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

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

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

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

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

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

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

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

 การศึกษายงัพบว่าชุมชนในต าบลยางฮอมและชุมชนบ้านห้วยสักทั้ง 2 หมู่บ้าน แบ่งการใช้

ประโยชนจ์ากแม่น ้าอิงและพื้นท่ีชุ่มน ้าเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มท่ีพึ่งพาแม่น ้ าอิงและพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นหลกัทั้งหา

ปลา เล้ียงสัตว ์หาของป่าและแมลง หาพืชอาหาร ท าการเกษตร 2.กลุ่มท่ีประกอบอาชีพอ่ืน แต่ลงหาปลา เก็บ

หาพืชอาหาเพื่อเป็นอาหารและรายไดเ้สริมบา้งบางคร้ัง การศึกษาน้ีมุ่งเนน้ศึกษากบักลุ่มแรกท่ีพึ่งพาแม่น ้ าอิง

และพื้นท่ีชุ่มน ้า กลุ่มเล้ียงสัตว ์กลุ่มหาปลา กลุ่มหาของป่าและแมลง กลุ่มท าการเกษตร 

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

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

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

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

 กลุ่มท าการเกษตรนาปีและนาปรัง  พื้นท่ีชุ่มน ้ า คือ ระบบนิเวศท่ีส าคญัเป็นแหล่งรองรับน ้ าท่วม
หลากในช่วงฤดูฝนและเก็บกกัน ้ าไวใ้ช้ในช่วงฤดูแลง้ ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าต าบลยางฮอมทุกแห่งจะประกอบไป
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ดว้ยหนองน ้ าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อยู่ในพื้นท่ี รวมถึงพื้นท่ีชุ่มน ้ าสาธารณะประโยชน์ป่า
กอ้ดป่าแฝก พบหนองน ้ าขนาดใหญ่ 7 แห่ง กระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ี หนองน ้ าขนาดใหญ่ท่ีส าคญัมีเน้ือท่ีกว่า 
80 ไร่ ชาวบา้นน าน ้ามาใชใ้นการท านา ทั้งนาปีและนาปรัง ดว้ยระบบสูบน ้า คือ หนองไคร้ไหว ชาวบา้นกวา่ 
54 ราย ใชน้ ้ าจากหนองไคร้ไหวท านาปีและนาปรัง รวมพื้นท่ีกวา่ 432 ไร่ สร้างรายไดจ้ากการท านาเฉล่ีย
โดยรวมกวา่ ปีละ 8 ลา้นบาท 

 สรุป เศรษฐกิจชุมชนและรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝก ตามการใช้
ประโยชน์ในรอบ 1 ปี ของชาวบา้นทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ท าให้เห็นมูลค่าท่ีประเมินเป็นตวัเลขการ
บริการนิเวศของพื้นท่ีชุ่มน ้ าดงักล่าวจากกิจกรรม 8 ด้านท่ีชาวบา้นใช้ประโยชน์ พบว่ามีมูลค่าสูงถึงปีละ  
14,192,470 บาท(สิบส่ีล้านหน่ึงแสนเก้าหม่ืนสองพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบบาท) ท าให้เห็นว่าพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ป่ากอ้ดป่าแฝกมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อชาวบา้นห้วยสัก บา้นยางฮอม และพื้นท่ีใกลเ้คียง ท่ีไดใ้ช้
ประโยชน์และรับบริการด้านนิเวศจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าดงักล่าว หากพื้นท่ีดงักล่าวถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียน
สภาพเป็นอยา่งอ่ืน ชาวบา้นไม่สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้จะท าให้ชาวบา้นมีภาระค่าใชจ่้ายมากข้ึนและ
น าไปสู่การสูญเสียอาชีพและความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นพื้นท่ี
ชุ่มน ้า 

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

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

 การศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั้ง
ปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนของป่าชุ่มน ้า  พบวา่ ความหลากหลายของชนิดตน้ไมอ้ยา่งนอ้ย 7 ชนิด ซ่ึงพบวา่
ชนิดไมท่ี้พบมาก คือ  ตน้ข้ีมด ตน้เด่ือ ตน้โตม้ และตน้หัด ตามล าดบั ตน้ไมเ้หล่าน้ีเป็นไมท่ี้ทนน ้ าท่วมขงั 
เป็นป่าท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของป่าชุ่มน ้า โดยมีความหนาแน่นของตน้ไมโ้ดยรวม 58 ตน้ต่อไร่ และมีการ



ฉ 

 

กระจายโดยรวมของต้นไมข้นาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตั้งแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวดัรอบ
มากกวา่ 120 เซนติเมตร ครบทุกชั้นความโต ซ่ึงถือวา่พื้นท่ีมีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจาย
ตามขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวา่มีการทดแทนของไมห้นุ่มกวา่ 9 ชนิด ในอตัรา 
1,385 ตน้ต่อไร่  และการทดแทนของลูกไมอ้ยา่งนอ้ย 10 ชนิด ในอตัรา 3,893 ตน้ต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพ
โครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของตน้ไม ้และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุ่มน ้ า
มีความสมบูรณ์ดี เม่ือเทียบกบัสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ทัว่ไปและนิยามของป่าเส่ือมโทรม ทั้งน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพป่าชุ่มน ้ ากบันิยามป่าเส่ือมโทรมพบว่าป่าชุ่มน ้ าบา้นห้วยสักมีความ
หนาแน่นสูงกวา่เกณฑต์ามนิยามของป่าเส่ือมโทรม 2 เกณฑ ์กล่าว คือ ความหนาแน่นจ านวนลูกไมท่ี้สูงกวา่ 
2 เมตร พบ 1,385 ตน้ต่อไร่ มากกวา่เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 69 เท่า และความหนาแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโต
วดัรอบท่ีระดบัอกมากกวา่ 100 เซนติเมตร พบ 5 ตน้ต่อไร่ มากกวา่เกณฑต์ามนิยาม 2.5 เท่า แต่ในส่วนความ
หนาแน่นของตน้ไมท่ี้มีความโตวดัรอบท่ีระดบัอก 50- 100 เซนติเมตร พบเพียง 7 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงน้อยกว่า
เกณฑต์ามนิยาม 0.88 เท่า และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบวา่มีความหนาแน่นมากกวา่เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 87 
เท่า 

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

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

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

 แนวทางการเขา้ถึง ปกป้อง และฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้ าของชุมชนทอ้งถ่ินในลุ่มน ้ าอิงตอนล่าง จงัหวดั

เชียงราย มีวตัถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาพฒันาการจดัการในรูปแบบพื้นท่ีชุ่มน ้ าล าน ้ าอิงตอนล่าง 17 

หมู่บา้นเป้าหมาย ทั้งในดา้นคุณค่าและมูลค่า เพื่อสร้างความมัน่คงในท่ีดินท ากินและเศรษฐกิจชุมชนอยา่ง

ย ัง่ยืน 2. เพื่อสร้างกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการในการหนุนเสริมศกัยภาพของชุมชนในการการจดัการ

ระบบเกษตรกรรม และทรัพยากรป่าไมท่ี้ดิน พื้นท่ีชุ่มน ้าล าน ้าอิงตอนล่าง  3. เพื่อศึกษาช่องวา่งและอุปสรรค 

และปัจจยัเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในเชิงนโยบาย กฎหมายท่ีมีผลต่อ การจดัการท่ีดินระบบเกษตรกรรมและ

ทรัพยากรของชุมชนพื้นท่ีชุ่มน ้าล าน ้าอิงตอนล่าง  

  งานวิจยัเป็นงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน รูปแบบวิธีการใช้รูปแบบการสนทนากลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก

รายบุคคล การประเมินความหลากหลายชนิดพนัธ์ุไมต้ามหลกัวิชาการป่าไม ้และการสังเกตการอยา่งมีส่วน

ร่วม โดยท างานร่วมกบัโครงการ การพฒันารูปแบบการจดัการท่ีดินเพื่อการจดัการระบบเกษตรกรรม และ

การจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืโดยชุมชน ประมวลผลและขอ้คน้พบจากการวิจยัมีดงัน้ี 1.จดัการในพื้นท่ีชุ่ม

น ้ าล าน ้ าอิงตอนล่าง 17 หมู่บา้นเป้าหมาย มีการจดัการดว้ยกฎจารีตประเพณีและกฎระเบียบชุมชนท่ีชุมชน

ก าหนดข้ึนเองควบคู่ไปกบัการใช้กฎหมายในรูปแบบของเอกสารหนังสือส าคยัส าหรับท่ีหลวง มาเป็น

แนวทางระบุขอบเขตพื้นท่ีเพื่อป้องกนัการบุกรุกท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ในดา้นคุณค่าของ

พื้นท่ีชุ่มน ้ า เป็นแหล่งน ้ า กกัเก็บน ้ าฝนและน ้ าท่า ช่วงฤดูน ้ าหลาก ป้องกนัท่วมพื้นท่ีทางการเกษตร เป็น

แหล่งน ้ าใช้ทางการอุปโภคบริโภค และการเกษตรช่วงฤดูแลง้ เป็นแหล่งทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติ 

เป็นพื้นท่ีท ามาหากินของชาวบา้น โดยประเมินมูลค่าไดก้วา่ปีละ 14 ลา้นบาท สร้างความมัน่คงในท่ีดินท า

กินและเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 2. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการได้หนุนเสริมศกัยภาพของชุมชนใน

การการจดัการทรัพยากรท่ีดินในพื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อยืนยนัสิทธิในท่ีดินสาธารณะของชุมชน เกิดการรวมตวักนั

ของคนในชุมช เกิดการเก็บขอ้มูล อย่างเป็นระบบ และเกิดการรวมกลุ่มท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์กบัเครือข่าย

อ่ืนๆในลุ่มน ้ าอิง เช่นสภาประชาชนลุ่มน ้ าอิง 3. ท าให้ทราบถึงปัญหา ช่องวา่ง อุปสรรค และปัจจยัเอ้ือหรือ

เป็นอุปสรรคในเชิงนโยบาย กฎหมายท่ีมีผลต่อการจดัการท่ีดินและทรัพยากรของชุมชนในพื้นท่ีชุ่มน ้ าลุ่มน ้ า

อิง เช่น ระเบียบ กฎหมาย หนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง พระราชบญัญติัป่าชุมชน พระราชบญัญติัส่งเสริม

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการข้ึนทะเบียนพื้นท่ีชุ่มน ้าและอนุสัญญาพื้นท่ีชุ่มน ้า 

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



ซ 

 

การสร้างการส่ือสารภายในชุมชนและสาธารณะ ผา่นกิจกรรมงานวิจยัทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

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

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

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

 ข้อเสนอแนะด้านวิจัย เสนอให้น าแนวคิดและกระบวนการงานวิจัยไทบ้านเข้ามาปรับใช้ใน
กระบวนงานวจิยัของชาวบา้นเน่ืองดว้ยกระบวนการเรียบเรียงเอกสารและการบนัทึกขอ้มูลยงัมีขอ้จ ากดัของ
ชาวบา้น หากมีการออกแบบให้ชาวบา้นเป็นนกัวิจยั ควรมีผูช่้วยนกัวิจยัท่ีช่วยในกระบวนการอ านวยความ
สะดวกการจดัเวทีประชุม เกบ็ขอ้มูลรวมถึงการเรียบเรียงเอกสาร 
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