
แหล่งเรียนรู้ : กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้า บ้านเวียงใต้ (ทุนระดับเครือข่าย) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
๑.๑ ที่มาและความส้าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า บ้านเวียงใต้ มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 น้าโดย นางสาวเฉลียว   ณ น่าน 
เป็นเจ้าภาพหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท้างาน คือ  ประชาชนบ้านเวียงใต้  หมู่ที่ 15 
จ้านวน 385 ครัวเรือน และหมู่บ้านที่มีแม่น้้าลาวไหลผ่าน (บ้านร่องขามป้อม หมู่ที่ 9, บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7) 
  บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ต้าบลเวียง อ้าเภอเทงง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๒ ไร่ 
๓๘๕ หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ ๘๓๒ คน ซึ่งมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น การท้าประมง ท้านา  
ท้าไร่ ท้าสวน ค้าขาย รับจ้าง ฯลฯ และมีแม่น้้าลาวไหลผ่านหมู่บ้าน ท้าให้ประชาชนมีอาชีพท้าการประมงตั้งแต่อดีต
เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันการท้าประมงได้มีผลกระทบที่เกงดขึ้น คือ ปลาในแม่น้้ามีจ้านวนลดลง ปลาบางชนงดสูญพันธุ์ 
เนื่องจากการท้าประมงมากข้ึน การหาปลาผงดประเภท การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการจับปลาผงดกฎหมาย จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน น้าโดยนางสาวเฉลียว ณ น่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕  
ได้ประชุมปรึกษาหาทาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ควรก้าหนดให้มีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
และสัตว์น้้าอื่นๆ ในล้าน้้าลาวที่ไหลผ่านหมู่บ้านบรงเวณท่าขี้เหล็ก ซึ่งมีระบบนงเวศที่สมบูรณ์ สัตว์น้้าสามารถ
เจรงญเตงบโตได้ดีและประชาชนในหมู่บ้านสามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง สร้างให้เป็นเขตอนุรักษ์แบบถาวรจนมาถึง
ปัจจุบัน 
 

๑.๒ เส้นทางการพัฒนา 

 
 

  มีการประชุมปรึกษาหาทาแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรก้าหนดให้มีเขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลาและสัตว์น้้าอื่นๆ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแหล่งพัก เพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าอื่นๆ เพื่อให้เกงด
ความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรในแหล่งน้้า ซึ่งเรง่มต้นมีการก้าหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์เป็นระยะทาง ๒๐๐ เมตร 



นอกจากนี้ได้จัดตั้งกฎระเบียบขึ้นมา เพื่อใช้ป้องกันการลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์ มีการประชาสัมพันธ์กับผู้
ประกอบอาชีพประมงทั้งในพื้นทีแ่ละคนนอกพื้นทีท่ราบ มีการตงดป้ายประกาศกฎที่ตั้งขึ้นอย่างชัดเจน จากการทดลอง
ท้าได้ประมาณ ๖ เดือนแรก ได้สุ่มส้ารวจ พบว่ามีจ้านวนปลาในเขตอนุรักษ์และนอกเขตอนุรักษ์มีจ้านวนเพง่มมากขึ้น 
จากผลที่เกงดขึ้นท้าให้ชาวบ้านมีความต้องการให้ขยายเขตอนุรักษ์เพง่มขึ้นอีก โดยได้มีข้อตกลงร่วมกันในการประชุม
ประจ้าเดือน โดยไม่มีผู้คัดค้าน ท้าให้เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้้า ขยายไปทางทงศตะวันออกอีกเป็นระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน เข้ามาให้การสนับสนุน ได้แก่ การท้าข้อตกลงความ
ร่วมมือร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดเชียงราย โดยจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้้าจืด เพื่อน้ามาปล่อยในเขต
อนุรักษ์ฯ ประจ้าทุกปี ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาชุมชนเพื่อคนกับป่า ( recoftc) เพื่อการจัดการลุ่มแม่น้้าองง
อย่างยั่งยืน ในการพัฒนาเขตอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป  ได้รับ
งบประมารสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EUROPEAN UNION) เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านเชงงอนุรักษ์ โดยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงภูมงทัศน์ จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การจัดท้าป้าย 
กฎระเบียบ อาหารปลา การอนุบาลลูกปลาในกระชัง และการสร้างเครือข่ายชุมชน  และในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้สร้าง
เครือขา่ยให้กับหมู่บ้านที่มีแม่น้้าลาวไหลผ่านเช่นเดียวกัน โดยได้สร้างพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าที่บ้านร่องขามป้อม 
หมู่ที่ ๙ และบ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ ๗ ที่มีพื้นที่ตงดกับบ้านเวียงใต้หมู่ที่ ๑๕ ท้าให้พื้นที่อนุรักษ์ฯ มีเพง่มมากขึ้น  
สร้างประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน 
 

1.3 กระบวนการด้าเนินงาน 
 1) มีการค้นหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกันในแต่ละกลุ่มของชุมชน 

2) มีโครงสร้างคณะกรรมการ น้าโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ปัจจุบันคือนางสาวเฉลียว ณ น่าน 
 3) มีระเบียบข้อบังคับ/กฎกตงกา ข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์หาปลาที่ผงดกฎหมาย การลักลอบหาปลาในพื้นที่
อนุรักษ์ การช่วยกันดูแลความสะอาดด้านสง่งแวดล้อมด้วย ให้ชาวบ้านทุกคนมีบทบาทในการช่วยกันดูแล สอดส่อง
ความเรียบร้อยร่วมกัน 
 4) ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้้าจืดจากส้านักงานประมงจังหวัดเชียงรายในทุกๆ ปี ในการเพง่มปรงมาณ
พันธุ์ปลาในแม่น้้า 
 5) สามารถที่จะถ่ายทอดวงธีการด้าเนงนงานเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สง่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ได้ 
 6) สร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านร่องขามป้อม หมู่ที่ ๙ และบ้านทุ่งขัน
ไชย หมู่ที่ ๗ 
 ๗) เกงดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้ชมรมเยาวชนคนรักษ์แม่น้้าองง 
 

1.4 ผลที่เกิดขึ น 
  1) เป็นแหล่งอนุรักษ์แบบถาวร เพื่อให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย แพร่กระจายพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าอื่นๆ เกงดความ
มั่นคงทางอาหารและทรัพยากรในแหล่งน้้า คนในชุมชนมีรายได้เพง่มจากการเพง่มของปลาและสัตว์น้้าอื่นๆ เกงดความ
ร่วมมือกันในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน และเกงดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชงง
อนุรักษ์ในลุ่มน้้าลาวได้ 
  2) เกงดการขยายเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์ปลาในพื้นที่ข้างเคียง 
 

1.5 การขยายผลการด้าเนินงาน 
1) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และแบบอย่างของพื้นที่อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ในการด้าเนงนงานด้าน

ทรัพยากรสง่งแวดล้อมได้ 
2) มีการส้ารวจพันธุ์ปลาในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลของพันธุ์ปลาที่มีในพื้นที่ 
3) มีการจัดตั้งศูนย์ประมงพื้นบ้าน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของพันธุ์ปลาพื้นบ้านให้กับพื้นที่อื่นๆ  

ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ 



เป้าหมาย การเรียนรู้และพัฒนา สร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้า เพ่ือเป็นที่อยู่
อาศัย แพร่กระจายพันธุ์ปลาและสัตว์น ้าอ่ืนๆ 

๑.๖ Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลหมู่บ้าน 

ประมงจังหวัดเชียงราย 

ผู้ประกอบอาชีพประมง 

การน้าใช้ข้อมูล 
การคืนข้อมูลให้กับประชาชนหมู่บา้น 

การประชาคม 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (recoftc) 

สหภาพยุโรป (European Union) 

การระดมทุน 

การน าใช้งบประมาณ 

ขยายเครือข่าย 

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ระเบียบ ข้อตกลง 

มติที่ประชุม 

กองทุนอาหารปลา 

เพาะพันธ์ุปลา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กฎระเบียบ กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงร่วมกัน 

แหล่งเรียนรู้  “กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้า บ้านเวียงใต้” 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ประชาชนทั่วไป 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. นางสาวเฉลียว   ณ น่าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ๐๘๐-๖๗๙๐๓๖๒ 
๒. นายประสาท   ปัญญายม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ ๑๕ ๐๘๙-๘๕๔๕๕๕๒ 
3. นายศักดง์ชัย วฒุงพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ ๑๕ ๐๘๓-๑๓๘๓๔๘๘ 
4. นายนราวงชญ์ ไพรบุญสุข อสม. 086-9173907 
5. นายประดงษฐ์ วงศ์ค้าป่า กรรมการหมู่บ้าน - 
6. นายยอดแก้ว รักพงษ์ กรรมการหมู่บ้าน - 
7. นายสชุาตง แก้วกระจ่าง กรรมการหมู่บ้าน - 
8. นางสาวฑงตยา ปญัญายม นักวงชาการประจา้แหล่ง ๐๘๐-๑๓๓๖๕๕๐ 
 
 2.2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

๑) เพื่อให้ผู้เรียนรู้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตงด้านแหล่งน้้า ปลูกจงตส้านึกในด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์
แหล่งน้้าและสัตว์น้้า 
 ๒) เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทราบถึงการน้าทรัพยากรธรรมชาตงที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกงดประโยชน์ สร้างอาชีพและ
รายได้ให้แก่คนในพื้นที่ โดยคนกับธรรมชาตงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม  
 ๓) เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีแนวคงดการด้าเนงนงานด้านการจัดระบบสภาพแวดล้อม สามารถน้าไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู ้ (เวลาที่ใช้ ๓๐ นาที) 
  การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า บ้านเวียงใต้ ดังนี้ 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วงทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน้าแหล่งเรียนรู้ 
(5 นาท)ี 

บรรยายความเปน็มาของแหล่งเรียนรู้ 
(15 นาที) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(10 นาที) 

เยี่ยมชมบรงเวณเขตอนุรักษ์พันธส์ัตว์น้า้ บา้นเวียงใต ้
(15 นาที) 



2.4 สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้/ เครื่องมือ 
 ๑) ไวนงล แผ่นพับแสดงประวัตงความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ 
๒) กฎระเบียบ โครงสร้างคณะท้างาน 
๓) พื้นที่บรงเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า 
๔) แผนภาพแสดง Timeline 
 

2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนรู้จ้านวน ๓๐ คน) 
๑) ผู้น้าชุมชน เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน/หน่วยงานภาครัฐ 

 2) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3) เครือข่ายเทศบาลต้าบลเวียงเทงง 
 
 
 


