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เกริ่นน้า
สมำคมแม่นำเพื่อชีวิตดำเนินกำรสำรวจข้อมูลเบืองต้นถึงสถำนภำพป่ำชุ่มนำในลุ่มนำอิงตอนล่ำงเพื่อเป็น
ข้อมูลพืนฐำนในกำรทำงำนร่วมกับชุมชนและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรพืนที่ชุ่มนำในลุ่มนำอิงตอนล่ำง
อย่ำงยั่งยืนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรสำรวจได้ทำกำรรวบรวมข้อ มูลจำกรำยงำนกำรศึกษำเดิมของสมำคม
แม่นำเพื่อชีวิตที่ทำไว้เมื่อปี 25601 รำยงำนกำรศึกษำของหน่วยงำนต่ำงๆ กำรลงพืนที่สำรวจ สอบถำมชำวบ้ำน
และกำรวัดพืนที่โดย Google Earth ในกำรสำรวจครังนีได้นิยำมควำมหมำยของคำที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี
พื้นที่ชุ่มน้้ำ : พืนที่ชุ่มนำในลุ่มนำอิง ณ ที่นีหมำยถึง แม่นำอิง ห้วย หนอง คลองบึง ป่ำชุ่มนำ และป่ำหญ้ ำ
ที่มีนำท่วมขังตำมฤดูกำล
ป่ำชุ่มน้้ำ : ป่ำชุ่มนำในลุ่มนำอิงตอนล่ำง เป็นพืนที่ชุ่มนำ (wetland) ประเภทป่ำที่มีนำท่วมขังบำงฤดูกำล
(seasonally-flooded forest) มีต้ น ไม้ ห ลำยชนิ ด ขนำดต่ ำงๆขึนอยู่ ห นำแน่ น กว้ำงใหญ่ พ อที่ จะมี อิท ธิ พ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมบริเวณนัน ซึ่งขอบเขตป่ำชุ่มนำในที่นีจะรวมถึงพืนที่หนองนำที่อยู่ในขอบเขตพืนที่ป่ำนันด้วย โดยเป็น
กำรนิยำมจำกควำมหมำยของ “ป่ำไม้” และ “พืนที่ชุ่มนำ” ประกอบกัน ทังนีป่ำชุ่มนำในลุ่มนำอิงตอนล่ำงถือเป็น
“ป่านอกนิยาม”2 เพราะไม่อยู่ในนิยำมของประเภทป่ำตำมระบบควำมรู้เรื่องป่ำของไทย อีกทังไม่ มีสถำนภำพป่า
ตามกฎหมายไทยทั้งป่าสงวนแห่งชาติและป่าอุทยานแห่งชาติ
ป่ำชุมชน : ในที่นี่หมำยถึงป่ำชุ่มนำที่ชำวบ้ำนร่วมกันรักษำไว้เป็นป่ำของชุมชนตำมจำรีตประเพณี
ขอบเขตป่ำชุ่มน้้ำ : คือ พืนที่ป่ำที่แบ่งตำมเขตกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้ำนและมีควำมเชื่อมต่อกันเป็นผืน ไม่ได้
อยู่ห่ำงกันเกินไป หรือ ถูกกันด้วยแม่นำอิงหรือถนนใหญ่ ซึ่งกำรวัดพืนที่ป่ำชุ่มนำจะรวมถึงหนองนำที่อยู่ภำยในเขต
ป่ำด้วย แต่ไม่รวมถึงหนองนำที่อยู่ริมของป่ำชุ่มนำ
ผลกำรสำรวจพบว่ำมีป่ำชุ่มนำอยู่ทังหมด 26 แปลง รวมพืนที่ 8,568 ไร่ 3 งำน 64 ตำรำงวำ3 กระจำยตัว
อยู่ในพืนที่ลุ่มนำอิงตอนล่ำง ในเขต 4 อำเภอของจังหวัดเชียงรำยคือ อำเภอเทิง อำเภอพญำเม็งรำย อำเภอขุนตำล
และอำเภอเชียงของ สถำนภำพด้ำนกฎหมำยหรือกรรมสิทธิ์ของป่ำทัง 26 แปลงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) ป่ำ
ชุมชน ที่มีกำรขึนทะเบียนเป็นป่ำชุมชนกับกรมป่ำไม้ 6 แปลง 2) ที่สำธำรณะประโยชน์ทมี่ ีหนังสือสำคัญสำหรับที่
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต. 2560. ป่าชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงตอนล่าง และการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น.
2 สภาประชาชนลุ่มน้้าอิง. 2563. คุณค่าและความส้าคัญป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง. ที่มา: http://ingcouncil.org/images/data/dataimportance-of-Boonroung-wetland-forest.pdf
3 ในจำนวน 26 แปลง มี 18 แปลงที่วัดพื้นที่โดยใช้ Google Earth โดยผู้ส้ารวจเองซึง
่ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวโปรแกรมและการไม่ได้ลงส้ารวจ
ขอบเขตป่าจริงในภาคสนาม
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หลวง (นสล.) ซึ่งออกให้โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทย 9 แปลง 3) ที่สำธำรณะประโยชน์ที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์
หรือที่เรียกว่ำที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ 11 แปลง
รำยงำนฉบับนียังได้สรุปประมวลสภำพปัญ หำและกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำเกี่ยวกับป่ำชุ่มนำในลุ่มนำอิง
ตอนล่ำงซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรทำควำมเข้ำใจและนำไปเป็นแนวทำงในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำชุ่มนำดังกล่ำว
อย่ำงยั่งยืนบนฐำนของกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนต่อไป

ภาพที่ 1 ป่ำชุ่มนำในตอนล่ำงสุดใกล้กับปำกแม่นำอิงที่ไหลลงสู่แม่นำโขงทำงตะวันออกเฉียงเหนือ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมในลุ่มนา้ อิงตอนล่าง
1. ลักษณะพืนที่
พืนที่ ลุ่ม น ำอิงแบ่ งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง แม่ นำอิ ง ยำวประมำณ 300
กิโลเมตร4 ไหลจำกทิศใต้ขึนเหนือผ่ำน 2 จังหวัดจำกพะเยำและลงสู่แม่นำโขงที่เชียงรำย ลุ่มนำอิงเป็นที่รำบเชิงเขำ
ริมฝั่งแม่นำ กำรไหลหลำกหรือกัดเซำะไม่รุนแรงเพรำะลำห้วยต้นนำและแม่นำอิง ไม่ ชันหรือคดเคียวมำกนัก มี
ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเชื่อมต่อกันทังป่ำบกบนภูเขำ ลำห้วย หนอง ป่ำชุ่มนำ และแม่นำอิง ที่รำบมีควำม
อุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรเกษตร ทำให้มีกำรตังถิ่นฐำนอยู่ในลุ่มนำอิงตลอดสองฝั่งแม่นำมำยำวนำนตังแต่สมัย
บรรพบุรุษ ปัจจุบันมีชุมชนตังอยู่ริมฝั่งแม่นำอิง ตลอดลำนำ บำงพืนที่มีหลำยหมู่บ้ำนตังเรียงติดกันจำกกำรแยก
หมู่บ้ำนเดิมออกเป็นหลำยหมู่
ลุ่มนำอิงแต่ละตอนมีลักษณะแตกต่ำงกันคือ 1) ลุ่มน้้ำอิงตอนบน มีลักษณะเป็นพืนที่ต้นนำโดยพืนที่ต้นนำ
สำคัญคือดอยหลวงหรือเทือกเขำผีปันนำซึ่งมีลำห้วยสำคัญหลำยสำยไหลลงมำรวมกันที่กว๊ำนพะเยำ มีพืนที่ชุ่มนำ
สำคัญขนำดใหญ่คือหนองเล็งทรำยและกว๊ำนพะเยำที่เป็นแหล่งนำสำคัญของคนเมืองพะเยำ 2) ลุ่มน้้ำอิงตอนกลำง
เริ่มจำกประตูระบำยนำกว๊ำนพะเยำที่อำเภอเมืองพะเยำไปจนถึงอำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่รำบเชิงเขำริมฝั่งแม่นำอิง ในช่วงต้นของลุ่มนำอิงตอนกลำงช่วงอำเภอดอกคำใต้และภูกำมยำว แม่นำอิงจะมี
ลัก ษณะแคบและจะแห้งขอดในช่วงหน้ำแล้ง ตอนกลำงเป็ นที่รำบลุ่มขนำดใหญ่เหมำะแก่ก ำรเพำะปลูกท ำให้
กลำยเป็นพืนที่ปลูกข้ำวสำคัญมำตังแต่อดีต คือทุ่งลอและทุ่งดอกคำใต้ ตอนกลำงยัง มีพืนที่ชุ่ มนำขนำดเล็ก เช่น
ห้วย หนอง คลอง บึงกระจำยอยู่ทั่ว 3) ลุ่มน้ำอิงตอนล่ำง เริ่มจำกอำเภอเทิงไปจนถึงอำเภอเชียงของในจังหวัด
เชียงรำย พืนที่เป็นที่รำบเชิงเขำริมฝั่งแม่นำอิงกว้ำงประมำณ 10 กิโลเมตรขนำบข้ำงไปด้วยแนวเขำทังสองฝั่ง
แม่นำอิงตอนล่ำงจำกอำเภอเทิงถึงปำกแม่นำอิงที่อำเภอเชียงของมีควำมยำว 133 กิโลเมตร5 ขนำนไปกับถนนสำย
อำเภอเทิง-เชียงของซึ่งบำงช่วงขยำยถนนเป็น 4 ช่องทำงจรำจรรองรับกำรขนส่งจำกสะพำนข้ำมแม่นำโขงที่อำเภอ
เชียงของ

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. 2558. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพืนที่ชุ่มน้าของประเทศไทย. หน้ำ 3189.
5 วัดโดย Google Earth Pro เมือ
่ 26 สค. 63 จากสะพานทีอ่ ้าเภอเทิงถึงปากแม่น้าอิง โดยรวมเอาหลง 1 แห่งที่ยงั ไม่ตดั ขาดออกจากแม่น้าอิง
อย่างสมบูรณ์
4
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ภาพที่ 2 แผนที่ขอบเขตลุ่มนำอิงตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง
2. ลักษณะสังคม
หมู่บ้ำนทัง 23 หมู่บ้ำนเป็นคนไทยพืนรำบภำคเหนือ (คนเมือง) มีประชำกรรวมประมำณ 10,911 คน
เกือบทังหมดนับถือศำสนำพุทธมีประมำณ 2 หมู่บ้ำนที่นับถือศำสนำคริสต์ ชุมชนเป็นสังคมชนบททำกำรเกษตร
เป็นหลัก โดยปลูกข้ำวเป็นหลักซึ่งทำทังนำปีและนำปรังโดยกำรสูบนำจำกแม่นำอิง รองลงมำเป็นข้ำวโพด เช่น
กรณีหมู่บ้ำนงำมเมืองมีพืนที่เกษตรกรรม 3,817 ไร่6 แบ่งเป็นข้ำว 3,074 ไร่ ข้ำวโพด 591 ไร่ สวนผลไม้ 124 ไร่
ยำงพำรำ 15 ไร่หมุมเวียน 9 ไร่ และเลียงปลำ 4 ไร่ ชุมชนส่วนใหญ่มีเศรษฐกิจปำนกลำงถึงดีเพรำะทรัพยำกร
อุดมสมบูรณ์หลำยหมู่บ้ำนเป็นชุมชนใหญ่เศรษฐกิจดี ชำวบ้ำนยังคงวัฒนธรรมพืนบ้ำนของคนเมืองล้ำนนำมีกำรนับ
ถือพุทธผสมกับผีโดยเฉพำะผีที่เกี่ยวกับทรัพยำกรป่ำไม้และแม่นำ เช่น ผีขุนนำ
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้าอิงตอนล่าง
ลักษณะพิเศษของลุ่มนำอิงตอนล่ำงที่ต่ำงไปจำกตอนบนและตอนกลำงคือมีป่ำชุ่มนำกระจำยตัวอยู่ตลอด
ริมฝั่งแม่นำอิง นอกจำกนียังมีระบบนิเวศที่เชื่อมกันทังป่ำบกบนภูเขำ ป่ำชุ่มนำ และพืนที่ชุ่มนำทังแม่นำอิงและ
แม่นำโขง ในตอนล่ำงแม่นำอิงจะอยู่ชิดกับแนวเขำฝั่งขวำซึ่ง มีป่ำไม้ปกคลุมตลอดแนว แม้จะมีถนนคั่นกลำงแต่
6

RECOFTC. 2561. ชุมชนบ้านงามเมือง: การจัดการลุ่มน้าย่อยและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ. หน้า 8.
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ระบบนิเวศของป่ำทังสองแบบก็ยังเชื่อมกัน โดยเฉพำะกำรเป็นแหล่งต้นนำที่ไหลจำกป่ำบนภูเขำลงยังป่ำชุ่มนำและ
สัตว์ป่ำจำพวกนกและแมลงที่บินข้ำมไปมำได้ และเนื่องจำกปำกแม่นำอิงซึ่งไหลลงแม่นำโขงอยู่ห่ำงไปไม่ไกล ระบบ
นิเวศตอนล่ำงจึงสัมพันธ์อยู่ระบบนิเวศแม่นำโขง มีพันธุ์ปลำที่อุดมสมบูรณ์จำกกำรเป็นที่วำงไข่และอนุบำลของสัตว์
นำจำกแม่นำโขง ระบบนิเวศของป่ำชุ่มนำและกำรไหลเวียนของนำในแม่นำอิงรวมทังพืนที่ชุ่มนำอื่นๆที่เป็นห้วย
หนอง บึง จะสัมพันธ์กับกำรไหลหรือขึนลงของแม่นำโขง เมื่อแม่นำโขงได้รับผลกระทบจำกเขื่อนก็จะกระทบต่อ
แม่นำอิงด้วย
1) ทรัพยำกรป่ำไม้
ทรัพยำกรป่ำไม้ที่สำคัญในลุ่มนำอิงคือป่ำบกและป่ำชุ่มนำ พืชที่พบในลุ่มนำอิงตอนล่ำงส่วนใหญ่เป็นป่ำ
เบญจพรรณ ป่ำชุ่มนำที่ปัจจุบันพบเฉพำะในแม่นำอิง ตอนล่ำงชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ป่ำฮิม(ริม)อิง” ซึ่งมีลักษณะ
พิเศษต่ำงไปจำกป่ำชุ่มนำในพืนที่นำจืดที่อื่นๆของไทย เนื่องจำกลุ่มนำอิงตอนล่ำงเชื่อมอยู่กับแม่นำโขง ทำให้ป่ำริม
อิง มี ร ะบบนิ เวศเชื่อ มอยู่กั บ ระบบน ำและสัต ว์ น ำจำกแม่ น ำโขง ที่ นี่ เป็ น ป่ ำ ชุ่ม น ำประเภทท่ ว มขัง บำงฤดูก ำล
(seasonally-flooded forest) ประมำณ 1-3 เดือนในช่วงหน้ำฝนที่นำในแม่นำโขงจะหนุนขึนมำ ป่ำชุ่มนำยัง มี
หนองน ำกระจำยอยู่ ตำมจุด ต่ำง ๆ ซึ่ งนอกจำกจะเป็ น ที่ อยู่อ ำศัย ของปลำแล้ วยัง เป็ น ที่ พั กของนกอพยพด้ว ย
นอกจำกนี ป่ำริม อิงยังเชื่อมกับ ระบบนิ เวศป่ ำบกบนภูเขำทั งสองฝั่ ง ในลุ่ม นำอิ ง ตอนล่ ำงพบป่ ำชุ่ม นำชุ มชน
กระจำยอยู่ใน 4 อำเภอของจังหวัดเชียงรำยคือ อำเภอเทิง อำเภอพญำเม็งรำย อำเภอขุนตำล และอำเภอเชียงของ
อยู่ 26 แปลง ป่ำบำงแปลงมีที่ตังคำบเกี่ยวอยู่ในหลำยหมู่บ้ำนซึ่งชำวบ้ำนใช้ประโยชน์และบริหำรจัดกำรร่วมกัน
“ป่ำฮิมอิง” เป็นป่ำที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงเนื่องจำกมีระบบนิเวศที่เชื่อมอยู่กับทังแม่นำโขง
และป่ำบก ทังยังมีระบบนิเวศแบบป่ำบกและแบบพืนที่ชุ่มนำ กำรที่มีนำท่วมขังในช่วงหน้ำฝนทำให้ระบบนิเวศ
ของป่ำชุ่มนำและทรัพยำกรในป่ำแตกต่ำงไปจำกป่ำบกทั่วไป ระบบนิเวศในป่ำชุ่ มนำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศย่อย
หลำยระบบ โดยมีปัจจัยสำคัญในกำรกำหนดประกำรหนึ่งคือระดับควำมสูงต่ำของพืนที่ซึ่งมีผลให้กำรท่วมขังของ
นำแตกต่ำงกันไปทังควำมลึกและระยะเวลำกำรท่วม ซึ่งกำรท่วมของของนำก็เป็นตัวกำหนดกำรพบชนิดพืชเด่นใน
แต่ละจุดเพรำะพืชแต่ละชนิดมีควำมสำมำรถในกำรทนนำต่ำงกัน ซึ่งกำรท่วมของนำและชนิดพืชเด่นที่พบก็เป็น
ตัวกำหนดระบบนิเวศย่อย เช่น สัตว์ป่ำ นก แมลง รวมไปถึงกำหนดควำมสัมพันธ์ของชำวบ้ำนกับระบบนิเวศย่อย
แต่ละชนิดทังเรื่องวิธีกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์และควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง ชำวบ้ำนจะเรียกระบบนิเวศย่อยเหล่ำนีตำมพืช
หลักที่พบ เช่น ป่ำข่อย ป่ำชุมแสง ป่ำไผ่ เป็นต้น ป่ำชุ่มนำมีคุณค่ำและควำมสำคัญหลำยด้ำน ดังนี
อัตลักษณ์ทางระบบนิเวศ เป็นป่าชุ่มน้้าประเภทท่วมขังตามฤดูกาลมีสภาพคล้ายป่าโบราณมีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยพบในที่ใดมาก่อน7 ทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อของหลายระบบนิเวศทั้งแม่น้าโขง แม่น้าอิง และ
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ป่าบกบนภูเขา การท่วมขังในป่าและตามหนองน้้าที่มีอยู่ทั่วผืนป่าในฤดูน้าหลาก จะท้าให้เกิดการทับถมของเศษ
ซากอินทรีย์อินทรีย์วัตถุหนา เหมือนกับป่าพรุน้าจืดทางภาคใต้แต่ต่างที่ที่นี่เป็นการท่วมขังตามฤดูกาล สังคมพืชใน
ป่าจึงมีวัฒนาการปรับตัวกับสภาพการท่วมขังและสภาพแวดล้อม ท้าให้มีพันธุ์ไม้เด่นพวกพืชที่ทนน้้าท่วมขังได้นาน
เช่น ข่อย ชุมแสง ซึ่งปกติเป็นไม้ที่โตช้า แต่ป่าฮิมอิงจะพบไม้ที่มีล้าต้นขนาดใหญ่เป็นจ้านวนมาก ทั้งยังมีเถาวัลย์ที่
ทนน้้าท่วมขัง พืชชั้นล่างพบพวกผักกูด คลุ้ม ทังนีป่ำชุ่มนำในลุ่มนำอิงตอนล่ำงถือเป็น “ป่านอกนิยาม” เพราะไม่
อยู่ในนิยำมของประเภทป่ำตำมระบบควำมรู้เรื่องป่ำของไทย อีกทังไม่มีสถำนภำพป่าตามกฎหมายไทยทั้งป่าสงวน
แห่งชาติและป่าอุทยานแห่งชาติ

ภาพที่ 3 ป่าร่องส้มแสง ที่หมู่บ้านป่าข่า
ในด้ำนพรรณไม้ มีพรรณไม้ที่ชำวบ้ำนใช้ประโยชน์จำนวนมำก เช่น ในป่ำบ้ำนงำมเมืองมีพืชอำหำรและพืช
สมุนไพรกว่ำ 46 ชนิด8 ซึ่งเป็นพืชอำหำร 33 ชนิด พืชสมุนไพร 6 ชนิด พืชที่เป็นทังอำหำรและสมุนไพร 7 ชนิด ใน
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ป่ำบ้ำนบุญเรืองพบพืชอำหำรและพืชสมุนไพรรวม 116 ชนิด แบ่งเป็นพืชอำหำร 49 ชนิด พืชสมุนไพร 41 ชนิด
พืชที่เป็นทังอำหำรและสมุนไพร 13 ชนิด พืชจำพวกเห็ด 13 ชนิด
ในด้ า นการกั ก เก็ บ คาร์ บ อน ป่ า ชุ่ ม น้้ า มี ศั ก ยภาพในการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนเหนื อ ดิ น (above ground
carbon) สูงโดยเฉพาะป่าไผ่ จากการส้ารวจป่าชุ่มน้้าจ้านวน 12 แปลง9 พบว่าป่ามีศักยภาพกักเก็บคาร์บอนเหนือ
ดิน (above ground carbon) ซึ่งไม่รวมปริมาณคาร์บอนจากราก เฉลี่ย 16.44 ตันต่อไร่ ดัง นั้น เมื่อค้านวนโดย
เทียบบัญญัติยางค์แบบคร่าวๆป่าชุ่มน้้าทั้ง 26 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 8,568 ไร่จึงสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึง
140,868 ตันคาร์บอน ซึ่งหากถูกท้าลายไปจะปลดปล่อยก๊าซอย่างน้อย 515,575 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิด
เป็นมูลค่าได้ 60,218,067.5 ล้านบาท10 ตัวอย่างการศึกษาศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนเหนือดินรายแปลง เช่น
กรณีป่าบ้านบุญเรือง จากการค้านวณป่าจ้านวน 3,047 ไร่11 พบว่าสามารถกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน (ไม่รวม
ปริมาณคาร์บอนจากราก) ได้ 52,600 ตันคาร์บอน ซึ่งหากถูกท้าลายไปจะปลดปล่อยก๊าซอย่างน้อย 192,516 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ มีความหนาแน่นของต้นไม้ 122 ต้นต่อไร่12 สูงกว่าเกณฑ์ของป่าเสื่อมโทรมถึง 8 เท่า ป่าบ้าน
งามเมืองมีศักยภาพเก็บกักคาร์บอนสูงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.37 ตันต่อไร่ ป่าบ้ านทุ่ง ศรีเกิดมีศักยภาพเก็บกัก
คาร์บอน 14.57 ตันต่อไร่
ในด้ำนควำมส้ำคัญต่อปลำและสัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและวำงไข่ที่สำคัญของปลำและสัตว์นำท้องถิ่น
และที่อพยพมำจำกแม่นำโขง เพรำะลักษณะคล้ำยป่ำโบรำณที่มีเรือนยอดที่ปกคลุมในช่วงบน เถำวัลย์ในช่วงกลำง
และพืชพวกเฟิร์นในช่วงตอนล่ำงทำให้ป่ำในช่วงนำท่วมจะรกไปด้วยกิ่งก้ำนต้นไม้ในระดับต่ำงๆปลอดภัยจำกสัตว์
นำขนำดใหญ่และคนหำปลำ อีกทังยังมีหนองนำกระจำยอยู่ทั่วป่ำเป็นที่อยู่ของปลำในช่วงหน้ำแล้งของปลำท้องถิ่น
รวมทังปลำอพยพที่กลับไปไม่ทัน มีลำห้วยและร่องนำช่วยเชื่อมแหล่งนำต่ำงๆเข้ำด้วยกันระบบ ทังแม่นำอิง หนอง
นำ แหล่งนำนอกป่ำ และลำห้วยบนดอย ที่สำคัญยังพบว่ำตลอดลุ่มนำอิงมีชำวบ้ำนทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำใน
แม่นำอิงและแม่นำสำขำอย่ำงน้อย 63 แห่ง13 โดยอยู่ในตอนล่ำง 17 แห่งซึ่งส่วนมำกจะอยู่ในพืนที่ป่ำชุ่มนำ ทำให้
ยิ่งเพิ่มควำมสำคัญในกำรเป็นแหล่งวำงไข่และอยู่อำศัยของปลำแม่นำโขงและปลำประจำถิ่น

สภาประชาชนลุ่มน้้าอิง. 2563. อ้างแล้ว.
10 1 ตันคาร์บอน เท่ากับ 3.66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2) และ ราคาซือ
้ ขายของคาร์บอน ใช้ราคาซือ้ ขายเฉลี่ยในตลาดคาร์บอนแบบภาค
สมัครใจของโลกในปี 2015 เท่ากับ 116.92 บาท/ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2)
11 วถิราพร ด่านศรีบูรณ์ และภนิตา พรหมประกาย. 2560. คุณค่าของพืนที่ป่าบุญเรือง. หน้า 53-54.
12 สภาประชาชนลุ่มน้้าอิง. 2562. รายงานการศึกษา ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง: เอกลักษณ์ของระบบนิเวศทีห
่ ลากหลายและบทบาทการปกป้อง
ของชุมชนท้องถิ่น. แหล่งที่มา: http://ingcouncil.org/index.php/hidemenu-sez/8-boonroung-wetland
13 สมาคมแม่น้าเพือ
่ ชีวิต. 2558. วังสงวนในลุ่มน้าอิง.
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ในด้ำนสัตว์ป่ำ ป่ำเป็น แหล่งที่อยู่อำศัยและหำกินของของสัตว์ป่าหลายชนิดโดยจะมีล้าห้วยหลายสายที่
เป็นสะพานเชื่อมระหว่างป่าชุ่มน้้ากับป่าบกบนภูเขา จึงเป็นระบบนิเวศที่มีความส้าคัญ ต่อ สัตว์ป่ารวมทั้งนกและ
แมลง ล้าห้วยท้าหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น สัตว์จ้าพวกอีเห็น นกและแมลง
สามารถบินข้ามไปมาระหว่างป่าบกและป่าชุ่มน้้าได้
ในด้ำนนกอพยพ เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและหำกินที่สำคัญของนกอพยพรวมทังประจำถิ่น เนื่องจากมีหนอง
น้้ า จ้ า นวนมากที่ มี อ าหารและเหมาะแก่ ก ารหลบภั ย เพราะตั้ ง อยู่ ในป่ า และมี ร ะบบนิ เวศสมบู ร ณ์ มี อ าหาร
หลากหลายทั้งปลา แมลง และอาหารประเภทอื่นๆ รวมทั้งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมี
ป่าชุ่มน้้าหลายแห่งใกล้กันและใกล้กับป่าบกบนดอย (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนกในหัวข้อถัดไป)
ในด้ำนประโยชน์ต่อชุมชน มีประโยชน์หลำยด้ำนทังทำงตรงและทำงอ้อม คือ 1) เป็นแหล่งอาหารทั้งจาก
พืช ปลา และแมลง 2) แหล่งสมุนไพรและความมั่นคงทางสุขภาพ 3) แหล่งรายได้ 4) เป็นแก้มลิงธรรมชาติที่ช่วย
ป้องกันน้้าท่วมและน้้าแล้ง 5) เป็นแหล่งสันทนาการของชุมชน 6) เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน
7) เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ ทั้งคนในท้องถิ่นและการศึกษาทางวิชาการ เป็นแหล่งความมั่นคงของชุมชนทั้งด้าน
อาหาร รายได้ และสุขภาพในยามเกิดวิกฤติอย่างกรณีการระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้การรักษาป่าไว้ยัง
เป็ น การป้ อ งกั น การอุ บั ติ ข องโรคชนิ ด ใหม่ ห รื อ เสริ ม ความรุ น แรงของโรคระบาดอื่ น จากการศึ ก ษาทาง
เศรษฐศาสตร์พบว่าป่าชุ่มน้้ามีคุณค่ามหาศาล เช่น กรณีป่าชุ่มน้้าบ้านบุญ เรืองที่ท้าการศึกษาจ้านวน 3,021 ไร่
พบว่าประโยชน์ของป่ามีมูลค่า 125.7 ล้านบาทต่อปี14 โดยแบ่งเป็น 1) ประโยชน์ทางอ้อม 111.4 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง
เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน 22.5 ล้านบาทต่อปี แหล่งกักเก็บน้้า 0.33 ล้านบาทต่อปี แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 36.64
ล้านบาทต่อปี แหล่งศึกษาเรียนรู้ 11.51 ล้านบาทต่อปี แหล่งอนุบาลสัตว์น้า 21.17 และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่า 19.21 ล้านบาทต่อปี และ 2) ประโยชน์ทางตรง ในด้านแหล่งอาหารและวัตถุดิบ 14.3 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง
แบ่งเป็นพืชอาหารและสมุนไพร 5.21 ล้านบาทต่อปี เห็ด 0.35 ล้านบาทต่อปี แมลง 7.83 ล้านบาทต่อปี สัตว์น้า
0.91 ล้านบาทต่อปี

14

วถิราพร ด่านศรีบูรณ์ และภนิตา พรหมประกาย. 2560. อ้างแล้ว
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ตารางที่ 1 ปฏิทินการใช้ประโยชน์ทางตรงจากป่าด้านอาหาร กรณีหมู่บ้านม่วงชุม15
เดือน

อาหารจากป่า

มกราคม

ผักกาดนา ผัดสีเสียด ผักเปลว

กุมภาพันธ์

ไข่มดแดง ไข่แมงมัน ผักเหงือก เตา ผักสีเสียด ขนุน

มีนาคม

ผักเดา ผักแซ่ว หน่อไผ่

เมษายน

ผักเสี้ยว

พฤษภาคม เห็ดถอบ เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดเหงือกควาย ผักหม
มิถุนายน

ผักปุ่มป่า หน่อบง

กรกฎาคม

หน่อไร่ ผักดีเอี่ยน ผักแว่น

สิงหาคม

ผักบุ้งเมือง

กันยายน

หน่อดาว

ตุลาคม

ผักบอน หนองหวาย

พฤศจิกายน ผักหนัง ตูน ผักเผ็ด
ธันวาคม

ผักแป้นแป้ หัวปลี

ภาพที่ 4 เมนูอำหำรจำกผักในป่ำชุ่มนำ
15

โครงการพะเยาเพือ่ การพัฒนา. มปป. อาหารจากป่า : ความมัน่ คงทางอาหารของบ้านม่วงชุม, แผ่นพับ.
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2) ทรัพยำกรนำ
ลุ่มนำอิงตอนล่ำงเป็นพืนที่ชุ่มนำที่สำคัญ ลำนำจะกว้ำงกว่ำแม่นำในตอนบนและตอนกลำง ได้รับนำจำก
ลำห้วยที่ไหลลงมำจำกภูเขำที่ทอดขนำนไปกับแม่นำ พบว่ำจำกอำเภอเทิงถึงอำเภอเชียงของมีลำห้วย 86 สำยไหล
ลงแม่นำอิง16 โดย 64 สำยมำจำกแนวเขำดอยยำวฝั่งขวำมือ ซึ่งลำห้วยเหล่ำนียังทำหน้ำที่เป็นเส้นทำงเชื่อมของ
สัตว์ป่ำและสัตว์นำระหว่ำงป่ำบกและป่ำชุ่มนำด้วยดังที่มีชำวบ้ำนรำยงำน ในฤดูนำหลำกยังได้รับนำจำกแม่นำโขง
ที่หนุนขึนมำ นอกจำกลำนำอิงแล้วยังมีห้วย หนอง คลอง และบึงกระจำยตัวไปตลอดซึ่ง ทำหน้ ำที่เป็ นแก้มลิง
ธรรมชำติ หนองนำเป็นพืนที่ชุ่มนำสำคัญประเภทหนึ่งส่วนหนึ่งพบอยู่ในป่ำชุ่มนำซึ่ง มีหน้ำที่สำคัญ ต่อระบบนิเวศ
ในฤดูนำหลำกหนองจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยฮ่อง(ร่องนำ)และลำห้วย และเชื่อมกับแหล่งนำอื่นๆ เช่น ลำห้วยที่มำ
จำกป่ำบนดอยและแม่ นำอิง ในฤดูแล้งจะทำหน้ำที่ เป็นแก้มลิงกักเก็บนำเพิ่มควำมชุ่มชืนแก่ป่ำและดิน เป็นที่อยู่
ของปลำและสัตว์นำต่ำงๆที่ค้ำงอยู่ในหนอง เป็นแหล่งที่พักหำกินสำคัญของนกอพยพนำนำชนิด และแหล่งอำหำร
ของชำวบ้ำน

ภาพที่ 5 แผนที่แม่นำอิง แม่นำสำขำ หนองนำ และอ่ำงเก็บนำ ในพืนที่ลุ่มนำอิงตอนล่ำง

16

กลุ่มรักษ์เชียงของ. ม.ป.ป. รายงานส้ารวจต้นน้าของลุ่มน้าอิงตอนล่าง.
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3) ทรัพยำกรดิน
สภำพพืนดินเป็นที่รำบเชิงเขำริมฝั่งแม่นำที่อุดมสมบูรณ์จำกดินตะกอนแม่นำและมีควำมชุ่มชืนจำกลำนำ
อิงและต้นนำ
4) ทรัพยำกรสัตว์ป่ำและสัตว์นำ
ในด้านสัตว์ป่า พบว่าป่าชุ่มน้้าในลุ่มน้้าอิงตอนล่างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 178 ชนิด17 โดยใน
จ้านวนนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 134 ชนิด เมื่อพิจารณาตาม IUCN Red List พบว่ามีสัตว์ที่มีสถานภาพมีความเสี่ยง
ขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ (CR) เช่น ลิ่นชวา สัตว์ที่มีสถานภาพเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU) เช่น เสือปลา งู
จงอาง นากใหญ่ ขนเรีย บ สัต ว์ที่มี สถานภาพเสี่ ยงต่้าต่ อการสูญ พั น ธุ์ (LC) เช่ น ชะมดแผงหางปล้ อง (Viverra
zibetha) ตะกวด (Varanus bengalensis) กระรอกท้องแดง (Callosciurus erythraeus) กระต่ายป่า (Lepus
peguensis) งูเห่าสยามพ่นพิษ (Naja kaouthia) งูสามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus) งูกะปะ (Calloselasma
rhodostoma) เป็นต้น จากการส้ารวจเบื้องต้นเมื่อปี 2563 ของสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตพบว่ามีนากอาศัยอยู่ในลุ่ม
น้้าอิง ตอนล่างอย่างน้อย 10 จุด18 ซึ่ งเกื อบทั้ งหมดจะอยู่ในบริเวณป่าชุ่มน้้ าและใกล้เขตอนุ รัก ษ์พั นธุ์ปลาของ
หมู่ บ้ าน จาการตรวจ DNA19 พบว่า มี น ากอยู่ 2 ชนิ ด พั น ธุ์ คื อ นากใหญ่ ข นเรี ย บ และนากใหญ่ ธรรมดา ซึ่ ง มี
สถานภาพอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (NT) โดยในป่าชุ่มน้้าบ้านม่วงชุมมีนากทั้ง 2 ชนิดอาศัยและหากินร่วมกัน
ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะพบนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) ในพื้นที่ชุ่มน้้าในลุ่มน้้าอิงตอนล่างด้วย เนื่องการ
ตรวจ DNA ดังกล่าวท้าโดยใช้ตัวอย่างที่จ้ากัดเพียงแค่ 7 ตัวอย่าง
ในด้ำนนก จากการส้ารวจในป่าชุ่มน้้า 5 แห่งในลุ่มน้้าอิงตอนล่างพบนก 116 ชนิด20 เป็นนกอพยพ 65
ชนิด แบ่งเป็นนกอพยพในฤดูหนาว 35 ชนิด นกประจ้าถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 27 ชนิด และนกอพยพ
เพื่ อ สร้ างรั ง และวางไข่ 1 ชนิ ด นกที่ มี ส ถานภาพใกล้ ก ารสู ญ พั น ธุ์ (EN) คื อ นกยู ง (Pavo muticus) นกที่ มี
สถานภาพ NT เช่ น เหยี่ ย วเล็ ก ตะโพกขาว (Polihierax insignis) นกที่ มี ส ถานภาพ LC เช่ น นกกระสาแดง
(Ardea purpurea) เหยี่ ยวปี ก แดง (Butastur liventer) นกนางแอ่ น ทรายสี น้ าตาล (Riparia chinensis) นก
กระติ๊ดแดง (Amandava amandava) ซึ่งเป็นชนิดย่อยของ flavidiventris พบได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต. 2562. แผ่นพับ คุณค่าและความหลากหลายในพืนที่ชุ่มน้าอิง.
18 สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต. 2563. รายงานการส้ารวจเบืองต้นเรื่องนากในลุ่มน้าอิงตอนล่าง.
19 CEG - Conservation Genetics (Worata Klinsawat and Wanlop Chutipong), Mekong Community Institute, and Living River
Association. 2020. Example of Summary report of species identification and evolutionary history of Lutrinae from Ing
17

River, Chiang Rai.
20 โครงการอนุรักษ์แม่น้าอิง. 2561. การส้ารวจความหลากหลายของนกในพืนที่ลุ่มน้าอิงตอนปลาย เมื่อ 1-2 พ.ย. 61. ที่มา:
http://ingcouncil.org/images/data/data-bird_survey-lower_ing_river.pdf
11

ในด้ า นปลาและสั ต ว์ น้ า ในลุ่ ม น้้ า อิ ง มี ป ลาและสั ต ว์ น้ า 108 ชนิ ด 21 เป็ น ปลาประจ้ า ถิ่ น 88 ชนิ ด
ประกอบด้วยปลาเกล็ด 58 ชนิด ปลาหนัง 30 ชนิด เป็นปลาและสัตว์น้าต่างถิ่น 18 ชนิด ประกอบด้วยปลาเกล็ด
12 ชนิด ปลาหนัง 5 ชนิด กุ้ง 1 ชนิด และสัตว์น้ าอื่นๆ 2 ชนิด ปลาส้าคัญ ในลุ่มน้้าอิงตอนล่าง ได้แก่ ปลาที่ มี
สถานภาพ CR คือ ปลาบึก ปลาที่มีสถานภาพ VU คือ ปลาค้าวขาว ปลาที่มีสถานภาพ LC เช่น ปลาฝักพร้า ซึ่ง
แม่น้าอิงตอนล่างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถพบปลาชนิดได้มาก สัตว์น้าที่
ส้าคัญคือ ตะพาบน้้าซึ่งคาดว่าจะเป็นตะพาบสวนซึ่งมีสถานภาพ VU

ภาพที่ 6 ป่ำร่องส้มแสง ที่หมู่บ้ำนป่ำข่ำ
21

สมาคมแม่น้าเพือ่ ชีวิต. 2556. พันธุ์ปลาในลุ่มน้าอิง, โปสเตอร์.
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การด้าเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับป่าชุม่ น้าในลุ่มน้าอิงตอนล่าง
1. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
การด้าเนินงานเรื่องการจัดการป่าชุ่มน้้าในลุ่มน้้าอิงตอนล่างโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสมาคมแม่น้าเพื่อ
ชีวิตมีความเป็นมาและสภาพปัญหาโดยสรุปคือ สมาคมฯร่วมกับภาคีในท้องถิ่นและชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย
ชาวบ้านลุ่มน้้าอิงขึ้น โดยมีงานส้าคัญคือเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและการจัดการป่าชุ่มน้้า ประสบผลส้าเร็จในการท้า
กิจกรรมร่วมกันหลายอย่างรวมไปถึงการยื่นขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้้า ต่อมาได้มีการท้างานร่วมกันกับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยทางสมาคมฯได้รับการแต่งตั้งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้้าจังหวัดเชียงราย อย่างไรก็ตาม
ปัญ หามีหลายอย่างและซับซ้อน ซึ่งต้ องใช้เวลาในการจัดการและเพิ่มความร่วมมือมากขึ้น ซึ่งความเป็นมาและ
สภาพปัญหาดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ปีพ.ศ. 2543 กลุ่มรักษ์เชียงของ ชำวบ้ำน และภำคี ร่วมกันก่อตังชมรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติลุ่มนำ
อิงตอนปลำยขึนหลังจำกเกิดวิฤตปัญหำทรัพยำกรทังป่ำไม้ แม่นำ และป่ำชุ่มนำที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต
ควำมเป็นอยู่และกำรเกษตรของชำวบ้ำน โดยหลำยหมู่บ้ำนร่วมเป็นสมำชิกชมรม มีกำรพำผู้นำชุมชนไปศึกษำดู
งำนเรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำที่จังหวัดน่ำน
ปีพ.ศ. 2544 หลังจำกกำรไปดูงำนที่จังหวัดน่ำนหลำยหมู่บ้ำนมีกำรกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำของชุมชน
ขึน และบำงหมู่บ้ำนมีกำรประกำศเขตป่ำชุ่มนำชุมชนขึนอย่ำงเป็นทำงกำร เช่น หมู่บ้ำนม่วงชุม หลังจำกนันก็มี
องค์กรต่ำงๆเข้ำไปสนับสนุนและดำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ในหมู่บ้ำนต่ำงๆอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้มีควำมเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง
ปีพ.ศ. 2555 สมำคมแม่นำเพื่อชีวิตร่วมกับกลุ่มรักษ์เชียงของดำเนินงำนโครงกำรเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งที่
อยู่อ ำศัย ของสั ตว์น ำโดยรื อฟื้ น ชมรมอนุรัก ษ์ ทรัพ ยำกรธรรมชำติ ลุ่ม นำอิ ง ตอนล่ ำงขึนมำใหม่ ซึ่ง ถู กตั งขึนเมื่ อ
ประมำณ 15 ปีก่อนหน้ำนัน โครงกำรดำเนินงำนได้ผลเกินกว่ำที่วำงไว้คือเกิดกำรตังเป็น “สภำประชำชนลุ่มนำอิง”
ขึนซึ่งเป็นกำรรวมตัวกันของผู้นำชุมชนทังลุ่มนำอิงทังตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำงเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยชุมชนท้องถิ่น เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำชุมชน และพืนที่ชุ่มนำ
ช่วงปีพ.ศ. 2558 – 2559 ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนบุญ เรือง อ.เชียงของ ร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำยทังองค์กร
พัฒนำเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และสื่อมวลชน เช่น สมำคมแม่นำเพื่อชีวิต กลุ่มรักษ์เชียงของ RECOFTC สถำบัน
ชุมชนลุ่มนำโขง มหำวิทยำลัยรำชภัฏจังหวัดเชียงรำย สถำบันปวงผญำพยำว ฯลฯ ทำกำรอนุรักษ์ป่ำชุ่มนำบ้ำนบุญ
เรืองไว้จำกกำรที่จะถูกนำไปใช้เป็นพืนที่อุตสำหกรรม
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ปีพ.ศ. 2559 สมำคมฯได้ท ำกำรศึกษำข้อมูลป่ำชุ่มนำในลุ่ม นำอิง พบว่ำมีป่ ำชุ่มน ำอยู่ ต ำมฝั่ง ลำนำอิ ง
ตอนล่ำง 1722 ผืนรวมพืนที่ 8,737 ไร่ 2 งำน 21 ตำรำงวำ ซึ่งชำวบ้ำน 16 หมู่บ้ำนรักษำไว้ในรูปป่ำชุมชน ซึ่งป่ำ
หลำยผืนมีหมู่บ้ำนข้ำงเคียงร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ หลำยผืนประกอบด้วยป่ำแปลงย่อยหลำยแปลง

ภาพที่ 7 กำรบวชป่ำชุ่มนำที่หมู่บ้ำนม่วงชุม
2. การขึนทะเบียนป่าชุ่มน้า
กำรดำเนินงำนที่สำคัญประกำรหนึ่งคือกำรขึนทะเบียนป่ำชุ่มนำเพื่อให้ได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำย
เพิ่มขึน เนื่องจำกปัจจุบันมีปัญหำคุกคำมป่ำชุ่มนำมำกขึน รุนแรงขึน และซับซ้อนขึน หลำยอย่ำงเป็นปัญ หำที่
ชำวบ้ำนรับมือได้ยำก เช่น นโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรก่อสร้ำงสถำนที่รำชกำร เป็นต้น ดังนันจึงได้มีควำมคิด
ร่วมกันในกำรที่จะขึนทะเบียนป่ำชุ่มนำทังหมดให้เป็น พื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญ ระดับนำนำชำติ โดยมีสมำคม
แม่นำเพื่อชีวิตเป็นองค์กรหลักทำหน้ำที่ในกำรผลักดัน ซึ่งต่อมำได้เปลี่ยนเป้ำหมำยในกำรขึนทะเบียนเป็น พื้นที่ชุ่ม
น้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ หรือ แรมซำร์ไซต์ (Ramsar Site) แทน ซึ่งเป็นระดับควำมสำคัญที่สูงขึนจำก
เดิมเป็นระดับโลก เนื่องจำกผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำป่ำที่นี่มีควำมสำคัญ มำกและมีอัตลักษณ์ โดยมีลำดับกำรดำเนินงำน
เพื่อกำรขึนทะเบียนดังนี
22

สมำคมแม่นำเพื่อชีวิต. 2560. อ้างแล้ว
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ตารางที่ 2 ลำดับขันตอนเรื่องกำรขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มนำที่ได้ทำมำแล้ว
เวลา

กิจกรรมเพื่อการขึนทะเบียน

ก.ย. 61 จั ด ประชุ ม หารือ เบื องต้ น กั บ ชุ ม ชนในการขึ นทะเบี ย นป่ า ชุ่ ม น้ า ให้ เป็ น พื นที่ ชุ่ ม น้ า ที่ มี ค วามส้ าคั ญ
ระดับชาติ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป้าหมายเป็น พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญ ระดับนานาชาติ เนื่องจากพบว่ามี
ความส้าคัญ มากพอ โดยในการประชุมกับผู้น้าชาวบ้าน 17 หมู่บ้านที่มีป่ าชุ่มน้้า ครั้ง นี้ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาให้ข้อมูลเรื่องการขึ้นทะเบียนป่าชุ่ม
น้้าแก่ชาวบ้านด้วย ผลของการประชุมชาวบ้านได้มีมติว่า (1) ตั้งเป็น “เครือข่ายป่าชุ่มน้้าชุมชนในลุ่มน้้าอิง
ตอนล่าง” (2) จะผลักดันการขึ้นทะเบียนป่าชุ่มน้้าร่วมกัน (3) จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารือและให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ชุมชนเรื่องการขึ้นทะเบียนป่าชุ่มน้้า
ต.ค. 61 จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อหารือและให้ข้อมูลแก่ชุมชนเรื่องการขึนทะเบียนป่าชุ่มน้า โดยผลของการประชุม
พบว่ามีห มู่บ้ านที่พ ร้อ มยื่น ขึ้นทะเบียนร่วมกัน 6 หมู่บ้ าน คือ 1) หมู่ บ้านทุ่ งงิ้ว ต.สถาน อ.เชีย งของ 2)
หมู่บ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ 3) หมู่บ้านบุญเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 4) หมู่บ้านงามเมือง ต.ยางฮ
อม อ.ขุนตาล 5) หมู่บ้านทุ่งศรีเกิด ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล และ 6) หมู่บ้านป่าบง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
พ.ย. 61 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการพืนที่ชุ่มน้าจังหวัดเชียงราย สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตขอให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯเพื่อเสนอการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการประชุมกันมาก่อนหลังจากที่ตั้ง
คณะกรรมการฯขึ้นมา ผลการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการเป็นประธาน สรุปว่า
ข้อมูลที่น้าเสนอยังไม่ชัดเจนและมีมติว่า 1) ให้ตั้งคณะกรรมการฯเพิ่มเติม 2) ให้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่คณะ
กรรมการฯ และ 3) ให้ตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนยุทธศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้้าจังหวัดเชียงราย
ม.ค. 62 แต่งตังคณะกรรมการการจัด การพื นที่ ชุ่มน้ าจังหวั ดเชี ยงรายเพิ่ มเติ ม จัง หวัดเชียงรายมีค้าสั่ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการฯเพิ่ มเติมตามมติที่ป ระชุมเมื่อ พ.ย. 2561 ซึ่ง รวมไปถึง การแต่ง ตั้ง ให้นายกสมาคมฯเป็ น
กรรมการเพิ่มเติมและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการฯ แต่งตั้งนายกและรองผู้อ้านวยการของสมาคมฯ
เป็นคณะท้างานและผู้ช่วยเลขานุการของคณะท้างานจัดท้าแผนยุทธศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้้าจังหวัดเชียงราย
มี.ค. 62 ประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์พืนที่ชุ่มน้าจังหวัดเชียงราย
ก.ย. 62 ส้านั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อ มจังหวัด เชี ยงรายส่ งจดหมายถึงสผ. เพื่อ เสนอการขึ้ น
ทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งลุ่มน้้าอิงตอนล่างไม่ใช่เพียงแต่ 6
หมู่บ้านที่พร้อม
ก.ย. 62 สผ.ได้มีหนังสือตอบรับเรื่องการขึ้นทะเบียนดังกล่าว
ก.ย. 62 ประสานงานกับ คณะท้างานของสผ.และคณะท้างานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้้า เพื่อการลงพื้นที่และเตรียมเอกสาร
การขึ้นทะเบียน
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มิ.ย. 63 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการพืนที่ชุ่มน้าจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการขึ้น
ทะเบียน โดยมีมติให้เร่งขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนฯ โดยอาศัยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องใน
กรอบการด้าเนินงาน
ส.ค. 63 ยกระดับ การขึนทะเบีย นเป็ น แรมซาร์ไซต์ หลัง จากคณะท้ างานวิชาการพื้น ที่ชุ่ มน้้าฯและคณะท้างาน
ของสผ.ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้้าจังหวั ดเชียงราย และทสจ.เชียงราย
ลงศึกษาพื้นที่ระหว่าง 19-21 ส.ค. 2563 ได้มีความเห็นตรงกันให้ยกระดับการขึ้นทะเบียนดังกล่าว โดยแบ่ง
ขึ้นทะเบียนออกเป็นสองระยะ ระยะที่ 1 ให้เสนอขึ้นทะเบียน 7 ป่าที่มีพร้อมและล้าน้้าอิงตอนล่างความ
ยาว 133 กิโลเมตรความกว้างจากริมตลิ่งถึงริมตลิ่งเป็นพื้นที่ขึ้นทะเบียน ระยะที่ 2 จะเป็นการเสนอพื้นที่
ผนวกเพิ่มเข้าไปซึ่งก็คือป่าชุ่มน้้าที่เหลือและพื้นที่ชุ่มน้้าประเภทอื่นที่มีความพร้อม โดยจะได้มีการลงส้ารวจ
พื้นที่เพื่อก้าหนดขอบเขตและท้าประชาคมให้ชัดเจนต่อไป
ก.ย. 63 15 ก.ย. 2563 มี ก ารจัด เสวนาเรื่อ งการขึ้น ทะเบี ย นแรมซ่ าร์ที่ ป่ า ชุ่ม น้้ า บ้ านบุ ญ เรือ ง โดยหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อ ง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับ การขึ้นทะเบีย น และชาวบ้านเข้าร่วมจ้านวนมาก โดยมี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชี ยงรายเป็น ประธานในการจัดงาน การเสวนาได้มี มติร่วมกัน ในการขึ้นทะเบี ยนระยะแรกตาม
ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น
ก.ย. 63 17 ก.ย. 2563 จังหวัดเชียงรายส่งจดหมายเพื่อเสนอการขึนทะเบียนพืนที่เป็นแรมซาร์ไซต์ ถึงสผ. ตาม
มติดังกล่าว ซึ่งลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าฯ
ตารางที่ 3 ลำดับขันตอนเรื่องกำรขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มนำที่จะทำต่อไป
ช่วงเวลา

กิจกรรมเพื่อการขึนทะเบียน

รอดำเนินกำร ร่วมกับคณะทำงำนวิชำกำรพืนที่ชุ่มนำ กรอก information sheet เพื่อกำรขึนทะเบียน
รอดำเนินกำร ยื่นเอกสำรต่อ คณะทำงำนวิชำกำรพืนที่ชุ่มนำ เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
รอดำเนินกำร ยื่น เอกสำรต่อ คณะอนุกรรมกำรกำรจัดกำรพืนที่ ชุ่มนำของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
รอดำเนินกำร ยื่นเอกสำรต่อ คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
รอดำเนินกำร ยื่นเอกสำรต่อ คณะกรรมกำรแรมซำร์ไซต์
รอดำเนินกำร ทำกำรสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพืนที่ที่มีควำมพร้อมเพื่อผนวกขึนทะเบียนแรมซำร์ไซต์ระยะที่สอง
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ภาพที่ 8 ป่าชุ่มน้้าบ้านม่วงชุม
3. ผลการด้าเนินงานในด้านสังคม
จำกกำรดำเนินงำนของชำวบ้ำนและภำคส่วนต่ำงๆเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติใน
พืนที่ลุ่มนำอิงในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ทำให้ทรัพยำกรบุคคลได้รับกำรพัฒนำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ขึน ที่
ยังคงมีบทบำทในปัจจุบันดังนี 1) คณะกรรมกำรระดับต่ำงๆ คณะกรรมกำรที่สมำคมแม่นำเพื่อชีวิตและองค์กรภำคี
ได้เข้ำไปเป็นคณะกรรมกำร เช่น คณะกรรมกำรกำรจัดกำรพืนที่ชุ่มนำจัง หวัดเชียงรำย คณะกรรมกำรประมง
จังหวัดเชียงรำย 2) เครือข่ำยภำคประชำชน ได้แก่ สภำประชำชนลุ่มน้้ำอิง เป็นกำรรวมตัวกันของชุมชนในลุ่มนำ
อิงทังตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง เพื่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง
ภำคีควำมร่วมมือเพื่อกำรอนุรักษ์แม่น้ำอิง เป็นกำรรวมตัวกันขององค์กรพัฒนำเอกชน 8 องค์กรรวมทังนักวิชำกำร
และสื่อมวลชนที่ทำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ในลุ่มนำอิง เครือข่ำยแม่ญิงลุ่มน้้ำอิง เป็นกำรรวมตัวกันของแกนนำผู้หญิง
เพื่อทำกิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกันในลุ่มนำอิง ซึ่งก่อตังขึนโดยสถำบันชุมชนลุ่มนำโขงและเครือข่ำยแม่ญิงพะเยำ 3)
กลุ่มหรือองค์กรชำวบ้ำน ในระดับหมู่บ้ำน เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่ำ บุญเรือง กลุ่มแม่ญิงบุญ เรือง กลุ่มอนุรักษ์ป่ำปำง
ควำย กลุ่มปำงควำยบ้ำนงำมเมือง ฯลฯ
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รำงวัลที่แสดงถึงผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนของชำวบ้ำนและภำคีควำมร่วมมือมีหลำยรำงวัล เช่น 1)
รำงวัล Equator Prize จำกโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ที่มอบให้หมู่บ้ำนบุญเรืองในปีพ.ศ. 2563
ในกำรรักษำป่ำชุ่มนำ 2) รำงวัลลูกโลกสีเขียวประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต” ที่มอบให้หมู่บ้ำนม่วงชุม ในปีพ.ศ.
2560 ซึ่งเป็นรำงวัลแก่ชุมชนที่มีกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน โดยพิจำรณำจำกชุมชนที่เคยได้รับรำงวัลลูกโลกสีเขียวไป
แล้วไม่ต่ำกว่ำ 5 ปีแล้วยังคงทำกำรอนุรักษ์อยู่อย่ำงต่อเนื่อง 3) กำรตังพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติจัดกำรนำชุมชนตำมแนว
พระรำชดำริ ในหมู่บ้ ำนม่วงชุม 4) หมู่บ้ำนม่วงชุมได้รับรำงวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชน ในปีพ.ศ. 2553 5)
หมู่บ้ำนม่วงชุมได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำนต้นแบบของจังหวัดเชียงรำย ในด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติโดย
ชุมชน ในปีพ.ศ. 2551
4. องค์ความรู้ที่ใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
องค์ควำมรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรป่ำชุ่มนำทังกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ มีหลำย
ประกำรซึ่งรวมไปถึงควำมรู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ 1) ควำมรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรแต่ละอย่ำงและควำมสัมพันธ์ของทรัพยำกร 2) ควำมรู้ในเชิงกำรบริหำรจัดกำรเพื่ออนุรักษ์และฟืนฟู ป่ำ
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักจำรีตและระบบสังคมท้องถิ่น ทังกำรตังกรรมกำร กำรออกกฎระเบียบ กำรทำกิจกรรม
บวชป่ำและเลียงผีขุนนำ 3) ควำมรู้ท้องถิ่นในกำรใช้ประโยชน์ ทำงตรง เช่น ด้ำนอำหำรและสมุนไพรจำกป่ำและ
แหล่งนำ 4) ควำมรู้ท้องถิ่นในกำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อม เช่น กำรตังกลุ่มเลียงควำยแบบปำงควำย 5) ควำมรู้ในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนอื่น เช่น กำรทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำ ใช้องค์ควำมรู้ท้องถิ่นทังกำรเลือกที่ตัง กำรตัง
ระเบียบ และกำรบังคับใช้

ภาพที่ 9 การส้ารวจพันธุ์ปลาที่เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านม่วงชุม
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สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึนเกีย่ วกับป่าชุม่ น้า
1. สภาพปัญหา
ปัญหำที่กำลังคุกคำมป่ำชุ่มนำที่พบในปัจจุบันคือ 1) กำรสูญเสียพืนที่ป่ำ 2) กำรใช้ประโยชน์ป่ำชุ่มนำ
อย่ ำงไม่ ยั่ง ยื น 3) ขำดกำรฟื้ น ฟู ป่ ำ 4) ภั ย คุ ก คำมจำกกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในลุ่ ม น ำอิ ง ตอนล่ ำ ง 5) กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 6) กำรเปลี่ยนแปลงของระดับนำในแม่นำโขงจำกกำรสร้ำงเขื่อนในจีน 7)
กำรเปลี่ยนแปลงของแม่นำอิง 8) กำรเปลี่ยนแปลงของป่ำต้นนำ และ 9) กำรลดลงของสัตว์ป่ำ สัตว์นำ และแมลง
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี
1) การสูญเสียพืนที่ป่า ป่ำชุ่มนำทังส่วนที่เป็นป่ำของชุมชนและป่ำขนำดเล็กในพืนที่ส่วนบุคคลมีกำร
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และปัจจุบันมีแรงกดดันสูงในกำรที่จะเอำพืนที่ป่ำขนำดใหญ่ไปใช้รองรับกิจกรรมต่ำงๆภำยใต้
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีควำมต้องกำรใช้พืนที่ลุ่มนำอิงตอนล่ำงสูงโดยภำคธุรกิจและภำครัฐเพื่อกำรพัฒนำ
ด้ำนต่ำงๆโดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิ จและอุ ตสำหกรรมเพรำะอยู่ในเส้นทำงที่จะเชื่อมไปยั งประเทศจีน และลำว
ในขณะที่พืนที่รำบขนำดใหญ่ไม่มีแล้วหรือมีรำคำแพง พืนที่ป่ำชุ่มนำเป็นที่รำบใกล้ถนน
ลุ่มนำอิงตอนล่ำงตังอยู่ในพืนที่ยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรพั ฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมต่อกับประเทศ
ลำว จีน และพม่ำ มี กำรสร้ำงถนนเชื่ อมระหว่ำงประเทศเริ่มต้ นชำยแดนประเทศจีน -ลำวที่เมื องบ่ อเต็น ผ่ ำน
ประเทศลำวโดยถนน R3A และเชื่อมกับฝั่งไทยที่สะพำนมิตรภำพไทย-ลำวที่อำเภอเชียงของซึ่งเชื่อมต่อกับถนน
ขนำด 6 ช่องทำงกำรจรำจรขนำนไปลำแม่นำอิงตอนล่ำง พร้อมกับกำลังมีกำรสร้ำงถนนขนำดใหญ่เชื่อมต่ออกไป
อีกรวมทังเส้นทำงรถไฟที่จะเชื่อมมำถึงอำเภอเชียงของ จึงมีควำมต้องกำรพืนที่อย่ำงมำกในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทังด้ำนลอจิสติก อุตสำหกรรม กำรเกษตรแปลงใหญ่ เพื่ ออุตสำหกรรมและกำร
ส่ง ออก หรือกำรด ำเนิ น งำนอื่น ๆที่เกี่ย วข้อ งรวมไปถึ ง กำรตั งหน่ วยงำนของภำครัฐและสถำบั น กำรศึก ษำ ซึ่ ง
จำเป็นต้องใช้ที่ดินที่รำบ มีขนำดใหญ่ รวมทังต้องรำคำไม่แพง แต่ในพืนที่ลุ่มนำอิงตอนล่ำงไม่มีที่ดินลักษณะนี
เหลืออยู่เลยอีกทังรำคำที่ดินก็ท ะยำนสูงขึนมำก แต่ป่ำชุ่มนำเป็นที่ดินแปลงใหญ่ อยู่ดินกับแม่นำและถนนใหญ่
ดังกล่ำว อีกทังถูกมองว่ำสำมำรถยึดเอำมำได้โดยไม่ต้องเสียเงินซือในรำคำแพง ดังนันป่ำชุ่มนำและพืนที่สำธำรณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้ำนจึงเป็นที่จับจ้องในกำรนำไปใช้รองรับกิจกรรมต่ำงๆดังกล่ำว มีกำรใช้วิธีกำรมำกมำยทั ง
ทำงตรงทำงอ้อม ทังถูกและไม่ถูกกฎหมำยเพื่อแย่งเอำป่ำชุ่มนำและที่สำธำรณะประโยชน์ของชำวบ้ำนไป ตังแต่
กำรใช้ ม.44 กำรกดดันผ่ำนทำงหน่วยงำนรัฐทุกระดับ ไปจนถึงกำรใช้เงินหว่ำนล้อมสร้ำงควำมแตกแยกในชุมชน
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กรณีตัวอย่ำงที่ชัดเจน คือ กรณีป่ำชุ่มนำบ้ำนบุญเรืองที่ ในปี 255823 มีกำรประกำศที่จะคัดเลือกเอำป่ำชุ่ม
นำบ้ำนบุญเรืองไปเป็นพืนที่นิคมอุตสำหกรรม 1,700 ไร่ ตำมคำสั่งของ ม.44 และสร้ำงสำขำของมหำวิทยำลัยแม่
โจ้ 1,200 ไร่ ซึ่งชำวบ้ำนและองค์กรพัฒนำเอกชนได้ร่วมกันคัดค้ำนจนสำเร็จ กรณีป่ำชุ่มนำบ้ำนทุ่งงิวซึ่งอยู่ใกล้
สะพำนมิตรภำพไทย-ลำวก็มีควำมพยำยำมนำป่ำไปใช้อยู่อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทังด้ำนอุตสำหกรรมและสำขำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ หรือกรณีป่ำชุ่มนำบ้ำนห้วยสัก ม.9 ซึ่งเดิมมีขนำด 2,000 ไร่ ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่ำง
ข้อพิพำทระหว่ำงชำวบ้ำนกับบริษัทซีพีซึ่งซือที่ดินจำกชำวบ้ำนไป 42 แปลงและออกเอกสำรสิทธิ์เอง 15 แปลง
เพื่อทำกำรเกษตร เช่น ปลูกข้ำวโพดเมล็ดพันธุ์ สวนลำไย ส้มโอ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว ทำให้ปัจจุบันเหลืออยู่
ประมำณ 273 ไร่ที่ยังไม่มีข้อพิพำท
จึงจะเห็นว่ำแม้ชุมชนที่รักษำไว้อย่ำงเข้มแข็งแต่ปัจจุบันแรงกดดันก็มีสูงขึน จำเป็นต้องกำรกำรปกป้องทำง
กฎหมำยมำช่วย

ภาพที่ 10 สภำพพืนที่ลุ่มนำอิงตอนล่ำงในปี 2543

23 ไทยรัฐ ออนไลน์. 15 สิงหำคม 2558. “ชำวบ้ำนเชียงของ ออกโรงต้ำนโค่นป่ำ 1,700 ไร่ สร้ำงเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่มำ:

http://www.thairath.co.th/news/local/518513
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ภาพที่ 11 สภำพพืนที่ลุ่มนำอิงตอนล่ำงในปี 2563
2) ขำดกำรฟื้นฟู ป่ำชุ่มนำที่เป็นเป้ำหมำยของโครงกำรทัง 25 แปลง ชำวบ้ำนรักษำไว้เป็นป่ำชุมชนตำม
หลักจำรีตประเพณี ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรทังอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทำโดยกำลังและงบประมำณชุมชนเอง
โดยในจำนวนนีได้รับกำรขึนทะเบียนเป็นป่ำชุมชนกับกรมป่ำไม้ 6 แปลง กำรฟื้นฟูป่ำต้องอำศัยงบประมำณและ
กำลังคนของชุมขนเองซึ่งมีไม่มำกนักทำให้กำรรักษำและฟื้นฟูในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่เกิดควำมเสื่อมโทรมจำก
หลำยปัจจัยไม่มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง
3) กำรใช้ประโยชน์ป่ำชุ่มนำอย่ำงไม่ยั่งยืน
4) ภัยคุกคำมจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนำอิงตอนล่ำง ดังที่กล่ำวไปแล้วในข้อ 1 ปัจจุบันแรงกดดันใน
กำรใช้ที่ดินในลุ่มนำตอนล่ำงในรูปแบบต่ำงๆมีมำกขึน นอกจำกกำรสูญเสียพืนที่ป่ำชุ่มนำแล้ว กำรเปลี่ยนแปลงกำร
ใช้ประโยชน์ของที่ดินยังก่อให้เกิดผลกระทบหลำยด้ำน เช่น กำรทำให้ป่ำแต่ละแห่งมีกำรแยกห่ำงจำกกันมำกขึน
ขำดเส้นทำงเชื่อมระหว่ำงป่ำชุ่มนำหรือกับทรัพยำกรธรรมชำติอื่น เช่น ห้วย หนอง และป่ำบนบก ควำมเสื่อมโทรม
ของทรัพยำกรดินและสำรเคมีของพืนที่รอบป่ำ เช่น กรณีกำรทำสวนกล้วยหอมแบบระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อ
กำรส่งออกไปยังประเทศจีน โดยบริษัทจำกประเทศจีนผ่ำนนิอร์มินีคนไทยที่ได้มำเช่ำพืนที่ริมฝั่งแม่นำอิงในต.พยำ
เม็งรำย อ.พญำเม็งรำย 2,750 ไร่24 ในปี 2559 เพื่อปลูกกล้วยโดยต้องใช้สำรเคมีและนำจำนวนมำกทังสูบจำก
สมาคมแม่น้าเพือ่ ชีวิต. มปป. สวนกล้วย รวยพิษ แย่งน้า กินรวบ. http://www.livingriversiam.org/images/ing-river/bananaplantation-ing-river.pdf
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แม่นำอิงและเจำะนำบำดำน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน กรณีกำรกว้ำนซือที่ดินและยึดพืนที่ป่ำชุ่มนำ
บ้ำนห้วยสักของบริษัทซีพีเพื่อทำกำรเกษตรแปลงใหญ่ดังกล่ำว หรือกรณีกำรทำโรงงำนแปรรูปนำยำงพำรำ
5) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ โดยพบว่ำป่ำชุ่มนำหลำยแห่งไม่ได้ถูกนำท่วมมำเป็นเวลำ 3 ปี
แล้ว25 ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของฝนและระดับนำจำกแม่นำโขง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่ำชุ่มนำ เช่น
ต้นไม้ยืนต้นตำยเพรำะถูกแมลงเจำะเนื่องจำกนำไม่ท่วมต้นไม้ จนชำวบ้ำนต้องจัดกำรบวชป่ำเพื่อหวังจะช่วยฟื้นฟู
ป่ำ
6) กำรเปลี่ยนแปลงของระดับนำในแม่นำโขงจำกกำรสร้ำงเขื่อน ปัจจุบันเขื่อนแม่นำโขงในประเทศจีนถูก
สร้ำงไปแล้ว 12 เขื่อน26 ซึ่งได้เริ่มสร้ำงผลกระทบต่อกำรขึนลงของระดับนำและปริมำณนำในแม่นำโขงมำตังแต่ปี
2539 เรื่อยมำจนถึงปัจจุบันเนื่องจำกปริมำณนำในแม่นำโขงในส่วนพืนที่ภำคเหนือเกือบร้อยละ 100 มำจำกนำโขง
ในประเทศจีน เพรำะไม่ มีน ำสำขำ ซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อระบบนิ เวศของแม่น ำอิง ตอน ล่ำงและป่ ำชุ่ม น ำ
โดยเฉพำะกำรท่วมของป่ำชุ่มนำในฤดูนำหลำก
7) กำรเปลี่ยนแปลงของแม่นำอิง จำกกำรเกษตรในหน้ำแล้งที่ต้องสูบนำจำกแม่นำอิงและใช้สำรเคมีเยอะ
รวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่นำ
8) กำรเปลี่ยนแปลงของป่ำต้นนำ ในภูเขำฝั่งขวำของลุ่มนำอิงตอนล่ำง โดยเฉพำะในภูเขำฝั่งขวำมือของ
แม่นำอิงตอนล่ำงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วย 64 สำยที่ไหลลงแม่นำอิง และลำห้วยดังกล่ำวยังเป็นเส้นทำงเชื่อม
กันของระบบนิเวศของป่ำบกและป่ำชุ่มนำด้วย เช่น กำรเป็นเส้นทำงเดินของสัตว์ป่ำและสัตว์นำ
9) กำรลดลงของสัตว์ป่ำ สัตว์นำ และแมลง ซึ่งเป็นห่วงโซ่สำคัญของป่ำชุ่มนำ เช่น นำก ซึ่งจำกกำรสำรวจ
เบืองต้นเมื่อปี 2563 ของสมำคมแม่นำเพื่อชีวิตพบว่ำในลุ่มนำอิงตอนล่ำงโดยบริเวณป่ำชุ่มนำมีนำกอำศัยอยู่อย่ำง
น้อย 10 จุด27 ปัจจุบันกำลังมีควำมขัดแย้งกับชำวบ้ำนที่ หำปลำในแม่นำอิงเนื่องจำกกินปลำและทำลำยเครื่องมือ
หำปลำของชำวบ้ำน นกแอ่นทรำยสีนำตำลที่ประชำกรลดลงอย่ำงมำกเนื่องจำกพืนที่ทำรังตำมริมตลิ่งถูกทำลำย28
2. สาเหตุส้าคัญของปัญหา
ปัญ หำเหล่ ำนี โดยเฉพำะปั ญ หำข้ อที่ 1-3 มี สำเหตุม ำจำกหลำยประกำรคือ 1) ขำดกำรคุ้ม ครองทำง
กฎหมำยต่อป่ำ กำรรุกป่ำในปัจจุบันมีควำมซับซ้อนขึนหลำยกรณียำกเกินกว่ำกฎระเบียบชุมชนจะรับมือได้ จะต้อง
เมือง ศรีสม. 2562. สัมภาษณ์, การบวชป่าชุ่มน้าทีบ่ ้านม่วงชุม.
26 สถาบันชุมชนลุ่มน้้าโขง. 2563. “เขื่อนแม่น้าโขง”. ที่มา: http://www.mekongci.org/index.php/mci-work/dam/dams
27 สมาคมแม่น้าเพือ
่ ชีวิต. 2563. รายงานการส้ารวจเบืองต้นเรือ่ งนากในลุ่มน้าอิงตอนล่าง. อ้างแล้ว
28 โครงการอนุรักษ์แม่น้าอิง. 2561. อ้างแล้ว
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มีมำตรกำรทำงกฎหมำยเข้ำมำคุ้มครอง เช่น กำรขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มนำ ซึ่ง กำรขึนทะเบียนทังลุ่มนำตอนล่ำง
จะต้องทำควำมเข้ำใจกับหมู่บ้ ำนทั งหมดนอกเหนือไปจำก 7 หมู่บ้ำนที่พร้อมดังกล่ำว และกำรออกข้อบัญ ญั ติ
ท้ องถิ่น เรื่อ งกำรรั กษำป่ ำชุ่ ม น ำเพื่ อ ให้ เกิ ดกำรมี ส่ว นร่ว มของท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง อยู่ใกล้ชิ ด กั บ ป่ ำทั งยั ง จะสำมำรถน ำ
งบประมำณและทรัพยำกรของอปท.มำใช้ในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูได้ 2) ขำดกำรสนับสนุน ชุมชนในกำรจัดกำร
ป่ำชุ่มนำอย่ำงยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชำวบ้ำน กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำชุ่มนำ-ชุมชนที่ชำวบ้ำนรักษำไว้จำเป็นต้อง
มีกำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆจำกภำยนอก เช่น งบประมำณ เครื่องมือ ควำมรู้ สื่อ กำรจัดกำร กำรกระตุ้น เป็นต้น
เพรำะชำวบ้ำนขำดเวลำต้องดินรนทำมำหำกินมำกขึน ปัญหำมันเยอะและซับซ้อนขึน นอกจำกนียังต้องสนับสนุน
กำรใช้ประโยชน์ให้ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภำพสูง 3) ขำดข้อมูลควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ของชำวบ้ำน สังคม
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทังภำครัฐและเอกชน ในขณะที่ปัญ หำเยอะและซับซ้อนขึน มีปัจจัยใหม่ๆเพิ่มขึ น เช่น
โลกร้อน จำเป็นต้องหำควำมรู้ใหม่ๆมำจัดกำร ต้องมีกำรสื่อสำรให้คนได้รับรู้อย่ำงถูกต้องและตรงในขณะที่ยุคนีมี
ข้อมูลข่ำวสำรให้คนรับเยอะโดยเฉพำะเยำวชนในหมู่บ้ำนเจ้ำของป่ำ นอกจำกนีเรำยังขำดข้อมูลที่จะใช้ประกอบใน
กำรขึนทะเบียน ข้อมูลในรำยละเอียดของป่ำแต่ล ะแห่ง และ 4) กำรขำดกำรควำมร่วมมือ ของภำคส่วนต่ำงๆใน
กำรจัดกำรดังกล่ำว เครือข่ำยชำวบ้ำนต้องเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนกัน กำรจัดกำรป่ำโดยชำวบ้ำน
เพียงลำพังไม่สำมำรถที่จะสำเร็จได้ ต้องเกิดควำมร่วมมือกันกับภำคส่วนที่สำคัญ คือ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กร
พัฒนำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และสื่อมวลชน
3. ผลกระทบ
ปัญหำที่เกิดขึนได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญคือ 1) กำร
เสื่อมสภำพของระบบนิเวศป่ำชุ่มนำ ที่มีเอกลักษณ์พบที่เดียวในประเทศไทย 2) กำรลดลงของพันธุ์สัตว์และพืชที่
ใกล้สูญพันธุ์หรือหำยำก เช่น เสือปลำ นำก ชะมดแผงหำงปล้อง เหยี่ยวปีกแดง และปลำดำบลำว เป็นต้น 3) นก
อพยพขำดที่พักและหำกิน 4) แหล่งวำงไข่และอนุบำลของสัตว์นำลดลงและเสื่อมสภำพ 5) ควำมเสียหำยต่อ
ระบบนิเวศอื่นๆ ที่เชื่อมกันอยู่เนื่องจำกป่ำชุ่มนำเป็นรอยต่อระหว่ำงระบบนิเวศแม่นำอิงกับแม่นำโขงซึ่งเป็นแม่นำ
ข้ำมพรมแดน ระหว่ำงแม่นำกับป่ำบนภูเขำ 6) อำหำรและรำยได้ของชำวบ้ำนลดลง 7) ควำมเสียหำยจำกภัย
ธรรมชำติ จ ำกน ำท่ ว มน ำแล้ ง เนื่ อ งจำกแก้ ม ลิ ง ธรรมชำติ เปลี่ ย นสภำพ 8) ศั ก ยภำพในกำรรั บ มื อ ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศลดลง
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แผนที่และที่ตงป่
ั าชุ่มน้าในลุม่ น้าอิงตอนล่าง
จำกกำรสำรวจพบว่ำมีป่ำชุ่มนำอยู่ทังหมด 26 แปลง รวมพืนที่ 8,568 ไร่ 3 งำน 64 ตำรำงวำ29 กระจำย
ตัวอยู่ในพืนที่ลุ่มนำอิงตอนล่ำง ในเขต 4 อำเภอของจังหวัดเชียงรำยคือ อำเภอเทิง อำเภอพญำเม็งรำย อำเภอขุน
ตำล และอำเภอเชียงของ สถำนภำพด้ำนกฎหมำยหรือกรรมสิทธิ์ ของป่ำทัง 26 แปลงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1) ป่ำชุมชน ที่มีกำรขึนทะเบียนเป็นป่ำชุมชนกับกรมป่ำไม้ 6 แปลง 2) ที่สำธำรณะประโยชน์ที่มีหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง (นสล.) ซึ่งออกให้โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทย 9 แปลง 3) ที่สำธำรณะประโยชน์ที่ไม่มีเอกสำร
สิทธิ์ หรือที่เรียกว่ำที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ 11 แปลง

ภาพที่ 12 แผนที่ป่ำชุ่มนำในลุ่มนำอิงตอนล่ำงทัง 26 แปลง

ในจำนวน 26 แปลง มี 18 แปลงที่วัดพื้นที่โดยใช้ Google Earth โดยผู้ส้ารวจเองซึง่ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวโปรแกรมและการไม่ได้ลงส้ารวจ
ขอบเขตป่าจริงในภาคสนาม
29
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ตารางที่ 4 สรุปพืนที่ป่ำชุ่มนำ
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อป่า
ป่ำบ้ำนทุ่งอ่ำง
ป่ำปำงควำย
หนองรงค์
หนองวงค์
ป่ำบ้ำนตองเก้ำ
ป่ำหนองขอนแก่น
ป่ำบ้ำนครึ่งใต้

ที่ตัง/หมู่บ้านหลักที่ดูแล
บ้ำนทุ่งอ่ำง ม.6
บ้ำนทุ่งงิว ม.2
บ้ำนศรีดอนชัย ม.15
บ้ำนศรีดอนชัย ม.7
บ้ำนตองเก้ำ ม.9
บ้ำนม่วงชุม ม.7
บ้ำนครึ่งใต้ ม.2

ต้าบล
สถำน
”
ศรีดอนชัย
”
ครึ่ง
”
”

อ้าเภอ
เชียงของ
”
”
”
”
”
”

ไร่
งาน ตรว.
*180
*531
3
135
*171
*308
*428
*110

ป่ำบ้ำนซำววำ
ป่ำบุญเรือง
ป่ำบุญเรือง
ป่ำบุญเรือง

บ้ำนซำววำ ม.3
บ้ำนบุญเรืองใต้ ม.2
บ้ำนบุญเรืองเหนือ ม.1, บ้ำนภูแกง ม.10
บ้ำนต้นปล้อง ม.5, บ้ำนต้นปล้องใต้ ม.8

บุญเรือง
”
”
”

”
”
”
”

*472
1,473
1,113
1,120

12 ป่ำบ้ำนแดนเมือง

บ้ำนแดนเมือง ม.6

”

”

*150

13 ป่ำบ้ำนห้วยซ้อใต้

บ้ำนห้วยซ้อใต้ ม.2

ห้วยซ้อ

”

176

2
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14 ป่ำบ้ำนห้วยซ้อ
15 ป่ำข่อย
16 ป่ำข่วงเจิง

บ้ำนเกษตรสมบูรณ์ ม.19
บ้ำนงำมเมือง ม.11
”

”
ยำงฮอม
”

”
ขุนตำล
”

254
*42
100

2

36

17 ป่ำหนองโค้งวังมล

บ้ำนนำแพร่เหนือ ม.14

”

”

*48

18 ป่ำตะเหีย/ป่ำถ่อน

บ้ำนทุ่งศรีเกิด ม.3

”

”

*125

19 ป่ำนอกโต้ง

บ้ำนป่ำบงนำล้อม ม.1

”

”

229

20 ป่ำวังท่ำช้ำง-วังไผ่ตัง บ้ำนยำงฮอม ม.9

”

”

*273

21 ป่ำร่องส้มแสง

บ้ำนป่ำข่ำ ม.8

ป่ำตำล

”

*69

22 ป่ำร่องเสือ

”

”

”

*16

23 ป่ำหนองปลำโอ่

บ้ำนนำอิง ม.10

ต้ำ

”

*660

24 ป่ำหล่ำยอิง

บ้ำนสันสะลีก ม.1

พญำเม็งรำย พญำเม็งรำย

*143

25 ป่ำวังเสือ

บ้ำนชวำ ม.3

สันทรำยงำม เทิง

*165

26 ป่ำหนองชุมแสง

”

”

3

64

8
9
10
11

”

76
8,568

หมายเหตุ : * ป่ำที่มีกำรวัดขนำดพืนที่โดย Google Earth ซึ่งอำจจะมีควำมคลำดเคลื่อน
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แผนที่และต้าแหน่งที่ตังของ 26 ป่าชุ่มน้า

1. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนทุ่งอ่ำง พิกัด 20°10'51.03"N 100°26'3.85"E

2. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนทุ่งงิว พิกัด 20°10'7.35"N 100°25'27.12"E
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3. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนศรีดอนชัย ม.15 พิกัด 20° 9'34.35"N 100°24'51.18"E

4. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนศรีดอนชัย ม.7 พิกัด 20° 7'31.26"N 100°24'11.41"E

27

5. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนตองเก้ำ พิกัด 20° 6'54.32"N 100°23'53.20"E

6. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนม่วงชุม พิกัด 20° 6'55.48"N 100°23'25.84"E

28

7. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนครึ่งใต้ พิกัด 20° 3'13.36"N 100°22'9.46"E

8. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนซำววำ พิกัด 20° 1'27.16"N 100°20'9.05"E
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9. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนบุญเรือง ม.2 พิกัด 20° 0'43.78"N 100°19'0.44"E

10. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนบุญเรือง ม.1 และ ม.10 พิกัด 20° 0'9.10"N 100°18'30.02"E

30

11. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนบุญเรือง ม.5 และ ม.8 พิกัด 19°59'35.42"N 100°18'25.80"E

12. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนแดนเมือง พิกัด 19°58'54.19"N 100°18'41.40"E

31

13. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนห้วยซ้อใต้ พิกัด 20° 0'59.00"N 100°18'9.43"E

14. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนเกษตรสมบูรณ์ พิกัด 20° 0'35.17"N 100°17'56.36"E

32

15. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนงำมเมือง (ป่ำข่อย) พิกัด 19°58'25.17"N 100°18'39.05"E

16. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนงำมเมือง (หนองข่วงเจิง) พิกัด 19°58'11.88"N 100°18'35.94"E
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17. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนนำแพร่ ม.14 พิกัด 19°58'12.30"N 100°18'24.42"E

18. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนทุ่งศรีเกิด พิกัด 19°57'30.16"N 100°18'8.92"E
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19. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนป่ำบงนำล้อม พิกัด 19°57'22.19"N 100°17'30.97"E

20. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนยำงฮอม ม.9 พิกัด 19°54'41.98"N 100°15'49.34"E
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21. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนป่ำข่ำ (ป่ำร่องส้มแสง) พิกัด 19°53'4.22"N 100°14'48.19"E

22. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนป่ำข่ำ (ป่ำร่องเสือ) พิกัด 19°53'1.88"N 100°14'18.55"E
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23. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนนำอิง พิกัด 19°49'15.39"N 100°11'56.71"E

24. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนสันสะลีก พิกัด 19°49'42.24"N 100°12'8.83"E

37

25. แผนที่ป่ำชุ่มนำบ้ำนชวำ พิกัด 19°43'52.28"N 100°11'7.91"E

26. แผนที่ป่ำชุ่มนำหนองชุมแสง พิกัด 19°43'30.61"N 100°11'9.12"E
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