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คำ�นำ� 

	 บ้านเวียงใต้	หมู่	15	ตั้งอยู่ในเขตต�าบลเวียง	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนตั้งอยู่

ในลุม่น�า้อิงตอนกลาง	พ้ืนทีข่องชมุชนเป็นพ้ืนทีร่าบลุม่รมิน�า้องิ	เป็นชมุชนเมอืง	และเป็นพืน้ทีบ่รรจบ

ของแม่น�า้ลาวล�าน�า้สาขาทีเ่ชือ่มโยงสูแ่ม่น�า้องิทีย่าวกว่า	260	กโิลเมตร	ทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพและบรกิารทางนเิวศหล่อเลีย้งวถิคีวามเป็นอยูข่องชมุชนท้องถิน่กลางน�า้และ

ท้ายน�้าแล้วไหลไปบรรจบแม่น�้าโขง	 ลุ่มน�้าอิงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อด้านการอนุรักษ์	 (Conservation	

Corridor)	ทีม่คีวามเสีย่งต่อการคกุคามมากท่ีสดุแห่งหนึง่ในอนิโด-เบอร์มา	ฮอตสปอต		(Indo-Burma	

Hotspot)	การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น	และภาคีต่าง	ๆ	 ในการจัดการทรัพยากรในลุ่มน�้าอิงให้

ยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนต้นน�้าจึงเป็นส�าคัญ	ดังนั้นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่น

และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน�้าอิงอย่างยั่งยืน	(Empowerment	of	Local	Networks	and	

Local	Authorities	(LAs)	for	Sustainable	Ing	Watershed	Management	หรือ	โครงการอนุรักษ์แม่น�้า

อิง)	ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า	(RECOFTC)	–	ประเทศไทย	กับ

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน	

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	โดยมีภาคีท้องถิ่นในการด�าเนินงานคือ	สภาประชาชนลุ่มน�้าอิง	กลุ่ม

รักษ์เชียงของ	 สถาบันปวงพญาพยาว	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สหภาพยโุรป	โดยมพีืน้ทีช่มุชนเป้าหมายในการปฏบิตักิารเพือ่สร้างรปูธรรม	บทเรยีน	และองค์ความ

รู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ	 ในลุ่มน�้า	 บ้านเวียงใต้เป็นชุมชนหนึ่งในชุมชน

เป้าหมายโครงการอนุรักษ์แม่น�้าอิงท่ีมีรูปธรรมตัวอย่างด้านการมีส่วนร่วมของบทบาทผู้หญิงและ

ผู้ชายในการจดัการเขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้	มกีารส่งเสรมิด้านการอนรุกัษ์เพือ่ความมัน่คงด้านอาหาร

ของคนในชุมชน	 จึงได้ท�าการศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน	 สภาพเศรษฐกิจสังคม	 รูปแบบและบท

เรียนการจัดการเขตอนุรักษ์ของชุมชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบทเรียนที่ดีที่สามารถ

ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ	ในลุ่มน�้าอิง	และใช้สนับสนุนนโยบายการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้าโดยชุมชนมี

ส่วนร่วมต่อไป
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	 ชุมชนเวยีงใต้เดิมขึน้กบัหมู่ที	่1	ต�าบลเวียงเทิง	ต่อมาแยกจากหมูท่ี	่1	เป็นหมูท่ี	่15	ต�าบล

เวยีง	อ�าเภอเทงิ	จังหวดัเชียงราย	ปัจจุบนับ้านเวียงใต้ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาลต�าบลเวยีงเทงิ	เป็นชุมชนที่

เป็นศูนย์กลางของอ�าเภอเทงิต้ังแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั		มปีระชากรจ�านวน	905	คน	มคีรวัเรอืนจ�านวน	

242	ครวัเรอืน	ลกัษณะเป็นชมุชนกึง่เมืองกึง่ชนบท	ประชาชนในชมุชนจงึมกีารประกอบอาชพีท่ีหลาก

หลาย	 เช่น	 ค้าขาย	 รบัราชการ	 เกษตรกรรม	 ท�าประมง	 รบัจ้าง	 ธรุกจิหอพกั	 ทีพ่กัรสีอร์ท	 เป็นต้น	 

ด้านการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทร่วมกัน	 

การปกครองของบ้านเวียงใต้ตั้งแต่อดีตเป็นบทบาทของเพศชายในการเป็นผู้น�าและเริ่มมีผู้หญิงเข้า

มามบีทบาทมากขึน้ในปี	2551	เป็นต้นมาจนกระทัง่ถงึปัจจุบนั	รายนามผูใ้หญ่บ้าน	มดัีงต่อไปนี้

	 นายบุญยืน	โนราช	 	 พ.ศ.	2531	-	2535

	 นายประสิทธ์ิ		ณ	น่าน	 พ.ศ.	2535	-	2541

	 นายธงชัย	คล่องการค้า	 พ.ศ.	2541	-	2546

	 นายอ�านวย		บุญยรัตน์	 พ.ศ.	2546	-	2551

	 นางสาวเฉลียว		ณ	น่าน	 พ.ศ.	2551	–	2556	(สมัยท่ี	1)

	 นางสาวเฉลียว		ณ	น่าน	 พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน	(สมัยท่ี	2)

	 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเวียงใต้และพัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

น้ันมีความสัมพันธ์กับบทบาทหญิงชายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น	3	ยุค	ดัง

ต่อไปนี

ยุคตั้งถิ่นฐาน (พ.ศ. 1829 - พ.ศ. 2510)
	 เม่ือคร้ัง	 พ.ศ.	 1829	 พระยาร่วงเทิงได้ท�าพิธีฝังเสาหลักเมืองไว้เป็นชัยภูมิบนดอยพระธาตุ

จอมจ้อ	 เพ่ือเป็นศรีแก่เมืองเทิง	 โดยสร้างก�าแพงเมืองเป็นรูปเกือกม้าแบ่งเมืองออกเป็น	 2	 ส่วน	 	 มี

แม่น้�าอิงผ่ากลางยาวไปตามแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก	 ประมาณ	 1,600	 เมตร	 และกว้างใน

แนวทิศเหนือ	ทิศใต้	ประมาณ	800	เมตร	มีประตูและหอรบ	7	ประตู	ประกอบด้วย	1)	ประตูสลี	2)	

ประตูขอ		3)	ประตูปล่อง	4)	ประตูหินหรือประตูขอต๊�า	5)	ประตูชัย	6)	ประตูปล่องช้าง	และ7)	ประตู

ขวาก	

1 ประวัติชุมชน
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	 พระยาร่วงเทิงได้ปกครองนครรัฐเวียงเทิงมาจนถึง	 พ.ศ.	 1830	 มีผู้ปกครองนครถึงองค์

สุดท้าย	คือ	เจ้าหลวงสาร	หรือพระยาไชยสาร	เมื่อ	พ.ศ.	2443	ในสมัยนั้นอ�าเภอเทิงเป็นกิ่งแขวงขึ้น

ตรงกับจังหวัดน่าน	 บริเวณอ�าเภอเทิงในขณะนั้นเป็นพ้ืนที่ท�าการเกษตร	 เป็นจุดผลิตเสบียงอาหาร

เพื่อส่งไปให้กองทัพพม่าซึ่งอยู่ในยุคท่ีพม่าก�าลังมีสงคราม	ประชากรส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 70-75	 ได้

อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดน่าน

	 พ.ศ.	 2457	 กิ่งแขวงเวียงเทิง	 จังหวัดน่าน	 ได้รับการยกฐานะจากเป็นอ�าเภอเทิง	 ขึ้นต่อ

จังหวัดเชียงราย	

	 ช่วง	 พ.ศ.	 2500	 มีการอพยพย้ายถิ่นของชาวอีสานเข้ามาอยู่ในอ�าเภอเทิง	 บริเวณบ้าน 

ร่องรวิ	ในปัจจบุนั	เพราะเป็นพืน้ทีท่ีม่ป่ีาทีอ่ดุมสมบรูณ์	เหมาะแก่การตัง้ถิน่ฐานท�ากนิ		มสีตัว์ป่า	เช่น		เสอื	

กวาง	ลงิ	เป็นต้น	

ยุคการพัฒนาประเทศ (พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2550)
	 พ.ศ.	2510	หมู่บ้านเริ่มมีน�้าประปาใช้	พ.ศ.	2516	เกิดภัยพิบัติน�้าท่วมใหญ่ครั้งแรกท�าให้

บ้านเรือนริมน�้าได้รับความเสียหาย	 และในปีนี้หมู่บ้านเริ่มมีไฟฟ้าใช้	 ต่อมา	 พ.ศ.	 2517	 ได้มีการ

ปรับปรุงสถานีอนามัยเดิม	และเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลเทิง	ขนาด	6	เตียง	พ.ศ.	2518	สมเด็จ	พระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาเยี่ยมเยือนประชาชนในอ�าเภอเทิง	 ีพ.ศ.	 2523	 เกิดภัยพิบัติน�้า

ท่วม	แต่ชุมชนไม่ได้รับความเสียหาย	

	 พ.ศ.	2531	บ้านเวียงใต้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่	1	มาเป็นหมู่	15	โดยมีจ�านวนครัวเรือน

ประมาณ	180	ครัวเรือน	สาเหตุที่แยกออกจากหมู่	1	เพราะมีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น	และตรงตาม

เงื่อนไขของนโยบายรัฐบาลในการแยกหมู่บ้านต้องมีจ�านวนหลังคาเรือนตั้งแต่	50	หลังคาขึ้นไป	

		 พ.ศ.	 2535-2536	 เครือข่ายกลุ่มรักษ์เชียงของซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนได้เข้ามาช่วย

เหลือในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 ชี้แจงข้อดี-ข้อเสียของการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในบริเวณแม่น�้า

ลาว	และให้ข้อมลูชาวบ้านในเรือ่งโครงการผนัน�า้กกองิน่าน	ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีจ่ะมผีลกระ

ทบต่อวิถีชิวิต	การท�าประมง	และทรัพยากรธรรมชาติ	ในปีเดียวกันมีการสร้างคันกั้นน�้าเพื่อปกป้อง

น�้าท่วม	 โดยนายประสิทธิ์	 	ณ	น่าน	ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้บริจาคที่ดินของตนเองให้แก่หมู่บ้าน

เพื่อใช้ในการสร้างคันกั้นน�้า

	 พ.ศ.	2537-2538	เกิดภัยพิบัติน้�าท่วมใหญ่	คร้ังท่ี	2	เป็นเวลานานนับเดือน	ท�าให้ไร่นาและ

บ้านเรือนเสียหาย	แต่ชาวประมงสามารถจับปลาได้มากข้ึน

	 พ.ศ.	2540	เกิดวิกฤติพันธุ์ปลาในแม่น�้าลาวและแม่น�้าอิงที่ลดลงจากการที่ชาวประมงหา

ปลาโดยใช้เครื่องมือผิดประเภท	 มีเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายกลุ่มรักษ์เชียงของเข้ามาส�ารวจพันธุ์ปลา	

และเสนอแนะให้มีการท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้าลาว	 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น�้า	 และ

รวมกลุ่มชาวประมงที่สนใจการอนุรักษ์พันธุ์ปลา

	 เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2542	ชาวบ้านเวียงใต้จัดพิธีสืบชะตาแม่น�้า	และประกาศเขตอนุรักษ์

ชุมชนบ้านเวียงใต้:4



พันธุ์ปลา	ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์แห่งแรกในอ�าเภอเทิง	มีชาวบ้านเวียงใต้หมู่	1	และหมู่	15	เข้าร่วมงาน

กว่า	100	คน	ช่วงจัดงานมีการรับบริจาคเงินสมทบจากคนในชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อเป็นกอง

ทุนในการด�าเนินงาน	โดยมีนายอ�าเภอเทิงในสมัยนั้นเป็นประธานเปิดงาน	

	 พ.ศ.	 2543	 เครือข่ายกลุ่มรักษ์เชียงของได้ผลักดันให้มีการรวมตัวของคนในลุ่มน�้าอิงเกิด

เป็นชมรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตลิุม่น�า้องิ	มกีารพาแกนน�าชมุชนในลุม่น�า้อิงและชาวประมงคน

ที่หาปลาในแม่น�้าลาวและกลุ่มอนุรักษ์แม่น�้าอิงบ้านเวียงใต้	 ไปศึกษาดูงานเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่

บ้านนาหนนุ	บ้านดอนแก้ว	บ้านดอนมลู	อ�าเภอท่าวงัผา	จงัหวดัน่าน	หลงัจากกลบัมาจากการศกึษา

ดงูาน	ตวัแทนชาวบ้านได้น�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูก้ลบัมาพดูคยุและประชมุคนในชมุชน	ทีป่ระชมุมมีตใิห้ท�า

เขตอนรุกัษ์โดยก�าหนดเขตอนรุกัษ์บรเิวณท่าข้ีเหลก็มีความยาว	500	เมตร	มคีณะกรรมการบ้านเวียง

ใต้	จ�านวน	20	คนเป็นผู้ดูแล	มีการตั้งกฎระเบียบ	คือ	ห้ามจับปลาในเขตอนุรักษ์โดยเด็ดขาด	ฝ่าฝืน

มีโทษปรับสูงสุด	2000	บาท	หรือตามกรณีที่คณะกรรมการจะพิจารณาโทษ

	 หลังด�าเนินงานเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในจุดดังกล่าวได้	8	เดือน	ท�าให้ประชากรปลาเพิ่มขึ้น

อย่างชดัเจน	และมปีลาเข้ามาอยูอ่าศยัเป็นจ�านวนมาก	จงึเป็นแรงจงูใจให้เกดิการละเมดิกฎระเบยีบ

โดยมีบุคคลเข้าไปลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์หลายคร้ัง	 ซึ่งเป็นคนในชุมชนเวียงใต้และบ้านใกล้

เคียง	 เนื่องจากชาวบ้านในอ�าเภอเทิงหาปลาเพื่อขายเป็นอาชีพหลัก	 ดังนั้นปลาที่มีจ�านวนมากใน

เขตอนุรักษ์จึงเป็นเป้าหมายในการเข้าไปลักลอบจับปลาเพ่ือน�าไปขาย	 กรรมการได้ด�าเนินการจับ	

ปรบั	และตกัเตอืนให้ยตุกิารเข้าไปหาปลาในเขตอนรุกัษ์	แต่ไม่สามารถห้ามปราบได้เน่ืองจากผูก้ระท�า

ความผิดมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	และเป็นบุคคลเดิมที่กระท�าความผิดมาแล้วหลายครั้ง

	 ทางคณะกรรมการจึงได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเวียงใต้อีกครั้ง	

มติที่ประชุมของชาวบ้านยืนยันให้ด�าเนินเขตอนุรักษ์ต่อไป	แต่กลุ่มผู้ที่ลักลอบหาปลาในเขตอนุรักษ์

ได้ประกาศชัดเจนว่าจะเข้าไปหาปลาต่อไปโดยจะไม่สนใจมติที่ประชุมหมู่บ้าน	 ในท้ายที่สุดกลุ่ม

อนรุกัษ์แม่น�า้อิงและคณะกรรมการบ้านเวยีงใต้	จงึตดัสนิใจยตุบิทบาทการท�างาน	ทางชมุชนจึงยกเลกิ

เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	และปล่อยให้ชาวบ้านหาปลาได้ตามปกติ

	 พ.ศ.	2546	ท�าสะพานข้ามแม่น�า้ลาวในสมยันายธงชยั	คล่องการค้า	เป็นผูใ้หญ่บ้าน	ท�าให้

การเดินทางข้ามแม่น�้าลาวสะดวกขึ้น

ยุคการอนุรักษ์ (พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน) ภายใต้การนำาของผู้นำาหญิง
	 พ.ศ.	2551	นางสาวเฉลียว	ณ	น่าน	ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน	ถือเป็นผู้หญิงคน

แรกที่เป็นผู้น�าหมู่บ้านเวียงใต้	

	 พ.ศ.	2552		มีการสร้างหอประชุมหมู่บ้านขึ้นบริเวณพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน	ตั้งอยู่ริม

แม่น�้าลาว	พร้อมทั้งการจัดภูมิทัศน์ในบริเวณนั้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน

	 พ.ศ.	2553	จากการประชมุของหมูบ้่านเวยีงใต้	กลุม่ผู้เฒ่าผู้แก่เสนออยากจะท�าเขตอนรุกัษ์

พันธุ์ปลาในแหล่งน�้าให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของปลา	เนื่องจากชาวบ้านสังเกตเห็นจ�านวนปลาเริ่มลด
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ลง	 จับปลาได้ยากขึ้น	 จึงได้มีมติให้จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้าลาวอีกครั้งหนึ่ง	 มีระยะทาง	

200	เมตร	มีการท�ากิจกรรมในบริเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์	เช่น	การแยกขยะ	การปลูกต้นไม้บริเวณริม

ตลิ่ง	โดยได้การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต�าบลเวียงเทิง	

	 พ.ศ.	 2557	 จากความส�าเร็จในการจัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่มีปริมาณและพันธุ์ปลาที่

หายไปกลับคืนมาเช่น	ปลาค้าว	ปลาตะเพียน	ปลาบอก	ปลากด	ปลาสร้อย	ปลาเพี้ย	เป็นต้น	คณะ

กรรมการหมู่บ้านได้จัดประชุมชาวบ้าน	โดยมีมติให้ขยายเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเป็น	500	เมตร	รวม

ทัง้การท�าตลิง่พนงักัน้น�า้	และจดัพธิสีบืชะตาแม่น�า้	โดยได้รบัการสนบัสนนุพนัธุป์ลาจากกรมประมง	

และงบประมาณบางส่วนจากสมาคมแม่น�้าเพื่อชีวิต	จังหวัดเชียงใหม่

	 เดือนตุลาคม	2558	กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้	ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชน

ประมงท้องถ่ินตามมาตรา	10	แห่งพระราชบญัญตักิารประมง	พ.ศ.	2558	ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากร

สัตว์น�้าจืด	จังหวัดเชียงราย	

	 พ.ศ.	2559	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการ

จดัการลุม่น�า้อิงอย่างย่ังยืน	โดยศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่าและภาคคีวามร่วมมอื	ได้สนบัสนนุ

งบประมาณโครงการขนาดเล็กให้แก่ชุมชนเวยีงใต้	ภายใต้โครงการอนุรักษพ์ันธุ์ปลาในลุ่มน�า้แม่ลาว	

สาขาแม่น�้าอิง	จ�านวน	40,000	บาท

	 เดือนกุมภาพันธ์	 2559	 บ้านเวียงใต้ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานใน

โครงการเสรมิสร้างการจดัการประมงโดยชมุชนระหว่างศนูย์บรหิารการประมงน�า้จดืภาคเหนอืตอน

บน	ล�าปาง	ส�านักงานประมงจังหวัดเชียงราย	และส�านักงานประมงอ�าเภอเทิง	กรมประมงกับคณะ

กรรมการโครงการเสรมิสร้างการจดัการประมงโดยชมุชน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิกระบวนการ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน�้าในแม่น�้าลาว	หมู่	15	บ้านเวียงใต้	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเทิง	ดัง

ต่อไปนี้

	 ข้อ	1	ให้กรรมการประมงชมุชนบรเิวณแม่น�า้ลาว	หมูท่ี	่15	บ้านเวยีงใต้	ต�าบลเวยีง	อ�าเภอ

เทิง	จังหวัดเชียงราย	มีหน้าที่ในการบริหารจัดการแหล่งน�้าบริเวณแม่น�้าลาว	หมู่ที่	15	บ้านเวียงใต้	

ต�าบลเวียง	อ�าเภอเทิง

	 ข้อ	2	ให้จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าในแม่น�้าลาว	หมู่ที่	15	บ้านเวียงใต้	จากต้นน�้าคือ

สถานีสูบน�้าหลังวิทยาลัยการอาชีพเทิงถึงสะพานข้ามแม่น�้าลาว	ระยะทาง	800	เมตร	พร้อมกับติด

ตั้งป้ายโครงการเสริมสร้างการจัดการประมงโดยชุมชน	

	 ข้อ	3	ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือห้ามท�าการประมงในเขตอนุรักษ์ด้วยเครื่องมือ

ประมงทุกประเภท	ผู้ใดฝ่าฝืนจับได้ครั้งแรกปรับ	5,000	บาทพร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	ครั้งที่	 2	

ปรับ	 10,000	 บาท	 และทางหมู่บ้านไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ	 ครั้งที่	 3	 ปรับ	 15,000	 บาท	

พร้อมน�าตัวส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนินคดี	 และทางหมู่บ้านไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ	ถ้าเป็น

คนนอกหมู่บ้าน	น�าตัวส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนินคดี

ชุมชนบ้านเวียงใต้:6



	 ข้อ	4	ขอให้คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการเสรมิสร้างการจดัการประมงโดยชมุชนด�าเนนิ

งานอยย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป	

	 เดือนมีนาคม	 2559	บ้านเวียงใต้ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์บริหารการประมงน�้าจืดภาค

เหนือตอนบน	ล�าปาง	และส�านักงานประมงอ�าเภอเทิง	เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น�้าในแม่น�้าลาว	เพื่อ

ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าและได้แพร่พันธุ์ขยายตามธรรมชาติต่อไป	 พร้อมกันนี้นายอ�าเภอเทิง

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างการจัดการประมงโดยชุมชนริมแม่น�้าลาว	 บ้านเวียงใต้	

เพื่อให้ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาให้ยั่งยืนต่อไป	
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ชุมชนบ้านเวียงใต้:8



	 บ้านเวียงใต้	หมู่	15	ตั้งอยู่ในเขตต�าบลเวียง	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย	มีระดับความสูง	

370	เมตรจากระดับน�้าทะเลปานกลาง	อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย	ระยะทาง	64	กิโลเมตร	โดย

ทิศเหนือติดต่อบ้านเวียงเทิง	หมู่ที่	1	ต�าบลเวียงเทิง	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย	ทิศใต้ติดต่อแม่น�้า

ลาว	ตะวันออกติดต่อกับบ้านใหม่	หมู่	10	ต�าบลเวียงเทิง	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย	และทิศตะวัน

ตกติดต่อกับแม่น�้าอิงและแม่น�้าลาวตลอดแนว	 ทั้งนี้บ้านเวียงใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

แม่น�้าอิงและแม่น�้าลาว	 มีแม่น�้าลาวไหลผ่านชุมชนทางทิศใต้มาบรรจบแม่น�้าอิงทางทิศตะวันตก	

สภาพดนิเป็นดนิเหนยีว	พืน้ทีส่่วนใหญ่ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคนในชมุชน	พืน้ทีร่อบนอกจะเป็นสวน

ไร่นาของชาวบ้านและพืน้ทีว่่างประกอบด้วยทีร่าชพสัด	ุสภาพภมูอิากาศของบ้านเวยีงใต้ม	ี3	ฤดกูาล	

คอื	ฤดหูนาวอยูใ่นช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนกมุภาพนัธ์	ฤดรู้อนอยู่ในช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืน

พฤษภาคม	และฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

2 ที่ตั้ง สภ�พภูมิประเทศ    

บ้านเวียงใต้
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ป่�ผลัดใบ  (F)

หมู่บ้�น (U)

พืชไร่ (A)

ตัวเมืองและย่�นก�รค้� (U)

แหล่งนำ้�ธรรมช�ติ (W)

181.6	ไร่

38	ไร่

33.8	ไร่

9.7	ไร่

4%3%
12%

14%

67%

7.9	ไร่

รูปที่ 1 ก�รจำ�แนกก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน

ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 3
	 บ้านเวยีงใต้มพีืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ	271	ไร่	มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิ		แบ่งออกเป็น	บรเิวณ

หมู่บ้าน	33.8	ไร่	และบริเวณตัวเมืองและย่านการค้า	181.6	ไร่	เกษตรกรรม	(A)	ซึ่งเป็นพืชไร่	38	ไร่	

พื้นที่ป่าผลัดใบ	(F)	9.7	ไร่	และพื้นที่แหล่งน�้าธรรมชาติ	(W)		7.9	ไร่	(รายละเอียดดังรูปที่	1,2)

ชุมชนบ้านเวียงใต้:10



รูปที่ 2 ผังก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
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รูปที่ 4 ตล�ดชุมชนบ้�นเวียงใต้

รูปที่ 3 ประเพณีแข่งเรือพ�ย

ชุมชนบ้านเวียงใต้:12



4.1 ประชากร
	 บ้านเวียงใต้	มีทั้งหมด	395	ครัวเรือน	มีประชากรทั้งหมด	832	คน	แบ่งเป็นประชากรชาย	

390	คน	ประชากรหญิง	442	คน	ซึ่งมีผู้สูงอายุ	(อายุ	60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)	รวมทั้งสิ้น	143	คนแยก

เป็น	ชาย	59	คน	หญิง		84	คน	มีคนพิการรวมทั้งสิ้น	17	คน	แยกเป็น	ชาย	9	คน	หญิง	8	คน	คนใน

ชุมชนบ้านเวียงใต้	 ผู้ชายและเยาวชนออกไปท�างานและเรียนในต่างถ่ิน	 ส่งผลให้ภายในชุมชนมี

ประชากรหญิงและผู้สูงอายุค่อนข้างมาก

4.2 ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
	 ชุมชนบ้านเวยีงใต้เป็นชมุชนไทยวน	(คนเมอืง)	มวีถีิวฒันธรรมของชาวล้านนา	คนในชมุชน

นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่	 ในขอบเขตพื้นที่ของบ้านเวียงใต้ไม่มีการตั้งวัด	ท�าให้คนในชุมชน

ไปท�ากิจกรรมทางพุทธศาสนาในวัดของหมู่บ้านข้างเคียง	 ชาวบ้านยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมชาวล้านนาดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา	มีการท�ากิจกรรมในวันส�าคัญทางพระพุทธ

ศาสนา	นอกจากนี้มีการท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชนและส่งเสริมการอนุรักษ์

ด้านทรัพยากร	เช่น	การปล่อยปลาและสืบชะตาแม่น�้า	การแข่งเรือพาย	กิจกรรมของชุมชนที่จัดทุก

วันเสาร์	ซึ่งชุมชนเรียกว่า	“เสาร์ละหนคนเวียงใต้”	เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มาพบปะพูดคุย

กัน	สร้างพืน้ทีพ่กัผ่อนคลายความเครยีด		มกีจิกรรมตลาดนดัชมุชน	ซึง่คนในชมุชนจะน�าเอาผลผลติ

ของตนเองน�ามาวางขาย	เช่น	พืชผัก	ผลไม้	และอาหาร	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการร้องเพลงและมี

การร�าวงย้อนยุค	 สาวร�าวงเป็นคนในชุมชน	 ซึ่งรายได้จากการเหมาร�าวงและการขายพวงมาลัยน�า

มาบริหารจัดการในชุมชน	เช่น	ค่าน�้า	ค่าไฟ		รางวัลเพื่อสร้างก�าลังใจให้คณะกรรมการหมู่บ้าน	เช่น	

การท�าใบประกาศกิติคุณ	 เป็นต้น	 โดยในวันนี้คนในชุมชนจะออกมาจับจ่ายซื้อของ	 บางคนน�าห่อ

ข้าวปลาอาหารจากทีบ้่านมานัง่กนิกนั	บางคนจงูลกูหลานมาให้อาหารปลา	บางคนออกมาร้องเพลง

เต้นร�า	 ซึ่งกิจกรรมนี้ท�าให้คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์	 มีรอยยิ้ม	 มีเสียง

หัวเราะ	เป็นการบรรเทาความเครียดจากงานและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

4 สภ�พท�งเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
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4.3 อาชีพ และระดับความเป็นอยู่
	 การประกอบอาชีพของชุมชนบ้านเวียงใต้	 พบว่า	 มีการประกอบอาชีพ	 9	 อาชีพ	 ได้แก่	

อาชีพประมง	รบัจ้าง	อาชีพท�านา	ท�าไร่	เลีย้งสัตว์	ค้าขาย	รบัราชการ	พนักงานเอกชนหรือรฐัวสิาหกจิ	

และอาชีพก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเวียงใต้เป็นชุมชนเมือง	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตัวเมืองและย่านการ

ค้าซึง่ตดิล�าน�า้องิและล�าน�า้แม่ลาว	ส่วนพืน้ทีส่�าหรบัเกษตรกรรมมเีพยีง	14%	ของพืน้ทีท่ัง้หมด	ท�าให้

คนในชุมชนบ้านเวียงใต้ประกอบอาชีพที่ไม่พึ่งพิงทรัพยากรในชุมชนเป็นส่วนใหญ่	 ได้แก่	 รับจ้าง	

ค้าขาย	รับราชการ	พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ	และก่อสร้าง	รวม	195	ครัวเรือน	ส่วนอาชีพที่พึ่ง

พิงทรัพยากรในชุมชน	ได้แก่	ประมง	ท�านา	ท�าไร่	และเลี้ยงสัตว์	รวม	128	ครัวเรือน	โดยชาวบ้าน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีประมงและรบัจ้าง	เนือ่งจากชมุชนตดิล�าน�า้องิและล�าน�า้แม่ลาวท�าให้คนใน

ชมุชนส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชพีประมงซ่ึงเป็นวถิดีัง้เดมิ	ชาวเวยีงใต้จงึเหน็ความส�าคญัของแหล่ง

อนุรักษ์พันธุ์ปลา	 เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน	 โดยสัดส่วนการประกอบ

อาชีพของคนในชุมชนบ้านเวียงใต้	ดังรูปที่	5

	 เมื่อท�าการจัดกลุ่มฐานะครัวเรือนของชุมชนโดยใช้เกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้นจากคนในชุมชน	 มี

เกณฑ์	ดังนี้

	 ครวัเรอืนฐานะด	ีคอื	คนในครวัเรือนส่วนใหญ่มงีานท�า	และมสีมาชกิในครวัเรอืนประกอบ

อาชีพค้าขาย	หรือรับราชการ	มีที่ดินมากกว่า	 20	 ไร่	 ไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้น้อยสามารถช�าระได้	 มี

รูปที่ 5 สัดส่วนอ�ชีพในชุมชนบ้�นเวียงใต้

60	คน

45	คน

30	คน

10	คน

60	คน

3	คน

50	คน

15	คน

50	คน

19%

15%

5%

15%

19%

14%

9%
3%

1%

อ�ชีพประมง

อ�ชีพทำ�น�

อ�ชีพทำ�ไร่

อ�ชีพเลี้ยงสัตว์

อ�ชีพค้�ข�ย

อ�ชีพรับจ้�ง

อ�ชีพรับร�ชก�ร

อ�ชีพ เอกชน / รัฐวิส�หกิจ

อ�ชีพช่�งก่อสร้�ง

ชุมชนบ้านเวียงใต้:14



กิจการบ้านเช่าหรือหอพักหรือรีสอร์ท	มียานพาหนะ	เป็นรถยนต์	2	คันขึ้นไป	พบว่า	ในชุมชนบ้าน

เวียงใต้มีครัวเรือนฐานะดีร้อยละ	20

	 ครัวเรือนฐานะปานกลาง	คือ	คนในครัวเรือนส่วนใหญ่มีงานท�า	และมีสมาชิกในครัวเรือน

ประกอบอาชพีค้าขาย	หรอืรบัราชการ	มทีีด่นิ	5	-	20	ไร่	มหีนีส้นิหรอืมกีารกู้เงินในระบบ	ไม่มกีจิการ

พิเศษ	มียานพาหนะ	เป็นรถยนต์	1	หรือ	2	คัน	หรือมีมอเตอร์ไซด์	พบว่า	ในชุมชนบ้านเวียงใต้มีครัว

เรือนฐานะปานกลาง	ร้อยละ	45

	 ครัวเรือนฐานะยากจน	 คือ	 คนในครัวเรือนไม่มีงานท�า	 หรือมีอาชีพรับจ้างรายวัน	 หรือ

ค้าขายขนาดเลก็	เช่น	ล้อเข็ญ	มผีูส้งูอายุหรอืผูพ้กิารท่ีต้องดแูล	มหีนีส้นินอกระบบ	ไม่มกีจิการพเิศษ	

มีที่ดินน้อยกว่า	5	ไร่	มียานพาหนะ	เป็นมอเตอร์ไซด์	หรือมีรถยนต์	1	คัน	หรือไม่มียานพาหนะ	พบ

ว่า	ในชุมชนบ้านเวียงใต้มีครัวเรือนฐานะยากจน	ร้อยละ	35

	(จากการสัมภาษณ์ชุมชนเมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2558)

รูปที่ 6 กร�ฟแสดงข้อมูลร้อยละของประช�กรต�มกลุ่มฐ�นะ

ฐ�นะดี

ฐ�นะป�นกล�ง

ฐ�นะย�กจน

20%

45%

35%
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ชุมชนบ้านเวียงใต้:16



5.1 วิถีชุมชนคนเวียงใต้
	 ชุมชนบ้านเวียงใต้มีวิถีชีวิตพึ่งพิงใช้ประโยชน์แม่น�้าอิงและแม่น�้าลาวมาช้านาน	มีวิถีชีวิต

และอาชีพท่ีสัมพันธ์กับสายน�้า	 การท�าประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่หาอยู่หากินกับแหล่งน�้าทั้งสอง	

ปัจจุบันบ้านเวียงใต้มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีความเป็นเมืองมากขึ้น	 เนื่องจากชุมชนเวียงใต้เป็นชุมชน

ทีต่ัง้อยู่ศนูย์กลางของอ�าเภอเทงิ	เป็นลกัษณะของกึง่เมอืงกึง่ชนบท	การขยายตวัของเมอืงทีเ่ป็นย่าน

ศนูย์การค้า	ตลาด	สถานทีร่าชการ	สถานศกึษา	และหอพกั	ท่ามกลางวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปท�าให้บทบาท

การท�างานของคนในชุมชนรวมถึงบทบาทของหญิง-ชายในชุมชนเปลี่ยนไปด้วย	จากเดิมผู้ชายออก

ไปท�างานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและผู้หญิงดูแลงานในครัวเรือน	 แต่ปัจจุบันทั้งผู้หญิงและ

ผูช้ายต่างช่วยกนัท�ามาหากนิร่วมกันมากขึน้	นอกจากนีร้ะดบัการศกึษาของผู้หญงิ-ชายเทยีบเท่ากัน	

ท�าให้ผู้หญิงมีประสบการณ์และความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	การประชุมของคนเวียงใต้มี

อย่างสม�่าเสมอ	คนในชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นจาก

ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่สามารถน�าไปพัฒนาวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น	ผู้หญิงเริ่มเข้ามา

มีบทบาทด้านการเป็นผู้น�ามากขึ้น	ทั้งการได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�ากลุ่ม	อสม.	เป็นต้น	

5.2 การเกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
	 การท�าเขตอนุรกัษ์พนัธุป์ลาบ้านเวยีงใต้	เริม่ต้นใน	พ.ศ.	2542	มาจากการทีโ่ครงการแม่น�า้

และชมุชนได้ก่อตัง้เป็นองค์กรประสานงานเครอืข่ายองค์กรชาวบ้านในลุม่น�า้องิและลุม่น�า้โขง	ได้พา

ผูน้�าชมุชนและชาวประมงในลุม่น�า้อิงไปศกึษาดงูานการจดัการเขตอนรุกัษ์พันธุส์ตัว์น�า้ในแม่น�า้น่าน	

ท่ีอ�าเภอท่าวงัผา	จงัหวดัน่าน	พร้อมทัง้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการผนัน�า้	กก	องิ	น่าน	ทีจ่ะมกีารด�าเนนิ

โครงการในพ้ืนท่ีลุม่น�า้อิง	ให้แก่ชมุชนได้รับทราบข้อมลูของโครงการเพือ่การรณรงค์ให้เกดิความเข้าใจ

ถึงผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ที่ลงมาด�าเนินการในพื้นที่ลุ่มน�้าอิง

	 พ.ศ.	2543-2544	เกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าในลุ่มน�้าอิงตอนล่างจ�านวน	13	เขต	โดยมี

การท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านเวียงใต้บริเวณแม่น�้าลาวที่ไหลผ่านหมู่บ้าน	 แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ	

เนื่องมาจากผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นไม่ให้ความร่วมมือ	 ชาวประมงบางส่วนยังไม่เข้าใจและไม่เห็นความ

ส�าคัญของการอนุรักษ์	มีเพียงชาวบ้านที่ไปศึกษาดูงานเท่านั้นที่มีส่วนในการจัดการ	และการดูแลยัง

5 บทบ�ทผูห้ญิง – ช�ยใน
ก�รจัดก�รเขตอนุรักษ์
พันธ์ุสตัว์นำ�้ บ้�นเวยีงใต้
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ไม่มีความต่อเนื่อง	อีกทั้งยังมีคนลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์	และใช้เครื่องมือที่ผิดประเภท	ส่งผล

ให้พันธุป์ลาและสตัว์น�า้หายากขึน้	ชาวประมงบางคนจงึใช้เครือ่งมอืหาปลาทีผ่ดิประเภท	และมคีวาม

รุนแรงมากขึ้น	

	 พ.ศ.	 2551	 ได้มีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระไป	 โดยนางสาว

เฉลียว	ณ	น่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน	ในช่วงปีนี้หมู่บ้านได้รับงบประมาณมาสร้างหอ

ประชุมหมู่บ้านในบริเวณพื้นที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้าลาว	 มีการจัดภูมิทัศน์ในบริเวณนั้นให้เป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน	ซึ่งบริเวณนั้นเคยเป็นจุดที่ท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลามาก่อน

	 พ.ศ.	2553	จากสถานการณ์การลดลงของพันธุ์ปลาในแม่น�้าลาว	ชาวประมงท�าหาปลาได้

น้อยลง	 ในการประชุมของหมู่บ้านเวียงใต้	 คณะกรรมการหมู่บ้านได้ปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้เฒ่า 

ผู้แก่ว่าควรท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้าลาว	 ในการประชุมมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น	 บางส่วนไม่เห็น

ด้วย	เพราะเป็นที่ท�ามาหากิน	โดยให้เหตุผลว่าท�าไปก็ไม่เกิดประโยชน์	อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ

ได้ให้เหตผุลในการท�าเขตอนรุกัษ์	เพือ่ให้เป็นพืน้ทีป่ลอดภยัของปลาและจะได้อนรุกัษ์พนัธุป์ลาไว้ให้

ลูกหลาน		

	 “มีการประชุมเรื่องของปัญหาในหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้าง		ทั้งปัญหาการด�าเนินชีวิต	การท�า

มาหากินซึ่งก็มีปัญหาอยู่หลายๆ	ส่วน	คณะกรรมการเสนอเรื่องการท�ามาหากินในหมู่บ้าน	เช่น	การ

หาปลาจบัปลากินเป็นอาหาร	พบว่าปลาไม่ค่อยมเีหมอืนในอดตี	เราควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไร	หรอื

ร่วมกันสร้างเป็นแหล่งอนุรักษ์	สมัยก่อนเคยท�าการอนุรักษ์	แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	ขาดการดูแล

อย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้ผูใ้หญ่บ้านไม่ได้ให้ความร่วมมอื	จงึยกเลกิโครงการ	คณะกรรมการจงึเสนอเรือ่ง

ของการอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 เพราะเมื่อพันธุ์ปลาเพิ่มก็สามารถสร้างรายได้เพิ่ม”	 	 (ศักดิ์ชัย	 วุฒิพรหม		

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	บ้านเวียงใต้,	สัมภาษณ์)

	 ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้าลาวอีกครั้งหนึ่ง	 ในระยะแรกนั้น

ก�าหนดพื้นที่ระยะ	200	เมตร	เพื่อทดลองท�าเขตอนุรักษ์	มีก�าหนดกฎระเบียบ	มีการประชาสัมพันธ์	

การท�าป้ายประกาศเพื่อให้ชาวบ้านรับทราบ	 รวมทั้งการท�ากิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การแยกขยะ	 การ

ปลกูต้นไม้บรเิวณรมิตลิง่	โดยได้การสนบัสนุนงบประมาณจากเทศบาลต�าบลเวียงเทิง	จากการทดลอง

ประมาณ	 6	 เดือนพบว่ามีปลาเพิ่มมากขึ้นในเขตอนุรักษ์และชาวประมงสามารถหาปลานอกเขต

อนุรักษ์ได้มากขึ้นกว่าเดิม	

	 “ผู้ใหญ่บ้านคนก่อนๆ	ที่เคยท�ามาไม่ประสบความส�าเร็จ	ทีมงานเราก็เลยมาคุยกันกับคน

เฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านก็เห็นดีเห็นชอบด้วยที่จะรักษาปลา	เมื่อ	2	ปีที่แล้วช่วงเข้าพรรษา	ปรึกษากัน

ว่าท�าการจ�ากัดพื้นที่ประมาณ	100	เมตร	ชาวบ้านก็เห็นด้วยว่า	เพราะมีพันธุ์ปลาเยอะ	ถ้าปลาออก

ไปนอกเขตพื้นที่ที่ก�าหนดไว้	ก็เป็นเรื่องของเขา	ในส่วนที่จ�ากัดพื้นที่เอาไว้	คนที่หาปลาได้ก็เห็นว่ามี

ปลาเยอะขึ้น”	(เฉลียว	ณ	น่าน		ผู้ใหญ่บ้าน	บ้านเวียงใต้	,	สัมภาษณ์)

ชุมชนบ้านเวียงใต้:18



	 ในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2557	แม่หลวงเฉลียว	ณ	น่าน	ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน

อีกครั้ง	โดยการสนับสนุนจากทีมงานและชาวบ้านที่เห็นผลงานในการพัฒนาของแม่หลวงเฉลียวใน

ด้านต่างๆ	 รวมทั้งความส�าเร็จในการจัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่มีปริมาณและพันธุ์ปลาที่หายไป

กลับคืนมา	ชาวบ้านสามารถหาปลาและสัตว์น�้าเพื่อบริโภคและจ�าหน่ายได้	 	 เป็นรูปธรรมที่เป็นผล

จากการท�างานแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 จาก

ความส�าเรจ็ในการจดัท�าเขตอนรุกัษ์	ท�าให้มหีน่วยงานของกรมประมงเข้ามาสนับสนนุการด�าเนนิงาน

เขตอนรุกัษ์พนัธุป์ลา	โดยการน�าพนัธุป์ลามาปล่อย	การท�าป้ายเขตอนรุกัษ์	ความส�าเรจ็ท่ีเป็นรปูธรรม

อีกประการคือ	ชาวบ้านขอให้มีการขยายเขตอนุรักษ์เพิ่ม	โดยไม่มีใครคัดค้าน	ในการประชุมจึงได้มี

มติขยายเขตอนุรักษ์ไปจนถึงหลังวิทยาลัยการอาชีพเทิง	เป็นระยะทาง	500	เมตร	กล่าวได้ว่า	การ

ท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้เกิดจากการลดลงของพันธุ์ปลาในแม่น�้าลาว	 เนื่องมาจากมี

การท�าประมงมากขึ้น	 การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการจับปลาที่ผิดกฎหมาย	 	 แหล่งที่อยู่อาศัย

และแหล่งอาหารของปลามีน้อยลง	 คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์และดูแลรักษา

ทรัพยากรในชุมชน	ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลง	อีกทั้งทุนในการประกอบอาชีพมีน้อย	ชาวบ้าน

ไม่มอีาชพีเสรมิทีแ่น่นอน		จากสภาพปัญหาดงักล่าว	คณะกรรมการหมูบ้่านและคนในชมุชนได้มกีาร

ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	โดยมีความเห็นร่วมกันว่า	ควรก�าหนดให้มีเขตอนุรักษ์พันธุ์

ปลาในล�าน�้าลาวที่ไหลผ่านหมู่บ้าน	 	 	 ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นนั้น	 เกิดจากการที่ผู้ใหญ่บ้านได้มีการ

ท�างานในลักษณะของคณะกรรมการทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	 มีการปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง	 	 มี

กระบวนการท�างานแบบมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนโดยการประชุมหมูบ้่านเป็นประจ�าทกุเดอืน	รวม

ทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเทศบาลต�าบลเวียงเทิง		

5.3 ทุนทางสังคมของชุมชนในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า

1) องค์ความรู้ระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
คนในชุมชนเวียงใต้มีองค์ความรู้เรื่องปลา	 ระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของปลา	 จึงน�าเอา 

ความรูน้ีม้าประยกุต์ใช้ในการท�าเขตอนรุกัษ์พนัธุป์ลา	 โดยมกีารก�าหนดระยะปลอดภยัให้เป็นแหล่งที่

อยูอ่าศยัของปลาซึง่เลอืกจากพืน้ทีม่สีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	คอื	วงัน�า้ลกึทีป่ลาเข้ามาอยูอ่าศยัโดย

ธรรมชาติและมีการน�ากิง่ไม้หรอืไม้ไผ่มาวางสมุไว้ให้เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัและเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลา
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2) การแบ่งบทบาทหญิง - ชายในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า
การบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในล�าน�้าลาว	 บ้านเวียงใต้	 ด�าเนินงานโดยกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์

สตัว์น�า้บ้านเวยีงใต้	ต�าบลเวยีง	อ�าเภอเทงิ	จงัหวดัเชยีงรายจดัตัง้กลุม่เมือ่เดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2557	

มีคณะกรรมการกลุ่ม	จ�านวน	14	คน	ประกอบด้วย

 

1)	นางสาวเฉลียว		ณ	น่าน			 ผู้ใหญ่บ้าน	

2)	นายศักดิ์ชัย	วุฒิพรหม			 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	

3)	นายประสาท		ปัญญายม			 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	

4)	นายสุชาติ		แก้วกระจ่าง			 ฝ่ายประสานงาน	

5)	นางสาวพิกา		มามงคล			 ฝ่ายเลขานุการ	

6)	นายสุรศักดิ์		แวววีระกุล			 ฝ่ายกิจกรรม

7)	นางไพรวรรณ		วรรณสาร			 ฝ่ายธุรการ

8)	นางสุภาพ		แก้วกระจ่าง						 ฝ่ายการเงินและบัญชี	

9)	นายนราวิชญ์		ไพรบุญสุข			 กรรมการหมู่บ้าน	

10)	นายประดิษฐ์		วงศ์ค�าปา				 กรรมการหมู่บ้าน	

11)	นางกัลยาณี		เวียงเกตุ						 กรรมการหมู่บ้าน	

12)	นางผ่องพรรณ		จ�ารัส							 กรรมการหมู่บ้าน	

13)	นายวิศิษฎ์		วงค์สว่าง						 ที่ปรึกษาโครงการ

14)	นางสุภาพ		เก่งการณ์				 ที่ปรึกษาโครงการ

	 คณะกรรมการหมู่บ้านเวยีงใต้มทีัง้หมด	14	คน	มกีรรมการทีเ่ป็นผูห้ญงิทัง้หมด	7	คน	รวม

ผูใ้หญ่บ้านด้วย	ส่วนอกี	7	คนทีเ่หลอืเป็นกรรมการผู้ชาย	การคดัเลอืกกรรมการใช้วธิคีดัเลอืกมาจาก

ตวัแทนของกลุม่ในชมุชนทีเ่หมาะสม	โดยเปิดโอกาสให้ทัง้ผูห้ญิงและชายทีม่คีวามสามารถและมจีติ

อาสาด้านการอนุรักษ์	 ซึ่งตัวแทนมาจากกลุ่มในชุมชน	 เช่น	 ประธานแม่บ้าน	 ประธานอาสาสมัคร

สาธารณสขุ	(อสม.)	ได้เสนอตวัแทนของกลุม่	แล้วคดัเลอืกโดยการลงคะแนนเสยีง	ซึง่กรรมการทีเ่ป็น

ผู้หญิงจะเป็นกรรมการฝ่ายการเงินการคลัง	 ฝ่ายวัฒนธรรม	 ฝ่ายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ	 ด้าน

สาธารณสขุ	และด้านการพฒันาสตร	ีส่วนกรรมการทีเ่ป็นผู้ชายจะเป็นกรรมการฝ่ายอ�านวยการปฏคิม	

ฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อย	ด้านแผนพัฒนา	จะเห็นได้ว่ามีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของกรรมการแต่ละคนตามศักยภาพ	ความถนัด	และตามลักษณะของงานซึ่งเป็นการแบ่งงานกันท�า

ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย	

	 ด้านการท�างานพฒันาชมุชน	ผูใ้หญ่บ้านซึง่เป็นประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ

ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น	โดยผู้หญิงสามารถออกความคิดเห็นได้ไม่ต่างจากผู้ชาย	ไม่มีการ

ปิดกั้น	 แต่รับฟังความคิดของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	 เพื่อน�าข้อเสนอเหล่านั้นมาปรับปรุงการพัฒนา

ชุมชนบ้านเวียงใต้:20



หมูบ้่าน	บทบาทหญงิ-ชายในการบรหิารจดัการเขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้กเ็ช่นเดยีวกนั	มกีารแบ่งงาน

กันท�าเช่นเดียวกับงานพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ	โดยมีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้			มี

คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน	 ซึ่งฝ่ายหญิงมีหน้าที่เป็นฝ่ายการเงิน	 วัฒนธรรม	

สวัสดิการ	 และฝ่ายประชาสัมพันธ์	 	 ส่วนฝ่ายชายท�าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย	 ฝ่ายสถานท่ี	 

ฝ่ายอ�านวนการปฎิคม	 	 ซึ่งในการท�ากิจกรรมแต่ละครั้ง	 คณะกรรมการกลุ่มจะมีการประชุมเตรียม

งาน	การแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	

	 “ในการประชมุได้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคดิเหน็	โดยผูห้ญงิสามารถออกความ

คิดเห็นได้ไม่ต่างจากผู้ชาย	 ไม่มีการปิดก้ัน	 แต่รับฟังความคิดของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	 ในการท�า

กิจกรรม	กรรมการที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย	 เป็นแม่บ้าน	 เรื่องจัดสวน	การขายอาหาร

ปลาทุกวันเสาร์จะเป็นหน้าที่ของผู้หญิง	ส่วนผู้ชายมีหน้าที่จัดการเรื่องสถานที่”		(ศักดิ์ชัย	วุฒิพรหม		

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	บ้านเวียงใต้,	สัมภาษณ์)		

	 การท�างานในรูปแบบคณะกรรมการ	เป็นกลไกในการเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้หญิงใน

การตดัสนิใจ	การแสดงความคดิเหน็	และการมส่ีวนร่วมในทีป่ระชมุ	ซึง่การท�างานให้เกดิการยอมรบั

จากคณะกรรมการคนอื่นและคนในชุมชนนั้น	จะต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยใจ	มีความมุ่งมั่น

ในการท�างาน	ไม่เกีย่งงาน		ท�างานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจนประสบผลส�าเรจ็	เมือ่ท�าบ่อยครัง้

จนเป็นนิสัย	ชาวบ้านทั้งหญิงและชาย	และคณะกรรมการก็ยอมรับในความสามารถของผู้หญิง	

3) จิตอาสาของชุมชน
	 คนเวียงใต้มจิีตอาสาร่วมกนัอนรุกัษ์ทรพัยากรและพฒันาชมุชน	โดยการเสยีสละเวลาส่วน

ตัวมาช่วยกันคิดปรึกษาหารือในเวทีการประชุมและวางแผนการด�าเนินงาน	คนในชุมชนยอมรับฟัง

ความคดิเหน็และเปิดโอกาสให้ทกุคนสามารถแสดงความคดิเหน็	ในการด�าเนนิกจิกรรมคนในชมุชน

ร่วมกันสนับสนุนท้ังแรงกาย	 แรงใจ	 และก�าลังทรัพย์	 	 ชุมชนเวียงใต้ท�างานเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	

ช่วยกนัท�างานโดยมกีารแบ่งหน้าทีช่ดัเจน	มกีารให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั	งานอนรุกัษ์และพฒันาชมุชน

ส่วนใหญ่เป็นจติอาสา	ไม่มค่ีาตอบแทน	คนในชมุชนจงึช่วยกนัท�างานและมกีารสนบัสนนุอาหาร	น�า้

ดื่ม	รวมถึงมีการท�าประกาศนียบัตรเพื่อเป็นก�าลังใจให้คนท�างาน

	 “ในการท�างานจะขอความร่วมมอืจากฝ่ายต่างๆให้มาช่วยกนัถ้ากลุม่ไหนไม่มเีวลากใ็ห้เป็น

เงินมา	ใครไม่มาร่วมงานก็ให้เป็นเงินมาช่วยเหลือ		เราท�างานร่วมกันเป็นทีม	ไม่ได้ท�าคนเดียว	ดึง

ข้าราชการบ�านาญ	 กับพวกที่เห็นต่างเข้ามาร่วม	 ไม่งั้นจะเห็นต่างกันไปเรื่อยๆ	 เขตอนุรักษ์ก็จะม	ี

ชรบ.	ออกตรวจกันตอนกลางคืน	อาทิตย์ละ	1	วัน	ตรวจทั้งหมู่บ้าน	จุดสุดท้ายเราจะมาอยู่ร่วมกัน

ตรงนี้มาประชุมกัน	ปรึกษาหารือกัน”	(เฉลียว	ณ	น่าน	ผู้ใหญ่บ้าน	บ้านเวียงใต้,	สัมภาษณ์)
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4) ใช้ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรม เป็นกลไกในการปลูกจิตสำานึกให้กับคนในชุมชน
ชมุชนบ้านเวยีงใต้มกีารจัดกิจกรรมสบืชะตาแม่น�า้	การสบืชะตาเขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้ทีเ่กดิมาจาก

การประยกุต์ประเพณสีบืชะตาของคนล้านนามาใช้ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิเป็นการกระตุน้

จิตส�านึกในการอนุรักษ์และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทุก

วันเสาร์บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 ซึ่งชุมชนเรียกว่า	 “เสาร์ละหนคนเวียงใต้”	 ซึ่งเป็นการยกระดับ

พืน้ที	่ท�าให้คนในชมุชนได้มาท�ากจิกรรมร่วมกนัผ่านการพบปะพดูคยุกนั	การน�าของมาขายในตลาด

นดั	การให้อาหารปลา	การร้องเพลงและร�าวงย้อนยคุ	ซึง่ส่งผลให้คนในชมุชนคลายเครยีดและเกดิความ

สามคัคใีนชุมชน	นอกจากนีค้นในชุมชนยงัเห็นความส�าคญัของเขตอนรุกัษ์พนัธุ์ปลาเพิม่มากข้ึน	

5) การเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอการสนับสนุน
การท�างานของชมุชนเวียงใต้ไม่ได้ด�าเนินการเพยีงล�าพงั	มกีารเชือ่มโยงกลุม่	องค์กร	หน่วยงาน	ภาค

รัฐ	ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเข้ามาร่วมด้วย	ดังนี้

	 5.1	กลุม่องค์กรในชมุชนสนบัสนนุการจดัท�ากจิกรรมด้านการอนรุกัษ์	ผ่านการด�าเนนิงาน

และงบประมาณสนับสนุนการท�ากิจกรรม

	 5.2	 หน่วยงานสังกัดกรมประมง	 ได้แก่	 ศูนย์บริหารการประมงน�้าจืดภาคเหนือตอนบน	

ล�าปาง	 ส�านักงานประมงจงัหวดัเชยีงราย	 และส�านกังานประมงอ�าเภอเทงิ	 สนบัสนนุการด�าเนนิงาน

รูปที่ 7 ตู้หยอดอ�ห�รปล� และคนในชุมชนม�ให้อ�ห�รปล�
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โครงการเสรมิสร้างการจัดการประมงโดยชมุชน	โดยให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	การให้ข้อมลู	ความรูด้้าน

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการท�าประมง	สนับสนนุอาหารปลา	และพนัธุป์ลามาปล่อยในวนัส�าคญัต่างๆ	

	 5.3	เทศบาลต�าบลเวียงเทิงสนับสนุนการจัดการบริเวณเขตอนุรักษ์	การปรับภูมิทัศน์	การ

ท�าตลิง่พนงักัน้น�า้	การอ�านวยความสะดวกในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ	ในการจดัการเขต

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า

	 5.4	สมาคมแม่น�า้เพือ่ชวีติสนบัสนนุด้านข้อมลู	ความรู	้การพฒันาศกัยภาพแกนน�าชมุชน

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณส่วน

หนึ่งในการจัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า	การสืบชะตาแม่น�้า	และพัฒนาศักยภาพแกนน�า	

	 5.5	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการ

ลุ่มน�้าอิงอย่างยั่งยืนสนับสนุนด้านข้อมูล	ความรู้	การพัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชนด้านการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตโิดยการมีส่วนร่วมของชมุชน	รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณให้แก่บ้านเวยีงใต้	ภาย

ใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลุ่มน�้าแม่ลาว	สาขาแม่น�้าอิง	

5.4 กลไกการจัดการเขตอนุรักษ์
	 คณะกรรมการมีบทบาทในการดแูล	บรหิารจดัการเขตอนรุกัษ์พนัธ์ุปลา	โดยมกีารจดัประชมุ

หารือแนวทางการพัฒนาเขตอนุรักษ์	 จัดกิจกรรม	 และจัดหากองทุนสนับสนุนกิจกรรม	 ซึ่งมีคณะ

กรรมการ	จ�านวน	14	คน	ประกอบด้วย	

ผู้ใหญ่บ้าน	 1	 คน	 เป็นโดยต�าแหน่ง	 ท�าหน้าที่ดูภาพรวมของกิจกรรมเขตอนุรักษ์	 มีอ�านาจในการ

ตัดสินใจ	 ท�าการบริหารงานกิจกรรมในเขตอนุรักษ์	 การหากองทุนสนับสนุนและประสานงานกับ

องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกชุมชน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2	คน	ท�าหน้าที่ช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้าน

ฝ่ายประสานงาน	1	คน	ท�าหน้าที่ประสานงาน	และประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน

ฝ่ายเลขานุการ	1	คน	ท�าหน้าที่บันทึกข้อมูล	

ฝ่ายกิจกรรม	1	คน	ท�าหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ในเขตอนุรักษ์

ฝ่ายธุรการ	1	คน	ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการท�ากิจกรรมเขตอนุรักษ์

ฝ่ายการเงินและบัญชี	1	คน	ท�าหน้าที่จัดท�าบัญชีการเงินในเขตอนุรักษ์

กรรมการหมู่บ้าน	4	คน	ท�าหน้าที่ในการด�าเนินงานในเขตอนุรักษ์	และดูแลเขตอนุรักษ์

ท่ีปรึกษาโครงการ	 2	 คน	 ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	 และประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ช่วย

สนับสนุนการท�ากิจกรรมของเขตอนุรักษ์

	 ซึ่งคณะกรรมมาจากการเลือกตั้งของชุมชน	 และในการแบ่งภาระหน้าท่ีการท�างาน 

มอบหมายตามความสามารถของแต่ละบุคคล	 โดยชุมชนบ้านเวียงใต้เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความ

สามารถไม่ว่าหญิงหรือชายเข้ามาท�างานได้ร่วมกันได้	 โดยคณะกรรมการชุดนี้มีจ�านวนหญิง	 7	 คน	

และชาย	7	คนเท่ากนั	ในการด�าเนนิกจิกรรมมกีารแบ่งภาระงาน	โดยมอบหมายตามภาระหน้าทีเ่ป็น
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หลัก	นอกเหนือจากภาระหน้าที่แล้วทุกคนจะช่วยกันท�างาน	โดยแบ่งงานให้ฝ่ายหญิงท�าหน้าที่เป็น

ฝ่ายการเงนิ	สวสัดกิาร	งานฝีมอื	และฝ่ายประชาสมัพนัธ์		ส่วนฝ่ายชายท�าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั	

ฝ่ายสถานที่	ฝ่ายอ�านวยการปฎิคม	แต่หากบุคคลใดมีความถนัดด้านไหนก็สามารถด�าเนินงานด้าน

นั้นได้	โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นหญิงหรือชาย	คนในชุมชนมองศักยภาพของบุคคลมากกว่าการจ�ากัดเพศ

	 กฎระเบียบ	 มีการจัดต้ังกฎระเบียบในการปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาพื้นที่เขตอนุรักษ์	 กฎระเบียบในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้นั้น	 เป็น

ระเบียบทีอ่ยู่ภายใต้บนัทกึข้อตกลงการปฏิบตังิานในโครงการเสรมิสร้างการจดัการประมงโดยชมุชน

ระหว่างศูนย์บริหารการประมงน�้าจืดภาคเหนือตอนบน	 ล�าปาง	 ส�านักงานประมงจังหวัดเชียงราย	

และส�านักงานประมงอ�าเภอเทิง	กรมประมงกับคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างการจัดการประมง

โดยชุมชน	ดังนี้	ห้ามท�าการประมงในเขตอนุรักษ์ด้วยเครื่องมือประมงทุกประเภท	ผู้ใดฝ่าฝืนจับได้

ครั้งแรกปรับ	5,000	บาทพร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	ครั้งที่	2	ปรับ	10,000	บาท	และทางหมู่บ้าน

ไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ	ครั้งที่	3	ปรับ	15,000	บาท	พร้อมน�าตัวส่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนิน

คดี	และทางหมูบ้่านไม่ให้ความช่วยเหลอืเรือ่งต่างๆ	ถ้าเป็นคนนอกหมูบ้่าน	น�าตวัส่งเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ด�าเนินคดี

	 การเฝ้าระวัง	 ชุมชนมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังบริเวณเขตอนุรักษ์และโดยรอบหมู่บ้าน	 ซึ่ง

ด�าเนินงานโดยชุดรักษาความสงบของหมู่บ้าน	 (ชรบ.)	 นอกจากน้ีคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล

เขตอนุรักษ์ไม่ใช้มีใครฝ่าฝืนกฎ

ชุมชนบ้านเวียงใต้:24



	 1	ด้านระบบนิเวศ	ท�าให้พันธุ์ปลาและสัตว์น�้ามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากมีแหล่งที่อยู่

อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์	ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์และความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติ

ในแม่น�้าลาว	และแม่น�้าอิง

	 “ปลาพื้นเมือง	ปลาแม่น�้าบ้านเราผสมกันไปหลายพันธุ์	ปลาซิวที่ตกขึ้นมาได้	ตัวใหญ่มาก	

ปลาค้าวตัวประมาณ	10	กิโลกรัม”	(ศักดิ์ชัย	วุฒิพรหม		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	บ้านเวียงใต้,	สัมภาษณ์)		

	 2	ด้านเศรษฐกิจ	ชาวบ้านทีเ่ป็นชาวประมงมีรายได้จากการหาปลามาจ�าหน่าย	และสามารถ

หามาเป็นอาหารในครัวเรือนอีกได้ตลอดทั้งปี	ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน

 

	 3	 ด้านสังคม	 เกิดการเสริมสร้างความสามัคคี	 และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ

ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมลงมือปฎิบัติ	และร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

น�า้	นอกจากนีใ้นบรเิวณเขตอนรัุกษ์พนัธุส์ตัว์น�า้ยงัเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของครอบครวั	สถาน

ทีอ่อกก�าลงักายให้คนในชมุชน	และคนนอกชมุชนเข้ามาใช้ประโยชน์	มกีารท�ากจิกรรมร่วมกนั	ท�าให้

เกิดความสัมพันธ์ของคนร่วมกัน

	 4	ด้านวฒันธรรมประเพณ	ีเขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์น�า้บ้านเวยีงใต้ได้ก่อให้เกดิสบืสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น	 มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงทุกเดือนพฤศจิกายนโดยการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนกับเทศบาลต�าบลเวียงเทิง	 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสืบชะตาแม่น�้า	 การสืบชะตาเขต

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าที่เกิดมาจากการประยุกต์ประเพณีสืบชะตาของคนล้านนามาใช้ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลที่เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�
เขตอนรุกัษพั์นธ์ุสัตวน์ำ�้6
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	 5	ด้านการเรียนรู้	เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้ถือเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้แห่ง

หนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�า้อิง	มีองค์กรภาคประชาชน	หนว่ยงานภาครฐั	องค์กร

พัฒนาเอกชน	เครือข่ายต่างๆ	และนักเรียน	นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน	เพื่อ

แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนีย้งัเป็นการขยายแนวคดิ	และแนวปฏบิตัใินการจดัท�าเขต

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าไปสู่ชุมชนอื่นๆ	ในลุ่มน�้าอิงอีกด้วย

ชุมชนบ้านเวียงใต้:26



ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำ�ให้
เกิดคว�มสำ�เร็จในก�ร
จัดก�รเขตอนุรกัษพั์นธุ์
สัตว์นำ้�บ้�นเวียงใต้

7

	 1	 ชุมชนมีความตระหนักถึงความส�าคัญของเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 จากการมีเขตอนุรักษ์

พันธุป์ลาท�าให้ปลาในแม่น�า้ลาวและแม่น�า้องิเพิม่ขึน้	ประมงพืน้บ้านจบัปลาได้มากขึน้	สามารถสร้าง

รายได้และมีปลาบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

	 “ช่วงแรกๆ	 ชาวบ้านยังบ่นเรื่องของการท�าเขตอนุรักษ์	 แต่ตอนนี้ชาวบ้านก็เห็นด้วยว่าที่

เราท�าการอนรุกัษ์นี	้เราไม่ได้ปิดตายเขตอนรุกัษ์	เพยีงแค่ใช้สัญลกัษณ์ในการก�าหนดเขต	และก�าหนด

เป็นเขตอนุรักษ์ถาวรไม่เปิดให้มีการตก	ชาวบ้านเริ่มเห็นด้วยก็เพราะว่า	บางครั้งชาวบ้านออกไปหา

ปลานอกเขต	มันเริ่มได้มา	มีประชากรปลาเยอะขึ้นได้ปลามามากขึ้น	ปลาในแม่น�้ามันมีเยอะ	ก็เลย

ถือว่าจุดนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไปในตัว”	(ประสาท		ปัญญายม		ผู้ช่วยผู้ใหญ่

บ้าน	บ้านเวียงใต้,	สัมภาษณ์)		

	 2	การมีผู้น�าชุมชนความเข้มแข็ง	มีศักยภาพ	มีวิสัยทัศน์	มีการใช้ข้อมูลและความรู้ในการ

ตัดสินใจท�ากิจกรรม	 สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชน	 โดยผ่านการอธิบายถึงประโยชน์

ของการอนุรกัษ์และเริม่ด�าเนนิการก่อนเป็นตวัอย่างให้คนในชมุชน	ซึง่เมือ่คนในชมุชนเริม่เข้าใจและ

เห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์แล้ว	จะเกิดการมีส่วนร่วมและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษา

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า

	 “เงือ่นไขของความส�าเรจ็เกดิมาจากการท�าให้เขาเหน็ก่อน	เพราะว่าถ้าเราไม่ท�าให้ชาวบ้าน

ยอมรับเสียก่อน	ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ไม่ได้ผลดีไม่เป็นที่ยอมรับ	ท�าให้เป็นระบบ	ไม่เกี่ยงงาน”	(เฉลียว	

ณ	น่านผู้ใหญ่บ้าน	บ้านเวียงใต้,	สัมภาษณ์)	
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	 3	คณะกรรมการชุมชนทั้งหญิงและชายมีการท�างานเป็นทีม	การแบ่งบทบาทหน้าที่ความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคนตามความสามารถท่ีชดัเจน	เช่น	การประสานงานภายในชมุชน	

การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	 การเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังดูแล	 ปกป้องการลักลอบจับ

ปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	

	 4	ความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมแรง	ร่วมใจ	และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ	การ

ดูแลรักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าบ้านเวียงใต้ร่วมกับแกนน�าชุมชน

	 5	 การได้รับสนับสนุนและหนุนเสริมจากหน่วยงานภายนอก	 ทั้งภาครัฐ	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 และองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านวิชาการ	 ข้อมูล	 ความรู้	 การพัฒนาศักยภาพในด้าน

ต่างๆ	งบประมาณ	รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลชุมชนต่อสาธารณะ

ชุมชนบ้านเวียงใต้:28



คว�มท้�ท้�ย8
	 1.	การเพิ่มขึ้นของปลาต่างถิ่นในแม่น�้าลาวและแม่น�้าอิง	ได้แก่	ปลาชะโด	ซึ่งปลาชะโดจะ

กินปลาชนิดอื่นเป็นอาหาร	นอกจากนี้ยังมีปลาซัคเกอร์	(ปลาดูด)	ที่ชุมชนไม่นิยมน�ามาบริโภคหรือ

จ�าหน่ายได้	

	 “ปัญหาของเราช่วงอนรุกัษ์พนัธุป์ลากเ็จอปลาชะโดทีเ่ป็นปัญหา	แก้ไขยากเราก�าลงัหาทาง

แก้ไขอยู่	 ปลาชะโดนั้นดุมาก	 มันจะกินทุกอย่าง	 เราเปิดให้มีการตกปลาชะโด	 แต่ปลาก็ไม่กินเบ็ด”	

(ศักดิ์ชัย	วุฒิพรหม		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	บ้านเวียงใต้	,	สัมภาษณ์)		

	 2.	การลกัลอบจบัปลาในเขตอนรุกัษ์พันธุส์ตัว์น�า้	โดยคนต่างถิน่หรือต่างหมูบ้่านท่ีไม่ทราบ

ว่าบริเวณนี้	ชุมชนได้ท�าเป็นเขตอนุรักษ์ฯ	แต่ปัญหานี้ได้ลดลงมาก	เพราะการสร้างความเข้าใจ	และ

การบอกต่อกันของชาวประมงต่างถิ่นที่มาหาปลาในแม่น�้าลาวและแม่น�้าอิงว่าบริเวณน้ีเป็นเขต

อนุรักษ์
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ชุมชนบ้านเวียงใต้:30



ข้อเสนอแนะ และทิศท�ง
ใ น ก � ร จั ด ก � ร เ ข ต
อนุรักษ์ พันธุ์ สัตว์นำ้ �
บ้�นเวียงใต้ในอน�คต
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	 1.	 การด�าเนินงานในเขตอนุรักษ์มีข้อจ�ากัดด้านทุนสนับสนุน	 จึงควรจัดท�ากองทุนในการ

ดูแลรักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและกองทุนอาหารปลา	 เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนของเขตอนุรักษ์

พันธุ์ปลาระยะยาว	 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณของหมู่บ้านเพื่อ

ซือ้ตูจ้�าหน่ายอาหารปลาแบบหยอดเหรยีญมาตัง้ไว้ในบรเิวณเขตอนุรกัษ์	เพือ่ให้คนในชมุชน	คนนอก

ชุมชน	 หรือผู้ที่ศึกษาดูงานสามารถซื้ออาหารให้ปลาในเขตอนุรักษ์ได้	 โดยเก็บรายได้ส่วนต้นทุนไว้

เป็นกองทุนในการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาต่อไป	 นอกจากน้ีควรมีการประสานหางบ

ประมาณจากองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุน

	 “แต่ก่อนจะมีการซื้ออาหารปลามาใส่ถุง	 มันติดปัญหาตรงที่ว่าบางครั้งเราไม่มีเวลาที่จะ

ต้องมาให้อาหารปลาเอง	 พอดีมีงบประมาณของหมู่บ้านที่เหลืออยู่นิดหน่อยก็เลยไปซ้ือตู้หยอด

เหรยีญมา	ราคาประมาณ	30,000	บาทในแต่ละวนัมีการเปิดตูเ้ชค็ยอดเงนิได้ประมาณ	100	กว่าบาท	

ก็ยังดีอยู่	 เราเองก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้า	หรือให้ชาวบ้านมาขาย	บางครั้งก็	2-3	วันเปิดตู้เอาเงินออกมา

เก็บไว้”		(ประสาท		ปัญญายม		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	บ้านเวียงใต้,	สัมภาษณ์)		

	 2.	 ด้านภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นดึงดูดนักท่องเที่ยว	 จึงควรมีการปรับปรุงและจัดภูมิทัศน์ใน

บริเวณเขตอนุรักษ์	 โดยดูแลต้นไม้ด้ังเดิมที่เกิดขึ้นเองในเขตอนุรักษ์	 และปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อรักษา

ระบบนเิวศของเขตอนรุกัษ์ให้มคีวามร่มรืน่	และเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของคนในและนอกชมุชน	

	 3.	 การเพิ่มประชากรปลาในเขตอนุรักษ์ให้มากขึ้น	 ควรมีการจัดท�ากระชังอนุบาลลูกปลา	

ก่อนปล่อยลงสู่แม่น�้า	 เพื่อให้ปลาแข็งแรง	มีความคุ้นชินกับสภาพของแม่น�้า	และเมื่อปล่อยไปแล้ว

จะสามารถอยู่รอดตามธรรมชาติได้	 นอกจากนี้ควรมีการขยายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าเพิ่มขึ้นไปถึง

สะพานข้ามแม่น�้าลาวเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ปลา

บทบาทผู้หญิง – ชายในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำา 31



	 4.	การเพิ่มประชากรปลาในแม่น�้าอิงอย่างยั่งยืน	ควรมีการสร้างความร่วมมือ	และขยาย

เครอืข่ายการอนรุกัษ์พนัธุป์ลาในแม่น�า้ลาว	และแม่น�า้องิให้กบัชมุชนใกล้เคยีง	และควรมีการพฒันา

และยกระดบัเขตอนรุกัษ์พันธุส์ตัว์น�า้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์	และศนูย์เรยีนรูด้้านการจดัการ

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าในแม่น�้าลาว-อิง	ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนและสาธารณะชน

	 5.	 ในการด�าเนินกิจกรรมยังขาดงบประมาณในการสนับสนุน	จึงควรมีการประสานหางบ

ประมาณเพื่อน�ามาสนับสนุนการท�ากิจกรรมเขตอนุรักษ์	 จากองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน

รูปที่ 8  ก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้�งพ้ืนที่สีเขียวบริเวณเขตอนุรักษ์ 

ชุมชนบ้านเวียงใต้:32



เอกส�รอ้�งอิง
เอกสาร:
	 ชุมชนบ้านเวียงใต้	หมู่	15.	แผนชุมชน	พ.ศ	2559	บ้านเวียงใต้	หมู่	15	ต�าบลเวียงเทิง	

อ�าเภอเทิง		จังหวัดเชียงราย.	มปป,	เอกสารอัดส�าเนา.	

	 โครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของเครอืข่ายและหน่วยงานท้องถิน่เพือ่การจดัการลุม่

น�้าอิงอย่างยั่งยืน.

	 ข้อมูลบริบททชุมชนบ้านเวียงใต้.	มปป,	เอกสารอัดส�าเนา.

	 สมาคมแม่น�้าเพื่อชีวิต.	 ข้อมูลพื้นฐานบ้านเวียงใต้	 หมู่	 15	 ต�าบลเวียงเทิง	 อ�าเภอเทิง	

จังหวัดเชียงราย.	มปป,

เอกสารอัดสำาเนา. 
	 สมาคมแม่น�า้เพือ่ชวีติ.	วงัสงวน	:	การจดัการเขตอนรุกัษ์พนัธุป์ลาโดยชมุชนท้องถิน่เพือ่

ฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้าและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน�้าอิง.	เชียงใหม่	:	วนิดาการพิมพ์	,2558.

สัมภาษณ์ : 
1.	 นางสาวเฉลียว		 ณ	น่าน

2.	 นางพิกา	 	 มามงคล

3.	 นางผ่องพรรณ	 จ�ารัส

4.	 นายประสาท	 ปัญญายม

5.	 นายสุรศักดิ์	 แวววีระกุล

6.	 นายประดิษฐ์	 วงศ์ค�าปา

7.	 นายเทียนชัย	 กองวงศ์

8.	 นายศักดิ์ชัย					 วุฒิพรหม

9.	 นางไพรวรรณ		 วรรณสาร

10.	 นางสุชาติ				 แก้วกระจ่าง

11.	 นางมัณฑา						 กองแก้ว

12.	 นางชวนพิศ							 แก้วหุ่ง

13.	 นางผ่องพรรณ				 จ�ารัส

14.	 นางอ�าพรรณ		 เวียงเกตุ

15.	 นางสาว	พิกา		 มามงคล

16.	 นางกัลยาณี		 เวียงเกตุ

17.	 นายประสิทธิ		 ณ	น่าน

18.	 นายบุญย้าย		 วรรณชัย

19.	 นายวิศิษฏ์	 วงศ์สว่าง
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ต�ร�งที่ 1  ปฏิทินผลผลิตของชุมชนบ้�นเวียงใต้ และก�รแบ่งบทบ�ทหญิง – ช�ย ในก�รทำ�กิจกรรม

กิจกรรม ช่วงเวลา บทบาทผู้หญิง บทบาทผู้ชาย

หาปลาในแม่น้�า/
ปลาเลี้ยง

ตลอดปี ท้ายเรือ/พายเรือ/ขาย
ปลา

ทอดแห/ปักเบ็ด/หาปลา/หับ
ดักปลา

บ่อกุ้ง ตลอดปี ให้อาหาร/ขายกุ้ง จับกุ้ง

ไร่ข้าวโพด พ.ค-ส.ค
ก.ย-ม.ค

ใส่ปุ๋ย/ดายหญ้า/รดน้�า/
เก็บเกี่ยว/ขาย/เก็บเงิน

ไถพรวน/หยอดเมล็ด/ใส่ปุย/
ดายหญ้า/รดน้�า/เก็บเกี่ยว/ขาย

สวนล�าใย ดูแลตลอดปี ใส่ปุ๋ย/แต่งกิ่ง/ใส่ฮอร์โมน/
เก็บผลผลิต/ขาย

ใส่ปุ๋ย/แต่งกิ่ง/ใส่ฮอร์โมน/เก็บ
ผลผลิต/ขาย

สวนปาล์ม ตลอดปี รดน้�า/ใส่ปุ๋ย/เก็บเกี่ยว/
ขาย

ดายหญ้า/รดน้�า/ใส่ปุ๋ย/เก็บ
เกี่ยว/ขาย

ท�านา พ.ค-ม.ค หว่านกล้า/ถอนกล้า/
ด�านา/ขาย/เก็บเงิน

ไถนา/เตรียมแปลงหว่านกล้า/ใส่
ปุ๋ย/ถอนกล้า/หาบกล้า/ด�านา/
ใส่ปุ๋ย/ตัดหญ้า/เก็บเกี่ยว/สีข้าว/
ขาย

ไร่มันส�าปะหลัง พ.ค-ม.ค ปลูก/ใส่ปุ๋ย/ขาย ขึ้นแปลงไถ/ปลูก/รดน้�า/ใส่ปุ๋ย/
ดายหญ้า/เก็บผลผลิต/ขาย

เลี้ยงวัว ดูแลตลอดปี ซื้อ/เลี้ยงแบบปล่อยใน
สวน/ให้อาหาร/ขายแลก
เปลี่ยน

ซื้อ/เลี้ยงแบบปล่อยในสวน/ให้
อาหาร/ขายแลกเปลี่ยน

เลี้ยงไก่ ดูแลตลอดปี เลี้ยงแบบพื้นบ้าน	เลี้ยง
ปล่อย/ให้อาหาร/ขาย

เลี้ยงแบบพื้นบ้าน	เลี้ยงปล่อย/
ให้อาหาร/ขาย

ภ�คผนวก

ชุมชนบ้านเวียงใต้:34



1.	 ปลาเกล็ดถี่

2.	 ปลาข้างลาย

3.	 ปลากดเหลือง

4.	 ปลาแกงหัวเหลี่ยม

5.	 ปลากะบาล

6.	 ปลากัด

7.	 ปลากั้ง

8.	 ปลาแข้ด�า

9.	 ปลาแข้เหลือง

10.	 ปลาแข้บี้

11.	 ปลาค้าวหมึก

12.	 ปลาสลังยอน

13.	 ปลาขอ

14.	 ปลาดุกด้าน

15.	 ปลาดุกอุย

16.	 ปลาหวาน

17.	 ปลาดาบลาว

18.	 ปลาซิว	(ซิวหนวด,	

	 ซิวแถบ,	ซิวข้าว,	ซิวบาง)

19.	 ปลาเข็ม

20.	 ปลาบอกหม่น

21.	 ปลาบู่

22.	 ปลาตอง	(ดาว)	ต๋องแต็บ

23.	 ปลามะแปบ

24.	 ปลาป้อม

25.	 ปลาตะเพียนขาว

26.	 ปลาเพี้ย

27.	 ปลาเขี้ยวไก้

28.	 ปลามัน

29.	 ปลาแว่น

30.	 ปลาสะลากเมือง

31.	 ปลาสะเด็ด

32.	 ปลาเป้า

33.	 ปลาสะตู๊บ

34.	 ปลาสิก

35.	 ปลาปากงอน,	สะลาก,	กระดี่

36.	 ปลาหลิด	/หลด

37.	 ปลาหลาด

38.	 ปลาหลิมจะริ

39.	 ปลาสลิด

40.	 ปลาเอี่ยน

41.	 ปลาปก

42.	 ปลาอี่มอนดอกงิ้ว,	

	 ปลาอีมอนข้างลาย

43.	 ปลาอ้าว	/ปากอ้าว

44.	 ปลาแกด

45.	 ปลาฝา/	ฝาออง

46.	 ปลาซ่า/	ปลาข้างลาย

47.	 ปลาชะโด

48.	 ปลาดูด

49.	 ปลาขาว

50.	 ปลาไน

51.	 ปลานวลจันทร์

52.	 ปลานิล

53.	 กุ้งฝอย

54.	 ตะพาบน�้า

55.	 เต่า

ต�ร�งที่ 2  พันธุ์ปล�และสัตว์นำ้�ที่พบในบริเวณแม่นำ้�ล�วและแม่นำ้�อิง

ประเภทของพันธุ์ปลาและสัตว์นำ้า 
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ชุมชนบ้านเวียงใต้:36





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

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

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


