรสาน ซึ่ง
เป็นอาชีพที่ชุมชนเคยท�ำสมัยอดีต หาแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็น
อาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน
การพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐศาสตร์ชมุ ชน ให้คนในชุมชนเข้าใจระบบการท�ำบัญชีรายรับ
รายจ่าย และการบริหารเงิน เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินของตนเอง และภายในชุมชน
ได้ หลีกเลี่ยงการเกิดหนี้สินและการกู้ยืมนอกระบบ
7. การส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น�้ำน้อย หรือการปลูกพืชแบบผสมผสาน
บ้านงามเมืองมีดินคุณภาพดีสามารถปลูกพืชได้หลายชนิด แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก
เชิงเดี่ยวท�ำให้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติสูง การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกพืชแบบผสมผสานจะ
ท�ำให้ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายและราคาขึ้นลงของตลาด
8. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
การเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ก่ชมุ ชน โดยการพัฒนาให้ชมุ ชนมีศนู ย์การเรียนรู้ เป็นศูนย์กลาง
การรวบรวมข้อมูลและการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการทรัพยากร การจัดการดิน น�้ำ ป่า พื้นที่ชุ่ม
น�ำ 
้ การถ่ายทอดความรูพ้ นื้ บ้านจากปราชญ์ชมุ ชนสูค่ นในชุมชนรวมทัง้ กลุม่ เยาวชน เช่น ข้อมูลความ
ส�ำคัญของป่า นิเวศวิทยา องค์ความรู้ในการเก็บหาทรัพยากร การจับปลา พืชอาหาร สมุนไพร
เป็นต้น โดยมีการจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ในชุมชนเพื่อถ่ายทอด
ความรู้สู่เยาวชนและผู้สนใจ
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

7

ปั จ จั ย เงื่ อ นไขที่ ท�ำให้
เกิดความส�ำเร็จ

1. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในกระบวนการตัดสินใจส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง คนในชุมชน
มีความรักสามัคคี เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และยังมีจิตสาธารณะ การรวมกลุ่มและการสร้าง
ความเข้าใจถึงกฎข้อบังคับในในชุมชน
2. มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ บ้านงามเมืองคนในชุมชนนับถือศาสนาคริตส์ มีการรวมกลุ่ม
ทางด้านศาสนาทุกวันอาทิตย์ทำ� ให้เกิดกลไกการสือ่ สาร แลกเปลีย่ นสถานการณ์ ข้อมูล และ
เป็นกลไกการตัดสินใจร่วมกัน
3. มีผนู้ ำ� ทีเ่ ข้มแข็ง ทัง้ ผูน้ ำ� ทางการและทางศาสนา มีความรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ทงั้ ภายในชุมชน
และนโยบายต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามาในชุมชน มีการแลกเปลีย่ นสถานการณ์ให้กบั สมาชิกในชุมชน
และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
4. การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อาวุธโสในชุมชน คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รับฟังประสบการณ์จากผู้อาวุธโสในชุมชน น�ำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการท�ำงาน
5. การมีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรพัฒนาเข้ามาช่วยเหลือ ในด้านวิชาการความรู้ แหล่งทุน
และก�ำลังใจในการอนุรักษ์และพัฒนาในชุมชน
6. การศึกษาดูงานนอกชุมชน การที่คนในชุมชนมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอย่างที่ดี
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสถานการณ์ แนวคิด ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ท�ำให้คนใน
ชุมชนได้แนวคิดน�ำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตัวเอง
7. ฐานทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ในชุมชน บ้านงามเมืองมีฐานทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ดิน น�ำ 
้
ป่า ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำ อาหาร และไม้ใช้สอยของคนในชุมชน
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8

ความท้าท้าย

1. ทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า เป็นระบบที่เชื่อมโยงหากัน ชุมชนบ้านงามเมืองและชุมชนข้างเคียงมี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการทรัพยากรสู่ชุมชนข้าง
เคียงยังไม่ทวั่ ถึง ควรสร้างกระแสการอนุรกั ษ์ การจัดการทรัพยากรอย่างมีสว่ นร่วมไปสูช่ มุ ชน
ข้างเคียง จะท�ำให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันดูแลและมีสว่ นร่วมจะท�ำให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างความเข้าใจของชุมชนในเรื่องการพัฒนาและการอนุรักษ์ การแก้ไขปัญหาผลกระ
ทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งชุมชนบ้านงามเมืองได้รับผลกระทบจาก
ภาวะภัยแล้งค่อนข้างมาก หากชุมชนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น การก่อสร้างฝายกั้นน�้ำ  การขุดลอกหนอง การขุดบ่อกักเก็บน�้ำ  ยังไม่เห็นความส�ำคัญ
ของการเชื่อมโยงกับระบบนิเวศลุ่มน�้ำ  เพราะกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่ออีกอย่างหนึ่ง เช่น การท�ำฝายขนาดใหญ่ในล�ำห้วย ชุมชนได้น�้ำมาใช้เพียงพอ
แต่อาจส่งผลต่อจ�ำนวนประชากรสัตว์นำ�้ ท้องถิน่ ลดลงและมีภาระของการซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น
ดังนั้นแนวทางการปรับตัวต้องมีการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบและรอบด้าน
3. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดึงงบประมาณจากแหล่ง
ทุนต่างๆ เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรยังมีนอ้ ย จึงควรมีกลไกการท�ำงาน
ร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกชุมชนให้มีความชัดเจนมากขึ้น
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

เอกสารอ้างอิง
เอกสาร:

ชุมชนบ้านงามเมือง หมู่ 11. แผนชุมชนปี พ.ศ.2559 บ้านงามเมือง หมู่ 11 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จังหวัดเชียงราย. มปป, เอกสารอัดส�ำเนา.
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ การจัดการลุม่
น�้ำอิงอย่างยั่งยืน.
ข้อมูลบริบททชุมชนบ้านเวียงใต้. มปป, เอกสารอัดส�ำเนา.
สถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาเชียงราย ศูนย์อตุ นุ ยิ มวิทยาภาคเหนือ กรุมอุตนุ ยิ มวิทยา กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.cmmet.tmd.go.th/
station/cr/. 09 เมษายน 2559.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. รายงานการตรวจวัดปริมาณน�้ำฝน ส�ำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย). (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://dnprg15.dnp.go.th/RePortRain/index3.php?sub=Report3.php. 09 เมษายน 2559.

สัมภาษณ์ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายสมศักดิ์ พรมธิ
นายถนอม อุตมะ

ผู้ใหญ่บ้านงามเมือง
ศิษยาภิบาล ในศาสนาคริสต์
และประธานสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง
นายกิตติกร อุตมะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงามเมือง
นายสมาน แสนหลวงอินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงามเมือง
นายศรีลา พรหมธิตินันต์
อาสาเกษตรหมู่บ้านงามเมือง
นางสมัย อุตมะ
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นายละเอียด อุตมะ
ประธานกลุ่ม อสม.
นางอ�ำนวย พรมธิ
รองประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน และอสม.
พ่อเกี๋ยง อุตมะ
ชาวบ้านบ้านงามเมือง
นางมณฑิตา อุตมะ
สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นางเมา อุตมะ
สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นายโสภณ บุญทรัพย์
แกนน�ำเยาวชนรักป่า บ้านงามเมือง
นายศุภชัย อะโนราช
แกนน�ำสมาชิกอนุรักษ์ป่า บ้านงามเมือง
การจัดการลุ่มน้ำ�ย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

30

แม่เกี๋ยง เตชะ
สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นางจันทร์ กันทามูล
สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นางอลวรรณ มาทา
สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นางยอด ศิริมงคล
สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นายค�ำปัน ค�ำเบ้า
สมาชิกบ้านงามเมือง
นายทองเงิน ยานะตุ่น
สมาชิกบ้านงามเมือง
นายสุรินทร์ พรมสาร
สมาชิกบ้านงามเมือง
นายยุทธการ แสนหลวงอินทร์ สมาชิกบ้านงามเมือง
นายอดุลย์ ฟองสมุทร
สมาชิกบ้านงามเมือง
นายภานุพงค์  เมืองอิน
สมาชิกบ้านงามเมือง
นายบุญยืน  อุตมะ
สมาชิกบ้านงามเมือง
นายเพชร จิตตางกูร
สมาชิกบ้านงามเมือง
นางทอง จิตตางกูร
สมาชิกบ้านงามเมือง
นายสมฤทธิ์ กันทามูล
คณะกรรมการบ้านงามเมือง
นางจันทร์บาน อุตมะ
สมาชิกบ้านงามเมือง
นางยอด ศิริมงคล
สมาชิกบ้านงามเมือง
นายสมหมาย อุตมะ
สมาชิกบ้านงามเมือง

ชุมชนบ้านงามเมือง:

ภาคผนวก
ด้าน

ศักยภาพและผลกระทบ

ผลลบ

สังคม

ศักยภาพ

ผลลบ
เศรฐกิจ/การเงิน

ศักยภาพ

ผลลบ
โครงสร้างพื้นฐาน

ศักยภาพ

สิ่งที่ต้องการเสริมศักยภาพ

1. ประชากรน้อย ขาดแคลนแรงงานใน
ชุมชน
2. ผู้สูงอายุมีจำ�นวนมาก และมีอัตราการ
เกิดน้อย
3. มีการย้ายออกไปรับจ้างที่อื่น
1. ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อไม่ให้
ออกไปทำ�งานที่อื่น
1. มีกฎระเบียบหมู่บ้าน
2.ชุมชนมีความเข้มแข็งและ มีการรวมกลุ่ม 2. ต้องการเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน
ต่างๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน
กลุ่มออมทรัพย์
3. มีระบบเครือญาติและช่วยเหลือกัน
ภายในชุมชน
4. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มภาคีอื่นๆ
1. เพิ่มต้นทุนการผลิต
2.คนในชุมชนไม่มีความรู้ในการบริหารเงิน
และการทำ�บัญชี
3.ไม่มีเงินชดเชยค่าเสียหายของผลผลิต
ภายในชุมชน
4. ไม่มีกองทุนเงินกู้ฉุกเฉินกรณีเกิดผลเสีย
หายกับผลผลิต
1. มีกองทุนกู้ยืมหลายแห่ง
2. มีพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ลำ�ไย ส้มโอ
ลองกอง
3. มีพืชท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้

1. ต้องการพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงได้ดี
2. ต้องการความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น และมีตลาดรองรับ
3. ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน
4. สร้างความเข้าใจในการทำ�บัญชี
รายรับ รายจ่าย และการบริหารเงิน

1. น้ำ�ห้วยแดนเมืองที่มาทำ�น้ำ�ประปามี
น้อยลง
2. ชุมชนไม่มั่นใจต่อระบบน้ำ�ดื่มว่าสะอาด
เพียงพอหรือไม่
1. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ�เพิ่มขึ้น
3. บางครัวเรืองไม่มีระบบสำ�รองน้ำ� (แทงค์ 2. พัฒนาแหล่งน้ำ�ที่น้ำ�มาใช้ดื่ม หรือมี
น้ำ�บาดาล)
การตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ดื่ม
4. เกษตรกรบางคนไม่มีบ่อน้ำ�สำ�รอง
1. บางครัวเรือนมีระบบน้ำ�สำ�รองทั้งแทงค์
น้ำ�บาดาล และบ่อน้ำ�สำ�รองใช้ในการเกษตร
การจัดการลุ่มน้ำ�ย่อยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ด้าน

ศักยภาพและผลกระทบ

ผลลบ

มนุษย์
ศักยภาพ

ผลลบ

ฐาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ศักยภาพ
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ชุมชนบ้านงามเมือง:

สิ่งที่ต้องการเสริมศักยภาพ

1. คนมีความรู้เรื่องการหาปลาลดลง
2. คนในชุมชนมีการย้ายออกไปทำ�งาน
นอกชุมชน
3. ขาดผู้สืบทอดองค์ความรู้ในชุมชน
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการเพาะ
1. มีปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรกำ�จัดศัตรู พันธุ์ปลา
2. ส่งเสริมความรู้เทคนิคเกษตรอนุรักษ์
พืช และการทำ�ปุ๋ยชีวภาพ
2. ศาสนาคริสต์เป็นศูนย์รวมใจคนในชุมชน และการทำ�เกษตรแบบผสมผสาน
3. มีผู้น้ำ�ศาสนาที่เข้มแข็ง
4. คนในชุมชนพร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่
5. คนในชุมชนมีความรู้ด้านการปลูกข้าว ผัก
ผลไม้ และหาปลาเป็นอย่างดี
1. ปริมาณน้ำ�ในแหล่งต่างๆ ลดลง น้ำ�ไม่
เพียงพอใช้ในการทำ�เกษตร
2. มีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น
3. มีการบุกรุกพื้นที่ป่า จากชุมชนอื่น
4. ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหายไป
5. บางพื้นที่เกิดน้ำ�ท่วมตลอดในช่วงฤดูน้ำ�
หลาก
6 เกิดไฟป่ารุนแรงขึ้นช่วงหน้าแล้ง
1. มีพื้นที่ป่าภูเขา และป่าชุ่มน้ำ� มีน้ำ�จาก
ห้วยแดนเมือง หนองน้ำ� และแม่น้ำ�อิง
2. มีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
3. มีพื้นที่เหมาะสมในการทำ�นา
4. มีความมั่นคงในที่ทำ�กิน
5. มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น จากป่า
และแหล่งน้ำ�
6. คุณภาพดินดี เหมาะกับการปลูกพืช
หลายชนิด

1. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ� เช่น ฝาย (น้ำ�ตก
ห้วยแดนเมือง)
2. เพิ่มชนิดพันธุ์พืชอาหารปลูกเพิ่มใน
ครัวเรือน
3. อุปกรณ์ในการดับไฟป่า ชุดดับเพลิง

ศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพือ่ คนกับป่า  (RECOFTC) ก่อตัง้ ขึน้
เมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและมีความ
ส�ำคัญ ในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชน และยังเป็น
องค์กรความร่วมมือในระดับประเทศที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวนศาสตร์ุมชน และการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน
รีคอฟด�ำเนินงานโดยความร่วมมือกับเครือข่ายยุทธศาสตร์
และภาคีพันธมิตร ซึ่งรวมถึง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรภาค ประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง
สถาบันวิจยั และสถาบันการศึกษาทัง้ ในระดับประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วยประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติที่มากกว่า 30 ปี ภายใต้แนวทางที่หลากหลาย
ในการเสริมสร้างศักยภาพ ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
และศึกษาวิจัย การสร้างพื้นที่สาธิต และจัดท�ำเอกสาร
ด้านการฝกอบรม โดยเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหางาน เพื่อคนกับป่า บนหลักการในสิทธิที่
เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)
ตู้ ปณ. 1111 ที่ท�ำการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์ +66(0) 2940 5700
โทรสาร +66(0) 2561 4880
Thailand.info@recoftc.org
www.recoftc.org/country/Thailand
FB: ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย

