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ชุมชนบ้านม่วงชุม 
ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

 

บริบทชุมชน 

บ้านม่วงชุมเป็นชุมชนที่มีผู้คนมาจากหลากหลายถิ่น ทั้งไทลื้อ คนจากภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง รวมทั้งคนประเทศ
สปป.ลาว แต่มากที่สุดคือไทลื้อจากเมืองน่าน  

หมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งของแม่น้้าอิง ชาวบ้านเลี้ยง
ตัวด้วยการท้านาควบคู่กับการหาปลาในแม่น้้าอิงและหนองน้้า
ต่างๆ โดยมีป่าหนองขอนแก่น พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นป่าชุ่ม
น้้าทีอ่ยู่ติดแม่น้้าอิง เว้าตามสายน้้าที่เซาะจนมีรูปร่างเหมือนแจกัน
คว่้า เป็นแหล่งวางไข่ของปลาหลายชนิด ช่วงน้้าลด ในป่าจะเต็มไป
ด้วยพืชอาหาร สมุนไพร ไม้ใช้สอย  

ในอดีตชาวบ้านม่วงชุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเผาถ่าน
เป็นหลัก จนได้รับค้าต้าหนิว่าเป็นหมู่บ้านท่ีมีการตัดไม้เพื่อเผาถ่านมากท่ีสุดในอ้าเภอเชียงของ มีเตาเผาถ่านนับร้อยเตาในป่า การ
ตัดไม้เผาถ่านลดลงเมื่อต้นไม้ในบริเวณหมู่บ้านร่อยหรอ และผู้น้าชุมชนก็พยายามยุติ ประกอบกับมีโครงการขุดลอกหนองขอนแก่ 
น ซึ่งมีการตัดไม้ในป่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย จึงท้าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ป่าและแม่น้้าอิง น้าไปสู่การยุติอาชีพเผาถ่านใน
ปี 2543 และเริ่มงานอนุรักษ์ป่าหนองขอนแก่นในถัดมา 

ฟ้ืนป่าชุ่มน ้า-สร้างระบบจัดการน ้า 
 การฟื้นป่าของชุมชนมีสองพื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้้า ได้แก่ ป่าหนองขอนแก่น พื้นท่ี 406 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เขต
อนุรักษ์ท่าแสนสาว ความยาว 500 เมตร ในแม่น้้าอิง พื้นที่เหล่านี้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนแล้ว อีกส่วนหน่ึงเป็นป่าชุมชนหรือป่าต้นน้้า

บ้านม่วงชุม มี 2 พื้นที ่ได้แก่ ป่าต้นน้้าสาขา พื้นที่ 3,720 ไร่ และป่าดอยโตน พื้นที่ 
97 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยยาว ป่าผืนนี้
เป็นต้นน้้าห้วยม่วงชุม สายน้้าหลักของหมู่บ้าน (ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนแล้วท้ังสองผืน) 
นอกจากนี้ ยังมีการท้าแนวกันไฟรอบป่าต้นน้้าเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร เมื่อป่าฟื้น 
ชาวบ้านพบเต่าปูลู ซึ่งมักพบเฉพาะล้าธารบนภูเขาสูง ในพื้นที่ ชุ่มช้ืนเท่านั้น 
(ชาวบ้านไม่พบเห็นมากว่า 10 ปี) 

 ในชุมชนมีอ่างเก็บน้้าม่วงชุม สามารถเก็บน้้าได้ 300,000 ลบ.ม ท้าให้ชุมชนสามารถสร้างระบบกระจายน้้าให้แก่
เกษตรกรได้ มากกว่า 1,000 ไร่ โดยมีการสร้างฝายชะลอน้้า และกักเก็บตะกอนดิน จ้านวน 16 ฝาย ก่อนจะลงสู่อ่างเก็บน้้าม่วงชุม 
ฝายต่างๆ เหล่านี้สามารถส้ารองน้้าได้ประมาณ 4,000 ลบ.ม. 

ขุดลอกล้าห้วยม่วงชุมตอนล่างระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมสร้างฝาย 4 ฝาย ส้ารองน้้าได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตร ขุดสระ
ส้ารองน้้าปลายน้้า (แก้มลิง) จ้านวน 7 แห่ง ส้ารองน้้าได้ 45,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ขุดสระประจ้าไร่นา
และสร้างถังซีเมนตป์ระจ้าแปลง รวม 38 แห่ง 
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 การสร้างระบบน้้าที่ครอบคลุมทั้งชุมชน ตลอดจนการมีแก้มลิงรองรับ
ช่วงน้้าหลาก ท้าให้ชาวบ้านปรับวิถีการเกษตร จากการท้านาอย่างเดียว มาเป็น
การเกษตรผสมผสานท่ีท้าให้มีผลผลิตเก็บได้ตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 
2 เท่า/ครัวเรือน จากอดีตประมาณ 4,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ในปี 2558 มี
รายได้ 66,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (จากการสุ่ม 10 ครัวเรือน) เมื่อท้าเกษตร
ผสมผสานก็เกิดการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักใช้ในแปลงร่วมกัน ปีละ 7,500 
กิโลกรัม ลดรายจ่ายได้ 45,000 บาท/ปี 

สร้างจิตส้านึกในคนรุ่นใหม่ 
เกิดกลุ่มเยาวชนรักษ์ม่วงชุม มีสมาชิก 20 คน ช่วยงานอนุรักษ์ เช่น ส้ารวจพันธุ์ไม้ถิ่น เพาะกล้าไม้ปีละ 1,500 ต้น ปลูก

ต้นไม้พื้นถ่ิน เก็บข้อมูลความเจริญเติบโตและอัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกทุก 3 เดือน และท้าฝายชะลอน้้าในห้วยม่วงชุม 
มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเยาวชนน้้าอิงตอนปลาย จัดค่ายเยาวชนสืบสานป่าและสายน้้า เรียนรู้ในการจัดการป่าชุมชน

บ้านม่วงชุม สร้างหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนบ้านตองม่วงชุม  
มีการเข้ามาศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ เช่น กลุ่มท้อนเงิน สมาพันธ์แม่หญิงลาวแขวงบ่อแก้วเข้ามาศึกษาดูงานการ

จัดการป่าชุ่มน้้าและเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านม่วงชุม กลุ่มเครือข่ายน้้าอิง กลุ่มนักศึกษาเยาวชนสี่ภาค เข้ามาเรี ยนรู้การจัดการ
ทรัพยากรบ้านม่วงชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาเรียนรู้การจัดการป่า
ชุ่มน้้า เป็นต้น 

สามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการน้้าครอบคลุม 6 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านม่วงชุม (1,114 ไร่) ชุมชนบ้าน
ตองเก้า (600 ไร่) ชุมชนบ้านครึ่งเหนือ (521 ไร่) ชุมชนบ้านครึ่งใต้ (500 ไร่) ชุมชนบ้านประชาภิวัฒน์ (571 ไร่) และชุมชนบ้านไชย
ปราการ (516 ไร่) 

การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีคนมาจากหลายถิ่นฐานมี
ความส้าคัญมาก ผู้น้าใช้พิธีกรรมที่พื้นฐานการรวมจิตใจของคนไทยภาคเหนือ 
โดยเฉพาะพุทธศาสนิก โดยจัดพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้้า สร้างกลไกที่กระจาย
หน้าที่การท้างานในด้านต่างๆ จนได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 1 ใน 
4 ในพ้ืนที่น้าร่องในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าอิงโขง เป็นพื้นทีศ่ึกษาเรียนรู้ส้าหรับหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจั งหวัดเชียงราย ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นหมู่บ้านเรียนรู้ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้จังหวัด
เชียงราย  

ชุมชนบ้านม่วงชุม ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ปี 2553 ประเภทชุมชน และปี 2561 ได้รับรางวัลประเภท   
“สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน”  
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ข้อมูลภูมนิิเวศ 

ลักษณะกายภาพทางภูมิศาสตร์ 

  บ้านม่วงชุม หมู่ 7 อยู่ใน ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พิกัดที่ตั้งอยู่ที่ละติจูด  20° 6'9.11" เหนือ และลองติจูด 
100°24'12.03" ตะวันออก มีระดับความสูง 375 เมตรจากระดับน้้าทะเล  

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่ 
ลาดเทจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก มีความสู งจาก
ระดับน้้าทะเลตั้งแต่ 351-900 เมตร โดยมีเทือกเขาดอยยาว
วางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ และอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชน 
เป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ประกอบด้วยภูเขาสูง พื้นที่เนินจะ
มีสภาพดินเป็นดินตะกอนเศษหินเชิงเขา กรวด ทรายและลูกรัง 
ซึ่งดอยยาวมีโครงการเป็นหินอัคนี ส่วนทางทิศตะวันตกของชุมชน
มีแม่น้้าอิงไหลผ่านเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้้าอิง สภาพดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะต่อการท้านาและการเพาะปลูก 

อาณาเขต  
ทิศเหนือติดต่อกับ บ้านตองเก้า ตา้บลครึ่ง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านศรีล้านนา ต้าบลครึ่ง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ดอยยาว 
ทิศตะวันตก ตดิต่อกับ แม่น้้าอิง 

ลักษณะป่า  
ป่าริมน้้า ป่าชุ่มน้้า หนองน้้า เป็นลักษณะเด่นพื้นที่ชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม สภาพของภูมิประเทศของบ้านม่วงชุมที่มีแม่น้้าอิง 

หนองน้้า และป่าริมน้้า ประกอบกับระยะห่างของแม่น้้าอิงที่ไหลผ่านบ้านม่วงชุม ห่างจากปากแม่น้้าโขงเพียง 23 กิโลเมตร ก่อเกิด
ความหลากหลายทางระบบนิเวศ  

ในฤดูน้้าหลาก ตั้งแต่ เดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม น้้าโขงจะหนุน
แม่น้้าอิง ประกอบกับน้้าอิงที่ไหลหลาก
จากฝนตก ท้าให้เกิดน้้าท่วมหลากในป่า
ที่อยู่ริมน้้าอิง ปลาจากแม่น้้าโขงจะเข้า
มาวางไข่ และหาอาหารในแม่น้้าอิงและ
หนองน้้าในบริเวณใกล้เคียง อุณหภูมิ
ของแม่น้้าอิงมีความอุ่นเหมาะสมต่อ
การวางไข ่มากกว่าแม่น้้าโขงซึ่งเย็นกว่า 
เพราะเป็นน้้าที่ไหลมาจากเทือกเขา
หิมาลัยในที่ราบสูงทิเบต 

 

ป่าบา้นตอง 

ป่าบา้นม่วงชุม หนองขอนแก่น 
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ป่าริมน้้าเหมาะเป็นที่วางไข่ ปลาจะวางไข่ตามโพรงต้นไม้ ขอนไม้ที่จมน้้า ปลาบางชนิดวางไข่ตามกอหญ้าหรือพงหญ้า 
เช่น ปลาค้าว บางชนิดก็สร้างที่วางไข่และเลี้ยงลูก เช่น ปลาช่อน ปลาช่อนตัวผู้จะสร้างรังโดยกัดหญ้าหรือไม้ต่างๆ ในน้้า แล้วใช้
หางโบกตลอดเวลาเพื่อให้รังมีลักษณะวงกลมขนาดใหญ่ แล้วตีแปลงดินใต้น้้าให้เรียบ  

ป่าริมน้้ายังเป็นแหล่งอาหารของปลากินพืช เช่น เครือหนอดน้้า ใบสา ต้นอ้อ ต้นแขม ต้นแหย่ง ต้นไคร้ มะเดื่อ ฯลฯ พืช
เหล่านี้มีความพิเศษตรงที่อยู่ได้ทั้งตอนน้้าท่วมและช่วงน้้าลด ปลากินพืช เช่น ปลาตะเพียน จะกินใบไม้หรือลูกไม้สุก สาหร่าย 
ตะไคร้น้้าที่เกาะตามก้อนหิน ส่วนปลากินเนื้อจะหากินปลาเล็ก ปลาน้อย แมลงต่างๆ ไส้เดือน ตามสันดอนริมฝั่งแม่น้้า  

พอถงึช่วงน้้าลดก็เข้าสู่ฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ปลาที่เจริญเติบโตจะแพร่พันธุ์อยู่ในแม่น้้าอิง และใน
หนองน้้าต่างๆ บางส่วนจะอพยพกลับไปยังแม่น้้าโขง เหล่านี้คือระบบนิเวศในป่าริมน้้าหรือพื้นที่ชุ่มน้้าในบ้านม่วงชุม 

 
“ตกหนอง” วัฒนธรรมการหาปลาของคนลุ่มน ้าอิง 
บ้านม่วงชุม มีหนองน้้าจ้านวน 4 แห่ง คือ หนองไก่ไห้ หนองป่าคา หนองต้นผึ้ง และหนองขอนแก่น ทั้งหมดนี้กระจายอยู่

ในป่าริมน้้า หนองน้้ามีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของปลา เป็นระบบนิเวศหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความสัมพันธ์
กับแม่น้้าอิงและป่าริมน้้า 

ในหนองน้้าจะมีพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดหลากหลาย 
เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลาตองดาว 
ปลาแปบ ปลาบอก ปลาค้าว ปลาเพี้ย ปลาหมอช้างเหยียบ 
ปลากราย หอยเสียบ หอยขม ปูยักษ์ เป็นต้น  

ขุมชนมีกติกาว่าในหน้าน้้าหลาก ห้ามจับปลาทุกชนิด
เพื่อให้ปลาเข้ามาวางไข่ และเจริญเติบโต ช่วงหน้าแล้งหลังฤดู
เก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายน จะเปิดให้ลงหนองหา
ปลา เรียกว่า “ตกหนอง” บางหนองเปิดให้ตกหนองเฉพาะคน
บ้านม่วงชุม  บางหนองเปิดให้คนนอกหมู่บ้านเข้ามาหาปลาได้

ด้วย โดยจ้าหน่ายบัตรตามลักษณะของเครื่องมือประมงที่น้ามา เช่น จ ้า (ยอ)และหิง (สวิง) บัตรราคา 10 บาท แหและแน่ง (ตา
ข่าย) ราคา 20 บาท สุ่ม-ไม่เก็บเงิน รายได้จากการเปิดให้หาปลาในหนองหรือการตกหนอง ได้ประมาณปีละ 4,000 บาท เงิน
จ้านวนนี้น้าไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ หลังจากเปิดให้ตกหนองแล้ว คนบ้านม่วงชุมก็เข้ามาหาปลาในหนองได้เรื่อยๆ 
จนกว่าน้้าจะหลากมาอีกครั้ง 

หนองขอนแก่น เป็นหนึ่งในหนองน้้าของบ้านม่วงชุมมีพื้นที ่10 ไร่ ในอดีต เคยมีขอนไม้แก่นขนาดใหญ่จมอยู่กลางหนอง 
ลักษณะคล้ายไม้มะขาม สันนิษฐานว่าคงเคยมีต้นแก่นขึ้นแถวบริเวณหนองน้้า แล้วล้มตายซากอยู่กลางหนอง หนองขอนแก่นเป็น
พื้นที่ “ตกหนอง” ที่จัดขึ้นทุกปี การตกหนองเป็นวัฒนธรรมการหาปลาของคนลุ่มน้้าอิง ชาวบ้านทุกบ้านทุกเพศ ทุกวัย พากันหา
ปลาในหนองอย่างสนุกสนาน ผู้ชายมักใช้แห แน่ง หาปลาบริเวณกลางหนอง ปลาที่ได้ค่อนข้างเป็นปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาค้าว 
ปลาช่อน ปลาหมอ ปลากด ส่วนผู้หญิงและเด็กใช้หิงและจ ้า หาปลาตามริมฝั่ง ปลาที่ได้ก็เป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อย ปลา
บอก ปลาแกดน้อย ปลาตะเพียน บางคนงมหอยขม หอยเสียบมาด้วยเพื่อน้าไปท้าเป็นอาหารที่บ้าน  

ใกล้เที่ยง แม่บ้านน้าปลาขนาดเล็กทีห่าได้มาท้าความสะอาด ก่อไฟด้วยไม้ไมยราบยักษ์ท่ีตายแห้งอยูต่ามริมหนอง ปิ้งปลา
กินกับข้าวนึ่ง พริกป่น-เกลือ ท่ีพกติดมา บางคนท้าส้าปลา หรือพล่าปลาสด ปลาที่น้ามาท้าส้ามักเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาบอก 
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ปลาสร้อย เอาหัวปลาและขี้ปลาออก หั่นเป็นช้ินเล็กๆ ใส่เครื่องปรุงพวกหัวหอม พริกป่น ข้าวคั่ว เกลือ ต้นหอม ผักชี คลุกเคล้าให้
เข้ากัน กินกับข้าวนึ่งและผักสดทีเ่ก็บตามริมหนอง เช่น ผักกาดนา มะห่อย (มะระขี้นก) ที่ขาดไม่ได้คือ น้้าพริกแดงและผักกาดดอง  

บรรยากาศการนั่งกินปลาปิ้งในวันลงหนองถือว่ามีความสุขอย่างยิ่งของคน
หาปลา ชนิดที่ว่ามีใครมาจ้างไปท้างานวันละ 200 บาทก็ไม่เอา บางคนน้าปลาที่หา
ได้มาท้ากินร่วมกันหมด ไม่เหลือกลับบ้านก็ไม่เสียดาย 

ช่วงบ่าย แม่บ้านบางคนกลับบ้านเพื่อน้าปลาเล็กปลาน้อยไปท้าปลาแห้ง 
ปลาร้า ส่วนปลาขนาดใหญ่ขังไวเ้พื่อท้าอาหารในวันต่อไป บางคนก็ขายในหมู่บ้าน บาง
คนลงหนองหาปลากันต่อ ส่วนผู้ชายจะทอดแหวง ซึ่งเป็นการหาปลาเป็นกลุ่ม
ประมาณ 5- 10 คน ลงไปยืนในหนองเป็นวงกลม ไล่ปลาให้เข้ามาในวงและใช้แหทอด 
คนไหนทอดแหติด ปลาก็เป็นของคนๆ นั้น การทอดแหวงมักใช้เสียงเพื่อให้ปลาตกใจ 
ช่วงทอดแหวงจะได้ยินเสียงร้องโหวกเหวก เสียงโห่แสดงดีใจที่ได้ปลาดังมาจากกลาง
หนองเป็นระยะ  เป็นการเติมก้าลังใจให้กัน 

ปลา ปู หอย ในหนองน้้าบ้านม่วงชุมเป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นถึงความมั่นคงทาง
อาหาร เป็นทุนชีวิตที่ธรรมชาติมอบให้ หลังจากท่ีมีการฟื้นป่าริมน้้าและมีกระบวนการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้้าจ้านวน 500 ไร่ แห่งนี้ (ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน 406 ไร่) เช่น การ
จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้้าอิง ระยะทาง 300 เมตร มีคณะกรรมการดูแล มีกฎระเบียบที่เกิดจากความเห็นชอบของคนใน
หมู่บ้าน ท่ีท้าให้หนองน้้าเป็นของหน้าหมู่ หรือสมบัติของส่วนรวม 

 

การใช้ประโยชน์พื นที่  
บ้านม่วงชุมมีพื้นที่ โดยรวม 5,550 ไร่  แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 180 ไร่  ที่นา 850 ไร่  พื้นที่ท้าสวน 150 ไร่  พื้นที่

สาธารณประโยชน์ (ป่าชุ่มน้้า) 500 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ (ป่าต้นน้้า) 3,720 ไร่ ล้าห้วยม่วงชุม มีความยาว 6,000 เมตร เป็นล้าห้วย
หลัก ส่วนล้าห้วยรองคือ ล้าห้วยร่องขี้ม้า ความยาว 2,000 เมตร และล้าห้วยซาง ความยาว 2,000 เมตร ล้าห้วยทั้ง 3 สาย ไหล
จากป่าต้นน้้าด้านทิศตะวันออก ผ่านหมู่บ้านก่อนลงสู่แม่น้้าอิงทางด้านทิศใต้  

มีแหล่งส้ารองน้้าส้าคัญแห่งหนึ่ง คืออ่างเก็บน้้าม่วงชุม อยู่ในเขตป่าต้นน้้า ส้ารองน้้าได้ 300,000 ลบม. พื้นที่รับประโยชน์ 
1,700 ไร่ แยกเป็นท่ีอยู่อาศัยและที่สาธารณะประโยชน์ 586 ไร่ ที่ท้าการเกษตร 1,114 ไร่  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติทีส่้าคัญของชุมชน มีดังนี้  
1. ป่าดอยยาว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ป่าผืนนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างบ้านม่วงชุมกับ

บ้านทุ่งค้า ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ป่าดอยยาวเป็นต้นน้้าของล้าห้วยม่วงชุมและห้วยซาง  สายน้้า
ส้าคัญสองสายที่เลี้ยงคนบ้านม่วงชุม มีกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าดอยยาว เช่น ห้ามตัดไม้ตั้งแต่ห้วยม่วงชุม ห้วยซาง จนถึง
บริเวณสันดอยยาว ถ้ามีความจ้าเป็น ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ป่าดอยยาวเป็นป่าเบญจพรรณ ไม้เด่นในป่า 
ได้แก่ ต้นตึง (หรือตองตีง หรือกุง หรือยางพลวง) ต้นเปา (หรือต้นรัง) ประดู่ งะ จ้าปี ตะเคียน ยาง ชิงชัน เป็นต้น 

2. ป่าหนองขอนแก่น เป็นป่าชุ่มน้้าที่ชาวบ้านมักเรียกว่า “ป่าท้ายน้้า” เป็นผืนป่าทีโ่อบล้อมด้วยแม่น้้าอิง เว้าตามสายน้้า
รูปร่างคล้ายแจกันที่วางคว่้า ในช่วงฤดูน้้าหลากเดือนสิงหาคม-ตุลาคม แม่น้้าอิงจะเอ่อท่วมผืนป่าจนกลายเป็นป่าชุ่มน้้า เป็นแหล่ง
วางไข่ของปลาหลายชนิด ช่วงน้้าลดในป่าเต็มไปด้วยพรรณพืชนานาชนิด ท้ังที่เป็นพืชอาหาร สมุนไพรและไม้ใช้สอย ป่าผืนนี้มีพ้ืนท่ี 
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406 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (ตัวเลขพ้ืนท่ีตามการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน เอกสารเลขท่ี ทส 1605.2/10081 ลงวันท่ี 13 ต.ค. 47, ทส 
1605.33/21115 ลงวันท่ี 28 ก.ย. 53 เนื้อท่ีตามประเภทป่าตาม พรบ.ป่าไม้ ได้รับการส่งเสริมปี 2534/โครงการระยะที่ 2/หมู่บ้าน
รับเงินอุดหนุนปี 2556) 

3. แม่น ้าอิง มีการจัดท้าเขตอนุรักษ์สัตว์น้้าท่าแสนสาวซึ่งอยู่ในแม่น้้าอิงเป็นระยะทาง 500 เมตร   
4. ห้วยม่วงชุม มีต้นก้าเนิดจากดอยยาว มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร น้้าจากป่าต้นน้้าที่ไหลตลอดทั้งปี ลงมาเก็บใน

อ่างเก็บน้้าม่วงชุม เพื่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน ริมล้าห้วยมีพืชผักท่ีเป็นอาหาร เช่น ผักกูดงอ ผักแว่น เป็นต้น  
5. ห้วยซาง เป็นล้าห้วยอีกสายหนึ่งที่มีต้นก้าเนิดจากป่าดอยยาว มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร สายน้้าไหลมาบรรจบ

กับห้วยม่วงชุม ชาวบ้านได้ใช้น้้าจากห้วยซางในการท้าเกษตรเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งน้้าแห้ง  

 
6. หนองน ้า บ้านม่วงชุมมีหนองน้้าธรรมชาติ 3 แห่งในบริเวณป่าชุ่มน้้า ซึ่งมีขนาดพื้นที่ต่างๆ กัน ได้แก่ หนองขอนแก่น 

(พ้ืนท่ี 10 ไร่) หนองต้นผึ้ง (พ้ืนท่ี 10 ไร่) และหนองไก่ให้ (พื้นที่ 8 ไร่) หนองน้้าเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับแม่น้้าอิง ช่วงฤดูฝนเมื่อน้้า
จากแม่น้้าโขงหนุนขึ้นมาในแม่น้้าอิง ปลาจากแม่น้้าโขงขะขึ้นมาวางไข่ในหนองน้้า เหล่านี้ เช่น ปลาเพี้ย ปลากราย ปลาค้าว      
ปลาคูน ปลาดาบลาว เป็นต้น 
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7. ป่าชุมชนบ้านม่วงชุม มี 2 พื้นที่ คือ ป่าชุมชนต้นน้้าสาขา เนื้อที่ 3,720 ไร่ (ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน เอกสารเลขที่ ทส 

1605.2/10081 ลงวันท่ี 13 ต.ค. 47, ทส 1605.33/21115 ลงวันที่ 28 ก.ย. 53 เนื้อท่ีตามประเภทป่าตาม พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ 
ได้รับการส่งเสริมปี 2534/ โครงการระยะที่ 2/หมู่บ้านรับเงินอุดหนุนปี 2556) และ ป่าชุมชนดอยโตนประมาณ 97 ไร่ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้านเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาดอยยาว แหล่งก้าเนิดห้วยม่วงชุม สายน้้าหลักของหมู่บ้าน 
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ภูมิทัศน์ที่มีชีวติ Living Landscape Art Exhibition,  
นิทรรศการศิลปะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ขัวศิลปะเชียงราย,  
5 มิถุนายน 2561, สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป 
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ข้อมูลภูมิวัฒนธรรม 

การตั งถิ่นฐานและชาติพันธุ ์
บ้านม่วงชุม เป็นชุมชนผสมผสานระหว่างคนเมือง (ไทยวน) ชาวไทลื้อ คนจากภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ รวมถึงพี่น้อง

จาก สปป.ลาว เมื่อกว่าร้อยปีก่อน (ปี 2440) ประชากรหลักคือคนเมือง พากันตั้งหมู่บ้านอยู่ระหว่างล้าห้วยสองสาย คือห้วยม่วงชุม
กับห้วยซาง ปี 2509 เกิดน้้าท่วมใหญ่จึงอพยพมาอยู่ในท่ีดอนซึ่งติดกับดอยยาว เป็นป่าทึบ มีต้นมะม่วงป่าหลายชนิด เช่น มะม่วง
ฝ้าย มะม่วงจี้หี้ด มะม่วงไข่ มะม่วงแก้มแดง ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มตามบริเวณวัดและริมห้วย ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านม่วงชุม  

ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ป๊อก (คุ้มบ้าน) มีผู้คนโยกย้ายเข้ามาเพิ่มจากหลายพื้นเพ กลายเป็นหมู่บ้าน
หลากหลายวัฒนธรรม แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ทุกวัฒนธรรมผูกพันกับธรรมชาติ ท้านาเป็นอาชีพหลัก หาปลาในแม่น้้าอิงและ
หนองน้้าต่างๆ หาของป่าเลี้ยงชีพ  

ประชากร 
บ้านม่วงชุม มีจ้านวน 175 ครัวเรือน ประชากร 537 คน (ชาย 270 คน, หญิง 267 คน, ผู้สูงอายุ 74 คน, เด็กเล็ก 5 คน,  

เด็กวัยเรียน 61 คน. วัยแรงงาน 282 คน, คนพิการ 7 คน, ข้อมูลจากแผนชุมชน ปี 2556-2559) 

ศาสนา/ความเชื่อ/ประเพณี 
 ประเพณีด้านพุทธศาสนา 
 ชาวบ้านม่วงชุมนับถือศาสนาพุทธ ในรอบปีจะมีการประกอบประเพณีตามพุทธศาสนาที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพ
ชน เริ่มจากเดือนมกราคม-หลังจากการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะตานข้าวใหม่ หรือถวายข้าวที่เก็บเกี่ยวใหม่แด่บรรพชนที่ล่วงลับไป 
เดือนเมษายน-ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือสงกรานต์ มีการส่งเคราะห์บ้าน สืบชะตาบ้าน ขนทรายเข้าวัด คาราวะด้าหัว    ผู้เฒ่าผู้แก่
ในหมู่บ้าน บายศรีสู่ขวัญ เดือนกรกฎาคม-ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกันยายน-ประเพณีสลากภัตร หรือกินข้าวสลาก เดือนตุลาคม-
ประเพณีออกพรรษา เดือนพฤศจิกายน-ประเพณียี่เป็ง มีการฟังเทศน์ธรรมมหาชาติ จิกองหลัว และสรงน้้าพระพุทธเจ้า 

ประเพณีการบวชป่าและสืบชะตาแม่น้้า เป็นกิจกรรมเชิงกุศโลบายที่รวมจิตใจของชาวบ้าน ในการร่วมกันรักษาน้้า รักษา
ป่า เป็นพิธิกรรมผสมผสานโดยใช้พิธีการทางสงฆ์น้าหน้าในการสวดเจริญพระพุทธคุณ ตามด้วยความเช่ือเรื่องผีป่าผีน้้า เพื่อเป็นการ
ขอสมาลาโทษท่ีล่วงเกินและขอบคุณที่ใช้ประโยชน์ ประเพณีนี้จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี   
 ประเพณีเกี่ยวกับผี 

ควบคู่ไปกับประเพณีทางพุทธศาสนา ชาวบ้านมีความเช่ือเรื่องผี  ซึ่งเป็นความเช่ือที่คนล้านนาหรือคนเมือง สืบสานมา
ตั้งแต่บรรพชนเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเลี้ยงผี เพื่อให้ผีน้้า ปีป่า และผีบรรพบุรุษปกปัก
รักษา ดูแลผลผลิต ให้น้้าท่าอุดมสมบูรณ์ 

 ดงชาวบ้าน หรือผีชาวบ้าน การเลี้ยงดงชาวบ้าน (ผีชาวบ้าน) ท้าในเดือน 
8 เหนือ ขึ้น 13 ค่้า ชาวบ้านมีความเช่ือว่า “ผีดงชาวบ้าน” เป็นผีที่ปกปัก
รักษาให้อยู่ดีกินดี ชาวบ้านอย่างน้อยหลังคาละ 1 คน จะน้าไก่ เหล้า 
ดอกไม้ ธูปเทียน ไปเลี้ยงผีดงชาวบ้าน เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข ความ
โชคดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน  ความเช่ือและเคารพในผีดงชาวบ้าน
ยังคงอยู่ในจิตใจของคนบ้านม่วงชุมแม้ทุกวันนี้ เมื่อมีคนในหมู่บ้านไปท้างานต่างจังหวัด หรือไปคัดเลือกทหาร ไป
สมัครงาน ไปสอบเข้าท้างาน มักจะบนบานสานกล่าวต่อดงชาวบ้านเพื่อให้ประสบผลส้าเร็จ และถ้าประสบผลส้าเร็จ
ดั่งท่ีตั้งใจไว ้ก็จะไปเลี้ยงผแีก้บนด้วยหัวหมู อาหารคาวหวาน เหล้า ดอกไม้ธูปเทียน 
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 เลี ยงผีปู่ย่า เป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ และเป็นโอกาสให้ลูกหลานได้มาพบปะเพื่อเล่าสารทุกข์สุขดิบสู่
กันฟัง บ้านม่วงชุมเลี้ยงผีปู่ย่าในวันเดียวกันกับการเลี้ยงผีดงชาวบ้าน ในช่วงเช้าจะเป็นการเลี้ยงผีปู่ย่า ช่วงสายก็
เลี้ยงดงชาวบ้าน ปัจจุบันการเลี้ยงผีปู่ย่ามักท้าในตระกูลที่มีกลุ่มเครือญาติใหญ่ เช่น ศรีสม ปัญญาลือ และอินชัย ปัน
พรม เป็นต้น 

 ผีขุนห้วย (ผีอ่าง) ต่อมาก็เป็นการเลี้ยงผีขุนห้วย ชาวบ้านมีความเชื่อว่าก่อนท่ีจะสร้างอ่างเก็บน้้าม่วงชุม บริเวณล้า
ห้วยม่วงชุมมีผีเจ้าป่าดูแลรักษา ก่อนจะตกกล้าท้านา ชาวบ้านจะเลี้ยงผีขุนห้วยเพื่อขอให้ฝนตกมีน้้าท้านา การเลี้ยง
ผีจะบูชาด้วยเนื้อกว๋างค้า (เนื้อสุนัข) ทุกวันนี้ จะเลี้ยงผีเฉพาะเมื่อฝนไม่ตก เพื่อขอน้้าฟ้าน้้าฝน และการเลี้ยงด้วย
กว๋างค้า ก็เปลี่ยนมาเป็นเนื้อวัวแทน เพราะหาได้ง่ายกว่า การเลี้ยงผีขุนห้วยจะอยูป่ระมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

 ผีเจ้าทีป่่า เมื่อชาวบ้านน้าสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ไปเลี้ยงในบริเวณป่าช่วงฤดูท้านาประมาณเดือนมิถุนายน วันแรก
ที่น้าวัว ควายเข้าป่า เจ้าของจะบนบานสานกล่าวต่อผีเจ้าที่ ช่วยปกปักรักษาสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย อยู่ดีกินดี
ปราศจากภัยอันตราย เมื่อน้าสัตว์เลี้ยงออกจากป่าก็บอกกล่าวและเลี้ยงผีเจ้าที่ด้วยไก่ต้ม หัวหมู เหล้า ของหวาน 
ดอกไม้ธูปเทียน  

 ผีเจ้าที่น ้าอิง คนบ้านม่วงชุมเช่ือว่าในแม่น้้าอิงมีผีที่ปกปักรักษาปลา คนหาปลามักจะมีบริเวณที่ตนหาปลาเป็น
ประจ้า จึงท้าแท่นเล็กๆ บริเวณริมแม่น้้า เพื่อวางของเซ่นไหว้ผีเจ้าที่น้้าอิง ก่อนหาปลาจะบนขอให้ได้ปลามากๆ ถ้า
ได้ปลาก็น้าของคาวหวานไปเลี้ยง เช่น ลาบ แกงอ่อม ไก่ต้ม เหล้า ธูปเทียน เพื่อเคารพสักการะ  

  
ปฏิทินประเพณี/กิจกรรม บ้านมว่งชุม 

เดือน  ประเพณี/กิจกรรม 
มกราคม - ประเพณตีานข้าวใหม ่
มีนาคม - ประเพณีบวชพระ 
เมษายน ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมในช่วงนี้ ได้แก่  

- การส่งเคราะห์บ้าน สบืชะตาบ้าน  
- ขนทรายเข้าวัด  
- คาราวะด้าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน  
- บายศรีสู่ขวัญ  
- การบวชป่า สืบชะตาแม่น้้า 

มิถุนายน - ประเพณเีลี้ยงผีดงชาวบ้าน (เดือน 8 เหนือ ขึ้น 13 ค่้า) 
- ประเพณเีลี้ยงผีขุนห้วย (ผีอ่าง) 
- ประเพณเีลี้ยงผีปู่ย่า 

กรกฎาคม - ประเพณเีข้าพรรษา 
กันยายน - ประเพณตีานสลากภตั 

ตุลาคม - ประเพณีออกพรรษา 
พฤศจิกายน - ประเพณียีเ่ป็ง การฟังเทศน์ธรรมมหาชาติ  

- ประเพณีจิกองหลัว และสรงน้้าพระพุทธเจ้า 
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ปฏิทินการผลิตในภาคการเกษตร 
เดือน  การผลิต 

มกราคม - ปลูกหอมแดง กระเทยีม ผักสวนครัว เช่น มะเขือ ผักกาด 

กุมภาพันธ ์ - เริ่มเก็บมะเขือ ผักกาด 
- เก็บข้าวโพดรอบสอง 

มีนาคม - ต้นเดือนเก็บกระเทียม หอมแดง   
- กลางเดือนหว่านพริก  
- ปลายเดือนเริ่มปลูกข้าวโพดบริเวณริมแม่น้้าอิง   

เมษายน - ต้นเดือนปลูกข้าวโพด 
- ปลายเดือนปลูกพริก 
- หว่านข้าวเปลือก 

พฤษภาคม - ปลูกพริก  
- กลางเดือนเริม่ปลูกข้าวโพดที่ดอน 

มิถุนายน - ด้านา เตรียมปลูกข้าว  
กรกฎาคม - กลางเดือนปลูกข้าว  

- เก็บพริก  
- เก็บล้าไย  

สิงหาคม - เก็บข้าวโพด  
- เก็บล้าไย 

กันยายน - เตรียมดินปลูกข้าวโพดรอบสอง  
ตุลาคม - ข้าวเริ่มตั้งท้อง  
พฤศจิกายน - เก็บเกี่ยวข้าว 

ธันวาคม - เก็บเกี่ยวข้าว 
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โครงสร้างชุมชน 

 บ้านม่วงชุม ก่อตั้งเมื่อปี 2459 ชาวบ้านกลุ่มแรกๆ อพยพมาจากอ้าเภอพาน อ้าเภอเทิง บางส่วนมาจากอ้าเภอเชียงของ 
ต่อมาแยกการปกครองจากบ้านตอง หมู่ 6 มาเป็นบ้านม่วงชุม หมู่ 7 โดยมีนายเสรี ประเสริฐบุญมี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านจากอดีต-ปัจจุบัน (วาระในต้าแหน่ง) 

ช่วงที่ยังรวมอยู่กับบ้านตอง หมู่ 6 ปี 2512 แยกจากบ้านตอง เป็นบ้านม่วงชุม หมู่ 7 
- นายเต็ม อินใจ (2460-2470) 
- นายจ้าปา ปันชัย (2470-2480) 
- ส.อ.ปุย เทวสิทธิ์ (2480-2490) 
- ส.ต.วงศ์ เอนก (2490-2500) 
- นายธรรม รตันเรืองเดช (ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน 2500-2509) 
- นายอุ่น ศรีสม (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2509-2511) 
- นายสุข ยะฝัน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2511-2512) 

- นายเสรี ประเสริฐบญุมี (2512-2521) 
- นายละ จะนะนา (2521-2523) 
- นายปัน บุญมา (2523-2525) 
- นายค้ามูล บัวติ๊บ (2525-2529) 
- นายจ้ารัส ใจถึง (2529-2534) 
- นายค้ามูล บัวติ๊บ (2534-2540) 
- นายนรินทร์ เขื่อนแก้ว (2540-2545) 
- นายสวย ศรสีม (2545-2550) 
- นายปัญญา เป้าพรหมมา (2550-2555) / ปัจจุบัน-ก้านันต้าบลครึ่ง 
(ปัจจุบันไม่มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 แต่แบ่งงานให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ
สารวัตรก้านัน รับผิดชอบแต่ละด้าน) 

การบริหารจัดการชุมชน มีกลไกที่เป็นทางการคือคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีก้านันต้าบลครึ่ง (นายปัญญา เป้าพรหม
มา) เป็นประธาน และมีผู้ช่วยในต้าแหน่งต่างๆ ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ท้าหน้าทีจ่ัดการด้านต่างๆ ในชุมชน ดังนี้   

ล้าดับที ่ รายชื่อ ต้าแหน่ง 

1 นายปัญญา เป้าพรหมมา ก้านัน 
2 นายปุ๊ อุ่นใน สารวัตรก้านัน 

3 นายพินิต ศรีค้า สารวัตรก้านัน 
4 นายเจรญิ วงค์อาษา เลขานุการกา้นัน 

5 นายชะลิตร อินทร์ใจ เหรัญญิกหมู่บ้าน 
6 นายสากล  ทุมอนันต ์ ฝ่ายรักษาความสงบ 
7 นายพนมเวศ ขัติยะ ฝ่ายปกครอง 

8 นายปฐมพงศ์  อินใจ ผ่ายปกครอง 
9 นายสมพันธ์ ทะระ ประธานประชาคม 

10 นายเมือง ศรีสม ฝ่ายศึกษาและวัฒนธรรม 
11 นายสนั่น ใบจ ิ ฝ่ายสวสัดิการ 

12 นางบัวงา ศรีสม ฝ่ายสาธารณสุข 
13 นายชลพรรษ ขัตติยะ ฝ่ายพัฒนา 

14 นายสวัสดิ์ ศรสีม เลขานุการนายกเทศบาลต้าบลครึง่  
15 นางบัวจันทร์ ปานพรหม สมาชิกสภาเทศบาล 
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กลไกเพ่ือท้างานด้านทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม  
นอกจากกลไกที่เป็นทางการในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว บ้านม่วงชุมมีคณะกรรมการที่มีบทบาทในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มาจากชาวบ้าน ทั้งในคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มเยาวชน เป็นต้น คณะกรรมการดังกล่าวมีจ้านวน 4 ชุด ดังนี ้

1. คณะกรรมการดูแลรักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้าในแม่น ้าอิง  
ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี 2545 โดยมีจุดเริ่มต้นก่อนหน้านั้น จากการที่ตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงานเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรใน

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและการจัดการป่าชุมชนท่ีจังหวัดน่าน เมื่อกลับมา นายสวย ศรีสม ผู้ใหญ่บ้าน-สมัยนั้น จึงให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจึงร่วมกันวางแนวทางการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและอนุรักษ์ป่าชุ่มน้้าในแม่น้้าอิง แต่ยังไม่มีคณะกรรมการดูแลเฉพาะ    

ปี 2544 บ้านม่วงชุม เข้าเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้้าอิงตอนบน ชมรมฯ มี
ข้อตกลงให้สมาชิกทุกหมู่บ้านจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าอิง ความยาว 500 เมตร คณะกรรมการหมู่บ้านจึงก้าหนดเขต
อนุรักษ์ จัดตั้งกฎระเบียบในการรักษาทรัพยากรป่าหนองขอนแก่น และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ โดยใช้
โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการ ต่อมาจึงปรับโครงสร้างเพื่อให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เกิดเป็น
คณะกรรมการดูแลรักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าอิง จ้านวน 19 คน  

 

ล้าดับที ่ รายชื่อ ต้าแหน่ง 
1 นายเมือง ศรีสม ประธาน 

2 นายค้า โกเขา รองประธาน 
3 นายเส็ง บัวจิ๊บ กรรมการ 
4 นายเรือง รัตนเรืองเดช กรรมการ 

5 นายธนวัฒน์ แก้วแก่น กรรมการ 
6 นายนิพนธ ์ปันอิน กรรมการ 

7 นายเคลื่อน เขื่อนสิร ิ กรรมการ 
8 นายแก้ว แก้วแก่น กรรมการ 

9 นายชะลิตร อินใจ กรรมการ 
10 นายชรินทร์ ทุมอนันต ์ กรรมการ 

11 นายปฐมพงศ์ อินใจ   กรรมการ 
12 นายพนมเวศ ขัตตยิะ   กรรมการ 
13 นายจรัญ รูปผาย กรรมการ 

14 นายมนัส ค้าบญุ   กรรมการ 
15 นายเจรญิ วงศ์ษา   กรรมการ 

16 นายเสาร์ วรรณศรี   กรรมการ 
17 นายสมเด็จ วงศ์ษาค้า   กรรมการ 

18 นายปุ๊ อุ่นใน กรรมการ 
19 นายพินิต ศรีค้า กรรมการ 
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2. คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านม่วงชุม  
เป็นคณะกรรมการที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากชุมชนบ้านม่วงชุม ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี 2553 โดยก่อนหน้านั้น 

ชุมชนจัดท้าป่าชุมชนบ้านม่วงชุม 2 พ้ืนท่ี คือ ป่าต้นน้้าสาขา เนื้อท่ี 3,817 ไร่ และป่าดอยยาว เนื้อท่ี 97 ไร่  
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านม่วงชุม มีจ้านวน 15 คน มนีายปัญญา เป้าพรหมมา ก้านันต้าบลครึ่ง เป็นประธาน ท้าหน้าที่ 

รวมทั้งท้างานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลต้าบลครึ่ง ที่สนับสนุนการจัดการน้้าทั้งระบบ ได้แก่ การ
สร้างอ่างเก็บน้้าห้วยม่วงชุม การวางระบบส่งน้้าเพื่อการเกษตรด้วยท่อพีวีซี จากอ่างเก็บน้้าม่วงชุมสู่พื้นที่การเกษตร ระบบส่งน้้าล้า
ห้วยธรรมชาติ ระบบล้าเหมืองส่งน้้า การสร้างฝายดักตะกอนแบบหินก่อ ขุดบ่อดักตะกอน ขุดลอกล้าห้วยม่วงชุมตอนล่าง รวมทั้ง
การสร้างฝายส้ารองน้้า ขุดสระส้ารองน้้าบริเวณปลายน้้า (แก้มลิง)  

 
ล้าดับที ่ รายชื่อ ต้าแหน่ง 

1 นายปัญญา เป้าพรหมมา ประธาน 
2 นายปุ๊ อุ่นใน รองประธาน 
3 นายพนมเวศ ขัติยะ รองประธาน 
4 นายปฐมพงษ์ อินใจ กรรมการ 
5 นายชรินทร์ ทุมอนันต ์ กรรมการ 

6 นายสนั่น ใบจ ิ กรรมการ 
7 นายสัมพันธ์ หะระ กรรมการ 

8 นางบัวงา ศรีสม กรรมการ 
9 นายเจรญิ วงศ์ษา กรรมการ 

10 นายชลพรรษ ขัตยิะ กรรมการ 
11 นายกิตติชน ศรสีม กรรมการ 

12 นายเมือง ศรีสม กรรมการ 
13 นายแก้ว แก้วแก่น กรรมการ 

14 นายชะลิตร อินใจ กรรมการ 
15 นายค้า โกเขา กรรมการ 

 
3. คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าชุมชนบ้านม่วงชุม  
จัดตั้งขึ้นตามเป้าหมายของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ร่วมกับเทศบาลต้าบลครึ่ง 

โดยมีหน้าท่ีในการก้าหนดหลักการด้าเนินงาน ระเบียบบริหารจัดการน้้า จัดกิจกรรมและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
รายงานผลการด้าเนินงานต่อเทศบาลต้าบลครึ่งอย่างต่อเนื่อง มีจ้านวน 10 คนดังน้ี 
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ล้าดับที ่ รายชื่อ ต้าแหน่ง 
1 นายปัญญา เป้าพรหมมา ประธาน 
2 นายชิน เชื้อสะอาด  รองประธาน 
3 นายชะลิตร อินใจ รองประธาน 
4 นายธนวัตน์ แก้วแก่น กรรมการ 

5 นายพน ปันอินทร์ กรรมการ 
6 นายชรินทร์ ทุมอนันต ์ กรรมการ 

7 นายจันทร์แก้ว ใจหล้า  กรรมการ 
8 นายจรัญ รูปผาย กรรมการ 

9 นายหฤทธิ์ ปานพรม กรรมการ และเลขานุการ 
10 นายสวัสดิ์ ศรสีม กรรมการ และเหรญัญิก 

 
4. คณะกรรมการกลุ่มเยาวชนรักษม์่วงชุม  
ตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เป็นเยาวชนบ้านม่วงชุมที่มีอายุระหว่าง 8-25 ปี ส่วนหนึ่งจบการศึกษาและท้างานในหมู่บ้าน อีกส่วน

หนึ่งก้าลังศึกษาในโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม และโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กลุ่มเยาวชนชุดนี้เป็นแกนน้า
ของคนรุ่นใหม่ในบ้านม่วงชุม ที่เข้ามาประสานงานเพื่อดึงเยาวชนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับผู้ใหญ่ เช่น การ เพาะช้ากล้าไม้
จากป่า อาทิ ตะเคียน มะค่า ยางนา เพื่อใช้เป็นกล้าไม้ในการปลูกป่าต้นน้้า การสร้างและซ่อมแซมฝายปูน ฝายหินก่อ ในป่าต้นน้้า 
และกิจกรรมที่ท้าร่วมกับภาคีต่างๆ เช่น โครงการพี่น้าน้องรักน้้า เป็นโครงการประกวดที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ การท้าแผนข้อมูลการจัดการน้้า การฝึกทักษะเพื่อเป็นวิทยากรเรื่องการจัดการน้้า เป็นต้น คณะกรรมการกลุ่ม
เยาวชนรักษม์่วงชุม มีจ้านวน 10 คน ดังนี ้

 

ล้าดับที ่ รายชื่อ ต้าแหน่ง 
1 นายพงษ์พิพัฒน์ ศรีสุข ประธาน 

2 นายธีร์ทวัช ธรรมวงค์  รองประธาน 
3 นายอิศรางกูล ศรีสม รองประธาน 
4 นายศุภโชค ปัญญาดี  กรรมการ 

5 ดช.ศรุต อุตมา กรรมการ 
6 ด.ช.ฐิติกร หงษาชุม  กรรมการ 

7 ด.ญ.อารรีตน์ ทรายมั่น  กรรมการ 
8 น.ส.ไปรยา นาเจริญ กรรมการ 
9 ด.ญ.นัทธ์ชนัน ศรีมลู กรรมการ  
10 ด.ญ.อรญิญา แก้วรตันสกลุ กรรมการ  
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แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : จัดทา้โดยชุมชน สนับสนุนโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถมัภ,์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) 
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เส้นเวลา (timeline) ของชุมชนและการท้างานอนุรักษ์/บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ปี พ.ศ. เหตุการณ ์

2440 - ชาวบ้านกลุ่มแรกเขา้มาอยู่ประมาณ 5 ครอบครัว มาตั้งหลักแหล่งบริเวณท่าแสนสาว ปา่ชุ่มน้้าริมแม่น้า้อิง เป็นการมาอยู่ชั่วคราวเพื่อเล้ียง
วัว นานเข้ากลายเป็นหมูบ่้านเล็กๆ อยูห่ากินด้วยหาปลา เกบ็ผัก หาฟืน 

2450 - พ่อหนานวงศ์ อพยพคนมาจากบา้นครึ่ง มาตั้งหมู่บ้าน  

2460 - เกิดผู้น้าทางการ (บา้นม่วงชุม เป็นสว่นหนึ่งของบ้านตอง หมู่ 6), นายเต็ม อินใจ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก (ปี 2460-2470) 

2499 - พ่ออุ้ยหมื่น ศรีสม พาชาวบ้านส่วนหนึ่งย้ายไปอยู่บา้นร่องห้า (ต.ผางาม อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย) 

2509 - เกิดน้้าท่วมใหญ่ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายป่าริมแม่น้า้อิง เช่น บริเวณท่าแสนสาว บ้านรอ่งห้า พากันย้ายมาอยู่ในบริเวณที่เป็นบ้านม่วงชุม 
(ขณะนั้นรวมกับบา้นตอง หมู ่6)   

2500 - ชาวบ้านจากอ้าเภอเทิง และอา้เภอเชียงค้า อพยพมาเพิ่มอีก 25 ครอบครัว 

2512 - แยกจากบา้นตอง (หมู่ 6) มาเป็นบ้านมว่งชุม (หมู่ 7), นายเสรี ประเสริฐบุญมี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู ่7 คนแรก (ปี 2512-2521) 

2512 
- 

2517 

- เร่ิมการเผาถ่ายเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากปัญหาน้า้ท่วมนาและสวนซ้้าซาก ผู้ชายจึงพาเผาถา่นทุกครัวเรือน โดยตัดไม้จากป่ารอบๆ หมูบ่้าน 
(ป่าต้นน้้าที่อยู่หน้าอ่างเก็บน้้ามว่งชุม) 

- จากการเผาถ่านเตาดินเล็กๆ ขยายเป็นการเผาในเตาถ่านใหญ่เมื่อมีคนจากอา้เภอพาน มาสอนวิธกีาร (เตาถ่านใหม่มีขนาดใหญ่ถึงขั้นวัวที่
เดินหากิน ตกหลุมถ่านขึ้นเองไม่ได้) 

- การเผาถ่านมีระยะเวลา 3-4 วัน/ต่อหนึง่รอบการเผา รอบเผาครั้งหนึ่งจะได้ถ่านประมาณ 20 กระสอบ คิดเฉลี่ยผลิตถ่านประมาณ 7,000 

กระสอบ/เดือน หรอืครอบครัวละ 400 กระสอบ/เดือน (ทา้ถ่านประมาณ 10 ครอบครัว) ประมาณครอบครัวละ 40 กระสอบ/เดือน  
- การตัดไม้ในช่วงนั้น จะตัดขายแบบ “ไม้หัวเมตร” เพื่อส่งโรงบ่มใบยาที่อยู่บา้นส้าน บริเวณปากแม่น้้าอิง (ไม้หัวเมตร หมายถึง การตัดไม้

เรียงให้ได้กว้างxสูง = 80x80 ซม. ขายหัวเมตรละ 4 บาท จากนั้นคนกลางที่รบัจะไปขายต่อราคาหวัเมตร 5.50 บาท ส่วนตอไม้ที่เหลือ เอา
มาเผาถ่าน  

- การท้าไม้หัวเมตรขาย ตกคนละ 80-90 บาท/วัน ตอ่การขายไม้ประมาณ 70 ลบ.ม.   
- ไม้ที่ตัดในช่วงนั้น ได้แก่ ประดู่ ตะเคียน ยาง จ้าป ีมะค่า ชิงชัง สัก ซ้อ (คล้ายไม้สัก) แงะ เปา ตึง มะมว่งป่า มะแฟน ทะโล้ ยมหอม แดงน้้า 

เต๋น  
- ไม้เน้ือดีจะเก็บเอาไว้สร้างบ้านเอง เหลอืขายกันในหมู่บ้าน และขายข้างนอก หลังจากนั้นก็มีการรับจ้างเล่ือยไม้ ทา้กันประมาณ 60-70 

ครัวเรือน  
- ส่วนการหาปลา ราวป ี2514-2515 มีการระเบิดปลา หาซ้ือได้ลูกละ 8 บาท 
- ปี 2517 มีการส้ารวจพบเตาเผาถา่นในป่ามีจ้านวนมากถึง 100 เตา มีชาวบ้านตัดไม้ขายประมาณร้อยละ 70 ของจ้านวนประชากรหมู่บ้าน 

2523 - นายละ จะนะนา ผู้ใหญบา้น สั่งยกเลิกการตัดไม้เพื่อขายไม้หวัเมตรและเผาถ่านเพราะถูกต้าหนิจากอ้าเภอวา่เป็นหมู่บา้นที่ตัดไม้ท้าลายปา่
มากที่สุดในอ้าเภอเชียงของ 

2525 - สร้างอ่างเก็บน้้าม่วงชุม 

2535 - หลังจากรัฐบาลประกาศยุติสัมปทานป่าทั่วประเทศในปี 2532 ชาวบา้นเร่ิมหยุดตัดไม้ ไม่มีอาชีพเสริม  
- เกิดเหตุการณ์น้้าป่าทะลกัเข้าหมูบ่้าน เศษไม้ ตอไม้ ทราย ไหลลงอ่างเก็บน้้ามว่งชุม 

2541 - กรป.กลาง เข้าขุดลอกหนองต้นผึ้ง ช่วงนั้นชาวบ้านไม่ค่อยเล้ียงวัวกันแล้ว จึงมกีารพูดคุยกันว่า ถ้าไม่ได้ใช้ท้าเลเล้ียงสัตว์ น่าจะมีการจัดสรร
แบ่งพื้นที่ป่ารอบหนอง แต่ผู้เฒ่าผู้แกห่้ามเอาไว้ ให้เก็บไว้เป็นปา่ 

2543 - โครงการแม่น้้าและชุมชน พาตวัแทนชาวบ้านไปดูงานเร่ืองการจัดการป่าที่จังหวดัน่าน (บ้านดอนแกว้ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง, บ้านดอนมูล 
ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา, บา้นหาดผาขน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง) 

2544 - บ้านม่วงชุมเข้าเป็นสมาชกิชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุม่น้้าอิงตอนบน  
- ก้าหนดเขตอนุรักษพ์ันธุ์สัตว์น้้าบริเวณทา่แสนสาว ความยาว 200 เมตร  
- จัดตั้งกฎระเบียบในการรักษาทรพัยากรป่าหนองขอนแก่น  
- ใช้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกบริหารจัดการ 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ ์

2545 - ตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาเขตอนุรักษพ์ันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าอิง จ้านวน 19 คน 
- ตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันฟื้นปา่ชุ่มน้า้รอบหนองน้้าประมาณ 500 ไร่ (นายเส็ง บัวติ๊บ-ประธาน) พร้อมจัดทา้ระเบียบการใช้ประโยชน์

จากปา่ และเริ่มกิจกรรมบวชป่า  

2546 - โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา เข้ามาทา้โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า้ในลุ่มน้้าอิง พาตัวแทนชาวบ้านไปดูงานเร่ืองการจัดการป่าชุ่มน้า้และ
การจัดท้าแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

- เกิดการจัดเก็บขอ้มูลชุมชน ส้ารวจ และรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในรูปแบบของ 
“งานวิจัยจาวบ้าน เร่ืองความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ชุ่มน้า้บ้านมว่งชุม” 

- ขยายเขตอนุรักษ์สัตว์น้า้ในแม่น้้าอิง จากเดิม 200 เมตร เพิ่มอีก  300 เมตร รวม 500 เมตร 

2548 - เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้า้อิงตอนปลายชายฝั่งโขง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือขา่ยอนุรักษ์แม่น้า้อิง 

2550 - เร่ิมงานอนุรักษ์ป่าต้นน้้า พื้นที่ 3,720 ไร ่

2551 - เป็นหมู่บ้านต้นแบบศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเชียงราย สนับสนุนโดยกรมป่าไม้ 

2553 - ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน  
- พื้นที่อนุรักษ์ประกอบดว้ย ป่าหนองขอนแก่น 406 ไร่ เขตอนุรักษ์สัตว์น้า้ท่าแสนสาวในเขตแม่น้้าอิง ความยาว 500 เมตร ป่าชุมชนบ้าน

ม่วงชุม (ป่าบก) มี 2 พื้นที่คือ ป่าชุมชนต้นน้้าสาขา 3,720 ไร่ และป่าชุมชนดอยโตน 97 ไร่ 

2554 - ตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านม่วงชุม (15 คน) 
- เข้าร่วมโครงการกับมูลนธิิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ ์และเทศบาลตา้บลครึ่ง ในการบริหารจัดการน้า้ทั้งระบบ 
- ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้้าชุมชนบ้านม่วงชุม (10 คน) 

2555 - สร้างฝายเก็บน้้า 

2556 - ตั้งกลุ่มเยาวชนรักษ์มว่งชุม (10 คน) 

2560 - ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้้าชุมชนตามแนวพระราชด้าร ิ

2561 - ได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 
- พื้นที่อนุรักษ์ประกอบดว้ย ป่าหนองขอนแก่น 426 ไร่ (เพิ่มขึ้น)  เขตอนุรักษ์สตัว์น้้าท่าแสนสาว ความยาว 500 เมตร ป่าชุมชนบ้านมว่งชุม 

(ป่าบก) มี 2 พื้นที่คือ ป่าชุมชนต้นน้า้สาขา 3,720 ไร่ และป่าชุมชนดอยโตน 97 ไร่ 
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นิเวศบริการ : การใช้ประโยชน์จากป่าบนความหลากหลายทางชวีภาพของพื นที่ชุ่มน ้า 

แม่น้้าอิงช่วงที่ไหลผ่านบ้านม่วงชุมมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร โอบล้อมป่าหนองขอนแก่นมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ 
ในพื้นที่ป่าชุ่มน้้ามีหนองน้้า ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ คือ หนองขอนแก่นและหนองไก่ไห้ หนองน้้าเหล่านี้รับน้้าจากล้าน้้าอิงไหล ผ่าน
ร่องน้้าเข้ามาในช่วงฤดูฝน ปลาจากล้าน้้าอิง และแม่น้้าโขงจึงเข้ามาวางไข่ ส่งผลให้มีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด ที่ส้ารวจพบมี 99 
ชนิด ส่วนพืชอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอย พบจ้านวน 91 ชนิด  
 ผืนป่าดังกล่าวงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้้า การส้ารวจพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ พบว่า  

 ผักป่าทีก่ินได้ มี 50 ชนิด เช่น ผักแซ่ว ผักเดา ผักไข่เต่า ผักกูด ฯลฯ  

 ไม้ใช้สอย 70 ชนิด เช่น ไม้ห้า ไม้ขัด ไม้ข่อย ไม้ไข่เต่า ไม้ชมแสง ฯลฯ  

 ผลไม้ป่า 13 ชนิด เช่น หมากเม่า มะเดื่อเกลี้ยง มะปิน ลูกหว้า ฯลฯ  

 สมุนไพร 74 ชนิด เช่น หญ้าหนวดแมว เป้าหลวง เป้าเลือด หนามเล็บแมว ฯลฯ  

 เห็ดกินได้ 14 ชนิด เช่น เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดเหงือกควาย เห็ดมัน ฯลฯ   

 สัตว์ป่า 16 ชนิด เช่น อีเห็น กระรอก กระแต กระต่าย ไก่ป่า  

 นก 37 ชนิด เช่น นกยางขาว นกยางแดง นกเป็ดน้้า นกเอี้ยง นกหัวขวาน ฯลฯ  

 แมลง 14 ชนิด เช่น มดแดง ต่อหัวเสือ ผึ้ง แมลงทับ ฯลฯ  

 สัตว์น้้า สัตว์เลื้อยคลาน และปลา 99 ชนิด เช่น ปลาค้าว ปลาเพี้ย ปลาแค้ ปลาตะเพียน ฯลฯ 
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การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในป่าริมน ้า  
การศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ  รวมทั้งปริมาณการเก็บกัก

คาร์บอนของป่าชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส้าหรับใช้วางแผนจัดการอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง
แบบจ้าแนกช้ัน แบ่งพื้นที่ส้ารวจตามโซนตามความเด่นของสังคมพืช วางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร  

เบื้องต้นท้าการส้ารวจจ้านวน 6 แปลง รวมพื้นท่ีส้ารวจทั้งหมด 6,000 ตร.ม. แบ่งเป็นแปลงไม้ใหญ่ 3 แปลง พ้ืนท่ีส้ารวจ 
3,000 ตร.ม. และแปลงป่าไผ่ 3 แปลง รวมพื้นท่ีส้ารวจ 3,000 ตร.ม. พบว่า  

- มีความหลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 12 ชนิด และไผ่ 1 ชนิด คือ ไผ่หนาม (ไผ่ป่า)  
- ชนิดต้นไม้ที่พบมากคือ ข่อย ไข่เต่า และหัด เป็นไม้ทนน้้าท่วม นับเป็นเอกลักษณ์ของป่าชุ่มน้้าผืนนี้  
- ความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 157 ต้นต่อไร่ มีการกระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตั้งแต่น้อย

กว่า 30 ซม. ถึงความโตวัดรอบมาก 120 ซม. ครบทุกช้ัน  
- ไผ่หนาม มีความหนาแน่น 17 กอต่อไร่  

สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ พบว่า  
- มีการทดแทนของไม้หนุ่ม 4 ชนิด ในอัตรา 153 ต้นต่อไร่ 
- การทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 6 ชนิด ในอัตรา 3,973 ต้นต่อไร่  
- การทดแทนของไผ่ในปี 2560 ในปีแรก ล้าที่สามารถให้หน่อในปีถัดไปมีความหนาแน่น 205 ล้าต่อไร่ ไผ่หนุ่ม 

367 ล้าต่อไร่ และไผ่แก่ 218 ล้าต่อไร่ 
ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม  

- สามารถกักเก็บคาร์บอน 21.89 ตันต่อไร่ 
- ในปา่ชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม พบชนิดไผ่ 1 ชนิด คือ ไผ่หนาม มีความหนาแน่น 17 กอต่อไร่ โดยมีการทดแทนของไผ่

ในปี 2560 ดังนี้ ไผ่ปีแรก ซึ่งเป็นล้าที่สามารถให้หน่อในปีถัดไป มีความหนาแน่น 205 ล้าต่อไร่ ไผ่หนุ่ม  367 
ล้าต่อไร่ และไผ่แก่ 218 ล้าต่อไร่ 

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ป่า ทั งทางตรงและทางอ้อม  
จากการค้านวณมูลค่านิเวศบริการจากป่าต้นน้้า อ่างเก็บ

น้้าม่วงชุม และป่าชุ่มน้้า ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งสิ้น
จ้านวน 13,490,000 บาท/ปี เมื่อคิดเป็นรายครัวเรือนในชุมชน
ม่วงชุมทั้งหมด 175 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ารายได้ต่อครัวเรือน
จ้านวน 77,085 บาท/ปี ต่อมา เกิดกองทุนปลาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน 
โดยซื้อปลาปล่อยครั้งละ 100,000 ตัว เลี้ยงครบ 2 ปี เปิดให้ “ตก
หนอง” หรือจับปลา โดยจ่ายค่าธรรมเนียมตามอุปกรณ์ที่ใช้ น้า
รายได้เข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เกิดรายได้ประมาณครั้งละ 
60,000 บาท 

นิเวศบริการจากป่าชุมชนบ้านม่วงชุม ท้ังในส่วนของป่าต้นน้้าและป่าริมน้้า เป็นบริการระบบนิเวศท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 
1. บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning Services) หมายถึง การให้บริการวัตถุดิบในการผลิต เช่น แหล่งน้้า 

แหล่งอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอย เป็นต้น 
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2. บริการด้านการควบคุม (Regulating Services) หมายถึง การควบคุมปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรรมชาติ
ของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การป้องกันน้้าท่วม และการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
เป็นต้น 

3. บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural Services) หมายถึง ประโยชน์ทางนามธรรมที่ด้ารงคุณค่าทางสั งคมและ
วัฒนธรรม เช่น ประเพณี ความเช่ือ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ความเพลิดเพลินจากความงดงามของธรรมชาติ เป็นต้น 

4. บริการด้านการสนับสนนุ (Supporting Services) หมายถึง กระบวนการทางธรรมชาติทีส่นับสนุนบริการอื่นๆ เช่น 
เป็นแหล่งธาตุอาหาร เป็นจดุเริม่ตน้ของห่วงโซ่อาหาร เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า้ สัตว์วัยอ่อน 
เป็นต้น 

การจ่ายค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อม แบ่งตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนม่วงชุม 3 ประเภท 
ประกอบด้วย ป่าต้นน้้า ป่าชุมชน แม่น้้าอิง หนองน้้า และป่าชุ่มน้้า ดังน้ี  

 

นิเวศบริการ 
บริการทางตรง 

บริการทางอ้อม 
อาหารจากป่า 

ป่าต้นน้้า  
3,720 ไร่  
 

เห็ดดิน, เห็ดขอน  มูลค่า 760,000 บาท/ป ี คาร์บอนเครดิต  908,794 ตนั/ป ี
หน่อไม้ (ไผ่บง, ไผไ่ร่, ไผ่ซาง) มูลค่า 129,495 บาท/ป ี - ผึ้งผสมเกสรไมผ้ล 

- น้้าในการท้าสวนล้าไย, สม้โอ, มะม่วง 
(129 ไร่), ท้านา (985 ไร่), สวนผกั (15 
ไร่), สวนผัก (ผักกาด, พริก, ต้นหอม, 
กระเทียม, ชะอม), ไร่ข้าวโพด (10 ไร่), 
โรงเพาะเห็ด (เหด็ภูฐาน, เหด็นางฟ้า) 
- เลี้ยงสัตว์  

ไม้ไผ ่ มูลค่า 15,897 บาท/ปี 
ต๋าว, กล้วย, บอนผา, จี่กุ้กก่า, 
หวาย, จะค่าน, ดอกก้าน, 
กระเจียว, ดอกอาว, ผักกูด, ดอก
นางแลว เป็นต้น 

ไม่มีการค้านวณมูลค่า 

ผลไม้ป่า (มะไฟ, มะแฟน)สมุนไพร 
(อบเชย, ดีงหูว้า) 

ไม่มีการค้านวณมูลค่า 

แมลง (ผึ้ง, ต่อ, หนอนไมไ้ผ่, แมง
มัน, จักจั่น, จิ้งหรีด, แมงจอน) 

ไม่มีการค้านวณมูลค่า 

สัตว์น้้า (ปลา, กบ, เขยีด, อึ่ง,  
ปู, หอยเหล็กจาน, กุ้ง) 

 

สัตว์ป่า (หมูป่า, กระรอก, ตุ่น) มูลค่า 385,082 บาท/ป ี
หญ้าตองกง (ไม้กวาดดอกก๋ง) มูลค่า 5,833 บาท/ป ี
น้้าผึ้ง  

น้้าจากประปาภูเขา, อ่างเก็บน้้า
เพื่อการเกษตร 

มูลค่า 30,000 บาท/ปี 
(รายได้การเก็บค่าน้้า) 

รวมมูลค่า รวม 1,603,463 บาท/ปี  

ที่มาของข้อมูล : ส่วนความหลากหายทางชีวภาพด้านปา่ไม้, กรมป่าไม้, 2560 
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นิเวศบริการ บริการทางตรง บริการทางอ้อม 
แม่น้้าอิง 
และหนองน้้า 

- ปลา (เช่น ปลาค้าว, ปลาเพี้ย, 
ปลากด, ปลาตอง, ปลาตะเพียน, 
ปลากระบอก, ปลาซิว, ปลาช่อน, 
ปลากระโห้, ปลาดุก, ปลาแกด, 
ปลาบู่, ปลาสะตูบ, ปลาหลด,  
ปลาหลาด, ปลาแกง, ปลากปาก
หวิด, ปลาบึก, ปลาจีน, ปลาเฉา 
เป็นต้น) 
- กุ้ง, หอย, ปู, เต่า, ตะพาบ 
- พืชน้้า (ผักบุง้, ผักไหม, สีเสียด, 
ผักหนาม ฯลฯ) 

มูลค่าโดยรวม 
1,900,000 บาท/ปี 

มจี้านวนปลาที่
ขยายมาจากเขต
อนุรักษ์หลังจาก
ฤดูฝน (เป็น
ความมั่นคงทาง
อาหาร) 

มูลค่า 648,000 บาท/ป ี

รวมมูลค่า 1,900,000 บาท/ปี รวมมูลค่า 648,000 บาท/ป ี

ที่มาของข้อมูล : โฟกัสกรุ๊ปโดยกรรมการภาค ภาคเหนือ รางวัลลกูโลกสีเขียว, มิถุนายน 2562 

 
นิเวศบริการ บริการทางตรง บริการทางอ้อม 

ป่าชุ่มน้้า  
(ป่าชุมชน) 
462 ไร ่

ผักพ้ืนบ้าน (มะระขี้นก, กุด, ง้ิว, 
กุ่ม, เดา, หวาย) 

มูลค่า 87,500 บาท/ปี คาร์บอนเครดิตจากป่า
ชุ่มน้้าม่วงชุม  
15.29 ตัน/ไร ่

7,064 ตัน 

แมลง (ผึ้ง, ต่อ, แมงมัน, มดฮี้,  
มดแดง, หนอนไม้ไผ่) 

มูลค่า 88,500 บาท/ปี รายได้จากการเป็น
แหล่งเรียนรู้  
(ผู้มาศึกษาดูงาน 

720,000 บาท/ป ี

เห็ด (เห็ดโคน, เหด็หูหนู) มูลค่า 88,000 บาท/ปี 
หน่อไม่ไผ ่ มูลค่า 13,500 บาท/ปี 

สัตว์ป่า (ไก่ป่า, กระรอก, อีเห็น, 
นกเป็ด, งูสิง, งูเห่า, งูก้านพร้าว) 

มูลค่า 145,000 บาท/ปี 

ไม้ฟืน มูลค่า 500 บาท/ป ี

ไม้ค้้าต้นล้าไย มูลค่า 1,500 บาท/ป ี
รวมมูลค่า 430,000 บาท/ป ี รวมมูลค่า 720,000 บาท/ป ี

ที่มาของข้อมูล : โฟกัสกรุ๊ปโดยกรรมการภาค ภาคเหนือ รางวัลลกูโลกสีเขียว, มิถุนายน 2562 
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ชุดความรู้ 

เร่ืองท่ี ชื่อชุดความรู้ ผู้ให้ความรู้ 
1 การจัดการทรัพยากรน ้าทั งระบบ ตามแนวพระราชด้าริ 

- การท้าฝายดักตะกอนแบบหินก่อ และขุดบ่อดักตะกอน 
- ระบบส่งน้้าเพื่อการเกษตร 
- ระบบส่งน้้าล้าห้วยธรรมชาต ิ
- ระบบลา้เหมืองส่งน้้า เชื่อมน้้าส้ารองเก็บเข้าแก้มลิง และสระ

เก็บน้้าประจา้ไร่นา 
- ตัวอย่างการปรับรูปแบบการเกษตรทางเลือก จากพืชเชิงเดี่ยว

เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังการจัดการน้้าทั้งระบบ 

- นายปัญญา เป้าพรหมมา 
(ก้านันต้าบลครึ่ง, ประธานกรรมการบริหาร
จัดการน้้าชุมชนบ้านม่วงชุม) 

- นายชิน เชื้อสะอาด (รองประธานฯ) 
- นายชะลิตร อินใจ (รองประธานฯ)  
- นายมนัส ค้าบญุ (ไร่นาสวนผสม) 
- นายเจรญิ วงศ์ษา (โรงเพาะเห็ด) 

2 ภูมิปัญญาการจับสัตว์น ้าตามวิถีคนลุ่มน ้าอิง 
- นิเวศวิทยาเกี่ยวกับปลาในลุ่มน้้าองิ 
- ความเชื่อเกี่ยวกับการหาปลา 
- เครื่องมือหาปลาของคนบ้านม่วงชุม  

- นายเมือง ศรีสม และกรรมการดูแลรักษา
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าองิ  

 
ประสานงานเพ่ือเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบ้านม่วงชุม : นายปัญญา เป้าพรหมมา (ก้านันต้าบลครึ่ง) 
ที่ท้าการก้านันต้าบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร. 087 177 6858 facebook/fanpage: บ้านม่วงชมุชนนกัสู้แห่งลุ่มน ้าอิง 
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1) การจัดการทรัพยากรน ้าทั งระบบ ตามแนวพระราชด้าริ 

จากหมู่บ้านที่เคยได้ชื่อว่าตัดไม้ท้าลายป่ามากที่สุดในอ้าเภอเชียงของ (ขายโรงบ่มใบยาสูบ, เผาถ่าน, สร้างบ้านเรือน) เพื่อ
เป็นรายได้เลี้ยงตัว ด้วยสาเหตุน้้าท่วมนาข้าวเสียหายซ้้าซาก หลังจากยุติการตัดไม้ ชาวบ้านปรับตัวทีละเล็กละน้อย ปัจจัยที่
สามารถปรับตัวได้ และกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบได้จนทุกวันนี้ เกิดจาก 3 องค์ประกอบ ท้าให้เกิดชุดความรู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย 
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบ ตามแนวพระราชด้าริ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตั้งแต่การฟื้นป่าต้นน้้า 
การสร้างระบบกักเก็บน้้าและจ่ายน้้าซึ่งเป็นงานกลางน้้า จนถึงการสร้างดูแลรักษาระบบกระจายน้้าและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
น้้าท้ังชุมชน ซึ่งเป็นงานปลายน้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูน้ ำ 
ผูน้ ำในแตล่ะยุคเป็นคนคดิด ี
ท ำงำนอยำ่งจรงิจัง จรงิใจ และ
เป็นนักประสำนงำนทีด่ ี

ยคุหำแนวทำงพฒันำ : นำยนรนิทร ์เขือ่นแกว้ (ผูใ้หญบ่ำ้น 2540-2545) 
ยคุฟ้ืนฟูทรพัยำกร : นำยสวย ศรสีม (ผูใ้หญบ่ำ้น 2545-2550) 
ยคุบรหิำรจดักำรน ำ้ท ัง้ระบบ : นำยปัญญำ เป้ำพรหมมำ (ผูใ้หญบ่ำ้น 2550-2555) 

ยคุผูน้ ำทีเ่ห็นกำรปรบัตวั  

 สง่เสรมิใหเ้กดิกลไกกำรท ำงำนในดำ้นตำ่งๆ เชน่ คณะกรรมกำรป่ำชมุชนบำ้นมว่งชมุ, คณะกรรมกำร
บรหิำรจัดกำรน ้ำชมุชนบำ้นมว่งชมุ เป็นตน้ 

 สรำ้งกำรมสีว่นรว่มในกำรใชท้รัพยำกร จนเกดิกำรท ำงำนแบบจัดกำรรว่ม (Co-management) กับทอ้งที ่
ทอ้งถิน่ ภำควชิำกำร ภำคธุรกจิ และองคก์รภำคประชำสังคม  

ไดรั้บกำรหนุนเสรมิจำกหน่วยงำนรัฐและองคก์รพัฒนำสังคมอยำ่งตอ่เนือ่ง ท ำใหช้ำวบำ้นเกดิกำรเรยีนรู ้เกดิกำร
ทบทวนตัวเอง น ำไปสูก่ำรวำงแผนเพือ่ปรับตัวเองใหอ้ยูร่อด 

โครงกำรแมน่ ำ้และชุมชน และกลุม่รกัษเ์ชยีงของ เป็นองคก์รพัฒนำสังคมแรกๆ ทีเ่ขำ้มำชว่ยวเิครำะห์
ปัญหำหำแนวทำงกำรแกไ้ขในชว่งทีช่มุชนประสบปัญหำกำรแยง่ชงิทรัพยำกรธรรมชำตใินป่ำหนองขอนแกน่ กำร
จับปลำดว้ยเครือ่งมอืไมเ่หมำะสม กำรตัดไมเ้พือ่เผำถำ่น หลังจำกนัน้ พำไปศกึษำดงูำนเขตอนุรักษ์พันธุป์ลำที่
จังหวัดน่ำน ท ำใหเ้กดิกำรท ำเขตอนุรักษ์พันธุป์ลำในแมน่ ้ำองิและหนองน ้ำ กำรฟ้ืนฟสูภำพป่ำหนองขอนแกน่ 
กจิกรรมบวชป่ำและสบืชะตำแมน่ ้ำองิ  

กำรหนนุ
เสรมิจำก
ภำยนอก 

ยคุ ผญบ.นรนิทร ์ 
เขือ่นแกว้ 

โครงกำรพะเยำเพือ่กำรพฒันำ เขำ้มำท ำกจิกรรมดำ้นขอ้มูลและวชิำกำร หนุนเสรมิใหช้มุชนร่วมท ำงำนวจัิย
ชมุชนเรือ่ง ควำมมั่นคงทำงอำหำรของพืน้ทีชุ่ม่น ้ำบำ้นม่วงชมุ เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลองคค์วำมรูด้ำ้นต่ำงๆ ของ
พืน้ทีชุ่่มน ้ำและแม่น ้ำองิ ผลกำรวจัิยจัดพมิพเ์ป็นหนังสือ “หำอยู่หำกนิ: วถิชีำวบำ้นลุ่มน ้ำองิตอนปลำย” เป็น
ฐำนขอ้มลูของชมุชนทีใ่ชอ้ำ้งองิทำงวชิำกำรจนถงึปัจจุบัน  

ยคุ ผญบ.สวย  
ศรสีม 

สถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน ำ้และกำรเกษตร (องคก์ำรมหำชน) ถำ่ยทอดแนวพระรำชด ำรดิำ้นกำร
บรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ชำวบำ้นไดเ้รยีนรูก้ำรประยกุตใ์ชว้ทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่จัดท ำแผนทีน่ ้ำ 
วเิครำะหแ์ละวำงแผนพัฒนำแหลง่น ้ำ ฝำยชะลอน ้ำ และระบบส ำรองน ้ำ ตอ่มำมลูนธิอิทุกพัฒนใ์นพระบรม

รำชปูถัมภ ์สนับสนุนกำรด ำเนนิงำนจัดกำรน ้ำตำมแนวพระรำชด ำร ิ 
มลูนธิอิทุกพฒันใ์นพระบรมรำชูปถมัภ ์และเทศบำลต ำบลครึง่ หนุนเสรมิระบบกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำ ไดแ้ก ่
สรำ้งฝำยดักตะกอนแบบหนิกอ่เพือ่สรำ้งควำมชุม่ชืน้ในป่ำและชะลอน ้ำ ท ำระบบสง่/กระจำยน ้ำ สรำ้งฝำย ขดุสระ
ส ำรองน ้ำเพือ่เป็นแกม้ลงิ และขดุสระประจ ำไรน่ำ จัดท ำกตกิำกำรใชน้ ้ำอยำ่งมสีว่นรว่ม  
หนว่ยป้องกนัรกัษำป่ำไม ้เชยีงรำยที ่8 หำดไคร ้สนับสนุนก ำลังคนใหค้วำมรูแ้ละรว่มเป็นอำสำป้องกันไฟป่ำ 
จ ำนวน 15 คน ด ำเนนิงำนตัง้แต่ปี 2557 (เดอืนมนีำคม-เมษำยน) ระยะทำง 5,000 เมตร ครอบคลมุพืน้ทีร่อบป่ำ
ตน้น ้ำเหนอือำ่งประมำณ 1,500 ไร ่

ยคุ ผญบ.ปัญญำ  
เป้ำพรหมมำ 

ชยัภมู ิ
ธรรมชำต ิ

มทีัง้ป่ำตน้น ้ำ แมน่ ้ำ ป่ำชุม่น ้ำ และหนองน ้ำธรรมชำต ิเป็นเอกลักษณ์ของชมุชน ทีใ่หน้เิวศบรกิำร  
4 รปูแบบ ไดแ้ก ่บรกิำรดำ้นกำรเป็นแหลง่ผลติ, บรกิำรดำ้นกำรควบคุม, บรกิำรดำ้นวัฒนธรรม และบรกิำรดำ้นกำร
สนับสนุน 
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ก่อนที่จะมีการจัดการน้้าทั้งระบบ คนบ้านม่วงชุมมีแนวคิดที่จะสูบน้้าจากแม่น้้าอิงมาใช้ แต่การสูบน้้าในฤดูแล้งนอกจาก
ปริมาณน้้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทางเลือกที่เหมาะสมคือ ปรับปรุงอ่างเก็บน้้าม่วงชุมที่มีอยู่เดิมให้
ท้างานอย่างเป็นระบบ ฟื้นฟูป่าต้นน้้าและล้าห้วยสาขา สร้างฝายดักตะกอน และวางระบบท่อเพื่อเช่ือมต่อจากอ่างเก็บน้้าม่วงชุม 
ไปสู่พื้นที่เกษตร รวมทั้งการวางระบบน้้าประปาภูเขาเพื่ออุปโภค-บริโภคในครัวเรือน แนวคิดนี้เป็นการจัดการทรัพยการน้้าทั้ง
ระบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลต้าบลครึ่ง ในปี 2554 โดยมีการวางแผน
จัดการน้้า ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า 

ต้นน ้า : ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งก้าเนิดสายน ้า 
ป่าคือแหล่งก้าเนิดสายน้้า การบริหารจัดการป่า จึงเป็นการจัดการในระดับต้นน้้า มีการท้างานแบบบูรณาการ 

(คณะกรรมการทุกคณะท้าร่วมกัน) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการต้นน้้า ได้แก่ การฟื้นป่าต้นน้้า การสร้างฝายดักตะกอนและชะลอ
ความช้ืน ซึ่งจะสร้างเป็นช่วงๆ มาจนถึงการสร้างอ่างเก็บน้้าม่วงชุม  

 การฟ้ืนป่าต้นน ้า 

ฟื้นป่าด้วยการปลูกต้นไม้พื้นถิ่น ท้าแนวกันไฟ และท้าฝายผสมผสาน (วัสดุธรรมชาติ ผสมปูนและปูผ้าพลาสติก) ตั้งแต่
เส้นทางล้าห้วยมาจนถึงอ่างเก็บน้้า จ้านวน 12 ฝาย 

 “แก้มลิง” ธรรมชาติ 

ป่าชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม เป็นพื้นที่ที่แม่น้้าอิงล้อมรอบเกือบทุกด้าน ในฤดูฝน น้้าอิงล้นตลิ่งเข้าท่วมเกือบทุกปี หนองน้้า
ธรรมชาติ 3 แห่ง (หนองขอนแก่น หนองต้นผึ้ง และหนองไก่ไห้) กลางป่าชุ่มน้้าแห่งนี้ จึงมีลักษณะเป็นแก้มลิงธรรมชาติ รองรับน้้า
จากแม่น้้าอิงที่ล้นตลิ่งในหน้าน้้าหลาก ก่อนที่จะท่วมพื้นที่การเกษตร และเป็นพื้นท่ีเก็บน้้าในหน้าแล้ง รวมทั้งแหล่งอาศัยของปลา
ชนิดที่ไม่ได้อพยพกลับไปสู่แม่น้้าโขง 

เฉพาะแก้มลิงหนองขอนแก่น มีความส้าคัญมาก เพราะเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์พืชและสัตว์ เป็นแหล่งอาหาร สร้างอาชีพ 
และรายได้ให้กับคนในชุมชน แก้มลิงหนองขอนแก่นเป็นพ้ืนท่ีรับน้้าแม่น้้าอิง ก่อนไหลลงสู่น้้าอิง และรับน้้าทีห่ลากล้นตลิ่งจากแม่น้้า
อิงเข้ามาเก็บ มีความจุ 83,000 ลบ.ม. ช่วยบรรเทาปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง ให้กับพื้นที่เกษตรสองฝั่งแม่น้้าอิง คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 
1,000 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน คือ บ้านม่วงชุม บ้านตองเก้า และบ้านตองหก โดยคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านม่วงชุม เป็นกลไก
ในการดูแลรักษาหนองขอนแก่น 

 การสร้างฝายดักตะกอนแบบหินก่อ และขุดบ่อดักตะกอน 

ท้าฝายดักตะกอนแบบหินก่อ (เป็นฝายปูนผสมทราย และใช้หินใหญ่
บริเวณล้าธาร ก่อเป็นฝายขวางล้าห้วย) เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้กับป่า และช่วย
ชะลอน้้า จ้านวน 18 ฝาย และฝายภูมิปัญญา (วัสดุธรรมชาติ เช่น หิน ไม้ไผ่ กิ่ง
ไม้) เพื่อดักตะกอน ปีละ 10 ฝาย ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง   

ขุดบ่อดักตะกอนเหนือแหล่งส้ารองน้้า เพื่อตักตะกอนน้้าก่อนลงไปสู่อ่าง
เก็บน้้าม่วงชุม ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 2.5 เมตร แต่ละปีเก็บ
ตะกอนได้ประมาณ 1,600 ลบ.ม. 
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กลางน ้า : พัฒนาศักยภาพแหล่งกักเก็บน ้าและแก้มลิง 

 ขุดลอกล้าห้วยม่วงชุมตอนล่าง ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมสร้างฝาย 6 ฝาย ส้ารองน้้าได้ 2,800 ลบ.ม. ขุดสระส้ารอง
น้้าปลายน้้า (แก้มลิง) จ้านวน 7 แห่งส้ารองน้้าได้ 45,000 ลบ.ม. 

 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าม่วงชุม 
จากผลกระทบที่น้้าป่าไหล ท้าให้เศษไม้ ตะกอนดินทรายลงไปในอ่างเก็บน้้าม่วงชุมจนเกิดการตื้นเขิน เก็บกักน้้าได้น้อย 

จึงมีการขุดลอกอ่างเก็บน้้าม่วงชุมชน จนสามารถเก็บกักน้้าได้ 300,000 ลบ.ม. และวางระบบส่งน้้าเพื่อการเกษตรด้วยท่อพีวีซี 6 
นิ้ว ระยะทาง 12 กิโลเมตร จากอ่างเก็บน้้าม่วงชุมสู่พื้นที่ การเกษตร 1,114 ไร่ ทั้งหมด 6 สาย แยกลงล้าเหมืองนา 5 แห่ง 
เกษตรกรที่รับประโยชน์แต่ละสาย ร่วมกันดูแลรักษาท่อน้้าท่ีผ่านพ้ืนท่ีของตน 

- ระบบส่งน ้าล้าห้วยธรรมชาติ  
- จากอ่างเก็บน ้าม่วงชุม ระยะทาง 3,300 เมตร ลอดผ่านถนนด้วยบล็อกคอนเวิร์ส วางท่อพีวีซี 2 เส้น ขนาด 

ศก. 6 นิ้ว ในช่วงนี้ มีการฝากกักเก็บน้้า 6 ฝาย สามารถกักเก็บน้้าได้ 1,800 ลบ.ม. ระบบน้้าช่วงนี้จ่ายให้แก่
พื้นที่การเกษตรประมาณ 600 ไร่ (เป็นเกษตรผสมสาน ทั้งนาข้าว ไร่ สวนผลไม้ สวนผัก) ระบบน้้าสายนี้ยัง
เชื่อมต่อไปยังล้าเหมืองม่วงชุมอีก 3 เส้น 

- ล้าห้วยซาง ส่งน้้าจากต้นน้้ามาจรดที่ล้าห้วยม่วงชุม ระยะทาง 2,000 เมตร ระหว่างทางมีฝายกักเก็บน้้าจ้านวน 
5 ฝาย ส่งน้้าธรรมชาติลงสระเก็บส้ารองน้้า ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 4 เมตร เก็บน้้าส้ารองน้้าได้ 
6,300 ลบ.ม. น้้าจากแหล่งนี้ปล่อยเข้าล้าเหมืองห้วยซาง ระยะทาง 1,000 เมตร เข้าสู่พื้นที่นาต่างๆ จ้านวน 
180 ไร่ และล้าเหมืองห้วยโป่ง แล้วเก็บเข้าส่วนท่ีเป็นแก้มลิง ซึ่งเป็นสระน้้าขนาดเล็กเพื่อเก็บน้้าส้ารอง/รองรับ
น้้าหลาก จ้านวน 6 สระ 

- ล้าห้วยร่องขี ม้า ลงมาจากต้นน้้าถึงแม่น้้าอิง ระยะทาง 3,000 เมตร ระหว่างทางมีฝายกักเก็บน้้าจ้านวน 2 ฝาย 
เก็บน้้าส้ารองได้ 600 ลบ.ม. จ่ายน้้าเข้าพื้นที่เกษตรจ้านวน 35 ไร่ แล้วเชื่อมต่อกับล้าเหมืองร่องข้ามหลาม 

 ระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
การวางระบบส่งน้้าเพื่อการเกษตรโดยภาพรวม เริ่มจากอ่างเก็บน้้าม่วงชุม วางท่อพีวีซีขนาด ศก. 6 นิ้ว จ้านวน 6 สาย

เพื่อไปสู่พื้นที่การเกษตร เป็นระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และแยกลงล้าเหมืองนา 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ีการเกษตรจ้านวน 1,114 ไร่ 
โดยมีระบบย่อยคือ ขุดล้าเหมืองผ่าน “แป” (บริเวณผนังเขื่อน และสร้าง “ต้าง” (ประตูระบายน้้าจากคลองเล็กเพื่อปล่อยน้้าเข้า
เหมือง) และสร้างระบบถังคอนกรีตส้ารองในแปลง และสระน้้าขนาดเล็กประจ้าไร่นา 

 ระบบล้าเหมืองส่งน ้า  
ระบบล้าเหมืองส่งน้้านี้แบ่งเป็น 3 เส้นหลัก คือ (1) ล้าเหมืองม่วงชุม (2) ล้า

เหมืองห้วยซาง-ห้วยโป่ง (3) ล้าเหมืองร่องข้าวหลาม สามารถกระจายน้้าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรประมาณ 450 ไร่ เป็นการเช่ือมน้้าส้ารองเก็บเข้าแก้มลิง จ้านวน 6 สระ 
สามารถเก็บน้้าได้ 42,425 ลบ.ม. และสระเก็บน้้าประจ้าไร่นา 47 สระ   
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ปลายน ้า : จัดการพื นที่ชุ่มน ้าและระบบนิเวศในพื นที่ 

พื้นที่ปลายน้้าประกอบด้วยหนองน้้า แม่น้้าอิงและป่าริมน้้า ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยทั้งพืช
อาหารและสัตว์น้้า การจัดการปลายน้้า เป็นงานที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อรวมจิตใจ และอาศัยภาคีเครือข่าย
เพื่อให้เกิดการสนับสนุน จึงมีกิจกรรมและพิธีการที่ท้าต่อเนื่องทุกปี เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้้า เป็นต้น ที่ผ่านมา 
หน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณท้ากิจกรรมดังกล่าว 

เช่น ทุกครัวเรือนร่วมพัฒนาบริเวณรอบอ่างเก็บน้้าปีละ 2 ครั้ง การซ่อมบ้ารุง สมทบกองทุนการจัดการน้้าปีละ 30 บาท 
เป็นต้น  ท้าให้หลายครอบครัวเปลี่ยนจากท้านาอย่างเดียว มาเป็นท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือการเกษตรแบบองค์รวม (Smart 
Farming) สอดคล้องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ผลดีเพราะไม่ขาดแคลนน้้า  

ผลของการจัดการทรัพยาน้้าทั้งระบบ ท้าให้บ้านม่วงชุมเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 1 ใน 4 ของพื้นที่น้าร่องในเขตพื้นที่ลุ่มน้้า
อิง-โขง เป็นพ้ืนท่ีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และเป็นหมู่บ้านเรียนรู้ของ
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้จังหวัดเชียงราย  

กติกาในการดูแลบ้ารุงรักษาล้าห้วย-ล้าเหมือง 
- ประชุมประจ้าปี เพื่อวางแผนเตรียมงานและก้าหนดการบ้ารุงรักษา 2 ครั้ง/ปี 
- ค่าบ้ารุงรักษาดูแลล้าห้วย ล้าเหมือง จ้านวน 50 บาท/ครัวเรือน/ปี 
- สมาชิกผู้ใช้น้้าท่ีไม่ได้มาร่วมงานพัฒนา เสียค่าปรับรายละ 200 บาท/ครั้ง 
- มีแก่เหมืองก้ากับดูแลการกระจายน้้าเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

 
สรุปรูปแบบระบบการกระจายน ้า 

ระบบที่ 1 ระบบท่อส่งน ้า 
จากอ่างเก็บน้้าม่วงชุม ใช้ส้าหรับน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค 175 ครัวเรือน 518 คน และน้้าเพื่อการเกษตร 1,114 ไร่ 

ระยะทางรวมประมาณ 12 กม. มีวาล์วควบคุมการเปิด-ปิด น้้า โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า (ใช้ระบบโซล่าเซลล์) และระบบการใช้น้้าซ้้า 
โดยน้าน้้าจากการผลิตน้้าบริโภคและอุปโภค ในระบบการผลิตน้้าท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านม่วงชุม ก่อนไหล
ลงสู่แม่น้้าอิงต่อไป 

ระบบที่ 2 ระบบส่งน ้าล้าห้วยธรรมชาติ 
- ล้าห้วยม่วงชุม ส่งน้้าจากอ่างเก็บน้้า ระยะทาง 3,300 เมตร ลอดผ่านถนนด้วยบล๊อกคอนเวิร์ส แล้วแบ่ง

ออกเป็น 2 เส้น มีฝายกักเก็บน้้า 6 ฝาย กักเก็บน้้าได้ 1,800 ลบ.ม. จ่ายน้้าให้พื้นที่การเกษตรประมาณ 600 ไร่ 
(ปลูกข้าวโพด กล้วย ล้าไย ส้มโอ เงาะ ขิง กระเทียม) จากน้ันเช่ือมต่อล้าเหมืองม่วงชุมอีก 3 เส้น 

- ล้าห้วยซาง ส่งน้้าจากต้นน้้า-ล้าห้วยม่วงชุม ระยะทาง 2,000 เมตร มีฝายกักเก็บน้้า จ้านวน 5 ฝาย ส่งน้้าตาม
ธรรมชาติลงสระส้ารองน้้าขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 4 เมตร ส้ารองน้้าได้ 600 ลบ.ม. เข้าล้า
เหมืองห้วยซาง ระยะทาง 1,000 เมตร ส่งน้้าเข้าพื้นที่นาประมาณ 180 ไร่ ก่อนเชื่อมต่อล้าเหมืองห้วยซาง-ล้า
เหมืองห้วยโป่ง และเก็บเข้าแก้มลิงส้ารองน้้า 6 สระ 

- ล้าห้วยร่องขี้ม้า ส่งน้้าจากต้นน้้า-น้้าอิง ระยะทาง 3,000 เมตร มีฝายกักเก็บน้้า 2 ฝาย ส้ารองน้้าได้ 600 ลบ.ม. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 35 ไร่ แล้วเช่ือมต่อล้าเหมืองร่องข้าวหลาม 
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ระบบที่ 3 ระบบล้าเหมืองส่งน ้า 
ระยะทางรวม 4,550 เมตร เช่ือมน้้าส้ารองเก็บเข้าแก้มลิง 6 สระ ปริมาณที่กักเก็บรวม 42,425 ลบ.ม. และสระเก็บน้้า

ประจ้าไร่นา 47 สระ เก็บได้ 42,300 ลบ.ม. แบ่งเป็น 3 เส้นหลัก ได้แก่ ล้าเหมืองม่วงชุม ล้าเหมืองห้วยซาง-ห้วยโป่ง และล้าเหมือง
ร่องข้าวหลาม มีโครงสร้างคอนกรีตยกระดับน้้า มีวาล์วเหล็กหล่อตั้งบนดินขนาด 6 น้ิว และวาล์วพีวีซี 3 นิ้ว ส่งเข้าพื้นท่ีการเกษตร 
871 ไร่ (นาข้าว กระเทียม ล้าไย เงาะ ผักกาด กล้วย ถ่ัว แตงกวา) 
 
แผนผังแสดงการจัดการทรัพยากรน ้าทั งระบบ 
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พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรน ้าทั งระบบ 

 ปี 2524 : ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านม่วงชุม และบ้านตอง ร่วมกันลงช่ือในหนังสือเสนอกรมชลประทาน ขอการ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้้าม่วงชุม) 

 ปี 2525 : กรมชลประทาน ด้าเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก ความจุ 300,000 ลบ.ม. ใช้เวลาก่อสร้าง 5 เดือน  
- มีระบบกระจายน้้าเพื่อการเกษตร ผ่านวาล์วบังคับขนาด 8 นิ้ว ลงตามล้าห้วยท้ายอ่าง 
- น้้าจากอ่างเข้าสู่ที่ท้านาด้วยระบบเหมืองฝาย ท้าใหส้ามารถกระจายน้้าไปสู่พื้นที่การเกษตรได้ 635 ไร่  

 ปี 2525-2540 : ชุมชนใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้้า แต่ไม่มีแผนการจัดการเรื่องป่าต้นน้้า ยังมีการตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่
อาศัย การแปรรูปไม้เพื่อส่งโรงบ่ม การเผาถ่าน ท้าใหพ้ื้นที่ป่าต้นน้้ากว่า 1,000 ไร่ เสื่อมโทรม ต่อมาเกิดน้้าป่า พัดเศษไม้ 
ตอไม้ ดินทราย ลงอ่างเก็บน้้า 

 ปี 2542 : ชาวบ้านเผชิญปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภคและน้้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากอ่างเก็บน้้าม่วงชุมมีสภาพตื้นเขิน
และแห้งเพราะตะกอนดิน คณะกรรมการหมู่บ้านประกาศปิดป่าต้นน้้าบริเวณล้าห้วยม่วงชุม 

 ปี 2543 : โครงการแม่น้้าและชุมชนเข้ามาหนุนเสริม 
- ร่วมกับชาวบ้านในการเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
- พาตัวแทนชุมชน ไปศึกษาดูงานเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและการจัดการป่า

ชุมชนในจังหวัดน่าน เมื่อกลับมาคณะกรรมการหมู่บ้าน ท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและอนุรักษ์ป่าชุ่มน้้า 

 ปี 2544 : บ้านม่วงชุม เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้้าอิงตอนบน ชมรมมี
ข้อตกลงให้สมาชิกทุกหมู่บ้านจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าอิง ความยาว 500 เมตร คณะกรรมการหมู่บ้านจึง
ก้าหนดเขตอนุรักษ์ และจัดตั้งคณะกรรมการ และออกกฎระเบียบการรักษาป่าหนองขอนแก่นและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
น้้า ดังนี้  

- ห้ามตัดไม้ท้าลายป่าในเขตอนรุักษ์ป่าหนองขอนแก่น 
- ห้ามล่าสตัว์ป่าทุกชนิดในเขตอนุรักษ์ป่าหนองขอนแก่น 
- ห้ามจับสัตว์น้้าในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้้าและหนองน้้า 
- ห้ามบุคคลต่างบ้านหาหน่อไม้และของป่าทุกชนิดในเขตป่าชุมชน 
- ห้ามน้ารถอีแต๋นเข้าบริเวณป่าชุมชนในช่วงฤดูฝน เว้นมีเหตุจ้าเป็น 
- อนุญาตให้ตัดไมไ้ม้เพื่อการเกษตรได้ แต่ต้องมีจ้านวนท่ีขอต่อคณะกรรมการ ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท ขึ้นไป 

 ปี 2545 : นายสวย ศรีสม ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์ กระตุ้นให้ชาวบ้านมีส่วน
ร่วมในการรักษาป่ารักษาน้้า 

- เกิดการอนุรักษ์ป่าหนองขอนแก่น  
- ตั้งคณะกรรมการจัดการน้้าชุมชน ส้ารวจและเก็บข้อมลู  
- จัดท้าแผนที่ป่าและแหล่งน้้าชุมชน  
- จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สตัว์น้้าในแม่น้้าอิง ก้าหนดเขตอนุรักษ์ ออกกฎระเบียบ  
- ตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนโดยใช้โครงสร้างของคณะกรรมการหมูบ่้าน  
- ใช้ความเชื่อเป็นเครื่องรวมใจผู้คนเพื่อมาร่วมกันท้ากิจกรรม เช่น การบวชป่า สืบชะตาแม่น้้า 
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 ปี 2546 : โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา เข้ามาท้าโครงการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้้าในลุ่มน้้าอิง  
- พาตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการป่าชุ่มน้้าและการจัดท้าแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
- เกิดการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ส้ารวจ และรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนในรูปแบบของ “งานวิจัยจาวบ้าน” เรื่องความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนท่ีชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม 
- การส้ารวจพบ พันธุ์ปลา 99 ชนิด, พืชในป่าหนองขอนแก่น 91 ชนิด, ไม้ใช้สอย 70 ชนิด, สัตว์ป่า 16 ชนิด,  

นกและสัตว์ปีก 37 ชนิด, สัตว์น้้าและสัตว์เลื้อยคลาน 22 ชนิด, ผักป่า 50 ชนิด, ผลไม้ 13 ชนิด, สมุนไพร 74 
ชนิด, เห็ด 14 ชนิด, แมลง 14 ชนิด 

 ปี 2547 : เร่ิมการบวชป่าในป่าหนองขอนแก่น และสืบชะตาแม่น้้าอิง คนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาร่วมงาน 
ร่วมทั้งผู้แทนจากองค์กรชุมชนต่างๆ ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ชุมชนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้้าอิง
ตอนปลายและชายฝั่งโขง โดยเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง-ล้านนา  

- กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ในชุมชน  
- มีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน  เช่น ชุมชนคนรักป่า พาคณะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การรักษาป่าของชุมชน คณะนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  
- มีหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดท้ากิจกรรมของหมู่บ้านเพิ่มมากข้ึน   

 ปี 2550-2553 : จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านม่วงชุม จ้านวน 15 คน เป็นแกนน้าในการฟื้นฟูป่าต้นน้้า ท้าแนวกัน
ไฟป่า จัดท้ากฎระเบียบป่าชุมชน  

- ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาน้้าแล้ง น้้าหลากได้ เกิดความร่วมมือในการจัดการน้้าในชุมชน มีการขยายผลส้าเร็จ
ไปยังชุมชนข้างเคียงง 

 ปี 2554 : ขุดลอกอ่างเก็บน้้าม่วงชุม โดยการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย  
- สร้างกลไกรับผิดชอบการดูแลอ่างเก็บน้้าและการจ่ายน้้า โดยการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้้าชุมชนบ้าน

ม่วงชุม  
- พัฒนาล้าห้วยม่วงชุม ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้้าส้ารอง สร้างฝายดักตะกอนก่อนลงอ่างเก็บน้้า 
- อ่างเก็บน้้าห้วยม่วงชุม มีความสามารถเก็บน้้าได้ 300,000 ลบ.ม.  
- พื้นที่หมู่บ้านที่ได้ใช้ประโยชน์จ้านวน 1,700 ไร่ จ้าแนกเป็นที่อยู่อาศัยและที่สาธารณประโยชน์ 586 ไร่ พื้นที่

การเกษตรจ้านวน 1,114 ไร่  
- เกษตรกรที่รับประโยชน์แต่ละสาย ร่วมกันดูแลรักษา และช่วยกันวางระบบท่อส่งน้้า 
- ปลูกต้นไม้รอบอ่างเพื่อสร้างความร่มเย็น ปลูกหญ้าแฝกบริเวณสันอ่าง  

 ปี 2555 : ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าในล้าห้วยม่วงชุม ส้ารองน้้าได้ 500 ลบ.ม. ต่อมาขยายเครือข่ายการจัดการน้้าชุมชนไป
ยังบ้านตองเก้า ให้มีแหล่งกักเก็บส้ารองน้้าเพิ่มขึ้น 13,680 ลบ.ม. พื้นท่ีรับประโยชน์ 600 ไร่ จากนั้นจัดตั้งป่าชุมชนบ้าน
ม่วงชุม 2 พื้นที่ คือ ป่าต้นน้้าสาขามีเนื้อท่ี 3,817 ไร่ และป่าดอยยาว 97 ไร่ เป็นแหล่งต้นน้้าของชุมชน 

- การส้ารวจป่า พบสตัว์ป่าเพิ่มขึ้น เช่น หมูป่า เก้ง ไก่ป่า นก นกยูง ผึ้ง และเต่าปลูู ซึ่งพบเฉพาะล้าธารบนภูเขา
สูงที่มีพ้ืนท่ีชุ่มชื้นเท่านั้น (ไม่พบเหน็กว่า 10 ปี) 

- พันธุ์พืชทีก่ลับคืนมา เช่น ประดู่ ชิงชัง เต็ง รัง ยางป่า  
- ชาวบ้านมีรายได้จากป่าเพิ่มขึ้น เชน่หน่อไม้ เหด็ น้้าผึ้ง เฉลีย่ครัวเรือนละ 2,000 บาท/ปี 
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 ปี 2556 : ชุมชนเป็นแม่ข่ายในการจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การทรัพยากรดิน น้้า ป่า 
และการเกษตร) การท้างานนี้ท้าให้เกิดการสร้างกลุ่มเยาวชนเพื่อช่วยงาน 

- เกิดกลุ่มเยาวชนรักษ์ม่วงชุม อายุระหว่าง 8-25 ปี เพื่อมาช่วยงานจัดการน้้าของชุมชน โดยใช้เวลาช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ เป็นกระบวนการเรียนรู้งานเพื่อสานต่อในอนาคต กิจกรรมที่ได้รับผิดชอบ ได้แก่ การส้ารวจพันธุ์
ไม้ถิ่น การเพาะกล้าไม้ป่า เช่น ต้นสัก พะยูง ยางนา มะขาม ผักเสี้ยว ไคร้น้้า การปลูกต้นไม้พื้นถิ่น เพื่อเสริมใน
ป่าต้นน้้า และบริเวณล้าห้วยม่วงชุม (พื้นที่ 5 ไร่) การส้ารวจและเก็บข้อมูลความเจริญเติบโต อัตราการรอดของ
ต้นไม้ที่ปลูกทุก 3 เดือน และการท้าฝายชะลอน้้าในห้วยม่วงชุม 

 ปี 2557-2559 : จัดท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้้า ป่า การท้าแผน
ที่ท้าให้เกิดการวางงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 

- ฟื้นสภาพป่าต้นน้้า 3,720 ไร่ 
- เพิ่มปริมาณน้้าส้ารองในระบบ 76,710 ลูกบาศก์เมตร  
- ท้าระบบกระจายน้้าเพื่อการอุปโภคและการเกษตร โดยวางท่อส่งน้้าและการกระจายน้้าไปสู่ล้าเหมือง 
- การส้ารองน้้าก่อนลงสู่อ่างเก็บน้้าม่วงชุม สามารถส้ารองน้้า ได้ประมาณ 5,600 ลบม.  
- ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยว เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสนับสนุนการขุดสระประจ้าไร่นาและสร้าง

ถังซีเมนต์ประจ้าแปลง จ้านวน 38 แห่ง  
- สร้างฝายดักตะกอนแบบหินก่อ เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนในป่าจ้านวน 18 ฝาย และฝายภูมิปัญญาเพื่อดักตะกอน 

ปีละ 10 ฝาย (ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง) 
- ขุดบ่อดักตะกอน ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 2.5 เมตร เพื่อดักตะกอนก่อนที่น้้าจะลงไปสู่อ่างเก็บ

น้้าม่วงชุม  
- ขุดลอกล้าห้วยม่วงชุมตอนล่าง ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมสร้างฝาย 6 ฝาย ส้ารองน้้าได้ 2,800 ลบม.  
- ขุดสระส้ารองน้้าปลายน้้า (แก้มลิง) จ้านวน 7 แห่ง ส้ารองน้้าได้ 45,000 ลบม. 

 ปี 2560 :  
- ร่วมกับเทศบาลต้าบลครึ่ง จัดท้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ได้รับเลือกจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ แห่งที่ 14 

ของประเทศ เป็นตัวอย่างความส้าเร็จการบริหารจัดการอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก และระบบกระจายน้้า 
- ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้้าอิงอย่างยั่งยืน เป็น

การศึกษาศักยภาพของป่าด้านความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติและปริมาณ
การกักเก็บคาร์บอน โดยท้าแปลงถาวรขนาด 20x50 เมตร จ้านวน 6 แปลง ในพื้นที่ป่าชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม 
ด้าเนินงานโดย สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย แผนงานประเทศไทย และศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย) 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างป่า ความหลากหลายชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทน
ตามธรรมชาติ มีความสมบูรณ์ ในพื้นที่ป่าชุ่มน้้าที่มีน้้าท่วมถึงสามารถกักเก็บคาร์บอน 15.05 ตัน/ไร่ โดยมี
ความหลากหลายชนิดพันธุ์ 7 ชนิด ไม้ที่พบมากคือ ข่อย ไข่เต่า ชุมแสง ซึ่งเป็นไม้ที่ทนน้้าท่วม, มีความ
หนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 157.33 ตัน/ไร่, การกระจายต้นไม้ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ตั้งแต่น้อยกว่า 30-120 
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ซม., สภาพการทดแทนตามธรรมชาติมีการทดแทนของไม้หนุ่มอย่างน้อย 4 ชนิด ความหนาแน่นของไม้หนุ่ม
โดยรวมเท่ากับ 526.38 ตันต่อไร่ และการทดแทนลูกไม้อย่างน้อย 4 ชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 
4,160 ตันต่อไร่ 

 
ตัวอย่างการปรับรูปแบบการเกษตรทางเลือก จากพืชเชิงเด่ียวเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ หลังการจัดการน ้าทั งระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ซ้าย) ภาพจากมุมสูง เปรียบเทียบกับแผนผัง (ขวา) ไร่นาสวนผสมของลุงมนัส ค้าบุญ หนึ่งในคณะกรรมการดูแลรักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าอิง 
เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของบ้านมว่งชุม ป ี2543 ลุงมนัส ปรับพื้นที่ 24 ไร่ ที่เป็นนาซึ่งเจอน้้าหลากทว่มซ้้าซาก มาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการ 

- ขุดสระส้ารองน้้า 17 สระ ล้อมรอบแปลงนา เพื่อการสร้างแก้มลิงรองรับน้้าหลาก และมีน้า้ใช้เพื่อเพาะปลูกในหน้าแล้ง แก้มลิงทั้งหมดเก็บน้้าได้ 
3,936 ลบ.ม.  

- ปลูกพืชผสมสานรอบสระ เช่น กล้วย มะม่วง มะขาม ฝรั่ง มะพรา้ว มะละกอ และพืชผักสวนครัว รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก เป็นไม้บ้านาญ 
- ในสระแบ่งการใช้ประโยชน ์เช่น เล้ียงปลา ปลูกบวั ใส่ผักตบชวาไว้ทา้ปุ๋ย รองรับน้้าทิ้งจากครัวเรือน  

ปี 2556 แนวคิดการปรับพื้นที่ของลุงมนัส ขยายออกไปสู่เพื่อนบ้าน 10 ครัวเรือน ปัจจบุัน มีการปรับพื้นที่เป็นเกษตรทฤษฏีใหม่จา้นวน 122 ครัวเรือน 
(ประชากร 175 ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ้านวนประชากร   

เมื่อมีน้้าเพียงพอ เกษตรกรบางคนเลือกเพาะเห็ดมากกว่าท้านา โรงเพาะเห็ดแห่งนีน้างรมด้าแห่งนี้ท้ารายได้-รายวัน และ
ให้ผลผลติต่อเนื่องนานถึง 5 เดือน โรงเพราะเห็ดนีเ้ป็นของนายเจรญิ วงศ์ษา กรรมการป่าชุมชนบ้านม่วงชุม และคนรุ่น
ใหม่ท่ีกลับบ้านหลังจากออกไปท้างานในกรุงเทพฯ หลายปี ระบบการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการปรับ
ระบบการผลิตทางการเกษตร เจรญิเพาะทั้งเห็ดนางรมดา้ เห็ดนางรมฮังการี เหด็ขอนด้า และ (ขวา) เห็ดถั่ว (หรือเห็ด
ข้าวโพด เพราะธรรมชาติ เห็ดชนดิมักข้ึนตามเปลือกถั่ว เปลือกข้าวโพด) หรือบางคนเรยีกว่า เห็ดโคนน้อย ผลผลิตโดย
เฉลี่ยประมาณวันละ 70 กิโลกรมั ตกประมาณกก.ละ 60 บาท หรือ 4,200 บาท/วัน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) โดยส่งขายใน
อ้าเภอเชียงของ ตลาดต้องการทั้งหมด ไม่เหลือขายที่อ่ืน  
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2) ภูมิปัญญาการจับสัตว์น ้าตามวิถีคนลุ่มน ้าอิง 

นิเวศวิทยาเกี่ยวกับปลาในลุ่มแมน่ ้าอิง 
ในปี 2546  โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา เข้ามาท้าโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าในลุ่มน้้าอิง มีการส้ารวจและรวบรวม

พันธุ์พืชและสัตว์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในรูปแบบของ “งานวิจัยจาวบ้าน” เรื่องความมั่นคงทาง
อาหารในพ้ืนท่ีชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม จากการส้ารวจพบพันธุ์ปลาน้้าจืด 99 ชนิด มีทั้งปลาจากแม่น้้าโขง ปลาในแม่น้้าอิง และในหนอง
น้้าที่ใช้พื้นที่ป่าชุ่มน้้ารอบหนองน้้าเป็นแหล่งอาศัย เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาสร้อย ปลาตองดาว ปลาแปบ ปลา
บอก ปลาค้าว ปลาเพี้ย ปลาหมอช้างเหยียบ ปลากราย ปลาแกดน้อย หอยเสียบ หอยขม ปูยักษ์ เป็นต้น  

 แหล่งอาศัย 

ในฤดูน้้าหลาก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม น้้าโขงจะหนุนแม่น้้าอิง ประกอบกับน้้าอิงที่ไหลหลากจากฝนตก ท้าให้
เกิดน้้าท่วมหลากในป่าที่อยู่ริมน้้าอิง ปลาจากแม่น้้าโขงจะเข้ามาวางไข่ และหาอาหารในแม่น้้าอิงและหนองน้้าในบริเวณใกล้เคียง 
อุณหภูมิของแม่น้้าอิงมีความอุ่นเหมาะสมต่อการวางไข่มากกว่าแม่น้้าโขงซึ่งมีความเย็นกว่า เพราะเป็นน้้าที่ไหลมาจากเทือกเขา
หิมาลัยในที่ราบสูงทิเบต 

ป่าริมน้้าเหมาะเป็นที่วางไข่ ปลาจะวางไข่ตามโพรงต้นไม้ ขอนไม้ที่จมน้้า ปลาบางชนิดวางไข่ตามกอหญ้าหรือพงหญ้า 
เช่น ปลาค้าว บางชนิดก็สร้างที่วางไข่และเลี้ยงลูก เช่น ปลาช่อน ปลาช่อนตัวผู้จะสร้างรังโดยกัดหญ้าหรือไม้ต่างๆ ในน้้า แล้วใช้
หางโบกตลอดเวลาเพื่อให้รังมีลักษณะวงกลมขนาดใหญ่ แล้วตีแปลงดินใต้น้้าให้เรียบ  

ป่าริมน้้ายังเป็นแหล่งอาหารของปลากินพืช เช่น เครือหนอดน้้า ใบสา ต้นอ้อ ต้นแขม ต้นแหย่ง ต้นไคร้ มะเดื่อ ฯลฯ พืช
เหล่านี้มีความพิเศษตรงที่อยู่ได้ทั้งตอนน้้าท่วมและช่วงน้้าลด ปลากินพืช เช่น ปลาตะเพียน จะกินใบไม้หรือลูกไม้สุก สาหร่าย 
ตะไคร้น้้าที่เกาะตามก้อนหิน ส่วนปลากินเนื้อจะหากินปลาเล็ก ปลาน้อย แมลงต่างๆ ไส้เดือน ตามสันดอนริมฝั่งแม่น้้า  

พอถึงช่วงน้้าลดก็เข้าสู่ฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ปลาที่เจริญเติบโตจะแพร่พันธุ์อยู่ในแม่น้้าอิง และใน
หนองน้้าต่างๆ บางส่วนจะอพยพกลับไปยังแม่น้้าโขง เหล่านี้คือระบบนิเวศในป่าริมน้้าหรือพื้นที่ชุ่มน้้าในบ้านม่วงชุม 

คนหาปลาจะสังเกตธรรมชาติของน้้า เพราะปลาแต่ละชนิดมีแหล่งอาศัยต่างกัน บริเวณน้้าลึกเป็นแหล่งอาศัยของปลา
ใหญ่ เช่น ปลาค้าว ปลาตองดาว ปลาเพี้ย บริเวณน้้าตื้นเป็นท่ีอยู่ของปลาเล็ก เช่น ปลาบอก (หรือปลากระบอก) ปลาซิว ปลาขาว  

นายสวน หงษาชุม พรานปลาคนม่วงชุม เล่าถึงพฤติกรรมของปลา
ค้าวซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่ว่าเป็นปลาที่ไม่เลี้ยงลูก มักไข่ทิ้งไว้ตามขอนไม้ 
หรือตามโข่ในหนอง ส่วนปลาที่เลี้ยงลูก เช่น ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียน 
จะวางไข่บริเวณที่น้้านิ่ง คนหาปลาจึงดักโดยการใส่แน่งและไซลั่นบริเวณ
ทางไหลของน้้า “ผมจะมีบริเวณในการหาปลาที่มักจะได้ปลาอยู่เสมอ โดยใช้
เครื่องมือประจ าคือ เบ็ดค่าวลอย จะมีบริเวณที่ปลาชอบกินเบ็ด ถ้าย้ายที่จะ
ไม่ได้ปลา เบ็ดบางหัวได้ปลา (ราคา) เกือบสองพันบาท”   

หน้าน้้าลดหรือหน้าแล้ง ชาวบ้านจะหาปลาในหนองน้้า เพราะ
ปลาที่เข้าไปวางไข่ช่วงหน้าน้้าหลาก เติบโตและขยายพันธุ์ในหนองน้้าแล้ว 
และงดหาปลาในฤดูวางไข่ประมาณเดือน 7 หรือเดือนพฤษภาคม  

 
 

ปลาค้าว หรือปลาค้าวขาว หรือปลาเค้าขาว เป็นสกุล
ปลาน้้าจืดในอันดับปลาหนังของวงศ์ปลาเนื้ออ่อน 
(Siluridae) ล้าตัวยาว แบน จัดเป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุด
ในวงศ์นี้ ขนาดความยาวโดยเฉลีย่ประมาณ 1 เมตร 
อุปนิสัยชอบอยู่นิ่งๆ กับพื้นน้า้ กินปลาเล็ก และออกหา
กินตอนกลางคืน  
(ภาพจากวกิิพีเดีย สารานกุรมเสรี) 
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 ฤดูกาลกับการหาปลา 

การหาปลาในแม่น้้าอิงและหนองน้้ามีความสัมพันธ์กับการอพยพของปลา คนหาปลามีความรู้เรื่องฤดูกาล  
- ในช่วงฤดูน้้าหลาก ปลาจากแม่น้้าโขงจะขึ้นมาวางไข่ เช่น ปลาคัง ปลาแค่ ปลาค้าว ปลาคูน ปลากด ช่วงเดือน

สิงหาคม-เดือนกันยายนจึงเป็นเวลาที่ชาวบ้านหาปลาได้มากท่ีสุดในรอบปี  
- ในฤดูแล้งน้้าลด ปลาแพร่พันธุ์กระจายอยู่ตามแม่น้้าอิง และกลับลงสู่แม่น้้าโขง ปลาหายากมากข้ึน   
- หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจึงลงหาปลาในหนองน้้า ในเดือนธันวาคม ชาวบ้านจะน้ากิ่งไม้แห้งมาทิ้งไว้ใน

แม่น้้าอิง เรียกว่า “ท้าโข่” ให้ปลาเข้ามาอาศัย ประมาณเดือนมีนาคม เราจะเห็นคนหาปลาในแม่น้้าอิงช่วยกัน
เอาโข่  

เครื่องมือหาปลามีความสัมพันธ์กับฤดูกาล ระบบนิเวศของพื้นท่ี และ
พฤติกรรมของปลา เช่น ใส่ไซลั่นในฤดูน้้าหลาก เพราะปลาที่เข้ามาวางไข่มีการ
แพร่พันธุ์และอพยพออกไปในแม่น้้าอิง และแม่น้้าโขง เป็นต้น ความรู้เหล่านี้มี
การสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ปัจจุบันมีการประยุกต์เครื่องมือจากต่าง
ถิ่นต่างวัฒนธรรม เช่น กระตั้ม เครื่องมือดักปลาที่ได้ความรู้มาจากคนอีสาน จ ้า
หลวง-จ ้าขนาดใหญ่ใช้ดักปลาในแม่น้้าอิงในหน้าน้้าหลาก ประยุกต์มาจากจ ้า
ขนาดปกติ   

การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นทักษะอย่างหนึ่งของ
คนหาปลาเพื่อการเตรียมตัว เช่น ต้นปอใบมน ดอกจะร่วงช่วงเดือนมกราคม 
ปลาใหญ่ๆ เช่น ปลาค้าวจะไม่กินเบ็ดในช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงที่ปลาอพยพลงไป
แม่น้้าโขง ผักปู่ยา่ปกติจะมีผลออกสองผล ถ้าปไีหนมีผลออกสามผล แสดงว่าฝน
ดี ตกท้ังสามช่วงคือ ต้นปี กลางปี และปลายปี แต่พบไม่บ่อยนัก ถ้าปีไหนมดแดงท้ารังบนต้นไม้ต่้ากว่าปกติ ปีนั้นลมพายุจะพัดแรง 
เป็นต้น 

 เหยื่อหาปลา 

คนหาปลามีความรูเ้รื่องเหยื่อท่ีใช้ในการหาปลา  บริเวณที่มีเหยื่อปลา ประเภทของเหยื่อท่ีปลาชอบโดยการเรียนรูม้าจาก
ประสบการณ์ การสังเกตสภาพธรรมชาติและพฤติกรรมของปลา เช่น การสังเกตว่าริมแม่น้า้อิงมีเครือหนอดน้้าขึ้น ปลาตะเพียน 
ชอบกินใบและยอดอ่อนของเครือหนอด  น้าหอยเชอรี่ซึ่งเป็นสตัว์ตา่งถิ่นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว มจีา้นวนมากในหนองน้้า 
นอกจากเหยื่อดั้งเดมิที่เคยใช้ เช่น ไส้เดือน ด้วง มดแดง ยังคิดค้นเหยื่อข้ึนมา เช่น เหยื่อหมักใช้กับเบด็ราวเพื่อล่อปลากด 

ความเชื่อเกี่ยวกับการหาปลา 
 คนบ้านม่วงชุมมีความเชื่อเรื่องการออกไปหาปลา เช่น ถ้าออกจากบ้านไปหาปลา เจอพระสงฆ์ เจอผู้หญิงตั้งครรภ์กล่าว
ทัก มีคนสั่งปลาก่อนที่จะออกไปหาปลา วันนั้นจะไม่ได้ปลา ความเช่ือนี้เล่าต่อกันมา บางคนเช่ือเพราะมีประสบการณ์กับตนเอง 
บางคนเช่ือเพราะไม่อยากลบหลู่ แต่คนหาปลาก็มีวิธีแก้เคล็ดให้ร้ายกลายเป็นดี เช่น ถ้าเจอผู้หญิงตั้งครรภ์ทัก แก้เคล็ดโดยเอาแห
มาคลุมศีรษะแล้วเช็ดกน้ตัวเอง  
 
 
 

การหวา่นแห 
ที่มา : ภูมิทัศน์ทีม่ีชีวิต Living Landscape Art Exhibition, 
นิทรรศการศิลปะเนือ่งในวนัสิ่งแวดล้อมโลก ณ ขัวศิลปะ
เชียงราย, 5 มิถุนายน 2561, สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป 
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เคร่ืองมือหาปลาของคนบ้านม่วงชุม 
ปลาในลุ่มน้้าอิงมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีจ้านวนมาก-น้อยตามฤดูกาล วิธีการหาปลาและการใช้เครื่องมือก็ต่างกัน คน

บ้านม่วงชุมมีวิธีการหาปลาที่หลากหลาย ความรู้ในการหาปลามีความสัมพันธ์กับฤดูกาลและธรรมชาติของน้้า เช่น น้้าขึ้น น้้าลด น้้า
นิ่ง น้้าไหล รวมทั้งการสังเกตธรรมชาติของปลา ประสบกาณ์กลั่นเป็นทักษะ สั่งสมเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมา จึงมีการ
ประดิษฐ์เครื่องมือหาปลาที่มีความเหมาะสมกับชนิดปลา โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไผ่ หวาย ต้นอ้อ เป็นต้น 

คนหาปลาบางคนมีเทคนิคการหาปลาที่เป็นความสามารถพิเศษ เช่น ใช้หินถ่วงในการใส่เบ็ดปลาค้าว เพื่อให้เบ็ดจมถึงพื้น
น้้า ไม่เคลื่อนไหว ปัจจุบันมีคนหาปลาเพิ่มมากข้ึน แต่ปลาน้อยลง เพื่อความเท่าเทียมกันในการหาปลา จึงมีการแบ่งบริเวณในการ
หาปลา โดยก้าหนดเฉพาะการใช้เครื่องมือประเภทเบ็ดและกระตั้มในหน้าน้้าลด
เท่านั้น การแบ่งบริเวณในการหาปลาเป็นการตกลงระหว่างคนหาปลาด้วยกันเอง 
ไม่ได้ก้าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

ตกสอด เป็นการหาปลาเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยความคุ้นเคย รู้ใจกัน เป็นคู่ที่
หาปลาด้วยกันเสมอ การจับปลาแบบนี้มีลักษณะคล้ายการลากอวน แต่จะไม่ลากเอา
ปลาทั้งหมด พรานปลาเลือกพ้ืนที่ที่เป็นลักษณะวังปลา หรือบริเวณที่มีน้้าลึก กางแห
ออกเป็นปากกว้างแล้วคอยๆ ลากไปตามแม่น้้า รักษาระยะห่างที่เหมาะสม แล้วบีบ
เรือเข้าหากัน ท้าอย่างนี้จนกว่าได้ปลาตามที่ต้องการ   

คั่งใส่ไซลั น เป็นการหาปลาในล้าน้้าที่มีขนาดกว้างและลึก วิธีการนี้จะท้า
ในช่วงที่น้้าลดหรือหน้าแล้ง เพื่อที่น้้าจะได้ไม่ลึกมากนัก คนหาปลาจะน้าไม้ไผ่มาขัด
แตะขวางล้าน้้า เปิดเป็นช่องไว้ใส่ไซลั้นที่มีขนาด 4 ช่อง (หรือขนาดตามความสามารถ
ของแต่ละคน ซึ่งอาจจะมากกว่านี)้ ปลาที่จับได้จะเป็นปลาขนาดใหญ่ การใส่ไซลั้น ไม่
ส่งผลกระทบกับปลาขนาดเล็ก คนหาปลาจะมาตรวจดูปลาทุกเช้า-เย็น โดยใส่ไซสั้นไว้
ตลอดจนถึงช่วงน้้าหลากจึงค่อยเอาออก 
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อยู่จิบ ลักษณะคล้ายวิธีการใส่ไซลั้น น้าไม้ไผ่มาขัดแตะขวางทางน้้า ท้าเป็นช่องใส่ไซลั้น บริเวณกลางล้าน้้าน้าไม้ไผ่มาท้า
เป็นกระท่อมเล็กสูงกว่าระดับน้้า ต่อเชือกขึ้นบนกระท่อมท่ีมองลงมาข้างล่างได้เพื่อไว้สังเกตปลา คนหาปลาจะเฝ้าในกระท่อมตอน
กลางคืน ช่วงเวลาการอยู่จิบเป็นช่วงเดียวกับการใส่ไซลั้น เพราะน้้าไม่ไหลเชี่ยว   

วางโข่หรือฮุ่ม เป็นการน้ากิ่งไม้และเศษไม้มาสุมรวมกันกลางน้้าซึ่งเป็นบริเวณร่องน้้าลึก ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้
ปลาเข้ามาอาศัย เมื่อถึงเวลาน้้าลดประมาณเดือนมีนาคม ชาวบ้านจะนัดกันประมาณ 4-5 คน น้าแห แน่ง หรือเผือก ล้อมรอบโข่ 
เมื่อน้าโข่ออก ปลาจะเข้ามาติดแห แน่ง ที่ก้ันไว้ หรือใช้แหทอดในบริเวณนั้น 

ต่วงเต้น เป็นวิธีการจับปลาจากโข่โดยใช้แห ต่วงเต้นมีลักษณะเป็นถุงท้ามาจากแห 1 ผืน หลังจากที่ชาวบ้านเอาโข่ออก 
และทอดแห ปลาส่วนหน่ึงอยู่ในแห ปลาอีกส่วนหน่ึงที่กระโดดอกมาจากแหจะตกลงมาในต่วงเต้นท่ีดักไว้ 

ทอดแหวง เป็นการหาปลาเป็นกลุ่มในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านประมาณ 5- 10 คนนัดกันหาปลา โดยลงไปในน้้าอิงเป็นวง ไล่
ปลาให้เข้ามาในวงและใช้แหทอด ปลาที่ได้จะเป็นของใครของมัน การทอดแหวงสามารถท้าในฤดูน้้าหลากได้ โดยใช้เรือล้อมเป็น
วงกลม ไม่ให้มีช่อง ไล่ปลาให้เข้ามาในวงและใช้แหทอด 

ใส่แน่ง แน่งหรือตาข่าย เป็นเครื่องมือหาปลาแบบโบราณ คนหาปลาน้าแน่งหรือตาข่ายมาวางขวางแม่น้้าอิง หรือใน
หนองน้้าก็ได้ วางแน่งยาวตามแม่น้้าให้ปลามาติดแน่ง การใส่แน่งท้าได้ทุกฤดู ไม่ว่าน้้าลดหรือน้้าหลาก คนหาปลามักใส่แน่งตอนเช้า
และมาดูปลาในตอนเย็น 

ลากแน่ง เป็นวิธีการหาปลาแบบโบราณอีกเช่นกัน มักท้าในฤดูแล้งหน้าน้้าลด วิธีการลากแน่งใช้คนสองคนถือแน่งขวาง
แม่น้้าคนละฝั่ง และลากแน่งไปตามแม่น้้า  

ไล่แน่ง เป็นวิธีการที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ อาจท้า
เพียงคนเดียวหรือท้าเป็นกลุ่มก็ได้ โดยหลังจากท่ีวางแน่งเสร็จ 
ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “เหล็กส้วง” ด้ามท้ามาจากไม้ไผ่ ปลาย
ไม้ไผ่ติดเหล็กเส้นท้าเป็นรูปวงกลม และน้าโซ่รถเก่ามาเช่ือม
ติด เพื่อให้มีเสียงดัง ชาวบ้านน้าเหล็กส้วงกระทุ้งน้้าเพื่อไล่
ปลาให้มาติดแน่ง  

จ ้ากับหิง เป็นเครื่องมือหาปลาส้าหรับผู้หญิง จ  า 
หมายถึง ยอ, หิง หมายถึง สวิง มกัใช้คู่กัน จ ้าถ้าแช่อยู่ในน้้า
เรียกว่า “ตั้งจ ้า” ถ้าล็อกไว้ตรงขาเพื่อยก เรียกว่า “ยกจ ้า” 
เมื่อยกจ ้าได้ปลา ก็เอาหิงช้อนปลาออกมาจากจ ้า 
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ภาคผนวก : ข้อมูลทุติยภมูิที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านม่วงชมุ 
 รายงานการค้านวณมูลค่าของคาร์บอนเครดิตจากป่าชุ่มน้้ามว่งชุม , 2560. 

 หาอยู่ หากิน: วิถีชาวบ้านลุ่มน ้าอิงตอนปลาย. พะเยา : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา, 2549.   

 โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าในลุ่มน้า้อิง. การจัดการพื นที่ชุม่น ้าลุ่มน ้าอิง. พะเยา : โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา. 

 โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา. รายงานการวิจัยเรื่องความมั่นคงทางอาหารในพื นที่ชุ่มน ้าบ้านม่วงชุม ตา้บลครึ่ง อ้าเภอเชยีงของ จังหวดั
เชียงราย, 2549.   

 สมาคมแม่น้้าเพื่อชีวิต. ป่าชุ่มน ้าในลุม่น ้าอิงและการจัดการของชุมชนท้องถิน่. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561. 

 ข้อมูลบรบิททชมุชนบา้นม่วงชุม ต้าบลครึ่ง อ้าเภอเชยีงของ จังหวดัเชยีงราย , ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตรแ์ห่งเอเชีย. 
https://archive.recoftc.org/project/ %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3 
%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E
0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%
B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87/basic-
page/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1 
%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1 

 รางวัลลูกโลกสีเขียว, สถาบันลูกโลกสีเขียว, ชุมชนบ้านม่วงชุม วิถีคนใจงาม รมิฝั่งล้าน ้าอิง. 
https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2553/community-07.html 

 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ การจดัการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ. มูลนิธิอุทกพฒัน์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2561. 

 บ้านม่วงชุม ต้าบลคร่ึง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย , สถาบันลกูโลกสีเขยีว. 
https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/Content?ContentID=50ab17b3-e73f-459f-82d9-156ceb087eeb 

 ป่าชุม่น ้าบา้นม่วงชมุ, เทศบาลต้าบลครึ่ง. http://www.khrueng.go.th/15326934/ 

 ชุมชนบ้านม่วงชุม อา้เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, บริหารจัดการอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก และระบบกระจายน้า้. มูลนิธอิทุกพัฒน์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. http://www.utokapat.org/sample-of-success 

 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า้และการเกษตร (องค์การมหาชน). ข้อมูลพื นฐานชุมชนบ้านม่วงชุม. 
http://village.haii.or.th/thaiag/index.php/hub/84-2013-08-05-09-56-02/280-2013-01-29-07-57-48172 

 ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย. มูลนิธิอุทกพัฒน์ ยกชมุชนม่วงชุม อ.เชียงของ เป็นตัวอยา่งความส้าเร็จในการบริหารจดัการน ้า 
ตามแนวพระราชด้าร ิhttp://prcr.prdnorth.in.th/news-detail.php?type=1&id=240 

 สภาประชาชนลุ่มน้า้อิง, แผ่นพับการจดัการทรัพยากรบา้นม่วงชมุ และอาหารจากป่าบ้านม่วงชุม. 
http://www.ingcouncil.org/images/data/brochure-muongchum-forest-food.pdf 

 ภูมิทัศน์ที่มีชีวติ Living Landscape Art Exhibition, นิทรรศการศิลปะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ขัวศิลปะเชียงราย, 5 มิถุนายน 2561, 
สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป 

https://archive.recoftc.org/project/%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87/basic-page/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%20%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://archive.recoftc.org/project/%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87/basic-page/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%20%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://archive.recoftc.org/project/%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87/basic-page/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%20%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://archive.recoftc.org/project/%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87/basic-page/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%20%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://archive.recoftc.org/project/%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87/basic-page/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%20%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://archive.recoftc.org/project/%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87/basic-page/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%20%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2553/community-07.html
https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/Content?ContentID=50ab17b3-e73f-459f-82d9-156ceb087eeb
http://www.khrueng.go.th/15326934/
http://www.utokapat.org/sample-of-success
http://village.haii.or.th/thaiag/index.php/hub/84-2013-08-05-09-56-02/280-2013-01-29-07-57-48172
http://prcr.prdnorth.in.th/news-detail.php?type=1&id=240
http://www.ingcouncil.org/images/data/brochure-muongchum-forest-food.pdf

