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วังสงวน หรือเขตอนุรักษพันธุปลาเปนหนึ่งในภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากร

ลุมน้ําอันชาญฉลาดของชุมชนทองถิ่นที่ผสมผสานไปดวยองคความรูหลายดานท้ังเรื่อง

ระบบนิเวศ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ รวมถึงการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไข

เฉพาะตัวของนิเวศวฒันธรรมลุมน้าํองิ จากความสําเรจ็ของหมูบานหน่ึงท่ีเห็นผลประโยชน

ที่เกิดข้ึนอยางชัดเจนจากการเพิ่มขึ้นของปลา การทําเขตอนุรักษพันธุปลาก็ไดกระจาย

ไปยังอีกหมูบานหนึ่ง จนปจจุบันมีวังสงวนอยูในหมูบานตางๆ ไมนอยกวา 62 หมูบาน

ตลอดลุมน้ําอิง ซึ่งรูปแบบการทําวังสงวนของหมูบานตางๆ ก็มีความแตกตางกันไป

จากการลองผดิลองถกูและปรบัเปลีย่นใหเขากบัเงือ่นไขปจจยัและความตองการทีแ่ตกตาง

กันของคนแตละหมูบาน นอกจากในระดับหมูบานแลววังสงวนยังมีความสําคัญในระดับ

ลุมน้ําดวยจากการที่หมูบานตางๆ ที่ทําเขตวังสงวนไดรวมตัวกันเปน “สภาประชาชน

ลุมน้ําอิง” เพื่อจะชวยใหเกิดการจัดการและแกปญหาในระดับลุมน้ํา

สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงศักยภาพและความสําคัญของชุมชนทองถิ่น

ในการจดัการทรพัยากรลุมน้าํองิทีค่วรจะไดมกีารศกึษาและเผยแพรเพือ่การพฒันาตอยอด

ในลุมน้ําอิงเองและเปนตนแบบใหกับพื้นที่อื่นๆ สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิตจึงไดทําการศึกษา

ชิ้นนี้ขึ้นรวมกับชุมชนทองถ่ินในลุมน้ําอิงโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก Critical 

Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและ

ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ดวยหวังวาความรูที่เกิดขึ้นน้ีจะเปนประโยชนตอการจัดการ

ทรพัยากรลุมน้าํอยางยัง่ยนืและบรูณาการโดยการมสีวนรวมของชมุชนทองถ่ินผูเปนเจาของ

ทรัพยากร โดยเฉพาะในยุคสมัยที่สังคมไทยกําลังเรียกรองการปฏิรูปและเปล่ียนผานไปสู

สังคมประชาธิปไตยดานสิ่งแวดลอม

ธีระพงศ โพธิ์มั่น
นายกสมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต
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1
ลุมน้ําอิงเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และ

ความหลากหลายของระบบนเิวศ ทัง้ดนิ น้าํ ปาไม สตัวปา สตัวน้าํ พชืผกันานาชนดิ 
ผูคนในอดีตที่เขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณน้ีไดพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้
ในการดาํรงชพี ทัง้เปนแหลงอาหาร ไมสรางบาน ไมใชสอย แหลงสมนุไพรรกัษาโรค 
หาปลาและสัตวน้าํในแมน้าํองิ ลาํหวยตางๆ รวมท้ังเกบ็ผกั หาแมลงตางๆ ในทุงนา 
ตามหัวไรปลายนา ทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ีถือเปนทรัพยากรสวนรวมท่ีทุกคน
ในทองถิ่นสามารถเขาไปใชประโยชนได

ความเสือ่มโทรมของระบบนเิวศในลุมน้าํองิ ไดกอใหเกดิผลกระทบตอวถิชีวีติ 
ความเปนอยูของคนในชุมชน และระบบนิเวศตามธรรมชาติทีค่นไดพึง่พาอาศัยเพือ่

ดํารงชีพ ชาวบานจึงเกิดการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในรูปแบบตางๆ เชน การจัดการปาชุมชน การทําเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมน้ําอิง 
การปลูกปา การจัดการไฟปา การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชน การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การเลี้ยงผีขุนน้ํา 

เลี้ยงผีฝาย เปนการปรับตัวจากวิกฤตน้ําแหง ปาตนน้ําถูกทําลาย ปลาหายาก
มากขึน้ นาํมาสูการฟนฟ ูจนประสบผลสาํเรจ็เหน็เปนรปูธรรม เกดิจากการเหน็ปญหา 
และหาทางแกดวยการเร่ิมที่ตัวเอง และการมีสวนรวมของคนในชุมชน

วัตถุประสงคหลักในการผลิตหนังสือเลมน้ี เพื่อทบทวนความรู การปรับตัว 

และกิจกรรมของชาวบานลุมน้ําอิงในการฟนฟูทรัพยากรทองถิ่น โดยเฉพาะ

การจัดการเขตอนรุกัษพนัธุปลา เมือ่ไดมองยอนอดีตกลับไปกวา 15 ปทีแ่ลว จากจุด

เร่ิมตนเล็กๆ ของชาวบานลุมน้ําอิงตอนปลาย เดินทางไปดูตัวอยางจากลุมน้ํานาน 
กลับมาริเร่ิมทําเขตอนุรักษพันธุปลาของตัวเอง คอยๆ จุดประกายและกระจาย

เกริ่นนํา
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วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

แนวคิด เพิม่พืน้ท่ีรปูธรรมไปสูอกีหลายชุมชนในลุมน้าํ เริม่เช่ือมรอยแลกเปล่ียนเปน
เครือขายชาวบานอยางคอยเปนคอยไป เขารวมในกิจกรรมของชุมชนตางๆ ดวย
จุดหมายที่คลายกันเหมือนกัน คือ การเพิ่มจํานวนปลาและมีพื้นที่ปลอดภัยใหปลา
ไดอยูอาศัยเพื่อกระจายลูกหลาน ซึ่งจุดประสงคทายสุดคือ หลักประกันวาชาวบาน
มีปลากินตลอดไป

การถอดบทเรียนและรวบรวมฐานขอมูลเบ้ืองตนของเขตอนุรักษพันธุปลา
ลุมน้ําอิงในเขตจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ไดสรุปใหเห็นตัวอยางของการ
จัดการเขตอนุรักษพันธุปลาลุมนํ้าอิง 4 รูปแบบ ซึ่งแตละแบบมีการจัดการตาม
ขอตกลงของชุมชนท่ีรวมกันกําหนด จากการรวบรวมขอมูลและพูดคุยกับชุมชน 
รวมถึงการเขารวมในกิจกรรม ไดเหน็วาหลายชุมชนไดประยุกตความเช่ือทางศาสนา 
ความเช่ือทองถิน่ผสมผสาน ปรบัเปลีย่นสูกจิกรรมการอนรุกัษ เชน พธิสีบืชะตาแมน้าํ 
นอกจากนั้นแลวชาวบานมีบทเรียนและการวิเคราะหบทเรียน คิดแกปญหาอยาง
ผสมผสานกับความรูใหมๆ  ความรูจากประสบการณท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดเรียนรูจากการเดินทาง
ไปรูไปเห็นตามท่ีตางๆ การรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหคนในชุมชนทํารวมกัน 
เปนปจจยัสาํคญัของความสาํเรจ็ สะทอนใหเหน็การมสีวนรวมในการดแูลรกัษา และ
ใชประโยชนทรัพยากรจากฐานของชุมชนเอง จนนําไปสูความย่ังยืนที่ชาวบานทํา

ไดเอง ดวยการมองเรื่องประวัติศาสตร นิเวศ และวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกับ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ใน 3 ระบบความสมัพนัธ ไดแก ความสมัพันธระหวางคนกบัคน ความสมัพนัธระหวาง

คนกับธรรมชาติ และความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

หนังสือเลมนี้แบงการนําเสนอเนื้อหาหลัก ดังนี้
1) ความเปนมาทางประวัติศาสตรและขอมูลทั่วไปของลุมน้ําอิง
2) ลาํดบัเหตกุารณความเคลือ่นไหวขององคกรภาคประชาสงัคมในลุมน้าํองิ

3) รูปแบบและการจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมน้ําอิง

4) บทสรุปใหเห็นถึงนิเวศวัฒนธรรมทองทุงและลุมน้ํา รวมทั้งขอคิดเห็น
ของชาวบาน 

5) ภาคผนวกท่ีประกอบดวยขอมูลพันธุปลา และเขตอนุรักษพันธุปลา 
62 ชุมชนในลุมน้ําอิง



2ลุ�มน้ําอิง :
ประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และทรัพยากรธรรมชาติ

ความเปนมาทางประวัติศาสตร

ลุมน้ําอิงเปนลุมนํ้าสาขาของน้ําโขง แมน้ําอิงเปนแมน้ําสายหลักที่มีตนน้ํา
มาจากดอยหลวงหรือเทือกเขาผีปนนํ้าจากปาตนน้ํา 12 ลําหวยไหลผานที่ราบ

นอยใหญที่เปนชุมชนและพื้นที่การเกษตร ตั้งแตอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา 
อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน จังหวัดพะเยา อําเภอปาแดด 
อําเภอพาน อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเทิง อําเภอขุนตาล แลวไหลลงสูแมน้ําโขง

ที่บานปากอิง ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมความยาว

ทั้งหมดประมาณ 260 กิโลเมตร
ในดานประวัติศาสตร สุจิตต วงษเทศ ไดกลาวถึงดินแดนที่เรียกวาโยนก 

ในที่ราบลุมแมน้ําโขง เปนถิ่นกําเนิดของพวกญวน อยูในเขตจังหวัดเชียงราย มีที่
ราบลุมกระจายอยูตามหุบเขามีแมน้ําสําคัญท่ีไหลผาน ไดแก แมน้ําอิง แมน้ํากก 

แมน้ําลาว ไหลลงสูน้ําโขง



- 4 -

วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

บริเวณลุมน้ําอิงจะเริ่มตนต้ังแตตอนใตของจังหวัดเชียงราย มีแมน้ําอิง
เปนแมนํ้าสายหลักมีตนนํ้าอยูบนเทือกเขาเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไหลลงมา
ทางทิศใตผานที่ราบเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา แลวไหลลงสูกวานพะเยา 
(หนองเอี้ยง) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รอบๆ กวานพะเยาเปนที่ราบลุม 
มีลํานํ้า (ลําเหมือง) เล็กๆ หลายสายไหลลงมาสูพื้นที่เพาะปลูก

ดานเหนือกับดานตะวันออกเฉียงเหนือของกวานพะเยาเปนเนินสูงลาดลง
มาจากเทือกเขาเหมาะสําหรับกอบานสรางเมือง เพราะน้ําทวมไมถึงและเปนชัยภูมิ
ที่ปองกันขาศึกไดดี จึงพบซากชุมชนและเมืองโบราณหลายแหง เชน เวียงพะเยา 
เวียงปูลาม เวียงแกว เวียงตอม เปนตน

ดานตะวนัออกของกวานเปนทีร่าบลุมระหวางหบุเขา พบซากเวยีงลอ อยูใน
เขตอาํเภอจนุ จงัหวดัพะเยา เมอืงนีเ้ปนเมอืงโบราณทีม่แีมน้าํองิไหลผานกลางเมอืง 
มีสถูปกอดวยอิฐ และพระพุทธรูปหินทรายสกุลชางพะเยามากมาย

ตอจากน้ันแมน้ําอิงไหลข้ึนไปทางเหนือผานอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
บรเิวณน้ีมทีีร่าบลุมกวางใหญ มเีวยีงเทิงต้ังอยูรมิพระธาตุจอมจอ ทางดานตะวันตก
มีพระธาตุจอมซ่ิน ซึ่งเปนสถูปเกาแก บริเวณน้ีมีน้ําแมอิงและแมน้ําอีกหลายสาขา
ทีไ่หลมาจากเทอืกเขาทางดานตะวนัออกท่ีกัน้เขตชายแดนไทย-ลาว มชีมุชนโบราณ

อกีแหงหนึง่คอื เวยีงเชยีงคาํ จะอยูในหบุเขาเลก็ๆ ทีม่แีมน้าํลาวเปนลําน้าํสาขาของ
แมน้ําอิงไหลผาน จากเทือกเขาดานใตไปลงแมน้ําอิงบริเวณใกลกับเมืองเทิง

จากอําเภอเทิง แมนํ้าอิงไหลข้ึนไปทางเหนือเปนท่ีราบลุมในหุบเขาท่ีแมนํ้าอิง

ไหลผานลงไปออกแมน้าํโขงในเขตบานปากอิง เหนือบริเวณปากอิงไปตามแมน้าํโขง 

ประมาณ 7 กิโลเมตร เปนที่ตั้งของเมืองเชียงของ เปนชุมชนรูปกลมรี มีคูน้ําและ
กําแพงดินลอมรอบ ตั้งอยูบนเชิงริมแมน้ําโขง เมืองเชียงของเปนเมืองปลายสุดของ
ลุมน้ําอิงมีวัดวาอารามที่บางแหงมีพระพุทธรูปหินทรายแบบเดียวกับพระพุทธรูป
สกุลชางพะเยา

ลุมนํ้าองิอยูระหวางหุบเขาตอนเหนือของเทือกเขาผีปนน้าํตอนกลาง หบุเขา

ลุมน้ําอิงมีที่ราบขนาดกวางพอสมควรเปนแนวยาวขนาบลําน้ําอิงตลอดเสนทาง 
ตั้งแตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ไปจนถึง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย



- 5 -

วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

ลักษณะทางภูมิศาสตรของลุมนํ้าอิง

ลุมนํ้าอิงมีพ้ืนท่ี 7,388 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
คือ พะเยาและเชียงราย ซึ่งมีเขตพื้นที่ในเขตอําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอเทิง 
อาํเภอขนุตาล อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงรายและในเขตอาํเภอแมใจ อาํเภอเมอืง 
อาํเภอดอกคําใต อาํเภอภูกามยาว อาํเภอจุน อาํเภอภูซางและอําเภอเชียงคาํ จงัหวัด
พะเยา ในการแบงลักษณะทางภูมิศาสตรของลุมน้ําอิง ไดแบงตามความแตกตาง
ทางกายภาพของลุมน้ําไดเปน 3 สวนคือ

ลุมน้าํองิตอนบน “ปาตนน้าํกวานพะเยา” พืน้ทีลุ่มน้าํอิงตอนบนเปนแหลง
กาํเนดิของลาํหวย 12 สาย ทีไ่หลลงสูกวานพะเยา เรยีกวา ดอยหลวง คอืปาขนุหวย
หรือปาตนนํ้าของกวานพะเยา ไดแก หวยแมใจ หวยแมสุก หวยแมจวา หวยแมตุม 
หวยแมเหยี่ยน หวยแมต๊ํา หวยแมตอม หวยแมตุน หวยแมนาเรือ หวยแมใส และ
หวยแมต๋ํา สวนทางทิศเหนือของกวานพะเยา คือดอยดวนหรือดอยงามเปนแหลง 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีท้ังปาตนนํ้าคือ ดอยหลวงและกวานพะเยาเปนแหลงนํ้าจืด
ขนาดใหญ รวมท้ังทีร่าบสงูสลบักับทีร่าบลุมบรเิวณเทือกเขาดอยหลวง และท่ีราบลุม
รอบๆ บริเวณกวานพะเยา

ลุมน้าํองิตอนกลาง ลุมน้าํองิตอนกลางเร่ิมจากประตูระบายนํ้ากวานพะเยา
จนถึงอําเภอเทิง ลักษณะภูมิประเทศจะเปนที่ราบลุมขนาดใหญ ไดแก บริเวณ
ทุงดอกคําใตและทุงลอ ครอบคลุมพื้นที่อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว 

อําเภอจุน และอําเภอเชียงคําบางสวน

ลักษณะทางกายภาพของแมน้ําอิงตอนกลาง ในชวงตอนตนเขตอําเภอ
ดอกคําใตและอําเภอภูกามยาว จะแคบและต้ืน มีความกวางประมาณ 12-15 เมตร
ทําใหมีปริมาณน้ํานอยคนในชุมชนลุมน้ําอิงตอนกลางมีการใชองคความรูและ
ภูมิปญญาในการจัดการนํ้าโดยมีระบบเหมืองฝายเพ่ือนํานํ้าเขาพ้ืนท่ีเกษตร แมนํ้าอิง

จะเริ่มกวางและลึก ในเขตอําเภอจุน มีความกวางประมาณ 20-25 เมตร รวมทั้งมี

แมน้ําสาขาหลายสายท่ีไหลลงแมน้ําอิง ไดแก น้ํารองชาง น้ํารองปอ น้ําแมพุง และ

น้ําจุน ซึ่งไหลลงมาจากภูเขาที่ขนาบอยูสองฝงลําน้ําอิง และตามแนวลําน้ําอิงจะมี
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บวก หนอง หลง หลายแหงเพราะเปนบริเวณท่ีราบนํ้าทวมถงึ (Flood Plain) จะทําให
เกิดแหลงนํ้าท่ีชาวบานไดใชประโยชนในการหาปลาและสัตวน้ําอื่นๆ รวมทั้งเปน
แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําดวย

ลุมน้ําอิงตอนลาง ลุมน้ําอิงตอนลางเริ่มต้ังแตอําเภอเทิง อําเภอขุนตาล 

และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แมน้ําอิงจะไหลไปลงแมน้ําโขงที่ “ปากอิง” 
บานปากอิง ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย น้ําอิงตอนปลาย
มีน้ําสาขาที่สําคัญคือ น้ํารองแช น้ําลอย น้ําลาว น้ําแมตาก เปนตน

พื้นท่ีลุมนํ้าอิงตอนลาง มีลักษณะทางกายภาพท่ีสําคัญคือ แมน้ําอิงจะมี
ขนาดกวางประมาณ 150-200 เมตร และลึกกวาตอนกลาง ทําใหมีปริมาณน้ํามาก 
ในฤดูน้าํหลากจะไดรบัน้าํจากแมน้าํโขงท่ีหนนุขึน้ ทาํใหปลาจากแมน้าํโขงข้ึนมาวางไข
ในเขตแมน้ําอิงตอนปลาย ประกอบกับการมีคุงนํ้าที่คดโคงของกายภาพแมน้ํา
ตอนปลาย มีวังปลาและหนองนํ้าที่น้ําทวมถึงเปนจํานวนมาก สงผลใหมีปริมาณ
และชนิดของพันธุปลามากกวาลุมน้ําอิงตอนตนและตอนกลาง

จากการสํารวจปริมาณและชนิดของพันธุปลา ในป พ.ศ.2555 งานวิจัย
จาวบานพบพันธุปลาและสัตวน้ํา 108 ชนิด ในลุมน้ําอิง

ลักษณะพ้ืนที่ลุมนํ้ายอยของลุมนํ้าอิง

1. ลุมน้ําแมปม หวยแมปมมีตนน้ําอยูในเขตปาหวยบง-หวยเคียน ซึ่งอยู

ทางทิศเหนือของอําเภอเมืองพะเยา หวยแมปมเปนลําน้ําหลักและมีลําน้ําสาขา 

3 สายที่มารวมกับหวยแมปมทางทิศตะวันออก รวมความยาวลําน้ําทั้งหมด 
8 กโิลเมตร ลุมน้าํแมปมครอบคลุมพืน้ทีต่าํบลแมปมมพีืน้ทีลุ่มน้าํ 82 ตารางกิโลเมตร

2. ลุมน้ําแมเหยี่ยน หวยแมเหย่ียนมีตนน้ําอยูในวนอุทยานแมเหย่ียน 

ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกคอนไปทางเหนือ หวยแมเหยี่ยนซึ่งไหลมาจากน้ําตก

แมเหย่ียนเปนลํานํ้าหลักไหลผานกลางตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา ลงสูแมนํ้าอิง 

รวมความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ลุมน้ําแมเหยี่ยนครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานใหม 
มีพื้นท่ีลุมนํ้า 51 ตารางกิโลเมตร
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3. ลุมน้ําแมตุม หวยแมตุมมีตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองพะเยา ไหลผานกลางตําบลทาจําปลงสูลําน้ําอิง 
ประกอบดวยลําหวยสาขา 2 สายรวมความยาวประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทาจําป มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร

4. ลุมน้ําแมต๊ํา หวยแมต๊ํามีตนนํ้าอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
ทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองพะเยา ไหลผานกลางตําบลบานตํ๊าลงสูลําน้ําอิง
ตอนกลาง รวมความยาวประมาณ 19.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานตํ๊า 
มีพื้นท่ีลุมนํ้าประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร

5. ลุมน้าํแมตอม หวยแมตอมมตีนนํ้าอยูในเขตอทุยานแหงชาตดิอยหลวง 
ทางดานทศิตะวนัตกของอาํเภอเมอืงพะเยา ผานกลางตาํบลบานตอมไหลมาบรรจบ
กับลําน้ําอิงบริเวณกวานพะเยา มีลําหวยสาขา 2 สายคือ หวยบงและหวยลึก 
รวมความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานตอมมีพื้นที่ลุมน้ํา
ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร

6. ลุมน้ําแมตุน หวยแมตุนมีตนนํ้าอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมือง
พะเยา ไหลลงมาบรรจบกับแมน้ําอิง ที่กวานพะเยามีลําหวยสาขา 4 สาย รวม
ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ลุมน้ําแมตุนครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานตุน และ
ตําบลบานสาง อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร

7. ลุมน้ําแมใส หวยแมใสมีตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง
ไหลผานตาํบลแมนาเรอื อาํเภอเมอืงพะเยา และลงแมน้าํองิทีต่าํบลแมใส มลีาํหวย

สาขาจํานวน 3 สาย รวมความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร ลุมน้ําแมใสครอบคลุม

พื้นที่ตําบลแมนาเรือและตําบลแมใส อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 

23 ตารางกิโลเมตร
8. ลุมน้ําแมนาเรือ หวยแมนาเรือมีตนน้ําอยูในเขตอุทยานแหงชาติ

ดอยหลวง อยูทางตอนใตของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไหลลงมาบรรจบกับ

ลําน้ําอิงบริเวณกวานพะเยา มีลําหวยสาขา 3 สาย รวมความยาวประมาณ 

7 กิโลเมตร ลุมน้ําแมนาเรือครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา 

มีพื้นท่ีลุมนํ้าประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร
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9. ลุมน้ําแมต๋ํา หวยแมต๋ํามีตนนํ้าอยูในเขตอุทยานดอยหลวงไหลจาก
ทิศใตของอําเภอเมือง ผานตําบลแมกาและตําบลจําปาหวาย มีลําหวยสาขา 5 สาย 
รวมความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ลุมน้ําแมต๋ําครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมกา
และตําบลจําปาหวาย อาํเภอเมืองพะเยา มพีืน้ทีลุ่มน้าํประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร

10. ลุมน้ําแมรองขุย หวยแมรองขุยมีตนนํ้าในเขตอุทยานแหงชาติภูนาง 
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอเมือง ไหลผานตําบลจําปาหวาย และ
ไหลรวมกับแมอิงในเขตตําบลทาวังทอง มีลําหวยสาขา 2 สาย รวมความยาว
ประมาณ 17 กิโลเมตร ลุมน้ํารองขุยครอบคลุมพื้นที่ตําบลจําปาหวายและตําบล
ทาวังทอง อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร

11. ลุมน้ําแมรองปอ หวยแมรองปอมีตนน้ําในเขตอุทยานแหงชาติแมปม
ดานทิศตะวันออกของอําเภอเมืองไหลผานตําบลดงเจน และไหลรวมกับแมน้ําอิง
ในเขตตําบลทาวังทองมีลําหวยสาขา 2 สาย รวมความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร 
ลุมน้าํแมรองปอครอบคลุมพืน้ท่ีตาํบลดงเจน อาํเภอภูกามยาว และตําบลทาวังทอง 
อําเภอเมืองพะเยา มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร

12. ลุมน้ํารองชาง อยูทางทิศตะวันออกของนํ้าอิง ในเขตอุทยานแหงชาติ
ภนูาง อาํเภอดอกคาํใต จงัหวดัพะเยา มตีนกําเนดิมาจากดอยรองชางและดอยหลวง 

มหีวยสาขาทีส่าํคญัไดแก หวยหนองหลมและหวยฮงุ ไหลผานอาํเภอดอกคาํใตและ
ไหลลงสูหนองขวาง ประจบกับนํ้าอิงที่บริเวณบานสันปาพาด อําเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา รวมความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร

13. ลุมนํ้าแมพุง อยูทางทิศตะวันตกของนํ้าอิง มีตนกําเนิดมาจากภูเขา
ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไหลผานอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และ

ไหลลงบรรจบนํ้าอิงที่บริเวณบานเนิน-สมบูรณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
รวมความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีหนองแรดใต ไหลลงสูแมน้ําอิงบริเวณ
ดอยมอนกองขาว ตดิกับพ้ืนทีบ่านโนนสมบูรณ รวมระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร 

ประกอบดวยลําหวยสาขาหลายสาย เชน หวยปางแดง, หวยฝาย, หวยเหลา, 

หวยปลอง, ลักษณะโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง มักจะมีน้ําทวมขังในฤดู
น้าํหลาก พืน้ท่ีสวนใหญเปนพืน้ทีน่าขาว มเีนนิเขาขนาดเลก็กระจายอยูเปนหยอมๆ 
ระบบนิเวศโดยภาพรวมจะเปนพื้นที่ชุมน้ํา
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14. ลุมน้ําหวยงิ้ว มีตนกําเนิดมาจากลําหวยสาขาหลายสายท่ีไหลมาจาก
ดอยคํา ทางทิศตะวันตก เชน ฮองคั๋วะ, หวยเดื่อ, หวยตุม, หวยโปงแดง, หวยบง 
มีลักษณะเปนที่ราบลุมระหวางหุบเขา พื้นที่สวนใหญใชประโยชนในการทํานา 
หวยงิ้วไหลไปบรรจบกับแมน้ําอิงบริเวณหมูบานพระเกิด ตําบลเวียง อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

15. ลุมน้าํรองแช เปนรองน้าํทีไ่หลมาจากหนองอาง เปนพืน้ทีชุ่มน้าํทีร่บัน้าํ
จากลําหวยสาขาจากรองขามท่ีไหลมาจากบานปางมดแดง, รองโอสถ, หวยรองขุน
และหวยงิ้ว เขตอําเภอจุน ลักษณะโดยท่ัวไปเปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึง รองแชไหล
ไปบรรจบกบัแมน้ําอิงที่หมูบานรองแช ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

16. ลุมน้ําแมตาก มีตนกําเนิดมาจากบริเวณหวยตาด ตําบลหวยสัก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไหลผานพื้นที่อําเภอเมือง, อําเภอเวียงชัย, อําเภอ
พญาเม็งราย เปนแมน้ําที่ไหลเลาะระหวางเนินเขา พื้นที่บางสวนเปนที่ราบลุม
สลับกับเนินเขา แมน้ําตากไหลไปบรรจบกับแมน้ําอิงบริเวณรอยตอระหวาง
อําเภอพญาเม็งรายและอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

17. ลุมน้ําแมต๋ํา มีตนกําเนิดจากดอยขุนต๋ํา มอนปายางและตาดควัน 
ไหลผานหมูบานชาวเขาเผามูเซอ, เยา, มง, บานแมต๋ําภูรี, บานแมต๋ําน้ําตก, 

บานแมต๋ํา เหนือ, บานแมต๋ําทุงโคง, บานแมต๋ํากอ, บานใหมโชคชัย, บานสันติชัย, 
บานแมต๋ํากลาง, บานแมต๋ํา หมู 1, บานแมต๋ํา หมู 9 ไหลไปบรรจบกับแมน้ําอิง
ที่บานยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

18. ลุมนํ้าหวยน้ําชาง มีตนกําเนิดมาจากดอยหลวง อําเภอเชียงของ
ไหลผานบานแฟน, บานสถาน, บานทุงงิ้ว, บานทุงอาง, ไหลบรรจบแมน้ําอิง
บริเวณบานทุงอาง ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง
ประมาณ 15 กโิลเมตร ลกัษณะโดยท่ัวไปเปนพืน้ทีเ่พาะปลูกขาว ในฤดูแลงชาวบาน
ไดใชประโยชนสําหรับปลูกพืชผักสวนครัว ปจจุบันพ้ืนท่ีตนนํ้าถูกพัฒนาเปน

อางเก็บน้ําขนาดกลาง

19. ลุมน้าํหวยหวาย มตีนกําเนดิมาจากดอยเวยีงหวาย ไหลผานบานหวาย 

ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 
กาํเนิดเปนบานเวียงหวาย ในอดีตมคีวามอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไม เปนทีต่ัง้
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ของวัดเวียงหวายมีอายุหลายรอยป ปจจุบันบริเวณดังกลาวถูกพัฒนาเพ่ือสราง
อางเกบ็นํ้า ทาํใหหลักฐานทางประวตัศิาสตรจมหายไป แมน้าํหวยหวายมคีวามยาว
ประมาณ 10 กิโลเมตร ไหลบรรจบกับแมน้ําอิงบริเวณบานหลวง ตําบลคร่ึง อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

ชุมชนและกลุมชาติพันธุ

ลุมนํ้าอิงมีสภาพทั่วไปประกอบดวยบริเวณเทือกเขา ที่ดอนเชิงเขา ที่ราบลุม
ระหวางหุบเขา ซึ่งมีพื้นที่กวางขนาบไปกับแมน้ําอิง รวมถึงที่ราบลุมน้ําทวมถึงที่มี
ลักษณะเปนบวกหนอง รองตางๆ ภูมิประเทศดังกลาวเอื้ออํานวยใหเกิดการสราง
บานเรือนและการอพยพยายถิ่นของชุมชนตางๆ ที่มีความแตกตางทางชาติพันธุ
ภาษาและวัฒนธรรม ชมุชนลุมน้าํอิง จะมีทัง้ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยชุมชน
ชนบทจะมปีระชากรอาศยัอยูมากกวาชมุชนเมอืง คดิเปนรอยละ 82 สวนชมุชนเมอืง 
(เขตเทศบาล) จะมีเพียงรอยละ 18 โดยชุมชนหลักๆ ไดแก เมืองพะเยา เมืองเทิง 
และเมืองเชียงของ

กลุมชาตพินัธุในลุมน้าํองิ แบงออกเปน 5 กลุม ตามสภาพทางวฒันธรรมและ
ประวัติความเปนมา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1. กลุมคนเมือง เปนกลุมคนที่ใหญที่สุด คิดเปนรอยละ 90 ของจํานวน

ประชากรท้ังหมดตามหลักฐานทางประวัติศาสตร คนเมืองคือ ชาวยวนสมัย

อาณาจักรโยนก เกิดจากการผสมผสานของชนเผาไทยและชาวพื้นเมือง
2. กลุมคนลาว-อีสาน ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานในลุมน้ําอิง คิดเปนรอยละ 

6.6 ของจํานวนประชากรทั้งหมด แบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมคนลาวที่อพยพ
มาจากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว จะมาอาศัยอยูบรเิวณอาํเภอเชยีงคํา

และอําเภอเชียงของ อกีกลุมเปนคนอีสานท่ีอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาอาศยับรเิวณอาํเภอดอกคาํใต อาํเภอเชยีงคาํ และอาํเภอภกูามยาว จงัหวดัพะเยา 

อําเภอปาแดด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สาเหตุของการยายถิ่นมาจากปญหา
ภัยแลง และการไดรับผลกระทบทางโครงการพัฒนาของรัฐ
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3. กลุมคนไทยล้ือ ซ่ึงถูกกวาดตอนมาจาก “แควนสิบสองปนนา” ประเทศจีน 
ในสมัยพระเจากาวิละแหงนครเชียงใหม ชาวไทลื้อไดเขามาอยูอาศัยบริเวณ
เมืองนาน เมืองปง เมืองเชียงมวน บางสวนอพยพมาอยูในบริเวณเมืองเชียงคํา
และภูซาง คิดเปนรอยละ 1.4 ของจํานวนประชากรทั้งหมด

4. กลุมคนไทยภาคกลาง เปนกลุมคนไทยในจังหวัดอ่ืน ที่ยายถิ่นฐาน
มาทํางานหรือรับขาราชการ คิดเปนรอยละ 1.0 ของจํานวนประชากรทั้งหมด

5. กลุมคนไทยภูเขา จะอาศัยบริเวณที่ราบสูงบนภูเขา ไดแก เผามง 
เผาเยา และเผาลีซอ คิดเปนรอยละ 0.7 ของจํานวนประชาชนทั้งหมด

6. กลุมคนไทยเช้ือสายจีน กลุมคนจีนไดอพยพเขามาทํามาหากิน
ในประเทศไทย ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 คนจีนเหลานี้กระจัดกระจายไปอยูตาม
ภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วประเทศไทย สวนใหญจะประกอบอาชีพ เชน กิจการโรงสี ตลาด 
รานขายของชํา โรงกล่ันสุรา โรงฝน เปนตน กลุมคนไทยเช้ือสายจีนในลุมน้ําอิง
สวนใหญจะคาขายในบริเวณตัวเมือง คิดเปนรอยละ 0.3 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด

นอกจากน้ียังมีกลุมชาติพันธุอื่นๆ อีกเชนไทยใหญ (เง้ียว) ปจจุบันได
ผสมผสานจนกลายเปนคนพื้นเมือง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในการจําแนกประเภททรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง ไดจําแนกออกเปน 

8 ประเภทหลักๆ โดยมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ไดแก

ก. แหลงน้ํา มีพื้นที่ทั้งหมด 7,388 ตารางกิโลเมตร ในสวนของพ้ืนที่ที่เปน

แหลงน้ํา จะมีเนื้อที่ประมาณ 22,099 ไร แหลงน้ําที่สําคัญในลุมน้ําอิง ไดแก 
กวานพะเยา หนองเล็งทราย และแมน้ําอิง

ข. พื้นที่ชุมน้ํา ลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ชุมนํ้าขนาดนอยใหญกระจายอยูทั่วไป 
มีชื่อเรียกตามภาษาทองถ่ิน คือ กวาน หลง หนอง บวก จํา หวย รอง ซึ่งตามเกณฑ
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ของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) 
ในลุมนํ้าอิงมีพื้นท่ีชุมน้ําที่ถูกบันทึกในทะเบียนพ้ืนท่ีชุมน้ําของเอเชีย และมีความ
สําคัญระดับนานาชาติ 2 แหงคือ หนองเล็งทราย และกวานพะเยา

ค. ดิน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอการประกอบอาชีพทางดาน
เกษตรของเกษตรกรในลุมน้ําอิง โดยสวนใหญปลูกขาว

ง. ปาไม ปาในลุมน้ําอิง จําแนกตามลักษณะของการจัดการออกเปน 
2 รูปแบบ แบบแรกเปนปาที่มีการจัดการโดยรัฐ ไดแก ปาสงวนแหงชาติ อุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและปาชุมชนท่ีถูกจัดตั้งจากกรมปาไม และรูปแบบ
ที่สอง เปนปาท่ีมีการจัดการโดยชุมชน ไดแก ปาชุมชน ปาใชสอย ปาหัวไรปลายนา 
ปาชา ปาตนนํ้า

จ. ปาริมน้ํา ในลุมนํ้าอิงจะพบปาริมนํ้า บริเวณริมฝงแมน้ําและหนองนํ้า 
ไดแก หนองเล็งทรายและบริเวณลุมน้าํองิตอนลาง ซึง่สภาพแมน้าํกวางและคดเค้ียว 
ในอําเภอเทิง อําเภอขุนตาล จนถึงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ฉ. พันธุปลาและสัตวน้ํา ลุมน้ําอิงเปนลุมน้ําสาขาของแมน้ําโขง พื้นที่
สวนใหญเปนท่ีราบระหวางหุบเขา มีชุมชนตั้งอยู 2 ฝงของลําน้ําอิงและลําหวย
นอยใหญ ทําใหบริเวณน้ีเปนแหลงสะสมของตะกอนท่ีเอ้ือประโยชนตอการ

เพาะปลูกและเปนแหลงขยายพันธุของปลาและสัตวน้ําที่อพยพมาจากแมน้ําโขง 
โดยในอดีตพบวามีปลาจากแมน้ําโขงหลายชนิดวายทวนน้ําขึ้นมาวางไขยังตนน้ํา
กวานพะเยา จากงานวิจัยจาวบานพบพันธุปลาและสัตวน้ําในลุมน้ําอิง 108 ชนิด

ช. สัตวปา จากสภาพทางภูมิศาสตรของลุมน้ําอิงที่ประกอบไปดวย ภูเขา 

ปาไม ลําธาร จึงเปนที่อยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตที่หลากหลาย สัตวปานอยใหญที่ได
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการดํารงชีพ รวมทั้งเปนอาหารของมนุษย

ซ. นกน้ํา แหลงน้ําในลุมน้ําอิงเปนพื้นที่ๆ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
จึงเปนท่ีอยูอาศัยแพรพันธุของสัตวน้ํา พืชนํ้าหลากหลายชนิด รวมทั้งนกน้ําที่เปน

นกประจําถิ่นและนกอพยพเพราะมีสภาพพื้นที่ๆ เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพ
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พื้นที่ชุมนํ้า (Wetland)

พื้นที่ชุมน้ําหมายถึง พื้นที่ลุม พื้นที่ราบ พื้นที่ลุมช้ืนแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํา 
มีน้ําทวม มีน้ําขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย
สรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังและน้ําทวมถาวรและชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําไหล 
ทั้งท่ีเปนน้ําจืด น้ํากรอยและนํ้าเค็มรวมไปถึงพ้ืนท่ีชายฝงทะเลและพ้ืนที่ทะเล 
ในบริเวณซ่ึงเมื่อน้ําลดลงที่สุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน 6 เมตร

คุณคาของพ้ืนที่ชุมน้ํา
พื้นท่ีชุมน้ํา เปนระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา และเปน

ระบบนิเวศที่ใหผลผลิตของพืชและสัตวสูงมากกวาพื้นที่ปาไมและทุงหญาที่มีขนาด
เนื้อที่เทาๆ กัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ชุมน้ํานั้นมีทั้งเกิดขึ้นในระหวาง
ฤดกูาลตางๆ และเกิดขึน้ในระหวางปซึง่การเปล่ียนแปลงน้ีเกดิจากการท่ีพืน้ทีชุ่มน้าํ
ถูกไฟไหมหรือถูกรบกวนตางๆ เชน การเลี้ยงสัตว อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่กอใหเกิดผลดีในดานการเพิ่มผลผลิตแกพื้นที่ชุมน้ําในกรณีที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงจากการกระทําของมนุษย เชน การสรางเครื่องกีดขวางการไหล

ระบายน้ํา ทําใหน้ําทวมขังพื้นที่ชุมน้ําระดับที่สูงอยูเสมอ ในกรณีนี้จะเปนผลเสีย
ของพื้นที่ชุมน้ํา

การท่ีพื้นที่ชุมน้ํามีระดับน้ําที่เปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ นั้น ทําใหพื้นที่

ชุมน้ําบางสวนมีน้ําขังและไมมีน้ําทวมขังสลับกัน ในเวลาที่พื้นที่แหง พืชบางชนิด

สามารถงอกได ซึง่ตอมาก็ผลติเมล็ดหรือหัวข้ึน ซึง่เปนอาหารแกนกและสัตวปาอ่ืนๆ 

ในฤดูฝน เมื่อน้ําทวมขังพืชเหลานี้ก็จะตายลงถูกยอยสลายปลอยธาตุอาหารสู
ระบบนิเวศ ซึ่งธาตุอาหารเหลานี้ทําใหสาหรายเจริญเติบโตเปนอาหารแกแมลงและ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ 

นอกจากจะใหผลผลิตทางดานพืชและสัตวแลว พื้นที่ชุมน้ํายังเปนที่รองรับ

น้าํอีกดวยทาํใหปองกันน้าํทวมไดและพชืน้าํทีอ่ยูในพืน้ทีชุ่มน้าํจะทาํการสงัเคราะห
แสงสรางออกซิเจนแกแบคทีเรียในนํ้าซ่ึงชวยในการยอยสลายส่ิงปฏิกูลตางๆ ท่ีปนเปอน
มากับนํ้าอีกดวย



- 14 -

วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
พืน้ท่ีชุมน้าํ มคีวามสาํคญัในฐานะทีเ่ปนถ่ินทีอ่ยูอาศยัทีส่าํคญัของนกน้าํและ

นกชายน้าํหลายชนดิ แตในหลายทศวรรษทีผ่านมาพืน้ท่ีชุมนํ้าทัว่โลกถูกบุกรุกทําลาย 
บางแหงสูญหายไปบางแหงตื้นเขิน ปญหาการสูญเสียพื้นที่ชุมน้ําเกิดขึ้นทั่วโลก
ในอัตราเร็วท่ีตอเนื่อง ทําใหประชาคมโลกตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
ดาํเนินความรวมมอืกนัทัว่โลกเพือ่อนรุกัษพืน้ทีชุ่มน้าํพรอมๆ ไปกับการใชประโยชน
โดยไมทําลาย ดังนั้นจึงไดยกรางอนุสัญญาวาดวยการอนุรักษและการใชประโยชน
ที่ชุมนํ้าอยางชาญฉลาดขึ้นและไดมีการประชุมรับรองอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ ค.ศ.1971 (พ.ศ.2541) ณ เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน

อนสุญัญาฯ นีเ้ปนขอตกลงระหวางรฐับาล ซึง่กาํหนดกรอบการทํางานสาํหรบั
ความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการอนุรักษแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีเปนพื้นที่ชุมน้ํา 
โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่อนรุกัษและยับย้ังการสญูเสยีหายของพืน้ทีชุ่มน้าํโลก ซึง่ตอง
มีการจัดการเพื่อการใชประโยชนอยางชาญฉลาด ตอมาภายหลังไดมีการทบทวน 
ตลอดจนเปลีย่นแปลงแกไข ทาํใหอนสุญัญาฯ มชีือ่เปนทางการวา The Convention 
on Wetlands of international importance Especially a Waterfowl Habitat 
อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชในป ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) ขณะมีประเทศภาคีสมาชิก

ทั้งสิ้น 119 ประเทศ และมีจํานวนพื้นที่ชุมน้ําที่ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) 1,018 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 72.01 
ลานเฮกเตอร (730,100 ตารางกิโลเมตร หรือ 456.30 ลานไร)

ในป พ.ศ.2532 กรมปาไมรวมกับสหสัมพันธเพื่อการอนุรักษโลก (World 

Conservation Union) ไดสํารวจพื้นท่ีชุมนํ้าทั่วประเทศไทย เพ่ือบันทึกขอมูลพื้นที่

ชุมน้ํามีความสําคัญระดับนานาชาติลงในพ้ืนที่ชุมนํ้าของเอเชีย ในกรณีนี้พบวา 
พืน้ท่ีชุมน้าํ 42 แหงทัว่ประเทศเปนแหลงทีอ่ยูอาศยัหากนิและผสมพนัธุทีส่าํคัญของ
นกน้ํา นกชายน้ํา ทั้งที่เปนนกประจําถิ่นและนกอพยพ ซึ่งเปนไปตามเกณฑของ

อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) 

ในลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ชุมน้ําที่ถูกบันทึกในทะเบียนพ้ืนท่ีชุมน้ําของเอเชีย และมีความ

สําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 2 แหงคือ หนองเล็งทรายและกวานพะเยา
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ปาชุมน้ํา หรือปาริมน้ํา
ปาชุมนํ้า หรือปาริมน้ํา (Seasonally Flooded Forest) หมายถึง สังคมของ

พืชพรรณปาไมชนิดหนึ่งในบริเวณพื้นที่น้ําทวมถึงริมฝงแมน้ํา ลําธาร ซึ่งเกิดจาก
การหลากทวมและการเปล่ียนทางเดินของแมน้ํา ดินตะกอนที่น้ําพัดพามาไดทับถม 
จนดินมีความอุดมสมบูรณ จนเกิดเปนสังคมพืชอันหลากหลายท้ังไมยืนตนและ
ไมลมลุก ในฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลาก จะมีน้ําทวมขังประมาณ 3 เดือน

พืชพรรณในปาริมน้ํา เปนพืชพรรณท่ีมีลักษณะพิเศษ มีวิวัฒนาการมาเปน
พนัปเพือ่ดาํรงชีวติอยูในสภาพแวดลอมในท่ีราบน้าํทวมถงึ จงึสามารถแชขงัอยูในน้าํ
ไดเปนเวลานาน พืชหลายขนาดมีระบบรากอากาศจํานวนมาก และเม่ือถูกตัดหรือ
โคน น้ําทวมก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว

จากการทีป่ารมิน้าํมสีภาพทางกายภาพและพชืพรรณอนัหลากหลาย จงึเปน
ระบบนิเวศที่เอื้อตอการอยูอาศัยของสัตวปา สัตวน้ํา และนกนานาชนิด กลาวไดวา
ปาริมน้ําเปนบริเวณท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เพราะเปน
แหลงแพรขยายพันธุปลาและสัตวน้ําในชวงฤดูน้ําหลากเปนแหลงทํามาหากินของ
นกน้ําและสัตวปา นอกจากน้ีปาริมน้ํายังมีบทบาทในการดูดซับน้ํา การรักษาระดับ
น้ําใตดิน และการชะลอความแรงของกระแสน้ํา ขณะเดียวกันก็เปนแหลงที่กักเก็บ
ธาตุอาหารที่ไหลมากับกระแสนํ้าและกรองสารเคมีหรือสารพิษท่ีลอยมากับนํ้า 

รวมทั้งปองกันการชะลางพังทลายของดินชายฝง
ในลุมน้ําอิงจะพบปาริมน้ํา บริเวณริมฝงแมน้ําและหนองนํ้า ไดแก 

หนองเล็งทราย และบริเวณลุมน้ําอิงตอนลาง ซึ่งสภาพแมน้ํากวางและคดเค้ียว 

ในอําเภอเทิง อําเภอขุนตาล จนถึงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนในลุมนํ้าอิง
ไดพึ่งพาอาศัยปาริมน้ําในการดํารงชีวิตในดานตางๆ ไดแก 1) การเก็บผลผลิต
ของปา เชน หนอไม เห็ด ไขมดแดง สมุนไพร ตลอดจนของปา 2) ดินริมฝงแมน้ํา
จะเปนดินตะกอนแมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณของธาตุอาหาร จึงเปนที่เพาะปลูก

ผักสวนครัวและพืชไรตางๆ เชน ขาวโพด ปอ ถั่ว แตง เปนตน 3) การใชไมเพื่อสราง
บานเรอืน และไมใชสอย โดยทาํเปนไมฟนและเผาถาน รวมทัง้การจกัสานเครือ่งมือ 

การประมง 4) เปนที่สําหรับเลี้ยงสัตว เชน วัว ควาย 5) การทําการประมง ในฤดูฝน
จะมีปลา สัตวนํ้าตางๆ เขามาวางไขและแพรพันธุ ชาวบานสามารถจับปลาไดตลอดฤดู
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จากการสาํรวจขอมลูพืน้ทีชุ่มน้าํในลุมน้าํองิ ทีม่ชีือ่เรยีกตามภาษาทองถิน่วา 
หนอง บวก จาํ (บรเิวณท่ีมนี้าํซับ) หวย (ลาํหวย) ฮอง (รอง) พบวามีความหลากหลาย
ของระบบนิเวศไดแก ปลาชนิดตางๆ ไมต่ํากวา 20 ชนิด เชน ปลาดุกพื้นเมือง 
ปลาชอน ปลาคาว ปลาเพี้ย ปลาซิว ปลาบู ปลาแกด ปลากด ปลากัด ปลาบอก 
ปลาหมอ ปลาไหล ปลาตะเพียน ปลาตะแปบ ปลาหนามบ้ี ปลาปกปอม ปลาหลาด 
ปลาหมู สัตวน้ํา เชน หอยขม หอยอีแง็บ กุงฝอย ปู กบ เขียด นกน้ําชนิดตางๆ เชน 
นกเปดนํ้า นกกระยาง นกตุง นกไกติก พันธุพืชท่ีกินได เชน ผักหนาม ผักแวน 
ผักกระเฉด ผักบุง สายบัว เปนตน (คณะวิจัยชาวบานมวงชุม มูลนิธิพะเยาเพ่ือ
การพัฒนา และเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุมน้ําโขง-
ลานนา, 2549) 

พืน้ทีชุ่มน้าํเหลาน้ีถอืเปนพ้ืนทีส่าธารณะ เปนกรรมสิทธิห์นาหมู ไมมใีครเปน
เจาของ ทุกคนในหมูบานใชประโยชน และดูแลรักษารวมกันในการใชประโยชนและ
การดูแลรักษา มีการกําหนดกฎเกณฑการใชแหลงน้ําในลักษณะตางๆ ซึ่งถือวาเปน
พื้นท่ีสาธารณประโยชน ตามขอตกลงชุมชนระดับหมูบานและตําบลที่มีสิทธิ์ตอการ
จัดการพื้นท่ีนั้นๆ โดยมีรูปแบบในการจัดการ และการใชประโยชนตามสิทธิการใช
ประโยชนไดอยางเสรีในชุมชนหรือชุมชนขางเคียง สามารถหาปลาหรือจับสัตวน้ํา

อืน่ๆ ไดตลอดท้ังป โดยใชเคร่ืองมือหาปลาประเภทพ้ืนบานท่ีทาํมาจากไมไผมาสาน 
เชน แห ยอ ไซ แนง สุม เบ็ด รวมทั้งการต้ังกฎระเบียบหมูบานในการหาปลา 
หามจับปลาโดยใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย เชน ระเบิด สารพิษ ช็อตดวยไฟฟา เปนตน

กวานพะเยา: พื้นที่ชุมน้ํามีความสําคัญระดับนานาชาติในลุมน้ําอิง 
กวานพะเยา เปนแหลงนํ้าที่ใหญที่สุดในลุมน้ําอิง และภาคเหนือตอนบน 

มีรูปรางคลายกระทะ ครอบคลุมพื้นที่ 12,831 ไร 1 งาน 26 ตารางวา ตั้งอยูในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลักษณะของกวานพะเยา กอนท่ีกรมประมงจะสรางทํานบและประตูน้ํากั้น

ขวางแมน้ําอิงบริเวณสวนที่ไหลออกจากกวานทางดานตะวันออกเฉียงใตในป 
พ.ศ.2484 กวานพะเยาจะมลีกัษณะเปนบึงเลก็ๆ มบีวกและหนองรอบๆ กวาน และ
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มีลําธารนํ้าเช่ือมตอกับแมน้ําอิง เรียกวา “รองเห้ีย” ไหลเช่ือมกับกวานหลวงและ
แมน้ําอิง กวานแบงออกไดเปน 2 ตอน ตอนแรกเรียกวา “กวานนอย” อยูแถบ
ทิศตะวันตกเปนรองลํารางนํ้าขึ้นไปหานํ้าแมตุน และเยื้องไปหาบานสันเวียงใหม 
ตอนที่ 2 เรียกวา “กวานหลวง” อยูแถบทางตะวันออกใกลกับลําน้ําแมอิงฝงขวา
มีรองกลางเชื่อมติดตอกันในบริเวณมีรองนํ้า บวก หนอง ที่มีลํารางเชื่อมติดตอกัน 
ไดแก แมรองนอยหาง หนองชางแดง หนองหญามา หนองเอ้ือ หนองวัวแดง 
หนองเหนียว บวกกางเกง บวกตุม บวกผักจิก บวกกุง

นอกจากนีย้งัมรีองน้าํทีเ่ชือ่มตดิตอกนัระหวางบวกและหนองในบรเิวณกวาน 
และลําหวยที่ไหลมาจากภูเขา ไดแก รองเหี้ย รองเรือ แมรองไฮ แมรองใส แมนาเรือ 
แมตุน แมตอม แมต๋ํา แมตุม แมเหยี่ยน แมปม และแมน้ําอิง ในชวงฤดูฝนระหวาง
เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ปริมาณน้ําในกวานพะเยาจะมีมากที่สุดหลังจากนั้น
น้ําจะลดลงเรื่อยๆ มีเหลือเฉพาะบริเวณที่ลุม สวนฝงกวานพะเยาจะมีมากที่สุด
หลังจากนั้นนํ้าจะลดลงเรื่อยๆ มีเหลือเฉพาะบริเวณที่ลุม สวนฝงกวานทางทิศใต 
และทิศเหนือน้ําจะแหงขอด ในบริเวณรอบๆ กวานจะมีบานเรือนและวัด ตั้งอยู
เปนจุดๆ มีระยะทางหางกันประมาณ 1-2 กิโลเมตร ชาวบานไดอาศัยน้ําจาก
หนอง ลําหวยตางๆ ในการอุปโภคและบริโภคการหาปลาสัตวน้ําตางๆ จากลําหวย 
หนองและบวกในบริเวณกวาน

ในการกอสรางทํานบ และประตูระบายนํ้ากั้นลําน้ําอิงนั้น กรมประมงไดเล็ง

เห็นวา หนองกวานในฤดูแลงจะแหงขอด ชาวบานจึงไดพากันมาจับสัตวน้ําโดยไมมี
การควบคมุ นอกจากนีห้นองยงัมคีวามตืน้เขนิทกุๆ ป เนือ่งจากโคลนตมทีถ่กูชะลาง

มาจากการทํานาในบริเวณรอบๆ กวาน ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ในป 2482 

กรมประมงจงึไดเร่ิมดาํเนนิการกอสรางประตรูะบายน้าํ บรเิวณดานตะวนัตกเฉยีงใต
ของอําเภอเมือง แลวเสร็จในป 2485 ทาํใหน้าํทวมไรนา บานเรือน วดั โบราณสถาน 
โบราณวัตถุตางๆ เสียหายเปนจํานวนหลายพันไร หนองน้ําธรรมชาติเปลี่ยนเปน

อางเก็บน้ําขนาดใหญ
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การทําประมงในลุมนํ้าอิง

ชุมชนในลุมน้ําอิง จะประกอบอาชีพทําการเกษตรควบคูไปกับการประมง
เพือ่เปนอาหารและเปนอาชพีเสรมิ เพราะพืน้ทีข่องลุมน้าํอิงจะมชีมุชนอาศยัอยูรอบ
ฝงกวานพะเยา และลําหวยสาขาของแมน้ําอิง ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของลุมน้ําอิง 
นอกจากน้ีสภาพของลุมน้ําอิงยังมีบริเวณท่ีเปนพื้นที่ชุมน้ําที่ชาวบานเรียกวา 
บวก หลง รอง หนอง ซึ่งเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากสภาพภูมิประเทศของลุมน้ํา 
แหลงน้ําดังกลาวจะมีความหลากหลายของระบบนิเวศ คือเปนแหลงแพรพันธุ
ของสัตวน้ํา และมีความหลากหลายของระบบนิเวศคือเปนแหลงแพรพันธุของ
สัตวน้ํา พืชนํ้า รวมทั้งเปนแหลงพักอาศัยของนกในทองถิ่นและนกที่อพยพมาจาก
ที่อื่น โดยอาศัยแหลงน้ําเหลานี้เปนแหลงอาหารและแพรพันธุ นอกจากนี้ยังเปน
แหลงในการหาอาหารของชุมชน เชน ปลาชนิดตางๆ สัตวน้ํา พืชน้ํา และเปน
แหลงน้ําสําหรับใชในการเกษตรอีกดวย

การหาปลาจึงถือเปนวถิชีวีติของชมุชนในลุมน้าํองิมาต้ังแตอดตีจนถงึปจจบุนั 
ชุมชนจะทํานาเปนหลักควบคูกับหาปลาในแมน้ําอิงและหนองน้ํา เพื่อเปนอาหาร
และเสริมรายไดใหกับครอบครัว มีการถนอมอาหารจากสัตวน้ํา เพื่อใชกินได
ตลอดป เชน การทําข้ีปลาขม การดองไขปลา ดองไสปลา ปลารา น้าํป ูปลาตากแหง 
ปลาเค็ม ปลาสม ปลาจอม เปนตน เนื่องจากในลุมน้ําอิงชวงตอนกลาง แมน้ําจะมี
ลักษณะตื้นและแคบคดเคี้ยวไปมา ชาวบานมีการทําประมง 2 รูปแบบ ไดแก

1. การขุดสระหรือบอเพื่อดักปลา จากสภาพแมน้ําที่มีลักษณะที่แคบ

และคดเคี้ยวไปมา ประกอบกับมีความลึกไมมากนัก และมีพื้นที่หนองน้ําหรือบวก 

หรือพ้ืนที่ชุมน้ํามาก ระดับนํ้าในชวงฤดูน้ําหลากนํ้าจะทวมเร็วและลดลงถึงแหง
ในชวงฤดูแลง ชุมชนจึงขุดสระหรือบอเพื่อดักปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติเอาไวกิน
ในหนาแลง ชาวบานจะขดุบอหรอืสระตดิกับแหลงน้าํ เชน ขดุตดิกบัน้าํองิ ขดุตดิกบั

หนองนํ้าตางๆ โดยปากสระหรือปากบอน้ําอิงหรือน้ําจากหนองนํ้าสามารถไหลลง

บอได สระหรือบอของชาวบานสวนใหญจะลึกกวานํ้าธรรมชาติ ทําใหปลาเขามา
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อาศัยอยูและจะมีการลงโข1 ชาวบานมักจะสูบบอปลาในชวงเดือนมกราคมถึง
ชวงเดือนมีนาคมของทุกป

2. การหาปลาในแหลงน้าํธรรมชาต ิชาวบานสามารถหาปลาหรือจบัสตัวน้าํ

ไดตลอดทั้งป โดยสวนใหญจะหาปลาในชวงที่ปลาจากน้ําโขงขึ้นมาวางไข และ
ในชวงที่ปลาวายลงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

1 การนาํกิง่ไม เชน ไมไผ ถมลงในแมน้าํ หรอืในสระเพือ่ใหปลาไดอาศยัและวางไข โขเปนภูมปิญญา
ที่สําคัญในการจับปลาอีกอยางหนึ่งที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติของปลา ชวงหนาแลงน้ํา

จะนอยลง ปลามักจะเขาไปอาศัยอยูตามวังปลาที่ยังพอมีน้ํา โขจึงเปนเสมือนบานของปลา 
การทําโขจะเร่ิมจากการท่ีชาวบานชวยกันลมตนไผลงไปในเขตวังปลาท่ีคาดวาจะมีน้ําในชวง

หนาแลง เมื่อถึงหนาแลงชาวบานจะมารวมกันลงแห อวน ไซ บริเวณที่ทําโขเอาไว 
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ชาวบานจะอาศยัประสบการณและภมูปิญญาท่ีสัง่สมมาต้ังแตอดตีในการทาํ
เคร่ืองมือหาปลาโดยเรียนรูจากธรรมชาติ สวนใหญเปนเคร่ืองมือท่ีผลิตขึ้นเอง 
ใชวัสดุจากธรรมชาติ โดยเรียนรูจากธรรมชาติและพฤติกรรมของปลาแตละชนิด 
อีกสวนหน่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีซ้ือจากตลาดซ่ึงเคร่ืองมือแตละชนิดจะจับปลาตางชนิดกัน 
มีกวา 34 ชนิด การทําเคร่ืองมือในการหาปลาสวนใหญจะใชวัสดุธรรมชาติเปน
สวนประกอบ เชน ไมไผ เครือ่งมอืหาปลาบางชนดิจับปลาไดไมเหมอืนกนั ขึน้อยูกบั
ขนาด และลักษณะของการใชในการหาปลา ไดแก จ๋ํา แซะ ไซ แห ตุม เออ ตะแกรง 
ซา ของ ปุม โพงพาง แอบกบ ชะลอ ขะต๊ํา เรือพาย แหลม แนง เบ็ด เปนตน

ชาวนาท้ังผูชาย และผูหญิงจะหาปลาแตกตางกันขึ้นอยูกับการใชเครื่องมือ
หาปลา และวธิกีารหาปลา โดยผูชายมักจะใชเรอืและเคร่ืองมือขนาดใหญ เชน ตาขาย 
ฉมวก แห เปนตน สวนผูหญิงจะใชเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก และเบากวาผูชาย เชน 
สุม จ๋ํา หิง ไซ เบ็ด เปนตน นอกจากน้ีผูหญิงยังเก็บหาอาหารอ่ืนๆ ริมน้ํา เชน หอย 
ปู เตา ผักชนิดตางๆ แมลงชนิดตางๆ เพื่อนํามาเปนอาหารในครัวเรือน

จะเห็นไดวา แมน้ําอิงเปรียบเสมือนสายโลหิตที่หลอเลี้ยงชีวิตผูคนมา
ตั้งแตอดีตกาล ชาวบานอาศัยน้ําในการทํานาและเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร 
อีกท้ังเปนแหลงหาอาหารที่สําคัญ ชาวบานไดอาศัยน้ําแมอิงในการจับปลาและ
พันธุสัตวน้ําอื่นๆ คนเฒาคนแกเลาวาแมน้ําอิงในอดีต และน้ําในตามหนอง บวก 
หลง มีความใสสะอาดมาก สามารถด่ืมกินได ชาวบานอาศัยจับปลาเปนอาหารและ
รายไดเสริม โดยใชภูมิปญญา และประสบการณที่สั่งสมมาตั้งแตบรรพบุรุษทํา

เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการจับปลาและสัตวน้ําที่มีความสอดคลองและกลมกลืน

กับธรรมชาติ รูจักวิธีการถนอมอาหารเชน ขี้ปลาขม ไขปลาดอง ไสปลาดอง ปลารา 
น้ําปู ปลาตากแหง ปลาเค็ม ปลาสม ปลาจอม เปนตน ในอดีตที่ผานมามีจํานวน
และชนิดพันธุปลา พันธุสัตวน้ํามากมายหลายชนิด จํานวนประชากรในพ้ืนที่ยังมี
นอย ประกอบกบัชาวบานมวีถิชีวีติทีเ่รยีบงาย ใชชวีติแบบพอเพยีง ซึง่สงผลใหมกีาร

ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
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สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในลุมนํ้าอิง

1. หลังการสรางฝายก้ันลําน้ําอิง จํานวน 18 แหง ทําใหปลาจากแมน้ําโขง
ไมสามารถขึ้นมาวางไขบริเวณตนน้ําและกวานพะเยาได

2. การทําประมงที่มีการใชเครื่องมือจับปลาที่ผิดกฎหมาย เชน ระเบิดปลา 
ซ็อตปลา โพงพาง อวนลากทับตลิ่ง ทําใหพันธุปลาลดลงและบางชนิดสูญพันธุ

3. แหลงนํ้าต้ืนเขิน มีวัชพืชข้ึนอยางหนาแนน และคุณภาพของนํ้าจาก
สารเคมีทางการเกษตร น้ําเสียจากครัวเรือนและเขตเมือง ทําใหปลาและสัตวน้ํา
ไมสามารถดํารงชีวิตและขยายพันธุได

4. คุณภาพน้ําในกวานพะเยาเสื่อมลงจากการระบายน้ําเสียจากเมือง และ
พื้นที่เกษตร

5. การบกุรุกพืน้ทีส่าธารณะรอบกวานพะเยาจากกจิกรรมตางๆ ของชมุชน
และผูประกอบการรานคา รานอาหาร 

6. การลดจํานวนลง และการสูญพันธุของชนิดพันธุปลาทองถิ่นในกวาน
พะเยา และแมน้ําอิง

7. ปญหาการบริหารจัดการน้ําลุมนํ้าอิงตอนกลาง ซึ่งยังไมมีเอกภาพ 

มีความขัดแยงของชาวนากับหนวยงานภาครัฐในการใชน้ําเพื่อการทํานา
8. พื้นที่ของปาชุมน้ําริมน้ําอิงลดลงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ขาวโพด
9. การเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของระดับน้ําโขงบริเวณปากแมน้ําอิงที่มี

ความสัมพันธกับการระบายนํ้าจากเข่ือนในลุมน้ําโขงตอนบนในประเทศจีน 

10. การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาในลุมน้ําอิงที่มีความสัมพันธนโยบาย

การพัฒนาแหลงน้ําของรัฐบาล และการขยายตัวของกลุมประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เชน โครงการขุดลอกกวานพะเยา แมน้ําอิง และ
หนองเล็งทราย โครงการทํากระเชาข้ึนดอยหนอก การพัฒนาผังเมืองรวม ภซูางเมือง

ใหมทีม่กีารกาํหนดเปนศนูยกระจายสินคาจากจีน โครงการจัดตัง้มหาวิทยาลัยแมโจ 
วิทยาเขตเชียงของ และมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาท่ีบานบุญเรือง อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย โดยการถมดินพื้นที่ชุมน้ํา การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ 
เปนตน



- 22 -

วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง



3ลําดับเหตุการณ�
ความเคลื่อนไหวขององคกร
ภาคประชาสังคมในลุมนํ้าอิง : 
จากเครือขายสูสภาประชาชน

ลุมนํ้าอิง

ในรอบ 30 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน ลุมน้ําอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เชน 
คุณภาพน้ําในกวานพะเยาเสื่อมลง การบุกรุกพื้นที่สาธารณะรอบกวานพะเยา
จากกจิกรรมตางๆ ของชมุชนและผูประกอบการ การลดจาํนวนลงของชนดิพนัธุปลา
ทองถ่ินในกวานพะเยา การเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง ปญหาการบริหารจัดการน้ํา

ลุมน้ําอิงตอนกลาง พื้นที่ปาชุมน้ําลดลงจากการเรงปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูซื้อ และการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําโขงบริเวณ
ปากแมน้ําอิง พันธุปลาในแมน้ําอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิดใกลสูญพันธุ 

ซึ่งการลดลงดังกลาวสงผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน

เม่ือเกิดวิกฤตส่ิงแวดลอมทางดานดิน น้ํา ปา ชุมชนและภาคประชาสังคม

ในลุมน้ําอิงไดเกิดความตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาวที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิต 
ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ ไดเกิดการรวมกลุมกันเพื่อพูดคุย แสดงความ
คิดเห็นตอเหตุการณ และมีการทํากิจกรรมรวมกันที่แสดงถึงการมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง โดยเฉพาะในสวนของกวานพะเยา ซึ่งอยูใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา และเปนสถานทีท่องเทีย่วสาํคญั เหตกุารณความเคล่ือนไหว
ที่เกิดขึ้นในลุมน้ําอิงไดเริ่มประมาณ ป พ.ศ.2533 - ป พ.ศ.2558 โดยมีเหตุการณ
สําคัญ ดังน้ี
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ช�วงระยะเวลา เหตุการณ�
ป พ.ศ.2533 กลุมสิง่แวดลอมพะเยา เปนกลุมคนในเมืองพะเยาท่ีตระหนัก

ถงึความเสือ่มโทรมของกวานพะเยา จากการใชประโยชนในดาน
การทองเท่ียว การขายอาหารริมกวาน การระบายนํ้าเสียลงกวาน 
รวมท้ังการถมท่ีกวานเพ่ืออุตสาหกรรม โดยกลุมไดมีการทํา
กจิกรรมในดานการเผยแพรขอมลูขาวสาร การรณรงคเพือ่สราง
จิตสํานึกใหคนพะเยามีสวนรวมในการฟนฟูธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมรวมทัง้การจดัเวทเีพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการ
พัฒนากวานพะเยา

ป พ.ศ.2536 กลุมอนุรักษกวานพะเยา เปนกลุมเฉพาะกิจของคนพะเยา

ที่มารวมตัวกันเพ่ือคัดคานกรณีเทศบาลเมืองพะเยาและแขวง
การทางพะเยาไดนําดินมาถมกวานพะเยาเพ่ือพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว ทําถนนและขยายสวนสาธารณะ โดยกลุมไดทําการ
ชุมนุมคัดคานและอภิปรายเพื่อใหทางเทศบาลยุติการถมกวาน
และขุดคันดินกลับคืน พรอมกับปรับสภาพพื้นที่ใหเหมือนเดิม

ป พ.ศ.2537 ชมรมอนรุกัษปาตนน้าํกวานพะเยา เกดิขึน้จากภาวะภยัแลง

ในป พ.ศ.2535-2536 เกษตรกรไมมีน้ําในการทํานา ชุมชนที่อยู

บริเวณปาตนน้ํากวานพะเยา 12 ลําหวย จึงไดมารวมตัวกัน

วเิคราะหสถานการณปญหาท่ีเกิดขึน้และหาแนวทางในการแกไข
ปญหา เชน การสํารวจสภาพปา การปลูกปา การบวชปา 
การสืบชะตาแมน้ํา การกําหนดเขตปาชุมชน หลังจากนั้นชุมชน

ทั้ง 12 ลําหวยไดมารวมตัวกันเปน “ชมรมอนุรักษปาตนน้ํา

กวานพะเยา”
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ช�วงระยะเวลา เหตุการณ�
ป พ.ศ.2538 เครือขายประมงกวานพะเยา เกิดขึ้นจากสถานการณพันธุ

ปลาลดลง น้ําในกวานพะเยาเนาเสีย มีการบุกรุกกวานพะเยา
จากชาวบานและนายทุน รวมทั้งการพัฒนากวานพะเยาของรัฐ
ที่ไมตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศ ชาวประมงรอบ
กวานพะเยา จํานวน 12 ชุมชน จึงไดรวมกันวิเคราะหปญหา 
หาแนวทางแกไขปญหา โดยทํากิจกรรมฟนฟูกวานพะเยา เชน 
การสืบชะตากวานพะเยา การปลอยปลา การจัดทําเขตอนุรักษ
พันธุปลาในกวานพะเยา เปนตน 

ป พ.ศ.2540 เครอืขายลุมนํ้าลาว-ยวน แมน้าํลาวและแมน้าํยวนเปนแมน้าํ
สาขาของแมน้าํอิง มตีนนํ้าบริเวณอาํเภอเชยีงคํา จงัหวดัพะเยา 
เครือขายลุมนํ้าลาว-ยวน เกิดข้ึนจากสถานการณภัยแลง ฝนไมตก
ตามฤดูกาล พนัธุปลาลดลงและเกิดน้าํทวมใหญในเมืองเชียงคํา
ในป พ.ศ.2538 กอปรกับการที่กรมชลประทานจะทําโครงการ
ผันน้ํา กก อิง นาน ซึ่งจะมีผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอม
ในบริเวณอําเภอจุน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เครือขายฯ 

จึงเกิดขึ้นเพ่ือรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของโครงการผันน้ํา กก อิง นาน โดยมีการ
ทํากิจกรรมการบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การสํารวจปาตนน้ํา 

การจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา การจัดเวทีแลกเปล่ียน

ป พ.ศ.2542 เครือขายชาวประมงกวานพะเยาไดเขารวม เปนเครือขายกบั
ชมรมอนุรักษปาตนน้ํากวานพะเยา ภายใตชมรมอนุรักษปา
ตนนํ้ากวานพะเยา โดยมีการทํากิจกรรมการอนุรักษและฟนฟู
ปาตนน้ํากวานพะเยา เชน การสืบชะตากวานพะเยา การบวช

ปาตนน้าํกวานพะเยา การเลีย้งผีขนุน้าํ การกาํหนดเขตปาชมุชน 

เปนตน
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ช�วงระยะเวลา เหตุการณ�
ป พ.ศ.2542
(ตอ)

กลุมฮกัแมน้าํองิ อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ไดกอตวัขึน้เพือ่
ศึกษาปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น และสราง
เครือขายความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนถึงการติดตามความเคล่ือนไหวของโครงการผันน้ํา 
กก อิง นาน นอกจากน้ันไดจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลาเปน
แหงแรกของอําเภอเทิง ในเดือนมีนาคม ป 2542

ป พ.ศ.2543 เครือขายลุมนํ้าอิงตอนลาง ไดกอตัวขึ้นหลังจากท่ีไดมีการ
ศกึษาขอมลูการพฒันาพืน้ทีลุ่มน้าํโดยรฐั และการศึกษารูปแบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในลุมน้ํานานโดย
องคกรชุมชนรวมกับโครงการแมน้ําและชุมชน ไดกอตั้งชมรม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําอิงตอนปลาย เพื่อดําเนิน
กจิกรรมในการอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติในลุมน้าํองิ 
ในพ้ืนท่ีอําเภอเทิง อําเภอขุนตาล อําเภอเวียงแกนและอําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เชน การสํารวจแมน้ําอิง การจัดทํา
ปาชมุชน การจดัทาํเขตอนรุกัษพนัธุปลาในแมน้าํองิ การจดัการ
พื้นที่ชุมน้ํา เปนตน

ชมรมชาวประมงพ้ืนบาน 4 ชุมชน เปนองคกรชาวบาน

ที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของชาวประมงกวานพะเยาใน 

4 ชมุชนเขตเมอืง ไดแก ชมุชนรองไฮ ชมุชนแมต๋าํเมืองชมุ ชมุชน

ประตูประสาท และชุมชนวัดบุญยืน ทั้ง 4 ชุมชนดังกลาวเปน
ชุมชนชาวประมงที่อยูในเขตอนุรักษที่ไดรับผลกระทบจากการ
ทําประมงในเขตอนุรักษในกวานพะเยา (เขต 1) ของกรมประมง 

ซึ่งผิดกฎหมายของกรมประมง โดยชาวบานจะถูกจับดําเนินคดี 

ยึดเรือและเคร่ืองมือในการทําประมงบอยครั้ง จึงไดรวมตัวกัน
เพื่อเรียกรองใหมีการแกไขเขตอนุรักษดังกลาวจากกรมประมง

การจัดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําในกวานพะเยา และการ
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วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

ช�วงระยะเวลา เหตุการณ�
ป พ.ศ.2543
(ตอ)

ปลอยปลาลงในกวานพะเยา ซึ่งตอมาไดมีการประกาศเขต
อนุรักษพันธุปลาของหมูบานรอบกวานพะเยาเพ่ิมเติมเปน 
14 ชุมชน

ป พ.ศ.2544 กลุมลุมน้ําอิงตอนกลาง เปนการรวมตัวของชุมชนที่อยูใน
ลุมน้าํองิตอนกลางตัง้แตหลงัประตรูะบายน้าํกวานพะเยา ชมุชน
บริเวณอําเภอภูกามยาว อําเภอดอกคําใต อําเภอจุนและตําบล
อางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งประสบกับปญหา
พันธุปลาในแมน้ําอิงลดลง เนื่องจากการใชเครื่องมือจับปลา
ที่ผิดวิธี การท้ิงขยะและปลอยนํ้าเสียลงสูแมน้ํา รวมท้ังปญหา
น้ําไมพอเพียงในฤดูแลงและนํ้าทวมในฤดูฝน เนื่องจากระบบ
การจัดการน้ํากวานพะเยาของสถานีประมงจังหวัดพะเยา
ที่ไมเหมาะสม เพื่อรวมกันศึกษาขอมูลพื้นฐานของลุมน้ําอิง
ตอนกลาง โดยการจัดเวทีวิเคราะหปญหา การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมอื่นๆ เพื่อหาแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป

ป พ.ศ.2545 กอต้ังเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ลุมนํ้าโขง-ลานนา โดยสนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของเครือขายลุมน้ําอิงตอนลางใน

อําเภอขุนตาน และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ป พ.ศ.2548 เครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ลุมนํ้าโขง-ลานนา รวมกับมูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา ดําเนินงาน
ภายใตโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
(สปารค) ไดทํางานวิจัยจาวบานรวมกับชาวบานบานมวงชุม 

ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําบานมวงชุม และไดพิมพหนังสือเผยแพร เรื่อง 

“หาอยู หากิน : วิถีชาวบานลุมน้ําอิงตอนปลายในพื้นที่ชุมน้ํา”
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วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

ช�วงระยะเวลา เหตุการณ�
ป พ.ศ.2550 นายธนเษก อัศวานุวัตร ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ในสมัย

นั้นไดจัดทําโครงการกูวัดติโลกอารามใตกวานพะเยา เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
เปนศูนยรวมขอมูลทางประวัติศาสตร การอนุรักษและเรียนรู
โบราณสถานตลอดจนจะผลักดันใหเปนมรดกโลกตอไป และ
ปลุกจติสาํนกึใหเกิดการอนรุกัษสิง่แวดลอมกวานพะเยา โดยจะ
จัดทําเปนพื้นที่อภัยทานหรือเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ํา ตลอดจน
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหงใหมที่จะทําใหมีการ
กระจายรายไดใหกับประชาชนท่ีประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เมื่อพิจารณาถึงในบริบทของ
การแผนงานหรือมาตรการตางๆ ที่จะสงเสริมการทองเที่ยว 
พบวายังขาดรายละเอียดตางๆ อยางมาก เชน การจัดระเบียบ
การบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแก รูปแบบและ
การบริการนักทองเท่ียว รานขายสินคาและบริการในโครงการ 
การปองกัน ปญหามลพิษตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในกวานพะเยา 

โดยเฉพาะนํ้าเสีย การปองกันหรือดูแลรักษาสภาพของโบราณ

สถานที่ขุดขึ้นมา ตลอดจนการวิเคราะหความเสี่ยงและความ
คุมทุนในการดําเนินการ ประกอบกับยังไมมีการพิจารณา
แผนงานเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววัดติโลกอารามในกวาน

พะเยาโดยเชิญภาคสวนตางๆ กลุมบุคคล และบุคคลท่ีมีสวนได

สวนเสยี โครงการนีม้กีระแสการแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกตางกนั

อยางมากมาย ทั้งฝายที่มีทาทีเห็นตามกับฝายที่มีทาทีเห็น
ตางกับการดําเนินโครงการ  ตอมาโครงการน้ีไดถูกยกเลิก
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วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

ช�วงระยะเวลา เหตุการณ�
ป พ.ศ.2550
(ตอ)

เนื่องจากใชงบประมาณจํานวนมาก ปจจุบันไดมีการบูรณะ
สนัธาตุบวกส่ีแจง มกีารต้ังฐานบุษบกดวยอิฐดินเผา และอัญเชิญ
พระพุทธรูปหินทรายจากวัดศรีอุโมงคคํามาประดิษฐานไว
บนฐานบุษบกบริเวณลานอิฐดินเผาซ่ึงสรางข้ึนมาเหนือน้ํา 
ในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  และวันอาสาฬหบูชา  มีการ
เวยีนเทยีนกลางน้าํทีว่ดัติโลกอาราม สนบัสนนุโดยการทองเทีย่ว
แหงประเทศไทย

ป พ.ศ.2553 กอเกิดโครงการลุมน้ําภาคเหนือ เพื่อเชื่อมรอยเครือขาย
ลุมนํ้าอิง ตอนบน กลาง ลาง และนําเสนอแนวคิดการกอต้ัง
สภาประชาชนลุมน้ําอิง

ใน พ.ศ.2554 เครือขายลุมน้ําอิง รวมกับเครือขายอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง-ลานนา และสมาคมแมน้ํา
เพ่ือชีวิต ไดจัดการประชุมเครือขายลุมนํ้าอิงท่ีวัดบานปางมดแดง 
ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยไดมีการ
นําเสนอแนวคิดสภาประชาชนลุมน้ําอิง ตอมาในวันที่ 23-24 

พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยเรียนรูบานงามเมือง ตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไดมีการประชุมหารือแนวทาง
การจัดตั้งสภาประชาชนลุมนํ้าอิง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นในการจัดการ

ลุมน้ําอิง เพื่อรวมกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการจัดการ

ลุมน้ําของชุมชนทองถ่ิน และเพื่อสรางเครือขายการเรียนรู 
และขยายพ้ืนท่ีรูปธรรมของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุมน้ําอิงและลุมน้ําสาขา
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วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

ช�วงระยะเวลา เหตุการณ�
ป พ.ศ.2556 กํานัน ผูใหญบาน และผูนําชุมชนท้ัง 9 อําเภอในจังหวัด

พะเยากวา 500 คนชุมนุมที่ศูนยราชการจังหวัดพะเยา เพื่อ
ยื่นหนังสือถึงนายชูชาติ กีฬาแปง ผูวาราชการจังหวัด ทวงถาม
ความคืบหนากรณีเอกชนบุกรุกที่สาธารณะกอสรางอาคาร
โดยมิชอบบนพื้นที่กวานพะเยา ซึ่งเรื่องดังกลาวถือวาเปนการ
ฝาฝนตอประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกําหนด
หลักเกณฑการใชประโยชนในทรพัยสนิ เพือ่ประโยชนในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดพะเยา 2555 รวมทั้ง
ไดรองเรียนบริษัท โกลบอล เฮาส จํากัด วาจางผูรับเหมาถมดิน 
และออกโฉนดทับพื้นที่กวานพะเยา จํานวน 18 ไร เพื่อกอสราง
อาคารจําหนายวสัดุกอสรางครบวงจร บรเิวณขางสะพานขุนเดช 
ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยทางจังหวัด
ไดทําเรื่องเพิกถอนโฉนดท่ีดินที่ออกโดยมิชอบ และรุกลํ้าเขต
กวานพะเยา สวนเร่ืองการอนุญาตกอสรางอาคารชุด และโรงแรม
ริมกวานพะเยาน้ันเปนอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2 แหง คือ เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลตําบลบานตอม

การประชุมของสภาประชาชนลุมน้ําอิง โดยมีสมาชิกคือ 

เครือขายอนุรักษและพัฒนาปาตนน้ํากวานพะเยา เครือขาย
ลุมน้าํอิงตอนกลาง เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกพะเยา ชมรม
ตกปลากวานพะเยา เครือขายชาวประมงพ้ืนบานกวานพะเยา 
เครือขายทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพะเยา เครือขายอนุรักษ

ลุมน้าํองิตอนปลาย กลุมคนรุนใหม จงัหวดัพะเยา และเครอืขาย

แมญิงพะเยา ดําเนินงานภายใตกรรมการสภาประชาชนลุมนํ้าอิง 
และกองเลขานุการสภาประชาชนลุมน้าํอิงทีม่าจากการรวมกลุม
ขององคกรพัฒนาเอกชนจากสมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต เครือขาย
ลุมน้ําภาคเหนือ และเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมลุมน้ําโขง-ลานนา
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วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

ช�วงระยะเวลา เหตุการณ�
ป พ.ศ.2557 สมาคมแมน้ําเพ่ือชีวิต (Living River Siam) องคกรพัฒนา

เอกชนในจังหวัดเชียงใหม ไดลงพ้ืนที่เก็บขอมูลพื้นฐานของ
เขตอนุรักษในลุมน้ําอิง ทั้งหมด 62 แหง ในจังหวัดพะเยา และ
จังหวัดเชียงราย 

ป พ.ศ.2558 สภาประชาชนลุมน้ําอิง รวมกับแผนงานประเทศไทย 
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา (RECOFTC) และ
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ไดพัฒนาโครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายทองถ่ิน
และหนวยงานทองถ่ิน เพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางย่ังยืน 
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (อียู) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขาย
ทองถิน่ในการจดัการลุมน้าํองิอยางยัง่ยนื ผานการเพิม่ศกัยภาพ 
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวาง
เครือขายทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และ
การพัฒนาระบบฐานความรูแบบบูรณาการ ดําเนินงานในพื้นที่
เปาหมาย 11 ชุมชนในลุมน้ําอิง 





4
หลักการและความสําคัญของเขตอนุรักษพันธุปลา 
(Fish Conservation Zone-FCZ)

เขตอนุรกัษพนัธุปลา ถาเรยีกเปนภาษาของชาวบานเรยีกวา วงัปลา วงัสงวน 
คนในชุมชนไดกําหนดเขตอนุรักษจากบริเวณนํ้าลึกที่มีปลา และสัตวน้ําตางๆ 

มาอาศัยอยูในกวานพะเยา แมน้ําอิง บวก หลง หนองน้ํา รองน้ํา บางแหงที่ตื้นเขิน
ไดมีการขุดใหลึกขึ้น เพื่อใหปลาไดเขามาอาศัยอยู ในการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
อนุรักษพันธุปลาของชุมชนในลุมน้ําอิง เกิดขึ้นมาจากการระดมความคิดเห็นของ

คนในชุมชนเปนผูกําหนด ไดแก ทําเขตอนุรักษทั้งหนองน้ํา ทําเขตอนุรักษพันธุปลา

ในแมน้าํอิงสายหลัก และแมน้าํสาขาท่ีมคีวามยาวประมาณ 300-500 เมตร ทีต่ัง้ของ

เขตอนุรักษจะอยูบริเวณหนาวัด หลังวัด หรือในบริเวณที่มีลักษณะเปนรองน้ําที่มี
น้ําลึกเพียงพอที่จะเปนที่อยูอาศัยและวางไขของปลา และสัตวน้ําตางๆ ได รวมทั้ง
เปนหนองนํ้าที่อยูในบริเวณทุงนาและปาชุมน้ํา โดยมีการกําหนดกฎระเบียบในการ

ควบคุมท่ีมาจากคนในชุมชน ทั้งนี้อยูภายใตหลักการจากการอนุรักษไวเพื่อใช
ประโยชนสวนรวม โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน ดังนี้

เขตอนุรกัษ�พนัธุ�ปลา
ในลุมนํ้าอิง : 

รูปแบบและการจัดการ
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1. การกาํหนดพืน้ทีใ่ชสอย และพืน้ทีอ่นรุกัษ ทาํใหเกดิการใชประโยชนและ
การอนุรักษอยางสมดุล

2. การสรางกฎระเบียบของชุมชนผานการประชุมรวมกันของคนในชุมชน 
เพื่อรวมกันกําหนดมาตรการในการจัดการ การใชประโยชน กฎระเบียบ และ
บทลงโทษ 

3. การจัดการเชิงโครงสราง  เชน มีองคกรชุมชนหรือกลุมผูรับผิดชอบ 
การสรางเครอืขายความรวมมอืของชมุชน ชมุชน-ทองถิน่-รฐั เพือ่ใหเกดิการบรหิาร
จัดการในรูปแบบคณะกรรมการ

4. การจดัการผลประโยชน เชน การทองเทีย่วพกัผอนหยอนใจ การจบัปลา
และสตัวน้าํอืน่ๆ การจาํหนายอาหารปลา เพือ่ใหเกิดความเปนธรรมแกคนในชมุชน

5. การสรางจิตสํานึกของประชาชนในพื้นที่  เชน เวทีประชาคมอนุรักษ
พนัธุสตัวน้าํ การเขาคายเยาวชน การถายทอดแนวคดิทีด่ใีหแกเยาวชนผานกจิกรรม
การเขาคายอนุรักษ

6. การนําเอาวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมความเช่ือ ศาสนามาประยุกตใช
ในการอนุรักษพันธุปลา

7. การเผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรมการอนุรักษของชุมชนสูสาธารณะ

ในรูปแบบตางๆ เชน จัดนิทรรศการ จัดพิมพหนังสือ โปสเตอร 
การกอเกิดของเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมน้ําอิง เริ่มมาจากการที่ปลาและ

สัตวน้ําลดลง บางชนิดสูญพันธุ คนในชุมชนจึงรวมกันคิดแกไขปญหา โดยการ

หนุนเสริมจากหนวยงานภายนอกที่พาไปแลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดูงาน จนเกิด

แนวคดิทีก่ลบัมาทาํในหมูบานของตนเอง โดยการมสีวนรวมของคนในชมุชนในการ

กําหนดขอบเขตในการอนุรักษ กฎระเบียบ บทลงโทษ คณะกรรมการ และกิจกรรม 
เชน การเก็บขอมูลพันธุปลาทองถ่ิน การปลอยปลา เพาะพันธุปลา สืบชะตาแมน้ํา 
ทําแนวกันตลิ่งพัง การนําเอาวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ ศาสนา

มาประยุกตใชในการอนุรกัษพนัธุปลา เปนตน อยางไรก็ตาม ถงึแมวาจะมีการกําหนด
กฎระเบียบจากชุมชน แตก็ยังพบวาในบางชุมชนมีการฝาฝนลักลอบจับปลาในเขต

อนุรักษโดยคนในชุมชน และคนนอกชุมชน เชน การลักลอบระเบิดปลานอกเขต
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อนุรกัษของหมูบาน การลกัลอบจบัปลาในพืน้ทีอ่นรุกัษตอนกลางคนื ซึง่ชมุชนไดใช
มาตรการทางสังคมในการแกไขปญหาดังกลาว

พัฒนาการในการจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมนํ้าอิง 

ตั้งแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา จากปญหากรณีของการเกิดวิกฤติน้ําแหง 
เนื่องจากการบุกรุกปาบนดอยและปาริมน้ําเพ่ือทําการเกษตร สงผลใหพันธุปลา
ลดลง สรางความเดือดรอนใหคนในหมูบาน การสูญเสียรายไดจากอาชีพประมง 
ประกอบกับสถานการณของโครงการพัฒนาขนาดใหญตางๆ และการบังคับ
ใชกฎหมายประมงอยางเครงครัด ไดสงผลกระทบตอชุมชนประมงมากข้ึนเรื่อยๆ 

ชุมชนตางๆ ในลุมนํ้าอิงทั้งในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย จึงเริ่ม
ปรับตัว หลายชุมชนจัดตั้งเปนกลุมเพ่ืออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติรอบๆ 
หมูบานของตนเอง กิจกรรมท่ีเห็นไดชัดเจนและเปนรูปธรรมคือ การทําเขตอนุรักษ
พนัธุปลาโดยชุมชนในลุมน้าํอิง มเีปาหมายเพ่ือเพ่ิมจาํนวนปลาในลํานํ้าอิง และแกไข
กรณีพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐกับชาวบานในพื้นที่กวานพะเยา การจัดการ
เขตอนุรักษพันธุปลาในลุมน้ําอิง มีดังตอไปน้ี

ลุมน้ําอิงพื้นที่ตอนบน : เขตอนุรักษพันธุปลาในกวานพะเยา
ป 2492 กรมประมงไดออกกฎหมายควบคุมการใชประโยชนจากกวานพะเยา 

โดยแบงพื้นที่กวานพะเยาออกเปน 2 เขต ในเขตที่ 1 เปนเขตอนุรักษหามทํา

การประมงทุกชนิด และเขตท่ี 2 เปนเขตท่ีอนุญาตใหทําประมงโดยใชเคร่ืองมือ
ตามที่กําหนดและนอกฤดูวางไข

ป 2543 ชมรมชาวประมงพ้ืนบานคือองคกรชาวบานท่ีเกิดขึ้นจากการ

รวมตัวกันของชาวประมงกวานพะเยาใน 4 ชุมชนเขตเมือง ไดแก ชุมชนรองไฮ 
ชุมชนแมต๋ําเมืองชุม ชุมชนประตูประสาท และชุมชนวัดบุญยืน ทั้ง 4 ชุมชนเปน

ชาวประมงท่ีอยูในเขตประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษกวานพะเยา เขต 1 ของกรมประมง 
ที่หามทําการประมงทุกชนิด
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ป 2539-2542 หนวยงานอนุรักษทรัพยากรประมงเขาจับกุมดําเนินคดี 
ยึดเรือและเครื่องมือในการทําประมงของชาวบานจากทั้ง 4 ชุมชนอยูบอยครั้ง 
ชาวบานจึงไดรวมตัวกันเพื่อเรียกรองใหมีการทบทวนแกไขปญหาดังกลาวให
สอดคลองกับสถานการณและวิถีชีวิตของชุมชน เพราะชาวบานไมมีทางเลือก
ในการทําอาชีพประมงและสูญเสียเคร่ืองมือหาปลา จึงเปนขอเสนอของชุมชน
จะจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลาในบริเวณพ้ืนที่ของหมูบานในกวานพะเยา เพื่อ
รับประกันเร่ืองของการไมทําลายชนิดพันธุปลาใหลดลงและจะรวมดูแลพ้ืนที่ใหเปน
พื้นที่ขยายพันธุของปลาและสัตวน้ํา เพื่อยุติกรณีพิพาทการจับกุมและทําลาย
เครือ่งมอืประมง ใหชาวบานสามารถหาปลาในเขตพืน้ทีร่อบๆ ชมุชนไดเหมอืนเดมิ 
และใหกรมประมงชวยสนับสนุนพันธุปลาและอุปกรณอื่นๆ ในการจัดทําแนวเขต
พื้นท่ีอนุรักษพันธุปลา จึงเปนขอตกลงรวมกันของชาวบาน กรมประมง และจังหวัด
พะเยา ไดดาํเนินตามแนวทางขอเสนอดังกลาวรวมกัน ซึง่ตอมาในปเดียวกันไดมกีาร
ประกาศเขตอนุรักษพันธุปลาของหมูบานรอบกวานพะเยา เพิ่มเติมเปน 14 ชุมชน 
ในนาม ชมรมประมงพ้ืนบานกวานพะเยา 

ชาวบานรวมกันกําหนดพื้นที่ในการทําเขตอนุรักษพันธุปลา โดยกําหนดเอา
พืน้ท่ีทาเรอืหรอืทีจ่อดเรอืของแตละบานเปนเขตอนรุกัษพนัธุปลา เพราะงายในการ

ดูแลรักษาและเปนพื้นที่สวนกลางของหมูบานและชาวประมงไดใชพื้นที่รวมกัน 
มกีารจดัทําขอกาํหนด กฎระเบียบและบทลงโทษ หากมผีูฝาฝน และจดัตัง้กรรมการ
ทีม่ตีวัแทนจากชาวประมง กรรมการหมูบาน เปนตวัแทนดูแลพืน้ทีร่วมกบัเจาหนาที่

กรมประมง ในระยะแรกชาวบานใชไมไผปกเปนแนวเสาและแนวรั้วเพื่อกําหนด

อาณาเขตที่ชัดเจน และปองกันบัวลอย หรือผักตบชวาไหลเขามาในเขตอนุรักษ 
สวนใหญจะกาํหนดพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษประมาณ 20-50 ไร ตามสภาพของแตละหมูบาน 
มีการจัดกิจกรรมการปลอยลูกปลา ทําพิธีสืบชะตาแมน้ํา เก็บขยะรอบบริเวณ 
ทาํกจิกรรมตอเนือ่งทกุป ตอมากรมประมงรวมกบัจังหวดัพะเยาทาํโครงการสนบัสนนุ

ชุมชนท่ีมีเขตอนุรักษใหทํากิจกรรมเลี้ยงลูกปลาในกระชัง เมื่อลูกปลาตัวโตไดขนาด

ก็ปลอยลงสูกวานพะเยา โดยทางกรมประมงและจังหวัดพะเยา สนับสนุนกระชัง 
อาหารและอุปกรณอืน่ๆ ทัง้หมด ชาวบานทาํหนาทีใ่หอาหารและดแูล ปจจบุนัมเีขต
อนุรักษพันธุปลาของชุมชนรอบกวานพะเยาทั้งหมด 17 หมูบาน
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พื้นท่ีลุมน้ําอิงตอนกลาง : เขตอนุรักษพันธุปลาหนาวัดในแมน้ําอิง 
และพื้นที่ชุมน้ํา 

พื้นที่ตอนกลางของแมน้ําอิง ถือไดวามีการทํางานของชาวบานในดาน
การอนุรักษพันธุปลาหลายจุดเชนบานปางมดแดง อําเภอเชียงคํา บานเวียงลอ 
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา บานวังผา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย โดยพื้นท่ี
บานเวียงลอและบานวงัผา ชาวบานรวมกับวดัทีม่อีาณาเขตตดิลําน้าํองิ เริม่กจิกรรม
ตามแนวคิดจัดทําเขตอภัยทานหามจับปลาบริเวณวัด จนพัฒนาไปสูเขตอนุรักษ
พันธุปลาแบบถาวร โดยใชความเชื่อทางศาสนาประยุกตใชในงานดานการอนุรักษ

เขตอนุรักษพันธุปลาจากเขตอภัยทานของวัด บานวังผา บานวังศิลา หมู 8 

ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ในป 2542-2543 กอนการประกาศ

เขตอนุรักษพันธุปลาอยางเปนทางการ บริเวณทาน้ําของวัดมีการจับปลาเปน
จํานวนมากเพราะเปนพื้นที่ทําเลน้ําลึกมีปลาเขามาอาศัยเปนจํานวนมาก หลวงพอ
ที่วัดเกิดความกังวลกับการหาปลา จับปลา จึงมีความเห็นของชาวบานประกาศเปน

เขตอภัยทานหามจับปลาบริเวณดังกลาวเพ่ือจะไดเปนที่อยูของปลาและขยายพันธุ

เพ่ิมขึน้โดยกาํหนดเขตระยะ 100 เมตร จนถงึป 2552 หมูบานรวมกบัเทศบาลจดัพธิี

สืบชะตาแมน้ําประกาศเขตอนุรักษพันธุปลาอยางเปนทางการโดยมีกฎระเบียบ
ในการดูแล คือ หามจับปลาทุกชนิด ฝาฝนปรับ 500-10,000 บาท
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นอกจากน้ันในสวนของพ้ืนที่ชุมน้ําที่อยูในความดูแลของชุมชน ถือเปน
หนองนํ้าสาธารณะ ชาวบานจะชวยกันดูแลรักษา โดยคณะกรรมการหมูบานและ
มีการตั้งกฎระเบียบ มีการหามใชเครื่องมือจับปลาผิดประเภท ในการจัดการ
บางชุมชนจัดการประมูล เพือ่ใหคนในชุมชนและนอกชุมชนเขามาจับสตัวน้าํ รวมถึง
การเกบ็เงนิตามลกัษณะของเครือ่งมอืทีใ่ชทาํการประมง โดยเปดทาํการประมงปละ 
1 ครั้ง เงินท่ีไดจะนําเปนกองทุนสํารอง เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมสวนรวมของ
ชุมชน เชน รองกุม บานสันตนผ้ึง ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
กรรมการหมูบานไดจัดใหมีการประมูลจับปลาและนําเงินเขากองทุนหมูบานและ
ที่บานนํ้าแพร ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีหนองน้ําสาธารณะ
ทั้งหมด 7 แหง ชุมชนไดเลือกหนองน้ํา 1 แหง ไวสําหรับทําการประมูลจับปลา 
บานปางมดแดง ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา กําหนดเขตอนุรักษ
พันธุปลาแบบถาวรในลําน้ําอิงหนึ่งจุด และอีกหนึ่งจุดประมูลจับปลา เพื่อนํารายได
ไปใชประโยชนในกิจกรรมสวนรวมของชุมชน รวมทั้งการกําหนดกฎระเบียบในการ
หาปลา เชน หามใชระเบิด สารพิษ และช็อตดวยไฟฟา ในบางชุมชนไดกําหนดเขต
บางสวนของหนองเปนเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําหรือนกน้ํา

นอกจากพื้นที่เขตอนุรักษ เขตอภัยทาน บริเวณทาน้ําของวัดแลวลุมน้ําอิง

ตอนกลางยงัมีกรณทีีช่มุชนออกไปดงูานการจดัการเขตอนรุกัษพนัธปลาจากจงัหวดั
นานแลวกลับมาปรับใชทดลองทําในพื้นที่ของหมูบานจนทําไดสําเร็จ หรือการไป
ดงูานของหมูบานในลุมนํ้าองิดวยกันเอง เชน ชาวบานแมพงุ อาํเภอปาแดด จงัหวดั

เชียงราย ไปดูงานของบานเวียงลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยาท่ีทําสําเร็จแลวกลับไป

ทําในหมูบานตนเอง ทําใหเห็นพัฒนาการของการขยายแนวคิดในลุมน้ําเดียวกัน
และเริม่เชือ่มรอยเปนเครอืขายมากขึน้ผานการเชญิเขารวมกจิกรรมของแตละหมูบาน 
ตามงานประเพณ ีหรอืกิจกรรมดานการอนุรกัษตางๆ ปจจบุนัมเีขตอนรุกัษพนัธุปลา
ในพื้นท่ีตอนกลาง 28 หมูบาน
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พ้ืนท่ีลุมนํ้าอิงตอนลาง : เขตอนุรักษพันธุปลาในแมนํ้าอิง หนองนํ้า 
และปาชุมน้ํา

การทําประมงท่ีผิดวิธีสงผลใหเกิดวิกฤตของการลดจํานวนลงของปลาหลายชนิด 
ลุมน้าํอิงตอนลางถือไดวามคีวามหลากหลายของจาํนวนและชนดิพนัธุปลามากทีส่ดุ
ของลุมน้ําเพราะเปนพื้นท่ีรอยตอของแมน้ําโขงและดวยสภาพพ้ืนท่ีลํานํ้าชวงปลาย
ที่มีความคดโคง มีวัง คุงน้ํา พื้นที่ปาริมน้ํา หนองน้ําจํานวนมาก จึงมีปลาเปน
จํานวนมาก ดวยการทําประมงที่ผิดวิธี เชน การระเบิดปลา ซอตปลา รวมถึง
การบุกรุกพื้นที่ปาริมน้ํา หนองนํ้า ทําใหพันธุปลาลดลงจนถึงขั้นวิกฤติ

ป 2543 โครงการแมน้ําและชุมชนท่ีทํางานอยูในพ้ืนท่ีรวมกับชาวบาน 
ในอําเภอเทิง ขนุตาล เชยีงของ และเวียงแกน จงัหวัดเชียงราย ไดกอตัง้ชมรมอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าอิง เพื่อดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติในลุมน้ําอิง ชวงแรกของการทํางาน คือ การออกไปดูงานเขตอนุรักษ
พันธุปลาในจังหวัดนาน และการจัดการปาตนน้ําบานต๋ําในจังหวัดพะเยา

จังหวัดนานถือไดวาเปนพื้นที่ตนแบบของการจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา
ในลุมน้าํนาน และเปนพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูวธิกีารจดัการเขตอนรุกัษพนัธุปลาของ
พี่นองในลุมน้ําอิง ชาวบานในลุมน้ําอิงตอนกลางและตอนลาง นําโดยแกนนํา

ชาวบานบานเวียงใต อําเภอเทิง ชาวบานนํ้าแพรและบานงามเมือง อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย ไดไปศึกษาดูงานจากชาวบานนาหนุน บานดอนแกว และบานดอนมูล 
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน หลังจากการดูงานตัวแทนชาวบานไดนําสิ่งที่เรียนรู

กลับมาพูดคุยใหกับคนในชุมชน จึงมีการจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลาในหมูบาน

ของตนเอง ซึ่งเขตอนุรักษพันธุปลาแหงแรกของอําเภอเทิง คือ บานเวียงใต 
ไดประกาศเขตอนุรักษพันธุและประกอบพิธีสืบชะตาแมน้ําในเดือนมีนาคม 2542 
หลังจากน้ันก็มีหมูบานตางๆ ทยอยประกาศจัดต้ังเขตอนุรักษพันธุปลา เชน 
บานงามเมือง บานมวงชุม บานนํ้าแพร และบานปากอิง ตามลําดับ รวมไปถึง

การจัดทําการอนุรักษปาริมน้ําและปาบนดอย โดยมีกฎระเบียบของชุมชนที่รวมกัน

กาํหนดขึ้น
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การขยายผลสูหมูบานอ่ืนๆ หลังจากท่ีบานเวียงใต บานงามเมือง บานนํ้าแพร 
บานมวงชุม และบานปากอิง ทําเขตอนุรักษพันธุปลาแบบถาวร หามจับปลาในเขต
อนุรักษโดยเด็ดขาด ผานไป 2-3 ป เห็นผลเชิงประจักษมากขึ้น จํานวนปลาเพิ่ม
มากขึ้น ปาริมนํ้าเร่ิมฟนตัว เมื่อเกิดผลสําเร็จไดอยางชัดเจน ชุมชนอ่ืนๆ รอบขาง
ไดเขามาศึกษาเรียนรูและนําแนวคิดแนวทางไปทําในหมูบานตนเอง จากการสํารวจ
ในป 2549 พบการเพิ่มขึ้นของเขตอนุรักษพันธุปลาในลําน้ําอิงตอนลางจาก
อาํเภอเทงิไปถงึปากแมน้าํทีไ่หลลงแมน้าํโขงทัง้หมด 19 แหง ทาํใหเหน็วาการตืน่ตวั
ตองานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติไดกระจายแนวคิดไปอยางกวางขวางและ
มีพื้นท่ีรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งแตละชุมชนที่จัดทําเขตอนุรักษพันธุปลาก็ปรับการจัดการ
ใหสอดคลองกับชุมชนของตนเอง ซึ่งพื้นที่เขตอนุรักษพันธุปลาของแตละหมูบาน
มีทั้งท่ีอยูในลําน้ําอิงและพ้ืนหนองนํ้าสาธารณะของหมูบาน ปจจุบันมีเขตอนุรักษ
พันธุปลาในพ้ืนท่ีตอนลาง 17 หมูบาน

รูปแบบการจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมนํ้าอิง

การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมน้ําอิง แบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาแบบถาวร เปนลักษณะ

การจัดการเขตอนุรักษแบบหามจับปลา และสัตวน้ําในพื้นที่เขตอนุรักษโดยเด็ดขาด 
มีทั้งหมด 37 ชุมชน

รปูแบบที ่2 การจดัการเขตอนรุกัษพนัธุปลากึง่ถาวรแบบประมลู เปนลักษณะ

การจดัการเขตอนรุกัษแบบเปดใหชาวบานในชมุชน และคนภายนอกชมุชนมาประมลู

หาปลาในเขตอนุรักษ ภายใน 1 เดือน โดยกําหนดการประมูลทุก 3-5 ป เงินรายได

ที่เกิดจากการประมูลจะนําไปใชเพื่อประโยชนของชุมชนโดยสวนรวมในดานตางๆ 
มีทั้งหมด 13 ชุมชน

รูปแบบที่ 3 การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลากึ่งถาวรแบบขายบัตร เปน

ลักษณะการจัดการเขตอนุรักษแบบเปดใหชาวบานทั่วไปซื้อบัตรลงหาปลาในเขต
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อนุรักษ 1 วัน โดยจะกําหนดการขายบัตรทุก 1-2 ป มีเงินรายไดที่เกิดจากการ
ขายบัตร จะนําไปใชเพื่อประโยชนของชุมชนโดยสวนรวมในดานตางๆ ทั้งหมด 
11 ชุมชน

รูปแบบท่ี 4 การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาก่ึงถาวรแบบใหชุมชนหาเอง 
เปนลักษณะการจัดการเขตอนุรักษแบบเปดใหเฉพาะคนชุมชนไดลงหาปลา
ในเขตอนุรักษเพียง 1 วัน ตอ 1 ป มีเพียง 1 ชุมชน

กรณีตัวอยางการจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมนํ้าอิง 
4 รูปแบบ

การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาแบบถาวร : บานปากอิงใต หมู 16 
ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จุดเร่ิมตนของการจัดตั้งเขตอนุรักษพันธุปลา ในป 2546 กรรมการหมูบาน
ไดเดินทางไปดูงานเขตอนุรักษพันธุปลาบานดอนแกว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
กลับจากการดูงาน ชาวบานจัดประชุมชี้แจงสิ่งที่ไดเรียนรูใหชาวบานฟงและทํา

ประชาคม ชาวบานมมีตริวมกันใหจดัทาํเขตอนุรกัษพนัธุปลา เริม่ประกาศเขตอนรุกัษ

ในป 2547 โดยกําหนดพื้นที่ปากแมน้ําอิงยาวเขาไปในลําน้ําความยาว 200 เปน

เขตอนุรักษพันธุปลา ในครั้งน้ันไดจัดกิจกรรมทําพิธีสืบชะตาแมน้ํา ขึงเชือกทํา

สญัลกัษณกาํหนดเขต ปกปายขอบงัคบั ทาํหนังสอืถงึผูใหญบานหมูบานรอบๆ และ
ประกาศเสียงตามสายใหชาวบานทราบถึงการดําเนินการเขตอนุรักษของบาน
ปากอิง โดยกฎระเบียบหามจับสัตวน้ําในเขตอนุรักษโดยเด็ดขาด หากฝาฝน ครั้งที่ 

1 ตักเตือน ครั้งที่ 2 ปรับ 1,000-2,000 บาท 

หลังการประกาศเขตอนุรักษได 1 ป เห็นการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน

มากข้ึนท้ังจํานวนชนิดพันธุปลาและจํานวนปลาท่ีเพิม่ขึน้ จงึทําใหคนหาปลามีโอกาส
หาปลาไดมากขึ้นจากบริเวณโดยรอบของเขตอนุรักษ โดยชนิดพันธุปลาที่เพิ่มขึ้น
คือ ปลาคาว ปลาเพี้ย ปลาบอก ปลามะแปบ ปลายอน ปลาหวาน และปลาตอง 
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นอกจากน้ันน้ําหนักปลาที่จับแตละตัวไดมีขนาดตัวที่ใหญขึ้น ขายไดราคาแพงมาก 
เชน ราคาซ้ือขายปลาของบานปากอิง ปลาหนังราคากิโลกรัมละ 200-250 บาท 
ปลาเกล็ดกิโลกรัมละ 150-200 บาท โดยจะมีแมคามารับซื้อถึงหมูบาน 

ปญหาอุปสรรคในชวงเริม่ตน ในชวงปแรกของการทาํเขตอนรุกัษมกีารคดัคาน
จากคนในชุมชนที่ไมเห็นดวยบางสวน เนื่องจากคิดวาการกําหนดเขตไดทําใหพื้นที่
หาปลาท่ีดีที่สุดบริเวณปากแมน้ําหายไป ทําใหคนหาปลาขาดโอกาสจับปลา ซึ่งใน
ปแรกมีกรณีปรับผูละเมิดขอตกลง จํานวน 1 ราย ไดคาปรับ 1,000 บาท หลังจากน้ัน
เปนตนมาก็ไมมีการละเมิดเขาไปจับปลาในเขตอนุรักษอีกเลย 

ปจจัยท่ีทําใหชาวบานในหมูบานและพื้นที่ใกลเคียงยอมรับการจัดทํา
เขตอนุรักษพันธุปลาแบบถาวรคือ

1. มีกรรมการที่ดูแลเขตอนุรักษเขมงวดในการเฝาดูแล และชาวบาน
มีสวนรวมในการแจงเบาะแสของผูที่จะละเมิดขอตกลง

2. ไดชี้แจงและประชาสัมพันธใหชุมชนรอบขางทราบ
3. จัดกิจกรรมสืบชะตาแมน้ําและปลอยปลาทุกปอยางตอเนื่อง 
4. ชาวบานเห็นรูปธรรมความสําเร็จเปนเชิงประจักษ มีปลาเพิ่มขึ้น
5. การจัดตั้งกลุมและมีการจัดการกองทุนที่ดี

6. มกีารสนบัสนนุจากหนวยงานทองถิน่ เทศบาลศรดีอนชยั จดังบสนบัสนนุ
กิจกรรมเขตอนุรักษพันธุปลา

7. มีองคกรภาคีเครือขายลุมน้ําอิง

8. การยกระดับความรู กิจกรรมเพาะพันธุลูกปลาของชาวบาน

การจัดต้ังกลุมประมงบานปากอิง
ชมรมคนหาปลาและการจดัการแบบรวมหมู กลุมประมงบานปากองิมสีมาชิก

เปนคนหาปลา จํานวน 12 คน เริ่มกอตั้งเมื่อป 2540 มีขอตกลงรวมกันในชวง

หาปลาเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม รวมเวลา 2 เดือน ทุกคนท่ีหาปลาได
ในแตละวันตองนํามาขายในนามกลุมทั้งหมด โดยจะมีผูจัดการ การขายปลา และ
ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจาย 1 คน คอยจดบันทึกรายไดตลอดระยะเวลาดังกลาว 

เม่ือส้ินสุดเวลาหาปลาชวงเวลาดังกลาว รายไดท้ังหมดท่ีทุกคนหาไดรวมกัน จะถูกแบง
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เปน 13 หุน อยางเทากัน 1 หุนหกัเขาสวนกลางของกลุม (การหักรายไดเขาสวนกลาง
จะเปนไปตามขอตกลงของทุกคนตามรายไดของปนั้นๆ) สวนที่เหลือทุกคนไดเงิน
จากการหาปลาและขายปลาท่ีทกุคนหารวมกันอยางละเทากนั ยกตวัอยางในป 2556 
มรีายไดรวม 120,000 หกัเขาสวนกลางกลุม 9,000 บาท เหลอื 111,000 บาท สมาชิก
ทุกคนไดคนละ 9,250 บาท ซึ่งเงินสวนกลางท่ีเก็บไวจะใชเปนคาใชจายสวนกลาง
ที่ผานการตกลงของสมาชิกตามโอกาสตางๆ ตามกิจกรรมของชุมชน

ความภูมิใจของชุมชนจากกิจกรรมเขตอนุรักษพันธุปลาตอยอดสู
การเพาะลูกปลา

การเพาะขยายพันธุลูกปลาโดยชาวบานบานปากอิง ในป 2550 องคการ
บริหารสวนตําบลศรีดอนชัยไดนําเอากิจกรรมเขตอนุรักษพันธุปลาบรรจุอยูใน
แผนงานขอบัญญัติทองถ่ินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดสนับสนุน
งบประมาณคาเดินทางใหชาวบานปากอิง จํานวน 14 คน เดินทางไปฝกอบรม
ขั้นตอนกระบวนการ เพาะขยายพันธุลูกปลากับเจาหนาที่ประมงจังหวัดเชียงราย
ทีส่ถานีหนองหลวง เปนเวลา 7 วนั เพือ่เรยีนรูขัน้ตอนท้ังหมดของการเพาะพันธุปลา 
หลังจากฝกอบรมเสร็จ ชาวบานรวมทําโครงการเพาะพันธุลูกปลา โดยขอรับ

การสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชน กรมประมง และองคการบริหารสวนตําบล
ศรีดอนชัย หลังไดงบประมาณและอุปกรณ จึงทําการเพาะพันธุลูกปลาแบบเปด

ริมแมน้ําอิง โดยใชพอพันธุแมพันธุจากเขตอนุรักษและจากประมงจังหวัดเชียงราย 

ซึ่งปลาท่ีเพาะพันธุไดคือ ปลากระแห และปลาตะเพียน ใชเวลาดําเนินการ 3 คืน 
4 วัน โดยมีเจาหนาที่ประมงอําเภอ และจังหวัดคอยเปนพี่เล้ียงดูแล สวนการ
ดาํเนนิการขัน้ตอนทัง้หมดชาวบานเปนผูทาํเอง นบัตัง้แตป 2550 เปนตนมากจิกรรม

เพาะพันธุลูกปลาแบบเปด จึงเปนกิจกรรมตอเนื่องประจําปของชาวบาน ป 2553 

เพาะพันธุปลากระแห และตะเพียน ป 2554 เพาะขยายพันธุปลาบอกสรอย ในปนี้

ไดลกูปลาเปนจาํนวนมากเนือ่งจากไดพอแมพนัธุจากธรรมชาตจิงึไดลกูปลาทีแ่ขง็แรง 
ป 2555 เพาะขยายพันธุปลากด และปลาตะเพียนขาว ถือวาเปนความสําเร็จ
อยางมากท่ีสามารถเพาะปลากดไดสําเร็จ ป 2556-2558 เพาะขยายพันธุปลาตะเพียน 

ลูกปลาทั้งหมดท่ีเพาะไดในแตละปจะถูกปลอยคือสูแมน้ําอิงทั้งหมด
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การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาก่ึงถาวรแบบประมูล : บานปางมดแดง 
หมู 9 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

จุดเริ่มตนของเขตอนุรักษพันธุปลา เร่ิมจากโครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา
รวมกับชาวบานปางมดแดง เดินทางไปดูงานบานหาดผาขน บานดอนแกว จังหวัด
นาน เร่ืองการทาํเขตอนุรกัษพนัธุปลา เมือ่ป 2545 กลบัจากดงูานกจ็ดัประชมุปรกึษา
หารือกับชาวบาน มีทั้งกลุมคนท่ีสนับสนุนและกลุมคนคัดคานไมอยากใหทํา 
เนือ่งจากมองวาถาทาํเขตอนรุกัษแลวจะไมมพีืน้ทีห่าปลา ทายทีส่ดุมตทิีป่ระชมุสรปุ
ใหจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา เนื่องดวยเสียงขางมากของชุมชน

พื้นท่ีเขตอนุรักษเปนวังในลําน้ําอิงติดกับหมูบานบริเวณสะพาน มีความยาว
ประมาณ 400 เมตร มีคณะกรรมการ 15 คน ประกอบดวย ผูใหญบาน 1 คน 
ผูชวยผูใหญบาน 3 คน สมาชิก อบต. 2 คน กรรมการคุมบาน 9 คน เปนผูดูแล
โดยมีกฎระเบียบ คือ 1. หามนําเครื่องมือและลักลอบจับปลาเด็ดขาด ถาจับได
ปรับตัวละ 5,000 บาท ครั้งแรกจับไดปรับ 5,000 บาท จับไดครั้งท่ีสองปรับ 
10,000 บาท คณะกรรมการลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษปรับ 10,000 บาททันที 
หลังการประกาศเขตมีการลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ กรรมการสามารถจับได 
2 ครั้ง ทั้ง 2 ครั้ง เปนคนนอกชุมชนที่ไมทราบเรื่อง 

ชวงปแรกและปที่ 2 ชาวบานไดจัดกิจกรรมสืบชะตาแมน้ําและมีกิจกรรม
อยางตอเน่ือง ในปที่ 3 เริ่มเห็นการเปล่ียนแปลงมีปลาในเขตอนุรักษเพิ่มจํานวน

มากข้ึน สงัเกตไดจากชาวบานจบัปลาไดงายขึน้รอบๆ เขตและเห็นปลาข้ึนมาปรากฏ

บนผิวนํ้าเปนจํานวนมาก ทําใหชาวบานท่ีคัดคานในท่ีประชุมเม่ือคร้ังเร่ิมตนเปล่ียนมา
สนับสนุนกิจกรรมการทําเขตอนุรักษพันธุปลา รวมไปถึงการขยายผลความสําเร็จ
ไปสูบานนาเจริญ หมู 6 และหมู 13 ซึ่งเปนหมูบานติดกับบานปางมดแดง หมู 9 

ในป 2548 ทั้งสองหมูบานไดจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา ในลําน้ําอิงความยาว 

600 เมตร และ 400 เมตร ตามลําดับ หลังจากน้ันในป 2557 บานปางมดแดง 
หมู 10 ไดประกาศจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา แหงที่ 4 จากการเห็นผลความสําเร็จ
ของบานปางมดแดง หมู 9

ป 2549 ชุมชนปางมดแดงหมู 9 ไดหารือในที่ประชุมวางแผนการหาทุนเพื่อ

ใชในการพัฒนาหมูบาน ชาวบานมีมติใหเปดการขายบัตรหาปลาในเขตอนุรักษ 
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โดยแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน แตละสวนยาว 200 เมตร ใหชาวบานซื้อบัตร
ลงหาปลาเพ่ือนํารายไดพฒันาหมูบานจงึเปนจดุเริม่ตนของการแบงพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษ
เปนสองสวนคือ เขตอนุรักษแบบถาวร และกึ่งถาวรแบบประมูล โดยชุมชนไดตั้ง
ขอกําหนดของการประมูล ดังนี้

1. ผูประมูลตองเปนคนในหมูบานเทานั้น
2. การกําหนดราคาประมูลข้ันตน ใหกรรมการผูดูแลเปนผูกําหนด จะประกาศ

ราคาในส้ินเดือนธันวาคม และเปดประมูลตนเดือนมกราคมตามวันเวลาท่ีกรรมการ
กําหนด

3. การเปดประมูลแตละครั้งทิ้งระยะหาง 4-5 ป
4. ใหเวลาผูประมูลหาปลา 1 เดือนในเดือนเมษายนเทานั้น 
5. ไมขายปลาในราคาท่ีแพงมากเกินไป 
รายไดจากการขายบัตรและการประมูลที่ผานมา เชน ป 2549 ขายบัตร 

ไดเงิน 40,000 บาท ป 2554 ประมูลไดเงิน 125,000 บาท ป 2558 ประมูลไดเงิน 
151,000 บาท
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ภูมิปญญาในการจัดการเขตอนุรักษบานปางมดแดง 
ชาวบานมีความนับถือผีปูตา เพราะเชื่อวาผีปูตาจะชวยปกปกรักษาหมูบาน 

จึงทําพิธีอัญเชิญบอกกลาวใหผีปูตาชวยเฝารักษาเขตอนุรักษ ใหผูที่ละเมิดขอตกลง 
ใหมีอันเปนไปหากแอบลงหาปลาในเขตอนุรักษ ดังนั้นกอนการลงจับปลาของ
ผูประมูลก็จะทําการบนบานศาลกลาวขออนุญาต และขอใหชวยดูแลรักษา

คนหาปลา ใหไดปลาเยอะๆ ใหไดกําไรในการขาย เมื่อเสร็จการประมูลจับปลา
ก็จะทําพิธีเลี้ยงแกบน

ความรูในเร่ืองระบบนิเวศของปลา และการสรางบานใหปลา ลักษณะพื้นที่
บริเวณวังในเขตอนุรักษ มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมคือ เปนวังน้ําลึกปลาจะเขามา
อยูอาศัยโดยธรรมชาติอยูแลว การที่จะใหปลาเขาอยูมากขึ้นตองสรางบานใหปลา
โดย 1. นํากิ่งไมตางๆ ไปกองสุมไวบริเวณวังนํ้าลึกใหปลาไดอยูอาศัยเปนพื้นที่
ปลอดภัยใหปลา 2. พื้นที่น้ําตื้นหรือระดับน้ําปานกลาง นําไมไผความยาวประมาณ 
2 เมตร ตัดทําปลายแหลมปกตามแนวขวางลําน้ําเปนกลุมๆ กระจายใหทั่วบริเวณ
เขตอนุรักษ เพื่อใหเศษไมเศษวัชพืชตางๆ ที่ไหลมาตามน้ําไดไหลมาติดแนวไมไผ
ที่ปกเรียงรายเปนกลุมๆ เกิดเปนกองขนาดใหญกลายเปนบานของปลา ทั้ง 2 วิธีนี้
จะชวยใหปลาเขามาอยูในพื้นที่ไดเร็วขึ้นและไมออกจากเขตในชวงน้ําหลาก

ไปทั้งหมด 

การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลากึ่งถาวรแบบขายบัตร : บานชมภู 
หมู 7 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เร่ิมตนประกาศจัดทําเขตอนุรกัษพนัธุปลา เมือ่ป พ.ศ.2546 โดยเร่ิมจากพ้ืนที่
เดิมของทาทรายท่ียกเลิกสัมปทานดูดทรายไปแลว บริเวณสะพานขามแมน้ําอิง 

โดยพ้ืนท่ีดงักลาวมีความเหมาะสมเพราะการดูดทรายทําใหแมน้าํองิมคีวามลึกมาก 

ทางหมูบานไดพดูคยุหารือกันจนไดกาํหนดเปนพืน้ทีเ่ขตอนุรกัษพนัธุปลาของหมูบาน 

รวมกับบานชมภูใต หมู 18 โดยมีคณะกรรมการจาก 2 หมูบานจํานวน 70 คน 
เปนผูดูแล โดยมีกฎระเบียบดังน้ี 1. หามจับปลาในเขตอนุรักษชวงหามจับฝาฝน
มีโทษปรับ 5,000 บาท 2. กรรมการสองหมูบานเฝาระวัง ตรวจตราพื้นที่ตลอดท้ังป 
20 คน 
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หลงัจาก 1 ปผานไป กรรมการไดหารือเพ่ือเปดการขายบตัรลงจบัปลานําเงิน
ที่ไดมาพัฒนาหมูบาน จึงมีการกําหนดเปดขายบัตรในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
โดยจะกําหนดราคาบัตรตามเคร่ืองมือและอุปกรณที่ประกอบการหาปลา เชน แห 
และเรือ 1 ลํา คนหาปลา 1 คน ราคา 150 บาท แห 1 ผืน 100 บาท จ๋ํา 1 หลัง 
50 บาท เปนตน การประกาศขายบัตรกรรมการจะประกาศผานสถานีวิทยุชุมชน 
หรือการบอกผานคนหาปลาตามหมูบานตางๆ ลวงหนา 2 อาทิตย 

ขั้นตอนการขายบัตร
1. เปดขายบัตร กอนวันหาปลา 1 วัน
2. กําหนดเวลาลงหาปลาพรอมกัน 6 โมงเชา และหยุดการหาปลาในเวลา 

5 โมงเย็น
3. มีกรรมการตรวจบัตรและตรวจตราตอนกลางคืนของคืนกอนลงหาปลา 

เพราะมีการลักลอบลงจับปลากอนกําหนดเวลา
รายไดจากการขายบัตรหาปลา ปละประมาณ 70,000 บาท รายไดทั้งหมด

จะถูกแบงให 2 หมูบานอยางละเทากัน หลังจากหักคาดําเนินการของกรรมการ
เสรจ็แลว ทีผ่านมากวา 10 ปทีเ่ปดขายบตัรจะมรีายไดเฉลีย่หมูบานละ 30,000 บาท
ตอป รายไดทั้งหมดนําไปพัฒนาหมูบานในดานตางๆ

ปจจุบันหมูบานไดเพิ่มพื้นที่เขตอนุรักษพันธุปลาอีก 2 แหงคือ บริเวณ

อางเก็บน้ํา และพื้นที่หนองต๋ิว ซึ่งเปนหนองสาธารณะของหมูบาน โดยกําหนดให

ชาวบาน 2 หมูบานเทานัน้มสีทิธลิงหาปลา ตามวนัและเวลาทีก่รรมการกาํหนดปละ 
1 ครั้ง หลังจากนั้นหามลงจับปลา

ปญหาและอุปสรรค
การดูแลรักษาเขตอนรุกัษคอนขางยากเน่ืองจากอยูหางจากหมูบานและพ้ืนที่

ดังกลาวเปนทางผานของหลายชุมชนจึงมีชาวบานจากตางหมูบานเขามาหาปลา

ในเขตอนรุกัษแมจะมกีารตรวจตราลาดตระเวนของกรรมการอยูตลอด นอกจากน้ัน
ชวงการเปดขายบัตรจับปลาผูหาปลามักลักลอบแอบลงจับปลากอนกําหนดเวลา
จนเกิดขอทวงติงจากคนหาปลาคนอ่ืนๆ 
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การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลากึ่งถาวรแบบใหชุมชนหาเอง : บานเตน 
หมู 8 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จุดเริ่มตนของเขตอนุรักษพันธุปลา เริ่มจากกรรมการหมูบานไดเขารวมใน
กจิกรรมของเครอืขายลุมนํ้าองิปลายและไดเหน็ความสาํเรจ็ในการจดัทาํเขตอนรุกัษ
พันธุปลาของหลายๆ หมูบาน ในป 2551 กรรมการหมูบาน และชาวบานไดมีการ
พูดคุยหารือภายในหมูบานและทําประชามติ รวมกันประกาศเขตอนุรักษพันธุปลา
บริเวณสะพานขามแมน้ําอิงใกลหมูบาน ความยาว 300 เมตร มีคณะกรรมการ
ตามโครงสรางกรรมการหมูบาน 7 ฝาย เปนผูดูแล

กฎระเบียบที่กําหนดรวมกันคือ หามจับปลาในเขตอนุรักษ จนกวาจะมีการ
ประกาศลงหาปลา ฝาฝนปรับ 5,000 บาท หลังจากทําเขตอนุรักษได 1 ป มีปลา
เพ่ิมมากข้ึน ทางชาวบานและคณะกรรมการจึงเปดใหชาวบานไดลงหาปลาในชวง
เดือนเมษายนกอนวันสงกรานตของทุกป โดยกําหนดใหเฉพาะคนในหมูบานเตน
เทานั้นท่ีจะสามารถลงหาปลาได โดยไมเก็บเงิน แตกําหนดชนิดของเคร่ืองมือและ
อุปกรณการหาปลา และลงหาปลาพรอมกันภายใน 1 วันเทาน้ัน หลังจากน้ัน
หามลงจับปลา

ผลที่เกิดข้ึนจากการทําเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมนํ้าอิง

จากการทําเขตอนุรักษพันธุปลาในแตละชุมชนในลุมน้ําอิง พบวาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้ 

1. คุณภาพของนํ้าดีขึ้น สามารถนํามาใชในการอุปโภค บริโภค หรือ

เลี้ยงสัตวได แสดงใหเห็นวาคุณภาพน้ําที่ดีอยูแลวมีแนวโนมที่จะดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก

2. ดานอาหาร จากปริมาณปลาในแหลงน้าํทีเ่พิม่ขึน้ ชุมชนสามารถจับปลา

มาเปนอาหารประจําวันเพ่ิมขึ้นตามไปดวย  ทําใหประหยัดรายจายของครอบครัว 
บางครอบครัวท่ีหาปลาชํานาญก็สามารถจําหนายปลาท่ีเหลือจากการบริโภคประจําวัน
ไดอีกทางหน่ึง 
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3. จากการที่ปลาแพรขยายมากขึ้น ทําใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การจับปลานอกเขตอนุรักษ และนํามาทําผลิตภัณฑจากปลา เชน ปลารา ปลาจอม 
แจวบอง เปนตน บางชุมชนยังมเีงนิมาทํากิจกรรมสวนรวมของชุมชนจากการเปดให
ประมูลจับปลาในเขตอนุรักษอีกดวย 

4. ภาวะสุขภาพของคนในชุมชน การไดบริโภคปลาซ่ึงเปนแหลงอาหารที่มี
โปรตีนสูง  ทําใหเปนการแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียนหรือ
วัยเรียนได 

5. ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจความสําเร็จ
จากการดําเนนิงานการอนุรกัษพนัธุสตัวน้าํหรอืทีเ่รยีกวา “วงัปลา” ของชมุชน กอให
เกดิความภาคภูมใิจใหกบัชมุชนท่ีมฝีงูปลาและสัตวน้าํจาํนวนมากในวังปลาใกลเคยีง
กับสภาพในอดีต และวังปลาดังกลาวสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวหรือ
การพักผอนหยอนใจได

6. ความสัมพันธของชุมชน  พบวาความสัมพันธของคนในหมูบานและ
ความสัมพันธระหวางหมูบานมีลักษณะที่ดี คนในชุมชนไดรวมมือกันในการจัดการ
ปญหาท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล  นอกจากจะสามารถรวมกันจัดการ
ทรัพยากรสัตวน้ําภายในชุมชนแลว ยังขยายผลการดําเนินงานไปสูหมูบานอื่นๆ 

7. การแลกเปล่ียนเรียนรู และขยายเปนเครือขาย นํามาสูการยกระดับเปน
สภาประชาชนลุมน้ําอิง 





5ลุ�มน้ําอิง :
นิเวศวัฒนธรรมทองทุง

และลุมนํ้า

ลุมนํ้าอิงถือเปนพื้นที่วัฒนธรรมที่วิถีชีวิตของผูคนที่มีความผูกพันกับน้ํา
ทัง้ในฐานะของทรพัยากรธรรมชาติ และแหลงอาหารท่ีกอใหเกดิการผลิต เลีย้งทกุๆ 
ชีวิตในชุมชนใหอยูรอด สรางบานแปงเมือง รังสรรควัฒนธรรมจนกลายเปน
เอกลักษณอันโดดเดน และทรงคุณคา โดยมีแมน้ําอิงถือเปนแมน้ําแหงวัฒนธรรม
ทองทุงและลุมน้ํา จากอดีตถึงปจจุบันความอุดมสมบูรณยังเอ้ือตอวิถีชุมชน
สองฝงนํ้า เปนแหลงทําเกษตร ทํานาปลูกขาว หาพืชผักอาหารตามธรรมชาติ 
ลงแมน้ําหาปลายามวางเวนจากงานเกษตร เพื่ออยูเพื่อกิน แจกจายใหญาติพี่นอง 

และขายบางเพ่ือเปนรายไดเสริม บางครอบครัวยึดการหาปลาเปนอาชีพหลัก

เลี้ยงครอบครัว
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติในลุมน้ําอิง ทั้งปา ทุงนา หนองน้ํา แมน้ํา

ลําหวยเปรียบเสมือนซูเปอรมารเก็ตของคนในลุมน้ําอิง ที่มีทั้งผัก ผลไม เห็ด 

หนอไม สัตวปา แมลง ปลา และสัตวน้ํา ซึ่งชาวบานนํามาบริโภคในครัวเรือน 

แลกเปลีย่นอาหารกนั และนาํไปขายบาง ถนอมอาหารเพือ่เกบ็ไวกนิบาง การทาํมา
หากินของผูคนจึงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ชาวบานถือวาทรัพยากร
ธรรมชาติเหลานี้ไมมีใครเปนเจาของ เปนทรัพยากรสวนรวม ชาวบานมีระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกันภายใตองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดังนั้นการใชประโยชนจากทรัพยากรจึงข้ึนอยูกับกติกาของชุมชนภายใตสิทธิการใช
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ภายใตระบบองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน กลาวคือทุกคนมีสิทธิ
เขาถึงทรัพยากรไดถาตองการนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต 

กลาวไดวา ภูมินิเวศของลุมน้ําอิงเปนที่ราบโอบลอมดวยภูเขาซ่ึงเปน
ตนกําเนิดของลําหวยหลายสายที่เปนแมน้ําสาขาของแมน้ําอิง ซ่ึงไหลผานท่ีราบลุม
หลายแหง เชน ทุงกวานพะเยา ทุงดอกคําใต ทุงลอ ทุงสามหมอน ดวยความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนท่ี ทําใหมีผูคนเขามาต้ังถ่ินฐาน และบุกเบิกพื้นที่ปาเปนพื้นที่ทํากิน 
หากนิในแมน้าํลาํหวย หนองบวก ปาบนดอยและปารมิน้าํ รวมทัง้การตัง้ชือ่หมูบาน
ที่มีความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ และระบบนิเวศจนกอเกิดเปนนิเวศ
วัฒนธรรมทองทุง และลุมน้ํา ซึ่งเปนบริบทของพ้ืนท่ีกวางขวางในลักษณะท่ีเปน
ภมูปิระเทศ เห็นไดจากการกําหนดชือ่ภเูขา แมน้าํ ลาํหวย หนองน้าํ ปาตนน้าํ ขนุน้าํ
และสถานที่ตางๆ 

ผูคนท่ีหาอยู หากินในลุมน้ําอิง ไดมีเสียงสะทอนตอการอนุรักษพันธุปลา 
และการทํามาหากินในลุมน้ําอิง ดังนี้

 
“ป 2505 เมื่อคร้ังอพยพมาจากภาคอีสาน พอแมพี่นอง 

เครือญาติ เพ่ือนบานท่ียายอพยพมาดวยกัน ตดัสนิใจเลือกท่ีจะมาอยู
ที่นี่ บริเวณทุงลอในลุมน้ําอิง เพราะที่ตั้งหลักปกฐานมันอุดมสมบูรณ 
เต็มไปดวยปลา และนาขาว”

พอสมาน บัวจอย บานปางมดแดง 
ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

“บานงามเมืองเปนชุมชนแรกๆ ที่เริ่มทําเขตอนุรักษพันธุปลา
ในแมนํ้าอิงตอนปลาย หลังกลับจากการดูงานที่จังหวัดนาน การที่จะ
ลุกข้ึนมาปกปองแมนํ้าของชุมชนถือวาทาทายมาก แตจําเปนเพราะ
ผูคนในชุมชนลวนเขาไปทํามาหากินในลุมน้ําอิงมาตลอดชีวิต ซึ่งเปน
วิถีชีวิตของคนลุมนํ้าอิง ดังน้ันการปกปองแมนํ้าตองเริ่มตนที่ตัวเรา 
และชุมชนเปนอันดับแรก
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จะปลูกพืชตองเตรียมดิน อยากจะกินอะไรตองเตรียมอาหาร
ถาจะพัฒนาการ ตองเตรียมประชาชน
ถาจะพัฒนาคน ตองเตรียมที่จิตใจ
ถาจะพัฒนาใคร ตองเตรียมที่ตนเองกอน”

พอถนอม อุตมะ ประธานสภาประชาชนลุมน้ําอิง 
บานงามเมือง ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

“แมนํ้าอิงเปนแมนํ้าสายสําคัญของภาคเหนือที่หลอเล้ียงผูคน
พะเยา และเชียงราย ดวยความหลากหลายของทรัพยากรจึงทําให
ผูคนกวา 800,000 คนไดรับประโยชน โดยตรงกับลุมนํ้านี้”

เตชภัฒน มะโนวงศ ผูใหญบานบานสันตนผึ้ง 
ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

“แมนํา้อิงมคีวามสาํคญักับเมอืงและผูคนทีม่คีวามหลากหลาย
ทางชาติพันธุและชนเผา”

ชัยวัฒน จันธิมา ผูประสานงานสถาบันปวงผญาพยาว

“ผมเปนคนไมคอยดีมากอน เห็นนกยิงนก เห็นปลายิงปลา 
แตวนันีผ้มเปล่ียนแลว ผมจะอนุรกัษนกและบัวแดงในเขตพ้ืนทีข่องเรา 
เรามาชวยกันฟนฟูสิ่งแวดลอม เดิมดวยจิตสํานึกของเราไมไดอยาก
จะทําเหมือนกัน แตตองฝนใจตัวเองทําเพ่ือชาวบาน ถาเราไมทํา 
ก็ ไมมี ใครทํา ไมมี ใครดู ไมมี ใครดูแล เรื่องเขตอนุรักษพันธุปลา 
เปนหนาที่ของประมงพ้ืนบานตองชวยกันดูแล”

สมบูรณ บัวเทศ ประธานกลุมประมงพื้นบานกวานพะเยา 
บานสันหนองเหนียว ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 



- 54 -

วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

“หลายชมุชนรอบกวานประสบปญหาเดยีวกนั ผมคดิวาตองมี
กิจกรรมสักอยางหนึ่งเพื่อแก ไขปญหาที่เกิดขึ้น และใหชาวบานได
ทํามาหากินอยางถูกตองนั่นคือ ตองมีเขตอนุรักษพันธุ ปลาของ
ทุกหมูบานรอบกวานพะเยา เพือ่แกไขปญหาและเปนหลกัประกันวา
เราจะมีปลากนิทั้งป”

เสงี่ยม แกวกา ผูใหญบานบานสันหนองเหนียว 
ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

“กวานพะเยาเปรียบเสมือนหองเรียนที่เปดการเรียนรูดวย
ตัวเอง เปรียบดั่งหองครัว หองอาหารของครอบครัว คนรอบกวาน
พะเยา”

จันทรติ๊บ ฟูเฟอง บานสันตนผึ้งบานสันหนองเหนียว 
ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

“ผลของการอนุรักษทําใหมีปลาเพิ่มมากข้ึน ผัก ผลไม ของปา
หากินงายกวาเดิม เราอยากใหแนวคิดเรื่องการอนุรักษทรัพยากร
ของเราขยายไปใหชุมชนอ่ืนทําแบบบานเรา”

ปญญา เปาพรมมา ผูใหญบานบานมวงชุม 
ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จดุเริม่ตนเลก็ๆ ในวนันัน้ของชาวบานในการรเิริม่ทาํเขตอนรุกัษ
พันธุปลาและปาชุมน้ําของชุมชน จวบจนวันนี้คอยๆ กอเกิดสภา
ประชาชนลุมนํ้าอิง ที่จะเปนการรวมตัวของคนลุมนํ้าอิงที่ครบทุก
ภาคสวนในการแสดงความเห็นและกําหนดการพัฒนาลุมนํ้าที่นําไปสู
ความยั่งยืน ซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ถูกตอง มั่นคง ดวยการมีสวนรวม
ของภาคชาวบานและภาครัฐ รวมกัน

นิวัฒน รอยแกว
โฮงเฮียนแมน้ําของ



6ข�อมูล
เขตอนุรักษพันธุปลา 

62 ชุมชน

1. บานประตูประสาท 
บานประตูประสาท ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ชื่อผูนําชุมชน นายสุทีป เทพวงค โทรศัพท 08 5637 1484
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 10 ไร 
มีคณะกรรมการชุดเครือขาย 40 คน ที่ปรึกษา 10 คน 
และกรรมการตามโครงสรางชุมชนเปนผูดูแล 
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับตัวละ 2,000 บาท 
(วากลาวตักเตือนในความผิดครั้งแรก) 

2. ชุมชนสันแกลบดํา
บานสันแกลบดํา ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ชื่อผูใหญบาน ไชยโชค ประสบ 

เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 40 ไร 
มีคณะกรรมการชุดเครือขายประมง 30 คน ที่ปรึกษา 4 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาทุกชนิด ฝาฝนปรับตัวละ 2,000 บาท 
คณะกรรมการฝาฝนปรับสองเทาของคาปรับ วากลาวตักเตือน
ในความผิดคร้ังแรก
ผูใหขอมูล นายสมศักด์ิ เทพตุน โทรศัพท 08 2625 1893
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3. บานแทนดอกไม 
บานแทนดอกไม หมู 11 ตําบลตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายทรงเกียรติ คลองลัด โทรศัพท 08 6564 3882
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 10 ไร 
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบานดูแลรวมกับอีก 14 ชุมชน
รอบกวานพะเยา
หามจับสัตวน้ําในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 5,000 บาท

4. บานรองหา
บานรองหา หมู 15 ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายตุย เทือกธรรมมา โทรศัพท 08 4173 1393
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 20 ไร 
ปจจุบันไมมีกรรมการจัดการดูแลเขตอนุรักษพันธุปลา

5. บานสันตนผึ้ง
บานสันตนผึ้ง หมู 2 ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายอํานวย ยอดออย โทรศัพท 08 3867 8867

เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 20 ไร 
มีคณะกรรมการหมูบานเปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษตลอดทั้งปฝาฝนปรับ 2,000 บาท
ผูใหขอมูล นายจันทรติ๊บ ฟูเฟอง โทรศัพท 08 9854 6257

6. บานสันหนองเหนียว
บานสันหนองเหนียว หมู 3 ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ชื่อผูใหญบาน นายเสงี่ยม แกวกา 

เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 20 ไร 
มีกรรมการประมงพ้ืนบานสันหนองเหนียวเปนผูดูแล
หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 2,000 บาท 
ผูใหขอมูล นายสมบูรณ บัวเทศ โทรศัพท 08 9046 0749
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7. บานสันปามวง
บานสันปามวง หมู 4 ตําบลสันปามวง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อกํานัน นางผองศรี ปรีชาพงคมิตร โทรศัพท 08 1602 7771
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 10 ไร
มีคณะกรรมการหมูบาน 15 คน กรรมการกลุมประมงพื้นบาน 5 คน 
นายสมบูรณ แซหลอ เปนประธาน
หามจับปลาในเขตอนุรักษโดยเด็ดขาด

8. บานสันปาคาง
บานสันปาคาง หมู 5 ตําบลสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายประยุทธ คําสุ
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 20 ไร
มีคณะกรรมการหมูบาน 12 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 5,000 บาท
ผูใหขอมูล นายหมาย หาญดี

9. บานสันเวียงใหม
บานสันเวียงใหม หมู 3 ตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ชื่อผูใหญบาน นายประภาส สามารถ โทรศัพท 08 9043 9621

เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 25 ไร
มีคณะกรรมการประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ตําบลบานสาง 
ชาวประมงพ้ืนบานของ 3 หมูบาน จํานวน 18 คน เปนผูดูแล

1. หามจบัสตัวน้าํทกุชนดิและใชเครือ่งมอืทกุชนดิจบัสตัวน้าํในเขตอนรุกัษ
2. หามทิ้งขยะในบริเวณเขตอนุรักษ
3. หามปลูกเพิงหรือสิ่งกอสรางใดๆ และหามนําสัตวเลี้ยงไปเลี้ยงบริเวณ
 คันดินเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 3,000 บาท
ผูใหขอมูล นายวิจิตร เมืองงาม โทรศัพท 08 4949 9820



- 58 -

วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

10.  บานทุงก่ิว
บานทุงกิ่ว หมู 10 ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายกฤษณะ แรกขาว โทรศัพท 08 9636 3814
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 50 ไร
มีคณะกรรมการหมูบานจํานวน 10 คน เปนผูดูแล
หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 2,000 บาท
ผูใหขอมูล นายบุญทิพย ไชยกุล โทรศัพท 0 5488 5066

11.  บานสันกวาน
บานสันกวาน หมู 8 ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายชาติชาย อูปแกว โทรศัพท 08 7183 1873
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 50 ไร 
มีคณะกรรมการในรูปแบบกลุมประมงพื้นบาน 
มีนายสุวิน สมสวน เปนประธาน มีสมาชิก 50 คน เปนผูดูแล
1. หามจับปลาในเขตอนุรักษและฤดูวางไข
2. หามใชเครื่องมือผิดประเภท ผูใดฝาฝน ปรับ 2,000 บาท 

12.  บานสันปาถอน
บานสันปาถอน หมู 6 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ชื่อผูใหญบาน นายกมล หงษหิน โทรศัพท 08 7991 8807

เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 20 ไร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางคณะกรรมการหมูบานจํานวน 15 คน 
เปนผูดูแล

หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 2,000 บาท

13.  บานสันชางหิน
บานสันชางหิน หมู 7 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายณรงคเกียรติ เมืองมา
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 50 ไร

มีชาวบานดูแลรวมกันทั้งหมูบาน
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1. หามจับสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ เน้ือท่ี 50 ไร ใครฝาฝนปรับ 3,000 บาท
2. หามใชอวนลากรอบเขตอนุรักษ
3. หามใชอุปกรณผิดประเภท เชน ไฟฟาซ็อต
4. หามใสคอนโด (อุปกรณหาปลาท่ีดัดแปลงซ่ึงจะทําใหปลาเล็กปลานอย 
 ติดเขาไปในคอนโด)
ผูใหขอมูลนายบุญทา บุญเจริญ 

14.  บานบอแฮว
บานบอแฮว หมู 5 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายพิสิษฐ ใจพัน โทรศัพท 08 5715 1566
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 20 ไร 
มีคณะกรรมการ 7 คน จากกลุมประมงพื้นบานบอแฮวเปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 3,000 บาท 
หากกรรมการฝาฝนปรับ 3 เทา 
ผูใหขอมูล นายสันชัย พาดี 

15.  บานแมใสเหลา
บานแมใสเหลา หมู 4 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ชื่อผูใหญบาน นายอนัน เมืองมา โทรศัพท 08 0854 4972
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 20 ไร 
มีคณะกรรมการ 6 คน ตามโครงสรางหมูบานเปนผูดูแล

หามจับปลาในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 5,000 บาท 

16.  บานรองไฮ
บานรองไฮ หมู 1 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายศุภกฤษ การเร็ว โทรศัพท 08 9434 3196
เปนเขตอนรุกัษแบบถาวร หามจบัสตัวน้าํทกุชนดิในเนือ้ทีค่วามยาว 300 เมตร 

และ 2 หนองน้ํา
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มีคณะกรรมการกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง 16 คน และกรรมการตามโครงสราง
ของชุมชนเปนผูดูแล
หามจับสัตวน้ําทุกชนิด ผูใดฝาฝนปรับ 2,000 บาท 
ผูใหขอมูล นายศุภกิจ สุขเจริญ ผูชวยผูใหญบาน

17.  บานแมตํ๋า
ชุมชนแมต๋ํา ตําบลแมต๋ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเนื้อที่ 10 ไร 
ยกเวนปลากินเนื้อ เชน ปลาชะโด
มีคณะกรรมการ 10 คนเปนผูดูแล
หามจับสัตวน้ําทุกชนิด ผูใดฝาฝนปรับ 2,000 บาท
ผูใหขอมูล นายศรีจักร พลเมืองดี

18.  บานแมอิงสันกลาง
บานแมอิงสันกลาง หมู 7 ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
ชื่อผูใหญบาน นายยอด ตันกูล 
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณทาน้ําหลังวัด ความยาว 800 เมตร
มีคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 25 คน จาก หมู 3 หมู 7 และหมู 2 

เปนผูดูแล 
หามจับโดยเด็ดขาด ฝาฝนปรับ 2,000 บาท 
ผูใหขอมูล นายสมเพชร การเร็ว โทรศัพท 08 3032 7005

19.  บานสันตนตุม
บานสันตนตุม หมู 3 ตําบลแมอิง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ชื่อผูใหญบาน นายบัญชา สุวรรณ โทรศัพท 08 5624 8891
เปนเขตอนรุกัษแบบถาวร รมิพืน้ทีส่าธารณะของหมูบาน ความยาว 500 เมตร
มีคณะกรรมการหมูบานเปนผูดูแล



- 61 -

วังสงวนในลุ�มนํ้าอิง

1. ใครจับปลา ปรับ 1,000 กรณีใชแห 
2. ใครจับปลา ปรับ 5,000 กรณีใชไฟฟาซ็อต
3. หากไมยอมเสยีคาปรบัจะถกูตดัออกจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 
 4 หมูบาน 

20.  บานสันปางิ้วงาม
บานสันปางิ้วงาม หมู 8 ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายอ่ินคํา นันตา
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร บริเวณโรงเรียน ความยาว 400 เมตร
มีกรรมการผูใหญบานทั้ง 2 หมูบานเปนประธาน ผูชวยหมูบานละ 2 คน 
กรรมการหมูบานหมูบานละ 4 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 500 บาท

21.  บานหวยดอกเข็ม
บานหวยดอกเข็ม หมู 7 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายสุทัศน ไชยโพธิ์ โทรศัพท 09 7986 9022 
เปนเขตอนุรักษก่ึงถาวรแบบประมูลและขายบัตร บริเวณสะพานขามรองบัวแซะ 
ความยาว 500 เมตร

มีคณะกรรมการหมูบาน 21 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาในบริเวณเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 1,000 บาท 

22.  บานกวาน
บานกวาน หมู 3 ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ชื่อผูใหญบาน นายสุพัฒน วงศไชย โทรศัพท 08 5618 2948

เปนเขตอนุรักษแบบถาวร ความยาว 800 เมตร บริเวณประปาหมูบาน
มีคณะกรรมการหมูบานจํานวน 30 คน เปนผูดูแล 
1. หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับรายละ 5,000 บาท 
2. กรณียกเวนสามารถจับปลามาประกอบอาหารในงานกิจกรรม
 ของหมูบานเทานั้น
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23.  บานเจนใต
บานเจนใต หมู 16 ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นางผัดดี สิงหแกว
เปนเขตอนุรักษแบบก่ึงถาวรแบบประมูล บริเวณรองเห้ีย ความยาว 2 กิโลเมตร
มีคณะกรรมการหมูบานเปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษ
ผูใหขอมูล นายสมบูรณ ฟกแกว โทรศัพท 08 7660 3130

24.  บานเจน
บานเจน หมู 5 ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายอุทิศ ศรีวิชัย โทรศัพท 08 7660 3130
เปนเขตอนุรักษแบบก่ึงถาวรแบบประมูล บริเวณรองเห้ีย ความยาว 1.5 กิโลเมตร
มีคณะกรรมการหมูบาน 8 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาในบริเวณเขตอนุรักษ จนกวาจะมีการเปดประมูล

25.  บานสันปาพาด
บานสันปาพาด หมู 5 ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายราเชนทร จํารัส โทรศัพท 08 6658 4131

เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบประมูล บริเวณหนองสาธารณะของหมูบาน 

เน้ือท่ี 20 ไร
มีกรรมการ 20 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาในบริเวณเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับตัวละ 500 บาท

26.  บานสันตนผึ้ง
บานสันตนผึ้ง หมู 6 ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ชื่อผูใหญบาน นายเตชภัฒน มะโนวงศ โทรศัพท 08 9855 1476
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบประมูล บริเวณรองกุม ความยาว 500 เมตร 
และสันนํ้าเย็น 800 เมตร
มีคณะกรรมการของหมูบานและเยาวชนเขามาจัดการในการประกาศ

เขตอนุรักษ 
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1. หามใชสารเคมี
2. หามใชเครื่องมือทุกชนิด
3. หากฝาฝนมีโทษปรับ 3,000 บาทขึ้นไป 
 (ครั้งแรกวากลาวตักเตือน ครั้งตอไปปรับตามขอกําหนด) 

27.  บานจําปา
บานจําปา หมู 17 ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายบุญธรรม โทรศัพท 08 9952 4062 
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณหนองน้ําดานหลังอําเภอภูกามยาว
มีชาวบานจําปาและอําเภอภูกามยาว เปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษโดยเด็ดขาด
ผูใหขอมูล นายบุญธรรม โทรศัพท 08 9952 4062

28.  บานดงสุวรรณ
บานดงสุวรรณ หมู 7 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายทัศน โทรศัพท 09 7986 9022
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณหนองขวาง เนื้อที่ 10 ไร
มีคณะกรรมการหมูบาน 21 คน เปนผูดูแล

หามจับปลาทุกชนิดในเขตอนุรักษ

29.  บานหวยทรายขาว
บานหวยทรายขาว หมู 7 ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายบุญมา มุสุ

เปนเขตอนุรกัษกึง่ถาวรแบบขายบัตร บรเิวณฝายนอยและหนองนํ้าสาธารณะ

ของหมูบาน เนื้อที่ 7 ไร
มีคณะกรรมการหมูบานเปนผูดูแล
หามจับปลาโดยเด็ดขาดกอนการเปดประมูลขายบัตร
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30.  บานหวยทรายขาว
บานหวยทรายขาว หมู 16 ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายอภิโชติ สายคําปน โทรศัพท 08 9553 1461
เปนเขตอนรุกัษกึง่ถาวรแบบประมลู บรเิวณฝายทาม้ิน ความยาว 1 กโิลเมตร 
มีคณะกรรมการหมูบาน 12 คน และ อปพร. 8 คน เปนผูดูแล 
หามจับปลาในบริเวณเขตอนุรักษ 
ผูใหขอมูล นายแปลก ผูชวยผูใหญบาน โทรศัพท 08 4807 7625

31.  แมพุงเหนือ
บานแมพุงเหนือ หมู 5 ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร ในลํานํ้าแมพุงบริเวณริมโรงงาน ความยาว 100 เมตร
มีคณะกรรมการหมูบานเปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษโดยเด็ดขาด

32.  บานแมพุง
บานแมพุง หมู 2 ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผูใหญบาน นายบุญยงค พิทักษยอด โทรศัพท 09 1587 9363

เปนเขตอนุรักษแบบถาวร ในลําน้ําแมพุงบริเวณสะพานขามแมน้ําพุง 
ความยาว 1 กิโลเมตร
มีคณะกรรมการหมูบานจํานวน 24 คน เปนผูดูแล 

หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 1,000-3,000 บาท 

(ยกเวนตกจ๋ําในฤดูน้ําหลากไดเพียงอยางเดียวเทานั้น)
ผูใหขอมูล นายสาทิน มูลวงศ โทรศัพท 08 7192 7460

33.  บานสันโคงพัฒนา
บานสันโคงพัฒนา หมู 12 ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายมานัส ดวงฟู โทรศัพท 08 0655 4201
เปนเขตอนุรักษประเภทถาวร ในลําน้ําแมพุงบริเวณใกลปาสุสาน 
ความยาว 1,150 เมตร
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มีคณะกรรมการหมูบานในการดูแลทั้ง 20 คน และชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน (ชรบ.) อีก 15 คน เปนผูดูแล หากพบการลักลอบจับปลาในเขต
อนุรักษจะแจงเจาหนาที่ตํารวจ
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ปรับ 500-1,500 บาท หามใชเคร่ืองมือทุกชนิด
ในการจับปลา

34.  วังอวน
บานวังอวน หมู 6 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผูใหญบาน - โทรศัพท -
เปนเขตอนุรักษประเภทถาวร ในลําน้ําแมพุงบริเวณฝายบานวังอวน 
ความยาว 500 เมตร
มีคณะกรรมการหมูบาน เปนผูดูแล
หามจบัสตัวน้าํทกุชนดิในเขตอนรุกัษ ฝาฝนปรบัตวัละ 500 บาท หากจับ
ผูฝาฝนไดมรีางวัลนําจบัใหผูแจงเบาะแส 50% สวนทีเ่หลอืนาํเขากองทนุ
อนุรักษพันธุปลา
ใชไฟซ็อตปลาปรับ 10,000 บาท ซ็อตปลาปรับ 30,000 บาท 
ดําเนินตามกฎหมาย

35.  สันปาคาม
บานสันปาคาม หมู 7 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายธนากร เหมืองอุน
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร ในลํานํ้าแมพุงบริเวณฝายกั้นน้ําบานสันปาคาม 

ความยาว 100 เมตร

คณะกรรมการหมูบานและเทศบาลสันมะคา เปนผูดูแล
หามจบัสตัวน้าํทกุชนดิในเขตอนรุกัษ ฝาฝนปรบัตวัละ 500 บาท หากจ ับ
ผูฝาฝนไดมรีางวัลนาํจบัใหผูแจงเบาะแส 50% สวนทีเ่หลอืนาํเขากองทนุ
อนุรักษพันธุปลา
ใชไฟซ็อตปลาปรับ 10,000 บาท ซ็อตปลาปรับ 30,000 บาท 
ดําเนินตามกฎหมาย
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36.  บานสันมะคา
บานสันมะคา หมู 1 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายช่ืน พงษตระกูล โทรศัพท 08 9513 5617
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร ในลําน้ําแมพุงบริเวณความยาว 500 เมตร
มีคณะกรรมการหมูบานและเทศบาลสันมะคา เปนผูดูแล
หามจับสัตวน้ําทุกชนิดในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับตัวละ 500 บาท 
หากจับผูฝาฝนไดมีรางวัลนําจับใหผูแจงเบาะแส 50% 
สวนที่เหลือนําเขากองทนุอนุรักษพันธุปลา
ใชไฟซ็อตปลาปรับ 30,000 บาท 
ดําเนินตามกฎหมาย

37.  บานวังศิลา และบานวังผา
บานวังศิลา หมู 8 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายคําพัน วิเศษภักดี โทรศัพท 08 9266 5535
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณสะพานขามแมอิง ทาวัด ความยาว 500 เมตร
มีคณะกรรมการหมูบานและเทศบาลสันมะคา เปนผูดูแล โดยในชวง
ฤดูน้ําหลากจะต้ังเวรยามตรวจตราตอนกลางคืนปองกันการลักลอบจับปลา

หามจับปลาทุกชนิด หามทุกเครื่องมือ ฝาฝนปรับ 500-10,000 บาท

38.  บานวังขอนแดง
บานวังขอนแดง หมู 11 ตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายสนิต นามมหาพิษ โทรศัพท 08 7180 3179
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบประมูล บริเวณหนองน้ําสาธารณะ

ดานหลังโรงเรียน และวัด เนื้อที่ 50 ไร

มีคณะกรรมการชุมชน และชาวบานชวยกันดูแล
หามจับปลาทุกชนิด ฝาฝนปรับ 2,000 บาท 
ผูใหขอมูล นายทองแดง โสภาใต โทรศัพท 08 7787 4657
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39.  บานใหมพัฒนา
บานใหมพัฒนา หมู 8 ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายแกวมา ดวงตา โทรศัพท 08 1950 5221
เปนเขตอนุรักษก่ึงถาวรแบบประมูล บริเวณฝายยางอิงรอด ความยาว 1 กิโลเมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน 15 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 3,000 บาท 
(ที่ผานมามีการปรับผูฝาฝน 2 ครั้ง) 

40.  บานเวียงลอ
บานเวียงลอ หมู 11 ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายมนัส เวียงลอ โทรศัพท 08 1783 7294
เขตอนุรักษมี 2 แบบ คือ 1. เขตอนุรักษแบบถาวร 2. เขตอนุรักษกึ่งถาวร
แบบประมูล บริเวณหนาฝายและหลังฝาย ทาวัดศรีปงเมือง
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน เปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 2,000 บาท

41.  บานนาเจริญ 
บานนาเจริญ หมู 6 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ชื่อผูใหญบาน นายศร แกววรรณา 

เขตอนุรักษ มี 2 แบบ คือ 1. เขตอนุรักษแบบถาวร 2. เขตอนุรักษกึ่งถาวร
แบบประมูล บริเวณติดหมูบาน ความยาว 600 เมตร
มีคณะกรรมการหมูบาน 6 คน สมาชิก อบต. 2 คน ผูชวยผูใหญบาน 2 คน 

เปนผูดูแล

หามจับปลา ฝาฝนปรับ 5,000 บาท คณะกรรมการปรับ 2 เทา
ผูใหขอมูล นายสุพจน ยุบลชู 
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42.  บานนาเจริญ หมู 13
บานนาเจริญ หมู 13 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายวิชัย กมลขัน โทรศัพท 09 0469 1808 
เขตอนุรักษ มี 2 แบบ คือ 1. เขตอนุรักษแบบถาวร 2. เขตอนุรักษกึ่งถาวร
แบบประมูล บริเวณติดหมูบาน ความยาว 400 เมตร
มีคณะกรรมการ 15 คน เปนผูดูแล
หามจับปลา ฝาฝนปรับ 5,000 บาท คณะกรรมการปรับ 2 เทา

43.  บานปางมดแดง
บานปางมดแดง หมู 9 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ชื่อผูใหญบาน นายประถม บุญล่ํา โทรศัพท 08 1025 7895
เขตอนุรักษ มี 2 แบบ คือ 1. เขตอนุรักษแบบถาวร 2. เขตอนุรักษกึ่งถาวร
แบบประมูล บริเวณสะพานขามน้ําอิง ความยาว 400 เมตร
มีคณะกรรมการ 15 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาโดยเด็ดขาด ฝาฝนครั้งที่หนึ่งปรับตัวละ 5,000 บาท 
ครั้งที่สองปรับตัวละ 10,000 บาท 
คณะกรรมการปรับตวัละ 10,000 บาท

44.  บานปางมดแดงใหม
บานปางมดแดง หมู 10 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ชื่อผูใหญบาน นายสมหมาย ลาคํา
เขตอนุรักษ มี 2 แบบ คือ 1. เขตอนุรักษแบบถาวร 2. เขตอนุรักษกึ่งถาวร
แบบประมูล บริเวณฝายปางมดแดง ความยาว 1 กิโลเมตร

มีคณะกรรมการ 10 คน เปนผูดูแล

หามจับปลาโดยเด็ดขาด ฝาฝนปรับ 5,000 บาท 
คณะกรรมการปรับ 2 เทา
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45.  บานเวียงใต
บานเวียงใต หมู 15 ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นางเฉลียว ณ นาน โทรศัพท 08 0679 0362
เปนเขตอนุรกัษแบบถาวร ในลาํน้าํลาวบริเวณทาขีเ้หล็ก ความยาว 500 เมตร
มคีณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบานและหมูบานใกลเคยีง 15 คน 
เปนผูดูแล
หามจบัปลาในเขตอนรุกัษ ฝาฝนปรบั 5,000 บาท ครัง้ทีส่อง 10,000 บาท 
ครั้งที่สาม 15,000 และตัดความชวยเหลือของหมูบานทุกกรณี

46.  เทศบาลเวียงเทิง 
บานเวียงเทิง หมูที่ 1 ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายพไท ธนวันดี 
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณสะพานขามแมน้ําอิงริมตลาด 
ความยาว 500 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน ทั้งหมด 5 หมูบาน 
และตัวแทนเทศบาลเวียงเทิง เปนผูดูแล 
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 5,000 บาท

47.  บานสันทรายทอง
บานสันทรายทอง หมู 6 ตําบลสันทรายงาม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ชื่อผูใหญบาน นายสวาง เรืองบุญ โทรศัพท 08 5706 4114
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร บริเวณหนอง (อิงหลง) ติดหมูบาน
ความยาว 500 เมตร

มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน เปนผูดูแล 

หามจับปลาในเขตอนุรักษ จนกวาจะมีการเปดขายบัตร 
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48.  บานสันทรายงาม 
บานสันทรายงาม หมู 2 ตําบลสันทรายทอง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายประมวล พลเยี่ยม โทรศัพท 09 3134 8656
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร บริเวณสะพานขามแมน้ําอิงถึงสถานี
สูบนํ้าประปาหมูบาน ความยาว 800 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบานและชุด ชรบ. เปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 
ผูใดฝาฝน ปรับ 5,000 บาท
ผูใหขอมูล นายสุรศักด์ิ ศรีษะธร โทรศัพท 08 9266 6826

49.  บานตาน้ําอิง 
บานตานํ้าอิง หมู 10 ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายรุง ธิรันคํา โทรศัพท 09 7170 4863
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณหนองปลาโอ
มีคณะกรรมการหมูบาน 25 คน เปนผูดูแล
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝน ปรับ 5,000 บาท 
มีรางวัลนําจับ 2,000 บาท

50.  บานชมภู
บานชมภู หมู 7 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ชื่อผูใหญบาน นายชุมพล ชางตี โทรศัพท 08 0031 8295 
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร บริเวณสะพานขามแมน้ําอิง
ใกลทาทรายเกา ความยาว 1 กิโลเมตร

มคีณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน 2 หมูบาน 70 คน เปนผูดแูล

หามจับปลาในเขตอนุรักษมีโทษปรับ 5,000 บาท 
กําหนดใหกรรมการหมูบานเฝาระวังตลอดป จํานวน 20 คน 
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51.  บานนํ้าแพร
บานนํ้าแพร หมู 4 บานนํ้าแพรเหนือ หมู 14 บานน้ําแพรใต หมู 19 
ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณสะพานขามแมน้ําอิงบานน้ําแพร 
ความยาว 500 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน ทั้ง 3 หมูบาน เปนผูดูแล
1. หามจับปลาหรือใชเครื่องมือหาปลาทุกชนิดในพื้นที่เขตอนุรักษ 
2. หากมีผูใดละเมิดหรือฝาฝน คนในชุมชนปรับ 15,000 บาท และ
 ตดัออกจากสวัสดกิารตางๆ ในชุมชน คนนอกชุมชนปรับ 15,000 บาท 
 ลดหรอืเพิม่พจิารณาจากเจตนาการกระทาํตามเหตผุลและผลกระทาํ
ผูใหขอมูล นายสมบูรณ พรมปญญา 

52.  บานงามเมือง
บานงามเมือง หมู 11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายสมศักด์ิ พรมธิ
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณศูนยการเรียนรูชุมชน ความยาว 400 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน ผูเฒาผูแก กลุมแมบาน 
กลุมเยาวชน รวมกันดูแล

หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 5,000-10,000 บาท (ในกรณีงาน

กจิกรรมของชมุชนสามารถจบัปลามาทาํอาหารในงานไดตามความเหมาะสม)
ผูใหขอมูล นายถนอม อุตมะ โทรศัพท 08 7155 8244

53.  บานแดนเมือง
บานแดนเมือง หมู 6 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ชื่อผูใหญบาน นายบุญผาย วงศษาคํา โทรศัพท 08 2889 2968

เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร บริเวณริมพื้นที่สาธารณะของชุมชน 
ความยาว 300 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบานเปนผูดูแล

หามจับปลาในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 10,000 บาท 
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54.  บานตนปลอง
บานตนปลอง หมู 8 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผูใหญบาน กํานันบุญผาย เนตรธิยา โทรศัพท 08 4484 6774
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร ความยาว 300 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน หมู 5 และหมู 8 จํานวน 
30 คน เปนผูดูแล 
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 10,000 บาท 

55.  บานหลวงใหมพัฒนา
บานหลวงใหมพัฒนา หมู 8 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผูใหญบาน นายอินสอน ติ๊บโครต โทรศัพท 08 9952 9031
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร บริเวณสะพานขามแมน้ําอิงบานหลวง 
ความยาว 500 เมตร และพื้นที่อางเก็บน้ําจํานวน 20 ไร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน เปนผูดูแล 
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับครั้งละ 5,000 บาท และพิจารณา
ตัดความชวยเหลือในดานตางๆ ของชุมชน

56.  บานมวงชุม 
บานมวงชุม หมู 7 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ชื่อผูใหญบาน นายปญญา เปาพรหมมา โทรศัพท 08 7177 6858

เขตอนุรักษ 2 แบบ คือ 1. เขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณพื้นที่ปาสาธารณะ
ปาหนองขอนแกน ความยาว 500 เมตร 2. พืน้ท่ีหนองไกไห หนองปาคาและ
หนองขอนแกน เปนเขตแบบกึ่งถาวรมีคณะกรรมการปาชุมชนและกรรมการ

ตามโครงสรางหมูบาน เปนผูดูแล (ในชวงฤดูแลงมีเวรยามเฝาระวัง)

1. หามจับสัตวนํ้าในเขตอนุรักษฝาฝนปรับ 5,000 บาท เจาหนาท่ีปรับ 2 เทา 
2. หามตัดไมในพ้ืนท่ีอนุรักษฝาฝนปรับ 5,000 บาท เจาหนาท่ีปรับ 2 เทา 
3. ใชไมไผตองแจงจํานวนตอกรรมการกอนเพื่อพิจารณาอนุญาต
4. หามบุคคลท่ีอยูนอกชุมชนเขามาหาของปาและใชประโยชนในพ้ืนท่ี
 ทุกกรณี ฝาฝนปรับ 5,000-20,000 บาท 
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57.  บานตองเกา หมู 9 
บานตองเกา หมู 9 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายประหยัด อินตะ โทรศัพท 08 3570 5352
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร บริเวณวังทาลอ ความยาว 300 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน เปนผูดูแล
และประชาสัมพันธใหหมูบานใกลเคียงทราบ
หามจับปลาและสัตวน้ําทุกชนิดในเขตอนุรักษ ฝาฝนปรับ 10,000 บาท 

58.  บานตอง หมู 6 
บานตอง หมู 6 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผูใหญบาน นายนิวัฒน ตะติ โทรศัพท 08 9954 8979
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร ความยาว 300 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน เปนผูดูแล
มีการเปดขายบัตรทุกป ในชวงฤดูแลงใหลงหาปลาได 1 วัน
หามจับปลาในเขตอนุรักษเด็ดขาด ผูใดฝาฝนปรับรายละ 5,000 บาท 

59.  บานศรีดอนชัย
บานศรีดอนชัย หมู 7 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ชื่อผูใหญบาน นายอุดม วงศชัย โทรศัพท 08 0496 7836

เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบขายบัตร (ขายบัตรเฉพาะ 3 หมูบานใกลเคียง
เทานั้น) ความยาว 1 กิโลเมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน 25 คน เปนผูดูแล

หามจับปลาในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ
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60.  บานทาเจริญ
บานทาเจริญ หมู 10 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ชื่อผูใหญบาน นายกฤต ชํานาญการ โทรศัพท 09 8758 0359
เปนเขตอนุรักษก่ึงถาวรแบบขายบัตร บริเวณสะพานขามแมนํ้าอิงบานทาเจริญ 
ความยาว 700 เมตร มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน 
เปนผูดูแล 
หามจับปลาในเขตอนุรักษ ผูใดฝาฝนปรับ 
ผูใหขอมูล นายสุขใจ อุนใน โทรศัพท 08 9035 5736

61.  บานเตน
บานเตน หมู 8 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผูใหญบาน นายประสิทธิ ศรีสุข โทรศัพท 08 6951 3251
เปนเขตอนุรักษกึ่งถาวรแบบใหชุมชนหาเอง (เฉพาะชาวบานเตนเทานั้น) 
บริเวณสะพานขามน้ําอิงบานเตน ความยาว 300 เมตร
มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน 7 ฝาย เปนผูดูแล
หามจบัปลาในเขตอนุรกัษ จนกวาจะมีการประกาศลงหาปลา ฝาฝนปรบั 
5,000 บาท 

62.  บานปากอิงใต
บานปากอิงใต หมูที่ 16 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ชื่อผูใหญบาน นายประชิต จันทรเพ็ง
เปนเขตอนุรักษแบบถาวร บริเวณปากแมน้ําอิงใกลกับเขตวัด 
ความยาว 200 เมตร

มีคณะกรรมการตามโครงสรางกรรมการหมูบาน เปนผูดูแล

หามจับสัตวน้ําในเขตอนุรักษโดยเด็ดขาด หากฝาฝน ครั้งที่ 1 ตักเตือน 
คร้ังที่ 2 ปรับ 1,000-2,000 บาท (ที่ผานมามีการปรับผูละเมิดขอตกลง 
จํานวน 1 ราย ไดคาปรับ 1,000 บาท)
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งานวิจัยจาวบานบานมวงชุม ตําบลคร่ึง อําเภอเชียงของ 
และเยาวชนบานน้าํแพร ตาํบลยางฮอม อาํเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย. พันธุปลาลุมน้ําอิง. 
เอกสารอัดสําเนา.

สหัทยา วิเศษ และนิคม บุญเสริม. การจัดการลุมนํ้า
โดยชุมชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, 
2547.

สหัทยา วิเศษ และคณะ. ลุมน้ําอิง. โครงการพะเยา
เพื่อการพัฒนา, 2545





รายชื่อพันธุปลาในลุมน้ําอิง
ลําดับ ช่ือท�องถิ่น ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ

1 ปลาเกก ขบ ปากวิด ปลาคางเบือน Belodontichthys truncates

2 ปลาเก็ดถี่ ปลาเกล็ดถ่ี Thynichthys thynnoides

3 ปลากดขาว ปลากด Hemibagrus sp.

4 ปลากดเหลือง ปลากดเหลือง Hemibagrus fi lamentus

5 ปลาขางราย กูกเรือน ปลาซา Dangila siamensis

6 ปลากัด ปลากัด Betta splendens

7 ปลากะบาล ปลกระมัง Puntioplitus proctozysron

8 ปลาแกมซ้ํา ปลาแกซ้ํา Systomus orphroides

9 ปลาแกงหัวเหลี่ยม แกงงุน ปลาหางบวง Barbichthys nitidus

10 ปลากั้ง ปลากั้ง Channa limbata

11 ปลากัด ปลาหมอแคระ Badis ruber

12 ปลากูกมา ปลาแขยง Mystus cavasius

13 ปลาแขดํา ปลาแขวัว Bagarius bagarius

14 ปลาดุกบอน แขบี้ ปลาแขติดหิน Glyptothorax lampris

15 ปลาเข็ม ปลากระทุงเหว Xenentodon cancilla

16 ปลาขอ ปลารากกลวย Acantopsis sp.

17 ปลาขาว หนามหลัง ปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus

18 ปลาเคียง ปลาสรอยลูกบัว Lobocheilus cf.quadrilineata

19 ปลาคาวขาว ปลาเคาขาว Wallago attu

20 ปลาคาวหมึก ปลาเคา Wallagonia miostoma

21 ปลาเงี่ยงเฮียว ยอน สวาท ปลายอนหยวก Pangasius macronema

22 ปลาหวาน ปลาขาไก Kryptopterus cryptopterus

23 ปลาจอนทราย อีเลย ปลาอีดหางจุด อีด Lepidocephalichthys berdmorei

24 ปลาจาด ปลาจาด Poropuntius laoensis

25 ปลาซิว ปลาซิว Rasbora sp.

26 ปลาซิวหนวด ปลาซิวหนวด Esomus metallicus
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ลําดับ ช่ือท�องถิ่น ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ
27 ปลาซิวแถบ ปลาซิวอาว Luciosoma bleekeri

28 ปลาซิวขาว ซิวควาย ปลาซิว Rasbara septemtrionalis

29 ปลาซิวหวย ปลาซิวเจาฟา Amblypharyngodon chulabhornae

30 ปลาซิวอาว นางอาว ปลาอาว Luciosoma spilopleura

31 ปลาดุกดาน ปลาดุกดาน Clarias batrachus

32 ปลาดุกอุย ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus

33 ปลาดาบ ดาบลาว ปลาฝกพรา Macrocheilichthys macrocheilus

34 ปลาดังแดง ปลาดังแดง Hemisilurus mekongensis

35 ปลาตองแต็บ ตองกราย ปลาฉลาด Notopterus notopterus

36 ปลาตองดาว ตองเบอ ปลากราย Chitala ornata

37 ปลาสะปาก ตะเพียนขาว ปลาตะเพียน Puntius gonionotus

38 ปลาตาโต ปลาบูเชียงของ Rhinogobius sp.

39 ปลาบอกหมน ปลาสรอยขาว Henicorhynchus siamensis

40 ปลาบู ปลาบูทราย Oxyeleotris marmoratus

41 ปลาปกปอม ปลากระแห Barbodes schwanenfeldi

42 ปลาปกแดง ปลาตะเพียนทราย Systomas orhroides

43 ปลาเปา ปลาปกเปาเขียว Monotrete cochinchinensis

44 ปลาปากงอน สะลาก กระด่ี ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis

45 ปลาเพ้ีย ปลากาดํา Morulius chrysophekadion 

46 ปลามงยาง ปลายาง Pangasius bocourti

47 ปลามงออด ปลาเผาะ Pangasius conchophilus

48 ปลามะแปบ ปลาแปบควาย Paralaubuca riveroi

49 ปลามัน ปลามูด Gyrinocheilus pennocki

50 ปลาแวน ปลาแปนแกว Parambassis siamensis

51 ปลาสะลากเมือง ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus

52 ปลาสะเด็ด ปลาหมอ Anabas testudineus

53 ปลาสะตูบ ปลาหมอชางเหยียบ Pristolepis fagciatus

54 ปลาสิก ปลากระสูบขีด Hampala macrolepidota

55 ปลาเขี้ยวไก หมูขาว ปลาหมูขาว Botia modesta

56 ปลาเขี้ยวไก หมูลาย ปลาหมูขางลาย Syncrossus helodes
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ลําดับ ช่ือท�องถิ่น ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ
57 ปลาหลิด หลด ปลาหลดจุด Macrognathus siamensis

58 ปลาหลาด ปลากระทิง Mastacembelus armatus

59 ปลาหลิม จะริ ปลาชอน Channa striatus

60 ปลาเงี่ยงเฮียว ยอน สวาด ปลาสังกะวาด Laides longibarbis

61 ปลาหวาน ปลาปกไก Kryptopterus cheveyi

62 ปลาอาว ปากอาว ปลาสะนาก Raiamas guttatus

63 ปลาอี่มอน ดอกงิ้ว ปลากาแดง Epalzeorhynchos munense

64 ปลาเอี่ยน ปลาไหล Monopterus albus

65 ปลาฮากกลวย ปลารากกลวย Acantopsis spp.

66 ปลาอึม ปลาเล็บมือนาง Crossocheilus delacouri

67 ปลาแกด ปลาแขยงใบขาว Mystus singaringan

68 ปลาอีมอน ขางลาย ปลารองไมตับ Osteochilus microcephalus

69 ปลาแขเหลือง ปลาแขเหลือง Bagarius yarrelli

70 ปลาแกมซ้ํา ปลาตะเพียนน้ําตก Punfi us rhombeus

71 ปลาสรอย ปลาสรอยปกแดง Cirrhinus jullieni

72 ปลาสรอย ปลาสรอย Henicorhynchus spp.

73 ปลากัง คัง ปลากดคัง Hemibagrus wychioides

74 ปลาฝา ฝาออง ตะพาบน้ํา Amyda cartiliaginea

75 ปลาแปบ ปลาแปบขาว Paralaubuca riveroi

76 ปลาสิก ปลากระสูบจุด Hampala dispar

77 ปลาสรอย ปลาซา 
สรอยลูกกลวย

Labiobarbus leptocheilus

78 ปลาขางลาย ปลาซา Labiobarbus siamensis

79 ปลาปุง ปลาจาด ปลาพลวง (บา) Leptobarbus hoeveni

80 ปลาซิว ปลาน้ําหมึก Opsarius pulchellus

81 ปลากัด ปลากริมควาย Trichopsis vittatus

82 ปลาสลิด ปลาสลิด Trichogaster pectoralis

83 ปลาปากเลี่ยม ปลาไสตันตาขาว Cyclocheilichthys armatus

84 ปลาอีมอน ปลารองไมตับ Osteochilus microcephalus

85 ปลาซิวบาง ปลาแปบ Parachela siamensis 
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ลําดับ ช่ือท�องถิ่น ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาอังกฤษ
86 ปลามะแปบ ปลาแปบควาย Paralaubuca harmandi 

87 ปลาปก ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis 

88 ปลากะแยง ปลาแขยงขางลาย Mystus mysticetus 

89 ปลาสะลัง ยอน ปลาสังกะวาด Laides hexanema 

90 ปลาแข ปลาแคติดหิน Glyptothorax lampris

91 ปลาหลิด ปลาหลดหลังจุด Macrognathus semiocellatus 

92 ปลาหลาด ปลากระทิงลาย Mastacembelus favus

93 กุงฝอย กุงฝอย Macrobrachium spp.

พันธุปลาตางถิ่น
94 ปลาจาระเม็ด เปคู ปลาเปคูแดง Piaractus brachypomus

95 ปลาจีน ลิ่น ปลาจีน Hepophthalmichthys molitrix

96 ปลาชะโด ปลาชะโด Channa micropeltes

97 ปลาดูด กดเกราะ Hypostomus plecostomus

98 ปลานิลแดง ทับทิม ปลาทับทิม Oreochromis niloticus

99 ปลาบอกพันธ บอกอาง ปลาสรอยขาว Henicorhynchus sp.

100 ปลาปกเหลือง ปลาตะเพียนขาว Barbonymys gonionotus

101 ปลาปกแดง ปลาตะเพียนทอง Barbonymys altus

102 ปลากดหลวง ปลากดอเมริกัน Ictalurus punctatus

103 ปลาไน ปลาไน Cyprinus carpio

104 ปลานวลจันทร ปลานวลจันทร Cirrhinus cirhosus

105 ปลานิล ปลานิล Oreochromis niloticus

106 ปลายี่สก ปลายี่สกเทศ Rohita rohita

107 ปลาหัวหนัง เฉา ปลาเฉาฮื้อ Ctenopharyngodon idellus

108 ปลาดุกรัสเซีย ปลาดุกบิ๊กอุย Clarias gariepinus

109 ปลาสวาย ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus

110 ปลาเตาะ สวายดํา ปลาเทโพ Pangasius larnaudii

111 กุงหลวง กุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii
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รายชื่อชุมชนที่ทําเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมน้ําอิง

1. บานประตูประสาท ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2. บานสันแกลบดํา ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

3. บานแทนดอกไม หมู 11 ตําบลตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

4. บานรองหา หมู 15 ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

5. บานสันตนผึ้ง หมู 2 ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

6. บานสันหนองเหนียว หมู 3 ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

7. บานสันปามวง หมู 4 ตําบลสันปามวง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

8. บานสันปาคาง หมู 5 ตําบลสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

9. บานสันเวียงใหม หมู 3 ตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

10. บานทุงกิ่ว หมู 10 ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

11. บานสันกวาน หมู 8 ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

12. บานสันปาถอน หมู 6 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

13. บานสันชางหิน หมู 7 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

14. บานบอแฮว หมู 5 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

15. บานแมใสเหลา หมู 4 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

16. บานรองไฮ หมู 1 ตําบลแมใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
17. ชุมชนแมต๋ํา ตําบลแมต๋ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

18. บานแมอิงสันกลาง หมู 7 ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
19. บานสันตนตุม หมู 3 ตําบลแมอิง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

20. บานสันปางิ้วงาม หมู 8 ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
21. บานหวยดอกเข็ม หมู 7 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
22. บานกวาน หมู 3 ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

23. บานเจนใต หมู 16 ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
24. บานเจน หมู 5 ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

25. บานสันปาพาด หมู 5 ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ภาคผนวก 2
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26. บานสันตนผึ้งหมู 6 ตําบลแมอิง อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
27. บานจําปา หมู 17 ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

28. บานดงสุวรรณ หมู 7 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

29. บานหวยทรายขาว หมู 7 ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

30. บานหวยทรายขาว หมู 16 ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

31. บานแมพุงเหนือ หมู 5 ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

32. บานแมพุง หมู 2 ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

33. บานสันโคงพัฒนา หมู 12 ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

34. บานวังอวน ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

35. บานสันปาคาม หมู 7 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

36. บานสันมะคา หมู 1 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

37. บานวังศิลา หมู 8 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

38. บานวังขอนแดง หมู 11 ตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

39. บานใหมพัฒนา หมู 8 ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

40. บานเวียงลอ หมู 11 ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

41. บานนาเจริญ หมู 6 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

42. บานนาเจริญ หมู 13 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

43. บานปางมดแดง หมู 9 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

44. บานปางมดแดง หมู 10 ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

45. บานเวียงใต หมู 15 ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

46. บานเวียงเทิง หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

47. บานสันทรายทอง หมู 6 ตําบลสันทรายงาม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

48. บานสันทรายงาม หมู 2 ตําบลสันทรายงาม อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

49. บานตาน้ําอิง ตําบลปาตาล อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

50. บานชมภู หมู 7 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

51. บานน้ําแพร หมู 14 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

52. บานงามเมือง หมู 11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
53. บานแดนเมือง หมู 6 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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54. บานตนปลอง หมู 8 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
55. บานหลวงใหมพัฒนา หมู 8 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

56. บานมวงชุม หมู 7 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

57. บานตองเกา หมู 9 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

58. บานตอง หมู 6 ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

59. บานศรีดอนชัย หมู 7 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

60. บานทาเจริญ หมู 10 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

61. บานเตน หมู 8 ตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

62. บานปากอิงใต หมู 16 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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