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โครงการวิจยั แนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าของชุมชนท้องถ่ินในลุ่มน ้ าอิง
ตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย  ไดเ้ลือกพื้นท่ีลุ่มน ้ าอิงตอนล่าง เขตพื้นท่ีต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จงัหวดั
เชียงราย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าติดแม่น ้าอิง จ านวน 17 หมู่บา้น คือ บา้นงามเมือง หมู่11 บา้นน ้ าแพร่ หมู่4 หมู่14 
และหมู่19 บา้นป่าบงน ้ าลอ้ม หมู่ 1 บา้นทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 บา้นป่าแดง หมู่ 2 และหมู่16   บา้นห้วยหลวง หมู่5 
หมู6่ บา้นชมภูหมู่ 20  บา้นยางฮอม ม.8 ม.12 และม.17 บา้นหว้ยสัก ม.9 และ ม.15   

เพื่อเก็บข้อมูลจ านวนพื้นท่ีชุ่มน ้ า ท่ีเป็นป่าชุ่มน ้ า พื้นท่ีหนองน ้ า ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน รวมถึงเร่ืองราววิถีชุมชนในการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชุ่มน ้ า ซ่ึงอิงอยู่กบัประวติัศาสตร์ชุมชนท่ีมีนยัยะ 
ส าคญัต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร บนฐานเศรษฐกิจชุมชนและรายได ้ท่ีเกิดข้ึนจากป่าชุ่มน ้ า และ
หนองน ้าในพื้นท่ีต าบลยางฮอม นอกจากนั้นแลว้ยงัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ าลุ่มน ้ าอิงตอนล่าง เพื่อล าดบัเหตุการณ์ให้เห็นในเชิงมุมมองของชาวบา้น เช่น ล าดบั
เหตุการณ์ความเป็นมาของการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชุ่มน ้ าลุ่มน ้ าอิงตอนล่าง พื้นท่ีชุ่มน ้ าต าบลยางฮอม และ
พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก การบริหารและการจดัการพื้นท่ีป่าชุ่มน ้ าโดยชุมชน ปัญหาและ
ความขดัแยง้ภายในชุมชน และภยัคุกคามภายนอกท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าในต าบลยางฮอม 

การวจิยัคร้ังน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลภาพรวมของพื้นท่ีชุ่มน ้าต าบลยางฮอม พบทั้งหมด 12 แห่ง โดยไดมี้
มติร่วมกนักบัชุมชนและทีมวิจยั ท่ีจะมุ่งเนน้การท าวิจยัไปในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก บา้น
หว้ยสัก หมู่ 9 และเลือกกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเล้ียงววั เล้ียงควาย ซ่ึงมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 18 รายและ
กลุ่มชาวบา้นหาปลาและท าเกษตรรอบหนองไคร้ไหว พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกเป็นพื้นท่ี
เล้ียงสัตว์ขนาดใหญ่เน้ือท่ีกว่า 2,000 ไร่ตามเอกสารทะเบียนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต าบลยางฮอม 
ครอบคลุมพื้นท่ีของหมู่บา้นยางฮอม หมู่ 8 หมู่12 และหมู่ 17 บา้นห้วยสัก หมู่ 9 และ หมู่15 พื้นท่ีดงักล่าวน้ี
เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและเกิดกรณีพิพาทในดา้นการใช้ประโยชน์ในท่ีดินกบับริษทัเอกชนรายใหญ่มา
ตั้งแต่อดีตโดยมีกลุ่มผูเ้ล้ียงววั เล้ียงควาย เป็นกลุ่มหลกัท่ียืนยนัว่าพื้นท่ีดงักล่าวน้ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะของ
ชุมชนท่ีไดมี้การใชป้ระโยชน์สืบทอดมาแต่อดีต นอกจากใชพ้ื้นท่ีในการเล้ียงสัตวแ์ลว้ ยงัเป็นพื้นท่ีท ามาหา
กินของชาวบา้นต าบลยางฮอมและต าบลใกลเ้คียงดว้ย      

ความคาดหวงัของชาวบา้นต่องานวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อใชข้อ้มูลท่ีไดเ้ป็นช่องทางและกลไก ให้มีการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสมน าไปสู่การจดัการพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนใหไ้ดรั้บการปกป้องคุม้ครองให้มีสถานะ
ทางการคุม้ครองอยา่งถูกกฎหมาย และแกไ้ขกรณีพิพาทเร่ืองท่ีดินดงักล่าวกบับริษทัเอกชน เพื่อให้ชาวบา้น
เขา้ไปฟ้ืนฟูระบบนิเวศและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัต่อไปอยา่งย ัง่ยืน เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนและคนใน
ลุ่มน ้าอิงต่อไป 
 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการ แนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าของชุมชนทอ้งถ่ิน
ในลุ่มน ้าอิงตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย  งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเฉพาะพื้นท่ีอาจไม่สามารถน าไปอา้งอิงได้
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ทุกพื้นท่ี แต่หากน าไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใชก้็จะเกิดประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันางานวิจยั
แบบทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัชุมชน ให้มีกระบวนการส่ือสารขอ้มูล ความรู้ และความเคล่ือนไหวภายใน
ชุมชนและสาธารณะของแต่ละพื้นท่ีได ้ซ่ึงในการน้ีทางทีมงานวิจยัขอขอบพระคุณส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ท่ีให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา หากมีขอ้ผิดพลาด
ประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ โอกาสน้ี และพร้อมรับขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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สรุปผู้บริหาร 

 งานวิจยัแนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าของชุมชนทอ้งถ่ินในลุ่มน ้ าอิงตอนล่าง 
จงัหวดัเชียงราย จดัท าโดยคณะนกัวจิยั13 คนและชาวบา้นหว้ยสัก หมู่ 9 และหมู่ 15 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุน
ตาล จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงตั้งชุมชนอยูริ่มน ้ าอิงตอนล่าง งานวิจยัน้ีครอบคลุมพื้นท่ี 17 หมู่บา้นท่ีมีพื้นท่ีชุ่มน ้ า
ริมน ้าอิงในเขตต าบลยางฮอม โดยเลือกพื้นท่ีเป้าหมายในการณีศึกษาเชิงลึกในพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝก
เขตการปกครองและการดูแลพื้นท่ี 5 หมู่บา้น และเลือกกรณีศึกษาของบา้นห้วยสักหมู่ 9 และหมู่ 15 ซ่ึงมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวบา้นท่ีเขา้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสาธารณะป่าก้อดป่าแฝกเป็นหลกัในการศึกษา
ขอ้มูล โดยศึกษาขอ้มูลพื้นฐานประเด็นพนัธ์ุปลาและอาชีพหาปลา เคร่ืองมือหาปลา การเล้ียงสัตว ์พืชอาหาร 
สัตวป่์าและแมลง การท าเกษตร การประเมินความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไม ้และสังคมวฒันธรรมของ
ชุมชนบา้นหว้ยสัก เพื่อน ามาอธิบายความซบัซอ้นของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ี
ชุ่มน ้ า และวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมของชุมชนท่ีตั้ งอยู่บนฐานทรัพยากรระบบนิเวศดังกล่าว 
นอกจากนั้นแลว้ยงัเป็นการถอดบทเรียนประสบการณ์ ล าดบัเหตุการณ์ การต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นท่ีสาธารณะ
ป่ากอ้ดป่าแฝกของชาวบา้น 

 งานวิจยัคร้ังน้ีได้เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และผสมผสานงานวิจยัไทบา้นหรือ
งานวจิยัจาวบา้น ท่ีสมาคมแม่น ้าเพื่อชีวติมีความช านาญ มาปรับใชใ้นการท างานวิจยัในคร้ังน้ีดว้ยนั้นคือการ
มุ่งเน้นให้ชาวบา้นเป็นนักวิจยัโดยใช้ความรู้ทอ้งถ่ินพื้นบา้นมาอธิบายขอ้มูลดา้นต่างๆ ภายใตก้ารอ านวย
ความสะดวกดา้นการจดัประชุม ประสานงาน เรียบเรียงเอกสาร ของผูช่้วยนกัวจิยัและคณะนกัวจิยัชุมชน  

 งานวิจยัได้ใช้กระบวนการผสมผสานกนัทั้งการประชุมกลุ่มนักวิจยั การส ารวจภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั การใช้แนวทางการประเมินความหลากหลายของชนิดพนัธ์ไมต้ามหลกัวิชาการ
ทางป่าไม ้และการสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมโดยด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึง เมษายน 2564 

 ผลการศึกษาพบว่า แม่น ้ าอิงและพื้นท่ีชุ่มน ้ าต าบลยางฮอมมีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย ในล าน ้ าอิง
ประกอบระบบนิเวศทอ้งถ่ิน คือ วงั หาด ดอน ลั้ง ในพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีหนองน ้ า ฮ่อง อิงหลง บวก ซ่ึงระบบนิเวศ
ย่อยเหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัการข้ึน ลง ของน ้ าในแม่น ้ าอิงท่ีแตกต่างกนัตามช่วงฤดูกาลน ้ าลดและน ้ าท่วมหลาก 
ระบบนิเวศท่ีหลากหลายเป็นระบบนิเวศท่ีเป็นเอกลกัษณ์หน่ึงเดียวในลุ่มน ้ าอิง เป็นนิเวศแบบป่าชุ่มน ้ าท่ีเอ้ือ
ต่อการวางไข่ของปลาและเล้ียงสัตวน์ ้ าในวยัอ่อน จึงท าให้พบชนิดพนัธ์ุปลา 38 ชนิด และสัตวน์ ้ า 2 ชนิด 
เคร่ืองมือหาปลาพื้นบา้น 10 ชนิด อยา่งไรก็ตามชนิดพนัธ์ุปลาน่าจะมากกวา่น้ีเน่ืองจากงานวิจยัน้ีใชเ้วลาเก็บ
ขอ้มูลในระยะเวลาอนัสั้นจึงไม่ครอบคลุม  

 การศึกษายงัพบว่าชุมชนในต าบลยางฮอมและชุมชนบ้านห้วยสักทั้ง 2 หมู่บ้าน แบ่งการใช้

ประโยชนจ์ากแม่น ้าอิงและพื้นท่ีชุ่มน ้าเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มท่ีพึ่งพาแม่น ้ าอิงและพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นหลกัทั้งหา



ง 
 

ปลา เล้ียงสัตว ์หาของป่าและแมลง หาพืชอาหาร ท าการเกษตร 2.กลุ่มท่ีประกอบอาชีพอ่ืน แต่ลงหาปลา เก็บ

หาพืชอาหาเพื่อเป็นอาหารและรายไดเ้สริมบา้งบางคร้ัง การศึกษาน้ีมุ่งเนน้ศึกษากบักลุ่มแรกท่ีพึ่งพาแม่น ้ าอิง

และพื้นท่ีชุ่มน ้า กลุ่มเล้ียงสัตว ์กลุ่มหาปลา กลุ่มหาของป่าและแมลง กลุ่มท าการเกษตร 

 ในดา้นการเล้ียงสัตว ์ชุมชนใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความอุดมสมูรณ์เต็มไปดว้ยแหล่งอาหารและแหล่งน ้ า
ท่ีเอ้ือต่อการเล้ียงสัตว ์พื้นท่ีทุ่งหญา้สลบักบัพื้นท่ีหนองน ้ าและตน้ไมใ้หญ่ มีพื้นท่ีกวา้งขวางเหมาะอยา่งยิ่ง
ต่ออาชีพเล้ียงววั เล้ียงควาย โดยพบวา่ พื้นท่ีบา้นห้วยสักและหมู่บา้นใกลเ้คียงมีอาชีพเล้ียงววั ควาย มาตั้งแต่
อดีตซ่ึงในอดีตมีผูเ้ล้ียงมากกวา่ 150 ราย ปัจจุบนัมีการจดัตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ล้ียงววั ควาย สมาชิก 18 ราย มีววั 213 
ตวั ควาย 103 ตวั รวมทั้งหมด 316 ตวั จ านวนผูเ้ล้ียงและจ านวนววั ควาย ไดล้ดลงจากอดีตเป็นอยา่งมาก
เน่ืองจากปัญหา ขอ้พิพาทเร่ืองท่ีดินในพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์ 

 กลุ่มพืชอาหาร พบ พืชอาหารในพื้นท่ีชุ่มน ้ า ทั้งหมด 42 ชนิด ป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่า
แฝกสร้างความมัน่คงทางอาหารใหก้บัชุมชนเป็นอยา่งมากทั้งทางตรงและทางออ้ม จากการส ารวจขอ้มูลพืช
อาหารจากกลุ่มคนท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในป่า พืชอาหารจะพบมากในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฤดูฝน ช่วง
ฤดูแลง้จะมีนอ้ยลง 

 กลุ่มหาของป่าและแมลง พบว่าชาวบา้นมีองคค์วามรู้ในการหาตวัต่อและผึ้ง ซ่ึงเป็นแมลงท่ีมีราคา
แพงและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคสร้างรายไดใ้ห้กบัคนหาเป็นจ านวนมากในรอบ 1 ปี ความรู้ทอ้งถ่ินเร่ืองตวั
ต่อ ชาวบา้นจ าแนกตามความรู้ทอ้งถ่ิน แบ่งชนิดตวัต่อท่ีอาศยัอยูใ่นโพลงใตดิ้น 4 ชนิด ตวัต่อท่ีสร้างรังบน
ตน้ไม(้ต่อรัง) 7 ชนิด  และผึ้ง 3 ชนิด นอกจากนั้นแลว้ชาวบา้นยงัมีความรู้เร่ืองการดกัสัตวป่์าขนาดเล็กมา
บริโภคดว้ยอุปกรณ์ตามความรู้ทอ้งถ่ิน 5 ชนิด ซ่ึงเป็นไปตามช่วงฤดูกาลของวถีิชุมชน 

 กลุ่มคนหาใส้เดือนเพื่อน าไปท าเหยือ่ดกัหาปลา ชนิดของไส้เดือนท่ีพบในพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
แยกตามวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ คือ 1. ข้ีคู ้ใชใ้ส่เบ็ดขนาดเล็ก เป็นไส้เดือนท่ีมีกล่ินคาวท่ีสุด นิยมน าใส่
เบด็ปลาสะลงั ปลาดุก 2.ไส้เดือนด าใชใ้ส่เบด็ขนาดใหญ่ นิยมใส่เบด็ปลาคา้ว 3.ไส้เดือนแดง นิยมใส่เบ็ดปลา
ดุกและปลาขนาดปานกลาง 

 กลุ่มท าการเกษตรนาปีและนาปรัง  พื้นท่ีชุ่มน ้ า คือ ระบบนิเวศท่ีส าคญัเป็นแหล่งรองรับน ้ าท่วม
หลากในช่วงฤดูฝนและเก็บกกัน ้ าไวใ้ช้ในช่วงฤดูแลง้ ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าต าบลยางฮอมทุกแห่งจะประกอบไป
ดว้ยหนองน ้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อยู่ในพื้นท่ี รวมถึงพื้นท่ีชุ่มน ้ าสาธารณะประโยชน์ป่า
กอ้ดป่าแฝก พบหนองน ้ าขนาดใหญ่ 7 แห่ง กระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ี หนองน ้ าขนาดใหญ่ท่ีส าคญัมีเน้ือท่ีกว่า 
80 ไร่ ชาวบา้นน าน ้ามาใชใ้นการท านา ทั้งนาปีและนาปรัง ดว้ยระบบสูบน ้า คือ หนองไคร้ไหว ชาวบา้นกวา่ 
54 ราย ใชน้ ้ าจากหนองไคร้ไหวท านาปีและนาปรัง รวมพื้นท่ีกวา่ 432 ไร่ สร้างรายไดจ้ากการท านาเฉล่ีย
โดยรวมกวา่ ปีละ 8 ลา้นบาท 
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 สรุป เศรษฐกิจชุมชนและรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ตามการใช้
ประโยชน์ในรอบ 1 ปี ของชาวบา้นทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ท าให้เห็นมูลค่าท่ีประเมินเป็นตวัเลขการ
บริการนิเวศของพื้นท่ีชุ่มน ้ าดงักล่าวจากกิจกรรม 8 ด้านท่ีชาวบา้นใช้ประโยชน์ พบว่ามีมูลค่าสูงถึงปีละ  
14,192,470 บาท(สิบส่ีล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนสองพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบบาท) ท าให้เห็นว่าพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อชาวบา้นห้วยสัก บา้นยางฮอม และพื้นท่ีใกลเ้คียง ท่ีไดใ้ช้
ประโยชน์และรับบริการด้านนิเวศจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าดงักล่าว หากพื้นท่ีดงักล่าวถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียน
สภาพเป็นอยา่งอ่ืน ชาวบา้นไม่สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้จะท าให้ชาวบา้นมีภาระค่าใชจ่้ายมากข้ึนและ
น าไปสู่การสูญเสียอาชีพและความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นพื้นท่ี
ชุ่มน ้า 

 นอกจากมูลค่าท่ีเกิดข้ึนแลว้ในดา้นสังคมวฒันธรรมการศึกษาพบว่าชาวบา้นต าบลยางฮอม หลาย
หมู่บา้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวดองเป็นญาติพี่น้องท่ีอพยพมาจากจงัหวดัน่านเม่ือตั้งแต่ในคร้ังอดีต จึงมีความ
ผกูพนัธ์ุเป็นญาติ เป็นมิตรสหาย มีการไปมาหาสู่กนัดว้ยความเป็นเพื่อนบา้น ร่วมในงานบุญประเพณีดว้ยกนั 
เช่นเดียวกบัความสัมพนัธ์ของชาวบา้นหว้ยสักหมู่ 9 หมู่ 15 และบา้นหว้ยฮอ้ม ท่ีมีสายสัมพนัธ์เป็นเครือญาติ
พี่นอ้ง นบัถือผตีามจารีตประเพณีดั้งเดิม เช่ือในส่ิงศกัด์ิร่วมกนัในชุมชนโดยมีศาลผีเส้ือบา้น และพญาปู่ เป็น
ท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 

 การศึกษาน้ียงัไดร้วบรวมขอ้มูลผลกระทบ และขอ้พิพาทเร่ืองท่ีดินสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่า
แฝก ซ่ึงพบวา่มีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีป่าชุ่มน ้ า เป็นพื้นท่ีทางการเกษตรของบริษทัเอกชนขนาดใหญ่รายหน่ึง 
จนท าใหพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าเปล่ียนแปลงสภาพ และการอา้งกรรมสิทธิในท่ีดินห้ามชาวบา้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์จาก
พื้นท่ี สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ อาชีพและการพึ่งพาทรัพยากรของส่วนร่วม ปัญหาน้ียงัไม่ไดรั้บการ
แกไ้ขและเป็นขอ้กงัวลของชาวบา้นในต าบลยางฮอมและชาวบา้นหว้ยสัก  

 การศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้ง
ปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนของป่าชุ่มน ้า  พบวา่ ความหลากหลายของชนิดตน้ไมอ้ยา่งนอ้ย 7 ชนิด ซ่ึงพบวา่
ชนิดไมท่ี้พบมาก คือ  ตน้ข้ีมด ตน้เด่ือ ตน้โตม้ และตน้หัด ตามล าดบั ตน้ไมเ้หล่าน้ีเป็นไมท่ี้ทนน ้ าท่วมขงั 
เป็นป่าท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของป่าชุ่มน ้า โดยมีความหนาแน่นของตน้ไมโ้ดยรวม 58 ตน้ต่อไร่ และมีการ
กระจายโดยรวมของต้นไมข้นาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตั้งแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวดัรอบ
มากกวา่ 120 เซนติเมตร ครบทุกชั้นความโต ซ่ึงถือวา่พื้นท่ีมีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจาย
ตามขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวา่มีการทดแทนของไมห้นุ่มกวา่ 9 ชนิด ในอตัรา 
1,385 ตน้ต่อไร่  และการทดแทนของลูกไมอ้ยา่งนอ้ย 10 ชนิด ในอตัรา 3,893 ตน้ต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพ
โครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของตน้ไม ้และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุ่มน ้ า
มีความสมบูรณ์ดี เม่ือเทียบกบัสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ทัว่ไปและนิยามของป่าเส่ือมโทรม ทั้งน้ีเม่ือ
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เปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพป่าชุ่มน ้ ากบันิยามป่าเส่ือมโทรมพบว่าป่าชุ่มน ้ าบา้นห้วยสักมีความ
หนาแน่นสูงกวา่เกณฑต์ามนิยามของป่าเส่ือมโทรม 2 เกณฑ ์กล่าว คือ ความหนาแน่นจ านวนลูกไมท่ี้สูงกวา่ 
2 เมตร พบ 1,385 ตน้ต่อไร่ มากกวา่เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 69 เท่า และความหนาแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโต
วดัรอบท่ีระดบัอกมากกวา่ 100 เซนติเมตร พบ 5 ตน้ต่อไร่ มากกวา่เกณฑต์ามนิยาม 2.5 เท่า แต่ในส่วนความ
หนาแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโตวดัรอบท่ีระดบัอก 50- 100 เซนติเมตร พบเพียง 7 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงน้อยกว่า
เกณฑต์ามนิยาม 0.88 เท่า และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบวา่มีความหนาแน่นมากกวา่เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 87 
เท่า 

             นอกจากน้ีจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของตน้ไมใ้นพื้นท่ีพบวา่ยงัเป็นแหล่งเก็บกกัคาร์บอนเป็น
อยา่งดี จากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวา่ บริเวณป่าชุ่มน ้ า มีสภาพพื้นท่ี
เป็นป่าชุ่มน ้ าท่ีน ้ าท่วมถึงซ่ึงเป็นสังคมพืชท่ีมีตน้ข้ีมดเป็นไมเ้ด่นมีศกัยภาพเก็บกกัคาร์บอนกวา่ 3.42 ตนัต่อ
ไร่ซ่ึงถือว่ามีศกัยภาพสูงมาก ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชุ่มน ้ าน้ีเป็นพื้นท่ีอ่ืนๆ จะส่งผลให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์กวา่ 12.53 ตนัต่อไร่ ของคาร์บอนไดออกไซตเ์ทียบเท่า 

 งานด้านภาคีเครือข่าย ชุมชนบา้นห้วยสักไดเ้ขา้ร่วมกบัสภาประชาชนลุ่มน ้ าอิง ดว้ยการเขา้ร่วม
ประชุมสภาน าเสนอกรณีปัญหาของพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ต่อสภาประชาชนลุ่มน ้ าอิง
เพื่อให้เครือข่ายไดรั้บทราบและมีแนวทางการหนุนเสริมการต่อสู้ของชาวบา้น นอกจากนั้นแลว้ชุมชนห้วย
สัก ยงัร่วมกบั “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน ้ าบา้นบุญเรือง ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย”และ 
“กลุ่มอนุรักษป่์าชุ่มน ้ าบา้นป่าข่า ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ” ในการแลกเปล่ียน ศึกษาดู
งาน กิจกรรมการต่อสู้และการศึกษาขอ้มูล การวางแปลงส ารวจความหลากหลายชนิดพนัธ์ไมแ้ละการเก็บ
กกัคาร์บอน และน าวธีิการศึกษาดงักล่าวมาใชใ้นชุมชน 

 ขอ้เสนอจากงานวิจยั คือ 1.เสนอให้มีการรางวดัท่ีดินสาธารณะพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก และหนองน ้ า 
ในส่วนท่ีเหลืออยูใ่นปัจจุบนัทั้งหมด และข้ึนทะเบียนหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง (นสล) ในนามร่วมกนั 5 
หมู่บา้นของต าบลยางฮอม 2.ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีทบัซ้อนในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่า
กอ้ดป่าแฝก 3. ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกและหนองน ้ า 4.จดัเวทีน าเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยั
เพื่อน าเสนองานวจิยัต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาควชิาการเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

 

 

 



ช 

 

บทคัดย่อ 

 แนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าของชุมชนทอ้งถ่ินในลุ่มน ้ าอิงตอนล่าง จงัหวดั

เชียงราย มีวตัถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาพฒันาการจดัการในรูปแบบพื้นท่ีชุ่มน ้ าล าน ้ าอิงตอนล่าง 17 

หมู่บา้นเป้าหมาย ทั้งในดา้นคุณค่าและมูลค่า เพื่อสร้างความมัน่คงในท่ีดินท ากินและเศรษฐกิจชุมชนอยา่ง

ย ัง่ยืน 2. เพื่อสร้างกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการหนุนเสริมศกัยภาพของชุมชนในการการจดัการ

ระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่าไมท่ี้ดิน พื้นท่ีชุ่มน ้าล าน ้าอิงตอนล่าง  3. เพื่อศึกษาช่องวา่งและอุปสรรค 

และปัจจยัเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในเชิงนโยบาย กฎหมายท่ีมีผลต่อ การจดัการท่ีดินระบบเกษตรกรรมและ

ทรัพยากรของชุมชนพื้นท่ีชุ่มน ้าล าน ้าอิงตอนล่าง  

  งานวิจยัเป็นงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน รูปแบบวิธีการใช้รูปแบบการสนทนากลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก

รายบุคคล การประเมินความหลากหลายชนิดพนัธ์ุไมต้ามหลกัวิชาการป่าไม ้และการสังเกตการอยา่งมีส่วน

ร่วม โดยท างานร่วมกบัโครงการ การพฒันารูปแบบการจดัการท่ีดินเพื่อการจดัการระบบเกษตรกรรม และ

การจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืโดยชุมชน ประมวลผลและขอ้คน้พบจากการวิจยัมีดงัน้ี 1.จดัการในพื้นท่ีชุ่ม

น ้ าล าน ้ าอิงตอนล่าง 17 หมู่บา้นเป้าหมาย มีการจดัการดว้ยกฎจารีตประเพณีและกฎระเบียบชุมชนท่ีชุมชน

ก าหนดข้ึนเองควบคู่ไปกบัการใช้กฎหมายในรูปแบบของเอกสารหนังสือส าคยัส าหรับท่ีหลวง มาเป็น

แนวทางระบุขอบเขตพื้นท่ีเพื่อป้องกนัการบุกรุกท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ในดา้นคุณค่าของ

พื้นท่ีชุ่มน ้ า เป็นแหล่งน ้ า กกัเก็บน ้ าฝนและน ้ าท่า ช่วงฤดูน ้ าหลาก ป้องกนัท่วมพื้นท่ีทางการเกษตร เป็น

แหล่งน ้ าใช้ทางการอุปโภคบริโภค และการเกษตรช่วงฤดูแลง้ เป็นแหล่งทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติ 

เป็นพื้นท่ีท ามาหากินของชาวบา้น โดยประเมินมูลค่าไดก้วา่ปีละ 14 ลา้นบาท สร้างความมัน่คงในท่ีดินท า

กินและเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 2. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการได้หนุนเสริมศกัยภาพของชุมชนใน

การการจดัการทรัพยากรท่ีดินในพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อยืนยนัสิทธิในท่ีดินสาธารณะของชุมชน เกิดการรวมตวักนั

ของคนในชุมช เกิดการเก็บขอ้มูล อย่างเป็นระบบ และเกิดการรวมกลุ่มท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์กบัเครือข่าย

อ่ืนๆในลุ่มน ้ าอิง เช่นสภาประชาชนลุ่มน ้ าอิง 3. ท าให้ทราบถึงปัญหา ช่องวา่ง อุปสรรค และปัจจยัเอ้ือหรือ

เป็นอุปสรรคในเชิงนโยบาย กฎหมายท่ีมีผลต่อการจดัการท่ีดินและทรัพยากรของชุมชนในพื้นท่ีชุ่มน ้ าลุ่มน ้ า

อิง เช่น ระเบียบ กฎหมาย หนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง พระราชบญัญติัป่าชุมชน พระราชบญัญติัส่งเสริม

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการข้ึนทะเบียนพื้นท่ีชุ่มน ้าและอนุสัญญาพื้นท่ีชุ่มน ้า 

 ปัจจยัท่ีน าสู่ความส าเร็จของแนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าของชุมชนทอ้งถ่ินใน
ลุ่มน ้าอิงตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย คือ ในพื้นท่ีวจิยัพบวา่นกัวจิยั ชาวบา้น และผูน้ าชุมชน มีบทบาทส าคญัใน
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การสร้างการส่ือสารภายในชุมชนและสาธารณะ ผา่นกิจกรรมงานวิจยัทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

 ขอ้คน้พบจกงานวิจยั คือ พบชนิดพนัธ์ุปลา 38 ชนิด และสัตวน์ ้ า 2 ชนิด เคร่ืองมือหาปลาพื้นบา้น 
10 ชนิด พืชอาหาร 42 ชนิด แมลงและสัตวเ์ศรษฐกิจประเภทตวัต่อ และผึ้ง ชาวบา้นแบ่งประเภทตวัต่อท่ี
อาศยัอยูใ่นโพลงใตดิ้น 4 ชนิด ตวัต่อท่ีสร้างรังบนตน้ไม ้7 ชนิด  และผึ้ง 3 ชนิด การศึกษาโครงสร้างป่า 
ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนของป่า
ชุ่มน ้ า  พบความหลากหลายของชนิดตน้ไมมี้ความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั้น
ความโตครบทุกชั้นและมีศกัยภาพในการเก็บกกัคาร์บอน 3.42 ตนัต่อไร่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่า
ชุ่มน ้าน้ีเป็นพื้นท่ีอ่ืนๆ จะส่งผลใหเ้กิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์กวา่ 12.53 ตนัต่อไร่ ของคาร์บอน
ไดออกไซตเ์ทียบเท่า 

 ขอ้เสนอจากงานวิจยั 1.เสนอให้มีการรางวดัท่ีดินสาธารณะพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก และหนองน ้ า ใน
ส่วนท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบนัทั้งหมด และข้ึนทะเบียนหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง (นสล) ในนามร่วมกนั 5 
หมู่บา้นของต าบลยางฮอม 2.ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีทบัซ้อนในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่า
กอ้ดป่าแฝก 3.ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกและหนองน ้ า 4.จดัเวทีน าเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยั
เพื่อน าเสนองานวจิยัต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาควชิาการในจงัหวดัเชียงราย 

 ขอ้เสนอแนะเชิงพฒันา การแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีชุ่มน ้ าของพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกและพื้นท่ีชุ่ม
น ้าต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย รวมถึงพื้นท่ีชุ่มน ้ าในลุ่มน ้ าอิงตอนล่าง มีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะตอ้งมีการติดตามอยา่งยาวนาน เพื่อให้เกิดขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีกระบวนการวิจยัแบบท้องถ่ินท่ีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเชิง
งานวจิยั และมีหน่วยงานท่ีติดตามอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว การแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินสาธารณะท่ีเป็นพื้นท่ี
ชุ่มน ้ าท่ีก าลงัลดลงอย่างต่อเน่ืองจึงตอ้งมีกลไกระดบัรัฐ เชิงนโยบายในการออกมาตรการคุม้ครองพื้นท่ีใช้
ขอ้มูลงานวิจยัและการค านึงถึงจารีตประเพณี กฎระเบียบของชุมชนควบคู่ไปกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและ
การรับรองสิทธิชุมชนร่วมกนั นอกจากนั้นตอ้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการ
สร้างเครือข่ายงานวจิยัท่ีมีขอ้มูลเชิงวชิาการเป็นท่ียอมรับเพื่อวางแผนการฟ้ืนฟูและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั รวม
ไปถึงน าขอ้มูลไปวางแผนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อทรัพยากรและประชาชนในลุ่มน ้าอิง 

 ข้อเสนอแนะด้านวิจัย เสนอให้น าแนวคิดและกระบวนการงานวิจัยไทบ้านเข้ามาปรับใช้ใน
กระบวนงานวจิยัของชาวบา้นเน่ืองดว้ยกระบวนการเรียบเรียงเอกสารและการบนัทึกขอ้มูลยงัมีขอ้จ ากดัของ
ชาวบา้น หากมีการออกแบบให้ชาวบา้นเป็นนกัวิจยั ควรมีผูช่้วยนกัวิจยัท่ีช่วยในกระบวนการอ านวยความ
สะดวกการจดัเวทีประชุม เกบ็ขอ้มูลรวมถึงการเรียบเรียงเอกสาร 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ชุมชนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีชุ่มนํ้าลาํนํ้าอิง ตาํบลยางฮอม อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย ชุมชนท่ีมีวิถีการ
ผลิตและดาํเนินชีวิตพึ่งพิงลุ่มนํ้ าอิง และจากการขยายตวัของชุมชนและการอยู่ในพื้นท่ีเป้าหมายในการ
พฒันาเศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศและในระดบัภูมิภาค ชุมชนจึงมีความเส่ียงและกาํลงัอยูใ่นสภาวะการ
สูญเสียท่ีดินทั้งท่ีดินส่วนบุคคลและท่ีดินสาธารณะของชุมชน ซ่ึงท่ีดินเป็นฐานทรัพยากรในการดาํรงชีวิต
และใช้ ร่วมกันในท่ี ดินสาธารณะ ปัจ จุบัน เ กิดการบุก รุก ยึด ท่ี ดินและระบบ ผูกขาดการเข้า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติโดยกลุ่มทุนและรัฐ ภายใตนิ้ยามการพฒันาช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาชุมชนบริเวณลุ่ม
แม่นํ้ าอิงต่างได้รับผลจากนโยบายการพฒันาประเทศ เช่น โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการ
พฒันาพื้นท่ีชายแดน การสร้างสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4 ไทย-ลาว (เชียงของ) เกษตรแปลงใหญ่โดยเฉพาะ
การปลูกกลว้ยหอมและยางพารา การก่อสร้างประตูระบายนํ้ าเพื่อการจดัการนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิง โครงการรถไฟ
รางคู่เด่นชยั-เชียงของ เส้นทางรถไฟสายเด่นชยั-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ โครงข่ายทางถนนเพื่อสนบัสนุน
สะพานขา้มแม่นํ้ าโขงแห่งท่ี 4 เชียงของ การพฒันาเส้นทางคมนาคมทางบกในลุ่มนํ้ าอิงเส้นทาง R3A  ผา่น
อาํเภอจุน มายงัจงัหวดัพะเยา (ตดัผา่นทุ่งลอ) เส้นทาง R3A คุนหมิง-บ่อหาน(จีน)-บ่อเต็น-ห้วยทราย(สปป.
ลาว)-เชียงของ-กรุงเทพฯ(ไทย) การก่อสร้างของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดัมหาชน ศูนยรั์บซ้ือ
และแปรรูปยางพารา อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย และกลุ่มบริษทัซีพีท่ียึดพื้นท่ีสาธารณะของชาวบา้น 
กวา่ 2,000 ไร่ เขตพื้นท่ีตาํบลยางฮอม จงัหวดัเชียงราย  
 การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินในลุ่มนํ้ าอิง เป็นผลต่อเน่ืองมาจากโครงการพฒันาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ า
โขง (Greater Mekong Sub-region - GMS) ในปีพ.ศ.2535 ท่ีส่งผลต่อการพฒันาในพื้นท่ี โดยโครงการ GMS 
แมจ้ะไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัแม่นํ้ าโขงโดยตรง หากแต่เป็นความร่วมมือท่ีใชแ้ม่นํ้ าโขงเป็นจุดศูนยก์ลาง
ในการประสานความร่วมมือของ 6 ประเทศท่ีมีพรมแดนติดกบัแม่นํ้ าโขง  อย่างไรก็ดี ภายใตค้วามร่วมมือ
ดงักล่าวประกอบดว้ยประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนอยู่ถึง 5 ประเทศ จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าความร่วมมือน้ีจะ
ส่งผลกบัอาเซียนในแง่มุมใดบา้ง  นอกจากน้ี ในแง่บทบาทของประเทศมหาอาํนาจในเอเชียโดยเฉพาะ
ประเทศจีนและญ่ีปุ่นในความร่วมมือ GMS นั้นจะเห็นไดว้า่บทบาทของสองประเทศดงักล่าวไดส่้งผล 
กระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตามความมุ่งหวงัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ การคา้ 
อุตสาหกรรม การเกษตร การบริการใน 6 ประเทศไดแ้ก่ พม่า ไทย ลาว เวยีดนาม กมัพูชา และจีนตอนใต ้จีน
วางแผนยุทธศาสตร์ยูนนานเป็นเมืองหวัสะพานท่ีเช่ือมโยงจีนกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีการ
สร้างสะพาน R3A R3B และการใชเ้ส้นทางนํ้ าลาํเลียงสินคา้ผา่นแม่นํ้ าโขง ตามนโยบายจีน อาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงรายจึงเป็นพื้นท่ีหลกัของการรองรับนโยบายภูมิภาคและระดบัประเทศของไทย ทรัพยากรท่ีดิน
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ในลุ่มนํ้าอิงซ่ึงเป็นลุ่มนํ้าสาขาในประเทศไทยของแม่นํ้าโขงจึงเป็นพื้นท่ีท่ีสาํคญัภายใตก้ารรองรับการพฒันา
ในอนุภูมิภาค และนโยบายการพฒันาพื้นท่ีชายแดนในภาคเหนือของประเทศไทย 

พื้นท่ีลุ่มนํ้าอิงประกอบดว้ย 2 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัพะเยา เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติด
กบัชายแดนลาวและพม่า จึงเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ท่ีรองรับนโยบายการพฒันาท่ีได้กล่าวมา จึงเป็นสาเหตุ
หลกัของการสูญเสียท่ีดินของชาวบา้นตลอดกวา่ 20 ปีท่ีผา่นมา โครงการและนโยบายต่าง ๆ ถือไดว้า่เป็นภยั
คุกคามหลกัท่ีทาํให้ท่ีดินในลุ่มนํ้ าอิง เกิดความตอ้งการเป็นจาํนวนมากของนกัลงทุนและนักเก็งกาํไรจาก
การคา้ขายท่ีดิน รวมถึงนโยบายการพฒันาของรัฐท่ีจะตอ้งหาท่ีดินเพื่อการพฒันาและการลงทุนตามนโยบาย
ท่ีไดก้าํหนดข้ึน อนัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งราคาท่ีดินท่ีพุ่งสูงในพื้นท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จากการ
เก็งกาํไรและสะสมท่ีดินเพื่อขายของกลุ่มทุนต่าง ๆ ซ่ึงท่ีดินท่ีถูกขายกนัเป็นทอดๆหน่ึงในนั้นเป็นท่ีดิน
สาธารณะของชาวบา้นซ่ึงเป็นท่ีดินหน้าหมู่ท่ีชาวบ้านใช้ร่วมกนัมาอย่างยาวนาน กระบวนการยึดท่ีดิน
สาธารณะของชาวบา้น ส่วนใหญ่เกิดข้ึนกบัท่ีดินริมแม่นํ้ าอิง ในพื้นท่ีท่ีเป็นทาํเลทองของนักลงทุนจึงทวี
ความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ ชาวบา้นในหลายหมู่บา้นสูญเสียท่ีดินสาธารณะไปแลว้และอยู่ในช่วงของการ
ต่อสู้ปกป้องท่ีดินของชาวบา้นอยูใ่นขณะน้ี พื้นท่ีสาธารณะของชาวบา้นท่ีถูกบุกรุกและยึดท่ีดินเป็นท่ีดินท่ี
เป็นป่าริมนํ้า  หรือพื้นท่ีชุ่มนํ้า เน่ืองจากพื้นท่ีเหล่าน้ีจดัการเร่ืองความตอ้งการการใชน้ํ้ าไดดี้มากกวา่ในพื้นท่ี
อ่ืนๆ 

“พื้นท่ีชุ่มนํ้ า” ในลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง จากการสํารวจและทาํข้อมูลเบ้ืองตน้พบพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตั้งแต่
อาํเภอเทิงถึงอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 17 แห่งรวมเน้ือท่ี 8,950 ไร่ ซ่ึง “พื้นท่ีชุ่มนํ้ า” คือป่าริมแม่นํ้ าอิง
ท่ีมีนํ้าท่วมถึงในฤดูนํ้าหลาก มีระบบนิเวศและคุณค่าท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัคือ มีพืชท่ีสามารถทนและปรับตวั
ต่อนํ้ าท่วมไดน้าน มีพืชเด่น เช่น ตน้ชุมแสง มะเคาะ ข่อย พืชเถาวลัย ์เป็นแหล่งพนัธุกรรมพืชท่ีเฉพาะและ
สําคญัท่ีมีพื้นท่ีเหลือนอ้ยลง   ท่ีสําคญัเป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลตวัอ่อน และท่ีหากินสําคญัของปลาและ
สัตวน์ํ้ า โดยเฉพาะปลาและสัตวน์ํ้ าจากแม่นํ้ าโขงท่ีว่ายข้ึนมาในช่วงนํ้ าหลากเน่ืองจากแม่นํ้ าอิงเป็นสาขา
สําคญัของแม่นํ้ าโขง   นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวท่ี์มีลกัษณะเฉพาะและหลากหลายทั้ง
สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม และแมลง รวมทั้งเป็นท่ีรองรับสําคญัของนกอพยพชนิดต่างๆ    เป็น
พื้นท่ีท่ีสัตวป่์าจากบนดอยและป่าบกลงมาใช้ประโยชน์   นอกจากป่าประเภทต่างๆตามชนิดพนัธ์ุไมแ้ลว้ 
พื้นท่ีชุ่มนํ้ายงัมีระบบนิเวศยอ่ยต่างๆ เช่น หนอง คลอง อิงหลง บวก ฯลฯ  
 นอกจากคุณค่าทางระบบนิเวศแลว้ ยงัมีคุณค่าสําคญัต่อชุมชนทอ้งถ่ินมายาวนานทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ดงักล่าวทาํใหเ้ป็นพื้นท่ีความมัน่คงทางอาหารและ
รายไดท่ี้สําคญั ทั้งจากพืชอาหารและสมุนไพรนานาชนิด ปลา แมลง ไมใ้ชส้อยต่าง ๆ พื้นท่ีชุ่มนํ้ าเป็นแกม้
ลิงตามธรรมชาติท่ีลดปัญหานํ้าท่วมช่วงนํ้ าหลากและเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้   เป็นท่ีกกัเก็บคาร์บอนท่ีสําคญั
ของชุมชน    นอกจากน้ียงัมีความสําคญัในเร่ืองวฒันธรรมความเช่ือ ความทรงจาํและความรู้สึกร่วมของ
ชุมชน   
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 พื้นท่ีชุ่มนํ้าตามท่ีกล่าวมา 17 แห่งน้ีมีสถานะเป็นท่ีดินสาธารณะทั้งแบบท่ีมีหนงัสือสําคญัสําหรับท่ี
หลวง (นสล.)และไม่มีเอกสารใดๆ มีลกัษณะเป็นป่าชุมชนซ่ึงชาวบา้นได้เขา้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกนัมา
ยาวนาน   พื้นท่ีท่ีมีกฎกติกาการใชร่้วมกนัและมีแนวเขตท่ีดินท่ีชาวบา้นร่วมกนักาํหนดข้ึนและประกาศใช้
ในชุมชนของตนเองจะมีความเส่ียงนอ้ยกวา่พื้นท่ีท่ียงัไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลขอบเขตท่ีชดัเจนรวมถึงแหล่งนํ้ า 
หนองนํ้ าตามธรรมชาติในพื้นท่ีของป่าชุ่มนํ้ า  ในพื้นท่ีอ่ืนๆของอีกหลายหมู่บา้นท่ีกาํลงัเผชิญปัญหาอยู่ใน
ขณะน้ี ซ่ึงแนวทางของพื้นท่ีทั้ง 17 แห่งน้ีไดใ้ชก้ลไกของหมู่บา้น กลไกของเครือข่ายป่าชุ่มนํ้ า เครือข่ายสภา
ประชาชนลุ่มนํ้าอิง ในการปกป้องคุม้ครองพื้นท่ีชุ่มนํ้าและท่ีดินสาธารณะ รวมไปถึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทาํงานร่วมกนั ซ่ึงมีขอ้ตกลงร่วมกนัวา่จะมีการใชแ้นวทางขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือเทศบญัญติั และการยื่นขอ
ข้ึนทะเบียนพื้นท่ีชุ่มนํ้าภายใต ้อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมี
ความสาํคญัระหวา่งประเทศ ไดถู้กกาํหนดและตั้งช่ือตามช่ือสถานท่ีจดัใหมี้การประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญา
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงระหวา่ง
รัฐบาล ซ่ึงกาํหนดกรอบการทาํงานสําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ี
เป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้า ท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2541 
เป็นประเทศลาํดบัท่ี 110 เพื่อเป็นการปกป้องพื้นท่ีในระยะยาวต่อไป 

พื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีสุ่มเส่ียงต่อการบุกรุกท่ียงัไม่มีการทาํขอ้มูลและนอกเหนือไปจาก 17 แห่งท่ีไดก้ล่าวมา
พื้นท่ีเหล่านั้นยงัอยูใ่นสถานะท่ีมีความเส่ียงท่ีจะหลุดมือจากชาวบา้นสู่การผูกขาดและยึดท่ีดิน พื้นท่ีเหล่าน้ี
ชาวบา้นในแต่ละหมู่บา้นยงัเขา้ไปใชป้ระโยชน์และดูแลรักษาอยา่งเป็นท่ีรู้กนัของชาวบา้นในหมู่บา้นนั้นๆ 
เแต่ไม่ทราบจาํนวนพื้นท่ีและขอบเขตท่ีชัดเจน และขาดกฎระเบียบการใช้พื้นท่ี จึงเกิดปัญหาการบุกรุก 
ครอบครอง มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการจดัทาํขอ้มูลและขอบเขตท่ีชดัเจนและกฎกติกาท่ีชาวบา้นจะกาํหนดจึงมี
ความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการปกป้อง ฟ้ืนฟู และการเขา้ถึงทรัพยากรของชุมชนทอ้งถ่ิน รวมถึงการการันตีว่า
ท่ีดินเหล่าน้ีจะยงัอยูใ่นการดูแลของชาวบา้น ไม่ถูกพรากหรือยดึท่ีดินเหล่าน้ีไป 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินเป็นทางออกสําคญัท่ีจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ในการหาแนวทางในการปกป้อง ฟ้ืนฟู และเขา้ถึงทรัพยากรของชุมชนทอ้งถ่ินในลุ่มนํ้ าอิง
ตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย และท่ีสําคญัยงัเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินจากการไดเ้ขา้ร่วม
กระบวนการวจิยัท่ีจะมีประโยชน์ทั้งการไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และการไดพ้ฒันาทกัษะดา้นต่างๆเช่น 
การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การนาํเสนอ และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม บนความมุ่งหวงัให้บรรลุ
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีมีคนในชุมชนเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรงและเป็นกลไกสําคญัในการบรรลุ
เป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรม 
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1.2 ค าถามวิจัย  
1.2.1. รูปแบบหรือโมเดลพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิงตอนล่างมีคุณค่าและความสําคญัต่อชุมชนทอ้งถ่ิน

ในพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลาํนํ้ าอิงตอนล่าง มีลกัษณะและองคป์ระกอบอย่างไร ศกัยภาพชุมชนในวิถีการผลิตประเมิน
เป็นรายได้ต่อปีมีจาํนวนเท่าใด และรูปแบบในลกัษณะดงักล่าวส่งผลต่อวิถี ความเป็นอยู่ของชุมชนและ
ความสมดุลของทรัพยากรอยา่งไรบา้ง และป้องกนัท่ีดินหลุดมือจากเกษตรกรไดอ้ยา่งไร 

1.2.2 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จหรือสัมฤทธิผลในการพฒันารูปแบบการจดัการท่ีดินระบบ 
เกษตรกรรมและทรัพยากรใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าของชุมชนท้องถ่ิน ทั้งกลไกเชิงวฒันธรรม ความรู้
ทอ้งถ่ิน สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย ตั้งแต่ระดบัชุมชนไปถึงระดบัสากล ในพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลาํนํ้ าอิงตอนล่าง 
ในและการผลกัดนัสู่การยอมรับในการเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้า อยา่งสมดุลคืออะไร  

1.2.3 ศึกษาช่องว่างและอุปสรรคของการนาํรูปธรรมการจดัการท่ีดินระบบเกษตรกรรมและการ
จดัการทรัพยากรในรูปแบบพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลาํนํ้ าอิงตอนล่าง ท่ีเกิดข้ึนไปผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
นโยบายและกฎหมาย 

1.2.4 กระบวนการต่อสู้ และวธีิการท่ีชาวบา้นใชใ้นการรักษาพื้นท่ีชุ่มนํ้ า ท่ีดินสาธารณะ ของชุมชน
ในช่วงท่ีผา่นมา 

 
1.3 วัตถุประสงค์  

1.3.1 เพื่อศึกษาพฒันาการจดัการในรูปแบบพื้นท่ีชุ่มนํ้าลาํนํ้าอิงตอนล่าง 17 หมู่บา้นเป้าหมาย ทั้งใน
ด้านคุณค่าและมูลค่า เพื่อสร้างความมั่นคงในท่ีดินทํากินและเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืน และสร้าง
กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกนัระหว่างตวัแสดงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งชุมชนชาวบา้น หน่วยงานราชการ 
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และภาควิชาการ/NGO ในการทาํความเขา้ใจบทเรียนและประสบการณ์ การจดัการ
ระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่าไมท่ี้ดินของชุมชน  

1.3.2 เพื่อสร้างกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการหนุนเสริมศกัยภาพของชุมชนในการการ
จดัการระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่าไมท่ี้ดิน พื้นท่ีชุ่มนํ้ าลาํนํ้ าอิงตอนล่าง ของชุมชนในลกัษณะของ
การวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหว่างตวัขบัเคล่ือนต่าง ๆ ทั้งชุมชนชาวบา้น 
หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และภาควชิาการ/NGO 

1.3.3 เพื่อศึกษาช่องวา่งและอุปสรรค และปัจจยัเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในเชิงนโยบาย กฎหมายท่ีมี
ผลต่อการจัดการท่ีดินระบบเกษตรกรรมและทรัพยากรของชุมชนพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลํานํ้ าอิงตอนล่าง เช่น 
อนุสัญญาแรมซาร์ หรืออนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้า ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาชุดขอ้เสนอท่ีจะนาํไปใชส้นบัสนุน
ใหเ้กิดการทบทวนปรับปรุงกฎหมายหรือขอ้บญัญติัใหม่ ให้สนบัสนุนและรองรับสิทธิชุมชน ตลอดจนการ
ผลกัดนัการกระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยนืต่อไป   
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1.4 ทบทวนเอกสาร/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
1.4.1 ลุ่มนํ้ าอิง: ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ และคณะ เป็นเอกสารงานเขียนประวติัศาสตร์ ลกัษณะทาง

ภูมิศาสตร์ ชุมชนและกลุ่มชาติพนัธ์ุ ทรัพยากรธรรมชาติและสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมีเน้ือหาใน
รายงาน เร่ืองแหล่งนํ้ า พื้นท่ีชุ่มนํ้ า พนัธ์ุปลาและสัตว์นํ้ า ระบบการผลิตของชุมชน การบริหารจดัการ
ทรัพยากร ของชุมชนลุ่มนํ้าอิง  

1.4.2 การจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิง: โครงการพะเยาเพื่อการพฒันา เป็นเอกสารเร่ืองของคนนํ้ าอิง
จากเทือกดอยหลวงสู่สบอิง-โขง ท่ีกล่าวถึงพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิง การจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าโดยองคก์รชุมชน 
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีชุ่มนํ้า 

1.4.3 ป่าชุ่มนํ้ า ในลุ่มนํ้ าอิงตอนล่างและการจดัการโดยชุมชนทอ้งถ่ิน : สมาคมแม่นํ้ าเพื่อชีวิต เป็น
เอกสารท่ีศึกษารวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัป่าริมนํ้าอิง 17 แห่ง ซ่ึงมีพื้นท่ีรวมประมาณ 8,590 ไร่ในพื้นท่ี
ลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง ตั้งแต่อาํเภอเทิง ถึงอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงจะสรุปให้เห็นตวัอย่างการจดัการ 
และอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าของชุมชนทั้ง 17 แห่ง ในเร่ือง 1.นิเวศวฒันธรรมลุ่มนํ้ าอิง 2.ความหมายและ
ความสําคญัของพื้นท่ีชุมนํ้ า (Wetland) 3.ความรู้ทอ้งถ่ินและการจดัการป่าชุ่มนํ้ าโดยชุมชน  4.ภยัคุกคาม
พื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง 

1.4.4 ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนํ้ าอิงอยา่งบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หนงัสือ "ยุทธศาสตร์การจดัการลุ่มนํ้ าอิงอยา่งย ัง่ยืน: ส่งต่อมรดกทางธรรมชาติให้ลูกหลาน" เป็น
เอกสารท่ีรวบรวมมุมมอง ความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนใน
ลุ่มนํ้ าอิงมาร่วมกนัจดัทาํยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนํ้ าอิงอย่างบูรณาการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ไดย้ึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินและภาคประชาสังคมมาเป็นหลกัควบคู่กบั
การนาํเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGS) มาเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะ
ผลกัดนัดาํเนินการ เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในทุกมิติโดยไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนํ้าอิง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ดา้นการใชป้ระโยชน์ในการบูรณาการเขา้กบัแผนของ
หน่วยงานอนัจะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของผูค้นท่ีไดพ้ึ่งพิงแม่นํ้ าอิง หนองนํ้ าและ แม่นํ้ าสาขานอ้ย
ใหญ่ในการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เป็นธรรม  

1.4.5 การจดัการลุ่มนํ้ าอิงอย่างมีส่วนร่วมและย ัง่ยืน: ศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกเป็นเอกสารเร่ืองการจดัการลุ่มนํ้ าแบบบูรณาการ โดยชุมชนและความร่วมมือหลากหลายภาค
ส่วน และรูปแบบการจดัการเป็นการผสมผสานองคค์วามรู้ในมิติทางความรู้วิทยาศาสตร์ องคค์วามรู้ทอ้งถ่ิน 
ดา้นสังคม และระบบนิเวศ และวถีิวฒันธรรม  

1.4.6 ชุมชนบ้านงามเมือง: การจดัการลุ่มนํ้ าย่อยและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นเอกสารท่ีนาํเสนอพื้นท่ีชุมชนเป้าหมายในการปฏิบติัการเพื่อสร้างรูปธรรม บทเรียน และองค์
ความรู้ในการจดัการทรัพยากรเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ ในลุ่มนํ้ า พื้นท่ีรูปธรรมตวัอย่างดา้นการจดัการ
พื้นท่ีลุ่มนํ้ าย่อยอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจสังคม รูปแบบและ
บทเรียนการจดัการเขตอนุรักษข์องชุมชน 

1.4.7 เอกสาร มติ ครม.ท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองพื้นท่ีชุ่มนํ้า  
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมี

ความสําคญัระดบันานาชาติ และระดบัชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์
พื้นท่ีชุ่มนํ้า   

 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 
สิงหาคม 25543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญัระดบันานาชาติ และ
ระดบัชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มนํ้ า โดยมีมติ 1. เห็นชอบต่อ
ทะเบียนรายนามพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญัของประเทศไทยโดยเพิ่มเติม 2. เห็นชอบต่อ
มาตรการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มนํ้า   

 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553 การรับรองขอ้ตกลงการเป็นพนัธมิตร
สําหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใชป้ระโยชน์ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกอพยพอยา่งย ัง่ยืน
ในเส้นทางการบินเอเชียตะวนัออก – ออสเตรเลีย 

 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2552 เร่ืองทบทวน มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ืองทะเบียน
รายนามพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติของประเทศไทยและ
มาตรการการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มนํ้า ขอ้ 10 

1.4.8 อนุสัญญาแรมซาร์ หรืออนุสัญญาว่าดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า อนุสัญญาว่าดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า (Ramsar 
Convention) หลกัการและสาระสาํคญั ความหมายและความสาํคญัของพื้นท่ีชุ่มนํ้ า อนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่ม
นํ้า และกลไกการจดัการในประเทศไทย ขอ้ปฏิบติัการเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้า (แรมซาร์) 

1.4.9 มาตรการทางกฎหมายในการจดัการและการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติในประเทศไทย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและบทบาท อาํนาจ หนา้ท่ีขององคก์รภาครัฐบาล
และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการและการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติในประเทศไทย ตลอดจนการมี
มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการจดัการและการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติ รวมไปถึงการจดั
โครงสร้าง และกาํหนดบทบาท อาํนาจ หนา้ท่ีขององคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเหมาะสมในการจดัการ และ
การอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติในระดบัต่าง ๆ ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตาม
อนุสัญญาแรมซาร์ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ และการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ า
ธรรมชาติของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัมีลกัษณะท่ีจาํกัด และขาดความชัดเจน ตลอดจนการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการจดัการและการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติขาดประสิทธิภาพอย่างจริงจัง 
กล่าวคือ สภาพของกฎหมายท่ีใช้ในการจดัการและการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติในประเทศไทย โดย
ส่วนใหญ่นั้นมีเจตนารมณ์ของกฎหมายในการใชป้ระโยชน์ควบคู่กบัการอนุรักษม์ากพอสมควร แต่ปรากฏ
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วา่กฎหมายก็ยงัขาดความชดัเจนและความเหมาะสมในการจดัการและการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติอยา่ง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งกฎหมายบางฉบับมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นในด้านการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มนํ้ า
ธรรมชาติเพียงอยา่งเดียวการอนุรักษค์วบคู่ไปดว้ย ตลอดจนองคก์รภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
และการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติมีลักษณะท่ีซํ้ าซ้อนกันในบทบาท อาํนาจ หน้าท่ี ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์รนั้น ๆ ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้การจดัการและการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติภายใตก้รอบของ
กฎหมายในประเทศไทยขาดประสิทธิภาพและไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยั
จึงเสนอแนะใหป้รับปรุง แกไ้ข และเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดการจดัการและการอนุรักษพ์ื้นท่ี
ชุ่มนํ้ าธรรมชาติท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีชุ่มนํ้ าธรรมชาติของประเทศไทย อีกทั้งการจดัให้มีองค์กรใน
รูปแบบของคณะกรรมการระดับชาติในระดับนโยบายแห่งชาติ และในระดับพื้นท่ี โดยมีโครงสร้าง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและภาคเอกชนทาํหน้าท่ีในการกาํหนดแผนงาน และการดาํเนินการตาม
แผนปฏิบติัการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาแรมซาร์ตามหลกัการใชอ้ยา่งชาญฉลาด
ดว้ย 

1.4.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของประเทศไทย ปี2558: สถาบนัวิจยั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย เป็นเอกสารนาํเสนอรูปแบบการติดตามตรวจสอบพื้นท่ีชุ่มนํ้ า 
ผลการศึกษาสถานภาพและการประเมินสถานภาพพื้นท่ีชุ่มนํ้ าประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทยโดยแบ่งเป็น
แต่ละพื้นท่ีลุ่มนํ้ า จาํนวน 25 แห่ง การประเมินประสิทธิภาพของการดาํเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนาม
พื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสาํคญัระดบันานาชาติ และระดบัชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มนํ้ า 
และนาํเสนอขอ้เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของประเทศไทย ในการ
จดัทาํรายงานไดแ้บ่งออกเป็น 7 บท 
บทท่ี 1 เพื่อนาํเสนอสาระสาํคญัของโครงการ 
บทท่ี 2 เพื่อนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  
บทท่ี 3 เพื่อนาํเสนอผลการศึกษาสถานภาพของพื้นท่ีชุ่มนํ้า 
บทท่ี 4 เพื่อนาํเสนอผลติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญั
ระดบันานาชาติ และระดบัชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มนํ้า  
บทท่ี 5 เพื่อนาํเสนอขอ้เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทย  
บทท่ี 6 เพื่อนาํเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ต่อโครงการ  
บทท่ี 7 เพื่อนาํเสนอบทสรุปของโครงการ 
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1.5 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  
1.5.1 อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญั

ระหวา่งประเทศ ไดถู้กกาํหนดและตั้งช่ือตามช่ือสถานท่ีจดัให้มีการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญาเม่ือวนัท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาล ซ่ึง
กาํหนดกรอบการทาํงานสาํหรับความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษแ์หล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่ม
นํ้า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มนํ้า 

1.5.2 การจดัการท่ีดินโดยชุมชน คือ รูปแบบการจดัการวิถีการผลิต วิถีวฒันธรรม ระบบเกษตร ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ี และระบบนิเวศน์ ท่ีมีการรับรองสิทธิชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ทุกระดบั  

1.5.3 ระบบเกษตร คือ ระบบการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีวฒันธรรมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
สามารถสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีใหค้นในชุมชนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ท่ีคาํนึงถึงความย ัง่ยืน
ของคนและทรัพยากร  

1.5.4 การจดัการทรัพยากรโดยชุมชน คือ รูปแบบการจดัการระบบการผลิต ระบบการเกษตร ระบบ
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม ท่ีสองคลอ้งกบัการดาํเนินชีวติและพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยชุมชนเป็น
แกนหลกัในการออกแบบการจดัการ ท่ีตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากร 

1.5.5 สิทธิชุมชนกับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Community Rights with Sustainable 
Development Goals) คือ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีมาจากการสังเคราะห์ชุมชน เพื่อกาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาท่ีนาํไปสู่ความย ัง่ยืนโดยกาํหนดจากประชาชนในระดบัพื้นท่ี เพื่อยกระดบัขอ้เสนอจากชุมชนสู่การ
ยอมรับในระดบันโยบาย 

1.5.6 รูปแบบกรรมสิทธ์ิร่วม คือ สิทธิชุมชนในการจดัการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ (Collective 
Rights)  

 
1.6 ขอบเขตการศึกษา  

1.6.1 พื้นที่ด าเนินการ ลุ่มนํ้ าอิงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ   ลุ่มนํ้ าอิงตอนบน ซ่ึงเดิมมีพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ี
ถูกกาํหนดให้มีความสําคญัระดบันานาชาติ หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) 2 แห่ง คือ กวา๊น
พะเยาและหนองเล็งทราย   ลุ่มนํ้ าอิงตอนกลาง มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มซ่ึงเอ้ือให้เกิดพื้นท่ีชุ่มนํ้ า
ประเภทหนองนํ้ า ร่องนํ้ า ป่าริมนํ้ า ท่ีมีความสําคญัต่อระบบนิเวศลุ่มนํ้ าและการหาอยู่หากินของชาวบา้น 
พบว่าพื้นท่ีตอนกลางเป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีสําคญัของจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชียงราย   และลุ่มนํ้ าอิง
ตอนล่าง ซ่ึงพบพื้นท่ีชุ่มนํ้าอยูต่ลอดลาํนํ้าตั้งแต่ อาํเภอเทิงถึงอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

การวจิยัในคร้ังน้ีเลือกพื้นท่ีลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง ในพื้นท่ีตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย 
เขตการปกครองตาํบลยางฮอมมีทั้งหมด 21 หมู่บา้น โดยจะเลือกเฉพาะหมู่บา้นท่ีพื้นท่ีชุ่มนํ้ าติดริมแม่นํ้ าอิง 
17 หมู่บา้นเป็นพื้นท่ีการทาํวจิยั คือ บา้นงามเมือง บา้นนํ้าแพร่ หมู่4 หมู่14 และหมู่19 บา้นป่าบงนํ้าลอ้ม บา้น
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ทุ่งศรีเกิด บา้นป่าแดง หมู่2 และหมู่16   บา้นห้วยหลวง หมู่5 หมู่6 บา้นชมพู หมู่20   บา้นยางฮอม หมู่8 หมู่
12 และหมู1่7 บา้นหว้ยสัก หมู่9 และหมุ่15   

สาเหตุในการเลือกพื้นท่ี 17 หมู่บา้นน้ีเน่ืองจาก   1) เป็นพื้นท่ีตวัอยา่งท่ีชดัเจนกรณีการเขา้ถึงพื้นท่ี
ชุ่มนํ้ าของชุมชน โดยเฉพาะกรณีปัญหาจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ การปลูกพืชเชิงเด่ียว และการขยายกิจการท่ี
ส่งผลต่อพื้นท่ีชุ่มนํ้ า  2) ความพร้อมและความตอ้งการของชุมชน ในจาํนวน 17 หมู่บา้นน้ีมี 3 หมู่บา้นคือ 
บา้นงามเมือง บา้นป่าบง และบา้นทุ่งศรีเกิด ไดจ้ดัทาํขอ้มูลและแนวทางในการจดัการพื้นท่ีเบ้ืองตน้ไปแลว้ 
ซ่ึงหมู่บา้นทั้งสามสามารถเป็นตวัอย่างและเป็นพี่เล้ียงให้อีก 14 หมู่บา้นได ้   3) แผนความร่วมมือและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเรากบัชุมชน ซ่ึงเราไดมี้การทาํงานร่วมกบัชุมชนเร่ืองน้ีมา 3 ปีแลว้และไดมี้แผน
ร่วมกันในการหาแนวทางอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้ า โดยเฉพาะการข้ึนทะเบียนเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ า
ระดบัประเทศ ซ่ึงยงัขาดงบประมาณในการสานต่อ  และ 4) เราไดมี้การหารือเบ้ืองตน้กบัเทศบาลตาํบล   
ยางฮอมในการผลกัดนัเทศบญัญติัเพื่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทอ้งถ่ิน     

1.6.2 ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ทีมวจิยัและทีมวจิยัชุมชน  
 ผูน้าํชุมชน ผูแ้ทนเครือข่ายในพื้นท่ี ชุมชนและองคก์รชุมชน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
 หน่วยงาน/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  สมาคมแม่นํ้ าเพื่อชีวิต โฮงเฮียนนํ้ าของ ตวัแทน

ภาคีทอ้งถ่ินทอ้งท่ี   ภาคีวชิาการ ท่ีปรึกษา ฯลฯ 
1.6.3 ช่วงเวลาที่สนใจศึกษา 
ช่วงเวลาตามพฒันาการของการจัดการท่ีดินโดยชุมชน ในช่วงก่อนมีการประกาศการพฒันา

โครงการพฒันาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS) ในปีพ.ศ.2535 และหลงัจาก
ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2541 ท่ีชุมชนมีการ
จดัการท่ีดินและทรัพยากรในพื้นท่ีชุ่มนํ้าและมีการติดตามการกาํหนดนโยบายการพฒันาในพื้นท่ีเพื่อปรับตวั
และพฒันาขอ้เสนอให้ฝ่ายนโยบายเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และปกป้องท่ีดินทาํกินและท่ีอยูอ่าศยัของชุมชน 
และช่วงเวลาก่อนและหลงัจากการประกาศการพฒันาพื้นท่ีชายแดนและนโยบายเขตเศรษกิจพิเศษ ช่วงเวลา 
20 ปี ตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบนั 

1.6.4 ประเด็นศึกษา 
กลไกในการนาํมาใชเ้พื่อการเขา้ถึงของชุมชนทอ้งถ่ินมีตั้งแต่ระดบัชุมชนไปจนถึงระดบัสากล   ใน

ระดบัชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีชุ่มนํ้ ามายาวนานมีการสร้างความรู้ทอ้งถ่ินเก่ียวขอ้งกบั
ป่าหลายระดบัทั้งในระดบัความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรแต่ละชนิด ความรู้ในระดบัการจดัการทรัพยากร ความรู้
ในเชิงสังคม และความรู้ในเชิงความเช่ือ ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัของกลไกในระดบัชุมชน   ในระดบัลุ่มนํ้ ามี
กลไกหลายอย่าง เช่น เครือข่ายทอ้งถ่ิน แผนงานหรือกฎระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอ 
หรือจงัหวดัอย่างคณะกรรมการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าจงัหวดัเชียงรายในระดบัประเทศมีกลไก เช่น  คณะกรรมการ
พื้นท่ีชุ่มนํ้ าแห่งชาติ กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและพื้นท่ีชุ่มนํ้ า กฎหมายเร่ืองท่ีดินและป่าชุมชน ฯลฯ ในระดบั



10 
 

สากลมีกลไกท่ีสําคญั เช่น อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) การท่ีจะให้ไดแ้นวทางและกลไกท่ี
เหมาะสมตอ้งวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเป็น
ผูรู้้สาํคญั  

การวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม ซ่ึงการออกแบบการวิจยัน้ี หนึ่ง จะออกแบบ
ร่วมกบัชุมชน   สอง การสังเคราะห์โครงการวิจยัในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและ
พื้นท่ีชุ่มนํ้ ากบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อวิถีชีวิต ความรู้ ความมัน่คงทางอาหารจากท่ีดินพื้นท่ีชุ่มนํ้ า   สาม การ
จดัทาํแนวเขตท่ีชดัเจนของท่ีดินสาธารณะของชุมชน เพื่อนาํขอ้มูลต่าง ๆ ไปผลกัดนัเชิงนโยบาย อีกทั้งการ
วจิยัน้ีเนน้การพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัทอ้งถ่ินใหมี้การเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการติดตามการ
เปล่ียนแปลง และพฒันาลุ่มนํ้ าอิงอยา่งย ัง่ยืน ในนามสภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิง และ   สี่ การส่ือสารภายใน
ชุมชนและสาธารณะผ่านการจดัทาํสารคดี คริปวิดีโอ หรือเอกสารอย่างง่าย ท่ีจะส่ือสารงานวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.6.5 วิธีการด าเนินงานวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย  
 การเตรียมความพร้อมทีมวจิยั 

            ชุมชนและนกัวิจยัพื้นท่ีเปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่วมกนั เพื่อเสนอแนะรูปแบบและกระบวนการ
ศึกษาท่ีอยากเห็น รวมถึงเสนอแนะภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเพื่อนาํไปสู่การศึกษาขอ้มูลใน
ชุมชน โดยคดัเลือกตวัแทนคนในชุมชนท่ีเขา้มาเป็นนกัวิจยัชุมชน ชุมชนละ 8-10 คนเพื่อเป็นแกนหลกัใน
การลงพื้นท่ีศึกษาในเก็บขอ้มูล  โดยนกัวิจยัชุมชนจะไดร่้วมอบรมพฒันาศกัยภาพในการเป็นนกัวิจยัชุมชน
โดย มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ และท่ีปรึกษาเป็นผูอ้บรมพฒันาศกัยภาพให้  

โดยนกัวิจยัชุมชนจะไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดแผนงาน การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
วธีิศึกษารวบรวมขอ้มูล การออกแบบและเรียนรู้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และกระบวนการการสังเคราะห์
ขอ้มูลร่วมกนั เพื่อการนาํขอ้มูลไปพฒันาขอ้เสนอเพื่อการขบัเคล่ือนทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบันโยบาย 
โดยมีทีมวจิยัมูลนิธิพฒันาภาคเหนือ และทีมท่ีปรึกษาเป็นภาคียทุธศาสตร์ 

 การจดัเวทีช้ีแจงการดาํเนินการและการวางแผนและการเก็บขอ้มูล 
นกัวิจยัชุมชน นกัวิจยัมูลนิธิพฒันาภาคเหนือและท่ีปรึกษา ร่วมจดัเวทีทาํความเขา้ใจในโครงการ

และกระบวนการศึกษา เพื่อสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อช้ีแจงการดาํเนิน
โครงการให้ทุกภาคส่วนมีความเขา้ใจ รวมถึงรับฟังขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการศึกษาเก็บขอ้มูล และ
กาํหนดแผนปฏิบติังานการเก็บขอ้มูลในชุมชนร่วมกนั  

กระบวนการมีส่วนร่วมของนกัวิจยัชุมชน นกัวิจยัมูลนิธิพฒันาภาคเหนือและท่ีปรึกษา ในวางแผน
ออกแบบการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล พฒันาเคร่ืองมือ แบ่งบทบาทหน้าท่ีและการประสานความร่วมมือกบัทุก
ภาคส่วน และพฒันาและกาํหนดแผนปฏิบติัการการทาํงานตลอดโครงการ 

การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลโดยนกัวิจยัชุมชน เช่นการจดัสนทนากลุ่มในพื้นท่ีเพื่อรวบรวมพฒันาการ
และรูปแบบการผลิต การสัมภาษณ์กลุ่มแกนนาํท่ีขบัเคล่ือนเช่น ผูน้ําท้องถ่ิน ผูน้ําทอ้งท่ี ผูน้ ําเครือข่าย 
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ผูบ้ริหารสหกรณ์ เป็นตน้ การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินรายไดชุ้มชนจากแบบสอบถามโดยเก็บจากกลุ่มตวัอยา่ง
ในชุมชนตาํบลยางฮอม อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย  และการสืบคน้ขอ้มูลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 การประชุมประมวลสรุปขอ้มูล คืนขอ้มูลและเพิ่มเติมขอ้มูล 
 การประชุมสรุปร่วมกันของนักวิจยัชุมชน นักวิจัยมูลนิธิพฒันาภาคเหนือและท่ีปรึกษา เพื่อ

ประมวลสรุปข้อมูลจากการเก็บข้อมูลชุมชน ชุดบทเรียน ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค ของการ
ดาํเนินการในชุมชนกรณีศึกษาเพื่อพฒันาชุดข้อมูล และเตรียมข้อมูลนําไป รายงาน ความก้าวหน้าเม่ือ
โครงการดาํเนินการไปถึงคร่ึงระยะทาง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
ชุมชนในชุมชนกรณีศึกษา 

เวทีคืนขอ้มูลในชุมชนกรณีศึกษา เพื่อรายงานความกา้วหนา้รวมทั้งรับฟังขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อ
การพฒันาชุดขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ข้ึน เตรียมพร้อมการนาํเสนอขอ้มูลเพื่อพฒันาความร่วมมือกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นการทาํงานการจดัการท่ีดินในพื้นท่ี 

1.6.6 เวทีเสนอบทเรียนและการประสานความร่วมมือกับภาคีระดับพื้นที่ 
 การจดัเวทีเสนอขอ้มูลและผลการศึกษาเบ้ืองตน้กบัหน่วยงานภาคี เพื่อหาแนวทางในการพฒันา
รูปธรรมการทาํงานหรือการแกปั้ญหาร่วมกนัอย่างย ัง่ยืนจากผลการศึกษา รูปธรรมการทาํงานและขอ้เสนอ
ของชุมชน 

1.6.7 เวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบาย 
 นาํผลการศึกษาร่วมเสนอในการจดัเวทีสาธารณะ ประเด็นปัจจยัความสําเร็จการจดัการท่ีดินใน
ชุมชน ขอ้เสนอแนะปัญหาอุปสรรคต่อฝ่ายนโยบาย เพื่อพฒันาแนวทางการขบัเคล่ือนงานสู่การจดัการท่ีดิน
อยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั และนาํเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีตน้แบบ (Model) สู่การรับรู้
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัของสาธารณะ 

1.6.8 การพัฒนาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 นักวิจัยชุมชน นักวิจัยมูลนิธิพฒันาภาคเหนือและท่ีปรึกษา การประชุมเพื่อประมวลสรุปการ
ดาํเนินการร่วมกนัเพื่อสรุปรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 
 
1.7 วิธีการด าเนินงานวิจัย  

1.7.1 การทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์บทเรียนปัญหาอุปสรรค การท างานร่วมกัน 
 นกัวิจยัชุมชน นักวิจยัมูลนิธิพฒันาภาคเหนือและท่ีปรึกษา ร่วมทบทวนบทเรียนการทาํงานการ
จดัการท่ีดินในพื้นท่ีเพื่อคน้หาปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัสนับสนุนและปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจดัการ
ท่ีดิน วิถีการผลิต ขอ้กฎหมายและการเขา้ถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อการวางแผนการเก็บขอ้มูลและการ
พฒันารูปธรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีดินระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนโดยชุมชน 
(Model) โดยใชก้ระบวนการ Problem tree (ตน้ไมปั้ญหา) หรือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot analysis) เพื่อ
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วเิคราะห์ศกัยภาพและฐานการทาํงานเดิมของชุมชน ควบคู่กบัการศึกษาเอกสารขอ้มูลมือสอง และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนดรูปแบบและแผนงานการเก็บขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 

1.7.2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนและการเก็บข้อมูล 
การศึกษาตามโครงการน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ บนฐานคิดการแสวงหาความรู้และ

แนวทางท่ีนาํไปสู่การแกปั้ญหาท่ีชุมชนเผชิญ โดยสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกนั โดยให้นํ้ าหนกัใน
การสร้างรูปแบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพสร้างความรู้ใหม่โดยคนในชุมชนเป็นผูร่้วมปฏิบติัการ
หลกั โดยการเสริมศกัยภาพนกัวิจยัชุมชนเพื่อตอบโจทยก์ารวิจยัท่ีทาํโดยคนในชุมชนและสามารถนาํผล
การศึกษาไปขบัเคล่ือนประเด็นในชุมชนไดจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรม เช่นการใชก้ระบวนการตามหลกัแนวคิด
การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อทอ้งถ่ิน หรือรูปแบบการวจิยัไทบา้น เป็นตน้  

โดยการพัฒนาศักยภาพทั้ งในส่วนการทําความเข้าใจ การพัฒนาเคร่ืองมือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ (Interview)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group)การวิเคราะห์
กลุ่มตวัอย่าง การสังเกต การสํารวจและการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การสรุปผลเพื่อนาํไปออกแบบการ
เก็บขอ้มูลและการนาํขอ้มูลไปใชใ้นชุมชนตามบริบทของพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผูน้าํทอ้งถ่ิน
ทอ้งท่ี ผูน้าํทางวถีิวฒันธรรม และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเก็บขอ้มูล โดยการพฒันานกัวิจยัชุมชน โดยมีนกัวิจยัชุมชนหลกัชุมชนละ2คนและผูช่้วยเก็บ
ขอ้มูลชุมชนละ8 คนรวมชุมชนละ 10 คนเพื่อทาํความเขา้ใจเคร่ืองมือ กระบวนการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล
การสังเกต การสํารวจ และให้นกัวิจยัชุมชนลงเก็บขอ้มูลตามกระบวนการตามแผนงานท่ีวางร่วมกนั และ
สรุปผลการเกบ็ขอ้มูลกบันกัวจิยัและทีมท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาชุดขอ้มูลชุมชนร่วมกนั 

1.7.3 การรายงานความก้าวหน้าและคืนข้อมูล และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ 
การประชุมสรุปผลจากการเก็บขอ้มูล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และสร้างกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัในชุมชน รวมถึงใหชุ้มชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมขอ้มูล ขอ้เสนอแนะทั้งในประเด็นรูปธรรมการ
ทาํงานพื้นท่ี และประเด็นท่ีเก่ียวช้อง รวมถึงแลกเปล่ียนประเด็นขอ้กฎหมายนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีมท่ี
ปรึกษาและภาคียุทธศาสตร์ด้านกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพฒันาเป็นชุดข้อมูลรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีตน้แบบ (Model) ท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เตรียมเสนอในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในระดบัพื้นท่ีต่อไป 

1.7.4 การประมวลสรุปผลการศึกษาเพื่อพัฒนา Model ต้นแบบ 
 การประมวลสรุปกระบวนการทาํงานทั้งหมดเพื่อพฒันาชุดขอ้มูลเพื่อเสนอผลการศึกษารูปแบบท่ี

เหมาะสมในการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีตน้แบบ (Model) เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพื้นท่ี
ศึกษา และหน่วยงานและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนาํเสนอชุดขอ้มูลเพื่อความเขา้ใจในประเด็นการขบัเคล่ือน
การจดัการท่ีดินโดยชุมชนให้เป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจมากข้ึนกบัสาธารณะเพื่อตอบโจทยเ์ป้าหมายการพฒันาท่ี
ยงัยืน ผ่านกิจกรรมกิจกรรมบวชป่าสืบชะตาแม่นํ้ า และพฒันาชุดขอ้มูลการส่ือสารเป็นส่ือเคล่ือนไหวเพื่อ
ส่ือสารสาธารณะ        
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1.7.5 การน าชุดความรู้เสนอต่อสาธารณะ 
 การจดัเวทีสาธารณะเพื่อเสนอผลการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีตน้แบบ 
(Model) เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชนพื้นท่ีศึกษา และหน่วยงานและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
นาํเสนอชุดขอ้มูลเพื่อความเขา้ใจในประเด็นการขบัเคล่ือนการจดัการท่ีดินโดยชุมชนใหเ้ป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจ
มากข้ึนกบัสาธารณะ และชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทของปัญหาและพื้นท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อนาํไปเป็นตน้แบบหรือ
นาํไปประยกุตแ์ลว้นาํไปบริหารจดัการในพื้นท่ีของตนเอง   

1.7.6 การเสนอ Model เพื่อการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย  
 การนาํชุดผลการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีตน้แบบ (Model) เพื่อเสนอชุด
บทเรียนขอ้ทา้ย ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการทั้งในดา้นระบบการผลิตและขอ้กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค 
เพื่อเสนอต่อกลไกระดบัพื้นท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกลไกท่ีชุมชนมีการขบัเคล่ือนและมีการรองรับ
จากรัฐบาล เช่น อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญั
ระหว่างประเทศและการขบัเคล่ือนร่วมกบัสมาคมแม่นํ้ าเพื่อชีวิต และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็น
ธรรม (P-MOVE) เป็นตน้ 
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บทท่ี 2 
กระบวนการวิจัย 

 
 โครงการ “แนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของชุมชนทอ้งถ่ินในลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง 
จงัหวดัเชียงราย” มีกระบวนการทาํวจิยัดงัน้ี 
 
2.1 ก่อนด าเนินโครงการวิจัย (ช่วงพัฒนาโครงการ)   
 ก่อนการดาํเนินการพฒันาโครงการวิจยั สมาคมแม่นํ้ าเพื่อชีวิต ร่วมกบัภาคีเครือข่ายกองเลขาสภา
ประชาชนลุ่มนํ้ าอิง ไดด้าํเนินกิจกรรมงานดา้นการทาํสํารวจขอ้มูลพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง โดยพบว่า 
พื้นท่ีตาํบลยางฮอม เป็นพื้นท่ีท่ีมีพื้นท่ีชุ่มนํ้ากระจายตวัอยูใ่น 17 หมู่บา้นของตาํบลยางฮอม ประกอบกบัการ
หารือร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบลยางฮอม เร่ืองแนวทางการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน
กบัการปกป้องและยกระดบัพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตาํบลยางฮอมสู่ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน จึงไดมี้การจดัประชุมตวัแทน
ชุมชนตาํบลยางฮอม เพื่อจดัทาํขอ้มูลเบ้ืองตน้พื้นท่ีชุ่มนํ้ า ในเดือนสิงหาคม 2561 ณ บา้นงามเมือง ตาํบล
ยางฮอม จงัหวดัเชียงราย ทาํให้ทราบถึงจาํนวนพื้นท่ีชุ่มนํ้ า ขอบเขตพื้นท่ี กฎกติกา และความตอ้งการของ
ชุมชนต่อการอนุรักษฟ้ื์นฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในตาํบลยางฮอม นอกจากนั้นแลว้ทาํให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
พื้นท่ีชุ่มนํ้าบา้นหว้ยสักท่ีมีปัญหาความขดัแยง้และการสูญเสียท่ีดิน จากกรณีการบุกรุกพื้นท่ีของนายทุนและ
บริษทัเอกชนรายใหญ่ ได้ทาํให้กลุ่มชาวบา้นห้วยสักโดยเฉพาะกลุ่มเล้ียงววั ควาย เกิดการเผชิญหน้ากบั
บริษทัดงักล่าวและมีขอ้กังวลต่อการใช้พื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะ
นาํไปสู่ความรุนแรงและเกิดการยดึท่ีดินสาธารณะของชาวบา้นพื้นท่ีกวา่ 2,000 ไร่ในอนาคต 
 ช่วงต้นปี 2562 สมาคมแม่นํ้ าเพื่อชีวิตและตัวแทนชาวบ้านบ้านงามเมือง บ้านห้วยสักได้
ประสานงานกับตวัแทนสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน) เพื่อปรึกษาหารือเร่ืองการทาํโครงการวิจยั
ทอ้งถ่ิน มีการแลกเปล่ียนถึงสถานการณ์ปัญหาของชุมชนวา่ ปัจจุบนัชุมชนภายใตก้ารขบัเคล่ือนเร่ืองท่ีดิน มี
ขอ้กฎหมายและมติต่าง ๆ จาํนวนมากมายแต่ทาํไม จึงไม่สามารถใช้ขบัเคล่ือนและปกป้องพื้นท่ีท่ีเกิดขอ้
พิพาทตามพื้นท่ีต่าง ๆ ได ้รวมถึงในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ยงัมีความเส่ียงต่อการสูญเสียท่ีดินภายใตน้โยบายการพฒันา
ของรัฐอยูเ่สมอ จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาโครงการ“แนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของ
ชุมชนทอ้งถ่ินในลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย” เพื่อทาํการศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีชุ่มนํ้ าและท่ีดินสาธารณะ
ของชุมชนท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียท่ีดินสาธารณะจากการกาํหนดนโยบายการพฒันาในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย 
เช่น เร่ืองการประกาศเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนและระบบขนส่งโลจิสติก 
และการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจแปลงใหญ่ เป็นตน้  ทั้งน้ีโครงการวิจยัอยากจะศึกษาความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนเป็นอย่างไร และได้รับผลกระทบจากโครงการพฒันาอย่างไรบา้งจึงมีความคิดเห็นร่วมกนัว่าควร
พฒันาเป็นโจทยก์ารวิจยั การคุยในคร้ังนั้นยงัไม่ไดมี้การตั้งทีมวิจยั มีเพียงตวัแทนชาวบา้นมาร่วมประชุม
เท่านั้น 
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 จากนั้นได้มีการพฒันาโจทยว์ิจยัร่วมกบัทีมสังเคราะห์ของสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน)
ภายใตชุ้ดโครงการ หลงัจากไดร่้างโครงการวิจยัแลว้ ทีมวิจยัมีการนดัประชุม เพื่อนาํเสนอแก่ผูท้รงคุณวุฒิ 
ในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2562 การนาํเสนอในคร้ังนั้นไดรั้บฟังขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ และทีมวิจยัไดน้าํ 
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวกลบัมาปรับแกโ้ครงการวิจยัและส่งกลบัไปให้ทางสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) และไดอ้นุมติัโครงการ 
 2.1.1 ประเมินสถานการณ์ปัญหาพื้นท่ี 
 สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนลุ่มนํ้ าอิง ไม่วา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากนโยบายการพฒันาต่าง ๆ ท่ีไม่
สอดคล้องต่อความตอ้งการของพื้นท่ีและชุมชน ปัญหาการลุกพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของชุมชนโดย
บริษัทเอกชน หรือแม้แต่ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับชุมชนทั้ งส้ิน 
โครงการวิจยัช้ินน้ีตอ้งการศึกษาพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาในลุ่มนํ้ าอิง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิง
ตอนล่างเป็นพื้นท่ีหลกัในการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยไดมี้มติร่วมกนัของคณะวิจยักาํหนดกลุ่มเป้าหมาย
ตาํบลยางออม พื้นท่ีเป้าหมายพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอดป่าแฝก 
 2.1.2 พัฒนากรอบการวิจัยและก าหนดกรอบการวิจัย 

 การคน้หารูปแบบพื้นท่ีชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงตอนล่างมีคุณค่าและความสาํคญัต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 
ในพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลาํนํ้ าอิงตอนล่างมีลกัษณะและองค์ประกอบอย่างไร ศกัยภาพชุมชนในวิถี
การผลิตประเมินเป็นรายไดต่้อปีมีจาํนวนเท่าใด และรูปแบบในลกัษณะดงักล่าวส่งผลต่อ
วิถี ความเป็นอยู่ของชุมชนและความสมดุลของทรัพยากรอย่างไรบา้ง และป้องกนัท่ีดิน
หลุดมือจากชุมชนไดอ้ยา่งไร 

 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จหรือสัมฤทธ์ิผลในการพฒันารูปแบบการจดัการท่ีดินและ
ทรัพยากร การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าของชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งกลไกเชิงวฒันธรรม ความรู้
ทอ้งถ่ิน สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย ตั้งแต่ระดบัชุมชนไปถึงระดบัสากล ในพื้นท่ีชุ่มนํ้ า
ลาํนํ้ าอิงตอนล่าง ในและการผลกัดนัสู่การยอมรับในการเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ า อย่างสมดุลคือ
อะไร 

 ศึกษาช่องวา่งและอุปสรรคของการนาํรูปธรรมการจดัการท่ีดินและการจดัการทรัพยากรใน
รูปแบบพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลํานํ้ าอิงตอนล่าง ท่ีเกิดข้ึนไปผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง 
นโยบาย กฎหมาย และอนุสัญญาระดบันานาชาติ 

 กระบวนการต่อสู้และวิธีการท่ีชาวบ้านใช้ในการรักษาพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีดินสาธารณะของ
ชุมชนในช่วงท่ีผา่นมา 

2.1.3 พฒันาและออกแบบค าถามการวิจัย 
 การทบทวนสถานการณ์และวเิคราะห์บทเรียนปัญหาอุปสรรค การทาํงานร่วมกนั 

นกัวจิยัชุมชนนกัวจิยัมูลนิธิพฒันาภาคเหนือและท่ีปรึกษา ร่วมทบทวนบทเรียนการทาํงาน
การจดัการท่ีดินในพื้นท่ีเพื่อค้นหาปัจจัยท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยท่ีเป็นปัญหา
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อุปสรรคต่อการจดัการท่ีดิน ขอ้กฎหมายและการเขา้ถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อการวาง
แผนการเก็บขอ้มูลและการพฒันารูปธรรมท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีดินและทรัพยากร
อยา่งย ัง่ยนืโดยชุมชนเพื่อกาํหนดรูปแบบและแผนงานการเก็บขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ของชุมชน โดยปรับใชก้ระบวนการงานวิจยัไทบา้น ท่ีมีนกัวิจยัเป็นชาวบา้นเป็นแกนกลาง
ในการทาํงานวจิยั 

 การพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัชุมชนและการเก็บขอ้มูล 
การศึกษาตามโครงการน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ บนฐานคิดการแสวงหาความรู้
และแนวทางท่ีนาํไปสู่การแกปั้ญหาท่ีชุมชนเผชิญ โดยสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกนั 
โดยให้นํ้ าหนกัในการสร้างรูปแบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพสร้างความรู้ใหม่โดย
คนในชุมชนเป็นผูร่้วมปฏิบติัการหลกั โดยการเสริมศกัยภาพนกัวิจยัชุมชนเพื่อตอบโจทย์
การวิจยัท่ีทาํโดยคนในชุมชนและสามารถนาํผลการศึกษาไปขบัเคล่ือนประเด็นในชุมชน
ไดจ้ริงอย่างเป็นรูปธรรม เช่นการใช้กระบวนการตามหลกัแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
เพื่อทอ้งถ่ิน หรือรูปแบบการวจิยัไทบา้น เป็นตน้ 
โดยการพฒันาศกัยภาพทั้งในส่วนการทาํความเขา้ใจ การพฒันาเคร่ืองมือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์(Interview)  การสนทนากลุ่ม(Focus 
Group)การวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง การสังเกต การสาํรวจและการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
การสรุปผลเพื่อนาํไปออกแบบการเก็บขอ้มูลและการนาํขอ้มูลไปใช้ในชุมชนตามบริบท
ของพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผูน้าํทอ้งถ่ินทอ้งท่ี ผูน้าํทางวิถีวฒันธรรม และภาคี
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การเก็บขอ้มูล โดยการพฒันานกัวิจยัชุมชน โดยมีนกัวิจยัชุมชนบา้นห้วยสักหมู่9 และหมู่ 
15 เป็นตวัหลกัโดยเลือกกลุ่มคนเล้ียงววัเล้ียงควาย กลุ่มหาปลา และกลุ่มเก็บหาของป่าเป็น
นกัวจิยัใหข้อ้มูลและมีผูช่้วยเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาชุดขอ้มูลชุมชนร่วมกนั 

 การรายงานความกา้วหนา้และคืนขอ้มูล และเพิ่มเติมขอ้เสนอแนะ 
การประชุมสรุปผลจากการเก็บขอ้มูล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน รวมถึงใหชุ้มชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมขอ้มูล ขอ้เสนอแนะทั้ง
ในประเด็นรูปธรรมการทาํงานพื้นท่ี และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแลกเปล่ียนประเด็นขอ้
กฎหมายนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทีมท่ีปรึกษาและภาคียทุธศาสตร์ดา้นกฎหมายและนโยบาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาเป็นชุดขอ้มูลรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีตน้แบบ  

 การประมวลสรุปผลการศึกษาเพื่อพฒันาตน้แบบ 
การประมวลสรุปกระบวนการทาํงานทั้งหมดเพื่อพฒันาชุดขอ้มูลเพื่อเสนอผลการศึกษา
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีตน้แบบ (Model) เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างชุมชนพื้นท่ีศึกษา และหน่วยงานและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนาํเสนอชุด
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ขอ้มูลเพื่อความเขา้ใจในประเด็นการขบัเคล่ือนการจดัการท่ีดินโดยชุมชน ร่วมกบัภาคีสภา
ประชาชนลุ่มนํ้าอิง 

 การนาํชุดความรู้เสนอต่อสาธารณะและการขบัเคล่ือนสู่การเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การจดัเวทีสาธารณะเพื่อเสนอผลการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการท่ีดิน โดย
ร่วมกบัองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํไปสู่กลไกท่ีมีการรองรับ
สิทธิของชุมชน อนัเป็นท่ียอมรับร่วมกนั 

 2.1.4 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่
 การวจิยัในคร้ังน้ีเลือกพื้นท่ีลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง ในพื้นท่ีตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย 
เขตการปกครองตาํบลยางฮอมมีทั้งหมด 21 หมู่บา้น โดยจะเลือกเฉพาะหมู่บา้นท่ีพื้นท่ีชุ่มนํ้ าติดริมแม่นํ้ าอิง 
17 หมู่บา้นเป็นพื้นท่ีการทาํวจิยั คือ บา้นงามเมือง บา้นนํ้าแพร่ หมู่4 หมู่14 และหมู่19 บา้นป่าบงนํ้าลอ้ม บา้น
ทุ่งศรีเกิด บา้นป่าแดง หมู่2 และหมู่16   บา้นห้วยหลวง หมู่5 หมู่6 และหมู่20 บา้นชมภู บา้นยางฮอม หมู่8 
หมู1่2 และหมู1่7 บา้นหว้ยสัก หมู่9 และหมู่15  

สาเหตุในการเลือกพื้นท่ี 17 หมู่บา้นน้ีเน่ืองจาก   1) เป็นพื้นท่ีตวัอยา่งท่ีชดัเจนกรณีการเขา้ถึงพื้นท่ี
ชุ่มนํ้ าของชุมชนกว่า 12 แห่ง 2)ชุมชนมีความตอ้งการแก้ไขปัญหา กรณีความขดัแยง้ของชุมชนและ
บริษทัเอกชนในท่ีดินสาธารณะของชุมชน  3) ความพร้อมของชุมชน ในจาํนวน 17 หมู่บา้นน้ีมี 3 หมู่บา้น
คือ บา้นงามเมือง บา้นป่าบง และบา้นทุ่งศรีเกิด ไดจ้ดัทาํขอ้มูลและแนวทางในการจดัการพื้นท่ีเบ้ืองตน้ไป
แลว้ ซ่ึงหมู่บา้นทั้งสามสามารถเป็นตวัอยา่งและเป็นพี่เล้ียงให้อีก 14 หมู่บา้นได ้   4) แผนความร่วมมือและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชุมชนมีแผนร่วมกนัในการหาแนวทางอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้ า โดยเฉพาะการ
ข้ึนทะเบียนเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าระดบัประเทศ ซ่ึงยงัขาดงบประมาณในการสานต่อ  5)กลุ่มเป้าหมายทีมวิจยั
ชุมชนบางส่วนมีความรู้ความเขา้ใจต่อกระบวนการงานวิจยัแบบชุมชนเบ้ืองตน้แล้ว ผูน้ ําชุมชน ผูแ้ทน
เครือข่ายในพื้นท่ี หน่วยงาน/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีความพร้อมในการสนบัสนุนการทาํงานวจิยัของชุมชน 
 2.1.5 ออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูล   
 การวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมโดยปรับกระบวนการจากงานวิจยัไทบา้นท่ี
มุ่งเนน้ชาวบา้นเป็นนกัวจิยั คณะทาํงานเป็นเพียงผูช่้วยนกัวจิยั ซ่ึงการออกแบบการวิจยัน้ี 1.ออกแบบร่วมกบั
ชุมชน 2.การสังเคราะห์โครงการวจิยัในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและพื้นท่ีชุ่มนํ้ ากบั
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อวิถีชีวิต ความรู้ ความมัน่คงทางอาหารจากท่ีดินพื้นท่ีชุ่มนํ้ า 3.การจดัทาํแนวเขตท่ี
ชดัเจนของท่ีดินสาธารณะของชุมชน เพื่อนาํขอ้มูลต่าง ๆ ไปผลกัดนัเชิงนโยบาย อีกทั้งการวิจยัน้ีเน้นการ
พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัทอ้งถ่ินให้มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการติดตามการเปล่ียนแปลง 
และพฒันาลุ่มนํ้าอิงอยา่งย ัง่ยนืในนามสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง 4. การส่ือสารภายในชุมชนและสาธารณะผา่น
การจดัทาํสารคดี คลิปสั้ น หรือเอกสารอย่างง่าย ท่ีจะส่ือสารงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นการอธิบายตาม
หลกัความรู้ทอ้งถ่ิน     
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2.2 ช่วงด าเนินโครงการ  
 2.2.1 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับทีมวิจัย  
 ทีมวจิยัทอ้งถ่ิน ไดจ้ดักิจกรรมประชุมช้ีแจงโครงการ ณ บา้นพ่อหลวงวิชาญ ภิวงษ ์บา้นห้วยสัก หมู่
9 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย มีเขา้ร่วมทั้งหมด 15 คน ประกอบดว้ย ทีมวิจยั ทีมกลาง และ
ชาวบา้น การประชุมคร้ังน้ีไดรั้บเกียรติจากท่ีปรึกษาโครงการมาร่วมพูดคุย เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ทาํโครงการคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาโครงการไดก้ล่าวเนน้ย ํ้าเก่ียวกบัการทาํงานวิจยัคร้ังน้ีวา่ งานวิจยัไม่ใช่ทาํเพื่อจบ
ไปโดยท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไรเลย แต่งานวจิยัตอ้งทาํเพื่อยกระดบัองคค์วามรู้ของชาวบา้นท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อ
ใชต่้อสู้กบัความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดว้ย ดงันั้นการทาํงานวิจยัตอ้งวางแผนร่วมกนัเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุม 
 หลงัจากนั้นทีมวจิยัไดร่้วมกนัออกแบบงานวจิยั เน่ืองจากเดิมไดว้างพื้นท่ีศึกษาไดว้างไว ้17 หมู่บา้น 
แต่เน่ืองด้วยระยะเวลาดาํเนินโครงการมีจาํกัดจึงหารือกนัว่าจะลดพื้นท่ีเป้าหมายลง โดยเลือกพื้นท่ีท่ีมี
สถานการณ์ปัญหาและยงัไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล จึงเสนอใหต้วัแทนพื้นท่ีนาํเสนอขอ้มูลพื้นท่ีของตวัเอง 
จากการสะทอ้นขอ้มูลพื้นท่ี ทีมวิจยัจึงมีมติร่วมกนัวา่ ควรเลือกพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
ซ่ึงครอบคลุม 5 หมู่บา้นคือ บา้นยางฮอม หมู่ 8 หมู่12 และหมู่ 17 บา้นห้วยสัก หมู่ 9 และหมู่ 15 โดยเลือก
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูเ้ล้ียงววั เล้ียงควายจาํนวน 18 ราย เน่ืองจากกาํลงัเผชิญขอ้พิพาทกบับริษทัเอกชน
ขนาดใหญ่มาอย่างยาวนานรวมถึงยงัไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้กําหนดพื้นท่ีป่าสาธารณะ
ประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก เป็นพื้นท่ีเป้าหมายในศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัคร้ังน้ี 
 สุดทา้ย ทีมวิจยัและทีมกลาง ไดร่้วมกนัออกแบบประเด็นศึกษาเพื่อทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
สรุปเสนอใหมี้การเก็บ 7 ประเด็น คือ1.สาํรวจขอ้มูลสถานภาพของป่าชุ่มนํ้ าในตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล 
จงัหวดัเชียงราย ทั้ง 17 หมู่บา้น  2.ทาํขอ้มูลประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานชุมชนบา้นห้วยสัก หมู่ 9 3.ประวติั
ความเป็นมาของพื้นท่ีชุ่มนํ้ า ลําดับเหตุการณ์ต่าง ๆของพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก               
4. ความสาํคญัของพื้นท่ีชุ่มนํ้ าต่อชุมชน เช่น เร่ืองการใชป้ระโยชน์ตอ้งหากลุ่มเป้าหมายให้ได ้5.ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆท่ีป่าชุ่มนํ้ าผืนน้ีกาํลงัเผชิญอยู ่6.การบริหารจดัการป่าชุ่มนํ้ าโดยชุมชน 7.ภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัท่ีจะส่งผลต่ออนาคต เช่นขอ้ขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นห้วยสักกบับริษทัซีพี  และ 8. เศรษฐกิจ
ชุมชนและรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากป่าชุ่มนํ้า 

2.2.2 การอบรมกระบวนการเก็บข้อมูลวิจัย 
 ทีมนกัวิจยัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การพฒันาศกัยภาพการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ศาลาประชาคมจาํปูดิน 
ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 40 คน การเขา้ร่วมอบรมคร้ังน้ีทีมวิจยัได้
เรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการเก็บขอ้มูลวิจยัเบ้ืองตน้ เพื่อนาํมาปรับใช้ในการเก็บขอ้มูลวิจยัในพื้นท่ีตวัเอง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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การทาํงานวจิยัเบ้ืองตน้ 
 1. ถา้มีการดาํเนินงานวิจยัตอ้งช้ีแจงให้ชาวบา้นทราบวา่ท่ีดินชุมชนถา้เราไม่ดาํเนินการอะไรเลยจะ
ได้รับผลกระทบแน่ ๆไดรั้บผลกระทบอะไรบา้ง คือ หน่ึงพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ประกาศไปแลว้ถูก
ประกาศทบัจริงหรือไม่ตอ้งไปดูขอบเขตให้ชดัวา่พื้นท่ีตอนน้ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์จริง ๆมีเท่าไหร่ 
ของบริษทัเท่าไหร่ ของชาวบา้นมีเท่าไหร่ สองส่วนท่ีมีเอกสารเอาไปขายให้ทุนแลว้จะส่งผลกระทบอยา่งไร 
สามจากน้ีพื้นท่ีชุ่มนํ้าถา้ยงัไม่ยกระดบัหรือข้ึนทะเบียนไวจ้ะเป็นอยา่งไร แลว้ชุมชนตอ้งทาํอะไรบา้ง 
 2. ขอ้มูลท่ีควรเก็บ คือเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัปีพ.ศ.2500 วา่ชาวบา้นทาํอะไรบา้ง การหากินในอดีต
กบัปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เม่ือบริษทัCP เขา้มาดาํเนินการวนพื้นท่ีท่ีผา่นมา กลุ่มไหนบา้งท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 
กระทบอยา่งไรบา้ง คาํนวณเป็นเงินเท่าไหร่ แลว้พื้นท่ีชุมชนน้ีจะพฒันาเป็นพื้นท่ีสําคญัของชุมชน เช่นทาํ
เป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทาํเป็นศูนยเ์รียนรู้สําคญัจะทาํได้ไหม ชุมชนจะยกระดับพื้นท่ีน้ีเร่ืองอะไร 
สุดทา้ยค่อยมาพูดถึงเร่ืองกฎหมายท่ีจะเขา้มาจะเขา้มาแกไ้ขอย่างไรเร่ืองอะไรบา้งอนัน้ีเป็นส่วนของตวับท
กฎหมายท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้งในระยะต่อไปหลงัจบงานวจิยัคร้ังน้ี 

ตอ้งนึกเป็นขั้นๆ ตั้งเป้าหมาย กาํหนดขั้นตอน เช่น  
1. มีทีมวิจยัท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยผูน้าํ เยาวชน ผูห้ญิง ผูรู้้แต่ละมิติเฉพาะดา้น และทีมตอ้งมี

ส่วนร่วมในงานวจิยั 
2. ขยายทีมสู่ชุมชนเพื่อสร้าง ความเขา้ใจชุมชนตวัเองและคนในชุมชน อาจจะมีการทาํประชาคม

ชาวบา้น เพื่อรับรองสิทธิผลประโยชน์ส่วนร่วม ผลกระทบท่ีจะเกิดในอนาคต  
3. เก็บขอ้มูล ความเป็นมาทั้งหมด ความเป็นมาของท่ีดิน ความเป็นมาของสภาพท่ีดินท่ีเปล่ียนไป 

ซ่ึงขอ้มูลตอ้งมาจากหลายกลุ่มในชุมชน  
4. แลว้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกมีอะไรบา้ง ประโยชน์ท่ีเอ้ือในอนาคตจะ

ย ัง่ยนือยา่งไร 
5. การนาํเสนอจากขอ้คน้พบจากงานวจิยัในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
6. ขอ้มูลท่ีไดน้าํไปสู้เร่ืองกฎหมาย และขอ้เสนอเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนัในดา้นใดบา้ง 
7. รณรงคด์า้นกฎหมายดา้นกลไกต่าง ๆ ทั้งดา้นกลไกสิทธิมนุษยชน และกฎหมายส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงคือ 

ทาํอยา่งไรจะปลอดภยั สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อไม่เดียวดาย และตอ้งรู้ยุทธศาสตร์ของนายทุน ตอ้งทบทวน
เพื่อความปลอดภยั เราไม่อยากใหใ้ครถูกคุกคามเร่ืองการต่อสู้ท่ีดินกรณีพิพาทกบับริษทัเอกชน และท่ีสําคญั
งานวจิยัตอ้งตอบคาํถามวจิยั และเป้าหมายของงานวิจยัตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของชุมชน เราจะไปเก็บ
อะไรและไดอ้ะไรมา การเก็บขอ้มูลตอ้งเก็บให้คลอบคลุม เก็บทั้งภาพถ่าย เสียง ตวัคนท่ีสะทอ้นออกมา 
ชุมชนมีแอคชัน่อะไร เร่ืองรายงานผลตอ้งเขียนใหไ้ดว้า่ผลท่ีไดมี้อะไร แลว้วเิคราะห์ผลจะเป็นอยา่งไร  
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ขั้นตอนการทาํวจิยั 
1. ลงมาทาํอะไรตอ้งช้ีแจงต่อผูใ้หข้อ้มูลไดรั้บรู้ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน จดักิจกรรมท่ีเอ้ือใหห้ลายกลุ่มมีส่วนร่วม 
3. ตอ้งจดบนัทึกอยา่งละเอียด จบัประเด็นใหไ้ด ้บนัทึกเสียง ถ่ายภาพโดยวธีิการคือ ถามอะไรไป ได้

คาํตอบอะไร  
4. ส่ิงท่ีจะไดคื้อการลงไปศึกษาและดูพื้นท่ีป่า การทาํแผนท่ีชุมชน และการสัมภาษณ์ประวิติศาสตร์

ชุมชน 
5. เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย การทาํแผนท่ีชุมชนเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของชุมชน การพูดคุยกบัชาวบา้น

โดยใชว้ธีิการโฟกสักรุ๊ป ใชว้ธีิการถามแบบมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดม้าซ่ึงคาํตอบ การถ่ายภาพ การอดัเสียง
สัมภาษณ์เก็บขอ้มูล และการสัมภาษณ์แบบนกัวิจยั เช่นการวางกรอบก่อนลงสัมภาษณ์ การพูดคุยแบบมี 
time line เนน้ช่วงเวลาต่างๆท่ีสาํคญั  

6. นาํเสนอขอ้มูลท่ีไดต่้อชุม จากการเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมคร้ังน้ีนอกจากทีมวจิยัจะไดห้ลกัการและ
วธีิการเก็บขอ้มูลวิจยัแลว้ ยงัทาํให้ทีมไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชนบา้นห้วยสักมาใชใ้นงานวิจยัร่วมดว้ย ไม่
วา่จะเป็นประเด็นประวติัศาสตร์ชุมชน แผนท่ีชุมชน และการลงศึกษาพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ด
ป่าแฝก แต่อย่างไรก็ตามหลงัจากอบรมคร้ังน้ีทีมวิจยัได้ลงเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในอีกในหลาย
ประเด็น 

2.2.3 ลงเก็บข้อมูล 
 ก่อนการลงเก็บขอ้มูล ทีมวิจยัไดร่้วมพูดคุยกบัชาวบา้นในพื้นท่ีเก่ียวกบัประเด็นท่ีจะตอ้งลงเก็บ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อให้ชาวบา้นช่วยแนะนาํว่าเราควรลงไปคุยกบัใครบา้ง เวลาไหน ช่วงลงเก็บขอ้มูลวิจยัท่ี
ผา่นมา เบ้ืองตน้ทีมวจิยัไดใ้ชว้ธีิการหลกั 3 วธีิ คือ  วธีิการแรก ทีมจะลงไปพูดคุยกบัผูใ้หข้อ้มูลสําคญัถึงบา้น 
โดยเบ้ืองตน้ทีมวจิยัใหผู้น้าํในชุมชนเป็นคนช้ีกลุ่มเป้าหมายใหก่้อน เช่น ตอ้งการรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ชุมชน
ตอ้งไปหาคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน มีใครบา้ง แลว้ใครท่ีสะดวกคุยกบัเราก็ลงไปพูดคุย วิธีการท่ีสอง คือการ
พูดคุยสนทนากลุ่มยอ่ย(Focus Group) ช่วงแรกทีมวิจยัไดล้งไปเก็บขอ้มูลในประเด็นประวติัศาสตร์ชุมชน 
ทีมวจิยัไดช้วนคนเฒ่าคนแก่มาร่วมพูดคุย จากท่ีไปพูดคุยรายคนแลว้ ขอ้มูลท่ีไดก้็นาํมาถามซํ้ าอีก ให้คนเฒ่า
คนแก่ช่วยกนัตรวจสอบขอ้มูล เน่ืองจากจะมีความคลาดเคล่ือนเร่ืองปีพ.ศ. หรือบางคนอาจจาํได้ บางคน
อาจจะจาํไม่ได ้การมาร่วมพูดคุยกนัจะช่วยใหส้ามารถร้ือฟ้ืนความหลงัได ้วธีิการท่ีสาม คือการลงเดินสํารวจ
และทาํแผนท่ีเดินดิน แผนท่ีชุมชน แผนท่ีทรัพยากร  

ลงเก็บขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
1. ลงพูดคุยกบัคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ในประเด็นประวติัศาสตร์ชุมชน การก่อตั้งชุมชน และการ

อพยพเคล่ือนยา้ยท่ีอยูข่องคนในสมยัก่อน  
2. ลงพูดคุยกับคนหาปลา หาผึ่ง หาต่อ หาไส้เดือน ในประเด็นการเข้าไปใช้ประโยชน์และ

ความสาํคญัของป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
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3. ลงไปพูดคุยกบันายแสวง อุตมา ครูใหญ่ในอดีต เพื่อพูดคุยถึงประเด็นการก่อตั้งโรงเรียน และ
บอกเล่าถึงเร่ืองราวการเรียนการสอนในสมยัก่อน 

ลงเก็บขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่มยอ่ย(Focus Group) 
1. โฟกสักรุ๊ปกลุ่มคนเล้ียงววั เล้ียงควาย เพื่อให้เห็นถึงการเขา้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสาธารณะ

ประโยชน์กอ้ดป่าแฝกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กลุ่มคนเล้ียงววั เล้ียงควายเป็นกลุ่มท่ีเห็นถึงการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับป่า และยงัเป็นกลุ่มหลกัท่ีร่วมกนัต่อสู้เม่ือมีสถานการณ์ปัญหาเกิดข้ึนในพื้นท่ีป่ากับ
บริษทัซีพี การโฟกสักรุ๊ปกบักลุ่มผูเ้ล้ียงววั เล้ียงควายคร้ังน้ี ทาํให้ทีมวิจยัมองเห็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะเขา้
ไปทาํงานร่วมและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมต่อ เน่ืองจากกลุ่มมีการตั้งข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม มีสมาชิกในกลุ่มท่ี
หลากหลาย และเป็นกลุ่มคนหลกัท่ีมีความเก่ียวขอ้งและมีส่วนไดส่้วนเสียในการร่วมปกป้องพื้นท่ีเล้ียงววั 
เล้ียงควายในชุมชนโดยตรง ทีมวจิยัจึงพยายามดึงสมาชิกในกลุ่มผูเ้ล้ียงววั เล้ียงควาย มาเป็นทีมวิจยั และเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัดว้ย นอกจากนั้นยงัมีการเสนอแต่งตั้งนกัวจิยัเพิ่มเติมโดยเนน้กลุ่มผูห้ญิง 

2. โฟกสักรุ๊ปกลุ่มผูสู้งอายุ เพื่อให้ผูสู้งอายุมาช่วยกนันึกถึงเร่ืองราวในอดีตและร่วมกนัถกเถียงใน
ประเด็นต่าง ๆ การโฟกสักรุ๊ปคร้ังน้ีทีมวิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีลงเก็บคร้ังแรกมารีเช็คขอ้มูลร่วมดว้ย เพื่อป้องกนั
ความผดิพลาดและความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 

3. โฟกสักรุ๊ปกลุ่มผูน้าํและผูช่้วย เพื่อทาํแผนท่ีชุมชน  
4.โฟกสักรุ๊ปกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าโดยโฟกสัไปท่ีกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าจากหนองไคร้ไหวเป็นหลกั ท่ีเลือกหนองไคร้

ไหวเป็นหลกัเน่ืองจากเป็นหนอกนํ้าธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดและชาวบา้นใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด การเก็บขอ้มูล
กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าคร้ังน้ีทีมวิจยัไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกาํหนดพื้นท่ีในรัศมี500เมตรวดัจากหนอกไคร้ไหว
ออกมาในรัศมีดังกล่าว การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีทาํให้เราทราบใน 3 ประเด็นหลกัคือ หน่ึงประเด็นการใช้
ประโยชน์จากหนองไคร้ไหว สองประเด็นรายไดจ้ากการทาํนา และสามประเด็นเร่ืองความสําคญัและการ
เสียผลประโยชน์เม่ือไมมี่หนองไคร้ไหวหรือเม่ือไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากหนองไคร้ไหว เป็นตน้ 

5.ทาํแผนท่ีเดินดิน สํารวจชุมชน และดูสถานท่ีสําคญัในหมู่บา้น การลงพื้นท่ีสํารวจสถานท่ีสําคญั
ในหมู่บา้นนั้น ทีมวิจยัได้ให้ผูน้ ําชุมชนเป็นผูน้าํในการเดินสํารวจ โดยเบ้ืองตน้ทีมวิจยัได้จบัพิกดัพื้นท่ี
สาํคญัๆไว ้เพื่อนาํไปทาํแผนท่ีชุมชนในลาํดบัต่อไป 
 2.2.4 ร่วมผลักดันชุมชน  

ใหค้นในชุมชนเกิดความสนใจและเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมระดบัเครือข่าย ทั้งเครือข่าย
ป่าชุ่มนํ้าตาํบลยางฮอม และเครือข่ายสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง  
 2.2.5 กิจกรรมวางแปลงส ารวจชนิดพันธุ์และปริมาณคาร์บอนในป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อด ป่า
แฝก  

โดยใช้กระบวนการทาํการศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนของป่าชุ่มนํ้ าชุมชน เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการ
วางแผนจดัการอย่างย ัง่ยืนต่อไป การศึกษาคร้ังน้ีโดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตวัอย่างแบบจาํแนกชั้นโดยท่ี
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ชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้แบ่งพื้นท่ีสํารวจตามโซนตามความเด่นของสังคมพืช โดยทาํการวางแปลงสุ่ม
ตวัอยา่งถาวรขนาด 20 X 50  เมตร (พื้นท่ีสาํรวจแปลง 1,000 ตรม.) จาํนวน 3 แปลง 
 2.2.6 เวทีคืนข้อมูลชุมชน โดยจดัทาํเอกสารรายงานและจดัเวทีนาํเสนอขอ้มูลต่อชุมชนโดยเชิญ
ตวัแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน นกัวจิยั และท่ีปรึกษาโครงการเขา้รับฟังการนาํเสนอขอ้มูลขอ้คน้พบ ร่วม
ถึงแลกเปล่ียนและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
2.3 เครื่องมือและกระบวนการวิจัย 

2.3.1 การลงพื้นท่ีเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย 
  เร่ิมตน้จากทีมวิจยัลงไปพูดคุยกบัผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วย เพื่อให้ช่วยช้ีเป้าหมายคนท่ีสามารถให้
ขอ้มูลกบัทีมวิจยัได ้จากนั้นผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย จะเป็นคนพาทีมวิจยัลงไปพบกลุ่มเป้าหมายก่อนเพื่อไปช่วย
แนะนาํวา่มาทาํอะไร   
              2.3.2  แบ่งประเด็นเพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญและประเด็นที่จะท าการสนทนากลุ่มย่อย 

การเก็บขอ้มูลรอบแรก ทีมวิจยัไดว้างแผนลงเก็บขอ้มูลใน 3 ประเด็นหลกั ประเด็นแรกเก็บขอ้มูล
บริบทชุมชนและประวติัศาสตร์ชุมชน ประเด็นท่ีสองเก็บขอ้มูลลาํดบัเหตุการณ์ สถานการณ์ปัญหา และการ
ต่อสู้ของชาวบา้น ประเด็นท่ีสามความสาํคญัและการใชป้ระโยชน์จากป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
ทีมวจิยัไดล้งไปพูดคุยกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีตวัอยา่งประเด็นสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1.ชุมชนตั้งมาก่ีปีแลว้ 
2.อพยพมาจากไหน ใครเป็นกลุ่มคนท่ีพามาเป็นกลุ่มแรก 
3.ช่วยลาํดบัเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนใหฟั้งหน่อย โรงเรียน วดั ถนน และนํ้าประปา เขา้มาตอนไหน 
4.ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือของบา้นเราเป็นแบบไหน แลว้ใน12เดือนเราทาํอะไรกนับา้ง 
5.อาชีพหลกัตั้งแต่อดีตทาํอะไร และปัจจุบนัทาํอะไร 
6.เขา้ไปใชป้ระโยชน์ในป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก เขา้ไปใชป้ระโยชน์อะไรในรอบ1ปี  
7.กลุ่มคนเล้ียงววั เล้ียงควายมีใครบา้ง ววัควายทั้งหมดมีก่ีตวัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เส้นทางท่ี

นาํไปเล้ียงในป่าไปเส้นทางไหนทาํไมตอ้งไปเล้ียงบริเวณนั้น ช่วงเวลาท่ีปล่อยววั ปล่อยควายไปเล้ียงในป่า
ไปเล้ียงช่วงไหน 

8.สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร เกิดจากอะไร เกิดข้ึนช่วงไหน แลว้ชุมชนเราตอ้งสู้อยา่งไร 
 2.3.3 นัดกลุ่มเป้าหมาย และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลตามประเด็นท่ีวางไว ้

2.3.4 ท าแผนท่ีประกอบด้วยแผนท่ีป่าชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง แผนท่ีป่าชุ่มนํ้ าป่าสาธารณะ
ประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก แผนท่ีชุมชน เป็นตน้ 

2.3.5 การทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.3.6 ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ 
 อดัเสียงบทค่าวการก่อตั้งชุมชนบา้นหว้ยสัก 
 อดัเสียงบทค่าวการก่อตั้งโรงเรียนบา้นหว้ยสัก(ประชานุกูล) 
 ทาํคลิปวดีีโอสั้น 4 เร่ือง ดงัน้ี 1)วิถีคนกบัป่าบา้นห้วยสัก 2)ป่าชุ่มนํ้ าตาํบลยางฮอม  3)ช็อต

เด็ดเวทีคืนขอ้มูลชุมชน 4)TALKริมอิงคุยเร่ืองพรบ.ป่าชุมชน 
 สารคดี 1 เร่ือง “เร่ืองกระบวนการงานวิจยั โครงการแนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟู

พื้นท่ีชุ่มนํ้าของชุมชนทอ้งถ่ินในลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย” 
 2.3.7 การวางแปลงส ารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ในป่าก้อดป่าแฝก 
 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะวิจยัพร้อมทั้งชาวบา้นบา้นห้วยสัก ได้ดาํเนินการกิจกรรม
 สํารวจความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุในป่าสาธารณธประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก มีผูเ้ขา้ร่วมกวา่ 20 
 คน โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตวัอย่างจาํนวน 3 แปลง จากนั้นคณะวิจยัและชาวบา้นได้ทาํการ
 แบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นท่ีสํารวจออกเป็น 3 กลุ่ม หลงัจากเก็บขอ้มูลก็ไดมี้การสรุปผลเบ้ืองตน้และมี
 ขอ้เสนอจากชุมชนเบ้ืองตน้ถึงเร่ืองการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่า ห้ามทาํการตดัไมท้าํลายป่าเพิ่มจากเดิมเพื่อให้
 ตน้ไมไ้ดเ้ติบโต จากนั้นไดส้รุปผลการดาํเนินการเก็บเป็นขอ้มูล 
 
2.4 หลังการด าเนินการระยะที่ 1 
2.4.1 ไดท้าํการอปัเดทขอ้มูลพื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง  
2.4.2 โฟกสัพื้นท่ีเป้าหมายลงมาเป็นบา้นห้วยสักหมู่9 และหมู่15 เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ตาํบลยางฮอม และเป็นพื้นท่ีท่ีกาํลงัมีขอ้พิพาทกบับริษทัเอกชน (ซีพี) 
2.4.3 ทีมวจิยัมีมติเร่ืองการเพิ่มนกัวจิยัอยา่งเป็นทางการ โดยเพิ่มนกัวจิยัในชุมชนบา้นหว้ยสักเป็นหลกั 
2.4.4 ไดโ้ฟกสักลุ่มเป้าหมายหลกัในการทาํวิจยั เนน้กลุ่มผูเ้ล้ียงววั เล้ียงควายเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ี
ไดท้าํการตั้งกลุ่มข้ึนอย่างเป็นทางการ และเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนไดเ้สียโดยตรงในการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จาก
พื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
2.4.5 การเก็บขอ้มูลทั้งการโฟกสักรุ๊ปและจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั การสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่ม
ต่าง ๆ มองเห็นความสาํคญัของการทาํวจิยั ความสาํคญัของชุมชน และความสําคญัของทรัพยากรท่ีชุมชนได้
เขา้ไปใชป้ระโยชน์  
2.4.6 ชุมชนใหมี้ความสนใจท่ีจะร่วมผลกัดนัพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกมากข้ึน เพื่อป้องกนั
การลุกพื้นท่ีสาธารณะและป้องกนัพื้นท่ีจากนายทุน 
2.4.7 ดา้นการผลกัดนัให้ชุมชนเขา้ร่วมเครือข่าย คนในชุมชนเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัมากข้ึนจากตวัแทน
นกัวิจยัหลกัเพิ่มเป็นกลุ่มคนเล้ียงววัเล้ียงควาย คณะกรรมการหมู่บา้น ชาวบา้นท่ีทาํเกษตรรอบหนองนํ้ า 
กลุ่มคนเก็บหาของป่า และกลุ่มคนหาปลา นอกจากนั้นการเขา้ร่วมเครือข่ายของกลุ่มผูน้าํชุมชนและชาวบา้น
ไดใ้ห้ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมกบัสภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิง โดยสภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิงไดมี้มติรับรองในท่ี
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ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2563 รับรองสมาชิกเครือข่ายป่าชุ่มนํ้ าตาํบลยางฮอมเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสภา
ประชาชนลุ่มนํ้าอิงอยา่งเป็นทางการ  
 

2.5 การประสานความร่วมมือและการท างานร่วมกับภาคีต่างๆ  

 ชุมชนบา้นหว้ยสักหมู่ 9 และหมู่ 15  ก่อนการดาํเนินโครงการวิจยั ชาวบา้นทั้ง 2 หมู่บา้นไดร่้วมกนั

ต่อสู้และดาํเนินงานดา้นการดูแลรักษาพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ าในพื้นท่ีของตนเองโดยอาศยักลุ่มเล้ียงววั ควาย เป็น

กลุ่มหลกัท่ีใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีในการเจรจาต่อรองกบับริษทัเอกชนท่ีเขา้มาบุกรุกถือครองพื้นท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ของชุมชน ใชเ้วลายาวนานในการยืนยนัสิทธิการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินสาธารณะผืนดงักล่าวอยา่ง

ลาํพงัมาโดยตลอดกวา่ 20 ปี  

 เม่ือไดเ้ขา้ร่วมการดาํเนินงานวิจยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในคร้ังน้ี ทาํให้ชาวบา้นบา้นห้วยสักทั้งสอง

หมู่บา้นมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมกระบวนการงานวิจยัแบบชาวบา้น และไดร่้วมแลกเปล่ียนกบัเครือข่ายจาก

ภายนอกหลายๆเครือข่ายและองค์กรชุมชนท่ีทาํงานดา้นการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิงจากพื้นท่ีอ่ืนๆ 

เครือข่ายท่ีชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรม คือ เครือข่ายสภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิง 2.กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มนํ้ าบา้นบุญ

เรือง หมู่ 2 ตาํบลบุญเรือง อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 3.กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มนํ้ าบา้นป่าข่า ตาํบลป่าตาล 

อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย   

  “สภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง” เป็นการรวมตวักนัของชุมชนในลุ่มนํ้ าอิงตั้งแต่พื้นท่ีตน้นํ้ า กลางนํ้ า และ

ปลายนํ้ าในจ.พะเยาและเชียงรายตลอดความยาวกว่า 260 กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่แม่นํ้ าโขง   โดยก่อตั้งข้ึน

เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ภายใตแ้นวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการคิด วางแผน และ

จดัการ เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนํ้ าอิงทั้งดิน นํ้ า ป่า พื้นท่ีชุ่มนํ้ า 

สัตวน์ํ้า และสัตวป่์า ใหก่้อเกิดประโยชน์แก่คนทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื เท่าเทียม และเป็นธรรม 

วตัถุประสงคข์องสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรลุ่มนํ้าอิง 

2. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรลุ่มนํ้าอิง ทั้งสัตวน์ํ้า ป่าชุ่มนํ้า และทรัพยากรอ่ืนๆ  

3. สร้างรูปธรรมในการจดัการระบบนิเวศแม่นํ้าอิง 

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
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ยทุธศาสตร์ของสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง 

1) ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันากลไกและสถาบนัทอ้งถ่ิน (สภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง) 

     1. การพฒันาศกัยภาพแกนนาํและสมาชิก (โครงสร้าง/กรรมการ/คนรุ่นใหม่) 

     2. การขยายเครือข่าย (ภายใน/ภายนอก) 

     3. การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ และงานวจิยัทอ้งถ่ิน 

     4. การรณรงคเ์ชิงนโยบาย 

     5. การเช่ือมประสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     6. การสร้างและการพฒันาพื้นท่ีรูปธรรมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

     7. การพฒันาผูป้ระกอบการทางสังคม / วสิาหกิจชุมชน 

     8. การระดมทุน 

     9. การประชาสัมพนัธ์ และการส่ือสารสาธารณะ (ส่ือชุมชน/นกัข่าวนํ้าอิง) 

     10. การจดัสวสัดิการ และการพฒันาเป็นนิติบุคคล 

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการลุ่มนํ้าอิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.1) ยุทธศาสตร์ดา้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ 5 ประเด็น คือ การจดัการนํ้ า การจดัการป่าตน้นํ้ า การจดัการ

พื้นท่ีชุ่มนํ้า การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพนัธ์ุสัตวน์ํ้า และการจดัการท่ีดิน 

2.2) ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

2.3) ยทุธศาสตร์ดา้นสังคม 

 ชุมชนบา้นห้วยสักไดเ้ขา้ร่วมกบัสภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิง ดว้ยการเขา้ร่วมประชุมสภานาํเสนอกรณี

ปัญหาของพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ต่อสภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิงเพื่อให้ทางเครือข่ายไดรั้บ

ทราบและมีแนวทางการหนุนเสริมการต่อสู้ของชาวบา้น และไดเ้สนอชุมชนห้วยสักเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ

สภาประชาชนลุ่มนํ้าอิง 

 “ กลุ่มอนุรักษ์บา้นบุญเรือง ตาํบลบุญเรือง อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ” ชุมชนบา้นห้วยสัก

ในช่วงระหว่างการทาํงานวิจยั ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบวชป่าและการรับรางวลัของชุมชนบา้นบุญเรือง เพื่อ

แลกเปล่ียนประสบการณ์การต่อสู่ของชาวบา้นห้วยสักกบัประสบการณ์การต่อสู้ของบา้นบุญเรืองรวมถึง

การศึกษาดูงานการจดัเก็บขอ้มูลและโครงสร้างการจดัการรูปแบบคณะกรรมการ คระทาํงานของชาวบา้น

บา้นบุญเรืองเพื่นาํไปปรับใช้ในการต่อสู้ของชาวบา้นห้วยสักให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงเป็นภาคี

ร่วมกนัในระดบัชาวบา้นดว้ย 
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 “ กลุ่มอนุรักษป่์าชุ่มนํ้าบา้นป่าข่า ตาํบลป่าตาล อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ” ชุมชนบา้นห้วยสัก

ไดไ้ปร่วมแลกเปล่ียนศึกษาดูงานกิจกรรมการวางแปลงสํารวจความหลากหลายชนิดพนัธ์ไมแ้ละการเก็บกกั

คาร์บอนของชุมชนบา้นป่าข่า ซ่ึงเป็นหมู่บา้นใกลเ้คียงท่ีมีการดาํเนินงานดา้นการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าและ

การศึกษาขอ้มูล เพื่อเป็นเอกสารหลกัฐานในการแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ า ใน

คร้ังน้ีการศึกษาดูงานการวางแปลงสํารวจพนัธ์ุไมท้าํให้ชาวบา้นเรียนรู้ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล และวิธีการ

ศึกษาดังกล่าวมาวางแปลงสํารวจความหลากหลายและชนิดพนัธ์ุไม้ในพื้นท่ีสาธารณะป่าก้อดป่าแฝก 

นาํไปสู่ขอ้มูลชนิดพนัธ์ุไมท่ี้พบในพื้นท่ีรวมถึงขอ้มูลการเก็บกกัคาร์บอน ท่ีสาํคญัชุมชนบา้นหว้ยสักยงัเช่ือม

เครือข่ายระดบัชุมชนร่วมกบัชุมชนบา้นป่าข่า ในการทาํงานร่วมกนัต่อไป 
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บทท่ี 3 
บ้านห้วยสัก: วิถีชุมชนและการพึ่งพิงทรัพยากร 

 
 
3.1 ประวัติชุมชน 
 3.1.1 ท่ีตั้งและสภาพแวดล้อมต าบลยางฮอม 
 ตาํบลยางฮอม ตั้งอยู่อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย มีเน้ือท่ีทั้งหมด 82,625 ไร่แบ่งเป็นพื้นท่ีราบ 
37,281 ไร่ ภูเขาและป่าไม ้37,280 ไร่ พื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงในตาํบลยางฮอม 8,262 ไร่ มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ี
ราบเชิงเขาขนานไปกบัเทือกเขาดอยยาว และแม่นํ้าอิง โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบั ตาํบลหว้ยซอ้ ตาํบลบุญเรือง อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ทิศใต ้ติดกบั ตาํบลป่าตาล อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ตาํบลปอ อาํเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
ทิศตะวนัตก ติดกบั ตาํบลแม่ตํ๋า อาํเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย 
เดิมประชากรอพยพมาจากจงัหวดัน่าน แพร่ ลาํปาง มีชุมชนชาติพนัธ์ุหลายกลุ่ม เช่น ไทยพื้นท่ีราบ

(ไทยวน) ไทยล้ือ ชาวเขาเผ่ามง้ และเผ่าเยา้ ฯลฯ อาชีพหลกัคือทาํนา ทาํสวน การเดินทางเขา้สู่ตาํบลจาก
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ตามถนนสายเทิง-เชียงของ หมายเลข 1020 ระยะทาง 80 กม.และทางหลวง
หมายเลข 1152 สายเชียงราย-เวยีงชาย-พญาเมง็ราย-ขนุตาล ระยะทาง 62 กม. 

ตาํบลยางฮอมไดรั้บการยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางฮอม เม่ือปีพ.ศ. 2539  ปัจจุบนั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางฮอมไดรั้บการจดัตั้งเป็นเทศบาลตาํบลยางฮอม เม่ือปีพ.ศ.2551 โดยมีสมาชิก
สภาเทศบาลตาํบลยางฮอม จาํนวน 12  คน คณะผูบ้ริหารเทศมนตรีตาํบลยางออม มีจาํนวน 5 คน                 
มีนายอําโพน อโนราช เป็นนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม แบ่งเขตการปกครอง 21 หมู่บ้าน 
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ประกอบดว้ย   หมู่ท่ี 1 บา้นป่าบงนํ้าลอ้ม หมู่ท่ี 2 บา้นป่าแดง หมู่ท่ี 3 บา้นทุ่งศรีเกิด หมู่ท่ี 4 บา้นนํ้ าแพร่ หมู่
ท่ี 5 บา้นห้วยหลวง หมู่ท่ี 6 บา้นห้วยหลวงใต ้หมู่ท่ี 7 บา้นชมภู หมู่ท่ี 8 บา้นยางฮอม หมู่ท่ี 9 บา้นห้วยสัก 
หมู่ท่ี 10 บา้นใหม่พฒันา หมู่ท่ี 11 บา้นงามเมือง หมู่ท่ี 12 บา้นยางฮอม หมู่ท่ี 13 บา้นพญาพิภกัด์ิ หมู่ท่ี 14 
บา้นนํ้ าแพร่เหนือ หมู่ท่ี   15 บา้นห้วยสักเหนือ หมู่ท่ี 16 บา้นดงเจริญ หมู่ท่ี 17 บา้นยางฮอม หมู่ท่ี 18 บา้น
ชมภูใต ้หมู่ท่ี 19 บา้นนํ้าแพร่ใต ้หมู่ท่ี 20 บา้นหว้ยหลวงเหนือ หมู่ท่ี 21 บา้นป่าแดงใหม่ 

 
3.1.2 ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านห้วยสัก หมู่ 9 และหมู่ 15 
บา้นหว้ยสัก หมู่ 9 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ตั้งอยูบ่นท่ีราบเชิงเขาราดเอียงจาก

ทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตกเป็นแนวยาว มีลาํห้วยไหลผา่นหมู่บา้นหน่ึงสายช่ือ ลาํห้วยสักหลวง เป็นลาํห้วย
ท่ีมีตน้นํ้ ามาจากบนดอยยาว มีถนนสายใหญ่สายหลกัคือถนนหมายเลข 1020 เทิง-เชียงของ หมู่บา้นตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของท่ีว่าการอาํเภอขุนตาล ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอขุนตาล 6 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดั
เชียงราย 70 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากตวัจงัหวดัเชียงรายถึงหมู่บา้นประมาณ 1 ชัว่โมง     
โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกบับา้นยางฮอม หมู่8 และบา้นใหม่พฒันา หมู่10 
 ทิศตะวนัออก ติดกบับา้นหว้ยสักเหนือ หมู่15 
 ทิศใต ้ติดกบับา้นหว้ยหอ้ม หมู่13 ตาํบลป่าตาล อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 
 ทิศตะวนัออก ติดกบัแม่นํ้าอิง 
บา้นหว้ยสัก หมู9่ เป็นชุมชนดัง่เดิม ตั้งมานานกวา่ 100 ปี จากการสอบถามชาวบา้นเล่าวา่แรกเร่ิมเดิมทีพื้นท่ี
บริเวณก่อตั้งหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีรกร้าง ชาวบา้นกลุ่มแรกท่ีอพยพมานั้นมาจาก 2 ท่ีคือมาจากบา้นนาฮา้ 
บา้นนาแฮน อาํเภอเวยีงสา อาํเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน และอีกกลุ่มมาจากจงัหวดัลาํปาง โดยมีพ่อเฒ่าปุ๊ด แม่
เฒ่านอ้ย และพอ่อุย๊หนานสีมา อุทธิยา เป็นผูน้าํในการเดินทางโดยใชเ้ส้นทางลดัเลาะตามเชิงดอย จากอาํเภอ
นานอ้ย อาํเภอเวยีงสา มาถึงอาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ลดัเลาะตามดอยต้ิว เขา้บา้นสบขุ่น เร่ือยลงมาตามลาํ
ห้วยสาว ห้วยคาง ลาํนํ้ าควร ห้วยนํ้ าปุก เขา้สู่บา้นนํ้ าปุก อาํเภอปง ชาวบ้านบางส่วนได้ตั้งบา้นเรือนอยู่
ร่วมกบัชาวบา้นนํ้าปุก และบางส่วนไดเ้ดินทางต่อมายงั อาํเภอเชียงคาํ  และอาํเภอเทิง ลดัเลาะล่องลงมาตาม
ลาํนํ้าอิง และเขา้มาตั้งหลกัปักฐานท่ีบา้นห้วยสัก อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนั เหตุท่ีเลือกพื้นท่ี
แห่งน้ีเน่ืองจากมีลาํห้วยสายใหญ่ท่ีช่ือลาํห้วยสักไหลผา่นบริเวณดงักล่าวและมีท่ีราบลุ่มริมนํ้ าอิงกวา้งขวาง
จึงหยุดการเดินทาง ลงหลกัปักฐานสร้างท่ีพกับา้นเรือน อยู่อาศยัริมห้วย ใช้นํ้ าจากลาํห้วยในการอุปโภค
บริโภค  ในช่วงแรกมีจาํนวนครัวเรือนท่ีเดินทางร่วมกนัมา 7 ครัวเรือน แลว้มีชาวบา้นญาติพี่นอ้งจากบา้น
เดิม เดินทางตามมาสมทบเพิ่มข้ึนเป็น 31 ครัวเรือน และเพิ่มมากข้ึนจนถึงปัจจุบนั 
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“ อาํเภอปง  มีฐานะเป็นอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัพะเยา   เดิมเป็นก่ิงอาํเภอ เรียกว่า ก่ิงอาํเภอปง ข้ึนอยู่กบั 
อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัเชียงราย ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2456 ไดรั้บประกาศฐานะเป็นอาํเภอปง และได้โอนไป
ข้ึนกบั จงัหวดัน่าน ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2463 ไดเ้ปล่ียนช่ือจากอาํเภอปง เป็น อาํเภอบา้นม่วง และต่อมาเม่ือปี 
พ.ศ. 2486 กระทรวงมหาดไทย ไดป้รับปรุงทอ้งท่ีต่างๆทัว่ประเทศ ก็ไดเ้ปล่ียนช่ืออาํเภอบา้นม่วง มาเป็น 
อาํเภอปง อีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อใหต้รงกบัช่ือของตาํบลซ่ึงเป็นท่ีตั้งของท่ีวา่การอาํเภอปง   ต่อมาเม่ือวนัท่ี  19  
กุมภาพนัธ์  2496  กระทรวงมหาดไทย    ไดโ้อนพื้นท่ีการปกครองอาํเภอปง ข้ึนอยูก่บัจงัหวดัน่าน ไปข้ึนอยู่
ในเขตการปกครองของจงัหวดัเชียงราย อีกคร้ังหน่ึง เม่ือวนัท่ี  20  สิงหาคม   2520   ไดมี้พระราชบญัญติั
จดัตั้งจงัหวดัพะเยา  และไดโ้อนอาํเภอปง จากการปกครองของจงัหวดัเชียงราย ให้มาข้ึนอยูใ่นปกครองของ
จงัหวดัพะเยา จนถึงปัจจุบนั” 
 

 
ภาพแสดง : เส้นทางการอพยพของชาวบา้นบา้นหว้ยสักในอดีต 

 
 ท่ีมาของช่ือหมู่บา้นนั้นชาวบา้นสันนิฐานว่า คนสมยัก่อนคงตั้งช่ือหมู่บา้นตามสภาพแวดลอ้มใน
พื้นท่ี แต่ก่อนพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีเต็มไปดว้ยตน้สักขนาดใหญ่ พร้อมทั้งมีลาํห้วยสายสําคญัไหลผ่าน 
จึงตั้งช่ือหมู่บา้นวา่ “บา้นห้วยสัก” มีผูน้าํอยา่งเป็นทางการคนแรกช่ือนายแสน เนตรนนัชยั ตั้งหมู่บา้นอยา่ง
เป็นทางการเม่ือปีพ.ศ.2459 ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุคนเมือง(ไทยวน) อาชีพหลกัคือทาํนา  
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โครงสร้างผูน้าํและจาํนวนประชากร 
ตารางแสดง ลาํดบัรายช่ือผูน้าํ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ปีพ.ศ.ท่ีรับต าแหน่ง 
1 นายแสน เนตรนนัชยั พ.ศ.2459-2462 
2 นายใจ วฒิุ(หนานใจ วุฒิ) พ.ศ.2462-2475 
3 นายอุด อินเรือง พ.ศ.2475-2486 
4 นายยศ กิติวงั พ.ศ.2486-2500 
5 นายสาร ประเสริฐ พ.ศ.2500-2509 
6 นายขนัทะ สงสาร พ.ศ.2509-2516 
7 นายเจริญ ใจโน พ.ศ.2516-2518 
8 นายตา คาํใหม่ พ.ศ.2518-2524 
9 นายต๋าคาํ หลวงจินา พ.ศ.2424-2533 
10 นายดาํรงศกัด์ิ ไชยราช พ.ศ.2533-2535 
11 นายศรีวรณ์ คาํใหม่ พ.ศ.2535-2536 
12 นายมี อุทธิยา พ.ศ.2536-2540 
13 นายช่วย โปธิ พ.ศ.2540-2544 
14 นายสอน เมืองมูน พ.ศ.2544-2550 
15 นายศรีมูล วลิยั พ.ศ.2550-2557 
16 นายวชิาญ ภิวงศ ์ พ.ศ.2557-ปัจจุบนั 
 
ตารางแสดง จาํนวนประชากรและพื้นท่ี หมู่9 
ลาํดบั ขอ้มูล จาํนวน(คน/ครัวเรือน) 
1 จาํนวนครัวเรือน 312 ครัวเรือน 
2 จาํนวนประชากร 

-ชาย 426 คน 
-หญิง 409 คน 

835 คน 

3 จาํนวนท่ีอยูอ่าศยั 580 ไร่ 
4 จาํนวนท่ีนา 4,131 ไร่ 
5 แหล่งนํ้า 66 ไร่ 
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3.1.3 ระบบเครือญาติ 
นามสกุลท่ีเป็นนามสกุลเก่าแก่ ประกอบดว้ย 5 นามสกุลหลกั คือ เนตรนนัชยั อุทธิยา ระเรือง กิตติ

วงั และต๊ิปปะใจ ซ่ึงชาวบา้นคาดวา่นามสกุลดงักล่าวคงมาจากจงัหวดัน่านเป็นหลกัตามประวติัศาสตร์ชุมชน
นบัถึงปัจจุบนัลูกหลานของชาวบา้นหว้ยสัก เป็นรุ่นท่ี5 สามารถลาํดบัเครือญาติไดด้งัน้ี 

 

 
ภาพแสดง ตวัอยา่งผงัเครือญาติ นามสกุลภิวงศ ์ 

 
 ในดา้นความสัมพนัธ์อ่ืน ๆในชุมชน ชาวบา้นห้วยสัก หมู่9 มีบา้นพี่บา้นนอ้งท่ีชาวบา้นไปมาหาสู่
กนัและมีความสัมพนัธ์กนัทั้งทางตรงและทางออ้มคือ ชาวบา้นห้วยฮอ้ม และชาวบา้นในพื้นท่ีบนดอย คือ
บา้นมง้ ช่ือหมู่บา้นเดิมช่ือบา้นจาํผกัไผ ่ปัจจุบนัคือบา้นพญาพิภกัด์ิ ทั้งสองหมู่บา้นน้ีชาวบา้นจะมีความสนิท
ชิดเช้ือ ไปมาหาสู่กนั มีการแลกเปล่ียนอาหารซ่ึงกนัและกนัไม่วา่จะเป็นขา้ว พริก กระเทียม หอม ส้มโอ เป็น
ตน้ ชาวบา้นเป็นทั้งญาติและเป็นทั้งเพื่อนรักท่ีเรียกกนัวา่ “เส่ียว”  
 
 3.1.4 วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน 

ศาสนา 
 ชาวบา้นส่วนใหญ่นกัถือศาสนาพุทธ มีวดั 1 แห่ง ช่ือวดับา้นห้วยสัก ตั้งอยูห่มู่ท่ี 9 ตาํบลยางฮอม 
อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นวดัอย่างเป็นทางการ เม่ือปีพ.ศ.2475 โดยมีสถานภาพ
เป็นวดัตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.2505 ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ ปีพ.ศ.
2509  ก่อนจะยา้ยมาตั้งอยูใ่นท่ีปัจจุบนัแห่งน้ีวดัไดมี้การตั้งข้ึนอยา่งไม่เป็นทางการและไดย้า้ยท่ีตั้งวดัมาแลว้ 
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3 คร้ัง คร้ังแรกวดับา้นห้วยสักมีลกัษณะเป็นอารามตั้งอยูบ่ริเวณหอประชุม หมู่9ในปัจจุบนั มีพระประธาน
เก่าแก่ 1 รูป ต่อมาไดย้า้ยไปทางทิศใตข้องหอประชุม หมู่9 ซ่ึงอยูห่่างจากท่ีตั้งวดัคร้ังแรกประมาณ 600 เมตร 
จากนั้นไดท้าํการยา้ยมาตั้งอยูท่ี่ปัจจุบนัน้ี  

 
ภาพแสดง : วดัหว้ยสัก 

 
วดับา้นห้วยสัก เป็นวดัเก่าแก่และเป็นพื้นท่ีโบราณสถานท่ีสําคญั ชาวบ้านเล่าว่าหลายพื้นท่ีใน

หมู่บา้นจะมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ให้พบไม่ว่าจะเป็นดินก่ีกู่เก่า หมอ้เก่า ถว้ยชามเก่าแก่ แต่ไม่มีใคร
ทราบวา่วตัถุโบราณเหล่านั้นเกิดข้ึนในสมยัใด วดับา้นห้วยสักหลงัจากทาํการยา้ยมาแลว้ 2 คร้ัง ท่ีตั้งวดัใน
ปัจจุบนันั้นถูกบูรณาการมาจากฐานเก่าแก่ท่ีตั้งอยูแ่ต่เดิม ชาวบา้นเรียนวา่ “วดัฮา้ง” ชาวบา้นช่วยกนัพฒันา
และต่อเติมข้ึนมาจนเป็นวดับา้นห้วยสักในปัจจุบนั มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัรวม 10 ท่าน 
ประกอบดว้ย 1.อุย้หนานสี(ไม่ทราบนามสกุล) 2.อุย้หนานอุด อินเรือง 3.อุย้หนานยศ กิตติวงั 4.อุย้หนานสี 
ใจโน 5.นายวง ถาริยะ 6.นายใจ ใจจาํปา 7.นายเดช นนัชยั 8.นายอินคาํ วิลยั 9.หนานเกต และพระศรีวร กิตติ
เมธี เป็นเจา้อาวาสองคปั์จจุบนั มีพระ2 รูป เณร 5รูป จาํพรรษาอยู ่
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ภาพแสดง : วตัถุโบราณท่ีพบในพื้นท่ีบา้นหว้ยสัก และท่ีตั้งกู่ลอมพระเจา้ 
 

ความเช่ือ 
นอกจากชาวบา้นหว้ยสักจะนบัถือศาสนาพุทธแลว้ ชาวบา้นยงัมีความเช่ือเร่ืองผีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 

ไม่วา่จะเป็นความเช่ือเร่ืองผีเส้ือบา้น ผีพญาปู่ ผีเฮือน เป็นตน้ ผีเส้ือบา้นเป็นผีประจาํหมู่บา้น ชาวบา้นเช่ือวา่
เป็นผีท่ีคอยปกปักรักษาคนในหมู่บา้นให้อยูร่อดปลอดภยัไม่ให้มีส่ิงไม่ดีมาเขา้ใกล ้บริเวณท่ีหอผีเส้ือบา้น
ตั้งอยูน่ั้นชาวบา้นเรียกวา่ “หอเส้ือบา้น” ตั้งอยูบ่ริเวณซอย.1 ทิศตะวนัออกของโรงเรียนบา้นหว้ยสัก 
 



34 
 

 
ภาพแสดง : หอเส้ือบา้น บา้นหว้ยสัก 

 
นอกจากผีเส้ือบ้านแล้วยงัมีผีพญาปู่ซ่ึงเป็นผีประจาํตระกูล เม่ือคร้ังออกเดินทางเพื่ออพยพจาก

ชุมชนเดิมท่ีจงัหวดัน่าน ชาวบา้นไดเ้ชิญผขีองแต่ละตระกูลมาช่วยปกปักรักษา ดงันั้นในหมู่บา้นจะมีผีท่ีคอย
ปกปักรักษาในตระกูลของตวัเอง ซ่ึงผีตระกูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบา้นห้วยสักคือ ผีพญาปู่ รองลงมาคือ ผีเทวดา 
ดงันั้นในทุกปีชาวบา้นจะมีการเล้ียงผเีพื่อเป็นการขอขมา ชาวบา้นเรียกวา่ การเล้ียงปาง ซ่ึงประกอบดว้ยการ
เล้ียงปาง4 ปาง8 การเล้ียงผีเส้ือบา้น ชาวบา้นจะทาํการเก็บเงินเพื่อไปซ้ือของเซ่นไหวโ้ดยถือเอา 3 ปีไก่ 4ปี
หมู หมายถึงการเล้ียงเซ่นไหวผ้เีส้ือบา้น ปีท่ี1 ถึงปีท่ี 3 จะใชเ้คร่ืองเซ่นไหวเ้ป็นไก่ ปีท่ี 4 จะเปล่ียนเคร่ืองเซ่น
ไหวเ้ป็นหมู หมุนเวยีนแบบน้ีไปเร่ือยๆ  
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ตารางแสดง : วฒันธรรมประเพณีหลกัในหมู่บา้น รอบ 1 ปี 

เดือน เดือนภาคเหนือ ประเพณี หมายเหตุ 

มกราคม ส่ี เล้ียงผเีส้ีอบา้น ปาง4 
เล้ียงผพีญาปู่ ปาง4 

จะเก็บเงินของทุกครอบครัวเพื่อนําไป
จดัซ้ือเคร่ืองเซ่นไหวแ้ละจดัพิธีร่วมกนัทั้ง
หมู่บา้น 

กุมภาพนัธ์ หา้   

มีนาคม หก   

เมษายน เจด็ เล้ียงผเีฮือน 
วนักตญัํู 
ส่งเคราะห์บา้น 

 

พฤษภาคม แปด เล้ียงผเีส้ือบา้น ปาง8 
เล้ียงผพีญาปู่ ปาง8 

จะเก็บเงินของทุกครอบครัวเพื่อนําไป
จดัซ้ือเคร่ืองเซ่นไหวแ้ละจดัพิธีร่วมกนัทั้ง
หมู่บา้น 

มิถุนายน เกา้   

กรกฎาคม สิบ เขา้พรรษา  

สิงหาคม สิบเอด็   

กนัยายน  สิบสอง   

ตุลาคม เก๋ียง ออกพรรษา  

พฤศจิกายน ยี ่ ลอยกระทง  

ธนัวาคม สาม   
 

3.1.5 ระบบการศึกษา 
โรงเรียนบา้นห้วยสัก(ประชานุกูล) เดิมช่ือโรงเรียนประชาบาลตาํบลนํ้ าแพร่2 แรกเร่ิมก่อนจะตั้ง

เป็นโรงเรียนนั้นยงัไม่มีอาคารเรียน ท่ีตั้งโรงเรียนแห่งแรกตั้งอยูบ่ริเวณบา้นพ่อหนานวง ถาริยะริมลาํห้วยสัก
ทางทิศเหนืของตลาด (ในปัจจุบนั) ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียนซ่ึงเป็นเพิงมุงคา 1 อาคารมีนกัเรียน 12 
คน  ครู 1 คน เป็นการเรียนการสอนตั้งแต ป.1 ถึง ป.4 ทาํการเรียนการสอนไดร้ะยะหน่ึงก็ทาํการยา้ย
โรงเรียนไปยงับริเวณทุ่งนา(หลงัวดับา้นหว้ยสักในปัจจุบนั) ขณะนั้นมีตน้จามจุรี (ฉาํฉา)ขนาดใหญ่ให้ร่มเงา
ร่มร่ืน ชาวบา้นและครูช่วยกนัทาํท่ีพกัเล็ก ๆ หรือชาวบา้นเรียกวา่ “ปาง” ข้ึนมาเพื่อเป็นห้องเรียนใชใ้นการ
เรียนการสอน ระดบัชั้นเรียนสูงสุดช่วงนั้นสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีนกัเรียนประมาณ 100 คน 
ครูใหญ่คนแรกช่ือนายอินป๋ัน มหาวงสนนัท ์ครูคนท่ี2 ช่ือนายสินคาํ ลือชยั ครูคนท่ี3 ช่ือนายเลิศ เทพปศาล 
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โรงเรียนไดรั้บการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเม่ือปีพ.ศ.2481 ทั้งน้ีไดท้าํการเปล่ียนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียน
ประชาบาลตาํบลนํ้าแพร่2 เป็นโรงเรียนบา้นหว้ยสักประชานุกูล 

 
ภาพแสดง : อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยสักประชานุกูลหลงัแรก(ในอดีต) 

 
ภาพแสดง: อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยสักประชานุกูล หลงัท่ี2 (ในอดีต)  

สร้างข้ึนบริเวณเดิมของอาคารหลงัแรก 
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 ปีพ.ศ. 2498 นายแสวง งามสมบติั ครูใหญ่(ในขณะนั้น) พร้อมดว้ย นายยศ กิติวงั ผูใ้หญ่บา้นเห็นวา่
สภาพโรงเรียนคบัแคบไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน จึงไดร่้วมแรงร่วมใจกนัสร้างโรงเรียนแห่ง
ใหม่ โดยยา้ยจากพื้นท่ีหลงัวดัไปยงัท่ีตั้งโรงเรียนในปัจจุบนั 
 ปีพ.ศ.2504 นายแสวง อุตมา ภูมิลาํเนาเดิมบา้นดอนแกว้ ตาํบลกลางเวียง อาํเภอสา จงัหวดัน่าน 
สอบบรรจุเป็นขา้ราชการครู เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2504 ท่ีโรงเรียนบา้นตา้ตลาด ตาํบลตา้ อาํเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงราย และสอบเป็นครูใหญ่ตรี ได้บรรจุท่ีโรงเรียนบา้นห้วยสัก ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล 
จงัหวดัเชียงราย ไดช่้วยชาวบา้นในการพฒันาโรงเรียน วดั รวมไปถึงการพฒันาในชุมชนดา้นต่างๆ   
 โรงเรียนบา้นห้วยสักประชานุกูล มีนกัเรียนทั้งหมด 61 คน(ขอ้มูลวนัท่ี10 มิถุนายน 2562) สอน
ระดบัอนุบาลถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 มีครูทั้งหมด 6 คน ธุรการ 1 คน และนกัการภารโรง 1 คน มีนาย
ดาํรงค ์ปิกจุมปู เป็นผูอ้าํนวยการคนปัจจุบนั นอกจากมีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาแลว้บา้นหว้ยสักยงัมีศูนย์
พฒันาเล็กบา้นหว้ยสักร่วมดว้ยอีก 1 แห่ง  
 

 
ภาพแสดง: คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยสัก(ประชานุกูล)ปัจจุบนั 

 3.1.6 เศรษฐกิจชุมชน 
ยอ้นไปในอดีต ช่วงปีพ.ศ.2505 ภรรยาของครูแสวง อุตมา ไดเ้ปิดร้านขายของชาํในชุมชน ซ่ึงเป็น

ร้านขายของชําเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในชุมชน ขายสินคา้อุปโภค บริโภค และยงัเป็นร้านท่ีรับซ้ือ
ขา้วเปลือกกบัชาวบา้นในชุมชน เพื่อนาํไปขายต่อให้กบัพ่อคา้คนกลาง ช่วงแรกพ่อคา้คนกลางจะเขา้มารับ
ซ้ือเขา้เปลือกถึงหมู่บา้น และช่วงหลงัภรรยาของครูแสวงไดน้าํไปขายในตวัเมืองเชียงรายเอง ช่วงนั้นราคา
ขายขา้วเปลือกอยูท่ี่ราคาถงัละ3บาท ภรรยาของครูแสวง เล่าวา่ “แต่ก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านท านาเป็นหลัก 
ท าเพื่อกินเหลือกินหรือมีเหตุจ าเป็นค่อยเอามาขาย สมัยนั้นแม่ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวบ้าน กองรวมกัน
ไว้ในบ้านพักสูงถึงชั้นสอง โดยเฉพาะช่วงใดมีงานศพญาติพี่น้องเขาก็จะเอาข้าวมาขายเพื่อน าเงินไปจัดงาน
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ศพ” บา้นห้วยสักในอดีตไม่มีถนน ดงันั้นการขายขา้วจึงมาท่ีบา้นของครูแสวงเป็นหลกั ถือเป็นเป็นแหล่ง
เงินสดของชาวบา้นในยามจาํเป็น การเดินทางถือว่าลาํบากมากครูแสวงเม่ือถึงเวลาส้ินเดือนก็ตอ้งเดินเทา้
ตามทางเดินจากบา้นห้วยสักขา้มลาํนํ้ าอิงไปยงับา้นสบเปา เพื่อข้ึนรถคอกหมู ไปรับเงินเดือนท่ีจงัหวดั แต่
พอหลงัจากมีถนนลูกรังสายเทิง เชียงของ ครูแสวงก็มีจกัรยานป่ันไปรับเงินเดือนท่ีเทิง  

 จากขอ้มูลคาํบอกเล่าทาํให้เห็นวา่อาชีพหลกัของคนในหมู่บา้นสมยัก่อนคือการทาํนา ชาวบา้นเม่ือ
ทาํนาเก็บเก่ียวขา้วเสร็จ ก็จะนาํขา้วเปลือกบางส่วนไปขายกบัร้านของครูแสวง และบางครอบครัวท่ีมีล้อ
เกวียนก็จะนดัหมายเอาขา้วเปลือกไปขายท่ีตวัเมืองเชียงราย  ครอบครัวท่ีมีลอ้เกวียน ววั ควาย ก็จะช่วยกนั
บรรทุกขา้วเปลือกเดินทางร่วมกนั เหตุท่ีตอ้งเดินทางเป็นขบวนใหญ่หลายคนเพื่อความปลอดภยัของทรัพ
สินย ์ววั  ควาย และขา้วเปลือก เน่ืองจากในอดีตโจรปลน้ววั ควาย ทรัพสินยย์งัมีชุกชุมตลอดรายทาง การ
เดินทางจากบา้นหว้ยสักไปตวัเมืองเชียงรายใชเ้วลาเดินทางไปกลบั 2 วนั โดยตอ้งออกจากบา้นตั้งแต่เชา้มืด 
เทียมเกวยีนลดัเลาะตามทางขา้มลาํนํ้ าอิงไปทางทิศตะวนัตก มุ่งตรงไปท่ีบา้นทุ่งย ั้ง ตาํบลผางาม อาํเภอเวียง
ชยั จงัหวดัเชียงราย (ปัจจุบนั) ถึงบา้นทุ่งย ั้งยามเยน็ก็จะแวะพกัขบวนเดินทาง นอนพกัคา้งคืนท่ีน้ี 1 คืน รุ่ง
เชา้เดินทางต่อไปยงัตวัเมืองเชียงราย ขากลบัก็แวะนอนพกัคา้งคืนท่ีบา้นทุ่งย ั้ง อีก1 คืน รุ่งเชา้จึงเดินทางกลบั
บา้นห้วยสัก สินคา้ขา้วเปลือกเพียงอย่างเดียวท่ีชาวบา้นนาํไปขายเพื่อซ้ือสินคา้จาํเป็นเช่น เกลือ ปลาเค็ม 
และนํ้ามนัก๊าช  ท่ีเหลือชาวบา้นใชชี้วติพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั 

ชาวบา้นห้วยสัก หมู่9 เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายด้านอาชีพ คนในชุมชนประกอบอาชีพ
หมุนเวียนตามฤดูกาลทั้งทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ รับราชการ คา้ขาย และรับจา้งทัว่ไป เป็นตน้ อาชีพหลกัใน
ชุมชนคือทาํนา ส่วนมากชาวบา้นจะทาํนาปีไม่นิยมทาํนาปรังเน่ืองจากนํ้าไม่พียงพอต่อการเพาะปลูก ช่วงฤดู
การทาํนาปีก็อาศยัเพียงนํ้ าฝนเพื่อใช้ในการเพราะปลูก คนท่ีจะทาํนาปรังตอ้งทาํการสูบนํ้ าข้ึนมาเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มตน้ทุนชาวบา้นจึงไม่นิยมทาํกนั   

ปี 2547 เป็นตน้การทาํนาปรังมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมีเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวก
ในการทาํนา เช่นรถไถ ปุ๋ยยา และราคาขา้วท่ีขายไดร้าคาดี จึงทาํใหก้ารทาํนาปรังจึงมีคนทาํมากข้ึน นอกจาก
อาชีพทาํนาแล้ว ชาวบ้านทาํสวนประกอบด้วย สวนลาํไย เป็นหลัก ทั้ งน้ียงัมีหอมแดง กระเทียม และ
ยางพาราดว้ยเล็กนอ้ย ช่วงวา่งเวน้จากการทาํอาชีพหลกัอยา่งทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ชาวบา้นบางคนก็ไปทาํงาน
รับจา้งทัว่ไป เช่น เป็นกรรมกร ทาํงานช่างทั้งช่างไมแ้ละช่างปูน บางคนสร้างรายไดโ้ดยการหากินอยูก่บัป่า 
เช่นหาปลา หาผึ้ง หาตวัต่อ ชาวบา้นห้วยสักมีป่าสาธารณะประโยชน์อยูห่น่ึงแห่งคือ “ป่ากอ้ดป่าแฝก” เป็น
ป่าท่ีอยู่ติดแม่นํ้ าอิงชาวบา้นสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี ไม่เพียงแต่เป็นพื้นท่ีหากินของชาวบา้น
เท่านั้น ป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกยงัเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบา้นนาํววั ควาย เขา้ไปปล่อยเล้ียงในป่าแห่ง
น้ีดว้ย การเล้ียงววั เล้ียงควาย ถือเป็นอีกหน่ึงอาชีพของคนในชุมชนแห่งน้ี ดงัแผนภาพแสดง 
 



39 
 

 
  

3.1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
บ้านห้วยสัก หมู่9 ก่อนปีพ.ศ.2500 วิถีชุมชนยงัคงเป็นชุมชนดังเดิม ดํารงชีวิตโดยพึ่ งพา

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั ทรัพยากรหลกัท่ีชาวบา้นใชน้ั้นมีทั้งพื้นท่ีบนดอยและพื้นท่ีหล่ายอิง(เดิมพื้นท่ี
ทางการเกษตรของชาวบา้นห้วยสักจะอยูท่างฝากทิศตะวนัตกของแม่นํ้ าอิง)  แม่นํ้ าอิงเป็นแม่นํ้ าธรรมชาติ
สายหลกัท่ีสร้างประโยชน์ให้คนในชุมชนมากมาย ชาวบ้านอาศยัแม่นํ้ าอิงและพื้นท่ีหล่ายอิงเป็นแหล่ง
อาหาร และสร้างรายได ้ชาวบา้นสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ไดท้ั้งปี บา้นห้วยสักมีลาํห้วยท่ีสําคญัท่ีไหล
ผา่นหมู่บา้นหน่ึงสาย คือหว้ยสักหลวง ซ่ึงเป็นหว้ยท่ีมีตน้นํ้ามาจากดอยยาว ไหลรวมกนักบัลาํห้วยนอ้ยใหญ่ 
ชาวบา้นใชล้าํหว้ยสักหลวงเป็นทั้งนํ้ากินและนํ้าใช ้มีการขดุบ่อริมหว้ยเพื่อนาํนํ้ามาใชอุ้ปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือน ประกอบดว้ย3บ่อหลกัในหมู่บา้นคือ บ่ออุย้อ่ิน บ่ออุย้ที และบ่อวดั เป็นตน้ 
 ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก เป็นป่าริมแม่นํ้ าอิงผืนหน่ึงมีขนาดกว่า2,000ไร่ ตั้ งอยู่
บริเวณบา้นยางฮอมในปัจจุบนั ดา้นการใชป้ระโยชน์นั้นชาวบา้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนัหลายหมู่บา้น 
เป็นผืนป่าชุ่มนํ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีหนองนํ้ าธรรมชาติกว่า10หนองประกอบดว้ย 1.หนองไคร้ไหว 2.
หนองแขง้ช้าง 3.หนองปลาขาว 4.หนองพ่อเฒ่าน้อยถา 5.หนองบึงหรือป๋ึง 6.หนองจอ้น 7.หนองหัวววั 8.
หนองข่วง 9.หนองโล ้10.หนองแซะ เป็นตน้ นอกจากนั้นพื้นท่ีป่ายงัเป็นทุ่งเล้ียงสัตวอ์ย่างดีของชาวบา้น 
ชาวบา้นนิยมนาํววั-ควาย เขา้ไปปล่อยไวใ้นป่า คนสมยัก่อนมีอาชีพหลกัคือทาํนา ดงันั้นการเล้ียงววั-ควายจึง
สาํคญั ทุกครอบครัวจะเล้ียงไวเ้พื่อใชง้าน นอกจากป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกแลว้ ยงัมีสวนป่าจาํ
ปูดินซ่ึงเป็นป่าท่ีผกูและยดึโยงกบัความเช่ือของคนในชุมชนและยงัมีตานํ้ าธรรมชาติไหลออกมาให้ชาวบา้น
ใชต้ลอดทั้งปี วิถีดัง่เดิมของชาวบา้นแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการดาํรงชีวิต แต่เม่ือ
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ชุมชนก็เร่ิมมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตแบบเดิมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิถีในปัจจุบนั
  

กราฟแสดงอาชีพหลักในชุมชน 

ท านา ท าสวน รับราชการ อื่นๆ 
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 หลงัปีพ.ศ.2500 เป็นตน้มาชาวบา้นตอ้งพบกบัการเปล่ียนแปลงทั้งทางธรรมชาติ และการเขา้มาของ
คาํวา่การพฒันา โดยมีลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในชุมชนบา้นหว้ยสัก ดงัน้ี 

ปีพ.ศ.2500 พื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝกถูกออกประกาศเป็นพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ จากท่ีใช่ร่วมกนัเร่ิมมีการเขา้จบัจองพื้นท่ีทั้งจากคนในชุมชนเองและจากนกัลงทุนภายนอก 

ปี พ.ศ.2506 ช่วงท่ีนายศาล ประเสริฐ เป็นผูน้าํชุมชน ไดมี้การสร้างถนนสายเทิง-เชียงของ บริษทัได
ม่อน(บริษทัรับเหมาสร้าง)ไดเ้ขา้มาเจรจากบัผูน้าํและชาวบา้นเพื่อขออนุญาตินาํหิน ทราย และยางมะตอยมา
พกัไวใ้นท่ีดินสาธารณะป่ากอ้ดป่าตึงดา้นทิศตะวนัออกของหมู่บา้นในปัจจุบนั ผูน้าํชุมชนและครูแสวง อุต
มา(ครูในขณะนั้น) ไดห้ารือร่วมกนัและมีมติอนุญาติให้บริษทัใช้พื้นท่ีสาธารณะแต่มีเง่ือนไขคือ1.บริษทั
จะตอ้งนาํรถแทรกเตอร์เขา้มาปรับทางจากถนนสายหลกัท่ีกาํลงัสร้างใหม่เขา้มาสู่หมู่บา้นเน่ืองจากถนนช่วง
นั้นมีเพียงทางเกวยีนเท่านั้นยงัไม่มีถนนใชส้ัญจร 2.ให้บริษทัปรับพื้นท่ีสนามโรงเรียนให้เรียบและกวา้งข้ึน 
ซ่ึงบริษทัรับทาํให้ตามขอ้ตกลง จึงมีถนนสายหลกัหน่ึงสายเกิดข้ึนในหมู่บา้นในช่วงนั้น ถนนสายแรกมี
ลกัษณะเป็นทางลูกรังความยาวจากปากทางถนนสายเทิงเชียงของถึงบริเวณหนา้โรงเรียน 

ปีพ.ศ.2509 ชุมชนประสบกบัปัญหาภยัธรรมชาติ นํ้าท่วม ซ่ึงเกิดจากนํ้ าในแม่นํ้ าอิงหนุนสูงเขา้ท่วม
พื้นท่ีทาํกินของชาวบา้น หลายครอบครัวไดรั้บความเสียหาย 

ปีพ.ศ.2510 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม(้ออป.)และเอกชน(บริษทัคา้ไม)้ เขา้มาตดัไมส้ักในพื้นท่ี
ออกไปเพื่อการพาณิชย ์จากเดิมพื้นท่ีบา้นห้วยสักเป็นพื้นท่ีท่ีมีตน้ไมป่้าสักขนาดใหญ่จาํนวนมากมีความ
อุดมสมบูรณ์ ตน้สักทั้งหมดท่ีมีอยูถู่กโค่นและชกัลากออกไปจนหมด 

ปีพ.ศ.2517 พืชเศรษฐกิจเร่ิมลุกเขา้มาในพื้นท่ีหมู่บา้น ชาวบา้นเร่ิมปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เร่ิมปลูก
ตน้ใบยาสูบเพื่อส่งโรงบ่ม ปลูกลาํไย และยางพารา มากข้ึน 

ปีพ.ศ.2518 ชุมชนประสบปัญหานํ้าป่าไหลหลากจากลาํหว้ยสัก  
ปี พ.ศ.2521 ไฟฟ้าเขา้มาถึงหมู่บา้น การไฟฟ้าและสาํนกังานท่ีดินไดเ้ขา้มาออกโฉนดท่ีดิน และนส.

3 ใหช้าวบา้นเพื่อทาํการต่อไฟฟ้าและเดินสายไฟ  
ปีพ.ศ.2523 รถไถนาแบบเดินตามเร่ิมเขา้มาในชุมชน บางครอบครัวขายววั ขายควายเพื่อนาํเงินไป

ซ้ือรถไถนาแบบเดินตาม 
ปีพ.ศ.2524 บริษทัเอกชนเร่ิมเขา้ในพื้นท่ี ทาํการกวา้นซ้ือท่ีดินกบัชาวบา้นทั้งท่ีมีใบเอกสารสิทธิ

ท่ีดินและไม่มีเอกสาร และเร่ิมเขา้ไปปรับพื้นท่ีเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ลาํไย ส้มโอ และส้มเขียวหวาน  
ปีพ.ศ.2528 พื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ถูกบุกรุกและแผว้ถางเพิ่มมากข้ึน ทาํให้พื้นท่ีป่าลดนอ้ยลง 

พื้นท่ีป่าชุ่มนํ้าท่ีมีตน้ข่อย ชุมแสง ขนาดใหญ่ถูกตดัแปรสภาพเป็นท่ีโล่งเตียน เพื่อทาํไร่ ทาํสวน และทาํท่ีนา
โดยเร่ิมจากการบุกรุกของของนายทุนบริษทัเอกชนและตามมาดว้ยชาวบา้นในพื้นท่ีบา้นยางฮอม และบา้น
หว้ยสัก 
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ปีพ.ศ.2530 ชาวบา้นเร่ิมทยอยขายววั ควาย เพื่อซ้ือรถไถนาแบบเดิมตามมากข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีเล้ียง
บริเวณป่าก้อดป่าแฝกเร่ิมลดลงเร่ือยๆ นอกจากนั้นยงัเกิดโรคระบาด และชาวบา้นบางส่วนนาํไปซ้ือส่ิง
อาํนวยความสะดวกใหก้บัตวัเอง 

ปี พ.ศ 2540 เม่ือประชากรเพิ่มข้ึน ชุมชนเร่ิมขยายตวัมากข้ึนจึงไดมี้การแบ่งการปกครองออกเป็น 2 
หมู่บา้น คือ บา้นหว้ยสัก หมู9่ และบา้นหว้ยสักเหนือ หมู่15 โดยไดท้าํการแบ่งการปกครองอยา่งเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2540 บา้นหว้ยสักเหนือ หมู่15 มีผูน้าํคนแรกช่ือนายยศ อินทรีย ์

ปีพ.ศ.2540 ชาวบา้นเร่ิมกลบัมาเล้ียงววั ควาย อีกคร้ัง ส่งผลใหว้วั ควาย ในชุมชนมีจาํนวนมากข้ึน 
ปี พ.ศ.2545 ระบบนํ้ าประปาเขา้มาถึงหมู่บา้น ซ่ึงก่อนหนา้นั้นชาวบา้นใช้นํ้ าบ่อประกอบดว้ย บ่อ

หว้ยสักหลวง และนํ้าบาดาลเป็นหลกั ปัจจุบนัใชป้ระปาภูเขาหว้ยสักหลวง และประปากลุ่มบ่อนํ้าต่ืนจาํปูดิน 
ปีพ.ศ.2547 เป็นช่วงท่ีชาวนาในหลายพื้นท่ีของลุ่มนํ้ าอิงเร่ิมทาํนาปรัง ทั้งพื้นท่ีลุ่มนํ้ าอิงตอนบน 

ตอนกลาง และตอนล่างแถบจงัหวดัเชียงราย และในชุมชนบา้นหว้ยสักเองก็เร่ิมทาํนาปรังกนัมากข้ึน 
ปีพ.ศ.2550 คนในชุมชนทาํนาปรังเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้มีการสูบนํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ

มากข้ึนเช่นกนั จนส่งผลกระทบใหแ้หล่งนํ้าธรรมชาติท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน  
 
3.2 ความส าคัญและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก  

ป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก เป็นป่าชุ่มนํ้าท่ีอยูบ่ริเวณริมนํ้าอิง ตั้งอยูบ่า้นยางฮอม หมู่8 ป่า
กอ้ดป่าแฝกในอดีต(ก่อนปีพ.ศ.2500) นั้นเป็นป่าผืนใหญ่เน้ือท่ีกวา่2,000 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีป่าท่ีอยูริ่มแม่นํ้ าอิง ช่วงนํ้ าเอ่อนองนํ้ าจะหนุนเขา้ท่วมพื้นท่ีจนเกิดเป็นนํ้ าท่วมหลาก
ทุกปี  ช่วงนํ้ าท่วมพื้นท่ีป่าจะเป็นช่วงท่ีปลาจากแม่นํ้ าอิงเขา้มาวางไข่ แร่ธาตุอาหารต่างๆ เขา้ไปทบัถมใน
พื้นท่ี ป่าลกัษณะเช่นน้ีจึงเป็นป่าท่ีมีความหลากหลายดา้นระบบนิเวศ ซ่ึงป่าลกัษณะเช่นน้ีจะถูกเรียกวา่เป็น 
“ป่าชุ่มนํ้ า” มีหนองนํ้ าท่ีสําคญัในพื้นท่ีป่าคือ “หนองไคร้ไหว” และหนองนํ้ าขนาดกลางและขนาดเล็กอีก 7 
หนองนํ้า 
 ลกัษณะสําคญัของป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝกนั้นคือพื้นท่ีป่าจะมีทั้งส่วนท่ีนํ้ าท่วมถึง
และนํ้าท่วมไม่ถึงในช่วงนํ้าหลาก ตน้ไมห้ลกัท่ีพบในป่าจะเป็นตน้ข่อยและตน้ชุมแสง เป็นตน้ ส่วนดา้นการ
ใชป้ระโยชน์นั้นชาวบา้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งปี ทั้งเป็นพื้นท่ีหากินทั้งหาปลา หาพืชอาหารตามฤดูกาล 
หาตวัต่อ หาผึ้งฯลฯ สร้างรายไดใ้ห้ครอบครัวและชุมชน เป็นพื้นท่ีเล้ียงววั เล้ียงควายในช่วงทาํนา ชาวบา้น
เล่าวา่  

“อาชีพหลักของคนในชุมชนคือท านา ดังนั้นการเลี้ยงวัว-เลี้ยงควายจึงถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของ
คนในชุมชน เราเลี้ยงเพื่อใช้งาน ป่าก้อดป่าแฝกจึงเป็นพื้นที่ส าคัญเพราะทุกคนจะน าวัว ควาย เข้าไปเลี้ยง
รวมกันที่นั่น ใครมีวัวมีควายก็จะไปช่วยกันท าคอก คอกที่ท าด้วยไม้ไผ่ ช่วยกันหาช่วยกันท าเสร็จแล้วก็น า
วัวน าควายเข้าไปปล่อยไว้ ช่วงการท านาทุกคนต้องปล่อยวัว ควาย ไว้ในป่า หลังการเก็บเกี่ยวจึงค่อยน าวัว 
ควาย ออกมาเลี้ยงตามทุ่งนา” 
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 ระบบการจดัการลอ้มร้ัว เล้ียงววั ควาย  
 ทุกคนท่ีมีววั ควาย ท่ีจะเขา้ไปเล้ียงในพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝกตอ้งช่วยกนัตดัไมม้าทาํร้ัวกั้น กนัไม่ให้ววั 
ควาย ทั้งหมดของทุกคน เพื่อไม่ให้ววั ควาย หลุดออกไปทาํลายพืชผลทางการเกษตร นาขา้ว ของชาวบา้น
โดยรอบพื้นท่ีโดยมีกฎกติการ่วมกนัดงัน้ี หว่างวา 4 ตู ้5 คา้วต่อตวั เจา้ของววั ควาย จะตอ้งตดัไมม้าทาํเสา 
และร้ัวกั้น ต่อกนัให้รอบป่าโดยตกรงกนัเองว่าใครจะทาํร้ัวต่อจากใคร “หว่างวา 4 ตู ้5 คา้วต่อตวั” มี
ความหมายดงัน้ี  
 หว่างวา คือ ความกวา้งของเสาร้ัว  
 4 ตู ้คือ เสาร้ัว 4 อนั 
 5 ค้าว คือ ไมไ้ผร่ะแนงคาดระหวา่งเสาร้ัว 5 ลาํ 
 ตวัอยา่งเช่น มีผูเ้ล้ียง ววั ควาย ทั้งหมด 10 คน มีววั ควาย คนละ 10 ตวั จะตอ้งใชไ้มเ้สาร้ัวคนละ 40 
ตน้ ไมไ้ผร่ะแนงคาดเสาร้ัว คนละ 50 ลาํ การลอ้มร้ัวทั้งหมด ใชเ้สาร้ัว 400 ตน้ ไมไ้ผร่ะแนงคาดร้ัว 500 ลาํ 
การลอ้มร้ัวจะช่วยกนัทาํโดยการเอาแรงกนั หรือทาํเองก็ได ้ตวัอยา่ง คือ  
นาย ก เร่ิมทาํแนวร้ัวเสาร้ัวท่ี 1 ถึงเสาท่ี 10 นาย ข ทาํร้ัวต่อจากนาย ก โดยเร่ิมต่อจาก เสาท่ี 10 ไปสุดท่ีเสาท่ี 
20 ของตนเอง คนต่อไปก็ทาํต่อไปจนเสร็จ สามารถเป็นร้ัวคอกกั้น ววั ควายทั้งหมดของทุกคนได ้และจะมี
การตรวจตราร้ัวกั้นของตนเองอย่างต่อเน่ือง และเสริมความแข็งแรงไม่ให้ร้ัวชาํรุด หากเกิดการชาํรุดทาํให ้
ววั ควาย หลุดออกไปดา้นนอกบริเวณจุดร้ัวของคนใด เจา้ของร้ัวจุดนั้นจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าเสียหาย
และค่าปรับท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

3.2.1 ระบบนิเวศป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก 
ป่าฮิมอิง หรือป่าริมอิง คือ ป่าชุ่มนํ้ าริมแม่นํ้ าอิง เป็นพื้นท่ีป่าประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการ

ข้ึนลงของแม่นํ้ าอิงและแม่นํ้ าโขง ในช่วงฤดูแลง้สภาพพื้นท่ีป่าจะคลา้ยป่าทัว่ไป แต่ช่วงนํ้ าหลากนํ้ าจะเขา้
ท่วมพื้นท่ีป่า ทาํให้ป่ามีนํ้ าท่วมขงัเป็นเวลาหลายเดือนกลายเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตามฤดูกาล ป่าประเภทน้ีจึงเป็น
ป่าท่ีมีระบบนิเวศยอ่ยท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย 

วัง  คือพื้นท่ีนํ้ าน่ิง ฤดูนํ้ าหลากมีความลึกประมาณ 10 เมตร ช่วงฤดูแลง้ ประมาณ 3-5 เมตร ความ
ยาวประมาณ 200-300 เมตร ทอ้งนํ้ าเป็นดิน กลุ่มกอ้นหิน ขอนไม ้และตอไม ้ริมฝ่ังทั้งสองดา้นเป็นตล่ิงลาด
ชนั ระดบันํ้ ามีความลึกสมํ่าเสมอ วงัท่ีพบ ประกอบดว้ย 1.วงัแฮด 2.วงัท่าหอย 3.วงัฮ่องขุ่น 4.วงัท่าจา้ง 5.วงั
ไผต่ั้ง และ6.วงัสบตํ๋า 

หนอง เป็นพื้นท่ีนํ้ าขงั มีนํ้ าขงัตลอดปี เน้ือท่ีความกวา้ง ขนาด และความลึกไม่สมํ่าเสมอข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี ช่วงฤดูนํ้ าหลาก จะรับนํ้ าจากธรรมชาติทั้ง นํ้ าฝน แม่นํ้ าอิง และลาํห้วยสาขา 
หนองท่ีพบ ประกอบดว้ย 1.หนองไคร้ไหว 2.หนองแขง้ช้าง 3.หนองปลาขาว 4.หนองพ่อเฒ่าหน้อยถา 5.
หนองบึงหรือป๋ึง 6.หนองจอ้น 7.หนองหวัววั 8.หนองข่วง 9.หนองโล่ 10.หนองแซะ 

บวก คือพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นแอ่งนํ้ าขนาดเล็ก มีนํ้ าขงั กระจายอยู่ตามพื้นท่ีราบลุ่มหรือพื้นท่ีริม
หนองนํ้ า ช่วงฤดูแลง้บวกจะแห้ง เน่ืองจากบวกไม่มีร่องนํ้ าไหลเช่ือมต่อกบัจุดอ่ืน ๆ ส่วนมากจะพบบวก
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ในช่วงฤดูฝน บวกมีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เป็นแหล่งนํ้ าท่ีสําคญัของสัตวเ์ล้ียง และเป็นท่ีอยู่
อาศยัของสัตวน์ํ้าเล็ก ๆ และปลา  บวกท่ีพบ ประกอบดว้ย 1.บวกหนองชุมแสง 2.บวกหนองต๋างแกว้โหล ้

ดอน คือพื้นท่ีเนินตามลาํนํ้ า และริมนํ้ า ปกติจะพบดอนในช่วงนํ้ าลดหรือช่วงฤดูแลง้ เดือนมีนาคม-
เมษายน ลกัษณะพื้นท่ีดอนจะมีขนาดนอ้ยใหญ่แตกต่างกนัไป ดอนเกิดจากตะกรอนทรายหรือกรวดเล็ก ๆ ท่ี
พดัมาทบัถามกนัในช่วงนํ้ าหลาก ช่วงนํ้ าลดก็จะเห็นเป็นดอนต่าง ๆ ระบบนิเวศดอนมีความสําคญักบัพืช
อาหารท่ีทนนํ้ า เช่นตน้ไคร้นํ้ า เป็นตน้ ดอนท่ีพบในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ประกอบดว้ย 
1.ดอนหนองแขง้จา้ง 2.ดอนหนองปลาขาว 3.ดอนหนองไคร้ไหว 4.ดอนพอ่เฒ่าหนอ้ยถา 
 

 
ภาพแสดง: ระบบนิเวศในป่าชุมนํ้าป่ากอ้ดป่าแฝก 

 
3.2.2 ความส าคัญและการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าก้อดป่าแฝก” 

 
กลุ่มคนเลี้ยงวัว ควาย 

 การเล้ียงววั-เล้ียงควาย ถือเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สืบทอดจากรุ่นพอ่แม่สู่
ลูกหลาน ชุมชนบา้นหว้ยสักเป็นชุมชนหน่ึงท่ีคนในชุมชนยงัยดึอาชีพเล้ียงววั-เล้ียงควายอยู ่ บา้งก็เล้ียงเพื่อ
เป็นเงินสะสม บา้งก็เล้ียงเพราะความผกูพนัสืบต่อจากพอ่แม่ ช่วงทาํนาชาวบา้นจะนาํววันาํควายท่ีเล้ียงไว้
ปล่อยเขา้ป่าเพื่อลดปัญหาไม่ใหว้วั ควาย เขา้มากินขา้วท่ีชาวบา้นปลูก ในป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีลาํหว้ย 
มีหญา้ ใหว้วั ควาย กิน ส่วนช่วงฤดูแลง้หมดช่วงฤดูกาลทาํนาชาวบา้นก็นาํมาปล่อยตามท่ีนา ช่วยกนัดูแล ส่ิง
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เหล่าน้ีคือวถีิแบบเดิมในอดีต เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในหลายส่ิงหลายอยา่ง จาํนวนววั ควาย ก็เร่ิมลดนอ้ย
ถอยลง ชาวบา้นเร่ิมปรับเปล่ียนอาชีพไปทาํอยา่งอ่ืน แต่ก็ยงัมีบางคนท่ีคงไวซ่ึ้งอาชีพเดิม  
 
กราฟแสดงจาํนวนคนเล้ียง ววั ควาย 

 
  

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2500 พื้นท่ีป่าถูกประกาศเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 
ชาวบา้นเขา้จบัจองเป็นเจา้ของพื้นท่ี เร่ิมมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีป่าเป็นท่ีไร่ท่ีสวน ซํ้ ายงัมีนายทุนเขา้มากวา้น
ซ้ือพื้นท่ีจากชาวบา้น ท่ีป่าถูกแผ่วถางอย่างต่อเน่ือง มีการติดประกาศเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล กลุ่มผูเ้ล้ียงววั 
เล้ียงควายไดรั้บผลกระทบโดยตรงเน่ืองจากไม่มีพื้นท่ีเล้ียงดงัเช่นอดีต พื้นท่ีเล้ียงลดนอ้ยลง บางคนตดัสินใจ
ขายววั ควาย เพื่อแกไ้ขปัญหา  

ปีพ.ศ.2530 เกิดโรคระบาดววั ควาย ท่ีชาวบา้นเล้ียงลม้ตาย  
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 ถึงปี 2550 จาํนวนววั ควาย ลดลงอย่างต่อเน่ืองอย่างเห็นไดช้ดั สาเหตุหน่ึงท่ี

สาํคญัท่ีทาํใหช้าวบา้นตอ้งขายววั ควายเน่ืองจากพื้นท่ีเล้ียงลดลงจากกรณีบริษทัซีพีเขา้ยึดครองท่ีดินพื้นท่ีป่า
กอ้ดป่าแฝกเกือบทั้งหมด ออกกฎห้ามเขา้พื้นท่ีไปเล้ียงเล้ียงววั ควาย หาปลา เก็บหาพืชอาหาร ในบริเวณ
หนองนํ้า  และสาเหตุรองลงมาคือการทาํนาปรังท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหว้วั ควายไม่มีท่ีเล้ียง หรือเส่ียงต่อการถูกปรับ
เม่ือววั ควาย เขา้ไปกินขา้วในพื้นท่ีนาปรัง สาเหตุทั้งสองอยา่งจึงเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ตอ้งตดัสินใจขายววั ควาย 
และเปล่ียนอาชีพ 

ปี 2558-2559 เกิดโรคระบาดทาํใหว้วั ควายลม้ตายเป็นจาํนวนมาก  
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ปี 2560 หลงัวิกฤติโรคระบาดกลุ่มผูเ้ล้ียงววัเล้ียงควาย ไดท้าํการตั้งกลุ่มข้ึนอย่างเป็นทางการ เพื่อ
ช่วยกนัดูแลววั ควาย ช่วยกนัทาํกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีภาครัฐเขา้มาให้การช่วยเบ้ืองตน้ มีกรมปศุสัตวเ์ป็นผู ้
เขา้มาดูแล จากการสอบถามพบวา่สาเหตุท่ีทาํให้จาํนวนววั-ควายลดนอ้ยลงนั้นมาจากหลายสาเหตุไม่วา่จะ
เป็นพื้นท่ีเล้ียงนอ้ยลง โรคระบาด การทาํนาปรังเพิ่มข้ึน ภยัแลง้ หรือแมแ้ต่ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่มีคนสืบต่อ 
แต่อยา่งไรก็ตามเร่ืองพื้นท่ีเล้ียงถือเป็นประเด็นสําคญัท่ีทาํให้ชาวบา้นตดัสินใจขายและบางรายไม่เล้ียงต่อ 
ปัจจุบนักลุ่มผูเ้ล้ียงววั-เล้ียงควาย มีสมาชิกทั้งหมด 18 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “ปาง” 
ประกอบดว้ย ปางพอ่เฒ่าหนอ้ยถา ปางวงัไผต่ั้ง ปางหนองแขง้จา้ง 
ตารางแสดง จาํนวนผูเ้ล้ียงววั ควาย บา้นหว้ยสัก(ในปัจจุบนั) 
ล าดับ ชื่อปาง/จ านวนผู้เลี้ยง จ านวน (วัว) จ านวน (ควาย) รวม ฟาง(ก้อน/กอง)/ป ี
 ปางพอ่เฒ่านอ้ยถา ประกอบดว้ย 4 เจา้     
1 อินเหล่า ระเรือง 20  20 150 
2 บุญส่ง คาํปัญญาพิกุล 23  23 130 
3 พลอย ต๊ิปประใจ 9  9 1กอง 
4 นิคม อุทธิยา 8  8 1กอง 
 ปางหนองแข่งจา้ง ประกอบดว้ย      
5 บุญรัก นาคาํ 12  12 120 
6 เกตุ ระเรือง 20  20 150 
7 อมัรินทร์ ระเรือง 11  11 150 
8 บุญมา เตชะวงษ ์  39 39 250 
 ปางวงัไผต่ั้ง ประกอบดว้ย     
9 ป๋ัน วลิยั  17 17 120 
10 ปรัชญา วลิยั  15 15 120 
11 ร่อง กาํลงัรัมย ์  15 15 100 
12 แกว้ ราชลาํ 28  28 140 
13 คาํ เทพศกัด์ิ 28  28 150 
14 ทิพย ์ปังนาหนุน 26  26 100 
15 เด่น ตุย้สาร 28  28 160 
16 วนิ ตาลาํ  6 6 1กอง 
17 จาํรัส จีสัง  8 8 ไม่ทราบชดั 
18 เซ็น ภิวงค ์  3 3 ไม่ทราบชดั 
 รวม 213 103 316 1,840 กอ้น 3กอง 
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 เม่ือพูดถึงเส้นทางท่ีชาวบ้านนําววั-ควายในปัจจุบนั ชาวบ้านได้แบ่งเส้นทางการเล้ียงววั-ควาย 
ออกเป็น 2 เส้นทาง คือเส้นทางการเล้ียงในช่วงฤดูแลง้ และเส้นทางการเล้ียงในช่วงฤดูฝน 

1. ช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม ถึงพฤศจิกายน) ออกจากคอก ไปวงัท่าชา้ง วงัผาเดีย วงัไผต่ั้ง กลบัมา
หนองแขง้จา้ง หนองปลาขาว และพื้นท่ีการเกษตรจะมีการล้อมร้ัวไฟฟ้าป้องกนัไม่ให้ววั ควายออกไป
ทาํลายพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงในอดีตจะมีกฎกติกาของชุมชนดว้ยการลอ้มร้ัว หวา่งวา 4 ตู ้5 ค่าว ถา้ช่วงร้ัว
ของใครชาํรุด ววั ควาย ออกจากพื้นท่ี คนนั้นจะตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ซ่ึงแต่ละคนก็จะตอ้งมีเวร
ตรวจร้ัวของตนเองตลอด 

2. ช่วงฤดูแล้ง ออกปาง(เดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน) ออกจากคอกแล้วไปท่ีนาของตนเอง
ประกอบดว้ย ทุ่งโป่ง ทุ่งกอ้ด ทุ่งหลงัวดั ทุ่งป่าสุสาน ทุ่งลอมพระเจา้ หว้ยหมาใน บ่อหูเหลา 
 การเลือกพื้นท่ีเล้ียงววัเล้ียงควาย ชาวบา้นจะพิจารณาเส้นทางการเล้ียง ดงัน้ี 

1. แหล่งอาหาร มีหญา้ 
2. ไม่มีพื้นท่ีทางการเกษตร 
3. มีแหล่งนํ้าสมบูรณ์  
4. ช่วยกนัดูแล เล้ียงรวมฝงู 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มเล้ียงววั ควาย ในปัจจุบนั  
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1. กรมปศุสัตว ์โดยปศุสัตวอ์าํเภอขุนตาล จะทาํการฉีดยาถ่ายพยาธิ สนบัสนุน 6 เดือนคร้ัง และการ
ฉีดวคัซีนใหช่้วงระบาดของโรคคอบวม ปากเป่ือย เทา้เป่ือย ส่วนการผสมเทียมจะมีเพียงบางคร้ังแลว้แต่ช่วง
ท่ีปศุสัตวอ์าํเภอขนุตาลมีโครงการหรือมีงบประมาณสนบัสนุน 

2. ปี2560 ปศุสัตวอ์าํเภอขุนตาล หลงัการระบาดของโรคท่ีทาํให้ววั ควายลม้ตายเป็นจาํนวนมาก จึง
ไดเ้ขา้มาส่งเสริมการปลูกหญา้เล้ียงสัตว ์โดยจะช่วยสนบัสนุนงบประมาณแก่ชาวบา้น ไร่ละ2,000 บาท 
ชาวบา้นจึงลงทุนปลูกและบาํรุงรักษาโดยมีค่าใชจ่้ายค่าปุ๋ย ค่าตดั  ค่าสูบนํ้ า ค่าเช่าท่ี เคร่ืองสับ ผา่นมาแลว้ 3 
ปี ปศุสัตวอ์าํเภอขนุตาลยงัไม่สนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ชาวบา้น  

3. เทศบาลตาํบลยางฮอม แจกฟางกอ้น และเขา้มาช่วยดูแลช่วงโรคระบาด 
 การรวมกลุ่มและกระบวนการการมีส่วนร่วม ของกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์ 

1. การลอ้มร้ัวร่วมกนั 
2. จดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์เก็บเงินจากสมาชิกรายละ50บาท หรือข้ีววั ควาย 2 กระสอบ /เดือน เพื่อเป็น

กองทุนฉุกเฉินหากเกิดโรคระบาดในสัตวเ์ล้ียง ในการซ้ือวคัซีนหรือยารักษาโรคไดท้นัท่วงที 
ทั้งน้ีกลุ่มคนเล้ียงววั-เล้ียงควายไดมี้ขอ้เสนอเบ้ืองตน้ในการพฒันากลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์ดงัน้ี 
1. ปศุสัตวอ์าํเภอควรสานต่อโครงการปลูกหญา้เพื่อเล้ียงสัตว ์
2. จดัตั้งกลุ่มออมข้ีววั ข้ีควาย เพื่อแปรรูปหรือหาช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มราคาขายและหาตลาดให้

กวา้งขวางมากข้ึน เพื่อเป็นรายไดข้องกลุ่ม 
 จากการศึกษาขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัพบวา่ กลุ่มคนเล้ียงววั เล้ียงควายท่ีเขา้ไปใช้
ประโยชน์จากป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกนั้นมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงทั้งทางตรงและทางออ้มกบั
กลุ่มผูท้าํนา กลุ่มผูท้าํนาส่วนมากจะมีอาชีพเล้ียงววั เล้ียงควายร่วมดว้ยส่วนคนท่ีไม่ไดเ้ล้ียงววั เล้ียงควายก็จะ
อาศยัววั ควายของคนท่ีเล้ียงเพื่อใช้ประโยชน์2ประเด็นหลกั ประเด็นแรกเร่ืองปุ๋ย ชาวบา้นท่ีทาํนาใช้ข้ีววั 
ข้ีควายเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน สามารถลดรายจ่ายในการซ้ือปุ๋ยคอกในการปรับปรุงดินส่วนน้ีได ้ส่วนคนท่ีไม่มี
ววั ควายจะทาํการเช่าววั ควายเพื่อไปเล้ียงในท่ีนาของตวัเองเพื่อให้ววั ถ่ายมูลในท่ีนาของตวัเองดว้ยการกั้น
ด้วยร้ัวลวดหนามรอบพื้นท่ี อัตราค่าเช่าประมาณคร้ังละ1,000-2,000บาท เช่าเป็นระยะเวลา2วนั3คืน 
ประเด็นที่สองเร่ืองฟาง ฟางท่ีไดจ้ากการทาํนาแต่ละปีนั้น หลงัจากการเก็บเก่ียว ชาวบา้นไดน้าํฟางมาอดัเป็น
กอ้นเพื่อนาํมาเป็นอาหารววั ควายในช่วงหนา้แลง้ โดยไม่ตอ้งไปเพิ่มรายจ่ายในการซ้ือหญา้ ดงันั้นกลุ่มคน
เล้ียงววั เล้ียงควาย กบักลุ่มคนทาํนาจึงมีความเก่ียวเน่ืองกนัโดยตรงในเร่ืองการลดรายจ่ายในชุมชน เพราะ
ฟางท่ีนาํมาอดักอ้น คนเล้ียงววั ควายก็จะขอจากคนทาํนาท่ีเป็นญาติพี่นอ้งหรือคนรู้จกักนั 
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กลุ่มคนหาปลา 
 คนหาปลาในชุมชนบา้นห้วยสัก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือกลุ่มท่ีหาเป็นอาชีพหลกั และกลุ่มท่ี
หาปลาเป็นอาชีพเสริม ปลาท่ีสาํรวจพบในพื้นท่ีมีดงัน้ี 
ตารางแสดง ชนิดพนัธ์ุปลาท่ีสาํรวจพบในแม่นํ้าอิง 
ปลาคา้ว ปลาเพี้ย ปลาเกก ปลาคงั 
ปลาแข ้ ปลาตะเพียน ปลาชะโด ปลาตอง 
ปลาบอก ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาซิว 
ปลากด ปลาช่อน ปลาดุก ปลาแปบ 
เอ่ียน ปลาขา้งลาย ปลาแกง ปลากะบาน 
ปลากูกมา้(ปลาแขยง) ปลาเง่ียงเฮียว ปลาปีกแดง ปลามง 
ปลาสตูบ๊ ปลาหลิด ปลาแกม้ชํ้า ปลากั้ง 
ปลาขอ ปลาหวาน ปลาดาบ ปลาสะลาก 
ปลามนั ปลาแวน่ ปลาปากเหล่ียม กุง้ 
ปลายีส่ก ปลานิล ปลาดูด หอย 

บริเวณท่ีชาวบา้นบา้นห้วยสักใชห้าปลาเป็นหลกัในลาํนํ้ าอิง คือ 1.วงัแฮด 2.ลั้งท่าหอย 3.วงัฮ่องขุ่น 
4.วงัท่าชา้ง(วงัท่าจา้ง) 5.วงัไผต่ั้ง 6. หนองไคร้ไหว ส่วนหนองสาธารณะอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นหนองปลาขาว 
หนองปู่เฒ่าหนอ้ยถา หนองแกว้โล ้ชาวบา้นสามารถหาปลาและสัตวน์ํ้าไดต้ลอดทั้งปี 

 

 
ภาพแสดง: พื้นท่ีหาปลาของชาวบา้น 
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ตารางแสดง : ขอ้มูลเคร่ืองมือหาปลาแบ่งตามการใชง้าน 
กลุ่มท่ีหาเป็นอาชีพ
หลกั 

สัตวท่ี์จบัได ้ รายละเอียด 

1. แห ปลาทัว่ไป บริเวณท่ีใช ้แม่นํ้านํ้าอิง หนองนํ้าต่างๆ  
ใชไ้ดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน แต่ส่วนมากจะใชเ้วลากลางวนั  
ใชต้ลอดทั้งปี 

2. แหน่ง แน่ง ปลาทัว่ไป บริเวณท่ีใช ้หว้ย หนอง คลอง ทุ่งนา 
ใชไ้ดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน 
ใชต้ลอดทั้งปี 

3. เบด็ราว ปลาทัว่ไป เป็นเบ็ดท่ีใช้จบัปลาบริเวณผิวนํ้ า จะผูกตวัเบ็ดเขา้กบัเชือกเป็นราว 
ระยะห่างไม่เกิน1คืบ ส่วนขอเบ็ดและราวเบ็ดแลว้แต่ใครจะใช้ขอ
เบด็อนัเล็กหรืออนัใหญ่ ถา้ตวัเบด็ลอยนํ้าอาจจะใชหิ้นผูกเพื่อถ่วงให้
เบ็ดจมลงนํ้ า การผูกราวเบ็ดจะผูกเขา้กบัทุ่นเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ให้
มองเห็นง่าย เบด็ราวจะมี3แบบ คือเบ็ดราวใตท้อ้งนํ้ า เบ็ดราวคร่ึงนํ้ า 
และเบด็ราวโยง 
บริเวณท่ีใช ้ตามแม่นํ้า แก่งต่าง ๆ 
ช่วงท่ีใช ้ตลอดทั้งปี 

4. เบด็น็อก ปลาทัว่ไป  เบ็ดโดยทัว่ไปมีหลายประเภท ทั้งเบ็ดราว  เบ็ดซิด เบ็ดเอ่ียน และ
เบ็ดน็อก เป็นต้น เบ็ดน็อกคันเบ็ดจะทํามาจากไม้เช้นไม้ไผ ่
โดยทัว่ไปใชเ้บด็เบอร์12-20  
บริเวณท่ีใช ้ตามริมแม่นํ้า ลาํหว้ย หนองต่างๆ และทุ่งนา 
ช่วงท่ีใช ้พ.ย.-ม.ค. 

5. ตุม้ ปลาทัว่ไป ตุม้แบ่งออกเป็นหลายชนิด ประกอบดว้ย ตุม้ตั้ง ตุม้ใหญ่ ตุม้ตวง ตุม้
เอ่ียน ตุม้กุง้ ตุม้แต่ละประเภทจะมีการใชง่้ายท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั
ประเภทของปลาท่ีใชจ้บั 
บริเวณท่ีใช ้หว้ย หนอง 
ช่วงท่ีใช ้ส่วนมากจะใชเ้วากลางคืน 
ใชไ้ดต้ลอดทั้งปี 

6. ไซลัน่ ปลาทัว่ไป บริเวณท่ีใช ้ริมแม่นํ้า หนอง ลาํหว้ยและตามทุ่งนา 
ช่วงเวลาท่ีใชส่้วนมากจะใชช่้วงกลางวนั 
ช่วงท่ีใชเ้ป็นช่วงหนา้ฝน พ.ค.-ก.ย.  
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7. ลอบ ปลาทัว่ไป เป็นเคร่ืองมือหาปลาชนิดดกัปลา สานดว้ยไมไ้ผ่เป็นร้ิวเล็กๆ ร้อย
ดว้ยเชือกไนล่อน มีลกัษณะเป็นทรงกรวยกระบอก ประกอบดว้ยงา
ขา้งในมีงา2ชั้น เผยีกยดึปากลอบเพื่อไม่ใหป้ลาวา่ยออก 
บริเวณท่ีใช ้ตามริมแม่นํ้า และร่องนํ้า ตามทุ่งนา 
ช่วงเวลาท่ีใช้ ใช้ได้ตลอดทั้งปีทั้งช่วงท่ีนํ้ ากาํลังข้ึน และช่วงแล้ง 
ส่วนมากแลว้ชาวบา้นจาํนาํลอบไปวางช่วงเยน็ แลว้ไปเก็บในตอน
เชา้  

8. ดกั หรือหลุมดกั ปลาดุก ปลาเลิม บริเวณท่ีใช ้ตามลาํเหมือง และตามทุ่งนา 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ชาวบา้นจะไปใส่ไวต้อนกลางวนั แลว้ไปเอาปลาตอน
เชา้มืดหรือตอนเยน็ ดกัช่วงหนา้หนาว 

9. กะตั้มปลากด 
หรือไซลัน่ 

ปลาทัว่ไป ปลาขนาด
ก ล า ง ถึ ง ข น า ด ใ ห ญ่ 
เช่นปลาแข้ ปลาเพี้ ย 
ปลาค้าว ส่วนกะตั้ ม
ปลากดก็ใชด้กัปลากด 

ใช้ดกัปลา มีลกัษณะเป็นกรวยสามเหล่ียมดา้นปากกวา้ง ส่วนทา้ย
แหลมตรงปลาย ตวักะตั้มจะประกอบดว้ยฝา เม่ือปลาว่ายเขา้ไปใน
ตวักะตั้มไปโดนเส้นเอน็ดา้นในจะทาํใหฝ้ากะตั้มปิดลง 
บริเวณท่ีใช ้ริมฝ่ังแม่นํ้า หนองนํ้าต่าง ๆ 
ช่วงเวลาท่ีใช้ ใช้ได้ตลอดทั้งปีทั้ งช่วงหน้าฝน(นํ้ าหลาก)และช่วง
หนา้แลง้  

10. จํ๋า ใช้จับปลาขนาดเล็ก 
เช่นปลาสร้อย ปลาซิว 
ป ล าราก ก ล้วย  ป ล า
หวาน  

บริเวณท่ีใช ้ริมแม่นํ้า ริมหนองต่างๆ 
ช่วงท่ีใช ้ตลอดทั้งปี จะใชบ้่อยช่วงนํ้าหลาก นํ้านอง 
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ภาพแสดง : แหท่ีชาวบา้นใชห้าปลาแต่ละขนาด  
ตารางแสดง: เคร่ืองมือหาปลาท่ีใชจ้บัปลาในแต่ละฤดูกาล 
ฤดูกาล/ช่วงเดือน ปลาที่พบ เครื่องมือท่ีใช้ 
ฤ ดู แ ล้ ง เ ดื อ น
ธนัวาคมถึงเมษายน 

ปลาตะเพียน ปลากด ปลาก่อ ปลาสร้อย ปลาตอง กระตั้มปลากด 
แห แหน่ง 

ฤ ดู ฝ น  เ ดื อ น
พ ฤ ษ ภ า ค ม ถึ ง
พฤศจิกายน 

ปลาคา้ว ปลาเพี้ ย ปลาเกด ปลาคงั ปลาแข้ ปลาตองดาวปลา 
เอ่ียน ปลากะโห ้

เ บ็ ด  แ ห  ล อ บ 
แหน่ง 

  
ชุมชนมีการเปิดตกหนองทุกปี การตกหนองของชุมชนบ้านห้วยสักจะแบ่งออกเป็น2ระบบคือ 

ระบบที่หนึ่ง ประกาศตกหนองขายบตัรแบบสาธารณะ บริเวณหนองไคร้ไหว โดยผูน้าํจะทาํการประกาศให้
คนทัว่ไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชนลงหาปลาได ้1วนั โดยคิดราคาบตัรตามอุปกรณ์ท่ีจบัปลา คือ เรือและ
แห 200 บาท แห 50 บาท จํ๋า 20 บาท เป็นตน้ รายไดจ้ากการเปิดหาปลาในหนองนํ้ าสาธารณะของหมู่บา้น
หนองไคร้ไหวปีละประมาณ 20,000 บาท หลงัจากหักค่าใช่จ่ายต่าง ๆ แลว้จะแบ่งรายไดใ้ห้กบัชุมชน 2 
หมู่บา้นคือ บา้นห้วยสัก หมู่ 9 และหมู่ 15 เขา้กองทุนของหมู่บา้นการนาํเงินกองทุนไปใชข้ึ้นอยูก่บัมติของ
ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีจะนาํไปใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างไรโดยผ่านการเห็นชอบจาก
กรรมการหมู่บา้นและมติชุมชน ระบบที่สอง ประกาศเปิดตกหนองในชุมชน บริเวณหนองเหมือด และ
หนองแขง้ชา้ง ซ่ึงจะเปิดให้ลงหาปลาปีละ 1 คร้ัง ระยะเวลาเปิดหาปลาในหนองนํ้ า 1 เดือน (ก่อนท่ีนํ้ าแห้ง
ขอด) โดยจะเปิดให้เฉพาะชาวบา้นทุกคนในบา้นห้วยสักหมู่ 9 และหมู่ 15 ลงหาปลาในหนองนํ้ าทั้ง 2 แห่ง
ไดโ้ดยไม่เก็บเงินและหา้มมิใหค้นนอกชุมชนลงหาปลา 
 

  
ภาพแสดง ชนิดพนัธ์ุปลาท่ีจบัไดใ้นแม่นํ้าอิง 
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กลุ่มคนหาพืชอาหาร 
ป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสําคญักบัคนหลายกลุ่มทั้งภายในชุมชน

และภายนอกชุมชน ชาวบา้นใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวเพื่อดาํรงชีวิตหมุนเวียนตามฤดูกาล ดงันั้นกลุ่มคนท่ีเขา้ไปใช้
ประโยชน์จึงมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนเล้ียงววั เล้ียงควาย กลุ่มคนหาปลา และกลุ่มคนหาพืชผกัอาหาร
ต่าง ๆ ตามฤดูกาล ช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงท่ีป่ามีความอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด ชาวบา้นกลุ่มท่ีเคยเขา้ไปหาผกั หา
หน่อ หาเห็ด ก็จะหมุนเวียนกนัเดินทางเขา้ไปหาอาหารในป่า แมแ้ต่คนท่ีนาํววั นาํควายไปเล้ียงในป่าช่วง
การเดินตามเล้ียงววั ควาย ก็จะเก็บหาพืชผกัต่างๆตามแส้นทางการเล้ียงสัตวข์องตนเอง ซ่ึงมีพืชอาหาร
หลากหลายตามพื้นท่ีต่างๆเม่ือกลบับา้นก็จะมีพืชผกัอาหารมาเพื่อรับประทานกนัในครอบครัว เหลือจากการ
กินก็นาํไปขายและแบ่งปันญาติพี่น้อง ป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกสร้างความมัน่คงทางอาหาร
ให้กบัชุมชนเป็นอยา่งมากทั้งทางตรงและทางออ้ม จากการสํารวจขอ้มูลพืชอาหารจากกลุ่มคนท่ีเขา้ไปใช้
ประโยชน์ในป่า พืชอาหารจะพบมากในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฤดูฝน ช่วงฤดูแลง้จะมีน้อยลง จากการ
สาํรวจเบ้ืองตน้พบทั้งหมด 42 ชนิด ดงัตารางแสดง 

     
ภาพแสดง : พืชอาหารท่ีพบในป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 

 
ตารางแสดง พืชอาหารท่ีสาํรวจพบในพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
ผกัข้ีเสียด เตา ผกัหมหนาม ผกับุง้ 
ผกัหนอก เห็ดกา้ว ผกัชุมแสง ผกัแวน่ 
ผกัเป๋ว เห็ดเลือด ผกัม่วนหมู ผกัดีเอ่ียน 
ผกัข้ีเหล็ก ดอกง้ิว ผกัหนามสอน มะเมา้ 
ผกัคาดนา ผกัเผด็ ผกักุ่ม มะตนั 
มะห่อย มะแควง้กุลา มะเด่ือ มะตอ้ง 
ผกัปู่ยา่ มะเขือแจ ้ ยอดเดา มะม่วง 
หน่อไม ้ ผกัแคบ ผกัปุ๋มปลา ขนุน 
ผกัขา้วจ่ี มะแตก มะตึง ตน้ออ้ตีนจาํ 
ผกัส้มเส้ียน มะหาํหมอย ผกัข้ีเหา ผกัหูแมว 
ผกัข้ีกวง มะระข้ีนก   
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กลุ่มคนหาแมลง ตัวต่อ และผึ้ง  

กลุ่มคนหาตวัต่อเป็นกลุ่มคนท่ีมีความชาํนาญเฉพาะทางในการหาตวัต่อและผึ้ง ซ่ึงมีความรู้ความ
เขา้ใจถึงวธีิการหาตามลกัษณะนิสัยของตวัต่อและผึ้ง พื้นท่ีระบบนิเวศท่ีสร้างรังของตวัต่อและผึ้ง เพราะการ
หาตวัต่อถา้เกิดการผดิพลาดจะไดรั้บอนัตรายถึงแก่ชีวิต ถา้โดนตวัต่อหรือผึ้งต่อยจะทาํให้ปวด บวม บางคน
แพพ้ิษตวัต่ออาจถึงขั้นเสียชีวิตได ้อาชีพหาต่อจึงถือเป็นอาชีพท่ีเส่ียงอนัตรายแต่เป็นอาชีพท่ีคุม้กบัความ
เส่ียงเน่ืองจากสร้างรายไดเ้ป็นจาํนวนเงินท่ีสูงพอสมควร ในแต่ละปีของคนหาตวัต่อและผึ้งมีวิธีการหาคือ 
การสังเกตหารังตวัต่อ ซ่ึงตวัต่อจะชอบทาํรังอยูย่อดไมสู้ง ดงันั้นตอ้งไปอยูใ่นพื้นท่ีสูงกว่าเพื่อใชส่้องกลอ้ง
ทางไกลส่องดูรังเพื่อดูว่าเป็นต่อชนิดใด ส่วนตวัต่อและผึ้งท่ีทาํรังอยู่ในพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ าในพุ่มไมร้กทืบตอ้ง
สังเกตจากตวัต่อท่ีบินออกมาหาอาหาร โดยส่วนใหญ่ชาวบา้นจะแบ่งกลุ่มตวัต่อออกเป็น 2 แบบ คือ ต่อ
โพรงและต่อทาํรังบนตน้ไม ้ฤดูกาลท่ีเก็บหาตวัต่อ คือ ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี 

 
ชาวบา้นท่ีมีความรู้ความชาํนาญไดจ้าํแนกชนิดของตวัต่อตามความรู้ทอ้งถ่ินท่ีพบในพื้นท่ีดงัน้ี 

ตารางแสดง : ชนิดของต่อท่ีพบในพื้นท่ี 
ตัวต่อที่อาศัยอยู่ในโพลงใต้ดิน ตัวต่อที่สร้างรังบนต้นไม้(ต่อรัง) 
1. ต่อหนา้แด่นหลวง(ต่อคัง่)  
2. หนา้แด่นนอ้ย  
3. ต่อนาง(ไม่ค่อยพบ)  
4. ต่อหลุมธรรมดาหรือต่อข้ีแปะ 

1. ต่อแดง  
2. ต่ออานหรือต่อม่อน  
3. ต่อหวัเสือ  
4. ต่อบั้งหา้  
5. ต่อนอนวนั(ฤดูแลง้จะออกหากินช่วงกลางคืน)  
6. ต่อโพง (เดือน มกราคม-เมษายน จะออกหากินช่วง
กลางคืน)  
7. ต่อหนา้แด่นฮงั(พบนอ้ย) 

พื้นท่ีท่ีคนหาตวัต่อและผึ้ง คือ 
1. ป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก  
2. ป่าริมอิง 
3. ป่าบนดอยพญาพิภกัด์ิและพื้นท่ีตน้ไมใ้หญ่ในหมู่บา้น  
เคร่ืองมือท่ีใชห้าตวัต่อ 
1. กลอ้งส่องทางไกลปรับระยะ  
2. ชุดป้องกนั และหมวกกนัตวัต่อ  
3. ถุงมือ 
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กลุ่มคนหาผึ้ง 

 กลุ่มคนหาผึ้งส่วนใหญ่แลว้จะเป็นคนกลุ่มเดียวกนัท่ีไปหาตวัต่อ เพราะใชอุ้ปกรณ์หาคลา้ยกนั แต่
วธีิการหาและช่วงเดือนท่ีหาผึ้งจะแตกต่างกนั  ฤดูกาลท่ีนิยมไปหาผึ้งคือ ช่วงฤดูแลง้ ประมาณเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤษภาคม นํ้าผึ้งท่ีอร่อยและหวานจะเป็นนํ้าผึ้งช่วงเดือนหา้ถือเป็นรสชาติท่ีดีท่ีสุด ส่วนช่วงหนา้ฝน
ชาวบา้นจะไม่นิยมไปหาเพราะนํ้ าผึ้งช่วงนั้นจะมีรสชาติค่อนขา้งเปร้ียว เม่ือมีความจาํเป็นท่ีจะเอานํ้ าผึ้งช่วง
ฤดูฝนตอ้งปล่อยทิ้งไวป้ระมาณ 1 สัปดาห์หลงัฝนตก จึงจะสามารถเก็บนํ้ าผึ้งไดเ้น่ืองจากนํ้ าฝนจะปะปนอยู่
ในนํ้าผึ้งทาํให ้สีของนํ้าผึ้งเขม้และเก็บไดไ้ม่นาน เพราะยิง่เก็บไวน้านสีจะยิง่เขม้ข้ึนไม่น่ารับประทาน 

ผึ้งท่ีสาํรวจพบในพื้นท่ี แบ่งออกเป็น 3 ชนิดดงัน้ี 
1.ผึ้งหลวง 
2.ผึ้งโกน(ผึ้งนอ้ย) 
3.ผึ้งหนอกงวั 
บริเวณท่ีเก็บหานํ้าผึ้ง คือ 
1. พื้นท่ีป่าริมอิงบริเวณป่ากอ้ดป่าแฝก  
2. พื้นท่ีป่าบนดอยพญาพิภกัด์ิ 
เคร่ืองมือท่ีใช ้
1. กลอ้งส่องทางไกลปรับระยะ  
2. ชุดป้องกนั และหมวกกนัตวัต่อ  
3. ถุงมือ 

 
กลุ่มคนหาใส้เดือนเพื่อน าไปท าเหยือหาปลา 
ชนิดของไส้เดือนท่ีพบในพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 3 ชนิด แยกตามวิธีการนาํไปใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่าง

กนัออกไป  
ชนิดของไส้เดือน ประโยชน์ท่ีใช้ 
1. ข้ีคู ้ ใชใ้ส่เบด็เล็ก เป็นไส้เดือนท่ีมีกล่ินคาวท่ีสุด นิยมนาํใส่เบด็ปลาคา้ว ปลาดุก 
2. ไส้เดือนดาํ ใชใ้ส่เบด็ใหญ่ นิยมใส่เบด็ปลาคา้ว 
3. ไส้เดือนแดง นิยมใส่เบด็ปลาดุก 

 
จุดท่ีหาใส้เดือน คือ 
1. พื้นท่ีริมนํ้าอิง  
2. บริเวณป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก โดยเฉพาะท่ีช้ืนแฉะตามหนองนํ้าต่างๆทั้ง 7 แห่ง 
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เคร่ืองมือท่ีใช ้
1. จอบ  
2. เสียม  
3. อุปกรณ์ใส่ไส้เดือน 
ช่วงฤดูกาลท่ีชาวบา้นใส้เดือนเพื่อนาํไปทาํเหยอืหาปลา สามารถหาไดต้ลอดทั้งปี 

 คนหาปลาบา้นหว้ยสัก กล่าววา่ “การประเมินรายได้และค่าใช้จ่าย จากการน าใส้เดือนมาใช้ท าเหยื่อ
หาปลาของคนหาปลา หากน าใส้เดือนที่หาได้ไปขายให้กับคนหาปลาต่างหมู่บ้าน เขาจะรับซื้อตัวละ 1 บาท 
ซึ่งคนที่หาปลาเป็นอาชีพหลักตลอดทั้งปีจะต้องใช้ใส้เดือนกว่า 50,000 ตัว เพราะเบ็ด 1 คันต้องใส่เหยื่อใส้
เดือน 3 ตัว  เมื่อคิดเป็นราคาแล้วก็เท่ากับ 50,000 บาท ต่อปีต่อคน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ชาวบ้านต้องจ่ายหากไม่มี
ใส้เดือนในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งต้นทุนของใส้เดือนในพื้นที่ป่าก้อดป่าแฝกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ช่วย
ให้คนหาปลาลดต้นทุนเร่ืองเหยื่อหาปลาได้กว่าปีละ 40,000 – 50,000 บาทต่อปีต่อคน” 
 

กลุ่มคนหาของป่าและสัตว์ป่า 

 สัตวป่์าท่ีชาวบา้นพบในพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก เป็นสัตวข์นาดเล็กท่ีชาวบา้นหา
มาบริโภคตามวถีิชุมชนทอ้งถ่ินชนบท เช่น กระรอก กระต่าย หนูนา งู และนก เป็นตน้ การพึ่งพาอาหารจาก
สัตวป่์าเหล่าน้ีเป็นไปเพื่อการนาํมาบริโภคเป็นอาหาร ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของชุมชนท่ีมีมาอยา่งยาวนาน สัตวท่ี์
กล่าวมาอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก ชาวบา้นก็จะใชเ้คร่ืองมือดกัสัตวแ์บบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ ท่ีดกัหนู 
นก กระต่าย โดยชาวบา้นจะวางกบัดกัทิ้งไวใ้นพื้นท่ีช่วงกลางคืนและเขา้ไปเก็บกูก้บัดกัในช่วงเชา้ของอีกวนั  
ส่วนใหญ่การวางกบัดกัเพื่อดกัสัตวข์นาดกลางขนาดเล็กเหล่าน้ีจะเป็นไปตามช่วงฤดูกาล เช่น การวางกบัดกั
หนูนา หรือกระต่ายจะอยู่ในช่วงหลงัการเก็บเก่ียวขา้วในทุ่งนาเสร็จ หรือตามชายป่าท่ีติดกบัทุ่งนาบริเวณ
ขอบของป่าชุ่มนํ้าพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก  

 
 

ภาพแสดง : ปางพกัของคนเล้ียงววั ควาย จะมีอุปกรณ์หาปลา อุปกรณ์กบัดกัหาสัตวป่์าขนาดเล็ก ท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ิน อุปกรณ์แต่ละอยา่งจะถูกนาํมาใชต้ามช่วงฤดูกาลไดต้ลอดทั้งปี 
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กลุ่มผู้ท านาท่ีใช้น้ าจากหนองไคร้ไหว 

ขอ้มูลแผนชุมชนบา้นห้วยสักปีพ.ศ.2555-2558 ขอ้มูลดา้นการประกอบอาชีพการทาํนาพบว่า ใน
ชุมชนบา้นห้วยสักมีจาํนวนผูท้าํนา 183 ครัวเรือน เน้ือท่ีกวา่ 4,131 ไร่ การศึกษาขอ้มูลจากตวัอยา่ง 54 ราย 
เน้ือท่ีรวมทั้งหมด 432 ไร่ คาํนวณเน้ือท่ีโดยรอบหนองไคร้ไหวรัศมี 500 เมตร โดยเฉล่ีย 8 ไร่ต่อราย การ
จดัการนํ้าในชุมชนแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ1. การจดัการนํ้ าจากหนองนํ้ าธรรมชาติหนองไคร้ไหว ใชว้ิธีการ
สูบจากหนองโดยตรงลงสู่ทุ่งนาโดยรอบของแต่ละคน ดว้ยท่อสูบนํ้ าขนาด3-4น้ิว สูบนํ้ าจากหนองโดยไม่มี
กฎหรือขอ้ห้ามใดๆ ถา้นํ้ าในหนองนํ้ าเร่ิมแห้งขอดถึงขั้นเกือบหมดหนองนํ้ า ผูน้าํชุมชนจะแจง้ให้ชาวบา้น
หยุดสูบนํ้ า 2.บ่อนํ้ าต้ืนส่วนบุคคล ชาวบา้นขุดกนัเองเพื่อสํารองนํ้ าไวใ้ช้ช่วงฤดูแล้งหรือช่วงทาํนาปรัง 
ชาวบา้นแต่ละรายรอบหนองไคร้ไหวจะมีบ่อสํารองทุกราย ในจาํนวน 54 รายตวัอยา่งทุกคนมีบ่อเป็นของ
ตนเอง โดยจะเจาะบ่อดว้ยความลึก 12 เมตร ค่าขุดบ่อแต่ละคร้ังบ่อละ 6,000บาท ใชท้่อขนาด3น้ิว เป็นท่อ
สูบนํ้า  
 ปี 2562-2563 นํ้าในหนองไคร้ไหวมีจาํนวนนอ้ยลง เน่ืองจากปริมาณฝนตกนอ้ยทาํใหน้ํ้ าไม่ท่วม

หลากเขา้สู่หนองนํ้า นํ้าในหนองไคร้ไหวจึงไม่เพียงพอต่อการทาํนาปรัง ทุกรายท่ีมีทาํนาปรังรอบหนองจึงมี

การขดุบ่อเพิ่มรวมถึงการขดุเสริมท่อคอนกรีตเพิ่มเติมในบ่อท่ีมีอยู ่ทาํใหมี้ค่ายใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 

 

 

 
ภาพแสดง : ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งการทาํนาปรัง 
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ตารางแสดง พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกช่วงนาปี-นาปรัง 

นาปี ช่วงท่ีปลูกเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน นาปรัง ช่วงท่ีปลูกเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 

-ปลูกเพื่อกิน50%และขาย50% 
-พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
ขา้วเหนียว สันป่าตอง /กข6 /ตอง8 /เหนียวอุบล 
ขา้วจา้ว มะลิ105 

-ปลูกเพื่อขาย100% 
-พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
ขา้วเหนียว สันป่าตอง ตอง8 
ขา้วจา้ว พิษณุโลก 

 
ตารางแสดง : กระบวนการทาํนา บนัทึกรายได-้รายจ่ายต่อปี 
*หมายเหตุ ยงัไม่คิดค่าแรงของตนเอง (2 คน)  

นาปี (คาํนวณจากเน้ือท่ีตวัอย่าง9ไร่)กรณีตวัอย่าง
ของนายสมยง รักษาป่า 

นาปรัง (คาํนวณจากเน้ือท่ีตวัอย่าง7ไร่)กรณีตวัอย่าง
ของนายสอน เมืองมูล 

รายจ่าย/ปี  รายจ่าย/ปี  

เมล็ดพนัธ์ุ 
ขา้วเหนียวสันป่าตอง 
ใช้เมล็ดพนัธ์ุทั้ งหมด16ถัง/9ไร่ 1ถัง=10
กิโล 16ถงัจึงเท่ากบั160กิโล/9ไร่ ดงันั้นใช้
เมล็ดพันธ์ุประมาณ17กิโล/ไร่ ใช้เมล็ด
พนัธ์ุอยูท่ี่ 6ถุง/ไร่ ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุสุทธิ1
ถุง/25กิโล ราคาถุงละ500บาท 

3,000 เมล็ดพนัธ์ุ 
ขา้วเหนียวสันป่าตอง ใช้เมล็ดพนัธ์ุ25กิโล/
ไร่ ใช้เมล็ดพนัธ์ุอยู่ท่ี7ถุง/ไร่ ปริมาณเมล็ด
พนัธ์ุสุทธิ 1ถุง/25กิโล ราคาถุงละ500บาท 

3,500 

ปุ๋ย ท่ีใช้คือตราเรือใบ ยูเรียตรากระต่าย 
และตราหวัววั  
ใชท้ั้งหมด9ถุง 1ถุง/1ไร่ ราคาปุ๋ยถุงละ550
บาท 

4,950 ปุ๋ย ข้ึนอยู่กับยี่ห้อท่ีใช้ หว่าน2รอบ/ปี รอบ
แรกใชปุ๋้ยยเูรีย2ถุงราคาถุงละ550บาท=1100 
รอบท่ีสองใช้ปุ๋ย12-20-0ปริมาณ5ถุง ถุงละ
600บาท=3,000 

4,100 

ยาฆ่าหญา้ ใช้ประมาณ3ถงั/9ไร่ ราคา250
บาท/ถงั 

750 ยาฆ่าหญา้ ใช้ปริมาณ4ถงั/ปี ราคาถงัละ300
บาท 
 

1,200 
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ตดัหญา้คนันา ตดัเองประมาณ4คร้ัง/ปี ค่า
นํ้ามนั100บาท/คร้ัง 

400 ตดัหญ้าคันนา ตดัเองประมาณ3คร้ัง/ปี ค่า
นํ้ามนัคร้ังละ100 

300 

รถดู ไร่ละ500บาท  4,500 รถดูด 500บาท/ไร่ 3,500 

รถลาก คาํนวณจากผลผลิตท่ีไดท้ั้งหมด/ปี 1,200 รถลาก คาํนวณจากผลผลิตท่ีไดท้ั้งหมด/ปี 1,260 

ค่าไถ ไร่ละ800 7,200 ค่าไถ ไร่ละ1000 7,000 

  ค่าสูบนํ้ า เคร่ืองสูบ100วตั ระยะเวลาในการ
สูบ4คร้ัง/ปี สูบ1คร้ัง เติมนํ้ ามนั500บาท ใช้
ระยะเวลาในการสูบ3วนั=72ชั่วโมง/คร้ัง 
รวมแลว้ใชร้ะยะเวลาสูบ 12วนั  
(เคร่ืองสูบนํ้ า ขนาดท่อ 3 น้ิว สูบนํ้ าได ้27.7 
ลบ.ม ต่อชัว่โมง ตลอด 12 วนั ไดน้ํ้ า 7,978 
ลบ.ม. หรือ 7,978,000 ลิตร ต่อ 1 ราย รวม 
54 ราย สูบนํ้ าทาํนา 430,812 ลบ.ม.หรือ 
430,812,000 ลิตร) 

2,000 

รวมตน้ทุนการผลิต/ปี 22,000 รวมตน้ทุนการผลิต/ปี 22,860 

รายไดจ้ากการขาย/ปี 
(ข้ึนอยูก่บัราคาตลาด)x11บาท 

66,000 รายไดจ้ากการขาย/ปี 
(ข้ึนอยูก่บัราคาตลาด)x12บาท 

76,000 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทาํนาของชาวบา้น ปีพ.ศ.2561 นํ้ ามีเพียง
พอท่ีจะสูบเพื่อทาํการเกษตรและการทาํนาปรัง ช่วงทาํนานํ้ามีเพียงพอต่อชาวบา้นทุกราย  ตั้งแต่ปีพ.ศ.2562-
ปีพ.ศ.2563 ปริมาณนํ้าในหนองไคร้ไหวมีนอ้ยมากเน่ืองจากฝนตกนอ้ยทาํให้นํ้ าจากลาํนํ้ าอิงและลาํนํ้ าสาขา
ไม่ไหลเขา้มาเติมในหนองนํ้ าอยา่งท่ีเคยเป็นมาจึงทาํให้หนองนํ้ ามีนํ้ าน้อยลงไปตามดว้ย จึงไม่เพียงพอต่อ
การทาํนาปรังของชาวบา้น หนองนํ้ าแห้งก่อนหมดฤดูทาํนาปรัง ชาวบ้านจึงใช้นํ้ าสํารองจากบ่อนํ้ าต้ืน
ส่วนตวัของตนเองเป็นหลัก ส่งผลให้ปี 2563 ชาวนาหลายรายต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน คือ 1)การขุดบ่อ
เพิ่มเติม ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการขดุบ่อเบ้ืองตน้อยูท่ี่ประมาณ 6,000 บาทต่อ1 บ่อ จากมีเดิมชาวบา้น มีการขุดบ่อ
1 บ่อ ก็เพิ่มข้ึนเป็น2บ่อ หรือจากมี2บ่อเพิ่มเป็น3บ่อ เบ้ืองตน้จากการสํารวจพบมีการขุดบ่อเพิ่มข้ึน 15 บ่อ
เพิ่มข้ึนจากเดิม54 บ่อ เป็น 69 บ่อ  2)การขดุบ่อขยายฐานท่อสูบนํ้ าเดิม เป็นเพิ่มท่อซีเมนตข์นาด100ซม. จาก
เดิม 5 ท่อ เพิ่มข้ึนอีก 5ท่อ ในความลึกเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 2 เมตร ราคาท่ออยูท่ี่ 280 บาท 5ท่อ เท่ากบั 1,400
บาท ค่าขดุเมตรละ1000บาท เท่ากบั 2,000 บาท รวมรายจ่าย 3,400บาท ต่อ 1 บ่อ   
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ดงันั้นเม่ือนํ้ าจากหนองไคร้ไหวไม่มีนํ้ าท่วมหลากเข้ามาเติมนํ้ าเก็บกักไวใ้นแต่ละปี  จะทาํให้
ชาวบา้นมีค่าใช้จ่ายในการทาํนาปรังเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ หนองนํ้ าธรรมชาติมีความสําคญัต่อกระบวนการทาํนา
ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีหนองนํ้ าธรรมชาติ ชาวบา้นจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการทาํการเกษตร
เพิ่มข้ึน หนองนํ้าจึงเป็นแหล่งเก็บกกันํ้าในช่วงฤดูนํ้าท่วมหลากและเก็บกกัไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้  
 
3.3 เศรษฐกิจชุมชนและรายได้ที่เกิดขึ้นจากพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก 

 3.3.1 ความสาํคญัของป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกต่อชุมชนใน1ปี 

ตารางแสดง ปฏิทินการใชป้ระโยชน์จากป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกในรอบ 1 ปี 

ช่ือกลุ่ม 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

และสตัว์

นํ้ า 

 

 

           

หาตวัต่อ  
 

      

 

    

หาผึ้ง  

 

 
 

         

หา

ไสเ้ดือน 

 

 

     
 

     

หาของป่า

สตัวป่์า  

 

 

    
 

      

หาพืช

อาหาร 

   
 

 

 

       

เล้ียงสตัว ์

ววั-ควาย 

 

 

  
 

        

  ทาํนาปี

 

    

 

 

       

ทาํนาปรัง   

 

 

         

ทาํสวน 

เกษตรอ่ืน 

ๆ 
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3.3.2 การประเมินรายไดเ้บ้ืองตน้จากกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มคนเลี้ยงวัว-เลี้ยงควาย 

ล าดับ ชื่อปาง/จ านวนผู้เลี้ยง จ านวน 
(วัว) 

จ านวน 
(ควาย) 

รวม ฟาง(ก้อน/กอง)/ป ี

 รวม 18 ราย 213 103 316 1,840 กอ้น 
3กอง 

 
ระบบการขาย แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ หนึ่งขายแบบประเมินราคาหรือขายเหมาตวั สองขายแบบชัง่

นาํหนกักิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 80 บาท(ข้ึนอยู่กบัราคาตลาด) พ่อคา้ท่ีมารับซ้ือส่วนมากจะรู้จกักนัเคย
คา้ขายดว้ยกนัมาก่อน ส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้มาจาก บา้นร่องห้า อาํเภอเทิง  บา้นตา้ อาํเภอพญาเม็งราย  อาํเภอ
เวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย และอาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา ราคาขาย ววั ควาย อายุปี2-3ปีข้ึนไป ราคาขายจะ
มีความแตกต่างกนั  

ราคาขาย ววั-ควาย อาย ุ1-3 ปี 
ชนิด อายุ ราคาขาย/ตัว 
ววั  2-3 ปี 10,000 
ควาย  1-2 ปี 20,000 

ประเมินมูลค่าของววั-ควาย ท่ีชาวบา้นนาํไปเล้ียงในป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 

ชนิด จ านวนคนเลี้ยง จ านวนวัว-ควาย ราคาขาย รายได้เฉลี่ย/ชุมชน 
ววั 11 213 10,000 2,130,000 
ควาย 7 103 20,000 2,060,000 
รวม 18 316  4,190,000 

ประเมินมูลค่าการซ้ือ-ขาย ข้ีววั-ข้ีควาย  

จ านวนคนขาย(ประจ า)/
คน 

ร า ค า ข า ย /
กระสอบ 

ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย / วั น /
กระสอบ 

รายได้ เฉลี่ ย /
วัน 

รายได้เฉลี่ย/
ปี 

1 25 3 75 27,375 บาท 
18 25 54 1,350 492,750 บาท 
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ประเมินมูลค่าการซ้ือ-ขายฟาง  

จาํนวน คน ราคาขาย/กอ้น จาํนวนฟางกอ้นรวม เฉล่ียรวม/ปี 
18 25 1,840 46,000 บาท 
 

 กลุ่มคนหาปลา 
ประเมินมูลค่ารายได ้จากกลุ่มคนหาปลาในชุมชน 

ฤดูกาล ปลาเศรษฐกิจ ราคาขาย/บาท จ านวนวันท่ีหา/ปี จ านวน/ครัวเรือน 

ฝน ปลาคา้ว 300 210 8 (หาเป็นอาชีพหลกั) 

ปลาเพี้ย 100-200   

ปลาเกก 300   

ปลาคงั 300   

ปลาแข ้ 300   

ปลาตอง 60   

ปลาเอ่ียน 200-300   

แลง้ ปลาตะเพียน 60-100   

ปลากด 150-200   

ปลาสร้อย 80-100   

ปลาตอง 60   

ปลาขาว 80-100   

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

กรณีตวัอยา่งนายสมศกัด์ิ รักไทย ชาวบา้นท่ีหาปลาเป็นอาชีพหลกัสามารถประเมินรายไดต่้อปี ไดด้งัน้ี 

ลาํดบั ชนิดพนัธ์ุปลา ราคา/บาท ปริมาณท่ีหาได้ /
วนั/กิโลกรัม 

จาํนวนวนั/ปี(210 
วนั) 

จํ า น ว น
คน 

ร า ย ไ ด้
เฉล่ีย/ปี 

1 ปลาเพี้ย 200 1 210 1 42,000 

2 ปลากด 150 1 210 1 31,500 

3 ปลาสร้อย ปลา
ขาว  

80 2 210 1 33,600 

 รวม     107,100 

 
จากตารางขอ้มูลรายไดข้องกลุ่มคนหาปลาเบ้ืองตน้ เม่ือนาํมาเฉล่ียและทาํเป็นขอ้มูลรายไดเ้บ้ืองตน้ 

ชาวบา้นท่ีหาปลาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ๆ คือ 1. กลุ่มท่ีหาปลาเป็นอาชีพหลกั 2. กลุ่มท่ีหาปลาเพื่อ
บริโภคในตชครอบครัวยามวา่งเวน้จากงานประจาํ  

การศึกษาน้ียกตวัอยา่งเพียงกลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีหาปลาเป็นอาชีพหลกั 8 ครอบครัว เพื่อคาํนวณมูลค่า
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการหาปลาของชาวบา้น เป็นรายไดเ้ฉล่ียตลอดทั้งปี พบวา่ รายไดต้ลอดทั้งปีของชาวบา้น
ท่ีไดจ้ากการหาปลาต่อรายอยูท่ี่ 107,100 บาท โดยมี 8 ครอบครัวท่ีหาปลาเป็นอาชีพหลกั 107,100 บาท X 8 
ครอบครัว เท่ากบั 856,800 บาท ต่อปี คาดวา่รายไดจ้ากการหาปลาน่าจะมีมากกว่าน้ี ซ่ึงยงัไม่มีขอ้มูลของ
กลุ่มท่ี 2 ท่ีหาปลาเพื่อบริโภคภายในครอบครัวยามวา่งเวน้จากอาชีพหลกั    
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 กลุ่มคนหาพืชอาหาร 
ประเมินมูลค่ารายไดจ้ากกลุ่มคนหาพืชอาหาร ตวัอยา่ง 18 ราย 

ฤดูกาล พืช

เศรษฐกิจ 

ราคา

ขาย/

บาท/ถุง 

ปริมาณการ

เก็บเฉล่ีย/วนั 

จาํนวนผูใ้ชป้ระโยชน์/

ครัวเรือน 

(คาํนวณเฉพาะกลุ่มคน

เล้ียงววั-ควาย จาํนวน 18 

ราย) 

รายไดเ้ฉล่ีย/ชุมชน/ปี(คาํนวณ

เฉล่ียกบัผกัชนิดอ่ืน ๆ) 

1ปี=365วนั 

คร่ึงปี=182วนั 

(คาํนวณเฉล่ียคร่ึงปี) 

 

ต ล อ ด
ทั้งปี 
 

ผกัข้ีเสียด 10 1 180 10,800 
มะหอ้ย 10 1 180 32,760 

ผกัรวม 10 1 180 32,760 

ผกับุง้ 10 1 180 32,760 

มะเขือแจ ้ 10 1 180 32,760 

รวม 141,840 บาท 

 
 กลุ่มคนหาแมลงตวัต่อ ผึ้ง 

ประเมินมูลค่ารายได ้จากคนหาผึ้งและตวัต่อ  จาํนวน 4 ราย 
แมลง ผลผลิตท่ีได้/

ปี 
ร า ค า ข า ย /
บาท 

รายได้เฉลี่ย/
ปี 

จ า น วนผู้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ /
ครัวเรือน 

ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย / ปี /
ชุมชน 

ผึ้ง นํ้ า ผึ้ ง  80 
ขวด 

250/ขวด 20,000 1 23,000 

รังผึ้ง 10 รัง 300/รัง 3,000 
ตวั

ต่อ 

รัง 1,000-3,000 50,000 1 50,000 

รวม 73,000 บาท 
 
 จากตวัอยา่งรายไดข้องคนหาผึ้งและตวัต่อ มีรายไดเ้ฉล่ีย 1 ราย เท่ากบั 73,000 บาท ดงันั้นชาวบา้นท่ี
ทาํอาชีพหาตวัต่อและผูข้ายเป็นประจาํ จาํนวน 4 ราย พบวา่มีมูลกวา่ 292,000 บาท ต่อปี 
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 กลุ่มคนหาไส้เดือน 
ประเมินมูลค่ารายไดจ้ากคนหาไส้เดือนเพื่อนาํไปใชท้าํเหยือ่หาปลา จาํนวน 2 ราย 

 ผลผลิตท่ีได้/ป ี ราคาขาย/บาท รายได้เฉลี่ย/ป ี รายได้เฉลี่ย/ปี/ชุมชน 
ไส้เดือน 45,000 ตวั 1 45,000 45,000 บาท 
 จากตวัอยา่งรายไดข้องคนหาใส้เดือนเพื่อทาํเหยื่อหาปลา เกิดรายไดเ้ฉล่ีย 1 ราย เท่ากบั 45,000 บาท 
 

 กลุ่มผู้ท านา(ใช้น้ าจากหนองไคร้ไหว) 

นาปี (คาํนวณจากเน้ือท่ีตวัอย่าง9ไร่)กรณีตวัอย่าง
ของนายสมยง รักษาป่า 

นาปรัง (คาํนวณจากเน้ือท่ีตวัอย่าง7ไร่)กรณีตวัอย่าง
นาของนายสอน เมืองมูล 

รายไดจ้ากการขาย/ปี 
(ข้ึนอยูก่บัราคาตลาด)x11บาท 

66,000 
 

รายไดจ้ากการขาย/ปี 
(ข้ึนอยูก่บัราคาตลาด)x12บาท 

76,000 

  
 จากกรณีตวัอยา่งทั้ง 2 ท่านเม่ือคาํนวณตามจาํนวนผูท้าํนาทั้งหมด 54 ราย เฉล่ียท่ีนารายละ 8 ไร่ 
รวมเน้ือท่ีทาํนา 432 ไร่ จากการคาํนวณเบ้ืองตน้พบวา่รายไดเ้ฉล่ียจากการทาํนาต่อปีของชาวบา้น บา้นห้วย
สัก การทาํนาปีอยูท่ี่ไร่ละ 7,333 บาท/ปี นาปรังอยูท่ี่ไร่ละ 10,857 บาท/ปี ดงันั้นรายไดจ้ากการทาํนาทั้งนาปี
และนาปรังชาวบา้นจะมีรายไดเ้ฉล่ีย 8,128,080 บาท/ปี 
 สรุปรายไดท่ี้เกิดจากป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกต่อปี 

ลาํดบั อาชีพ รายได/้ปี 

1 เล้ียงววั-เล้ียงควาย คาํนวณจากจาํนวนผูเ้ล้ียงววั-ควายทั้งหมด18ราย 4,190,000 

2 ซ้ือขายข้ีววั-ข้ีควาย คาํนวณจากผูท่ี้ขายข้ีววั-ควายประจาํ จาํนวน18 ราย 492,750 

3 ฟางอดักอ้น คาํนวณจากกลุ่มผูเ้ล้ียงววั-เล้ียงควายจาํนวน18 ราย ประเมินจากรายจ่ายถา้
ตอ้งทาํการซ้ือฟางอดักอ้นเพื่อนาํมาใหว้วั-ควายกินต่อปี แต่จากการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้
ชาวบา้นกลุ่มผูเ้ล้ียงววั-เล้ียงควายไม่ไดท้าํการซ้ือฟางเน่ืองจากทาํนากนัอยู่แลว้ หลงั
เก็บเก่ียวก็จะทาํการอดัฟางไวเ้พื่อใหว้วั-ควายกินตลอดทั้งปี 

46,000 

4 หาปลา คาํนวณจากชาวบา้นท่ีหาปลาประจาํ 8 ราย ปลาเศรษฐกิจท่ีหาไดแ้น่นอน3
ชนิด 
 

856,800 

5 พืชอาหาร คาํนวณจากจาํนวณกลุ่มคนเล้ียงววั-ควายเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเขา้ 141,840 
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ไปใช้ประโยชน์จากป่าเป็นประจาํ เบ้ืองตน้ถึงจะไม่มีการซ้ือขายกนัทางตรงแต่กลุ่ม
คนเล้ียงววั-ควาย เม่ือไปเล้ียงววั-ควายจะมีการเก็บพืชผกัติดมือออกมา ถึงไม่ไดข้ายแต่
อยา่งนอ้ยก็ไม่ไดท้าํการซ้ือ ทีมวจิยัจึงเลือกประเมินจุดนั้น 

6 หาต่อ หาผึ้ง คาํนวณจากกลุ่มคนท่ีหาต่อ หาผึ้งประจาํ จาํนวน4 ราย 292,000 

7 ไส้เดือน คาํนวณจากคนท่ีเขา้ไปหาไส้เดือนในป่าประจาํจาํนวน1ราย ถึงแมจ้ะไม่ได้
หามาเพื่อขาย แต่ถา้ไม่มีป่าผืนน้ีชาวบา้นก็จะตอ้งไปทาํการซ้ือไส้เดือนจากท่ีอ่ืนเป็น
การเพิ่มตน้ทุนในการหาปลาต่อปี 

45,000 

8 ทาํนา คาํนวณจากผูท้าํนารวมทั้งนาปีและนาปรังจาํนวน 54 ราย จากกรณีตวัอยา่งหลกั
2ราย 

8,128,080 

 ดงันั้นเม่ือประเมินการเขา้ไปใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก
ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมแลว้ใน1ปีสามารถประเมินออกมาเป็นตวัเลขเบ้ืองตน้ได้
ทั้งหมดดงักราฟแสดง 

14,192,470 

 

  

 
ภาพแสดง : กราฟแสดงการประเมินรายไดท่ี้เกิดจากการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าสาธารณะประโยชน์        

ป่ากอ้ด ป่าแฝกของ8กลุ่มตวัอยา่ง ในรอบ 1ปี 
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 สรุป จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจชุมชนและรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากพื้นท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ตามการใชป้ระโยชน์ในรอบ 1 ปี ของชาวบา้นทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ทาํให้

เห็นมูลค่าท่ีประเมินเป็นตวัเลขการบริการนิเวศของพื้นท่ีชุ่มนํ้ าดงักล่าวจากกิจกรรม 8 ดา้นท่ีชาวบา้นใช้

ประโยชน์ พบวา่มีมูลค่าสูงถึงปีละ  14,192,470 บาท ทาํใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อชาวบา้นหว้ยสัก บา้นยางฮอม และพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์และรับบริการดา้น

นิเวศจากพื้นท่ีดงักล่าว หากพื้นท่ีดงักล่าวถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพเป็นอยา่งอ่ืน ชาวบา้นไม่สามารถ

เข้าไปใช้ประโยชน์ได้จะทําให้ชาวบ้านมีภาระค่าใช้จ่ายมากข้ึนและนําไปสู่การสูญเสียอาชีพและ

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้า ดงักราฟแสดง 
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บทท่ี 4 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน้ าลุ่มน้ าอิงตอนล่าง 

และป่าสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝก 
 
4.1 ความเป็นมาของการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง พื้นท่ีชุ่มนํ้ าตาํบลยางฮอม และพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
 4.1.1 ภาพรวมพื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง 
 ลุ่มนํ้ าอิง เป็นลุ่มนํ้ าสาขาของแม่นํ้ าโขง มีแม่นํ้ าอิงเป็นแม่นํ้ าสายหลกั แม่นํ้ าอิงมีตน้กาํเนิดมาจาก
ดอยหลวงไหลผ่านลาํห้วยน้อยใหญ่กว่า 12 ลาํห้วย ครอบคลุมพื้นท่ี 2 จงัหวดัทางภาคเหนือตอนบน คือ
จงัหวดัพะเยา ประกอบดว้ยอาํเภอแม่ใจ อาํเภอเมือง อาํเภอดอกคาํใต ้อาํเภอภูกามยาว อาํเภอจุน  อาํเภอเชียง
คาํ ในส่วนของจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย อาํเภอป่าแดด อาํเภอพาน อาํเภอพญาเม็งราย อาํเภอเทิง อาํเภอ
ขนุตาล และอาํเภอเชียง ก่อนไหลลงสู่แม่นํ้าโขงท่ี “ปากอิง” บา้นปากอิงใต ้ตาํบลศรีดอนชยั อาํเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย เม่ือแบ่งตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์ลุ่มนํ้ าอิงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือลุ่มนํ้ าอิง
ตอนบน ลุ่มนํ้าอิงตอนกลาง และลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง รวมความยาวประมาณ 260 กิโลเมตร 
 ลุ่มนํ้าอิงตอนบน เป็นแหล่งกาํเนิดของลาํหว้ย 12 สาย ท่ีไหลลงสู่กวา๊นพะเยา เรียกวา่ ดอยหลวง คือ
ป่าขนุหว้ยหรือป่าตน้นํ้ าของกวา๊นพะเยาไดแ้ก่ ห้วยแม่ใจ ห้วยแม่สุก ห้วยแม่จวา้ ห้วยแม่ตุม้ ห้วยแม่เหยี่ยน 
ห้วยแม่ตํ๊า ห้วยแม่ต๋อม ห้วยแม่ตุ่น ห้วยแม่นาเรือ ห้วยแม่ใส และห้วยแม่ตํ๋า ส่วนทางทิศเหนือของกวา๊น
พะเยา คือดอยดว้นหรือดอยงามเป็นแหล่งทางธรรมชาติ มีทั้งป่าตน้นํ้ าคือ ดอยหลวงและกวา๊นพะเยาเป็น
แหล่งนํ้ าจืดขนาดใหญ่ รวมทั้งท่ีราบสูงสลบักบัท่ีราบลุ่มบริเวณเทือกเขาดอยหลวง และท่ีราบลุ่มรอบ ๆ 
บริเวณกวา๊นพะเยา 
 ลุ่มนํ้ าอิงตอนกลาง เร่ิมตั้งแต่ประตูระบายนํ้ ากว๊านพะเยา จงัหวดัพะเยาจนถึงอาํเภอเทิง จงัหวดั
เชียงราย ลกัษณะทางกายภาพของแม่นํ้ าอิงตอนกลาง ในช่วงตอนตน้เขตอาํเภอดอกคาํใตแ้ละอาํเภอภูกาม
ยาว จะแคบและต้ืน มีความกวา้งประมาณ 12-15 เมตรทาํใหมี้ปริมาณนํ้านอ้ยคนในชุมชนลุ่มนํ้าอิงตอนกลาง
มีการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจดัการนํ้ าโดยมีระบบเหมืองฝายและในปัจจุบนัมีฝายคอนกรีต 
จาํนวน 18 แห่ง กั้นในลาํนํ้ าอิงเพื่อนาํนํ้ าเขา้พื้นท่ีทางการเกษตร แม่นํ้ าอิงจะเร่ิมกวา้งและลึกมากข้ึนตั้งแต่ 
เขตอาํเภอจุน โดยมีความกวา้งประมาณ 20-25 เมตร รวมทั้งมีแม่นํ้ าสาขาหลายสายท่ีไหลลงแม่นํ้ าอิงไดแ้ก่ 
นํ้าร่องชา้ง นํ้าร่องปอ นํ้าแม่พุง และนํ้ าจุน ซ่ึงไหลลงมาจากภูเขาท่ีขนาบอยูส่องฝ่ังลาํนํ้ าอิง และตามแนวลาํ
นํ้ าอิงจะมีบวก หนอง หลง ฮ่อง หลายแห่งเพราะเป็นบริเวณท่ีราบนํ้ าท่วมถึง (Flood Plain) จะทาํให้เกิด
แหล่งนํ้าท่ีชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์ในการหาปลาและสัตวน์ํ้าอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้าดว้ย 
 ลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง เร่ิมตั้งแต่อาํเภอเทิง อาํเภอขุนตาล อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย แลว้ไหลลงสู่
แม่นํ้าโขง แม่นํ้าสาขาสายสาํคญัในลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง ประกอบดว้ย นํ้ าร่องแช่ นํ้ าลอย นํ้ าลาว นํ้ าแม่ต๊ากและ
แม่นํ้ าร่องช้าง ลกัษณะทางกายภาพท่ีสําคญัคือ ในช่วงฤดูนํ้ าหลากลุ่มนํ้ าอิงตอนล่างจะไดรั้บนํ้ าจากแม่นํ้ า
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โขงท่ีหนุนข้ึนโดยตรง ทาํให้แม่นํ้ าอิงช่วงน้ีมีปริมาณนํ้ าท่ีมาก ขนาดความกวา้งอยูท่ี่150-200 เมตร และมี
ความลึกมากกว่าลุ่มนํ้ าอิงตอนบนและลุ่มนํ้ าตอนกลาง ลาํนํ้ ามีความคดโคง้ บางจุดถูกกดัเซาะตดัขาดออก
จากแม่นํ้ าเดิมเกิดลาํนํ้ าสายใหม่ พื้นท่ีลาํนํ้ าเดิมจึงเป็นอิงหลง จึงเป็นลกัษณะสําคญัอีกประการคือในลุ่มนํ้ า
อิงตอนล่างจะมีลกัษณะเป็น “พื้นท่ีชุ่มนํ้ า” ตลอดลาํนํ้ า เม่ือนํ้ าหลากนํ้ าจะเขา้ท่วมพื้นท่ีป่าในทุกปี ปลาจาก
แม่นํ้าโขงและแม่นํ้าอิงจะเขา้ไปวางไข่และรอฟักตวัอ่อน เป็นท่ีเพาะเล้ียงลูกปลาขนาดเล็กและสัตวน์ํ้ าในวยั
อ่อน ถือวา่เป็นพื้นท่ีเพาะพนัธ์ุปลาและเป็นแหล่งอนุบาลปลาท่ีสําคญัเป็นอยา่งมาก ช่วงนํ้ าลดพื้นท่ีชุ่มนํ้ าจะ
เตม็ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของระบบนิเวศยอ่ย และชนิดพรรณพืชต่าง ๆ 
 พื้นท่ีชุ่มนํ้ ามีความสําคญัในแง่ระบบนิเวศเฉพาะอย่างนอ้ย 5 ประการ 1)เป็นพื้นท่ีเพาะพนัธ์ุปลา 
สัตวน์ํ้าท่ีสาํคญัของแม่นํ้าอิงและแม่นํ้ าโขง 2)เป็นพื้นท่ีแกม้ลิงตามธรรมชาติท่ีรองรับปริมาณนํ้ าในพื้นท่ีลุ่ม
นํ้ าอิงในช่วงนํ้ าหลากและเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง 3)เป็นพื้นท่ีท่ีสัตว์ป่าจากบนดอยและป่าบกลงมาใช้
ประโยชน์ 4)เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของพืช สัตว ์พนัธุกรรมพืชอาหารและยาสมุนไพรท่ีสําคญั
ของลุ่มนํ้าอิง 5)เป็นแหล่งรองรับการอพยพของนกอพยพช่วงฤดูหนาว 

ขอ้มูลพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง ผลจากการสํารวจพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง พบวา่ ลุ่มนํ้ า
อิงตอนล่างมีพื้นท่ีราบนํ้ าท่วมถึงประมาณ 22,422 ไร่ มีพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ าทั้งหมด 26 แห่งพื้นท่ี 8,586 ไร่
ครอบคลุมพื้นท่ี 10 ตาํบล 25 หมู่บา้น ดงัตารางแสดง  
ตารางแสดง ขอ้มูลพื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย (อยา่งไม่เป็นทางการ) 
ลาํดบั ช่ือทอ้งถ่ิน ห มู่ บ้ า น ห ลัก ท่ี

ดูแล 
หมู่ บ้า นร่วม
จดัการ 

ตาํบล อาํเภอ ขนาด (ไร่) สถานะ 

1  บา้นทุ่งอ่าง ม.6 ม. 15 สถาน เชียงของ 180 - 

2  บา้นทุ่งง้ิว ม.2  สถาน เชียงของ 531-3-0 นสล. 

3 หนองรงค ์ บ้านศ รีดอนชัย 
ม.15 

 ศรีดอนชยั เชียงของ 300 - 

4 หนองวงค ์ บ้านศ รีดอนชัย 
ม.7 

 ศรีดอนชยั เชียงของ 250 กาํลงัขอ 

5  บา้นตองเกา้ ม.9  คร่ึง เชียงของ 500 - 

6 ป่ า ห น อ ง
ขอนแก่น 

บา้นม่วงชุม ม.7  คร่ึง เชียงของ 500 - 

7  บา้นคร่ึงใต ้ม.2  คร่ึง เชียงของ 242 นสล. 
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8  บา้นซาววา หมู่ 3  บุญเรือง เชียงของ 700 นสล. 

9  บา้นบุญเรือง ม.2 ม.1, 5, 8, 10 บุญเรือง เชียงของ 3,706 นสล. 

10  บา้นแดนเมือง ม.
6 

 บุญเรือง เชียงของ 300 - 

11  บ้านห้วยซ้อ 19 
และ 2 

 หว้ยซอ้ เชียงของ 293  

12 ป่าข่วงเจิง บ้านงามเมือง ม.
11 

 ยางฮอม ขนุตาล 100 นสล. 

13 ป่าข่อย บ้านงามเมือง ม.
11 

 ยางฮอม ขนุตาล 72 นสล 

14 ป่าหนองโคง้วงั
มล 

บา้นนํ้าแพร่เหนือ 
ม.14 

 ยางฮอม ขนุตาล 48 - 

15 ป่าโค้งมะเ ขือ
แจ ้

บา้นนํ้าแพร่ ม.4 บ้า น นํ้ า แ พ ร่
ใต ้ม.19 

ยางฮอม ขนุตาล 276 นสล. 

16 ป่ า ตะ เ ห้ี ย / ป่ า
ถ่อน 

บา้นทุ่งศรีเกิด ม.
3 

 ยางฮอม ขนุตาล 138-3-21 น ส ล . 2
แปลง 

17 ป่าหนองออ้ บา้นทุ่งศรีเกิด ม.
3 

 ยางฮอม ขนุตาล 40  

18 ป่านอกทุ่ง บ้ า น ป่ า บ ง นํ้ า
ลอ้ม ม.1 

 ยางฮอม ขนุตาล 229 นสล. 

19 ป่ า ห น อ ง
ส้มป่อย 

บา้นป่าแดง ม.2 บ้านดงเจริญ 
ม.16 

บ้า น ป่ า แ ด ง 
ม.21 

ยางฮอม ขนุตาล 40  

20 ป่ า ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน ์

บ้านห้วย หล วง 
ม.5 

บ้ า น ห้ ว ย
ห ล ว ง เ ห นื อ 

ยางฮอม ขนุตาล 182  
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ม.20 

21 ป่าแฝก บา้นยางฮอม ม.8 บ้านห้วยสัก 
ม.9 

บ้ า น ใ ห ม่
พฒันา ม.10 

บ้านยางฮอม 
ม.12 

บ้านห้วยสัก
เหนือ ม.15 

บ้านยางฮอม 
ม.17 

ยางฮอม ขนุตาล 2,000 (อ ยู่
ระหว่าง
พิ พ า ท 
แ ล ะ
รังวดั) 

22 ป่า ร่อง ต๊ิบ  ป่า
ร่องเสือ หนอง
ของวดัป่าข่า 

บา้นป่าข่า ม.8  ป่าตาล ขนุตาล 85  

23 ป่าหล่ายอิง บา้นสันสลีก    พ ญ า เ ม็ ง
ราย 

พญาเม็ง
ราย 

143  

24 ป่ าหนองป ล า
โอ่ 

บา้นนํ้าอิง ม.10  ตา้ ขนุตาล 528 นสล. 

25 ป่าวงัเสือ บา้นชวา ม.3  สั น ท ร า ย
งาม 

เทิง 400 นสล. 

26 ป่ า ห น อ ง
ชุมแสง 

บา้นสันทรายงาม  สั น ท ร า ย
งาม 

เทิง 76 นสล. 
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ภาพแสดง: แผนท่ีป่าชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย 

 
 4.1.2 ภาพรวมป่าชุ่มนํ้าตาํบลยางฮอม 

ป่าชุ่มนํ้ าในตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณลุ่มนํ้ าอิงตอนล่างท่ีเช่ือมกบั
แม่นํ้าโขง ลกัษณะของป่าชุ่มนํ้าในตาํบลยางฮอมนั้นมีลกัษณะเป็นป่าชุ่มนํ้ าผสมกบัหนองนํ้ ามีนํ้ าท่วมถึงใน
ฤดูนํ้าหลากแต่ปัจจุบนัจากการสํารวจพื้นท่ีเม่ือตน้ปี2563ท่ีผา่นมา หลายชุมชนประสบกบัปัญหานํ้ าไม่หนุน 
ป่าชุ่มนํ้ าไม่มีนํ้ าเขา้ท่วมแต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็ยงัมีการเขา้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเช่นเดิม การเขา้ใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าตาํบลยางฮอมนั้น แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือการเขา้ไปใชป้ระโยชน์ทางตรง
และทางออ้ม ส่วนมากเป็นเร่ืองการหาอาหารซ่ึงชาวบา้นสามารถเขา้ไปหาอาหารไดต้ลอดทั้งปี ไม่วา่จะเป็น
การหาปลา หาพืชผกั หาแมลง รวมไปถึงไมใ้ชส้อยต่าง ๆ นอกจากเป็นพื้นท่ีหาอาหารแลว้ยงัเป็นพื้นท่ีเล้ียง
สัตวข์องชุมชนอีกดว้ย 

ผลจากการสํารวจพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตาํบลยางฮอม พบว่า ตาํบลยางฮอมมีพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ าทั้ งหมด 12 
แปลง  ครอบคลุมพื้นท่ี 17 หมู่บา้น ดงัตารางแสดง 
ตารางแสดง : ขอ้มูลป่าชุ่มนํ้าตาํบลยางฮอม อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย  
ลาํดบั ช่ือ

หมู่บา้น 

จาํนวนพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้า(ไร่)/ขอ้มูลรายละเอียด สถานะภาพ อ่ืนๆ 

 
1 บ้านงาม

เมือง 
สาํรวจพบ 2 แปลง แบ่งเป็นป่าข่วงเจิง 100 ไร่ 
ป่าข่อย 72 ไร่ มีเน้ือท่ีรวม 172 ไร่ พบหนอง
นํ้ าและบวก 17 แห่ง ประกอบดว้ยหนองข่วง
เจิง เน้ือท่ี 60 ไร่ หนองแซะ เน้ือท่ี 4 ไร่ หนอง

ข้ึ น ท ะ เ บี ย น 
นสล. 
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หมด เน้ือท่ี 7 ไร่ 

หนองแม่ร้อบ เน้ือท่ี 4 ไร่ หนองป่าก๋าว เน้ือท่ี 
3 ไร่ หนองป่ากัง๋ เน้ือท่ี 4 ไร่ บวกงูเหลือม 
เน้ือท่ี 3 ไร่ หนองเหม็น เน้ือท่ี 9 ไร่ หนอง
บวกเหมือด บวกหญา้หวาย เน้ือท่ี 4 ไร่ หนอง
ป่าขาว เน้ือท่ี 6.5 ไร่ บวกผกัไผ ่เน้ือท่ี 12 ไร่ 
หนองฮองแฮง เน้ือท่ี 4 ไร่ หนองป๋ึงหวาง เน้ือ
ท่ี 5 ไร่ หนองเกา้แงะ เน้ือท่ี 6 ไร่หนองโบสถ ์
เน้ือท่ี 4 ไร่ หนองหญา้งู เน้ือท่ี 2 ไร่ 

2 บ้ า น ทุ่ ง
ศรีเกิด 

สํารวจพบ 2 แปลง คือป่าตะเห้ีย 138-3-21ไร่ 
ป่าหนองออ้ 40 ไร่ มีเน้ือท่ี รวม 177-3-21 ไร่ 
มีหนองนํ้ าทั้ งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย 
หนองแซะ 20 ไร่ หนองสลาบ 15 ไร่ หนอง
ออ้ 15 ไร่ หนองหลวง 20 ไร่ บวกหนามศร 
15 ไร่ 

ข้ึ น ท ะ เ บี ย น 
นสล. 

 

3 บ้ า น ป่ า
บ ง นํ้ า
ลอ้ม 

สาํรวจพบ 1 แปลง คือ ป่านอกทุ่ง มีเน้ือท่ีรวม
ประมาณ 229ไร่ พบหนองนํ้ าทั้งหมด 4 แห่ง
ประกอบด้วย หนองโบสด หนองสล่าบุญ 
หนองกวาง หนองพร้าหาย 

ข้ึ น ท ะ เ บี ย น 
นสล. 

 

4 บ้านห้วย
สั ก  ห มู่
15 

สํารวจพบ 1 แปลง คือป่าจาํปูดิน มีเน้ือท่ี 22 
ไร่ ไม่พบหนองนํ้าในพื้นท่ีป่า 

ข้ึ น ท ะ เ บี ย น 
นสล. 

เป็นป่าชุ่มนํ้ าท่ีไม่อยู่
ริมแม่นํ้าอิง 

5 บา้นยาง 

ฮอม หมู่ 

8,12,17 

บา้นหว้ย

สัก หมู่ 9 

,15 

สํารวจพบ 1 แปลง คือ ป่าทุ่งหญา้เล้ียงสัตว์
(ป่ากอ้ดป่าแฝก) มีเน้ือท่ี 2,000 ไร่ หนองนํ้ า
ทั้งหมด 6 หนอง ประกอบด้วย หนองไคร้
ไหว  80 ไร่ หนองปลาขาว หนองแขง้ช้าง 
หนองปู่เฒ่าหนอ้ยถา หนองหญา้ไซร หนองข้ี
เหา (หนองผกัแวน่) 

ข้ึ น ท ะ เ บี ย น
เ ป็ น พื้ น ท่ี
ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน ์

เป็นพื้นท่ีกรณีพิพาท
กบับริษทัเอกชนราย
ใ ห ญ่  ย ัง ไ ม่ มี ก า ร
ตรวจสอบรังวดัแนว
เขตท่ีดินท่ีชดัเจน 

6 บ้ า น นํ้ า สํารวจพบ 2 แปลง แปลงแรกช่ือ ป่าหนอง ข้ึ น ท ะ เ บี ย น  
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แพร่ หมู่ 
4,14,19 

โคง้วงัมล(หมู่14) มีเน้ือท่ี 48 ไร่ หนองนํ้ าและ
บวก 10 แห่งประกอบด้วย หนองปลาผา 
หนองปึงน้อย หนองหญ้าแดง หนองโก่ง 
หนองเห้ีย หนองปึงหลวง บวกดินดาก บวก
ยาว บวกตน้เง้ียว บวกเมือด และแปลงท่ีสอง 
ช่ือป่าโคง้มะเขือแจ(้หมู่4,19) เน้ือท่ี 276 ไร่ 

นสล. 

7 บ้ า น ป่ า
แดง  หมู่
2,16,21 

สํารวจพบ 1 แปลง คือ ป่าหนองส้มป่อยมี
ลกัษณะเป็นอิงหลง ชาวบา้นมีความเช่ือเร่ือง
ผีเจา้ท่ี มีเน้ือท่ีประมาณ 40 ไร่ หนองนํ้ า 1 
แห่ง คือ หนองแซะ 

ข้ึ น ท ะ เ บี ย น 
นสล. 

 

8 บ้านห้วย
ห ล ว ง 
หมู่ 5,20 

สํารวจพบ  1 แปลง คือ ป่าสาธารณะ
ประโยชน์หมู่บา้นห้วยหลวง เน้ือท่ี 182 ไร่ มี
หนองนํ้า 1 แห่ง คือ หนองแรด 35 ไร่ 

ข้ึ น ท ะ เ บี ย น 
นสล. 

 

9 บา้นชมภู ยงัไม่ทราบจาํนวนพื้นท่ีท่ีแน่ชดั พบหนองนํ้ า 
2 แห่ง คือ หนองต้ิว หนองแซะ รวมเน้ือท่ี
หนองกวา่ 51 ไร่ 

ข้ึ น ท ะ เ บี ย น 
นสล. 

 

 

 
ภาพแสดง : แผนท่ีป่าชุ่มนํ้า และหนองนํ้า ตาํบลยางฮอม อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 
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4.1.3 ภาพรวมป่าชุ่มนํ้าป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
พื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ตั้งอยู่หมู่ท่ี 8 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดั

เชียงราย เน้ือท่ีรวมกวา่ 2,000 ไร่ เดิมพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัถูกปรับเปล่ียนเป็นท่ีนา ไร่ 
สวน และพื้นท่ีป่าแฝกท่ียงัคงเหลือป่าท่ีสมบูรณ์เพียงบางส่วน 

ทิศเหนือ ติดกบั แม่นํ้าอิง 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ร่องนํ้า 
ทิศใต ้ติดกบั ทุ่งนา 
ทิศตะวนัตก ติดกบั แม่นํ้าอิง 

 

 
ภาพแสดง : ลกัษณะพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก(ในอดีต) 

 
จากภาพแสดงจะเห็นไดว้า่พื้นท่ีสีส้มคือพื้นท่ีป่าในอดีตโดยมีเน้ือท่ีประมาณ 2,000 ไร่ นบัตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2500 เป็นตน้มา หลงัจากพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝกถูกประกาศเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ชาวบา้นเร่ิมเขา้
ไปจบัจองพื้นท่ีเพื่อทาํการเกษตรมากข้ึน จากพื้นท่ีท่ีใช้ร่วมกนัถูกปรับเปล่ียนเป็นท่ีทาํกินส่วนบุคคล เป็น
พื้นท่ีทาํนา ท่ีทาํสวน และการเกษตรอ่ืน ๆ ทาํให้พื้นท่ีป่าถูกแผ่วถางและลดน้อยลง ทั้ งน้ีในส่วนของ
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ภาคเอกชนเองก็เขา้มากวา้นซ้ือท่ีดินของชาวบา้นเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ทาํให้ป่าถูกแผ่วถางเพิ่มข้ึนมาก
กวา่เดิม การเขา้มาของบริษทัเอกชนส่งผลกระทบโดยตรงกบัวถีิชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทาํ
ให้เกิดขอ้พิพาทในพื้นท่ี ประเด็นแรกบริษทัเม่ือปรับพื้นท่ีเป็นท่ีส่วนบุคคลแลว้ เม่ือชาวบา้นจะผ่านพื้นท่ี
ของบริษทัตอ้งแลกบตัรเขา้-ออก ซ่ึงชาวบา้นท่ีเขา้ไปทาํกินและเขา้ไปเล้ียงววั-ควายในพื้นท่ีสาธารณะของ
ชุมชนตอ้งผา่นถนนของบริษทั การท่ีบริษทัให้ชาวบา้นแลกบตัรมนัเป็นการจาํกดัพื้นท่ีเกินไป ถนนควรใช้
ร่วมกนัไดไ้ม่ใช่ปิดกั้นเพื่อใชส่้วนตวั ประการท่ีสองชาวบา้นมองวา่การไดม้าซ่ึงท่ีดินของบริษทัหลายแปลง
บริษทัไดม้าโดยมิชอบและครอบครองพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน  ประการท่ีสามบริษทัไดท้าํการปรับพื้นท่ี
ป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ทั้งการขุดลอก และการแผว่ถาง นอกจากนั้นบริษทัยงัทาํคนักั้นนํ้ าขนาด
ใหญ่ลอ้มรอบพื้นท่ี เพื่อป้องกนันํ้ าเขา้ท่วมพื้นท่ีของบริษทัในช่วงนํ้ าหลาก เม่ือทาํคนักั้นนํ้ าทาํให้นํ้ าอิงช่วง
ดงักล่าวแคบลง และเป็นคอขวด ทาํให้นํ้ าไหลไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เม่ือนํ้ าหลากปริมาณนํ้ าไหลไม่ทนัก็
ท่วมเอ่อเขา้พื้นท่ีทาํการเกษตรของชาวบา้น  

 
4.1.5 ล าดับเหตุการณ์สถานการณ์ปัญหาและกระบวนการต่อสู้ของชาวบ้านกับบริษัทCP 

 ปีพ.ศ.2500 ประกาศเขตพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์เพื่อใหช้าวบา้นเขา้ทาํกิน 
 ปีพ.ศ.2505 ผูน้าํประกาศให้ชาวบา้นไปจบัจองพื้นท่ี โดยไม่ไดมี้การกาํหนดแลว้แต่ชาวบา้นจะจบั
จอง แต่ถา้ใครไดท่ี้แลว้ตอ้งจ่ายเงินคนละ30บาทเพื่อนาํเงินไปซ้ือเคร่ืองป่ันไฟใหว้ดั 
 ปีพ.ศ.2520-2521 กรมท่ีดินลงพื้นท่ีเพื่อทาํการรางวดัเพื่อ ออกนส.3ให้ชาวบา้น ชาวบา้นบางราย
ไดรั้บเอกสารสิทธิ แต่ยงัมีบางส่วนท่ีไม่ไดรั้บเอกสารสิทธิเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีทบัซ้อนไม่มีแนวเขตออกราง
วดัและเอกสารมิไดแ้ละบางส่วนเป็นหนองนํ้าสาธารณะ 
 ปีพ.ศ.2524-2526 มีนายหนา้เขา้มากวา้นซ้ือท่ีกบัชาวบา้น และชาวบา้นเร่ิมขายท่ีดินทั้งท่ีมีเอกสาร
สิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิใหค้นจากภายนอก 
 ปีพ.ศ.2528-2529 บริษทัซีพีเขา้เคลียพื้นท่ี ขุดลอกหนองนํ้ าหนองปลาขาวบางส่วน ขุดลอกหนองปู่
เฒ่าหน้อยถาให้ลึก ถมฮ่องตา้ง ถมหนองไคร้ไหว และขุดฮ่องต๋างให้เป็นแนวตรง เพื่อทาํคนักั้นนํ้ าป้องกนั
นํ้าอิงไหลเขา้ท่วมพื้นท่ีดา้นใน และทาํถนนบนคนักั้นนํ้า 
 ปีพ.ศ.2530 บริษทัซีพีเร่ิมบุกเบิกพื้นท่ีเพื่อทาํเกษตร ปลูกส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลาํไย แต่ไม่ได้
ผลผลิตเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้า นํ้าท่วมขงัทุกปี  
 ปีพ.ศ.2532 บริษทัซีพีเร่ิมสร้างออฟฟิต และหลงัจากนั้นไดใ้ห้ชาวบา้นทาํการแลกบตัรเขา้-ออก
พื้นท่ี เม่ือเดินทางผ่านถนนของบริษทัท่ีสร้างข้ึนใหม่ โดยทาํการปิดทางอ่ืนๆท่ีชาวบา้นใช้ปกติให้เป็นจุด
ผา่นเขา้ออกเพียงจุดเดียว โดยบริษทัอา้งวา่ กลวัทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหายเพราะมีอุปกรณ์หลายอยา่งใน
พื้นท่ีของบริษทัจาํเป็นตอ้งรับรู้วา่ใครเขา้-ออกพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก 
 ปีพ.ศ.2537 ยกเลิกการแลกบตัรเขา้-ออก ผา่นพื้นท่ี นายสาํราญ ชยัมงคล กล่าววา่ 
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“การแลกบตัรเขา้-ออกพื้นท่ีมนัสร้างความลาํบากให้ชาวบา้น พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบา้นเขา้-ออกประจาํเพื่อ
ไปเล้ียงววั-เล้ียวควาย ทาํไร่ทาํสวน ถา้จะมีการแลกบตัรแบบน้ี ชาวบา้นจะไม่ให้บริษทัผ่านเขา้-ออก ถนน
ภายในหมู่บา้นเช่นกนั” 
 ปีพ.ศ.2538 บริษทัเร่ิมปล่อยพื้นท่ีทิ้งร่างเน่ืองจากพืชผลท่ีปลูกไม่ไดผ้ลผลิตเน่ืองจากนํ้ าท่วมทุกปี 
หลงัจากนั้นชาวบา้นเร่ิมนาํววั ควาย เขา้ไปเล้ียงอีกคร้ัง 
 ปีพ.ศ.2540 บริษทัเขา้ไปทาํการขุดลอกหนองไคร้ไหวบางส่วน และทาํการขนดินจากหนองไคร้
ไหวไปถมคนัดิน ทั้งน้ีมีชาวบา้นบางส่วนท่ียอมให้ขุดดินในท่ีของตนเองเพื่อแลกกบัการเปิดพื้นท่ีทาํเป็นท่ี
นา ท่ีสวน  แต่ชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยโดยชุมชนส่วนใหญ่ยืนยนัว่าบริษทัเข้าไปทาํโดยไม่ได้รับ
อนุญาติ 
 ปีพ.ศ.2544-2545 บริษทัได้นาํป้ายเขา้มาติดประกาศให้ชาวบา้นกลุ่มคนเล้ียงววั เล้ียงควายนาํววั 
ควายออกจากพื้นท่ี โดยบริษทัอา้งวา่เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล ชาวบา้นจึงเดินทางไปคุยกบัทางบริษทั เบ้ืองตน้
ไดมี้การนดัเจรจาคร้ังท่ี 1  ท่ีวา่อาํเภอขนุตาล ผลการเจรจาคร้ังนั้นไม่ไดบ้ทสรุปแต่มีมติวา่ให้เขา้ไปพูดคุยกนั
อีกคร้ังท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางฮอม 

ปีพ.ศ.2546 การนดัเจรจา คร้ังท่ี2 ไปเจรจากนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางฮอม โดยมีขอ้สรุปวา่
เบ้ืองต้น ให้ทุกฝ่ายอพยพออกจากพื้นท่ีไม่ได้ เน่ืองจากพื้นท่ีมีข้อพิพาทอยู่ และห้ามมิให้ใครเข้าไป
ดาํเนินการใด ๆในพื้นท่ี แต่กลุ่มเล้ียงววั-ควายบา้นห้วยสักและหมู่บา้นขา้งเคียงไม่ยอม เน่ืองจากชาวบา้น
ยนืยนัวา่พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีเล้ียงววั เล้ียงควายมาตั้งแต่อดีต กลุ่มผูเ้ล้ียงววัเล้ียงควายจึงนาํววัควายเขา้ไปเล้ียงใน
พื้นท่ีต่อไปโดยไม่สนใจต่อขอ้สรุปเบ้ืองตน้ในวงเจรจาคร้ังนั้น 

 
ภาพแสดง : ป้ายประกาสหา้มเขา้พื้นท่ีของบริษทัเจริญโภคภณัฑเ์มล็ดพนัธ์ุ 
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 ปีพ.ศ.2552 บริษทัไดท้าํการตดัตน้ลาํไย ท่ีบริษทัไดป้ลูกไวเ้พื่อปรับพื้นท่ีทาํศูนยเ์พาะพนัธ์ุเมล็ดขา้ว 
 ปีพ.ศ.2553 บริษทัเร่ิมทาํศูนยเ์พาะพนัธ์ุเมล็ดพนัธ์ุขา้วครบวงจร 
 ปีพ.ศ.2556 บริษทัไดน้าํเคร่ืองจกัรเขา้มาในพื้นท่ี เพื่อขบัไล่กลุ่มเล้ียงววั เล้ียงควายอีกรอบ ชาวบา้น
จึงเดินทางไปแจง้ความท่ีโรงพกั พร้อมทั้งชาวบา้นไดท้าํหนงัสือถึงกรรมาธิการท่ีดินของสภาผูแ้ทนราษฎร 
เพื่อใหมี้การตรวจสอบการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ คณะกรรมาธิการและจงัหวดัเชียงรายไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงาน
เพื่อตรวจสอบขอ้ร้องเรียนตามท่ีชาวบา้นยื่นเร่ือง 2 กรณี  คือ 1.การตรวจสอบท่ีดินสาธารณะแปลงป่ากอ้ด
ป่าตึง จึงไดมี้มติให้ท่ีดินทาํการรางวดัโดยให้ผูน้าํ ช้ีแนวเขตการรางวดัท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อย จาํนวน
300ไร่ แต่มีผูร้้องคดัคา้น ท่ีดินอาํเภอจึงยุติการรางวดัออกเอกสารสิทธิหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง (นสล)
และคืนงบประมาณให้กบัเทศบาลตาํบลยางฮอม สําหรับกรณีการตรวจสอบท่ีดิน แปลงท่ี 2 ป่ากอ้ดป่าแฝก 
สาํนกังานท่ีดินอาํเภอไดรั้บจดัสรรงบประมาณเพื่อการรางวดัท่ีดินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และอยูใ่นขั้นตอนการ
ออกรางวดัพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก ทางสํานกังานไดใ้ห้เหตุผลวา่ นํ้ าท่วมพื้นท่ีไม่สามารถทาํการลงรางวดัท่ีดิน
ไดจึ้งไดคื้นเงินงบประมาณ จึงไม่ไดมี้การดาํเนินการรางวดัตรวจสอบท่ีดินดงักล่าว   

ปีพ.ศ.2557-2558 คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมไดพ้าคณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นท่ี มีมติให ้
สํานกังานท่ีดินอาํเภอทาํการรางวดัท่ีดินแปลงป่ากอ้ดป่าแฝก อีกคร้ัง  แต่ทางสํานกังานท่ีดินก็อา้งเหตุผลว่า
เป็นฤดูนํ้าหลากนํ้าท่วมขงั ไม่สามารถลงพื้นท่ีได ้ซ่ึงในคร้ังท่ี 2 น้ี ชาวบา้นไปติดตามหลายคร้ังแต่สํานกังาน
ก็แจง้วา่ยงัไม่มีวนัเวลาท่ีวา่งลงสาํรวจ หรือบา้งคร้ังก็แจง้วา่สาํนกัไม่มีหลกัมุดออกมารางวดัไม่ได ้จนถึงคร้ัง
สุดทา้ยสํานกังานท่ีดินแจง้จะออกมารางวดัท่ีดิน ชาวบา้นและผูน้าํทราบข่าวอยา่งกระชั้นชิดจึงไม่สามารถ
นดัหมายผูน้าํและชาวบา้นได้พร้อมเพียงกนัเพื่อไปช้ีแนวเขตจึงเป็นเหตุให้หมดระยะเวลาดาํเนินการ จน
นาํไปสู่ไม่ไดด้าํเนินการอีกคร้ัง   

ปีพ.ศ.2563 คร้ังท่ี3 เทศบาลตาํบลยางออมไดส่้งหนงัสือแจง้มาเพื่อทราบว่าการตรวจสอบรางวดั
ท่ีดินสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกหมดระยะเวลาการดาํเนินงานตามงบประมาณปี 2562 เทศบาลตาํบลยางฮอม 
จึงขอคืนเงินตน้สังกดั ทางผูน้าํชุมชนบา้นห้วยสักจึงไดท้าํหนงัสือเพื่อขอยื่นอุธรต่อสํานกังานท่ีดินอีกคร้ัง
ให้มีการตั้งงบประมาณการตรวจสอยรางวดัท่ีดินพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกในปีถดัไป นาย
วชิาญ กล่าววา่ ทางเทศบาลไม่ไดแ้จง้หนงัสือของท่ีดินอาํเภอในการดาํเนินการรางวดัตรวจสอบท่ีดินในคร้ัง
น้ีจึงทาํให้ชาวบา้นเสียโอกาสพิสูจน์สิทธิในท่ีดินดงักล่าวซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการข้ึนทะเบียนเป็นหนงัสือ
สาํคญัสาํหรับท่ีหลวง (นสล) เป็นคร้ังท่ี 3  
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ภาพแสดง: ลกัษณะพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก(ปัจจุบนั) 

 
 จากภาพแสดงลกัษณะพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝกในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่า ปัจจุบนั
พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิมมีเน้ือท่ีกวา่ 2,000 ไร่ ไดมี้การปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปตั้งแต่ปี
พ.ศ.2500 เป็นตน้มา การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีป่าไดมี้การซอ้นทบักนัอยูท่ ั้งพื้นท่ีท่ีเป็นของชาวบา้น พื้นท่ี
ของบริษทัเอกชนซีพี และพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ ท่ีเป็นส่วนรวมของชาวบา้น และท่ีสําคญัสถานการณ์
ปัญหาในพื้นท่ียงัไม่ได้รับการแก้ยงัคงมีข้อพิพาทกันอยู่เน่ืองจากต่อเน่ือง ไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนหรือ
ขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พิพาท ทาํให้เพื่อท่ีสาธารณะส่วรรวมเส่ียงต่อการถูกบุกรุกเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากใน
พื้นท่ีมีทั้งพื้นท่ีท่ีไดรั้บการออกเอกสารสิทธิทั้งท่ีเป็นเอกสารสิทธิโฉนดท่ีดิน นส3 ก และหนงัสือสําคญั
สําหรับท่ีหลวง (นสล.) และพื้นท่ีท่ียงัไม่มีเอกสารใด ๆรับรองในการเป็นพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน ดงันั้น
สถานของป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกยงัไม่มีความชัดเจนในหลายส่วน ทั้งขอบเขตพื้นท่ี และ
บริเวณท่ีกาํลงัเป็นขอ้พิพาท จากการสอบถามขอ้มูลชาวบา้นพบวา่ “พื้นที่ที่เราอยากออกรางวัดและท าให้
ชัดเจนคือพื้นที่ป่าสาธารณะของชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ ส่วนที่เป็นของชาวบ้าน หรือเป็นของบริษัท จะไป
ทวงคืนมันก็ยากเราไม่อยากมีปัญหาและคงไม่ไปเกี่ยวข้องกับส่วนนั้นที่มีการออกเอกสารสิทธิไปแล้ว แต่
พื้นที่เลี้ยงวัวเลี้ยง ควาย ที่ติดน้ าอิงและพื้นที่ที่เหลือที่เป็นของส่วนรวมตรงนี้ รวมถึงหนองน้ าทั้งหมดเรา
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อยากอนุรักษ์ไว้ เราจะไม่ให้ใครบุกรุกอีกเพราะเหลือผืนสุดท้าย จึงอยากรางวัดที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดขึ้น
ทะเบียน นสล เป็นของหมู่บ้านส่วนรวมต่อไป” 
 

“ถ้าไม่มีป่าผืนนี้วัว ควาย ก็ไม่มีที่ไปเลี้ยง มาเลี้ยงวัวเลี้ยวควายทางนี้ได้อาหารปูปลากลับไปบ้าน
ด้วย อายุอย่างพ่อจะให้ออกไปหาท างานข้างนอกคงไม่ไหว เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่นี่ก็พอมีรายได้ ถึงไม่ได้
ทุกวันแต่มันก็เป็นเงินเก็บ ป่าส าคัญมากกับเราโดยเฉพาะคนเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย คนหาอยู่ หากิน” 

 
การดาํเนินการในพื้นท่ีตอนน้ี ชุมชนไดมี้การเร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัฐานขอ้มูลชุมชนและจะ

ทาํการรางวดัพื้นท่ีป่าสาธารณธประโยชน์ท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้มีขอบเขตชดัเจน ชาวบา้นจะนาํไปข้ึนทะเบียน
เป็นพื้นท่ีป่าของชุมชนและชาวบา้นเพื่อคงป่าไวถึ้งลูกหลานต่อไป 
 
4.2 ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการป่าชุ่มน้ าโดยชุมชน 
4.2.1 ความรู้และการบริหารจดัการป่าชุ่มนํ้าโดยชุมชนตาํบลยางฮอม 

ความเป็นมาของเครือข่ายป่าชุมชนตาํบลยางฮอม 
 เครือข่ายป่าชุมชนตาํบลยางฮอม เร่ิมก่อตั้งข้ึนช่วงตน้ปีพ.ศ. 2561 ปัจจุบนัมีสมาชิก 21 หมู่บา้น การ
การก่อกาํเนิดของเครือข่ายป่าชุมชนตาํบลยางฮอมนั้นมีปัจจยัท่ีทาํให้หลายชุมชนในลุ่มนํ้ าอิงเกิดการรวมตวั
นั้น มี 3 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ี 1 การมีเครือข่ายสภาประชาชนลุ่มนํ้าอิงเป็นจุดเร่ิมตน้ สภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิงก่อตั้งข้ึนเม่ือ 
ปี 2556 และมีรูปแบบโครงสร้างของสภาประชาชนท่ีชัดเจนและมีการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ในปีพ.ศ.2558 
สภาไดท้าํงานร่วมกบัโครงการอนุรักษแ์ม่นํ้ าอิง ซ่ึงไดรั้บทุนจากสหภาพยุโรป(อียู)  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การ
ขยายฐานสมาชิกและพื้นท่ีรูปธรรมของสภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิง ซ่ึงเดิมมีสมาชิกคือ บา้นงามเมือง บา้นนํ้ า
แพร่ บา้นป่าบงนํ้ าลอ้ม และบา้นทุ่งศรีเกิด ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 17 ชุมชนลุ่มนํ้ าอิงตอนล่างอยู่
แลว้ ไดข้ยายฐานสมาชิกในพื้นท่ีตาํบลยางฮอมเพิ่มข้ึนเป็น 21 หมู่บา้น เกิดเป็นเครือข่ายป่าชุ่มนํ้ าตาํบลยาง 
ฮอม เครือข่ายได้มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ีชุมชนของ
ตนเอง และท่ีสําคัญเครือข่ายฯได้ทํางานร่วมกับเทศบาลตําบลยางฮอม ผลักดันในประเด็นการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีการพยายามรวบรวมขอ้มูลพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในตาํบลยางฮอมเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลสู่การทาํเทศบญัญติัทอ้งถ่ินกบัการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ า นอกจากนั้นแล้วยงัมีการประสานงาน
ชาวบา้นท่ีทาํงานเร่ืองพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในตาํบล หมู่บา้นอ่ืนๆ ทั้งในรูปแบบของการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือร่วม
ประชุมหารรือแลกเปล่ียนสถานการณ์ขอ้มูลร่วมกนั 
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ปัจจยัท่ี 2 ความพร้อมของชุมชนและปัจจยัเอ้ือดา้นกายภาพ พื้นท่ีตาํบลยางฮอม 21 หมู่บา้น เป็น
หมู่บา้นท่ีมีพื้นท่ีติดกบัแม่นํ้ าอิง และมีพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ าท่ีเป็นท่ีดินสาธารณะของหมู่บา้น มีมาอย่างยาวนาน 
และมีอาณาเขตติดกบับา้นขา้งเคียงในตาํบลเดียวกนั ยาวไปตามลาํนํ้ าอิง ชุมชนไดมี้การจดัทาํขอ้กาํหนด กฎ
กติกาในการใชพ้ื้นท่ีและการดูรักษา เพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และมีการจดัการกิจกรรมในพื้นท่ีของตนเอง
อยูต่ลอด จึงเป็นปัจจยัท่ีทาํใหก้ารรวมตวัในนามเครือข่ายป่าชุ่มนํ้าตาํบลยางฮอมไดง่้ายข้ึน 

ปัจจยัท่ี 3 สถานการณ์ปัญหาและภยัคุกคาม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในลุ่ม
นํ้าอิงตอนล่าง ภายใตโ้ครงการพฒันาทั้งการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน เช่นการประกาศเขตพฒันาพิเศษ
ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างถนน การสร้างสะพาน  การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ทาํให้พื้นท่ีริม
แม่นํ้ าอิงทั้งท่ีเป็นท่ีดินส่วนบุคคลและท่ีดินสาธารณะของหมู่บา้นท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าเกิดการบุกรุกมากข้ึน
เร่ือย ๆ เพื่อนาํท่ีดินและป่าชุ่มนํ้ าเหล่านั้นเปล่ียนไปสู่การพฒันาตามโครงการต่าง ๆ พื้นท่ีตาํบลยางฮอมท่ี
เป็นท่ีดินสาธารณะและพื้นท่ีชุ่มนํ้าตอ้งเผชิญกบัปัญหาเหล่าน้ีเช่นกนั 

4.2.2 ความรู้ดา้นการบริหารการจดัการพื้นท่ีป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกบา้นหว้ยสัก 

 กลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติบา้นห้วยสัก เกิดข้ึนหลงัจากเกิดกรณีปัญหาและขอ้พิพาทในพื้นท่ีระหวา่ง

ชาวบา้นหว้ยสัก และบา้นยางฮอม กบับริษทัเอกชนซีพี ชาวบา้นตอ้งเผชิญกบัปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีของกลุ่ม

บริษทัซีพี จนทาํใหเ้กิดการเผชิญหนา้และมีขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดินของชาวบา้น นาํไปสู่การเสีย

ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของชาวบา้น หลายร้อยไร่ ทั้งการยนิยอมของชาวบา้นบางส่วน การรู้เท่าไม่ถึงการ

ของชาวบา้น และการเขา้มาอยา่งไม่โปร่งใสของบริษทัท่ีตอ้งการเขา้มากวา้นซ้ือท่ีดินจากชาวบา้น    

ปัจจุบนัท่ีดินสาธารณะประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ยงัไม่มีความชัดเจนในขอบเขตพื้นท่ีทั้งหมด เพราะ
พื้นท่ีถูกซ้อนทบัจากขอ้พิพาทหลายส่วน ทั้งส่วนของชาวบ้านเอง ส่วนของบริษทั และส่วนท่ีเป็นพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ของชุมชน อยา่งไรก็ตามชาวบา้นยงัคงยืนยนัวา่พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีเหลืออยูไ่ม่
วา่จะมากหรือน้อย ชุมชนตอ้งการดาํเนินการปกป้องพื้นท่ีไว ้เพื่อเป็นส่วนรวมของชาวบา้นต่อไป  ดงันั้น
การปกป้องพื้นท่ีของตนเองด้วยกลไกของหมู่บา้นถึงแมจ้ะไม่สามารถระงบัหรือยบัย ั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนไป
แลว้ในอดีตหรือเรียกคืนพื้นท่ีทั้งหมดกลบัคืนมาได ้แต่ชุมชนจะไม่ยินยอมให้มีการบุกรุกทั้งโดยนายทุน
และคนในชุมชนอีกต่อไป สถานการณ์ปัญหาท่ีกล่าวมาเบ้ืองต้นคือจุดเร่ิมตน้และเป็นเง่ือนไขของการ
รวมกลุ่มกนัในชุมชน และพยายามเขา้ไปร่วมเครือข่ายป่าชุ่มนํ้าตาํบลยางฮอม  

 
กลไกการทาํงานและการขบัเคล่ือนในพื้นท่ี 

 1.มีการตั้งกฎระเบียบของชุมชน เช่นหา้มตดัไมท้าํลายป่าในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ ฝ่าฝืนปรับ

1,000บาท หา้มลกัลอบหาปลาในหนองนํ้าสาธารณะของหมู่บา้นโดยเฉพาะการซ๊อตปลา ฝ่าฝืนปรับ1,000 

บาทพร้อมจบัตวัส่งเจา้หนา้ท่ีพร้อมดาํเนินการตามกฎหมาย เป็นตน้ 
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 2.มีการบริหารจดัการนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และใชเ้พื่อการเกษตรในชุมชนในช่วงหนา้แลง้ 

โดยการกาํหนดระยะเวลาเพื่อทาํการเปิด-ปิดนํ้าตามเวลา ทั้งน้ีหา้มสูบนํ้าจากหนองสาธารณะประโยชน์ 

โดยเฉพาะหนองไคร้ไหวเพื่อการเกษตรในช่วงหนา้แลง้ 

 3.มีปางควายในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ปางหรือท่ีพกัของกลุ่มคนเล้ียงววั เล้ียง

ควาย ในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์มีทั้งหมด3ปาง แต่ละปางจะมีสมาชิกกลุ่มคนเล้ียงววั เล้ียงควายเวยีนกนั

ไปในพื้นท่ีเพื่อดูแลววั ควายของตวัเอง ทั้งน้ียงัไดช่้วยกนัดูแลป่า สอดส่องดูแลเม่ือมีการบุกรุกพื้นท่ีป่า

ช่วยกนัอีกดว้ย 

 4.เร่ิมมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นท่ี ทาํการสาํรวจวางแปลงสาํรวจชนิดพนัธ์ุไมใ้นพื้นท่ีป่า เพื่อ

ช้ีใหเ้ห็นสถานภาพของป่าในปัจจุบนั เพื่อจะไดข้ยบัต่อในงานดา้นการฟ้ืนฟูและผลกัดนัพื้นท่ีป่าสาธารณะ

ประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกข้ึนทะเบียนหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง (นสล) และ การข้ึนทะเบียนพื้นท่ีชุ่มนํ้า

ในลาํดบัต่อไป 

 

4.3 สถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคาม 
4.3.1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากภายในชุมชน และการเปล่ียนแปลงของสภาพพื้นท่ี   
การบุกรุกพื้นท่ีเพิ่มข้ึน จากชาวบา้นในชุมชน เน่ืองจากพื้นท่ีสาธารณะยงัไม่มีขอบเขตท่ีชดัเจนจึงทาํให้

ชาวบา้นบางส่วนท่ีมีท่ีดินอยูใ่นพื้นท่ีสาธารณะและบริเวณขา้งเคียง จึงทาํการขยายพื้นท่ีทาํการเกษตรของ

ตนเองทีละนิดจากท่ีดินเดิมของตนเอง ดว้ยวธีิ  

1.ค่อยๆขยายพื้นท่ีดว้ยการไถท่ีออกไปดา้นขา้งท่ีละนิดเขา้มาในพื้นท่ีสาธารณะ  

2.เจา้ของท่ีดินท่ีมีท่ีดินติดกบัหนองนํ้าสาธารณะอา้งสิทธิยดึหนองนํ้าเป็นของตนเอง  

3.บริษทัซีพี ทาํการขดุลอกหนองนํ้าสาธารณะ ปรับ ถม เปล่ียนแปลงสภาพหนองนํ้าและอา้งสิทธิเป็นของ

บริษทั หา้มชาวบา้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์ เช่นหนองปลาขาวและหนองปู่เฒ่าหนอ้ยถา  

4.หลงัจากบริษทัซีพี ไถปรับหนา้ดินเป็นท่ีราบ โล่งเตียนดว้ยการตดัตน้ไมท้อ้งถ่ินดั้งเดิมออกทั้งหมดเพื่อทาํ

การปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ไม่ไดผ้ลผลิตจึงทิ้งพื้นท่ีให้รกร้างทาํใหพ้ืชต่างถ่ิน คือ ไมยราบยกัษ ์เกิดข้ึนเตม็พื้นท่ี

เป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีทาํใหช้าวบา้นไม่สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีได ้ซ่ึงการกาํจดัไมยราบยกัษเ์ป็น

เร่ืองใหญ่สาํหรับการฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้าในพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกมายาวนาน  

5. การทาํคนัดินกั้นนํ้าและขดุปรับสภาพร่องนํ้าท่ีเช่ือมต่อจากหนองไคร้ไหวกบัแม่นํ้าอิง ของบริษทัซีพี ได้

ทาํใหร่้องนํ้าเดิมและจุดท่ีนํ้าจากแม่นํ้าอิงไหลเขา้ท่วมหลากในพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก ช่วงฤดูฝนไดห้ายไป ซ่ึง

คนัดินดงักล่าวเป็นคนัดินสูง พาดยาวดา้นทางทิศตะวนัตกของป่ากอ้ดป่าแฝกซ่ึงในอดีตเป็นพื้นท่ีรับนํ้า
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หลากและทางเขา้ของนํ้าในช่วงฤดูฝน โดยมีร่องนํ้าเช่ือมต่อกบัแม่นํ้าอิง เป็นร่องระบายนํ้าหลงันํ้าท่วมหลาก

ยามนํ้าลง เม่ือมีการปรับขดุคนัดินใหสู้งข้ึน ทาํให้นํ้าจากแม่นํ้าอิงท่ีเคยท่วมหลากทุกปี นํ้าไม่สามารถเขา้มา

ท่วมหลากในพื้นไดท้าํใหห้นองนํ้าท่ีอยูด่า้นในไม่สามารถรับนํ้าเพื่อเติมในหนองนํ้าได ้ซ่ึงการท่วมหลาก

ของนํ้าจากแม่นํ้าอิง จะนาํพาปลาเขา้มาวางไข่ขยายพนัธ์ุในหนองนํ้าเม่ือเจริญเติบโตก็จะลงสู่แม่นํ้าอิงยามนํ้า

ลง บางส่วนอยูอ่าศยัในหนองนํ้า ชาวบา้นจึงสามารถจบัปลาในหนองนํ้าไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงเม่ือนํ้าไม่ท่วม

หลากมาหลายปีปริมาณและความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุปลาก็ลดลงตาม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ชาวบา้นท่ีไม่มีปลาใหจ้บักินไดต้ลอดทั้งปี นอกจากการเปล่ียนสภาพร่องนํ้าดา้นทางทิศตะวนัตกของพื้นท่ี

แลว้ยงัมีการบุกรุกถมร่องนํ้า ร่องแซะทางทิศตะวนัออกท่ีไหลเช่ือมต่อจากหนองไคร้ไหวกบัแม่นํ้าอิงดา้น

ทิศตะวนัออกยาวข้ึนไปทางทิศเหนือลงแม่นํ้าอิง ร่องนํ้าดงักล่าวน้ีชาวบา้นเจา้ของท่ีนาทั้งสองขา้งบุกรุกถม

เปล่ียนสภาพเป็นท่ีนาทั้งหมดทาํใหร่้องแซะหายไปเกือบทั้งหมด เหลือเพียงไม่มากตรงดา้นปลายร่องแซะท่ี

ไหลลงแม่นํ้าอิง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีไม่มีนํ้าเขา้มาเติมในพื้นชุ่มนํ้าป่ากอ้ดป่าแฝก ปัจจุบนันํ้าท่ีไหลลงสู่

หนองนํ้าเป็นนํ้าฝนและนํ้าจากพื้นท่ีรับนํ้าจากท่องนารอบๆไหลลงหนองนํ้าตามร่องนาต่างๆในช่วงฤดูฝน

เป็นหลกั 

6.การสูบนํ้าจากหนองไคร้ไหว เพื่อทาํนาปรัง การทาํนาปรังถือเป็นอาชีพหลกัของชาวบา้นท่ีมีท่ีนารอบ

หนองนํ้า การสูบนํ้าจากหนองไปทาํนาจึงจาํเป็นและสาํคญัต่อชาวนา ในช่วงปี 2560-2563 ปริมาณนํ้าใน

หนองไคร้ไหวมีนํ้านอ้ยจึงไม่เพียงต่อความตอ้งการของชาวนาท่ีทาํนาปรัง เป็นเหตุให้มีการสูบนํ้าจนหมด

หนองนํ้า ส่งผลทาํให้ระบบนิเวศของหนองนํ้าเปล่ียนแปลง เกิดการกระจายตวัของไมยราบยกัษเ์พิ่มมากข้ึน

เน่ืองจากมีโอกาสเจริญเติบไดไ้วหลงัจากนํ้าในหนองแหง้ขอด นอกจากนั้นทาํใหป้ลาและสัตวน์ํ้าหลายชนิด

ลดลงเน่ืองจากไม่มีท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงนกประจาํถ่ินและนกอพยพท่ีใชพ้ื้นท่ีหนองนํ้าอยูอ่าศยัหากิน 

 

การแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินจากเจา้ของท่ีดินรอบพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก 

 ปัจจุบนัผูน้าํชุมชนและชาวบา้นไดใ้ชแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นการทาํถนนรอบพื้นท่ีเพื่อเป็น

แนวเขตท่ีชดัเจนเพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุขยายพื้นท่ีจากเจา้ของท่ีดินรอบขา้งไม่ใหข้ยายเขา้มาในพื้น ซ่ึงการ

ทาํถนนรอบแนวพื้นท่ีเป็นการแกไ้ขปัยหาไดเ้ฉพาะการป้องกนัและกาํหนดเขตท่ีชดัเจนต่อเจา้ของท่ีดินท่ีอยู่

รอบขา้งดา้นทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกไดเ้ท่านั้น ส่วนดา้นทางทิศตะวนัตกใชขอบตล่ิงแม่นํ้าอิงเป็น

แนวตามธรรมชาติเป็นแนวป้องกนัการบุกรุกซ่ึงดา้นทางทิศตะวนัท่ีติดกบัตล่ิงแม่นํ้าอิงไม่มีกรณีการบุกแต่

อยา่งใด ดา้นท่ีไม่ตติดกบัตล่ิงแม่นํ้าอิง ชาวบา้นกาํหนดแนวคนัดินถนนท่ีบริษทัซีพีขดุเป็นทางยาวจากตล่ิง

แม่นํ้าอิงตามร่องนํ้าเช่ือมต่อกบัหนองไคร้ไหวเป็นแนวป้องกนัการบุกรุก ส่วนทางทิศใตใ้ชแ้นวถนนหนอง
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ไคร้ไหวเป็นแนวเขตหลกั  การแกไ้ขปัญหาการบุกพื้นท่ีสาธารณะจากเจา้ของท่ีดินรอบขา้งพื้นท่ีสาธารณะ

ป่ากอ้ดป่าแฝก ดว้ยการสร้างถนนเป็นแนวเขตรอบพื้นท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาได ้

 ส่วนการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกจากเจา้ของท่ีดินทั้งท่ีเป็นของบริษทัซีพี และชาวบา้น ท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่น

พื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝก ยงัมีความเสส่ียงจากการบุกอยู ่แต่เบ้ืองตน้ไดมี้การพูดคุยกบัชาวบา้นใน

ชุมชนขอความร่วมมือมิใหบุ้กรุกท่ีดินสาธารณะเพิ่มเติมขอใหท้าํกินและใชป้ระโยชน์จากท่ีดินเดิมของ

ตนเองเท่านั้น หากมีการบุกรุกเพิ่มเติมอาจจะมีการดาํเนินคดีทางกฎหมายขอ้หาบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึง

ชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ีมีท่ีดินอยูภ่ายในพื้นท่ีสาธารณะต่างใหค้วามร่วมมือ และมีขอ้เสนอแลกแลกเปล่ียนไม่

บุกรุกพื้นท่ีเพิ่มโดยขอใหมี้การรางวดัช้ีแนวเขตท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะเพื่อกนัเขตท่ีดินของชาวบา้นออกจาก

พื้นท่ีสาธารณะ เพื่อชาวบา้นจะสามารถรางวดัท่ีดินเพื่อออกเอกสารสิทธิใหถู้กตอ้งตามกฎหมายต่อไป ซ่ึงท่ี

ผา่นมาชาวบา้นหลายรายไดย้ื่นสอบเขตรางวดัท่ีดินของตนเองแต่ไม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจากไม่มี

หลกัเขตของท่ีดินสาธารณะท่ีชดัเจน เจา้หนา้ท่ีท่ีดินจึงไม่สามารถดาํเนินการใหไ้ด ้ทาํใหเ้จา้ของท่ีดินหลาย

รายเสียโอกาสในการออกเอกสารสิทธิ ส่วนชาวบา้นท่ีมีเอกสารสิทธิหา้มกระทาํการบุกรุกพื้นท่ีเพิ่มเติมให้

ยดึตามการใชท่ี้ดินตามเอกสารสิทธิท่ีดินของตนเองเท่านั้น 

 
4.3.2 ภยัคุกคามจากภายนอก 

 การเขา้มาของบริษทัเอกชนขนาดใหญ่สร้างขอ้กงัวลต่อชาวบา้นลุ่มนํ้าอิงในหลายดา้น คือ 1.เร่ือง

การแยง่ใชน้ํ้าจากแม่นํ้าอิง ตวัอยา่ง เช่น กรณีสวนกลว้ยหอมเขียวท่ีอาํเภอพญาเมง็รายท่ีใชน้ํ้าจาํนวนมากใน

การปลูกกลว้ย เน้ือท่ีแปลงใหญ่กวา่ 3,000 ไร่ ปลูกกลว้ยหอมมากกวา่ 800,000 ตน้ นอกจากนั้นยงัใชน้ํ้าใน

ภาคในการบรรจุภณัฑช์าํระลา้งกลว้ยเพื่อกาบรรจุส่งออกไปประเทศจีน      2. การใชส้ารเคมีในภาค

การเกษตรในพื้นทีเกษตรแปลงใหญ่ เช่น สวนกลว้ยหอมเขียวของบริษทัจากประเทศจีน  สวนยางพาราของ

บริษทัเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทยมีท่ีดินแปลงขนาดใหญ่ปลูกยาพาราอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้า

อิงในพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ด ป่าแฝก ซ่ึงสารเคมีในภาคการเกษตรดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ

ดินและนํ้าในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีชาวบา้นใชน้ํ้าและพืชอาหารทอ้งถ่ินจากป่าชุ่มนํ้า 

 3.กล่ินจากโรงงานเก็บยางพาราและศูนยก์ลางการรับช้ือยางพาราของโรงงานบริษทัศรีตรัง ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี

ชุ่มนํ้า ใกลก้บัชุมชนบา้นชมพู ตาํบลยางฮอม อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย การดาํเนินงานของโรงงานได้

ส่งกล่ินเหมน็ต่อชุมชน และมีขอ้กงัวลจากชุมชนกบัการใชน้ํ้าและบ่อพกันํ้าเสียจากโรงงานอาจจะไหลลงสู่

แม่นํ้าอิงเน่ืองจากบ่อนํ้าเสียดงักล่าวอยูใ่นพื้นท่ีนํ้าท่วมหลากของลุ่มนํ้าอิงใกลก้บัพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก และ

พื้นท่ีใกลเ้คียงของตาํบลยางฮอม 
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4.การพฒันาโครงข่ายถนนทางหลวงเช่ือมโยงเชียงราย ‟สะพานขา้มแม่นํ้าโขงท่ีเชียงของ การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานดา้นถนนทาํใหท่ี้ดินส่วนบุคคลและท่ีดินสาธารณะหลายแห่งถูกเวนคืนเพื่อสร้างถนน 

เม่ือสร้างถนนเสร็จการซ้ือขายท่ีดินและการกวา๊นซ้ือท่ีดิน นาํความเส่ียงมาสู่พื้นท่ีสาธารณะท่ีเป็นของชุมชน 

ซ่ึงพื้นท่ีสาธาณะหลายแห่งยงัไม่มีเอกสารทางราชการหรือเอกสารรับรองสิทธิอยา่งเป็นทางการ จึงมีความ

เส่ียงสูงมากท่ีจะถูกยดึและเปล่ียนการถือครองเพื่อนาํท่ีดินไปใชใ้นภาคอ่ืนๆท่ีไม่ใช่การใชร่้วมกนัของชุมชน  

 

การตั้งโรงงานและการทาํเกษตรแปลงใหญ่ของบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ ในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง 

1. บริษทัเจริญโภคภณัฑเ์มล็ดพนัธ์ุจาํกดั 

 บริษทั  เจริญโภคภณัฑเ์มล็ดพนัธ์ุ  จาํกดั กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญโภคภณัฑ์ เลขท่ี 426 

หมู่ 9 ถนนบา้นหว้ยสัก  ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงรายดาํเนินงานดา้น เป็นสถานีวจิยัของ

หน่วยงานวจิยัและปรับปรุงพนัธ์ุสายพนัธ์ุขา้วเป็นฟาร์มทดลองปลูก ประเมินผลผลิต ประเมินควาตา้นทาน

โรคและแมลงในสภาพธรรมชาติ ปี 2561 ไดท้าํการทดลองและเปล่ียนช่ือสายพนัธ์ุขา้วจาก ซีพี 888 เป็น

พนัธ์ุซีพีไรซ์ 888 (CPRICE 888)  

 การดาํเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทัก่อนท่ีจะดาํเนินงานดา้นเป็นสถานีวจิยัทดลองปรับปรุงสายพนัธ์ุ

ขา้ว บริษทัไดใ้ชพ้ื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝกจากการช้ือท่ีดินต่อจากชาวบา้นทั้งท่ีมีเอกสารสิทธิโฉนด และนส 3 

และพื้นท่ีสาธารณะบางส่วนทาํการปลูกไมผ้ลยนืตน้ประเภท ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลาํไย โดยการปรับ 

เปล่ียนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก จนนาํไปสู่ขอ้พิพาทกบัชาวบา้นบา้นห้วยสัก ปัจจุบนับริษทั

ไม่ไดด้าํเนินการใดๆในพื้นท่ีพิพาทในพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกหลงัไดด้าํเนินการตดัตน้ไมผ้ลทุกชนิด

ออกไปจากพื้นท่ีทั้งหมดไปแลว้รวมเวลากวา่ 14 ปี  แต่บริษทัยงัดาํเนินงานการทดลองสายพนัธ์ุขา้วอยูใ่น

พื้นท่ีบริเวณรอบท่ีตั้งสาํนกังาน   

 

2.บริษทัศรีตรัง 

 บริษทัศรีตรังประกอบธุรกิจสวนยางพาราอยา่งเป็นระบและครบวงจร ปัจจุบนับริษทัมี พื้นท่ีสําหรับ

การทาํสวนยางขนาดใหญ่กระจายอยูใ่นหลายจงัหวดัของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยูใ่น ภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนในปี 2530 บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต

และส่งออกผลิตภณัฑ์ยางพารา บริษทัไดมี้การขยายการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับกบัความ

เติบโตของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทัเร่ิมตน้จากสายการผลิตยาง
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แผน่รมควนั ซ่ึง เป็นวตัถุดิบหลกัของอุตสาหกรรมยางลอ้รถยนต ์ในปลายปี 2536 ไดเ้ร่ิมขยายสายการผลิต

ทาํการผลิตนํ้ ายางขน้เพื่อรองรับความตอ้งการของอุตสาหกรรมถุงมือยางท่ีใช้ในทางการแพทย ์ถุงยาง 

อุตสาหกรรมยางยดื และอ่ืนๆ ถดัมาในปี  2540 ศรีตรังไดเ้ร่ิมโครงการยางแท่ง STR เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

แนวโนม้ของอุตสาหกรรมยางลอ้ รถยนต์ ท่ีผูใ้ช้นิยมหันไปใช้ยางแท่งมากข้ึนเร่ือยๆ ศรีตรังได้กา้วข้ึนมา

เป็นตวัแทนอุตสาหกรรม ยางพาราของประเทศไทย ในฐานะ “ผูป้ระกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจร

รายใหญ่ท่ีสุดของโลก” ดว้ยกาํลงัการผลิตกวา่ 2.6 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงเป็นกาํลงัการผลิตท่ีสูงท่ีสุดในโลก จาก

จาํนวน โรงงานรวม 34 โรงงาน ในประเทศไทย  อินโดนีเซีย รวมทั้งเมียนมา ซ่ึงเป็นฐานอุตสาหกรรม

แหล่งใหม่ ศรีตรังจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี

หลากหลายของลูกคา้ทัว่โลก ไดแ้ก่ ยางแท่ง ยางแผน่รมควนั และนํ้ายางขน้ นอกจากน้ี ศรีตรังไดข้ยายธุรกิจ

ไปสู่ธุรกิจปลายนํ้ า ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ท่ีใช้ในทางการแพทย์และทาง

อุตสาหกรรม โดยดาํเนินการผลิตทั้งในลกัษณะการรับจา้งผลิต (Original Equipment  Manufacturer :OEM) 

ให้กับคู่ค้าทั้ งในและต่างประเทศ ตามคุณสมบติั และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการผลิตและจัด

จาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั อาทิ “ศรีตรังโกลฟส์” ทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ยกาํลงั

การผลิตถุงมือยางของบริษทัท่ี 15,700 ล้านช้ินต่อปี ถือได้ว่าบริษทัเป็นผูผ้ลิตถุงมือยางรายใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทยและ จดัเป็นผูผ้ลิตถุงมือยางติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกทั้งศรีตรังยงัไดร่้วมลงทุนกบับริษทั

จากประเทศออสเตรียผลิตและจาํหน่ายท่อไฮโดรลิคแรงดนัสูงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เพื่อใช้ในงาน

อุตสาหกรรมและเพื่อเป็นผูป้ระกอบการยางธรรมชาติท่ีครบวงจร ศรีตรังยงัไดข้ยายไปสู่ธุรกิจ ตน้นํ้ าในการ

บริหารจดัการสวนยางพาราขนาดใหญ่อยา่งเป็นระบบและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 50,000 ไร่ 

ครอบคลุม 19 จงัหวดัใน ประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขต ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 บริษทัศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดัมหาชน สาขาเชียงราย ท่ีตั้งตาํบล ยางฮอม อาํเภอ ขุนตาล 

เชียงราย เร่ิมก่อสร้างโรงงานตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบนัดาํเนินงานเป็นศูนยรั์บซ้ือยางสามารถรองรับยางไดก้วา่ 

4,000 ตนั โดยบริษทัมีพื้นท่ีกวา่ 500 ไร่ รับซ้ือยางแผน่และยางกอ้นถว้ยในเขตพื้นท่ี อาํเภอขนุตาล และพื้นท่ี

ใกลเ้คียง เพื่อส่งไปยงับริษทัแปรรูปยางในเครือของศรีตรังกรุ๊ป 
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ขอ้กงัวลของชาวบา้น 

1.โรงงานส่งกล่ินเหมน็รบกวนต่อชุมชนรอบขา้งในพื้นท่ีตาํบลยางฮอม 

2.บ่อนํ้ าเสียของโรงงานท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีนํ้ าท่วม ท่ีมีโอกาสนํ้ าเสีย ของเสียจะหลุดออกมาสู่หนองนํ้ าและ

แม่นํ้าอิง  

3. หนองนํ้ าสาธารณะของชุมชนท่ีอยู่ภายในท่ีดินของโรงงาน ชาวบ้านกังวลจะไม่สามารถเข้าไปใช้

ประโยชน์ไดเ้หมือนเดิม เช่น หนองไผ ่และหนองนํ้าอ่ืนๆ  

4.การขนยา้ยนํ้ ายาง และยางก้อนถว้ย ของโรงงาน หกราดถนนสาธารณะทาํให้เกิดอุบติัเหตุ และส่งกล่ิน

เหมน็ 

3. การพฒันาถนนทางหลวงเช่ือมโยงเชียงราย ‟สะพานขา้มแม่นํ้ าโขงท่ีเชียงของ ตอน เชียงราย ‟ อาํเภอขุน

ตาล 

 ทางหลวงเช่ือมโยงเชียงราย ‟สะพานขา้มแม่นํ้ าโขงท่ีเชียงของ ตอน เชียงราย ‟ อาํเภอขุนตาล เป็น

การพฒันาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรต่อเน่ืองจาก จงัหวดัเชียงราย ตามแนวทางหลวง

หมายเลข 1152 บรรจบกบัทางหลวงหมายเลข 1020 ท่ี อาํเภอขนุตาล จงัหวดั เชียงราย ซ่ึงเป็นเส้นทางหลกั

ในการเดินทางไปยงัสะพานขา้มแม่นํ้าโขงแห่งท่ี 4 อาํเภอเชียงของ ‟  ห้วยทราย อีกทั้ งเป็นเส้นทางในการ

รองรับการคมนาคมและขนส่งระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นรองรับการเดินทางไปสู่สะพาน

ขา้มแม่นํ้ าโขงไทย-ลาว แห่งท่ี 4 อาํเภอเชียงของ-ห้วยทราย และไทย-ลาว-จีน (คุณหมิง , R3A) พร้อมทั้ง

สนบัสนุนยุทธศาสตร์ดา้นโลจิสติกส์ของประเทศ ซ่ึงในการศึกษาตอ้งพิจารณาถึงการพฒันาทางเศรษฐกิจ

และการคา้ระหว่างประเทศ การพฒันาทางหลวงให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาเซียน กรมทางหลวงจึงได้

วา่จา้งกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาประกอบดว้ย บริษทั เทสโก ้จาํกดั และบริษทั ซี คอนซลัท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  ใ ห้

ดาํเนินงานสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงเช่ือมโยงเชียงราย ‟ สะพานขา้มแม่นํ้ าโขง

ท่ีเชียงของตอน เชียงราย ‟ อาํเภอขุนตาล ช่วงประมาณ กม.0+000 ถึง กม.48+000 ระยะทางประมาณ 48 

กิโลเมตร 

 พื้นท่ีโครงการสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงเช่ือมโยงเชียงราย-สะพานขา้ม

แม่นํ้าโขงท่ีเชียงของ ตอน เชียงราย - อาํเภอขนุตาล กม.0+000 (ทางหลวงหมายเลข  1052) -กม.48+314 

(ทางหลวงหมายเลข 1020) โดยแนวเส้นทางโครงการเร่ิมตน้ตั้งแต่บริเวณบา้นหวัดอยถึงบา้นใหม่พฒันาช่วง

ประมาณ กม.0+000ถึง กม.48+314รวมระยะทางประมาณ 48.314 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาจงัหวดั

เชียงราย 7 ตาํบล 4 อาํเภอ ประกอบดว้ย 
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 - อาํเภอเมืองเชียงราย (ตาํบลท่าสาย) 

- อาํเภอเวยีงชยั (ตาํบลเวยีงชยั ตาํบลดอนศิลา ตาํบลผางาม) 

- อาํเภอพญาเมง็ราย (ตาํบลเมง็ราย ตาํบลแม่เปา) 

- อาํเภอขนุตาล (ตาํบลยางฮอม) 

แนวเส้นทางโครงการ  

 สภาพแนวเส้นทางโครงการในปัจจุบนัของโครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงเช่ือมโยงเชียงราย-สะพานขา้มแม่นํ้ าโขงท่ีเชียงของ ตอนเชียงราย-อาํเภอขุนตาล มีจุดเร่ิมต้น

โครงการ กม.0+000 ของทางหลวงหมายเลข 1152 บริเวณบา้นหัวดอย ตาํบลท่าสายอาํเภอเมืองเชียงราย 

จงัหวดัเชียงราย (กม.6+400 ของทางหลวงหมายเลข 1020) แนวเส้นทางซ้อนทบัทางหลวงหมายเลข 1152 

ประมาณ 2.800 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt 

Concrete จากนั้นแนวเส้นทางจะตดัใหม่ โดยเล้ียวขวาแยกจากทางหลวงหมายเลข  1152 สู่ทิศตะวนัออก 

ประมาณ กม.7+000-กม.8+000 แนวเส้นทางจะตดั ขา้มพื้นท่ีหนองหลวงจนถึง กม.14+000 จะตดักบัทาง

หลวงหมายเลข 1152 ซ่ึงแนวเส้นทางจะวิง่ไปจนถึง กม.21+000 หลงัจากนั้นแนวเส้นทางจะซ้อนทบักบัทาง

หลวงเดิม (ทางหลวงหมายเลข 1152)  จนถึงบริเวณแยก บา้นสบเปา กม.28+500 ซ่ึงแนวเส้นทางช่วงน้ี

จะผ่านชุมชนหนาแน่น 2 แห่ง คือ ชุมชนบา้นร่องห้า และชุมชนบา้นสบเปา และจากแยกบา้นสบเปาแนว

เส้นทางจะซอ้นทบักบัถนนของกรมทางหลวงชนบทบางช่วงและตดัถนนใหม่บางช่วง โดยสภาพพื้นท่ีส่วน

ใหญ่เป็นพื้นท่ี เกษตรกรรม เช่น นาข้าว ไร่มนัสําปะหลัง สวนยางพารา จนกระทั่งตดักับทางหลวง

หมายเลข 1174  จากนั้นเป็นแนวเส้นทางตดัใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีราบสลบัลูกเนินไปจนถึงจุดส้ินสุดโครงการ กม.

48+314 ของทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.90+888 ของทางหลวงหมายเลข 1020) บริเวณบา้นใหม่พฒันา 

ตาํบลยางฮอม อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย โดยการออกแบบในคร้ังน้ีจะออกแบบให้เป็นทางหลวงขนาด 

4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทาง ระยะทางประมาณ 48.314 กิโลเมตร 

ถนนโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรต่อเน่ืองจาก จ.เชียงราย ตามแนวทางหลวงหมายเลข 

1152 บรรจบกบัทางหลวงหมายเลข 1020ท่ี อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นเส้นทางหลกัในการ

เดินทางไปยงัสะพานขา้มแม่นํ้ าโขงแห่งท่ี 4 อาํเภอเชียงของ – ห้วยทราย ตดัผ่านพื้นท่ีทุ่งนาของชาวบา้น

ห้วยสักและอยู่ใกลก้บัพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝก ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์ 

ในขณะน้ีท่ีดินติดถนนสายดงักล่าวมีราคาแพงมากข้ึนและมีชาวบา้นบางส่วนเร่ิมปลุกสร้างบา้นอาคารเพิ่ม

มากข้ึน ขอ้กงัวลของชาวบา้นห้วยสักจึงมีเพิ่มมากข้ึนเม่ือถนนสายดงักล่าวตดัผ่านใกล้กบัพื้นสาธารณะ

ประโยชน์ท่ีป่าก้อดป่าแฝก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่มีขอบเขตท่ีชัดเจนและยงัไม่มีเอกสารรับรองอย่างเป็น
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ทางการ เม่ือราคาท่ีดินริมถนนหรือพื้นท่ีใกล้เคียงมีราคาแพงข้ึน ความเส่ียงต่อการบุกรุกยึดครองพื้นท่ี

สาธารณะทั้งในนามบุคคลบริษทัเอกชน หรือนายทุนต่างถ่ินย่อมมีมากข้ึน เพราะท่ีผ่านมาพื้นท่ีดงักล่าวมี

การดาํเนินการมาแลว้คร้ังหน่ึงซ่ึงยงัอยูใ่นพื้นท่ีพิพาทยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหา ดงันั้นการมาของถนนสาย

ดงักล่าวจึงเป็นอีกขอ้กงัวลในอนาคตต่อไปเร่ืองการบุกรุกท่ีดินสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝก 

 

4.4 กฎหมายท่ีเป็นประโยชน์และอุปสรรคต่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าของชุมชน  

1.ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์  

 มีปรากฏเอกสารทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก หมู่ท่ี 9 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุน

ตาล จงัหวดัเชียงราย รวมเน้ือท่ี 2,000 ไร่  

 นิยามท่ีดินสาธารณประโยชน์ "ท่ีสาธารณประโยชน์" หมายถึง ท่ีดินท่ีทางราชการได้จดัให้หรือ

สงวนไวเ้พื่อให้ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัตามสภาพแห่งพื้นท่ีนั้น หรือท่ีดินท่ีประชาชนไดใ้ช้หรือ

เคยใชป้ระโยชน์ร่วมกนัมาก่อนไม่วา่ปัจจุบนัจะยงัใชอ้ยูห่รือเลิกใชแ้ลว้ก็ตาม เช่น ท่ีทาํเลเล้ียงสัตว ์ป่าชา้ฝัง

และเผาศพ ห้วย หนอง ท่ีชายตล่ิง ทางหลวง ทะเลสาบเป็นตน้ ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบติัของ

แผน่ดินสําหรับพลเมืองใชร่้วมกนั ผูใ้ดจะเขา้ยึดถือครอบครองเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ไดเ้วน้แต่

จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามท่ีระเบียบและกฎหมายกาํหนดไว ้หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและ

ไดรั้บโทษตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ 

 หน่วยงานผูดู้แลรักษาคุม้ครองป้องกนัท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีประชาชนใช้ร่วมกนั ผูท่ี้มีหน้าท่ี

ดูแลรักษาคุม้ครองป้องกนัท่ีสาธารณะ คือ นายอาํเภอทอ้งท่ี และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่ีดินตั้งอยู ่

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีไวต้ามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พระพุทธศกัราช 

2457 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 122 ซ่ึงอาํนาจหนา้ท่ี คือ การดูแลมิให้มีบุคคลใดบุกรุกท่ี

สาธารณะ เพราะ ท่ีสาธารณะเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินตามมาตรา 1304 (2)แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์ใครจะอา้งสิทธิยดึถือครอบครองไม่ได ้ 

 ท่ีดินสาธารณประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก หมู่ท่ี 9 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย รวม

เน้ือท่ี 2,000 ไร่ พื้นท่ีดงักล่าวยงัขาดความชดัเจนของขอบเขตพื้นท่ีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ดงันั้นท่ีผา่น

มามีการบุกรุกครอบครองพื้นท่ีทั้งท่ีเป็นรายบุลคลและกลุ่มบุคคล มีการออกเอกสารสิทธิในรูปแบบ สปก 

นสก 3 และโฉนด อนัเน่ืองมาจากทะเบียนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ดงักล่าวไม่มีขอบเขตท่ีชดัเจน จึงทาํให้

มีการครอบครองพื้นท่ีจากปัญหาความชดัเจนของพื้นท่ี ดงันั้นปัญหาอุปสรรคสําคญัของการสูญเสียท่ีดิน
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สาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก คือ ความไม่ชดัเจนของขอบเขตพื้นท่ีของท่ีดิน 2,000 ไร่ ตามทะเบียน

พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีปรากฎตามเอกสาร   

 

 
ภาพแสดง : ทะเบียนท่ีดินสาธารณะประโยชน์ตาํบลยางฮอม 

 

2.การคุม้ครองภายใตท้ะเบียนพื้นท่ีชุ่มนํ้า 

 พื้นท่ีชุ่มนํ้ า หมายถึง คาํจาํกดัความตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวา่

ด้วยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า (ในมาตรา 1.1 และมาตรา 2.1 ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า) กล่าวว่า "พื้นท่ีชุ่มนํ้ า 

(Wetlands) หมายถึง ท่ีลุ่ม ท่ีราบลุ่ม ท่ีช้ืนแฉะ พรุ แหล่งนํ้ า ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน ทั้งท่ีมีนํ้ าขงั หรือ นํ้ าท่วมอยูถ่าวรและชัว่คร้ังชัว่คราว ทั้งท่ีเป็นแหล่งนํ้ าน่ิง และนํ้ าไหล ทั้งท่ีเป็นนํ้ าจืด 

นํ้ ากร่อย และนํ้ าเค็ม รวมไปถึงชายฝ่ังทะเล และท่ีในทะเลในบริเวณซ่ึงเม่ือนํ้ าลดลงตํ่าสุด มีความลึกของ

ระดบันํ้าไม่เกิน 6 เมตร" 

 "พื้นท่ีซ่ึงมีลกัษณะจดัไดว้า่เป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้า จึงรวมถึง หว้ย หนอง คลอง บึง บ่อ กระพงั (ตระพงั) บา

ราย แม่นํ้ า ลาํธาร แคว ละหาน ชานคลอง ฝ่ังนํ้ า สบธาร สระ ทะเลสาบ แอ่งลุ่ม กุด ทุ่ง กวา๊น มาบบุ่ง ทาม 

สนุ่น แก่ง นํ้ าตก หาดหิน หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล ชายฝ่ัง ทะเล พืดหินปะการัง 

แหล่งหญา้ทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล คุง้ อ่าว ดินดอนสามเหล่ียม ช่องแคบ ชะวากทะเล ตะกาด หนองนํ้ า
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กร่อย ป่าพรุ ป่าเลน ป่าชายเลน ป่าโกงกาง ป่าจาก ป่าแสม รวมทั้งนาขา้ว นากุง้ นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บนํ้ า 

เป็นตน้" 

2.1 ตามอนุสัญญาพื้นท่ีชุ่มนํ้ า กาํหนดให้ พื้นท่ีชุ่มนํ้ า แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ พื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญั

ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ และระดบัระหวา่งประเทศ (แรมซ่าไซด์) พื้นท่ีชุ่มนํ้ าทั้ง 4 ระดบั

ไดรั้บการคุม้ครองท่ีต่างกนั คือ พื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสาํคญัระดบัทอ้งถ่ิน จะไดรั้บการคุม้ครองตามอนุสัญญา

พื้นท่ีชุ่มนํ้าและแผนแม่บทบูรณาการการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของประเทศไทยใน

ลาํดับท้ายๆเน่ืองด้วยมีความสําคัญน้อยกว่าระดับอ่ืนๆ ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดว้ย 4 แผนหลกั คือ  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  บูรณาการคุณค่าและการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดบั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปกปองคุม้ครองสิทธิ ประโยชน์ของประเทศและบริหารจดัการเพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปัน 

ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาองคความรู้ และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ ให้เป็น

มาตรฐานสากล 

 พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก เป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตามนิยามของอนุสัญญาพื้นท่ีชุ่มนํ้ า  พื้นท่ี

ชุ่มนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิงถูกประเมินให้เป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญัระดบัทอ้งถ่ิน จึงเป็นปัญหาอุปสรรคสําคญั

ต่อการคุม้ครองพื้นท่ีตามยทุธศาสตร์ทั้ง 4 ดา้นจึงทใหพ้ื้นท่ีชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้ าอิง และพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์

ป่ากอ้ดป่าแฝก ไม่อยูใ่นแผนยทุธศาสตร์การบูรณาการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงความจริงพื้นท่ี

ชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิงเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์เฉพาะเป็นหน่ึงเดียวของประเทศ มีศกัยภาพยกระดบั

เป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญัระหวา่งประเทศ (แรมซ่าไซด์) สมควรไดรั้บการคุม้ครองและฟ้ืนฟูตามแผน

แม่บทบูรณาการการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพพื้นท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทย 

 จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการผลกัดนัยกระดบัการข้ึนทะเบียนพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง เป็น

พื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสาํคญัระหวา่งประเทศ (แรมซ่าไซด)์ 

2.2 พื้นท่ีชุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าอิงไม่มีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัในการปกป้องคุม้ครองพื้นท่ี  

 พื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง เป็นป่านอกนิยาม ไม่มีกฎหมายคุม้ครอง  

ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน ป่าไมส่้วนใหญ่เป็นป่าไมใ้บกวา้ง การจาํแนกประเภทป่าไมจึ้งแตกต่างกนัไป

ข้ึนอยู่กบัการกระจายของฝน  ระยะเวลาท่ีฝนตกรวมทั้งปริมาณนํ้ าฝน ทาํให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มช้ืน

ต่างกนั  สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
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 ก.  ป่าประเภทท่ีไม่ผลดัใบ  (Evergreen)  

 ข.  ป่าประเภทท่ีผลดัใบ (Deciduous)  

ป่าประเภทท่ีไม่ผลดัใบ (Evergreen)  

          ป่าประเภทน้ีมองดูเขียวชอุ่มตลอดปี  เน่ืองจากตน้ไมแ้ทบทั้งหมดท่ีข้ึนอยู่เป็นประเภทท่ีไม่ผลดัใบ  

ป่าชนิดสําคญัซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทน้ี  ไดแ้ก่ 1. ป่าดิบช้ืน (Moist Evergreen Forest) เป็นป่ารกทึบมองดูเขียว

ชอุ่มตลอดปี มีพนัธ์ุไมห้ลายร้อยชนิดข้ึนเบียดเสียดกนัอยู ่มกัจะพบกระจดักระจายตั้งแต่ความสูง 600 เมตร 

จากระดบันํ้ าทะเล อยู่ทัว่ไปในทุกภาคของประเทศ และมากท่ีสุดแถบชายฝ่ังภาคตะวนัออก เช่น ระยอง 

จนัทบุรี และท่ีภาคใต ้ พนัธ์ุไมส่้วนใหญ่เป็นวงศ์ยาง เช่น ยางนา  ยางเสียน เป็นตน้ พนัธ์ุไมอ่ื้น ช่น ไม้

ตะเคียน กะบาก อบเชย จาํปาป่า ส่วนไมช้ั้นรอง คือ  พวกไมก้อ  เช่น  กอนํ้ า  กอเดือย และไมช้ั้นล่างจะเป็น

พวกปาลม์ ไผ ่ระกาํ หวาย บุกขอน เฟิร์น มอส กลว้ยไมป่้าและ เถาวลัยช์นิดต่างๆ 

2. ป่าดิบแลง้ (Dry Evergreen Forest) เป็นป่าท่ีอยูใ่นพื้นท่ีค่อนขา้งราบหรือตามหุบเขา มีความชุ่มช้ืนนอ้ย 

เช่น ในแถบภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มกัอยู่สูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 300-600 เมตร 

และมีปริมาณนํ้าฝนระหวา่ง 1,000-1,500 ม.ม.  ไมท่ี้สาํคญัไดแ้ก่  มะคาโมง  ยางนา ยางแดง พยอม  ตะเคียน

แดง  กระเบากลกั และตาเสือ ส่วนพื้นท่ีป่าชั้นล่างจะไม่หนาแน่นและค่อนขา้งโล่งเตียน 

3. ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ป่าชนิดน้ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีสูงๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร  

ข้ึนไปจากระดบันํ้าทะเล มีปริมาณนํ้าฝนระหวา่ง 1,000 - 2,000 ม. ส่วนใหญ่อยูบ่นเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ 

และบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พืชท่ีสาํคญัไดแ้ก่ไมว้งศก่์อ เช่น ก่อสีเสียด ก่อตาหมู

นอ้ย อบเชย พวกไมขุ้นและสนสามพนัปี ส่วนไมช้ั้นรอง  ไดแ้ก่  เป้ง  สะเดาชา้ง และขมิ้นตน้ และไมพ้ื้น

ล่างเป็นพวกเฟิร์น กลว้ยไมดิ้น มอสต่างๆ 

 4. ป่าสนเขา (Pine Forest) ป่าสนเขามกัปรากฎอยู่ตามภูเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีซ่ึงมีความสูงประมาณ 

200-1800 เมตรข้ึนไปจากระดบันํ้าทะเล ซ่ึงพบมากในภาคเหนือ บางทีอาจปรากฎในพื้นท่ีสูง 200-300 เมตร  

จากระดับนํ้ าทะเลในภาคตะวนัออกเฉียงใต ้บางคร้ังพบข้ึนปนอยู่กับป่าแดงและป่าดิบเขา ป่าสนเขามี

ลกัษณะเป็นป่าโปร่ง  ชนิดพนัธ์ุไมท่ี้สาํคญัของป่าชนิดน้ีคือ สนสองใบ และสนสามใบ 

5. ป่าชายเลน (Mangrove Forest) บางทีเรียกวา่ "ป่าเลนนํ้าเคม็”หรือป่าเลน มีตน้ไมข้ึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมี

รากคํ้ายนัและรากหายใจ  ป่าชนิดน้ีปรากฎอยู่ตามท่ีดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากนํ้ าแม่นํ้ าใหญ่ๆ  ซ่ึงมี

นํ้ าเค็มท่วมถึงในพื้นท่ีภาคใตมี้อยู่ตามชายฝ่ังทะเลทั้งสองดา้น ตามชายทะเลภาคตะวนัออกมีอยู่ทุกจงัหวดั

แต่ท่ีมากท่ีสุดคือ บริเวณปากนํ้าเวฬุ  อาํเภอลุง  จงัหวดัจนัทบุรี พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนอยูต่ามป่าชายเลน  ส่วนมากเป็น

พนัธ์ุไมข้นาดเล็กใชป้ระโยชน์สําหรับการเผาถ่านและทาํฟืนไมช้นิดท่ีสําคญั คือ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบ
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ใหญ่  ประสัก  ถัว่ขาว  ถัว่ขาํ  โปรง  ตะบูน  แสมทะเล โพทะเล ลาํพูนและลาํแพน  ฯลฯ  ส่วนไมพ้ื้นล่างมกั

เป็นพวก  ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ  ปอทะเล และเป้ง  เป็นตน้ 

6. ป่าพรุหรือป่าบึงนํ้ าจืด (Swamp Forest) ป่าชนิดน้ีมกัปรากฎในบริเวณท่ีมีนํ้ าจืดท่วมมากๆ  ดินระบายนํ้ า

ไม่ดีป่าพรุในภาคกลาง  มีลกัษณะโปร่งและมีตน้ไมข้ึ้นอยูห่่างๆ  เช่น  ครอเทียน  สนุ่น  จิก  โมกบา้น  หวาย

นํ้า  หวายโปร่ง  ระกาํ  ออ้ และแขม  ในภาคใตป่้าพรุมีข้ึนอยูต่ามบริเวณท่ีมีนํ้ าขงัตลอดปีดินป่าพรุท่ีมีเน้ือท่ี

มากท่ีสุดอยูใ่นบริเวณจงัหวดันราธิวาสดินเป็นพีท  ซ่ึงเป็นซากพืชผสุลายทบัถมกนั  เป็นเวลานานป่าพรุแบ่ง

ออกได ้2 ลกัษณะ คือ ตามบริเวณซ่ึงเป็นพรุนํ้ ากร่อยใกลช้ายทะเลตน้เสม็ดจะข้ึนอยูห่นาแน่นพื้นท่ีมีตน้กก

ชนิดต่างๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด หรือ ป่าเสม็ด"  อีกลกัษณะเป็นป่าท่ีมีพนัธ์ุไมต่้างๆ  มากชนิดข้ึนปะปนกนั

ชนิดพนัธ์ุไมท่ี้สําคญัของป่าพรุ  ไดแ้ก่  อินทนิล  นํ้ าหวา้  จิก  โสกนํ้ า  กระทุ่มนํ้ าภนัเกรา  โงงงนักะทัง่หัน  

ไมพ้ื้นล่างประกอบดว้ย  หวาย  ตะคา้ทอง  หมากแดง และหมากชนิดอ่ืนๆ 

7.  ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นป่าโปร่งไม่ผลดัใบข้ึนอยูต่ามบริเวณหาดชายทะเล  นํ้ าไม่ท่วมตามฝ่ังดิน

และชายเขาริมทะเล  ตน้ไมส้าํคญัท่ีข้ึนอยูต่ามหาดชายทะเล  ตอ้งเป็นพืชทนเคม็ และมกัมีลกัษณะไมเ้ป็นพุ่ม

ลกัษณะตน้คดงอ  ใบหนาแข็ง  ไดแ้ก่  สนทะเล  หูกวาง  โพธ์ิทะเล  กระทิง  ตีนเป็ดทะเล  หยีนํ้ า  มกัมีตน้

เตยและหญา้ต่างๆ ข้ึนอยูเ่ป็นไมพ้ื้นล่าง ตามฝ่ังดินและชายเขา มกัพบไมเ้กตลาํบิด มะคาแต ้ กระบองเพชร  

เสมาและไมห้นาม เช่น ซิงซ่ี  หนามหนั  กาํจาย  มะดนัขอ  เป็นตน้ 

  

ป่าประเภทท่ีผลดัใบ (Declduous) ตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นป่าประเภทน้ีเป็นจาํพวกผลดัใบแทบทั้งส้ิน ในฤดูฝนป่า

ประเภทน้ีจะมองดูเขียวชอุ่มพอถึงฤดูแลง้ตน้ไม ้ ส่วนใหญ่จะพากนัผลดัใบทาํให้ป่ามองดูโปร่งข้ึน และ

มกัจะเกิดไฟป่าเผาไหมใ้บไมแ้ละตน้ไมเ้ล็กๆ  ป่าชนิดสําคญัซ่ึงอยูใ่นประเภทน้ี  ไดแ้ก่ 1.  ป่าเบญจพรรณ 

(Mixed Declduous Forest) ป่าผลดัใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลกัษณะเป็นป่าโปร่งและยงัมีไมไ้ผช่นิดต่าง 

ๆ  ข้ึนอยูก่ระจดักระจายทัว่ไปพื้นท่ีดินมกัเป็นดินร่วนปนทราย  ป่าเบญจพรรณ  ในภาคเหนือมกัจะมีไมส้ัก

ข้ึนปะปนอยูท่ ัว่ไปครอบคลุมลงมาถึงจงัหวดักาญจนบุรี  ในภาคกลางในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาค

ตะวนัออก  มีป่าเบญจพรรณน้อยมากและกระจัดกระจาย  พนัธ์ุไม้ชนิดสําคัญได้แก่  สัก  ประดู่แดง  

มะค่าโมง พยุง ชิงชนั พี้จ ัน่ ตะแบก  เสลา  ออ้ยช้าง  ส้าน  ยม  หอม  ยมหิน  มะเกลือ  สมพง  เก็ดดาํ  เก็ด

แดง นอกจากน้ีมีไมไ้ผท่ี่สาํคญั  เช่น  ไผป่่า  ไผบ่ง  ไผซ่าง  ไผร่วก  ไผไ่ร 

2.  ป่าเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest) หรือท่ีเรียกกนัวา่ป่าแดง  ป่าแพะ  ป่าโคก  ลกัษณะทัว่ไปเป็น

ป่าโปร่ง  ตามพื้นป่ามกัจะมีโจด  ตน้แปรง และหญา้เพ็ก  พื้นท่ีแห้งแลง้ดินร่วนปนทราย หรือกรวด  ลูกรัง  

พบอยู่ทัว่ไปในท่ีราบและท่ีภูเขา  ในภาคเหนือส่วนมากข้ึนอยู่บนเขาท่ีมีดินต้ืนและแห้งแลง้มาก ในภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือมีป่าแดงหรือป่าเต็งรังน้ีมากท่ีสุด ชนิดพนัธ์ุไมท่ี้สําคญั  ไดแ้ก่  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  

กราด  พะยอม  ต้ิว  แตว้  มะค่าแต  ประดู่  แดง มะขามป้อม มะกอก ผกัหวาน  สมอไทย  ตะแบก  เลือด

แสลงใจ  รกฟ้า  ฯลฯ  ส่วนไมพ้ื้นล่างเป็นหญา้ หญา้เพ็ก ปรง กระเจียวเปราะ มะพร้าวเต่า  ปุ่มแป้ง  โจด 

และหญา้ชนิดอ่ืนๆ 

3.  ป่าหญา้ (Savannas Forest) ป่าหญา้ท่ีอยูทุ่กภาคบริเวณป่าท่ีถูกแผว้ถางทาํลายบริเวณพื้นดินท่ีขาดความ

สมบูรณ์และถูกทอดทิ้ง  หญา้ชนิดต่าง ๆ  จึงเกิดข้ึนทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหมท้าํให้ตน้ไม้

บริเวณขา้งเคียงลม้ตาย  พื้นท่ีป่าหญา้จึงขยายมากข้ึนทุกปี  พืชท่ีพบมากท่ีสุดในป่าหญา้ก็คือ  หญา้คา  หญา้

ขน แฝก ออ้ แขม ตาชา้ง  หญา้โขมง  หญา้เพก็และปุ่มแป้ง  บริเวณท่ีพอจะมีความช้ืนอยูบ่า้ง และการระบาย

นา้ไดดี้ก็มกัจะพบพงและแขมข้ึนอยู ่และอาจพบตน้ไมท้นไฟข้ึนอยู ่ เช่น  ตบัเต่า  รกฟ้าตานเหลือ  ต้ิวและ

แตว้ 

 พื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง และพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก มีลกัษณะใกลเ้คียงกบันิยาม “ป่า

พรุหรือป่าบึงนํ้ าจืด (Swamp Forest) ป่าชนิดน้ีมกัปรากฏในบริเวณท่ีมีนํ้ าจืดท่วมมากๆ”  ในพื้นท่ีราบนํ้ า

ท่วมถึงของลุ่มนํ้ าอิงหรือพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิง มีชนิดพนัธ์ุไมท่ี้แตกต่าง และมีอตัลกัษณ์สําคญั เช่น ตน้ข่อย 

ตน้ชุมแสง ข้ึนหนาแน่นรวมถึงชนิดพนัธ์ุไมอ่ื้นๆท่ีพบในพื้นท่ีป่า ไม่สามารถพบไดใ้นภาคกลาง หรือภาคใต้

ท่ีเป็นป่าพรุ ในความเป็นอตัลกัษณ์โดดเด่น เป็นหน่ึงเดียวของประเทศไทย จึงยงัไม่อยูใ่นนิยามของประเภท

ของป่าไม่ในประเทศไทย รวมถึงพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิงไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในเขตอนุรักษ์ เช่น อุทยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์า และเขตห้ามล่าสัตวป่์า จึงไม่มีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัใดๆในการปกป้อง

คุม้ครองพื้นท่ีเหล่าน้ี ปัจจุบนัมีเพียงบางแห่งเท่านั้นท่ีใช้มาตรการของหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง และ

ระเบียบป่าชุมชน ในการปกป้อง คุม้ครองพื้นท่ีซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมทั้งหมด   
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3.พื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง ข้ึนทะเบียน ป่าชุมชน 

พระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 8 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 104 มาตราไดแ้ก่   

หมวด 1 บททัว่ไป  

หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

หมวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชนประจาํจงัหวดั 

หมวด 4 การจดัตั้งป่าชุมชน 

หมวด 5 การจดัการป่าชุมชน 

หมวด 6 การควบคุมดูแลป่าชุมชน 

หมวด 7 การเพิกถอนป่าชุมชน 

หมวด 8 บทกาํหนดโทษ 

บทเฉพาะกาล 

 พื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิงตอนล่าง 6 แห่ง ไดข้ึ้นทะเบียนป่าชุมชน ตามประกาศพระราชบญัญติั 

ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  

มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี  

  “ป่าชุมชน” หมายความวา่ ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นท่ีอ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ท่ีไดรั้บ

อนุมติัให้จดัตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกบัรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จดัการ บาํรุงรักษาตลอดจนใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุล

และย ัง่ยนืตามพระราชบญัญติั 

 “ชุมชน” หมายความวา่ กลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงคห์รือผลประโยชน์ร่วมกนัเพื่อ

ทาํกิจกรรมอนัชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดาํเนินการใด ๆ อนัเป็นประโยชน์

ร่วมกนัของประชาชนในชุมชนนั้น โดยมีการรวมตวักนัอยา่งต่อเน่ือง มีระบบบริหารจดัการในรูปของคณะ

บุคคลและมีการแสดงเจตนาแทนชุมชนได ้

 “เขตป่าอนุรักษ์” หมายความวา่ เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์า และเขตห้ามล่าสัตวป่์า ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนใด

ท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืนอนัควรแก่การอนุรักษห์รือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกาหนดใน

กฎกระทรวง 
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 “ไม”้ หมายความว่า ไมทุ้กชนิดทั้งท่ีเป็นตน้ กอ หรือเถา ไม่วา่ยงัยืนตน้หรือลม้ลงแลว้ทั้งท่ีมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิต และให้หมายความรวมถึงราก ปุ่ม ตอ หน่อ ก่ิง ตา หวั เหงา้ เศษ ปลาย หรือส่วนหน่ึงส่วนใด

ของไม ้ไม่วา่จะถูกตดั ฟัน เล่ือย ผา่ ถาก ทอน ขดุ หรือกระทาํโดยวธีิการอ่ืนใด 

 “ใชป้ระโยชน์จากไม”้ หมายความวา่ ตดั ฟัน กาน โค่น ลิด เล่ือย ผา่ ถาก ทอน ขดุหรือชกัลากไมท่ี้มี

อยูใ่นป่าชุมชนหรือนาไมท่ี้มีอยูใ่นป่าชุมชนออกจากป่าชุมชนดว้ยประการใด ๆ 

 “ไมท้รงคุณค่า” หมายความวา่ ไมห้วงห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้และให้หมายความรวมถึงไม้

อ่ืนใดท่ีควรค่าแก่การอนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไปตามลกัษณะหรือชนิดท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 “ของป่า” หมายความวา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูใ่นป่าชุมชน เป็นตน้วา่ 

(1) ฟืน ถ่านไม ้ไมไ้ผ ่เปลือกไม ้ใบไม ้ดอกไม ้เมล็ด ผลไม ้หน่อไม ้ชนั และยางไม ้

(2) หญา้ ออ้ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กูด เห็ด และพืชอ่ืน 

(3) คร่ัง รังผึ้ง นา้ผึ้ง ข้ีผึ้ง มูลคา้งคาว 

(4) สัตวบ์ก สัตวน์ํ้า สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า สัตวปี์ก แมลง รวมทั้งไข่ของแมลงท่ีไม่ใช่สัตวป่์าสงวน หรือสัตวป่์า

คุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 

(5) ดิน หิน กรวด และทราย ท่ีไม่ใช่แร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ 

 “ฟืน” หมายความวา่ เศษไม ้ปลายไม ้หรือไมล้ม้ขอนนอนไพรตามธรรมชาติ อนัมีลกัษณะ 

และคุณภาพเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงยิง่กวา่ใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน 

 “ความหลากหลายทางชีวภาพ” หมายความว่า ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตทั้งมวล และให้

หมายความรวมถึงความหลากหลายทางพนัธุกรรม ทางชนิดพนัธ์ุ และทางระบบนิเวศอนัเป็นถ่ินกาํเนิด 

ของส่ิงมีชีวติเหล่านั้น 

 พระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562  ตามความใน หมวด 5 การจดัการป่าชุมชน และหมวด 6 การ

ควบคุมดูแลป่าชุมชน กาํหนดให้ชุมชนท่ีจดัตั้ งป่าชุมชนได้รับการรับรองแล้วจะต้องจดัทาํแผนการใช้

ประโยชน ์

 มาตรา 43 การจดัการป่าชุมชน ให้กระทาํโดยคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนร่วมกบัสมาชิกป่า

ชุมชน ซ่ึงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการป่าชุมชนประจาํจงัหวดั ทั้งน้ี การแสดงเจตนาของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนให้กระทาํ

โดยมติคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน 

 มาตรา 44 ใหค้ณะกรรมการจดัการป่าชุมชนมีหนา้ท่ีและอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ร่วมมือกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการจดัใหมี้หลกัเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนตามมาตรา 49 
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(2) ออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการป่าชุมชน หลกัเกณฑ์การรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน และการจดัการ

ทรัพยสิ์นส่วนกลางของป่าชุมชน ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย 

(3) ดูแลรักษาป่าชุมชน บาํรุงและฟ้ืนฟูป่าชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสํานึกเก่ียวกบัการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน และ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ป่าชุมชน 

(4) ดูแลรักษาทรัพยสิ์นส่วนกลางของป่าชุมชน รวมทั้งจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์นส่วนกลางของป่าชุมชนตาม

หลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกาํหนด และรายงานใหค้ณะกรรมการป่าชุมชนประจาํจงัหวดัทราบทุกปี 

(5) ดูแลใหส้มาชิกป่าชุมชนปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีกาํหนดตามพระราชบญัญติัน้ี 

(6) สั่งใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัตาม (2) ออกจากป่าชุมชน หรือให้กระทาํการหรืองด

เวน้กระทาํการใด ๆ ในเขตป่าชุมชน เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัตาม (2) หรือพระราชบญัญติัน้ี 

(7) ไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการจดัการป่าชุมชน 

(8) ช่วยเหลือพนกังานเจา้หนา้ท่ีในกรณีท่ีมีการจบักุมปราบปรามผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 

(9) มีมติรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือมีมติดว้ยคะแนนเสียงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีให้สมาชิกป่า

ชุมชนพน้จากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 

(10) ดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 

(11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบายหรือ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจาํจงัหวดักาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนการออก

ข้อบังคับตาม (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจาํจังหวดัก่อนในกรณีท่ี

คณะกรรมการจดัการป่าชุมชนหรือกรรมการจดัการป่าชุมชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติั

น้ี คณะกรรมการป่าชุมชนประจาํจงัหวดัจาํนวนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาํ

จงัหวดัทั้งหมดเทา่ท่ีมีอยูอ่าจมีมติใหก้รรมการจดัการป่าชุมชนทั้งคณะหรือกรรมการจดัการป่าชุมชนท่ีฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีพน้จากการเป็นกรรมการจดัการป่าชุมชน และมิให้ผูน้ั้นกลับมาเป็นกรรมการ

จดัการป่าชุมชนอีก 

 มาตรา 45 สมาชิกป่าชุมชนมีหนา้ท่ีในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนและแผน

จดัการป่าชุมชน 

(2) ร่วมมือกบัทางราชการในการดูแลรักษาป่าชุมชน สัตวป่์า และทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

(3) ร่วมมือกบัคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
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สมาชิกป่าชุมชนท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี คณะกรรมการจดัการป่าชุมชน 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูอ่าจมีมติใหส้มาชิก 

ป่าชุมชนผูน้ั้นพน้จากการเป็นสมาชิกป่าชุมชนได ้

 

 ขอ้ดีของการจดัตั้งป่าชุมชน ในพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ า ดงัท่ีกล่าวมาแล้วพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิงในอดีตเป็น

พื้นท่ี ท่ีชาวบา้นในชุมชนใช้กฎระเบียบของชุมชนในการจดัการ ดูแลรักษา ใช้มาตรการของการหนงัสือ

สําคญัสําหรับท่ีหลวง เป็นเอกสารทางการเพื่อคุม้ครองพื้นท่ีจากการบุกรุกทั้งจากคนในชุมชนและบุคคล

หรือ กลุ่มบุคคลจากภายนอกไม่ใหเ้ขา้ไปบุกรุกพื้นท่ีเหล่าน้ี พื้นท่ีใดชุมชนใดมีความเขม้แข็งก็สามารถรักษา

พื้นท่ีชุ่มนํ้าเหล่านั้นไวไ้ด ้ในอดีตมีพื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมากอยูต่ามริมแม่นํ้ าอิงเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์

ท่ีชาวบา้นใช้ร่วมกนั เม่ือเร่ิมมีการพฒันามากข้ึนทาํให้สูญเสียพื้นท่ีเหล่าน้ี (ป่าริมอิง)ท่ีชาวบา้นใช้ร่วมกนั

เร่ิมถูกบุกรุกยดึครอง จนนาํไปสู่บางพื้นท่ีหมดไปบางพื้นท่ีเกิดขอ้พิพาดของคนในชุมชนเอง และชุมชนกบั

บริษทัหรือกลุ่มบุคคลจากภายนอก การใช้กฎระเบียบของชุมชนตามจารีตประเพณีไม่สามารถทดัทานต่อ

การบุกรุกพื้นท่ีได้ และไม่สามารถระงับยบัย ั้งการสูญเสียท่ีดินสาธารณะประโยชน์ท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ า 

เน่ืองจากหลายพื้นท่ีไม่มีหน่วยงานหรือกฎหมาย ข้อบงัคบัใดๆอันเป็นท่ียอมรับร่วมกันตามกฎหมาย 

เน่ืองจากพื้นท่ีเหล่านั้นไม่มีเอกสารทางราชการท่ีหนุนเสริม เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนในการปกป้องคุม้ครอง

ให้กบัชุมชน  ดงันั้นการจดทะเบียนเป็นป่าชุมชน จึงเป็นแนวทางดา้นกฎหมายท่ีเป็นรูปธรรม สามารถช่วย

ชุมชนในการปกป้อง คุม้ครองตามกฎหมายได ้ชุมชนจึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการระงบัยบัย ั้ง

การบุกรุกพื้นท่ีชุ่มนํ้ าเหล่าน้ีได ้โดยชุมชนทาํควบคู่กนัไปกบัหลกัจารีตประเพณี กฎระเบียบชุมชน ในการ

บงัคบัใชก้บัคนในชุมชน ส่วนการใชร้ะเบียบ ตามพระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกนัการบุกรุก

และการกระทาํผดิของบุคคลภายนอก ท่ีกฎจารีตประเพณี ระเบียบชุมชนไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ 

 พื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิง หรือป่าริมอิง ท่ีชาวบา้นเรียกตามภาษาทอ้งถ่ิน ไม่ไดอ้ยู่ใน“เขตป่าอนุรักษ์ ท่ี

เป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์าตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า หรือ เขตพื้นท่ีอ่ืนใดท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืน

อนัควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”  ดังนั้นการมี

พระราชบญัญติัป่าชุมชน จะเป็นส่วนช่วยชุมชนในระยะยาวต่อไป 

 

 ขอ้เสียของการจดัตั้งป่าชุมชนในพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้า  กฎระเบียบบางมาตรายงัเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ใช้

พื้นท่ีป่าชุมชน เป็นภาระเพิ่มข้ึนท่ีชุมชนตอ้งทาํแผนการใช้ประโยชน์และรายงานต่อคณะกรรมการระดบั
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จังหวดัทุกปี รวมถึงการเตรียมเอกสารต่ออายุทุกๆ 5 ปี เช่นข้อกังวลต่อการปฏิบัติตามระเบียบของ

คณะกรรมการ  นโยบาย ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนและแผนจดัการป่าชุมชน ชุมชนมีขอ้

กงัวลต่อการทาํแผนการใชป้ระโยชน์และ การตีความการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีป่าชุมชน เช่น การตีความ

ของการเก็บหาของป่าตามปกติวิสัย  และการดาํเนินกิจกรรมในพื้นท่ีป่าชุมชนตอ้งขออนุญาตเจา้หนา้ท่ีกรม

ป่าไม ้

4.พื้นท่ีชุ่มนํ้า ไม่อยูใ่นทะเบียนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ และหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง 

 พื้นท่ีชุ่มนํ้ าหลายแห่ง เป็นพื้นท่ีท่ีไม่อยู่ในทะเบียนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ และหนงัสือสําคญั

สําหรับท่ีหลวง พื้นท่ีเหล่าน้ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีการบุกรุก และถือครองไปเป็นกรรมสิทธ์ิหรือถูกขายให้

บุคคลภายนอก รวมถึงการถือครองโดยชาวบา้น ท่ีผ่านมาพื้นท่ีเหล่าน้ีถูกแปรสภาพจากท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน์ไปเป็นท่ีส่วนบุคคลเป็นจาํนวนมากดว้ยทั้งการช้ือขายและใช้มติชุมชนแปรสภาพเป็นพื้นท่ีทาํ

การเกษตรโดยจดัสรรท่ีดินให้ชาวบา้นเป็นรายแปลง หรือมีการเขา้ไปครอบครองออกเอกสารสิทธิโดยมิ

ชอบ นอกจากนั้นแลว้กรณีของพื้นท่ีป่ากอ้ดป่าแฝก มีปรากฏเอกสารทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ป่า

กอ้ดป่าแฝก หมู่ท่ี 9 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล  จงัหวดัเชียงราย รวมเน้ือท่ี 2,000 ไร่ เอกสารยงัขาดความ

ชดัเจนของขอบเขตพื้นท่ีจึงมีการบุกรุกครอบครอง และออกเอกสารสิทธิท่ีดินโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 ดงันั้นแนวทางในการปกป้องพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ียงัไม่มีเอกสารอยา่งชดัเจนจาํเป้นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน์เหล่านั้นด้วยวิธี คือ 1. การตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี

รับผดิชอบในพื้นท่ีซ่ึงจาํเป็นตอ้งตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากเอกสารหรือบนัทึกท่ี

ขาดความชดัเจน, ไม่มีหนงัสือสําคญัท่ีหลวงให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล และเทศบาล  ดงันั้นในการตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน์จะมี 2 แนวทาง ประกอบดว้ย 

1. กรณี มี/ไม่มี หนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง 

2. กรณีเป็นท่ีดินซ่ึงมีกฎหมายอ่ืนรองรับ หรือ เป็นท่ีในกรรมสิทธ์ิครอบครองของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

1.1 กรณี มี/ไม่มี หนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง 

1) กรณีมีหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง มีไวเ้พื่อประโยชน์ในการข้ึนทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์และแสดง

ขอบเขตเพื่อคุม้ครองป้องกนัการบุกรุก “หนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 

ตรี “ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกนัหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดยเฉพาะ อธิบดีอาจจดัให้มีหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวงเพื่อแสดงเขตไวเ้ป็นหลกัฐานแบบ หลกัเกณฑ ์

และวธีิการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงฯ ท่ีดินตามวรรคหน่ึง

แปลงใดยงัไม่มีหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงเขตของท่ีดินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานของทางราชการ” 
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เวน้แต่ท่ีสาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแ่ลว้ เช่น ท่ีชายตล่ิง ทางหลวง ทางนํ้ า ทะเลสาบ แม่นํ้ า 

ลาํคลอง ไม่จาํเป็นตอ้งขอหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง เน่ืองจากมีสภาพและขอบเขตของแนวสาธารณะอยู่

แลว้ดงันั้นหากมีหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวงอยูแ่ลว้สามารถนาํมาใชอ้า้งอิงเขตท่ีตั้ง และการใชป้ระโยชน์

ของท่ีดินรัฐ แต่ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินรัฐ และนํามาใช้ข้ึนทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน์ของ

ทอ้งถ่ินไดท้นัที 

2) กรณีไม่มีหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง เช่น ท่ีเล้ียงสัตว ์และท่ีสาธารณะประจาํตาํบลและหมู่บา้น หนอง

นํ้าสาธารณะบึงสาธารณะ หากไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ อา้งอิง ควรจะมีหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงเพื่อแสดง 

ขอบเขต และป้องกนัการบุกรุกเวน้แต่ท่ีสาธารณะโดยมีสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยูแ่ลว้ เช่น ท่ีชายตล่ิง 

ทางหลวง ทางนํ้า ทะเลสาบ แม่นํ้า ลาํคลอง ไม่จาํเป็นตอ้งขอหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง เน่ืองจากมีสภาพ

และขอบเขตของแนวสาธารณะอยู่แล้วการจดัทาํหนังสือสําคญัสําหรับท่ีหลวงต้องเป็นไปตาม แบบ 

หลกัเกณฑ์ และวิธีการออกหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงฯ โดยมี

แนวทาง ดงัน้ี 

(1) ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอต่อนายอาํเภอ และให้นายอาํเภอมอบหมายให้มีการสํารวจพื้นท่ี

ร่วมกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ี เพื่อ

ตรวจสอบ และยนืยนักรรมสิทธ์ิครองครองท่ีดินในกรณีท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัมาเป็นเวลานาน หรือ เป็นท่ีดินรกร้าง

วา่งเปล่า 

(2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประสานขอหลกัฐาน และเอกสาร เก่ียวกบัท่ีมาหรือกรรมสิทธ์ิของพื้นท่ีนั้น 

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมท่ีดิน กรมป่าไม ้กรมชลประทาน เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน และเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานยนืยนัพื้นท่ีอนัเป็นสมบติัของแผน่ดิน ท่ีไม่เป็น

กรรมสิทธ์ิของผูใ้ด ซ่ึงชุมชน หรือประชาชนในพื้นท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้

(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งจดัสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการรังวดั และการ

ขอหนงัสือสาํคญัท่ีหลวง โดยทาํการรังวดัทาํแผนท่ีตามขั้นตอนของทางราชการ 

(4) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดาํเนินการตาม แบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการออกหนงัสือสําคญัสําหรับท่ี

หลวง ผ่านนายอาํเภอ โดยให้เป็นไปตามกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 26 (พ.ศ.2516) ออก

ตามความในพระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ดงัน้ี 

(4.1) ทบวงการเมืองผูมี้อาํนาจดูแลรักษาท่ีดินนั้นให้แสดงความประสงค์ ต่ออธิบดีกรมท่ีดิน ว่าจะให้มี

หนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง ซ่ึงกรมท่ีดินไดมี้คาํสั่ง ท่ี 853/2535 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2535 มอบอาํนาจ



100 
 

ของอธิบดีกรมท่ีดินใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัปฏิบติัราชการแทนเก่ียวกบั การออกหนงัสือสาํคญัสําหรับท่ีหลวง

ในเขตจงัหวดันั้นๆ 

(4.2) เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดรั้บคาํขอตาม ขอ้ (4.1) ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัให้มีการสอบสวนและรังวดั 

ทาํแผนท่ีตามวิธีการรังวดัเพื่อออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน และประกาศการออกหนงัสือสําคญัสําหรับท่ี

หลวงใหป้ระชาชนทราบมีกาํหนดสามสิบวนัโดยปิดไวใ้นท่ีเปิดเผย 3 แห่ง ดงัน้ี 

„ สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือสาํนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา 1 ฉบบั 

„ ท่ีวา่การอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอทอ้งท่ีหรือท่ีสาํนกังานเขต 1 ฉบบั 

„ สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1 ฉบบั 

ในประกาศดงักล่าวให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตแผนท่ีท่ีจะออกหนังสือสําคญัสําหรับท่ีหลวงและกาํหนด

ระยะเวลาผูท่ี้มีส่วนได้เสียจะคดัคา้นไวด้้วยซ่ึงจะตอ้งไม่น้อยกว่าสามสิบวนันับแต่วนัประกาศถ้าไม่มีผู ้

คดัคา้นใหด้าํเนินการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงต่อไป 

(4.3) วธีิการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงใหเ้ป็นไปตามระเบียบกรมท่ีดินวา่ดว้ยการออกหนงัสือสําคญั

สาํหรับท่ีหลวง พ.ศ. 2517 ดงัน้ี 

(4..3.1) หนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงใหใ้ชแ้บบ ส.ธ. 1 ทา้ยกฎกระทรวงฯ ฉบบัท่ี 26 (พ.ศ. 2516) 

(4.3.2) หนังสือสําคญัสําหรับท่ีหลวงให้ทาํข้ึน 3 ฉบบัมอบให้ผูดู้แลรักษาถือไว ้1 ฉบบั และ เก็บไว ้ณ 

สํานกังานท่ีดินจงัหวดัหรือสํานกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา 1 ฉบบั และเก็บไว ้ณ  กรมท่ีดิน 1 ฉบบั กรณีท่ีดิน

ตั้งอยูค่าบเก่ียวหลายจงัหวดัใหจ้ดัทาํเพิ่มข้ึนตามจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง (ระเบียบกรมท่ีดินวา่ดว้ยการออกหนงัสือ

สาํคญัสาํหรับท่ีหลวง ฉบบัท่ี 6(พ.ศ.2539) 

(4.3.3) ถา้หนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงสูญหายใหอ้ธิบดีออกใบแทนให้ 

(4.3.4) ท่ีดินท่ีพลเมืองใชร่้วมกนัก็ดี หรือท่ีดินท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะก็ดี ถา้ท่ีดินนั้นยงัไม่

มีหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง ใหถื้อวา่เขตของท่ีดินนั้นเป็นไปตามหลกัฐานของราชการ เช่น ทะเบียนท่ีดิน

สาธารณประโยชน์ท่ีกระทรวงมหาดไทยไดส้ั่งให้จงัหวดัต่างๆ สํารวจและจดัทาํข้ึน หรือประกาศการสงวน

หวงหา้มท่ีดินของราชการ 

(4.3.5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ติดตามการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงจากท่ีดินจงัหวดั 

 พื้นท่ีบ้านห้วยสักหมู่ 9 และหมู่ 15 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย ตามปรากฎ

เอกสารทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ จึงมีขอ้เสนอให้มีการดาํเนินการให้มีการตรวจสอบท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน์ป่าก้อดป่าแฝกเพื่อดาํเนินการข้ึนทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงตามหลักเกณฑ์การ



101 
 

คุม้ครองท่ีดินสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวจะแป็นประโยชน์สําหรับพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์

ป่ากอ้ดป่าแฝก และนาํไปสู่ขอ้ยติุปัญหาการบุกรุกและถือครองท่ีดินสาธารณะดงักล่าว 

การรังวดัเพื่อออกหนงัสือสาํหรับท่ีหลวง 

 การรังวดัเพื่อออกหนงัสือสาํหรับท่ีหลวง มีวตัถุประสงค ์5 ประการ คือ 

1.เพื่อกาํหนดขอบเขตหรือแนวเขต ปักหลกัเขตท่ีดิน ปักหลกัเขตท่ีสาธารณประโยชน์ และปักแผน่ป้ายช่ือท่ี

สาธารณประโยชน์ 

2.เพื่อใหท้ราบตาํแหน่งท่ีตั้ง ขนาดรูปร่าง และเน้ือท่ีดินท่ีถูกตอ้งของท่ีสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

3.เพื่อป้องกนัการบุกรุก เขา้ทาํประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมายและลดขอ้พิพาทเร่ืองแนวเขตท่ีดิน 

4.เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการคุม้ครอง และดูแลรักษาให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตลอด โดย

มุ่งหวงัใหป้ระชาชนเกิดความสาํนึกใน การช่วยดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ 

5.เพื่อออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ประชาชนกบัการมีส่วนร่วมในการรังวดัออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง 

การรังวดัออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงใหถู้กตอ้ง ตามสภาพและขอบเขตท่ีแทจ้ริงตรงตามวตัถุประสงค ์

และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม จาํเป็นตอ้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในทอ้งท่ี ช่วยให้

ขอ้มูลและอาํนวยความสะดวกต่อการรังวดั ไดแ้ก่  

1.ระวงัช้ีแนวเขตท่ีดินขา้งเคียงท่ีมีแนวเขตติดต่อกบัท่ีสาธารณประโยชน์อย่างถูกตอ้ง ไม่นาํรังวดัรุกลํ้ าท่ี

สาธารณประโยชน์ 

2.ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการใชป้ระโยชน์ ขอบเขต และแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีถูกตอ้งและขอ้มูล

เก่ียวกบัการบุกรุกเขา้ทาํประโยชน์ หรือการลุกลํ้าแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ 

3.สอดส่องดูแลไม่ใหเ้กิดการทุจริต เพื่อหาประโยชน์จากท่ีสาธารณประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีหรือผูไ้ม่หวงัดี 

4.ให้ข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษา และยุติข้อพิพาทต่าง ๆ ตามโอกาสและความ

เหมาะสม 

 

5.ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

 แนวคิดเร่ืองการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ ากับการใช้ข้อบญัญติัท้องถ่ินหรือเทศบญัญติั เป็นแนวทางท่ี

ชาวบา้นเสนอใหมี้การยกร่างเทศบญัญติัเพื่อรองรับการทาํงานดา้นการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่ม

นํ้า ชาวบา้นและเครือข่ายพื้นท่ีชุ่มนํ้ าไดร่้วมหารือแนวทางการร่างขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินหรือเทศบญัญติัร่วมกบั

เทศบาลตาํบลยางฮอมแลว้ในเบ้ืองตน้ แต่ยงัไม่มีการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ืองซ่ึงทั้งชาวบา้นและเทศบาลไดเ้ห็น
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ถึงความเป็นไปไดท่ี้จะมีการร่างขอ้บญัญติัเพื่อประกาศใช ้ดงัตวัอยา่งของเทสบาลตาํบลสันมะค่า อาํเภอป่า

แดด จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเทศบาลแห่งแรกในลุ่มนํ้ าอิงท่ีไดป้ระกาศใช้เทศบญัญติัในการจดัการ

ทรัพยากร ท่ีออกโดยเทศบาลเอง 

 “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ กฎซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจนิติบญัญติัขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน 

 เทศบญัญติั เทศบญัญติัเป็นกฎหมายท่ีเทศบาลออกเพื่อใชบ้งัคบัในเขตเทศบาล ทั้งน้ี 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 โดย 1.ผู ้เสนอร่างเทศบัญญัติ  ได้แก่ 

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ย

การเขา้ช่ือเสนอ 

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2542 ร่างเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเม่ือมีคาํรับรองของ

นายกเทศมนตรี 2.ผูพ้ิจารณา ได้แก่ สภาเทศบาล 3.ผูอ้นุมัติ ได้แก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั 4.ผูต้รา ได้แก่ 

นายกเทศมนตรี 5.การประกาศใช ้ณ ท่ีทาํการสาํนกังานเทศบาล 

 ในกรณีฉุกเฉินซ่ึงจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทนัท่วงทีมิได ้ให้คณะเทศมนตรีมีอาํนาจออกเทศ

บญัญติัเพื่อพิจารณาอนุมติัในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไปถา้สภาเทศบาลอนุมติั เทศบญัญติัชัว่คราว

นั้ นก็ เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติเทศบัญญัติชั่วคราวก็เป็นอันตกไปแต่ทั้ งน้ีไม่

กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีไดเ้ป็นไประหวา่งใชเ้ทศบญัญติัชัว่คราวนั้น 

  

 แนวทางการทาํงานงานเทศบาลตาํบลยางฮอมภายใตพ้นัธกิจ 8 ดา้น ของเทศบาลตาํบลยางฮอม ได้

กาํหนด ดงัน้ี 

1.ส่งเสริมพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหมี้ความสะดวกและทัว่ถึง 

2. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมอาชีพประชาชนตาํบลยางฮอมใหดี้ข้ึน 

3.ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประวติัศาสตร์บรูณาการกบัแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง 

4.อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีเสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมใหเ้ขม้แขง็ 

5.ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพชีวติสุขภาพอนามยัมีคุณธรรม 

6.ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

7.ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดบัและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

8. ส่งเสริมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพใหม้ัน่คงและย ัง่ยนื  
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ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลตาํบลยางฮอม ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจดัการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนท่ีเขม้แขง็ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติสังคมและการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษาและการสาธารณสุข 

ยทุธศาสตร์การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการพฒันาส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 

 ภายใตก้ารบริหารงานของนายอาํโพน อโนราช  นายกเทศมนตรีตาํบลยางฮอม  มีนโยบายในการ

บริหารงาน ในระหวา่งท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลยางฮอม  ดงัน้ี 

1.นโยบายดา้นเศรษฐกิจ จดัการแกปั้ญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้ าท่ีใชใ้นการเกษตร จดัตั้งตลาดกลางสินคา้

การเกษตร ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม

การปลูกขา้วพนัธ์ุดีและพืชเศรษฐกิจท่ีมีราคาสูง 

2.นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการชุมชน จดัทาํโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผูย้ากไร้และ

ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม เช่น การสร้างและซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ  จดับริการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ

ให้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่าง ๆ เช่น ภยัหนาว ฯลฯ จดับริการประชาชน

หน่วยกูชี้พกูภ้ยั ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตลอด 24 ชัว่โมง  การดูแลเก่ียวกบัพิธีฌาปนกิจ  ส่งเสริมกลุ่มพฒันา

สตรี  กลุ่มอาสาสมคัรต่าง ๆ กลุ่มอาชีพหรือชมรมต่าง ๆในตาํบลยางฮอม  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของ

ชมรมกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตาํบลยางฮอม 

3.นโยบายดา้นโครงการสร้างพื้นฐานและงานบริหารสาธารณะ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร โดย ลง

ดินลูกรังหรือหินคลุกพร้อมบดอดั สร้างขยายไหล่ทางและสร้างรางระบายนํ้า สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ ่

ไปยงัพื้นท่ีการเกษตรและแหล่งท่องเท่ียวของตาํบล ทาํการขดุลอกลาํหว้ย หนองนํ้ า เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม

และนํ้าป่าไหลหลาก จดัทาํป้ายถนน ป้ายซอย ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตาํบลยางฮอม 

4.นโยบายดา้นการศึกษา ส่งเสริมและพิจารณาการเรียนการสอนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ส่งเสริม

การเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาล สนบัสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จดัทาํโครงการเรียนพิเศษแก่เด็ก

นกัเรียน 
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5.นโยบายดา้นสาธารณสุข พร้อมอุปกรณ์จดัใหมี้สถานท่ีออกกาํลงักายประจาํตาํบล ส่งเสริมการป้องกนัโรค

และดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชน จดัหน่วยบริการกาํจดัส่ิงปฏิกูลในบา้น 

6.นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม จดัให้มีหน่วยบริการเก็บขยะ โดยมีถงัขยะในชุมชนพร้อมจดัหารถเก็บขยะ จดั

ใหมี้ท่ีทิ้งขยะจดัใหมี้โครงการหมู่บา้นน่าสนตาํบลน่าอยู ่ส่งเสริมให้มีการทาํปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยหมกัจากขยะมูล

ฝอยเพื่อกระตุน้ใหชุ้มชนมีจิตสาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

7.นโยบายดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและศาสนา ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมดั้งเดิม

พื้นบา้น เช่น วงดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ส่งเสริมสนบัสนุนศูนยส์ามวยั

สานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนยเ์อนกประสงคผ์ูสู้งอายใุนทุกชุมชน 

8.นโยบายดา้นบริหารงานบุคลากรในสาํนกังาน บริหารงานบุคคลโดยยึดถือหลกัคุณธรรมและนิติธรรม ให้

ขา้ราชการ พนกังานลูกจา้ง มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

 นโยบายทั้ง 8 ด้านของการบริหารเทศบาลท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่านโยบายด้านส่ิงแวดล้อม ไม่มี

แผนการจดัการทรัพยากรดิน นํ้า ป่า และพื้นท่ีชุ่มนํ้า ซ่ึงเป็นฐานทรัพยากรอนัสาํคญัของเทศบาลอยา่งชดัเจน 

มุ่งเน้นแต่เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย ไม่มีแผนรองรับการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมเร่ืองพื้นท่ีชุ่มนํ้ าอนั

เป็นฐานทรัพยากรท่ีครอบคลุม 17 หมู่บา้น ถือไดว้า่พื้นท่ีเทศบาลตาํบลยางฮอมมีพื้นท่ีชุ่มนํ้ ามากท่ีสุดในลุ่ม

นํ้าอิง เม่ือไม่มีแผนท่ีชดัเจนในการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้า จึงไม่สอดคลอ้งกบัการกาํหนดพนัธกิจและยุทธศาสตร์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการพฒันาส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนท่ีไดว้างไว ้ซ่ึง

ท่ีผ่านมาพนั ธกิจและยุทธศาสตร์ดงักล่าวยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค์มากนัก อนัเน่ืองมาจาก การกาํหนด

ทิศทางและกิจกรรมท่ียงัไม่สอดคลอ้งและยงัไม่มีขอ้มูลในดา้นการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ า อุปสรรคสําคญัของ

การกําหนดและการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน  คือ 1.ขาดขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือเทศบญัญติัท่ีกาํหนดเฉพาะดา้นในเร่ือง

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึงนโยบายดา้นการอนุรัก์ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในเขตการปกครองของ

เทศบาลยางฮอม  
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บทท่ี 5 

 รายงานการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุพืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
และปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนในพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้า บา้นหว้ยสัก หมู่ 9 และ บา้นหว้ยสัก หมู่ 15  ตาํบลยางฮอม 
อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

 

                 ป่าชุมชนบา้นบา้นหว้ยสัก ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย เป็นระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่ม
นํ้ า ในช่วงฤดูฝน (seasonal wetland) เน่ืองจากเป็นท่ีพื้นท่ีลุ่มนํ้ าท่วมขงั (flood plain) นํ้ าเอ่อลน้ตล่ิงเขา้มา
ท่วมขงัในพื้นท่ีป่าริมนํ้า ซ่ึงจะมีระบบนิเวศยอ่ยทั้งหนองนํ้ า บึง ร่องห้วย กระจายในพื้นป่าชุมชน กลายเป็น
พื้นท่ีเพาะพนัธ์ุปลาแม่นํ้ าอิง ท่ีเช่ือมโยงแม่นํ้ าโขง ซ่ึงมีความสําคญัต่อการเป็นแหล่งวางไข่ เพาะพนัธ์ุ และ
อนุบาลปลา สัตวน์ํ้ าวยัอ่อนต่างๆ ก่อนท่ีจะกลบัลงไปในแม่นํ้ าอิง และแม่นํ้ าโขงต่อไป จากระบบนิเวศ
ดงักล่าวท่ีมีนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝนและพื้นท่ีแห้งในช่วงฤดูแล้ง พบว่ามีพรรณพืช ตน้ไมห้ลายชนิดปรับต่อ
สภาพดงักล่าว นอกจากน้ีป่าชุมชนเหล่าน้ีเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีคนในชุมชนหาอยูห่ากินมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ดงันั้นการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดของตน้ไม ้สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
ของลูกไม ้ไมห้นุ่ม และปริมาณคาร์บอนเหนือดิน รวมทั้งการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าชุมชนบา้น
เกษตรสมบูรณ์จึงมีความสาํคญัในการเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชุ่มนํ้ า ดงันั้นสมาคมแม่นํ้ า
เพื่อชีวิต กลุ่มรักษ์เชียงของ สภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิง และชุมชนบา้นห้วยสักได้ร่วมกนัทาํการศึกษาวิจยั
โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดตน้ไม ้สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ ปริมาณคาร์บอนเหนือดิน 
รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่า เพื่อท่ีจะนาํไปใชใ้นการสร้างความเขา้ใจ และเห็นความสําคญัของ
ระบบนิเวศป่าไมท้ั้งชุมชน สถาบนัการศึกษา สังคมสาธารณะ และสามารถนาํไปใช้ในการวางแผนท่ีจะ
จดัการพื้นท่ีป่าชุมชนใหเ้กิดความย ัง่ยนืในลาํดบัต่อไป 
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             ป่าชุมชนบา้นห้วยสัก หมู่ท่ี 9 และหมู่ 15เป็นส่วนหน่ึงผืนป่าในลุ่มนํ้ าอิง โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 273 
ไร่ ผนืป่าดงักล่าวชุมชนไดอ้นุรักษแ์ละปกป้องพื้นท่ีป่ามาตั้งแต่อดีตไวเ้ป็นพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์เก็บเก่ียวหญา้แฝก 
และแหล่งอาหาร ปัจจุบนัป่าผืนน้ียงัมีคุณค่า ความสําคญัต่อวิถีชีวิตของชุมชนเน่ืองจากเป็นแหล่งพืชอาหาร 
ไมใ้ช้สอย สมุนไพร  และแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าในช่วงนํ้ าท่วมหลาก ซ่ึงจะมีสภาพเป็นพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ า 
(seasonal wetland) ทาํให้พื้นท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางนิเวศวิทยาท่ีผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาป่าไมแ้ละ
แม่นํ้ า  เพื่อให้ทราบขอ้มูลพื้นท่ีจึงไดท้าํการศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ สภาพการ
ทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนของป่าชุ่มนํ้ าชุมชน เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชใ้น
การวางแผนจดัการอยา่งย ัง่ยนืต่อไป การศึกษาคร้ังน้ีโดยใชว้ธีิการวางแปลงสุ่มตวัอยา่งแบบจาํแนกชั้นโดยท่ี
ชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้แบ่งพื้นท่ีสํารวจตามโซนตามความเด่นของสังคมพืช โดยทาํการวางแปลงสุ่ม
ตวัอยา่งถาวรขนาด 20 X 50  เมตร (พื้นท่ีสาํรวจแปลง 1,000 ตรม.) จาํนวน 3 แปลง พบวา่ ความหลากหลาย
ของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 7 ชนิด ซ่ึงพบว่าชนิดไม้ท่ีพบมากคือ ต้นข้ีมด ต้นเด่ือ ต้นโต้ม และต้นหัด 
ตามลาํดบั ตน้ไมเ้หล่าน้ีเป็นไมท่ี้ทนนํ้ าท่วมขงั ซ่ึงเป็นป่าท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของป่าชุ่มนํ้ า โดยมีความ
หนาแน่นของตน้ไมโ้ดยรวม 58 ตน้ต่อไร่ และมีการกระจายโดยรวมของตน้ไมข้นาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
ตั้งแต่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร ถึงความโตวดัรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั้นความโต ซ่ึงถือวา่พื้นท่ีมี
ความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวา่
มีการทดแทนของไมห้นุ่มกวา่ 9 ชนิด ในอตัรา 1385 ตน้ต่อไร่  และการทดแทนของลูกไมอ้ยา่งนอ้ย 10 ชนิด 
ในอตัรา 3893 ตน้ต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของ
ตน้ไม ้และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุมชนมีสมบูรณ์ดีเม่ือเทียบกบัสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ทัว่ไป
และนิยามของป่าเส่ือมโทรม[1] ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพป่าชุมชนกบันิยามป่าเส่ือม
โทรมพบว่าป่าชุมชนบา้นห้วยสักมีความหนาแน่นสูงกว่าเกณฑ์ตามนิยามของป่าเส่ือมโทรม 2 เกณฑ ์
กล่าวคือ ความหนาแน่นจาํนวนลูกไมท่ี้สูงกวา่ 2 เมตรพบ 1385 ตน้ต่อไร่ มากกวา่เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 69 
เท่า และความหนาแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโตวดัรอบท่ีระดบัอกมากกวา่ 100 เซนติเมตร พบ 5 ตน้ต่อไร่ 
มากกวา่เกณฑต์ามนิยาม 2.5 เท่า แต่ในส่วนความหน่าแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโตวดัรอบท่ีระดบัอก 50- 100 
เซนติเมตร พบเพียง 7 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงนอ้ยกวา่เกณฑ์ตามนิยาม 0.88 เท่า และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบวา่มี
ความหนาแน่นมากกวา่เกณฑป่์าเส่ือมโทรม 87 เท่า 

             นอกจากน้ีจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของตน้ไมใ้นพื้นท่ีพบวา่ยงัเป็นแหล่งเก็บกกัคาร์บอนเป็น
อยา่งดีจากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวา่ บริเวณป่าชุมชน มีสภาพพื้นท่ี
เป็นป่าชุ่มนํ้ าท่ีนํ้ าท่วมถึงซ่ึงเป็นสังคมพืชท่ีมีตน้ข้ีมดเป็นไมเ้ด่นมีศกัยภาพเก็บกกัคาร์บอนกวา่ 3.42 ตนัต่อ
ไร่ซ่ึงถือมีศกัยภาพสูงมาก ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ าน้ีเป็นพื้นท่ีอ่ืนๆ จะส่งผลให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซตก์วา่ 12.53 ตนัต่อไร่ของคาร์บอนไดออกไซตเ์ทียบเท่า 
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5.1 วิธีการศึกษา 

             การศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ จะใช้
วิธีการวางแปลงสุ่มตวัอย่างแบบจาํแนกชั้น โดยแบ่งพื้นท่ีป่าออกเป็น 3 แปลง ในพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ า เพื่อให้
กระจายในพื้นท่ีสาํรวจ 

 

ภาพท่ี 1 แสดงตาํแหน่งการวางแปลงในพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้า จาํนวน 3 แปลง 

             1) ทาํแผนท่ีป่าเพื่อวางแผนสํารวจ ใชแ้ผนท่ี google map ท่ีสามารถเห็นพื้นท่ีป่าโดยรวม ทั้งแม่นํ้ า
และลาํห้วย จากนั้นให้จดัทาํแผนท่ีท่ีแสดงขอบเขตของป่าชุมชนของหมู่บา้น ต่อมาทาํการโดยแบ่งพื้นท่ีป่า
ออกตามประเภทป่า สังคมพืชเด่นเพื่อการวางแผนการวางแปลงสุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล โดยมีการแบ่ง
ออกเป็น 3แปลงหลกัๆ 

             2) กาํหนดจุดวางแปลงสุ่มตวัอยา่งแบบถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ในทั้ง 3 แปลง โดยวางแนวท่ีจะ
วางแปลงจากแม่นํ้าข้ึนไปยงัท่ีดอน โดยกาํหนดตาํแหน่งลงในแผนท่ี ซ่ึงรวมพื้นท่ีสาํรวจ 3,000 ตารางเมตร 

             3) วางแปลงสุ่มตวัอยา่งถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ตามท่ีระบุในแผนท่ี เก็บขอ้มูลพิกดัแปลงท่ีมุม
แปลงทั้ง 4 มุม จากนั้นให้วางแปลงยอ่ย 10 X 10 เมตร ในแปลงใหญ่จะไดแ้ปลง 10 X 10 เมตรจาํนวน 10 
แปลงเพื่อเก็บขอ้มูลไมใ้หญ่ (tree) ในแปลง   จากนั้นใหว้างแปลงยอ่ยอีกสองขนาด คือ 4 X 4 เมตร และ 1 X 
1 เมตร เพื่อเก็บขอ้มูลไม้หนุ่ม (ตน้ไม้ท่ีมีความโตวดัรอบน้อยกว่า 15 เซนติเมตร) และลูกไม ้(กล้า
ไม)้  (รายละเอียดดงัขา้งล่าง) 
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             4) ติดหมายเลข (tag) ตน้ไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป 

5) เก็บขอ้มูลตน้ไมใ้นแปลง 10 X 10 เมตร ช่ือทอ้งถ่ิน ช่ือสามญั วดัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางระดบัอก
ของตน้ไม ้บนัทึกลงในตารางบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 

             6) เก็บขอ้มูลชนิด จาํนวนของไมห้นุ่มในแปลงสุ่มตวัอยา่งขนาด 4 X 4 เมตร 

             7) เก็บขอ้มูลชนิด จาํนวนของลูกไมใ้นแปลงสุ่มตวัอยา่งขนาด 1 X 1 เมตร 

 

ภาพท่ี 2 แปลงสุ่มตวัอยา่งขนาด 20 x 50 เมตร 

 อุปกรณ์ 

             1) เชือกวางแปลง 

             2) เคร่ืองระบุพิกดับนผวิโลกจากดาวเทียม (GPS) 

             3) เทปวดัขนาดความโตของตน้ไม ้

             4) แบบฟอร์มเก็บขอ้มูล 

             5) แผน่อลูมิเน่ียมติดหมายเลขตน้ไม ้(tag) 

             6) ท่ีตอกหมายเลข 

             7) โปรแกรมคาํนวนหานํ้าหนกัแหง้ และคาร์บอนของสมศกัด ์และทว ี(2553) 

             8) คอมพิวเตอร์ 

9) กลอ้งถ่ายรูป 
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5.2 การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด พันธุ์ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

1) ประมวลชนิด และจาํแนกชั้นความโตของตน้ไมจ้ากขอ้มูลท่ีเก็บในแต่ละโซน โดยจาํแนกชั้น
ตน้ไมอ้อกเป็นไมท่ี้มีความโตวดัรอบนอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร ความโตระหวา่ง 31- 60 เซนติเมตร ความโตวดั
รอบระหวา่ง 61- 90 เซนติเมตร ชั้นความโตระหว่าง 91-120 เซนติเมตร และความโตวดัรอบมากกวา่ 120 
เซนติเมตร เพื่อให้ทราบจาํนวนชนิดทั้งหมด และการกระจายของขั้นความโตของต้นไม้รายชนิดและ
ภาพรวมทุกชนิด 

2) คาํนวนหาความหนาแน่นรายชนิด ตามชั้นความโต และภาพรวม โดยใชสู้ตร จาํนวนตน้ไมท่ี้พบ
คูณดว้ย 1,600 และหารดว้ยพื้นท่ีสาํรวจ 

3) ประมวลชนิดไมห้นุ่ม ลูกไม ้และอตัราการทดแทนโดยการรวมจาํนวนไมห้นุ่ม และลูกไม้
ทั้งหมดเป็นรายชนิด ทาํการคาํนวนหาความหนาแน่นของไมห้นุ่มและลูกไม ้โดยใช้สูตร จาํนวนไมห้นุ่ม 
หรือลูกไมท่ี้พบ คูณดว้ย 1,600 และหารดว้ยพื้นท่ีสาํรวจ 

ปริมาณคาร์บอนในต้นไม้เหนือดิน 

1) นาํขอ้มูลขนาดความเส้นผ่าศูนยก์ลางตน้ไมใ้ส่โปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนกัแห้งของตน้ไมท้ั้งตน้ 
หรือมวลชีวภาพรายตน้ (biomass) ท่ีพฒันาข้ึนโดยสมศกัด์ิ และทวีแกว้ละเอียด (2553) โดยใชส้มการอลั
โลเมตรีของป่าเบญจพรรณของ Tsutumi et al (1983) มาเป็นฐานพฒันาโปรแกรมคาํนวน 

             2) คาํนวนหาปริมาณคาร์บอนรายตน้โดยใชป้ริมาณนํ้ าหนกัชีวภาพรายตน้คูณดว้ยค่าคงท่ี 0.47 ตาม
ค่าคงท่ีมาตรฐานของ IPCC แลว้รวมปริมาณคาร์บอนในพื้นท่ีสาํรวจโซนป่าชุ่มนํ้า 3,000 ตารางเมตร และป่า
ปลูก 1,000 ตาราเมตร 

             3) คาํนวนหาปริมาณคาร์บอนต่อไร่ในแต่ละโซน 

             4) คาํนวนหาปริมาณคาร์บอนท่ีเก็บกกัไวใ้นปัจจุบนัโดยใช้ปริมาณคาร์บอนต่อไร่คูณดว้ยพื้นท่ี
สาํรวจแต่ละโซน  
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ผลการศึกษา 

1. ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของตน้ไม ้

             จากการสํารวจความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุไมโ้ดยแบ่งเป็น 3 แปลง โดยแปลงท่ี 1 พบตน้ไม้
อยา่งนอ้ย 6 ชนิด ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตน้เด่ือ มีความหนาแน่น 35 ตน้ต่อไร่ รองลงมา คือ ตน้ข้ีมด 26 ตน้ต่อไร่ 
และตน้หดั 6 ตน้ต่อไร่  ซ่ึงมีความหนาแน่นของตน้ไมโ้ดยรวม 75 ตน้ต่อไร่ แปลงท่ี 2 พบตน้ไมอ้ยา่งนอ้ย 2 
ชนิด ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตน้โตม้ มีความหนาแน่น 34 ตน้ต่อไร่ รองลงมาคือ ตน้ข้ีมด 3 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงมีความ
หนาแน่นของตน้ไมโ้ดยรวม 37 ตน้ต่อไร่ ส่วนในแปลงท่ี 3 พบตน้ไมอ้ยา่งนอ้ย 5 ชนิด ท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
ตน้หัด ความหนาแน่น 29 ตน้ต่อไร่ รองลงมาคือ ตน้ข้ีมด 19 ตน้ต่อไร่ และตน้เด่ือและตน้ข่อย ความ
หนาแน่นชนิดละ 5 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงมีความหนาแน่นของตน้ไมโ้ดยรวม 61 ตน้ต่อไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ความหลากหลายทางชนิดตน้ไม ้ความหนาแน่นของตน้ไม ้และสภาพการทดแทนตาม
ธรรมชาติในพื้นท่ีชุ่มนํ้า 

แป ล ง
ท่ี 

ช นิ ด
ตน้ไม ้

ค ว า ม ห น า แ น่ น
ของตน้ไม ้

ช นิ ด ไ ม้
หนุ่ม 

ความหนาแน่น
ไมห้นุ่ม 

ช นิ ด
ลูกไม ้

ความหนาแน่น
ลูกไม ้

1 6 75 ตน้ต่อไร่ 6 665 ตน้ต่อไร่ 6 3120 ตน้ต่อไร่ 

2 2 37 ตน้ต่อไร่ 5 2540 ตน้ต่อไร่ 2 5440 ตน้ต่อไร่ 

3 5 61 ตน้ต่อไร่ 5 950 ตน้ต่อไร่ 5 3120 ตน้ต่อไร่ 

เฉล่ีย - 58 ตน้ต่อไร่ - 1349  ตน้ต่อไร่ - 3893 ตน้ต่อไร่ 
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2 การกระจายตามชั้นความโตของตน้ไม ้

             ในพื้นท่ีสาํรวจพบวา่มีการกระจายความโตของตน้ไมว้ดัรอบท่ีระดบัอก ครบทุกชั้นความโต โดยมี
ความหนาแน่นของตน้ไมต้ามชั้นความโตในแต่ละโซนดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 ตารางความหนาแน่นของตน้ไมใ้นแต่ละชั้นความโต (size class) วดัรอบระดับอก (GBH)       
แปลงท่ี 1 

ลาํดบั ชนิด นอ้ยกวา่ 30 31-60 61-90 91-120 มากกวา่ 120 รวม ความหนาแน่น 

1 เด่ือ 13 7 1 0 1 22 35 

2 ข่อย 1 0 0 0 0 1 2 

3 ข้ีมด 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 หดั 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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ตารางท่ี 3 ตารางความหนาแน่นของตน้ไมใ้นแต่ละชั้นความโต (size class) วดัรอบระดบัอก (GBH)     
แปลงท่ี 2 

ลาํดบั ชนิด นอ้ยกวา่ 30 31-60 61-90 91-120 มากกวา่ 120 รวม ความหนาแน่น 

1 โตม้ 3 6 2 3 7 21 34 

2 ข้ีมด 2 0 0 0 0 2 3 

รวม 5 6 2 3 7 23 37 

ความหนาแน่น 8 10 3 5 11 37 

 ตารางท่ี 4 ตารางความหนาแน่นของตน้ไมใ้นแต่ละชั้นความโต (size class) วดัรอบระดบัอก (GBH) แปลงท่ี 
3 

ลาํดบั ชนิด นอ้ยกวา่ 30 31-60 61-90 91-120 มากกวา่ 120 รวม ความหนาแน่น 

1 เด่ือ 3 0 0 0 0 3 5 

2 โตม้ 0 1 1 0 0 2 3 

3 ข่อย 0 3 0 0 0 3 5 

4 ข้ีมด 9 3 0 0 0 12 19 

5 หดั 13 2 2 1 0 18 29 
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รวม 25 9 3 1 0 38 61 

ความหนาแน่น 40 14 5 2 0 61   

 

 

ภาพท่ี 3 การกระจายของตน้ไมต้ามชั้นความโตวดัระดบัอก (size class) แต่ละโซน 

 

 

ภาพท่ี 4 การกระจายตามชั้นความโตของตน้ไมโ้ดยรวม 
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3 สภาพการทดแทนของไมห้นุ่มและลูกไม ้

             พื้นท่ีชุ่มนํ้าแปลงท่ี 1 พบการทดแทนไมห้นุ่ม 6 ชนิด โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ข้ีมด ซ่ึงมีอตัรา 
605 ตน้ต่อไร่ รองลงมาคือ ตน้เด่ือ มีอตัรา 30 ตน้ต่อไร่ และตน้ข่อย มีอตัรา 15 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงมีอตัราการ
ทดแทนของไมห้นุ่มโดยรวม คือ 665 ตน้ต่อไร่ ส่วนการทดแทนของลูกไมพ้บวา่ มีการทดแทน 6 ชนิด โดย
ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ข้ีมด ในอตัรา 2560 ตน้ต่อไร่ รองลงมา คือ ตน้เด่ือและตน้ข่อย ในอตัราชนิดละ 
160 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงมีการทดแทนของลูกไมโ้ดยรวมทุกชนิด อตัรา 3120 ตน้ต่อไร่ 

พื้นท่ีชุ่มนํ้ าแปลงท่ี 2 พบการทดแทนของไมห้นุ่ม 5 ชนิด โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้กา้งปลา 
ซ่ึงมีอตัรา 1715 ตน้ต่อไร่ รองลงมาคือ ตน้ข้ีมด อตัรา 725 ตน้ต่อไร่ และตน้ส้มแสง อตัรา 55 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงมี
อตัราการทดแทนของไมห้นุ่มโดยรวม คือ 2540 ตน้ต่อไร่ ในส่วนการทดแทนของลูกไม ้พบ 2 ชนิด โดย
ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้กา้งปลา ในอตัรา 3920 ตน้ต่อไร่ รองลงมา คือ ตน้ข้ีมด พบจาํนวน 1520 ตน้ต่อ
ไร่ โดยมีมีอตัราการทดแทนของลูกไมโ้ดยรวมทุกชนิด 5440 ตน้ต่อไร่ 

พื้นท่ีชุ่มนํ้ าแปลงท่ี 3 พบการทดแทนของไมห้นุ่ม 5 ชนิด โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ข้ีมด มี
อตัรา 650 ตน้ต่อไร่ รองลงมา คือ ตน้หดั มีอตัรา 150 ตน้ต่อไร่ และตน้ส้มแสง มีอตัรา 125 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงมี
อตัราการทดแทนของไมห้นุ่มโดยรวม คือ 950 ตน้ต่อไร่ ในส่วนการทดแทนของลูกไม ้พบ 5 ชนิด โดยชนิด
ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตน้ข้ีมด มีอตัรา 1840 ตน้ต่อไร่ รองลงมาคือ ตน้หดั มีอตัรา 720 ตน้ต่อไร่ อนัดบัสาม คือ 
ตน้ข่อยและส้มแสง มีอตัราชนิดละ 240 ตน้ต่อไร่ โดยมีอตัราการทดแทนของลูกไมโ้ดยรวมทุกชนิด 3120 
ตน้ต่อไร่ 
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงความหนาแน่นของไมห้นุ่มในแต่ละพื้นท่ี 

 

ภาพท่ี 6 กราฟแสดงความหนาแน่นของกลา้ไมแ้ต่ละพื้นท่ี 

5. วเิคราะห์เปรียบเทียบสภาพป่ากบันิยามป่าเส่ือมโทรม 

จากนิยาม “ป่าเส่ือมโทรม” ตามมติ ครม. มิ.ย. 2530  แกไ้ขเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2532 ระบุวา่ “ป่าเส่ือม
โทรมคือ ป่าท่ีมีไม้มีค่าท่ีมีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อยมาก และป่านั้ นยากท่ีจะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตาม
ธรรมชาติ มีลูกไมข้นาดความโตสูงเกิน 2 เมตร ข้ึนไปกระจายอยู่ทัว่พื้นท่ีไม่เกินไร่ละ 20 ตน้ หรือมีไม้
ขนาดความโตโดยวดัรอบลาํตน้ท่ีระดบัความสูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตรข้ึนกระจายอยูท่ ัว่
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พื้นท่ีไม่เกินไร่ละ 8 ตน้ หรือมีไมข้นาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรข้ึนไปกระจายอยูท่ ัว่พื้นท่ีไม่เกินไร่ละ 2 
ตน้ หรือพื้นท่ีป่าท่ีมีไมเ้ขา้หลกัเกณฑท์ั้ง 3 ลกัษณะดงักล่าว เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีจาํนวนไม่เกินไร่ละ 16 ตน้
ต่อไร่” ซ่ึงผลจากการสาํรวจสามารถนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบตามเกณฑภ์ายใตนิ้ยามไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความหนาแน่นของตน้ไมข้องป่าชุมชนกบันิยามป่าเส่ือมโทรม 

โดยคิดเฉพาะโซนพื้นท่ีชุ่มนํ้าจาํนวน 3 แปลง 

เกณฑ ์ จาํนวนต้นท่ีสํารวจพบ
ในพื้นท่ีสาํรวจ 3 แปลง 

ความหนาแน่น 

(ตน้ต่อไร่) 

ความหนาแน่นของต้นไม้ตาม
นิยามป่าเส่ือมโทรม (ตน้ต่อไร่) 

ลูกไมท่ี้มีความสูงเกิน 

2 เมตร (ไมห้นุ่ม) 

831 ตน้ 1385 ตน้ต่อไร่ 

มากกว่าเกณฑ ์
69 เท่า 

ไม่เกิน 20 ตน้ต่อไร่ 

ความโต 

วัดรอบระดับอก ( GBH) 
50-100 เซนติเมตร 

14 ตน้ 7 ตน้ต่อไร 

น้อยกว่าเกณฑ ์
0.88 เท่า 

ไม่เกิน 8 ตน้ต่อไร่ 

ความโต 

วัดรอบระดับอก ( GBH) 
มากกวา่ 100 เซนติเมตร 

10 ตน้ 5 ตน้ต่อไร่ 

 มากกว่าเกณฑ ์
2.5 เท่า 

ไม่เกิน 2 ตน้ต่อไร่ 

รวมทั้ง 3 เกณฑ ์ 855 ตน้ 1397 ตน้ต่อไร่ 

 มากกว่าเกณฑ ์
87 เท่า 

ไม่เกิน 16 ตน้ต่อไร่ 
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จากผลของการศึกษาพบวา่ป่าชุมชนบา้นหว้ยป่าสัก มีความหนาแน่นสูงกวา่เกณฑ์ตามนิยามของป่า
เส่ือมโทรม 2 เกณฑ์ กล่าวคือ ความหนาแน่นจาํนวนลูกไมท่ี้สูงกว่า 2 เมตรพบ 1385 ตน้ต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 69 เท่า และความหนาแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโตวดัรอบท่ีระดบัอกมากกว่า 100 
เซนติเมตร พบ 5 ตน้ต่อไร่ มากกวา่เกณฑต์ามนิยาม 2.5 เท่า แต่ในส่วนความหน่าแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโต
วดัรอบท่ีระดบัอก 50- 100 เซนติเมตร พบเพียง 7 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงน้อยกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 0.88 เท่า และ
โดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบวา่มีความหนาแน่นมากกวา่เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 87 เท่า รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5 ดงันั้นสรุปไดว้า่ป่าชุมชนน้ีไม่ใช่ป่าเส่ือมโทรม 

6. ปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนในตน้ไมเ้หนือดิน (ABC) 

จากขอ้มูลความโตวดัรอบระดบัอก (GBH) นาํมาแปลงค่าให้เป็นค่าความโตเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
(DBH) แลว้นาํไปคาํนวนหาปริมานคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) รายตน้ในแปลงสํารวจโดยใช้
สมการคาํนวนหามวลชีวภาพ หรือนํ้าหนกัแหง้จากสมการของป่าเบญจพรรณ ซ่ึงมีการวางแปลงสุ่มตวัอยา่ง
แบบจาํแนกชั้นตามระดบัประเภทสังคมพืชเด่นและระดบัความอุดมสมบูรณ์ ทาํการวางแปลงถาวรขนาด 20 
X 50 เมตร จาํนวน 3 แปลงในพื้นท่ีชุ่มนํ้ า รวมเน้ือท่ีสํารวจ 3,000 ตรม. มีผลการศึกษาปริมาณคาร์บอน
เหนือดินดงัน้ี 

ตารางท่ี 6 ปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนในแต่ละโซนและทั้งผนืป่า คิดเฉพาะโซนป่าชุ่มนํ้า 

โซนท่ี จาํนวนตน้ไม ้
ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในแปลง
สาํรวจ 1,000 ตรม. 

ปริมาณคาร์บอนเหนือดิน ต่อ
ไร่ (1,600 ตรม.) 

แปลงท่ี 1 47 1.07 ตนัคาร์บอน 1.71 ตนัคาร์บอนต่อไร่ 

แปลงท่ี 2 23 4.33 ตนัคาร์บอน 6.93 ตนัคาร์บอนต่อไร่ 

แปลงท่ี 3 38 1.01 ตนัคาร์บอน 1.61 ตนัคาร์บอนต่อไร่ 

ปริมาณคาร์บอนเหนือดินใน
ตน้ไมเ้ฉล่ีย 2.14 ตนัคาร์บอน 3.42 ตนัคาร์บอนต่อไร่ 
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สรุปผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดินของตน้ไมใ้นป่าชุมชน ใน ปี. พ.ศ. 2563 พบวา่มีปริมาณ
คาร์บอนเหนือดินในตน้ไม ้รวม 3.42 ตนัคาร์บอนต่อไร่ และ และถา้หากพื้นท่ีป่าชุมชนน้ีถูกเปล่ียนแปลง
สภาพเป็นพื้นท่ีอยา่งอ่ืนๆ นอกจากการทาํลายความหลากหลายทางชีวภาพแลว้ยงัจะปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซตร์าว 12.53 ตนัต่อไร่ของคาร์บอนไดออกไซตเ์ทียบเท่า ซ่ึงยงัไม่รวมคาร์บอนท่ีอยูใ่นเศษซากใบไม ้
ก่ิงไม ้(litter) ตามพื้นป่าซ่ึงจากการสังเกตพบวา่มีการสะสมอินทรียว์ตัถุหนาเหมือนป่าพรุเพราะมีการท่วม
ขงัของนํ้าในช่วงฤดูฝน 

5.3 สรุปผลการศึกษา 

             จากการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณ
การเก็บกกัคาร์บอนของป่าชุ่มนํ้ าบา้นห้วยสัก โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตวัอย่างแบบจาํแนกชั้นโดยแบ่ง
พื้นท่ีสาํรวจตามโซนตามความเด่นของสังคมพืช โดยทาํการวางแปลงสุ่มตวัอยา่งถาวรขนาด 20 X 50  เมตร 
(พื้นท่ีสาํรวจโซนละ 1,000 ตรม.) จาํนวน 3 แปลง โดยพบความหลากหลายของชนิดตน้ไมอ้ยา่งนอ้ย 7 ชนิด 
ซ่ึงพบว่าชนิดไมท่ี้พบมากคือ ตน้ข้ีมด ตน้เด่ือ ตน้โตม้ และตน้หดั ตามลาํดบั ตน้ไมเ้หล่าน้ีเป็นไมท่ี้ทนนํ้ า
ท่วมขงั ซ่ึงเป็นป่าท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของป่าชุ่มนํ้า โดยมีความหนาแน่นของตน้ไมโ้ดยรวม 58 ตน้ต่อไร่ 
และมีการกระจายโดยรวมของตน้ไมข้นาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตั้งแต่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร ถึงความโตวดั
รอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซ่ึงถือว่าตน้ไมมี้ความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตาม
ขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไมห้นุ่มกว่า 9 ชนิด ในอตัรา 
1385 ตน้ต่อไร่  และการทดแทนของลูกไมอ้ยา่งนอ้ย 10 ชนิด ในอตัรา 3893 ตน้ต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพ
โครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของตน้ไม ้และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุมชน
มีสมบูรณ์ดีเม่ือเทียบกบัสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ทัว่ไปและนิยามของป่าเส่ือมโทรม[2] ทั้งน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพป่าชุมชนกบันิยามป่าเส่ือมโทรมพบว่าป่าชุมชนบา้นห้วยสักมีความ
หนาแน่นสูงกวา่เกณฑต์ามนิยามของป่าเส่ือมโทรม 2 เกณฑ์ กล่าวคือ ความหนาแน่นจาํนวนลูกไมท่ี้สูงกวา่ 
2 เมตรพบ 1385 ตน้ต่อไร่ มากกวา่เกณฑป่์าเส่ือมโทรม 69 เท่า และความหนาแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโตวดั
รอบท่ีระดบัอกมากกวา่ 100 เซนติเมตร พบ 5 ตน้ต่อไร่ มากกวา่เกณฑ์ตามนิยาม 2.5 เท่า แต่ในส่วนความ
หน่าแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโตวดัรอบท่ีระดบัอก 50- 100 เซนติเมตร พบเพียง 7 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงน้อยกว่า
เกณฑต์ามนิยาม 0.88 เท่า และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบวา่มีความหนาแน่นมากกวา่เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 87 
เท่า 
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             นอกจากน้ีจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของตน้ไมใ้นพื้นท่ีพบวา่ยงัเป็นแหล่งเก็บกกัคาร์บอนเป็น
อยา่งดีจากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวา่ บริเวณป่าชุมชน มีสภาพพื้นท่ี
เป็นป่าชุ่มนํ้ าท่ีนํ้ าท่วมถึงซ่ึงเป็นสังคมพืชท่ีมีตน้ข้ีมดเป็นไมเ้ด่นมีศกัยภาพเก็บกกัคาร์บอนกวา่ 3.42 ตนัต่อ
ไร่ซ่ึงถือมีศกัยภาพสูงมาก ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชุ่มนํ้ าน้ีเป็นพื้นท่ีอ่ืนๆ จะส่งผลให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซตก์วา่ 12.53 ตนัต่อไร่ของคาร์บอนไดออกไซตเ์ทียบเท่า 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 ข้อเสนอเชิงรูปธรรม และผู้มีบทบาทส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ า 
ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้า 
การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน 
การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง 
ก. สนบัสนุนการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าโดยชุมชนทอ้งถ่ินบนฐานของความรู้และนิเวศวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 -จดักิจกรรมเชิงวฒันธรรมกบัการอนุรักษ ์(บวชป่า สืบชะตาแม่นํ้า) 
 -จดักิจกรรมสร้างจิตสาํนึในการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชุ่มนํ้าใหก้บัชุมชนและเยาวชนในหมู่บา้น 
 -จดัทาํขอ้ตกลง และกฎระเบียบท่ีชดัเจนภายใตข้อ้ตกลงของชุมชน 
 -สนบัสนุนการจดัตั้งโครงสร้างคณะกรรมการของชุมชน 
 -ฟ้ืนฟูระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีเส่ือมโทรม 
 -ส่งเสริมอาชีพ และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชุ่มนํ้ า เพื่อให้เกิดการสร้าง
 รายไดแ้ละเผยแพร่องคค์วามรู้ 
ข. สนบัสนุนการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าโดยชุมชนทอ้งถ่ินโดยการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 -กาํหนดแนวทางความร่วมมือของชาวบา้นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การพฒันาแม่นํ้ าอิง
 ในอนาคต โดยเฉพาะการขุดลอกแม่นํ้ าอิงควรมีการดาํเนิงานท่ีข้ึนอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลและ
 ความรู้เก่ียวกบัระบบนิวศของแม่นํ้ าอิง เพราะแม่นํ้ าอิงในแต่ละช่วงมีระบบนิเวศท่ีแตกต่างกนัรวม
 ไปถึงวถีิชีวติของคนในลุ่มนํ้าอิงท่ีไดพ้ึ่งพาและใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้าอิงในการดาํรงชีวติ 
 -จดัอบรมความรู้ ความสาํคญั ขอ้กฎหมายของพื้นท่ีชุ่มนํ้า 
 -เร่งรัดใหอ้อกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง(นสล.) และการบ่งช้ีพื้นท่ีท่ีชดัเจน 
 -รับรองขอ้ตกลง และระเบียบการใชพ้ื้นท่ีตามกฎของชุมชน 
 
การจดัระบบองคค์วามรู้และขอ้มูลข่าวสาร 
การจดัระบบองคค์วามรู้และขอ้มูลข่าวสารในการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้า 
ก. ศึกษาผลิต และเผยแพร่องคค์วามรู้และขอ้มูลจากทอ้งถ่ินเร่ืองพื้นท่ีชุ่มนํ้า โดยการ 
 -ทาํงานวิจัยไทบ้าน และการวางแปลงสํารวจความหลากหลายเชิงวิชาการ (การศึกษาความ
 หลากหลายพนัธ์ุสัตว ์พนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตวน์ํ้า  การประเมินผลท่ีไดแ้ละผลกระทบจากการขดุลอก 
 แม่นํ้าอิง รวมทั้งหนองนํ้าต่างๆ ทั้งในเชิงวทิยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์) 
 -จดัทาํแนวเขต ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ 
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 -เผยแพร่ความสาํคญั และกิจกรรมต่างๆ ของพื้นท่ีชุ่มนํ้ า ผา่นส่ือสังคมมออนไลน์ หรือเวบ็ไซตโ์ดย
 การมีส่วนร่วมของคนทอ้งถ่ิน 
ข. ส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และกลไกความร่วมมือท่ีเก่ียวกบันโยบาย และแผนงานในการจดัการ
 พื้นท่ีชุ่มนํ้า 
 -จดัตั้งกรรมการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าร่วมกนัระหวา่งชาวบา้นและกรรมการระดบัจงัหวดัเชียงราย และ
 พะเยา และกรรมการระดบัประเทศ 
 -จดัตั้งกองเลขานุการ และคณะทาํงานพื้นท่ีชุ่มนํ้ า เพื่อเป็นกลไกในการทาํงานขบัเคล่ือนในระดบั
 พื้นท่ีและระดบันโยบาย 
 -จดัทาํขอ้มูลข่าวสารการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าผา่นส่ือสังคมออนไลน์หรือเวบ็ไซต ์
 -ทาํเอกสาร รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี ความคืบหน้า และสถานก ารณ์การ
 จดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าอยา่งต่อเน่ือง 
 
การเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
การเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้า 
ก.เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 -จดัตั้งกรรมการเครือข่ายชาวบา้นพื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง 
 -จดัตั้งกรรมการร่วมชาวบา้น และกรรมการระดบัตาํบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 -จดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินหรือธรรมนูญทอ้งถ่ินกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในการจดัการพื้นท่ี
 ชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง 
 -หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันา หรือการ
 ดําเนินโครงการใดๆ ท่ีจะกระทบต่อพื้นท่ีชุ่มนํ้ า จะต้องมีการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม
 ผลกระทบทางสุขภาพ และผลกระทบทางสังคมก่อนการดาํเนินงานทุกคร้ัง 
ข. เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัการศึกษา และองค์กรเอกชน เพื่อ
 สนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อผลกัดนัการข้ึนทะเบียนพื้นท่ีชุ่มนํ้าตามอนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้า 
 -ศึกษาสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพื้นท่ีชุ่มนํ้า การจดัการการใชป้ระโยชน์ และสภาพปัญหา
 ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชุ่มนํ้าลุ่มนํ้าอิง 
 -จดัทาํแผนการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิง ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ระดบัจงัหวดั และระดบั
 ลุ่มนํ้า 
 -ติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศ การควบคุม และป้องกนัมลพิษประเภทต่างๆ ใน
 ลุ่มนํ้าอิงอยา่งต่อเน่ือง 
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ผู้มีบทบาทส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ า  
1.คณะกรรมการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงราย 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายไดล้งนามในคาํสั่ง ท่ี 514/2562  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการจดัการ
พื้นท่ีชุ่มนํ้ าจงัหวดัเชียงราย ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562 ดว้ยเหตุผลด้านสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะการบุกรุก พื้นท่ีชุ่มนํ้ าลุ่มนํ้ าอิง และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนั
ไดส่้งผลกระทบต่อการดาํรงชีวติ เศรษฐกิจ สังคม ของประชาชนโดยรอบ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานจดัการพื้นท่ี
ชุ่มนํ้ าของจงัหวดัเชียงรายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน บรรลุตามวตัถุประสงค ์และมาตรการการ
จดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของชาติ จึงยกเลิกคาํสั่งจงัหวดัเชียงรายท่ี 3296/2558 ลงวนัท่ี  17 กนัยายน 2558 ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงรายชุดใหม่ โดยมีอาํนาจหนา้ท่ี  
1.กาํหนด จดัทาํ และขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์ พื้นท่ีชุ่ม
นํ้าอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัเชียงราย 
2.จดัทาํแผนปฏิบติัการดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุม้ครอง และติดตาม ตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการจดัการพื้นท่ี
ชุ่มนํ้าของจงัหวดัเชียงราย 
3.พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการและแผนงานการพฒันาพื้นท่ีชุ่มนํ้าในจงัหวดัเชียงราย 
4.แต่งตั้งคณะทาํงานเพื่อปฏิบติังานตามความเหมาะสม 
 5.ให้ความเห็นชอบ รับรองกฏระเบียบชุุมชน และแผนท่ีการแบ่งเขตพื้นท่ีชุ่มนํ้ าและเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งมาให้
ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ต่อการจดัการรและการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มนํ้า 
6.พิจารณา กลั่นกรอง และรับรองพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคัญระดับจังหวดั เพื่อเสนอการข้ึนทะเบียน
ระดบัชาติ นานาชาติ และระหวา่งประเทศ 
7.เสนอแนะและบริหารจดัการแผนงบประมาณตามแผนยทุธสาสตร์พื้นท่ีชุ่มนํ้า 
8.ปฏิบติัตามคาํสั่งตามมติคณะรัฐมนตรีและปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงรายมอบหมาย 
  
คณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงราย  
 อาํนาจหน้าท่ี ให้ขอ้เสนอแนะ คาํแนะนาํ ขอ้มูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
และพร้อมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนได ตามท่ีคณะกรรมการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงรายเห็นสมควร 
 
2.คณะทาํงานจดัทาํยทุธศาสตร์การจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงราย 
การแต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํยทุธศาสตร์การจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงราย 
 ตามคาํสั่งหนังสือ ท่ี 515/2562 แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ า
จงัหวดัเชียงรายเพื่อพิจารณาขบัเคล่ือนการดาํเนินงานจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของจงัหวดัเชียงรายให้เป็นไปตาม
วตัดุประสงคเ์พื่อใหก้ารดาํเนินการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืมากข้ึน จึงแต่งตั้ง
คณะทาํงานจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงรายโดยมีรองผูว้า่ราชกาจงัหวดัเชียงราย
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(วา่ท่ีร้อยตรีณรงค ์โรจนโสทร) ประธานคณะทาํงาน ร่วมกบัคณะทาํงาน 21 ท่าน ผูแ้ทนสํานกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นเลขานุการ และผูอ้าํนวยการสมาคมแม่นํ้ าเพื่อชีวิต เป็น
ผูช่้วยเลขานุการ 
มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1.จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงราย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
2.ให้การสนบัสนุนงบประมาณท่ีจาํเป็นและอาํนวยความสะดวกรวมทั้งประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการดาํเนินงานตามแผนฯ 
3.รายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าจงัหวดัเชียงรายทราบเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 
4.งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูว้่าราชการจังหวดัเชียงราย หรือคณะกรรมการจัดการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าจงัหวดัเขียงราย
มอบหมาย 
 
3.สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มงานขบัเคล่ือนนโยบายและกลไก 
ภารกิจ/หนา้ท่ีกลุ่มงานสนบัสนุนการจดัการระบบนิเวศ 
1.ประสานการจดัทาํแผนปฏิบติัการ เพื่อการอนุรักษ ์สงวนรักษา ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์ระบบนิเวศบนบก
และระบบนิเวศนํ้าอยา่งย ัง่ยนื ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานระดบัชาติและพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 
2.สนับสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืสาํหรับความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานตามโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝ่ัง ป่า
ไม ้ระบบนิเวศแหล่งนํ้าในแผน่ดิน ระบบนิเวศเกษตร พื้นท่ีแหง้แลง้และก่ึงช้ืน และระบบนิเวศภูเขา 
4.ประสานความร่วมมือกบัระหว่างประเทศ เพื่อดาํเนินโดยสอดคล้องกบัความตกลงระหว่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศและทรัพยากรชีวภาพ 
5.ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะทางวชิาการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการ/กิจกรรมการพฒันาใดๆ ท่ี
มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
6.ใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนขอ้มูลทางวชิาการดา้นการจดัการระบบนิเวศแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน และชุมชน 
7.ทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ คณะทาํงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.ทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานงานกลางความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อนุสัญญาว่าดว้ย
พื้นท่ีชุ่มนํ้า 
 
4.คณะทาํงานวชิาการพื้นท่ีชุ่มนํ้า 
คณะทาํงานวชิาการพื้นท่ีชุ่มนํ้า มีหนา้ท่ีอาํนาจ ดงัน้ี 
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1.พิจารณาให้ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบการดาํเนินงานดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มนํ้ าอย่างชาญฉลาดท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กระทรวง มติท่ี
ประชุมสมชัชาภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า ดาํเนินงานตามพนัธกรณีอนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า และ
ความตกลงระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อการจัดทาํและปรับปรุงกฎระเบียบ นโยบาย 
แผนการจดัการ มาตรการ แนวทางและกลไกการบริหารจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้าของประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนื 
3.พิจารณาให้ความคิดเห็นต่อประเด็นและท่าทีสําหรับการประชุมสมชัชาภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มนํ้ า 
และการประชุมอ่ืนๆ ภายใตอ้นุสัญญาฯ และความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งต่อการจดัทาํ
รายงานแห่งชาติ (National report) 
4.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะอนุกรรมการการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้า  
 
5.สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงราย  
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั มีหนา้ท่ีและอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผูแ้ทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอาํนวยการ ดาํเนินการกาํกบัดูแล ส่งเสริม 
สนบัสนุน และประสานการปฏิบติัภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 
2. จดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดบัจงัหวดั แผนปฏิบติัการเพื่อการ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจงัหวดัและร่วมจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั กลุ่มจังหวดัและท้องถ่ิน 
รวมทั้งแผนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. กาํกบั เฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแกไ้ขปัญหาและรายงานสถานการณ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
4. ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้กฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าดว้ยสวนป่า กฎหมาย
วา่ดว้ยเล่ือยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า กฎหมายวา่ดว้ย การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการนํ้ าบาดาลและกิจการประปา
สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คาํปรึกษา พฒันาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
6. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
อาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วน : ส่วนยทุธศาสตร์ 
1.จดัทาํยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั 
2. ประสานการจดัทาํแผนการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัหน่วยงาน ราชการ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน องคก์รอิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม 
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3. ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรืองานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
6.เทศบาลตาํบลยางฮอม 
 เทศบาลตาํบลยางฮอม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1  หมู่ 7   ตาํบลยางฮอม  อาํเภอขุนตาล  จงัหวดัเชียงราย  ตาํบล
ยางฮอมได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จดัตั้ ง
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เม่ือวนัท่ี 19  กรกฎาคม 2539 ลาํดบัท่ี 377 โดยไดป้ระกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม113 ตอนท่ี 9ง ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2539 และทาํให้การจดัตั้ง  องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลยางฮอม มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบนัตาํบลยางฮอมมีเขตการปกครอง 21 หมู่บา้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลยางฮอมได้รับการจัดตั้ ง เป็นเทศบาลตําบลยางฮอม ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2551  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2551 มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตาํบลยางฮอม จาํนวน 12  คน คณะผูบ้ริหารเทศมนตรีตาํบลยางออม มีจาํนวน 5 คน เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
(ณ  วนัท่ี  13 เมษายน 2563) มีชุมชนจาํนวน 21 ชุมชน 
 ภูมิประเทศของเทศบาลตาํบลยางฮอมมีลกัษณะเป็นภูเขาสูงชนั และท่ีราบลุ่ม เป็นพื้นท่ีสําหรับเป็น
ท่ีอยู่อาศยั และเป็นพื้นท่ีสําหรับการเกษตร โดยมีพื้นท่ีชุ่มนํ้ ากระจายตวัอยู่ในท่ีราบริมแม่นํ้ าอิง จาํนวน 17 
หมู่บา้น เป็นเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีรับผดิชอบท่ีเป็นท่ีราบนํ้าท่วมถึงและมีระบบนิเวศ พื้นท่ีชุ่มนํ้าจาํนวนมาก  
 ภายใตพ้นัธกิจ 8 ดา้น ของเทศบาลตาํบลยางฮอม ไดก้าํหนด พนัธกิจดา้นท่ี 8 คือ ส่งเสริมอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพให้มัน่คงและย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาลตาํบลยางฮอมดา้น การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการพฒันาส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน 
การกาํหนดบริหารงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล จึงเป็นหวัใจสําคญัของการนาํ
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีเขา้ไปวางแผนการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาและวางแนวทางการฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของ
เทศบาล ด้วยการผลักดันการออกข้อบัญญัติท้อง ถ่ินในการรองรับการสนับสนุนการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันาส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการสร้าง
จิตสาํนึกของประชาชนต่อการดูแล ฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้า หรือสนบังบประมาณการดาํเนินงานของประชาชน ใน
เร่ืองพื้นท่ีชุ่มนํ้ า เช่น การกาํหนดแนวทางความร่วมมือของชาวบา้นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การจดั
อบรมความรู้ ความสําคญั ขอ้กฎหมายของพื้นท่ีชุ่มนํ้ า เร่งรัดให้ออกหนงัสือสําคญัสําหรับท่ีหลวง(นสล.) 
และการบ่งช้ีพื้นท่ีท่ีชดัเจน รับรองขอ้ตกลง และระเบียบการใช้พื้นท่ีตามกฎของชุมชน ซ่ึงจะเป็นไปตาม
ขอ้เสนออย่างเป็นรูปแบบตามท่ีชาวบา้นเสนอและนาํไปสู่ความสําเร็จของพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลได ้
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7.สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงราย สาขาเทิง 
 กรมท่ีดิน เป็นหน่วยงานระดบักรม สังกดักระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานท่ีดาํเนินงานออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับท่ีดิน และ
อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งอ่ืน รวมถึงการจดัท่ีทาํกินใหป้ระชาชนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 สํานกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงราย สาขาเทิง เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ อาํเภอเทิง อาํเภอขุนตาล และอาํเภอ
พญาเม็งราย ดงันั้นการตรวจสอบและการดาํเนินงานออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินให้ราษฎร กรณีพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ท่ีมีความประสงคใ์นการดาํเนินงานออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน เพื่อ
ข้ึนทะเบียนหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง จึงเป็นภาระกิจหลกัท่ีสํานกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงราย สาขาเทิง จะ
ดาํเนินการ 
8.ชาวบา้นตาํบลยางฮอม 17 หมู่บา้น 
 ชาวบา้นเป็นส่วนสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะเป็นผูมี้บทบาทในการขบัเคล่ือนการจดัการพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตามท่ี
ชาวบา้นไดร่้วมกนัใชป้ระโยชน์และดูแลรักษามาอยา่งยาวนาน โดยอาศยัหลกัจารีตประเพณี และกฎระเบียบ
ของชุมชน ดงันั้นหากชาวบา้นไม่ดาํเนินการปกป้องคุม้ครองพื้นท่ีเหล่าน้ี ชุมชนก็จะขาดพื้นท่ีแหล่งอาหาร 
พื้นท่ีใชส้อยแบบรวมหมู่ของชุมชน ดงันั้นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีบทบาทหลกัในการ
ดูแลรักษาพื้นท่ี 
 
6.2 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการดาํเนินโครงการแนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของชุมชนทอ้งถ่ินในลุ่มนํ้ า
อิงตอนล่าง จงัหวดัเชียงราย ดว้ยวตัถุประสงค ์3 ขอ้ท่ีไดว้างไวคื้อ 1.เพื่อศึกษาพฒันาการจดัการในรูปแบบ
พื้นท่ีชุ่มนํ้ าลาํนํ้ าอิงตอนล่าง 17 หมู่บา้นเป้าหมาย ทั้งในดา้นคุณค่าและมูลค่า เพื่อสร้างความมัน่คงในท่ีดิน
ทาํกินและเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยืน และสร้างกระบวนการถอดบทเรียนร่วมกนัระหวา่งตวัแสดงต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งชุมชนชาวบา้น หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และภาควิชาการ/NGO ในการทาํ
ความเขา้ใจบทเรียนและประสบการณ์ การจดัการระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่าไมท่ี้ดินของชุมชน  
2. เพื่อสร้างกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการหนุนเสริมศกัยภาพของชุมชนในการการจดัการระบบ
เกษตรกรรม และทรัพยากรป่าไมท่ี้ดิน พื้นท่ีชุ่มนํ้ าลาํนํ้ าอิงตอนล่าง  ของชุมชนในลกัษณะของการวิจยัแบบ
มีส่วนร่วม 3.เพื่อศึกษาช่องวา่งและอุปสรรค และปัจจยัเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในเชิงนโยบาย กฎหมายท่ีมีผล
ต่อการจดัการท่ีดินระบบเกษตรกรรมและทรัพยากรของชุมชนพื้นท่ีชุ่มนํ้ าลาํนํ้ าอิงตอนล่าง เพื่อพฒันาชุด
ขอ้เสนอท่ีจะนาํไปใชส้นบัสนุนให้เกิดการทบทวนปรับปรุงกฎหมายหรือขอ้บญัญติัใหม่ ให้สนบัสนุนและ
รองรับสิทธิชุมชน ตลอดจนการผลกัดนัการกระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยนื   

ด้านกลุ่มนักวิจยั สามารถเกิดกลุ่มงานวิจยัท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเองทั้งรูปแบบการแบ่งบทบาท
หนา้ท่ีการเก็บขอ้มูล การจดัทาํเอกสาร และดา้นบญัชี ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบของการทาํงานวิจยั
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แบบชาวบา้นสู่งานวิชาการ ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ ท่ามกลางท่ีนกัวิจยัและชุมชนมีกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีหลากหลายและมีอยูต่ลอดเวลา ทั้งงานภายในและจากนอกชุมชนท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านชุมชน ประกอบไปด้วย ผูน้ําชุมชน วดั โรงเรียน ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็น
กลไกท่ีดี เช่น กลุ่มผูน้าํทางการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ในพื้นท่ีทาํงานวิจยั เขา้ใจ ให้โอกาส ร่วมสนบัสนุน 
อาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรม การส่งเสริมและแนะนาํผูรู้้ในชุมชนร่วมกบันกัวิจยั ดา้นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ยโรงเรียน วดั และกลุ่มต่างๆในชุมชน เขา้ใจหลกัในการทาํงานวิจยัแบบทอ้งถ่ิน 
การรวบรวบขอ้มูลชุมชนดา้นต่าง ๆ ไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งโดดเด่ียวตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของชุมชน ส่ิงสําคญัท่ีเกิดข้ึนได้เห็นความใส่ใจและความสนใจในการให้ความสําคญักับงานวิจยัจาก 
หน่วยงาน กลุ่มต่างในชุมชนท่ีกล่าวมาขา้งตน้โดยตลอด การทาํงานวิจยัทอ้งถ่ิน ตอ้งให้ชุมชนและทอ้งถ่ิน
เป็นศูนยก์ลางในการจดักระบวนการเรียนรู้และส่ือสารของชุมชน 

ส่ิงดี ๆ ท่ีคน้พบจากการศึกษางานวจิยั คือ 
1.นกัวิจยัในพื้นท่ีมีแรงจูงใจท่ีอยากเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่ือสารเร่ืองของตนเอง และอยากนาํเสนอ

ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
2.วิธีการเรียนรู้ในการทํางานวิจัย  นักวิจัย ทุกท่านใช้ความพยายามสูงมากในการเ รียนรู้

กระบวนการวิจยั และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองให้สําเร็จตามความมุ่งหวงัของตนเองภายใต้การ
สนบัสนุนจากครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.การยกระดบัการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นงานวจิยัทอ้งถ่ิน สร้างความมัน่ใจในการใชข้อ้มูลส่ือสาร 
ผา่นเวทีฝึกฝนทกัษะสามารถจดัการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือเทียบกบัก่อนช่วงทาํวจิยั  

 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ส่ิงดี ๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารอธิบายไดด้งัน้ี 
นกัวจิยั ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและช่วยกนัหาทางออก

ดว้ยกนั เช่น ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือขอ้กงัวล ท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ตอ้งมีกระบวนการการมีส่วนร่วม ท่ีสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง ผา่นกลไกท่ีมีตวัแทนทุกภาคส่วนร่วมกนัทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ ในการ
แกไ้ขปัญหา  
 1.ผลจากการพฒันาพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกท่ีเกิดข้ึนแลว้และเป็นผลเชิงประจกัษ์ ส่งผลต่อ
ชาวบา้นในตาํบลยางฮอม 5 หมู่บา้นท่ีผา่นมา สามารถนาํเอาขอ้มูลจากงานวิจยัคร้ังน้ีใช้เป็นขอ้มูลในการ
แกไ้ขปัญหาหรือวางแผนการปรับตวั รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลการวางแผนการพฒันา แกไ้ขเยียวยา 
ตามขอ้เสนอท่ีคน้พบจากงานวจิยัท่ีย ัง่ยนืต่อทรัพยากรพื้นท่ีชุ่มนํ้าในตาํบลยางฮอมและลุ่มนํ้าอิงตอนล่างได ้
 2.การพฒันาพื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ ตอ้งคาํนึงถึงสิทธิ และการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 3.การทาํงานวิจัยแบบท้องถ่ินคร้ังน้ีเกิดการรวบรวมข้อมูลของชุมชนไวอ้ย่างเป็นระบบ เกิด
เคร่ืองมือส่ือสารภายในชุมชน เช่น แผนท่ีชุมชน แผนท่ีทรัพยากรของชุมชน ท่ีสามารถอธิบายโดยชุมชน
ดว้ยความรู้ทอ้งถ่ิน และเกิดสารคดีนาํเสนอปัญหาของพื้นท่ีส่ือสารต่อสาธารณะ ทาํให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง



128 
 

สามารถใช้ขอ้มูลน้ีได ้ขอ้มูลบางส่วนทาํให้เกิดความภาคภูมิใจของชุมชนต่อการเสนอทบทวนการพฒันา
และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางงานวิจยัและงานวิชาการเป็นฐานการอธิบายความรู้และ
รวบรวมขอ้เทจ็จริงของพื้นท่ี เพื่อนาํไปสู่กลไกแกไ้ขปัญหาทั้งภายในชุมชนและระดบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้มาแกไ้ขปัญหาช่วยชาวบา้นเพิ่มข้ึน 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
1.เสนอให้มีการรางวดัท่ีดินสาธารณะพื้นท่ีป่าก้อดป่าแฝก และหนองนํ้ า ในส่วนท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบนั
ทั้งหมด และข้ึนทะเบียนหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง (นสล) ในนามร่วมกนั 5 หมู่บา้นของตาํบลยางฮอม 
2.ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีทบัซอ้นในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
3.ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกและหนองนํ้า 
4.จดัเวทีนาํเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยัเพื่อนาํเสนองานวิจยัต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาควิชาการใน
จงัหวดัเชียงราย  
 
6.3.1 ข้อเสนอระดับชุมชน 
 1. หลงัจากโครงการเสร็จส้ิน เน้ือหาเสร็จสมบูรณ์แล้วควรมีการทบทวนรายงานเพื่อรีเช็คความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลและความครบถว้นของเน้ือหา เอกสารช้ินน้ีถือเป็นเอกสารช้ินสําคญัช้ินหน่ึงของชุมชน 
คนในชุมชนจะไดรู้้และเขา้ใจบริบทท่ีผ่านมาของตนเอง ไดท้บทวนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบนั ยิง่เป็นพื้นท่ียงัคงมีขอ้พิพาทกนัอยู ่ยิง่ตอ้งทาํขอ้มูลใหค้รบถว้น ส่วนไหนท่ียงัขาดก็อยากให้เพิ่มเติม
แลว้จดัพิมพเ์ป็นเอกสารไวใ้หชุ้มชน เพื่อท่ีชุมชนจะไดมี้ฐานขอ้มูลของตวัเอง  
 2. สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิชุมชน
ใหก้บัพี่นอ้งชาวบา้น เพื่อให้มีความเขา้ใจถึงสิทธิของตวัเองท่ีจะปกป้องป่า ปกป้องทรัพยากรในชุมชนของ
ตวัเอง 
 3. หลงัจากน้ีบา้นหว้ยสักตอ้งสร้างพื้นท่ีตรงน้ีใหเ้ป็นรูปธรรมใหม้ากข้ึน อยากใหมี้กิจกรรมในพื้นท่ี
อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้คนขา้งนอกไดรั้บรู้ถึงสถานการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนดว้ย เช่นมีกิจกรรมบวชป่า กิจกรรม
ปลูกป่า เป็นตน้ ทั้งน้ีเร่ืองการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนก็สําคญัเพราะพลงัขบัเคล่ือนท่ีสําคญัคือพลงัของ
ชุมชน รวมไปถึงสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานต่าง ๆ ยิ่งถา้ดึงหน่วยงานภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยจะยิ่งดี 
พฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียงเชิงนิเวศต่อไป  
 4. ประเด็นเร่ืองการฟ้ืนฟูตอนน้ีทางชุมชนกาํลงัให้ความสําคญักบัเร่ืองการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่า จึงไดท้าํ
หนงัสือขอตน้ไมจ้ากหลายหน่วยงานหลายท่ีถา้ไดต้น้ไมม้าแลว้อยากให้พี่นอ้งชาวบา้นไปช่วยกนัปลูกท่ีป่า
ของเรา อยากให้พี่นอ้งมีส่วนร่วมทุกคน และช่วยกนัผลกัดนัการทาํงานต่อถา้ทิ้งไวโ้ดยไม่ฟ้ืนฟูมนัก็จะอยู่
เหมือนเดิมแลว้อนาคตก็ไม่รู้วา่จะมีใครเขา้มาบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนอีกหรือไม่ ถา้ไม่ช่วยกนัดูแล
รุ่นลูกหลานเราก็จะไม่มีป่า พี่นอ้งเราจะไปหาอยูห่ากินก็ยาก  
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 5. ถ้าเป็นไปได้ควรมีการจดัพิมพ์และส่งเอกสารรายงานฉบบัสมบูรณ์ไปยงัสถานศึกษาต่างๆ 
เน่ืองจากนักเรียน นักศึกษา ก็เป็นกลุ่มท่ีสําคัญกลุ่มหน่ึงท่ีเราต้องถ่ายทอดความรู้เหล่าน้ีให้เขา ใน
สถานศึกษาอาจมีวิชาเลือกท่ีเป็นวิชาทอ้งถ่ินเขา้มาเก่ียวขอ้งเขาอาจจะมาคน้ควา้หาขอ้มูลจากตรงน้ีได ้หรือ
ถา้จะมองไปไกลกวา่นั้นคือเราจะทาํอยา่งไรท่ีจะผลกัดนัให้สถานศึกษามีหลกัสูตรทอ้งถ่ินเก่ียวกบัแม่นํ้ าอิง 
ผลกัดนัครู อาจารยใ์ห้พฒันาการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัคนรุ่นใหม่ ทาํอยา่งไรให้นกัเรียนนกัศึกษา
จะหนัสนใจประเด็นเหล่าน้ีมากข้ึน เด็กมีการเรียนรู้เร็ว ถ่ายทอดส่ือสารเร็ว อยา่งเช่น งานตดัต่อวีดีโอ ถา้เขา
สนใจประเด็นน้ีมนัจะสามารถขยบัต่อเร่ืองการส่ือสารไดเ้ร็วข้ึน อาจจะเร่ิมจากโรงเรียนในหมู่บา้นก่อน 
 
6.3.2 ข้อเสนอระดับเครือข่าย 
 1. ประเด็นการสร้างและพฒันาเครือข่าย อยากให้ผลกัดนัให้เกิดความเขม้แข็งมากข้ึน ปัจจุบนัส่ิงท่ี
พื้นท่ีลุ่มนํ้าอิงทาํอยูแ่ลว้คือเร่ืองสภาประชาชนลุ่มนํ้ าอิง อยากให้ทาํต่อและเพิ่มเติมกระบวนการทาํงาน เพิ่ม
เครือข่ายคนทาํงาน มองภาพให้กวา้งข้ึน เร่ืองแม่นํ้ าอิงตอนน้ีตอ้งมองให้เห็นทั้งระบบจากท่ีเคยมองตน้นํ้ า 
กลางนํ้าจนถึงปลายนํ้า ต่อไปน้ีประเด็นแม่นํ้าอิงอยากให้มองทั้งลุ่มนํ้ าตั้งแต่จงัหวดัพะเยาลงมา มองไปท่ีตน้
นํ้ าว่ามีแม่นํ้ าสาขามีก่ีสาย แลว้ไปเช่ือมกบัสายไหนบา้งเพื่อท่ีเราจะไดเ้ห็นภาพรวม แลว้เครือข่ายท่ีมีอยู่ก็
อาจจะไปเช่ือมกบัลุ่มนํ้ าอ่ืนๆอย่างลุ่มนํ้ ากก ไหลลงสู่แม่นํ้ าโขง มองให้เป็นสายสัมพนัธ์เช่ือมคนทาํงาน 
องค์กรท่ีทํางานทั้ งอิง กก โขงมาร่วมกัน เช่ือมพลังของคนท้องถ่ินเพื่อช่วยกันดูแล ปกป้อง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหย้ ัง่ยนื  
 2. การสร้างกลยุทธในการศึกษาขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูล ซ่ึงกลยุทธหน่ึงสําคญัท่ีจะทาํให้คน
หันมาสนใจเร่ืองท่ีเรากําลังทาํอยู่ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองปัญหาและผลกระทบแม่นํ้ าอิง คือเร่ืองศิลปะทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชุมชน หรือแมแ้ต่ความรู้ทอ้งถ่ินควรดึงเขา้มาอยู่ในการศึกษาด้วย เพราะ
บางคร้ังถา้เราพูดถึงแต่เร่ืองปัญหาและความขดัแยง้คนจะไม่ค่อยสนใจแต่ถา้เราดึงประเด็นศิลปวฒันธรรม
เข้ามาร่วมด้วยคนอาจจะสนใจมาข้ึน เช่นในงานวิจยัช้ินน้ีมีการทาํค่าวจ้อยประวติัหมู่บ้านก็น่าสนใจ 
ส่วนข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาควรถูกนําไปพูดคุยหรือนําเสนอในวงวิชาการข้างนอก เช่นนําไปจัด
นิทรรศการตามพื้นท่ีต่าง ๆเพื่อใหค้นขา้งนอกไดรั้บรู้ขอ้มูลและทาํความเขา้ใจพื้นท่ี  
 3. เช่ือมโยงกระบวนการทาํงานไปในพื้นท่ีไปให้ถึงหน่วยงานราชการอย่างส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้หน่วยงานราชการไดมี้แผนงานหรือแผนงบประมาณมาสนบัสนุนการทาํงาน
ในพื้นท่ี ประเด็นท่ีอาจจะเช่ือมไดก้็ยกตวัอยา่งเช่นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษฟ้ื์นฟูแม่นํ้าอิงหรือป่าตน้นํ้า  
 4. เสนอให้มีการผลกัดนัเร่ืองการออกกฎหมายระดบัทอ้งถ่ินหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินออกมารับรอง 
ถา้พื้นท่ีทาํงานระดบัหมู่บา้นและตาํบลไดข้ยบัแลว้ก็ช่วยกนัขยบัต่อคงจะเป็นผลดีในอนาคต ถา้มีขอ้บงัคบั
ของหมู่บา้น ของตาํบลยางฮอมก็ส่งต่อไปยงัทอ้งถ่ิน วางแผนหารือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ
ผลกัดนัต่อไป 
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6.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
การแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีชุ่มนํ้าของพื้นท่ีสาธารณะป่ากอ้ดป่าแฝกและพื้นท่ีชุ่มนํ้ าตาํบลยางฮอม อาํเภอ

ขนุตาล จงัหวดัเชียงราย รวมถึงพื้นท่ีชุ่มนํ้ าในลุ่มนํ้ าอิงตอนล่าง มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการติดตาม
อย่างยาวนาน เพื่อให้เกิดขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมี
กระบวนการวจิยัแบบทอ้งถ่ินท่ีชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัเก็บขอ้มูลเชิงงานวิจยั และมีหน่วยงานท่ี
ติดตามอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว การแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินสาธารณะท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีกาํลงัลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองจึงตอ้งมีกลไกระดบัรัฐ เชิงนโยบายในการออกมาตรการคุม้ครองพื้นท่ีใช้ขอ้มูลงานวิจยัและการ
คาํนึงถึงจารีตประเพณี กฎระเบียบของชุมชนควบคู่ไปกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและการรับรองสิทธิชุมชน
ร่วมกนั นอกจากนั้นตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายงานวิจยัท่ีมี
ขอ้มูลเชิงวิชาการเป็นท่ียอมรับเพื่อวางแผนการฟ้ืนฟูและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั รวมไปถึงนาํขอ้มูลไปวาง
แผนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อทรัพยากรและประชาชนในลุ่มนํ้าอิง 

 
6.3.4 ข้อเสนอแนะด้านวิจัย 

เสนอใหน้าํแนวคิดและกระบวนการงานวิจยัไทบา้นเขา้มาปรับใชใ้นกระบวนงานวิจยัของชาวบา้น
เน่ืองดว้ยกระบวนการเรียบเรียงเอกสารและการบนัทึกขอ้มูลยงัมีขอ้จาํกดัของชาวบา้น หากมีการออกแบบ
ใหช้าวบา้นเป็นนกัวจิยั ควรมีผูช่้วยนกัวจิยัท่ีช่วยในกระบวนการอาํนวยความสะดวกการจดัเวทีประชุม เก็บ
ขอ้มูลรวมถึงการเรียบเรียงเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

บรรณานุกรม 

 

โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งเครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินเพื่อการจดัการลุ่มนํ้ าอิงอยา่งย ัง่ยืน   

 2562 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ าอิงอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ

 ชุมชน วนิดาการพิมพ ์

การพฒันาถนนทางหลวงเช่ือมโยงเชียงราย‟สะพานขา้มแม่นํ้าโขงท่ีเชียงของ ตอน เชียงราย ‟  อาํเภอขนุ

 ตาล ท่ีมา http://www.tescogis.com/chiangrai-khuntan/detail.php 

ปรัชญา ยงัพธันา และระว ีถาวร. 2556. คู่มือการส ารวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอนอย่างง่าย. 

 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า. กรุงเทพฯ 

ประเภทของป่าไมใ้นประเทศไทย ท่ีมา https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi2/forest/forestn.htm 

พระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๗๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒หนา้ ๗๑ 

ศรีตรังกรุ๊ป ท่ีมา https://www.sritranggroup.com/th/about/company-profile# และ 

 https://th.wikipedia.org/wiki 

สมศกัด์ิ สุขวงศ ์ทว ีแกว้ละเอียด และสุภาภรณ์ วรพรพรรณ. 2556. การคาํนวนปริมาณการเก็บกกั 

 ธาตุ คาร์บอนในป่าชุมชนและวนเกษตร.ในหนงัสือ ป่าชุมชนไทยเพื่อการปฏิรูปสังคมท่ี 

 เป็นธรรมและย ัง่ยนืภายใตก้ารเปล่ียนแปลง. หนา้ 197-207 .ศูนยว์นศาสตร์ชุมชนเพื่อคน 

 กบัป่า Cairns, M.A., S. Brown E. H. Helmer and G.A. Baumgardner. 1997. Root   

 Biomass allocation in the world’s upland foret. Oecologic 111: 1-11 Tsutsumi, T., K.  

 Yoda, P. Sahunalu, P. Dhammanonda and B. Prachaiyo. 1983. Forest: Felling, 

  burning and regeneration. In: K. Kyuma and C. Pairintra eds. Shifting Cultivation. 

 Kyoto University. Pp. 13-62. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sritranggroup.com/th/about/company-profile
https://th.wikipedia.org/wiki
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 รายช่ือพนัธ์ุปลาท่ีพบในลุ่มนํ้าอิง  
ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือทอ้งถ่ิน ช่ือภาษาไทย ลกัษณะการพบเจอ 

1 ปลาเกก ขบ ปากวดิ ปลาคางเบือน   พบทัว่ไป 

2 ปลาเก็ดถ่ี  ปลาเกล็ดถ่ี พบทัว่ไป 

3 ปลากดขาว ปลากด  พบทัว่ไป 

4 ปลากดเหลือง  ปลากดเหลือง พบทัว่ไป 

5 ปลาขา้งราย กูกเรือน ปลาซ่า พบทัว่ไป 

6 ปลากดั  ปลากดั พบทัว่ไป 

7 ปลากะบาล ปลากระมงั  พบทัว่ไป 

8 ปลาแกม้ซํ้ า  ปลาแกม้ซํ้ า  พบทัว่ไป 

9 ปลาแกงหวัเหล่ียม แกงงุน้ ปลาหางบ่วง พบทัว่ไป 

10 ปลากั้ง ปลากั้ง พบทัว่ไป 

11 ปลากดั  ปลาหมอแคระ เร่ิมหายาก 

12 ปลากูกมา้ ปลาแขยง พบทัว่ไป 

13 ปลาแขด้าํ  ปลาแคข้ี้หมู ปลาแขว้วั  พบทัว่ไป 

14 ปลาดุกบอน แขบ้ี้ ปลาแขติ้ดหิน  พบทัว่ไป 

15 ปลาเขม็ ปลากระทุงเหว พบทัว่ไป 

16 ปลาขอ ปลารากกลว้ย พบทัว่ไป 

17 ปลาขาว หนามหลงั ปลาหนามหลงั  พบทัว่ไป 

18 ปลาเคียง  ปลาบอกสร้อย ปลาสร้อยลูกบวั  พบทัว่ไป 

19 ปลาคา้วขาว ปลาเคา้ขาว  พบทัว่ไป 

20 ปลาคา้วหมึก ปลาเคา้ พบทัว่ไป 

21 ปลาเง่ียงเฮียว ยอน สวาท ปลายอนหยวก พบทัว่ไป 

22 ปลาหวาน  ปลาข่าไก่ พบทัว่ไป 

23 ปลาจอนทราย อีเล่ย ปลาอีดหางจุด อีด พบทัว่ไป 

24 ปลาจาด ปลาจาด พบทัว่ไป 

25 ปลาซิว ปลาซิว พบทัว่ไป 

26 ปลาซิวหนวด ปลาซิวหนวด พบทัว่ไป 

27 ปลาซิวแถบ ปลาซิวอา้ว  พบทัว่ไป 
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28 ปลาซิวขา้ว ซิวควาย ปลาซิว พบทัว่ไป 

29 ปลาซิวหว้ย ปลาซิวเจา้ฟ้า  พบทัว่ไป 

30 ปลาซิวอา้ว นางอา้ว ปลาอา้ว พบทัว่ไป 

31 ปลาดุกดา้น ปลาดุกดา้น พบทัว่ไป 

32 ปลาดุกอุย ปลาดุกอุย พบทัว่ไป 

33 ปลาดาบ ดาบลาว ปลาฝักพร้า  พบทัว่ไป 

34 ปลาดงัแดง  ปลาดงัแดง  ไม่เคบพบเจอ 

35 ปลาต๋องแตบ็ ต๋องกราย ปลาฉลาด  พบทัว่ไป 

36 ปลาตองดาว ตองเบอ้ ปลากราย พบทัว่ไป 

37 ปลาสะป๊าก ตะเพียนขาว ปลาตะเพียน  จาํนวนนอ้ยลง  
38 ปลาตาโต ปลาบู่เชียงของ ไม่เคยพบเจอ 

39 ปลาบอกหม่น ปลาสร้อยขาว พบทัว่ไป 

40 ปลาบู่ ปลาบู่ทราย พบทัว่ไป 

41 ปลาปกป้อม ปลากระแห  พบทัว่ไป 

42 ปลาปีกแดง  ปลาตะเพียนทราย พบทัว่ไป 

43 ปลาเป้า ปลาปักเป้าเขียว  จาํนวนนอ้ยลง  
44 ปลาปากงอน สะลาก กระด่ี ปลากระด่ีนาง พบทัว่ไป 

45 ปลาเพี้ย ปลากาดาํ  พบทัว่ไป 

46 ปลามงยาง ปลายาง พบทัว่ไป 

47 ปลามงออด ปลาเผาะ  ไม่เคยพบเจอ 

48 ปลามะแปบ ปลาแปบควาย พบทัว่ไป 

49 ปลามนั ปลามูด พบทัว่ไป 

50 ปลาแวน่ ปลาแป้นแกว้  พบทัว่ไป 

51 ปลาสะลากเมือง ปลากระด่ีหมอ้  พบทัว่ไป 

52 ปลาสะเด็ด ปลาหมอ พบทัว่ไป 

53 ปลาสะตูบ๊ ปลาหมอชา้งเหยยีบ พบทัว่ไป 

54 ปลาสิก ปลากระสูบขีด  พบทัว่ไป 

55 ปลาเข้ียวไก ้หมูขาว ปลาหมูขาว พบทัว่ไป 

56 ปลาเข้ียวไก ้หมูลาย ปลาหมูขา้งลาย พบทัว่ไป 

57 ปลาหลิด หลด ปลาหลดจุด  จาํนวนนอ้ยลง 

58 ปลาหลาด ปลากระทิง  พบทัว่ไป 
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59 ปลาหลิม จะริ ปลาช่อน พบทัว่ไป 

60 ปลาเง่ียงเฮียว ยอน สวาด ปลาสังกะวาด จาํนวนนอ้ยลง 

61 ปลาหวาน ปลาปีกไก่ จาํนวนนอ้ยลง 

62 ปลาอา้ว ปากอา้ว ปลาสะนาก  พบทัว่ไป 

63 ปลาอ่ีมอน ดอกง้ิว ปลากาแดง พบทัว่ไป 

64 ปลาเอ่ียน ปลาไหล พบทัว่ไป 

65 ปลาฮากกลว้ย ปลารากกลว้ย พบทัว่ไป 

66 ปลาอึม ปลาเล็บมือนาง พบทัว่ไป 

67 ปลาแกด ปลาแขยงใบขา้ว พบทัว่ไป 

68 ปลาอีมอน ขา้งลาย ปลาร่องไมต้บั พบทัว่ไป 

69 ปลาแขเ้หลือง ปลาแขเ้หลือง พบทัว่ไป 

70 ปลาแกม้ซํ้ า ปลาตะเพียนนํ้าตก พบทัว่ไป 

71 ปลาสร้อย ปลาสร้อยปีกแดง พบทัว่ไป 

72 ปลาสร้อย ปลาสร้อย พบทัว่ไป 

73 ปลากงั คงั ปลากดคงั  จาํนวนนอ้ยลง 

74 ปลาฝา ฝาออง ตะพาบนํ้า  จาํนวนนอ้ยลง 

75 ปลาแปบ ปลาแปบขาว  พบทัว่ไป 

76 ปลาสิก ปลากระสูบจุด  พบทัว่ไป 

77 ปลาสร้อย ปลาซ่า สร้อยลูกกลว้ย พบทัว่ไป 

78 ปลาขา้งลาย ปลาซ่า  พบทัว่ไป 

79 ปลาปุง ปลาจาด ปลาพลวง (บา้) จาํนวนนอ้ยลง 

80 ปลาซิว ปลานํ้าหมึก  จาํนวนนอ้ยลง 

81 ปลากดั ปลากริมควาย จาํนวนนอ้ยลง  
82 ปลาสลิด ปลาสลิด  พบทัว่ไป 

83 ปลาปากเล่ียม ปลาไส้ตนัตาขาว พบทัว่ไป 

84 ปลาอีมอน ปลาร่องไมต้บั พบทัว่ไป 

85 ปลาซิวบาง ปลาแปบ  พบทัว่ไป 

86 ปลามะแปบ ปลาแปบควาย พบทัว่ไป 

87 ปลาปก ปลาตะเพียนทราย พบทัว่ไป 

88 ปลากะแยง ปลาแขยงขา้งลาย จาํนวนนอ้ยลง 

89 ปลาสะลงั ยอน ปลาสังกะวาด  พบทัว่ไป 
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90 ปลาแข ้ ปลาแคติ้ดหิน พบทัว่ไป 

91 ปลาหลิด ปลาหลดหลงัจุด  พบทัว่ไป 

92 ปลาหลาด ปลากระทิงลาย  พบทัว่ไป 

93 กุง้ฝอย  กุง้ฝอย  พบทัว่ไป 
 พันธุ์ปลาต่างถิ่น พันธุ์ปลาต่างถิ่น  

94 ปลาจาระเมด็ เปคู ปลาเปคูแดง  พบทัว่ไป 

95 ปลาจีน ล่ิน ปลาจีน  พบทัว่ไป 

96 ปลาชะโด ปลาชะโด พบทัว่ไป 

97 ปลาดูด กดเกราะ  พบทัว่ไป 

98 ปลานิลแดง ทบัทิม  ปลาทบัทิม  พบทัว่ไป 

99 ปลาบอกพนัธ์ บอกอ่าง ปลาสร้อยขาว พบทัว่ไป 

100 ปลาปีกเหลือง ปลาตะเพียนขาว พบทัว่ไป 

101 ปลาปีกแดง ปลาตะเพียนทอง พบทัว่ไป 

102 ปลากดหลวง ปลากดอเมริกนั พบทัว่ไป 

103 ปลาไน ปลาไน พบทัว่ไป 

104 ปลานวลจนัทร์ ปลานวลจนัทร์ พบทัว่ไป 

105 ปลานิล  ปลานิล  พบทัว่ไป 

106 ปลายีส่ก  ปลายีส่กเทศ  พบทัว่ไป 

107 ปลาหวัหนงั เฉา ปลาเฉาฮ้ือ พบทัว่ไป 

108 ปลาดุกรัสเซีย ปลาดุกบ๊ิกอุย  พบทัว่ไป 

109 ปลาสวาย  ปลาสวาย  พบทัว่ไป 

110 ปลาเตา๊ะ สวายดาํ ปลาเทโพ พบทัว่ไป 

111 กุง้หลวง กุง้กา้มกราม  พบทัว่ไป 
 พันธุ์ปลาหายาก   

112 ปลาแรด  พบเจอไดย้าก 

113 ปลากะโห ้  พบเจอไดย้าก 

114 ปลาบึก  พบเจอไดย้าก 

115 ปลาเสือ  พบเจอไดย้าก 

116 ปลาคา้วคูน  พบเจอไดย้าก 

117 ปลาสะโม ้  พบเจอไดย้าก 

118 ปลากงั  พบเจอไดย้าก  
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ภาคผนวก 2 ภาพกิจกรรมการดาํเนินงานวจิยั 

กิจกรรมอบรมการใชเ้คร่ืองมือเพื่องานวจิยัทอ้งถ่ิน 

 

 
กิจกรรมลงสาํรวจพื้นท่ีชุมชนและป่าสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก 
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กิจกรรมเก็บขอ้มูลประชุมกลุ่มยอ่ย 

 

 
 

กิจกรรมเก็บขอ้มูลศึกษาผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
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ภาคผนวก 3 ภาพกิจกรรมวางแปลงสาํรวจความหลากหลาย 
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ภาคผนวก 4 ภาพกิจกรรมผลิตส่ือ   

 กิจกรรมการบนัทึกเสียง ค่าว ตาํนานการก่อตั้งบา้นหว้ยสัก และโรงเรียนบา้นหว้ยสัก 
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ภาคผนวก 5 ผงัเครือญาติ   

ผังเครือญาติ นามสกุล ภิวงศ์ 

เครือญาติ นามสกุลท่ีนบัถือผีพญาปู่ มี 5 นามสกุล คือ ระเรือง ต๊ิบใจ(ต๊ิบประใจ) ถาริยะ(แสนสอน) อุทธิยา และภิวงศ ์ซ่ึงอพยพมาจากบา้นนาฮา้ นาแฮน นานอ้ย นา

หม่ืน อาํเภอเวยีงสาสา และอาํเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน 

ช่ือ บิดา มารดา พี่ นอ้ง ลูกชาย ลูกสาว ภรรยา 
นายวชิาญ ภิวงศ ์
2506 
 

นายใจแกว้ ภิ
วงศ ์

นางจนัทร์ลอน แกว้
ปง 

 1.นายวนัชยั ภิวงศ์ 
2.นางทรามวยั ภิ
วงศ ์
3.นายชูชาติ ภิวงศ ์

นายพิเชษฐ ์ภิวงศ ์ นางสาวภิรมส์ภรณ์ ภิ
วงศ ์

นางลาํเนา แสงสุข 
 

นางลาํเนา แสงสุข 
2508 

 นางคาํหลา้ สลีอ่อน  นายสมชาญ สลี
อ่อน 

   

นางคาํหลา้ สลี
อ่อน 

 นางแกว้วนัดี สุโร
พรรณ 

     

นางจนัทร์ลอน 
แกว้ปง 
2490 

นายแกว้ แกง้ปง นางต๊ิบ แกว้มาลา      

นายแกว้ แกง้ปง นายแปง แกว้ปง นางเขียว      
นางต๊ิบ แกว้มาลา นายป๋ัน แกว้ นางจนัทร์ นามสัก      
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มาลา 
นายใจแกว้ ภิวงศ ์
2477 

นายจกัร ภิวงศ ์
(อพยพมาจาก
น่าน) 

นางยงั ต๊ิบใจ 
(อพยพมาจากน่าน) 

นายอูป๊ ภิวงศ ์  1. .นายวชิาญ ภิวงศ ์
2.นายวนัชยั ภิวงศ ์
4.นายชูชาติ ภิวงศ ์
 
 

3.นางทรามวยั ภิวงศ ์
 

 

นายจกัร ภิวงศ ์
(อพยพมาจากน่าน) 

  นายป๋า ภิวงศ ์
แต่งงานกบันาง
กลม 

    

นายป๋า ภิวงศ ์     1.นายแกว้ ภิวงศ ์ 
2.นายทอง ภิวงศ ์
3.นางคาํมี ระเรือง 
4.นายจนัดี ภิวงศ ์
5.นายคาํปัน ภิวงศ ์
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ผังเครือญาติ นามสกุล วิลัย (วิไล) 

ตระกูลผอียูบ่า้นห้วยหอ้ม 

ช่ือ บิดา มารดา พี่ นอ้ง ลูกชาย ลูกสาว สามี /ภรรยา 
นายบรรหาญ ปัน
ทะนนั 

นายพร ปัน
ทะนนั 

นางบวัลอย วลิยั  นส.เอส 1 
2 

นาง...........  

นส เกตุนริน ถาริ
ยะ 

 นายกุย ถาริยะ นางเรียม วลิยั นายกงั     

นางเปียร์ นายสอน วลิยั นางเขียว ใจรี  นาย........
(เสียชีวติ) 

1.........   

นางต๋ิว นายคาํแกว้ ใจ
วงศ ์

นางสา วลิยั นายฉลาด วลิpั นางก๋าย วลิยั นายนดั 
นาย...... 

 นายเสาร์ อุทธิยา 

นางก๋าย วลิยั นายคาํแกว้ ใจ
วงศ ์

นางสา วลิยั   ดช...... นส......... นาย.................... 

1นางสา วลิยั นายคาํ วลิยั นางบุญ อุ่นมา     นายคาํแกว้ ใจวงศ ์
2พระครูวิรัตน์ 
ปัญญาธร (อดีตเจา้
อาวาสวดับา้นหว้ย

นายคาํ วลิยั นางบุญ อุ่นมา    
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สัก) 
3นางทอง วลิยั นายคาํ วลิยั นางบุญ อุ่นมา     นายจนัทร์ เทพสัก 
4นายสอน วลิยั นายคาํ วลิยั นางบุญ อุ่นมา     นางเขียว ใจรี 
5นางสาวแกว้ นายคาํ วลิยั นางบุญ อุ่นมา      
6นางเรียม วลิยั นายคาํ วลิยั นางบุญ อุ่นมา     นายกุย ถาริยะ 
7นางบวัลอย นายคาํ วลิยั นางบุญ อุ่นมา     นายพร ปันทะนนั 
8นายประสาท วลิยั นายคาํ วลิยั นางบุญ อุ่นมา      
นายคาํ วลิยั นายยศ วลิยั นางแกว้ ชุ่มใจ      
นางบุญ อุ่นมา นายจกัร อุ่นมา  นางปา เนตรนนัชยั      
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ผังเครือญาติ นามสกุล แสนสอน 

บา้นตน้ตระกูลผ ีบา้นอุย้สม ถาริยะ 

ช่ือ บิดา มารดา พี่ นอ้ง ลูกชาย ลูกสาว สามี/ภรรยา 
นายวทูิรย ์ แสน
สอน 

นายฝาย  แสนสอน นางสุ  แกว้เทพ     นางบานเยน็ อุทธิยา 

นายฝาย  แสนสอน นายเค่ียน  แสนสอน นางใจ ........  นายศรี  แสนสอน 
นายปุ๊ด  แสนสอน 
นายค่าย  แสนสอน 
นาสาย แสนสอน 

   

นางสุ  แกว้เทพ นาย..... นางปลอ้ง........      
นางบานเยน็ อุทธิ
ยา 

นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบไจ      

นายป๋ัน อุทธิยา นายศรี อุทธิยา นางคาํนอ้ย กิตติ
วงั 

     

นางสา ต๊ิบไจ นายปุ๊ด ต๊ิบใจ นางเขียว.......      
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ผังเครือญาติ นามสกุล หลวงจินา 

ช่ือ บิดา มารดา พี่ นอ้ง ลูกชาย ลูกสาว สามี /ภรรยา 
นายปิติภูมิ หลวงจิ
นา 

นายไพบูรณ์  
หลวงจินา 

นางทรามวยั ภิวงศ ์  นส .ปิติพานี หลวงจินา    

นายไพบูรณ์  หลวง
จินา 

นายตัน๋ หลวงจิ
นา 

นางจม ระเรือง นางคาํ หลวงจิ
นา 
 

นายบุญพรรณ หลวงจินา 
นายเทียมหลวงจินา 
นายสุทนหลวงจินา 
นายสุทศัน์หลวงจินา 
นายสุทินหลวงจินา 

   

นายตัน๋ หลวงจินา นายจนัทร์ 
หลวงจินา 

นางอวน อุทธิยา  นายพิยะ หลวงจินา 
นายมา หลวงจินา 
นายต๋าคาํ หลวงจินา 

   

นางจม ระเรือง นายใจวฒิุ ระ
เรือง 

นางเตรียม  ......      

นางทรามวยั ภิวงศ ์ นายใจแกว้ ภิ
วงศ ์

นางจนัทร์ลอน แกง้
ปง 

1นายวชิาญ ภิ
วงศ ์
2.นายวนัชยั ภิ
วงศ ์

นายชูชาติ ภิวงศ ์    

นายใจแกว้ ภิวงศ ์ นายจกัร ภิวงศ ์ นางยงั ต๊ิบใจ      
นางจนัทร์ลอน นายแกว้ แกว้ปง นางต๊ิบ แกว้มาลา      
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แกง้ปง 
นายแกว้ แกว้ปง 
(บา้นหว้ยห้อม) 

นาย.... นางเขียว.......      

นางต๊ิบ แกว้มาลา
(บา้นหว้ยห้อม) 

นายป๋ัน แกว้
มาลา 

นางจนัทร์ นามสัก      

 

ผังเครือญาติ นามสกุล อินทะนัน 

ช่ือ บิดา มารดา พี่ นอ้ง ลูกชาย ลูกสาว สามี /ภรรยา 
ดช บ๊ิกไบ อิน
ทะนนั 

นายสุทธินนั อิน
ทะนนั 

นางนงลกัษณ์ 
เนตรนนัชยั 

     

นายสุทธินนั อิน
ทะนนั 

นายสุวรรณ อิน
ทะนนั 

นางคาํ ใจริน      

นายสุวรรณ อิน
ทะนนั 

นายจนัทร์ อิน
ทะนนั 

นางแกว้ .....  นายขนั อินทะนนั 
นายค้ึน อินทะนนั 
นายวงศ ์อิน
ทะนนั 
นางแอ อินทะนนั 
นายมี อินทะนนั 

   

นางคาํ ใจริน นายมา ใจริน นางยอด นาคาํ      
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(เช้ือสายล้ือบา้น
หนองเลา ภูซาง 
เชียงคาํ) 

 

นางนงลกัษณ์ 
เนตรนนัชยั 

นายป๋ัน 
เนตรนนัชยั 

นางด่วน ทวสุีข      

นายป๋ัน เนตรนนั
ชยั 

นายโยน 
(เช้ือสายขมุ)ไม่
มีนามสกุล 

นางนวล เนตรนนัชยั      

นางด่วน ทวสุีข นายตัน๋ ทวสุีข นางเขียว.......    
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ผังเครือญาติ นามสกุล อุทธิยา 

ช่ือ บิดา มารดา พี่ นอ้ง ลูกชาย ลูกสาว ภรรยา/สามี 
1.นายอุ่นเรือน อุ
ทธิยา 

นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ   นายดาม  นางสาวแต๋ว นางเก๋ียงคาํ ระเรือง 

2.นายเพญ็ อุทธิยา นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ   นายเอ้ือ นางออ้  
(แต่งงานกบัชาวญ่ีปุ่น) 

นางชลาํพร ใจโน 

3.นายผอ่ง อุทธิยา นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ   นายแมน น.ส.เม นางจาํเนียร 
4.นางสมควร อุทธิ
ยา 

นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ   นายโหน่ง น.ส.หนอ้ยหน่า นายชะลอ หอม
จนัทร์ 

5.นางพลอย อุทธิ
ยา 

นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ   นายมาํ 
(แต่งงานมีลูก 2 คน) 

น.ส.แม นายคมสัน ต๊ิบใจ 

6.นางบานเยน็ อุ
ทธิยา 

นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ     นายวทูิร แสนสอน 

7.นางแสง อุทธิยา นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ   นายม๊ิก น.ส.หมิว 
(แต่งงานกบันายแจค๊มี
ลูกสาว 1 คนนอ้ง
เมษา) 

นายศรีทน ทวสุีข 

8.นายนิคม อุทธิยา นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ      
9.นางรุจิเรข อุทธิ นายป๋ัน อุทธิยา นางสา ต๊ิบใจ   นายรุจิพล สายบุญ นส วรัญญา สายบุญ นายวลิยั สายบุญเลิศ 
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ยา เลิศ เลิศ 
นายดาม นายอุ่นเรือน อุ

ทธิยา 
นางเก๋ียงคาํ ระเรือง    นอ้งดูดี นางตอย 

นางแต๋ว นายอุ่นเรือน อุ
ทธิยา 

นางเก๋ียงคาํ ระเรือง    นอ้งนํ้าตาล นายตู่ 

นายมาํ ต๊ิบใจ นายคมสัน ต๊ิบ
ใจ 

นางพลอย อุทธิยา   ............... .................... นาง.................... 

น.ส.หนอ้ยหน่า นายชะลอ หอม
จนัทร์ 

นางสมควร อุทธิยา    ............... นาย............ 

นายป๋ัน อุทธิยา นายศรี อุทธิยา นางคาํนอ้ย กิตติวงั     นางสา ต๊ิบใจ 
นางสา ต๊ิบใจ นายปุ๊ด ต๊ิบใจ นางเขียว..........      
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ผังเครือญาติ นามสกุล ค าปัน 

ตระกูลผี เทวดา บ้านต้นตระกูลผีอยู่ท่ีบ้าน พ่ออุ้ยตาอุ่น.......  

อพยพมาจากบ้านนาฮ้า ญาติพี่น้องบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านน้ าปุก อ าเภอปง จังหวัดพะเยา(ปัจจุบัน) 

ช่ือ บิดา มารดา พี่ นอ้ง ลูกชาย ลูกสาว สามี /ภรรยา 
นายสงกรานต ์ระ
เรือง 

นายอินเหลา ระ
เรือง 

นางบวั คาํปัน      

        
ดช นดล ดญนดา นายโอ นางแนน คาํปัน .... .....    
นางแนน คาํปัน นายพร คาํปัน นางสี ต๊ิบใจ  นางนิว    
นางนิว คาํปัน       นาย.... 
นายเรวตั พฒันา นายจนัทร์ 

พฒันา 
นางมาลี คาํปัน      

พระบอม นายจนัทร์ 
พฒันา 

นางมาลี คาํปัน    
 

  

นส แบม นายจนัทร์ 
พฒันา 

นางมาลี คาํปัน      

ดช/ดญ นายสมศกัด์ิ คาํ
ปัน (ตาย) 

นาง.....  
(ชลบุรี) 
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นายพอม นายผดัถาริยะ นางดวงคาร คาํปัน      
1นางบวั คาํปัน นายป๋ัน คาํปัน นางแกว้ ชุ่มใจ      
2นายพร คาํปัน นายป๋ัน คาํปัน นางแกว้ ชุ่มใจ      
3นางมาลี คาํปัน นายป๋ัน คาํปัน นางแกว้ ชุ่มใจ      
4นายสมศกัด์ิ คาํ
ปัน (ตาย) 

นายป๋ัน คาํปัน นางแกว้ ชุ่มใจ      

5นางดวงคาร คาํ
ปัน 

นายป๋ัน คาํปัน นางแกว้ ชุ่มใจ      

นายป๋ัน คาํปัน 
เกิด2475 

นายจุ่ม คาํปัน นางเมือง........      

นางแกว้ ชุ่มใจ 
เกิด2476 

   1นายแปลง รักษา
ป่า 
2นส ลาํไย ชุ่มใจ 

   

นาย นายเทียน ขนัทะ
พนั 

นางแจ๋ว คาํปัน  นาย....    

นส นายบุญเดช คาํ
ปัน 

นางแกว้.......  นส.....    

นาย/นส นาย..... นางรัตน์ คาํปัน      
นาย/นส นาย..... นางวเิชียร คาํปัน  นาย/นส    
นส นายมนูญ ใบยา นางยอดเรือน คาํปัน      
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1นางสาวบวั คาํปัน นายสม คาํปัน นางจนัทร์ โพธิ      
2นางแจ๋ว คาํปัน นายสม คาํปัน นางจนัทร์ โพธิ      
3นายบุญเดช  คาํ
ปัน 

นายสม คาํปัน นางจนัทร์ โพธิ      

4นางรัตน์ คาํปัน นายสม คาํปัน นางจนัทร์ โพธิ      
5นางวเิชียร คาํปัน นายสม คาํปัน นางจนัทร์ โพธิ      
6นายวชิิต คาํปัน นายสม คาํปัน นางจนัทร์ โพธิ      
นายสม คาํปัน นายปัน ทะนนั

ชยั 
นางยอด คาํปัน      

นางยอด คาํปัน นายจุ่ม คาํปัน นางเมือง........      
นางยอดเรือน คาํ
ปัน 

นายตัน๋ คาํปัน นางบุญ อุ่นใจ      

นายตัน๋ คาํปัน นายปัน ทะนนั
ชยั 

นางยอด คาํปัน      
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ผังเครือญาติ นามสกุล ถาริยะ 

ตระกูลผีพญาปู่ เดิมใช้นามสกุล แสนสอน ได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลพี่เขย นายดวง ถาริยะ จึงได้เปลี่ยนเป็นถาริยะท้ังหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ช่ือ บิดา มารดา พี่ นอ้ง ลูกชาย ลูกสาว สามี /ภรรยา 
นายมาโนช  ถาริยะ นายสีลา ถาริยะ นางลาํจวน อุทธิยา  นายตุ่ย ถาริยะ    
นายสีลา ถาริยะ นายสม ถาริยะ นางดี หอกทอง      
นายสม ถาริยะ นายวงค ์ถาริยะ นางที.....      
นางดี หอกทอง นาย..... นางจนัทร์......      
นางลาํจวน อุทธิยา นายแกว้ อุทธิยา  นางขอด นาคาํ      
นายแกว้  อุทธิยา นายจนัดี อุทธิยา นางอ่ิน นาคาํ      
นางขอด นาคาํ นายปุ๊ด นาคาํ นางจุ่ม อุทธิยา    

 
  

 


