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คณะผู้วิจัย
1.นายสายัณน์ ข้ามหนึ่ง
2.นายเสถียร อันอินทร์
3.นายจอมทอง คูหา
4.นายอิทธิมนต์ สุ ขศรี
5.นายกิตติกร อุตมะ
6.นายวิชาญ ภิวงค์
7.นางละเอียด อุตมะ
8.นางสาวอริ ตา รัชธานี
9.นายพิศณุ กรณ์ ดีแก้ว
10.นายปรัชญา วิลยั
11.นางอัมริ นทร์ ระเรื อง
12.นายแก้ว ราชลา
13.นางขันคา เทพศักดิ์
สนับสนุนโดย สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ชุดโครงการ การพัฒนารู ปแบบการจัดการที่ดินเพื่อการจัดการระบบเกษตรกรรม และการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนโดยชุมชน

คานา
โครงการวิจยั แนวทางการเข้า ถึ ง ปกป้ อง และฟื้ นฟู พ้ื นที่ ชุ่ มน้ า ของชุ ม ชนท้องถิ่ นในลุ่ ม น้ า อิ ง
ตอนล่าง จังหวัดเชี ยงราย ได้เลื อกพื้นที่ลุ่มน้ าอิ งตอนล่าง เขตพื้นที่ตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย ซึ่ งเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าติดแม่น้ าอิง จานวน 17 หมู่บา้ น คือ บ้านงามเมือง หมู่11 บ้านน้ าแพร่ หมู่4 หมู่14
และหมู่19 บ้านป่ าบงน้ าล้อม หมู่ 1 บ้านทุ่งศรี เกิด หมู่ 3 บ้านป่ าแดง หมู่ 2 และหมู่16 บ้านห้วยหลวง หมู่5
หมู่6 บ้านชมภูหมู่ 20 บ้านยางฮอม ม.8 ม.12 และม.17 บ้านห้วยสัก ม.9 และ ม.15
เพื่ อเก็บ ข้อมู ลจานวนพื้ นที่ ชุ่ม น้ า ที่ เป็ นป่ าชุ่ มน้ า พื้ นที่ หนองน้ า ที่ ดินสาธารณะประโยชน์ข อง
ชุมชน รวมถึงเรื่ องราววิถีชุมชนในการพึ่งพิงทรัพยากรป่ าชุ่มน้ า ซึ่ งอิงอยู่กบั ประวัติศาสตร์ ชุมชนที่มีนยั ยะ
สาคัญต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร บนฐานเศรษฐกิ จชุ มชนและรายได้ ที่ เกิ ดขึ้นจากป่ าชุ่ มน้ า และ
หนองน้ าในพื้นที่ตาบลยางฮอม นอกจากนั้นแล้วยังเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ าลุ่มน้ าอิงตอนล่าง เพื่อลาดับเหตุการณ์ ให้เห็ นในเชิ งมุมมองของชาวบ้าน เช่ น ลาดับ
เหตุการณ์ ความเป็ นมาของการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ชุ่มน้ าลุ่มน้ าอิ งตอนล่าง พื้นที่ชุ่มน้ าตาบลยางฮอม และ
พื้นที่ สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก การบริ หารและการจัดการพื้นที่ ป่าชุ่ มน้ าโดยชุ มชน ปั ญหาและ
ความขัดแย้งภายในชุมชน และภัยคุกคามภายนอกที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ชุ่มน้ าในตาบลยางฮอม
การวิจยั ครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลภาพรวมของพื้นที่ชุ่มน้ าตาบลยางฮอม พบทั้งหมด 12 แห่ ง โดยได้มี
มติร่วมกันกับชุมชนและทีมวิจยั ที่จะมุ่งเน้นการทาวิจยั ไปในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก บ้าน
ห้วยสัก หมู่ 9 และเลือกกลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่มเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ซึ่ งมีสมาชิ กกลุ่มทั้งหมด 18 รายและ
กลุ่มชาวบ้านหาปลาและทาเกษตรรอบหนองไคร้ ไหว พื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกเป็ นพื้นที่
เลี้ ย งสั ตว์ขนาดใหญ่เนื้ อที่ ก ว่า 2,000 ไร่ ตามเอกสารทะเบี ยนพื้นที่ ส าธารณะประโยชน์ตาบลยางฮอม
ครอบคลุมพื้นที่ของหมู่บา้ นยางฮอม หมู่ 8 หมู่12 และหมู่ 17 บ้านห้วยสัก หมู่ 9 และ หมู่15 พื้นที่ดงั กล่าวนี้
เผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงและเกิดกรณี พิพาทในด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินกับบริ ษทั เอกชนรายใหญ่มา
ตั้งแต่อดี ตโดยมี กลุ่มผูเ้ ลี้ ยงวัว เลี้ ยงควาย เป็ นกลุ่ มหลักที่ยืนยันว่าพื้นที่ดงั กล่าวนี้ เป็ นพื้นที่สาธารณะของ
ชุมชนที่ได้มีการใช้ประโยชน์สืบทอดมาแต่อดีต นอกจากใช้พ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์แล้ว ยังเป็ นพื้นที่ทามาหา
กินของชาวบ้านตาบลยางฮอมและตาบลใกล้เคียงด้วย
ความคาดหวังของชาวบ้านต่องานวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อใช้ขอ้ มูลที่ได้เป็ นช่ องทางและกลไก ให้มีการ
ดาเนินการที่เหมาะสมนาไปสู่ การจัดการพื้นที่สาธารณะของชุมชนให้ได้รับการปกป้ องคุม้ ครองให้มีสถานะ
ทางการคุม้ ครองอย่างถูกกฎหมาย และแก้ไขกรณี พิพาทเรื่ องที่ดินดังกล่าวกับบริ ษทั เอกชน เพื่อให้ชาวบ้าน
เข้าไปฟื้ นฟูระบบนิเวศและใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปอย่างยัง่ ยืน เป็ นประโยชน์ต่อคนในชุมชนและคนใน
ลุ่มน้ าอิงต่อไป
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ แนวทางการเข้าถึง ปกป้ อง และฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าของชุ มชนท้องถิ่น
ในลุ่มน้ าอิงตอนล่าง จังหวัดเชียงราย งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการวิจยั เฉพาะพื้นที่อาจไม่สามารถนาไปอ้างอิงได้
ก

ทุกพื้นที่ แต่หากนาไปปรับปรุ งหรื อประยุกต์ใช้ก็จะเกิดประโยชน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานวิจยั
แบบท้องถิ่ นที่ เหมาะสมกับชุ ม ชน ให้มี กระบวนการสื่ อสารข้อมู ล ความรู ้ และความเคลื่ อนไหวภายใน
ชุมชนและสาธารณะของแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่ งในการนี้ทางทีมงานวิจยั ขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้การสนับสนุ นด้วยดี ตลอดมา หากมีขอ้ ผิดพลาด
ประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
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สรุปผู้บริหาร
งานวิจยั แนวทางการเข้าถึง ปกป้ อง และฟื้ นฟู พ้ืนที่ชุ่มน้ าของชุ มชนท้องถิ่ นในลุ่ มน้ าอิงตอนล่าง
จังหวัดเชียงราย จัดทาโดยคณะนักวิจยั 13 คนและชาวบ้านห้วยสัก หมู่ 9 และหมู่ 15 ตาบลยางฮอม อาเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย ซึ่ งตั้งชุ มชนอยูร่ ิ มน้ าอิงตอนล่าง งานวิจยั นี้ ครอบคลุมพื้นที่ 17 หมู่บา้ นที่มีพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ริ มน้ าอิงในเขตตาบลยางฮอม โดยเลือกพื้นที่เป้ าหมายในการณี ศึกษาเชิงลึกในพื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝก
เขตการปกครองและการดู แลพื้นที่ 5 หมู่บา้ น และเลือกกรณี ศึกษาของบ้านห้วยสักหมู่ 9 และหมู่ 15 ซึ่ งมี
กลุ่ มเป้ าหมายเป็ นชาวบ้านที่ เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกเป็ นหลักในการศึ กษา
ข้อมูล โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานประเด็นพันธุ์ปลาและอาชีพหาปลา เครื่ องมือหาปลา การเลี้ยงสัตว์ พืชอาหาร
สัตว์ป่าและแมลง การทาเกษตร การประเมินความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ ไม้ และสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชนบ้านห้วยสัก เพื่อนามาอธิบายความซับซ้อนของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
ชุ่ มน้ า และวิถีชี วิต เศรษฐกิ จ สั งคมวัฒนธรรมของชุ ม ชนที่ ต้ งั อยู่บ นฐานทรั พยากรระบบนิ เวศดังกล่ า ว
นอกจากนั้นแล้วยังเป็ นการถอดบทเรี ยนประสบการณ์ ลาดับเหตุการณ์ การต่อสู ้เพื่อปกป้ องพื้นที่สาธารณะ
ป่ าก้อดป่ าแฝกของชาวบ้าน
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้เน้นกระบวนการการมีส่วนร่ วมของชุ มชน และผสมผสานงานวิจยั ไทบ้านหรื อ
งานวิจยั จาวบ้าน ที่สมาคมแม่น้ าเพื่อชีวติ มีความชานาญ มาปรับใช้ในการทางานวิจยั ในครั้งนี้ ดว้ ยนั้นคือการ
มุ่งเน้นให้ชาวบ้านเป็ นนักวิจยั โดยใช้ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นพื้นบ้านมาอธิ บายข้อมู ลด้านต่างๆ ภายใต้การอานวย
ความสะดวกด้านการจัดประชุม ประสานงาน เรี ยบเรี ยงเอกสาร ของผูช้ ่วยนักวิจยั และคณะนักวิจยั ชุมชน
งานวิจยั ได้ใช้กระบวนการผสมผสานกันทั้งการประชุ ม กลุ่ ม นักวิจยั การสารวจภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก การใช้แนวทางการประเมินความหลากหลายของชนิ ดพันธ์ไม้ตามหลักวิชาการ
ทางป่ าไม้ และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วมโดยดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึง เมษายน 2564
ผลการศึกษาพบว่า แม่น้ าอิงและพื้นที่ชุ่มน้ าตาบลยางฮอมมีระบบนิ เวศที่ หลากหลาย ในลาน้ าอิ ง
ประกอบระบบนิเวศท้องถิ่น คือ วัง หาด ดอน ลั้ง ในพื้นที่ชุ่มน้ ามีหนองน้ า ฮ่อง อิงหลง บวก ซึ่ งระบบนิ เวศ
ย่อยเหล่ านี้ ข้ ึ นอยู่กบั การขึ้น ลง ของน้ าในแม่น้ าอิ งที่ แตกต่างกันตามช่ วงฤดู กาลน้ าลดและน้ าท่วมหลาก
ระบบนิเวศที่หลากหลายเป็ นระบบนิเวศที่เป็ นเอกลักษณ์หนึ่ งเดียวในลุ่มน้ าอิง เป็ นนิ เวศแบบป่ าชุ่มน้ าที่เอื้อ
ต่อการวางไข่ของปลาและเลี้ยงสัตว์น้ าในวัยอ่อน จึงทาให้พบชนิ ดพันธุ์ปลา 38 ชนิ ด และสัตว์น้ า 2 ชนิ ด
เครื่ องมือหาปลาพื้นบ้าน 10 ชนิด อย่างไรก็ตามชนิดพันธุ์ปลาน่าจะมากกว่านี้ เนื่ องจากงานวิจยั นี้ ใช้เวลาเก็บ
ข้อมูลในระยะเวลาอันสั้นจึงไม่ครอบคลุม
การศึ ก ษายัง พบว่า ชุ ม ชนในตาบลยางฮอมและชุ ม ชนบ้า นห้ว ยสั ก ทั้ง 2 หมู่ บ ้า น แบ่ ง การใช้
ประโยชน์จากแม่น้ าอิงและพื้นที่ชุ่มน้ าเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่พ่ ึงพาแม่น้ าอิงและพื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นหลักทั้งหา
ค

ปลา เลี้ยงสัตว์ หาของป่ าและแมลง หาพืชอาหาร ทาการเกษตร 2.กลุ่มที่ประกอบอาชีพอื่น แต่ลงหาปลา เก็บ
หาพืชอาหาเพื่อเป็ นอาหารและรายได้เสริ มบ้างบางครั้ง การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษากับกลุ่มแรกที่พ่ งึ พาแม่น้ าอิง
และพื้นที่ชุ่มน้ า กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มหาปลา กลุ่มหาของป่ าและแมลง กลุ่มทาการเกษตร
ในด้านการเลี้ยงสัตว์ ชุมชนใช้พ้นื ที่ชุ่มน้ าที่มีความอุดมสมูรณ์เต็มไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ า
ที่เอื้อต่อการเลี้ ยงสัตว์ พื้นที่ทุ่งหญ้าสลับกับพื้นที่หนองน้ าและต้นไม้ใหญ่ มีพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะอย่างยิ่ง
ต่ออาชีพเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย โดยพบว่า พื้นที่บา้ นห้วยสักและหมู่บา้ นใกล้เคียงมีอาชี พเลี้ยงวัว ควาย มาตั้งแต่
อดีตซึ่งในอดีตมีผเู ้ ลี้ยงมากกว่า 150 ราย ปั จจุบนั มีการจัดตั้งเป็ นกลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัว ควาย สมาชิก 18 ราย มีววั 213
ตัว ควาย 103 ตัว รวมทั้งหมด 316 ตัว จานวนผูเ้ ลี้ ยงและจานวนวัว ควาย ได้ลดลงจากอดี ตเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากปัญหา ข้อพิพาทเรื่ องที่ดินในพื้นที่เลี้ยงสัตว์
กลุ่มพืชอาหาร พบ พืชอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ า ทั้งหมด 42 ชนิ ด ป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ า
แฝกสร้างความมัน่ คงทางอาหารให้กบั ชุมชนเป็ นอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการสารวจข้อมูลพืช
อาหารจากกลุ่มคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในป่ า พืชอาหารจะพบมากในช่ วงฤดู ฝนหรื อช่ วงปลายฤดูฝน ช่วง
ฤดูแล้งจะมีนอ้ ยลง
กลุ่มหาของป่ าและแมลง พบว่าชาวบ้านมีองค์ความรู ้ในการหาตัวต่อและผึ้ง ซึ่ งเป็ นแมลงที่มีราคา
แพงและเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคสร้างรายได้ให้กบั คนหาเป็ นจานวนมากในรอบ 1 ปี ความรู ้ทอ้ งถิ่นเรื่ องตัว
ต่อ ชาวบ้านจาแนกตามความรู ้ ทอ้ งถิ่ น แบ่งชนิ ดตัวต่อที่อาศัยอยูใ่ นโพลงใต้ดิน 4 ชนิ ด ตัวต่อที่สร้างรังบน
ต้นไม้(ต่อรัง) 7 ชนิ ด และผึ้ง 3 ชนิด นอกจากนั้นแล้วชาวบ้านยังมีความรู ้เรื่ องการดักสัตว์ป่าขนาดเล็กมา
บริ โภคด้วยอุปกรณ์ตามความรู ้ทอ้ งถิ่น 5 ชนิด ซึ่ งเป็ นไปตามช่วงฤดูกาลของวิถีชุมชน
กลุ่มคนหาใส้เดือนเพื่อนาไปทาเหยือ่ ดักหาปลา ชนิดของไส้เดือนที่พบในพื้นที่แบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด
แยกตามวิธีการนาไปใช้ประโยชน์ คือ 1. ขี้คู ้ ใช้ใส่ เบ็ดขนาดเล็ก เป็ นไส้เดื อนที่มีกลิ่นคาวที่สุด นิ ยมนาใส่
เบ็ดปลาสะลัง ปลาดุก 2.ไส้เดือนดาใช้ใส่ เบ็ดขนาดใหญ่ นิยมใส่ เบ็ดปลาค้าว 3.ไส้เดือนแดง นิยมใส่ เบ็ดปลา
ดุกและปลาขนาดปานกลาง
กลุ่มทาการเกษตรนาปี และนาปรัง พื้นที่ ชุ่มน้ า คือ ระบบนิ เวศที่สาคัญเป็ นแหล่งรองรับน้ าท่วม
หลากในช่ วงฤดู ฝนและเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่ วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ชุ่มน้ าตาบลยางฮอมทุกแห่ งจะประกอบไป
ด้วยหนองน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ รวมถึ งพื้นที่ชุ่มน้ าสาธารณะประโยชน์ป่า
ก้อดป่ าแฝก พบหนองน้ าขนาดใหญ่ 7 แห่ ง กระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่ หนองน้ าขนาดใหญ่ที่สาคัญมีเนื้ อที่กว่า
80 ไร่ ชาวบ้านนาน้ ามาใช้ในการทานา ทั้งนาปี และนาปรัง ด้วยระบบสู บน้ า คือ หนองไคร้ไหว ชาวบ้านกว่า
54 ราย ใช้น้ าจากหนองไคร้ ไหวทานาปี และนาปรัง รวมพื้นที่กว่า 432 ไร่ สร้างรายได้จากการทานาเฉลี่ย
โดยรวมกว่า ปี ละ 8 ล้านบาท
ง

สรุ ป เศรษฐกิ จชุ มชนและรายได้ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก ตามการใช้
ประโยชน์ในรอบ 1 ปี ของชาวบ้านทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทาให้เห็ นมูลค่าที่ประเมินเป็ นตัวเลขการ
บริ การนิ เวศของพื้นที่ชุ่มน้ าดังกล่ าวจากกิ จกรรม 8 ด้านที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ พบว่ามีมูลค่าสู งถึ งปี ละ
14,192,470 บาท(สิ บ สี่ ล้า นหนึ่ ง แสนเก้า หมื่ นสองพันสี่ ร้อ ยเจ็ด สิ บ บาท) ท าให้เ ห็ น ว่า พื้ น ที่ ส าธารณะ
ประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อชาวบ้านห้วยสัก บ้านยางฮอม และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้ใช้
ประโยชน์และรั บบริ การด้านนิ เวศจากพื้นที่ ชุ่มน้ าดังกล่ าว หากพื้นที่ ดงั กล่ าวถู กแปรสภาพ หรื อเปลี่ ย น
สภาพเป็ นอย่างอื่น ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ จะทาให้ชาวบ้านมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นและ
นาไปสู่ การสู ญเสี ยอาชีพและความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นพื้นที่
ชุ่มน้ า
นอกจากมูลค่าที่เกิดขึ้นแล้วในด้านสังคมวัฒนธรรมการศึกษาพบว่าชาวบ้านตาบลยางฮอม หลาย
หมู่บา้ นมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองเป็ นญาติพี่น้องที่อพยพมาจากจังหวัดน่ านเมื่อตั้งแต่ในครั้งอดีต จึงมีความ
ผูกพันธุ์เป็ นญาติ เป็ นมิตรสหาย มีการไปมาหาสู่ กนั ด้วยความเป็ นเพื่อนบ้าน ร่ วมในงานบุญประเพณี ดว้ ยกัน
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของชาวบ้านห้วยสักหมู่ 9 หมู่ 15 และบ้านห้วยฮ้อม ที่มีสายสัมพันธ์เป็ นเครื อญาติ
พี่นอ้ ง นับถือผีตามจารี ตประเพณี ด้ งั เดิม เชื่อในสิ่ งศักดิ์ร่วมกันในชุมชนโดยมีศาลผีเสื้ อบ้าน และพญาปู่ เป็ น
ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ
การศึกษานี้ ยงั ได้รวบรวมข้อมูลผลกระทบ และข้อพิพาทเรื่ องที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ า
แฝก ซึ่ งพบว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าชุ่มน้ า เป็ นพื้นที่ทางการเกษตรของบริ ษทั เอกชนขนาดใหญ่รายหนึ่ ง
จนทาให้พ้นื ที่ชุ่มน้ าเปลี่ยนแปลงสภาพ และการอ้างกรรมสิ ทธิ ในที่ดินห้ามชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ สร้างความเสี ยหายต่อระบบนิเวศ อาชีพและการพึ่งพาทรัพยากรของส่ วนร่ วม ปั ญหานี้ ยงั ไม่ได้รับการ
แก้ไขและเป็ นข้อกังวลของชาวบ้านในตาบลยางฮอมและชาวบ้านห้วยสัก
การศึกษาโครงสร้ างป่ า ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้ง
ปริ มาณการเก็บกักคาร์ บอนของป่ าชุ่มน้ า พบว่า ความหลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 7 ชนิ ด ซึ่ งพบว่า
ชนิ ดไม้ที่พบมาก คือ ต้นขี้มด ต้นเดื่ อ ต้นโต้ม และต้นหัด ตามลาดับ ต้นไม้เหล่านี้ เป็ นไม้ที่ทนน้ าท่วมขัง
เป็ นป่ าที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของป่ าชุ่มน้ า โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 58 ต้นต่อไร่ และมีการ
กระจายโดยรวมของต้นไม้ข นาดเล็ก จนถึ ง ขนาดใหญ่ต้ งั แต่น้อยกว่า 30 เซนติ เมตร ถึ ง ความโตวัดรอบ
มากกว่า 120 เซนติเมตร ครบทุกชั้นความโต ซึ่ งถือว่าพื้นที่มีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจาย
ตามขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไม้หนุ่มกว่า 9 ชนิด ในอัตรา
1,385 ต้นต่อไร่ และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 10 ชนิ ด ในอัตรา 3,893 ต้นต่อไร่ โดยสรุ ปจากสภาพ
โครงสร้างป่ า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่ าชุ่มน้ า
มีความสมบูรณ์ ดี เมื่ อเที ยบกับสภาพป่ าเบญจพรรณสมบู รณ์ ทวั่ ไปและนิ ยามของป่ าเสื่ อมโทรม ทั้งนี้ เมื่ อ
จ

เปรี ยบเที ยบจากผลการศึ ก ษาสภาพป่ าชุ่ ม น้ า กับ นิ ย ามป่ าเสื่ อมโทรมพบว่า ป่ าชุ่ ม น้ า บ้านห้วยสัก มีความ
หนาแน่นสู งกว่าเกณฑ์ตามนิยามของป่ าเสื่ อมโทรม 2 เกณฑ์ กล่าว คือ ความหนาแน่นจานวนลูกไม้ที่สูงกว่า
2 เมตร พบ 1,385 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่ อมโทรม 69 เท่า และความหนาแน่นของต้นไม้ที่มีความโต
วัดรอบที่ระดับอกมากกว่า 100 เซนติเมตร พบ 5 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ตามนิ ยาม 2.5 เท่า แต่ในส่ วนความ
หนาแน่ นของต้นไม้ที่มีความโตวัดรอบที่ ระดับอก 50- 100 เซนติ เมตร พบเพียง 7 ต้นต่อไร่ ซึ่ งน้อยกว่า
เกณฑ์ตามนิยาม 0.88 เท่า และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบว่ามีความหนาแน่นมากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่ อมโทรม 87
เท่า
นอกจากนี้ จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของต้นไม้ในพื้นที่พบว่ายังเป็ นแหล่งเก็บกักคาร์ บอนเป็ น
อย่างดี จากการศึกษาปริ มาณคาร์ บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่า บริ เวณป่ าชุ่มน้ า มีสภาพพื้นที่
เป็ นป่ าชุ่มน้ าที่น้ าท่วมถึงซึ่ งเป็ นสังคมพืชที่มีตน้ ขี้มดเป็ นไม้เด่นมีศกั ยภาพเก็บกักคาร์ บอนกว่า 3.42 ตันต่อ
ไร่ ซ่ ึ งถื อว่ามีศกั ยภาพสู งมาก ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชุ่ มน้ านี้ เป็ นพื้นที่อื่นๆ จะส่ งผลให้เกิ ดการ
ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซต์ กว่า 12.53 ตันต่อไร่ ของคาร์ บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
งานด้านภาคี เครื อข่าย ชุ มชนบ้านห้วยสักได้เข้าร่ วมกับสภาประชาชนลุ่ มน้ าอิ ง ด้วยการเข้าร่ วม
ประชุ มสภานาเสนอกรณี ปัญหาของพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก ต่อสภาประชาชนลุ่ มน้ าอิ ง
เพื่อให้เครื อข่ายได้รับทราบและมีแนวทางการหนุ นเสริ มการต่อสู ้ของชาวบ้าน นอกจากนั้นแล้วชุมชนห้วย
สัก ยังร่ วมกับ “กลุ่ มอนุ รักษ์ป่าชุ่ มน้ าบ้านบุญเรื อง ตาบลบุญเรื อง อาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย”และ
“กลุ่มอนุ รักษ์ป่าชุ่มน้ าบ้านป่ าข่า ตาบลป่ าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ” ในการแลกเปลี่ยน ศึกษาดู
งาน กิ จกรรมการต่อสู ้และการศึกษาข้อมูล การวางแปลงสารวจความหลากหลายชนิ ดพันธ์ไม้และการเก็บ
กักคาร์ บอน และนาวิธีการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในชุมชน
ข้อเสนอจากงานวิจยั คือ 1.เสนอให้มีการรางวัดที่ดินสาธารณะพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก และหนองน้ า
ในส่ วนที่เหลืออยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งหมด และขึ้นทะเบียนหนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล) ในนามร่ วมกัน 5
หมู่บา้ นของตาบลยางฮอม 2.ตรวจสอบการออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินที่ทบั ซ้อนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่า
ก้อดป่ าแฝก 3. ฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าสาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกและหนองน้ า 4.จัดเวทีนาเสนอข้อค้นพบจากงานวิจยั
เพื่อนาเสนองานวิจยั ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาควิชาการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน

ฉ

บทคัดย่อ
แนวทางการเข้าถึ ง ปกป้ อง และฟื้ นฟู พ้ืนที่ชุ่มน้ าของชุ มชนท้องถิ่ นในลุ่มน้ าอิงตอนล่ าง จังหวัด
เชี ยงราย มี วตั ถุ ประสงค์ คื อ 1. เพื่อศึ กษาพัฒนาการจัดการในรู ปแบบพื้นที่ ชุ่มน้ าลาน้ าอิ งตอนล่ าง 17
หมู่บา้ นเป้ าหมาย ทั้งในด้านคุณค่าและมูลค่า เพื่อสร้างความมัน่ คงในที่ดินทากิ นและเศรษฐกิ จชุ มชนอย่าง
ยัง่ ยืน 2. เพื่อสร้ างกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การในการหนุ นเสริ มศักยภาพของชุ มชนในการการจัดการ
ระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่ าไม้ที่ดิน พื้นที่ชุ่มน้ าลาน้ าอิงตอนล่าง 3. เพื่อศึกษาช่องว่างและอุปสรรค
และปั จจัยเอื้อหรื อเป็ นอุปสรรคในเชิ งนโยบาย กฎหมายที่มีผลต่อ การจัดการที่ดินระบบเกษตรกรรมและ
ทรัพยากรของชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ าลาน้ าอิงตอนล่าง
งานวิจยั เป็ นงานวิจยั เพื่อท้องถิ่ น รู ปแบบวิธีการใช้รูปแบบการสนทนากลุ่มย่อย สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
รายบุคคล การประเมินความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ตามหลักวิชาการป่ าไม้ และการสังเกตการอย่างมีส่วน
ร่ วม โดยทางานร่ วมกับโครงการ การพัฒนารู ปแบบการจัดการที่ดินเพื่อการจัดการระบบเกษตรกรรม และ
การจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนโดยชุมชน ประมวลผลและข้อค้นพบจากการวิจยั มีดงั นี้ 1.จัดการในพื้นที่ชุ่ม
น้ าลาน้ าอิงตอนล่าง 17 หมู่บา้ นเป้ าหมาย มีการจัดการด้วยกฎจารี ตประเพณี และกฎระเบียบชุ มชนที่ชุมชน
กาหนดขึ้ นเองควบคู่ ไปกับ การใช้กฎหมายในรู ปแบบของเอกสารหนังสื อสาคัย สาหรั บที่หลวง มาเป็ น
แนวทางระบุขอบเขตพื้นที่ เพื่อป้ องกันการบุ กรุ กที่ ดินสาธารณะประโยชน์ของชุ มชน ในด้านคุ ณค่าของ
พื้นที่ชุ่มน้ า เป็ นแหล่งน้ า กักเก็บน้ าฝนและน้ าท่า ช่ วงฤดู น้ าหลาก ป้ องกันท่วมพื้นที่ ทางการเกษตร เป็ น
แหล่งน้ าใช้ทางการอุปโภคบริ โภค และการเกษตรช่ วงฤดู แล้ง เป็ นแหล่งทรัพยากรและผลผลิ ตธรรมชาติ
เป็ นพื้นที่ทามาหากินของชาวบ้าน โดยประเมินมูลค่าได้กว่าปี ละ 14 ล้านบาท สร้างความมัน่ คงในที่ดินทา
กินและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน 2. กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการได้หนุนเสริ มศักยภาพของชุมชนใน
การการจัดการทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อยืนยันสิ ทธิ ในที่ดินสาธารณะของชุ มชน เกิดการรวมตัวกัน
ของคนในชุ มช เกิ ดการเก็บข้อมูล อย่างเป็ นระบบ และเกิ ดการรวมกลุ่มที่เชื่ อมความสัมพันธ์กบั เครื อข่าย
อื่นๆในลุ่มน้ าอิง เช่นสภาประชาชนลุ่มน้ าอิง 3. ทาให้ทราบถึงปั ญหา ช่ องว่าง อุปสรรค และปั จจัยเอื้อหรื อ
เป็ นอุปสรรคในเชิงนโยบาย กฎหมายที่มีผลต่อการจัดการที่ดินและทรัพยากรของชุ มชนในพื้นที่ชุ่มน้ าลุ่มน้ า
อิง เช่ น ระเบียบ กฎหมาย หนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวง พระราชบัญญัติป่าชุ มชน พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การปกครองส่ วนท้องถิ่น และการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าและอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ า
ปั จจัยที่นาสู่ ความสาเร็ จของแนวทางการเข้าถึง ปกป้ อง และฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าของชุ มชนท้องถิ่นใน
ลุ่มน้ าอิงตอนล่าง จังหวัดเชียงราย คือ ในพื้นที่วจิ ยั พบว่านักวิจยั ชาวบ้าน และผูน้ าชุมชน มีบทบาทสาคัญใน
ช

การสร้างการสื่ อสารภายในชุ มชนและสาธารณะ ผ่านกิจกรรมงานวิจยั ท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน
ข้อค้นพบจกงานวิจยั คือ พบชนิดพันธุ์ปลา 38 ชนิ ด และสัตว์น้ า 2 ชนิ ด เครื่ องมือหาปลาพื้นบ้าน
10 ชนิด พืชอาหาร 42 ชนิด แมลงและสัตว์เศรษฐกิจประเภทตัวต่อ และผึ้ง ชาวบ้านแบ่งประเภทตัวต่อที่
อาศัยอยูใ่ นโพลงใต้ดิน 4 ชนิ ด ตัวต่อที่สร้ างรังบนต้นไม้ 7 ชนิ ด และผึ้ง 3 ชนิ ด การศึกษาโครงสร้างป่ า
ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริ มาณการเก็บกักคาร์ บอนของป่ า
ชุ่มน้ า พบความหลากหลายของชนิ ดต้นไม้มีความสมบูรณ์ ในแง่ของโครงสร้ างการกระจายตามขนาดชั้น
ความโตครบทุกชั้นและมีศกั ยภาพในการเก็บกักคาร์ บอน 3.42 ตันต่อไร่ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ชุ่มน้ านี้เป็ นพื้นที่อื่นๆ จะส่ งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซต์ กว่า 12.53 ตันต่อไร่ ของคาร์ บอน
ไดออกไซต์เทียบเท่า
ข้อเสนอจากงานวิจยั 1.เสนอให้มีการรางวัดที่ดินสาธารณะพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก และหนองน้ า ใน
ส่ วนที่เหลื ออยู่ในปั จจุบนั ทั้งหมด และขึ้นทะเบียนหนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล) ในนามร่ วมกัน 5
หมู่บา้ นของตาบลยางฮอม 2.ตรวจสอบการออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินที่ทบั ซ้อนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่า
ก้อดป่ าแฝก 3.ฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าสาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกและหนองน้ า 4.จัดเวทีนาเสนอข้อค้นพบจากงานวิจยั
เพื่อนาเสนองานวิจยั ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาควิชาการในจังหวัดเชียงราย
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา การแก้ไขปั ญหาพื้นที่ชุ่มน้ าของพื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกและพื้นที่ชุ่ม
น้ าตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ าในลุ่มน้ าอิงตอนล่าง มีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการติดตามอย่างยาวนาน เพื่อให้เกิดข้อมูลเชิ งเปรี ยบเทียบเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่ ง
จาเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ จะมี ก ระบวนการวิจยั แบบท้องถิ่ นที่ ช าวบ้า นเข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการจัดเก็ บ ข้อมู ล เชิ ง
งานวิจยั และมีหน่วยงานที่ติดตามอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การแก้ไขปั ญหาเรื่ องที่ดินสาธารณะที่เป็ นพื้นที่
ชุ่มน้ าที่กาลังลดลงอย่างต่อเนื่ องจึงต้องมีกลไกระดับรัฐ เชิ งนโยบายในการออกมาตรการคุม้ ครองพื้นที่ใช้
ข้อมูลงานวิจยั และการคานึ งถึงจารี ตประเพณี กฎระเบียบของชุ มชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายและ
การรั บรองสิ ทธิ ชุมชนร่ วมกัน นอกจากนั้นต้องส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้เกิ ดเครื อข่ายภาคประชาชนในการ
สร้างเครื อข่ายงานวิจยั ที่มีขอ้ มูลเชิงวิชาการเป็ นที่ยอมรับเพื่อวางแผนการฟื้ นฟูและแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน รวม
ไปถึงนาข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อทรัพยากรและประชาชนในลุ่มน้ าอิง
ข้อ เสนอแนะด้า นวิจ ัย เสนอให้น าแนวคิ ด และกระบวนการงานวิจ ัย ไทบ้า นเข้า มาปรั บ ใช้ใ น
กระบวนงานวิจยั ของชาวบ้านเนื่องด้วยกระบวนการเรี ยบเรี ยงเอกสารและการบันทึกข้อมูลยังมีขอ้ จากัดของ
ชาวบ้าน หากมีการออกแบบให้ชาวบ้านเป็ นนักวิจยั ควรมีผชู ้ ่วยนักวิจยั ที่ช่วยในกระบวนการอานวยความ
สะดวกการจัดเวทีประชุม เก็บข้อมูลรวมถึงการเรี ยบเรี ยงเอกสาร
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ชุ มชนที่มีวิถีการ
ผลิ ตและดําเนิ นชี วิตพึ่งพิง ลุ่ มนํ้าอิ ง และจากการขยายตัวของชุ ม ชนและการอยู่ในพื้นที่ เป้ า หมายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ชุ มชนจึงมีความเสี่ ยงและกําลังอยูใ่ นสภาวะการ
สู ญเสี ยที่ดินทั้งที่ดินส่ วนบุคคลและที่ดินสาธารณะของชุ มชน ซึ่ งที่ดินเป็ นฐานทรัพยากรในการดํารงชี วิต
และใช้ ร่ วมกั น ในที่ ดิ น สาธารณะ ปั จจุ บ ั น เกิ ด การบุ ก รุ กยึ ด ที่ ดิ น และระบบผู ก ขาดการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติโดยกลุ่มทุนและรัฐ ภายใต้นิยามการพัฒนาช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาชุ มชนบริ เวณลุ่ม
แม่น้ าํ อิงต่างได้รับผลจากนโยบายการพัฒนาประเทศ เช่ น โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษ โครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายแดน การสร้างสะพานมิตรภาพแห่ งที่ 4 ไทย-ลาว (เชี ยงของ) เกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะ
การปลูกกล้วยหอมและยางพารา การก่อสร้ างประตูระบายนํ้าเพื่อการจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าอิง โครงการรถไฟ
รางคู่เด่นชัย-เชียงของ เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-พะเยา-เชียงราย-เชี ยงของ โครงข่ายทางถนนเพื่อสนับสนุ น
สะพานข้ามแม่น้ าํ โขงแห่ งที่ 4 เชียงของ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกในลุ่มนํ้าอิงเส้นทาง R3A ผ่าน
อําเภอจุน มายังจังหวัดพะเยา (ตัดผ่านทุ่งลอ) เส้นทาง R3A คุนหมิง-บ่อหาน(จีน)-บ่อเต็น-ห้วยทราย(สปป.
ลาว)-เชี ยงของ-กรุ งเทพฯ(ไทย) การก่อสร้ างของบริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัดมหาชน ศูนย์รับซื้ อ
และแปรรู ปยางพารา อําเภอขุนตาล จังหวัด เชี ยงราย และกลุ่ มบริ ษทั ซี พีที่ยึดพื้นที่สาธารณะของชาวบ้าน
กว่า 2,000 ไร่ เขตพื้นที่ตาํ บลยางฮอม จังหวัดเชียงราย
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้าอิง เป็ นผลต่อเนื่ องมาจากโครงการพัฒนาอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ
โขง (Greater Mekong Sub-region - GMS) ในปี พ.ศ.2535 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาในพื้นที่ โดยโครงการ GMS
แม้จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ าํ โขงโดยตรง หากแต่เป็ นความร่ วมมือที่ใช้แม่น้ าํ โขงเป็ นจุดศูนย์กลาง
ในการประสานความร่ วมมือของ 6 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับแม่น้ าํ โขง อย่างไรก็ดี ภายใต้ความร่ วมมือ
ดังกล่าวประกอบด้วยประเทศที่เป็ นสมาชิ กอาเซี ยนอยู่ถึง 5 ประเทศ จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่าความร่ วมมือนี้ จะ
ส่ งผลกับอาเซี ยนในแง่มุมใดบ้าง นอกจากนี้ ในแง่บทบาทของประเทศมหาอํานาจในเอเชี ยโดยเฉพาะ
ประเทศจีนและญี่ปุ่นในความร่ วมมือ GMS นั้นจะเห็นได้วา่ บทบาทของสองประเทศดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ตามความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จ การค้า
อุตสาหกรรม การเกษตร การบริ การใน 6 ประเทศได้แก่ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ จีน
วางแผนยุทธศาสตร์ ยูนนานเป็ นเมืองหัวสะพานที่เชื่ อมโยงจีนกับประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีการ
สร้างสะพาน R3A R3B และการใช้เส้นทางนํ้าลําเลียงสิ นค้าผ่านแม่น้ าํ โขง ตามนโยบายจีน อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงรายจึงเป็ นพื้นที่หลักของการรองรับนโยบายภูมิภาคและระดับประเทศของไทย ทรัพยากรที่ดิน
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ในลุ่มนํ้าอิงซึ่ งเป็ นลุ่มนํ้าสาขาในประเทศไทยของแม่น้ าํ โขงจึงเป็ นพื้นที่ที่สาํ คัญภายใต้การรองรับการพัฒนา
ในอนุภูมิภาค และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในภาคเหนือของประเทศไทย
พื้นที่ลุ่มนํ้าอิงประกอบด้วย 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติด
กับชายแดนลาวและพม่า จึงเป็ นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ที่รองรับนโยบายการพัฒนาที่ได้กล่าวมา จึ งเป็ นสาเหตุ
หลักของการสู ญเสี ยที่ดินของชาวบ้านตลอดกว่า 20 ปี ที่ผา่ นมา โครงการและนโยบายต่าง ๆ ถือได้วา่ เป็ นภัย
คุ กคามหลักที่ทาํ ให้ที่ดินในลุ่มนํ้าอิง เกิ ดความต้องการเป็ นจํานวนมากของนักลงทุนและนักเก็งกําไรจาก
การค้าขายที่ดิน รวมถึงนโยบายการพัฒนาของรัฐที่จะต้องหาที่ดินเพื่อการพัฒนาและการลงทุนตามนโยบาย
ที่ได้กาํ หนดขึ้น อันจะเห็นได้จากตัวอย่างราคาที่ดินที่พุ่งสู งในพื้นที่อาํ เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากการ
เก็งกําไรและสะสมที่ ดินเพื่อขายของกลุ่ มทุ นต่าง ๆ ซึ่ งที่ ดินที่ ถู กขายกันเป็ นทอดๆหนึ่ งในนั้นเป็ นที่ ดิน
สาธารณะของชาวบ้า นซึ่ ง เป็ นที่ ดินหน้า หมู่ ที่ช าวบ้านใช้ร่วมกันมาอย่า งยาวนาน กระบวนการยึดที่ ดิน
สาธารณะของชาวบ้าน ส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้ นกับที่ดินริ มแม่น้ าํ อิง ในพื้นที่ที่เป็ นทําเลทองของนักลงทุนจึ งทวี
ความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อย ๆ ชาวบ้านในหลายหมู่บา้ นสู ญเสี ยที่ดินสาธารณะไปแล้วและอยู่ในช่วงของการ
ต่อสู ้ปกป้ องที่ดินของชาวบ้านอยูใ่ นขณะนี้ พื้นที่สาธารณะของชาวบ้านที่ถูกบุกรุ กและยึดที่ดินเป็ นที่ดินที่
เป็ นป่ าริ มนํ้า หรื อพื้นที่ชุ่มนํ้า เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ จดั การเรื่ องความต้องการการใช้น้ าํ ได้ดีมากกว่าในพื้นที่
อื่นๆ
“พื้นที่ ชุ่ มนํ้า” ในลุ่ ม นํ้าอิ งตอนล่ าง จากการสํารวจและทําข้อมู ลเบื้ องต้นพบพื้นที่ ชุ่มนํ้า ตั้งแต่
อําเภอเทิงถึงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 17 แห่งรวมเนื้อที่ 8,950 ไร่ ซึ่ ง “พื้นที่ชุ่มนํ้า” คือป่ าริ มแม่น้ าํ อิง
ที่มีน้ าํ ท่วมถึงในฤดูน้ าํ หลาก มีระบบนิเวศและคุณค่าที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวคือ มีพืชที่สามารถทนและปรับตัว
ต่อนํ้าท่วมได้นาน มีพืชเด่น เช่น ต้นชุ มแสง มะเคาะ ข่อย พืชเถาวัลย์ เป็ นแหล่งพันธุ กรรมพืชที่เฉพาะและ
สําคัญที่มีพ้ืนที่เหลือน้อยลง ที่สําคัญเป็ นแหล่งวางไข่และอนุ บาลตัวอ่อน และที่หากินสําคัญของปลาและ
สัตว์น้ าํ โดยเฉพาะปลาและสัตว์น้ าํ จากแม่น้ าํ โขงที่ ว่ายขึ้นมาในช่ วงนํ้าหลากเนื่ องจากแม่น้ าํ อิงเป็ นสาขา
สําคัญของแม่น้ าํ โขง นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีลกั ษณะเฉพาะและหลากหลายทั้ง
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลู กด้วยนม และแมลง รวมทั้งเป็ นที่รองรับสําคัญของนกอพยพชนิ ดต่างๆ เป็ น
พื้นที่ที่สัตว์ป่าจากบนดอยและป่ าบกลงมาใช้ประโยชน์ นอกจากป่ าประเภทต่างๆตามชนิ ดพันธุ์ไม้แล้ว
พื้นที่ชุ่มนํ้ายังมีระบบนิเวศย่อยต่างๆ เช่น หนอง คลอง อิงหลง บวก ฯลฯ
นอกจากคุณค่าทางระบบนิ เวศแล้ว ยังมีคุณค่าสําคัญต่อชุ มชนท้องถิ่นมายาวนานทั้งเรื่ องเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม ด้วยความอุดมสมบูรณ์ดงั กล่าวทําให้เป็ นพื้นที่ความมัน่ คงทางอาหารและ
รายได้ที่สําคัญ ทั้งจากพืชอาหารและสมุนไพรนานาชนิ ด ปลา แมลง ไม้ใช้สอยต่าง ๆ พื้นที่ชุ่มนํ้าเป็ นแก้ม
ลิงตามธรรมชาติที่ลดปั ญหานํ้าท่วมช่วงนํ้าหลากและเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็ นที่กกั เก็บคาร์ บอนที่สําคัญ
ของชุ มชน นอกจากนี้ ยงั มีความสําคัญในเรื่ องวัฒนธรรมความเชื่ อ ความทรงจําและความรู ้ สึกร่ วมของ
ชุมชน
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พื้นที่ชุ่มนํ้าตามที่กล่าวมา 17 แห่งนี้มีสถานะเป็ นที่ดินสาธารณะทั้งแบบที่มีหนังสื อสําคัญสําหรับที่
หลวง (นสล.)และไม่มีเอกสารใดๆ มีลกั ษณะเป็ นป่ าชุ มชนซึ่ งชาวบ้านได้เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันมา
ยาวนาน พื้นที่ที่มีกฎกติกาการใช้ร่วมกันและมีแนวเขตที่ดินที่ชาวบ้านร่ วมกันกําหนดขึ้นและประกาศใช้
ในชุมชนของตนเองจะมีความเสี่ ยงน้อยกว่าพื้นที่ที่ยงั ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลขอบเขตที่ชดั เจนรวมถึงแหล่งนํ้า
หนองนํ้าตามธรรมชาติในพื้นที่ของป่ าชุ่ มนํ้า ในพื้นที่อื่นๆของอีกหลายหมู่บา้ นที่กาํ ลังเผชิ ญปั ญหาอยู่ใน
ขณะนี้ ซึ่ งแนวทางของพื้นที่ท้ งั 17 แห่งนี้ได้ใช้กลไกของหมู่บา้ น กลไกของเครื อข่ายป่ าชุ่มนํ้า เครื อข่ายสภา
ประชาชนลุ่มนํ้าอิง ในการปกป้ องคุม้ ครองพื้นที่ชุ่มนํ้าและที่ดินสาธารณะ รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ทํางานร่ วมกัน ซึ่ งมีขอ้ ตกลงร่ วมกันว่าจะมีการใช้แนวทางข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น หรื อเทศบัญญัติ และการยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มนํ้าภายใต้ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรื ออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มี
ความสําคัญระหว่างประเทศ ได้ถูกกําหนดและตั้งชื่อตามชื่อสถานที่จดั ให้มีการประชุ มเพื่อรับรองอนุ สัญญา
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่ าน อนุ สัญญาดังกล่าวเป็ นข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาล ซึ่ งกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุ รักษ์แหล่งที่อยูอ่ าศัยที่
เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้า ที่ประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2541
เป็ นประเทศลําดับที่ 110 เพื่อเป็ นการปกป้ องพื้นที่ในระยะยาวต่อไป
พื้นที่ชุ่มนํ้าที่สุ่มเสี่ ยงต่อการบุกรุ กที่ยงั ไม่มีการทําข้อมูลและนอกเหนื อไปจาก 17 แห่ งที่ได้กล่าวมา
พื้นที่เหล่านั้นยังอยูใ่ นสถานะที่มีความเสี่ ยงที่จะหลุดมือจากชาวบ้านสู่ การผูกขาดและยึดที่ดิน พื้นที่เหล่านี้
ชาวบ้านในแต่ละหมู่บา้ นยังเข้าไปใช้ประโยชน์และดูแลรักษาอย่างเป็ นที่รู้กนั ของชาวบ้านในหมู่บา้ นนั้นๆ
เแต่ไม่ทราบจํานวนพื้นที่ และขอบเขตที่ ชัดเจน และขาดกฎระเบี ยบการใช้พ้ืนที่ จึ งเกิ ดปั ญหาการบุ กรุ ก
ครอบครอง มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งการจัดทําข้อมูลและขอบเขตที่ชดั เจนและกฎกติกาที่ชาวบ้านจะกําหนดจึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้ อง ฟื้ นฟู และการเข้าถึงทรัพยากรของชุ มชนท้องถิ่น รวมถึ งการการันตีว่า
ที่ดินเหล่านี้จะยังอยูใ่ นการดูแลของชาวบ้าน ไม่ถูกพรากหรื อยึดที่ดินเหล่านี้ไป
การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิ่ นเป็ นทางออกสําคัญที่จะทําให้ได้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ในการหาแนวทางในการปกป้ อง ฟื้ นฟู และเข้าถึ งทรัพยากรของชุ มชนท้องถิ่ นในลุ่มนํ้าอิง
ตอนล่าง จังหวัดเชี ยงราย และที่สําคัญยังเป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพของชุ มชนท้องถิ่ นจากการได้เข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั ที่จะมีประโยชน์ท้ งั การได้รับรู ้ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ และการได้พฒั นาทักษะด้านต่างๆเช่น
การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ การนําเสนอ และการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม บนความมุ่งหวังให้บรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่มีคนในชุ มชนเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์โดยตรงและเป็ นกลไกสําคัญในการบรรลุ
เป้ าหมายอย่างเป็ นรู ปธรรม
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1.2 คาถามวิจัย
1.2.1. รู ปแบบหรื อโมเดลพื้นที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงตอนล่างมีคุณค่าและความสําคัญต่อชุ มชนท้องถิ่น
ในพื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิงตอนล่าง มีลกั ษณะและองค์ประกอบอย่างไร ศักยภาพชุ มชนในวิถีการผลิ ตประเมิน
เป็ นรายได้ต่อปี มี จาํ นวนเท่าใด และรู ปแบบในลักษณะดังกล่ าวส่ งผลต่อวิถี ความเป็ นอยู่ของชุ มชนและ
ความสมดุลของทรัพยากรอย่างไรบ้าง และป้ องกันที่ดินหลุดมือจากเกษตรกรได้อย่างไร
1.2.2 ปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดความสําเร็ จหรื อสัมฤทธิ ผลในการพัฒนารู ปแบบการจัดการที่ ดินระบบ
เกษตรกรรมและทรั พยากรใช้ป ระโยชน์ พ้ื นที่ ชุ่ ม นํ้าของชุ มชนท้องถิ่ น ทั้งกลไกเชิ ง วัฒนธรรม ความรู ้
ท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย ตั้งแต่ระดับชุ มชนไปถึงระดับสากล ในพื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิงตอนล่าง
ในและการผลักดันสู่ การยอมรับในการเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้า อย่างสมดุลคืออะไร
1.2.3 ศึกษาช่ องว่างและอุปสรรคของการนํารู ปธรรมการจัดการที่ดินระบบเกษตรกรรมและการ
จัดการทรัพยากรในรู ปแบบพื้นที่ ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิ งตอนล่ าง ที่เกิ ดขึ้ นไปผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทาง
นโยบายและกฎหมาย
1.2.4 กระบวนการต่อสู ้ และวิธีการที่ชาวบ้านใช้ในการรักษาพื้นที่ชุ่มนํ้า ที่ดินสาธารณะ ของชุ มชน
ในช่วงที่ผา่ นมา
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการจัดการในรู ปแบบพื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิงตอนล่าง 17 หมู่บา้ นเป้ าหมาย ทั้งใน
ด้า นคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพื่ อ สร้ า งความมั่น คงในที่ ดิ น ทํา กิ น และเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนอย่า งยัง่ ยื น และสร้ า ง
กระบวนการถอดบทเรี ยนร่ วมกันระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งชุ มชนชาวบ้าน หน่ วยงานราชการ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาควิชาการ/NGO ในการทําความเข้าใจบทเรี ยนและประสบการณ์ การจัดการ
ระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่ าไม้ที่ดินของชุมชน
1.3.2 เพื่อสร้ างกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการในการหนุ นเสริ มศักยภาพของชุ มชนในการการ
จัดการระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่ าไม้ที่ดิน พื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิงตอนล่าง ของชุมชนในลักษณะของ
การวิจยั แบบมี ส่วนร่ วมที่ เป็ นกระบวนการทํางานร่ วมกันระหว่างตัวขับเคลื่ อนต่าง ๆ ทั้งชุ มชนชาวบ้าน
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาควิชาการ/NGO
1.3.3 เพื่อศึกษาช่องว่างและอุปสรรค และปั จจัยเอื้อหรื อเป็ นอุปสรรคในเชิ งนโยบาย กฎหมายที่มี
ผลต่ อ การจัด การที่ ดิ น ระบบเกษตรกรรมและทรั พ ยากรของชุ ม ชนพื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้า ลํา นํ้า อิ ง ตอนล่ า ง เช่ น
อนุสัญญาแรมซาร์ หรื ออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาชุดข้อเสนอที่จะนําไปใช้สนับสนุ น
ให้เกิดการทบทวนปรับปรุ งกฎหมายหรื อข้อบัญญัติใหม่ ให้สนับสนุ นและรองรับสิ ทธิ ชุมชน ตลอดจนการ
ผลักดันการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืนต่อไป
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1.4 ทบทวนเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 ลุ่มนํ้าอิง: ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ และคณะ เป็ นเอกสารงานเขียนประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ชุ มชนและกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสถานการณ์ ปัญหาที่เกิ ดขึ้นโดยมี เนื้ อหาใน
รายงาน เรื่ องแหล่ ง นํ้า พื้ นที่ ชุ่ ม นํ้า พันธุ์ ป ลาและสั ตว์น้ าํ ระบบการผลิ ตของชุ ม ชน การบริ หารจัดการ
ทรัพยากร ของชุมชนลุ่มนํ้าอิง
1.4.2 การจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง: โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา เป็ นเอกสารเรื่ องของคนนํ้าอิง
จากเทือกดอยหลวงสู่ สบอิง-โขง ที่กล่าวถึงพื้นที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิง การจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าโดยองค์กรชุ มชน
และปั ญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ชุ่มนํ้า
1.4.3 ป่ าชุ่มนํ้า ในลุ่มนํ้าอิงตอนล่างและการจัดการโดยชุ มชนท้องถิ่น : สมาคมแม่น้ าํ เพื่อชี วิต เป็ น
เอกสารที่ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับป่ าริ มนํ้าอิง 17 แห่ง ซึ่ งมีพ้ืนที่รวมประมาณ 8,590 ไร่ ในพื้นที่
ลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง ตั้งแต่อาํ เภอเทิง ถึงอําเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งจะสรุ ปให้เห็นตัวอย่างการจัดการ
และอนุ รัก ษ์พ้ื นที่ ชุ่ม นํ้า ของชุ มชนทั้ง 17 แห่ ง ในเรื่ อง 1.นิ เวศวัฒนธรรมลุ่ มนํ้า อิ ง 2.ความหมายและ
ความสําคัญของพื้นที่ชุมนํ้า (Wetland) 3.ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นและการจัดการป่ าชุ่ มนํ้าโดยชุ มชน 4.ภัยคุกคาม
พื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง
1.4.4 ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนํ้าอิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน หนังสื อ "ยุทธศาสตร์ การจัดการลุ่มนํ้าอิงอย่างยัง่ ยืน: ส่ งต่อมรดกทางธรรมชาติให้ลูกหลาน" เป็ น
เอกสารที่รวบรวมมุมมอง ความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนใน
ลุ่มนํ้าอิงมาร่ วมกันจัดทํายุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่ มนํ้าอิงอย่างบูรณาการโดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน ได้ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมาเป็ นหลัก ควบคู่กบั
การนําเป้ าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGS) มาเป็ นกรอบแนวคิดที่จะ
ผลักดันดําเนินการ เพื่อนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในทุกมิติโดยได้จดั ทํายุทธศาสตร์ จดั การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนํ้าอิง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ดา้ นการใช้ประโยชน์ในการบูรณาการเข้ากับแผนของ
หน่วยงานอันจะทําให้เกิ ดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของผูค้ นที่ได้พ่ ึงพิงแม่น้ าํ อิง หนองนํ้าและ แม่น้ าํ สาขาน้อย
ใหญ่ในการดํารงชีวติ ได้อย่างยัง่ ยืน เป็ นธรรม
1.4.5 การจัดการลุ่มนํ้าอิงอย่างมีส่วนร่ วมและยัง่ ยืน: ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ ชุมชนแห่ งภูมิภาค
เอเชียแปซิ ฟิกเป็ นเอกสารเรื่ องการจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ โดยชุ มชนและความร่ วมมือหลากหลายภาค
ส่ วน และรู ปแบบการจัดการเป็ นการผสมผสานองค์ความรู ้ในมิติทางความรู ้วิทยาศาสตร์ องค์ความรู ้ทอ้ งถิ่น
ด้านสังคม และระบบนิเวศ และวิถีวฒั นธรรม
1.4.6 ชุ ม ชนบ้า นงามเมื อง: การจัด การลุ่ ม นํ้า ย่อยและการปรั บ ตัว ต่ อการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็ นเอกสารที่นาํ เสนอพื้นที่ชุมชนเป้ าหมายในการปฏิบตั ิการเพื่อสร้างรู ปธรรม บทเรี ยน และองค์
ความรู ้ ในการจัดการทรัพยากรเพื่อขยายผลสู่ ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มนํ้า พื้นที่ รูปธรรมตัวอย่างด้านการจัดการ
พื้นที่ ลุ่ มนํ้าย่อยอย่า งเป็ นระบบ มี ก ารวิเคราะห์ สถานการณ์ และเตรี ยมรั บ มื อกับการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
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ภู มิ อากาศที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต โดยศึ ก ษารวบรวมข้อมู ล พื้ นฐาน สภาพเศรษฐกิ จสั ง คม รู ป แบบและ
บทเรี ยนการจัดการเขตอนุรักษ์ของชุมชน
1.4.7 เอกสาร มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องเรื่ องพื้นที่ชุ่มนํ้า

มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2543 เรื่ อง ทะเบี ยนรายนามพื้ นที่ ชุ่ม นํ้า ที่ มี
ความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ ของประเทศไทย และมาตรการการอนุ รัก ษ์
พื้นที่ชุ่มนํ้า
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 การทบทวนมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 1
สิ งหาคม 25543 เรื่ อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่ มีความสําคัญระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า โดยมีมติ 1. เห็นชอบต่อ
ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญของประเทศไทยโดยเพิ่มเติม 2. เห็นชอบต่อ
มาตรการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มนํ้า
 มติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2553 การรั บรองข้อตกลงการเป็ นพัน ธมิ ต ร
สําหรับการอนุ รักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของนกอพยพอย่างยัง่ ยืน
ในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย
 มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ขอทบทวนมติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2552 เรื่ องทบทวน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2543 เรื่ องทะเบียน
รายนามพื้นที่ ชุ่มนํ้าที่ มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ ของประเทศไทยและ
มาตรการการอนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มนํ้า ข้อ 10
1.4.8 อนุ สัญญาแรมซาร์ หรื ออนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า อนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า (Ramsar
Convention) หลักการและสาระสําคัญ ความหมายและความสําคัญของพื้นที่ชุ่มนํ้า อนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่ม
นํ้า และกลไกการจัดการในประเทศไทย ข้อปฏิบตั ิการเป็ นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า (แรมซาร์ )
1.4.9 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการและการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าธรรมชาติในประเทศไทย:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและบทบาท อํานาจ หน้าที่ขององค์กรภาครัฐบาล
และเอกชนที่เกี่ ยวข้องในการจัดการและการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าธรรมชาติ ในประเทศไทย ตลอดจนการมี
มาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมในการจัดการและการอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าธรรมชาติ รวมไปถึ งการจัด
โครงสร้าง และกําหนดบทบาท อํานาจ หน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสมในการจัดการ และ
การอนุ รักษ์พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าธรรมชาติในระดับต่าง ๆ ของประเทศไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องตาม
อนุ สัญญาแรมซาร์ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า กฎหมายที่เกี่ ยวข้องในการจัดการ และการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า
ธรรมชาติ ของประเทศไทยในปั จจุ บ นั ยังมี ลกั ษณะที่ จาํ กัด และขาดความชัดเจน ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งในการจัดการและการอนุ รัก ษ์พ้ื นที่ ชุ่ ม นํ้า ธรรมชาติ ข าดประสิ ท ธิ ภาพอย่า งจริ ง จัง
กล่าวคือ สภาพของกฎหมายที่ใช้ในการจัดการและการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าธรรมชาติในประเทศไทย โดย
ส่ วนใหญ่น้ นั มีเจตนารมณ์ของกฎหมายในการใช้ประโยชน์ควบคู่กบั การอนุ รักษ์มากพอสมควร แต่ปรากฏ
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ว่ากฎหมายก็ยงั ขาดความชัดเจนและความเหมาะสมในการจัดการและการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าธรรมชาติอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ง กฎหมายบางฉบับ มี เ จตนารมณ์ มุ่ ง เน้นในด้า นการใช้ป ระโยชน์ จากพื้ นที่ ชุ่ ม นํ้า
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียวการอนุ รักษ์ควบคู่ไปด้วย ตลอดจนองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
และการอนุ รัก ษ์พ้ื นที่ ชุ่ ม นํ้า ธรรมชาติ มี ล ัก ษณะที่ ซ้ ําซ้อนกันในบทบาท อํา นาจ หน้า ที่ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ๆ สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้การจัดการและการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าธรรมชาติภายใต้กรอบของ
กฎหมายในประเทศไทยขาดประสิ ทธิ ภาพและไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั
จึงเสนอแนะให้ปรับปรุ ง แก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการจัดการและการอนุ รักษ์พ้ืนที่
ชุ่ มนํ้าธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ชุ่มนํ้าธรรมชาติ ของประเทศไทย อี กทั้งการจัดให้มีองค์กรใน
รู ป แบบของคณะกรรมการระดับ ชาติ ใ นระดับ นโยบายแห่ ง ชาติ และในระดับ พื้ น ที่ โดยมี โ ครงสร้ า ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ภาครั ฐและภาคเอกชนทํา หน้าที่ ในการกําหนดแผนงาน และการดําเนิ นการตาม
แผนปฏิบตั ิการเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับอนุสัญญาแรมซาร์ ตามหลักการใช้อย่างชาญฉลาด
ด้วย
1.4.10 โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทย ปี 2558: สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็ นเอกสารนําเสนอรู ปแบบการติดตามตรวจสอบพื้นที่ชุ่มนํ้า
ผลการศึกษาสถานภาพและการประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มนํ้าประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทยโดยแบ่งเป็ น
แต่ละพื้นที่ลุ่มนํ้า จํานวน 25 แห่ ง การประเมินประสิ ทธิ ภาพของการดํา เนิ นงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2543 เรื่ อง ทะเบียนรายนาม
พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า
และนําเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการพื้นที่ ชุ่มนํ้าของประเทศไทย ในการ
จัดทํารายงานได้แบ่งออกเป็ น 7 บท
บทที่ 1 เพื่อนําเสนอสาระสําคัญของโครงการ
บทที่ 2 เพื่อนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
บทที่ 3 เพื่อนําเสนอผลการศึกษาสถานภาพของพื้นที่ชุ่มนํ้า
บทที่ 4 เพื่อนําเสนอผลติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2543 เรื่ อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุ รักษ์พ้นื ที่ชุ่มนํ้า
บทที่ 5 เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทย
บทที่ 6 เพื่อนําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อโครงการ
บทที่ 7 เพื่อนําเสนอบทสรุ ปของโครงการ
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1.5 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
1.5.1 อนุ สัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรื ออนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ ได้ถูกกําหนดและตั้งชื่ อตามชื่ อสถานที่จดั ให้มีการประชุ มเพื่อรับรองอนุ สัญญาเมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่ าน อนุ สัญญาดังกล่าวเป็ นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่ ง
กําหนดกรอบการทํางานสําหรับความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุ รักษ์แหล่งที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นพื้นที่ชุ่ม
นํ้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ชุ่มนํ้า
1.5.2 การจัดการที่ดินโดยชุมชน คือ รู ปแบบการจัดการวิถีการผลิต วิถีวฒั นธรรม ระบบเกษตร ที่
สอดคล้องกับบริ บทพื้นที่ และระบบนิเวศน์ ที่มีการรับรองสิ ทธิ ชุมชนและชุ มชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ทุกระดับ
1.5.3 ระบบเกษตร คือ ระบบการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีวฒั นธรรมและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ที่
สามารถสร้างความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้คนในชุมชนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่คาํ นึ งถึงความยัง่ ยืน
ของคนและทรัพยากร
1.5.4 การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน คือ รู ปแบบการจัดการระบบการผลิต ระบบการเกษตร ระบบ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ที่สองคล้องกับการดําเนินชีวติ และพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุ มชน โดยชุ มชนเป็ น
แกนหลักในการออกแบบการจัดการ ที่ตระหนักและให้ความสําคัญกับสิ ทธิ ชุมชนในการจัดการทรัพยากร
1.5.5 สิ ท ธิ ชุ ม ชนกับ เป้ า หมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน (Community Rights with Sustainable
Development Goals) คือ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่มาจากการสังเคราะห์ชุมชน เพื่อกําหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาที่นาํ ไปสู่ ความยัง่ ยืนโดยกําหนดจากประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับข้อเสนอจากชุ มชนสู่ การ
ยอมรับในระดับนโยบาย
1.5.6 รู ปแบบกรรมสิ ทธิ์ ร่วม คือ สิ ทธิ ชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ (Collective
Rights)
1.6 ขอบเขตการศึกษา
1.6.1 พื้นที่ดาเนินการ ลุ่มนํ้าอิงแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนคือ ลุ่มนํ้าอิงตอนบน ซึ่ งเดิมมีพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่
ถูกกําหนดให้มีความสําคัญระดับนานาชาติ หรื ออนุ สัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) 2 แห่ ง คือ กว๊าน
พะเยาและหนองเล็งทราย ลุ่มนํ้าอิงตอนกลาง มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มซึ่ งเอื้อให้เกิดพื้นที่ชุ่มนํ้า
ประเภทหนองนํ้า ร่ องนํ้า ป่ าริ มนํ้า ที่มีความสําคัญต่อระบบนิ เวศลุ่ มนํ้าและการหาอยู่หากิ นของชาวบ้าน
พบว่าพื้นที่ตอนกลางเป็ นแหล่งผลิ ตข้าวที่สําคัญของจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชี ยงราย และลุ่มนํ้าอิ ง
ตอนล่าง ซึ่ งพบพื้นที่ชุ่มนํ้าอยูต่ ลอดลํานํ้าตั้งแต่ อําเภอเทิงถึงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การวิจยั ในครั้งนี้ เลือกพื้นที่ลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง ในพื้นที่ตาํ บลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย
เขตการปกครองตําบลยางฮอมมีท้ งั หมด 21 หมู่บา้ น โดยจะเลือกเฉพาะหมู่บา้ นที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้าติดริ มแม่น้ าํ อิง
17 หมู่บา้ นเป็ นพื้นที่การทําวิจยั คือ บ้านงามเมือง บ้านนํ้าแพร่ หมู่4 หมู่14 และหมู1่ 9 บ้านป่ าบงนํ้าล้อม บ้าน
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ทุ่งศรี เกิด บ้านป่ าแดง หมู่2 และหมู่16 บ้านห้วยหลวง หมู่5 หมู่6 บ้านชมพู หมู่20 บ้านยางฮอม หมู่8 หมู่
12 และหมู1่ 7 บ้านห้วยสัก หมู่9 และหมุ่15
สาเหตุในการเลือกพื้นที่ 17 หมู่บา้ นนี้ เนื่ องจาก 1) เป็ นพื้นที่ตวั อย่างที่ชดั เจนกรณี การเข้าถึงพื้นที่
ชุ่มนํ้าของชุ มชน โดยเฉพาะกรณี ปัญหาจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ การปลูกพืชเชิ งเดี่ยว และการขยายกิจการที่
ส่ งผลต่อพื้นที่ชุ่มนํ้า 2) ความพร้อมและความต้องการของชุมชน ในจํานวน 17 หมู่บา้ นนี้ มี 3 หมู่บา้ นคือ
บ้านงามเมือง บ้านป่ าบง และบ้านทุ่งศรี เกิด ได้จดั ทําข้อมูลและแนวทางในการจัดการพื้นที่เบื้องต้นไปแล้ว
ซึ่ งหมู่บา้ นทั้งสามสามารถเป็ นตัวอย่างและเป็ นพี่เลี้ ยงให้อีก 14 หมู่บา้ นได้ 3) แผนความร่ วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับชุ มชน ซึ่ งเราได้มีการทํางานร่ วมกับชุ มชนเรื่ องนี้ มา 3 ปี แล้วและได้มีแผน
ร่ ว มกัน ในการหาแนวทางอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ นฟู พ้ื น ที่ ชุ่ ม นํ้า โดยเฉพาะการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นพื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้า
ระดับประเทศ ซึ่ งยังขาดงบประมาณในการสานต่อ และ 4) เราได้มีการหารื อเบื้องต้นกับเทศบาลตําบล
ยางฮอมในการผลักดันเทศบัญญัติเพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรท้องถิ่น
1.6.2 ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย
 ทีมวิจยั และทีมวิจยั ชุ มชน
 ผูน
้ าํ ชุมชน ผูแ้ ทนเครื อข่ายในพื้นที่ ชุมชนและองค์กรชุมชน ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
 หน่ วยงาน/องค์กรที่เกี่ ยวข้อง เช่ น สมาคมแม่น้ าํ เพื่อชี วิต โฮงเฮียนนํ้าของ ตัวแทน
ภาคีทอ้ งถิ่นท้องที่ ภาคีวชิ าการ ที่ปรึ กษา ฯลฯ
1.6.3 ช่วงเวลาที่สนใจศึกษา
ช่ ว งเวลาตามพัฒ นาการของการจัด การที่ ดิ น โดยชุ ม ชน ในช่ ว งก่ อนมี ก ารประกาศการพัฒ นา
โครงการพัฒนาอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง (Greater Mekong Sub-region - GMS) ในปี พ.ศ.2535 และหลังจาก
ประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2541 ที่ชุมชนมีการ
จัดการที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มนํ้าและมีการติดตามการกําหนดนโยบายการพัฒนาในพื้นที่เพื่อปรับตัว
และพัฒนาข้อเสนอให้ฝ่ายนโยบายเพื่อรักษาระบบนิ เวศน์และปกป้ องที่ดินทํากินและที่อยูอ่ าศัยของชุมชน
และช่วงเวลาก่อนและหลังจากการประกาศการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและนโยบายเขตเศรษกิจพิเศษ ช่วงเวลา
20 ปี ตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบนั
1.6.4 ประเด็นศึกษา
กลไกในการนํามาใช้เพื่อการเข้าถึงของชุ มชนท้องถิ่นมีต้ งั แต่ระดับชุ มชนไปจนถึงระดับสากล ใน
ระดับชุมชน ชุมชนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กบั พื้นที่ชุ่มนํ้ามายาวนานมีการสร้างความรู ้ทอ้ งถิ่นเกี่ยวข้องกับ
ป่ าหลายระดับทั้งในระดับความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละชนิ ด ความรู ้ในระดับการจัดการทรัพยากร ความรู ้
ในเชิ งสังคม และความรู ้ในเชิ งความเชื่ อ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญของกลไกในระดับชุ มชน ในระดับลุ่มนํ้ามี
กลไกหลายอย่าง เช่ น เครื อข่ายท้องถิ่ น แผนงานหรื อกฎระเบี ยบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น อําเภอ
หรื อจังหวัดอย่างคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชี ยงรายในระดับประเทศมีกลไก เช่ น คณะกรรมการ
พื้นที่ชุ่มนํ้าแห่ งชาติ กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มนํ้า กฎหมายเรื่ องที่ดินและป่ าชุ มชน ฯลฯ ในระดับ
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สากลมีกลไกที่สําคัญ เช่ น อนุ สัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) การที่จะให้ได้แนวทางและกลไกที่
เหมาะสมต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ บทที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็ น
ผูร้ ู ้สาํ คัญ
การวิจยั นี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม ซึ่ งการออกแบบการวิจยั นี้ หนึ่ง จะออกแบบ
ร่ วมกับชุ มชน สอง การสังเคราะห์โครงการวิจยั ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ
พื้นที่ชุ่มนํ้ากับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิต ความรู ้ ความมัน่ คงทางอาหารจากที่ดินพื้นที่ชุ่มนํ้า สาม การ
จัดทําแนวเขตที่ชดั เจนของที่ดินสาธารณะของชุ มชน เพื่อนําข้อมูลต่าง ๆ ไปผลักดันเชิ งนโยบาย อีกทั้งการ
วิจยั นี้เน้นการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ท้องถิ่นให้มีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย เพื่อเป็ นกลไกในการติดตามการ
เปลี่ ยนแปลง และพัฒนาลุ่มนํ้าอิงอย่างยัง่ ยืน ในนามสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง และ สี่ การสื่ อสารภายใน
ชุ ม ชนและสาธารณะผ่า นการจัดทํา สารคดี คริ ป วิดีโอ หรื อเอกสารอย่า งง่ า ย ที่ จะสื่ อสารงานวิจยั อย่า ง
ต่อเนื่อง
1.6.5 วิธีการดาเนินงานวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย
 การเตรี ยมความพร้อมทีมวิจยั
ชุ มชนและนักวิจยั พื้นที่เปิ ดเวทีระดมความคิดเห็ นร่ วมกัน เพื่อเสนอแนะรู ปแบบและกระบวนการ
ศึกษาที่อยากเห็น รวมถึ งเสนอแนะภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อนําไปสู่ การศึกษาข้อมูลใน
ชุมชน โดยคัดเลือกตัวแทนคนในชุมชนที่เข้ามาเป็ นนักวิจยั ชุ มชน ชุมชนละ 8-10 คนเพื่อเป็ นแกนหลักใน
การลงพื้นที่ศึกษาในเก็บข้อมูล โดยนักวิจยั ชุ มชนจะได้ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพในการเป็ นนักวิจยั ชุมชน
โดย มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ และที่ปรึ กษาเป็ นผูอ้ บรมพัฒนาศักยภาพให้
โดยนักวิจยั ชุมชนจะได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการกําหนดแผนงาน การฝึ กทักษะเบื้องต้นเกี่ ยวกับ
วิธีศึกษารวบรวมข้อมูล การออกแบบและเรี ยนรู ้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล และกระบวนการการสังเคราะห์
ข้อมู ลร่ วมกัน เพื่อการนําข้อมู ลไปพัฒนาข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่ อนทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
โดยมีทีมวิจยั มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ และทีมที่ปรึ กษาเป็ นภาคียทุ ธศาสตร์
 การจัดเวทีช้ ี แจงการดําเนิ นการและการวางแผนและการเก็บข้อมูล
นักวิจยั ชุ มชน นักวิจยั มูลนิ ธิพฒั นาภาคเหนื อและที่ปรึ กษา ร่ วมจัดเวทีทาํ ความเข้าใจในโครงการ
และกระบวนการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในชุ มชน เพื่อชี้ แจงการดําเนิน
โครงการให้ทุกภาคส่ วนมี ความเข้าใจ รวมถึ งรับฟั งข้อเสนอแนะในการดําเนิ นการศึ กษาเก็บข้อมู ล และ
กําหนดแผนปฏิบตั ิงานการเก็บข้อมูลในชุมชนร่ วมกัน
กระบวนการมีส่วนร่ วมของนักวิจยั ชุ มชน นักวิจยั มูลนิ ธิพฒั นาภาคเหนื อและที่ปรึ กษา ในวางแผน
ออกแบบการลงพื้นที่ เก็บข้อมูล พัฒนาเครื่ องมือ แบ่งบทบาทหน้าที่และการประสานความร่ วมมือกับทุ ก
ภาคส่ วน และพัฒนาและกําหนดแผนปฏิบตั ิการการทํางานตลอดโครงการ
การลงพื้นที่เก็บข้อมู ลโดยนักวิจยั ชุ มชน เช่ นการจัดสนทนากลุ่มในพื้นที่ เพื่อรวบรวมพัฒนาการ
และรู ป แบบการผลิ ต การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ มแกนนํา ที่ ขบั เคลื่ อนเช่ น ผูน้ ําท้องถิ่ น ผูน้ ํา ท้องที่ ผูน้ ําเครื อข่ า ย
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ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ เป็ นต้น การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินรายได้ชุมชนจากแบบสอบถามโดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
ในชุมชนตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และการสื บค้นข้อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
 การประชุ มประมวลสรุ ปข้อมูล คืนข้อมู ลและเพิ่มเติมข้อมูล
การประชุ ม สรุ ป ร่ ว มกัน ของนัก วิ จยั ชุ ม ชน นัก วิ จ ัย มู ล นิ ธิ พ ฒ
ั นาภาคเหนื อ และที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ
ประมวลสรุ ป ข้อ มู ล จากการเก็ บ ข้อ มู ล ชุ ม ชน ชุ ด บทเรี ย น ข้อ เสนอแนะและปั ญ หาอุ ป สรรค ของการ
ดํา เนิ นการในชุ ม ชนกรณี ศึก ษาเพื่ อพัฒนาชุ ดข้อมู ล และเตรี ย มข้อมู ล นําไป รายงานความก้า วหน้า เมื่ อ
โครงการดําเนินการไปถึงครึ่ งระยะทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของ
ชุมชนในชุมชนกรณี ศึกษา
เวทีคืนข้อมูลในชุมชนกรณี ศึกษา เพื่อรายงานความก้าวหน้ารวมทั้งรับฟั งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อ
การพัฒนาชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ข้ ึน เตรี ยมพร้อมการนําเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนาความร่ วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการทํางานการจัดการที่ดินในพื้นที่
1.6.6 เวทีเสนอบทเรียนและการประสานความร่วมมือกับภาคีระดับพื้นที่
การจัดเวทีเสนอข้อมู ลและผลการศึ กษาเบื้องต้นกับหน่ วยงานภาคี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
รู ปธรรมการทํางานหรื อการแก้ปัญหาร่ วมกันอย่างยัง่ ยืนจากผลการศึกษา รู ปธรรมการทํางานและข้อเสนอ
ของชุมชน
1.6.7 เวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบาย
นําผลการศึ กษาร่ วมเสนอในการจัดเวที สาธารณะ ประเด็นปั จจัยความสําเร็ จการจัดการที่ดินใน
ชุมชน ข้อเสนอแนะปั ญหาอุปสรรคต่อฝ่ ายนโยบาย เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานสู่ การจัดการที่ดิน
อย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน และนําเสนอรู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินในพื้นที่ตน้ แบบ (Model) สู่ การรับรู ้
เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกันของสาธารณะ
1.6.8 การพัฒนาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
นัก วิจ ัย ชุ ม ชน นัก วิจ ัย มู ล นิ ธิ พ ฒ
ั นาภาคเหนื อ และที่ ป รึ ก ษา การประชุ มเพื่ อ ประมวลสรุ ปการ
ดําเนินการร่ วมกันเพื่อสรุ ปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
1.7 วิธีการดาเนินงานวิจัย
1.7.1 การทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์บทเรียนปัญหาอุปสรรค การทางานร่วมกัน
นักวิจยั ชุ มชน นักวิจยั มู ลนิ ธิพฒั นาภาคเหนื อและที่ ปรึ กษา ร่ วมทบทวนบทเรี ยนการทํางานการ
จัดการที่ดินในพื้นที่ เพื่อค้นหาปั จจัยที่ เป็ นปั จจัยสนับสนุ นและปั จจัยที่ เป็ นปั ญหาอุ ปสรรคต่อการจัดการ
ที่ดิน วิถีการผลิ ต ข้อกฎหมายและการเข้าถึ งการจัดการทรัพยากรเพื่อการวางแผนการเก็บข้อมู ลและการ
พัฒนารู ป ธรรมที่ เหมาะสมในการจัดการที่ ดินระบบเกษตรกรรม และทรั พ ยากรอย่า งยัง่ ยืนโดยชุ ม ชน
(Model) โดยใช้กระบวนการ Problem tree (ต้นไม้ปัญหา) หรื อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot analysis) เพื่อ
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วิเคราะห์ศกั ยภาพและฐานการทํางานเดิมของชุมชน ควบคู่กบั การศึกษาเอกสารข้อมูลมือสอง และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดรู ปแบบและแผนงานการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน
1.7.2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนและการเก็บข้อมูล
การศึ ก ษาตามโครงการนี้ เป็ นการศึ ก ษาวิจยั เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร บนฐานคิ ด การแสวงหาความรู ้ และ
แนวทางที่นาํ ไปสู่ การแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิ ญ โดยสร้ างกระบวนการการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน โดยให้น้ าํ หนักใน
การสร้ างรู ปแบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพสร้ างความรู ้ ใหม่โดยคนในชุ มชนเป็ นผูร้ ่ วมปฏิ บตั ิการ
หลัก โดยการเสริ มศักยภาพนักวิจยั ชุ มชนเพื่อตอบโจทย์การวิจยั ที่ทาํ โดยคนในชุ มชนและสามารถนําผล
การศึกษาไปขับเคลื่อนประเด็นในชุ มชนได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่นการใช้กระบวนการตามหลักแนวคิด
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อท้องถิ่น หรื อรู ปแบบการวิจยั ไทบ้าน เป็ นต้น
โดยการพัฒ นาศัก ยภาพทั้ง ในส่ ว นการทํา ความเข้า ใจ การพัฒ นาเครื่ องมื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)การวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง การสังเกต การสํารวจและการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสรุ ปผลเพื่อนําไปออกแบบการ
เก็บข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้ในชุ มชนตามบริ บทของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนผูน้ าํ ท้องถิ่ น
ท้องที่ ผูน้ าํ ทางวิถีวฒั นธรรม และภาคีที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูล โดยการพัฒนานักวิจยั ชุ มชน โดยมีนกั วิจยั ชุ มชนหลักชุ มชนละ2คนและผูช้ ่ วยเก็บ
ข้อมูลชุมชนละ8 คนรวมชุมชนละ 10 คนเพื่อทําความเข้าใจเครื่ องมือ กระบวนการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การสังเกต การสํารวจ และให้นกั วิจยั ชุ มชนลงเก็บข้อมูลตามกระบวนการตามแผนงานที่วางร่ วมกัน และ
สรุ ปผลการเก็บข้อมูลกับนักวิจยั และทีมที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลชุมชนร่ วมกัน
1.7.3 การรายงานความก้าวหน้าและคืนข้อมูล และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
การประชุ มสรุ ปผลจากการเก็บข้อมู ล เพื่อตรวจสอบความถู กต้อง และสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในชุมชน รวมถึงให้ชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเสนอแนะทั้งในประเด็นรู ปธรรมการ
ทํางานพื้นที่ และประเด็นที่เกี่ ยวช้อง รวมถึ งแลกเปลี่ ยนประเด็นข้อกฎหมายนโยบายที่เกี่ ยวข้องกับทีมที่
ปรึ ก ษาและภาคี ยุ ท ธศาสตร์ ด้า นกฎหมายและนโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ พัฒ นาเป็ นชุ ด ข้อ มู ล รู ป แบบที่
เหมาะสมในการจัดการที่ดินในพื้นที่ตน้ แบบ (Model) ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เตรี ยมเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ในระดับพื้นที่ต่อไป
1.7.4 การประมวลสรุปผลการศึกษาเพื่อพัฒนา Model ต้นแบบ
การประมวลสรุ ปกระบวนการทํางานทั้งหมดเพื่อพัฒนาชุ ดข้อมูลเพื่อเสนอผลการศึกษารู ปแบบที่
เหมาะสมในการจัดการที่ ดินในพื้นที่ตน้ แบบ (Model) เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างชุ มชนพื้นที่
ศึกษา และหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนําเสนอชุ ดข้อมูลเพื่อความเข้าใจในประเด็นการขับเคลื่อน
การจัดการที่ดินโดยชุ มชนให้เป็ นที่รับรู ้และเข้าใจมากขึ้นกับสาธารณะเพื่อตอบโจทย์เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยังยืน ผ่านกิ จกรรมกิ จกรรมบวชป่ าสื บชะตาแม่น้ าํ และพัฒนาชุ ดข้อมูลการสื่ อสารเป็ นสื่ อเคลื่อนไหวเพื่อ
สื่ อสารสาธารณะ
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1.7.5 การนาชุดความรู้เสนอต่อสาธารณะ
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเสนอผลการศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินในพื้นที่ตน้ แบบ
(Model) เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชุ มชนพื้นที่ศึกษา และหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
นําเสนอชุดข้อมูลเพื่อความเข้าใจในประเด็นการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินโดยชุมชนให้เป็ นที่รับรู ้และเข้าใจ
มากขึ้นกับสาธารณะ และชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริ บทของปั ญหาและพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อนําไปเป็ นต้นแบบหรื อ
นําไปประยุกต์แล้วนําไปบริ หารจัดการในพื้นที่ของตนเอง
1.7.6 การเสนอ Model เพื่อการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การนําชุดผลการศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินในพื้นที่ตน้ แบบ (Model) เพื่อเสนอชุด
บทเรี ยนข้อท้าย ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนิ นการทั้งในด้านระบบการผลิตและข้อกฎหมายที่เป็ นอุปสรรค
เพื่อเสนอต่อกลไกระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงกลไกที่ชุมชนมีการขับเคลื่อนและมีการรองรับ
จากรัฐบาล เช่น อนุ สัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรื ออนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนร่ วมกับสมาคมแม่น้ าํ เพื่อชี วิต และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ น
ธรรม (P-MOVE) เป็ นต้น
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บทที่ 2
กระบวนการวิจัย
โครงการ “แนวทางการเข้าถึง ปกป้ อง และฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มนํ้าของชุ มชนท้องถิ่นในลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง
จังหวัดเชียงราย” มีกระบวนการทําวิจยั ดังนี้
2.1 ก่อนดาเนินโครงการวิจัย (ช่วงพัฒนาโครงการ)
ก่อนการดําเนิ นการพัฒนาโครงการวิจยั สมาคมแม่น้ าํ เพื่อชี วิต ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายกองเลขาสภา
ประชาชนลุ่มนํ้าอิง ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมงานด้านการทําสํารวจข้อมูลพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง โดยพบว่า
พื้นที่ตาํ บลยางฮอม เป็ นพื้นที่ที่มีพ้นื ที่ชุ่มนํ้ากระจายตัวอยูใ่ น 17 หมู่บา้ นของตําบลยางฮอม ประกอบกับการ
หารื อร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลยางฮอม เรื่ องแนวทางการจัดทําข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น
กับการปกป้ องและยกระดับพื้นที่ ชุ่มนํ้าตําบลยางฮอมสู่ ขอ้ บัญญัติทอ้ งถิ่ น จึ งได้มีการจัดประชุ มตัวแทน
ชุ มชนตําบลยางฮอม เพื่อจัดทําข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ชุ่มนํ้า ในเดื อนสิ งหาคม 2561 ณ บ้านงามเมือง ตําบล
ยางฮอม จังหวัดเชี ยงราย ทําให้ทราบถึ งจํานวนพื้นที่ชุ่มนํ้า ขอบเขตพื้นที่ กฎกติกา และความต้องการของ
ชุ มชนต่อการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูพ้ืนที่ชุ่มนํ้าในตําบลยางฮอม นอกจากนั้นแล้วทําให้ทราบถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับ
พื้นที่ชุ่มนํ้าบ้านห้วยสักที่มีปัญหาความขัดแย้งและการสู ญเสี ยที่ดิน จากกรณี การบุกรุ กพื้นที่ของนายทุนและ
บริ ษทั เอกชนรายใหญ่ ได้ทาํ ให้กลุ่ มชาวบ้านห้วยสักโดยเฉพาะกลุ่มเลี้ ยงวัว ควาย เกิ ดการเผชิ ญหน้ากับ
บริ ษ ทั ดัง กล่ า วและมี ขอ้ กัง วลต่ อการใช้พ้ื นที่ ชุ่ ม นํ้าที่ เป็ นพื้นที่ ส าธารณะของชุ มชน ซึ่ งมี แนวโน้ม ที่ จะ
นําไปสู่ ความรุ นแรงและเกิดการยึดที่ดินสาธารณะของชาวบ้านพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ในอนาคต
ช่ ว งต้น ปี 2562 สมาคมแม่ น้ ํา เพื่ อ ชี วิ ต และตัว แทนชาวบ้า นบ้า นงามเมื อ ง บ้า นห้ ว ยสั ก ได้
ประสานงานกับตัวแทนสหพันธ์ เกษตรกรภาคเหนื อ (สกน) เพื่อปรึ กษาหารื อเรื่ องการทํา โครงการวิจยั
ท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ปัญหาของชุมชนว่า ปั จจุบนั ชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนเรื่ องที่ดิน มี
ข้อกฎหมายและมติต่าง ๆ จํานวนมากมายแต่ทาํ ไม จึงไม่สามารถใช้ขบั เคลื่ อนและปกป้ องพื้นที่ที่เกิ ดข้อ
พิพาทตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ ยังมีความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยที่ดินภายใต้นโยบายการพัฒนา
ของรัฐอยูเ่ สมอ จึงเป็ นที่มาของการพัฒนาโครงการ“แนวทางการเข้าถึ ง ปกป้ อง และฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มนํ้าของ
ชุมชนท้องถิ่นในลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง จังหวัดเชี ยงราย” เพื่อทําการศึกษาข้อมูลพื้นที่ชุ่มนํ้าและที่ดินสาธารณะ
ของชุ มชนที่เสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยที่ดินสาธารณะจากการกําหนดนโยบายการพัฒนาในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงราย
เช่น เรื่ องการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนและระบบขนส่ งโลจิสติก
และการส่ งเสริ มพืชเศรษฐกิ จแปลงใหญ่ เป็ นต้น ทั้งนี้ โครงการวิจยั อยากจะศึกษาความเปลี่ ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้นเป็ นอย่างไร และได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาอย่างไรบ้างจึงมีความคิ ดเห็ นร่ วมกันว่าควร
พัฒนาเป็ นโจทย์การวิจยั การคุ ยในครั้งนั้นยังไม่ได้มีการตั้งทีมวิจยั มีเพียงตัวแทนชาวบ้านมาร่ วมประชุ ม
เท่านั้น
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จากนั้นได้มี ก ารพัฒนาโจทย์วิจยั ร่ วมกับ ที ม สัง เคราะห์ ข องสหพันธ์ เกษตรกรภาคเหนื อ (สกน)
ภายใต้ชุดโครงการ หลังจากได้ร่างโครงการวิจยั แล้ว ทีมวิจยั มีการนัดประชุ ม เพื่อนําเสนอแก่ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 การนําเสนอในครั้งนั้นได้รับฟั งข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ และทีมวิจยั ได้นาํ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวกลับมาปรับแก้โครงการวิจยั และส่ งกลับไปให้ทางสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) และได้อนุมตั ิโครงการ
2.1.1 ประเมินสถานการณ์ปัญหาพื้นที่
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนลุ่มนํ้าอิง ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ที่ไม่
สอดคล้องต่อความต้องการของพื้นที่ และชุ มชน ปั ญหาการลุ กพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ของชุ มชนโดย
บริ ษัท เอกชน หรื อแม้แ ต่ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากภัย ธรรมชาติ ล้ ว นแล้ว แต่ ส่ ง ผลกระทบกับ ชุ ม ชนทั้ง สิ้ น
โครงการวิจยั ชิ้ นนี้ ตอ้ งการศึกษาพื้นที่ที่ประสบปั ญหาในลุ่มนํ้าอิง โดยมุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิง
ตอนล่างเป็ นพื้นที่หลักในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยได้มีมติร่วมกันของคณะวิจยั กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
ตําบลยางออม พื้นที่เป้ าหมายพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่ากอดป่ าแฝก
2.1.2 พัฒนากรอบการวิจัยและกาหนดกรอบการวิจัย
 การค้นหารู ปแบบพื้นที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงตอนล่างมีคุณค่าและความสําคัญต่อชุ มชนท้องถิ่ น
ในพื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิงตอนล่างมีลกั ษณะและองค์ประกอบอย่างไร ศักยภาพชุ มชนในวิถี
การผลิตประเมินเป็ นรายได้ต่อปี มีจาํ นวนเท่าใด และรู ปแบบในลักษณะดังกล่าวส่ งผลต่อ
วิถี ความเป็ นอยู่ของชุ มชนและความสมดุ ลของทรั พยากรอย่างไรบ้าง และป้ องกันที่ดิน
หลุดมือจากชุมชนได้อย่างไร
 ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความสํา เร็ จ หรื อ สั ม ฤทธิ์ ผลในการพัฒ นารู ป แบบการจัด การที่ ดิ น และ
ทรัพยากร การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าของชุ มชนท้องถิ่น ทั้งกลไกเชิ งวัฒนธรรม ความรู ้
ท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย ตั้งแต่ระดับชุ มชนไปถึงระดับสากล ในพื้นที่ชุ่มนํ้า
ลํานํ้าอิงตอนล่าง ในและการผลักดันสู่ การยอมรับในการเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้า อย่างสมดุ ลคื อ
อะไร
 ศึกษาช่องว่างและอุปสรรคของการนํารู ปธรรมการจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรใน
รู ป แบบพื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้า ลํา นํ้า อิ ง ตอนล่ า ง ที่ เกิ ดขึ้ นไปผลัก ดัน ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
นโยบาย กฎหมาย และอนุสัญญาระดับนานาชาติ
 กระบวนการต่ อ สู ้ แ ละวิธี ก ารที่ ช าวบ้า นใช้ใ นการรั ก ษาพื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้า ที่ ดิ น สาธารณะของ
ชุมชนในช่วงที่ผา่ นมา
2.1.3 พัฒนาและออกแบบคาถามการวิจัย
 การทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์บทเรี ยนปั ญหาอุปสรรค การทํางานร่ วมกัน
นักวิจยั ชุมชนนักวิจยั มูลนิธิพฒั นาภาคเหนื อและที่ปรึ กษา ร่ วมทบทวนบทเรี ยนการทํางาน
การจัด การที่ ดินในพื้ นที่ เ พื่ อค้นหาปั จจัย ที่ เป็ นปั จจัย สนับ สนุ นและปั จจัย ที่ เป็ นปั ญหา
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อุปสรรคต่อการจัดการที่ ดิน ข้อกฎหมายและการเข้าถึ งการจัดการทรั พยากรเพื่อการวาง
แผนการเก็บข้อมูลและการพัฒนารู ปธรรมที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินและทรั พยากร
อย่างยัง่ ยืนโดยชุมชนเพื่อกําหนดรู ปแบบและแผนงานการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับบริ บท
ของชุมชน โดยปรับใช้กระบวนการงานวิจยั ไทบ้าน ที่มีนกั วิจยั เป็ นชาวบ้านเป็ นแกนกลาง
ในการทํางานวิจยั
การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชนและการเก็บข้อมูล
การศึกษาตามโครงการนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ บนฐานคิดการแสวงหาความรู ้
และแนวทางที่นาํ ไปสู่ การแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญ โดยสร้างกระบวนการการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
โดยให้น้ าํ หนักในการสร้ างรู ปแบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพสร้างความรู ้ใหม่โดย
คนในชุ มชนเป็ นผูร้ ่ วมปฏิบตั ิการหลัก โดยการเสริ มศักยภาพนักวิจยั ชุ มชนเพื่อตอบโจทย์
การวิจยั ที่ทาํ โดยคนในชุมชนและสามารถนําผลการศึกษาไปขับเคลื่อนประเด็นในชุ มชน
ได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่ นการใช้กระบวนการตามหลักแนวคิดการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
เพื่อท้องถิ่น หรื อรู ปแบบการวิจยั ไทบ้าน เป็ นต้น
โดยการพัฒนาศักยภาพทั้งในส่ วนการทําความเข้าใจ การพัฒนาเครื่ องมือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การเก็บข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ ม(Focus
Group)การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง การสังเกต การสํารวจและการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
การสรุ ปผลเพื่อนําไปออกแบบการเก็บข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้ในชุ มชนตามบริ บท
ของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนผูน้ าํ ท้องถิ่นท้องที่ ผูน้ าํ ทางวิถีวฒั นธรรม และภาคี
ที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูล โดยการพัฒนานักวิจยั ชุ มชน โดยมีนกั วิจยั ชุ มชนบ้านห้วยสักหมู่9 และหมู่
15 เป็ นตัวหลักโดยเลือกกลุ่มคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย กลุ่มหาปลา และกลุ่มเก็บหาของป่ าเป็ น
นักวิจยั ให้ขอ้ มูลและมีผชู ้ ่วยเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลชุมชนร่ วมกัน
การรายงานความก้าวหน้าและคืนข้อมูล และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
การประชุ มสรุ ปผลจากการเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถู กต้อง และสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันในชุมชน รวมถึงให้ชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเสนอแนะทั้ง
ในประเด็นรู ปธรรมการทํางานพื้นที่ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนประเด็นข้อ
กฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทีมที่ปรึ กษาและภาคียทุ ธศาสตร์ ดา้ นกฎหมายและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเป็ นชุดข้อมูลรู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินในพื้นที่ตน้ แบบ
การประมวลสรุ ปผลการศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบ
การประมวลสรุ ปกระบวนการทํางานทั้งหมดเพื่อพัฒนาชุ ดข้อมูลเพื่อเสนอผลการศึกษา
รู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินในพื้นที่ตน้ แบบ (Model) เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ระหว่างชุ มชนพื้นที่ ศึก ษา และหน่ วยงานและภาคี ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งนําเสนอชุ ด
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ข้อมูลเพื่อความเข้าใจในประเด็นการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินโดยชุ มชน ร่ วมกับภาคีสภา
ประชาชนลุ่มนํ้าอิง
 การนําชุ ดความรู ้เสนอต่อสาธารณะและการขับเคลื่อนสู่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อเสนอผลการศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการที่ดิน โดย
ร่ วมกับองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่ กลไกที่มีการรองรับ
สิ ทธิของชุมชน อันเป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน
2.1.4 กาหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
การวิจยั ในครั้งนี้เลือกพื้นที่ลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง ในพื้นที่ตาํ บลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย
เขตการปกครองตําบลยางฮอมมีท้ งั หมด 21 หมู่บา้ น โดยจะเลือกเฉพาะหมู่บา้ นที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้าติดริ มแม่น้ าํ อิง
17 หมู่บา้ นเป็ นพื้นที่การทําวิจยั คือ บ้านงามเมือง บ้านนํ้าแพร่ หมู่4 หมู่14 และหมู1่ 9 บ้านป่ าบงนํ้าล้อม บ้าน
ทุ่งศรี เกิด บ้านป่ าแดง หมู่2 และหมู่16 บ้านห้วยหลวง หมู่5 หมู่6 และหมู่20 บ้านชมภู บ้านยางฮอม หมู่8
หมู่12 และหมู1่ 7 บ้านห้วยสัก หมู่9 และหมู่15
สาเหตุในการเลือกพื้นที่ 17 หมู่บา้ นนี้ เนื่ องจาก 1) เป็ นพื้นที่ตวั อย่างที่ชดั เจนกรณี การเข้าถึงพื้นที่
ชุ่ ม นํ้าของชุ ม ชนกว่า 12 แห่ ง 2)ชุ ม ชนมี ความต้องการแก้ไ ขปั ญหา กรณี ความขัดแย้ง ของชุ ม ชนและ
บริ ษทั เอกชนในที่ดินสาธารณะของชุมชน 3) ความพร้อมของชุมชน ในจํานวน 17 หมู่บา้ นนี้ มี 3 หมู่บา้ น
คือ บ้านงามเมือง บ้านป่ าบง และบ้านทุ่งศรี เกิด ได้จดั ทําข้อมูลและแนวทางในการจัดการพื้นที่เบื้องต้นไป
แล้ว ซึ่ งหมู่บา้ นทั้งสามสามารถเป็ นตัวอย่างและเป็ นพี่เลี้ยงให้อีก 14 หมู่บา้ นได้ 4) แผนความร่ วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนมีแผนร่ วมกันในการหาแนวทางอนุรักษ์และฟื้ นฟูพ้นื ที่ชุ่มนํ้า โดยเฉพาะการ
ขึ้นทะเบียนเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าระดับประเทศ ซึ่ งยังขาดงบประมาณในการสานต่อ 5)กลุ่มเป้ าหมายทีมวิจยั
ชุ มชนบางส่ วนมี ความรู ้ ความเข้าใจต่อกระบวนการงานวิจยั แบบชุ ม ชนเบื้ องต้นแล้ว ผูน้ ําชุ มชน ผูแ้ ทน
เครื อข่ายในพื้นที่ หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการสนับสนุนการทํางานวิจยั ของชุมชน
2.1.5 ออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูล
การวิจยั นี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมโดยปรับกระบวนการจากงานวิจยั ไทบ้านที่
มุ่งเน้นชาวบ้านเป็ นนักวิจยั คณะทํางานเป็ นเพียงผูช้ ่วยนักวิจยั ซึ่ งการออกแบบการวิจยั นี้ 1.ออกแบบร่ วมกับ
ชุมชน 2.การสังเคราะห์โครงการวิจยั ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและพื้นที่ชุ่มนํ้ากับ
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่อวิถีชีวิต ความรู ้ ความมัน่ คงทางอาหารจากที่ ดินพื้นที่ ชุ่มนํ้า 3.การจัดทํา แนวเขตที่
ชัดเจนของที่ดินสาธารณะของชุ มชน เพื่อนําข้อมูลต่าง ๆ ไปผลักดันเชิ งนโยบาย อีกทั้งการวิจยั นี้ เน้นการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ท้องถิ่นให้มีการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย เพื่อเป็ นกลไกในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาลุ่มนํ้าอิงอย่างยัง่ ยืนในนามสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง 4. การสื่ อสารภายในชุ มชนและสาธารณะผ่าน
การจัดทําสารคดี คลิ ปสั้น หรื อเอกสารอย่างง่าย ที่จะสื่ อสารงานวิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยเน้นการอธิ บายตาม
หลักความรู ้ทอ้ งถิ่น
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2.2 ช่วงดาเนินโครงการ
2.2.1 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับทีมวิจัย
ทีมวิจยั ท้องถิ่น ได้จดั กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ ณ บ้านพ่อหลวงวิชาญ ภิวงษ์ บ้านห้วยสัก หมู่
9 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีเข้าร่ วมทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ทีมวิจยั ทีมกลาง และ
ชาวบ้าน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึ กษาโครงการมาร่ วมพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทําโครงการครั้งนี้ ที่ปรึ กษาโครงการได้กล่าวเน้นยํ้าเกี่ยวกับการทํางานวิจยั ครั้งนี้ วา่ งานวิจยั ไม่ใช่ทาํ เพื่อจบ
ไปโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย แต่งานวิจยั ต้องทําเพื่อยกระดับองค์ความรู ้ของชาวบ้านที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อ
ใช้ต่อสู ้กบั ความไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ้นในชุ มชนด้วย ดังนั้นการทํางานวิจยั ต้องวางแผนร่ วมกันเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุม
หลังจากนั้นทีมวิจยั ได้ร่วมกันออกแบบงานวิจยั เนื่องจากเดิมได้วางพื้นที่ศึกษาได้วางไว้ 17 หมู่บา้ น
แต่ เนื่ องด้วยระยะเวลาดํา เนิ นโครงการมี จาํ กัดจึ ง หารื อกันว่า จะลดพื้นที่ เป้ า หมายลง โดยเลื อกพื้ นที่ ที่ มี
สถานการณ์ปัญหาและยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงเสนอให้ตวั แทนพื้นที่นาํ เสนอข้อมูลพื้นที่ของตัวเอง
จากการสะท้อนข้อมูลพื้นที่ ทีมวิจยั จึงมีมติร่วมกันว่า ควรเลือกพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
ซึ่ งครอบคลุม 5 หมู่บา้ นคือ บ้านยางฮอม หมู่ 8 หมู่12 และหมู่ 17 บ้านห้วยสัก หมู่ 9 และหมู่ 15 โดยเลือก
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มผูเ้ ลี้ ยงวัว เลี้ยงควายจํานวน 18 ราย เนื่ องจากกําลังเผชิ ญข้อพิพาทกับบริ ษทั เอกชน
ขนาดใหญ่ ม าอย่า งยาวนานรวมถึ ง ยัง ไม่ ไ ด้มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จึ ง ได้ก ํา หนดพื้ น ที่ ป่ าสาธารณะ
ประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก เป็ นพื้นที่เป้ าหมายในศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ครั้งนี้
สุ ดท้าย ทีมวิจยั และทีมกลาง ได้ร่วมกันออกแบบประเด็นศึกษาเพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
สรุ ปเสนอให้มีการเก็บ 7 ประเด็น คือ1.สํารวจข้อมูลสถานภาพของป่ าชุ่มนํ้าในตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชี ยงราย ทั้ง 17 หมู่บา้ น 2.ทําข้อมูลประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานชุ มชนบ้านห้วยสัก หมู่ 9 3.ประวัติ
ความเป็ นมาของพื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้า ลํา ดับ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆของพื้ น ที่ ป่ าสาธารณะประโยชน์ ป่ าก้อ ดป่ าแฝก
4. ความสําคัญของพื้นที่ชุ่มนํ้าต่อชุ มชน เช่น เรื่ องการใช้ประโยชน์ตอ้ งหากลุ่มเป้ าหมายให้ได้ 5.ปั ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆที่ป่าชุ่มนํ้าผืนนี้ กาํ ลังเผชิ ญอยู่ 6.การบริ หารจัดการป่ าชุ่ มนํ้าโดยชุ มชน 7.ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั ที่จะส่ งผลต่ออนาคต เช่ นข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้านห้วยสักกับบริ ษทั ซี พี และ 8. เศรษฐกิ จ
ชุมชนและรายได้ที่เกิดขึ้นจากป่ าชุ่มนํ้า
2.2.2 การอบรมกระบวนการเก็บข้อมูลวิจัย
ทีมนักวิจยั ได้เข้าร่ วมกิ จกรรม การพัฒนาศักยภาพการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ศาลาประชาคมจําปูดิน
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 40 คน การเข้าร่ วมอบรมครั้งนี้ ทีมวิจยั ได้
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับกระบวนการเก็บข้อมูลวิจยั เบื้ องต้น เพื่อนํามาปรั บใช้ในการเก็บข้อมู ลวิจยั ในพื้นที่ ตวั เอง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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การทํางานวิจยั เบื้องต้น
1. ถ้ามีการดําเนิ นงานวิจยั ต้องชี้ แจงให้ชาวบ้านทราบว่าที่ดินชุ มชนถ้าเราไม่ดาํ เนิ นการอะไรเลยจะ
ได้รับผลกระทบแน่ ๆได้รับผลกระทบอะไรบ้าง คือ หนึ่ งพื้นที่สาธารณะประโยชน์ประกาศไปแล้วถู ก
ประกาศทับจริ งหรื อไม่ตอ้ งไปดูขอบเขตให้ชดั ว่าพื้นที่ตอนนี้ เป็ นพื้นที่สาธารณะประโยชน์จริ ง ๆมีเท่าไหร่
ของบริ ษทั เท่าไหร่ ของชาวบ้านมีเท่าไหร่ สองส่ วนที่มีเอกสารเอาไปขายให้ทุนแล้วจะส่ งผลกระทบอย่างไร
สามจากนี้พ้นื ที่ชุ่มนํ้าถ้ายังไม่ยกระดับหรื อขึ้นทะเบียนไว้จะเป็ นอย่างไร แล้วชุมชนต้องทําอะไรบ้าง
2. ข้อมูลที่ควรเก็บ คือเก็บข้อมูลก่อนและหลังปี พ.ศ.2500 ว่าชาวบ้านทําอะไรบ้าง การหากินในอดีต
กับปั จจุบนั เป็ นอย่างไร เมื่อบริ ษทั CP เข้ามาดําเนิ นการวนพื้นที่ที่ผา่ นมา กลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบ
กระทบอย่างไรบ้าง คํานวณเป็ นเงิ นเท่าไหร่ แล้วพื้นที่ชุมชนนี้ จะพัฒนาเป็ นพื้นที่สําคัญของชุ มชน เช่นทํา
เป็ นพื้นที่ ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ทํา เป็ นศู นย์เรี ย นรู ้ สํา คัญจะทํา ได้ไหม ชุ มชนจะยกระดับพื้ นที่ น้ ี เรื่ องอะไร
สุ ดท้ายค่อยมาพูดถึงเรื่ องกฎหมายที่จะเข้ามาจะเข้ามาแก้ไขอย่างไรเรื่ องอะไรบ้างอันนี้ เป็ นส่ วนของตัวบท
กฎหมายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในระยะต่อไปหลังจบงานวิจยั ครั้งนี้
ต้องนึกเป็ นขั้นๆ ตั้งเป้ าหมาย กําหนดขั้นตอน เช่น
1. มีทีมวิจยั ที่หลากหลาย ประกอบด้วยผูน้ าํ เยาวชน ผูห้ ญิง ผูร้ ู ้แต่ละมิติเฉพาะด้าน และทีมต้องมี
ส่ วนร่ วมในงานวิจยั
2. ขยายทีมสู่ ชุมชนเพื่อสร้าง ความเข้าใจชุ มชนตัวเองและคนในชุ มชน อาจจะมีการทําประชาคม
ชาวบ้าน เพื่อรับรองสิ ทธิ ผลประโยชน์ส่วนร่ วม ผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต
3. เก็บข้อมูล ความเป็ นมาทั้งหมด ความเป็ นมาของที่ดิน ความเป็ นมาของสภาพที่ดินที่เปลี่ยนไป
ซึ่ งข้อมูลต้องมาจากหลายกลุ่มในชุมชน
4. แล้วประโยชน์ที่ได้รับจากพื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกมีอะไรบ้าง ประโยชน์ที่เอื้อในอนาคตจะ
ยัง่ ยืนอย่างไร
5. การนําเสนอจากข้อค้นพบจากงานวิจยั ในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6. ข้อมูลที่ได้นาํ ไปสู ้เรื่ องกฎหมาย และข้อเสนอเพื่อแก้ไขปั ญหาร่ วมกันในด้านใดบ้าง
7. รณรงค์ดา้ นกฎหมายด้านกลไกต่าง ๆ ทั้งด้านกลไกสิ ทธิ มนุษยชน และกฎหมายสิ่ งที่ตอ้ งคํานึ งคือ
ทําอย่างไรจะปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อไม่เดี ยวดาย และต้องรู ้ยุทธศาสตร์ ของนายทุน ต้องทบทวน
เพื่อความปลอดภัย เราไม่อยากให้ใครถูกคุกคามเรื่ องการต่อสู ้ที่ดินกรณี พิพาทกับบริ ษทั เอกชน และที่สําคัญ
งานวิจยั ต้องตอบคําถามวิจยั และเป้ าหมายของงานวิจยั ต้องตอบโจทย์ความต้องการของชุ มชน เราจะไปเก็บ
อะไรและได้อะไรมา การเก็บข้อมู ลต้องเก็บให้คลอบคลุ ม เก็บทั้งภาพถ่ าย เสี ยง ตัวคนที่ สะท้อนออกมา
ชุมชนมีแอคชัน่ อะไร เรื่ องรายงานผลต้องเขียนให้ได้วา่ ผลที่ได้มีอะไร แล้ววิเคราะห์ผลจะเป็ นอย่างไร
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ขั้นตอนการทําวิจยั
1. ลงมาทําอะไรต้องชี้แจงต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รับรู ้
2. สร้างการมีส่วนร่ วมในชุมชน จัดกิจกรรมที่เอื้อให้หลายกลุ่มมีส่วนร่ วม
3. ต้องจดบันทึกอย่างละเอียด จับประเด็นให้ได้ บันทึกเสี ยง ถ่ายภาพโดยวิธีการคือ ถามอะไรไป ได้
คําตอบอะไร
4. สิ่ งที่จะได้คือการลงไปศึกษาและดูพ้นื ที่ป่า การทําแผนที่ชุมชน และการสัมภาษณ์ประวิติศาสตร์
ชุมชน
5. เครื่ องมือ ประกอบด้วย การทําแผนที่ชุมชนเพื่อให้เห็นภาพรวมของชุมชน การพูดคุยกับชาวบ้าน
โดยใช้วธิ ี การโฟกัสกรุ๊ ป ใช้วธิ ี การถามแบบมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ งคําตอบ การถ่ายภาพ การอัดเสี ยง
สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ แบบนักวิจยั เช่ นการวางกรอบก่อนลงสัมภาษณ์ การพูดคุ ยแบบมี
time line เน้นช่วงเวลาต่างๆที่สาํ คัญ
6. นําเสนอข้อมูลที่ได้ต่อชุม จากการเข้าร่ วมกิจกรรมอบรมครั้งนี้นอกจากทีมวิจยั จะได้หลักการและ
วิธีการเก็บข้อมูลวิจยั แล้ว ยังทําให้ทีมได้ขอ้ มูลเบื้องต้นของชุ มชนบ้านห้วยสักมาใช้ในงานวิจยั ร่ วมด้วย ไม่
ว่าจะเป็ นประเด็นประวัติศาสตร์ ชุมชน แผนที่ชุมชน และการลงศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อด
ป่ าแฝก แต่อย่างไรก็ตามหลังจากอบรมครั้ งนี้ ทีมวิจยั ได้ลงเก็บข้อมู ลรายละเอี ยดเพิ่มเติ ม ในอี กในหลาย
ประเด็น
2.2.3 ลงเก็บข้อมูล
ก่อนการลงเก็บข้อมู ล ที มวิจยั ได้ร่วมพูดคุ ยกับชาวบ้านในพื้นที่เกี่ ยวกับประเด็นที่ จะต้องลงเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ชาวบ้านช่ วยแนะนําว่าเราควรลงไปคุยกับใครบ้าง เวลาไหน ช่วงลงเก็บข้อมูลวิจยั ที่
ผ่านมา เบื้องต้นทีมวิจยั ได้ใช้วธิ ี การหลัก 3 วิธี คือ วิธีการแรก ทีมจะลงไปพูดคุยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญถึงบ้าน
โดยเบื้องต้นทีมวิจยั ให้ผนู ้ าํ ในชุมชนเป็ นคนชี้กลุ่มเป้ าหมายให้ก่อน เช่น ต้องการรู ้เรื่ องประวัติศาสตร์ ชุมชน
ต้องไปหาคนเฒ่าคนแก่ในชุ มชน มีใครบ้าง แล้วใครที่สะดวกคุยกับเราก็ลงไปพูดคุย วิธีการที่สอง คือการ
พูดคุยสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group) ช่วงแรกทีมวิจยั ได้ลงไปเก็บข้อมูลในประเด็นประวัติศาสตร์ ชุมชน
ทีมวิจยั ได้ชวนคนเฒ่าคนแก่มาร่ วมพูดคุย จากที่ไปพูดคุยรายคนแล้ว ข้อมูลที่ได้ก็นาํ มาถามซํ้าอีก ให้คนเฒ่า
คนแก่ช่วยกันตรวจสอบข้อมูล เนื่ องจากจะมี ความคลาดเคลื่ อนเรื่ องปี พ.ศ. หรื อบางคนอาจจําได้ บางคน
อาจจะจําไม่ได้ การมาร่ วมพูดคุยกันจะช่วยให้สามารถรื้ อฟื้ นความหลังได้ วิธีการที่สาม คือการลงเดินสํารวจ
และทําแผนที่เดินดิน แผนที่ชุมชน แผนที่ทรัพยากร
ลงเก็บข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
1. ลงพูดคุ ยกับคนเฒ่าคนแก่ในชุ มชน ในประเด็นประวัติศาสตร์ ชุมชน การก่อตั้งชุ มชน และการ
อพยพเคลื่อนย้ายที่อยูข่ องคนในสมัยก่อน
2. ลงพู ดคุ ย กับ คนหาปลา หาผึ่ง หาต่ อ หาไส้ เดื อน ในประเด็ นการเข้า ไปใช้ป ระโยชน์ และ
ความสําคัญของป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
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3. ลงไปพูดคุ ยกับนายแสวง อุตมา ครู ใหญ่ในอดีต เพื่อพูดคุ ยถึงประเด็นการก่อตั้งโรงเรี ยน และ
บอกเล่าถึงเรื่ องราวการเรี ยนการสอนในสมัยก่อน
ลงเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group)
1. โฟกัสกรุ๊ ปกลุ่มคนเลี้ ยงวัว เลี้ ยงควาย เพื่อให้เห็ นถึ งการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสาธารณะ
ประโยชน์กอ้ ดป่ าแฝกตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั กลุ่มคนเลี้ยงวัว เลี้ยงควายเป็ นกลุ่มที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับป่ า และยัง เป็ นกลุ่ มหลัก ที่ ร่วมกันต่อสู ้ เมื่ อมี สถานการณ์ ปัญหาเกิ ดขึ้ นในพื้นที่ ป่ากับ
บริ ษทั ซี พี การโฟกัสกรุ๊ ปกับกลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัว เลี้ยงควายครั้งนี้ ทําให้ทีมวิจยั มองเห็นกลุ่มเป้ าหมายหลักที่จะเข้า
ไปทํางานร่ วมและเก็บข้อมู ลเพิ่มเติมต่อ เนื่ องจากกลุ่ มมี การตั้งขึ้ นอย่างเป็ นรู ปธรรม มี สมาชิ กในกลุ่ มที่
หลากหลาย และเป็ นกลุ่มคนหลักที่มีความเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการร่ วมปกป้ องพื้นที่เลี้ ยงวัว
เลี้ยงควายในชุมชนโดยตรง ทีมวิจยั จึงพยายามดึงสมาชิกในกลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัว เลี้ยงควาย มาเป็ นทีมวิจยั และเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักด้วย นอกจากนั้นยังมีการเสนอแต่งตั้งนักวิจยั เพิ่มเติมโดยเน้นกลุ่มผูห้ ญิง
2. โฟกัสกรุ๊ ปกลุ่มผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมาช่วยกันนึ กถึงเรื่ องราวในอดีตและร่ วมกันถกเถียงใน
ประเด็นต่าง ๆ การโฟกัสกรุ๊ ปครั้งนี้ ทีมวิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่ลงเก็บครั้งแรกมารี เช็คข้อมูลร่ วมด้วย เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
3. โฟกัสกรุ๊ ปกลุ่มผูน้ าํ และผูช้ ่วย เพื่อทําแผนที่ชุมชน
4.โฟกัสกรุ๊ ปกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ โดยโฟกัสไปที่กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ จากหนองไคร้ ไหวเป็ นหลัก ที่เลือกหนองไคร้
ไหวเป็ นหลักเนื่องจากเป็ นหนอกนํ้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและชาวบ้านใช้ประโยชน์มากที่สุด การเก็บข้อมูล
กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ ครั้งนี้ ทีมวิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายหรื อกําหนดพื้นที่ในรัศมี500เมตรวัดจากหนอกไคร้ไหว
ออกมาในรั ศมี ดังกล่ าว การเก็ บข้อมู ลครั้ งนี้ ทาํ ให้เราทราบใน 3 ประเด็นหลัก คือ หนึ่ งประเด็นการใช้
ประโยชน์จากหนองไคร้ไหว สองประเด็นรายได้จากการทํานา และสามประเด็นเรื่ องความสําคัญและการ
เสี ยผลประโยชน์เมื่อไม่มีหนองไคร้ไหวหรื อเมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหนองไคร้ไหว เป็ นต้น
5.ทําแผนที่เดินดิ น สํารวจชุ มชน และดู สถานที่สําคัญในหมู่บา้ น การลงพื้นที่สํารวจสถานที่สําคัญ
ในหมู่บา้ นนั้น ที ม วิจยั ได้ใ ห้ผูน้ ําชุ มชนเป็ นผูน้ าํ ในการเดิ นสํารวจ โดยเบื้ องต้นที มวิจยั ได้จบั พิกดั พื้นที่
สําคัญๆไว้ เพื่อนําไปทําแผนที่ชุมชนในลําดับต่อไป
2.2.4 ร่วมผลักดันชุมชน
ให้คนในชุมชนเกิดความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมระดับเครื อข่าย ทั้งเครื อข่าย
ป่ าชุ่มนํ้าตําบลยางฮอม และเครื อข่ายสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง
2.2.5 กิจกรรมวางแปลงสารวจชนิดพันธุ์และปริมาณคาร์บอนในป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อด ป่า
แฝก
โดยใช้กระบวนการทําการศึกษาโครงสร้างป่ า ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ รวมทั้งปริ มาณการเก็บกักคาร์ บอนของป่ าชุ่ มนํ้าชุ มชน เพื่อเป็ นข้อมู ลพื้นฐานที่ ใช้ในการ
วางแผนจัดการอย่างยัง่ ยืนต่อไป การศึ กษาครั้งนี้ โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่ มตัวอย่างแบบจําแนกชั้นโดยที่
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ชุ มชนมี ส่วนร่ วม โดยได้แบ่งพื้ นที่ สํารวจตามโซนตามความเด่ นของสัง คมพืช โดยทําการวางแปลงสุ่ ม
ตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร (พื้นที่สาํ รวจแปลง 1,000 ตรม.) จํานวน 3 แปลง
2.2.6 เวทีคืนข้อมูลชุมชน โดยจัดทําเอกสารรายงานและจัดเวทีนาํ เสนอข้อมูลต่อชุ มชนโดยเชิ ญ
ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน นักวิจยั และที่ปรึ กษาโครงการเข้ารับฟั งการนําเสนอข้อมูลข้อค้นพบ ร่ วม
ถึงแลกเปลี่ยนและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
2.3 เครื่องมือและกระบวนการวิจัย
2.3.1 การลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย
เริ่ มต้นจากที มวิจยั ลงไปพูดคุ ยกับผูใ้ หญ่บา้ น และผูช้ ่ วย เพื่อให้ช่วยชี้ เป้ าหมายคนที่ สามารถให้
ข้อมูลกับทีมวิจยั ได้ จากนั้นผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วย จะเป็ นคนพาทีมวิจยั ลงไปพบกลุ่มเป้ าหมายก่อนเพื่อไปช่วย
แนะนําว่ามาทําอะไร
2.3.2 แบ่งประเด็นเพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญและประเด็นที่จะทาการสนทนากลุ่มย่อย
การเก็บข้อมูลรอบแรก ทีมวิจยั ได้วางแผนลงเก็บข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก ประเด็นแรกเก็บข้อมูล
บริ บทชุมชนและประวัติศาสตร์ ชุมชน ประเด็นที่สองเก็บข้อมูลลําดับเหตุการณ์ สถานการณ์ปัญหา และการ
ต่อสู ้ของชาวบ้าน ประเด็นที่สามความสําคัญและการใช้ประโยชน์จากป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
ทีมวิจยั ได้ลงไปพูดคุยกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีตวั อย่างประเด็นสัมภาษณ์ ดังนี้
1.ชุมชนตั้งมากี่ปีแล้ว
2.อพยพมาจากไหน ใครเป็ นกลุ่มคนที่พามาเป็ นกลุ่มแรก
3.ช่วยลําดับเหตุการณ์สาํ คัญที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อย โรงเรี ยน วัด ถนน และนํ้าประปา เข้ามาตอนไหน
4.ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของบ้านเราเป็ นแบบไหน แล้วใน12เดือนเราทําอะไรกันบ้าง
5.อาชีพหลักตั้งแต่อดีตทําอะไร และปั จจุบนั ทําอะไร
6.เข้าไปใช้ประโยชน์ในป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก เข้าไปใช้ประโยชน์อะไรในรอบ1ปี
7.กลุ่ มคนเลี้ ยงวัว เลี้ ยงควายมี ใครบ้าง วัวควายทั้งหมดมีกี่ตวั ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั เส้ นทางที่
นําไปเลี้ยงในป่ าไปเส้นทางไหนทําไมต้องไปเลี้ยงบริ เวณนั้น ช่วงเวลาที่ปล่อยวัว ปล่อยควายไปเลี้ยงในป่ า
ไปเลี้ยงช่วงไหน
8.สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร เกิดจากอะไร เกิดขึ้นช่วงไหน แล้วชุมชนเราต้องสู ้อย่างไร
2.3.3 นัดกลุ่มเป้าหมาย และลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามประเด็นที่วางไว้
2.3.4 ท าแผนที่ ป ระกอบด้ว ยแผนที่ ป่ าชุ่ ม นํ้าลุ่ ม นํ้า อิ ง ตอนล่ า ง แผนที่ ป่ าชุ่ ม นํ้า ป่ าสาธารณะ
ประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก แผนที่ชุมชน เป็ นต้น
2.3.5 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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2.3.6 ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
 อัดเสี ยงบทค่าวการก่อตั้งชุ มชนบ้านห้วยสัก
 อัดเสี ยงบทค่าวการก่อตั้งโรงเรี ยนบ้านห้วยสัก(ประชานุ กูล)
 ทําคลิปวีดีโอสั้น 4 เรื่ อง ดังนี้ 1)วิถีคนกับป่ าบ้านห้วยสัก 2)ป่ าชุ่ มนํ้าตําบลยางฮอม 3)ช็อต
เด็ดเวทีคืนข้อมูลชุมชน 4)TALKริ มอิงคุยเรื่ องพรบ.ป่ าชุมชน
 สารคดี 1 เรื่ อง “เรื่ องกระบวนการงานวิจย
ั โครงการแนวทางการเข้าถึง ปกป้ อง และฟื้ นฟู
พื้นที่ชุ่มนํ้าของชุมชนท้องถิ่นในลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง จังหวัดเชียงราย”
2.3.7 การวางแปลงสารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ในป่าก้อดป่าแฝก
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะวิจยั พร้ อมทั้งชาวบ้านบ้านห้วยสัก ได้ดาํ เนิ นการกิ จกรรม
สํารวจความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ในป่ าสาธารณธประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก มีผเู ้ ข้าร่ วมกว่า 20
คน โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่ มตัวอย่างจํานวน 3 แปลง จากนั้นคณะวิจยั และชาวบ้านได้ทาํ การ
แบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่สํารวจออกเป็ น 3 กลุ่ม หลังจากเก็บข้อมูลก็ได้มีการสรุ ปผลเบื้องต้นและมี
ข้อเสนอจากชุมชนเบื้องต้นถึงเรื่ องการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่า ห้ามทําการตัดไม้ทาํ ลายป่ าเพิ่มจากเดิมเพื่อให้
ต้นไม้ได้เติบโต จากนั้นได้สรุ ปผลการดําเนินการเก็บเป็ นข้อมูล
2.4 หลังการดาเนินการระยะที่ 1
2.4.1 ได้ทาํ การอัปเดทข้อมูลพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง
2.4.2 โฟกัสพื้นที่เป้ าหมายลงมาเป็ นบ้านห้วยสักหมู่9 และหมู่15 เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าที่ใหญ่ที่สุดใน
ตําบลยางฮอม และเป็ นพื้นที่ที่กาํ ลังมีขอ้ พิพาทกับบริ ษทั เอกชน (ซี พี)
2.4.3 ทีมวิจยั มีมติเรื่ องการเพิ่มนักวิจยั อย่างเป็ นทางการ โดยเพิ่มนักวิจยั ในชุมชนบ้านห้วยสักเป็ นหลัก
2.4.4 ได้โฟกัสกลุ่มเป้ าหมายหลักในการทําวิจยั เน้นกลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัว เลี้ยงควายเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่
ได้ทาํ การตั้งกลุ่มขึ้นอย่างเป็ นทางการ และเป็ นกลุ่มที่มีส่วนได้เสี ยโดยตรงในการเข้าไปใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
2.4.5 การเก็บข้อมูลทั้งการโฟกัสกรุ๊ ปและจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ การสรุ ปข้อมูลเบื้องต้นทําให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่ม
ต่าง ๆ มองเห็นความสําคัญของการทําวิจยั ความสําคัญของชุมชน และความสําคัญของทรัพยากรที่ชุมชนได้
เข้าไปใช้ประโยชน์
2.4.6 ชุมชนให้มีความสนใจที่จะร่ วมผลักดันพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกมากขึ้น เพื่อป้ องกัน
การลุกพื้นที่สาธารณะและป้ องกันพื้นที่จากนายทุน
2.4.7 ด้านการผลักดันให้ชุมชนเข้าร่ วมเครื อข่าย คนในชุ มชนเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั มากขึ้นจากตัวแทน
นักวิจยั หลักเพิ่มเป็ นกลุ่ มคนเลี้ ยงวัวเลี้ ยงควาย คณะกรรมการหมู่บา้ น ชาวบ้านที่ ทาํ เกษตรรอบหนองนํ้า
กลุ่มคนเก็บหาของป่ า และกลุ่มคนหาปลา นอกจากนั้นการเข้าร่ วมเครื อข่ายของกลุ่มผูน้ าํ ชุ มชนและชาวบ้าน
ได้ให้ความสนใจที่ จะเข้าร่ วมกับสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง โดยสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิงได้มีมติรับรองในที่
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ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 รับรองสมาชิ กเครื อข่ายป่ าชุ่มนํ้าตําบลยางฮอมเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กสภา
ประชาชนลุ่มนํ้าอิงอย่างเป็ นทางการ
2.5 การประสานความร่วมมือและการทางานร่วมกับภาคีต่างๆ
ชุมชนบ้านห้วยสักหมู่ 9 และหมู่ 15 ก่อนการดําเนินโครงการวิจยั ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บา้ นได้ร่วมกัน
ต่อสู ้และดําเนิ นงานด้านการดู แลรักษาพื้นที่ป่าชุ่ มนํ้าในพื้นที่ของตนเองโดยอาศัยกลุ่มเลี้ ยงวัว ควาย เป็ น
กลุ่มหลักที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการเจรจาต่อรองกับบริ ษทั เอกชนที่เข้ามาบุกรุ กถือครองพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน ใช้เวลายาวนานในการยืนยันสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะผืนดังกล่าวอย่าง
ลําพังมาโดยตลอดกว่า 20 ปี
เมื่อได้เข้าร่ วมการดําเนิ นงานวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุ นในครั้งนี้ ทําให้ชาวบ้านบ้านห้วยสักทั้งสอง
หมู่บา้ นมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมกระบวนการงานวิจยั แบบชาวบ้าน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับเครื อข่ายจาก
ภายนอกหลายๆเครื อข่ายและองค์กรชุ มชนที่ทาํ งานด้านการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงจากพื้นที่อื่นๆ
เครื อข่ายที่ชาวบ้านเข้าร่ วมกิ จกรรม คือ เครื อข่ายสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง 2.กลุ่มอนุ รักษ์ป่าชุ่ มนํ้าบ้านบุญ
เรื อง หมู่ 2 ตําบลบุญเรื อง อําเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย 3.กลุ่มอนุ รักษ์ป่าชุ่มนํ้าบ้านป่ าข่า ตําบลป่ าตาล
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
“สภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง” เป็ นการรวมตัวกันของชุ มชนในลุ่มนํ้าอิงตั้งแต่พ้ืนที่ตน้ นํ้า กลางนํ้า และ
ปลายนํ้าในจ.พะเยาและเชี ยงรายตลอดความยาวกว่า 260 กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขง โดยก่อตั้งขึ้น
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการคิด วางแผน และ
จัดการ เพื่อเป็ นกลไกภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนํ้าอิงทั้งดิน นํ้า ป่ า พื้นที่ชุ่มนํ้า
สัตว์น้ าํ และสัตว์ป่า ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่คนท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน เท่าเทียม และเป็ นธรรม
วัตถุประสงค์ของสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง
1. เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าอิง
2. อนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรลุ่มนํ้าอิง ทั้งสัตว์น้ าํ ป่ าชุ่มนํ้า และทรัพยากรอื่นๆ
3. สร้างรู ปธรรมในการจัดการระบบนิเวศแม่น้ าํ อิง
4. ส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ ของสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง
1) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนากลไกและสถาบันท้องถิ่น (สภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง)
1. การพัฒนาศักยภาพแกนนําและสมาชิก (โครงสร้าง/กรรมการ/คนรุ่ นใหม่)
2. การขยายเครื อข่าย (ภายใน/ภายนอก)
3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และงานวิจยั ท้องถิ่น
4. การรณรงค์เชิงนโยบาย
5. การเชื่อมประสานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
6. การสร้างและการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
7. การพัฒนาผูป้ ระกอบการทางสังคม / วิสาหกิจชุมชน
8. การระดมทุน
9. การประชาสัมพันธ์ และการสื่ อสารสาธารณะ (สื่ อชุมชน/นักข่าวนํ้าอิง)
10. การจัดสวัสดิการ และการพัฒนาเป็ นนิติบุคคล
2) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการจัดการลุ่มนํ้าอิงโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.1) ยุทธศาสตร์ ดา้ นฐานทรัพยากรธรรมชาติ 5 ประเด็น คือ การจัดการนํ้า การจัดการป่ าต้นนํ้า การจัดการ
พื้นที่ชุ่มนํ้า การอนุรักษ์และฟื้ นฟูพนั ธุ์สัตว์น้ าํ และการจัดการที่ดิน
2.2) ยุทธศาสตร์ ดา้ นเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2.3) ยุทธศาสตร์ดา้ นสังคม
ชุมชนบ้านห้วยสักได้เข้าร่ วมกับสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง ด้วยการเข้าร่ วมประชุ มสภานําเสนอกรณี
ปั ญหาของพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก ต่อสภาประชาชนลุ่ มนํ้าอิงเพื่อให้ทางเครื อข่ายได้รับ
ทราบและมีแนวทางการหนุนเสริ มการต่อสู ้ของชาวบ้าน และได้เสนอชุ มชนห้วยสักเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของ
สภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง
“ กลุ่มอนุ รักษ์บา้ นบุญเรื อง ตําบลบุญเรื อง อําเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย ” ชุ มชนบ้านห้วยสัก
ในช่ วงระหว่างการทํางานวิจยั ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมบวชป่ าและการรั บรางวัลของชุ มชนบ้านบุ ญเรื อง เพื่อ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การต่อสู่ ของชาวบ้านห้วยสักกับประสบการณ์ การต่อสู ้ของบ้านบุญเรื องรวมถึ ง
การศึกษาดูงานการจัดเก็บข้อมูลและโครงสร้ างการจัดการรู ปแบบคณะกรรมการ คระทํางานของชาวบ้าน
บ้านบุ ญเรื องเพื่นาํ ไปปรับใช้ในการต่อสู ้ ของชาวบ้านห้วยสักให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น รวมถึ งเป็ นภาคี
ร่ วมกันในระดับชาวบ้านด้วย
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“ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มนํ้าบ้านป่ าข่า ตําบลป่ าตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย ” ชุมชนบ้านห้วยสัก
ได้ไปร่ วมแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานกิจกรรมการวางแปลงสํารวจความหลากหลายชนิ ดพันธ์ไม้และการเก็บกัก
คาร์ บอนของชุ มชนบ้านป่ าข่า ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นใกล้เคี ยงที่มีการดําเนิ นงานด้านการอนุ รักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้าและ
การศึกษาข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารหลักฐานในการแสดงให้เห็ นถึ งความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ป่าชุ่มนํ้า ใน
ครั้งนี้ การศึกษาดู งานการวางแปลงสํารวจพันธุ์ไม้ทาํ ให้ชาวบ้านเรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนการเก็บข้อมูล และวิธีการ
ศึ ก ษาดัง กล่ า วมาวางแปลงสํา รวจความหลากหลายและชนิ ดพันธุ์ ไ ม้ใ นพื้ นที่ ส าธารณะป่ าก้อดป่ าแฝก
นําไปสู่ ขอ้ มูลชนิดพันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่รวมถึงข้อมูลการเก็บกักคาร์ บอน ที่สาํ คัญชุมชนบ้านห้วยสักยังเชื่ อม
เครื อข่ายระดับชุมชนร่ วมกับชุมชนบ้านป่ าข่า ในการทํางานร่ วมกันต่อไป
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บทที่ 3
บ้านห้วยสัก: วิถีชุมชนและการพึ่งพิงทรัพยากร

3.1 ประวัติชุมชน
3.1.1 ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมตาบลยางฮอม
ตําบลยางฮอม ตั้งอยู่อาํ เภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 82,625 ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่ราบ
37,281 ไร่ ภูเขาและป่ าไม้ 37,280 ไร่ พื้นที่ราบนํ้าท่วมถึงในตําบลยางฮอม 8,262 ไร่ มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นที่
ราบเชิงเขาขนานไปกับเทือกเขาดอยยาว และแม่น้ าํ อิง โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลห้วยซ้อ ตําบลบุญเรื อง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลป่ าตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลแม่ต๋าํ อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
เดิมประชากรอพยพมาจากจังหวัดน่าน แพร่ ลําปาง มีชุมชนชาติพนั ธุ์หลายกลุ่ม เช่น ไทยพื้นที่ราบ
(ไทยวน) ไทยลื้ อ ชาวเขาเผ่าม้ง และเผ่าเย้า ฯลฯ อาชี พหลักคือทํานา ทําสวน การเดิ นทางเข้าสู่ ตาํ บลจาก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามถนนสายเทิง -เชี ยงของ หมายเลข 1020 ระยะทาง 80 กม.และทางหลวง
หมายเลข 1152 สายเชียงราย-เวียงชาย-พญาเม็งราย-ขุนตาล ระยะทาง 62 กม.
ตําบลยางฮอมได้รับการยกฐานะเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลยางฮอม เมื่อปี พ.ศ. 2539 ปั จจุบนั
องค์การบริ หารส่ วนตําบลยางฮอมได้รับการจัดตั้งเป็ นเทศบาลตําบลยางฮอม เมื่อปี พ.ศ.2551 โดยมีสมาชิ ก
สภาเทศบาลตํา บลยางฮอม จํา นวน 12 คน คณะผูบ้ ริ หารเทศมนตรี ตาํ บลยางออม มี จาํ นวน 5 คน
มี น ายอํา โพน อโนราช เป็ นนายกเทศมนตรี ตํา บลยางฮอม แบ่ ง เขตการปกครอง 21 หมู่ บ ้ า น
27

ประกอบด้วย หมูท่ ี่ 1 บ้านป่ าบงนํ้าล้อม หมูท่ ี่ 2 บ้านป่ าแดง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศรี เกิด หมู่ที่ 4 บ้านนํ้าแพร่ หมู่
ที่ 5 บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลวงใต้ หมู่ที่ 7 บ้านชมภู หมู่ที่ 8 บ้านยางฮอม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พฒั นา หมู่ที่ 11 บ้านงามเมือง หมู่ที่ 12 บ้านยางฮอม หมู่ที่ 13 บ้านพญาพิภกั ดิ์ หมู่ที่ 14
บ้านนํ้าแพร่ เหนื อ หมู่ที่ 15 บ้านห้วยสักเหนื อ หมู่ที่ 16 บ้านดงเจริ ญ หมู่ที่ 17 บ้านยางฮอม หมู่ที่ 18 บ้าน
ชมภูใต้ หมู่ที่ 19 บ้านนํ้าแพร่ ใต้ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 21 บ้านป่ าแดงใหม่
3.1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านห้วยสัก หมู่ 9 และหมู่ 15
บ้านห้วยสัก หมู่ 9 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย ตั้งอยูบ่ นที่ราบเชิ งเขาราดเอียงจาก
ทิศตะวันออกสู่ ทิศตะวันตกเป็ นแนวยาว มีลาํ ห้วยไหลผ่านหมู่บา้ นหนึ่ งสายชื่ อ ลําห้วยสักหลวง เป็ นลําห้วย
ที่มีตน้ นํ้ามาจากบนดอยยาว มีถนนสายใหญ่สายหลักคือถนนหมายเลข 1020 เทิง-เชี ยงของ หมู่บา้ นตั้งอยู่
ทางทิ ศเหนื อของที่ ว่าการอําเภอขุนตาล ห่ างจากที่ ว่าการอําเภอขุนตาล 6 กิ โลเมตร ห่ างจากตัวจังหวัด
เชี ยงราย 70 กิ โลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางจากตัวจังหวัดเชี ยงรายถึ งหมู่บา้ นประมาณ 1 ชัว่ โมง
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับบ้านยางฮอม หมู่8 และบ้านใหม่พฒั นา หมู่10
ทิศตะวันออก ติดกับบ้านห้วยสักเหนือ หมู่15
ทิศใต้ ติดกับบ้านห้วยห้อม หมู่13 ตําบลป่ าตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ าํ อิง
บ้านห้วยสัก หมู9่ เป็ นชุมชนดัง่ เดิม ตั้งมานานกว่า 100 ปี จากการสอบถามชาวบ้านเล่าว่าแรกเริ่ มเดิมทีพ้ืนที่
บริ เวณก่อตั้งหมู่บา้ นแห่ งนี้ เป็ นพื้นที่รกร้าง ชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพมานั้นมาจาก 2 ที่คือมาจากบ้านนาฮ้า
บ้านนาแฮน อําเภอเวียงสา อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอีกกลุ่มมาจากจังหวัดลําปาง โดยมีพ่อเฒ่าปุ๊ ด แม่
เฒ่าน้อย และพ่ออุย๊ หนานสี มา อุทธิ ยา เป็ นผูน้ าํ ในการเดินทางโดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามเชิ งดอย จากอําเภอ
นาน้อย อําเภอเวียงสา มาถึงอําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ลัดเลาะตามดอยติ้ว เข้าบ้านสบขุ่น เรื่ อยลงมาตามลํา
ห้วยสาว ห้วยคาง ลํานํ้าควร ห้วยนํ้าปุ ก เข้า สู่ บา้ นนํ้าปุ ก อําเภอปง ชาวบ้านบางส่ วนได้ต้ งั บ้านเรื อนอยู่
ร่ วมกับชาวบ้านนํ้าปุก และบางส่ วนได้เดินทางต่อมายัง อําเภอเชี ยงคํา และอําเภอเทิง ลัดเลาะล่องลงมาตาม
ลํานํ้าอิง และเข้ามาตั้งหลักปั กฐานที่บา้ นห้วยสัก อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงรายในปั จจุบนั เหตุที่เลือกพื้นที่
แห่ งนี้ เนื่ องจากมีลาํ ห้วยสายใหญ่ที่ชื่อลําห้วยสักไหลผ่านบริ เวณดังกล่าวและมีที่ราบลุ่มริ มนํ้าอิงกว้างขวาง
จึงหยุดการเดิ นทาง ลงหลักปั กฐานสร้ างที่พกั บ้านเรื อน อยู่อาศัยริ มห้วย ใช้น้ าํ จากลําห้วยในการอุ ปโภค
บริ โภค ในช่วงแรกมีจาํ นวนครัวเรื อนที่เดินทางร่ วมกันมา 7 ครัวเรื อน แล้วมีชาวบ้านญาติพี่นอ้ งจากบ้าน
เดิม เดินทางตามมาสมทบเพิ่มขึ้นเป็ น 31 ครัวเรื อน และเพิ่มมากขึ้นจนถึงปั จจุบนั
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“ อําเภอปง มี ฐานะเป็ นอําเภอหนึ่ งของจังหวัดพะเยา เดิ มเป็ นกิ่ งอําเภอ เรี ยกว่า กิ่ งอําเภอปง ขึ้ นอยู่กบั
อําเภอเชี ยงคํา จังหวัดเชี ยงราย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2456 ได้รับประกาศฐานะเป็ นอําเภอปง และได้โอนไป
ขึ้นกับ จังหวัดน่าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2463 ได้เปลี่ยนชื่ อจากอําเภอปง เป็ น อําเภอบ้านม่วง และต่อมาเมื่อปี
พ.ศ. 2486 กระทรวงมหาดไทย ได้ปรับปรุ งท้องที่ต่างๆทัว่ ประเทศ ก็ได้เปลี่ ยนชื่ ออําเภอบ้านม่วง มาเป็ น
อําเภอปง อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ตรงกับชื่อของตําบลซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของที่วา่ การอําเภอปง ต่อมาเมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2496 กระทรวงมหาดไทย ได้โอนพื้นที่การปกครองอําเภอปง ขึ้นอยูก่ บั จังหวัดน่าน ไปขึ้นอยู่
ในเขตการปกครองของจังหวัดเชี ยงราย อีกครั้งหนึ่ ง เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2520 ได้มีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งจังหวัดพะเยา และได้โอนอําเภอปง จากการปกครองของจังหวัดเชี ยงราย ให้มาขึ้นอยูใ่ นปกครองของ
จังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบนั ”

ภาพแสดง : เส้นทางการอพยพของชาวบ้านบ้านห้วยสักในอดีต
ที่มาของชื่ อหมู่บา้ นนั้นชาวบ้านสันนิ ฐานว่า คนสมัยก่อนคงตั้งชื่ อหมู่บา้ นตามสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ แต่ก่อนพื้นที่บริ เวณนี้ เป็ นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นสักขนาดใหญ่ พร้อมทั้งมีลาํ ห้วยสายสําคัญไหลผ่าน
จึงตั้งชื่ อหมู่บา้ นว่า “บ้านห้วยสัก” มีผนู ้ าํ อย่างเป็ นทางการคนแรกชื่ อนายแสน เนตรนันชัย ตั้งหมู่บา้ นอย่าง
เป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ.2459 ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์คนเมือง(ไทยวน) อาชีพหลักคือทํานา
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โครงสร้างผูน้ าํ และจํานวนประชากร
ตารางแสดง ลําดับรายชื่อผูน้ าํ
ลาดับ ชื่อ-นามสกุล
1
นายแสน เนตรนันชัย
2
นายใจ วุฒิ(หนานใจ วุฒิ)
3
นายอุด อินเรื อง
4
นายยศ กิติวงั
5
นายสาร ประเสริ ฐ
6
นายขันทะ สงสาร
7
นายเจริ ญ ใจโน
8
นายตา คําใหม่
9
นายต๋ าคํา หลวงจินา
10
นายดํารงศักดิ์ ไชยราช
11
นายศรี วรณ์ คําใหม่
12
นายมี อุทธิยา
13
นายช่วย โปธิ
14
นายสอน เมืองมูน
15
นายศรี มูล วิลยั
16
นายวิชาญ ภิวงศ์
ตารางแสดง จํานวนประชากรและพื้นที่ หมู่9
ลําดับ ข้อมูล
1
จํานวนครัวเรื อน
2
จํานวนประชากร
-ชาย 426 คน
-หญิง 409 คน
3
จํานวนที่อยูอ่ าศัย
4
จํานวนที่นา
5
แหล่งนํ้า

ปีพ.ศ.ที่รับตาแหน่ง
พ.ศ.2459-2462
พ.ศ.2462-2475
พ.ศ.2475-2486
พ.ศ.2486-2500
พ.ศ.2500-2509
พ.ศ.2509-2516
พ.ศ.2516-2518
พ.ศ.2518-2524
พ.ศ.2424-2533
พ.ศ.2533-2535
พ.ศ.2535-2536
พ.ศ.2536-2540
พ.ศ.2540-2544
พ.ศ.2544-2550
พ.ศ.2550-2557
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั

จํานวน(คน/ครัวเรื อน)
312 ครัวเรื อน
835 คน

580 ไร่
4,131 ไร่
66 ไร่
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3.1.3 ระบบเครือญาติ
นามสกุลที่เป็ นนามสกุลเก่าแก่ ประกอบด้วย 5 นามสกุลหลัก คือ เนตรนันชัย อุทธิ ยา ระเรื อง กิตติ
วัง และติ๊ปปะใจ ซึ่ งชาวบ้านคาดว่านามสกุลดังกล่าวคงมาจากจังหวัดน่านเป็ นหลักตามประวัติศาสตร์ ชุมชน
นับถึงปั จจุบนั ลูกหลานของชาวบ้านห้วยสัก เป็ นรุ่ นที่5 สามารถลําดับเครื อญาติได้ดงั นี้

ภาพแสดง ตัวอย่างผังเครื อญาติ นามสกุลภิวงศ์
ในด้านความสัมพันธ์อื่น ๆในชุ มชน ชาวบ้านห้วยสัก หมู่9 มีบา้ นพี่บา้ นน้องที่ชาวบ้านไปมาหาสู่
กันและมีความสัมพันธ์กนั ทั้งทางตรงและทางอ้อมคือ ชาวบ้านห้วยฮ้อม และชาวบ้านในพื้นที่บนดอย คือ
บ้านม้ง ชื่อหมู่บา้ นเดิมชื่อบ้านจําผักไผ่ ปั จจุบนั คือบ้านพญาพิภกั ดิ์ ทั้งสองหมู่บา้ นนี้ ชาวบ้านจะมีความสนิ ท
ชิดเชื้อ ไปมาหาสู่ กนั มีการแลกเปลี่ยนอาหารซึ่ งกันและกันไม่วา่ จะเป็ นข้าว พริ ก กระเทียม หอม ส้มโอ เป็ น
ต้น ชาวบ้านเป็ นทั้งญาติและเป็ นทั้งเพื่อนรักที่เรี ยกกันว่า “เสี่ ยว”
3.1.4 วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน
ศาสนา
ชาวบ้านส่ วนใหญ่นกั ถือศาสนาพุทธ มีวดั 1 แห่ ง ชื่ อวัดบ้านห้วยสัก ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9 ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย ได้รับการแต่งตั้งเป็ นวัดอย่างเป็ นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2475 โดยมีสถานภาพ
เป็ นวัดตามมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อ ปี พ.ศ.
2509 ก่อนจะย้ายมาตั้งอยูใ่ นที่ปัจจุบนั แห่งนี้วดั ได้มีการตั้งขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการและได้ยา้ ยที่ต้ งั วัดมาแล้ว
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3 ครั้ง ครั้งแรกวัดบ้านห้วยสักมีลกั ษณะเป็ นอารามตั้งอยูบ่ ริ เวณหอประชุ ม หมู่9ในปั จจุบนั มีพระประธาน
เก่าแก่ 1 รู ป ต่อมาได้ยา้ ยไปทางทิศใต้ของหอประชุม หมู่9 ซึ่ งอยูห่ ่ างจากที่ต้ งั วัดครั้งแรกประมาณ 600 เมตร
จากนั้นได้ทาํ การย้ายมาตั้งอยูท่ ี่ปัจจุบนั นี้

ภาพแสดง : วัดห้วยสัก
วัดบ้า นห้วยสัก เป็ นวัดเก่ า แก่ และเป็ นพื้นที่ โบราณสถานที่ สํา คัญ ชาวบ้านเล่ าว่าหลายพื้ นที่ ใ น
หมู่บา้ นจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ให้พบไม่ว่าจะเป็ นดิ นกี่กู่เก่า หม้อเก่า ถ้วยชามเก่าแก่ แต่ไม่มีใคร
ทราบว่าวัตถุโบราณเหล่านั้นเกิดขึ้นในสมัยใด วัดบ้านห้วยสักหลังจากทําการย้ายมาแล้ว 2 ครั้ง ที่ต้ งั วัดใน
ปั จจุบนั นั้นถูกบูรณาการมาจากฐานเก่าแก่ที่ต้ งั อยูแ่ ต่เดิม ชาวบ้านเรี ยนว่า “วัดฮ้าง” ชาวบ้านช่วยกันพัฒนา
และต่ อเติ ม ขึ้ นมาจนเป็ นวัดบ้า นห้วยสั ก ในปั จจุ บ นั มี เจ้าอาวาสตั้ง แต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั รวม 10 ท่ า น
ประกอบด้วย 1.อุย้ หนานสี (ไม่ทราบนามสกุล) 2.อุย้ หนานอุด อินเรื อง 3.อุย้ หนานยศ กิตติวงั 4.อุย้ หนานสี
ใจโน 5.นายวง ถาริ ยะ 6.นายใจ ใจจําปา 7.นายเดช นันชัย 8.นายอินคํา วิลยั 9.หนานเกต และพระศรี วร กิตติ
เมธี เป็ นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั มีพระ2 รู ป เณร 5รู ป จําพรรษาอยู่
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ภาพแสดง : วัตถุโบราณที่พบในพื้นที่บา้ นห้วยสัก และที่ต้ งั กู่ลอมพระเจ้า
ความเชื่อ
นอกจากชาวบ้านห้วยสักจะนับถือศาสนาพุทธแล้ว ชาวบ้านยังมีความเชื่ อเรื่ องผีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ไม่วา่ จะเป็ นความเชื่อเรื่ องผีเสื้ อบ้าน ผีพญาปู่ ผีเฮือน เป็ นต้น ผีเสื้ อบ้านเป็ นผีประจําหมู่บา้ น ชาวบ้านเชื่ อว่า
เป็ นผีที่คอยปกปั กรักษาคนในหมู่บา้ นให้อยูร่ อดปลอดภัยไม่ให้มีสิ่งไม่ดีมาเข้าใกล้ บริ เวณที่หอผีเสื้ อบ้าน
ตั้งอยูน่ ้ นั ชาวบ้านเรี ยกว่า “หอเสื้ อบ้าน” ตั้งอยูบ่ ริ เวณซอย.1 ทิศตะวันออกของโรงเรี ยนบ้านห้วยสัก
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ภาพแสดง : หอเสื้ อบ้าน บ้านห้วยสัก
นอกจากผีเสื้ อบ้านแล้วยังมี ผีพญาปู่ ซึ่ ง เป็ นผีป ระจํา ตระกูล เมื่ อครั้ งออกเดิ นทางเพื่ ออพยพจาก
ชุมชนเดิมที่จงั หวัดน่าน ชาวบ้านได้เชิญผีของแต่ละตระกูลมาช่วยปกปั กรักษา ดังนั้นในหมู่บา้ นจะมีผีที่คอย
ปกปั กรักษาในตระกูลของตัวเอง ซึ่ งผีตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในบ้านห้วยสักคือ ผีพญาปู่ รองลงมาคือ ผีเทวดา
ดังนั้นในทุกปี ชาวบ้านจะมีการเลี้ยงผีเพื่อเป็ นการขอขมา ชาวบ้านเรี ยกว่า การเลี้ยงปาง ซึ่ งประกอบด้วยการ
เลี้ยงปาง4 ปาง8 การเลี้ยงผีเสื้ อบ้าน ชาวบ้านจะทําการเก็บเงินเพื่อไปซื้ อของเซ่ นไหว้โดยถือเอา 3 ปี ไก่ 4ปี
หมู หมายถึงการเลี้ยงเซ่นไหว้ผเี สื้ อบ้าน ปี ที่1 ถึงปี ที่ 3 จะใช้เครื่ องเซ่นไหว้เป็ นไก่ ปี ที่ 4 จะเปลี่ยนเครื่ องเซ่ น
ไหว้เป็ นหมู หมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่ อยๆ
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ตารางแสดง : วัฒนธรรมประเพณี หลักในหมู่บา้ น รอบ 1 ปี
เดือน
เดือนภาคเหนือ ประเพณี
มกราคม
สี่
เลี้ยงผีเสี้ อบ้าน ปาง4
เลี้ยงผีพญาปู่ ปาง4
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

ห้า
หก
เจ็ด

พฤษภาคม

แปด

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

เก้า
สิ บ
สิ บเอ็ด
สิ บสอง
เกี๋ยง
ยี่
สาม

เลี้ยงผีเฮือน
วันกตัญํู
ส่ งเคราะห์บา้ น
เลี้ยงผีเสื้ อบ้าน ปาง8
เลี้ยงผีพญาปู่ ปาง8

หมายเหตุ
จะเก็ บ เงิ น ของทุ ก ครอบครั ว เพื่ อ นํ า ไป
จัดซื้ อเครื่ องเซ่ นไหว้และจัดพิธีร่วมกันทั้ง
หมูบ่ า้ น

จะเก็ บ เงิ น ของทุ ก ครอบครั ว เพื่ อ นํ า ไป
จัดซื้ อเครื่ องเซ่ นไหว้และจัดพิธีร่วมกันทั้ง
หมู่บา้ น

เข้าพรรษา

ออกพรรษา
ลอยกระทง

3.1.5 ระบบการศึกษา
โรงเรี ยนบ้านห้วยสัก(ประชานุ กูล) เดิ มชื่ อโรงเรี ยนประชาบาลตําบลนํ้าแพร่ 2 แรกเริ่ มก่อนจะตั้ง
เป็ นโรงเรี ยนนั้นยังไม่มีอาคารเรี ยน ที่ต้ งั โรงเรี ยนแห่งแรกตั้งอยูบ่ ริ เวณบ้านพ่อหนานวง ถาริ ยะริ มลําห้วยสัก
ทางทิศเหนืของตลาด (ในปั จจุบนั ) ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นเพิงมุงคา 1 อาคารมีนกั เรี ยน 12
คน ครู 1 คน เป็ นการเรี ยนการสอนตั้งแต ป.1 ถึง ป.4 ทําการเรี ยนการสอนได้ระยะหนึ่ งก็ทาํ การย้าย
โรงเรี ยนไปยังบริ เวณทุ่งนา(หลังวัดบ้านห้วยสักในปั จจุบนั ) ขณะนั้นมีตน้ จามจุรี (ฉําฉา)ขนาดใหญ่ให้ร่มเงา
ร่ มรื่ น ชาวบ้านและครู ช่วยกันทําที่พกั เล็ก ๆ หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า “ปาง” ขึ้นมาเพื่อเป็ นห้องเรี ยนใช้ในการ
เรี ยนการสอน ระดับชั้นเรี ยนสู งสุ ดช่ วงนั้นสอนถึ งชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีนกั เรี ยนประมาณ 100 คน
ครู ใหญ่คนแรกชื่ อนายอินปั๋ น มหาวงสนันท์ ครู คนที่2 ชื่อนายสิ นคํา ลือชัย ครู คนที่ 3 ชื่อนายเลิศ เทพปศาล
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โรงเรี ยนได้รับการก่อตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ.2481 ทั้งนี้ ได้ทาํ การเปลี่ ยนชื่ อโรงเรี ยนจากโรงเรี ยน
ประชาบาลตําบลนํ้าแพร่ 2 เป็ นโรงเรี ยนบ้านห้วยสักประชานุกูล

ภาพแสดง : อาคารเรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยสักประชานุกูลหลังแรก(ในอดีต)

ภาพแสดง: อาคารเรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยสักประชานุกูล หลังที่2 (ในอดีต)
สร้างขึ้นบริ เวณเดิมของอาคารหลังแรก
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ปี พ.ศ. 2498 นายแสวง งามสมบัติ ครู ใหญ่(ในขณะนั้น) พร้อมด้วย นายยศ กิติวงั ผูใ้ หญ่บา้ นเห็นว่า
สภาพโรงเรี ยนคับแคบไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยนที่เพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมแรงร่ วมใจกันสร้ างโรงเรี ยนแห่ ง
ใหม่ โดยย้ายจากพื้นที่หลังวัดไปยังที่ต้ งั โรงเรี ยนในปั จจุบนั
ปี พ.ศ.2504 นายแสวง อุตมา ภูมิลาํ เนาเดิ มบ้านดอนแก้ว ตําบลกลางเวียง อําเภอสา จังหวัดน่ าน
สอบบรรจุเป็ นข้าราชการครู เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2504 ที่โรงเรี ยนบ้านต้าตลาด ตําบลต้า อําเภอเทิง
จังหวัดเชี ยงราย และสอบเป็ นครู ใหญ่ ตรี ได้บ รรจุ ที่โรงเรี ยนบ้านห้วยสัก ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย ได้ช่วยชาวบ้านในการพัฒนาโรงเรี ยน วัด รวมไปถึงการพัฒนาในชุมชนด้านต่างๆ
โรงเรี ยนบ้านห้วยสักประชานุ กูล มีนกั เรี ยนทั้งหมด 61 คน(ข้อมูลวันที่10 มิถุนายน 2562) สอน
ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่6 มีครู ท้ งั หมด 6 คน ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน มีนาย
ดํารงค์ ปิ กจุมปู เป็ นผูอ้ าํ นวยการคนปัจจุบนั นอกจากมีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาแล้วบ้านห้วยสักยังมีศูนย์
พัฒนาเล็กบ้านห้วยสักร่ วมด้วยอีก 1 แห่ง

ภาพแสดง: คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)ปัจจุบนั
3.1.6 เศรษฐกิจชุมชน
ย้อนไปในอดีต ช่วงปี พ.ศ.2505 ภรรยาของครู แสวง อุ ตมา ได้เปิ ดร้านขายของชําในชุมชน ซึ่ งเป็ น
ร้ า นขายของชําเป็ นแห่ ง แรกและแห่ ง เดี ยวในชุ ม ชน ขายสิ นค้า อุ ป โภค บริ โภค และยังเป็ นร้ านที่ รับ ซื้ อ
ข้าวเปลือกกับชาวบ้านในชุ มชน เพื่อนําไปขายต่อให้กบั พ่อค้าคนกลาง ช่วงแรกพ่อค้าคนกลางจะเข้ามารับ
ซื้ อเข้าเปลือกถึงหมู่บา้ น และช่ วงหลังภรรยาของครู แสวงได้นาํ ไปขายในตัวเมืองเชี ยงรายเอง ช่วงนั้นราคา
ขายข้าวเปลือกอยูท่ ี่ราคาถังละ3บาท ภรรยาของครู แสวง เล่าว่า “แต่ก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านทานาเป็นหลัก
ทาเพื่อกินเหลือกินหรือมีเหตุจาเป็นค่อยเอามาขาย สมัยนั้นแม่ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวบ้าน กองรวมกัน
ไว้ในบ้านพักสูงถึงชั้นสอง โดยเฉพาะช่วงใดมีงานศพญาติพี่น้องเขาก็จะเอาข้าวมาขายเพื่อนาเงินไปจัดงาน
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ศพ” บ้านห้วยสักในอดี ตไม่มีถนน ดังนั้นการขายข้าวจึงมาที่บา้ นของครู แสวงเป็ นหลัก ถือเป็ นเป็ นแหล่ง
เงิ นสดของชาวบ้านในยามจําเป็ น การเดิ นทางถื อว่าลําบากมากครู แสวงเมื่อถึ งเวลาสิ้ นเดื อนก็ตอ้ งเดิ นเท้า
ตามทางเดิ นจากบ้านห้วยสักข้ามลํานํ้าอิงไปยังบ้านสบเปา เพื่อขึ้นรถคอกหมู ไปรับเงิ นเดื อนที่จงั หวัด แต่
พอหลังจากมีถนนลูกรังสายเทิง เชียงของ ครู แสวงก็มีจกั รยานปั่ นไปรับเงินเดือนที่เทิง
จากข้อมูลคําบอกเล่าทําให้เห็นว่าอาชี พหลักของคนในหมู่บา้ นสมัยก่อนคือการทํานา ชาวบ้านเมื่อ
ทํานาเก็บเกี่ ยวข้าวเสร็ จ ก็จะนําข้าวเปลื อกบางส่ วนไปขายกับร้ านของครู แสวง และบางครอบครั วที่มีล้อ
เกวียนก็จะนัดหมายเอาข้าวเปลือกไปขายที่ตวั เมืองเชี ยงราย ครอบครัวที่มีลอ้ เกวียน วัว ควาย ก็จะช่วยกัน
บรรทุกข้าวเปลื อกเดิ นทางร่ วมกัน เหตุที่ตอ้ งเดิ นทางเป็ นขบวนใหญ่หลายคนเพื่อความปลอดภัยของทรัพ
สิ นย์ วัว ควาย และข้าวเปลือก เนื่ องจากในอดีตโจรปล้นวัว ควาย ทรัพสิ นย์ยงั มีชุกชุมตลอดรายทาง การ
เดินทางจากบ้านห้วยสักไปตัวเมืองเชียงรายใช้เวลาเดินทางไปกลับ 2 วัน โดยต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด
เทียมเกวียนลัดเลาะตามทางข้ามลํานํ้าอิงไปทางทิศตะวันตก มุ่งตรงไปที่บา้ นทุ่งยั้ง ตําบลผางาม อําเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชี ยงราย (ปั จจุบนั ) ถึงบ้านทุ่งยั้งยามเย็นก็จะแวะพักขบวนเดิ นทาง นอนพักค้างคืนที่น้ ี 1 คืน รุ่ ง
เช้าเดินทางต่อไปยังตัวเมืองเชียงราย ขากลับก็แวะนอนพักค้างคืนที่บา้ นทุ่งยั้ง อีก1 คืน รุ่ งเช้าจึงเดินทางกลับ
บ้านห้วยสัก สิ นค้าข้าวเปลื อกเพียงอย่างเดี ยวที่ ชาวบ้านนําไปขายเพื่อซื้ อสิ นค้าจําเป็ นเช่ น เกลื อ ปลาเค็ม
และนํ้ามันก๊าช ที่เหลือชาวบ้านใช้ชีวติ พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก
ชาวบ้านห้วยสัก หมู่9 เป็ นชุ ม ชนที่มี ความหลากหลายด้านอาชี พ คนในชุ มชนประกอบอาชี พ
หมุนเวียนตามฤดู กาลทั้งทํานา ทําสวน ทําไร่ รับราชการ ค้าขาย และรับจ้างทัว่ ไป เป็ นต้น อาชี พหลักใน
ชุมชนคือทํานา ส่ วนมากชาวบ้านจะทํานาปี ไม่นิยมทํานาปรังเนื่องจากนํ้าไม่พียงพอต่อการเพาะปลูก ช่วงฤดู
การทํานาปี ก็อาศัยเพียงนํ้าฝนเพื่อใช้ในการเพราะปลูก คนที่จะทํานาปรังต้องทําการสู บนํ้าขึ้นมาเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต ซึ่ งถือเป็ นการเพิ่มต้นทุนชาวบ้านจึงไม่นิยมทํากัน
ปี 2547 เป็ นต้นการทํานาปรังมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจากมีเครื่ องมืออํานวยความสะดวก
ในการทํานา เช่นรถไถ ปุ๋ ยยา และราคาข้าวที่ขายได้ราคาดี จึงทําให้การทํานาปรังจึงมีคนทํามากขึ้น นอกจาก
อาชี พ ทํา นาแล้ว ชาวบ้า นทํา สวนประกอบด้วย สวนลํา ไย เป็ นหลัก ทั้ง นี้ ย งั มี หอมแดง กระเที ย ม และ
ยางพาราด้วยเล็กน้อย ช่วงว่างเว้นจากการทําอาชีพหลักอย่างทํานา ทําไร่ ทําสวน ชาวบ้านบางคนก็ไปทํางาน
รับจ้างทัว่ ไป เช่น เป็ นกรรมกร ทํางานช่างทั้งช่างไม้และช่างปูน บางคนสร้างรายได้โดยการหากินอยูก่ บั ป่ า
เช่นหาปลา หาผึ้ง หาตัวต่อ ชาวบ้านห้วยสักมีป่าสาธารณะประโยชน์อยูห่ นึ่ งแห่ งคือ “ป่ าก้อดป่ าแฝก” เป็ น
ป่ าที่ อยู่ติดแม่น้ าํ อิงชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ปี ไม่เพียงแต่เป็ นพื้นที่ หากิ นของชาวบ้าน
เท่านั้น ป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกยังเป็ นพื้นที่ที่ชาวบ้านนําวัว ควาย เข้าไปปล่อยเลี้ยงในป่ าแห่ ง
นี้ดว้ ย การเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ถือเป็ นอีกหนึ่งอาชีพของคนในชุมชนแห่งนี้ ดังแผนภาพแสดง
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กราฟแสดงอาชีพหลักในชุมชน

ทานา

ทาสวน

รับราชการ

อื่นๆ

3.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
บ้า นห้ว ยสั ก หมู่ 9 ก่ อนปี พ.ศ.2500 วิถี ชุ มชนยังคงเป็ นชุ ม ชนดังเดิ ม ดํารงชี วิต โดยพึ่ งพา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก ทรัพยากรหลักที่ชาวบ้านใช้น้ นั มีท้ งั พื้นที่บนดอยและพื้นที่หล่ายอิง(เดิมพื้นที่
ทางการเกษตรของชาวบ้านห้วยสักจะอยูท่ างฝากทิศตะวันตกของแม่น้ าํ อิง) แม่น้ าํ อิงเป็ นแม่น้ าํ ธรรมชาติ
สายหลัก ที่ สร้ างประโยชน์ให้คนในชุ มชนมากมาย ชาวบ้านอาศัย แม่ น้ าํ อิ งและพื้นที่ หล่ ายอิ งเป็ นแหล่ ง
อาหาร และสร้ างรายได้ ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ปี บ้านห้วยสักมีลาํ ห้วยที่สําคัญที่ไหล
ผ่านหมู่บา้ นหนึ่งสาย คือห้วยสักหลวง ซึ่ งเป็ นห้วยที่มีตน้ นํ้ามาจากดอยยาว ไหลรวมกันกับลําห้วยน้อยใหญ่
ชาวบ้านใช้ลาํ ห้วยสักหลวงเป็ นทั้งนํ้ากินและนํ้าใช้ มีการขุดบ่อริ มห้วยเพื่อนํานํ้ามาใช้อุปโภคและบริ โภคใน
ครัวเรื อน ประกอบด้วย3บ่อหลักในหมู่บา้ นคือ บ่ออุย้ อิ่น บ่ออุย้ ที และบ่อวัด เป็ นต้น
ที่ ดินสาธารณะประโยชน์ป่ าก้อดป่ าแฝก เป็ นป่ าริ ม แม่น้ าํ อิ งผืนหนึ่ ง มี ข นาดกว่า 2,000ไร่ ตั้ง อยู่
บริ เวณบ้านยางฮอมในปั จจุบนั ด้านการใช้ประโยชน์น้ นั ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บา้ น
เป็ นผืนป่ าชุ่มนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีหนองนํ้าธรรมชาติกว่า10หนองประกอบด้วย 1.หนองไคร้ไหว 2.
หนองแข้งช้าง 3.หนองปลาขาว 4.หนองพ่อเฒ่าน้อยถา 5.หนองบึงหรื อปึ๋ ง 6.หนองจ้อน 7.หนองหัววัว 8.
หนองข่วง 9.หนองโล้ 10.หนองแซะ เป็ นต้น นอกจากนั้นพื้นที่ป่ายังเป็ นทุ่งเลี้ ยงสัตว์อย่างดี ของชาวบ้าน
ชาวบ้านนิยมนําวัว-ควาย เข้าไปปล่อยไว้ในป่ า คนสมัยก่อนมีอาชีพหลักคือทํานา ดังนั้นการเลี้ยงวัว-ควายจึง
สําคัญ ทุกครอบครัวจะเลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน นอกจากป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกแล้ว ยังมีสวนป่ าจํา
ปูดินซึ่ งเป็ นป่ าที่ผกู และยึดโยงกับความเชื่อของคนในชุมชนและยังมีตานํ้าธรรมชาติไหลออกมาให้ชาวบ้าน
ใช้ตลอดทั้งปี วิถีดงั่ เดิมของชาวบ้านแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชี วิต แต่เมื่อ
การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้น ชุ มชนก็เริ่ มมี การปรับเปลี่ ยนวิถีชีวิตแบบเดิ มเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีในปั จจุบนั
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หลังปี พ.ศ.2500 เป็ นต้นมาชาวบ้านต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางธรรมชาติ และการเข้ามาของ
คําว่าการพัฒนา โดยมีลาํ ดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านห้วยสัก ดังนี้
ปี พ.ศ.2500 พื้ นที่ ป่ าสาธารณะประโยชน์ ป่ าก้อดป่ าแฝกถู ก ออกประกาศเป็ นพื้ นที่ ส าธารณะ
ประโยชน์ จากที่ใช่ร่วมกันเริ่ มมีการเข้าจับจองพื้นที่ท้ งั จากคนในชุมชนเองและจากนักลงทุนภายนอก
ปี พ.ศ.2506 ช่วงที่นายศาล ประเสริ ฐ เป็ นผูน้ าํ ชุมชน ได้มีการสร้างถนนสายเทิง-เชียงของ บริ ษทั ได
ม่อน(บริ ษทั รับเหมาสร้าง)ได้เข้ามาเจรจากับผูน้ าํ และชาวบ้านเพื่อขออนุ ญาตินาํ หิ น ทราย และยางมะตอยมา
พักไว้ในที่ดินสาธารณะป่ าก้อดป่ าตึงด้านทิศตะวันออกของหมู่บา้ นในปั จจุบนั ผูน้ าํ ชุ มชนและครู แสวง อุต
มา(ครู ในขณะนั้น) ได้หารื อร่ วมกันและมีมติอนุ ญาติ ให้บริ ษทั ใช้พ้ืนที่ สาธารณะแต่มีเงื่ อนไขคือ1.บริ ษทั
จะต้องนํารถแทรกเตอร์ เข้ามาปรับทางจากถนนสายหลักที่กาํ ลังสร้างใหม่เข้ามาสู่ หมู่บา้ นเนื่ องจากถนนช่วง
นั้นมีเพียงทางเกวียนเท่านั้นยังไม่มีถนนใช้สัญจร 2.ให้บริ ษทั ปรับพื้นที่สนามโรงเรี ยนให้เรี ยบและกว้างขึ้น
ซึ่ งบริ ษทั รับทําให้ตามข้อตกลง จึ งมีถนนสายหลักหนึ่ งสายเกิ ดขึ้ นในหมู่บา้ นในช่ วงนั้น ถนนสายแรกมี
ลักษณะเป็ นทางลูกรังความยาวจากปากทางถนนสายเทิงเชียงของถึงบริ เวณหน้าโรงเรี ยน
ปี พ.ศ.2509 ชุมชนประสบกับปั ญหาภัยธรรมชาติ นํ้าท่วม ซึ่ งเกิดจากนํ้าในแม่น้ าํ อิงหนุ นสู งเข้าท่วม
พื้นที่ทาํ กินของชาวบ้าน หลายครอบครัวได้รับความเสี ยหาย
ปี พ.ศ.2510 องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้(ออป.)และเอกชน(บริ ษทั ค้าไม้) เข้ามาตัดไม้สักในพื้นที่
ออกไปเพื่อการพาณิ ชย์ จากเดิ มพื้นที่บา้ นห้วยสักเป็ นพื้นที่ ที่มีตน้ ไม้ป่าสักขนาดใหญ่จาํ นวนมากมี ความ
อุดมสมบูรณ์ ต้นสักทั้งหมดที่มีอยูถ่ ูกโค่นและชักลากออกไปจนหมด
ปี พ.ศ.2517 พืชเศรษฐกิจเริ่ มลุกเข้ามาในพื้นที่หมู่บา้ น ชาวบ้านเริ่ มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่ มปลูก
ต้นใบยาสู บเพื่อส่ งโรงบ่ม ปลูกลําไย และยางพารา มากขึ้น
ปี พ.ศ.2518 ชุมชนประสบปั ญหานํ้าป่ าไหลหลากจากลําห้วยสัก
ปี พ.ศ.2521 ไฟฟ้าเข้ามาถึงหมู่บา้ น การไฟฟ้าและสํานักงานที่ดินได้เข้ามาออกโฉนดที่ดิน และนส.
3 ให้ชาวบ้านเพื่อทําการต่อไฟฟ้าและเดินสายไฟ
ปี พ.ศ.2523 รถไถนาแบบเดินตามเริ่ มเข้ามาในชุ มชน บางครอบครัวขายวัว ขายควายเพื่อนําเงินไป
ซื้ อรถไถนาแบบเดินตาม
ปี พ.ศ.2524 บริ ษทั เอกชนเริ่ มเข้าในพื้นที่ ทําการกว้านซื้ อที่ดินกับชาวบ้านทั้งที่มีใบเอกสารสิ ทธิ
ที่ดินและไม่มีเอกสาร และเริ่ มเข้าไปปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ลําไย ส้มโอ และส้มเขียวหวาน
ปี พ.ศ.2528 พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ถูกบุกรุ กและแผ้วถางเพิ่มมากขึ้น ทําให้พ้ืนที่ป่าลดน้อยลง
พื้นที่ป่าชุ่มนํ้าที่มีตน้ ข่อย ชุมแสง ขนาดใหญ่ถูกตัดแปรสภาพเป็ นที่โล่งเตียน เพื่อทําไร่ ทําสวน และทําที่นา
โดยเริ่ มจากการบุกรุ กของของนายทุนบริ ษทั เอกชนและตามมาด้วยชาวบ้านในพื้นที่บา้ นยางฮอม และบ้าน
ห้วยสัก
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ปี พ.ศ.2530 ชาวบ้านเริ่ มทยอยขายวัว ควาย เพื่อซื้ อรถไถนาแบบเดิมตามมากขึ้น เนื่ องจากพื้นที่เลี้ยง
บริ เวณป่ าก้อดป่ าแฝกเริ่ มลดลงเรื่ อยๆ นอกจากนั้นยังเกิ ดโรคระบาด และชาวบ้านบางส่ วนนําไปซื้ อสิ่ ง
อํานวยความสะดวกให้กบั ตัวเอง
ปี พ.ศ 2540 เมื่อประชากรเพิม่ ขึ้น ชุมชนเริ่ มขยายตัวมากขึ้นจึงได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็ น 2
หมู่บา้ น คือ บ้านห้วยสัก หมู9่ และบ้านห้วยสักเหนือ หมู่15 โดยได้ทาํ การแบ่งการปกครองอย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2540 บ้านห้วยสักเหนือ หมู่15 มีผนู ้ าํ คนแรกชื่อนายยศ อินทรี ย ์
ปี พ.ศ.2540 ชาวบ้านเริ่ มกลับมาเลี้ยงวัว ควาย อีกครั้ง ส่ งผลให้ววั ควาย ในชุมชนมีจาํ นวนมากขึ้น
ปี พ.ศ.2545 ระบบนํ้าประปาเข้ามาถึงหมู่บา้ น ซึ่ งก่อนหน้านั้นชาวบ้านใช้น้ าํ บ่อประกอบด้วย บ่อ
ห้วยสักหลวง และนํ้าบาดาลเป็ นหลัก ปั จจุบนั ใช้ประปาภูเขาห้วยสักหลวง และประปากลุ่มบ่อนํ้าตื่นจําปูดิน
ปี พ.ศ.2547 เป็ นช่ วงที่ชาวนาในหลายพื้นที่ของลุ่มนํ้าอิงเริ่ มทํานาปรัง ทั้งพื้นที่ลุ่มนํ้าอิงตอนบน
ตอนกลาง และตอนล่างแถบจังหวัดเชียงราย และในชุมชนบ้านห้วยสักเองก็เริ่ มทํานาปรังกันมากขึ้น
ปี พ.ศ.2550 คนในชุ มชนทํานาปรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทําให้มีการสู บนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ
มากขึ้นเช่นกัน จนส่ งผลกระทบให้แหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
3.2 ความสาคัญและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก
ป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก เป็ นป่ าชุ่มนํ้าที่อยูบ่ ริ เวณริ มนํ้าอิง ตั้งอยูบ่ า้ นยางฮอม หมู่8 ป่ า
ก้อดป่ าแฝกในอดีต(ก่อนปี พ.ศ.2500) นั้นเป็ นป่ าผืนใหญ่เนื้ อที่กว่า2,000 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์เป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็ นพื้นที่ป่าที่อยูร่ ิ มแม่น้ าํ อิง ช่วงนํ้าเอ่อนองนํ้าจะหนุ นเข้าท่วมพื้นที่จนเกิดเป็ นนํ้าท่วมหลาก
ทุกปี ช่ วงนํ้าท่วมพื้นที่ป่าจะเป็ นช่ วงที่ปลาจากแม่น้ าํ อิงเข้ามาวางไข่ แร่ ธาตุอาหารต่างๆ เข้าไปทับถมใน
พื้นที่ ป่ าลักษณะเช่นนี้ จึงเป็ นป่ าที่มีความหลากหลายด้านระบบนิ เวศ ซึ่ งป่ าลักษณะเช่นนี้ จะถูกเรี ยกว่าเป็ น
“ป่ าชุ่มนํ้า” มีหนองนํ้าที่สําคัญในพื้นที่ป่าคือ “หนองไคร้ไหว” และหนองนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กอีก 7
หนองนํ้า
ลักษณะสําคัญของป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกนั้นคื อพื้นที่ป่าจะมีท้ งั ส่ วนที่น้ าํ ท่วมถึ ง
และนํ้าท่วมไม่ถึงในช่วงนํ้าหลาก ต้นไม้หลักที่พบในป่ าจะเป็ นต้นข่อยและต้นชุ มแสง เป็ นต้น ส่ วนด้านการ
ใช้ประโยชน์น้ นั ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ปี ทั้งเป็ นพื้นที่หากินทั้งหาปลา หาพืชอาหารตามฤดูกาล
หาตัวต่อ หาผึ้งฯลฯ สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุ มชน เป็ นพื้นที่เลี้ยงวัว เลี้ยงควายในช่วงทํานา ชาวบ้าน
เล่าว่า
“อาชีพหลักของคนในชุมชนคือทานา ดังนั้นการเลี้ยงวัว-เลี้ยงควายจึงถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของ
คนในชุมชน เราเลี้ยงเพื่อใช้งาน ป่าก้อดป่าแฝกจึ งเป็นพื้นที่สาคัญเพราะทุกคนจะนาวัว ควาย เข้าไปเลี้ยง
รวมกันที่นั่น ใครมีวัวมีควายก็จะไปช่วยกันทาคอก คอกที่ทาด้วยไม้ไผ่ ช่วยกันหาช่วยกันทาเสร็จแล้วก็นา
วัวนาควายเข้าไปปล่อยไว้ ช่วงการทานาทุกคนต้องปล่อยวัว ควาย ไว้ในป่า หลังการเก็บเกี่ยวจึงค่อยนาวัว
ควาย ออกมาเลี้ยงตามทุ่งนา”
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ระบบการจัดการล้อมรั้ว เลี้ยงวัว ควาย
ทุกคนที่มีววั ควาย ที่จะเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝกต้องช่วยกันตัดไม้มาทํารั้วกั้น กันไม่ให้ววั
ควาย ทั้งหมดของทุกคน เพื่อไม่ให้ววั ควาย หลุดออกไปทําลายพืชผลทางการเกษตร นาข้าว ของชาวบ้าน
โดยรอบพื้นที่โดยมีกฎกติการ่ วมกันดังนี้ หว่างวา 4 ตู ้ 5 ค้าวต่อตัว เจ้าของวัว ควาย จะต้องตัดไม้มาทําเสา
และรั้ วกั้น ต่อกันให้รอบป่ าโดยตกรงกันเองว่าใครจะทํารั้ วต่อจากใคร “หว่างวา 4 ตู ้ 5 ค้าวต่อตัว” มี
ความหมายดังนี้
หว่างวา คือ ความกว้างของเสารั้ว
4 ตู้ คือ เสารั้ว 4 อัน
5 ค้าว คือ ไม้ไผ่ระแนงคาดระหว่างเสารั้ว 5 ลํา
ตัวอย่างเช่น มีผเู ้ ลี้ยง วัว ควาย ทั้งหมด 10 คน มีววั ควาย คนละ 10 ตัว จะต้องใช้ไม้เสารั้วคนละ 40
ต้น ไม้ไผ่ระแนงคาดเสารั้ว คนละ 50 ลํา การล้อมรั้วทั้งหมด ใช้เสารั้ว 400 ต้น ไม้ไผ่ระแนงคาดรั้ว 500 ลํา
การล้อมรั้วจะช่วยกันทําโดยการเอาแรงกัน หรื อทําเองก็ได้ ตัวอย่าง คือ
นาย ก เริ่ มทําแนวรั้วเสารั้วที่ 1 ถึงเสาที่ 10 นาย ข ทํารั้วต่อจากนาย ก โดยเริ่ มต่อจาก เสาที่ 10 ไปสุ ดที่เสาที่
20 ของตนเอง คนต่อไปก็ทาํ ต่อไปจนเสร็ จ สามารถเป็ นรั้วคอกกั้น วัว ควายทั้งหมดของทุกคนได้ และจะมี
การตรวจตรารั้วกั้นของตนเองอย่างต่อเนื่ อง และเสริ มความแข็งแรงไม่ให้ร้ ัวชํารุ ด หากเกิดการชํารุ ดทําให้
วัว ควาย หลุ ดออกไปด้านนอกบริ เวณจุดรั้วของคนใด เจ้าของรั้วจุดนั้นจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าเสี ยหาย
และค่าปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3.2.1 ระบบนิเวศป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก
ป่าฮิมอิง หรือป่าริมอิง คือ ป่ าชุ่มนํ้าริ มแม่น้ าํ อิง เป็ นพื้นที่ป่าประเภทหนึ่ งที่ได้รับอิทธิ พลจากการ
ขึ้นลงของแม่น้ าํ อิงและแม่น้ าํ โขง ในช่วงฤดู แล้งสภาพพื้นที่ป่าจะคล้ายป่ าทัว่ ไป แต่ช่วงนํ้าหลากนํ้าจะเข้า
ท่วมพื้นที่ป่า ทําให้ป่ามีน้ าํ ท่วมขังเป็ นเวลาหลายเดือนกลายเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าตามฤดูกาล ป่ าประเภทนี้ จึงเป็ น
ป่ าที่มีระบบนิเวศย่อยที่หลากหลาย ประกอบด้วย
วัง คือพื้นที่น้ าํ นิ่ ง ฤดูน้ าํ หลากมีความลึกประมาณ 10 เมตร ช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 3-5 เมตร ความ
ยาวประมาณ 200-300 เมตร ท้องนํ้าเป็ นดิน กลุ่มก้อนหิ น ขอนไม้ และตอไม้ ริ มฝั่งทั้งสองด้านเป็ นตลิ่งลาด
ชัน ระดับนํ้ามีความลึกสมํ่าเสมอ วังที่พบ ประกอบด้วย 1.วังแฮด 2.วังท่าหอย 3.วังฮ่องขุ่น 4.วังท่าจ้าง 5.วัง
ไผ่ต้ งั และ6.วังสบตํ๋า
หนอง เป็ นพื้นที่น้ าํ ขัง มีน้ าํ ขังตลอดปี เนื้ อที่ความกว้าง ขนาด และความลึกไม่สมํ่าเสมอขึ้นอยูก่ บั
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ช่วงฤดูน้ าํ หลาก จะรับนํ้าจากธรรมชาติท้ งั นํ้าฝน แม่น้ าํ อิง และลําห้วยสาขา
หนองที่พบ ประกอบด้วย 1.หนองไคร้ไหว 2.หนองแข้งช้าง 3.หนองปลาขาว 4.หนองพ่อเฒ่าหน้อยถา 5.
หนองบึงหรื อปึ๋ ง 6.หนองจ้อน 7.หนองหัววัว 8.หนองข่วง 9.หนองโล่ 10.หนองแซะ
บวก คือพื้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นแอ่งนํ้าขนาดเล็ก มี น้ าํ ขัง กระจายอยู่ตามพื้นที่ราบลุ่มหรื อพื้นที่ริม
หนองนํ้า ช่ วงฤดู แล้งบวกจะแห้ง เนื่ องจากบวกไม่มีร่องนํ้าไหลเชื่ อมต่อกับจุดอื่น ๆ ส่ วนมากจะพบบวก
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ในช่ วงฤดูฝน บวกมีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เป็ นแหล่งนํ้าที่สําคัญของสัตว์เลี้ยง และเป็ นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ าํ เล็ก ๆ และปลา บวกที่พบ ประกอบด้วย 1.บวกหนองชุมแสง 2.บวกหนองต๋ างแก้วโหล้
ดอน คือพื้นที่เนินตามลํานํ้า และริ มนํ้า ปกติจะพบดอนในช่วงนํ้าลดหรื อช่วงฤดูแล้ง เดือนมีนาคมเมษายน ลักษณะพื้นที่ดอนจะมีขนาดน้อยใหญ่แตกต่างกันไป ดอนเกิดจากตะกรอนทรายหรื อกรวดเล็ก ๆ ที่
พัดมาทับถามกันในช่ วงนํ้าหลาก ช่ วงนํ้าลดก็จะเห็ นเป็ นดอนต่าง ๆ ระบบนิ เวศดอนมีความสําคัญกับพืช
อาหารที่ทนนํ้า เช่นต้นไคร้น้ าํ เป็ นต้น ดอนที่พบในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก ประกอบด้วย
1.ดอนหนองแข้งจ้าง 2.ดอนหนองปลาขาว 3.ดอนหนองไคร้ไหว 4.ดอนพ่อเฒ่าหน้อยถา

ภาพแสดง: ระบบนิเวศในป่ าชุมนํ้าป่ าก้อดป่ าแฝก
3.2.2 ความสาคัญและการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าก้อดป่าแฝก”
กลุ่มคนเลี้ยงวัว ควาย
การเลี้ยงวัว-เลี้ยงควาย ถือเป็ นอาชีพหนึ่งที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สื บทอดจากรุ่ นพ่อแม่สู่
ลูกหลาน ชุมชนบ้านห้วยสักเป็ นชุมชนหนึ่งที่คนในชุมชนยังยึดอาชีพเลี้ยงวัว-เลี้ยงควายอยู่ บ้างก็เลี้ยงเพื่อ
เป็ นเงินสะสม บ้างก็เลี้ยงเพราะความผูกพันสื บต่อจากพ่อแม่ ช่วงทํานาชาวบ้านจะนําวัวนําควายที่เลี้ยงไว้
ปล่อยเข้าป่ าเพื่อลดปั ญหาไม่ให้ววั ควาย เข้ามากินข้าวที่ชาวบ้านปลูก ในป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีลาํ ห้วย
มีหญ้า ให้ววั ควาย กิน ส่ วนช่วงฤดูแล้งหมดช่วงฤดูกาลทํานาชาวบ้านก็นาํ มาปล่อยตามที่นา ช่วยกันดูแล สิ่ ง
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เหล่านี้คือวิถีแบบเดิมในอดีต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่ งหลายอย่าง จํานวนวัว ควาย ก็เริ่ มลดน้อย
ถอยลง ชาวบ้านเริ่ มปรับเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่น แต่ก็ยงั มีบางคนที่คงไว้ซ่ ึ งอาชีพเดิม
กราฟแสดงจํานวนคนเลี้ยง วัว ควาย

จากแผนภาพจะเห็ นได้ว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2500 พื้นที่ ป่าถู กประกาศเป็ นพื้นที่ สาธารณะประโยชน์
ชาวบ้านเข้าจับจองเป็ นเจ้าของพื้นที่ เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็ นที่ไร่ ที่สวน ซํ้ายังมีนายทุนเข้ามากว้าน
ซื้ อพื้นที่จากชาวบ้าน ที่ ป่าถู กแผ่วถางอย่างต่อเนื่ อง มี การติ ดประกาศเป็ นพื้นที่ ส่วนบุ คคล กลุ่ มผูเ้ ลี้ ยงวัว
เลี้ยงควายได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากไม่มีพ้นื ที่เลี้ยงดังเช่นอดีต พื้นที่เลี้ยงลดน้อยลง บางคนตัดสิ นใจ
ขายวัว ควาย เพื่อแก้ไขปั ญหา
ปี พ.ศ.2530 เกิดโรคระบาดวัว ควาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงล้มตาย
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 ถึงปี 2550 จํานวนวัว ควาย ลดลงอย่างต่อเนื่ องอย่างเห็ นได้ชดั สาเหตุหนึ่ งที่
สําคัญที่ทาํ ให้ชาวบ้านต้องขายวัว ควายเนื่องจากพื้นที่เลี้ยงลดลงจากกรณี บริ ษทั ซี พีเข้ายึดครองที่ดินพื้นที่ป่า
ก้อดป่ าแฝกเกื อบทั้งหมด ออกกฎห้ามเข้าพื้นที่ไปเลี้ ยงเลี้ ยงวัว ควาย หาปลา เก็บหาพืชอาหาร ในบริ เวณ
หนองนํ้า และสาเหตุรองลงมาคือการทํานาปรังที่เพิม่ ขึ้น ทําให้ววั ควายไม่มีที่เลี้ยง หรื อเสี่ ยงต่อการถูกปรับ
เมื่อวัว ควาย เข้าไปกินข้าวในพื้นที่นาปรัง สาเหตุท้ งั สองอย่างจึงเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ตอ้ งตัดสิ นใจขายวัว ควาย
และเปลี่ยนอาชีพ
ปี 2558-2559 เกิดโรคระบาดทําให้ววั ควายล้มตายเป็ นจํานวนมาก
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ปี 2560 หลังวิกฤติโรคระบาดกลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัวเลี้ ยงควาย ได้ทาํ การตั้งกลุ่มขึ้นอย่างเป็ นทางการ เพื่อ
ช่วยกันดูแลวัว ควาย ช่ วยกันทํากิ จกรรมต่าง ๆ โดยมีภาครัฐเข้ามาให้การช่ วยเบื้องต้น มีกรมปศุสัตว์เป็ นผู ้
เข้ามาดูแล จากการสอบถามพบว่าสาเหตุที่ทาํ ให้จาํ นวนวัว-ควายลดน้อยลงนั้นมาจากหลายสาเหตุไม่วา่ จะ
เป็ นพื้นที่เลี้ยงน้อยลง โรคระบาด การทํานาปรังเพิ่มขึ้น ภัยแล้ง หรื อแม้แต่ปัญหาคนรุ่ นใหม่ไม่มีคนสื บต่อ
แต่อย่างไรก็ตามเรื่ องพื้นที่เลี้ยงถือเป็ นประเด็นสําคัญที่ทาํ ให้ชาวบ้านตัดสิ นใจขายและบางรายไม่เลี้ยงต่อ
ปั จจุบนั กลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัว-เลี้ยงควาย มีสมาชิกทั้งหมด 18 ราย แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า “ปาง”
ประกอบด้วย ปางพ่อเฒ่าหน้อยถา ปางวังไผ่ต้ งั ปางหนองแข้งจ้าง
ตารางแสดง จํานวนผูเ้ ลี้ยงวัว ควาย บ้านห้วยสัก(ในปั จจุบนั )
ลาดับ ชื่อปาง/จานวนผู้เลี้ยง
จานวน (วัว) จานวน (ควาย) รวม ฟาง(ก้อน/กอง)/ปี
ปางพ่อเฒ่าน้อยถา ประกอบด้วย 4 เจ้า
1
อินเหล่า ระเรื อง
20
20 150
2
บุญส่ ง คําปั ญญาพิกุล
23
23 130
3
พลอย ติ๊ปประใจ
9
9
1กอง
4
นิคม อุทธิยา
8
8
1กอง
ปางหนองแข่งจ้าง ประกอบด้วย
5
บุญรัก นาคํา
12
12 120
6
เกตุ ระเรื อง
20
20 150
7
อัมริ นทร์ ระเรื อง
11
11 150
8
บุญมา เตชะวงษ์
39
39 250
ปางวังไผ่ต้ งั ประกอบด้วย
9
ปั๋ น วิลยั
17
17 120
10
ปรัชญา วิลยั
15
15 120
11
ร่ อง กําลังรัมย์
15
15 100
12
แก้ว ราชลํา
28
28 140
13
คํา เทพศักดิ์
28
28 150
14
ทิพย์ ปังนาหนุน
26
26 100
15
เด่น ตุย้ สาร
28
28 160
16
วิน ตาลํา
6
6
1กอง
17
จํารัส จีสัง
8
8
ไม่ทราบชัด
18
เซ็น ภิวงค์
3
3
ไม่ทราบชัด
รวม
213
103
316 1,840 ก้อน 3กอง
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เมื่ อพูดถึ งเส้ นทางที่ ช าวบ้านนําวัว -ควายในปั จจุ บนั ชาวบ้านได้แบ่ งเส้ นทางการเลี้ ยงวัว-ควาย
ออกเป็ น 2 เส้นทาง คือเส้นทางการเลี้ยงในช่วงฤดูแล้ง และเส้นทางการเลี้ยงในช่วงฤดูฝน
1. ช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม ถึงพฤศจิกายน) ออกจากคอก ไปวังท่าช้าง วังผาเดีย วังไผ่ต้ งั กลับมา
หนองแข้ง จ้าง หนองปลาขาว และพื้นที่ การเกษตรจะมี การล้อมรั้ วไฟฟ้ าป้ องกันไม่ใ ห้ววั ควายออกไป
ทําลายพืชผลทางการเกษตร ซึ่ งในอดีตจะมีกฎกติกาของชุ มชนด้วยการล้อมรั้ว หว่างวา 4 ตู ้ 5 ค่าว ถ้าช่วงรั้ว
ของใครชํารุ ด วัว ควาย ออกจากพื้นที่ คนนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหายทั้งหมด ซึ่ งแต่ละคนก็จะต้องมีเวร
ตรวจรั้วของตนเองตลอด
2. ช่ วงฤดู แล้ง ออกปาง(เดื อนธันวาคม ถึ งเดื อนเมษายน) ออกจากคอกแล้วไปที่ นาของตนเอง
ประกอบด้วย ทุ่งโป่ ง ทุ่งก้อด ทุ่งหลังวัด ทุ่งป่ าสุ สาน ทุ่งลอมพระเจ้า ห้วยหมาใน บ่อหู เหลา
การเลือกพื้นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ชาวบ้านจะพิจารณาเส้นทางการเลี้ยง ดังนี้
1. แหล่งอาหาร มีหญ้า
2. ไม่มีพ้นื ที่ทางการเกษตร
3. มีแหล่งนํ้าสมบูรณ์
4. ช่วยกันดูแล เลี้ยงรวมฝูง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเลี้ยงวัว ควาย ในปั จจุบนั
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1. กรมปศุสัตว์ โดยปศุสัตว์อาํ เภอขุนตาล จะทําการฉี ดยาถ่ายพยาธิ สนับสนุ น 6 เดือนครั้ง และการ
ฉี ดวัคซี นให้ช่วงระบาดของโรคคอบวม ปากเปื่ อย เท้าเปื่ อย ส่ วนการผสมเทียมจะมีเพียงบางครั้งแล้วแต่ช่วง
ที่ปศุสัตว์อาํ เภอขุนตาลมีโครงการหรื อมีงบประมาณสนับสนุน
2. ปี 2560 ปศุสัตว์อาํ เภอขุนตาล หลังการระบาดของโรคที่ทาํ ให้ววั ควายล้มตายเป็ นจํานวนมาก จึง
ได้เข้ามาส่ งเสริ มการปลู กหญ้าเลี้ ยงสัตว์ โดยจะช่ วยสนับสนุ นงบประมาณแก่ชาวบ้าน ไร่ ละ2,000 บาท
ชาวบ้านจึงลงทุนปลูกและบํารุ งรักษาโดยมีค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ ย ค่าตัด ค่าสู บนํ้า ค่าเช่าที่ เครื่ องสับ ผ่านมาแล้ว 3
ปี ปศุสัตว์อาํ เภอขุนตาลยังไม่สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชาวบ้าน
3. เทศบาลตําบลยางฮอม แจกฟางก้อน และเข้ามาช่วยดูแลช่วงโรคระบาด
การรวมกลุ่มและกระบวนการการมีส่วนร่ วม ของกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์
1. การล้อมรั้วร่ วมกัน
2. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เก็บเงินจากสมาชิกรายละ50บาท หรื อขี้ววั ควาย 2 กระสอบ /เดือน เพื่อเป็ น
กองทุนฉุ กเฉิ นหากเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ในการซื้ อวัคซี นหรื อยารักษาโรคได้ทนั ท่วงที
ทั้งนี้กลุ่มคนเลี้ยงวัว-เลี้ยงควายได้มีขอ้ เสนอเบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ดังนี้
1. ปศุสัตว์อาํ เภอควรสานต่อโครงการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์
2. จัดตั้งกลุ่มออมขี้ววั ขี้ควาย เพื่อแปรรู ปหรื อหาช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มราคาขายและหาตลาดให้
กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเป็ นรายได้ของกลุ่ม
จากการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญพบว่า กลุ่มคนเลี้ยงวัว เลี้ยงควายที่เข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
กลุ่มผูท้ าํ นา กลุ่มผูท้ าํ นาส่ วนมากจะมีอาชีพเลี้ยงวัว เลี้ยงควายร่ วมด้วยส่ วนคนที่ไม่ได้เลี้ยงวัว เลี้ยงควายก็จะ
อาศัยวัว ควายของคนที่ เลี้ ยงเพื่อใช้ประโยชน์2ประเด็นหลัก ประเด็นแรกเรื่องปุ๋ย ชาวบ้านที่ทาํ นาใช้ข้ ีววั
ขี้ควายเป็ นปุ๋ ยปรับปรุ งดิน สามารถลดรายจ่ายในการซื้ อปุ๋ ยคอกในการปรับปรุ งดินส่ วนนี้ ได้ ส่ วนคนที่ไม่มี
วัว ควายจะทําการเช่าวัว ควายเพื่อไปเลี้ยงในที่นาของตัวเองเพื่อให้ววั ถ่ายมูลในที่นาของตัวเองด้วยการกั้น
ด้ว ยรั้ วลวดหนามรอบพื้ น ที่ อัต ราค่ า เช่ า ประมาณครั้ งละ1,000-2,000บาท เช่ า เป็ นระยะเวลา2วัน 3คื น
ประเด็นที่สองเรื่องฟาง ฟางที่ได้จากการทํานาแต่ละปี นั้น หลังจากการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านได้นาํ ฟางมาอัดเป็ น
ก้อนเพื่อนํามาเป็ นอาหารวัว ควายในช่วงหน้าแล้ง โดยไม่ตอ้ งไปเพิ่มรายจ่ายในการซื้ อหญ้า ดังนั้นกลุ่มคน
เลี้ยงวัว เลี้ ยงควาย กับกลุ่มคนทํานาจึงมีความเกี่ยวเนื่ องกันโดยตรงในเรื่ องการลดรายจ่ายในชุ มชน เพราะ
ฟางที่นาํ มาอัดก้อน คนเลี้ยงวัว ควายก็จะขอจากคนทํานาที่เป็ นญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั กัน
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กลุ่มคนหาปลา
คนหาปลาในชุ มชนบ้านห้วยสัก แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มที่หาเป็ นอาชี พหลัก และกลุ่มที่
หาปลาเป็ นอาชีพเสริ ม ปลาที่สาํ รวจพบในพื้นที่มีดงั นี้
ตารางแสดง ชนิดพันธุ์ปลาที่สาํ รวจพบในแม่น้ าํ อิง
ปลาค้าว
ปลาเพี้ย
ปลาเกก
ปลาคัง
ปลาแข้
ปลาตะเพียน
ปลาชะโด
ปลาตอง
ปลาบอก
ปลาสร้อย
ปลาขาว
ปลาซิว
ปลากด
ปลาช่อน
ปลาดุก
ปลาแปบ
เอี่ยน
ปลาข้างลาย
ปลาแกง
ปลากะบาน
ปลากูกม้า(ปลาแขยง)
ปลาเงี่ยงเฮียว
ปลาปี กแดง
ปลามง
ปลาสตูบ๊
ปลาหลิด
ปลาแก้มชํ้า
ปลากั้ง
ปลาขอ
ปลาหวาน
ปลาดาบ
ปลาสะลาก
ปลามัน
ปลาแว่น
ปลาปากเหลี่ยม
กุง้
ปลายีส่ ก
ปลานิล
ปลาดูด
หอย
บริ เวณที่ชาวบ้านบ้านห้วยสักใช้หาปลาเป็ นหลักในลํานํ้าอิง คือ 1.วังแฮด 2.ลั้งท่าหอย 3.วังฮ่องขุ่น
4.วังท่าช้าง(วังท่าจ้าง) 5.วังไผ่ต้ งั 6. หนองไคร้ไหว ส่ วนหนองสาธารณะอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นหนองปลาขาว
หนองปู่ เฒ่าหน้อยถา หนองแก้วโล้ ชาวบ้านสามารถหาปลาและสัตว์น้ าํ ได้ตลอดทั้งปี

ภาพแสดง: พื้นที่หาปลาของชาวบ้าน
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ตารางแสดง : ข้อมูลเครื่ องมือหาปลาแบ่งตามการใช้งาน
กลุ่ ม ที่ หาเป็ นอาชี พ สัตว์ที่จบั ได้
รายละเอียด
หลัก
1. แห
ปลาทัว่ ไป
บริ เวณที่ใช้ แม่น้ าํ นํ้าอิง หนองนํ้าต่างๆ
ใช้ได้ท้ งั กลางวันและกลางคืน แต่ส่วนมากจะใช้เวลากลางวัน
ใช้ตลอดทั้งปี
2. แหน่ง แน่ง
ปลาทัว่ ไป
บริ เวณที่ใช้ ห้วย หนอง คลอง ทุ่งนา
ใช้ได้ท้ งั กลางวันและกลางคืน
ใช้ตลอดทั้งปี
3. เบ็ดราว
ปลาทัว่ ไป
เป็ นเบ็ดที่ใช้จบั ปลาบริ เวณผิวนํ้า จะผูกตัวเบ็ดเข้ากับเชื อกเป็ นราว
ระยะห่ างไม่เกิ น1คื บ ส่ วนขอเบ็ดและราวเบ็ดแล้วแต่ใครจะใช้ขอ
เบ็ดอันเล็กหรื ออันใหญ่ ถ้าตัวเบ็ดลอยนํ้าอาจจะใช้หินผูกเพื่อถ่วงให้
เบ็ดจมลงนํ้า การผูกราวเบ็ดจะผูกเข้ากับทุ่นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ให้
มองเห็นง่าย เบ็ดราวจะมี3แบบ คือเบ็ดราวใต้ทอ้ งนํ้า เบ็ดราวครึ่ งนํ้า
และเบ็ดราวโยง
บริ เวณที่ใช้ ตามแม่น้ าํ แก่งต่าง ๆ
ช่วงที่ใช้ ตลอดทั้งปี
4. เบ็ดน็อก
ปลาทัว่ ไป
เบ็ดโดยทัว่ ไปมีหลายประเภท ทั้งเบ็ดราว เบ็ดซิ ด เบ็ดเอี่ยน และ
เบ็ ด น็ อ ก เป็ นต้ น เบ็ ด น็ อ กคัน เบ็ ด จะทํา มาจากไม้ เ ช้ น ไม้ ไ ผ่
โดยทัว่ ไปใช้เบ็ดเบอร์ 12-20
บริ เวณที่ใช้ ตามริ มแม่น้ าํ ลําห้วย หนองต่างๆ และทุ่งนา
ช่วงที่ใช้ พ.ย.-ม.ค.
5. ตุม้
ปลาทัว่ ไป
ตุม้ แบ่งออกเป็ นหลายชนิด ประกอบด้วย ตุม้ ตั้ง ตุม้ ใหญ่ ตุม้ ตวง ตุม้
เอี่ยน ตุม้ กุง้ ตุม้ แต่ละประเภทจะมีการใช้ง่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั
ประเภทของปลาที่ใช้จบั
บริ เวณที่ใช้ ห้วย หนอง
ช่วงที่ใช้ ส่ วนมากจะใช้เวากลางคืน
ใช้ได้ตลอดทั้งปี
6. ไซลัน่
ปลาทัว่ ไป
บริ เวณที่ใช้ ริ มแม่น้ าํ หนอง ลําห้วยและตามทุ่งนา
ช่วงเวลาที่ใช้ส่วนมากจะใช้ช่วงกลางวัน
ช่วงที่ใช้เป็ นช่วงหน้าฝน พ.ค.-ก.ย.
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7. ลอบ

ปลาทัว่ ไป

8. ดัก หรื อหลุมดัก

ปลาดุก ปลาเลิม

9. กะตั้มปลากด
หรื อไซลัน่

10. จํ๋า

ปลาทัว่ ไป ปลาขนาด
กลางถึ งขนาดใหญ่
เช่ น ปลาแข้ ปลาเพี้ ย
ปลาค้ า ว ส่ วนกะตั้ ม
ปลากดก็ใช้ดกั ปลากด
ใช้ จ ับ ปลาขนาดเล็ ก
เช่ นปลาสร้ อย ปลาซิ ว
ปลารากกล้ ว ย ปลา
หวาน

เป็ นเครื่ องมือหาปลาชนิ ดดักปลา สานด้วยไม้ไผ่เป็ นริ้ วเล็กๆ ร้ อย
ด้วยเชื อกไนล่อน มีลกั ษณะเป็ นทรงกรวยกระบอก ประกอบด้วยงา
ข้างในมีงา2ชั้น เผียกยึดปากลอบเพื่อไม่ให้ปลาว่ายออก
บริ เวณที่ใช้ ตามริ มแม่น้ าํ และร่ องนํ้า ตามทุ่งนา
ช่ วงเวลาที่ ใ ช้ ใช้ได้ตลอดทั้งปี ทั้ง ช่ วงที่ น้ าํ กําลังขึ้ น และช่ วงแล้ง
ส่ วนมากแล้วชาวบ้านจํานําลอบไปวางช่ วงเย็น แล้วไปเก็บในตอน
เช้า
บริ เวณที่ใช้ ตามลําเหมือง และตามทุ่งนา
ช่วงเวลาที่ใช้ ชาวบ้านจะไปใส่ ไว้ตอนกลางวัน แล้วไปเอาปลาตอน
เช้ามืดหรื อตอนเย็น ดักช่วงหน้าหนาว
ใช้ดกั ปลา มี ลกั ษณะเป็ นกรวยสามเหลี่ ยมด้านปากกว้าง ส่ วนท้าย
แหลมตรงปลาย ตัวกะตั้มจะประกอบด้วยฝา เมื่อปลาว่ายเข้าไปใน
ตัวกะตั้มไปโดนเส้นเอ็นด้านในจะทําให้ฝากะตั้มปิ ดลง
บริ เวณที่ใช้ ริ มฝั่งแม่น้ าํ หนองนํ้าต่าง ๆ
ช่ วงเวลาที่ ใ ช้ ใช้ไ ด้ตลอดทั้งปี ทั้งช่ วงหน้าฝน(นํ้าหลาก)และช่ วง
หน้าแล้ง
บริ เวณที่ใช้ ริ มแม่น้ าํ ริ มหนองต่างๆ
ช่วงที่ใช้ ตลอดทั้งปี จะใช้บ่อยช่วงนํ้าหลาก นํ้านอง
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ภาพแสดง : แหที่ชาวบ้านใช้หาปลาแต่ละขนาด
ตารางแสดง: เครื่ องมือหาปลาที่ใช้จบั ปลาในแต่ละฤดูกาล
ฤดูกาล/ช่วงเดือน
ปลาที่พบ
ฤ ดู แ ล้ ง เ ดื อ น ปลาตะเพียน ปลากด ปลาก่อ ปลาสร้อย ปลาตอง
ธันวาคมถึงเมษายน
ฤ ดู ฝ น เ ดื อ น ปลาค้า ว ปลาเพี้ ย ปลาเกด ปลาคัง ปลาแข้ ปลาตองดาวปลา
พ ฤ ษ ภ า ค ม ถึ ง เอี่ยน ปลากะโห้
พฤศจิกายน

เครื่องมือที่ใช้
กระตั้มปลากด
แห แหน่ง
เ บ็ ด แ ห ล อ บ
แหน่ง

ชุ ม ชนมี ก ารเปิ ดตกหนองทุ ก ปี การตกหนองของชุ ม ชนบ้านห้วยสั กจะแบ่ง ออกเป็ น2ระบบคื อ
ระบบที่หนึ่ง ประกาศตกหนองขายบัตรแบบสาธารณะ บริ เวณหนองไคร้ไหว โดยผูน้ าํ จะทําการประกาศให้
คนทัว่ ไปทั้งในชุ มชนและนอกชุ มชนลงหาปลาได้ 1วัน โดยคิดราคาบัตรตามอุปกรณ์ที่จบั ปลา คือ เรื อและ
แห 200 บาท แห 50 บาท จํ๋า 20 บาท เป็ นต้น รายได้จากการเปิ ดหาปลาในหนองนํ้าสาธารณะของหมู่บา้ น
หนองไคร้ไหวปี ละประมาณ 20,000 บาท หลังจากหักค่าใช่ จ่ายต่าง ๆ แล้วจะแบ่งรายได้ให้กบั ชุ มชน 2
หมู่บา้ นคือ บ้านห้วยสัก หมู่ 9 และหมู่ 15 เข้ากองทุนของหมู่บา้ นการนําเงินกองทุนไปใช้ข้ ึนอยูก่ บั มติของ
ชุ มชนและคณะกรรมการหมู่บา้ นที่จะนําไปใช้เพื่อประโยชน์ของชุ มชนอย่างไรโดยผ่านการเห็ นชอบจาก
กรรมการหมู่บา้ นและมติชุมชน ระบบที่สอง ประกาศเปิ ดตกหนองในชุ มชน บริ เวณหนองเหมือด และ
หนองแข้งช้าง ซึ่ งจะเปิ ดให้ลงหาปลาปี ละ 1 ครั้ง ระยะเวลาเปิ ดหาปลาในหนองนํ้า 1 เดือน (ก่อนที่น้ าํ แห้ง
ขอด) โดยจะเปิ ดให้เฉพาะชาวบ้านทุกคนในบ้านห้วยสักหมู่ 9 และหมู่ 15 ลงหาปลาในหนองนํ้าทั้ง 2 แห่ ง
ได้โดยไม่เก็บเงินและห้ามมิให้คนนอกชุมชนลงหาปลา

ภาพแสดง ชนิดพันธุ์ปลาที่จบั ได้ในแม่น้ าํ อิง
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กลุ่มคนหาพืชอาหาร
ป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก เป็ นพื้นที่ที่มีความสําคัญกับคนหลายกลุ่มทั้งภายในชุ มชน
และภายนอกชุ มชน ชาวบ้านใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวเพื่อดํารงชี วิตหมุนเวียนตามฤดู กาล ดังนั้นกลุ่มคนที่เข้าไปใช้
ประโยชน์จึงมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนเลี้ ยงวัว เลี้ยงควาย กลุ่มคนหาปลา และกลุ่มคนหาพืชผักอาหาร
ต่าง ๆ ตามฤดู กาล ช่วงฤดู ฝนจะเป็ นช่วงที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ที่สุด ชาวบ้านกลุ่มที่เคยเข้าไปหาผัก หา
หน่ อ หาเห็ ด ก็จะหมุนเวียนกันเดิ นทางเข้าไปหาอาหารในป่ า แม้แต่คนที่นาํ วัว นําควายไปเลี้ ยงในป่ าช่ วง
การเดิ นตามเลี้ ย งวัว ควาย ก็จะเก็บหาพืชผักต่างๆตามแส้ นทางการเลี้ ยงสัตว์ของตนเอง ซึ่ ง มี พืชอาหาร
หลากหลายตามพื้นที่ต่างๆเมื่อกลับบ้านก็จะมีพืชผักอาหารมาเพื่อรับประทานกันในครอบครัว เหลือจากการ
กิ นก็นาํ ไปขายและแบ่งปั นญาติพี่น้อง ป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกสร้ างความมัน่ คงทางอาหาร
ให้กบั ชุ มชนเป็ นอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการสํารวจข้อมูลพืชอาหารจากกลุ่มคนที่เข้าไปใช้
ประโยชน์ในป่ า พืชอาหารจะพบมากในช่ วงฤดู ฝนหรื อช่ วงปลายฤดู ฝน ช่ วงฤดู แล้งจะมีน้อยลง จากการ
สํารวจเบื้องต้นพบทั้งหมด 42 ชนิด ดังตารางแสดง

ภาพแสดง : พืชอาหารที่พบในป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
ตารางแสดง พืชอาหารที่สาํ รวจพบในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
ผักขี้เสี ยด
เตา
ผักหมหนาม
ผักบุง้
ผักหนอก
เห็ดก้าว
ผักชุมแสง
ผักแว่น
ผักเป๋ ว
เห็ดเลือด
ผักม่วนหมู
ผักดีเอี่ยน
ผักขี้เหล็ก
ดอกงิ้ว
ผักหนามสอน
มะเม้า
ผักคาดนา
ผักเผ็ด
ผักกุ่ม
มะตัน
มะห่อย
มะแคว้งกุลา
มะเดื่อ
มะต้อง
ผักปู่ ย่า
มะเขือแจ้
ยอดเดา
มะม่วง
หน่อไม้
ผักแคบ
ผักปุ๋ มปลา
ขนุน
ผักข้าวจี่
มะแตก
มะตึง
ต้นอ้อตีนจํา
ผักส้มเสี้ ยน
มะหําหมอย
ผักขี้เหา
ผักหูแมว
ผักขี้กวง
มะระขี้นก
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กลุ่มคนหาแมลง ตัวต่อ และผึ้ง
กลุ่มคนหาตัวต่อเป็ นกลุ่มคนที่มีความชํานาญเฉพาะทางในการหาตัวต่อและผึ้ง ซึ่ งมีความรู ้ ความ
เข้าใจถึงวิธีการหาตามลักษณะนิสัยของตัวต่อและผึ้ง พื้นที่ระบบนิ เวศที่สร้างรังของตัวต่อและผึ้ง เพราะการ
หาตัวต่อถ้าเกิดการผิดพลาดจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ถ้าโดนตัวต่อหรื อผึ้งต่อยจะทําให้ปวด บวม บางคน
แพ้พิษตัวต่ออาจถึ งขั้นเสี ยชี วิตได้ อาชี พหาต่อจึงถื อเป็ นอาชี พที่เสี่ ยงอันตรายแต่เป็ นอาชี พที่ คุม้ กับความ
เสี่ ยงเนื่ องจากสร้ างรายได้เป็ นจํานวนเงิ นที่สูงพอสมควร ในแต่ละปี ของคนหาตัวต่อและผึ้งมีวิธีการหาคือ
การสังเกตหารังตัวต่อ ซึ่ งตัวต่อจะชอบทํารังอยูย่ อดไม้สูง ดังนั้นต้องไปอยูใ่ นพื้นที่สูงกว่าเพื่อใช้ส่องกล้อง
ทางไกลส่ องดู รังเพื่อดู ว่าเป็ นต่อชนิ ดใด ส่ วนตัวต่อและผึ้งที่ทาํ รังอยู่ในพื้นที่ป่าชุ่ มนํ้าในพุ่มไม้รกทืบต้อง
สังเกตจากตัวต่อที่บินออกมาหาอาหาร โดยส่ วนใหญ่ชาวบ้านจะแบ่งกลุ่มตัวต่อออกเป็ น 2 แบบ คือ ต่อ
โพรงและต่อทํารังบนต้นไม้ ฤดูกาลที่เก็บหาตัวต่อ คือ ช่วงประมาณเดือนสิ งหาคมถึงตุลาคมของทุกปี
ชาวบ้านที่มีความรู ้ความชํานาญได้จาํ แนกชนิดของตัวต่อตามความรู ้ทอ้ งถิ่นที่พบในพื้นที่ดงั นี้
ตารางแสดง : ชนิดของต่อที่พบในพื้นที่
ตัวต่อที่อาศัยอยู่ในโพลงใต้ดิน
1. ต่อหน้าแด่นหลวง(ต่อคัง่ )
2. หน้าแด่นน้อย
3. ต่อนาง(ไม่ค่อยพบ)
4. ต่อหลุมธรรมดาหรื อต่อขี้แปะ

ตัวต่อที่สร้างรังบนต้นไม้(ต่อรัง)
1. ต่อแดง
2. ต่ออานหรื อต่อม่อน
3. ต่อหัวเสื อ
4. ต่อบั้งห้า
5. ต่อนอนวัน(ฤดูแล้งจะออกหากินช่วงกลางคืน)
6. ต่อโพง (เดื อน มกราคม-เมษายน จะออกหากิ นช่ วง
กลางคืน)
7. ต่อหน้าแด่นฮัง(พบน้อย)

พื้นที่ที่คนหาตัวต่อและผึ้ง คือ
1. ป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
2. ป่ าริ มอิง
3. ป่ าบนดอยพญาพิภกั ดิ์และพื้นที่ตน้ ไม้ใหญ่ในหมู่บา้ น
เครื่ องมือที่ใช้หาตัวต่อ
1. กล้องส่ องทางไกลปรับระยะ
2. ชุดป้ องกัน และหมวกกันตัวต่อ
3. ถุงมือ
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กลุ่มคนหาผึ้ง
กลุ่มคนหาผึ้งส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นคนกลุ่มเดี ยวกันที่ไปหาตัวต่อ เพราะใช้อุปกรณ์หาคล้ายกัน แต่
วิธีการหาและช่วงเดือนที่หาผึ้งจะแตกต่างกัน ฤดูกาลที่นิยมไปหาผึ้งคือ ช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤษภาคม นํ้าผึ้งที่อร่ อยและหวานจะเป็ นนํ้าผึ้งช่วงเดือนห้าถือเป็ นรสชาติที่ดีที่สุด ส่ วนช่วงหน้าฝน
ชาวบ้านจะไม่นิยมไปหาเพราะนํ้าผึ้งช่วงนั้นจะมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ ยว เมื่อมีความจําเป็ นที่จะเอานํ้าผึ้งช่วง
ฤดูฝนต้องปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์หลังฝนตก จึงจะสามารถเก็บนํ้าผึ้งได้เนื่ องจากนํ้าฝนจะปะปนอยู่
ในนํ้าผึ้งทําให้ สี ของนํ้าผึ้งเข้มและเก็บได้ไม่นาน เพราะยิง่ เก็บไว้นานสี จะยิง่ เข้มขึ้นไม่น่ารับประทาน
ผึ้งที่สาํ รวจพบในพื้นที่ แบ่งออกเป็ น 3 ชนิดดังนี้
1.ผึ้งหลวง
2.ผึ้งโกน(ผึ้งน้อย)
3.ผึ้งหนอกงัว
บริ เวณที่เก็บหานํ้าผึ้ง คือ
1. พื้นที่ป่าริ มอิงบริ เวณป่ าก้อดป่ าแฝก
2. พื้นที่ป่าบนดอยพญาพิภกั ดิ์
เครื่ องมือที่ใช้
1. กล้องส่ องทางไกลปรับระยะ
2. ชุดป้ องกัน และหมวกกันตัวต่อ
3. ถุงมือ
กลุ่มคนหาใส้เดือนเพื่อนาไปทาเหยือหาปลา
ชนิ ดของไส้เดือนที่พบในพื้นที่แบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด แยกตามวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง
กันออกไป
ชนิดของไส้เดือน
ประโยชน์ที่ใช้
1. ขี้คู ้
ใช้ใส่ เบ็ดเล็ก เป็ นไส้เดือนที่มีกลิ่นคาวที่สุด นิยมนําใส่ เบ็ดปลาค้าว ปลาดุก
2. ไส้เดือนดํา
ใช้ใส่ เบ็ดใหญ่ นิยมใส่ เบ็ดปลาค้าว
3. ไส้เดือนแดง
นิยมใส่ เบ็ดปลาดุก
จุดที่หาใส้เดือน คือ
1. พื้นที่ริมนํ้าอิง
2. บริ เวณป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก โดยเฉพาะที่ช้ืนแฉะตามหนองนํ้าต่างๆทั้ง 7 แห่ง
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เครื่ องมือที่ใช้
1. จอบ
2. เสี ยม
3. อุปกรณ์ใส่ ไส้เดือน
ช่วงฤดูกาลที่ชาวบ้านใส้เดือนเพื่อนําไปทําเหยือหาปลา สามารถหาได้ตลอดทั้งปี
คนหาปลาบ้านห้วยสัก กล่าวว่า “การประเมินรายได้และค่าใช้จ่าย จากการนาใส้เดือนมาใช้ทาเหยื่อ
หาปลาของคนหาปลา หากนาใส้เดือนที่หาได้ไปขายให้กับคนหาปลาต่างหมู่บ้าน เขาจะรับซื้อตัวละ 1 บาท
ซึ่งคนที่หาปลาเป็นอาชีพหลักตลอดทั้งปีจะต้องใช้ใส้เดือนกว่า 50,000 ตัว เพราะเบ็ด 1 คันต้องใส่เหยื่อใส้
เดือน 3 ตัว เมื่อคิดเป็นราคาแล้วก็เท่ากับ 50,000 บาท ต่อปีต่อคน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ชาวบ้านต้องจ่ายหากไม่มี
ใส้เดือนในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งต้นทุนของใส้เดือนในพื้นที่ป่าก้อดป่าแฝกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ช่วย
ให้คนหาปลาลดต้นทุนเรื่องเหยื่อหาปลาได้กว่าปีละ 40,000 – 50,000 บาทต่อปีต่อคน”
กลุ่มคนหาของป่าและสัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่ชาวบ้านพบในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก เป็ นสัตว์ขนาดเล็กที่ชาวบ้านหา
มาบริ โภคตามวิถีชุมชนท้องถิ่นชนบท เช่น กระรอก กระต่าย หนู นา งู และนก เป็ นต้น การพึ่งพาอาหารจาก
สัตว์ป่าเหล่านี้เป็ นไปเพื่อการนํามาบริ โภคเป็ นอาหาร ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติของชุ มชนที่มีมาอย่างยาวนาน สัตว์ที่
กล่าวมาอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก ชาวบ้านก็จะใช้เครื่ องมือดักสัตว์แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ที่ดกั หนู
นก กระต่าย โดยชาวบ้านจะวางกับดักทิ้งไว้ในพื้นที่ช่วงกลางคืนและเข้าไปเก็บกูก้ บั ดักในช่วงเช้าของอีกวัน
ส่ วนใหญ่การวางกับดักเพื่อดักสัตว์ขนาดกลางขนาดเล็กเหล่านี้จะเป็ นไปตามช่วงฤดูกาล เช่น การวางกับดัก
หนู นา หรื อกระต่ายจะอยู่ในช่ วงหลังการเก็บเกี่ ยวข้าวในทุ่งนาเสร็ จ หรื อตามชายป่ าที่ติดกับทุ่งนาบริ เวณ
ขอบของป่ าชุ่มนํ้าพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก

ภาพแสดง : ปางพักของคนเลี้ยงวัว ควาย จะมีอุปกรณ์หาปลา อุปกรณ์กบั ดักหาสัตว์ป่าขนาดเล็ก ที่เป็ นภูมิ
ปั ญญาของท้องถิ่น อุปกรณ์แต่ละอย่างจะถูกนํามาใช้ตามช่วงฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี
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กลุ่มผู้ทานาที่ใช้น้าจากหนองไคร้ไหว
ข้อมูลแผนชุ มชนบ้านห้วยสักปี พ.ศ.2555-2558 ข้อมูลด้านการประกอบอาชี พการทํานาพบว่า ใน
ชุมชนบ้านห้วยสักมีจาํ นวนผูท้ าํ นา 183 ครัวเรื อน เนื้ อที่กว่า 4,131 ไร่ การศึกษาข้อมูลจากตัวอย่าง 54 ราย
เนื้ อที่รวมทั้งหมด 432 ไร่ คํานวณเนื้ อที่โดยรอบหนองไคร้ไหวรัศมี 500 เมตร โดยเฉลี่ย 8 ไร่ ต่อราย การ
จัดการนํ้าในชุมชนแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ1. การจัดการนํ้าจากหนองนํ้าธรรมชาติหนองไคร้ไหว ใช้วิธีการ
สู บจากหนองโดยตรงลงสู่ ทุ่งนาโดยรอบของแต่ละคน ด้วยท่อสู บนํ้าขนาด3-4นิ้ว สู บนํ้าจากหนองโดยไม่มี
กฎหรื อข้อห้ามใดๆ ถ้านํ้าในหนองนํ้าเริ่ มแห้งขอดถึ งขั้นเกือบหมดหนองนํ้า ผูน้ าํ ชุ มชนจะแจ้งให้ชาวบ้าน
หยุดสู บนํ้า 2.บ่อนํ้าตื้ นส่ วนบุ คคล ชาวบ้า นขุดกันเองเพื่ อสํา รองนํ้าไว้ใช้ช่ วงฤดู แล้งหรื อช่ วงทํานาปรั ง
ชาวบ้านแต่ละรายรอบหนองไคร้ ไหวจะมีบ่อสํารองทุกราย ในจํานวน 54 รายตัวอย่างทุกคนมีบ่อเป็ นของ
ตนเอง โดยจะเจาะบ่อด้วยความลึก 12 เมตร ค่าขุดบ่อแต่ละครั้งบ่อละ 6,000บาท ใช้ท่อขนาด3นิ้ ว เป็ นท่อ
สู บนํ้า
ปี 2562-2563 นํ้าในหนองไคร้ไหวมีจาํ นวนน้อยลง เนื่ องจากปริ มาณฝนตกน้อยทําให้น้ าํ ไม่ท่วม
หลากเข้าสู่ หนองนํ้า นํ้าในหนองไคร้ไหวจึงไม่เพียงพอต่อการทํานาปรัง ทุกรายที่มีทาํ นาปรังรอบหนองจึงมี
การขุดบ่อเพิ่มรวมถึงการขุดเสริ มท่อคอนกรี ตเพิ่มเติมในบ่อที่มีอยู่ ทําให้มีค่ายใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ภาพแสดง : ขอบเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มตัวอย่างการทํานาปรัง
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ตารางแสดง พันธุ์ขา้ วที่ปลูกช่วงนาปี -นาปรัง
นาปี ช่วงที่ปลูกเดือนสิ งหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน นาปรัง ช่วงที่ปลูกเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
-ปลูกเพื่อกิน50%และขาย50%
-พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
ข้าวเหนียว สันป่ าตอง /กข6 /ตอง8 /เหนียวอุบล
ข้าวจ้าว มะลิ105

-ปลูกเพื่อขาย100%
-พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
ข้าวเหนียว สันป่ าตอง ตอง8
ข้าวจ้าว พิษณุโลก

ตารางแสดง : กระบวนการทํานา บันทึกรายได้-รายจ่ายต่อปี
*หมายเหตุ ยังไม่คิดค่าแรงของตนเอง (2 คน)
นาปี (คํานวณจากเนื้ อที่ ตวั อย่าง9ไร่ )กรณี ตวั อย่าง นาปรั ง (คํานวณจากเนื้ อที่ตวั อย่าง7ไร่ )กรณี ตวั อย่าง
ของนายสมยง รักษาป่ า
ของนายสอน เมืองมูล
รายจ่าย/ปี

รายจ่าย/ปี

เมล็ดพันธุ์
3,000 เมล็ดพันธุ์
3,500
ข้าวเหนียวสันป่ าตอง
ข้าวเหนี ยวสันป่ าตอง ใช้เมล็ดพันธุ์ 25กิ โล/
ใช้เมล็ ดพันธุ์ ท้ งั หมด16ถัง /9ไร่ 1ถัง =10
ไร่ ใช้เมล็ ดพันธุ์ อยู่ที่ 7ถุ ง /ไร่ ปริ มาณเมล็ด
กิโล 16ถังจึงเท่ากับ160กิโล/9ไร่ ดังนั้นใช้
พันธุ์สุทธิ 1ถุง/25กิโล ราคาถุงละ500บาท
เมล็ ด พัน ธุ์ ป ระมาณ17กิ โ ล/ไร่ ใช้เ มล็ ด
พันธุ์อยูท่ ี่ 6ถุง/ไร่ ปริ มาณเมล็ดพันธุ์สุทธิ 1
ถุง/25กิโล ราคาถุงละ500บาท
ปุ๋ ย ที่ ใ ช้คื อตราเรื อ ใบ ยู เรี ย ตรากระต่ า ย 4,950 ปุ๋ ย ขึ้ นอยู่ก บั ยี่ห้อที่ ใช้ หว่าน2รอบ/ปี รอบ 4,100
และตราหัววัว
แรกใช้ปุ๋ยยูเรี ย2ถุงราคาถุงละ550บาท=1100
ใช้ท้ งั หมด9ถุง 1ถุง/1ไร่ ราคาปุ๋ ยถุงละ550
รอบที่ สองใช้ปุ๋ ย12-20-0ปริ มาณ5ถุ ง ถุ งละ
บาท
600บาท=3,000
ยาฆ่าหญ้า ใช้ประมาณ3ถัง/9ไร่ ราคา250 750
บาท/ถัง

ยาฆ่าหญ้า ใช้ปริ มาณ4ถัง/ปี ราคาถังละ300 1,200
บาท
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ตัดหญ้าคันนา ตัดเองประมาณ4ครั้ง/ปี ค่า 400
นํ้ามัน100บาท/ครั้ง
รถดู ไร่ ละ500บาท

ตัดหญ้าคันนา ตัด เองประมาณ3ครั้ ง/ปี ค่ า 300
นํ้ามันครั้งละ100

4,500 รถดูด 500บาท/ไร่

3,500

รถลาก คํานวณจากผลผลิตที่ได้ท้ งั หมด/ปี 1,200 รถลาก คํานวณจากผลผลิตที่ได้ท้ งั หมด/ปี

1,260

ค่าไถ ไร่ ละ800

7,000

7,200 ค่าไถ ไร่ ละ1000

ค่าสู บนํ้า เครื่ องสู บ100วัต ระยะเวลาในการ 2,000
สู บ4ครั้ ง/ปี สู บ1ครั้ ง เติ มนํ้ามัน500บาท ใช้
ระยะเวลาในการสู บ 3วัน =72ชั่ว โมง/ครั้ ง
รวมแล้วใช้ระยะเวลาสู บ 12วัน
(เครื่ องสู บนํ้า ขนาดท่อ 3 นิ้ว สู บนํ้าได้ 27.7
ลบ.ม ต่อชัว่ โมง ตลอด 12 วัน ได้น้ าํ 7,978
ลบ.ม. หรื อ 7,978,000 ลิ ตร ต่อ 1 ราย รวม
54 ราย สู บนํ้าทํานา 430,812 ลบ.ม.หรื อ
430,812,000 ลิตร)
รวมต้นทุนการผลิต/ปี

22,000 รวมต้นทุนการผลิต/ปี

22,860

รายได้จากการขาย/ปี
(ขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาด)x11บาท

66,000 รายได้จากการขาย/ปี
(ขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาด)x12บาท

76,000

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการทํานาของชาวบ้าน ปี พ.ศ.2561 นํ้ามีเพียง
พอที่จะสู บเพื่อทําการเกษตรและการทํานาปรัง ช่วงทํานานํ้ามีเพียงพอต่อชาวบ้านทุกราย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2562ปี พ.ศ.2563 ปริ มาณนํ้าในหนองไคร้ไหวมีนอ้ ยมากเนื่ องจากฝนตกน้อยทําให้น้ าํ จากลํานํ้าอิงและลํานํ้าสาขา
ไม่ไหลเข้ามาเติมในหนองนํ้าอย่างที่เคยเป็ นมาจึงทําให้หนองนํ้ามีน้ าํ น้อยลงไปตามด้วย จึงไม่เพียงพอต่อ
การทํา นาปรั ง ของชาวบ้า น หนองนํ้าแห้งก่ อนหมดฤดู ท าํ นาปรั ง ชาวบ้า นจึ ง ใช้น้ าํ สํารองจากบ่ อนํ้า ตื้ น
ส่ วนตัวของตนเองเป็ นหลัก ส่ ง ผลให้ปี 2563 ชาวนาหลายรายต้อ งมี ค่ า ใช้จ่า ยเพิ่ ม ขึ้ น คื อ 1)การขุดบ่ อ
เพิ่มเติม ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อเบื้องต้นอยูท่ ี่ประมาณ 6,000 บาทต่อ1 บ่อ จากมีเดิมชาวบ้าน มีการขุดบ่อ
1 บ่อ ก็เพิ่มขึ้นเป็ น2บ่อ หรื อจากมี2บ่อเพิ่มเป็ น3บ่อ เบื้องต้นจากการสํารวจพบมีการขุดบ่อเพิ่มขึ้น 15 บ่อ
เพิ่มขึ้นจากเดิม54 บ่อ เป็ น 69 บ่อ 2)การขุดบ่อขยายฐานท่อสู บนํ้าเดิม เป็ นเพิ่มท่อซี เมนต์ขนาด100ซม. จาก
เดิม 5 ท่อ เพิ่มขึ้นอีก 5ท่อ ในความลึกเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร ราคาท่ออยูท่ ี่ 280 บาท 5ท่อ เท่ากับ 1,400
บาท ค่าขุดเมตรละ1000บาท เท่ากับ 2,000 บาท รวมรายจ่าย 3,400บาท ต่อ 1 บ่อ
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ดัง นั้นเมื่ อนํ้า จากหนองไคร้ ไ หวไม่ มี น้ าํ ท่ วมหลากเข้า มาเติ ม นํ้า เก็ บ กัก ไว้ใ นแต่ ล ะปี จะทํา ให้
ชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายในการทํานาปรังเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ หนองนํ้าธรรมชาติมีความสําคัญต่อกระบวนการทํานา
ของชาวบ้านเป็ นอย่างมาก ถ้าไม่ มีหนองนํ้าธรรมชาติ ชาวบ้า นจะมี ภาระค่า ใช้จ่ายในการทําการเกษตร
เพิม่ ขึ้น หนองนํ้าจึงเป็ นแหล่งเก็บกักนํ้าในช่วงฤดูน้ าํ ท่วมหลากและเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
3.3 เศรษฐกิจชุมชนและรายได้ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก
3.3.1 ความสําคัญของป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกต่อชุมชนใน1ปี
ตารางแสดง ปฏิทินการใช้ประโยชน์จากป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกในรอบ 1 ปี
ชื่อกลุ่ม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หาปลา
และสัตว์
นํ้า
หาตัวต่อ
หาผึ้ง
หา
ไส้เดือน
หาของป่ า
สัตว์ป่า
หาพืช
อาหาร
เลี้ยงสัตว์
วัว-ควาย
ทํานาปี
ทํานาปรัง
ทําสวน
เกษตรอื่น
ๆ
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3.3.2 การประเมินรายได้เบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มคนเลี้ยงวัว-เลี้ยงควาย
ลาดับ
ชื่อปาง/จานวนผู้เลี้ยง จานวน จานวน
(วัว)
(ควาย)
รวม 18 ราย
213
103

รวม

ฟาง(ก้อน/กอง)/ปี

316

1,840 ก้อน
3กอง

ระบบการขาย แบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ หนึ่งขายแบบประเมินราคาหรื อขายเหมาตัว สองขายแบบชัง่
นําหนักกิโลกรัม ราคากิ โลกรัมละ 80 บาท(ขึ้นอยู่กบั ราคาตลาด) พ่อค้าที่มารับซื้ อส่ วนมากจะรู ้ จกั กันเคย
ค้าขายด้วยกันมาก่อน ส่ วนใหญ่เป็ นพ่อค้ามาจาก บ้านร่ องห้า อําเภอเทิง บ้านต้า อําเภอพญาเม็งราย อําเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ราคาขาย วัว ควาย อายุปี2-3ปี ขึ้นไป ราคาขายจะ
มีความแตกต่างกัน
ราคาขาย วัว-ควาย อายุ 1-3 ปี
ชนิด
อายุ
ราคาขาย/ตัว
วัว
2-3 ปี
10,000
ควาย
1-2 ปี
20,000
ประเมินมูลค่าของวัว-ควาย ที่ชาวบ้านนําไปเลี้ยงในป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
ชนิด
วัว
ควาย
รวม

จานวนคนเลี้ยง จานวนวัว-ควาย
ราคาขาย
11
213
10,000
7
103
20,000
18
316
ประเมินมูลค่าการซื้ อ-ขาย ขี้ววั -ขี้ควาย

จ านวนคนขาย(ประจ า)/
คน
1
18

รายได้เฉลี่ย/ชุมชน
2,130,000
2,060,000
4,190,000

ร า ค า ข า ย / ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย / วั น /
กระสอบ
กระสอบ
25
3
25
54

รายได้ เ ฉลี่ ย /
วัน
75
1,350

รายได้ เ ฉลี่ ย /
ปี
27,375 บาท
492,750 บาท
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ประเมินมูลค่าการซื้ อ-ขายฟาง
จํานวน คน
18

ราคาขาย/ก้อน
25

จํานวนฟางก้อนรวม
1,840

เฉลี่ยรวม/ปี
46,000 บาท

กลุ่มคนหาปลา
ประเมินมูลค่ารายได้ จากกลุ่มคนหาปลาในชุมชน
ฤดูกาล ปลาเศรษฐกิจ
ราคาขาย/บาท
จานวนวันที่หา/ปี

จานวน/ครัวเรือน

ฝน

8 (หาเป็ นอาชีพหลัก)



แล้ง

ปลาค้าว

300

ปลาเพี้ย

100-200

ปลาเกก

300

ปลาคัง

300

ปลาแข้

300

ปลาตอง

60

ปลาเอี่ยน

200-300

ปลาตะเพียน

60-100

ปลากด

150-200

ปลาสร้อย

80-100

ปลาตอง

60

ปลาขาว

80-100

210
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กรณี ตวั อย่างนายสมศักดิ์ รักไทย ชาวบ้านที่หาปลาเป็ นอาชีพหลักสามารถประเมินรายได้ต่อปี ได้ดงั นี้
ลําดับ ชนิดพันธุ์ปลา

ราคา/บาท ปริ มาณที่ ห าได้ / จํานวนวัน/ปี (210 จํ า น ว น ร า ย ไ ด้
วัน/กิโลกรัม
วัน)
คน
เฉลี่ย/ปี

1

ปลาเพี้ย

200

1

210

1

42,000

2

ปลากด

150

1

210

1

31,500

3

ปลาสร้ อย ปลา 80
ขาว

2

210

1

33,600

รวม

107,100

จากตารางข้อมูลรายได้ของกลุ่มคนหาปลาเบื้องต้น เมื่อนํามาเฉลี่ยและทําเป็ นข้อมูลรายได้เบื้องต้น
ชาวบ้านที่หาปลาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ๆ คื อ 1. กลุ่มที่หาปลาเป็ นอาชี พหลัก 2. กลุ่มที่หาปลาเพื่อ
บริ โภคในตชครอบครัวยามว่างเว้นจากงานประจํา
การศึกษานี้ยกตัวอย่างเพียงกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่หาปลาเป็ นอาชีพหลัก 8 ครอบครัว เพื่อคํานวณมูลค่า
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการหาปลาของชาวบ้าน เป็ นรายได้เฉลี่ยตลอดทั้งปี พบว่า รายได้ตลอดทั้งปี ของชาวบ้าน
ที่ได้จากการหาปลาต่อรายอยูท่ ี่ 107,100 บาท โดยมี 8 ครอบครัวที่หาปลาเป็ นอาชีพหลัก 107,100 บาท X 8
ครอบครัว เท่ากับ 856,800 บาท ต่อปี คาดว่ารายได้จากการหาปลาน่าจะมีมากกว่านี้ ซึ่ งยังไม่มีขอ้ มูลของ
กลุ่มที่ 2 ที่หาปลาเพื่อบริ โภคภายในครอบครัวยามว่างเว้นจากอาชีพหลัก
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กลุ่มคนหาพืชอาหาร
ประเมินมูลค่ารายได้จากกลุ่มคนหาพืชอาหาร ตัวอย่าง 18 ราย
ฤดูกาล พืช
ราคา
ปริ มาณการ จํานวนผูใ้ ช้ประโยชน์/


เศรษฐกิจ ขาย/

เก็บเฉลี่ย/วัน ครัวเรื อน

บาท/ถุง

ผักขี้เสี ยด
มะห้อย
ตลอด
ผักรวม
ทั้งปี
ผักบุง้
มะเขือแจ้
รวม

10
10
10
10
10

1
1
1
1
1

รายได้เฉลี่ย/ชุมชน/ปี (คํานวณ
เฉลี่ยกับผักชนิดอื่น ๆ)

(คํานวณเฉพาะกลุ่มคน

1ปี =365วัน

เลี้ยงวัว-ควาย จํานวน 18

ครึ่ งปี =182วัน

ราย)

(คํานวณเฉลี่ยครึ่ งปี )

180
180
180
180
180

10,800
32,760
32,760
32,760
32,760
141,840 บาท

กลุ่มคนหาแมลงตัวต่อ ผึ้ง
ประเมินมูลค่ารายได้ จากคนหาผึ้งและตัวต่อ จํานวน 4 ราย
แมลง ผลผลิ ต ที่ไ ด้ / ร า ค า ข า ย / รายได้ เฉลี่ย/ จ า น ว น ผู้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ /
ปี
บาท
ปี
ครัวเรือน
ผึ้ง
นํ้ า ผึ้ ง 80 250/ขวด
20,000
1
ขวด
รังผึ้ง 10 รัง 300/รัง
3,000
ตัว รัง
1,000-3,000 50,000
1


ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย / ปี /
ชุมชน
23,000

50,000

ต่อ
รวม

73,000 บาท

จากตัวอย่างรายได้ของคนหาผึ้งและตัวต่อ มีรายได้เฉลี่ย 1 ราย เท่ากับ 73,000 บาท ดังนั้นชาวบ้านที่
ทําอาชีพหาตัวต่อและผูข้ ายเป็ นประจํา จํานวน 4 ราย พบว่ามีมูลกว่า 292,000 บาท ต่อปี
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กลุ่มคนหาไส้เดือน
ประเมินมูลค่ารายได้จากคนหาไส้เดือนเพื่อนําไปใช้ทาํ เหยือ่ หาปลา จํานวน 2 ราย
ผลผลิตที่ได้/ปี ราคาขาย/บาท รายได้เฉลี่ย/ปี รายได้เฉลี่ย/ปี/ชุมชน
ไส้เดือน 45,000 ตัว
1
45,000
45,000 บาท
จากตัวอย่างรายได้ของคนหาใส้เดือนเพื่อทําเหยื่อหาปลา เกิดรายได้เฉลี่ย 1 ราย เท่ากับ 45,000 บาท




กลุ่มผู้ทานา(ใช้น้าจากหนองไคร้ไหว)

นาปี (คํานวณจากเนื้ อที่ ตวั อย่าง9ไร่ )กรณี ตวั อย่าง นาปรัง (คํานวณจากเนื้ อที่ตวั อย่าง7ไร่ )กรณี ตวั อย่าง
ของนายสมยง รักษาป่ า
นาของนายสอน เมืองมูล
รายได้จากการขาย/ปี
(ขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาด)x11บาท

66,000

รายได้จากการขาย/ปี
(ขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาด)x12บาท

76,000

จากกรณี ตวั อย่างทั้ง 2 ท่านเมื่อคํานวณตามจํานวนผูท้ าํ นาทั้งหมด 54 ราย เฉลี่ยที่นารายละ 8 ไร่
รวมเนื้อที่ทาํ นา 432 ไร่ จากการคํานวณเบื้องต้นพบว่ารายได้เฉลี่ยจากการทํานาต่อปี ของชาวบ้าน บ้านห้วย
สัก การทํานาปี อยูท่ ี่ไร่ ละ 7,333 บาท/ปี นาปรังอยูท่ ี่ไร่ ละ 10,857 บาท/ปี ดังนั้นรายได้จากการทํานาทั้งนาปี
และนาปรังชาวบ้านจะมีรายได้เฉลี่ย 8,128,080 บาท/ปี
สรุ ปรายได้ที่เกิดจากป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกต่อปี
ลําดับ อาชีพ

รายได้/ปี

1

เลี้ยงวัว-เลี้ยงควาย คํานวณจากจํานวนผูเ้ ลี้ยงวัว-ควายทั้งหมด18ราย

4,190,000

2

ซื้ อขายขี้ววั -ขี้ควาย คํานวณจากผูท้ ี่ขายขี้ววั -ควายประจํา จํานวน18 ราย

492,750

3

ฟางอัดก้อน คํานวณจากกลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัว-เลี้ยงควายจํานวน18 ราย ประเมินจากรายจ่ายถ้า 46,000
ต้องทําการซื้ อฟางอัดก้อนเพื่อนํามาให้ววั -ควายกินต่อปี แต่จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ชาวบ้านกลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัว-เลี้ยงควายไม่ได้ทาํ การซื้ อฟางเนื่ องจากทํานากันอยู่แล้ว หลัง
เก็บเกี่ยวก็จะทําการอัดฟางไว้เพื่อให้ววั -ควายกินตลอดทั้งปี

4

หาปลา คํานวณจากชาวบ้านที่หาปลาประจํา 8 ราย ปลาเศรษฐกิ จที่หาได้แน่ นอน3 856,800
ชนิด

5

พืชอาหาร คํานวณจากจํานวณกลุ่มคนเลี้ยงวัว-ควายเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่เข้า 141,840
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ไปใช้ประโยชน์จากป่ าเป็ นประจํา เบื้องต้นถึ งจะไม่มีการซื้ อขายกันทางตรงแต่กลุ่ม
คนเลี้ยงวัว-ควาย เมื่อไปเลี้ยงวัว-ควายจะมีการเก็บพืชผักติดมือออกมา ถึงไม่ได้ขายแต่
อย่างน้อยก็ไม่ได้ทาํ การซื้ อ ทีมวิจยั จึงเลือกประเมินจุดนั้น
6

หาต่อ หาผึ้ง คํานวณจากกลุ่มคนที่หาต่อ หาผึ้งประจํา จํานวน4 ราย

7

ไส้เดือน คํานวณจากคนที่เข้าไปหาไส้เดือนในป่ าประจําจํานวน1ราย ถึงแม้จะไม่ได้ 45,000
หามาเพื่อขาย แต่ถา้ ไม่มีป่าผืนนี้ ชาวบ้านก็จะต้องไปทําการซื้ อไส้เดื อนจากที่อื่นเป็ น
การเพิ่มต้นทุนในการหาปลาต่อปี

8

ทํานา คํานวณจากผูท้ าํ นารวมทั้งนาปี และนาปรังจํานวน 54 ราย จากกรณี ตวั อย่างหลัก 8,128,080
2ราย

292,000

ดังนั้นเมื่อประเมินการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก 14,192,470
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมแล้วใน1ปี สามารถประเมินออกมาเป็ นตัวเลขเบื้องต้นได้
ทั้งหมดดังกราฟแสดง

ภาพแสดง : กราฟแสดงการประเมินรายได้ที่เกิดจากการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ าสาธารณะประโยชน์
ป่ าก้อด ป่ าแฝกของ8กลุ่มตัวอย่าง ในรอบ 1ปี
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สรุ ป จากตารางข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและรายได้ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากพื้ น ที่ ส าธารณะ
ประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก ตามการใช้ประโยชน์ในรอบ 1 ปี ของชาวบ้านทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทําให้
เห็ นมูลค่าที่ประเมินเป็ นตัวเลขการบริ การนิ เวศของพื้นที่ชุ่มนํ้าดังกล่าวจากกิจกรรม 8 ด้านที่ชาวบ้านใช้
ประโยชน์ พบว่ามีมูลค่าสู งถึงปี ละ 14,192,470 บาท ทําให้เห็นว่าพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อชาวบ้านห้วยสัก บ้านยางฮอม และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้ใช้ประโยชน์และรับบริ การด้าน
นิเวศจากพื้นที่ดงั กล่าว หากพื้นที่ดงั กล่าวถูกแปรสภาพ หรื อเปลี่ยนสภาพเป็ นอย่างอื่น ชาวบ้านไม่สามารถ
เข้า ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้จ ะทํา ให้ ช าวบ้า นมี ภ าระค่ า ใช้ จ่ า ยมากขึ้ น และนํา ไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย อาชี พ และ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นพื้นที่ป่าชุ่มนํ้า ดังกราฟแสดง
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บทที่ 4
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิงตอนล่าง
และป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก
4.1 ความเป็ นมาของการเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ชุ่มนํ้าลุ่ มนํ้าอิ งตอนล่ าง พื้นที่ ชุ่มนํ้าตําบลยางฮอม และพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
4.1.1 ภาพรวมพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง
ลุ่มนํ้าอิง เป็ นลุ่มนํ้าสาขาของแม่น้ าํ โขง มีแม่น้ าํ อิงเป็ นแม่น้ าํ สายหลัก แม่น้ าํ อิงมีตน้ กําเนิ ดมาจาก
ดอยหลวงไหลผ่านลําห้วยน้อยใหญ่กว่า 12 ลําห้วย ครอบคลุ มพื้นที่ 2 จังหวัดทางภาคเหนื อตอนบน คือ
จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยอําเภอแม่ใจ อําเภอเมือง อําเภอดอกคําใต้ อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน อําเภอเชียง
คํา ในส่ วนของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อําเภอป่ าแดด อําเภอพาน อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเทิง อําเภอ
ขุนตาล และอําเภอเชียง ก่อนไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขงที่ “ปากอิง” บ้านปากอิงใต้ ตําบลศรี ดอนชัย อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชี ยงราย เมื่ อแบ่งตามลักษณะทางภู มิศาสตร์ ลุ่มนํ้าอิ งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคื อลุ่ มนํ้าอิ ง
ตอนบน ลุ่มนํ้าอิงตอนกลาง และลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง รวมความยาวประมาณ 260 กิโลเมตร
ลุ่มนํ้าอิงตอนบน เป็ นแหล่งกําเนิดของลําห้วย 12 สาย ที่ไหลลงสู่ กว๊านพะเยา เรี ยกว่า ดอยหลวง คือ
ป่ าขุนห้วยหรื อป่ าต้นนํ้าของกว๊านพะเยาได้แก่ ห้วยแม่ใจ ห้วยแม่สุก ห้วยแม่จว้า ห้วยแม่ตุม้ ห้วยแม่เหยี่ยน
ห้วยแม่ต๊ าํ ห้วยแม่ต๋อม ห้วยแม่ตุ่น ห้วยแม่นาเรื อ ห้วยแม่ใส และห้วยแม่ต๋ าํ ส่ วนทางทิศเหนื อของกว๊าน
พะเยา คือดอยด้วนหรื อดอยงามเป็ นแหล่งทางธรรมชาติ มีท้ งั ป่ าต้นนํ้าคือ ดอยหลวงและกว๊านพะเยาเป็ น
แหล่งนํ้าจื ดขนาดใหญ่ รวมทั้งที่ ราบสู งสลับกับที่ ราบลุ่มบริ เวณเทือกเขาดอยหลวง และที่ราบลุ่ มรอบ ๆ
บริ เวณกว๊านพะเยา
ลุ่มนํ้าอิ งตอนกลาง เริ่ มตั้งแต่ประตู ระบายนํ้ากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยาจนถึ งอําเภอเทิ ง จังหวัด
เชี ยงราย ลักษณะทางกายภาพของแม่น้ าํ อิงตอนกลาง ในช่วงตอนต้นเขตอําเภอดอกคําใต้และอําเภอภูกาม
ยาว จะแคบและตื้น มีความกว้างประมาณ 12-15 เมตรทําให้มีปริ มาณนํ้าน้อยคนในชุมชนลุ่มนํ้าอิงตอนกลาง
มีการใช้องค์ความรู ้ และภู มิปัญญาในการจัดการนํ้าโดยมี ระบบเหมื องฝายและในปั จจุบนั มีฝายคอนกรี ต
จํานวน 18 แห่ ง กั้นในลํานํ้าอิงเพื่อนํานํ้าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร แม่น้ าํ อิงจะเริ่ มกว้างและลึ กมากขึ้นตั้งแต่
เขตอําเภอจุน โดยมีความกว้างประมาณ 20-25 เมตร รวมทั้งมีแม่น้ าํ สาขาหลายสายที่ไหลลงแม่น้ าํ อิงได้แก่
นํ้าร่ องช้าง นํ้าร่ องปอ นํ้าแม่พุง และนํ้าจุน ซึ่ งไหลลงมาจากภูเขาที่ขนาบอยูส่ องฝั่งลํานํ้าอิง และตามแนวลํา
นํ้าอิงจะมีบวก หนอง หลง ฮ่อง หลายแห่ งเพราะเป็ นบริ เวณที่ราบนํ้าท่วมถึ ง (Flood Plain) จะทําให้เกิ ด
แหล่งนํ้าที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการหาปลาและสัตว์น้ าํ อื่น ๆ รวมทั้งเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าํ ด้วย
ลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง เริ่ มตั้งแต่อาํ เภอเทิง อําเภอขุนตาล อําเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย แล้วไหลลงสู่
แม่น้ าํ โขง แม่น้ าํ สาขาสายสําคัญในลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง ประกอบด้วย นํ้าร่ องแช่ นํ้าลอย นํ้าลาว นํ้าแม่ต๊ากและ
แม่น้ าํ ร่ องช้าง ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญคือ ในช่ วงฤดู น้ าํ หลากลุ่มนํ้าอิงตอนล่างจะได้รับนํ้าจากแม่น้ าํ
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โขงที่หนุ นขึ้นโดยตรง ทําให้แม่น้ าํ อิงช่ วงนี้ มีปริ มาณนํ้าที่มาก ขนาดความกว้างอยูท่ ี่150-200 เมตร และมี
ความลึ กมากกว่าลุ่มนํ้าอิงตอนบนและลุ่มนํ้าตอนกลาง ลํานํ้ามีความคดโค้ง บางจุดถูกกัดเซาะตัดขาดออก
จากแม่น้ าํ เดิ มเกิดลํานํ้าสายใหม่ พื้นที่ลาํ นํ้าเดิมจึงเป็ นอิงหลง จึงเป็ นลักษณะสําคัญอีกประการคือในลุ่มนํ้า
อิงตอนล่างจะมีลกั ษณะเป็ น “พื้นที่ชุ่มนํ้า” ตลอดลํานํ้า เมื่อนํ้าหลากนํ้าจะเข้าท่วมพื้นที่ป่าในทุกปี ปลาจาก
แม่น้ าํ โขงและแม่น้ าํ อิงจะเข้าไปวางไข่และรอฟั กตัวอ่อน เป็ นที่เพาะเลี้ยงลูกปลาขนาดเล็กและสัตว์น้ าํ ในวัย
อ่อน ถือว่าเป็ นพื้นที่เพาะพันธุ์ปลาและเป็ นแหล่งอนุ บาลปลาที่สําคัญเป็ นอย่างมาก ช่วงนํ้าลดพื้นที่ชุ่มนํ้าจะ
เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของระบบนิเวศย่อย และชนิดพรรณพืชต่าง ๆ
พื้นที่ชุ่มนํ้ามีความสําคัญในแง่ระบบนิ เวศเฉพาะอย่างน้อย 5 ประการ 1)เป็ นพื้นที่เพาะพันธุ์ปลา
สัตว์น้ าํ ที่สาํ คัญของแม่น้ าํ อิงและแม่น้ าํ โขง 2)เป็ นพื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติที่รองรับปริ มาณนํ้าในพื้นที่ลุ่ม
นํ้า อิ ง ในช่ วงนํ้า หลากและเก็ บ นํ้า ไว้ใ ช้ใ นฤดู แ ล้ง 3)เป็ นพื้ นที่ ที่ สั ตว์ป่ าจากบนดอยและป่ าบกลงมาใช้
ประโยชน์ 4)เป็ นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของพืช สัตว์ พันธุกรรมพืชอาหารและยาสมุนไพรที่สําคัญ
ของลุ่มนํ้าอิง 5)เป็ นแหล่งรองรับการอพยพของนกอพยพช่วงฤดูหนาว
ข้อมูลพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง ผลจากการสํารวจพื้นที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง พบว่า ลุ่มนํ้า
อิงตอนล่ างมีพ้ืนที่ ราบนํ้าท่วมถึ งประมาณ 22,422 ไร่ มีพ้ืนที่ ป่าชุ่ มนํ้าทั้งหมด 26 แห่ งพื้นที่ 8,586 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตําบล 25 หมู่บา้ น ดังตารางแสดง
ตารางแสดง ข้อมูลพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง จังหวัดเชียงราย (อย่างไม่เป็ นทางการ)
ลําดับ ชื่อท้องถิ่น
อําเภอ ขนาด (ไร่ ) สถานะ
ห มู่ บ้ า น ห ลั ก ที่ หมู่ บ ้ า นร่ วม ตําบล
ดูแล
จัดการ
1

บ้านทุ่งอ่าง ม.6

2

ม. 15

สถาน

เชียงของ 180

-

บ้านทุ่งงิ้ว ม.2

สถาน

เชียงของ 531-3-0

นสล.

3

หนองรงค์

บ้ า นศรี ดอนชั ย
ม.15

ศรี ดอนชัย เชียงของ 300

-

4

หนองวงค์

บ้ า นศรี ดอนชั ย
ม.7

ศรี ดอนชัย เชียงของ 250

กําลังขอ

5

บ้านตองเก้า ม.9

ครึ่ ง

เชียงของ 500

-

6

ป่ า ห น อ ง บ้านม่วงชุม ม.7
ขอนแก่น

ครึ่ ง

เชียงของ 500

-

7

บ้านครึ่ งใต้ ม.2

ครึ่ ง

เชียงของ 242

นสล.
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8

บ้านซาววา หมู่ 3

บุญเรื อง

เชียงของ 700

นสล.

9

บ้านบุญเรื อง ม.2 ม.1, 5, 8, 10

บุญเรื อง

เชียงของ 3,706

นสล.

10

บ้านแดนเมือง ม.
6

บุญเรื อง

เชียงของ 300

-

11

บ้ า นห้ ว ยซ้ อ 19
และ 2

ห้วยซ้อ

เชียงของ 293

12

ป่ าข่วงเจิง

บ้า นงามเมื อง ม.
11

ยางฮอม

ขุนตาล

100

นสล.

13

ป่ าข่อย

บ้า นงามเมื อง ม.
11

ยางฮอม

ขุนตาล

72

นสล

14

ป่ าหนองโค้งวัง บ้านนํ้าแพร่ เหนื อ
มล
ม.14

ยางฮอม

ขุนตาล

48

-

15

ป่ าโค้ ง มะเขื อ บ้านนํ้าแพร่ ม.4
แจ้

บ้ า นนํ้ าแพร่ ยางฮอม
ใต้ ม.19

ขุนตาล

276

นสล.

16

ป่ าตะเหี้ ย/ป่ า บ้านทุ่งศรี เกิ ด ม.
ถ่อน
3

ยางฮอม

ขุนตาล

138-3-21

นสล.2
แปลง

17

ป่ าหนองอ้อ

บ้านทุ่งศรี เกิ ด ม.
3

ยางฮอม

ขุนตาล

40

18

ป่ านอกทุ่ง

บ้ า น ป่ า บ ง นํ้ า
ล้อม ม.1

ยางฮอม

ขุนตาล

229

19

ป่ า ห น อ ง บ้านป่ าแดง ม.2
ส้มป่ อย

บ้า นดงเจริ ญ ยางฮอม
ม.16

ขุนตาล

40

ขุนตาล

182

นสล.

บ้ า น ป่ า แ ด ง
ม.21
20

ป่ าส าธ า รณ ะ บ้ า นห้ ว ยหลวง บ้ า น ห้ ว ย ยางฮอม
ประโยชน์
ม.5
ห ล ว ง เ ห นื อ
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ม.20
21

ป่ าแฝก

บ้านยางฮอม ม.8 บ้ า นห้ ว ยสั ก ยางฮอม
ม.9

ขุนตาล

2,000

ขุนตาล

85

บ้ า น ใ ห ม่
พัฒนา ม.10
บ้า นยางฮอม
ม.12

(อ ยู่
ระหว่ า ง
พิ พ า ท
แ ล ะ
รังวัด)

บ้ า นห้ ว ยสั ก
เหนือ ม.15
บ้า นยางฮอม
ม.17
22

ป่ าร่ องติ๊ บ ป่ า บ้านป่ าข่า ม.8
ร่ องเสื อ หนอง
ของวัดป่ าข่า

ป่ าตาล

23

ป่ าหล่ายอิง

พ ญ า เ ม็ ง พญาเม็ ง 143
ราย
ราย

24

ป่ าหนองปลา บ้านนํ้าอิง ม.10
โอ่

ต้า

25

ป่ าวังเสื อ

26

ป่ า ห น อ ง บ้านสันทรายงาม
ชุมแสง

บ้านสันสลีก

บ้านชวา ม.3

ขุนตาล

528

นสล.

สั น ท ร า ย เทิง
งาม

400

นสล.

สั น ท ร า ย เทิง
งาม

76

นสล.
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ภาพแสดง: แผนที่ป่าชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง จังหวัดเชียงราย
4.1.2 ภาพรวมป่ าชุ่มนํ้าตําบลยางฮอม
ป่ าชุ่มนํ้าในตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บริ เวณลุ่มนํ้าอิงตอนล่างที่เชื่ อมกับ
แม่น้ าํ โขง ลักษณะของป่ าชุ่มนํ้าในตําบลยางฮอมนั้นมีลกั ษณะเป็ นป่ าชุ่มนํ้าผสมกับหนองนํ้ามีน้ าํ ท่วมถึงใน
ฤดูน้ าํ หลากแต่ปัจจุบนั จากการสํารวจพื้นที่เมื่อต้นปี 2563ที่ผา่ นมา หลายชุ มชนประสบกับปั ญหานํ้าไม่หนุ น
ป่ าชุ่ มนํ้าไม่มีน้ าํ เข้าท่วมแต่อย่างไรก็ตามชุ มชนก็ยงั มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่ นเดิ ม การเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าตําบลยางฮอมนั้น แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือการเข้าไปใช้ประโยชน์ทางตรง
และทางอ้อม ส่ วนมากเป็ นเรื่ องการหาอาหารซึ่ งชาวบ้านสามารถเข้าไปหาอาหารได้ตลอดทั้งปี ไม่วา่ จะเป็ น
การหาปลา หาพืชผัก หาแมลง รวมไปถึงไม้ใช้สอยต่าง ๆ นอกจากเป็ นพื้นที่หาอาหารแล้วยังเป็ นพื้นที่เลี้ยง
สัตว์ของชุมชนอีกด้วย
ผลจากการสํ า รวจพื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้า ตํา บลยางฮอม พบว่า ตํา บลยางฮอมมี พ้ื น ที่ ป่ าชุ่ ม นํ้า ทั้ง หมด 12
แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 17 หมู่บา้ น ดังตารางแสดง
ตารางแสดง : ข้อมูลป่ าชุ่มนํ้าตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จํานวนพื้นที่ป่าชุ่มนํ้า(ไร่ )/ข้อมูลรายละเอียด สถานะภาพ อื่นๆ
ลําดับ ชื่อ
หมู่บา้ น
1

บ้า นงาม สํารวจพบ 2 แปลง แบ่งเป็ นป่ าข่วงเจิง 100 ไร่ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
เมือง
ป่ าข่อย 72 ไร่ มีเนื้ อที่รวม 172 ไร่ พบหนอง นสล.
นํ้าและบวก 17 แห่ ง ประกอบด้วยหนองข่วง
เจิง เนื้อที่ 60 ไร่ หนองแซะ เนื้ อที่ 4 ไร่ หนอง
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หมด เนื้อที่ 7 ไร่
หนองแม่ร้อบ เนื้ อที่ 4 ไร่ หนองป่ าก๋ าว เนื้ อที่
3 ไร่ หนองป่ ากัง๋ เนื้ อที่ 4 ไร่ บวกงู เหลื อม
เนื้ อที่ 3 ไร่ หนองเหม็น เนื้ อที่ 9 ไร่ หนอง
บวกเหมือด บวกหญ้าหวาย เนื้อที่ 4 ไร่ หนอง
ป่ าขาว เนื้ อที่ 6.5 ไร่ บวกผักไผ่ เนื้ อที่ 12 ไร่
หนองฮองแฮง เนื้อที่ 4 ไร่ หนองปึ๋ งหวาง เนื้ อ
ที่ 5 ไร่ หนองเก้าแงะ เนื้ อที่ 6 ไร่ หนองโบสถ์
เนื้อที่ 4 ไร่ หนองหญ้างู เนื้อที่ 2 ไร่
2

บ้ า น ทุ่ ง สํารวจพบ 2 แปลง คือป่ าตะเหี้ ย 138-3-21ไร่ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
ศรี เกิด
ป่ าหนองอ้อ 40 ไร่ มีเนื้ อที่ รวม 177-3-21 ไร่ นสล.
มี ห นองนํ้า ทั้ง หมด 5 แห่ ง ประกอบด้ว ย
หนองแซะ 20 ไร่ หนองสลาบ 15 ไร่ หนอง
อ้อ 15 ไร่ หนองหลวง 20 ไร่ บวกหนามศร
15 ไร่

3

บ้ า น ป่ า สํารวจพบ 1 แปลง คือ ป่ านอกทุ่ง มีเนื้ อที่รวม ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
บ ง นํ้ า ประมาณ 229ไร่ พบหนองนํ้าทั้งหมด 4 แห่ ง นสล.
ล้อม
ประกอบด้ว ย หนองโบสด หนองสล่ า บุ ญ
หนองกวาง หนองพร้าหาย

4

บ้า นห้ว ย สํารวจพบ 1 แปลง คือป่ าจําปูดิน มีเนื้ อที่ 22 ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เป็ นป่ าชุ่ มนํ้าที่ ไม่อยู่
นสล.
ริ มแม่น้ าํ อิง
สั ก ห มู่ ไร่ ไม่พบหนองนํ้าในพื้นที่ป่า
15

5

บ้านยาง

6

บ้ า น นํ้ า สํารวจพบ 2 แปลง แปลงแรกชื่อ ป่ าหนอง ขึ้ น ท ะ เ บี ย น

สํารวจพบ 1 แปลง คือ ป่ าทุ่งหญ้าเลี้ ยงสัตว์
ฮอม หมู่ (ป่ าก้อดป่ าแฝก) มีเนื้ อที่ 2,000 ไร่ หนองนํ้า
8,12,17 ทั้งหมด 6 หนอง ประกอบด้วย หนองไคร้
ไหว 80 ไร่ หนองปลาขาว หนองแข้งช้าง
บ้านห้วย
หนองปู่ เฒ่าหน้อยถา หนองหญ้าไซร หนองขี้
สัก หมู่ 9
เหา (หนองผักแว่น)
,15

ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
เ ป็ น พื้ น ที่
สาธารณะ
ประโยชน์

เป็ นพื้นที่กรณี พิพาท
กับบริ ษทั เอกชนราย
ใ ห ญ่ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร
ตรวจสอบรังวัดแนว
เขตที่ดินที่ชดั เจน
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แพร่ หมู่ โค้งวังมล(หมู่14) มีเนื้อที่ 48 ไร่ หนองนํ้าและ นสล.
4,14,19 บวก 10 แห่ ง ประกอบด้วย หนองปลาผา
หนองปึ งน้ อ ย หนองหญ้า แดง หนองโก่ ง
หนองเหี้ ย หนองปึ งหลวง บวกดิ นดาก บวก
ยาว บวกต้นเงี้ ยว บวกเมือด และแปลงที่สอง
ชื่อป่ าโค้งมะเขือแจ้(หมู่4,19) เนื้อที่ 276 ไร่
7

บ้ า น ป่ า สํารวจพบ 1 แปลง คือ ป่ าหนองส้มป่ อยมี ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
แดง หมู่ ลักษณะเป็ นอิงหลง ชาวบ้านมีความเชื่ อเรื่ อง นสล.
2,16,21 ผีเจ้าที่ มีเนื้ อที่ประมาณ 40 ไร่ หนองนํ้า 1
แห่ง คือ หนองแซะ

8

บ้า นห้ว ย สํา รวจพบ 1 แปลง คื อ ป่ าสาธารณะ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
ห ล ว ง ประโยชน์หมู่บา้ นห้วยหลวง เนื้ อที่ 182 ไร่ มี นสล.
หมู่ 5,20 หนองนํ้า 1 แห่ง คือ หนองแรด 35 ไร่

9

บ้านชมภู ยังไม่ทราบจํานวนพื้นที่ที่แน่ชดั พบหนองนํ้า ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
2 แห่ ง คื อ หนองติ้ว หนองแซะ รวมเนื้ อที่ นสล.
หนองกว่า 51 ไร่

ภาพแสดง : แผนที่ป่าชุ่มนํ้า และหนองนํ้า ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
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4.1.3 ภาพรวมป่ าชุ่มนํ้าป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย เนื้อที่รวมกว่า 2,000 ไร่ เดิมพื้นที่มีลกั ษณะเป็ นป่ าอุดมสมบูรณ์ ปั จจุบนั ถูกปรับเปลี่ยนเป็ นที่นา ไร่
สวน และพื้นที่ป่าแฝกที่ยงั คงเหลือป่ าที่สมบูรณ์เพียงบางส่ วน
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ าํ อิง
ทิศตะวันออก ติดกับ ร่ องนํ้า
ทิศใต้ ติดกับ ทุ่งนา
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ าํ อิง

ภาพแสดง : ลักษณะพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก(ในอดีต)
จากภาพแสดงจะเห็นได้วา่ พื้นที่สีส้มคือพื้นที่ป่าในอดี ตโดยมีเนื้ อที่ประมาณ 2,000 ไร่ นับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2500 เป็ นต้นมา หลังจากพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝกถูกประกาศเป็ นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ชาวบ้านเริ่ มเข้า
ไปจับจองพื้นที่เพื่อทําการเกษตรมากขึ้น จากพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันถู กปรับเปลี่ ยนเป็ นที่ทาํ กิ นส่ วนบุคคล เป็ น
พื้ นที่ ท าํ นา ที่ ท าํ สวน และการเกษตรอื่ น ๆ ทํา ให้พ้ื น ที่ ป่ าถู ก แผ่วถางและลดน้อยลง ทั้ง นี้ ใ นส่ ว นของ
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ภาคเอกชนเองก็เข้ามากว้านซื้ อที่ ดินของชาวบ้านเพื่อปลู กพืชเศรษฐกิ จ ทําให้ป่าถู กแผ่วถางเพิ่มขึ้ นมาก
กว่าเดิม การเข้ามาของบริ ษทั เอกชนส่ งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทํา
ให้เกิ ดข้อพิพาทในพื้นที่ ประเด็นแรกบริ ษทั เมื่อปรับพื้นที่เป็ นที่ส่วนบุคคลแล้ว เมื่อชาวบ้านจะผ่านพื้นที่
ของบริ ษทั ต้องแลกบัตรเข้า-ออก ซึ่ งชาวบ้านที่เข้าไปทํากินและเข้าไปเลี้ ยงวัว-ควายในพื้นที่สาธารณะของ
ชุ มชนต้องผ่านถนนของบริ ษทั การที่บริ ษทั ให้ชาวบ้านแลกบัตรมันเป็ นการจํากัดพื้นที่เกินไป ถนนควรใช้
ร่ วมกันได้ไม่ใช่ปิดกั้นเพื่อใช้ส่วนตัว ประการที่สองชาวบ้านมองว่าการได้มาซึ่ งที่ดินของบริ ษทั หลายแปลง
บริ ษทั ได้มาโดยมิชอบและครอบครองพื้นที่สาธารณะของชุ มชน ประการที่สามบริ ษทั ได้ทาํ การปรับพื้นที่
ป่ าสาธารณะประโยชน์ของชุ มชน ทั้งการขุดลอก และการแผ่วถาง นอกจากนั้นบริ ษทั ยังทําคันกั้นนํ้าขนาด
ใหญ่ลอ้ มรอบพื้นที่ เพื่อป้ องกันนํ้าเข้าท่วมพื้นที่ของบริ ษทั ในช่วงนํ้าหลาก เมื่อทําคันกั้นนํ้าทําให้น้ าํ อิงช่วง
ดังกล่าวแคบลง และเป็ นคอขวด ทําให้น้ าํ ไหลไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ เมื่อนํ้าหลากปริ มาณนํ้าไหลไม่ทนั ก็
ท่วมเอ่อเข้าพื้นที่ทาํ การเกษตรของชาวบ้าน
4.1.5 ลาดับเหตุการณ์สถานการณ์ปัญหาและกระบวนการต่อสู้ของชาวบ้านกับบริษัทCP
ปี พ.ศ.2500 ประกาศเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อให้ชาวบ้านเข้าทํากิน
ปี พ.ศ.2505 ผูน้ าํ ประกาศให้ชาวบ้านไปจับจองพื้นที่ โดยไม่ได้มีการกําหนดแล้วแต่ชาวบ้านจะจับ
จอง แต่ถา้ ใครได้ที่แล้วต้องจ่ายเงินคนละ30บาทเพื่อนําเงินไปซื้ อเครื่ องปั่ นไฟให้วดั
ปี พ.ศ.2520-2521 กรมที่ดินลงพื้นที่เพื่อทําการรางวัดเพื่อ ออกนส.3ให้ชาวบ้าน ชาวบ้านบางราย
ได้รับเอกสารสิ ทธิ แต่ยงั มีบางส่ วนที่ไม่ได้รับเอกสารสิ ทธิ เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ทบั ซ้อนไม่มีแนวเขตออกราง
วัดและเอกสารมิได้และบางส่ วนเป็ นหนองนํ้าสาธารณะ
ปี พ.ศ.2524-2526 มีนายหน้าเข้ามากว้านซื้ อที่กบั ชาวบ้าน และชาวบ้านเริ่ มขายที่ดินทั้งที่มีเอกสาร
สิ ทธิ และไม่มีเอกสารสิ ทธิ ให้คนจากภายนอก
ปี พ.ศ.2528-2529 บริ ษทั ซีพีเข้าเคลียพื้นที่ ขุดลอกหนองนํ้าหนองปลาขาวบางส่ วน ขุดลอกหนองปู่
เฒ่าหน้อยถาให้ลึก ถมฮ่องต้าง ถมหนองไคร้ไหว และขุดฮ่องต๋ างให้เป็ นแนวตรง เพื่อทําคันกั้นนํ้าป้ องกัน
นํ้าอิงไหลเข้าท่วมพื้นที่ดา้ นใน และทําถนนบนคันกั้นนํ้า
ปี พ.ศ.2530 บริ ษทั ซี พี เริ่ มบุกเบิ กพื้นที่ เพื่อทําเกษตร ปลู กส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลําไย แต่ไม่ได้
ผลผลิตเนื่องจากเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้า นํ้าท่วมขังทุกปี
ปี พ.ศ.2532 บริ ษทั ซี พีเริ่ มสร้ างออฟฟิ ต และหลังจากนั้นได้ให้ชาวบ้านทําการแลกบัตรเข้า-ออก
พื้นที่ เมื่อเดิ นทางผ่านถนนของบริ ษทั ที่สร้ างขึ้นใหม่ โดยทําการปิ ดทางอื่นๆที่ชาวบ้านใช้ปกติให้เป็ นจุด
ผ่านเข้าออกเพียงจุดเดี ยว โดยบริ ษทั อ้างว่า กลัวทรัพย์สินของบริ ษทั สู ญหายเพราะมีอุปกรณ์หลายอย่างใน
พื้นที่ของบริ ษทั จําเป็ นต้องรับรู ้วา่ ใครเข้า-ออกพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก
ปี พ.ศ.2537 ยกเลิกการแลกบัตรเข้า-ออก ผ่านพื้นที่ นายสําราญ ชัยมงคล กล่าวว่า
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“การแลกบัตรเข้า-ออกพื้นที่มนั สร้างความลําบากให้ชาวบ้าน พื้นที่เป็ นพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้า-ออกประจําเพื่อ
ไปเลี้ยงวัว-เลี้ ยวควาย ทําไร่ ทาํ สวน ถ้าจะมีการแลกบัตรแบบนี้ ชาวบ้านจะไม่ให้บริ ษทั ผ่านเข้า-ออก ถนน
ภายในหมู่บา้ นเช่นกัน”
ปี พ.ศ.2538 บริ ษทั เริ่ มปล่อยพื้นที่ทิ้งร่ างเนื่ องจากพืชผลที่ปลู กไม่ได้ผลผลิตเนื่ องจากนํ้าท่วมทุกปี
หลังจากนั้นชาวบ้านเริ่ มนําวัว ควาย เข้าไปเลี้ยงอีกครั้ง
ปี พ.ศ.2540 บริ ษทั เข้าไปทําการขุดลอกหนองไคร้ไหวบางส่ วน และทําการขนดิ นจากหนองไคร้
ไหวไปถมคันดิน ทั้งนี้ มีชาวบ้านบางส่ วนที่ยอมให้ขุดดินในที่ของตนเองเพื่อแลกกับการเปิ ดพื้นที่ทาํ เป็ นที่
นา ที่ ส วน แต่ ชาวบ้า นบางส่ วนไม่ เห็ นด้วยโดยชุ มชนส่ วนใหญ่ ยืนยันว่า บริ ษ ทั เข้า ไปทํา โดยไม่ ไ ด้รับ
อนุญาติ
ปี พ.ศ.2544-2545 บริ ษทั ได้นาํ ป้ ายเข้ามาติดประกาศให้ชาวบ้านกลุ่มคนเลี้ ยงวัว เลี้ ยงควายนําวัว
ควายออกจากพื้นที่ โดยบริ ษทั อ้างว่าเป็ นพื้นที่ส่วนบุคคล ชาวบ้านจึงเดิ นทางไปคุยกับทางบริ ษทั เบื้องต้น
ได้มีการนัดเจรจาครั้งที่ 1 ที่วา่ อําเภอขุนตาล ผลการเจรจาครั้งนั้นไม่ได้บทสรุ ปแต่มีมติวา่ ให้เข้าไปพูดคุยกัน
อีกครั้งที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลยางฮอม
ปี พ.ศ.2546 การนัดเจรจา ครั้งที่2 ไปเจรจากันที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลยางฮอม โดยมีขอ้ สรุ ปว่า
เบื้ อ งต้น ให้ ทุ ก ฝ่ ายอพยพออกจากพื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ มี ข ้อ พิ พ าทอยู่ และห้ า มมิ ใ ห้ ใ ครเข้า ไป
ดําเนิ นการใด ๆในพื้นที่ แต่กลุ่มเลี้ ยงวัว-ควายบ้านห้วยสักและหมู่บา้ นข้างเคียงไม่ยอม เนื่ องจากชาวบ้าน
ยืนยันว่าพื้นที่น้ ีเป็ นพื้นที่เลี้ยงวัว เลี้ยงควายมาตั้งแต่อดีต กลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัวเลี้ยงควายจึงนําวัวควายเข้าไปเลี้ยงใน
พื้นที่ต่อไปโดยไม่สนใจต่อข้อสรุ ปเบื้องต้นในวงเจรจาครั้งนั้น

ภาพแสดง : ป้ ายประกาสห้ามเข้าพื้นที่ของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
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ปี พ.ศ.2552 บริ ษทั ได้ทาํ การตัดต้นลําไย ที่บริ ษทั ได้ปลูกไว้เพื่อปรับพื้นที่ทาํ ศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดข้าว
ปี พ.ศ.2553 บริ ษทั เริ่ มทําศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ขา้ วครบวงจร
ปี พ.ศ.2556 บริ ษทั ได้นาํ เครื่ องจักรเข้ามาในพื้นที่ เพื่อขับไล่กลุ่มเลี้ยงวัว เลี้ยงควายอีกรอบ ชาวบ้าน
จึงเดินทางไปแจ้งความที่โรงพัก พร้อมทั้งชาวบ้านได้ทาํ หนังสื อถึงกรรมาธิ การที่ดินของสภาผูแ้ ทนราษฎร
เพื่อให้มีการตรวจสอบการบุกรุ กที่ดินสาธารณะ คณะกรรมาธิ การและจังหวัดเชี ยงรายได้แต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรี ยนตามที่ชาวบ้านยื่นเรื่ อง 2 กรณี คือ 1.การตรวจสอบที่ดินสาธารณะแปลงป่ าก้อด
ป่ าตึง จึงได้มีมติให้ที่ดินทําการรางวัดโดยให้ผูน้ าํ ชี้ แนวเขตการรางวัดที่ดินดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อย จํานวน
300ไร่ แต่มีผูร้ ้องคัดค้าน ที่ดินอําเภอจึงยุติการรางวัดออกเอกสารสิ ทธิ หนังสื อสําคัญ สําหรับที่หลวง (นสล)
และคืนงบประมาณให้กบั เทศบาลตําบลยางฮอม สําหรับกรณี การตรวจสอบที่ดิน แปลงที่ 2 ป่ าก้อดป่ าแฝก
สํานักงานที่ดินอําเภอได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการรางวัดที่ดินเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วและอยูใ่ นขั้นตอนการ
ออกรางวัดพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก ทางสํานักงานได้ให้เหตุผลว่า นํ้าท่วมพื้นที่ไม่สามารถทําการลงรางวัดที่ดิน
ได้จึงได้คืนเงินงบประมาณ จึงไม่ได้มีการดําเนินการรางวัดตรวจสอบที่ดินดังกล่าว
ปี พ.ศ.2557-2558 คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมได้พาคณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นที่ มีมติให้
สํานักงานที่ดินอําเภอทําการรางวัดที่ดินแปลงป่ าก้อดป่ าแฝก อีกครั้ง แต่ทางสํานักงานที่ดินก็อา้ งเหตุผลว่า
เป็ นฤดูน้ าํ หลากนํ้าท่วมขัง ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ซึ่งในครั้งที่ 2 นี้ ชาวบ้านไปติดตามหลายครั้งแต่สํานักงาน
ก็แจ้งว่ายังไม่มีวนั เวลาที่วา่ งลงสํารวจ หรื อบ้างครั้งก็แจ้งว่าสํานักไม่มีหลักมุดออกมารางวัดไม่ได้ จนถึงครั้ง
สุ ดท้ายสํานักงานที่ดินแจ้งจะออกมารางวัดที่ดิน ชาวบ้านและผูน้ าํ ทราบข่าวอย่างกระชั้นชิ ดจึงไม่สามารถ
นัดหมายผูน้ าํ และชาวบ้านได้พร้ อมเพียงกันเพื่อไปชี้ แนวเขตจึงเป็ นเหตุให้หมดระยะเวลาดําเนิ นการ จน
นําไปสู่ ไม่ได้ดาํ เนินการอีกครั้ง
ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่3 เทศบาลตําบลยางออมได้ส่งหนังสื อแจ้งมาเพื่อทราบว่าการตรวจสอบรางวัด
ที่ดินสาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกหมดระยะเวลาการดําเนินงานตามงบประมาณปี 2562 เทศบาลตําบลยางฮอม
จึงขอคืนเงิ นต้นสังกัด ทางผูน้ าํ ชุ มชนบ้านห้วยสักจึงได้ทาํ หนังสื อเพื่อขอยื่นอุธรต่อสํานักงานที่ดินอีกครั้ง
ให้มีการตั้งงบประมาณการตรวจสอยรางวัดที่ดินพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกในปี ถัดไป นาย
วิชาญ กล่าวว่า ทางเทศบาลไม่ได้แจ้งหนังสื อของที่ดินอําเภอในการดําเนิ นการรางวัดตรวจสอบที่ดินในครั้ง
นี้ จึงทําให้ชาวบ้านเสี ยโอกาสพิสูจน์สิทธิ ในที่ดินดังกล่าวซึ่ งมีจุดมุ่งหมายในการขึ้นทะเบียนเป็ นหนังสื อ
สําคัญสําหรับที่หลวง (นสล) เป็ นครั้งที่ 3
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ภาพแสดง: ลักษณะพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก(ปั จจุบนั )
จากภาพแสดงลักษณะพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกในปั จจุ บนั จะเห็ นได้ว่า ปั จจุ บนั
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุ มชนตั้งแต่ด้ งั เดิมมีเนื้ อที่กว่า 2,000 ไร่ ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปตั้งแต่ปี
พ.ศ.2500 เป็ นต้นมา การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าได้มีการซ้อนทับกันอยูท่ ้ งั พื้นที่ที่เป็ นของชาวบ้าน พื้นที่
ของบริ ษทั เอกชนซี พี และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ที่เป็ นส่ วนรวมของชาวบ้าน และที่สําคัญสถานการณ์
ปั ญหาในพื้ นที่ ย งั ไม่ ไ ด้รับ การแก้ย งั คงมี ข้อ พิ พ าทกันอยู่เ นื่ อ งจากต่ อ เนื่ อง ไม่ มี แนวทางที่ ชัดเจนหรื อ
ข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาท ทําให้เพื่อที่สาธารณะส่ วรรวมเสี่ ยงต่อการถูกบุกรุ กเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจากใน
พื้นที่มีท้ งั พื้นที่ที่ได้รับการออกเอกสารสิ ทธิ ท้ งั ที่เป็ นเอกสารสิ ทธิ โฉนดที่ดิน นส3 ก และหนังสื อสําคัญ
สําหรับที่หลวง (นสล.) และพื้นที่ที่ยงั ไม่มีเอกสารใด ๆรับรองในการเป็ นพื้นที่สาธารณะของชุ มชน ดังนั้น
สถานของป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกยังไม่มีความชัดเจนในหลายส่ วน ทั้งขอบเขตพื้นที่ และ
บริ เวณที่กาํ ลังเป็ นข้อพิพาท จากการสอบถามข้อมูลชาวบ้านพบว่า “พื้นที่ที่เราอยากออกรางวัดและทาให้
ชัดเจนคือพื้นที่ป่าสาธารณะของชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ ส่วนที่เป็นของชาวบ้าน หรือเป็นของบริษัท จะไป
ทวงคืนมันก็ยากเราไม่อยากมีปัญหาและคงไม่ไปเกี่ยวข้องกับส่วนนั้นที่มีการออกเอกสารสิทธิไปแล้ว แต่
พื้นที่เลี้ยงวัวเลี้ยง ควาย ที่ติดน้าอิงและพื้นที่ที่เหลือที่เป็นของส่วนรวมตรงนี้ รวมถึงหนองน้าทั้งหมดเรา
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อยากอนุรักษ์ไว้ เราจะไม่ให้ใครบุกรุกอีกเพราะเหลือผืนสุดท้าย จึงอยากรางวัดที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดขึ้น
ทะเบียน นสล เป็นของหมู่บ้านส่วนรวมต่อไป”
“ถ้าไม่มีป่าผืนนี้วัว ควาย ก็ไม่มีที่ไปเลี้ยง มาเลี้ยงวัวเลี้ยวควายทางนี้ได้อาหารปูปลากลับไปบ้าน
ด้วย อายุอย่างพ่อจะให้ออกไปหาทางานข้างนอกคงไม่ไหว เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่นี่ก็พอมีรายได้ ถึงไม่ได้
ทุกวันแต่มันก็เป็นเงินเก็บ ป่าสาคัญมากกับเราโดยเฉพาะคนเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย คนหาอยู่ หากิน”
การดําเนินการในพื้นที่ตอนนี้ ชุมชนได้มีการเริ่ มเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลชุมชนและจะ
ทําการรางวัดพื้นที่ป่าสาธารณธประโยชน์ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้มีขอบเขตชัดเจน ชาวบ้านจะนําไปขึ้นทะเบียน
เป็ นพื้นที่ป่าของชุมชนและชาวบ้านเพื่อคงป่ าไว้ถึงลูกหลานต่อไป
4.2 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการป่าชุ่มน้าโดยชุมชน
4.2.1 ความรู ้และการบริ หารจัดการป่ าชุ่มนํ้าโดยชุมชนตําบลยางฮอม
ความเป็ นมาของเครื อข่ายป่ าชุมชนตําบลยางฮอม
เครื อข่ายป่ าชุมชนตําบลยางฮอม เริ่ มก่อตั้งขึ้นช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 ปั จจุบนั มีสมาชิก 21 หมู่บา้ น การ
การก่อกําเนิดของเครื อข่ายป่ าชุมชนตําบลยางฮอมนั้นมีปัจจัยที่ทาํ ให้หลายชุ มชนในลุ่มนํ้าอิงเกิดการรวมตัว
นั้น มี 3 ปั จจัยหลัก ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 การมีเครื อข่ายสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิงเป็ นจุดเริ่ มต้น สภาประชาชนลุ่มนํ้าอิงก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี 2556 และมีรูปแบบโครงสร้างของสภาประชาชนที่ชัดเจนและมีการทํางานอย่างต่อเนื่ อง ในปี พ.ศ.2558
สภาได้ทาํ งานร่ วมกับโครงการอนุ รักษ์แม่น้ าํ อิง ซึ่ งได้รับทุนจากสหภาพยุโรป(อียู) ภายใต้ยุทธศาสตร์ การ
ขยายฐานสมาชิ กและพื้นที่รูปธรรมของสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง ซึ่ งเดิ มมีสมาชิ กคือ บ้านงามเมือง บ้านนํ้า
แพร่ บ้านป่ าบงนํ้าล้อม และบ้านทุ่งศรี เกิด ที่เป็ นสมาชิ กเครื อข่ายป่ าชุ มชน 17 ชุ มชนลุ่มนํ้าอิงตอนล่างอยู่
แล้ว ได้ขยายฐานสมาชิกในพื้นที่ตาํ บลยางฮอมเพิ่มขึ้นเป็ น 21 หมู่บา้ น เกิดเป็ นเครื อข่ายป่ าชุ่มนํ้าตําบลยาง
ฮอม เครื อข่ายได้มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ สถานการณ์ ปัญหาในพื้นที่ ชุมชนของ
ตนเอง และที่ สํ า คัญ เครื อ ข่ า ยฯได้ ท ํา งานร่ ว มกับ เทศบาลตํา บลยางฮอม ผลัก ดัน ในประเด็ น การจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยมีการพยายามรวบรวมข้อมูลพื้นที่ชุ่มนํ้าในตําบลยางฮอมเพื่อเป็ น
ฐานข้อมู ล สู่ ก ารทําเทศบัญญัติทอ้ งถิ่ นกับ การจัดการพื้นที่ ชุ่ ม นํ้า นอกจากนั้นแล้วยังมี การประสานงาน
ชาวบ้านที่ ทาํ งานเรื่ องพื้นที่ ชุ่มนํ้าในตําบล หมู่บา้ นอื่นๆ ทั้งในรู ปแบบของการเข้าร่ วมกิ จกรรมหรื อร่ วม
ประชุมหารรื อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ขอ้ มูลร่ วมกัน
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ปั จจัยที่ 2 ความพร้ อมของชุ มชนและปั จจัยเอื้อด้านกายภาพ พื้นที่ตาํ บลยางฮอม 21 หมู่บา้ น เป็ น
หมู่บา้ นที่มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าํ อิง และมีพ้ืนที่ป่าชุ่ มนํ้าที่ เป็ นที่ ดินสาธารณะของหมู่บา้ น มี มาอย่างยาวนาน
และมีอาณาเขตติดกับบ้านข้างเคียงในตําบลเดียวกัน ยาวไปตามลํานํ้าอิง ชุ มชนได้มีการจัดทําข้อกําหนด กฎ
กติกาในการใช้พ้ืนที่และการดูรักษา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการจัดการกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง
อยูต่ ลอด จึงเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้การรวมตัวในนามเครื อข่ายป่ าชุ่มนํ้าตําบลยางฮอมได้ง่ายขึ้น
ปั จจัยที่ 3 สถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคาม โดยเฉพาะประเด็นปั ญหาการบุกรุ กพื้นที่ชุ่มนํ้าในลุ่ม
นํ้าอิงตอนล่าง ภายใต้โครงการพัฒนาทั้งการส่ งเสริ มจากภาครัฐและเอกชน เช่นการประกาศเขตพัฒนาพิเศษ
ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างถนน การสร้างสะพาน การส่ งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่ ทําให้พ้ืนที่ริม
แม่น้ าํ อิ งทั้งที่ เป็ นที่ดินส่ วนบุคคลและที่ดินสาธารณะของหมู่บา้ นที่ เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าเกิ ดการบุกรุ กมากขึ้ น
เรื่ อย ๆ เพื่อนําที่ดินและป่ าชุ่มนํ้าเหล่านั้นเปลี่ ยนไปสู่ การพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ พื้นที่ตาํ บลยางฮอมที่
เป็ นที่ดินสาธารณะและพื้นที่ชุ่มนํ้าต้องเผชิญกับปั ญหาเหล่านี้เช่นกัน
4.2.2 ความรู ้ดา้ นการบริ หารการจัดการพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกบ้านห้วยสัก
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบา้ นห้วยสัก เกิดขึ้นหลังจากเกิดกรณี ปัญหาและข้อพิพาทในพื้นที่ระหว่าง
ชาวบ้านห้วยสัก และบ้านยางฮอม กับบริ ษทั เอกชนซีพี ชาวบ้านต้องเผชิ ญกับปั ญหาการบุกรุ กพื้นที่ของกลุ่ม
บริ ษทั ซี พี จนทําให้เกิดการเผชิญหน้าและมีขอ้ ขัดแย้งในเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินของชาวบ้าน นําไปสู่ การเสี ย
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของชาวบ้าน หลายร้อยไร่ ทั้งการยินยอมของชาวบ้านบางส่ วน การรู ้เท่าไม่ถึงการ
ของชาวบ้าน และการเข้ามาอย่างไม่โปร่ งใสของบริ ษทั ที่ตอ้ งการเข้ามากว้านซื้ อที่ดินจากชาวบ้าน
ปั จจุ บนั ที่ ดินสาธารณะประโยชน์ที่เหลื ออยู่ยงั ไม่มีความชัดเจนในขอบเขตพื้นที่ ท้ งั หมด เพราะ
พื้นที่ ถูกซ้อนทับ จากข้อพิพาทหลายส่ วน ทั้งส่ วนของชาวบ้านเอง ส่ วนของบริ ษทั และส่ วนที่ เป็ นพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ของชุ มชน อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงยืนยันว่าพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่เหลืออยูไ่ ม่
ว่าจะมากหรื อน้อย ชุ มชนต้องการดําเนิ นการปกป้ องพื้นที่ไว้ เพื่อเป็ นส่ วนรวมของชาวบ้านต่อไป ดังนั้น
การปกป้ องพื้นที่ของตนเองด้วยกลไกของหมู่บา้ นถึ งแม้จะไม่สามารถระงับหรื อยับยั้งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นไป
แล้วในอดี ตหรื อเรี ยกคืนพื้นที่ท้ งั หมดกลับคืนมาได้ แต่ชุมชนจะไม่ยินยอมให้มีการบุกรุ กทั้งโดยนายทุ น
และคนในชุ ม ชนอี กต่ อไป สถานการณ์ ปั ญหาที่ กล่ า วมาเบื้ องต้นคื อจุ ดเริ่ ม ต้นและเป็ นเงื่ อนไขของการ
รวมกลุ่มกันในชุมชน และพยายามเข้าไปร่ วมเครื อข่ายป่ าชุ่มนํ้าตําบลยางฮอม
กลไกการทํางานและการขับเคลื่อนในพื้นที่
1.มีการตั้งกฎระเบียบของชุมชน เช่นห้ามตัดไม้ทาํ ลายป่ าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ฝ่ าฝื นปรับ
1,000บาท ห้ามลักลอบหาปลาในหนองนํ้าสาธารณะของหมู่บา้ นโดยเฉพาะการซ๊อตปลา ฝ่ าฝื นปรับ1,000
บาทพร้อมจับตัวส่ งเจ้าหน้าที่พร้อมดําเนินการตามกฎหมาย เป็ นต้น
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2.มีการบริ หารจัดการนํ้าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และใช้เพื่อการเกษตรในชุมชนในช่วงหน้าแล้ง
โดยการกําหนดระยะเวลาเพื่อทําการเปิ ด-ปิ ดนํ้าตามเวลา ทั้งนี้หา้ มสู บนํ้าจากหนองสาธารณะประโยชน์
โดยเฉพาะหนองไคร้ไหวเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง
3.มีปางควายในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก ปางหรื อที่พกั ของกลุ่มคนเลี้ยงวัว เลี้ยง
ควาย ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์มีท้ งั หมด3ปาง แต่ละปางจะมีสมาชิกกลุ่มคนเลี้ยงวัว เลี้ยงควายเวียนกัน
ไปในพื้นที่เพื่อดูแลวัว ควายของตัวเอง ทั้งนี้ยงั ได้ช่วยกันดูแลป่ า สอดส่ องดูแลเมื่อมีการบุกรุ กพื้นที่ป่า
ช่วยกันอีกด้วย
4.เริ่ มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ ทําการสํารวจวางแปลงสํารวจชนิดพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่า เพื่อ
ชี้ให้เห็นสถานภาพของป่ าในปั จจุบนั เพื่อจะได้ขยับต่อในงานด้านการฟื้ นฟูและผลักดันพื้นที่ป่าสาธารณะ
ประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝกขึ้นทะเบียนหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล) และ การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มนํ้า
ในลําดับต่อไป
4.3 สถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคาม
4.3.1 ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากภายในชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่
การบุกรุ กพื้นที่เพิ่มขึ้น จากชาวบ้านในชุมชน เนื่องจากพื้นที่สาธารณะยังไม่มีขอบเขตที่ชดั เจนจึงทําให้
ชาวบ้านบางส่ วนที่มีที่ดินอยูใ่ นพื้นที่สาธารณะและบริ เวณข้างเคียง จึงทําการขยายพื้นที่ทาํ การเกษตรของ
ตนเองทีละนิดจากที่ดินเดิมของตนเอง ด้วยวิธี
1.ค่อยๆขยายพื้นที่ดว้ ยการไถที่ออกไปด้านข้างที่ละนิ ดเข้ามาในพื้นที่สาธารณะ
2.เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินติดกับหนองนํ้าสาธารณะอ้างสิ ทธิ ยดึ หนองนํ้าเป็ นของตนเอง
3.บริ ษทั ซี พี ทําการขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ ปรับ ถม เปลี่ยนแปลงสภาพหนองนํ้าและอ้างสิ ทธิเป็ นของ
บริ ษทั ห้ามชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ เช่นหนองปลาขาวและหนองปู่ เฒ่าหน้อยถา
4.หลังจากบริ ษทั ซีพี ไถปรับหน้าดินเป็ นที่ราบ โล่งเตียนด้วยการตัดต้นไม้ทอ้ งถิ่นดั้งเดิมออกทั้งหมดเพื่อทํา
การปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ไม่ได้ผลผลิตจึงทิง้ พื้นที่ให้รกร้างทําให้พืชต่างถิ่น คือ ไมยราบยักษ์ เกิดขึ้นเต็มพื้นที่
เป็ นอุปสรรคสําคัญที่ทาํ ให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่ งการกําจัดไมยราบยักษ์เป็ น
เรื่ องใหญ่สาํ หรับการฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มนํ้าในพื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกมายาวนาน
5. การทําคันดินกั้นนํ้าและขุดปรับสภาพร่ องนํ้าที่เชื่ อมต่อจากหนองไคร้ไหวกับแม่น้ าํ อิง ของบริ ษทั ซี พี ได้
ทําให้ร่องนํ้าเดิมและจุดที่น้ าํ จากแม่น้ าํ อิงไหลเข้าท่วมหลากในพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก ช่วงฤดูฝนได้หายไป ซึ่ ง
คันดินดังกล่าวเป็ นคันดินสู ง พาดยาวด้านทางทิศตะวันตกของป่ าก้อดป่ าแฝกซึ่ งในอดีตเป็ นพื้นที่รับนํ้า
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หลากและทางเข้าของนํ้าในช่วงฤดูฝน โดยมีร่องนํ้าเชื่ อมต่อกับแม่น้ าํ อิง เป็ นร่ องระบายนํ้าหลังนํ้าท่วมหลาก
ยามนํ้าลง เมื่อมีการปรับขุดคันดินให้สูงขึ้น ทําให้น้ าํ จากแม่น้ าํ อิงที่เคยท่วมหลากทุกปี นํ้าไม่สามารถเข้ามา
ท่วมหลากในพื้นได้ทาํ ให้หนองนํ้าที่อยูด่ า้ นในไม่สามารถรับนํ้าเพื่อเติมในหนองนํ้าได้ ซึ่ งการท่วมหลาก
ของนํ้าจากแม่น้ าํ อิง จะนําพาปลาเข้ามาวางไข่ขยายพันธุ์ในหนองนํ้าเมื่อเจริ ญเติบโตก็จะลงสู่ แม่น้ าํ อิงยามนํ้า
ลง บางส่ วนอยูอ่ าศัยในหนองนํ้า ชาวบ้านจึงสามารถจับปลาในหนองนํ้าได้ตลอดทั้งปี ซึ่ งเมื่อนํ้าไม่ท่วม
หลากมาหลายปี ปริ มาณและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาก็ลดลงตาม ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ
ชาวบ้านที่ไม่มีปลาให้จบั กินได้ตลอดทั้งปี นอกจากการเปลี่ยนสภาพร่ องนํ้าด้านทางทิศตะวันตกของพื้นที่
แล้วยังมีการบุกรุ กถมร่ องนํ้า ร่ องแซะทางทิศตะวันออกที่ไหลเชื่อมต่อจากหนองไคร้ไหวกับแม่น้ าํ อิงด้าน
ทิศตะวันออกยาวขึ้นไปทางทิศเหนื อลงแม่น้ าํ อิง ร่ องนํ้าดังกล่าวนี้ชาวบ้านเจ้าของที่นาทั้งสองข้างบุกรุ กถม
เปลี่ยนสภาพเป็ นที่นาทั้งหมดทําให้ร่องแซะหายไปเกือบทั้งหมด เหลือเพียงไม่มากตรงด้านปลายร่ องแซะที่
ไหลลงแม่น้ าํ อิง ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่มีน้ าํ เข้ามาเติมในพื้นชุ่มนํ้าป่ าก้อดป่ าแฝก ปั จจุบนั นํ้าที่ไหลลงสู่
หนองนํ้าเป็ นนํ้าฝนและนํ้าจากพื้นที่รับนํ้าจากท่องนารอบๆไหลลงหนองนํ้าตามร่ องนาต่างๆในช่วงฤดูฝน
เป็ นหลัก
6.การสู บนํ้าจากหนองไคร้ไหว เพื่อทํานาปรัง การทํานาปรังถือเป็ นอาชีพหลักของชาวบ้านที่มีที่นารอบ
หนองนํ้า การสู บนํ้าจากหนองไปทํานาจึงจําเป็ นและสําคัญต่อชาวนา ในช่วงปี 2560-2563 ปริ มาณนํ้าใน
หนองไคร้ไหวมีน้ าํ น้อยจึงไม่เพียงต่อความต้องการของชาวนาที่ทาํ นาปรัง เป็ นเหตุให้มีการสู บนํ้าจนหมด
หนองนํ้า ส่ งผลทําให้ระบบนิ เวศของหนองนํ้าเปลี่ยนแปลง เกิดการกระจายตัวของไมยราบยักษ์เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากมีโอกาสเจริ ญเติบได้ไวหลังจากนํ้าในหนองแห้งขอด นอกจากนั้นทําให้ปลาและสัตว์น้ าํ หลายชนิด
ลดลงเนื่องจากไม่มีที่อยูอ่ าศัย รวมถึงนกประจําถิ่นและนกอพยพที่ใช้พ้นื ที่หนองนํ้าอยูอ่ าศัยหากิน
การแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่ดินจากเจ้าของที่ดินรอบพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก
ปั จจุบนั ผูน้ าํ ชุมชนและชาวบ้านได้ใช้แนวทางการแก้ไขปั ญหาด้านการทําถนนรอบพื้นที่เพื่อเป็ น
แนวเขตที่ชดั เจนเพื่อแก้ไขปั ญหาการบุกรุ ขยายพื้นที่จากเจ้าของที่ดินรอบข้างไม่ให้ขยายเข้ามาในพื้น ซึ่ งการ
ทําถนนรอบแนวพื้นที่เป็ นการแก้ไขปั ยหาได้เฉพาะการป้ องกันและกําหนดเขตที่ชดั เจนต่อเจ้าของที่ดินที่อยู่
รอบข้างด้านทางทิศเหนือและทิศตะวันออกได้เท่านั้น ส่ วนด้านทางทิศตะวันตกใชขอบตลิ่งแม่น้ าํ อิงเป็ น
แนวตามธรรมชาติเป็ นแนวป้ องกันการบุกรุ กซึ่ งด้านทางทิศตะวันที่ติดกับตลิ่งแม่น้ าํ อิงไม่มีกรณี การบุกแต่
อย่างใด ด้านที่ไม่ตติดกับตลิ่งแม่น้ าํ อิง ชาวบ้านกําหนดแนวคันดินถนนที่บริ ษทั ซีพีขดุ เป็ นทางยาวจากตลิ่ง
แม่น้ าํ อิงตามร่ องนํ้าเชื่ อมต่อกับหนองไคร้ไหวเป็ นแนวป้ องกันการบุกรุ ก ส่ วนทางทิศใต้ใช้แนวถนนหนอง
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ไคร้ไหวเป็ นแนวเขตหลัก การแก้ไขปั ญหาการบุกพื้นที่สาธารณะจากเจ้าของที่ดินรอบข้างพื้นที่สาธารณะ
ป่ าก้อดป่ าแฝก ด้วยการสร้างถนนเป็ นแนวเขตรอบพื้นที่สามารถแก้ไขปั ญหาได้
ส่ วนการแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กจากเจ้าของที่ดินทั้งที่เป็ นของบริ ษทั ซี พี และชาวบ้าน ที่มีพ้นื ที่อยูใ่ น
พื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝก ยังมีความเสสี่ ยงจากการบุกอยู่ แต่เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านใน
ชุมชนขอความร่ วมมือมิให้บุกรุ กที่ดินสาธารณะเพิ่มเติมขอให้ทาํ กินและใช้ประโยชน์จากที่ดินเดิมของ
ตนเองเท่านั้น หากมีการบุกรุ กเพิ่มเติมอาจจะมีการดําเนิ นคดีทางกฎหมายข้อหาบุกรุ กพื้นที่สาธารณะ ซึ่ ง
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ที่มีที่ดินอยูภ่ ายในพื้นที่สาธารณะต่างให้ความร่ วมมือ และมีขอ้ เสนอแลกแลกเปลี่ยนไม่
บุกรุ กพื้นที่เพิ่มโดยขอให้มีการรางวัดชี้แนวเขตที่เป็ นพื้นที่สาธารณะเพื่อกันเขตที่ดินของชาวบ้านออกจาก
พื้นที่สาธารณะ เพื่อชาวบ้านจะสามารถรางวัดที่ดินเพื่อออกเอกสารสิ ทธิ ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ซึ่ งที่
ผ่านมาชาวบ้านหลายรายได้ยื่นสอบเขตรางวัดที่ดินของตนเองแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากไม่มี
หลักเขตของที่ดินสาธารณะที่ชดั เจน เจ้าหน้าที่ที่ดินจึงไม่สามารถดําเนินการให้ได้ ทําให้เจ้าของที่ดินหลาย
รายเสี ยโอกาสในการออกเอกสารสิ ทธิ ส่ วนชาวบ้านที่มีเอกสารสิ ทธิ หา้ มกระทําการบุกรุ กพื้นที่เพิ่มเติมให้
ยึดตามการใช้ที่ดินตามเอกสารสิ ทธิ ที่ดินของตนเองเท่านั้น
4.3.2 ภัยคุกคามจากภายนอก
การเข้ามาของบริ ษทั เอกชนขนาดใหญ่สร้างข้อกังวลต่อชาวบ้านลุ่มนํ้าอิงในหลายด้าน คือ 1.เรื่ อง
การแย่งใช้น้ าํ จากแม่น้ าํ อิง ตัวอย่าง เช่น กรณี สวนกล้วยหอมเขียวที่อาํ เภอพญาเม็งรายที่ใช้น้ าํ จํานวนมากใน
การปลูกกล้วย เนื้อที่แปลงใหญ่กว่า 3,000 ไร่ ปลูกกล้วยหอมมากกว่า 800,000 ต้น นอกจากนั้นยังใช้น้ าํ ใน
ภาคในการบรรจุภณั ฑ์ชาํ ระล้างกล้วยเพื่อกาบรรจุส่งออกไปประเทศจีน

2. การใช้สารเคมีในภาค

การเกษตรในพื้นทีเกษตรแปลงใหญ่ เช่น สวนกล้วยหอมเขียวของบริ ษทั จากประเทศจีน สวนยางพาราของ
บริ ษทั เอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทยมีที่ดินแปลงขนาดใหญ่ปลูกยาพาราอยูท่ างฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ
อิงในพื้นที่สาธารณะป่ าก้อด ป่ าแฝก ซึ่งสารเคมีในภาคการเกษตรดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ดินและนํ้าในพื้นที่ใกล้เคียงที่ชาวบ้านใช้น้ าํ และพืชอาหารท้องถิ่นจากป่ าชุ่มนํ้า
3.กลิ่นจากโรงงานเก็บยางพาราและศูนย์กลางการรับชื้อยางพาราของโรงงานบริ ษทั ศรี ตรัง ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่
ชุ่มนํ้า ใกล้กบั ชุมชนบ้านชมพู ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย การดําเนินงานของโรงงานได้
ส่ งกลิ่นเหม็นต่อชุมชน และมีขอ้ กังวลจากชุมชนกับการใช้น้ าํ และบ่อพักนํ้าเสี ยจากโรงงานอาจจะไหลลงสู่
แม่น้ าํ อิงเนื่องจากบ่อนํ้าเสี ยดังกล่าวอยูใ่ นพื้นที่น้ าํ ท่วมหลากของลุ่มนํ้าอิงใกล้กบั พื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก และ
พื้นที่ใกล้เคียงของตําบลยางฮอม
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4.การพัฒนาโครงข่ายถนนทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย ‟สะพานข้ามแม่น้ าํ โขงที่เชียงของ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านถนนทําให้ที่ดินส่ วนบุคคลและที่ดินสาธารณะหลายแห่งถูกเวนคืนเพื่อสร้างถนน
เมื่อสร้างถนนเสร็ จการซื้ อขายที่ดินและการกว๊านซื้ อที่ดิน นําความเสี่ ยงมาสู่ พ้นื ที่สาธารณะที่เป็ นของชุมชน
ซึ่ งพื้นที่สาธาณะหลายแห่งยังไม่มีเอกสารทางราชการหรื อเอกสารรับรองสิ ทธิ อย่างเป็ นทางการ จึงมีความ
เสี่ ยงสู งมากที่จะถูกยึดและเปลี่ยนการถือครองเพื่อนําที่ดินไปใช้ในภาคอื่นๆที่ไม่ใช่การใช้ร่วมกันของชุมชน
การตั้งโรงงานและการทําเกษตรแปลงใหญ่ของบริ ษทั เอกชนขนาดใหญ่ ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
1. บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์จาํ กัด
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จํากัด กลุ่มธุ รกิจพืชครบวงจรเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เลขที่ 426
หมู่ 9 ถนนบ้านห้วยสัก ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายดําเนินงานด้าน เป็ นสถานีวจิ ยั ของ
หน่วยงานวิจยั และปรับปรุ งพันธุ์สายพันธุ์ขา้ วเป็ นฟาร์มทดลองปลูก ประเมินผลผลิต ประเมินควาต้านทาน
โรคและแมลงในสภาพธรรมชาติ ปี 2561 ได้ทาํ การทดลองและเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์ขา้ วจาก ซีพี 888 เป็ น
พันธุ์ซีพีไรซ์ 888 (CPRICE 888)
การดําเนิ นงานที่ผา่ นมาของบริ ษทั ก่อนที่จะดําเนิ นงานด้านเป็ นสถานีวจิ ยั ทดลองปรับปรุ งสายพันธุ์
ข้าว บริ ษทั ได้ใช้พ้นื ที่ป่าก้อดป่ าแฝกจากการชื้อที่ดินต่อจากชาวบ้านทั้งที่มีเอกสารสิ ทธิ โฉนด และนส 3
และพื้นที่สาธารณะบางส่ วนทําการปลูกไม้ผลยืนต้นประเภท ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลําไย โดยการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก จนนําไปสู่ ขอ้ พิพาทกับชาวบ้านบ้านห้วยสัก ปั จจุบนั บริ ษทั
ไม่ได้ดาํ เนินการใดๆในพื้นที่พิพาทในพื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกหลังได้ดาํ เนิ นการตัดต้นไม้ผลทุกชนิด
ออกไปจากพื้นที่ท้ งั หมดไปแล้วรวมเวลากว่า 14 ปี แต่บริ ษทั ยังดําเนินงานการทดลองสายพันธุ์ขา้ วอยูใ่ น
พื้นที่บริ เวณรอบที่ต้ งั สํานักงาน
2.บริ ษทั ศรี ตรัง
บริ ษทั ศรี ตรังประกอบธุ รกิจสวนยางพาราอย่างเป็ นระบและครบวงจร ปั จจุบนั บริ ษทั มีพื้นที่สําหรับ
การทําสวนยางขนาดใหญ่กระจายอยูใ่ นหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่ วนใหญ่อยูใ่ น ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 บริ ษทั ประกอบธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิต
และส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ยางพารา บริ ษทั ได้มีการขยายการประกอบธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องเพื่อรองรับกับความ
เติบโตของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษทั เริ่ มต้นจากสายการผลิตยาง
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แผ่นรมควัน ซึ่ ง เป็ นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ในปลายปี 2536 ได้เริ่ มขยายสายการผลิต
ทําการผลิ ตนํ้ายางข้นเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมถุ งมื อยางที่ใ ช้ในทางการแพทย์ ถุ งยาง
อุตสาหกรรมยางยืด และอื่นๆ ถัดมาในปี 2540 ศรี ตรังได้เริ่ มโครงการยางแท่ง STR เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมยางล้อ รถยนต์ ที่ ผูใ้ ช้นิยมหันไปใช้ยางแท่งมากขึ้ นเรื่ อยๆ ศรี ตรังได้กา้ วขึ้ นมา
เป็ นตัวแทนอุตสาหกรรม ยางพาราของประเทศไทย ในฐานะ “ผูป้ ระกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจร
รายใหญ่ที่สุดของโลก” ด้วยกําลังการผลิตกว่า 2.6 ล้านตันต่อปี ซึ่ งเป็ นกําลังการผลิตที่สูงที่สุดในโลก จาก
จํานวน โรงงานรวม 34 โรงงาน ในประเทศไทย อิ นโดนี เซี ย รวมทั้งเมียนมา ซึ่ งเป็ นฐานอุตสาหกรรม
แหล่งใหม่ ศรี ตรังจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติข้ นั พื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้าทัว่ โลก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และนํ้ายางข้น นอกจากนี้ ศรี ตรังได้ขยายธุ รกิจ
ไปสู่ ธุ ร กิ จ ปลายนํ้า ได้แ ก่ ถุ ง มื อ ยางธรรมชาติ แ ละถุ ง มื อ ยางไนไตรล์ที่ ใ ช้ใ นทางการแพทย์แ ละทาง
อุตสาหกรรม โดยดําเนินการผลิตทั้งในลักษณะการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer :OEM)
ให้ก ับ คู่ ค ้า ทั้ง ในและต่ า งประเทศ ตามคุ ณสมบัติ และความต้องการของลู ก ค้า รวมทั้ง การผลิ ตและจัด
จําหน่ายภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั อาทิ “ศรี ตรังโกลฟส์” ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยกําลัง
การผลิตถุ งมือยางของบริ ษทั ที่ 15,700 ล้านชิ้ นต่อปี ถื อได้ว่าบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตถุ งมื อยางรายใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยและ จัดเป็ นผูผ้ ลิ ตถุ งมือยางติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกทั้งศรี ตรังยังได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั
จากประเทศออสเตรี ยผลิ ตและจําหน่ ายท่อไฮโดรลิ คแรงดันสู งที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อใช้ในงาน
อุตสาหกรรมและเพื่อเป็ นผูป้ ระกอบการยางธรรมชาติที่ครบวงจร ศรี ตรังยังได้ขยายไปสู่ ธุรกิจ ต้นนํ้าในการ
บริ หารจัดการสวนยางพาราขนาดใหญ่อย่างเป็ นระบบและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ด้วยพื้นที่กว่า 50,000 ไร่
ครอบคลุม 19 จังหวัดใน ประเทศไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นเขต ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริ ษ ทั ศรี ตรั งแอโกรอิ นดัส ทรี จํา กัดมหาชน สาขาเชี ย งราย ที่ ต้ งั ตํา บล ยางฮอม อําเภอ ขุนตาล
เชียงราย เริ่ มก่อสร้างโรงงานตั้งแต่ปี 2558 ปั จจุบนั ดําเนิ นงานเป็ นศูนย์รับซื้ อยางสามารถรองรับยางได้กว่า
4,000 ตัน โดยบริ ษทั มีพ้นื ที่กว่า 500 ไร่ รับซื้ อยางแผ่นและยางก้อนถ้วยในเขตพื้นที่ อําเภอขุนตาล และพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อส่ งไปยังบริ ษทั แปรรู ปยางในเครื อของศรี ตรังกรุ๊ ป
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ข้อกังวลของชาวบ้าน
1.โรงงานส่ งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อชุมชนรอบข้างในพื้นที่ตาํ บลยางฮอม
2.บ่อนํ้าเสี ยของโรงงานที่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่ น้ าํ ท่วม ที่ มีโอกาสนํ้าเสี ย ของเสี ยจะหลุ ดออกมาสู่ หนองนํ้าและ
แม่น้ าํ อิง
3. หนองนํ้า สาธารณะของชุ ม ชนที่ อ ยู่ภ ายในที่ ดิ นของโรงงาน ชาวบ้า นกัง วลจะไม่ ส ามารถเข้า ไปใช้
ประโยชน์ได้เหมือนเดิม เช่น หนองไผ่ และหนองนํ้าอื่นๆ
4.การขนย้ายนํ้ายาง และยางก้อนถ้วย ของโรงงาน หกราดถนนสาธารณะทําให้เกิ ดอุ บตั ิเหตุ และส่ งกลิ่ น
เหม็น
3. การพัฒนาถนนทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย ‟สะพานข้ามแม่น้ าํ โขงที่เชี ยงของ ตอน เชี ยงราย ‟ อําเภอขุน
ตาล
ทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย ‟สะพานข้ามแม่น้ าํ โขงที่เชี ยงของ ตอน เชี ยงราย ‟ อําเภอขุนตาล เป็ น
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องจาก จังหวัดเชียงราย ตามแนวทางหลวง
หมายเลข 1152 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1020 ที่ อําเภอขุนตาล จังหวัด เชี ยงราย ซึ่ งเป็ นเส้นทางหลัก
ในการเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ าํ โขงแห่งที่ 4 อําเภอเชียงของ ‟ ห้ ว ยทราย อี ก ทั้ง เป็ นเส้ น ทางในการ
รองรับการคมนาคมและขนส่ งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเดินทางไปสู่ สะพาน
ข้ามแม่น้ าํ โขงไทย-ลาว แห่ งที่ 4 อําเภอเชียงของ-ห้วยทราย และไทย-ลาว-จีน (คุณหมิง , R3A) พร้อมทั้ง
สนับสนุ นยุทธศาสตร์ ดา้ นโลจิสติกส์ ของประเทศ ซึ่ งในการศึกษาต้องพิจารณาถึ งการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
และการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซี ยน กรมทางหลวงจึ งได้
ว่าจ้างกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาประกอบด้วย บริ ษทั เทสโก้ จํากัด และบริ ษทั ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ใ ห้
ดําเนินงานสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย ‟ สะพานข้ามแม่น้ าํ โขง
ที่เชียงของตอน เชี ยงราย ‟ อําเภอขุนตาล ช่ วงประมาณ กม.0+000 ถึ ง กม.48+000 ระยะทางประมาณ 48
กิโลเมตร
พื้นที่โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงเชื่ อมโยงเชี ยงราย-สะพานข้าม
แม่น้ าํ โขงที่เชียงของ ตอน เชียงราย - อําเภอขุนตาล กม.0+000 (ทางหลวงหมายเลข 1052)-กม.48+314
(ทางหลวงหมายเลข 1020) โดยแนวเส้นทางโครงการเริ่ มต้นตั้งแต่บริ เวณบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่พฒั นาช่วง
ประมาณ กม.0+000ถึง กม.48+314รวมระยะทางประมาณ 48.314 กิ โลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาจังหวัด
เชียงราย 7 ตําบล 4 อําเภอ ประกอบด้วย
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- อําเภอเมืองเชียงราย (ตําบลท่าสาย)
- อําเภอเวียงชัย (ตําบลเวียงชัย ตําบลดอนศิลา ตําบลผางาม)
- อําเภอพญาเม็งราย (ตําบลเม็งราย ตําบลแม่เปา)
- อําเภอขุนตาล (ตําบลยางฮอม)
แนวเส้นทางโครงการ
สภาพแนวเส้นทางโครงการในปั จจุบนั ของโครงการสํา รวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางหลวงเชื่ อมโยงเชี ย งราย-สะพานข้ามแม่ น้ าํ โขงที่ เชี ย งของ ตอนเชี ย งราย-อําเภอขุนตาล มี จุดเริ่ มต้น
โครงการ กม.0+000 ของทางหลวงหมายเลข 1152 บริ เวณบ้านหัวดอย ตําบลท่าสายอําเภอเมืองเชี ยงราย
จังหวัดเชี ยงราย (กม.6+400 ของทางหลวงหมายเลข 1020) แนวเส้นทางซ้อนทับทางหลวงหมายเลข 1152
ประมาณ 2.800 กิ โ ลเมตร ปั จ จุ บ ัน เป็ นทางหลวงขนาด 2 ช่ อ งจราจร ผิ ว จราจรลาดยางแบบ Asphalt
Concrete จากนั้นแนวเส้นทางจะตัดใหม่ โดยเลี้ยวขวาแยกจากทางหลวงหมายเลข

1152 สู่ ทิศตะวันออก

ประมาณ กม.7+000-กม.8+000 แนวเส้นทางจะตัด ข้ามพื้นที่ หนองหลวงจนถึ ง กม.14+000 จะตัดกับทาง
หลวงหมายเลข 1152 ซึ่ งแนวเส้นทางจะวิง่ ไปจนถึง กม.21+000 หลังจากนั้นแนวเส้นทางจะซ้อนทับกับทาง
หลวงเดิม (ทางหลวงหมายเลข 1152)

จนถึงบริ เวณแยกบ้านสบเปา กม.28+500 ซึ่ งแนวเส้นทางช่ วงนี้

จะผ่านชุ มชนหนาแน่ น 2 แห่ ง คือ ชุ มชนบ้านร่ องห้า และชุ มชนบ้านสบเปา และจากแยกบ้านสบเปาแนว
เส้นทางจะซ้อนทับกับถนนของกรมทางหลวงชนบทบางช่วงและตัดถนนใหม่บางช่วง โดยสภาพพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นพื้นที่ เกษตรกรรม เช่ น นาข้า ว ไร่ ม นั สํ า ปะหลัง สวนยางพารา จนกระทั่ง ตัด กับ ทางหลวง
หมายเลข 1174 จากนั้นเป็ นแนวเส้นทางตัดใหม่ ซึ่ งเป็ นที่ราบสลับลูกเนิ นไปจนถึงจุดสิ้ นสุ ดโครงการ กม.
48+314 ของทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.90+888 ของทางหลวงหมายเลข 1020) บริ เวณบ้านใหม่พฒั นา
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย โดยการออกแบบในครั้งนี้ จะออกแบบให้เป็ นทางหลวงขนาด
4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทาง ระยะทางประมาณ 48.314 กิโลเมตร
ถนนโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่ องจราจรต่อเนื่ องจาก จ.เชี ยงราย ตามแนวทางหลวงหมายเลข
1152 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1020ที่ อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งเป็ นเส้ นทางหลัก ในการ
เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ าํ โขงแห่ งที่ 4 อําเภอเชี ยงของ – ห้วยทราย ตัดผ่านพื้นที่ทุ่งนาของชาวบ้าน
ห้วยสักและอยู่ใกล้กบั พื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝก ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ างใกล้จะเสร็ จสมบูรณ์
ในขณะนี้ ที่ดินติดถนนสายดังกล่าวมีราคาแพงมากขึ้นและมีชาวบ้านบางส่ วนเริ่ มปลุกสร้างบ้านอาคารเพิ่ม
มากขึ้ น ข้อกังวลของชาวบ้านห้วยสักจึ งมี เพิ่มมากขึ้นเมื่ อถนนสายดังกล่ าวตัดผ่านใกล้กบั พื้นสาธารณะ
ประโยชน์ที่ ป่ าก้อดป่ าแฝก ซึ่ ง เป็ นพื้นที่ ที่ย งั ไม่ มี ขอบเขตที่ ชัดเจนและยัง ไม่มี เอกสารรั บรองอย่างเป็ น
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ทางการ เมื่ อราคาที่ ดินริ ม ถนนหรื อพื้นที่ ใ กล้เคี ยงมี ราคาแพงขึ้ น ความเสี่ ย งต่ อการบุก รุ ก ยึดครองพื้นที่
สาธารณะทั้งในนามบุคคลบริ ษทั เอกชน หรื อนายทุนต่างถิ่ นย่อมมีมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาพื้นที่ดงั กล่าวมี
การดําเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่ งยังอยูใ่ นพื้นที่พิพาทยังไม่ได้รับการแก้ไขปั ญหา ดังนั้นการมาของถนนสาย
ดังกล่าวจึงเป็ นอีกข้อกังวลในอนาคตต่อไปเรื่ องการบุกรุ กที่ดินสาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝก
4.4 กฎหมายที่เป็นประโยชน์และอุปสรรคต่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าของชุมชน
1.ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
มีปรากฏเอกสารทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก หมู่ที่ 9 ตําบลยางฮอม อําเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย รวมเนื้อที่ 2,000 ไร่
นิ ยามที่ดินสาธารณประโยชน์ "ที่สาธารณประโยชน์" หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการได้จดั ให้หรื อ
สงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่ งพื้นที่น้ นั หรื อที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรื อ
เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่วา่ ปั จจุบนั จะยังใช้อยูห่ รื อเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทาํ เลเลี้ยงสัตว์ ป่ าช้าฝัง
และเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ ง ทางหลวง ทะเลสาบเป็ นต้น ตามกฎหมายถื อว่าเป็ นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผูใ้ ดจะเข้ายึดถือครอบครองเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่
จะได้รับอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว้ หากฝ่ าฝื นจะมีความผิดและ
ได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรื อกฎหมายอื่นที่กาํ หนดไว้โดยเฉพาะ
หน่ วยงานผูด้ ู แลรักษาคุ ม้ ครองป้ องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ผูท้ ี่มีหน้าที่
ดูแลรักษาคุ ม้ ครองป้ องกันที่สาธารณะ คือ นายอําเภอท้องที่ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู่
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช
2457 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 122 ซึ่ งอํานาจหน้าที่ คือ การดูแลมิให้มีบุคคลใดบุกรุ กที่
สาธารณะ เพราะ ที่สาธารณะเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304 (2)แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ใครจะอ้างสิ ทธิ ยดึ ถือครอบครองไม่ได้
ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก หมู่ที่ 9 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย รวม
เนื้อที่ 2,000 ไร่ พื้นที่ดงั กล่าวยังขาดความชัดเจนของขอบเขตพื้นที่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังนั้นที่ผา่ น
มามีการบุกรุ กครอบครองพื้นที่ท้ งั ที่เป็ นรายบุลคลและกลุ่มบุคคล มีการออกเอกสารสิ ทธิ ในรู ปแบบ สปก
นสก 3 และโฉนด อันเนื่องมาจากทะเบียนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีขอบเขตที่ชดั เจน จึงทําให้
มีการครอบครองพื้นที่จากปั ญหาความชัดเจนของพื้นที่ ดังนั้นปั ญหาอุปสรรคสําคัญของการสู ญเสี ยที่ดิน
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สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก คือ ความไม่ชดั เจนของขอบเขตพื้นที่ของที่ดิน 2,000 ไร่ ตามทะเบียน
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ปรากฎตามเอกสาร

ภาพแสดง : ทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ตาํ บลยางฮอม
2.การคุม้ ครองภายใต้ทะเบียนพื้นที่ชุ่มนํ้า
พื้นที่ชุ่มนํ้า หมายถึง คําจํากัดความตามอนุ สัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรื ออนุ สัญญาว่า
ด้วยพื้นที่ ชุ่ มนํ้า (ในมาตรา 1.1 และมาตรา 2.1 ของอนุ สัญญาว่า ด้วยพื้นที่ ชุ่ มนํ้า) กล่ าวว่า "พื้นที่ ชุ่ มนํ้า
(Wetlands) หมายถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ช้ื นแฉะ พรุ แหล่งนํ้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุ ษย์สร้าง
ขึ้น ทั้งที่มีน้ าํ ขัง หรื อ นํ้าท่วมอยูถ่ าวรและชัว่ ครั้งชัว่ คราว ทั้งที่เป็ นแหล่งนํ้านิ่ ง และนํ้าไหล ทั้งที่เป็ นนํ้าจืด
นํ้ากร่ อย และนํ้าเค็ม รวมไปถึ งชายฝั่ งทะเล และที่ในทะเลในบริ เวณซึ่ งเมื่อนํ้าลดลงตํ่าสุ ด มีความลึ กของ
ระดับนํ้าไม่เกิน 6 เมตร"
"พื้นที่ซ่ ึ งมีลกั ษณะจัดได้วา่ เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้า จึงรวมถึง ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ กระพัง (ตระพัง) บา
ราย แม่น้ าํ ลําธาร แคว ละหาน ชานคลอง ฝั่งนํ้า สบธาร สระ ทะเลสาบ แอ่งลุ่ม กุด ทุ่ง กว๊าน มาบบุ่ง ทาม
สนุ่น แก่ง นํ้าตก หาดหิ น หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล ชายฝั่ง ทะเล พืดหิ นปะการัง
แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ ายทะเล คุ ง้ อ่าว ดิ นดอนสามเหลี่ ยม ช่ องแคบ ชะวากทะเล ตะกาด หนองนํ้า
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กร่ อย ป่ าพรุ ป่ าเลน ป่ าชายเลน ป่ าโกงกาง ป่ าจาก ป่ าแสม รวมทั้งนาข้าว นากุง้ นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บนํ้า
เป็ นต้น"
2.1 ตามอนุ สัญญาพื้นที่ ชุ่มนํ้า กําหนดให้ พื้นที่ ชุ่มนํ้า แบ่งเป็ น 4 ประเภท คื อ พื้นที่ ชุ่มนํ้าที่ มีความสําคัญ
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับระหว่างประเทศ (แรมซ่ าไซด์) พื้นที่ชุ่มนํ้าทั้ง 4 ระดับ
ได้รับการคุม้ ครองที่ต่างกัน คือ พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น จะได้รับการคุม้ ครองตามอนุ สัญญา
พื้นที่ชุ่มนํ้าและแผนแม่บทบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพพื้นที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทยใน
ลํา ดับ ท้า ยๆเนื่ องด้วยมี ค วามสํา คัญน้อยกว่า ระดับ อื่ นๆ ซึ่ งแผนยุท ธศาสตร์ ก ารบู รณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 4 แผนหลัก คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชี วภาพโดยการมีส่วนร่ วมในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 อนุรักษ์และฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ปกปองคุ ม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ของประเทศและบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปั น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสี เขียว
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 พัฒ นาองคความรู ้ และระบบฐานข้อ มู ล ด้า นความหลากหลาย ทางชี ว ภาพ ให้ เ ป็ น
มาตรฐานสากล
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าตามนิ ยามของอนุ สัญญาพื้นที่ชุ่มนํ้า พื้นที่
ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงถู กประเมินให้เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น จึงเป็ นปั ญหาอุปสรรคสําคัญ
ต่อการคุม้ ครองพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ ท้ งั 4 ด้านจึงทให้พ้นื ที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิง และพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ป่ าก้อดป่ าแฝก ไม่อยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์ การบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ งความจริ งพื้นที่
ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าที่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เฉพาะเป็ นหนึ่ งเดียวของประเทศ มีศกั ยภาพยกระดับ
เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (แรมซ่ าไซด์) สมควรได้รับการคุม้ ครองและฟื้ นฟูตามแผน
แม่บทบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทย
จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งในการผลักดันยกระดับการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง เป็ น
พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (แรมซ่าไซด์)
2.2 พื้นที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงไม่มีกฎหมาย หรื อข้อบังคับในการปกป้ องคุม้ ครองพื้นที่
พื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง เป็ นป่ านอกนิยาม ไม่มีกฎหมายคุม้ ครอง
ประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อน ป่ าไม้ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไม้ใบกว้าง การจําแนกประเภทป่ าไม้จึงแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กบั การกระจายของฝน ระยะเวลาที่ ฝนตกรวมทั้งปริ มาณนํ้าฝน ทําให้ป่าแต่ละแห่ งมี ความชุ่ มชื้ น
ต่างกัน สามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
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ก. ป่ าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)
ข. ป่ าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)
ป่ าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)
ป่ าประเภทนี้ มองดู เขียวชอุ่มตลอดปี เนื่ องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ ข้ ึนอยู่เป็ นประเภทที่ ไม่ผลัดใบ
ป่ าชนิ ดสําคัญซึ่ งจัดอยูใ่ นประเภทนี้ ได้แก่ 1. ป่ าดิบชื้ น (Moist Evergreen Forest) เป็ นป่ ารกทึบมองดูเขียว
ชอุ่มตลอดปี มีพนั ธุ์ไม้หลายร้อยชนิ ดขึ้นเบียดเสี ยดกันอยู่ มักจะพบกระจัดกระจายตั้งแต่ความสู ง 600 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล อยู่ทวั่ ไปในทุ กภาคของประเทศ และมากที่สุดแถบชายฝั่ งภาคตะวันออก เช่ น ระยอง
จันทบุ รี และที่ ภาคใต้ พันธุ์ ไม้ส่วนใหญ่เป็ นวงศ์ยาง เช่ น ยางนา ยางเสี ยน เป็ นต้น พันธุ์ ไม้อื่น ช่ น ไม้
ตะเคียน กะบาก อบเชย จําปาป่ า ส่ วนไม้ช้ นั รอง คือ พวกไม้กอ เช่น กอนํ้า กอเดือย และไม้ช้ นั ล่างจะเป็ น
พวกปาล์ม ไผ่ ระกํา หวาย บุกขอน เฟิ ร์ น มอส กล้วยไม้ป่าและ เถาวัลย์ชนิดต่างๆ
2. ป่ าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) เป็ นป่ าที่อยูใ่ นพื้นที่ค่อนข้างราบหรื อตามหุ บเขา มีความชุ่มชื้ นน้อย
เช่ น ในแถบภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มักอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 300-600 เมตร
และมีปริ มาณนํ้าฝนระหว่าง 1,000-1,500 ม.ม. ไม้ที่สาํ คัญได้แก่ มะคาโมง ยางนา ยางแดง พยอม ตะเคียน
แดง กระเบากลัก และตาเสื อ ส่ วนพื้นที่ป่าชั้นล่างจะไม่หนาแน่นและค่อนข้างโล่งเตียน
3. ป่ าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ป่ าชนิ ดนี้ เกิ ดขึ้นในพื้นที่สูงๆ หรื อบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร
ขึ้นไปจากระดับนํ้าทะเล มีปริ มาณนํ้าฝนระหว่าง 1,000 - 2,000 ม. ส่ วนใหญ่อยูบ่ นเทือกเขาสู งทางภาคเหนื อ
และบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พืชที่สาํ คัญได้แก่ไม้วงศ์ก่อ เช่น ก่อสี เสี ยด ก่อตาหมู
น้อย อบเชย พวกไม้ขุนและสนสามพันปี ส่ วนไม้ช้ นั รอง ได้แก่ เป้ ง สะเดาช้าง และขมิ้นต้น และไม้พ้ืน
ล่างเป็ นพวกเฟิ ร์ น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ
4. ป่ าสนเขา (Pine Forest) ป่ าสนเขามักปรากฎอยู่ตามภูเขาสู ง ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ซ่ ึ งมีความสู งประมาณ
200-1800 เมตรขึ้นไปจากระดับนํ้าทะเล ซึ่ งพบมากในภาคเหนือ บางทีอาจปรากฎในพื้นที่สูง 200-300 เมตร
จากระดับนํ้า ทะเลในภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ บางครั้ งพบขึ้ นปนอยู่ก ับป่ าแดงและป่ าดิ บ เขา ป่ าสนเขามี
ลักษณะเป็ นป่ าโปร่ ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่สาํ คัญของป่ าชนิดนี้คือ สนสองใบ และสนสามใบ
5. ป่ าชายเลน (Mangrove Forest) บางทีเรี ยกว่า "ป่ าเลนนํ้าเค็ม”หรื อป่ าเลน มีตน้ ไม้ข้ ึนหนาแน่นแต่ละชนิ ดมี
รากคํ้ายันและรากหายใจ ป่ าชนิ ดนี้ ปรากฎอยู่ตามที่ดินเลนริ มทะเลหรื อบริ เวณปากนํ้าแม่น้ าํ ใหญ่ๆ ซึ่ งมี
นํ้าเค็มท่วมถึงในพื้นที่ภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่ งทะเลทั้งสองด้าน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัด
แต่ที่มากที่สุดคือ บริ เวณปากนํ้าเวฬุ อําเภอลุง จังหวัดจันทบุรี พันธุ์ไม้ที่ข้ ึนอยูต่ ามป่ าชายเลน ส่ วนมากเป็ น
พันธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สําหรับการเผาถ่านและทําฟื นไม้ชนิ ดที่สําคัญ คือ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบ
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ใหญ่ ประสัก ถัว่ ขาว ถัว่ ขํา โปรง ตะบูน แสมทะเล โพทะเล ลําพูนและลําแพน ฯลฯ ส่ วนไม้พ้ืนล่างมัก
เป็ นพวก ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ ปอทะเล และเป้ง เป็ นต้น
6. ป่ าพรุ หรื อป่ าบึงนํ้าจืด (Swamp Forest) ป่ าชนิ ดนี้ มกั ปรากฎในบริ เวณที่มีน้ าํ จืดท่วมมากๆ ดินระบายนํ้า
ไม่ดีป่าพรุ ในภาคกลาง มีลกั ษณะโปร่ งและมีตน้ ไม้ข้ ึนอยูห่ ่างๆ เช่น ครอเทียน สนุ่น จิก โมกบ้าน หวาย
นํ้า หวายโปร่ ง ระกํา อ้อ และแขม ในภาคใต้ป่าพรุ มีข้ ึนอยูต่ ามบริ เวณที่มีน้ าํ ขังตลอดปี ดินป่ าพรุ ที่มีเนื้ อที่
มากที่สุดอยูใ่ นบริ เวณจังหวัดนราธิ วาสดินเป็ นพีท ซึ่ งเป็ นซากพืชผุสลายทับถมกัน เป็ นเวลานานป่ าพรุ แบ่ง
ออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตามบริ เวณซึ่ งเป็ นพรุ น้ าํ กร่ อยใกล้ชายทะเลต้นเสม็ดจะขึ้นอยูห่ นาแน่นพื้นที่มีตน้ กก
ชนิ ดต่างๆ เรี ยก "ป่ าพรุ เสม็ด หรื อ ป่ าเสม็ด" อีกลักษณะเป็ นป่ าที่มีพนั ธุ์ไม้ต่างๆ มากชนิ ดขึ้นปะปนกัน
ชนิ ดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่ าพรุ ได้แก่ อินทนิ ล นํ้าหว้า จิก โสกนํ้า กระทุ่มนํ้าภันเกรา โงงงันกะทัง่ หัน
ไม้พ้นื ล่างประกอบด้วย หวาย ตะค้าทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่นๆ
7. ป่ าชายหาด (Beach Forest) เป็ นป่ าโปร่ งไม่ผลัดใบขึ้นอยูต่ ามบริ เวณหาดชายทะเล นํ้าไม่ท่วมตามฝั่งดิน
และชายเขาริ มทะเล ต้นไม้สาํ คัญที่ข้ ึนอยูต่ ามหาดชายทะเล ต้องเป็ นพืชทนเค็ม และมักมีลกั ษณะไม้เป็ นพุ่ม
ลักษณะต้นคดงอ ใบหนาแข็ง ได้แก่ สนทะเล หู กวาง โพธิ์ ทะเล กระทิง ตีนเป็ ดทะเล หยีน้ าํ มักมีตน้
เตยและหญ้าต่างๆ ขึ้นอยูเ่ ป็ นไม้พ้ืนล่าง ตามฝั่งดินและชายเขา มักพบไม้เกตลําบิด มะคาแต้ กระบองเพชร
เสมาและไม้หนาม เช่น ซิ งซี่ หนามหัน กําจาย มะดันขอ เป็ นต้น
ป่ าประเภทที่ผลัดใบ (Declduous) ต้นไม้ที่ข้ ึนอยูใ่ นป่ าประเภทนี้ เป็ นจําพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้ น ในฤดูฝนป่ า
ประเภทนี้ จะมองดู เขียวชอุ่มพอถึ งฤดู แล้งต้นไม้ ส่ วนใหญ่จะพากันผลัดใบทําให้ป่ามองดู โปร่ งขึ้ น และ
มักจะเกิ ดไฟป่ าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้เล็กๆ ป่ าชนิ ดสําคัญซึ่ งอยูใ่ นประเภทนี้ ได้แก่ 1. ป่ าเบญจพรรณ
(Mixed Declduous Forest) ป่ าผลัดใบผสม หรื อป่ าเบญจพรรณมีลกั ษณะเป็ นป่ าโปร่ งและยังมีไม้ไผ่ชนิ ดต่าง
ๆ ขึ้นอยูก่ ระจัดกระจายทัว่ ไปพื้นที่ดินมักเป็ นดินร่ วนปนทราย ป่ าเบญจพรรณ ในภาคเหนื อมักจะมีไม้สัก
ขึ้นปะปนอยูท่ วั่ ไปครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาค
ตะวัน ออก มี ป่ าเบญจพรรณน้อ ยมากและกระจัด กระจาย พัน ธุ์ ไ ม้ช นิ ด สํา คัญ ได้แ ก่ สั ก ประดู่ แ ดง
มะค่าโมง พยุง ชิ งชัน พี้จนั่ ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยม หอม ยมหิ น มะเกลื อ สมพง เก็ดดํา เก็ด
แดง นอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่สาํ คัญ เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร
2. ป่ าเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest) หรื อที่เรี ยกกันว่าป่ าแดง ป่ าแพะ ป่ าโคก ลักษณะทัว่ ไปเป็ น
ป่ าโปร่ ง ตามพื้นป่ ามักจะมีโจด ต้นแปรง และหญ้าเพ็ก พื้นที่แห้งแล้งดินร่ วนปนทราย หรื อกรวด ลูกรัง
พบอยู่ทวั่ ไปในที่ ราบและที่ภูเขา ในภาคเหนื อส่ วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้ นและแห้งแล้งมาก ในภาค
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ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีป่าแดงหรื อป่ าเต็งรังนี้ มากที่สุด ชนิ ดพันธุ์ไม้ที่สําคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหี ยง พลวง
กราด พะยอม ติ้ว แต้ว มะค่าแต ประดู่ แดง มะขามป้ อม มะกอก ผักหวาน สมอไทย ตะแบก เลื อด
แสลงใจ รกฟ้ า ฯลฯ ส่ วนไม้พ้ืนล่างเป็ นหญ้า หญ้าเพ็ก ปรง กระเจียวเปราะ มะพร้ าวเต่า ปุ่ มแป้ ง โจด
และหญ้าชนิดอื่นๆ
3. ป่ าหญ้า (Savannas Forest) ป่ าหญ้าที่อยูท่ ุกภาคบริ เวณป่ าที่ถูกแผ้วถางทําลายบริ เวณพื้นดินที่ขาดความ
สมบูรณ์ และถู กทอดทิ้ง หญ้าชนิ ดต่าง ๆ จึงเกิ ดขึ้ นทดแทนและพอถึ งหน้าแล้งก็เกิ ดไฟไหม้ทาํ ให้ตน้ ไม้
บริ เวณข้างเคียงล้มตาย พื้นที่ป่าหญ้าจึงขยายมากขึ้นทุกปี พืชที่พบมากที่สุดในป่ าหญ้าก็คือ หญ้าคา หญ้า
ขน แฝก อ้อ แขม ตาช้าง หญ้าโขมง หญ้าเพ็กและปุ่ มแป้ ง บริ เวณที่พอจะมีความชื้ นอยูบ่ า้ ง และการระบาย
น้าได้ดีก็มกั จะพบพงและแขมขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่ น ตับเต่า รกฟ้ าตานเหลือ ติ้วและ
แต้ว
พื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก มีลกั ษณะใกล้เคียงกับนิ ยาม “ป่ า
พรุ หรื อป่ าบึงนํ้าจืด (Swamp Forest) ป่ าชนิ ดนี้ มกั ปรากฏในบริ เวณที่มีน้ าํ จืดท่วมมากๆ” ในพื้นที่ราบนํ้า
ท่วมถึงของลุ่มนํ้าอิงหรื อพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง มีชนิ ดพันธุ์ไม้ที่แตกต่าง และมีอตั ลักษณ์สําคัญ เช่น ต้นข่อย
ต้นชุมแสง ขึ้นหนาแน่นรวมถึงชนิดพันธุ์ไม้อื่นๆที่พบในพื้นที่ป่า ไม่สามารถพบได้ในภาคกลาง หรื อภาคใต้
ที่เป็ นป่ าพรุ ในความเป็ นอัตลักษณ์โดดเด่น เป็ นหนึ่งเดียวของประเทศไทย จึงยังไม่อยูใ่ นนิ ยามของประเภท
ของป่ าไม่ในประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงไม่ได้อยูใ่ นพื้นที่ชุ่มนํ้าในเขตอนุ รักษ์ เช่น อุทยาน
แห่ งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จึงไม่มีกฎหมาย หรื อข้อบังคับใดๆในการปกป้ อง
คุ ม้ ครองพื้นที่เหล่ านี้ ปั จจุ บนั มีเพียงบางแห่ งเท่านั้นที่ใช้มาตรการของหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง และ
ระเบียบป่ าชุมชน ในการปกป้ อง คุม้ ครองพื้นที่ซ่ ึ งยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
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3.พื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง ขึ้นทะเบียน ป่ าชุมชน
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็ น 8 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 104 มาตราได้แก่
หมวด 1 บททัว่ ไป
หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายป่ าชุมชน
หมวด 3 คณะกรรมการป่ าชุมชนประจําจังหวัด
หมวด 4 การจัดตั้งป่ าชุมชน
หมวด 5 การจัดการป่ าชุมชน
หมวด 6 การควบคุมดูแลป่ าชุมชน
หมวด 7 การเพิกถอนป่ าชุมชน
หมวด 8 บทกําหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
พื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง 6 แห่ง ได้ข้ ึนทะเบียนป่ าชุมชน ตามประกาศพระราชบัญญัติ
ป่ าชุมชน พ.ศ. 2562
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ป่ าชุ มชน” หมายความว่า ป่ านอกเขตป่ าอนุ รักษ์หรื อพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่ าอนุ รักษ์ที่ได้รับ
อนุ ม ตั ิ ใ ห้จดั ตั้ง เป็ นป่ าชุ ม ชน โดยชุ ม ชนร่ วมกับ รั ฐในการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู จัดการ บํารุ งรั ก ษาตลอดจนใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และความหลากหลายทางชี วภาพในป่ าชุ มชนอย่างสมดุ ล
และยัง่ ยืนตามพระราชบัญญัติ
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวตั ถุประสงค์หรื อผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อ
ทํากิ จกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่ วยเหลื อหรื อสนับสนุ นการดําเนิ นการใด ๆ อันเป็ นประโยชน์
ร่ วมกันของประชาชนในชุ มชนนั้น โดยมีการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่ อง มีระบบบริ หารจัดการในรู ปของคณะ
บุคคลและมีการแสดงเจตนาแทนชุมชนได้
“เขตป่ าอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่ งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่ งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า หรื อเขตพื้นที่อื่นใด
ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรื อคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุ รักษ์หรื อรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
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“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิ ดทั้งที่เป็ นต้น กอ หรื อเถา ไม่วา่ ยังยืนต้นหรื อล้มลงแล้วทั้งที่มีชีวิต
หรื อไม่มีชีวิต และให้หมายความรวมถึงราก ปุ่ ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
ของไม้ ไม่วา่ จะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรื อกระทําโดยวิธีการอื่นใด
“ใช้ประโยชน์จากไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุดหรื อชักลากไม้ที่มี
อยูใ่ นป่ าชุมชนหรื อนาไม้ที่มีอยูใ่ นป่ าชุมชนออกจากป่ าชุมชนด้วยประการใด ๆ
“ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้
อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยูต่ ่อไปตามลักษณะหรื อชนิดที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
“ของป่ า” หมายความว่า สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรื อมีอยูใ่ นป่ าชุมชน เป็ นต้นว่า
(1) ฟื น ถ่านไม้ ไม้ไผ่ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชัน และยางไม้
(2) หญ้า อ้อ พง แขม ปรื อ คา กก กระจูด กูด เห็ด และพืชอื่น
(3) ครั่ง รังผึ้ง น้าผึ้ง ขี้ผ้ งึ มูลค้างคาว
(4) สัตว์บก สัตว์น้ าํ สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งนํ้า สัตว์ปีก แมลง รวมทั้งไข่ของแมลงที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน หรื อสัตว์ป่า
คุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
(5) ดิน หิ น กรวด และทราย ที่ไม่ใช่แร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
“ฟื น” หมายความว่า เศษไม้ ปลายไม้ หรื อไม้ลม้ ขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อันมีลกั ษณะ
และคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็ นเชื้อเพลิงยิง่ กว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่น
“ความหลากหลายทางชี วภาพ” หมายความว่า ความหลากหลายของสิ่ งมี ชี วิตทั้ง มวล และให้
หมายความรวมถึงความหลากหลายทางพันธุ กรรม ทางชนิดพันธุ์ และทางระบบนิเวศอันเป็ นถิ่นกําเนิด
ของสิ่ งมีชีวติ เหล่านั้น
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามความใน หมวด 5 การจัดการป่ าชุมชน และหมวด 6 การ
ควบคุ ม ดู แลป่ าชุ ม ชน กํา หนดให้ชุ ม ชนที่ จดั ตั้งป่ าชุ มชนได้รับการรั บ รองแล้วจะต้องจัดทํา แผนการใช้
ประโยชน์
มาตรา 43 การจัดการป่ าชุ มชน ให้กระทําโดยคณะกรรมการจัดการป่ าชุ มชนร่ วมกับสมาชิ กป่ า
ชุ ม ชน ซึ่ งต้อ งเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องป่ าชุ ม ชนและแผนจัด การป่ าชุ ม ชนที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการป่ าชุ มชนประจําจังหวัด ทั้งนี้ การแสดงเจตนาของคณะกรรมการจัดการป่ าชุ มชนให้กระทํา
โดยมติคณะกรรมการจัดการป่ าชุมชน
มาตรา 44 ให้คณะกรรมการจัดการป่ าชุมชนมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ร่ วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดให้มีหลักเขต ป้ าย หรื อเครื่ องหมายอื่นตามมาตรา 49
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(2) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่ าชุ มชน หลักเกณฑ์การรับบุคคลเป็ นสมาชิ กป่ าชุ มชน และการจัดการ
ทรัพย์สินส่ วนกลางของป่ าชุมชน ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย
(3) ดู แลรักษาป่ าชุ มชน บํารุ งและฟื้ นฟู ป่าชุ มชน ส่ งเสริ มการศึกษาเรี ยนรู ้ และสร้ างจิตสํานึ กเกี่ ยวกับการ
อนุ รัก ษ์และฟื้ นฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อม และความหลากหลายทางชี วภาพในป่ าชุ มชน และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชน
(4) ดู แลรักษาทรั พย์สินส่ วนกลางของป่ าชุ มชน รวมทั้งจัดทําบัญชี ทรั พย์สินส่ วนกลางของป่ าชุ มชนตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิ บดีกาํ หนด และรายงานให้คณะกรรมการป่ าชุมชนประจําจังหวัดทราบทุกปี
(5) ดูแลให้สมาชิกป่ าชุมชนปฏิบตั ิหน้าที่ที่กาํ หนดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(6) สั่งให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับตาม (2) ออกจากป่ าชุมชน หรื อให้กระทําการหรื องด
เว้นกระทําการใด ๆ ในเขตป่ าชุมชน เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับตาม (2) หรื อพระราชบัญญัติน้ ี
(7) ไกล่เกลี่ยหรื อประนีประนอมเมื่อเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่ าชุมชน
(8) ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณี ที่มีการจับกุมปราบปรามผูก้ ระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(9) มีมติรับบุคคลเป็ นสมาชิ กป่ าชุ มชน หรื อมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ให้สมาชิ กป่ า
ชุมชนพ้นจากการเป็ นสมาชิกป่ าชุมชน
(10) ดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันหรื อบรรเทาความเสี ยหายแก่ป่าชุมชน
(11) ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ น้ ี หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายหรื อ
คณะกรรมการป่ าชุ มชนประจําจังหวัดกําหนดให้เป็ นหน้าที่ ของคณะกรรมการจัดการป่ าชุ มชนการออก
ข้อ บัง คับ ตาม (2) ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการป่ าชุ ม ชนประจํา จัง หวัด ก่ อ นในกรณี ที่
คณะกรรมการจัดการป่ าชุมชนหรื อกรรมการจัดการป่ าชุ มชนฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ คณะกรรมการป่ าชุ มชนประจําจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของคณะกรรมการป่ าชุ มชนประจํา
จังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยูอ่ าจมีมติให้กรรมการจัดการป่ าชุมชนทั้งคณะหรื อกรรมการจัดการป่ าชุ มชนที่ฝ่าฝื น
หรื อไม่ ปฏิ บตั ิ ตามหน้าที่ พ น้ จากการเป็ นกรรมการจัดการป่ าชุ มชน และมิ ให้ผูน้ ้ นั กลับมาเป็ นกรรมการ
จัดการป่ าชุมชนอีก
มาตรา 45 สมาชิกป่ าชุมชนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่ าชุมชน ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่ าชุ มชนและแผน
จัดการป่ าชุมชน
(2) ร่ วมมือกับทางราชการในการดูแลรักษาป่ าชุมชน สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติในป่ าชุมชน
(3) ร่ วมมือกับคณะกรรมการจัดการป่ าชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติในป่ าชุมชน
96

สมาชิกป่ าชุมชนที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี คณะกรรมการจัดการป่ าชุมชน
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของคณะกรรมการจัดการป่ าชุมชนทั้งหมดเท่าที่มีอยูอ่ าจมีมติให้สมาชิก
ป่ าชุมชนผูน้ ้ นั พ้นจากการเป็ นสมาชิกป่ าชุมชนได้
ข้อดี ของการจัดตั้งป่ าชุ มชน ในพื้นที่ป่าชุ่ มนํ้า ดังที่กล่ าวมาแล้วพื้นที่ ชุ่มนํ้าลุ่ มนํ้าอิ งในอดี ตเป็ น
พื้นที่ ที่ชาวบ้านในชุ มชนใช้กฎระเบียบของชุ มชนในการจัดการ ดู แลรักษา ใช้มาตรการของการหนังสื อ
สําคัญสําหรับที่หลวง เป็ นเอกสารทางการเพื่อคุ ม้ ครองพื้นที่จากการบุกรุ กทั้งจากคนในชุ มชนและบุคคล
หรื อ กลุ่มบุคคลจากภายนอกไม่ให้เข้าไปบุกรุ กพื้นที่เหล่านี้ พื้นที่ใดชุมชนใดมีความเข้มแข็งก็สามารถรักษา
พื้นที่ชุ่มนํ้าเหล่านั้นไว้ได้ ในอดีตมีพ้นื ที่เหล่านี้เป็ นจํานวนมากอยูต่ ามริ มแม่น้ าํ อิงเป็ นที่สาธารณะประโยชน์
ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน เมื่อเริ่ มมีการพัฒนามากขึ้นทําให้สูญเสี ยพื้นที่เหล่านี้ (ป่ าริ มอิง)ที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน
เริ่ มถูกบุกรุ กยึดครอง จนนําไปสู่ บางพื้นที่หมดไปบางพื้นที่เกิดข้อพิพาดของคนในชุ มชนเอง และชุ มชนกับ
บริ ษทั หรื อกลุ่มบุคคลจากภายนอก การใช้กฎระเบียบของชุ มชนตามจารี ตประเพณี ไม่สามารถทัดทานต่อ
การบุ ก รุ ก พื้ นที่ ไ ด้ และไม่ ส ามารถระงับ ยับ ยั้ง การสู ญ เสี ย ที่ ดิ นสาธารณะประโยชน์ ที่ เป็ นพื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้า
เนื่ อ งจากหลายพื้ นที่ ไ ม่ มี ห น่ วยงานหรื อ กฎหมาย ข้อบัง คับ ใดๆอันเป็ นที่ ย อมรั บ ร่ ว มกัน ตามกฎหมาย
เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นไม่มีเอกสารทางราชการที่หนุ นเสริ ม เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนในการปกป้ องคุม้ ครอง
ให้กบั ชุ มชน ดังนั้นการจดทะเบียนเป็ นป่ าชุ มชน จึงเป็ นแนวทางด้านกฎหมายที่เป็ นรู ปธรรม สามารถช่วย
ชุ มชนในการปกป้ อง คุ ม้ ครองตามกฎหมายได้ ชุ มชนจึงเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนในการระงับยับยั้ง
การบุกรุ กพื้นที่ชุ่มนํ้าเหล่านี้ ได้ โดยชุ มชนทําควบคู่กนั ไปกับหลักจารี ตประเพณี กฎระเบียบชุ มชน ในการ
บังคับใช้กบั คนในชุมชน ส่ วนการใช้ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อป้ องกันการบุกรุ ก
และการกระทําผิดของบุคคลภายนอก ที่กฎจารี ตประเพณี ระเบียบชุมชนไม่สามารถบังคับใช้ได้
พื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง หรื อป่ าริ มอิง ที่ชาวบ้านเรี ยกตามภาษาท้องถิ่ น ไม่ได้อยู่ใน“เขตป่ าอนุรักษ์ ที่
เป็ นอุทยานแห่ งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตาม
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ ม้ ครองสัตว์ป่า หรื อ เขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรื อคุ ณค่าอื่น
อัน ควรแก่ ก ารอนุ รัก ษ์ห รื อรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม ตามที่ ก ํา หนดในกฎกระทรวง”

ดัง นั้น การมี

พระราชบัญญัติป่าชุมชน จะเป็ นส่ วนช่วยชุมชนในระยะยาวต่อไป
ข้อเสี ยของการจัดตั้งป่ าชุมชนในพื้นที่ป่าชุ่มนํ้า กฎระเบียบบางมาตรายังเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าใช้
พื้นที่ป่าชุ มชน เป็ นภาระเพิ่มขึ้นที่ชุมชนต้องทําแผนการใช้ประโยชน์และรายงานต่อคณะกรรมการระดับ
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จัง หวัด ทุ ก ปี รวมถึ ง การเตรี ย มเอกสารต่ อ อายุ ทุ ก ๆ 5 ปี เช่ น ข้อ กัง วลต่ อ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บของ
คณะกรรมการ นโยบาย ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่ าชุมชนและแผนจัดการป่ าชุมชน ชุมชนมีขอ้
กังวลต่อการทําแผนการใช้ประโยชน์และ การตีความการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุ มชน เช่ น การตีความ
ของการเก็บหาของป่ าตามปกติวิสัย และการดําเนิ นกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุ มชนต้องขออนุ ญาตเจ้าหน้าที่กรม
ป่ าไม้
4.พื้นที่ชุ่มนํ้า ไม่อยูใ่ นทะเบียนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง
พื้นที่ ชุ่มนํ้าหลายแห่ ง เป็ นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในทะเบียนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และหนังสื อสําคัญ
สําหรับที่หลวง พื้นที่เหล่านี้ มีความเสี่ ยงสู งที่จะมีการบุกรุ ก และถื อครองไปเป็ นกรรมสิ ทธิ์ หรื อถู กขายให้
บุ คคลภายนอก รวมถึ งการถื อครองโดยชาวบ้าน ที่ ผ่านมาพื้นที่ เหล่ านี้ ถูกแปรสภาพจากที่ ดินสาธารณะ
ประโยชน์ไปเป็ นที่ส่วนบุ คคลเป็ นจํานวนมากด้วยทั้งการชื้ อขายและใช้มติชุมชนแปรสภาพเป็ นพื้นที่ทาํ
การเกษตรโดยจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเป็ นรายแปลง หรื อมีการเข้าไปครอบครองออกเอกสารสิ ทธิ โดยมิ
ชอบ นอกจากนั้นแล้วกรณี ของพื้นที่ป่าก้อดป่ าแฝก มีปรากฏเอกสารทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ป่า
ก้อดป่ าแฝก หมู่ที่ 9 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย รวมเนื้ อที่ 2,000 ไร่ เอกสารยังขาดความ
ชัดเจนของขอบเขตพื้นที่จึงมีการบุกรุ กครอบครอง และออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้นแนวทางในการปกป้ องพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ยงั ไม่มีเอกสารอย่างชัดเจนจําเป้ นอย่างยิ่ง
ที่ จะตรวจสอบที่ สาธารณประโยชน์เหล่ านั้นด้วยวิธี คื อ 1. การตรวจสอบที่ ส าธารณประโยชน์ ในพื้นที่
รับผิดชอบในพื้นที่ซ่ ึ งจําเป็ นต้องตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ ซึ่ งอาจสื บเนื่ องมาจากเอกสารหรื อบันทึกที่
ขาดความชัดเจน, ไม่มีหนังสื อสําคัญที่หลวงให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล และเทศบาล ดังนั้นในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์จะมี 2 แนวทาง ประกอบด้วย
1. กรณี มี/ไม่มี หนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง
2. กรณี เป็ นที่ดินซึ่งมีกฎหมายอื่นรองรับ หรื อ เป็ นที่ในกรรมสิ ทธิ์ ครอบครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
1.1 กรณี มี/ไม่มี หนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง
1) กรณี มีหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง มีไว้เพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์และแสดง
ขอบเขตเพื่อคุม้ ครองป้ องกันการบุกรุ ก “หนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8
ตรี “ที่ดินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรื อใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิ น
โดยเฉพาะ อธิ บดีอาจจัดให้มีหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เป็ นหลักฐานแบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงฯ ที่ดินตามวรรคหนึ่ ง
แปลงใดยังไม่มีหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงเขตของที่ดินดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักฐานของทางราชการ”
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เว้นแต่ที่สาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแ่ ล้ว เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทางนํ้า ทะเลสาบ แม่น้ าํ
ลําคลอง ไม่จาํ เป็ นต้องขอหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง เนื่ องจากมีสภาพและขอบเขตของแนวสาธารณะอยู่
แล้วดังนั้นหากมีหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงอยูแ่ ล้วสามารถนํามาใช้อา้ งอิงเขตที่ต้ งั และการใช้ประโยชน์
ของที่ ดินรั ฐ แต่ ไ ม่ ใช่ หนัง สื อแสดงสิ ท ธิ ในที่ ดินรั ฐ และนํา มาใช้ข้ ึ นทะเบี ย นที่ ส าธารณประโยชน์ ของ
ท้องถิ่นได้ทนั ที
2) กรณี ไม่มีหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง เช่น ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจําตําบลและหมู่บา้ น หนอง
นํ้าสาธารณะบึงสาธารณะ หากไม่มีเอกสารสิ ทธิ ใดๆ อ้างอิง ควรจะมีหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อแสดง
ขอบเขต และป้ องกันการบุกรุ กเว้นแต่ที่สาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแ่ ล้ว เช่น ที่ชายตลิ่ง
ทางหลวง ทางนํ้า ทะเลสาบ แม่น้ าํ ลําคลอง ไม่จาํ เป็ นต้องขอหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง เนื่ องจากมีสภาพ
และขอบเขตของแนวสาธารณะอยู่แ ล้ว การจัด ทํา หนัง สื อ สํ า คัญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวงต้อ งเป็ นไปตาม แบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงฯ โดยมี
แนวทาง ดังนี้
(1) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เสนอต่อนายอําเภอ และให้นายอําเภอมอบหมายให้มีการสํารวจพื้นที่
ร่ วมกับส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้อง เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลในพื้นที่ เพื่อ
ตรวจสอบ และยืนยันกรรมสิ ทธิ์ ครองครองที่ดินในกรณี ที่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยมาเป็ นเวลานาน หรื อ เป็ นที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า
(2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประสานขอหลักฐาน และเอกสาร เกี่ยวกับที่มาหรื อกรรมสิ ทธิ์ ของพื้นที่น้ นั
กับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น กรมที่ ดิน กรมป่ าไม้ กรมชลประทาน เป็ นต้น โดยองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น รวบรวมข้อมูล หลักฐาน และเอกสารที่เป็ นหลักฐานยืนยันพื้นที่อนั เป็ นสมบัติของแผ่นดิน ที่ไม่เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ด ซึ่ งชุมชน หรื อประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
(3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการรังวัด และการ
ขอหนังสื อสําคัญที่หลวง โดยทําการรังวัดทําแผนที่ตามขั้นตอนของทางราชการ
(4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ดําเนิ นการตาม แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่
หลวง ผ่านนายอําเภอ โดยให้เป็ นไปตามกําหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2516) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ดังนี้
(4.1) ทบวงการเมื องผูม้ ี อาํ นาจดู แลรั กษาที่ ดินนั้นให้แสดงความประสงค์ ต่ออธิ บดี กรมที่ ดิน ว่าจะให้มี
หนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง ซึ่ งกรมที่ดินได้มีคาํ สั่ง ที่ 853/2535 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 มอบอํานาจ
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ของอธิ บดีกรมที่ดินให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับ การออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง
ในเขตจังหวัดนั้นๆ
(4.2) เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้รับคําขอตาม ข้อ (4.1) ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดจัดให้มีการสอบสวนและรังวัด
ทําแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดิน และประกาศการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่
หลวงให้ประชาชนทราบมีกาํ หนดสามสิ บวันโดยปิ ดไว้ในที่เปิ ดเผย 3 แห่ง ดังนี้
„ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรื อสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา 1 ฉบับ
„ ที่วา่ การอําเภอหรื อกิ่งอําเภอท้องที่หรื อที่สาํ นักงานเขต 1 ฉบับ
„ สํานักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 1 ฉบับ
ในประกาศดัง กล่ าวให้มี แผนที่ แสดงแนวเขตแผนที่ ที่ จะออกหนัง สื อสํา คัญสําหรั บที่ หลวงและกํา หนด
ระยะเวลาผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยจะคัดค้านไว้ด้วยซึ่ งจะต้องไม่น้อยกว่าสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศถ้าไม่มีผู ้
คัดค้านให้ดาํ เนินการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงต่อไป
(4.3) วิธีการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงให้เป็ นไปตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสื อสําคัญ
สําหรับที่หลวง พ.ศ. 2517 ดังนี้
(4..3.1) หนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงให้ใช้แบบ ส.ธ. 1 ท้ายกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516)
(4.3.2) หนังสื อสํา คัญสําหรั บ ที่ หลวงให้ท าํ ขึ้ น 3 ฉบับ มอบให้ผูด้ ู แลรั กษาถื อไว้ 1 ฉบับ และ เก็ บไว้ ณ
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรื อสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา 1 ฉบับ และเก็บไว้ ณ กรมที่ดิน 1 ฉบับ กรณี ที่ดิน
ตั้งอยูค่ าบเกี่ยวหลายจังหวัดให้จดั ทําเพิ่มขึ้นตามจังหวัดที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสื อ
สําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ 6(พ.ศ.2539)
(4.3.3) ถ้าหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงสู ญหายให้อธิบดีออกใบแทนให้
(4.3.4) ที่ดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันก็ดี หรื อที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะก็ดี ถ้าที่ดินนั้นยังไม่
มีหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง ให้ถือว่าเขตของที่ดินนั้นเป็ นไปตามหลักฐานของราชการ เช่น ทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้จงั หวัดต่างๆ สํารวจและจัดทําขึ้น หรื อประกาศการสงวน
หวงห้ามที่ดินของราชการ
(4.3.5) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ติดตามการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงจากที่ดินจังหวัด
พื้ นที่ บ ้า นห้วยสั ก หมู่ 9 และหมู่ 15 ตํา บลยางฮอม อํา เภอขุนตาล จัง หวัดเชี ย งราย ตามปรากฎ
เอกสารทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ จึงมีขอ้ เสนอให้มีการดําเนินการให้มีการตรวจสอบที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ป่ าก้อดป่ าแฝกเพื่ อ ดํา เนิ นการขึ้ นทะเบี ย นหนัง สื อสํา คัญสํา หรั บ ที่ ห ลวงตามหลัก เกณฑ์ก าร
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คุม้ ครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวจะแป็ นประโยชน์สําหรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ป่ าก้อดป่ าแฝก และนําไปสู่ ขอ้ ยุติปัญหาการบุกรุ กและถือครองที่ดินสาธารณะดังกล่าว
การรังวัดเพื่อออกหนังสื อสําหรับที่หลวง
การรังวัดเพื่อออกหนังสื อสําหรับที่หลวง มีวตั ถุประสงค์ 5 ประการ คือ
1.เพื่อกําหนดขอบเขตหรื อแนวเขต ปั กหลักเขตที่ดิน ปั กหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ และปั กแผ่นป้ ายชื่ อที่
สาธารณประโยชน์
2.เพื่อให้ทราบตําแหน่งที่ต้ งั ขนาดรู ปร่ าง และเนื้อที่ดินที่ถูกต้องของที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
3.เพื่อป้ องกันการบุกรุ ก เข้าทําประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมายและลดข้อพิพาทเรื่ องแนวเขตที่ดิน
4.เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นการคุ ม้ ครอง และดู แลรักษาให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมตลอด โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความสํานึกใน การช่วยดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
5.เพื่อออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงไว้เป็ นหลักฐาน
ประชาชนกับการมีส่วนร่ วมในการรังวัดออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง
การรังวัดออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงให้ถูกต้อง ตามสภาพและขอบเขตที่แท้จริ งตรงตามวัตถุประสงค์
และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม จําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมื อจากประชาชนในท้องที่ ช่ วยให้
ข้อมูลและอํานวยความสะดวกต่อการรังวัด ได้แก่
1.ระวังชี้ แนวเขตที่ดินข้างเคียงที่มีแนวเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์อย่างถู กต้อง ไม่นาํ รั งวัดรุ กลํ้าที่
สาธารณประโยชน์
2.ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ ขอบเขต และแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องและข้อมูล
เกี่ยวกับการบุกรุ กเข้าทําประโยชน์ หรื อการลุกลํ้าแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
3.สอดส่ องดูแลไม่ให้เกิดการทุจริ ต เพื่อหาประโยชน์จากที่สาธารณประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรื อผูไ้ ม่หวังดี
4.ให้ข ้อคิ ดเห็ นและมี ส่ วนร่ วมในการป้ อ งกันดู แลรั ก ษา และยุติข ้อพิ พ าทต่ า ง ๆ ตามโอกาสและความ
เหมาะสม
5.ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
แนวคิ ดเรื่ องการจัดการพื้ นที่ ชุ่ ม นํ้า กับ การใช้ข ้อบัญญัติท ้องถิ่ นหรื อเทศบัญญัติ เป็ นแนวทางที่
ชาวบ้านเสนอให้มีการยกร่ างเทศบัญญัติเพื่อรองรับการทํางานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่ม
นํ้า ชาวบ้านและเครื อข่ายพื้นที่ชุ่มนํ้าได้ร่วมหารื อแนวทางการร่ างข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นหรื อเทศบัญญัติร่วมกับ
เทศบาลตําบลยางฮอมแล้วในเบื้องต้น แต่ยงั ไม่มีการดําเนิ นงานที่ต่อเนื่ องซึ่ งทั้งชาวบ้านและเทศบาลได้เห็น
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ถึงความเป็ นไปได้ที่จะมีการร่ างข้อบัญญัติเพื่อประกาศใช้ ดังตัวอย่างของเทสบาลตําบลสันมะค่า อําเภอป่ า
แดด จังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นเทศบาลแห่ งแรกในลุ่มนํ้าอิงที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติในการจัดการ
ทรัพยากร ที่ออกโดยเทศบาลเอง
“ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่ งออกโดยอาศัยอํานาจนิ ติบญั ญัติขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
เทศบัญญัติ เทศบัญญัติเป็ นกฎหมายที่เทศบาลออกเพื่อใช้บงั คับในเขตเทศบาล ทั้งนี้
อาศัย อํา นาจตามพระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พุ ท ธศัก ราช 2496 โดย 1.ผู ้เ สนอร่ า งเทศบัญ ญัติ ได้ แ ก่
นายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาล หรื อราษฎรผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
การเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น พุทธศักราช 2542 ร่ างเทศบัญญัติเกี่ ยวกับการเงิ นจะเสนอได้ก็ต่อเมื่ อมี คาํ รั บรองของ
นายกเทศมนตรี 2.ผู พ้ ิ จารณา ได้แ ก่ สภาเทศบาล 3.ผู อ้ นุ ม ัติ ได้แก่ ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด 4.ผู ต้ รา ได้แ ก่
นายกเทศมนตรี 5.การประกาศใช้ ณ ที่ทาํ การสํานักงานเทศบาล
ในกรณี ฉุกเฉิ นซึ่ งจะเรี ยกประชุ มสภาเทศบาลให้ทนั ท่วงทีมิได้ ให้คณะเทศมนตรี มีอาํ นาจออกเทศ
บัญญัติเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิในการประชุ มสภาเทศบาลคราวต่อไปถ้าสภาเทศบาลอนุ มตั ิ เทศบัญญัติชวั่ คราว
นั้น ก็ เ ป็ นเทศบัญ ญัติ ต่ อ ไป ถ้ า สภาเทศบาลไม่ อ นุ ม ัติ เ ทศบัญ ญัติ ชั่ว คราวก็ เ ป็ นอัน ตกไปแต่ ท้ ัง นี้ ไม่
กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็ นไประหว่างใช้เทศบัญญัติชวั่ คราวนั้น
แนวทางการทํางานงานเทศบาลตําบลยางฮอมภายใต้พนั ธกิจ 8 ด้าน ของเทศบาลตําบลยางฮอม ได้
กําหนด ดังนี้
1.ส่ งเสริ มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและทัว่ ถึง
2. ส่ งเสริ มการเกษตรปลอดสารพิษ การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่ งเสริ มอาชีพประชาชนตําบลยางฮอมให้ดีข้ ึน
3.ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ บรู ณาการกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
4.อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี เสริ มสร้างโครงสร้างทางสังคมให้เข้มแข็ง
5.ส่ งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติ สุ ขภาพอนามัยมีคุณธรรม
6.ส่ งเสริ มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
7.ส่ งเสริ มการศึกษาของประชาชนทุกระดับและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่ งเสริ มอนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพให้มนั่ คงและยัง่ ยืน
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตําบลยางฮอม ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริ หารจัดการสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคมและการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุ ข
ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร
ภายใต้การบริ หารงานของนายอําโพน อโนราช นายกเทศมนตรี ตาํ บลยางฮอม มีนโยบายในการ
บริ หารงาน ในระหว่างที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลยางฮอม ดังนี้
1.นโยบายด้านเศรษฐกิจ จัดการแก้ปัญหาเรื่ องการขาดแคลนนํ้าที่ใช้ในการเกษตร จัดตั้งตลาดกลางสิ นค้า
การเกษตร ส่ งเสริ มโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ ม
การปลูกข้าวพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสู ง
2.นโยบายด้า นสั ง คมสงเคราะห์ และสวัส ดิ ก ารชุ มชน จัดทํา โครงการสงเคราะห์ ช่ วยเหลื อผูย้ ากไร้ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม เช่น การสร้างและซ่ อมแซมที่อยูอ่ าศัย ฯลฯ จัดบริ การเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ ว ช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยพิบตั ิต่าง ๆ เช่ น ภัยหนาว ฯลฯ จัดบริ การประชาชน
หน่วยกูช้ ี พกูภ้ ยั ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยตลอด 24 ชัว่ โมง การดูแลเกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจ ส่ งเสริ มกลุ่มพัฒนา
สตรี กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ กลุ่มอาชี พหรื อชมรมต่าง ๆในตําบลยางฮอม ส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจกรรมของ
ชมรมกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นตําบลยางฮอม
3.นโยบายด้านโครงการสร้างพื้นฐานและงานบริ หารสาธารณะ ปรับปรุ งซ่ อมแซมถนนการเกษตร โดย ลง
ดินลูกรังหรื อหิ นคลุกพร้อมบดอัด สร้างขยายไหล่ทางและสร้างรางระบายนํ้า สร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่
ไปยังพื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวของตําบล ทําการขุดลอกลําห้วย หนองนํ้า เพื่อแก้ไขปั ญหานํ้าท่วม
และนํ้าป่ าไหลหลาก จัดทําป้ ายถนน ป้ ายซอย ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลยางฮอม
4.นโยบายด้านการศึกษา ส่ งเสริ มและพิจารณาการเรี ยนการสอนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ส่ งเสริ ม
การเรี ยนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาล สนับสนุนการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) จัดทําโครงการเรี ยนพิเศษแก่เด็ก
นักเรี ยน
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5.นโยบายด้านสาธารณสุ ข พร้อมอุปกรณ์จดั ให้มีสถานที่ออกกําลังกายประจําตําบล ส่ งเสริ มการป้ องกันโรค
และดูแลสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจของประชาชน จัดหน่วยบริ การกําจัดสิ่ งปฏิกูลในบ้าน
6.นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม จัดให้มีหน่ วยบริ การเก็บขยะ โดยมีถงั ขยะในชุ มชนพร้อมจัดหารถเก็บขยะ จัด
ให้มีที่ทิ้งขยะจัดให้มีโครงการหมู่บา้ นน่าสนตําบลน่าอยู่ ส่ งเสริ มให้มีการทําปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยหมักจากขยะมูล
ฝอยเพื่อกระตุน้ ให้ชุมชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
7.นโยบายด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
พื้นบ้าน เช่ น วงดนตรี พ้ืนเมือง ส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ส่ งเสริ มสนับสนุ นศูนย์สามวัย
สานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์เอนกประสงค์ผสู ้ ู งอายุในทุกชุมชน
8.นโยบายด้านบริ หารงานบุคลากรในสํานักงาน บริ หารงานบุคคลโดยยึดถือหลักคุณธรรมและนิติธรรม ให้
ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
นโยบายทั้ง 8 ด้านของการบริ หารเทศบาลที่ ผ่านมา จะเห็ นได้ว่า นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม ไม่ มี
แผนการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ป่ า และพื้นที่ชุ่มนํ้า ซึ่ งเป็ นฐานทรัพยากรอันสําคัญของเทศบาลอย่างชัดเจน
มุ่งเน้นแต่เรื่ องการจัดการขยะมูลฝอย ไม่มีแผนรองรับการส่ งเสริ มสนับสนุ นกิ จกรรมเรื่ องพื้นที่ชุ่มนํ้าอัน
เป็ นฐานทรัพยากรที่ครอบคลุม 17 หมู่บา้ น ถือได้วา่ พื้นที่เทศบาลตําบลยางฮอมมีพ้ืนที่ชุ่มนํ้ามากที่สุดในลุ่ม
นํ้าอิง เมื่อไม่มีแผนที่ชดั เจนในการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้า จึงไม่สอดคล้องกับการกําหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนที่ได้วางไว้ ซึ่ ง
ที่ ผ่านมาพัน ธกิ จและยุทธศาสตร์ ดงั กล่ า วยัง ไม่บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ม ากนัก อันเนื่ องมาจาก การกําหนด
ทิศทางและกิ จกรรมที่ยงั ไม่สอดคล้องและยังไม่มีขอ้ มูลในด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้า อุปสรรคสําคัญของ
การกํา หนดและการดํา เนิ น กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการพัฒ นา
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน คือ 1.ขาดข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น หรื อเทศบัญญัติที่กาํ หนดเฉพาะด้านในเรื่ อง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งรวมถึ งนโยบายด้านการอนุ รัก์ฟ้ื นฟูพ้ืนที่ชุ่มนํ้าในเขตการปกครองของ
เทศบาลยางฮอม
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บทที่ 5
รายงานการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
และปริ มาณการเก็บกักคาร์ บอนในพื้นที่ป่าชุ่มนํ้า บ้านห้วยสัก หมู่ 9 และ บ้านห้วยสัก หมู่ 15 ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ป่ าชุมชนบ้านบ้านห้วยสัก ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย เป็ นระบบนิ เวศพื้นที่ชุ่ม
นํ้า ในช่วงฤดูฝน (seasonal wetland) เนื่ องจากเป็ นที่พ้ืนที่ลุ่มนํ้าท่วมขัง (flood plain) นํ้าเอ่อล้นตลิ่งเข้ามา
ท่วมขังในพื้นที่ป่าริ มนํ้า ซึ่ งจะมีระบบนิเวศย่อยทั้งหนองนํ้า บึง ร่ องห้วย กระจายในพื้นป่ าชุ มชน กลายเป็ น
พื้นที่เพาะพันธุ์ปลาแม่น้ าํ อิง ที่เชื่ อมโยงแม่น้ าํ โขง ซึ่ งมีความสําคัญต่อการเป็ นแหล่งวางไข่ เพาะพันธุ์ และ
อนุ บาลปลา สัตว์น้ าํ วัยอ่อนต่างๆ ก่ อนที่ จะกลับลงไปในแม่น้ าํ อิ ง และแม่น้ าํ โขงต่ อไป จากระบบนิ เวศ
ดังกล่ าวที่ มีน้ าํ ท่วมขังในฤดู ฝนและพื้นที่ แห้งในช่ วงฤดู แล้ง พบว่ามีพรรณพืช ต้นไม้หลายชนิ ดปรั บต่อ
สภาพดังกล่าว นอกจากนี้ป่าชุมชนเหล่านี้ เป็ นแหล่งทรัพยากรที่คนในชุ มชนหาอยูห่ ากินมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ดังนั้นการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิ ดของต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
ของลูกไม้ ไม้หนุ่ม และปริ มาณคาร์ บอนเหนื อดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุ มชนบ้าน
เกษตรสมบูรณ์จึงมีความสําคัญในการเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่จะเรี ยนรู ้ระบบนิ เวศป่ าชุ่มนํ้า ดังนั้นสมาคมแม่น้ าํ
เพื่อชี วิต กลุ่ มรั กษ์เชี ย งของ สภาประชาชนลุ่ มนํ้าอิ ง และชุ มชนบ้านห้วยสักได้ร่วมกันทําการศึ กษาวิจยั
โครงสร้ าง ความหลากหลายทางชนิ ดต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ ปริ มาณคาร์ บอนเหนื อดิ น
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ า เพื่อที่จะนําไปใช้ในการสร้างความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของ
ระบบนิ เวศป่ าไม้ท้ งั ชุ มชน สถาบันการศึ กษา สังคมสาธารณะ และสามารถนําไปใช้ในการวางแผนที่จะ
จัดการพื้นที่ป่าชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืนในลําดับต่อไป
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ป่ าชุ มชนบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9 และหมู่ 15เป็ นส่ วนหนึ่ งผืนป่ าในลุ่มนํ้าอิง โดยมีเนื้ อที่ประมาณ 273
ไร่ ผืนป่ าดังกล่าวชุมชนได้อนุรักษ์และปกป้ องพื้นที่ป่ามาตั้งแต่อดีตไว้เป็ นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เก็บเกี่ยวหญ้าแฝก
และแหล่งอาหาร ปั จจุบนั ป่ าผืนนี้ ยงั มีคุณค่า ความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชุ มชนเนื่ องจากเป็ นแหล่งพืชอาหาร
ไม้ใช้สอย สมุนไพร และแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์น้ าํ ในช่ วงนํ้าท่วมหลาก ซึ่ งจะมีสภาพเป็ นพื้นที่ป่าชุ่ มนํ้า
(seasonal wetland) ทําให้พ้ืนที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ทางนิ เวศวิทยาที่ผสมผสานทั้งนิ เวศวิทยาป่ าไม้และ
แม่น้ าํ เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่จึงได้ทาํ การศึกษาโครงสร้างป่ า ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์ สภาพการ
ทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริ มาณการเก็บกักคาร์ บอนของป่ าชุ่มนํ้าชุ มชน เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน
การวางแผนจัดการอย่างยัง่ ยืนต่อไป การศึกษาครั้งนี้โดยใช้วธิ ี การวางแปลงสุ่ มตัวอย่างแบบจําแนกชั้นโดยที่
ชุ มชนมี ส่วนร่ วม โดยได้แบ่งพื้ นที่ สํารวจตามโซนตามความเด่ นของสัง คมพืช โดยทําการวางแปลงสุ่ ม
ตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร (พื้นที่สาํ รวจแปลง 1,000 ตรม.) จํานวน 3 แปลง พบว่า ความหลากหลาย
ของชนิ ดต้นไม้อย่า งน้อย 7 ชนิ ด ซึ่ ง พบว่า ชนิ ดไม้ที่ พ บมากคื อ ต้นขี้ ม ด ต้นเดื่ อ ต้นโต้ม และต้นหัด
ตามลําดับ ต้นไม้เหล่านี้ เป็ นไม้ที่ทนนํ้าท่วมขัง ซึ่ งเป็ นป่ าที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ของป่ าชุ่มนํ้า โดยมีความ
หนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 58 ต้นต่อไร่ และมีการกระจายโดยรวมของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
ตั้งแต่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั้นความโต ซึ่ งถือว่าพื้นที่มี
ความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่า
มีการทดแทนของไม้หนุ่มกว่า 9 ชนิด ในอัตรา 1385 ต้นต่อไร่ และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 10 ชนิด
ในอัตรา 3893 ต้นต่อไร่ โดยสรุ ปจากสภาพโครงสร้ างป่ า ความหลากหลายของชนิ ด ความหนาแน่ นของ
ต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่ าชุ มชนมีสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่ าเบญจพรรณสมบูรณ์ทวั่ ไป
และนิ ยามของป่ าเสื่ อมโทรม[1] ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบจากผลการศึ กษาสภาพป่ าชุ มชนกับนิ ยามป่ าเสื่ อม
โทรมพบว่าป่ าชุ มชนบ้านห้วยสักมี ความหนาแน่ นสู งกว่าเกณฑ์ตามนิ ยามของป่ าเสื่ อมโทรม 2 เกณฑ์
กล่าวคือ ความหนาแน่นจํานวนลูกไม้ที่สูงกว่า 2 เมตรพบ 1385 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่ อมโทรม 69
เท่า และความหนาแน่ นของต้นไม้ที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอกมากกว่า 100 เซนติเมตร พบ 5 ต้นต่อไร่
มากกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 2.5 เท่า แต่ในส่ วนความหน่าแน่นของต้นไม้ที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอก 50- 100
เซนติเมตร พบเพียง 7 ต้นต่อไร่ ซึ่ งน้อยกว่าเกณฑ์ตามนิ ยาม 0.88 เท่า และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบว่ามี
ความหนาแน่นมากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่ อมโทรม 87 เท่า
นอกจากนี้ จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของต้นไม้ในพื้นที่พบว่ายังเป็ นแหล่งเก็บกักคาร์ บอนเป็ น
อย่างดีจากการศึกษาปริ มาณคาร์ บอนเหนื อดิน (above ground carbon) พบว่า บริ เวณป่ าชุ มชน มีสภาพพื้นที่
เป็ นป่ าชุ่มนํ้าที่น้ าํ ท่วมถึงซึ่ งเป็ นสังคมพืชที่มีตน้ ขี้มดเป็ นไม้เด่นมีศกั ยภาพเก็บกักคาร์ บอนกว่า 3.42 ตันต่อ
ไร่ ซ่ ึ งถื อมี ศกั ยภาพสู งมาก ซึ่ งหากมี การเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ป่าชุ่ มนํ้านี้ เป็ นพื้นที่อื่นๆ จะส่ งผลให้เกิ ดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กว่า 12.53 ตันต่อไร่ ของคาร์ บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
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5.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาโครงสร้างป่ า ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ จะใช้
วิธีการวางแปลงสุ่ มตัวอย่างแบบจําแนกชั้น โดยแบ่งพื้นที่ป่าออกเป็ น 3 แปลง ในพื้นที่ป่าชุ่ มนํ้า เพื่อให้
กระจายในพื้นที่สาํ รวจ

ภาพที่ 1 แสดงตําแหน่งการวางแปลงในพื้นที่ป่าชุ่มนํ้า จํานวน 3 แปลง
1) ทําแผนที่ป่าเพื่อวางแผนสํารวจ ใช้แผนที่ google map ที่สามารถเห็นพื้นที่ป่าโดยรวม ทั้งแม่น้ าํ
และลําห้วย จากนั้นให้จดั ทําแผนที่ที่แสดงขอบเขตของป่ าชุ มชนของหมู่บา้ น ต่อมาทําการโดยแบ่งพื้นที่ป่า
ออกตามประเภทป่ า สังคมพืชเด่นเพื่อการวางแผนการวางแปลงสุ่ มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดยมีการแบ่ง
ออกเป็ น 3แปลงหลักๆ
2) กําหนดจุดวางแปลงสุ่ มตัวอย่างแบบถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ในทั้ง 3 แปลง โดยวางแนวที่จะ
วางแปลงจากแม่น้ าํ ขึ้นไปยังที่ดอน โดยกําหนดตําแหน่งลงในแผนที่ ซึ่ งรวมพื้นที่สาํ รวจ 3,000 ตารางเมตร
3) วางแปลงสุ่ มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ตามที่ระบุในแผนที่ เก็บข้อมูลพิกดั แปลงที่มุม
แปลงทั้ง 4 มุม จากนั้นให้วางแปลงย่อย 10 X 10 เมตร ในแปลงใหญ่จะได้แปลง 10 X 10 เมตรจํานวน 10
แปลงเพื่อเก็บข้อมูลไม้ใหญ่ (tree) ในแปลง จากนั้นให้วางแปลงย่อยอีกสองขนาด คือ 4 X 4 เมตร และ 1 X
1 เมตร เพื่อเก็บ ข้อมู ล ไม้หนุ่ ม (ต้นไม้ที่มี ค วามโตวัดรอบน้อยกว่า 15 เซนติเมตร) และลู กไม้ (กล้า
ไม้) (รายละเอียดดังข้างล่าง)
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4) ติดหมายเลข (tag) ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป
5) เก็บข้อมูลต้นไม้ในแปลง 10 X 10 เมตร ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก
ของต้นไม้ บันทึกลงในตารางบันทึกข้อมูลภาคสนาม
6) เก็บข้อมูลชนิด จํานวนของไม้หนุ่มในแปลงสุ่ มตัวอย่างขนาด 4 X 4 เมตร
7) เก็บข้อมูลชนิด จํานวนของลูกไม้ในแปลงสุ่ มตัวอย่างขนาด 1 X 1 เมตร

ภาพที่ 2 แปลงสุ่ มตัวอย่างขนาด 20 x 50 เมตร
อุปกรณ์
1) เชือกวางแปลง
2) เครื่ องระบุพิกดั บนผิวโลกจากดาวเทียม (GPS)
3) เทปวัดขนาดความโตของต้นไม้
4) แบบฟอร์ มเก็บข้อมูล
5) แผ่นอลูมิเนี่ยมติดหมายเลขต้นไม้ (tag)
6) ที่ตอกหมายเลข
7) โปรแกรมคํานวนหานํ้าหนักแห้ง และคาร์ บอนของสมศักด์ และทวี (2553)
8) คอมพิวเตอร์
9) กล้องถ่ายรู ป
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5.2 การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด พันธุ์ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
1) ประมวลชนิ ด และจําแนกชั้นความโตของต้นไม้จากข้อมูลที่เก็บในแต่ละโซน โดยจําแนกชั้น
ต้นไม้ออกเป็ นไม้ที่มีความโตวัดรอบน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ความโตระหว่าง 31- 60 เซนติเมตร ความโตวัด
รอบระหว่าง 61- 90 เซนติเมตร ชั้นความโตระหว่าง 91-120 เซนติเมตร และความโตวัดรอบมากกว่า 120
เซนติ เมตร เพื่ อให้ท ราบจํา นวนชนิ ดทั้ง หมด และการกระจายของขั้นความโตของต้นไม้รายชนิ ดและ
ภาพรวมทุกชนิด
2) คํานวนหาความหนาแน่นรายชนิด ตามชั้นความโต และภาพรวม โดยใช้สูตร จํานวนต้นไม้ที่พบ
คูณด้วย 1,600 และหารด้วยพื้นที่สาํ รวจ
3) ประมวลชนิ ดไม้หนุ่ ม ลู กไม้ และอัตราการทดแทนโดยการรวมจํานวนไม้หนุ่ ม และลู กไม้
ทั้งหมดเป็ นรายชนิ ด ทําการคํานวนหาความหนาแน่ นของไม้หนุ่ มและลู กไม้ โดยใช้สูตร จํานวนไม้หนุ่ ม
หรื อลูกไม้ที่พบ คูณด้วย 1,600 และหารด้วยพื้นที่สาํ รวจ
ปริมาณคาร์บอนในต้นไม้เหนือดิน
1) นําข้อมูลขนาดความเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้ใส่ โปรแกรมคํานวณนํ้าหนักแห้งของต้นไม้ท้ งั ต้น
หรื อมวลชีวภาพรายต้น (biomass) ที่พฒั นาขึ้นโดยสมศักดิ์ และทวีแก้วละเอียด (2553) โดยใช้สมการอัล
โลเมตรี ของป่ าเบญจพรรณของ Tsutumi et al (1983) มาเป็ นฐานพัฒนาโปรแกรมคํานวน
2) คํานวนหาปริ มาณคาร์ บอนรายต้นโดยใช้ปริ มาณนํ้าหนักชี วภาพรายต้นคูณด้วยค่าคงที่ 0.47 ตาม
ค่าคงที่มาตรฐานของ IPCC แล้วรวมปริ มาณคาร์ บอนในพื้นที่สาํ รวจโซนป่ าชุ่มนํ้า 3,000 ตารางเมตร และป่ า
ปลูก 1,000 ตาราเมตร
3) คํานวนหาปริ มาณคาร์ บอนต่อไร่ ในแต่ละโซน
4) คํานวนหาปริ มาณคาร์ บอนที่เก็บกักไว้ในปั จจุ บนั โดยใช้ปริ มาณคาร์ บอนต่อไร่ คูณด้วยพื้นที่
สํารวจแต่ละโซน
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ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้
จากการสํารวจความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์ไม้โดยแบ่งเป็ น 3 แปลง โดยแปลงที่ 1 พบต้นไม้
อย่างน้อย 6 ชนิด ที่พบมากที่สุดคือ ต้นเดื่อ มีความหนาแน่น 35 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นขี้มด 26 ต้นต่อไร่
และต้นหัด 6 ต้นต่อไร่ ซึ่ งมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 75 ต้นต่อไร่ แปลงที่ 2 พบต้นไม้อย่างน้อย 2
ชนิ ด ที่พบมากที่สุดคือ ต้นโต้ม มีความหนาแน่น 34 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ ต้นขี้มด 3 ต้นต่อไร่ ซึ่ งมีความ
หนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 37 ต้นต่อไร่ ส่ วนในแปลงที่ 3 พบต้นไม้อย่างน้อย 5 ชนิด ที่พบมากที่สุดคือ
ต้นหัด ความหนาแน่ น 29 ต้นต่อไร่ รองลงมาคื อ ต้นขี้ มด 19 ต้นต่อไร่ และต้นเดื่ อและต้นข่อย ความ
หนาแน่นชนิดละ 5 ต้นต่อไร่ ซึ่ งมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 61 ต้นต่อไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางชนิ ดต้นไม้ ความหนาแน่ นของต้นไม้ และสภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มนํ้า
แปลง ช นิ ด ความหนาแน่ น ช นิ ด ไ ม้ ความหนาแน่ น ช นิ ด ความหนาแน่ น
ที่
ต้นไม้
ของต้นไม้
หนุ่ม
ไม้หนุ่ม
ลูกไม้
ลูกไม้
1

6

75 ต้นต่อไร่

6

665 ต้นต่อไร่

6

3120 ต้นต่อไร่

2

2

37 ต้นต่อไร่

5

2540 ต้นต่อไร่

2

5440 ต้นต่อไร่

3

5

61 ต้นต่อไร่

5

950 ต้นต่อไร่

5

3120 ต้นต่อไร่

เฉลี่ย

-

58 ต้นต่อไร่

-

1349 ต้นต่อไร่

-

3893 ต้นต่อไร่

110

2 การกระจายตามชั้นความโตของต้นไม้
ในพื้นที่สาํ รวจพบว่ามีการกระจายความโตของต้นไม้วดั รอบที่ระดับอก ครบทุกชั้นความโต โดยมี
ความหนาแน่นของต้นไม้ตามชั้นความโตในแต่ละโซนดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางความหนาแน่ นของต้นไม้ในแต่ละชั้นความโต (size class) วัดรอบระดับอก (GBH)
แปลงที่ 1
ลําดับ ชนิด

น้อยกว่า 30 31-60 61-90 91-120 มากกว่า 120 รวม ความหนาแน่น

1

เดื่อ

13

7

1

0

1

22

35

2

ข่อย

1

0

0

0

0

1

2

3

ขี้มด

14

2

0

0

0

16

26

4

มะเม่า

1

1

0

0

0

2

3

5

ส้มแสง 2

0

0

0

0

2

3

6

หัด

3

1

0

0

0

4

6

รวม

34

11

1

0

1

47

75

ความหนาแน่น

54

18

2

0

2

75
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ตารางที่ 3 ตารางความหนาแน่ นของต้นไม้ในแต่ละชั้นความโต (size class) วัดรอบระดับอก (GBH)
แปลงที่ 2
ลําดับ

ชนิด

น้อยกว่า 30 31-60 61-90 91-120 มากกว่า 120 รวม ความหนาแน่น

1

โต้ม

3

6

2

3

7

21

34

2

ขี้มด

2

0

0

0

0

2

3

5

6

2

3

7

23

37

10

3

5

11

37

รวม

ความหนาแน่น 8

ตารางที่ 4 ตารางความหนาแน่นของต้นไม้ในแต่ละชั้นความโต (size class) วัดรอบระดับอก (GBH) แปลงที่
3
ลําดับ

ชนิด

น้อยกว่า 30 31-60 61-90 91-120 มากกว่า 120 รวม ความหนาแน่น

1

เดื่อ

3

0

0

0

0

3

5

2

โต้ม

0

1

1

0

0

2

3

3

ข่อย

0

3

0

0

0

3

5

4

ขี้มด

9

3

0

0

0

12

19

5

หัด

13

2

2

1

0

18

29
112

รวม

25

ความหนาแน่น 40

9

3

1

0

38

14

5

2

0

61

61

ภาพที่ 3 การกระจายของต้นไม้ตามชั้นความโตวัดระดับอก (size class) แต่ละโซน

ภาพที่ 4 การกระจายตามชั้นความโตของต้นไม้โดยรวม
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3 สภาพการทดแทนของไม้หนุ่มและลูกไม้
พื้นที่ชุ่มนํ้าแปลงที่ 1 พบการทดแทนไม้หนุ่ม 6 ชนิด โดยชนิดที่พบมากที่สุด คือ ต้นขี้มด ซึ่ งมีอตั รา
605 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ ต้นเดื่อ มีอตั รา 30 ต้นต่อไร่ และต้นข่อย มีอตั รา 15 ต้นต่อไร่ ซึ่ งมีอตั ราการ
ทดแทนของไม้หนุ่มโดยรวม คือ 665 ต้นต่อไร่ ส่ วนการทดแทนของลูกไม้พบว่า มีการทดแทน 6 ชนิด โดย
ชนิ ดที่พบมากที่สุด คือ ต้นขี้มด ในอัตรา 2560 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นเดื่อและต้นข่อย ในอัตราชนิ ดละ
160 ต้นต่อไร่ ซึ่ งมีการทดแทนของลูกไม้โดยรวมทุกชนิด อัตรา 3120 ต้นต่อไร่
พื้นที่ชุ่มนํ้าแปลงที่ 2 พบการทดแทนของไม้หนุ่ม 5 ชนิ ด โดยชนิ ดที่พบมากที่สุด คือ ต้นก้างปลา
ซึ่งมีอตั รา 1715 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ ต้นขี้มด อัตรา 725 ต้นต่อไร่ และต้นส้มแสง อัตรา 55 ต้นต่อไร่ ซึ่ งมี
อัตราการทดแทนของไม้หนุ่มโดยรวม คือ 2540 ต้นต่อไร่ ในส่ วนการทดแทนของลูกไม้ พบ 2 ชนิด โดย
ชนิ ดที่พบมากที่สุด คือ ต้นก้างปลา ในอัตรา 3920 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นขี้มด พบจํานวน 1520 ต้นต่อ
ไร่ โดยมีมีอตั ราการทดแทนของลูกไม้โดยรวมทุกชนิ ด 5440 ต้นต่อไร่
พื้นที่ชุ่มนํ้าแปลงที่ 3 พบการทดแทนของไม้หนุ่ ม 5 ชนิ ด โดยชนิ ดที่พบมากที่สุด คือ ต้นขี้มด มี
อัตรา 650 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นหัด มีอตั รา 150 ต้นต่อไร่ และต้นส้มแสง มีอตั รา 125 ต้นต่อไร่ ซึ่ งมี
อัตราการทดแทนของไม้หนุ่มโดยรวม คือ 950 ต้นต่อไร่ ในส่ วนการทดแทนของลูกไม้ พบ 5 ชนิด โดยชนิ ด
ที่พบมากที่สุด คือ ต้นขี้มด มีอตั รา 1840 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ ต้นหัด มีอตั รา 720 ต้นต่อไร่ อันดับสาม คือ
ต้นข่อยและส้มแสง มีอตั ราชนิ ดละ 240 ต้นต่อไร่ โดยมีอตั ราการทดแทนของลูกไม้โดยรวมทุกชนิ ด 3120
ต้นต่อไร่
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงความหนาแน่นของไม้หนุ่มในแต่ละพื้นที่

ภาพที่ 6 กราฟแสดงความหนาแน่นของกล้าไม้แต่ละพื้นที่
5. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสภาพป่ ากับนิยามป่ าเสื่ อมโทรม
จากนิยาม “ป่ าเสื่ อมโทรม” ตามมติ ครม. มิ.ย. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2532 ระบุวา่ “ป่ าเสื่ อม
โทรมคื อ ป่ าที่ มี ไ ม้มี ค่ า ที่ มี ล ัก ษณะสมบู ร ณ์ เ หลื ออยู่น้อ ยมาก และป่ านั้นยากที่ จ ะกลับ ฟื้ นคื นดี ไ ด้ตาม
ธรรมชาติ มีลูกไม้ขนาดความโตสู งเกิน 2 เมตร ขึ้นไปกระจายอยู่ทวั่ พื้นที่ไม่เกิ นไร่ ละ 20 ต้น หรื อมีไม้
ขนาดความโตโดยวัดรอบลําต้นที่ระดับความสู ง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตรขึ้นกระจายอยูท่ วั่
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พื้นที่ไม่เกินไร่ ละ 8 ต้น หรื อมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไปกระจายอยูท่ วั่ พื้นที่ไม่เกินไร่ ละ 2
ต้น หรื อพื้นที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ท้ งั 3 ลักษณะดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจาํ นวนไม่เกินไร่ ละ 16 ต้น
ต่อไร่ ” ซึ่ งผลจากการสํารวจสามารถนําข้อมูลมาเปรี ยบเทียบตามเกณฑ์ภายใต้นิยามได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบความหนาแน่นของต้นไม้ของป่ าชุมชนกับนิยามป่ าเสื่ อมโทรม
โดยคิดเฉพาะโซนพื้นที่ชุ่มนํ้าจํานวน 3 แปลง
เกณฑ์

จํา นวนต้น ที่ สํา รวจพบ ความหนาแน่น ความหนาแน่ น ของต้น ไม้ต าม
ในพื้นที่สาํ รวจ 3 แปลง
นิยามป่ าเสื่ อมโทรม (ต้นต่อไร่ )
(ต้นต่อไร่ )

ลูกไม้ที่มีความสู งเกิน

831 ต้น

2 เมตร (ไม้หนุ่ม)

ความโต

14 ต้น

7 ต้นต่อไร

ไม่เกิน 8 ต้นต่อไร่

น้อ ยกว่า เกณฑ์
0.88 เท่า
10 ต้น

วัด รอบระดั บ อก (GBH)
มากกว่า 100 เซนติเมตร
รวมทั้ง 3 เกณฑ์

ไม่เกิน 20 ต้นต่อไร่

มากกว่ า เกณฑ์
69 เท่า

วัด รอบระดั บ อก (GBH)
50-100 เซนติเมตร
ความโต

1385 ต้นต่อไร่

5 ต้นต่อไร่

ไม่เกิน 2 ต้นต่อไร่

มากกว่า เกณฑ์
2.5 เท่า
855 ต้น

1397 ต้นต่อไร่

ไม่เกิน 16 ต้นต่อไร่

มากกว่า เกณฑ์
87 เท่า
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จากผลของการศึกษาพบว่าป่ าชุมชนบ้านห้วยป่ าสัก มีความหนาแน่นสู งกว่าเกณฑ์ตามนิ ยามของป่ า
เสื่ อมโทรม 2 เกณฑ์ กล่าวคือ ความหนาแน่ นจํานวนลู กไม้ที่สูงกว่า 2 เมตรพบ 1385 ต้นต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ์ป่าเสื่ อมโทรม 69 เท่า และความหนาแน่ นของต้นไม้ที่มีความโตวัดรอบที่ ระดับอกมากกว่า 100
เซนติเมตร พบ 5 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 2.5 เท่า แต่ในส่ วนความหน่าแน่นของต้นไม้ที่มีความโต
วัดรอบที่ระดับอก 50- 100 เซนติเมตร พบเพียง 7 ต้นต่อไร่ ซึ่ งน้อยกว่าเกณฑ์ตามนิ ยาม 0.88 เท่า และ
โดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบว่ามีความหนาแน่นมากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่ อมโทรม 87 เท่า รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 5 ดังนั้นสรุ ปได้วา่ ป่ าชุมชนนี้ไม่ใช่ป่าเสื่ อมโทรม
6. ปริ มาณการเก็บกักคาร์ บอนในต้นไม้เหนือดิน (ABC)
จากข้อมูลความโตวัดรอบระดับอก (GBH) นํามาแปลงค่าให้เป็ นค่าความโตเส้ นผ่านศูนย์กลาง
(DBH) แล้วนําไปคํานวนหาปริ มานคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) รายต้นในแปลงสํารวจโดยใช้
สมการคํานวนหามวลชีวภาพ หรื อนํ้าหนักแห้งจากสมการของป่ าเบญจพรรณ ซึ่ งมีการวางแปลงสุ่ มตัวอย่าง
แบบจําแนกชั้นตามระดับประเภทสังคมพืชเด่นและระดับความอุดมสมบูรณ์ ทําการวางแปลงถาวรขนาด 20
X 50 เมตร จํานวน 3 แปลงในพื้นที่ชุ่มนํ้า รวมเนื้ อที่สํารวจ 3,000 ตรม. มีผลการศึกษาปริ มาณคาร์ บอน
เหนือดินดังนี้
ตารางที่ 6 ปริ มาณการเก็บกักคาร์ บอนในแต่ละโซนและทั้งผืนป่ า คิดเฉพาะโซนป่ าชุ่มนํ้า

โซนที่

จํานวนต้นไม้

ปริ ม าณคาร์ บอนเหนื อดิ นในแปลง ปริ ม าณคาร์ บ อนเหนื อดิ น ต่ อ
สํารวจ 1,000 ตรม.
ไร่ (1,600 ตรม.)

แปลงที่ 1

47

1.07 ตันคาร์บอน

1.71 ตันคาร์ บอนต่อไร่

แปลงที่ 2

23

4.33 ตันคาร์บอน

6.93 ตันคาร์ บอนต่อไร่

แปลงที่ 3

38

1.01 ตันคาร์บอน

1.61 ตันคาร์ บอนต่อไร่

ปริ ม าณคาร์ บ อนเหนื อ ดิ น ใน
ต้นไม้เฉลี่ย
2.14 ตันคาร์บอน

3.42 ตันคาร์ บอนต่อไร่
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สรุ ปผลการศึกษาปริ มาณคาร์บอนเหนือดินของต้นไม้ในป่ าชุมชน ใน ปี . พ.ศ. 2563 พบว่ามีปริ มาณ
คาร์ บอนเหนือดินในต้นไม้ รวม 3.42 ตันคาร์ บอนต่อไร่ และ และถ้าหากพื้นที่ป่าชุ มชนนี้ ถูกเปลี่ ยนแปลง
สภาพเป็ นพื้นที่อย่างอื่นๆ นอกจากการทําลายความหลากหลายทางชี วภาพแล้วยังจะปล่อยก๊าซคาร์ บอนได
ออกไซต์ราว 12.53 ตันต่อไร่ ของคาร์ บอนไดออกไซต์เทียบเท่า ซึ่ งยังไม่รวมคาร์ บอนที่อยูใ่ นเศษซากใบไม้
กิ่งไม้ (litter) ตามพื้นป่ าซึ่ งจากการสังเกตพบว่ามีการสะสมอินทรี ยว์ ตั ถุหนาเหมือนป่ าพรุ เพราะมีการท่วม
ขังของนํ้าในช่วงฤดูฝน
5.3 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิ ด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริ มาณ
การเก็บกักคาร์ บอนของป่ าชุ่ มนํ้าบ้านห้วยสัก โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่ มตัวอย่างแบบจําแนกชั้นโดยแบ่ง
พื้นที่สาํ รวจตามโซนตามความเด่นของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุ่ มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร
(พื้นที่สาํ รวจโซนละ 1,000 ตรม.) จํานวน 3 แปลง โดยพบความหลากหลายของชนิ ดต้นไม้อย่างน้อย 7 ชนิด
ซึ่ งพบว่าชนิ ดไม้ที่พบมากคือ ต้นขี้มด ต้นเดื่ อ ต้นโต้ม และต้นหัด ตามลําดับ ต้นไม้เหล่านี้ เป็ นไม้ที่ทนนํ้า
ท่วมขัง ซึ่ งเป็ นป่ าที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของป่ าชุ่มนํ้า โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 58 ต้นต่อไร่
และมีการกระจายโดยรวมของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ต้ งั แต่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัด
รอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่ งถื อว่าต้นไม้มีความสมบูรณ์ ในแง่ของโครงสร้ างการกระจายตาม
ขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไม้หนุ่ มกว่า 9 ชนิ ด ในอัตรา
1385 ต้นต่อไร่ และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 10 ชนิด ในอัตรา 3893 ต้นต่อไร่ โดยสรุ ปจากสภาพ
โครงสร้างป่ า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่ าชุ มชน
มี สมบู รณ์ ดีเมื่ อเที ยบกับ สภาพป่ าเบญจพรรณสมบู รณ์ ทวั่ ไปและนิ ยามของป่ าเสื่ อมโทรม[2] ทั้ง นี้ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบจากผลการศึ กษาสภาพป่ าชุ มชนกับนิ ย ามป่ าเสื่ อมโทรมพบว่าป่ าชุ มชนบ้านห้วยสักมี ความ
หนาแน่นสู งกว่าเกณฑ์ตามนิยามของป่ าเสื่ อมโทรม 2 เกณฑ์ กล่าวคือ ความหนาแน่นจํานวนลูกไม้ที่สูงกว่า
2 เมตรพบ 1385 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่ อมโทรม 69 เท่า และความหนาแน่นของต้นไม้ที่มีความโตวัด
รอบที่ระดับอกมากกว่า 100 เซนติเมตร พบ 5 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ตามนิ ยาม 2.5 เท่า แต่ในส่ วนความ
หน่ าแน่ นของต้นไม้ที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอก 50- 100 เซนติเมตร พบเพียง 7 ต้นต่อไร่ ซึ่ งน้อยกว่า
เกณฑ์ตามนิยาม 0.88 เท่า และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบว่ามีความหนาแน่นมากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่ อมโทรม 87
เท่า
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นอกจากนี้ จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของต้นไม้ในพื้นที่พบว่ายังเป็ นแหล่งเก็บกักคาร์ บอนเป็ น
อย่างดีจากการศึกษาปริ มาณคาร์ บอนเหนื อดิน (above ground carbon) พบว่า บริ เวณป่ าชุ มชน มีสภาพพื้นที่
เป็ นป่ าชุ่มนํ้าที่น้ าํ ท่วมถึงซึ่ งเป็ นสังคมพืชที่มีตน้ ขี้มดเป็ นไม้เด่นมีศกั ยภาพเก็บกักคาร์ บอนกว่า 3.42 ตันต่อ
ไร่ ซ่ ึ งถื อมี ศกั ยภาพสู งมาก ซึ่ งหากมี การเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ ป่าชุ่ มนํ้านี้ เป็ นพื้นที่อื่นๆ จะส่ งผลให้เกิ ดการ
ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซต์กว่า 12.53 ตันต่อไร่ ของคาร์ บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอเชิงรูปธรรม และผู้มีบทบาทสาคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้า
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง
ก. สนับสนุนการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าโดยชุมชนท้องถิ่นบนฐานของความรู ้และนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น
-จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมกับการอนุ รักษ์ (บวชป่ า สื บชะตาแม่น้ าํ )
-จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึในการอนุรักษ์พ้นื ที่ป่าชุ่มนํ้าให้กบั ชุมชนและเยาวชนในหมู่บา้ น
-จัดทําข้อตกลง และกฎระเบียบที่ชดั เจนภายใต้ขอ้ ตกลงของชุมชน
-สนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างคณะกรรมการของชุมชน
-ฟื้ นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มนํ้าที่เสื่ อมโทรม
-ส่ งเสริ มอาชี พ และการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ การเรี ยนรู ้ ระบบนิ เวศป่ าชุ่ มนํ้า เพื่อให้เกิ ดการสร้ าง
รายได้และเผยแพร่ องค์ความรู ้
ข. สนับสนุนการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าโดยชุมชนท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
-กําหนดแนวทางความร่ วมมือของชาวบ้านกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาแม่น้ าํ อิง
ในอนาคต โดยเฉพาะการขุดลอกแม่น้ าํ อิ งควรมี การดําเนิ งานที่ ข้ ึ นอยู่บนพื้นฐานของข้อมู ลและ
ความรู ้เกี่ยวกับระบบนิ วศของแม่น้ าํ อิง เพราะแม่น้ าํ อิงในแต่ละช่วงมีระบบนิ เวศที่แตกต่างกันรวม
ไปถึงวิถีชีวติ ของคนในลุ่มนํ้าอิงที่ได้พ่ งึ พาและใช้ประโยชน์จากแม่น้ าํ อิงในการดํารงชีวติ
-จัดอบรมความรู ้ ความสําคัญ ข้อกฎหมายของพื้นที่ชุ่มนํ้า
-เร่ งรัดให้ออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง(นสล.) และการบ่งชี้พ้นื ที่ที่ชดั เจน
-รับรองข้อตกลง และระเบียบการใช้พ้นื ที่ตามกฎของชุมชน
การจัดระบบองค์ความรู ้และข้อมูลข่าวสาร
การจัดระบบองค์ความรู ้และข้อมูลข่าวสารในการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้า
ก. ศึกษาผลิต และเผยแพร่ องค์ความรู ้และข้อมูลจากท้องถิ่นเรื่ องพื้นที่ชุ่มนํ้า โดยการ
-ทํา งานวิ จ ัย ไทบ้า น และการวางแปลงสํา รวจความหลากหลายเชิ ง วิ ช าการ (การศึ ก ษาความ
หลากหลายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์น้ าํ การประเมินผลที่ได้และผลกระทบจากการขุดลอก
แม่น้ าํ อิง รวมทั้งหนองนํ้าต่างๆ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ )
-จัดทําแนวเขต ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และแผนที่ทางภูมิศาสตร์
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-เผยแพร่ ความสําคัญ และกิจกรรมต่างๆ ของพื้นที่ชุ่มนํ้า ผ่านสื่ อสังคมมออนไลน์ หรื อเว็บไซต์โดย
การมีส่วนร่ วมของคนท้องถิ่น
ข. ส่ งเสริ มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกลไกความร่ วมมือที่เกี่ ยวกับนโยบาย และแผนงานในการจัดการ
พื้นที่ชุ่มนํ้า
-จัดตั้งกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าร่ วมกันระหว่างชาวบ้านและกรรมการระดับจังหวัดเชี ยงราย และ
พะเยา และกรรมการระดับประเทศ
-จัดตั้งกองเลขานุ การ และคณะทํางานพื้นที่ชุ่มนํ้า เพื่อเป็ นกลไกในการทํางานขับเคลื่อนในระดับ
พื้นที่และระดับนโยบาย
-จัดทําข้อมูลข่าวสารการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์หรื อเว็บไซต์
-ทําเอกสาร รายงานการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานประจําปี ความคืบหน้า และสถานการณ์ การ
จัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าอย่างต่อเนื่อง
การเสริ มสร้างความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน
การเสริ มสร้างความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนในการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้า
ก.เสริ มสร้างความร่ วมมือของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
-จัดตั้งกรรมการเครื อข่ายชาวบ้านพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง
-จัดตั้งกรรมการร่ วมชาวบ้าน และกรรมการระดับตําบล และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
-จัดทําข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นหรื อธรรมนูญท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการจัดการพื้นที่
ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง
-หน่ วยงานภาครั ฐ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา หรื อการ
ดํา เนิ น โครงการใดๆ ที่ จ ะกระทบต่ อ พื้ น ที่ ชุ่ ม นํ้า จะต้อ งมี ก ารศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม
ผลกระทบทางสุ ขภาพ และผลกระทบทางสังคมก่อนการดําเนินงานทุกครั้ง
ข. เสริ มสร้ างความร่ วมมื อของภาคีเครื อข่าย หน่ วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน เพื่อ
สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อผลักดันการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มนํ้าตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า
-ศึกษาสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุ่มนํ้า การจัดการการใช้ประโยชน์ และสภาพปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง
-จัดทําแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ระดับจังหวัด และระดับ
ลุ่มนํ้า
-ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ การควบคุม และป้ องกันมลพิษประเภทต่างๆ ใน
ลุ่มนํ้าอิงอย่างต่อเนื่อง
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ผู้มีบทบาทสาคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
1.คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงราย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชี ยงรายได้ลงนามในคําสั่ง ที่ 514/2562 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
พื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชี ยงราย ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 ด้วยเหตุผลด้านสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปของ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการบุ กรุ ก พื้นที่ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปั จจุบนั
ได้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวติ เศรษฐกิจ สังคม ของประชาชนโดยรอบ เพื่อให้การดําเนิ นงานจัดการพื้นที่
ชุ่มนํ้าของจังหวัดเชี ยงรายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมาตรการการ
จัดการพื้นที่ ชุ่มนํ้าของชาติ จึ ง ยกเลิ กคํา สั่งจังหวัดเชี ยงรายที่ 3296/2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงรายชุดใหม่ โดยมีอาํ นาจหน้าที่
1.กําหนด จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการ การอนุ รักษ์ ฟื้ นฟูและใช้ประโยชน์ พื้นที่ชุ่ม
นํ้าอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดเชียงราย
2.จัดทําแผนปฏิ บตั ิการด้านการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู คุ ม้ ครอง และติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ดู แลการจัดการพื้นที่
ชุ่มนํ้าของจังหวัดเชียงราย
3.พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและแผนงานการพัฒนาพื้นที่ชุ่มนํ้าในจังหวัดเชียงราย
4.แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสม
5.ให้ความเห็ นชอบ รับรองกฏระเบียบชุุ มชน และแผนที่การแบ่งเขตพื้นที่ชุ่มนํ้าและเชิ ญผูเ้ กี่ยวข้องมาให้
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการรและการอนุ รักษ์พ้นื ที่ชุ่มนํ้า
6.พิ จ ารณา กลั่น กรอง และรั บ รองพื้ นที่ ชุ่ ม นํ้า ที่ มี ค วามสํ า คัญ ระดับ จัง หวัด เพื่ อ เสนอการขึ้ นทะเบี ย น
ระดับชาติ นานาชาติ และระหว่างประเทศ
7.เสนอแนะและบริ หารจัดการแผนงบประมาณตามแผนยุทธสาสตร์ พ้นื ที่ชุ่มนํ้า
8.ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ตามมติคณะรัฐมนตรี และปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมาย
คณะที่ปรึ กษาคณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงราย
อํานาจหน้าที่ ให้ขอ้ เสนอแนะ คําแนะนํา ข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
และพร้อมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่อื่นได ตามที่คณะกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงรายเห็นสมควร
2.คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ การจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงราย
การแต่งตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ การจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงราย
ตามคําสั่ง หนังสื อ ที่ 515/2562 แต่ง ตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ก ารจัดการพื้นที่ ชุ่มนํ้า
จังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการดําเนิ นงานจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าของจังหวัดเชี ยงรายให้เป็ นไปตาม
วัตดุประสงค์เพื่อให้การดําเนินการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนมากขึ้น จึงแต่งตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงรายโดยมีรองผูว้ า่ ราชกาจังหวัดเชียงราย
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(ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร) ประธานคณะทํางาน ร่ วมกับคณะทํางาน 21 ท่าน ผูแ้ ทนสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นเลขานุ การ และผูอ้ าํ นวยการสมาคมแม่น้ าํ เพื่อชี วิต เป็ น
ผูช้ ่วยเลขานุการ
มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1.จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงราย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2.ให้การสนับสนุ นงบประมาณที่จาํ เป็ นและอํานวยความสะดวกรวมทั้งประสานงานกับหน่ วยงานราชการ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ
3.รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าจังหวัดเชียงรายทราบเป็ นระยะอย่างต่อเนื่ อง
4.งานอื่ น ๆ ตามที่ ผู ว้ ่า ราชการจัง หวัด เชี ย งราย หรื อ คณะกรรมการจัดการพื้ นที่ ชุ่ ม นํ้า จัง หวัด เขี ย งราย
มอบหมาย
3.สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
ภารกิจ/หน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ
1.ประสานการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ เพื่อการอนุ รักษ์ สงวนรักษา ฟื้ นฟูและใช้ประโยชน์ระบบนิ เวศบนบก
และระบบนิเวศนํ้าอย่างยัง่ ยืน ให้สอดคล้องกับแผนงานระดับชาติและพันธกรณี ระหว่างประเทศ
2.สนับ สนุ นการดํา เนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน และชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้องในการอนุ รัก ษ์ และใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ
3.ติดตามตรวจสอบการดําเนิ นงานตามโปรแกรมงานความหลากหลายทางชี วภาพทางทะเลและชายฝั่ง ป่ า
ไม้ ระบบนิเวศแหล่งนํ้าในแผ่นดิน ระบบนิเวศเกษตร พื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น และระบบนิเวศภูเขา
4.ประสานความร่ วมมื อกับระหว่างประเทศ เพื่อดําเนิ นโดยสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและทรัพยากรชีวภาพ
5.ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาใดๆ ที่
มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
6.ให้คาํ ปรึ กษาและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดการระบบนิเวศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน
7.ทําหน้าที่เป็ นฝ่ ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ คณะทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.ทําหน้าที่เป็ นหน่ วยงานประสานงานกลางความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง เช่ น อนุ สัญญาว่าด้วย
พื้นที่ชุ่มนํ้า
4.คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุ่มนํ้า
คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุ่มนํ้า มีหน้าที่อาํ นาจ ดังนี้

123

1.พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็ น และข้อเสนอแนะด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกบการดําเนิ นงานด้านการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู
และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าอย่างชาญฉลาดที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กระทรวง มติ ที่
ประชุ มสมัชชาภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า ดําเนิ นงานตามพันธกรณี อนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า และ
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2.พิ จ ารณาให้ข ้อคิ ด เห็ น และข้อเสนอแนะทางวิช าการต่ อ การจัดทํา และปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ นโยบาย
แผนการจัดการ มาตรการ แนวทางและกลไกการบริ หารจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน
3.พิจารณาให้ความคิดเห็นต่อประเด็นและท่าทีสําหรับการประชุ มสมัชชาภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า
และการประชุ มอื่นๆ ภายใต้อนุ สัญญาฯ และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งต่อการจัดทํา
รายงานแห่งชาติ (National report)
4.ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้า
5.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ในฐานะผูแ้ ทนกระทรวงในส่ วนภูมิภาคในการอํานวยการ ดําเนิ นการกํากับดู แล ส่ งเสริ ม
สนับสนุน และประสานการปฏิบตั ิภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในเขตพื้นที่จงั หวัด
2. จัดทําแผนบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิ บตั ิการเพื่อการ
จัดการคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อ มในระดับ จัง หวัดและร่ ว มจัดทํา แผนพัฒนาจัง หวัด กลุ่ ม จัง หวัดและท้องถิ่ น
รวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กํากับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปั ญหาและรายงานสถานการณ์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัด
4. ดําเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่ าสงวนแห่ งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่ า กฎหมาย
ว่าด้วยเลื่ อยโซ่ ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ ม้ ครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วย การส่ งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการนํ้าบาดาลและกิจการประปา
สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น เผยแพร่ ให้คาํ ปรึ กษา พัฒนาองค์ความรู ้ และสร้ างการมี ส่วนร่ วมของประชาชน
เครื อ ข่ า ย และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในการสงวน อนุ รั ก ษ์ และฟื้ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
6. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ของแต่ละส่ วน : ส่ วนยุทธศาสตร์
1.จัดทํายุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
2. ประสานการจัดทําแผนการบริ หารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกับหน่วยงาน ราชการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เครื อข่ายการมีส่วนร่ วม
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3. ปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิ บ ตั ิ ง านของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ย วข้องหรื องานอื่ นๆ ที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย
6.เทศบาลตําบลยางฮอม
เทศบาลตําบลยางฮอม ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 หมู่ 7 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย ตําบล
ยางฮอมได้รับการยกฐานะเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตํา บลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง จัดตั้ง
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ลําดับที่ 377 โดยได้ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา
ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม113 ตอนที่ 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 และทําให้การจัดตั้ง องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลยางฮอม มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปั จจุบนั ตําบลยางฮอมมีเขตการปกครอง 21 หมู่บา้ น
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลยางฮอมได้ รั บ การจัด ตั้ง เป็ นเทศบาลตํา บลยางฮอม ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2551 มีสมาชิ กสภาเทศบาล
ตําบลยางฮอม จํานวน 12 คน คณะผูบ้ ริ หารเทศมนตรี ตาํ บลยางออม มีจาํ นวน 5 คน เป็ นเทศบาลขนาดกลาง
(ณ วันที่ 13 เมษายน 2563) มีชุมชนจํานวน 21 ชุมชน
ภูมิประเทศของเทศบาลตําบลยางฮอมมีลกั ษณะเป็ นภูเขาสู งชัน และที่ราบลุ่ม เป็ นพื้นที่สําหรับเป็ น
ที่อยู่อาศัย และเป็ นพื้นที่สําหรับการเกษตร โดยมีพ้ืนที่ชุ่มนํ้ากระจายตัวอยู่ในที่ราบริ มแม่น้ าํ อิง จํานวน 17
หมู่บา้ น เป็ นเทศบาลที่มีพ้นื ที่รับผิดชอบที่เป็ นที่ราบนํ้าท่วมถึงและมีระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มนํ้าจํานวนมาก
ภายใต้พนั ธกิ จ 8 ด้าน ของเทศบาลตําบลยางฮอม ได้กาํ หนด พันธกิ จด้านที่ 8 คือ ส่ งเสริ มอนุ รักษ์
และฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพให้มนั่ คงและยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
เทศบาลตําบลยางฮอมด้าน การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
การกําหนดบริ หารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของเทศบาล จึงเป็ นหัวใจสําคัญของการนํา
ผลการศึกษาในครั้งนี้ เข้าไปวางแผนการดําเนิ นงานแก้ไขปั ญหาและวางแนวทางการฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มนํ้าของ
เทศบาล ด้ ว ยการผลั ก ดั น การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ในการรองรั บ การสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืน ทั้งในรู ปแบบของกิ จกรรมการสร้ าง
จิตสํานึกของประชาชนต่อการดูแล ฟื้ นฟูพ้นื ที่ชุ่มนํ้า หรื อสนับงบประมาณการดําเนิ นงานของประชาชน ใน
เรื่ องพื้นที่ชุ่มนํ้า เช่น การกําหนดแนวทางความร่ วมมือของชาวบ้านกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การจัด
อบรมความรู ้ ความสําคัญ ข้อกฎหมายของพื้นที่ชุ่มนํ้า เร่ งรัดให้ออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง(นสล.)
และการบ่งชี้ พ้ืนที่ ที่ชดั เจน รับรองข้อตกลง และระเบียบการใช้พ้ืนที่ ตามกฎของชุ มชน ซึ่ งจะเป็ นไปตาม
ข้อเสนออย่างเป็ นรู ป แบบตามที่ ชาวบ้านเสนอและนําไปสู่ ความสําเร็ จของพันธกิ จและยุทธศาสตร์ ของ
เทศบาลได้
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7.สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
กรมที่ ดิน เป็ นหน่ วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่ วยงานที่ ดาํ เนิ นงานออก
หนัง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ให้ ร าษฎรและให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกับ ที่ ดิ น และ
อสังหาริ มทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทาํ กินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชี ยงราย สาขาเทิง เขตพื้นที่รับผิดชอบ อําเภอเทิง อําเภอขุนตาล และอําเภอ
พญาเม็งราย ดังนั้นการตรวจสอบและการดําเนิ นงานออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดินให้ราษฎร กรณี พ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก ที่มีความประสงค์ในการดําเนิ นงานออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดิน เพื่อ
ขึ้นทะเบียนหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง จึงเป็ นภาระกิจหลักที่สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง จะ
ดําเนินการ
8.ชาวบ้านตําบลยางฮอม 17 หมู่บา้ น
ชาวบ้านเป็ นส่ วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะเป็ นผูม้ ีบทบาทในการขับเคลื่ อนการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าตามที่
ชาวบ้านได้ร่วมกันใช้ประโยชน์และดูแลรักษามาอย่างยาวนาน โดยอาศัยหลักจารี ตประเพณี และกฎระเบียบ
ของชุ มชน ดังนั้นหากชาวบ้านไม่ดาํ เนิ นการปกป้ องคุม้ ครองพื้นที่เหล่านี้ ชุ มชนก็จะขาดพื้นที่แหล่งอาหาร
พื้นที่ใช้สอยแบบรวมหมู่ของชุ มชน ดังนั้นชุ มชนท้องถิ่นดั้งเดิมจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีบทบาทหลักในการ
ดูแลรักษาพื้นที่
6.2 สรุปผลการวิจัย
ผลการดําเนินโครงการแนวทางการเข้าถึง ปกป้ อง และฟื้ นฟูพ้ืนที่ชุ่มนํ้าของชุ มชนท้องถิ่นในลุ่มนํ้า
อิงตอนล่าง จังหวัดเชี ยงราย ด้วยวัตถุประสงค์ 3 ข้อที่ได้วางไว้คือ 1.เพื่อศึกษาพัฒนาการจัดการในรู ปแบบ
พื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิงตอนล่าง 17 หมู่บา้ นเป้ าหมาย ทั้งในด้านคุณค่าและมูลค่า เพื่อสร้างความมัน่ คงในที่ดิน
ทํากินและเศรษฐกิจชุ มชนอย่างยัง่ ยืน และสร้างกระบวนการถอดบทเรี ยนร่ วมกันระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องทั้งชุ มชนชาวบ้าน หน่ วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่ น และภาควิชาการ/NGO ในการทํา
ความเข้าใจบทเรี ยนและประสบการณ์ การจัดการระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่ าไม้ที่ดินของชุมชน
2. เพื่อสร้างกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในการหนุ นเสริ มศักยภาพของชุ มชนในการการจัดการระบบ
เกษตรกรรม และทรัพยากรป่ าไม้ที่ดิน พื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิงตอนล่าง ของชุ มชนในลักษณะของการวิจยั แบบ
มีส่วนร่ วม 3.เพื่อศึกษาช่องว่างและอุปสรรค และปั จจัยเอื้อหรื อเป็ นอุปสรรคในเชิ งนโยบาย กฎหมายที่มีผล
ต่อการจัดการที่ดินระบบเกษตรกรรมและทรัพยากรของชุ มชนพื้นที่ชุ่มนํ้าลํานํ้าอิงตอนล่าง เพื่อพัฒนาชุ ด
ข้อเสนอที่จะนําไปใช้สนับสนุ นให้เกิดการทบทวนปรับปรุ งกฎหมายหรื อข้อบัญญัติใหม่ ให้สนับสนุ นและ
รองรับสิ ทธิชุมชน ตลอดจนการผลักดันการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
ด้านกลุ่ มนักวิจยั สามารถเกิ ดกลุ่ ม งานวิจยั ที่ ช่วยเหลื อเกื้ อกู ลกันเองทั้งรู ป แบบการแบ่ง บทบาท
หน้าที่การเก็บข้อมูล การจัดทําเอกสาร และด้านบัญชี ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบของการทํางานวิจยั

126

แบบชาวบ้านสู่ งานวิชาการ ตลอดระยะเวลาดําเนิ นโครงการ ท่ามกลางที่นกั วิจยั และชุ มชนมีกิจกรรมของ
ชุมชนที่หลากหลายและมีอยูต่ ลอดเวลา ทั้งงานภายในและจากนอกชุมชนที่มีอย่างต่อเนื่อง
ด้านชุ มชน ประกอบไปด้วย ผูน้ ําชุ มชน วัด โรงเรี ยน ตัวแทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ น
กลไกที่ดี เช่น กลุ่มผูน้ าํ ทางการ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ในพื้นที่ทาํ งานวิจยั เข้าใจ ให้โอกาส ร่ วมสนับสนุ น
อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การส่ งเสริ มและแนะนําผูร้ ู ้ในชุ มชนร่ วมกับนักวิจยั ด้านหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องประกอบไปด้วยโรงเรี ยน วัด และกลุ่มต่างๆในชุ มชน เข้าใจหลักในการทํางานวิจยั แบบท้องถิ่ น
การรวบรวบข้อมูลชุมชนด้านต่าง ๆ ไม่สามารถทําได้อย่างโดดเดี่ยวต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
ของชุ ม ชน สิ่ ง สํา คัญที่ เกิ ด ขึ้ นได้เห็ นความใส่ ใ จและความสนใจในการให้ค วามสํา คัญกับ งานวิจยั จาก
หน่วยงาน กลุ่มต่างในชุ มชนที่กล่าวมาข้างต้นโดยตลอด การทํางานวิจยั ท้องถิ่น ต้องให้ชุมชนและท้องถิ่ น
เป็ นศูนย์กลางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และสื่ อสารของชุมชน
สิ่ งดี ๆ ที่คน้ พบจากการศึกษางานวิจยั คือ
1.นักวิจยั ในพื้นที่มีแรงจูงใจที่อยากเก็บรวบรวมข้อมูล สื่ อสารเรื่ องของตนเอง และอยากนําเสนอ
ปั ญหาและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
2.วิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ ใ นการทํา งานวิ จ ั ย นั ก วิ จ ัย ทุ ก ท่ า นใช้ ค วามพยายามสู งมากในการเรี ยนรู ้
กระบวนการวิจยั และมี ความมุ่ งมัน่ ที่ จะพัฒนาตนเองให้สํา เร็ จตามความมุ่ ง หวัง ของตนเองภายใต้ก าร
สนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.การยกระดับการพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นงานวิจยั ท้องถิ่น สร้างความมัน่ ใจในการใช้ขอ้ มูลสื่ อสาร
ผ่านเวทีฝึกฝนทักษะสามารถจัดการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนช่วงทําวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ สิ่ งดี ๆ ที่เกิดขึ้น สามารอธิ บายได้ดงั นี้
นักวิจยั ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู ้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและช่วยกันหาทางออก
ด้วยกัน เช่น ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นหรื อข้อกังวล ที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่ วม ที่สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง ผ่านกลไกที่มีตวั แทนทุกภาคส่ วนร่ วมกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ ในการ
แก้ไขปั ญหา
1.ผลจากการพัฒนาพื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกที่เกิ ดขึ้นแล้วและเป็ นผลเชิ งประจักษ์ ส่ งผลต่อ
ชาวบ้านในตําบลยางฮอม 5 หมู่บา้ นที่ผา่ นมา สามารถนําเอาข้อมูลจากงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
แก้ไขปั ญหาหรื อวางแผนการปรับตัว รวมถึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลการวางแผนการพัฒนา แก้ไขเยียวยา
ตามข้อเสนอที่คน้ พบจากงานวิจยั ที่ยงั่ ยืนต่อทรัพยากรพื้นที่ชุ่มนํ้าในตําบลยางฮอมและลุ่มนํ้าอิงตอนล่างได้
2.การพัฒนาพื้นที่ชุ่มนํ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ ต้องคํานึงถึงสิ ทธิ และการมีส่วนร่ วมของชุมชน
3.การทํา งานวิ จ ัย แบบท้อ งถิ่ น ครั้ งนี้ เกิ ด การรวบรวมข้อ มู ล ของชุ ม ชนไว้อ ย่า งเป็ นระบบ เกิ ด
เครื่ องมือสื่ อสารภายในชุ ม ชน เช่ น แผนที่ชุมชน แผนที่ ทรัพยากรของชุ มชน ที่สามารถอธิ บายโดยชุ มชน
ด้วยความรู ้ทอ้ งถิ่น และเกิดสารคดีนาํ เสนอปั ญหาของพื้นที่สื่อสารต่อสาธารณะ ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สามารถใช้ขอ้ มูลนี้ ได้ ข้อมูลบางส่ วนทําให้เกิ ดความภาคภูมิใจของชุ มชนต่อการเสนอทบทวนการพัฒนา
และมี แนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้แนวทางงานวิจยั และงานวิชาการเป็ นฐานการอธิ บายความรู ้ และ
รวบรวมข้อเท็จจริ งของพื้นที่ เพื่อนําไปสู่ กลไกแก้ไขปั ญหาทั้งภายในชุ มชนและระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาแก้ไขปั ญหาช่วยชาวบ้านเพิม่ ขึ้น
6.3 ข้อเสนอแนะ
1.เสนอให้มี ก ารรางวัดที่ ดินสาธารณะพื้ นที่ ป่าก้อดป่ าแฝก และหนองนํ้า ในส่ วนที่ เหลื ออยู่ใ นปั จจุ บ นั
ทั้งหมด และขึ้นทะเบียนหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล) ในนามร่ วมกัน 5 หมู่บา้ นของตําบลยางฮอม
2.ตรวจสอบการออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินที่ทบั ซ้อนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก
3.ฟื้ นฟูพ้นื ที่ป่าสาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกและหนองนํ้า
4.จัดเวที นาํ เสนอข้อค้นพบจากงานวิจยั เพื่อนําเสนองานวิจยั ต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและภาควิชาการใน
จังหวัดเชียงราย
6.3.1 ข้อเสนอระดับชุมชน
1. หลังจากโครงการเสร็ จสิ้ น เนื้ อหาเสร็ จสมบูรณ์ แล้วควรมี การทบทวนรายงานเพื่อรี เช็ คความ
ถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเนื้ อหา เอกสารชิ้ นนี้ ถือเป็ นเอกสารชิ้ นสําคัญชิ้ นหนึ่ งของชุ มชน
คนในชุ มชนจะได้รู้และเข้าใจบริ บทที่ ผ่านมาของตนเอง ได้ทบทวนเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่อดี ตมาจนถึ ง
ปั จจุบนั ยิง่ เป็ นพื้นที่ยงั คงมีขอ้ พิพาทกันอยู่ ยิง่ ต้องทําข้อมูลให้ครบถ้วน ส่ วนไหนที่ยงั ขาดก็อยากให้เพิ่มเติม
แล้วจัดพิมพ์เป็ นเอกสารไว้ให้ชุมชน เพื่อที่ชุมชนจะได้มีฐานข้อมูลของตัวเอง
2. สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิ ชุมชน
ให้กบั พี่นอ้ งชาวบ้าน เพื่อให้มีความเข้าใจถึงสิ ทธิ ของตัวเองที่จะปกป้ องป่ า ปกป้ องทรัพยากรในชุ มชนของ
ตัวเอง
3. หลังจากนี้บา้ นห้วยสักต้องสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็ นรู ปธรรมให้มากขึ้น อยากให้มีกิจกรรมในพื้นที่
อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้คนข้างนอกได้รับรู ้ ถึงสถานการณ์ ที่กาํ ลังเกิ ดขึ้นด้วย เช่ นมีกิจกรรมบวชป่ า กิ จกรรม
ปลูกป่ า เป็ นต้น ทั้งนี้เรื่ องการสร้างการมีส่วนร่ วมในชุมชนก็สําคัญเพราะพลังขับเคลื่อนที่สําคัญคือพลังของ
ชุ มชน รวมไปถึงสร้ างเครื อข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ยิ่งถ้าดึงหน่ วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่ วมด้วยจะยิ่งดี
พัฒนาพื้นที่ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศต่อไป
4. ประเด็นเรื่ องการฟื้ นฟูตอนนี้ ทางชุ มชนกําลังให้ความสําคัญกับเรื่ องการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่า จึงได้ทาํ
หนังสื อขอต้นไม้จากหลายหน่วยงานหลายที่ถา้ ได้ตน้ ไม้มาแล้วอยากให้พี่นอ้ งชาวบ้านไปช่วยกันปลูกที่ป่า
ของเรา อยากให้พี่นอ้ งมีส่วนร่ วมทุกคน และช่ วยกันผลักดันการทํางานต่อถ้าทิ้งไว้โดยไม่ฟ้ื นฟูมนั ก็จะอยู่
เหมือนเดิมแล้วอนาคตก็ไม่รู้วา่ จะมีใครเข้ามาบุกรุ กพื้นที่สาธารณะของชุ มชนอีกหรื อไม่ ถ้าไม่ช่วยกันดูแล
รุ่ นลูกหลานเราก็จะไม่มีป่า พี่นอ้ งเราจะไปหาอยูห่ ากินก็ยาก
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5. ถ้า เป็ นไปได้ค วรมี ก ารจัดพิ ม พ์และส่ ง เอกสารรายงานฉบับ สมบู รณ์ ไ ปยัง สถานศึ ก ษาต่ า งๆ
เนื่ อ งจากนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ก็ เ ป็ นกลุ่ ม ที่ สํ า คัญ กลุ่ ม หนึ่ งที่ เ ราต้อ งถ่ า ยทอดความรู ้ เ หล่ า นี้ ให้ เ ขา ใน
สถานศึกษาอาจมีวิชาเลือกที่เป็ นวิชาท้องถิ่นเข้ามาเกี่ ยวข้องเขาอาจจะมาค้นคว้าหาข้อมูลจากตรงนี้ ได้ หรื อ
ถ้าจะมองไปไกลกว่านั้นคือเราจะทําอย่างไรที่จะผลักดันให้สถานศึกษามีหลักสู ตรท้องถิ่นเกี่ยวกับแม่น้ าํ อิง
ผลักดันครู อาจารย์ให้พฒั นาการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับคนรุ่ นใหม่ ทําอย่างไรให้นกั เรี ยนนักศึกษา
จะหันสนใจประเด็นเหล่านี้มากขึ้น เด็กมีการเรี ยนรู ้เร็ ว ถ่ายทอดสื่ อสารเร็ ว อย่างเช่น งานตัดต่อวีดีโอ ถ้าเขา
สนใจประเด็นนี้มนั จะสามารถขยับต่อเรื่ องการสื่ อสารได้เร็ วขึ้น อาจจะเริ่ มจากโรงเรี ยนในหมู่บา้ นก่อน
6.3.2 ข้อเสนอระดับเครือข่าย
1. ประเด็นการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย อยากให้ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ปั จจุบนั สิ่ งที่
พื้นที่ลุ่มนํ้าอิงทําอยูแ่ ล้วคือเรื่ องสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง อยากให้ทาํ ต่อและเพิ่มเติมกระบวนการทํางาน เพิ่ม
เครื อข่ายคนทํางาน มองภาพให้กว้างขึ้น เรื่ องแม่น้ าํ อิงตอนนี้ ตอ้ งมองให้เห็ นทั้งระบบจากที่เคยมองต้นนํ้า
กลางนํ้าจนถึงปลายนํ้า ต่อไปนี้ประเด็นแม่น้ าํ อิงอยากให้มองทั้งลุ่มนํ้าตั้งแต่จงั หวัดพะเยาลงมา มองไปที่ตน้
นํ้าว่ามีแม่น้ าํ สาขามีกี่สาย แล้วไปเชื่ อมกับสายไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้เห็ นภาพรวม แล้วเครื อข่ายที่มีอยู่ก็
อาจจะไปเชื่ อมกับลุ่มนํ้าอื่ นๆอย่างลุ่มนํ้ากก ไหลลงสู่ แม่น้ าํ โขง มองให้เป็ นสายสัมพันธ์เชื่ อมคนทํางาน
องค์ ก รที่ ท ํา งานทั้ง อิ ง กก โขงมาร่ ว มกัน เชื่ อ มพลัง ของคนท้อ งถิ่ น เพื่ อ ช่ ว ยกัน ดู แ ล ปกป้ อ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยงั่ ยืน
2. การสร้างกลยุทธในการศึกษาข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล ซึ่ งกลยุทธหนึ่ งสําคัญที่จะทําให้คน
หัน มาสนใจเรื่ อ งที่ เ รากํา ลัง ทํา อยู่ไ ม่ ว่า จะเป็ นเรื่ อ งปั ญ หาและผลกระทบแม่ น้ ํา อิ ง คื อ เรื่ อ งศิ ล ปะทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชุ ม ชน หรื อแม้แต่ค วามรู ้ ทอ้ งถิ่ นควรดึ งเข้า มาอยู่ในการศึ ก ษาด้วย เพราะ
บางครั้งถ้าเราพูดถึ งแต่เรื่ องปั ญหาและความขัดแย้งคนจะไม่ค่อยสนใจแต่ถา้ เราดึ งประเด็นศิลปวัฒนธรรม
เข้า มาร่ ว มด้วยคนอาจจะสนใจมาขึ้ น เช่ นในงานวิ จยั ชิ้ นนี้ มี ก ารทํา ค่ า วจ้อยประวัติ ห มู่ บ ้า นก็ น่า สนใจ
ส่ ว นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาควรถู ก นํา ไปพู ด คุ ย หรื อ นํา เสนอในวงวิ ช าการข้า งนอก เช่ น นํา ไปจัด
นิทรรศการตามพื้นที่ต่าง ๆเพื่อให้คนข้างนอกได้รับรู ้ขอ้ มูลและทําความเข้าใจพื้นที่
3. เชื่ อ มโยงกระบวนการทํา งานไปในพื้ นที่ ไ ปให้ถึ ง หน่ ว ยงานราชการอย่า งส่ วนขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้หน่วยงานราชการได้มีแผนงานหรื อแผนงบประมาณมาสนับสนุ นการทํางาน
ในพื้นที่ ประเด็นที่อาจจะเชื่อมได้ก็ยกตัวอย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูแม่น้ าํ อิงหรื อป่ าต้นนํ้า
4. เสนอให้มีการผลัก ดันเรื่ องการออกกฎหมายระดับท้องถิ่นหรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นออกมารับรอง
ถ้าพื้นที่ทาํ งานระดับหมู่บา้ นและตําบลได้ขยับแล้วก็ช่วยกันขยับต่อคงจะเป็ นผลดีในอนาคต ถ้ามีขอ้ บังคับ
ของหมู่บา้ น ของตําบลยางฮอมก็ส่งต่อไปยังท้องถิ่ น วางแผนหารื อกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่ อ
ผลักดันต่อไป
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6.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
การแก้ไขปั ญหาพื้นที่ชุ่มนํ้าของพื้นที่สาธารณะป่ าก้อดป่ าแฝกและพื้นที่ชุ่มนํ้าตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย รวมถึงพื้นที่ชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตาม
อย่างยาวนาน เพื่อให้เกิ ดข้อมู ลเชิ งเปรี ยบเที ยบเห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะมี
กระบวนการวิจยั แบบท้องถิ่นที่ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดเก็บข้อมูลเชิ งงานวิจยั และมีหน่วยงานที่
ติดตามอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว การแก้ไขปั ญหาเรื่ องที่ดินสาธารณะที่เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้าที่กาํ ลังลดลงอย่าง
ต่อเนื่ องจึงต้องมีกลไกระดับรัฐ เชิ งนโยบายในการออกมาตรการคุ ม้ ครองพื้นที่ใช้ขอ้ มูลงานวิจยั และการ
คํานึ งถึงจารี ตประเพณี กฎระเบียบของชุ มชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายและการรับรองสิ ทธิ ชุมชน
ร่ วมกัน นอกจากนั้นต้องส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้เกิดเครื อข่ายภาคประชาชนในการสร้างเครื อข่ายงานวิจยั ที่มี
ข้อมูลเชิ งวิชาการเป็ นที่ ยอมรั บเพื่อวางแผนการฟื้ นฟูและแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน รวมไปถึ งนําข้อมู ลไปวาง
แผนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อทรัพยากรและประชาชนในลุ่มนํ้าอิง
6.3.4 ข้อเสนอแนะด้านวิจัย
เสนอให้นาํ แนวคิดและกระบวนการงานวิจยั ไทบ้านเข้ามาปรับใช้ในกระบวนงานวิจยั ของชาวบ้าน
เนื่ องด้วยกระบวนการเรี ยบเรี ยงเอกสารและการบันทึกข้อมูลยังมีขอ้ จํากัดของชาวบ้าน หากมีการออกแบบ
ให้ชาวบ้านเป็ นนักวิจยั ควรมีผชู ้ ่วยนักวิจยั ที่ช่วยในกระบวนการอํานวยความสะดวกการจัดเวทีประชุ ม เก็บ
ข้อมูลรวมถึงการเรี ยบเรี ยงเอกสาร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 รายชื่อพันธุ์ปลาที่พบในลุ่มนํ้าอิง
ลําดับ
ชื่อท้องถิ่น
ที่
1 ปลาเกก ขบ ปากวิด
2 ปลาเก็ดถี่
3 ปลากดขาว
4 ปลากดเหลือง
5 ปลาข้างราย กูกเรื อน
6 ปลากัด
7 ปลากะบาล
8 ปลาแก้มซํ้า
9 ปลาแกงหัวเหลี่ยม แกงงุน้
10 ปลากั้ง
11 ปลากัด
12 ปลากูกม้า
13 ปลาแข้ดาํ ปลาแค้ข้ ีหมู
14 ปลาดุกบอน แข้บ้ ี
15 ปลาเข็ม
16 ปลาขอ
17 ปลาขาว หนามหลัง
18 ปลาเคียง ปลาบอกสร้อย
19 ปลาค้าวขาว
20 ปลาค้าวหมึก
21 ปลาเงี่ยงเฮียว ยอน สวาท
22 ปลาหวาน
23 ปลาจอนทราย อีเล่ย
24 ปลาจาด
25 ปลาซิว
26 ปลาซิวหนวด
27 ปลาซิวแถบ

ชื่อภาษาไทย
ปลาคางเบือน
ปลาเกล็ดถี่
ปลากด
ปลากดเหลือง
ปลาซ่า
ปลากัด
ปลากระมัง
ปลาแก้มซํ้า
ปลาหางบ่วง
ปลากั้ง
ปลาหมอแคระ
ปลาแขยง
ปลาแข้ววั
ปลาแข้ติดหิน
ปลากระทุงเหว
ปลารากกล้วย
ปลาหนามหลัง
ปลาสร้อยลูกบัว
ปลาเค้าขาว
ปลาเค้า
ปลายอนหยวก
ปลาข่าไก่
ปลาอีดหางจุด อีด
ปลาจาด
ปลาซิว
ปลาซิวหนวด
ปลาซิวอ้าว

ลักษณะการพบเจอ
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
เริ่ มหายาก
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ปลาซิวข้าว ซิวควาย
ปลาซิวห้วย
ปลาซิวอ้าว นางอ้าว
ปลาดุกด้าน
ปลาดุกอุย
ปลาดาบ ดาบลาว
ปลาดังแดง
ปลาต๋ องแต็บ ต๋ องกราย
ปลาตองดาว ตองเบ้อ
ปลาสะป๊ าก ตะเพียนขาว
ปลาตาโต
ปลาบอกหม่น
ปลาบู่
ปลาปกป้อม
ปลาปี กแดง
ปลาเป้า
ปลาปากงอน สะลาก กระดี่
ปลาเพี้ย
ปลามงยาง
ปลามงออด
ปลามะแปบ
ปลามัน
ปลาแว่น
ปลาสะลากเมือง
ปลาสะเด็ด
ปลาสะตูบ๊
ปลาสิ ก
ปลาเขี้ยวไก้ หมูขาว
ปลาเขี้ยวไก้ หมูลาย
ปลาหลิด หลด
ปลาหลาด

ปลาซิว
ปลาซิวเจ้าฟ้า
ปลาอ้าว
ปลาดุกด้าน
ปลาดุกอุย
ปลาฝักพร้า
ปลาดังแดง
ปลาฉลาด
ปลากราย
ปลาตะเพียน
ปลาบู่เชียงของ
ปลาสร้อยขาว
ปลาบู่ทราย
ปลากระแห
ปลาตะเพียนทราย
ปลาปักเป้าเขียว
ปลากระดี่นาง
ปลากาดํา
ปลายาง
ปลาเผาะ
ปลาแปบควาย
ปลามูด
ปลาแป้ นแก้ว
ปลากระดี่หม้อ
ปลาหมอ
ปลาหมอช้างเหยียบ
ปลากระสู บขีด
ปลาหมูขาว
ปลาหมูขา้ งลาย
ปลาหลดจุด
ปลากระทิง

พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
ไม่เคบพบเจอ
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
จํานวนน้อยลง
ไม่เคยพบเจอ
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
จํานวนน้อยลง
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
ไม่เคยพบเจอ
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
จํานวนน้อยลง
พบทัว่ ไป
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ปลาหลิม จะริ
ปลาเงี่ยงเฮียว ยอน สวาด
ปลาหวาน
ปลาอ้าว ปากอ้าว
ปลาอี่มอน ดอกงิ้ว
ปลาเอี่ยน
ปลาฮากกล้วย
ปลาอึม
ปลาแกด
ปลาอีมอน ข้างลาย
ปลาแข้เหลือง
ปลาแก้มซํ้า
ปลาสร้อย
ปลาสร้อย
ปลากัง คัง
ปลาฝา ฝาออง
ปลาแปบ
ปลาสิ ก
ปลาสร้อย
ปลาข้างลาย
ปลาปุง ปลาจาด
ปลาซิว
ปลากัด
ปลาสลิด
ปลาปากเลี่ยม
ปลาอีมอน
ปลาซิวบาง
ปลามะแปบ
ปลาปก
ปลากะแยง
ปลาสะลัง ยอน

ปลาช่อน
ปลาสังกะวาด
ปลาปี กไก่
ปลาสะนาก
ปลากาแดง
ปลาไหล
ปลารากกล้วย
ปลาเล็บมือนาง
ปลาแขยงใบข้าว
ปลาร่ องไม้ตบั
ปลาแข้เหลือง
ปลาตะเพียนนํ้าตก
ปลาสร้อยปี กแดง
ปลาสร้อย
ปลากดคัง
ตะพาบนํ้า
ปลาแปบขาว
ปลากระสู บจุด
ปลาซ่า สร้อยลูกกล้วย
ปลาซ่า
ปลาพลวง (บ้า)
ปลานํ้าหมึก
ปลากริ มควาย
ปลาสลิด
ปลาไส้ตนั ตาขาว
ปลาร่ องไม้ตบั
ปลาแปบ
ปลาแปบควาย
ปลาตะเพียนทราย
ปลาแขยงข้างลาย
ปลาสังกะวาด

พบทัว่ ไป
จํานวนน้อยลง
จํานวนน้อยลง
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
จํานวนน้อยลง
จํานวนน้อยลง
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
จํานวนน้อยลง
จํานวนน้อยลง
จํานวนน้อยลง
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
จํานวนน้อยลง
พบทัว่ ไป
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ปลาแข้
ปลาหลิด
ปลาหลาด
กุง้ ฝอย
พันธุ์ปลาต่างถิ่น
ปลาจาระเม็ด เปคู
ปลาจีน ลิ่น
ปลาชะโด
ปลาดูด
ปลานิลแดง ทับทิม
ปลาบอกพันธ์ บอกอ่าง
ปลาปี กเหลือง
ปลาปี กแดง
ปลากดหลวง
ปลาไน
ปลานวลจันทร์
ปลานิล
ปลายีส่ ก
ปลาหัวหนัง เฉา
ปลาดุกรัสเซีย
ปลาสวาย
ปลาเต๊าะ สวายดํา
กุง้ หลวง
พันธุ์ปลาหายาก
ปลาแรด
ปลากะโห้
ปลาบึก
ปลาเสื อ
ปลาค้าวคูน
ปลาสะโม้
ปลากัง

ปลาแค้ติดหิน
ปลาหลดหลังจุด
ปลากระทิงลาย
กุง้ ฝอย
พันธุ์ปลาต่างถิ่น
ปลาเปคูแดง
ปลาจีน
ปลาชะโด
กดเกราะ
ปลาทับทิม
ปลาสร้อยขาว
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนทอง
ปลากดอเมริ กนั
ปลาไน
ปลานวลจันทร์
ปลานิล
ปลายีส่ กเทศ
ปลาเฉาฮื้อ
ปลาดุกบิ๊กอุย
ปลาสวาย
ปลาเทโพ
กุง้ ก้ามกราม

พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบทัว่ ไป
พบเจอได้ยาก
พบเจอได้ยาก
พบเจอได้ยาก
พบเจอได้ยาก
พบเจอได้ยาก
พบเจอได้ยาก
พบเจอได้ยาก
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ภาคผนวก 2 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานวิจยั
กิจกรรมอบรมการใช้เครื่ องมือเพื่องานวิจยั ท้องถิ่น

กิจกรรมลงสํารวจพื้นที่ชุมชนและป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่ าแฝก

136

กิจกรรมเก็บข้อมูลประชุมกลุ่มย่อย

กิจกรรมเก็บข้อมูลศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
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ภาคผนวก 3 ภาพกิจกรรมวางแปลงสํารวจความหลากหลาย

138

ภาคผนวก 4 ภาพกิจกรรมผลิตสื่ อ
กิจกรรมการบันทึกเสี ยง ค่าว ตํานานการก่อตั้งบ้านห้วยสัก และโรงเรี ยนบ้านห้วยสัก
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ภาคผนวก 5 ผังเครื อญาติ
ผังเครือญาติ นามสกุล ภิวงศ์
เครื อญาติ นามสกุลที่นบั ถือผีพญาปู่ มี 5 นามสกุล คือ ระเรื อง ติ๊บใจ(ติ๊บประใจ) ถาริ ยะ(แสนสอน) อุทธิ ยา และภิวงศ์ ซึ่ งอพยพมาจากบ้านนาฮ้า นาแฮน นาน้อย นา
หมื่น อําเภอเวียงสาสา และอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ชื่อ
นายวิชาญ ภิวงศ์
2506

บิดา
นายใจแก้ว ภิ
วงศ์

นางลําเนา แสงสุ ข
2508
นางคําหล้า สลี
อ่อน
นางจันทร์ลอน
นายแก้ว แก้งปง
แก้วปง
2490
นายแก้ว แก้งปง
นายแปง แก้วปง
นางติ๊บ แก้วมาลา นายปั๋ น แก้ว

มารดา
พี่
นางจันทร์ ลอน แก้ว
ปง

นางคําหล้า สลีอ่อน

น้อง
ลูกชาย
1.นายวันชัย ภิวงศ์ นายพิเชษฐ์ ภิวงศ์
2.นางทรามวัย ภิ
วงศ์
3.นายชูชาติ ภิวงศ์
นายสมชาญ สลี
อ่อน

ลูกสาว
ภรรยา
นางสาวภิรมส์ภรณ์ ภิ นางลําเนา แสงสุ ข
วงศ์

นางแก้ววันดี สุ โร
พรรณ
นางติ๊บ แก้วมาลา

นางเขียว
นางจันทร์ นามสัก
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นายใจแก้ว ภิวงศ์
2477

นายจักร ภิวงศ์
(อพยพมาจากน่าน)
นายป๋ า ภิวงศ์

มาลา
นายจักร ภิวงศ์
(อพยพมาจาก
น่าน)

นางยัง ติ๊บใจ
(อพยพมาจากน่าน)

นายอูป๊ ภิวงศ์

1. .นายวิชาญ ภิวงศ์
2.นายวันชัย ภิวงศ์
4.นายชูชาติ ภิวงศ์

3.นางทรามวัย ภิวงศ์

นายป๋ า ภิวงศ์
แต่งงานกับนาง
กลม
1.นายแก้ว ภิวงศ์
2.นายทอง ภิวงศ์
3.นางคํามี ระเรื อง
4.นายจันดี ภิวงศ์
5.นายคําปัน ภิวงศ์

141

ผังเครือญาติ นามสกุล วิลัย (วิไล)
ตระกูลผีอยูบ่ า้ นห้วยห้อม
ชื่อ
นายบรรหาญ ปัน
ทะนัน
นส เกตุนริ น ถาริ
ยะ
นางเปี ยร์

บิดา
นายพร ปัน
ทะนัน
นายกุย ถาริ ยะ

มารดา
นางบัวลอย วิลยั

พี่

นางเรี ยม วิลยั

นายกัง

นายสอน วิลยั

นางเขียว ใจรี

นางติ๋ว

นายคําแก้ว ใจ
วงศ์
นายคําแก้ว ใจ
วงศ์
นายคํา วิลยั
นายคํา วิลยั

นางสา วิลยั

นาย........
(เสี ยชีวติ )
นายฉลาด วิลpั นางก๋ าย วิลยั

นางก๋ าย วิลยั
1นางสา วิลยั
2พระครู วิรัตน์
ปัญญาธร (อดีตเจ้า
อาวาสวัดบ้านห้วย

นางสา วิลยั
นางบุญ อุ่นมา
นางบุญ อุ่นมา

น้อง
นส.เอส

ลูกชาย
1
2

ลูกสาว
นาง...........

สามี /ภรรยา

1.........
นายนัด
นาย......
ดช......

นายเสาร์ อุทธิยา
นส.........

นาย....................
นายคําแก้ว ใจวงศ์
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สัก)
3นางทอง วิลยั
4นายสอน วิลยั
5นางสาวแก้ว
6นางเรี ยม วิลยั
7นางบัวลอย
8นายประสาท วิลยั
นายคํา วิลยั
นางบุญ อุ่นมา

นายคํา วิลยั
นายคํา วิลยั
นายคํา วิลยั
นายคํา วิลยั
นายคํา วิลยั
นายคํา วิลยั
นายยศ วิลยั
นายจักร อุ่นมา

นางบุญ อุ่นมา
นางบุญ อุ่นมา
นางบุญ อุ่นมา
นางบุญ อุ่นมา
นางบุญ อุ่นมา
นางบุญ อุ่นมา
นางแก้ว ชุ่มใจ
นางปา เนตรนันชัย

นายจันทร์ เทพสัก
นางเขียว ใจรี
นายกุย ถาริ ยะ
นายพร ปันทะนัน
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ผังเครือญาติ นามสกุล แสนสอน
บ้านต้นตระกูลผี บ้านอุย้ สม ถาริ ยะ
ชื่อ
บิดา
นายวิทูรย์ แสน
นายฝาย แสนสอน
สอน
นายฝาย แสนสอน นายเคี่ยน แสนสอน

มารดา
นางสุ แก้วเทพ

นางสุ แก้วเทพ
นางบานเย็น อุทธิ
ยา
นายปั๋ น อุทธิ ยา

นาย.....
นายปั๋ น อุทธิ ยา

นางปล้อง........
นางสา ติ๊บไจ

นายศรี อุทธิยา

นางสา ติ๊บไจ

นายปุ๊ ด ติ๊บใจ

นางคําน้อย กิตติ
วัง
นางเขียว.......

นางใจ ........

พี่

น้อง

ลูกชาย

ลูกสาว

สามี/ภรรยา
นางบานเย็น อุทธิยา

นายศรี แสนสอน
นายปุ๊ ด แสนสอน
นายค่าย แสนสอน
นาสาย แสนสอน
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ผังเครือญาติ นามสกุล หลวงจินา
ชื่อ
นายปิ ติภูมิ หลวงจิ
นา
นายไพบูรณ์ หลวง
จินา

บิดา
นายไพบูรณ์
หลวงจินา
นายตัน๋ หลวงจิ
นา

มารดา
นางทรามวัย ภิวงศ์

พี่

นางจม ระเรื อง

นายตัน๋ หลวงจินา

นายจันทร์
หลวงจินา

นางอวน อุทธิยา

นางคํา หลวงจิ นายบุญพรรณ หลวงจินา
นา
นายเทียมหลวงจินา
นายสุ ทนหลวงจินา
นายสุ ทศั น์หลวงจินา
นายสุ ทินหลวงจินา
นายพิยะ หลวงจินา
นายมา หลวงจินา
นายต๋ าคํา หลวงจินา

นางจม ระเรื อง

นายใจวุฒิ ระ
เรื อง
นางทรามวัย ภิวงศ์ นายใจแก้ว ภิ
วงศ์

นายใจแก้ว ภิวงศ์
นางจันทร์ลอน

น้อง
นส .ปิ ติพานี หลวงจินา

ลูกชาย

ลูกสาว

สามี /ภรรยา

นางเตรี ยม ......
นางจันทร์ ลอน แก้ง
ปง

1นายวิชาญ ภิ นายชูชาติ ภิวงศ์
วงศ์
2.นายวันชัย ภิ
วงศ์

นายจักร ภิวงศ์ นางยัง ติ๊บใจ
นายแก้ว แก้วปง นางติ๊บ แก้วมาลา
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แก้งปง
นายแก้ว แก้วปง
(บ้านห้วยห้อม)
นางติ๊บ แก้วมาลา
(บ้านห้วยห้อม)

นาย....

นางเขียว.......

นายปั๋ น แก้ว
มาลา

นางจันทร์ นามสัก

ผังเครือญาติ นามสกุล อินทะนัน
ชื่อ
ดช บิ๊กไบ อิน
ทะนัน
นายสุ ทธินนั อิน
ทะนัน
นายสุ วรรณ อิน
ทะนัน

บิดา
นายสุ ทธินนั อิน
ทะนัน
นายสุ วรรณ อิน
ทะนัน
นายจันทร์ อิน
ทะนัน

มารดา
นางนงลักษณ์
เนตรนันชัย
นางคํา ใจริ น

นางคํา ใจริ น

นายมา ใจริ น

นางยอด นาคํา

นางแก้ว .....

พี่

น้อง

ลูกชาย

ลูกสาว

สามี /ภรรยา

นายขัน อินทะนัน
นายคึ้น อินทะนัน
นายวงศ์ อิน
ทะนัน
นางแอ อินทะนัน
นายมี อินทะนัน
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นางนงลักษณ์
เนตรนันชัย
นายปั๋ น เนตรนัน
ชัย
นางด่วน ทวีสุข

(เชื้อสายลื้อบ้าน
หนองเลา ภูซาง
เชียงคํา)
นายปั๋ น
นางด่วน ทวีสุข
เนตรนันชัย
นายโยน
นางนวล เนตรนันชัย
(เชื้อสายขมุ)ไม่
มีนามสกุล
นายตัน๋ ทวีสุข นางเขียว.......

147

ผังเครือญาติ นามสกุล อุทธิยา
ชื่อ
1.นายอุ่นเรื อน อุ
ทธิยา
2.นายเพ็ญ อุทธิยา

บิดา
นายปั๋ น อุทธิ ยา

มารดา
นางสา ติ๊บใจ

นายปั๋ น อุทธิ ยา

3.นายผ่อง อุทธิ ยา
4.นางสมควร อุทธิ
ยา
5.นางพลอย อุทธิ
ยา
6.นางบานเย็น อุ
ทธิยา
7.นางแสง อุทธิยา

พี่

น้อง

ลูกชาย
นายดาม

ลูกสาว
นางสาวแต๋ ว

ภรรยา/สามี
นางเกี๋ยงคํา ระเรื อง

นางสา ติ๊บใจ

นายเอื้อ

นายปั๋ น อุทธิ ยา
นายปั๋ น อุทธิ ยา

นางสา ติ๊บใจ
นางสา ติ๊บใจ

นายแมน
นายโหน่ง

นายปั๋ น อุทธิ ยา

นางสา ติ๊บใจ

นายมํา
(แต่งงานมีลูก 2 คน)

นางอ้อ
นางชลําพร ใจโน
(แต่งงานกับชาวญี่ปุ่น)
น.ส.เม
นางจําเนียร
น.ส.หน้อยหน่า
นายชะลอ หอม
จันทร์
น.ส.แม
นายคมสัน ติ๊บใจ

นายปั๋ น อุทธิ ยา

นางสา ติ๊บใจ

นายปั๋ น อุทธิ ยา

นางสา ติ๊บใจ

นายมิ๊ก

น.ส.หมิว
นายศรี ทน ทวีสุข
(แต่งงานกับนายแจ๊คมี
ลูกสาว 1 คนน้อง
เมษา)

8.นายนิคม อุทธิยา นายปั๋ น อุทธิ ยา
9.นางรุ จิเรข อุทธิ นายปั๋ น อุทธิ ยา

นางสา ติ๊บใจ
นางสา ติ๊บใจ

นายรุ จิพล สายบุญ

นส วรัญญา สายบุญ

นายวิทูร แสนสอน

นายวิลยั สายบุญเลิศ
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ยา
นายดาม
นางแต๋ ว
นายมํา ติ๊บใจ
น.ส.หน้อยหน่า
นายปั๋ น อุทธิ ยา
นางสา ติ๊บใจ

เลิศ
นายอุ่นเรื อน อุ
ทธิยา
นายอุ่นเรื อน อุ
ทธิยา
นายคมสัน ติ๊บ
ใจ
นายชะลอ หอม
จันทร์
นายศรี อุทธิยา
นายปุ๊ ด ติ๊บใจ

นางเกี๋ยงคํา ระเรื อง

เลิศ
น้องดูดี

นางตอย

นางเกี๋ยงคํา ระเรื อง

น้องนํ้าตาล

นายตู่

....................

นาง....................

...............

นาย............

นางพลอย อุทธิยา
นางสมควร อุทธิยา
นางคําน้อย กิตติวงั
นางเขียว..........

...............

นางสา ติ๊บใจ
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ผังเครือญาติ นามสกุล คาปัน
ตระกูลผี เทวดา บ้านต้นตระกูลผีอยู่ที่บ้าน พ่ออุ้ยตาอุ่น.......
อพยพมาจากบ้านนาฮ้า ญาติพี่น้องบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านน้าปุก อาเภอปง จังหวัดพะเยา(ปัจจุบัน)
ชื่อ
นายสงกรานต์ ระ
เรื อง

บิดา
มารดา
นายอินเหลา ระ นางบัว คําปัน
เรื อง

พี่

น้อง

ดช นดล ดญนดา
นางแนน คําปั น
นางนิว คําปัน
นายเรวัต พัฒนา

นายโอ
นายพร คําปัน

....

.....
นางนิว

พระบอม
นส แบม
ดช/ดญ

นางแนน คําปั น
นางสี ติ๊บใจ

ลูกชาย

ลูกสาว

สามี /ภรรยา

นาย....
นายจันทร์
พัฒนา
นายจันทร์
พัฒนา
นายจันทร์
พัฒนา
นายสมศักดิ์ คํา
ปัน (ตาย)

นางมาลี คําปัน
นางมาลี คําปัน
นางมาลี คําปัน
นาง.....
(ชลบุรี)
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นายพอม
1นางบัว คําปัน
2นายพร คําปัน
3นางมาลี คําปัน
4นายสมศักดิ์ คํา
ปัน (ตาย)
5นางดวงคาร คํา
ปัน
นายปั๋ น คําปั น
เกิด2475
นางแก้ว ชุ่มใจ
เกิด2476

นายผัดถาริ ยะ
นายปั๋ น คําปั น
นายปั๋ น คําปั น
นายปั๋ น คําปั น
นายปั๋ น คําปั น

นางดวงคาร คําปัน
นางแก้ว ชุ่มใจ
นางแก้ว ชุ่มใจ
นางแก้ว ชุ่มใจ
นางแก้ว ชุ่มใจ

นายปั๋ น คําปั น

นางแก้ว ชุ่มใจ

นายจุ่ม คําปั น

นางเมือง........

นาย

นายเทียน ขันทะ
พัน
นายบุญเดช คํา
ปัน
นาย.....
นาย.....
นายมนูญ ใบยา

นส
นาย/นส
นาย/นส
นส

นางแจ๋ ว คําปั น

1นายแปลง รักษา
ป่ า
2นส ลําไย ชุ่มใจ
นาย....

นางแก้ว.......

นส.....

นางรัตน์ คําปัน
นางวิเชียร คําปั น
นางยอดเรื อน คําปัน

นาย/นส
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1นางสาวบัว คําปัน
2นางแจ๋ ว คําปั น
3นายบุญเดช คํา
ปัน
4นางรัตน์ คําปัน
5นางวิเชียร คําปั น
6นายวิชิต คําปัน
นายสม คําปัน
นางยอด คําปัน
นางยอดเรื อน คํา
ปัน
นายตัน๋ คําปั น

นายสม คําปัน
นายสม คําปัน
นายสม คําปัน

นางจันทร์ โพธิ
นางจันทร์ โพธิ
นางจันทร์ โพธิ

นายสม คําปัน
นายสม คําปัน
นายสม คําปัน
นายปัน ทะนัน
ชัย
นายจุ่ม คําปั น
นายตัน๋ คําปั น

นางจันทร์ โพธิ
นางจันทร์ โพธิ
นางจันทร์ โพธิ
นางยอด คําปัน

นายปัน ทะนัน
ชัย

นางยอด คําปัน

นางเมือง........
นางบุญ อุ่นใจ
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ผังเครือญาติ นามสกุล ถาริยะ
ตระกูลผีพญาปู่ เดิมใช้นามสกุล แสนสอน ได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลพี่เขย นายดวง ถาริยะ จึงได้เปลี่ยนเป็นถาริยะทั้งหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ชื่อ
นายมาโนช ถาริ ยะ
นายสี ลา ถาริ ยะ
นายสม ถาริ ยะ
นางดี หอกทอง
นางลําจวน อุทธิยา
นายแก้ว อุทธิ ยา
นางขอด นาคํา

บิดา
นายสี ลา ถาริ ยะ
นายสม ถาริ ยะ
นายวงค์ ถาริ ยะ
นาย.....
นายแก้ว อุทธิ ยา
นายจันดี อุทธิยา
นายปุ๊ ด นาคํา

มารดา
นางลําจวน อุทธิยา
นางดี หอกทอง
นางที.....
นางจันทร์......
นางขอด นาคํา
นางอิ่น นาคํา
นางจุ่ม อุทธิ ยา

พี่

น้อง
นายตุ่ย ถาริ ยะ

ลูกชาย

ลูกสาว

สามี /ภรรยา
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