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บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพัฒ นาการและบทบาทของภาคประชาสังคมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาแนวทางและยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม กล่มเป้าหมายในการศึกษาประกอบด้วย สภาประชาชนลุ่ มน้าอิง สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต
สถาบั น ชุ ม ชนลุ่ ม น้ าโขง สถาบั น ปวงผญาพยาว และเครือ ข่ า ยอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าอิง และสถาบันการศึกษาในลุ่มน้าอิง
จ้านวน ๒๕ คน พืนที่ในการศึกษาได้แก่ ลุ่มน้าอิงในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยพบว่า ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุ่ ม น้ า อิ ง มี พั ฒ นาการที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานของประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการพัฒ นาในแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิงตังแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นกลไกหลักในการด้าเนินงานร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพืนที่ ภายหลังมีการเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้าอิง และ
ยกระดับการท้างานในรูปแบบสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เพื่อให้เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพสภาประชาชน การพัฒนาพืนที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ด้านนโยบายระดับชาติและ
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ลุ่ ม น้ า อิ ง เพื่ อ ให้ ส ภ าประชาชนได้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาตนเอง น้าความรู้และบทเรียนที่ได้ไปพัฒนากลุ่ม องค์กร และมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่ าง
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
ค้าส้าคัญ : สภาประชาชน, พลวัต, ภาคประชาสังคม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ , ลุ่มน้าอิง
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Abstract
The objectives of this study, People Council of Ing River Basin: Civil Society
Dynamic in Natural Resource Management in Ing River Basin, are to study about the
processes of capacity building for natural resource management of People Council of
Ing River Basin (PCIR), and to develop guidelines and strategies of PCIR for integrated
natural resource management with community’s participation by Participatory Action
Research Approach.
The target of this study are the advisory committees and committees of
PCIR, Living River Association, Mekong Community Institute, Poungphaya Phayao
Institute, and Mekong-Lanna Environmental and Cultural Conservation Network,
Project for Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for
Sustainable Ing Watershed Management (WSM) through Strengthened Capacities and
Collaboration, representatives of local administration organizations (LAOs) in the
basin, and educational institutes in the basin 25 persons. The study area is the Ing
River Basin in Phayao and Chiang Rai Provinces.
It is found that the development of civil society movement on natural
resource management in the basin relates to the development of infrastructure in
the country, ecosystem changes, and the development in the tributaries of the Ing
River from the Upper to Lower Ing. None governmental organizations (NGOs) are the
main mechanisms for collaboration with the civil society, governmental sectors, and
LAOs in each area. This has happened after the civil society was networked and
improved to be a people council platform. The purpose is to promote people’s
roles and participation with the related sectors in the management.
The processes of improving PCIR for natural resource management
compose of, 1) capacity building of PCIR, 2) developing a demonstration site on the
management, 3) developing databases and information technology systems for the
management, 4) policy campaign on the management in local and national levels.

ค
The processes are for PCIR to improve themselves and use the gained knowledge
and lessons learnt to improve groups, organizations, and the participation in the
management. The developing of strategies for the integrated management with
people’s participation is based on the principle of local community’s participation
and Sustainable Development Goals. The strategies are the strategy on natural
resource management, the strategy on community economic based on natural
resources, and the strategy on society and participation.
Keyword: People Council, Dynamic, Civility, Natural Resource Management, Ing River
Basin
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ลุ่มนำอิง เป็นลุ่มนำสำขำแม่นำโขง มีแม่นำอิงเป็นแม่นำสำยหลัก ลุ่มนำอิงมีต้นกำเนิดในเขต
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ จำกกำรไหลรวมของลำห้วย 12 สำขำไหลลงสู่หนองเล็งทรำยและกว๊ำน
พะเยำ แม่นำอิงไหลผ่ำนอำเภอเมือง ภูกำมยำว ดอกคำใต้และอำเภอจุน จังหวัดพะเยำ ไหลเข้ำสู่ จังหวัด
เชียงรำย ผ่ำนอำเภอป่ำแดด เทิง พญำเม็งรำย ขุนตำล และอำเภอเชียงของ ก่อนไหลบรรจบแม่นำโขงที่
บ้ำนปำกอิงใต้ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของรวม 260 กิโลเมตร 1
ลุ่มนำอิงเป็นพืนที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยของ
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เอือต่อกำรดำรงอยู่ของผู้คนในลุ่มนำอิง ผู้คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิต ประกอบอำชีพ
พึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติเป็นหลัก เช่น ทำกำรเกษตร ปลูกข้ำว พืชไร่และเลียงสัตว์ ควบคู่กับกำรหำปลำ
ตำมแหล่งนำธรรมชำติ ในเขตลุ่มแม่นำอิงพบพืนที่ชุ่มนำระดับท้องถิ่นหรือแอ่งนำที่ชุมชนได้พึ่งพำและใช้
ประโยชน์ เช่น บวก หนอง หลง ลำห้วยน้อยใหญ่ จำนวนมำกถึง 400 แห่ง โดยมีหนองเล็งทรำยและ
กว๊ำนพะเยำเป็นพืนที่ชุ่มนำระดับนำนำชำติ
ปัจจุบันลุ่มนำอิง เป็นหนึ่งในพืนที่ที่เชื่อมต่อด้ำนกำรอนุรักษ์ (Conservation Corridor)
ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรคุกคำมมำกที่สุดแห่งหนึ่งในอินโด-เบอร์มำ ฮอตสปอต (Indo-Burma Hotspot) 2
ซึ่งเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ที่สำคัญของสัตว์นำหลำกหลำยสำยพันธุ์ที่อพยพมำจำกแม่นำโขงในแต่ละปี ใน
ขณะเดียวกันที่ตัง ซึ่งเป็นจุดยุทธศำสตร์ของพืนที่ ทำให้มีกำรพัฒนำเกิดขึนอย่ำงรวดเร็วในลุ่มนำอิงและมี
กำรลงทุนมำกมำยเพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในระยะสัน รวมทังกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพืนฐำน
ขนำดใหญ่ ซึ่งส่งผลเสียต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรดำรงชีวิตของผู้คนท้องถิ่น
ในรอบ 30 ปีที่ผ่ำนมำถึงปัจจุบัน ลุ่มนำอิงเริ่มมีควำมเปลี่ยนแปลง เช่น คุณภำพนำในกว๊ำนพะเยำเสื่อม
ลง กำรบุกรุกพืนที่สำธำรณะรอบกว๊ำนพะเยำจำกกิจกรรมต่ำงๆของชุมชนและผู้ประกอบกำร กำรลด
จำนวนลงของชนิดพันธุ์ปลำท้องถิ่นในกว๊ำนพะเยำ กำรเพิ่มพืนที่ปลูกข้ำวนำปรัง ปัญหำกำรบริหำรจัดกำร
นำลุ่มนำอิงตอนกลำง พืนที่ป่ำชุ่มนำลดลงจำกกำรเร่งปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้
ชือ และกำรเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของระดับนำโขงบริเวณปำกแม่นำอิง พันธุ์ปลำในแม่นำอิงลดลง
บำงชนิดสูญพันธุ์ บำงชนิดใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งกำรลดลงดังกล่ำวส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน

1 สหัทยำ วิเศษ, ลุม
่ นำอิง, (พะเยำ : โรงพิมพ์เจริญอักษร, ๒๕๔๕), หน้ำ ๕.
2 ฮอตสปอต คือ พืนที่ที่มีควำมสำคัญทำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแต่อยู่ในภำวะถูกคุกคำม
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เมื่อเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมล้อมทำงด้ำนดิน นำ ป่ำ ชุมชนในลุ่มนำอิงได้เกิดควำมตระหนักถึง
สภำพปัญหำดังกล่ำวที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยำกรธรรมชำติ จำกกำรหนุนเสริมของหน่วยงำนทัง
ภำครัฐ และองค์กรพัฒนำเอกชน ได้แก่ เครือข่ำยลุ่มนำอิง เครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
วัฒนธรรมลุ่มนำโขง-ล้ำนนำ เครือข่ำยลุ่มนำภำคเหนือ สมำคมแม่นำเพื่อชีวิต รวมไปถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หลำยชุมชนเริ่มเห็นควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อเป็นฐำนทรัพยำกร
ทำงอำหำรให้คนในชุมชน ได้มีควำมมั่นคงทำงอำหำรทังจำกป่ำและแม่นำ ได้ก่อเกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำ
ในแม่นำอิงและหนองนำต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดกำรป่ำชุมชน ป่ำชุ่มนำริมแม่นำอิง ได้มีกำรกำหนดข้อบังคับ
กฎระเบียบเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติร่วมกันของชุมชนและหมู่บ้ำนใกล้เคียงในกำรดูแลรักษำพืนที่รูปธรรม
ปัจจุบันแนวคิดและกำรปฏิบัติจริงในกำรอนุรักษ์ป่ำและพันธุ์ปลำได้ขยำยไปหลำยหมู่บ้ำนในลุ่มนำอิง
กำรส ำรวจข้ อ มู ล เบื องต้ น ของสมำคมแม่ น ำเพื่ อ ชี วิ ต พบว่ ำ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในลุ่ ม น ำอิ ง ได้
ดำเนินกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 5 ด้ำน ได้แก่ กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ำต้นนำ กำรอนุรักษ์พันธุ์ปลำใน
กว๊ำนพะเยำ กำรจัดกำรเหมืองฝำย เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำลุ่มนำอิง และกำรจัดกำรป่ำชุม ชนและป่ำชุ่มนำ
ลุ่มนำอิง ซึ่งเป็นกำรทำงำนที่มองภำพองค์รวมของทรัพยำกร ดิน นำ ป่ำ สิ่งที่เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม
เด่นชัดของลุ่มนำอิง คือ กำรตังเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำประจำหมู่บ้ำนอย่ำงน้อย 63 หมู่บ้ำนตลอดลุ่มนำทัง
ตอนบนตอนกลำงและตอนล่ำง เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำเป็นควำมสำเร็จที่พิสูจน์อย่ำงชัดเจนของกำรเพิ่ม
จำนวนทังชนิดพันธุ์ปลำและจำนวนประชำกร จำกกำรสำรวจชนิดพันธุ์ปลำของชำวบ้ำนพบ พันธุ์ปลำ
109 ชนิด เป็นปลำท้องถิ่น 92 ชนิด และปลำต่ำงถิ่น 17 ชนิด 3
จำกกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติโดยชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ
และกำรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรอนุรักษ์พันธุ์ปลำ กำรจัดกำรพืนที่ป่ำชุ่มนำ และกำร
จั ด กำรป่ ำ ชุ ม ชนในลุ่ ม น ำอิ ง อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น ำเสนอถ่ ำ ยทอดควำมส ำเร็ จ ในกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติในแต่ละชุมชน และขยำยพืนที่รูปธรรมเหล่ำนีไปสู่ชุมชนอื่น ทำให้เกิดควำมตระหนัก
ถึงควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และเกิดแนวทำงในกำรรักษำและใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ก่อเกิดเป็นกลุ่มองค์กรประชำชนที่ดำเนินกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในรู ปของ
เครือข่ำยต่ำงๆ ได้แก่ เครือข่ำยอนุรักษ์และพัฒนำป่ำต้นนำกว๊ำนพะเยำ เครือข่ำยลุ่มนำอิงตอนกลำง
เครื อ ข่ ำ ยเกษตรกรรมทำงเลื อ กพะเยำ เครื อ ข่ ำ ยชำวประมงพื นบ้ ำ นกว๊ ำ นพะเยำ เครื อ ข่ ำ ย
ทรัพยำกรธรรมชำติ จังหวัดพะเยำ เครือข่ำยอนุรักษ์ลุ่มนำอิงตอนปลำย และดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิงในแต่ละพืนที่ เครือข่ำยฯ เหล่ำนีเกิดขึนมำจำกสภำพปัญหำที่เกิดขึนกับ
แหล่งทรัพยำกรของตนเอง ในกำรแก้ไขปัญหำเกิดขึนจำกควำมต้องกำรของคนในชุมชน และสอดคล้อง
กับระบบนิเวศวัฒนธรรมในแต่ละพืนที่ โดยกำรหนุนเสริมของหน่วยงำนรัฐ องค์กรพัฒนำเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่
ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ เครือข่ำยชุมชนเหล่ำนีได้ก่อตังเป็นสภำประชำชนลุ่มนำ อันมีจุดหมำยที่จะ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู แก้ไขปัญหำวิกฤตลุ่มนำอิง เพื่อให้เห็นภำพรวมร่วมกันทังลุ่มนำ กำรก่อเกิดสภำประชำชน
3

สมำคมแม่นำเพื่อชีวิต, กำรสำรวจเขตอนุรกั ษ์พันธุป์ ลำในลุม่ นำอิง, ๒๕๕๘. (เอกสำรอัดสำเนำ)
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ลุ่มนำอิง จึงเป็นกำรยกระดับวิธีคิด และวิธีปฏิบัติขององค์กรชำวบ้ำนที่มีส่วนร่วมและมีบทบำทในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนของตนเองในลุ่มนำอิง กำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง จำกองค์กรชุมชน มำเป็นเครือข่ำยองค์กรชุมชน และพัฒนำกำรมำ
เป็นสภำประชำชนลุ่มนำอิง กำรสร้ำงพืนที่ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติใน
ลุ่มนำอิงบนฐำนวิถีชีวิต นิเวศวัฒนธรรม และกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่ำนกลไกกำรทำงำนในแบบ
คณะกรรมกำรที่มำจำกชำวบ้ำน ที่ผ่ำนมำสภำประชำชนลุ่มนำอิง มีกำรทำกิจกรรมกำรประชุมหำรือเพื่อ
ก่อตังสภำประชำชน กำรประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้ำงและกลไกของสภำประชำชน กำรจัดกิจกรรม
“ธรรมยำตรำ นิเวศภำวนำ: รักษ์กว๊ำนพะเยำ-แม่นำอิง” ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 ที่ผ่ำนมำ เพื่อเปิดตัว
สภำประชำชนลุ่มนำอิงให้เป็นที่รับรู้ของสำธำรณะมำกยิ่งขึน
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินงำนของสภำประชำชนลุ่มนำอิง ตังแต่เริ่มก่อตังยังไม่มีทิศทำงกำร
ดำเนินงำนที่ชัดเจน ขำดกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรทำงำน จำกควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำเพื่อกระบวนกำรและรูปแบบกำรทำงำนของสภำประชำชนลุ่มนำ
อิง โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร มำเป็นแนวทำงในกำรทำงำนวิจัยครังนี กระบวนกำรและผลจำกกำร
วิจัยจะนำไปสู่กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรกำหนด กำรตัดสินใจในกำรดำเนินนโยบำย
และโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ในลุ่มนำอิง รวมทังกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง
อย่ำงบูรณำกำร ในระดับนโยบำยชำติ นโยบำยท้องถิ่น และระดับปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจยั
๑.๒.1 เพื่ อ ศึ ก ษำพั ฒ นำกำร และบทบำท ของภ ำคประช ำสั ง คมในกำรจั ด ก ำร
ทรัพยำกรธรรมชำติลุ่มนำอิง
๑.๒.2 เพื่อศึกษำกระบวนกำรพัฒนำสภำประชำชนลุ่มนำอิงในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
๑.๒.3 เพื่อพัฒนำแนวทำงและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ของสภำประชำชน
ลุ่มนำอิงอย่ำงบูรณำกำร

๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย
๑.๓.1 ภำคประชำสังคมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติลุ่มนำอิง มีพัฒนำกำรและบทบำท
ในกำรดำเนินงำนอย่ำงไร
๑.๓.2 กระบวนกำรพัฒ นำสภำประชำชนลุ่มนำอิง ในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ทำ
อย่ำงไร
๑.๓.3 แนวทำงและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ของสภำประชำชนลุ่มนำอิง
อย่ำงบูรณำกำร มีอะไรบ้ำง
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๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนือหำ กำรวิจัยครังนีสนใจศึกษำในประเด็นดังต่อไปนี
1) พัฒนำกำรและบทบำทของภำคประชำสังคมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง
2) กระบวนกำรพัฒนำสภำประชำชนลุ่มนำอิงในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
(๑) กำรพัฒนำศักยภำพสภำประชำชนลุ่มนำอิง
(๒) กำรพัฒนำพืนที่รูปธรรมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติลุ่มนำอิง
(๓) กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติลุ่มนำอิง
(๔) กำรรณรงค์ ด้ ำ นนโยบำยระดั บ ชำติ แ ละนโยบำยระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติลุ่มนำอิง
๓) แนวทำงและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิงอย่ำงบูรณำกำรใน
ระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติที่มีควำมสอดคล้องกับนิเวศวัฒนธรรมของพืนที่
๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนพืนที่ พืนที่ในกำรศึกษำได้แก่ ลุ่มนำอิงในจังหวัดพะเยำ และจังหวัด
เชีย งรำย โดยในกำรวิจั ย ครั งนีจะเป็นกำรทำวิจัยเชิงปฏิบัติกำรควบคู่ไปกับกำรดำเนิน ของโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยและหน่วยงำนท้องถิ่นเพื่อกำรจัดกำรลุ่มนำอิงอย่ำงยั่งยืน และภำคีควำม
ร่วมมือเพื่อกำรอนุรักษ์แม่นำอิง ในกำรพัฒนำสภำประชำชนลุ่มนำอิง
นอกจำกนีได้ทำกำรศึกษำกำรพัฒนำพืนที่รูปธรรมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำ
อิง จำนวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วยลุ่มนำอิงตอนบน ได้แก่ บ้ำนห้วยหม้อ ตำบลบ้ำนตุ่น อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยำ ลุ่มนำอิงตอนกลำง ได้แก่ ชุมชนบ้ำนปำงมดแดง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยำ และลุ่มนำ
อิงตอนล่ำงได้แก่ บ้ำนบุญเรือง หมู่ ๒ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชำกรในกำรศึกษำครังนี ประกอบด้วย
๑) ที่ปรึกษำและคณะกรรมกำรสภำประชำชนลุ่มนำอิง
๒) ภำคีควำมร่วมมือเพื่อกำรอนุรักษ์แม่นำอิง ประกอบด้วย สมำคมแม่นำเพื่อชีวิต สถำบัน
ชุมชนลุ่มนำโขง สถำบันปวงผญำพยำว และเครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมลุ่มนำ
โขง-ล้ำนนำ
๓) เจ้ ำหน้ ำที่ โ ครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยและหน่วยงำนท้องถิ่นเพื่อกำร
จัดกำรลุ่มนำอิงอย่ำงยั่งยืน
๔) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มนำอิง
๕) ตัวแทนภำคประชำสังคมและสถำบันกำรศึกษำในลุ่มนำอิง
๑.๔.๔ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วยตัวแทนของประชำกรในกำรศึกษำจำกองค์กรดังที่กล่ำว
มำข้ำงต้น จำนวน ๒๕ คน
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๑.๕ นิยำมศัพท์ในกำรวิจยั
๑.๕.๑ สภำประชำชนลุม่ นำอิง (Ing Basin People Council) หมำยถึง กลไกกำรรวมตัวของ
กลุ่ม องค์กร เครือข่ำยภำคประชำชนที่มีแนวคิด อุดมกำรณ์ และเป้ำหมำยเพื่อทำกิจกรรมหรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึนในชุมชนท้องถิ่นลุ่มนำอิง
๑.๕.๒ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resource Management) หมำยถึง กำร
อนุรักษ์ ดูแลรักษำ ฟื้นฟูและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ โดยเป็นกำรจัดกำรที่ใช้
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และใช้องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำผสมผสำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพ
๑.๕.๓ ลุ่มนำอิง (Ing River Basin) หมำยถึง ลุ่มนำสำขำแม่นำโขง มีแม่นำอิงเป็นแม่นำสำย
หลัก ลุ่มนำอิงมีต้นกำเนิดในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ และไหลลงแม่นำโขง ที่บ้ำนปำกอิงใต้ อำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงรำย
๑.๕.๔ พลวัต (Dynamic) หมำยถึง ภำวะควำมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลำ ใน
ด้ำนควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครอง โดยกำรเปลี่ยนแปลงนัน ได้ทำให้สิ่ง
ใหม่ๆ เกิดขึน ทังในด้ำนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม เทคโนโลยี
ข้อมูลข่ำวสำร นวัตกรรมต่ำงๆ
๑.๕.๕ ภำคประชำสังคม (Civility) หมำยถึง ผู้คนในสังคมที่มีควำมสัมพันธ์กันในแนวรำบ มี
ควำมเสมอภำค และภรำดรภำพ มีเป้ำหมำยในกำรรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำในทุกเรื่อง ทุก
พืนที่ ทุกองค์กร นำไปสู่อรรถประโยชน์ของสังคมคือ สังคมดี เศรษฐกิจดี กำรเมืองดี และศีลธรรมดี

๑.๖ กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กำรวิ จั ย เรื่ อ ง สภำประชำชนลุ่ ม น ำอิ ง : พลวั ต ภำคประชำสั ง คมในกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง กำรวิจัยครังนี มีเป้ำหมำยเพื่อวิเครำะห์ให้เห็นถึงพลวัตของภำคประชำ
สังคมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิงในรูปแบบสภำประชำชน โดยใช้แนวคิดธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อม แนวคิดกำรจัดกำรลุ่มนำโดยชุมชน แนวคิดประชำสังคม และแนวคิดสนำมกำรเรียนรู้มำเป็น
กรอบในกำรวิเครำะห์ ผ่ำนกระบวนกำรกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Research) เพื่อพัฒนำและสร้ำง
ควำมเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ส ภำประชำชนลุ่ ม น ำอิ ง ใน 4 ด้ ำ น ประกอบด้ ว ย กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของสภำ
ประชำชนลุ่มนำอิง กำรพัฒนำพืนที่รูปธรรมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่เอือต่อกำรใช้ประโยชน์ และ กำรรณรงค์เชิงนโยบำยระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่น นำไปสู่กำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติลุ่มนำอิงอย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณำกำรทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงบริบทและสถำนกำรณ์ปัญหำที่เกิดขึนในลุ่มนำอิง และ
พัฒ นำกำร บทบำทและกำรเคลื่ อนไหวของภำคประชำสังคมในลุ่ มนำอิง ดังแสดงในแผนภำพกรอบ
แนวคิดกำรวิจัย ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 1
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กำรวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ำร

- บ ริ บ ท แ ล ะ
สถำนกำรณ์ปัญหำ
- พั ฒ น ำ ก ำ ร /
บทบำทและกำร
เคลื่อนไหวของภำค
ประชำสั งคมในลุ่ ม
นำอิง

กำรพัฒนำศักยภำพของ
สภำประชำชนลุ่มนำอิง

สภำประชำชน
ลุม่ นำอิง

พืนที่รูปธรรมในกำร
จัดกำรทรัพยำกร

ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ

- ธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อม
- กำรจัดกำรลุ่ม
นำโดยชุมชน
- ประชำสังคม
- สนำมกำร
เรียนรู้

กำรรณรงค์เชิงนโยบำย
ระดับชำติและท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติลุ่มนำอิง
อย่ำงบูรณกำรโดยโดยกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน
แผนภูมทิ ี่ 1 กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจยั

1.๗ ประโยชน์ทไี่ ด้จำกกำรวิจยั
1.๗.1 ได้เรียนรู้พัฒนำกำรของภำคประชำสังคมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง
1.๗.2 ได้แลกเปลี่ ย น เรียนรู้กระบวนกำรมีส่ ว นร่ว มของภำคประชำสั งคมในกำรจัด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง ในรูปแบบสภำประชำชน
1.๗.3 เกิ ด องค์ ค วำมรู้ ใ นด้ ำ นกำรมี ส่ ว นร่ ว มของภำคประชำสั ง คมใน กำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิง ในรูปแบบสภำประชำชน
1.๗.๔ เกิดแนวทำงและยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในลุ่มนำอิงอย่ำงบูรณำกำร
ในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ
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๑.๘ ข้อจำกัดในกำรวิจัย
เนื่องจำกกำรวิจัย นีใช้เครื่องมือกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร ควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำนพัฒ นำ
ศักยภำพของสภำประชำชนลุ่มนำอิง ภำยใต้กำรดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยและ
หน่วยงำนท้องถิ่นเพื่อกำรจัดกำรลุ่มนำอิงอย่ำงยั่งยืน โดยมีภำคีควำมร่วมมือเพื่อกำรอนุรักษ์แม่นำอิง
ประกอบด้วย โครงกำรลุ่มนำอิง สมำคมแม่นำเพื่อชีวิต สถำบันชุมชนลุ่มนำโขง สถำบันปวงผญำพยำว
และเครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมลุ่มนำโขง-ล้ำนนำ เข้ำร่วมในกระบวนกำรวิจัยกับ
ผู้วิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภำคีควำมร่วมมือ และคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรลุ่มนำอิงด้วย แต่ละองค์กร
ในภำคีต่ำงมีบทบำทและกิจกรรมพัฒนำศักยภำพของสภำประชำชนลุ่มนำอิงอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้ผู้วิจัยซึ่ง
มีภำระงำนประจำในมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้ทุกกิจกรรมของสภำประชำชนลุ่มนำอิง
ข้อจำกัดอีกประกำรคือ กำรดำเนินงำนวิจัยที่ไม่เป็นตำมแผนงำนที่วำงไว้ เนื่องจำกต้องขึนอยู่
กับแผนกำรดำเนินงำนของโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยและหน่วยงำนท้องถิ่นเพื่ อ กำร
จัดกำรลุ่มนำอิงอย่ำงยั่งยืน ที่มีควำมยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนตำมบริบทและสถำนกำรณ์ของพืนที่
ทั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ ติ ด ตำมงำนจำกรำยงำนกำรประชุ ม สภำประชำชนลุ่ ม น ำอิ ง กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรลุ่มนำอิง กำรเป็นวิทยำกรให้แก่สภำประชำชนลุ่มนำอิงในเรื่ องกำรบริหำร
โครงกำร กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร รวมทังกำรลงพืนที่เก็บข้อมูล กำรสัมภำษณ์ และกำรจัดเวที
ถอดบทเรียนภำคีควำมร่วมมือเพื่อกำรอนุรักษ์แม่นำอิง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรนำมำสังเครำะห์
กำรทำวิจัยในครังนี

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิ จั ย เรื่ อ ง สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง : พลวั ต ภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๑. แนวคิดการจัดการลุ่มน้้าโดยชุมชน
๒. แนวคิดธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม
๓. แนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม
๔. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ “สนามการเรียนรู้”
๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๖. บริบทพื้นที่

๒.๑ แนวคิดการจัดการลุม่ น้้าโดยชุมชน
๒.๑.๑ ลุม่ น้า้ และการจัดการลุม่ น้า้
ลุ่ มน้้ ามีความหมายตรงกันกับศั พท์ภ าษาอังกฤษหลายค้า เช่น watershed, catchment,
drainage area, basin, hydrological unit, regulator มีความหมายว่า หน่วยพื้นที่หนึ่งที่ประกอบด้วย
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น (คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์) และ
ทรัพยากรคุณภาพชีวิต (สังคมแวดล้อม) อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้ใช้ค้าว่า “ต้นน้้า” โดยใช้ภาษาอังกฤษว่า
“watershed”เนื่องจากงานการจัดการลุ่มน้้า ของกรมป่าไม้ จะอยู่เขตต้นน้้าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพื้นที่
เหมือนกับการด้าเนินงานจัดการลุ่มน้้า เป็นการจัดการพื้นที่เพื่อให้ได้น้าที่มีปริมาณมากพอ คุณภาพดี การ
ไหลของน้้าสม่้าเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหายจากน้้าท่วม และจัดการใช้
ทรัพยากรลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ป่าไม้จะมีความสัมพันธ์กับน้้า การป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ต้น
น้้าธาร จึงเป็นหัวใจส้าคัญในการจัดการพื้นที่ต้นน้้า เพื่อก้ากับปริมาณน้้าท่าให้มีปริมาณที่สม่้าเสมอ และมี
คุณภาพดี 1
แนวคิดพื้นฐานเรื่องลุ่มน้้า “ลุ่มน้้าและการจัดการลุ่มน้้า” เป็นค้าที่มีการกล่าวถึงมาเป็นระยะ
เวลานาน คนส่วนใหญ่จะรับรู้ผ่านระบบการศึกษาในวิชาภูมิศาสตร์ว่า ลุ่มน้้า คือ พื้นที่รับน้้าเมื่อฝนตกลง
มาในบริเวณหนึ่งและน้้าจากล้าห้วยหลายสายในภูเขาและได้ไหลลงสู่แม่น้าสายหลัก โดยใช้สันปันน้้าเป็น
เส้นแบ่งอาณาเขตของลุ่มน้้า จึงมีการเรียกชื่อ ลุ่มน้้าตามแม่น้าสายหลัก เช่น ลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้าวัง ลุ่มน้้ากก

1 มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ, การจัดการต้นน้้าในประเทศไทย ในแนวนโยบายการจัดการน้้าส้าหรับ

ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), หน้า 101.
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ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ลุ่มน้้าป่าสัก เป็นต้น ดังนั้น การจัดการลุ่มน้้าจึงอยู่บนฐานคิดที่ว่า จะท้าอย่างไรให้ ได้
ปริมาณน้้าที่มาก มีการไหลอย่างสม่้าเสมอตามหลักการอนุรักษ์วิทยาของนักวิชาการป่าไม้และแหล่งน้้า
ในขณะที่ชาวบ้านชุมชนที่ได้อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้า ก็มีฐาน
คิดว่า ลุ่มน้้านอกจากจะเป็นแหล่งรับน้้าแล้วยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการ
ด้ารงอยู่เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมชุมชนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่ง เหนือธรรมชาติ
ดังนั้น การจัดการลุ่มน้้าจึงเป็นการจัดการคนในลุ่มน้้าให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุ่มน้้าอย่างเป็นองค์รวมที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัย เพื่อให้เกิดการด้ารงอยู่ที่มีความสมดุลและยั่งยืน
๒.๑.๒ ความหมายของ “ลุ่มน้้า”
แนวคิดเรื่องลุ่มน้้าและการจัดการลุ่มน้้านั้น มีความหมายและนัยที่แตกต่าง ตามแต่มุมมอง
และประสบการณ์ของนักวิชาการ ชาวบ้านและผู้ที่ให้นิยามความหมาย โดยเนื้อหานั้นมีทั้ งความเหมือน
และความแตกต่าง กลุ่มแรก เป็นกลุ่มของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และการจัดการด้านแหล่งน้้า
กลุ่มนี้ มีแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ และปัจจัยทางชีวภาพในระบบนิเวศ โดย
ได้ให้ค้าจ้ากัดความของลุ่มน้้าในหลายความหมายดังนี้
1. พื้นทีล่ าดชันระหว่างพื้นที่ ที่จะระบายน้้า จากเส้นสันปันน้้า (topographic divide) ลงสู่
แอ่งระบายน้้า (drainage basin) ตั้งแต่ 2 แห่งหรือมากกว่า
2. พื้ น ที่ ห น่ ว ยหนึ่ ง ซึ่ งมี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกั บ การจัด การทรัพ ยากร โดยมี ข นาดเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้จัดการของพื้นที่นั้น ๆ
3. พื้ น ที่ ที่ ก้ า หนดขึ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ อาศั ย แนวสั น ปั น น้้ า เพื่ อ แบ่ ง พื้ น ที่ ใ นการ
ด้าเนินการจัดการทรัพยากรรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว
4. หน่วยของพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้้า เป็นพื้นที่รับน้้าฝนของแม่น้าสายหลักในลุ่มน้้า
นั้น ๆ เมื่อฝนตกลงในพื้นที่ลุ่มน้้า น้้าจะไหลออกสู่ล้าธารสายย่อย (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ล้าธาร
สายใหญ่และรวมกันออกสู่แม่น้าสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากแม่น้า (out-let) ในที่สุด
5. ลุ่มน้้า เป็นหน่วยพื้นที่ที่รับน้้า มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผสมผสานกันเป็น
ระบบนิเวศหนึ่ง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการโดยเฉพาะ มีขนาดไม่แน่นอน แล้วแต่วัตถุประสงค์ของ
ผู้ที่จะจัดการพื้นที่ลุ่มน้้านั้นเป็นส้าคัญ
จากค้านิยาม จะเห็นได้ว่า “ลุ่มน้้า” ในค้าจ้ากัดความของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และ
แหล่งน้้าดังกล่าว เป็นพื้นที่หน่วยหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งรับน้้าที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ และผสมผสานกัน
เป็นระบบนิเวศหนึ่ง ดังนั้น การจัดการลุ่มน้้าในแนวคิดของกลุ่มนี้ มีความหมายดังนี้
1. การจั ดการพื้ น ที่ ใ ดพื้น ที่ห นึ่ง ที่มีขอบเขตแน่ชั ด โดยมีวัตถุประสงค์ เ พื่ อให้ ได้ น้ า ที่ มี
ปริมาณเหมาะสม มีคุณภาพดี (quality) และมีระยะเวลาการไหล (timing) ตลอดทั้งปีอย่างสม่้าเสมอ
รวมทั้งสามารถควบคุมเสถียรภาพของดินและการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ในพื้นที่นั้นด้วย
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2. การด้าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกรูปแบบบนลุ่มน้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลผลิตของน้้าท่า (water yield) ในด้านปริมาณ คุณภาพ และ
ช่วงระยะเวลาที่ไหล (flow timing) ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท้าได้
3. การจัดพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดที่มีขอบเขตแน่ชัดเพื่อให้เอื้ออ้านวยน้้า (water yield) ที่ดีและมี
ปริมาณที่เพียงพอ และมีการไหลอย่างสม่้าเสมอต่อปี ป้องกันการกัดชะพังทลายของดิน รวมทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของประชาชนที่อยู่ในเขตลุ่มน้้าให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ต่าง ๆ ในการด้ารงชีพบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และน้้าอย่างยั่งยืน
ในการจั ด การมี ม โนทั ศ น์ แ ละแนวคิ ด ส้ า คั ญ คื อ การก้ า หนดพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน (sustainable resources utilization) โดยอาศัยหลักการอนุรักษ์วิทยา
(conservation) และเป็ น หลั ก การอนุ รั ก ษ์ ป ฏิ บั ติ (conservation in practices) หมายถึ ง ให้ มี ก าร
ก้าหนดเขตที่ดิน (land zoning) เป็นเขต ให้มีเขตกิจกรรม เขตพัฒนาและเขตที่ต้องสงวนไว้ใ ห้มีการใช้
ทรัพยากร โดยอาศัยมาตรการก้าหนดขั้นคุณภาพลุ่ม น้้าที่วางอยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ หรือปัจจั ยทาง
กายภาพ 6 ประการ คือ ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความลาดชัน ความสูงจากระดับน้้าทะเล ลักษณะทาง
ปฐพีวิทยาเกี่ยวกับอายุทางธรณีหรือคุณสมบัติของหิน ลักษณะทางปฐพีวิทยาเกี่ยวกับคุณสมบัติของหิน
พืชพรรณหรือป่าไม้และจะต้องมีกฎหมาย ข้อห้าม ระเบียบ ปฏิบัติ และมาตรการ
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการลุ่มน้้าเป็นแนวคิดการจัดด้าเนินการ
(Operational concept) เกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้้า ตั้งแต่น้าฝนหยดแรกที่ตกลงมาสู่พื้ นที่ลุ่มน้้า แล้ว
ถูกดูดซับไว้ตาม ต้น ดอก ใบ ราก ผล และซากพื ชตามผิวดิน รวมทั้งการที่ดินดูดซับน้้าไว้ แล้วไหลลงสู่
พื้นที่ตอนล่างไปตามแม่น้าล้าธาร ตลอดจนส่วนที่น้าจะสูญเสียจากลุ่มน้้า โดยขบวนการคาย ระเหย และ
รั่วไหลจากลุ่มน้้า ซึ่งการด้าเนินการนั้น จะต้องจัดการให้มีน้าใช้ตลอดเวลา โดยมีปริมาณ คุณภาพ และ
ช่วงการไหลตามความเหมาะสม ในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าให้ถูกต้องตามแนวคิดและหลักการดังกล่าว มี
แนวคิดและหลั กการที่จ ะต้องยึ ดไว้เพื่อด้าเนินการและการจัดการทรัพยากรลุ่ มน้้า เพื่อไม่ก่อให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อปริมาณ คุณภาพและช่วงการไหล ดังนี้
1) การใช้ที่ดิน (land use) พื้นที่ลุ่มน้้าแต่ละแห่งนั้น มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนกัน
เช่น ลักษณะทางเคมี กายภาพ ชีววิทยา จึงท้าให้ดินมีสมรรถนะในการน้ามาใช้ประโยชน์แตกต่างกันด้วย
ดั ง นั้ น ในการจั ด การลุ่ ม น้้ า จึ ง จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารแบ่ง ชั้น ประเภทที่ ดิ น ตามสมรรถนะ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ การใช้
ประโยชน์ที่ดินนั้นจะได้รับสูงสุด
2) การควบคุมมลพิษ (pollution control) พื้นที่ลุ่มน้้าที่มีทรัพยากรหลายประเภท ซึ่งเมื่อ
เกิดมลพิษในทรัพยากรประเภทใดประเภทหนึ่ง อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรน้้าจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการพังทลายของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณต้นน้้า
เพราะจะท้ า ให้ เ กิ ด การพัง ทลายของดินโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในบริ เวณต้ นน้้ า เพราะจะท้ าให้ เ กิ ด การ
ตกตะกอนและพื้นเขินของแม่น้า นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยหรือการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในบริเวณนั้นจะต้อง
ระมัดระวัง เพราะจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้้า
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3) ก า ร ก้ า ห น ด แ ผ น ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ( resources utilization and
conservation) ทรัพยากรแต่ละประเภทต้องมีแผนการใช้ และการอนุรักษ์อย่างรอบคอบเพื่อผลในระยะ
ยาว เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น ทรัพยากรที่ใช้แล้ว หมดไป ทรัพยากรที่ใช้แล้วมีการทดแทนได้ ซึ่ง
ทรัพยากรแต่ละประเภทจะมีแผนการใช้ที่เหมาะสมเฉพาะประเภทนั้น ๆ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แนวคิดเรื่องลุ่มน้้า และการจัดการลุ่มน้้าของกลุ่มนักวิชาการด้านป่าไม้
จะให้ความส้าคัญกับลุ่ มน้้าที่เป็น แหล่งรับน้้าที่มีทรัพยากรธรรมชาติผ สมผสานกันอยู่เป็นระบบนิ เวศ
ดังนั้น ในการจัดการลุ่มน้้าจึงเป็นการด้าเนินการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ได้น้าใน
ปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอกับความต้องการ มีอัตราการไหลที่สม่้าเสมอ ซึ่งจะรวมไปถึงการจัดการ
ทรั พยากรอื่น ๆ ในลุ่ มน้้ านั้ น ด้ว ย ได้แก่ การใช้ที่ดิน การควบคุมมลพิษ และการก้าหนดแผนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และหรือสิ่งแวดล้อมในแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม
กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มผู้ที่ท้างานด้านการพัฒนาชุมชน ชาวบ้านนักวิชาการในศาสตร์อื่น และ
นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชน โดยกลุ่มนี้นิยาม ลุ่มน้้า ในฐานะพื้นที่ทางสังคมว่า ในลุ่มน้้าหนึ่ง ๆ
นอกจากจะเป็นระบบนิเวศ ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว ยังมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ เพราะตามความเป็นจริงในพื้นที่ลุ่มน้้า จะมีชุมชนอาศัยอยู่ เป็น
แหล่งรวมของวัฒนธรรมความรู้ และภูมิปัญญาที่ชุมชนนั้น ๆ ได้สั่งสม ถ่ายทอด และสืบสานกันมาตั้งแต่
สมั ย บรรพบุ รุ ษ รวมทั้ ง มี ก ระบวนการเรี ย นรู้ การสะสมประสบการณ์ ใ นการด้ า รงชี วิ ต ที่ พึ่ ง พา
ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มนี้ มองทั้งสองนัย คือ ลุ่มน้้า นอกจากจะเป็นหน่วยพื้นฐานตามธรรมชาติ ที่มีทรัพยากร
ดิน น้้า ป่า และสิ่งแวดล้อมภายในลุ่มน้้าที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้้าและรับน้้าแล้ว ยังมองในมิติของการพึ่งพาอาศัย
ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พื้นที่แบบต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มน้้านั้น กล่าวคือ ในบริเวณลุ่ม
น้้า จะมีชุมชนน้อย ใหญ่ อาศัยอยู่และใช้พื้นที่ลุ่มน้้านั้นประกอบอาชีพและการด้ารงอยู่โดยชาวบ้านจะ
รู้จักทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้าที่ตนอาศัยอยู่เป็นอย่างดี รู้ว่าล้าห้วยสายใดไหลตลอดปี และสายใดไหล
เฉพาะบางฤดูกาล ซึ่งกล่าวได้ว่า ชาวบ้านและชุมชน มีบทบาทส้าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละพื้นที่ของลุ่มน้้าและพื้นที่ใกล้เคียง
ในการมองของทั้งสองกลุ่มดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มแรก จะขาดการมองในมิ ติข อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือชุมชนที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของลุ่มน้้า อันมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพา
อาศัยกับทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้า เพื่อการด้ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และสร้างอารยธรรมตามลุ่ม
น้้า ในขณะที่กลุ่มที่สอง มีมุมองครอบคลุมทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และการด้ารง
อยู่ของผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับสายน้้า
ดังนั้ น พื้น ที่ลุ่ มน้้ าจึ งเป็นหน่ว ยพื้นที่ทางกายภาพ และหน่ว ยพื้นที่ทางเศรษฐกิจ สั งคม
วั ฒ นธรรมที่ มี ค วามส้ า คั ญ ในการจั ด การลุ่ ม น้้ า จึ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งการจั ด การพื้ น ที่ แต่ เ ป็ น การจั ด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งทางสังคมกับจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความ
สอดคล้ องกับ การด้ารงอยู่ ของคน โดยมีมิติการมองแบบองค์รวม มิใช่มองน้้าเป็นเป้าหมายหรือเป็น
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ศูนย์กลางเพียงประการเดียว ซึ่งต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยหลากหลายประการ ที่มีความเกี่ยวข้องต่อระบบ
นิเวศลุ่มน้้าและสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กัน 2
๒.๑.๓ การจัดการลุ่มน้้า : คน ชุมชน ลุ่มน้้า
ในพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือ จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาศัยอยู่และท้า
มาหากินมาหลายชั่วอายุคน สภาพภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเป็นปัจจัยส้าคัญในการก้าหนด
แบบแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบการผลิตของชุมชน เช่น การจัดการป่าชุมชน การ
จัดการน้้าในระบบเหมืองฝาย เป็นต้น การจัดการลุ่มน้้าโดยใช้หลักความรู้ทางนิเวศวิทยา และมาตรการ
ทางกฎหมายอาจช่วยแก้ปัญหาได้ในบางส่วน แต่เป็นการปิดกั้นสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ละเลยความเข้าใจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศักยภาพและองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น
ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ทั้งทางด้านดิน น้้า ป่า และทรัพยากรอื่น ๆ แนวคิด
ในการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้้า สรุปได้ดังนี้ 3
1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องค้านึงถึงภาพรวม ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะส่วน
เนื่องจากทรัพยากรทุกชนิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งคน ป่าไม้ ดิน และน้้า เป็นต้น
2) ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องไม่แยกคนออกจากสภาพแวดล้อ ม
ทางสั งคม วัฒ นธรรม และทางกายภาพ เพราะวัฒ นธรรมและสังคมมนุษย์ได้พัฒ นาพร้อมกับ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ประสบผลส้าเร็จ เกิดจากผู้ใช้ทรัพยากรได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญ และรู้จักการใช้อย่างชาญฉลาด รวมทั้งการก่อให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน
การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นการท้าลายมนุษย์ เพราะการด้ารงชีวิตจะต้องอาศัย
ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ ก้ า เนิ ด เป็ น ผลผลิ ต มาจากดิ น น้้ า ป่ า ซึ่ ง อยู่ ใ นระบบนิ เ วศ ทั้ ง นี้ การจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ จ ะต้ อ งให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ และมี ร ะบบการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน
ส่วนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายของรัฐ ที่ผ่านมามีทั้งประสบผลส้าเร็จใน
บางกรณี เช่น การพัฒนาพื้นที่และการก้าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น และบางกรณีก็ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งค่อนข้างมาก โดยปรากฏเป็นภาพของการแย่งชิงทรัพยากร ระหว่างนายทุนกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ป่า หรือระหว่างรัฐกับชาวบ้านที่เกิดจากการประกาศพื้นที่ป่ามาทับซ้อนพื้นที่ของชาวบ้าน และ
เกิดจากการพัฒนาโครงการและการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เข้ามาด้าเนินการในระดับชุมชนหรือ
ในบริเวณชุมชนที่ด้ารงอยู่ และดูแลรักษามายาวนานปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการมองใน 2 ด้าน คือ 1)
การมองว่าทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเพียงปัจจัยการผลิตที่น้ามาพัฒนาประเทศ โดยมิได้ค้านึงถึงระบบ
2

กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา บรรณาธิการ, แนวคิดและทิศทาง : การจัดการทรัพยากรในลุม่ น้า้ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน, (เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๓-๒๖ .
3 อัจฉรา รักยุติธรรม, เครือข่ายชาวบ้าน : การจัดการทรัพยากรในลุม
่ น้า้ โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน,
(เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕-๑๙.
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นิเวศที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ ดิน น้้า ป่า ต้นไม้ อากาศ แมลง สัตว์ต่าง ๆ มนุษย์ สิ่งที่
เหนื อ ธรรมชาติ ต ามความเชื่ อ ของชุ ม ชน เช่ น เทพารั ก ษ์ ผี ป่ า ผี น้ า ฯลฯ และ 2) การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเป็นไปในลักษณะสั่งการบนลงล่าง (top down approach) ขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พยายามใช้เครื่องมือ คือ
นโยบายและกฎหมาย
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ส้าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่รัฐควรให้ความส้าคัญอย่างมาก
คือ การส่ งเสริ มให้ ชุมชนท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบยั่งยืน ต่อจากฐานชีวิตและระบบนิเวศ ควบคู่กับการมีมาตรการ และกฎระเบียบที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒ นธรรมของท้องถิ่น โดยมีห น่ว ยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นฝ่ายกระตุ้น และ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สิ่งส้าคัญคือจะต้องกระจายภาระหน้าที่ การมีส่วนร่วม การตัดสินใจ
การจัดการ การควบคุม การฟื้นฟู และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ชาวบ้า น และองค์กร
ชุมชนเป็นหลัก
นอกจากนี้ อเนก นาคะบุตร ได้กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากจะซับซ้อน
เกี่ยวข้องกับข้อบังคับและกฎหมายของรัฐ ที่ช าวบ้าน และองค์กรชุมชนต้องรู้ เข้าใจแล้ว หากองค์กร
ชุมชนและชาวบ้านจะมีบทาทในการจัดการระดับท้องถิ่น จ้าเป็นจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการร่วมก้าหนด และวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การจ้าแนกพื้นที่ป่ารอบหมู่บ้าน
ออกเป็นป่าต้นน้้า ป่าใช้ สอย ป่าชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่จะต้องร่วมกันให้ความรู้
ค้าแนะน้า และการประสานงานที่จ้าเป็น เพื่อบกระดับองค์กรชาวบ้านให้มีบทบาทและศักยภาพ 4
๒.๑.๔ การจัดการลุ่มน้้าโดยชุมชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะต้องให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิถีชีวิตและการด้ารงอยู่ โดยภาครัฐและเอกชนเป็นเพี ยงผู้
กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีความส้าคัญต่อการพัฒนาในระยะยาว และในบรรดาการ
จัดการทรัพยากรนั้น การจัดการลุ่มน้้า ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ชุมชนท้องถิ่ นเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการเพราะมีความส้าคัญต่อการด้ารงอยู่ของสังคมมนุ ษย์ อย่างไรก็ตาม การจัดการลุ่มน้้ายังมีแนวคิด
และหลักการที่ส้าคัญที่จะส่งเสริมให้การจัดการลุ่มน้้านั้นมีความเหมาะสมและยั่งยืน เป็นการมองในมิติ
ของการพึ่งพาอาศัยและการใช้ประโยชน์ โดยมีแนวคิดและองค์ประกอบ ดังนี้ 5
1) ระบบความสั ม พั น ธ์ แ ละการพึ่ ง พา แนวคิ ด ในการจั ด การลุ่ ม น้้ า จะต้ อ งค้ า นึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์ของคนกับทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ คือ
4 เอนก

นาคะบุตร, คนกับ ดิน น้้า ป่า จุดเปลี่ยนแปลงแห่งความคิด, (กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา, 25๓๖), หน้า ๔๙.
5 สหัทยา วิเศษ และ นิคม บุญเสริม, การจัดการลุม
่ น้า้ โดยชุมชน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2547),
หน้า ๑๒-๒๑.

๑๔

(1) เป็นแนวทางการท้างานและการจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน
(2) การจัดการในขอบเขตลุ่มน้้าจะต้องมีความครอบคลุมการมองปัญหาและแก้ปัญหาอย่ าง
เป็นองค์รวม
(3) มีการผสมผสานทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) การมองเห็นสถานการณ์ของคนและลุ่มน้้า จะต้องท้าให้มองเห็นปัญหาร่วมมือหรือการมี
ชะตากรรมร่วมกัน ซึ่งจะท้าให้เกิดความร่วมมือโดยการสร้างเวทีการเรียนรู้ของคนในลุ่มน้้าเดียวกัน
(5) มองการอยู่รอดของคนและระบบนิเวศลุ่มน้้า โดยพิจารณาลุ่มน้้าในแง่ที่เป็นหน่วยทาง
นิ เ วศ และหน่ ว ยงานทางสั ง คมไม่ แ ยกจากการบริ ห ารจั ด การของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ มี พื้ น ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และกระบวนการการพัฒนาร่วมกัน
(6) มีการสร้างกระบวนการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในลุ่มน้้า พร้อมไปกับการ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในบริเวณลุ่มน้้า เพื่อการด้ารงชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ
(7) ก้าหนดแนวทางในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิ ด
การจัดการลุ่มน้้าโดยชุมชน ดังกล่าว เป็นแนวคิดที่มองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศ ที่ผู้คนใน
ชุมชนได้พึ่งพาอาศัย และใช้ป ระโยชน์ ชุมชนจะมีองค์ความรู้ในการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในมุมมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นความหลากหลาย
ของรูปแบบการจัดการและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยมิติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชนนั้น
เป็นปัจจัยหลักในการด้ารงชีวิต ทั้งทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาที่ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม
ปัจจุบันมีชุมชนในลุ่มน้้าเป็นจ้านวนมาก ได้รวมตัวกันเป็นองค์กรชาวบ้านเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและลุ่มน้้า ตามสิทธิในการจัดการและการใช้ทรัพยากร บนพื้นฐานของชุมชนที่มีสิทธิ
ตามธรรมชาติ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การปรั บ ตั ว เพื่ อ จั ด การกั บ ความขั ด แย้ ง ในการแย่ ง ชิ ง การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมศูนย์ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชนเกิดขึ้นตาม
เงื่อนไขของระบบการจั ด การตามภู มิปั ญญาท้ องถิ่น เช่น ระบบเหมืองฝาย รวมทั้งมีการเสริ ม สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเรียนรู้จากประสบการณ์กับกลุ่ มต่าง ๆ
รวมทั้งร่วมกันหาทางออกในการจัดการกับปัญหาด้วยความเข้าใจในระบบนิเวศ
2) ระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้าโดยชุมชน
นั้น มีลักษณะที่ส้าคัญ 4 ประการ คือ
(1) เป็นการจัดการทรัพยากรแบบองค์ รวม คือ การจัดการทรัพยากรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งมองทรัพยากรป่าไม้ น้้า และที่ดินเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กัน และค้านึงถึงผลประโยชน์และหน้าที่
ของทรัพยากรแต่ละชนิดเป็นไปตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังต้องค้านึงถึงความสัมพันธ์ร ะหว่างมนุษย์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบองค์ รวมทั้งในความสัมพันธ์เชิงกายภาพและความสัมพันธ์เชิงจิตใจ เช่น ความ
เชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ

๑๕

(2) เป็ น การจั ดการทรัพยากรโดยค้านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีเงื่อนไขความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นเป็นตัวก้าหนด
(3) เป็นการจัดการทรัพยากรที่มีลักษณะกระจายอ้านาจสู่ชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่ว ม
โดยตรงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การจัดการป่าชุมชน การจัดการน้้าในระบบเหมืองฝาย ลักษณะ
พิเศษของการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นเหล่านี้ คือ ชุมชนและสมาชิกในชุมชน ได้มีส่ว นร่วมในการ
จั ด การ มี ก ารจั ด การในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น กลุ่ ม ประเพณี ผู้ อ าวุ โ ส กลุ่ ม เหมื อ งฝาย ฯลฯ มี ก ารร่ า ง
กฎระเบียบในการจัดการของตนเอง มีการลงโทษ และปรับผู้กระท้าผิดเอง และมีการจัดสรรผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยเป็นกรรมสิทธิ์รวมของชุมชนเป็นหลัก
(4) เป็นการจัดการทรัพยากรที่ยึดหลักคุณธรรม ศีลธรรม ในการควบคุม การใช้อ้านาจ การ
จัดการ และการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและ
กันของสมาชิกองค์กร
3) องค์ประกอบในการจัดการลุ่มน้้าโดยชุมชน ผลจากการที่ชุมชนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้้าในชุมชน ก่อให้เกิดการสั่งสมองค์ความรู้ และภูมิปั ญญาในการใช้ประโยชน์
จากทรั พยากรธรรมชาติ การจั ดการและการใช้ป ระโยชน์ ของชุ มชน จะมีองค์ประกอบ ๓ ประการ
ดังต่อไปนี้
(1) ความเชื่อและพิธีกรรม ในอดีตชาวบ้านมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ระบบ
ของความเชื่อและค้าสั่งสอนที่สืบทอดส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ระบบความเชื่อเหล่านี้ เป็นกฎระเบียบที่
ชุมชนรับรู้ร่วมกัน และปฏิบัติตามในรูปแบบของพิธีกรรมหรือประเพณี ซึ่งมีความสอดคล้องกับระบบ
นิเวศของทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้า ความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
ควบคู่ไปกับการจัดการแบบใหม่ของภาครัฐและความรู้จ ากท้องถิ่นอื่น โดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการ
และการมีกฎระเบียบในการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ความเชื่อของคนในแต่ละชุ มชนอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มชาติพันธุ์แต่มีเป้าหมายเดียวกัน
คือ ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ระบบความเชื่อ ของคน จะมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผีสาง เทวดา นางไม้) ผู้คนในอดีตจะให้คุณค่าแก่สิ่งเหนือ
ธรรมชาติว่า สามารถดูแล ปกป้อง รักษาคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้ผลผลิต เจริญงอกงาม มีฝนตก
ต้องตามฤดูกาล
ดังนั้ น จึ งมีการแสดงความเคารพต่ อ ความเชื่อ ดัง กล่ าว โดยการประกอบพิธี กรรมและ
ประเพณีต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงผีเจ้าป่า การเลี้ยงผีขุนน้้า การขอฝน เป็นต้น นอกจากนี้ ชุมชนจะก้าหนด
บริเวณหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า มีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์เหล่านี้ดูแลอยู่ อันได้แก่ ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ บริเวณที่
มี น้ าซึม จอมปลวก ป่ าบริ เวณต้น น้้า บริเวณเหล่ านี้เป็นสถานที่ศั ก ดิ์สิ ทธิ์ ข องชุ มชน ซึ่งจะใช้ใ นการ
ประกอบพิธีกรรม ตัวอย่างเช่น ความเชื่อของชาวบ้านต้าใน จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับป่าพิธีกรรมโดยใน
ชุมชนจะก้าหนดให้มีป่าพิธีกรรม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้าซึ ม และชาวบ้านได้สร้างหอพิธีกรรมไว้ในบริเวณ
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ดังกล่าว เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีขุนน้้า และขอฝน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการผลิตและวิถีชีวิตของตน
ปัจจุบันความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมดั้งเดิมยังคงด้ารงอยู่ในบางชุมชนที่มีจิตส้านึกใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนคุณค่าดั้งเดิมโดยประยุกต์
พิธีกรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้า
การทอดผ้าป่าต้นไม้ การประยุกต์พิธีกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส้านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้พิธีกรรมเป็นสื่อ ซึ่งเป็นกุศโลบายในการรักษาป่า โดย
ส่วนใหญ่จะมีการบวชป่าของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีการจัดการลุ่มน้้า ทั้งในลักษณะของกลุ่ม
และเครือข่าย เช่น การบวชป่าชุมชน 50 ล้านต้นใน 7 จังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น
(2) องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติเกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์ของ
คนกับ ธรรมชาติที่ได้พึ่งพิงและใช้ประโยชน์ ซึ่งการใช้ประโยชน์นั้ นได้ให้ ความส้ าคัญกับการใช้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้น จึงมีการแสวงหาความรู้ในรูปแบบที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์และ
ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จนเกิดการสั่งสมเป็นภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ คนรุ่นต่อไป องค์
ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
ก. องค์ความรู้ในด้านการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- การจั ด การตามระบบความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม เกิ ด จากการที่ ชุ ม ชนให้ คุ ณ ค่ า กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชาวบ้านจะแสดงความเคารพต่อจิตวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดังกล่าว โดยการประกอบพิธีกรรม เช่น การเลี้ยงผีขุนน้้า การเลี้ยงผีเจ้าป่าเจ้าเขา เป็นต้น รวมทั้งการบน
บานสานกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดูแลผลผลิตให้ฝนตกตามฤดูกาลหรือผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์
- การจัดการตามประเพณีท้องถิ่น ในบางชุมชนจะมีการน้าประเพณีท้องถิ่น ซึ่งมักจะ
เป็นประเพณีในพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความส้าคัญกับ ประเพณี
ท้องถิน่ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีไหว้พระธาตุดอยค้า ที่อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา
- การจัดการโดยการประยุกต์ประเพณีทางพุทธศาสนา โดยการบวชต้นไม้ การสืบชะตา
แม่น้า ซึ่งชุมชนหลายแหล่งที่ประสบกับปัญหาการลั กลอบตัดไม้ท้าลายป่าหรือชุมชนที่ต้องการสร้ าง
จิตส้านึกให้คนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ได้น้าวิธีดังกล่าวมาใช้ การประยุกต์พิธีกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
การน้าคุณค่าของพุทธศาสนามาใช้ในการอนุรักษ์การยับยั้งท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ข. องค์ความรู้ในด้านการใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- การใช้ประโยชน์ในระบบผลิตของชุมชน โดยชุมชนได้จ้าแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ใน
การผลิตของชุมชน 4 ประเภทหลัก ได้แก่ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าใช้สอย และล้าห้วย
แต่ละพื้นที่จะมีการใช้ประโยชน์ แตกต่างกัน ซึ่งเกิดมาจากเงื่อนไข 3 ประการคือเงื่อนไขทางวัฒนธรรม
ตามความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เงื่อนไขของระบบผลิตของชุมชนที่จะต้องรักษาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเป็นแหล่ง
ของปัจจัย 4 ในการด้ารงชีพของชุมชน และเงื่อนไขของคุณค่าการด้าเนินชีวิตที่ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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- การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้้า โดยชุมชน
มีความรู้ระหว่างการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา เพื่อให้พืชและสัตว์เกิดการขยายพันธุ์ต่อเนื่องกันไป
ดังนั้นในการใช้ประโยชน์จะใช้เท่าที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพเท่านั้น เช่น ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพรในการ
รักษาโรค การตัดไม้ใช้สอย การหาของป่าและการล่าสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้มีการขยายพันธุ์ในระบบ
นิเวศอย่างสมดุล
(3) การพั ฒ นาเป็ น องค์ ก รชุม ชน ในอดี ต ชุ ม ชนมี ก ารใช้ป ระโยชน์ และการบ้ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งท้าการควบคุมโดยใช้ระบบความเชื่อ ระบบการผลิตและการใช้ ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน หลักจากนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรจากกลุ่มบุคคลภายนอกชุมชนไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มอิทธิพล ชุมชนใกล้เคียง หรืออ้านาจรัฐ ท้าให้ชาวบ้านเกิดการปรับกระบวนการภายในชุมชน
สร้างกลไกและพัฒนามาเป็นองค์ก ร ชุมชนที่มีคณะกรรมการ มีกฎระเบี ยบที่อยู่บนพื้นฐานของระบบ
ความเชื่ อ และสิ ท ธิ อั น ชอบธรรมของชุ ม ชนในการดู แ ลรัก ษา ปั จ จุ บั น เกิ ด กลุ่ ม องค์ ก รในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน มากมายหลายกลุ่ม รวมทั้งการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายในแต่ละลุ่ มน้้า
เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการลุ่มน้้าในลักษณะของพหุภาคี และการจัดการอย่างเป็นองค์รวม เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในลุ่มน้้าล้วนมีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ
การพัฒนาในลักษณะขององค์กรชุมชน นอกจากจะเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองได้ยังน้าไปสู่การสร้างพลังในการเรียกร้อง การต่อรอง
สิ ทธิชุมชนในระดับ นโยบาย เช่น การออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับประชาชน การเรียกร้องให้
ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกนโยบายที่มีผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป ลุ่มน้้าตามหลักการอนุรักษ์วิทยาของนักวิชาการด้านป่าไม้และแหล่งน้้า คือ พื้นที่
รับน้้าเมื่อฝนตกลงมาในบริเวณหนึ่งและน้้าจากล้าห้วยหลายสายในภูเขาและได้ไหลลงสู่แม่น้าสายหลัก
โดยใช้สันปันน้้าเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตของลุ่มน้้า การจัดการลุ่มน้้าจึงอยู่บนฐานคิดที่ว่าจะท้าอย่างไรให้ได้
ปริมาณน้้าที่มาก มีการไหลอย่างสม่้าเสมอ ในขณะที่ ลุ่มน้้าตามความหมายของชาวบ้านที่ได้อาศัย และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้า มีฐานคิดว่าลุ่มน้้านอกจากจะเป็นแหล่งรับน้้าแล้ว ยังเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการด้ารงชีวิต เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมชุมชนและองค์
ความรู้ท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ
ดังนั้น การจัดการลุ่มน้้า จึงเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ลุ่มน้้า เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยใช้ระบบความเชื่อของ
ชุมชนเป็นพื้นบ้านในการจัดความสัมพันธ์ และผสมผสานกับการปรับตัวเป็นกลุ่ม องค์กรชุมชน เพื่อให้เกิด
พลังและความชอบธรรม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้า สิ่งส้าคัญ คือ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์ การพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอย่างเท่าทัน
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๒.๒ แนวคิดธรรมาภิบาลด้านสิง่ แวดล้อม
ธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการบริหารหรือการปกครองที่ให้
ความส้ า คั ญ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เป็ น ธรรม มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาประเทศอย่างไม่ยั่งยืน ทีม่ ีสาเหตุส้าคัญมาจากความตกต่้าทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมในทุกวิชาชีพ ความบกพร่อง อ่อนแอ และหย่อ นประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทุก
ระดับ ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ในภาคสังคม
๒.๒.๑ ความหมายของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล เป็นค้าที่ประกอบด้วยศัพท์ 2 ศัพท์ด้วยกัน คือ ธรรมกับอภิบาล ความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมายว่า ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม
,ความถูกต้อง , กฎ , กฎเกณฑ์ , กฎหมาย, สิ่งดีงาม ส่วนค้าว่า อภิบาล หมายถึง การดูแล การปกครอง
การบริหาร การปกป้อง การสร้างภูมิคุ้มกันบ้ารุงรักษา ปกครอง ปกป้องหรือคุ้มครอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล
หมายถึงการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน้าไปใช้ทั้ งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรม เช่น ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์กรภายใน เป็นต้น
ประเวศ วะสี 6 กลาวถึง ธรรมาภิบาล วา ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมที่มี
ความถูกตอง เปนธรรม โดยรัฐและธุรกิจตองมีความโปรงใส มีความรับผิดชอบที่ถูกตรวจสอบได และภาค
สังคมเขมแข็ง
ธีร ยุ ทธ บุ ญมี 7กลาวถึง ธรรมาภิบาล วา ธรรมาภิบาลเปนกระบวนการสั มพันธรวมกัน
ระหวางภาครัฐ สังคม เอกชน และประชาชน ซึ่งท้าใหการบริหาร ราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และมีความรวมมือของฝายที่เกี่ยวของกัน
ชัยอนันต สมุทวนิช 8 กลาวถึง ธรรมาภิบาล วา เปนความสัมพันธ์ระหวางประชาชนกับรัฐใน
ลักษณะที่ประชาชนวา ซึ่งรัฐมีบทบาทในการอยูเหนือชุมชนและชนชาติ นอยใหญ่อยูภ่ ายในรัฐ
พรอั ม ริ น ทร พรหมเกิ ด 9 กลาวถึ ง ธรรมาภิบ าล วา เป็ น หลั ก การบริห ารบานเมื องที่ดีมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเป็ น ธรรมทางสั ง คม สามารถตอบสนองความต องการของ ประชาชนได มี
6

ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตรชาติเพือ่ ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ธรรมศาสตร. 2541), หนา 4.
7 ธีรยุทธ บุญมี, สังคมเขมแข็ง ธรรมรัฐแหงชาติ, (กรุงเทพฯ: สายธาร. 2541), หนา 17.
8 ชัยอนันต สมุทวนิช, ประชารัฐกับการเปลีย่ นแปลง, (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา. 2542), หน้า ๖.
9 พรอัมรินทร พรหมเกิด “ธรรมรัฐกับการปฏิรป
ู สังคมและการเมือง”, รัฐสภาสาร,5 (2), หนา 27-50.
2543, หน้า 27.

๑๙

กระบวนการท้างานที่โ ปรงใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการท้างานอยางมีห ลักการ และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระบบราชการที่เคารพในสิทธิของพลเมือง ตามพื้นฐานของแนวคิ ดประชาธิปไตย
โดยมีการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
เอเจอร์ แซม ไชยวัฒน์ ค้้า ชูและคณะ แปล 10 สรุปว่า ธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วม คือ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คือ การมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้หลักประกันว่าการด้าเนิน
นโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุมัติอย่างกว้างของของสังคม และให้ความ
มั่นใจว่า เสียงของคนยากจและคนด้อยโอกาสจะเป็นที่รับฟังในกระบวนการก้าหนดและด้าเนินนโยบาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
นฤมล ทับจุมพล 11 กลาวถึง ธรรมาภิบาล หมายถึง การสรางธรรมรัฐแหงชาติจ้าเป็นต้องมี
ภาคประชาคมที่เขมแข็ง เพราะสังคมเขมแข็งเป็นปัจจัยให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี ศีลธรรมดี การจะเกิด
ธรรมรัฐไดจะตองมีการปฏิรประบบรัฐ ปฏิรูประบบธุรกิจการเงิน และปฏิรูปให้สังคมเขมแข็ง โดยอาศัย
ความร่วมมือระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมทั้งในระดับชาติและระดับชุมชนท้องถิ่น
อมรา พงศาพิชญ 12 กลาวถึง ธรรมาภิบาลวาเปนการดูแลผลประโยชนของสวนรวม และการ
รักษาผลประโยชนของสวนรวมซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในสังคม โดยมีกฎกติกาที่ตกลงร่วมกัน การ
ดูแลนี้มีอยู่ในทุกระดับของสังคมหรื อองคกร เชน ธรรมรัฐของรัฐชาติ ธรรมรัฐขององคกรบริหาร สวน
ท้องถิ่น
ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล และคณะ 13 กล่ า วถึ ง ธรรมาภิ บาลเป็น เรื่อ งของหลั ก การบริห ารแนวใหม่
เปนหลักการท้างาน ซึ่งหากมีการน้ามาใชเพื่อการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อมั่นวาจะน้ามาซึ่ง
ผลลัพธที่ดีที่สุด คือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธภาพ ประสิทธิผล
กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาลคือ หลักที่จะท้าการบริหารกิจการ หรือกระบวนการต่างๆ มาใช้
ด้าเนินการให้หน่ายงานภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชนและองค์การระหว่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาลคือ เพื่อความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภ าพและ
ประสิ ทธิผ ล ซึ่งวิธีการที่จ ะสร้ างให้ เกิดธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ คือ ความโปร่งใส มีความรับผิ ดชอบ

10 เอเจอร์ แซม

ผู้เขียน ไชยวัฒน์ ค้้าชูและคณะ แปล , ธรรมาภิบาล การบริหาร การปกครองที่โปร่งใส
ด้วยจริยธรรม, (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์น้าฝน, ๒๕๔๕), หน้า ๔๒-๔๓.
11 นฤมล ทั บ จุ ม พล “แนวคิ ด และวาทกรรมว่ า ด้ ว ย : ธรรมรั ฐ แห งชาติ ” ใน จุ ไ รรั ต น แสนใจรั ก ษ
(บรรณาธิการ), ธรรมาภิบาลกับคอรรัปชั่นในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน. 2546), หนา 60
12 อมรา พงศาพิชญ ์ “ธรรมรัฐกับประชาชน” ใน จุไรรัตน แสนใจรักษ (บรรณาธิการ), ธรรมาภิบาลกับ
คอรัปชั่นในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน. 2546), หนา 85.
13 ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดใี น การ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
2546), หนา 6.

๒๐

ถูกต้องตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมที่ส้าคัญอาจประกอบไปด้วยหลักการอื่นๆ อีกได้ด้วยแล้วแต่
ผู้น้าไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรม เป็นต้น
๒.๒.๒ หลักการของธรรมาภิบาล
หลั ก การของธรรมาภิ บ าล หรื อ good governance ตามที่ UN ESCAP (United Nation
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ก้าหนดมี 8 หลักการคือ การมีส่วน
ร่ ว ม (participatory) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย (rule of law) ความโปร่ ง ใส(transparency) ความ
รับผิดชอบ (responsiveness) ความสอดคล้อง (consensus oriented) ความเสมอภาค (equity and
inclusiveness) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) และการมีเหตุผล
(accountability) ส้าหรับประเทศไทย นักคิด นักวิชาการ ได้ร่วมกันเปิดเวทีความคิด แถลง และตีความ
แนวคิดเรื่องธรรมรัฐ จนกระทั่งถูกน้าไปก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540 - 2544) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชารัฐ ได้อาศัยหลักคิดดังกล่าวเป็นแนวทาง
ส้าคัญในการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ส้าคัญ ในการพัฒนาสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งมากกว่าที่เป็นอยู่
โดยเฉพาะการเน้นสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐ และระบบ
ราชการ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และหากพิจารณาประกอบกับโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 2540 แล้ว จะพบว่า “หลักธรรมรัฐ” ได้ถูกบรรจุไว้อย่างชัดเจนในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
และตรวจสอบการให้ อ้านาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มี เสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 14
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มอบให้สถาบันวิจัยเพื่อการพั ฒนาประเทศไทย (TDRI) ท้าหน้าที่ให้
ค้าปรึ กษาในการสร้ างระบบบริ ห ารกิจ การบ้า นเมื องและสั ง คมที่ดีตามแนวทางธรรมรัฐ จนกระทั่ ง
ส้านักงาน ก.พ. ได้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ลงมติเห็นชอบวาระแห่งชาติ ส้าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ตามที่ส้านักงาน ก.พ. เสนอ และออกเป็นระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จัดท้า
แผนและโครงการในการปรับปรุงงานที่รับผิด ชอบให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ในระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงหลักธรรมภิบาล
ว่ามีองค์ประกอบ 6 ประการดังนี้ 15
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แปลจาก What is good governance :http://www.unescap.org

15 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553), เอกสารอัดส้าเนา.

(กรุงเทพฯ :

๒๑

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมนิยมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ้าเภอใจหรืออ้านาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดถือในความถูกต้องดีงาม
3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท้างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก เป็นกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องได้ชัดเจนขึ้น
4. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น
ในการตั ด สิ น ใจปั ญ หาของประเทศไม่ ว่ า ด้ ว ยการแจ้ ง ข่ า วสารหรื อ การไต่ ส วนสาธารณะ การ
ประชาสัมพันธ์ การแสดงประชามติ
5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส้านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาของบ้านเมือง และกระตือรือร้นช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่
ต่างกัน และความกล้าที่จะรับผลจากการกระท้าของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๒.๒.๓ ความส้าคัญของธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีที่น้ามาใช้ในการบริ หาร
จัดการองค์การหรือประเทศให้ด้าเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของสังคม น้ามาซึ่งความเจริญในด้านต่างๆ จะเห็นว่าธรรมาภิบาลมี
ความส้าคัญต่อการบริหารจั ดการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคม
โลก ดังต่อไปนี้
1. เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสั งคม เอื้อประโยชน์ให้ กับ คนทุก
ระดับทั้งคนรวย คนจน
2. การใช้หลักธรรมาภิบาลในทุกระดับส่งผลท้าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. หลักธรรมาภิบาลช่วยลดบรรเทา และแก้ปัญหาต่างๆได้
4. หลักธรรมาภิบาลจะช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งในทุกด้าน
5. หลักธรรมาภิบาลช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง
6. หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย และส่งเสริมให้คนมีส่วน
ร่วมซื่อสัตย์สุจริต
7. หลักธรรมาภิบาลจะช่วยให้ระบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมที่น่าเชื่อถือได้
8. หลั กธรรมาภิบ าลเป็นมาตรฐานสากลที่บ่งชี้ถึงระดับการพัฒ นาของประเทศทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
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9. หลั ก ธรรมาภิ บ าลมี ห ลั ก การการบริ ห ารหลายรู ป แบบที่ ถู ก น้ า มาใช้ ใ นการบริ ห าร
เช่น ระบบมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากล การ
บริหารคุณภาพทั้งระบบ การบริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน
10. พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ก้าหนดให้จัดโครงสร้าง
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักกระจายอ้า นาจและหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล
11. หลักธรรมาภิบาลเป็นกุญแจส้าคัญในการน้าไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ก้าลังพัฒนาและประเทศยากจน
12. หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการส้าคัญที่องค์การระหว่างประเทศใช้เป็นเงื่อนไขในการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศยากจนหรือประเทศที่ก้าลังพัฒนา
13. หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางส้าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมให้สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข
14. หลักธรรมาภิบาลมีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นธรรมต่อคนในสังคมให้
ความมั่นใจแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากจน มีการจัดระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
รักษาความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอย่างมีเสถียรภาพ
กลไกที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม สร้ า งหลั ก ธรรมาภิ บ าลในการปกครอง การบริ ห ารองค์ ก ร มี
หลากหลายรู ปแบบ โดยน้ ากลไกจากภายนอกเข้ามาคานกับอ้านาจภายนอก เช่น การตั้งกรรมการ
ตรวจสอบก้ากับดูแลกิจการที่มีกรรมการอิสระจากภายนอก หรือกลไกของการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการจากสถาบัน เช่น ISO หรือMalcolm Baldrige National Quality Award เพื่อเป็น
แรงขับจากภายนอกในการท้าให้องค์การปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กล่าวถึง ลักษณะของธรรมาภิบาลแบบสากล มีลักษณะส้าคัญ 16 ดังนี้
๑) เป้าหมายของธรรมาภิบาลคือ การพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกภาคในสังคม
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ธรรมาภิบาลมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคมให้กับทุกภาคส่วน ไม่ใช่ภาคใดภาคหนึ่ง
๒) โครงสร้ า งและกระบวนการของธรรมาภิ บ าล ที่ จ ะน้ า ไปสู่ เ ป้ า หมายได้ จะต้ อ งเป็ น
โครงสร้างและกระบวนการที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศ
ที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคปัจเจก และครอบครัว มีส่วน
ร่วมในการผนึกพลังขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ กระบวนการที่เป็นหัวใจของธรรมาภิบาลนั้น มี
๓ ส่วนที่จะต้องเชื่อมโยงกัน ส่วนที่หนึ่งคือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคในการบริหารจัดการสังคม ส่วนที่
สองคือ ความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งท้าให้การทุจริตและบิดเบือนประโยชน์ของภาคอื่นๆ ไป
16 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๒), หน้า

๓๑-๓๖.
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เป็นของตนเองกระท้าได้ยาก หรือไม่ได้ และส่วนที่สามคือ ความรับผิดชอบที่ต้องตอบค้าถาม และถูก
วิจารณ์ได้ รวมทั้งความรับผิดชอบในผลการตัดสินใจ
ข้อสังเกตอีกประการคือ โครงสร้างและกระบวนการที่จะก่อให้ เกิดธรรมาภิบาลจะต้ อ งมี
กฎเกณฑ์ เป็นตัวก้าหนดความสัมพันธ์ของทุกภาค กฎเกณฑ์นี้ อาจประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
กฎ และข้อบั งคับ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้เป็นลายลั กษณ์อักษรอื่นๆ เช่น กฎเกณฑ์ กทางธรรมเนียม
ประเพณี ทางศาสนา ทางศีลธรรม หรือจริยธรรม เพราะฎเกณฑ์ดังกล่าวจะสร้างสิทธิและการยอมรับใน
ส่วนร่วมของแต่ละภาค
๓) สาระของธรรมาภิบาลคือ การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต้องสร้างความ
สมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้ด้ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสังคมมีเสถียรภาพ ความ
สมดุลของการจัดสรรทรัพยากรของสังคมให้ทุกภาคมีส่วนได้ที่เหมาะสมและยอมรับได้ เป็นปัจจัยที่ส้าคัญ
หนึ่งที่เป็นสาระของธรรมาภิบาล การเสียดุลในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมที่ท้าให้ภาคใดภาคหนึ่ง
“ได้”ตลอด และอีกภาคหนึ่ง “เสีย” ตลอด จะน้ามาซึ่งความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และท้า ยที่สุดคือ
ความไม่มั่นคง และไร้เสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ ความสมดุล ของการจัด สรรทรั พ ยากรในสั ง คม น่าจะเป็นผลมาจากโครงสร้า งและ
กระบวนการธรรมาภิบาล เพราะหากภาคใด ภาคหนึ่งเป็นผู้มีสิ ทธิอ้านาจในโครงสร้างและกระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อจัดสรรทรัพยากร ก็ย่อมเป็นการแน่นอนว่า กลุ่มนั้นๆ ย่อมต้องจัดสรรทรัพยากรของสังคมให้
กลุ่มตนมากที่สุด ซึ่งท้าให้การจัดสรรทรัพยากรนั้นเสียความสมดุล และน้ามาซึ่งความขัดแย้ง ดังนั้น หาก
ในโครงสร้าง และกระบวนการตัดสินใจจั ดสรรทรัพยากรที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และมีฉันทามติในการ
จั ด สรรทรั พ ยากร ก็ จ ะสร้ า งความสมดุ ล ของทรั พ ยากร โดยมี ก ฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด สรร
ทรัพยากรในสังคม โดยเฉพาะกฎหมายเศรษฐกิจและสังคม เพราะกฎหมายเป็นผู้จัดสรรสิทธิให้บุคคลหรือ
กลุ่มต่างๆ ว่าใครได้อะไร เพียงใด และอย่างไร
๒.๒.๔ ธรรมาภิบาลด้านสิง่ แวดล้อม
สถาบั น สิ่ งแวดล้ อมไทย ได้ผ ลั กดันแนวคิดการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพัฒ นาที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” (Environmental Governance) มาตั้งแต่ปี
2537 ซึ่ง สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒ นา (Rio Declaration on Environment and Development) เมื่อปี 2535 ซึ่งในหลั กการข้ อ ที่
10 ระบุว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องมี ส่วนร่วมของประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ” เราสั่งสมฐานการ
ศึกษาวิจัยทั้งในระดับประเทศและระหว่ างประเทศ ตั้งแต่การศึกษาบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในมิติสิ่งแวดล้อมของเอเชียและ
ยุโรป พร้อม ๆ กับการปฏิบัติงานผลักดั นให้ชุมชนและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียร่วมมือในลักษณะพหุภาคีเพื่อ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมือง เป็นแนวทางและกรอบด้าเนินงานให้หน่วยงานภาครัฐน้าไปใช้ส่งเสริมให้
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการการพัฒนา ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส้าคัญ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17
ในการน้าหลักธรรมภิบาลมาปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ท้า
ให้ เกิดยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ความส้าคัญ
กับประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการ
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากร ตลอดจนพั ฒ นาระบบการจั ด การร่ ว มเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน น้้า ป่าไม้ ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี รวมทั้งการป้องกันภัยพิบัติ
2. การสร้างสภาพแวดล้ อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
ปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเงินและการคลังและการ
สร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อ
ลดมลพิษและควบคุมกิจ กรรมที่จ ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการก้าจัด
มลพิษขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และมีกลไกก้าหนดจุดยืนต่อพันธกรณีและข้ อตกลงระหว่ า ง
ประเทศ
3. การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการวางพื้นฐาน
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางส้าคัญ เริ่มจากการจัดการองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการสร้างความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและ
สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ทั้งนี้ เงื่อนไขอันจ้าเป็นที่จะก่อให้เกิดความเพียงพอในการสร้างระบบธรรมาภิบาล และ
อาณัติใหม่ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ความโปร่งใส การมีส่วนร่ วมของประชาชน และความสามารถในการ
ตรวจสอบการด้าเนิ น การของรั ฐ แต่ในความเป็นจริงแล้ ว เงื่อนไขเหล่ านี้จะไม่มีความหมายใดๆ ถ้า
ประชาชนหรือองค์กรประชาชนยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในระดับสูงได้ นอกจากนี้ ในการ
พิจารณาถึงกลไกและกระบวนการทางการเมือง ยังจ้าเป็นต้ องค้านึงถึงกลไกและกระบวนการทั้งในส่วน
ของประชาชนระดับรากหญ้าและกลไกทางการเมืองระดับสูงควบคู่เชื่อมโยงกันไป เพราะการมีส่วนร่วม

17 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ธรรมาภิบาล, สืบค้นจาก http://www.tei.or.th/w_gg/ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน

๒๕๕๙.

๒๕

ของประชาชนระดับรากหญ้านั้น มีข้อจ้ากัดในทางปฏิบัติ แม้ว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม 18
การที่จะสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดการทรัพยากรอย่าง
เป็นธรรมและอย่างยั่งยืน มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิ ถี ก ารด้ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมไทย โดยสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส้ า นึ ก ค่ า นิ ย มวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่องจริงจัง พร้อมทั้งพัฒนา
ภาวะความเป็นผู้น้าประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับเพื่อให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช้อ้านาจรัฐและการเมืองให้เข้มแข็ง
และเป็นอิสระมากขึ้น และนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างจิตส้านึกของการรักษาความสมดุลและการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัด การ
ประเทศ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง โดยส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่า งเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นธรรมสร้างความสมดุล และร่วม
ในการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการท้างานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการ
ใช้อ้านาจของภาครัฐได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ
3. สร้ า งภาคราชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ธ รรมาภิ บ า ลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการบริการแทนการก้ากับควบคุม และท้างานร่วมกับผู้ มีส่วน
ร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา เน้นการพัฒ นาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการปฏิบั ติภารกิจ
ด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิ สาหกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ทางสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม ค้านึงถึงความต้องการของประชาชนและ
ท้างานร่ ว มกับ หุ้ น ส่ ว นการพัฒ นา เพิ่ มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐ และรัฐ วิส าหกิจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการสาธารณะและลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนา
กลไกการก้ากับดูแลที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศและคุ้มครองผู้ใช้บริการ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นหลัก โดยด้าเนินการควบคู่
ไปกับการปลูกฝังจิตส้านึกข้าราชการให้ยึดหลั กคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อม
รับการตรวจสอบจากภาคประชาชน และยึดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างเคร่งครัด
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สุธาวัลย์ เสถียรไทย, ธรรมาภิบาล การมีสว่ นร่วมของประชาชน และกระบวนการทางด้านสิง่ แวดล้อม,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๕๘- ๓๕๙.

๒๖

4. การกระจายอ้ า นาจการบริ ห ารจั ด การประเทศสู่ ภู มิ ภ าค ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนให้
เพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพและกระจายอ้านาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาท สามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
5. ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริตและมีธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการ
สร้างจิตส้านึกในการประกอบธุรกิจอย่า งซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็น
ธรรมกับธุรกิจคู่แข่ง พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันผลประโยชน์คืนสู่สาธารณะ
ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทต่างๆ ให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ
มากขึ้น
6. การปฏิ รู ป กฎหมาย กฎระเบี ย บและขั้ น ตอน กระบวนการเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุ ลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา ด้วย
การเปิดโอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล โดยการ
ปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการใช้ดุลพินิจของราชการและ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่
7. การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพ
และความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศความ
มั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ และตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ์ได้ฉับไว พร้ อมทั้งผนึกพลังร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด้าเนินการ
ป้องกันและพัฒนาประเทศให้สามารถพิทักษ์รักษาเอกราช สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์ของชาติ
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความ
มั่นคงของประชาชนและสังคม ให้มีความอยู่รอดปลอดภัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ เพราะการ
ที่ จ ะสร้ า งให้ ธ รรมาภิบ าลเกิ ด ขึ้ น ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น จ้ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งค้ า นึ ง ถึ ง ความมั่ น คง
ปลอดภัยของประเทศมาก่อนเป็ น อันดับแรก ซึ่งธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มไม่ มี ท างจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ป ระเทศประสบปั ญ หาความไม่ มั่ น คง
ปลอดภัย นอกจากนั้นธรรมาภิบาลในภาคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิ จ และสิทธิมนุษยชนก็จ้าเป็ นที่
จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น เนื่องจากการพัฒนาทุกภาคส่วนมีความเกี่ยวข้องกัน หากธรรมาภิบาลเกิดขึ้นใน
ภาคเศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมก็คงไม่
ยากที่จะด้าเนินการ 19
19 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ธรรมาภิบาล : การมีสว่ นร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิง่ แวดล้อม,

(กรุงเทพฯ: สายธาร. 2544), หน้า ๔๘-๔๙.

๒๗

กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการบริหารหรือการปกครองที่ให้
ความส้ า คั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เป็ น ธรรม มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ มีสาเหตุส้าคัญมาจากความตกต่้าทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกวิชาชีพ ความบกพร่อง อ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการ
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือ งและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้
กล่าวถึงหลักธรรมภิบาลว่ามีองค์ประกอบ 6 ประการ ประกอบด้วย ๑) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรา
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การ
ยึดถือในความถูกต้องดี งาม 3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติ ๔) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 5) หลักความ
รับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส้านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) หลักความ
คุ้มค่า ได้แก่ การจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นค้าที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2537 สืบเนื่องมาจากประเทศไทยได้ลง
นามรับรองปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เมื่อปี 2535 ซึ่งในหลักการข้อที่ 10 ระบุว่า
“การพัฒนาอย่ างยั่ งยื นจะต้องมีส่วนร่ว มของประชาชนจากภาคส่ วนต่างๆ” ดังนั้น ในการสร้างหลั ก
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและอย่างยั่งยืน ใน
ประเทศไทย จะต้องเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ให้เป็นส่วนหนึ่ งของ
วิถีการด้าเนินชีวิตในสังคมไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าร่วมในการ
บริ ห ารจั ด การ สร้ า งภาคราชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระจายอ้านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่นและ
ชุมชน ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริตและมีธรรมาภิบาล ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ
และขั้ น ตอน กระบวนการเกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และรั ก ษาและ
เสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม (Civil Society)
๒.๓.๑ ความหมายของประชาสังคม นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของประชาสังคม
ในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้
ความหมายในเชิงพัฒนาการ ประเวศ วะสี 20 กล่าวว่า สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนมีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกันอย่างมาก ท้าให้สังคมขาดความสมดุล และเกิดความ
ล้าหลังในการพัฒนาของฝ่ายประชาชนหรือภาคสังคม ดังนั้น “สังคมสมานุภาพ” จึงจ้าเป็นต้องเกื้อหนุน

20 ประเวศ วะสี, ปฏิรป
ู การศึกษาไทย, (กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๓๙), หน้า ๘-๑๑.

๒๘

ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างดุลยภาพทางสังคมที่ดี โดยการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งที่ชุมชน
(Community strengthening) ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
ธีรยุทธ บุญมี 21 กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางสังคมควรให้ความส้าคั ญกับ “พลังของ
สังคม” หากสังคมโดยรวมมีความเข้มแข็ง นักธุรกิจ นักวิชาชีพ นักศึกษา ปัญญาชน ชาวบ้านร่วมแรง ร่วม
ใจกันผลักดันสังคม ปัญหาต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แนวทางนี้เน้นที่การสร้างพลัง
ทางสังคมที่มาจากทุกภาคส่วน ทุกวิชาชีพ ทุกระดับรายได้ ทุกภูมิภาคของประเทศ
ชูชัย ศุภวงศ์ 22 ได้ผสมผสานแนวคิดกับแนวทางปฏิบัติเป็นความหมายของประชาสังคมว่า มี
ที่มาจากการที่ผู้คนในสังคมเห็นวิกฤตการณ์ หรือสภาพปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อน ยากแก่การแก้ไข มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งน้าไปสู่การก่อจิตส้านึกร่วมกัน มารวมกันเป็นกลุ่มองค์ กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหรือกระท้าการ
บางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้ระบบการ
จัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Civic network)
ชัยอนันต์ สมุทวาณิช 23 มองว่า ประชาสังคม หมายถึง ทุกๆ ส่วนของสังคมโดยรวมถึงภาครัฐ
ภาคประชาชนด้วย โดยทุกฝ่ายเข้ามาเป็น partnership กัน ประชาสังคมในลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะของ
civic movement โดยหมายถึ ง การด้ า เนิ น กิ จ กรรมของกลุ่ ม องค์ ก รต่ า งๆ โดยเอาตั ว กิ จ กรรมเป็ น
ศูนย์กลาง ปราศจากการจัดตั้ง เน้นที่กระบวนการมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมการพัฒนาของทุกฝ่าย
ร่วมกันในระดับพื้นที่
ความหมายในเชิงของกระบวนการ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 24 กล่าวว่า ประชาสังคม หมายถึง
สังคมที่คนทั่วไปต่างมีบทบาทส้าคัญในการจัดการเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยอาศัย
องค์กร กลไก กระบวนการ และกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้น โดยนัยความหลากหลายของ
องค์กรซึ่งล้วนมีบทบาทในการผลักดันเปลี่ยนแปลงสังคม เหมือนสังคมของประชา และเสนอว่าประช า
สังคมนั้น เป็นส่วนของสังคมที่ไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่งด้าเนินงานโดยอาศัยอ้านาจตามกฎหมาย และไม่ใช่ภาค
ธุรกิจ ซึ่งด้าเนินงานโดยมุ่งหวังผลก้าไร

21 ธีรยุทธ บุญมี, สังคมเข้มแข็ง, (กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, ๒๕๓๖), หน้า ๑๗-๒๒.
22 ชูชัย ศุภวงศ์, แนวคิด พัฒนาการและข้อพิจารณาเกีย่ วกับประชาสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชน

ท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๐), หน้า ๕๑-๕๔.
23 ชัยอนันต์ สมุทวาณิช, การจัดการพัฒนาแบบองค์รวม, มปป. มปพ. (เอกสารอัดส้าเนา).
24 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, “ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ” ในปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การ
พัฒนาระบบ, ชูชัย ศุภวงศ์ และยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจ้าปีของ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙. , มปป. มปพ. (เอกสารอัดส้าเนา).

๒๙

ในขณะที่ยุทธนา วรุณปิติกุล และสุพิดา เริงจิต 25 มองว่าความเป็นประชาสังคมเน้นเรื่อง
ความพร้อมของพลเมือง ที่เล็งเห็นความส้าคัญของความเป็นประชาสังคม เน้นความเป็นชุมชนที่จะเข้ามา
เติมช่องว่างระหว่างรัฐกับพลเมือง เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติที่โครงสร้างที่รัฐชาติไม่ส ามารถจัดการได้ ในขณะที่
ความเป็นเสรีชนก็อ่อนแอ และมีข้อจ้ากัดเกินกว่าจะรับภาระวิกฤติที่ซับซ้อน ซึ่งหลายๆ วิกฤติเป็นปัญหา
ระดับโลก เช่น ปัญหาระบบนิเวศ เป็นต้น ดังนั้น ขบวนการประชาสังคมจึง มีข้อเรียกร้องต่อประชาชนสูง
มากทีเดียว
ณรงค์ บุ ญสวยขวัญ ได้ ให้ ความหมายของประชาสั ง คม ว่า หมายถึง องค์กรประชาชนที่
เคลื่อนไหวผ่านความเป็นเครือญาติระหว่างกัน และมีความสัมพันธ์แนวดิ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็นกลุ่มคนชั้นล่างที่มีความเคลื่อนไหวทั้งยามปกติ และยามมีประเด็นปัญหาหรือวิกฤติ เป็นปฏิบัติการที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทางสังคม ไม่ใช่กลุ่มที่เน้น
การใช้ความรุนแรงตามอารมณ์โกรธแค้น 26 ส่วน สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ กล่าวว่า ประชาสังคมหมายถึง
กระบวนการในการสร้างส้านึกรับผิดชอบ และความร่วมมือของบุคคล องค์กรเพื่อแก้ปัญหาด้านศีลธรรม
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และการบริหารชุมชน สังคม 27
กล่าวโดยสรุป ประชาสังคม เป็นรูปแบบหนึ่งของการด้าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่ปรารถนา
ของกลุ่ม ตามสิทธิเสรีภาพ หรือความอิสระของปัจเจกบุคคล จากนั้นจึงเกิดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ ทาง
สังคมในรูปกลุ่ม องค์กรทางสังคมจึงเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของความเป็นอิสระ น้าไปสู่รูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่
เท่าเทียมกัน ภายใต้การสร้างกฎระเบียบเพื่อการปฏิสั มพันธ์ระหว่างกันและรับผิ ดชอบ ตลอดจนรับ
ประโยชน์ร่วมกัน อีกนัยหนึ่งประชาสังคมเป็นกลุ่ม องค์กรที่มีจิตส้านึกร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมร่วมกัน หรือที่เรียกว่า มีความเป็นพลเมืองเกิดขึ้น ซึ่งประชาสังคมอาจจะไม่ให้ความส้าคัญกับรัฐ
อาจจะไปด้วยกัน หรือขัดกับรัฐก็ได้ ดังนั้นความเป็นประชาสังคมจึงมีลักษณะที่เฉพาะตามบริบทของแต่
ละสังคม ที่มีสภาพปัญหา มีกระบวนการด้าเนินงานของประชาสังคมที่แตกต่างกันไป
๒.๓.๒ พัฒนาการของประชาสังคม
ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๘๐ เป็นต้นมา ประชาสังคมเป็นที่รู้จัก และสร้างความหมายใหม่จากการ
เปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม การน้ามโนทัศน์ประชาสังคมมาใช้ใหม่จึง
ให้น้าหนักไปที่ลักษณะตรงข้ามและการด้ารงอยู่เหนือรัฐ ประกอบไปด้วยมิติด้านต่างๆ ของชีวิตสั งคม ซึ่ง

25 ยุทธนา วรุณปิติกุล และสุพิดา เริงจิต, ส้านึกพลเมือง : ความเรียงว่าด้วยประชาชนบนเส้นทางประชา

สังคม, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๒), หน้า ๙๗.
26 ณรงค์ บุญสวยขวัญ, การจัดการทางสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, ๒๕๕๗),
หน้า ๒๖-๒๗ และหน้า ๓๐.
27 สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, “ประชาสังคมกับกระบวนการพัมฒาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษาชุมชน
คุ้ ม ห้ ว ย เทศบาลเมื อ ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธิ์ ” ใน Civil Society : Movement and Development in Northeast
Thailand, (Khon Kaen : Printing House of Khon Kaen University 2008), หน้า ๓๕๑.
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รัฐไม่อาจจะดูดกลืนไปจนหมดสิ้นได้ จากการสัมมนาประชาสังคมกับอนาคตของสังคมไทย ธเนศ อาภรณ์
สุวรรณ 28 ได้สรุปประเด็นพัฒนาการของประชาสังคมจากนักคิด และปัญญาชนหลายๆ ท่าน ดังนี้
แนวคิดของ จอห์น ล๊อค อธิบายถึงภาวะธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต่างมีเสรีภาพเต็มที่ภายใต้
ขอบเขตกฎธรรมชาติ คนทุกคนจึงใช้ก้าลังอ้านาจที่มีในการรักษาตนเอง และท้าลายผู้อื่น ภาวะธรรมชาติ
จึงน้าไปสู่ภาวะสงครามของมนุษย์ในธรรมชาติ ในทัศนะของจอห์น ล๊อค ประชาสังคมหรือสังคมการเมือง
ได้แก่ สังคมหรือชุมชนอิสระซึ่งมนุษย์จ้านวนหนึ่ง ตกลงใจและด้วยความยินยอมเข้ามาอยู่ร่วมกันภายใต้
ความผูกพันของประชาสังคมด้วยจุดหมายในความสบายใจ ความปลอดภัย การอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับ
คนอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขคือ การที่ทุกคนยอมสละเสรีภาพส่วนบุคคล และอ้านาจที่มีในภาวะธรรมชาติให้กับ
ชุมชน ท้าให้ชุมชนนั้นสามารถกระท้าการ และใช้อ้านาจบังคับได้ตามเจตนารมณ์ และเสียงข้างมาก อีก
ประการ แนวคิดประชาสังคมของล๊อค จึงให้ความส้าคัญกับความเป็นอิสระของสังคม และความส้าคัญ
ของสังคมเหนือรัฐ สังคมมีความชอบธรรมในการโค่นล้มท้าลายรัฐ หากรัฐไม่ไม่ปฏิบัติตั วให้ถูกต้อง และ
ขาดความชอบธรรม ตามทัศนะของล๊อค ประการแรก ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องอ้านาจการเมือง ประเด็นที่สอง
ล๊อคและประชาสังคมไม่ยอมรับการที่คนๆหนึ่งหรือสถาบันหนึ่งๆ จะมีอ้านาจสูงสุดทางการเมืองเหนือ
บุคคลอื่นๆ แต่เสนอให้อ้านาจการเมืองเป็นของทุกคน ประการที่สาม การให้ความส้าคัญต่อคนบนพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์ เป็นบุคคลซึ่งเท่าเทียมและมีเสรีภาพตามธรรมชาติ แต่อยู่ภายในกรอบของกฎแห่ง
ธรรมชาติ
แนวคิดของ มองเตสกิเออร์ ไม่ได้มองว่าสังคมเกิดก่อนการเมือง มีความส้าคัญเหนือกว่ารัฐ
เขาเห็นว่าทัง้ สังคมและอ้านาจทางการเมือง ต่างมีความส้าคัญพอๆกัน และด้ารงอยู่คู่กัน ไม่มีใครเกิดก่อน
และสร้ างอีกฝ่ ายหนึ่ ง การที่สั งคมมีท่าทีต่อต้านระบบสมบูรณาญาสิ ทธิราช เพราะพลเมืองผู้ รักชาติ
ต้องการปกป้องรักษาสิทธิทางกฎหมายของพวกเขาที่ถูกริดลอนไป จึงน้าไปสู่การก่อตั้งและเคลื่ อนไหว
ผ่านองค์กร มวลชน และสมาคมต่างๆ เขามี ความเห็นว่าสังคม และรัฐต่างด้ารงอยู่ในดุลยภาพของการ
สร้างสรรค์ ซึง่ แต่ละฝ่ายไม่สามารถท้าลายอีกฝ่ายลงไปได้
ตัวอย่างแนวคิดข้างต้นของนักคิดเรื่องประชาสังคมยุโรป มีสมมติฐานของความขัดแย้งหรือ
ภาวะที่เป็นปฏิปักษ์กับสภาวะที่ด้า รงอยู่ก่อนหน้า มโนทัศน์ประชาสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งของความคิ ดทาง
การเมืองทั้งชุด ที่ต้องการน้าเสนอระบอบการเมืองและสังคมแบบใหม่ ซึ่งต่อมาจะปรากฎออกมาในสอง
รูปแบบใหญ่ของระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม และในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นด้านแย้งของประชาธิปไตยเสรี
คือ สังคมนิยม อย่างไรก็ตาม จุดที่ร่วมกันของแนวคิดประชาสังคมแบบล็อกและมองเตสกิเออร์ ได้แก่
ประเด็นว่าด้วยสิทธิอัตวิสัยของบุคคล ซึ่งน้าไปสู่ปัจจัยการแยกแยะ และประสานเข้าด้วยกันระหว่างสังคม
กับรัฐ
28 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ประชาสังคม : พัฒนาการและนัยยะแห่งอนาคต, (กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่น

พัฒนา, ๒๕๔๐), หน้า ๓- ๑๐.
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อย่างไรก็ตาม การด้ารงอยู่และขัดแย้งระหว่างประชาสังคมกับรัฐ ถูกคลี่คลายไปโดย เฮเกล
ในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ ผู้ซึ่งพัฒนามโนทัศน์เรื่องประชาสังคมกับรัฐไปอีกมิติ อันเป็นปฏิกิริยาต่อพัฒนาการ
และผลกระทบของระบบทุนนิยมต่อสังคมและมนุษย์สมัยใหม่ ซึ่งมีก้าเนิดมาจากการปฏิวัติศาสนา และ
การปฏิวัติฝรั่งเศส ประชาสังคมในทัศนะของเฮเกล เป็นอาณาบริเวณที่ปัจเจกชนด้ารงอยู่ในฐานะที่เป็น
บุคคลและเป็นประธานในฐานะที่เป็นเจ้าของ และผู้ทรงสิทธิในการใช้ทรัพย์สินส่วนตัว และในฐานะที่เป็ น
ผู้เลือกกิจกรรมในชีวิตให้แก่ตนเอง ดังนั้นในประชาสังคม จุดหมายแรกของคนคือ เรื่องส่ วนตัว เป็นเรื่อง
เฉพาะและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญได้ ไม่ ใช่เรื่องที่เป็นจุดหมายของชุมชน ไม่ใช่เรื่องที่มีความรู้สึ ก
ร่วมกันกับบุคคลอื่นเหมือนในครอบครัว และไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยผ่านเหตุผลดังเช่นในรัฐ
กล่าวได้ว่า ประชาสังคมในความคิดของเฮเกล ได้แก่ อาณาบริเวณของเศรษฐกิจการตลาด
ปัจเจกชนมีเสรีภาพในการด้าเนินการตามความอิสระของบุคคล และได้รับผลอันนั้น ก็ต่อเมื่อเขาอาศัย
ตนเองในการด้ารงชีวิตและสวัสดิการของชีวิต เห็นได้ว่า เฮเกลรับเอาตรรกะของความเหนือกว่าของระบบ
ทุนที่มีต่อระบบฟิวดัล ในการสร้างหลั กการสมัยใหม่ของเสรีภ าพในปัจเจกชน ในขณะเดียวกัน ความ
แตกต่างที่เหมือนกันคือ สมาชิกของประชาสังคม ปัจเจกชนก็มี อัตลักษณ์ทางสั งคม ซึ่งไม่ใช่หมายถึง
พลเมือง แต่หมายถึง ชาวเมืองหรือกระฎุมพี ในฐานะที่เป็นสมาชิกของประชาสังคม ปัจเจกชนมีหน้าที่ใน
การสนับสนุนกันเองโดยผ่านแรงงานของแต่ละคน เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ข้อคิดจากมโนทัศน์ประชาสังคมของเฮเกล ประการแรก เฮเกลไม่เห็นด้วยกับแนวคิดสัญญา
สังคม เพื่อสร้างสังคมการเมือง การท้าสัญญาท้าให้ สังคมขาดมิติทางจิตใจ มีแต่กฎหมายและอ้ านาจ
เท่านั้นที่ผูกมัดคนไว้ด้วยกัน เฮเกลจึงสร้างปัจเจกชนให้ด้ารงอยู่ในชุมขน มีความเป็นชุมชนที่จ้าลองมาจาก
ลักษณะของครอบครัว โดยใช้ความรัก เป็นเครื่องเชื่อมโยงคนไว้ด้วยกั น ประการต่อมา มโนทัศน์ประชา
สังคมของเฮเกล ยังถูกก้าหนดด้วยความคิดเรื่องทุน ด้านหนึ่งเขาเห็นผลกระทบด้านลบที่เกิดจากพลังการ
ผลิตของระบบทุนอุตสาหกรรม อีกด้านหนึ่งเขาเห็นโอกาสที่เปิดให้อย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต ในการที่คน
ธรรมดาจะได้ยกระดับพัฒนาขึ้นมาเป็นปัจเจกชนอย่างสมบูรณ์
จากการศึกษา มโนทัศน์ประชาสั งคมของนักคิดยุโ รป ให้ความส้าคัญกับการเกิดและการ
พัฒนาของบุคคลและความเป็นคน สังคมสมัยใหม่ที่ เกิดขึ้นมานี้ จะต้องตอบค้าถาม และให้ทางออกแก่
การด้ารงอยู่ ข องบุ คคลในฐานะที่ เป็น ปัจ เจกชนที่เ ป็น ตัว ของเขาเอง กล่ าวได้ว่า รัฐ และชุมชนไม่ ใ ช่
เป้าหมายสูงสุดของประชาสังคม แต่รัฐเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยควบคุมและน้าพาให้บุคคลก้าวไปสู่
เสรีภาพ ในขณะที่ชุมชนก็เป็นอาณาบริเวณซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐ และในประชาสังคม ในอีกระดับหนึ่งชุมชน
ถูกสร้าง หรือจินตนากรรมขึ้นมาในรูปลักษณ์ของชุมชนการเมืองสากล ที่เรียกว่า “รัฐประชาชาติ”
กล่าวได้ว่า ประชาสังคมมีพัฒนาการมาจากนักคิดยุโรป ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จ
การไปสู่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ที่มีลักษณะตรงข้ามกับรัฐ และการด้ารงอยู่เหนือรัฐ เกิดขึ้นมาจาก
ความขัดแย้ งหรื อภาวะที่เป็ น ปฏิ ปักษ์กับสภาวะที่ เป็นอยู่ มโนทัศน์ประชาสั งคมจึงเป็นส่ วนหนึ่งของ
ความคิดทางการเมืองทั้งชุด ที่ต้องการน้าเสนอระบอบการเมืองและสังคมแบบใหม่ ที่สามารถตอบค้าถาม
และให้ทางออกแก่ตนเอง ชุมชน และสังคมได้

๓๒

๒.๓.๓ ลักษณะและรูปแบบของประชาสังคม
ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ 29 กล่าวว่า ประชาสังคมเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือกลไกรัฐ หรือนอกวง
ขอบอ้านาจรัฐ ในนัยนี้ ประชาสังคมมิได้ถูกก้าหนดโดยการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือการแสวงหา
ก้าไร แต่มีลั กษณะที่เป็ น อิส ระจากการใช้อ้านาจบังคับของรัฐ โดยเฉพาะอ้านาจทางการเมืองที่เป็น
ทางการของรัฐ นอกจากนี้จะต้องเสริ มสร้างประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างสังคมที่มีดุลอ้านาจ
ระหว่างรัฐ ทุน และสังคม สรุปได้ว่า ประชาสังคมเป็นกลไกส้าคัญในการถ่วงดุลอ้านาจระหว่างรัฐ ตลาด
และสังคม ทั้งเสริมให้รัฐ และตลาดมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
คุณลักษณะที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ งคือ การเน้นความคิดริเริ่มของปัจเจกบุคคลในการท้ า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งนัยนี้ให้ความส้าคัญกับการรวมกลุ่มบนพื้นฐานของความเชื่อถือ ความไว้วางใจกัน
เน้นความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมทางสั งคม และมีความอดกลั้ นต่อความขัดแย้งและเคารพในความ
หลากหลาย เป็ น ”พลั ง ที่ ส าม”ที่ ม าจากทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมโดยรวมถึ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ทุกฝ่ายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) ไม่ใช่เข้ามาเป็นผู้น้า (Leadership)
ประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ ณรงค์ บุญสวยขวัญ ได้ กล่าวถึงลักษณะของประชา
สังคม ๗ ประการ ดังนี้ ประการแรก การกระท้าร่วมกันของกลุ่มคนที่มีอิสระหรือนอกเหนือจากการ
กระท้าของรัฐ หรือพื้นที่ หรือไม่พึ่งพารัฐซึ่งด้าเนินการในรูปของกลุ่ม องค์กร หรือสมาคมต่างๆ ในบาง
ทัศนะได้สนใจในปฏิบัติการที่ต้องร่วมกันทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ประการทีส่ อง การเกิดขึ้นของกลุ่มต้อง
มาจากพื้นฐานของสมาชิกที่ต้องมีคุณธรรมร่วมกันคือ มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และมีจิตสาธารณะ ประการที่
สาม เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองของพลเมืองที่กระท้ากิจกรรมร่วมกัน ประการทีส่ ี่ การด้าเนินกิจกรรม
ต้องเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประการที่ห้า เป็นการกระท้าของอนารยชนหรือคนที่มีส้านึกต่ อ
สาธารณะประโยชน์ (คนชั้นกลางและคนชั้นล่าง) ประการที่หก การปฏิสัมพันธ์ของสมาขิกในกลุ่มหรือ
องค์กรเป็นไปในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงภาคี ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเท่าเทียมกันทางสังคม
และทางการเมือง ประการที่เจ็ด เป็นบรรยากาศของสังคมการเมืองที่มีสันติภาพ แทนภาวะสงคราม และ
เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการค้าขายแบบเสรี 30
การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในโลกตะวัน ตก ได้พัฒนารูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า New social Movement จากข้อเขียนของ โอฬาร อ่องฬะ31 กล่าวว่า ใน
กรณีขบวนการเคลื่ อนไหวของขบวนการสตรี ขบวนการศาสนายุคใหม่ ขบวนการสิ่ งแวดล้ อม และ
29 ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาคม ประชาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๗

(ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕-๑๘.
30 ณรงค์ บุญสวยขวัญ , ขบวนการปฏิบัติการทางสังคมกับการใช้อ้านาจรัฐในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๙
หน้า ๓-๔.
31 โอฬาร อ่องฬะ, บทบาทภาคประชาสังคมกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรณีบทบาทประชาสังคมในโลกตะวันตก, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ), มปป. มปพ. (เอกสารอัดส้าเนา)

๓๓

ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการเคลื่อนไหว และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของภาคประชาชนในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า การเมื อ งแบบหลั ง สมั ย ใหม่ ความส้ า คั ญ ของ
กระบวนการเหล่ านี้ อยู่ ที่การเคลื่ อนไหวระดับท้ องถิ่น แต่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันในระดับโลก ส่ ว น
เป้าหมายของการเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อล้มหรือยึดอ้า นาจรัฐ แต่เป็นการท้าทายในเชิงวาทกรรม และระบบ
คิด โดยภาพรวมแล้ว ความแตกต่างที่ส้า คัญระหว่างการเมืองแบบเก่า กับการเมืองแบบใหม่ สามารถ
ประมวล ได้ดังนี้
ประการแรก การเมืองแบบใหม่ ไม่ศรัทธาในระบบการปกครองแบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ เพราะ
เห็นว่าไม่มีที่ว่าง หรือพื้นที่ให้กับประชาชนธรรมดาในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินในทางการเมือง
อย่ างมีนั ย ยะส้ า คัญ ฉะนั้ น หั ว ใจของการทางการเมืองแบบใหม่ จึงอยู่ที่การสร้างการเมืองแบบที่ให้
ประชาชนธรรมดามีบ ทบาทอย่ างแข็งขัน ในรูปแบบขบวนการเคลื่ อนไหวมากกว่าการเมือง แบบรัฐ
ประชาชาติที่มุ่งเน้นการช่วงชิงอ้านาจรัฐ (State Power)
ประการที่สอง รูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ มิได้ให้ความส้า คัญกับเรื่อง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการค้าชูระบบการเมือง
เก่า ซึ่งส่งผลต่อการท้าลาย ช่วงชิงฐานทรัพยากรไปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และภาคอุสาหกรรม
หรือการท้าสงครามภายใต้ข้ออ้างความมั่นคงของประเทศ โดยไม่สนใจผลกระทบที่ท้องถิ่น ชุม ชน สังคม
ได้รับผลและเผชิญความเจ็บปวด ในทางกลั บกันขบวนการดังกล่าว ได้ให้ความสนใจการเมืองที่ กว้างไกล
กว่าพรมแดนรัฐชาติ และอ้านาจอธิปไตย เป็นการเมืองที่มีโลกทัศน์ในระดับโลก แต่เคลื่อนไหวในระดับ
ท้องถิ่นหรือในระดับย่อย โดยการเชื่อมโยงปัญหาในระดับย่อย ท้องถิ่นเพื่อไปสัมพันธ์ในระดับโลก “Think
globally act locally”
ประการที่สาม กลุ่มคนที่สนับสนุนหรือเป็นฐานให้กับการเคลื่อนไหวแบบใหม่ ได้แก่ กลุ่มชน
ชั้นกลางใหม่ (The new middle class) ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่ที่ การศึกษาสูง มีอาชีพการงาน รายได้ดี คน
ชั้นกลางใหม่นี้ ไม่พอใจกับคุณภาพชีวิตที่ตกต่้าลง เช่น การจลาจลสาธารณะ น้้า ป่า อย่างไรก็ตาม ชนชั้น
กลางใหม่ อาจไม่มีบทบาทเป็นหัวหอกในการน้า เหมือนชนชั้นกลางเก่า แต่ได้เข้าไปในลักษณะความ
ร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ
ประการที่สี่ รูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ในวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ มิใช่
การเรียกร้องบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่คั บแคบ และเฉพาะกลุ่มตนเอง แต่เคลื่อนไหวเรียกร้องบน
ปัญหาที่หลากหลายและกว้างไกล ยิ่งไปกว่านั้นยุทธวิธีมิใช่การประนีประนอม ต่อรอง หรือการประสาน
ผลประโยชน์แต่เลือกใช้วิธีเผชิญหน้า ปะทะ หรือแตกหัก ดังจะเห็นได้จากภาษาที่ใช้ เช่น หยุดการสร้าง
เขื่อน เลิกเอารัดเอาเปรียบสตรี เลิกสร้างอาวุธนิวเคลียร์ มุ่งมากูเผา เป็นต้น
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ทั้งนี้ ในประเด็นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 32 ได้
สรุปเชื่อมโยงให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ คือ สิ่งเดียวกันกับขบวนการประชาสังคมที่
กลับมาใหม่ เป็นประชาสังคมที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง เป็นการเมืองภาคพลเมืองที่มีกิจกรรมต่างๆ
เป็ น การเคลื่ อนไหวทางการเมื อ งที่ มีมากขึ้นตามสถานการณ์สั ง คมเปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริ บ ท
การเมืองแบบประชาธิปไตย ผ่านการเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นกระแสส้าคัญของสังคมปัจจุบัน เป็นการเรียกร้องให้มีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มข้น และมีที่ว่าง
ให้กับความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน แต่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่
ต้องการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนที่ถูกกด ปิดกั้นให้มีความสิทธิ มีเสียงและมีตัวแทนของตนเองมากขึ้น
ดังนั้ น การเคลื่ อนไหวทางสั งคมใหม่ จึงเป็นการกระท้าร่ว มกันทางสั งคมของกลุ่ ม หรือ
ขบวนการที่อยู่นอกระบบราชการหรือนอกอ้านาจรัฐ แต่ต้องปฏิสัมพันธ์กับรัฐ อาจจะท้าแทน หรือ ร่วม
ท้า หรื อต่อต้านรั ฐ ไม่เน้ น ก้าไร หรือ ไม่มีเป้าหมาย การได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ไม่ส นใจ
เปลี่ยนแปลงระบบ แต่สนใจจัดการกับระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมการเมือง เป็นกลุ่ม องค์กร สถาบั น
หรื อ ขบวนการทางสั ง คมที่ เ ติ บ โต และมี บ ทบาทในสั ง คมที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย หรื อ ก ารจรรโลง
ประชาธิปไตย
เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้บริบทดังกล่าว ท้าให้เกิดกลุ่ม องค์ กร ขบวนการทาง
สังคมที่ค่อนข้างหลากหลายตามระบอบสังคมการเมืองที่เปิดกว้ างมากขึ้นด้วย ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายจึงต้องมี
กระบวนการจัดการของตนเอง เพื่อหวังให้สังคมเกิดความสุข การจัดการกับการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงไร้
รูปแบบ หรือการจัดการกับธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา และไร้รูปแบบ แต่หลากหลาย
ซับซ้อนต้องเกิดขึ้น ทั้งนี้จะต้องเกิดการจัดการในลักษณะเป็น การบริหารจัดการทางสังคมกับกลุ่ม องค์กร
ขบวนการทางสังคม ให้มีการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 33 ได้กล่าวว่าประชาสังคมมี ๒ รูปแบบคือ ประชา
สังคมในฐานะที่เป็น กลุ่มหรื อองค์ กรอาสาสมัคร และประชาสังคมในฐานะที่เป็นขบวนการทางสั ง คม
รูปแบบใหม่ ประการแรก ประชาสังคมในฐานะที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรอาสาสมัคร จะมองรัฐในฐานะที่เป็น
กรรมการกลาง คอยตอบสนองความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน ส่วนประชาสังคมในฐานะที่
เป็นขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่ จะตั้งข้อสงสัยกับความเป็นกลางและความสามารถของรัฐในการ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชน ประการทีส่ อง ประชาสังคมในฐานะที่เป็นกลุ่ม
หรือองค์กรอาสาสมัคร จะมีชุมชน (Community) เป็นฐาน ส่วนประชาสังคมในฐานะที่เป็นขบวนการทาง
สั งคมรู ป แบบใหม่ จะมีพื้น ที่ ห รื ออาณาบริเวณสาธารณะ (Public Sphere) เป็นฐาน ประการที่ส าม
32 สรุ ป ความจากไชยรั ต น์

เจริ ญ สิ น โอฬาร, ขบวนการเคลื่อ นไหวทางสัง คมรู ป แบบใหม่ ขบวนการ
เคลื่อนไหวประชาสังคมในต่างประเทศ : บทส้ารวจพัฒนาการ สถานภาพและนัยเชิงความคิดทฤษฎีต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย, (กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์วิภาษา ๒๕๔๐), หน้า ๖๐-๖๕.
33 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ขบวนการเคลือ
่ นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ขบวนการเคลือ่ นไหวประชาสังคมใน
ต่างประเทศ : บทส้ารวจพัฒนาการ สถานภาพและนัยเชิงความคิดทฤษฎีตอ่ การพัฒนาประชาธิปไตย, หน้า ๗๑-๗๒.
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ประชาสังคมในฐานะที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรอาสาสมัคร จะมีภาพของความเป็นพลเมืองที่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน/ท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหน้าที่ของพลเมือง แต่ ประชาสังคมในฐานะที่เป็นขบวนการ
ทางสังคมรูปแบบใหม่ จะมีภาพของพลเมืองที่มีความสนใจ ความตื่นตัว และจิตส้านึกทางการเมืองสูง
ส้ า หรั บ ประชาสั ง คมในประเทศไทย ได้ มี ลั ก ษณะของประชาสั ง คมทั้ ง สองรู ป แบบที่ มี
พัฒนาการมาจากรูปแบบแรกที่เป็น ประชาสังคมในฐานะที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรอาสาสมั คร ในรูปของ
มูลนิธิ สมาคม ชมรม ประชาคม และฟอรั่ม เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู กลุ่มรักบ้านเกิด ประชาคมจังหวัด เป็น
ต้น ขณะเดียวกันได้มีประชาสังคมในฐานะที่เป็นขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ที่เป็นพัฒนาการ
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีความตื่นตัวของพลเมือง เป็นประชา
สั ง คมในลั ก ษณะที่ ส อง ได้ แ ก่ สมั ช ชาเกษตรกรรายย่ อ ย สมั ช ชาคนจน ขบวนการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาพันธ์เพื่อประชาธิปไตย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
เป็นต้น
๒.๓.๔ องค์ประกอบของประชาสังคม
การก่อเกิดประชาสังคมในประเทศไทย มาจาก ๒ แนวคิด แนวคิดแรกคือ แนวคิดชุมชนนิยม
ที่เน้นการสร้างชุมชนและประชาสังคมตามลักษณะของกลุ่มหรือองค์กรที่เกิดจากวัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่น เพราะการรวมตัวของคนในชุมชนท้องถิ่นเกิดมีอยู่ ตามธรรมชาติ และเป็นลักษณะของประชา
สังคมที่แท้จริงที่หล่อหลอมมาด้ วยความรู้สึกเป็นเครือญาติเดียวกัน อีกแนวคิดคือ แนวคิด ปัจเจกชนนิยม
ที่เห็นว่า ปัจเจกชนในฐานะพลเมืองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบในเรื่องสาธารณะหรือสังคม
โดยมีจิตส้านึกว่าเป็นเรื่องของตนเอง มาร่วมกันท้างานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ความรู้สึก อุดมการณ์ร่วม
ความเคารพในสิทธิ เป็นการเมืองแบบประชาธิปไตย มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน ดังนี้ 34
๑) จิตส้านึกประชาสังคม (Civil Consciousness) หมายความถึง ความคิดและการยอมรับ
ในการรวมตัวกันอย่างอิสระ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร การยอมรับในความคิดเห็นของกันและกัน ใน
อันที่จะเรียนรู้ร่วมกัน หรือแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่เพื่อสังคมส่วนรวม การรวมตัวกันจึงเป็นลักษณะร่วมคิด
ร่วมระดมทรัพยากร และร่วมปฏิบัติ รวมทั้งร่วมรับผิดชอบผลของการปฏิบัติ เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ
มีอิสระและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
๒) โครงสร้างองค์กรประชาสังคม (Civil Organization) หมายถึง การรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเป็น
องค์กรที่เป็นทางการ (นิติบุคคล) หรือไม่เป็นทางการก็ได้ เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเฉพาะคราวหรือบางครั้ง
เฉพาะเรื่องหรือต่อเนื่อง สมาชิกของกลุ่มสมัครใจ และอาสาที่จะท้างานร่วมกันในฐานะพลเมือง ซึ่งอาจจะ
เป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน หรืออื่ นๆ ที่ท้างานเพื่อสังคม กลุ่มที่มีจ้านวนสมาชิกไม่จ้ากัด
รูปแบบได้แก่ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ สมาคม ชมรม สมาพันธ์ ชุมชน
สหกรณ์ กลุ่มต่างๆ ฯลฯ ประเด็นส้าคัญการรวมกลุ่มต้องมีจิตส้านึกประชาสังคม ถ้าการรวมกลุ่มที่มี
ลักษณะจัดตั้ง ชี้น้า ไม่มีก ารเรียนรู้ร่วมกัน และมี ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง ไม่ถือเป็นประชาสังคม เพราะ
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๓๖

ขาดจิตส้านึกประชาสังคม ดังนั้น การมีองค์กร สถาบัน หมายถึง การมีระบบการจัดการเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา บางครั้งมีการพัฒนาจนกลายเป็นสถาบันที่ส้าคัญ
ของสังคมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และปราศจากการครอบง้าของอ้านาจรัฐและอ้านาจทุน
๓) เครื อ ข่ า ยประชาสั ง คม (Civil Network) หมายถึ ง โครงสร้ า งและกระบวนการ ซึ่ ง
เชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่ม หรือเชื่อมโยงองค์กรประชาสังคมต่างๆ เข้าด้วยกัน ปัจจัยส้าคัญของเครือข่าย
ประชาสังคมคือ ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการสัมพันธ์กันด้วยความสมานฉันท์ เครือข่าย
ประชาสังคมจะเป็น สิ่งที่ช่ว ยรวมพลังแห่ งจิตส้ านึกของสมาชิกและองค์กรประชาสังคมต่างๆ ให้เป็น
“อ้านาจที่สาม” คือ พลังของสังคมที่มีความเข้มแข็งในสังคมขึ้นมา
กล่าวได้ว่า ประชาสังคมเริ่มมาจากมิติของความมีจิตส้านึก หรือการเผชิญกับปัญหาและก่อตัว
เป็นชุมชน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ผูกขาด หรือได้รับอิทธิพลที่แสวงหาอ้านาจจากทั้งภาครัฐและทุน แต่
ชุมชนอิส ระนี้ มวลสมาชิกร่ว มมือกันท้างาน ภายใต้บรรทัดฐานและความร่วมมือกันภายใต้ข้อตกลง
ร่ ว มกั น เกิ ด เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นแนวราบ มี อิ ส ระในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ “เป็นการเมืองแบบประชาธิปไตย” พร้อมที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือ ออกไปทุกส่วน
ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมวงกว้างเพื่อผลักดันหรือแก้ไขปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่
หรือสังคมวงกว้างก้าลังเผชิญ
๒.๓.๕ การก่อเกิดประชาสังคมในสังคมไทย
การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในประเทศไทยนั้น ได้มีการสถาปนาความเป็นชุมชน และ
ประชาสังคมภายใต้การให้ความส้าคัญหับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งต้องการให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะด้านการเมื องการปกครอง โดยเฉพาะความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองหรือชุมชน
ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ลักษณะความเป็นเมืองหรือชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย “มิติทางวัฒนธรรม” จึงเข้า
มาเกี่ยวข้องและน้ามาเป็นพลังในการสร้างสรรค์การพัฒนา เพราะเป็นทุนที่ส้าคัญของสังคมไทย การ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงควรอาศัยมิติทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเป็นด้านหลัก ชุ มชนไทยในหลาย
ชุมชนเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ช่วยให้สังคมสามารถน้ามาใช้เป็นทางเลือกของการพัฒนา ถ้าผนวก
กั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในลั ก ษณะ “ประชาคม” กล่ า วคื อ มี ค วามร่ ว มมื อ กั น อย่ า งกว้ า งขวางและ
หลากหลายเป็นพหุภาคี มีส้านึกการพึ่งตนเอง และร่วมกันระดมสรรพก้าลัง ขยับผลประโยชน์จากเฉพาะ
กลุ่มสู่สาธารณะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมร่วมกัน จะท้าให้เป็นการขยายฐานและเสริมรากให้ชุมชน
เข้มแข็ง และเพิ่มบทบาทการเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับวงกว้างมากขึ้น ผนวกกับความเคลื่อนไหวของภาค
พลเมือง เป็นขบวนการของส่วนรวมที่ไม่ใช่รัฐหรือตลาด แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนออกมาท้าหน้าที่เพื่อ
ชุมชน สังคม ในนัยความหมายนี้ ขบวนการประชาสังคม จะช่วยกระตุ้นและปลุกจิตส้านึกพลเมืองให้ก้าว
ออกมาสู่การสร้างเวทีประชาธิปไตย น้าเอาก้าลังและภูมิปัญญามาสู่พื้นที่แห่งความร่วมมือของประชาชน
อันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปราศจากการครอบง้าโดยรัฐ และทุนนิยม 35
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๓๗

ท่ า มกลางความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติได้เกิดขึ้นทั่วโลก การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติก้าลังสร้างปัญหาความขัดแย้งและ
เป็นที่มาของความรุนแรงในสังคม การขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยม และอุตสาหกรรมนิยม การลดลงของ
พื้นที่ป่า และความร้อนของโลก ท้าให้สภาวะอากาศทั่วโลกแปรปรวน ปัญหาระบบนิเวศจึงเป็นปัญหาที่
ท้าทายต่อความมั่นคงของโลก
ประชาสังคม เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการทาง
สังคมร่วมกัน หรือการกระท้าร่วมกันทางสังคมขององค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาชน โดยองค์กร
พัฒนาเอกชน มีบทบาทหลักในการหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน ขบวนเครือข่ายในการ
จัดการ และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีการปฏิบัติก าร
ทั้งในระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ประชาสังคมในสังคมไทยเกิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของทุน บริโภคนิยม และ
การอุป ถัมภ์จ ากภาครั ฐ รวมทั้งกระแสความเคลื่ อนไหวการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมจากประเทศโลก
ตะวันตก โดยมีพัฒนาการมาจากการขยายตัวของทุนที่ได้รับการอุปถัมภ์จากภาครัฐ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
การบริ โ ภคนิ ย ม ท้ า ให้ ต ลาดขยายตั ว และยั ง เป็ น การเร่ ง ให้ เ กิ ด การผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ก้ า ลั ง ซื้ อ อี ก ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรมในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดการสะสมทุนของภาคธุรกิจภายใต้การหนุนเสริมของรัฐ
และการเติบโตของภาคธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอ้านาจรัฐ และเข้ามาสู่การเมืองโดยตรงมาก
ขึ้น ในขณะที่เกิดกลุ่มของชนชั้นกลางในเมือง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มปัญญาชน ได้หันมา
ให้ความสนใจกับแนวทางการเคลื่อนไหวมวลชนเพื่อคานอ้านาจรัฐ เริ่มมีกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบ
ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของอ้านาจรัฐ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อลด
ความไม่สมดุลของการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกระแสของการพัฒนาตามแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนที่เชื่อว่า ชุมชนมีภูมิปัญญาของตนเองที่จะด้ารงรักษา และพัฒนาให้ชุ มชนอยู่รอดได้ แต่การพัฒนา
จากภายนอกได้ท้าให้ชุมชนอ่อนแอ พึ่งตนเองไม่ได้ จุดเด่นของวัฒนธรรมคือ การลดความส้าคัญของรัฐ
ลดการพึ่งพิง และระบบราชการ และหันมาพึ่งพาตนเองโดยใช้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน
ดังนั้น การท้าให้รัฐเล็กลง สิ่งที่ตามมาคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคสังคม จึงท้าให้เกิด
การเปิดพื้นที่ของภาคประชาสังคม (Civil Society) เพื่อสร้างการยอมรับความแตกต่าง และโอกาสในการ
มีส่วนร่วมในสังคม หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชีวิตตนเอง ในประเทศไทยค้าว่า “Civil Society” มี
ค้าแปลที่หลากหลาย เช่น สังคมประชา สังคมพลเมือง สังคมราษฎร์ อารยสังคม ซึ่งเป็นมิติที่ตรงข้ามกับ
รัฐ แต่ไม่ได้หมายความถึงการปฎิเสธรัฐ หรือต่อต้านรัฐ 36

36 สรุปความจาก ยุทธนา วรุณปิติกุล และสุพิดา เริงจิต, ส้านึกพลเมือง : ความเรียงว่าด้วยประชาชนบน

เส้นทางประชาสังคม, หน้า ๘๗ - ๙๔.

๓๘

ประชาสังคมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ถือได้ว่าเป็นจุ ด
เปลี่ยนในเชิงส้านึกร่วมของพลเมืองโลกที่ต้องการ เห็นอนาคตของแนวทางการพัฒนาที่ค้า นึงถึงหลักของ
ความยั่งยืน ความเป็นธรรม (Justice) ความเท่าเทียม (Equity) อันส่งผลไปในวงกว้างของประเทศต่างๆ
อย่างต่อเนื่องและมีพลัง ความท้าทายจากการก้า หนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เข้ามามีบทบาทที่
ส้าคัญในการตัดสินใจในทางนโยบายของรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อประเด็นความเปลี่ยนแปลงของ
การบริ ห ารจั ดการ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่ได้มีความเชื่อมโยงสั ม พันธ์กับระบบสั ง คม
การเมือง และ เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ความต่อเนื่อ งของการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ถูกก้าหนด
ขึ้ น มาใหม่ หลั ง จากที่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ หรื อ Millennium Development Goals
(MDGs) ได้ครบก้าหนดลงในช่วงปี 2558 ซึ่งน้า มาสู่การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัย
กรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย
ภายใต้การขับ เคลื่ อนเป้าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน ในส่ ว นของประเทศไทยได้ มีการจัดท้า
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีหน้าที่ที่ส้ า คัญ
ได้แก่ 1) การก้า หนดนโยบาย และยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของประเทศให้ ครอบคลุ มทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของ
หน่วยงาน ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 3) ก้ากับการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีขบวนการในการขับเคลื่อนของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการผลักดันให้
รัฐบาลมีการจัดท้า “ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
พ.ศ. 2558” โดยระเบียบดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชา
สังคม (คปส.) เพื่อมาท้าหน้าที่สนับสนุนขบวนฯ ทั้งในเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์ งานพัฒนาส่ง เสริ ม
เครือข่าย การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ เป็นต้น รวมทั้งขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่าย
องค์กรภาคประชาสังคม ยังมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่เกิดขึ้นภายใต้
ภารกิจส้าคัญหนึ่งในการสนับสนุนภาคประชาสังคม ได้มีการจัด “สัมมนาสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ การ
ขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในอนาคต” เพื่อเป็นการทบทวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาของขบวนภาค
ประชาสังคม น้าไปสู่การออกแบบก้าหนดทิศทางยทุธศาสตร์การขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคม และ
มีการจัดตั้ง “อนุกรรมการสนับสนุนภาคประชาสังคม” ภายใต้ พอช. โดยมีการประสานความร่วมมือกับ
สหภาพยุโรป (EU) ในการจัดท้า “โครงการความร่วมมือ อียู-พอช. หนุนเสริมความเข้มแข็งประชาสังคม”
เพื่อจัดเวทีและกระบวนการหนุนเสริมการท้างานของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นให้เกิดการยกร่าง
ยุทธศาสตร์แนวทาง “สังคมอนาคตประเทศไทย” ทีเ่ ป็นข้อเสนอจากภาคประชาสังคมจากทุกภาคี และได้
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนและพัฒนายุทธศาสตร์ ภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาค 5 ภาค เพื่อร่วมกัน

๓๙

ก้าหนดทิศทางการปรับขบวนเครือข่ายองค์กร ภาคประชาสังคม แสวงหาแนวทางยุทธศาสตร์ร่ วม ในการ
แก้ไขปัญหาส้าคัญของแต่ละภูมิภาค
การก้าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ของภาคประชาสังคม มีเป้าหมายเพื่อ
สร้างสังคมอนาคต ที่ลดอ้านาจรัฐ เพิ่มอ้านาจประชาชน ขจัดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรม เคารพ
วิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สู่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของภาคประชาชน โดยมี เ ป้ า หมายการ
ขับเคลื่อนขบวนประชาสังคม ดังต่อไปนี้
1. การจัดท้าธรรมนูญภาคประชาชน ให้เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของภาคประชาชน ที่สถาปนา
อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองที่ประชาชนต้องการ ตามหลักการประชาธิปไตยจากฐานราก
2. การจัดท้าข้อเสนอทิศทางอนาคตของสังคมไทยที่ยั่งยืนของภาคประชาสังคมในประเด็น
ต่างๆ เช่น การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเท่าเทียม การ
สร้างรัฐสวัสดิการ การสร้างความมัน่ คงทางอาหารของประเทศ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นต้น
3. การก้ า หนดวาระแห่ ง ชาติ ข องขบวนประชาสั ง คมในการขั บ เคลื่ อ น เพื่ อ สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แสดงถึงเจตจ้านงและความมุ่ งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมในประเด็นปัญหาที่
ส้าคัญของประเทศ เช่น การสร้างประชาธิปไตยจากฐากราก การกระจายอ้านาจ การสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ที่เข้มแข็ง การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม และเท่าเทียม การสร้างรัฐสวัสดิการ การสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นต้น
4. การจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน (พิมพ์เขียวการพัฒนา
ภาคประชาชน) และผลักดันสร้างรูปธรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับวิ ถีวัฒนธรรมของประชาชน
ในท้องถิ่น
5. การสร้างตัวตน และอัตลักษณ์ความเป็นเอกภาพของขบวนประชาสังคม การสร้างคุณค่า
ใหม่ ที่มีคุณภาพใหม่ ที่องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ไว้ร่วมกันในนามประชาสังคม ทั้งองค์กรชุมชน องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรเอกชนที่ท้างานด้านสาธารณะประโยชน์ และองค์กรประชาชนอื่นๆ ท้างานร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรี และมีพลัง
6. สร้าง และสถาปนาพลังขบวนประชาสังคมใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนทางสังคมมีพลัง และ
มี อุดมการณ์เป็นเอกภาพ 37
กล่าวโดยสรุป ประชาสังคมเป็นเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติการทางสั งคมร่วมกัน หรือการกระท้าร่วมกันทางสังคมขององค์กรชุมชน และองค์กรภาค
ประชาชน โดยองค์กรพัฒนาเอกชน มีบทบาทหลักในการหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน
ขบวนเครือข่ายในการจัดการ และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
โดยมีการปฏิบัติการทั้งในระดับพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
37 สถาบั น พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน

(องค์การมหาชน), ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคมกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), มปป. หน้า ๖๙-๗๒. (เอกสารอัดส้าเนา).

๔๐

ในประเทศไทย ประชาสังคมได้มีพัฒนาการมาจากตะวันตก ซึ่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคมจากการขยายตัวของทุน บริโภคนิยม โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ระบบทุนนิยมดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความ
เสื่อมโทรม จึงเกิดการปฏิบัติการร่วมกันของผู้คนที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชีวิตตนเอง ซึ่งเป็นมิติที่
ด้าเนินงานควบคู่ไปกับรัฐ และมิติของการด้าเนินงานที่ต่อต้านรัฐ
จากการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่ายภาคประชาสังคมของประเทศไทย ได้ผลักดันให้รัฐบาลมีการจัดท้า
“ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558” การ
ก้าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคประชาสังคม มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมอนาคต
ที่ลดอ้านาจรัฐ เพิ่มอ้านาจประชาชน ขจัดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรม เคารพวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนขบวนประชาสังคม
ได้แก่ การจัดท้าธรรมนูญภาคประชาชน การจัดท้าเป็นข้อเสนอทิศทางอนาคตของสังคมไทยที่ยั่ งยืนของ
ภาคประชาสังคม การก้า หนดวาระแห่ งชาติของขบวนประชาสังคมในการขับเคลื่ อน เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย การจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน การสร้าง
ตัวตน และอัตลักษณ์ความเป็นเอกภาพของขบวนประชาสังคม การสร้างและสถาปนาพลังขบวนประชา
สังคมใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนทางสังคมมีพลัง และมีอุดมการณ์เป็นเอกภาพ

๒.๔ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ “สนามการเรียนรู้”
สนามการเรี ย นรู้ เป็ นแนวคิดที่ ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ร่ว มกัน (Collaborative learning
process) และพัฒนากระบวนการท้างานที่น้าไปสู่การสร้า งเสริมพื้นที่รูปธรรม (Substantial area) ซึ่งมี
การเริ่มต้นที่โฮงเฮียนแม่น้าของ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นการยกระดับให้เป็นสถาบันองค์
ความรู้ท้องถิ่น ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลุ่มน้้าโขง และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในลุ่มน้้าโขง โดยใช้โฮงเฮียนแม่น้าของเป็นกลไกหลักส้าคัญ ที่จะขับเคลื่อนการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางการพัฒนา ทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับภูมิภาคลุ่มน้้าโขง อีกทั้ง
เป็นกลไกที่ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
การท้างานด้านสิ่ งแวดล้ อม วัฒนธรรมในลุ่มน้้าโขงต่อไปในอนาคต โฮงเฮียนแม่ น้าของมีแนวคิ ด การ
จัดการเรียน จัดเป็นรูปแบบ “สนามการเรียนรู้” (Field of learning) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative learning process) และพัฒนากระบวนการท้างานที่น้าไปสู่การสร้างเสริมพื้นที่รูปธรรม
(Substantial area) ภายใต้ปรัชญา เคารพธรรมชาติ ศรัทธาความเท่าเทียมของมนุษย์ (Respect for
nature. Faith in humanity justice)
การด้าเนินงาน ได้น้าองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น (Eco – Cultural
Historical approach) มาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนภายในและภายนอกร่วม
วิ เ คราะห์ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และก้ า หนดแนวทางเลื อ กนโยบายในการพั ฒ นาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
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ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมีปรัชญาคือ “เคารพในธรรมชาติ ศรัทธาในความเท่า
เที ย มของมนุ ษ ย์ ” (Respect for nature. Faith in humanity justice) มี เ ป้ า หมายในการสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ภายในของชุมชนในลุ่มน้้าโขง เป็นสถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ท้องถิ่นและกระบวนการท้างานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นสถาบันที่เสริมสร้าง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนเรียนรู้ร่วมกันเป็น
เครือข่ายการท้างาน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้้าโขง โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ส ร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ภาคประชาสังคม ในรูปแบบสนามการเรียนรู้ในพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง และ
เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้การท้างาน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้าโขง
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ ของโฮงเฮียนแม่น้าของ เน้นเรียนรู้ผ่าน “สนามการเรียนรู้” (Field
of Learning) โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น (Collaborative Learning Process) และพั ฒ นา
กระบวนการท้างานที่น้าไปสู่การสร้างเสริมพืนที่รูปธรรม (Substantial Area) ภายใต้ปรัชญา เคารพ
ธรรมชาติ ศรัทธาความเท่าเทียมของมนุษย์ (Respect for nature. Faith in humanity justice) โดย
การน้าองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่ น (Eco – Cultural Historical Approach)
ของคนภายในและภายนอกร่วมวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก้าหนดแนวทางเลือกนโยบายในการ
พัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เป้าหมายคือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในของชุมชนในลุ่มน้้า โขง เป็นสถาบันองค์
ความรู้ ท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ท้ อ งถิ่ น และกระบวนการท้ า งานในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นสถาบันที่เสริมสร้างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของชุมชน และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนเรียนรู้ร่วมกันเป็นเครือข่ายการท้างานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น้้าของ
พื้นที่ในการเรียนรู้ ของโฮงเฮียนแม่น้าโขง เป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่ทางเครือข่ายท้างานร่วมกัน
และมีการเคลื่ อนไหวในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติในแต่ล ะพื้นที่ลุ่ มน้้าแบ่งพื้นที่รูปธรรมในการ
ปฏิบัติการตามแนวคิด “นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้้า” ที่ให้ความส้าคัญกับบริบทของระบบนิเวศ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ออกเป็น ๔ พื้นที่ลุ่มน้้าตามระบบนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้้า ประกอบด้วย ๑) พื้นที่ชายฝั่งโขง
๒) พื้นที่ลุ่มน้้าอิง ๓) พื้นที่ลุ่มน้้ากก-เวียงหนองหล่ม และ ๔) พื้นที่ลุ่มน้้าหงาว-งาว 38
กล่าวโดยสรุป แนวคิดสนามการเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนา
กระบวนการท้างานที่น้าไปสู่การสร้างเสริมพื้นที่รูปธรรม เริ่มต้นที่โฮงเฮียนแม่น้าของ อ้าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เป็นการยกระดับให้เป็นสถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่น ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลุ่ม
น้้าโขง และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในลุ่มน้้าโขงและลุ่มน้้าสาขา โดยใช้
โฮงเฮียนแม่น้าของเป็นกลไกหลักส้าคัญ ที่จะขับเคลื่อนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางการ
38

กลุ่มรักษ์เชียงของและเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง-ล้านนา, โฮงเฮียน
แม่น้าของ :สนามการเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง, (เอกสารอัดส้าเนา).

๔๒

พัฒนา ทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับภูมิภาคลุ่มน้้าโขง อีกทั้งเป็นกลไกที่ศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการท้างานด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ในลุ่มน้้าโขงและลุ่มน้้าสาขาต่อไปในอนาคต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนากระบวนการ
ท้างานที่น้าไปสู่การสร้างเสริมพื้นที่รูปธรรม โดยในลุ่มน้้าอิงมีการน้าแนวคิดนี้ไปใช้กั นอย่างหลากหลาย
ได้แก่ โฮงเฮียนกว๊านพะเยา บ้านสันแกลบด้า อ้าเภอเมือง โฮงเฮียนแม่น้าอิงบ้านเวียงลอ ต้าบลลอ อ้าเภอ
จุน โฮงเฮียนแม่น้าอิงบ้านปางมดแดง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา โฮงเฮียนป่าชุ่มน้้าบ้านงามเมือง
ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล โฮงเฮียนป่าชุ่มน้้าบ้านบุญเรือง ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ เป็นต้น

2.๕ งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ 39 ได้ท้าการวิจัยเรื่อง นิเวศวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มน้้านครชัย
ศรี ในด้านพลวัต การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนา
ประเทศฉบับที่ 1 ที่มีการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านได้ขายที่ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และ
เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง จากการที่โรงงานอุตสาหกรรมระบาย
น้้าเสียลงแม่น้า ส่งผลต่อการสูญเสียแหล่งน้้าสาธารณะของชาวบ้าน ชาวนาเริ่มเปลี่ยนแบบแผนการผลิต
จากเดิมที่เคยท้านา มาท้าสวน ผลไม้ สวนดอกไม้และสวนผัก เนื่องจากมีรายได้ดีกว่าท้านา โดยใช้สารเคมี
ยาฆ่าแมลงในการผลิต นอกจากนี้เกษตรกรได้มีการเลี้ยงหมูในระบบฟาร์มที่มีการเลี้ยงในปริมาณที่มาก
และเร่งการผลิตโดยใช้อาหาร การเลี้ยงกุ้งกุลาด้า ท้าให้เกิดความขัดแย้งในหมู่เกษตรกรด้วยกันเอง เนื่องจาก
น้้าเสียจากการใช้สารเคมี สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ชุมชนได้มีการปรับตัวบนฐานของทุ นทางสังคมที่มี
อยู่เดิม โดยอาศัยภูมิปัญญาที่สั่งสมถ่ายทอดกันมา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การที่ชุมชนลุ่มน้้า
นครชัยศรียังมีสถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว ผู้น้าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นแกนหลักยึด
เหนี่ยว เมื่อมีภาวะวิกฤต แกนน้าเหล่านี้ได้แปรเปลี่ยนเป็ นพลังท้องถิ่นในการเผชิญกับปัญหา โดยน้า
บทเรียนในอดีต และภูมิปัญญาของชุมชนมาเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหา
สุกัญญา บรรณเภสัช 40 ท้าการวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุต สาหกรรมนม
และผลิตภัณฑ์นม โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการด้าเนินอัน
เป็นการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักส้านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยหลักธรรมาภิบาลที่จะมีส่วนส้าคัญใน
การผลักดันให้เกิดการน้าเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ไปสู่การปฏิบัติใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมคือ หลักส้านึกรับผิดชอบ ด้วยภาครัฐมีแผนนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด อันเป็นแผนปฏิบัติงานในการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปสู่
39 เสาวภา

พรสิริพงษ์ และคณะ, พลวัตของชุมชนลุ่มน้้านครชัยศรี มิติทางนิเวศวัฒนธรรม, รายงานการ
วิจัย. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
40 สุกัญญา บรรณเภสัช, การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม โดยการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด, รายงานการวิจัย. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2550.

๔๓

การปฏิบัติใช้ของภาคอุตสาหกรรมและมีกลไกการด้าเนินการร่วมกัน อันเป็นการสอดคล้องตามหลักการ
ความมีส่วนร่วมเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่น้าไปสู่ผลส้าเร็จของการด้าเนินงาน อันจะส่งผล
ต่อการลดต้นทุนการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ท้าให้อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพในการผลิต และ
มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นธรรมาภิบาลตามหลัก
ความคุ้มค่า
บุญชัย งามวิทย์โรจน์, สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ และพงศ์พัฒน์ เสมอค้า 41 ท้าการวิจัยเรื่อง ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ในการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรน้้า: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่ มน้้าชี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึ ก ษา
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและวิเคราะห์ศักยภาพ ชุมชนเพื่อหารูปแบบ
และแนวทางในการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะชุ ม ชน ให้ สามารถน้ า ไป
ประยุกต์ใช้ในลุ่มน้้าอื่นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานของการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาระหัดวิดน้้า มีประวัติการสร้างและใช้มาแล้ว
ประมาณ 200-250 ปีแนวคิดมาจากความต้องการ ใช้น้าเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีที่นาอยู่ใกล้ล้า น้้าแต่ ไม่
สามารถน้าน้้าขึ้นมาใช้ได้เพราะล้าปะทาวมีลักษณะเป็นล้าน้้า แคบๆ มีน้าลึกและไหลแรง ไม่เหมาะแก่การ
สร้ างฝายดิน เนื่ องจากง่ายต่อการกัดเซาะ วัส ดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างระหั ดวิดน้้าเป็นไม้ไผ่ ซึ่งเป็ น วั ส ดุ
ธรรมชาติที่หาได้จากชายป่ารอบๆพื้นที่ กระบอกไม้ไผ่น้ามาติดไว้ที่ ริมกงล้อเป็นช่วงๆ กระแสน้้าที่พัดผ่าน
จะผลักดันให้กงล้อหมุน ท้าให้กระบอกไม้ไผ่ตักน้้าขึ้นมาแล้วเทลง บนรางไม้ไผ่ ที่รองรับน้้าต่อกันเป็น
ทอดๆ เข้าไปสู่ที่นาประมาณ 15 ไร่ต่อหนึ่งระหัดวิดน้้า เมื่อเปรียบ เทียบกับการใช้เครื่องสูบน้้า มีต้นทุน
ในการสูบน้้าประมาณ 25,000 บาทต่อปีหรือ 1,500 บาทต่อไร่ แต่ ระหัดวิดน้้ามีต้นทุนในการวิดน้้า
ประมาณ 5,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็นเงิน 333 บาทต่อไร่ ส้าหรับภูมิปัญญาประปาภูเขา ซึ่งมีแหล่งน้้า
มาจากน้้าตกตาดโตน มีรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้า ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดย
ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์ทุกครัวเรือน และสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรได้อีกด้วย และที่ส้าคัญ ทุกคนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการที่เกี่ยวกับ
ประปาภูเขาของชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
และการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน จนหมู่บ้านใกล้ เคียงได้มาดูรูปแบบและน้าไปประยุกต์ใช้แล้ว ข้อค้นพบ
ดังกล่าวน้าไปสู่ข้อสรุปที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นบทบาทของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าและสามารถพึ่งพาตนเองได้หน่วยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชน
โดยเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อน้าไปสู่การประยุกต์ใช้และผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ สอดรับกับ
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

41 บุญชัย งามวิทย์โรจน์, สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ และพงศ์พัฒน์ เสมอค้า, ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้้าชี , รายงานการวิจัย. กรมทรัพยากรน้้า 2551.

๔๔

กรมทรัพยากรน้้า 42 ได้ท้าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบผสมผสาน
(IWRM) ของประเทศและการผลักดันสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาลุ่มน้้าแม่กลอง” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบผสมผสานตามองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่อ้านวยต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านแผนลุ่มน้้าและยุทธศาสตร์ลุ่มน้้า ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าและการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้น้าจากภาครัฐที่มีต่อการบริหารจัดการพบว่า กลุ่ม ประชาชนและกลุ่มผู้น้ามีความรู้ความ
เข้าใจการจัดการทรัพยากรน้้าในระดับประเทศและระดับลุ่มน้้าอยู่ใน ระดับน้อย ขาดการมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์จากภาคีที่เกี่ยวข้อง และขาดกลไกการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การใช้
กฎระเบียบไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่น้ากฎหมายที่มีอยู่มาใช้อย่า งจริงจัง 2) บทบาทหน้าที่
องค์กรพบว่า ในลุ่มน้้าแม่กลองมีการจัดตั้งคณะกรรมการลุ่มน้้าแม่กลอง เพื่อเป็นกลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า แต่การขับเคลื่อนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากขาดอ้านาจการสนับสนุน และการแต่งตั้ง
ผู้แทนยังมิได้ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง จึงควรใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้คณะกรรมการลุ่มน้้าประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบาย
จากกระทรวง ทบวง กรม ระดับพื้นที่ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับ ปฏิบัติ ได้แก่ ท้องถิ่น ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานในระดับลุ่มน้้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) ด้านเครื่องมือการ
บริหารจัดการ พบว่า มีปัญหาเรื่องการจัดสรรน้้าจากต้นน้้าเพื่อสอดรับกับการใช้น้าเพื่อน้าน้้าจากพื้นที่
กลางน้้าและระบบนิเวศท้ายน้้า ตลอดจนมีการผันน้้าเพื่อการชลประทานฤดูแล้งของโครงการเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันตกตอนล่าง และการผันน้้าจากลุ่มน้้าแม่กลองเพื่อผลิตน้้าประปาส้าหรับกรุงเทพฯและ ปริมณฑล
ในปี พ.ศ. ควรใช้รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้้า
สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดสรรน้้าจากเขื่อน ตลอดจนการผันน้้าข้ามลุ่มน้้า ที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ภายในลุ่มน้้าได้ และควรใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการใช้น้าอย่างมีคุณค่า โดยการน้ารายได้
จากการผันน้้าในลุ่มน้้ามาใช้เป็นกองทุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าแม่กลอง ซึ่งจะช่วยท้าให้
กลไกคณะกรรมการลุ่มน้้ามีเอกภาพในการบริหารจัดการในระบบลุ่มน้้า
ส่ ว นการศึ ก ษาแนวทางและด้ า เนิ น การพั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก รด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรน้้ า แบบผสมผสาน ได้ น้ า เสนอแนวทางไว้ 6 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) การเตรี ย มคน/ชุม ชน 2)
การศึกษาข้อมูลระบุปัญหา สาเหตุ 3) พัฒนากลุ่มเรียนรู้ เพื่อวินิจฉัยทางเลือก 4) พัฒนากลุ่มกิจกรรม
5) พัฒนากลุ่มเครือข่าย และ 6) เผยแพร่และขยายผล โดยทั้ง 6 ขั้นตอนจะท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ภาคี ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อและ สถาบันการศึกษา

42 กรมทรัพยากรน้้า, การบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ แบบผสมผสาน (IWRM) ของประเทศและการผลักดัน

สู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาลุ่มน้้าแม่กลอง, รายงานการวิจัย. 2558.

๔๕

ไกรสร เพ็ ง สกุ ล 43 ได้ ท้ า การศึ ก ษา การมี ส วนรวมของประชาชนในการบริ ห ารจัดการ
ทรัพยากรน้้า : ศึกษากรณีลุ มน้้าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีสวนร
วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ลุ มน้้าสาขาคลองปะเหลียน โดยภาพรวมอยู ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งระดับการมีสวนรวมในดานประโยชน ที่ประชาชนไดรับจากการบริหารจัดกาทรัพยากรน้้าอยู
ในระดับมากที่สุด รองลงมาเปนดานก้าหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรั พยากรน้้าอยู ในระดับ
ปานกลาง แตภาพรวมในดานก้าหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพบวา เมื่อเกิด
เหตุการณหรือปญหาเกี่ยวกับสถานการณน้้าในพื้นที่ประชาชนมีส วนรวมรับรู เท็จจริงและสาเหตุของป
ญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด แตการมีสวนรวมในการตัดสินใจก้าหนดแผนงานเพื่อแกปญหาดังกลาวมีระดับการ
มีสวนรวม นอยที่สุด ขอเสนอแนะในการด้าเนินกิจกรรมตางๆ ดานทรัพยากรน้้าตองก้าหนดทิศทางการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบทางสื่อตางๆ อยางทั่วถึงแพรหลายและมากครั้งขึ้น เพื่อเปนการก
ระตุ นในเชิงบวกตอการมีส วนรวมของประชาชนใหเข้ามามีส วนรวมอยางแทจริงใน ทุกขั้นตอนของการ
ด้าเนินกิจกรรมการแกปญหาและการพัฒนาของภาครัฐ
ศจี กองสุ ว รรณ 44 ได้ท้าการศึกษาธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมในการด้าเนินโครงการไฟฟ้า
พลังงานน้้ากรณีศึกษาเขื่อนดอนสะโฮง แคว้นจ้าปาสัก ประเทศลาว ผลการศึกษาพบว่าโครงการดังกล่าว
ขาดองค์ประกอบของธรรมาธิบาลที่ส้าคัญ ได้แก่ ด้านหลักนิติรัฐ กล่าวคือกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ มี
ความเป็นธรรม เท่าเทียมสามารถปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ ผลการศึกษาพบว่ากฎหมาย
ของประเทศลาวให้อ้านาจแก่ประชาชนเพียงแค่ร้องทุกข์ แต่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ให้อ้านาจ
ประชาชนสามารถน้าคดีฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ละเมิดสิทธิของประชาชนได้ จึงไม่สามารถคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนได้ อาจเรียกว่าเป็น “การปกครองโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐ ” มากกว่าจะ
เป็น “การปกครองโดยหลักกฎหมาย” ความชอบธรรม คือเหตุผลที่ถูกต้องหรื อความชอบด้วยกฎหมาย
หรือการปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องในการด้าเนินการนโยบายให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบความส้าเร็ จ
ถึงแม้ว่ากฎหมายผลกระทบสิ่งแวดล้อมของลาวจะก้าหนดให้เจ้าของโครงการบรรเทาประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ แต่ตัวอย่างการชดเชยที่ส้าคัญและชี้ให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าของโครงการคือ
กรณีเขื่อนไซยะบุรี บุคคลที่ได้รับผลกระทบถูกอพยพโยกย้ายให้ไปอยู่ที่ใหม่จะได้รับ การชดเชยเป็นเวลา
6 เดือน – 1 ปี โดยผู้ อายุ 1-10 ปี ได้ข้าวสาร 10 กิโ ลกรัม ต่อคน/เดือน อายุ 11 ปี ขึ้นไป ได้รั บ
ข้ า วสาร 20 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คน/เดื อ น ชาวบ้ า นเหล่ า นี้ จ ะได้ รั บ เงิ น ชดเชยเป็ น เงิ น เพี ย งครั้ ง เดี ย ว
15 ดอลลาร์สหรัฐ การชดเชยนี้จะบรรเทาความ ผลกระทบต่อวิถีชี วิตที่ต้องอพยพย้ายถิ่น การสูญเสีย
อาชีพ ไร่นา วิถีชีวิต การประมงได้หรือไม่ ความโปร่งใส จะท้าให้มั่นใจได้ว่าลดโอกาสในการประพฤติมิ
ชอบและผลกระทบในการด้าเนินโครงการ นอกจากนี้จ้าเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมและ
43 ไกรสร

เพ็งสกุล , การมีส วนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า : ศึกษากรณีลุ มน้้า
สาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง, รายงานการวิจัย. กรมทรัพยากรน้้า 2551.
44 ศจี กองสุวรรณ, ธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมในการด้าเนินโครงการไฟฟ้าพลังงานน้า้ กรณีศก
ึ ษาเขือ่ นดอน
สะโฮง แคว้นจ้าปาสัก ประเทศลาว, รายงานการวิจยั . 2555.
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อยืนยันความโปร่งใส ผลการวิจัยพบว่ามีความเพียรพยายามจากองค์กรประชา
สังคมที่ห่วงใยในโครงการส่งจดหมายขอให้เจ้าของโครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากโครงการเขื่อนในประเทศลาว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการตอบสนองต่อค้าร้องขอให้มี
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ รวมทั้งกฎหมายประเทศลาวไม่รองรับหรือคุ้มครองเสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความรับผิดชอบ การด้าเนินนโยบายใดๆ ต้องกระท้าโดยมีพันธะความ
รั บ ผิ ดชอบในสิ่ ง ที่ต นเองกระท้า กั บสาธารณชนหรื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ หน่ว ยงานนั้ น ไม่เพี ย งแต่
ประเทศชาติเจ้าของโครงการเท่านั้น แต่ต้องค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่น
ด้วย ดังที่ทราบดีว่าเขื่อนแม่น้าโขงก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดน แต่เจ้าของโครงการไม่ ยุติการด้าเนิน
โครงการ ยังคงก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการก่อสร้างเขื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง การมีส่วนร่วม การมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเป็นองค์ประกอบที่จ้าเป็นส้าหรับระบบธรรมาภิบาล กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาได้น้าเสนอความคิดเห็น ข้อห่วงใยและเป็นการตรวจสอบการด้าเนินการให้โ ปร่งใสและ
เป็นธรรม
ถึงแม้เจ้าของโครงการจะจัดให้มีเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น แต่เมื่อพิจารณาจาก
กระบวนการท้าประชาพิจารณ์ของโครงการบ่งชี้ว่าขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน เพราะกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม องค์กรภาคประชาสังคมและสื่ออิสระ ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาพิจารณ์
นอกจากนี้ประชาชนได้รับข้อมูลแต่ผลกระทบทางบวก เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง
ทางพลังงานของประเทศ แต่เจ้าของโครงการละเลยที่จะให้ข้อมูลผลกระทบทางลบอย่างครบถ้วน เช่น
การอพยพของปลาในแม่น้าโขง
จากรายงานวิจัย ในข้างต้น จะเห็ นได้ว่าเจ้าของโครงการยังไม่ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบ
พื้นฐานของหลักการธรรมภิบาล โครงการดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นเจ้าของโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้าโขงทุกโครงการ และทุก
ประเทศต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด้าเนินโครงการ เช่น ค้านึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ของประชาชนในประเทศและสิ่ งแวดล้อมข้ามพรมแดนมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้าน
เดียว น้าหลักการผลิตที่สะอาดมาใช้ ปฏิบัติตามหลักการป้องกันไว้ก่อน เน้นการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
สร้างกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่ดีของประชาชนด้วยโดย
การจั ดตั้ง กองทุน ระหว่างประเทศเพื่ อให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ผู้ ที่ไ ด้รับผลกระทบจากโครงการพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม เปิดให้มีการไต่สวนพฤติกรรมของบรรษัทข้ามชาติที่ลงทุนธุรกิจแล้วส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก้าหนดมาตรการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
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สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ 45 บทความวิจัยเรื่อง“ประชาสังคมกับกระบวนการพัฒ นาที่อยู่อาศัยผู้มี
รายได้น้อย กรณีศึกษาชุมชนคุ้มห้วย เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธิ์ ” เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง
การจัดท้าแผนพัฒ นาที่อยู่ อาศัย ระดับเมืองและแผนป้องกันปั ญหาชุมชนแออัดระดับพื้นที่ของชุ มชน
เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์และมุกดาหาร อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และการเคหะแห่งชาติ การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย หรือคน
จนเมือง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวิจัยนี้เป็นการวิจั ยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาใน
ชุมชนได้แก่ ประชาชนยากจน มีปัญหาหนี้สิน ขาดการศึกษา ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่สามารถเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคบางส่วน สภาวะแวดล้อมเน่าเสีย และปัญหาด้านสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ
แนวทางการแก้ไขปั ญหาพบว่า ประชาคมบางส่ ว นมีความต้องการในการรวมกลุ่ มจั ด ตั้ ง
กองทุนในลักษณะกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนเช่น ด้านที่อยู่อาศัย ทุนในการประกอบอาชีพ
และด้านหนี้สิน แต่อีกบางส่วนไม่พร้อมเนื่องจากประสบความล้าบากในการประกอบอาชีพ ต้องการให้
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ มาช่วยเหลือในเบื้องต้น ประชาคมที่หลายฝ่ายมีส่วนร่วมในการท้างาน
ครั้ งนี้ มีแนวโน้ มว่าในระยะยาวจะก่อ ให้ เ กิดประชาสั ง คมในชุ มชนอื่ นๆ หากเห็ นตัว อย่า งการแก้ ไ ข
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ข้อเสนอแนะส้าหรับบทบาทของหน่วยงานรัฐ น่าจะอยู่ที่การท้า
ความเข้าใจ และยอมรับธรรมชาติหรือบริบทของชุมชน การมีส่วนวางแผนร่วมกับชุมชนบนพื้นฐานการให้
ชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลการท้างานโดยคณะกรรมการชุมชนเอง ความเข้มแข็ง
ของประชาสังคมจะบังเกิดขึ้นและส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติซึ่งจะน้าไปสู่วิถีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในอนาคต

๒.๖ บริบทพื้นที่
การน้าเสนอข้อมูลบริบทของพื้นที่ลุ่มน้้าอิง ผู้วิจัยได้น้าเสนอข้อมูล ๓ ส่วน ประกอบด้วยข้อมูล
ทั่ ว ไปของลุ่ ม น้้ า อิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ นิ เ วศวั ฒ นธรรม สถานการณ์ ปั ญ หา และการพั ฒ นาในลุ่ ม น้้ า อิ ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของลุ่มน้้าอิง
ลุ่มน้้าอิง เป็นลุ่มน้้าสาขาแม่น้าโขง มีแม่น้าอิงเป็นแม่น้าสายหลัก ลุ่มน้้าอิงมีต้นก้าเนิดในเขต
อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จากการไหลรวมของล้าห้วย 12 สาขาไหลลงสู่หนองเล็งทรายและกว๊าน
พะเยา ได้แก่ ห้วยแม่ใจ แม่ปืม แม่สุก แม่จว้า แม่ตุ้ม แม่เ หยี่ยน แม่ต้า แม่ต๋อม แม่ตุ่น แม่นาเรือ แม่ใส
และห้วยแม่ต้า มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาดอยหลวงหรือดอยด้วน ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของอ้าเภอ
แม่ใจ และเทือกเขาผีปันน้้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อ้า เภอแม่ใจ และทางทิศใต้ อ้าเภอเมือง
45 สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, “ประชาสังคมกับกระบวนการพัมฒาที่อยู่อาศัยผู้มรี ายได้น้อย กรณีศึกษาชุมชนคุ้ม

ห้วย เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธิ”์ ใน Civil Society : Movement and Development in Northeast Thailand,
(Khon Kaen : Printing House of Khon Kaen University 2008), หน้า ๓๔๔.
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จังหวัดพะเยา ไหลผ่านอ้าเภอเมือง อ้าเภอภูกามยาว อ้าเภอดอกค้าใต้และอ้าเภอจุน จังหวั ดพะเยา ไหล
เข้าสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านอ้าเภอป่าแดด อ้าเภอเทิง อ้าเภอพญาเม็งราย อ้าเภอขุนตาล และอ้าเภอเชียง
ของ ก่อนไหลบรรจบแม่น้าโขงที่บ้านปากอิงใต้ ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของ รวมความยาวประมาณ
260 กิโลเมตร
ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้้าอิง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ลุ่มน้้าอิงตอนบน “ป่าต้นน้้า
กว๊านพะเยา” พื้นที่ลุ่มน้้าอิงตอนบนเป็นแหล่งก้าเนิดของล้าห้วย 12 สาย ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา เรียกว่า
ดอยหลวง คือป่าขุนห้วยหรือป่าต้นน้้าของกว๊านพะเยาได้แก่ ห้วยแม่ใจ ห้วยแม่สุก ห้วยแม่จว้า ห้วยแม่ตุ้ม
ห้วยแม่เหยี่ยน ห้วยแม่ต้า ห้วยแม่ต๋อม ห้วยแม่ตุ่น ห้วยแม่นาเรือ ห้วยแม่ใส และห้วยแม่ต้า ส่วนทางทิศ
เหนือของกว๊านพะเยา คือดอยด้วนหรือดอยงามเป็นแหล่งทางธรรมชาติ มีทั้งป่ าต้นน้้าคือ ดอยหลวงและ
กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้้าจืดขนาดใหญ่ รวมทั้งที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มบริเวณเทือกเขาดอยหลวง และที่
ราบลุ่มรอบ ๆ บริเวณกว๊านพะเยา
ลุ่มน้้าอิงตอนกลางเริ่มจากประตูระบายน้้ากว๊านพะเยาจนถึงอ้าเภอเทิง ลักษณะภูมิประเทศ
จะเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ได้แก่ บริเวณทุ่งดอกค้าใต้และทุ่งลอ ครอบคลุมพื้นที่อ้าเภอดอกค้าใต้ อ้าเภอ
ภูกามยาว อ้าเภอจุน และอ้าเภอเชียงค้าบางส่วน ลักษณะทางกายภาพของแม่น้าอิงตอนกลาง ในช่วง
ตอนต้นเขตอ้าเภอดอกค้าใต้และอ้าเภอภูกามยาว จะแคบและตื้น มีความกว้างประมาณ 12-15 เมตรท้า
ให้มีปริมาณน้้าน้อยคนในชุมชนลุ่มน้้าอิงตอนกลางมีการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการน้้าโดย
มีระบบเหมืองฝายเพื่อน้าน้้าเข้าพื้นที่เกษตร แม่น้าอิงจะเริ่มกว้างและลึก ในเขตอ้าเภอจุน มีความกว้าง
ประมาณ 20-25 เมตร รวมทั้งมีแม่น้าสาขาหลายสายที่ไหลลงแม่น้าอิงได้แก่ น้้าร่องช้าง น้้าร่องปอ น้้า
แม่พุง และน้้าจุน ซึ่งไหลลงมาจากภูเขาที่ขนาบอยู่สองฝั่งล้าน้้าอิง และตามแนวล้าน้้าอิงจะมีบวก หนอง
หลง หลายแห่งเพราะเป็นบริเวณที่ราบน้้าท่วมถึง (Flood Plain) จะท้าให้เกิดแหล่งน้้าที่ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์ในการหาปลาและสัตว์น้าอื่น ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าด้วย
ลุ่มน้้าอิงตอนล่างเริ่มตั้งแต่อ้าเภอเทิง อ้าเภอขุนตาล และอ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
แม่น้าอิงจะไหลไปลงแม่น้าโขงที่ “ปากอิง” บ้านปากอิง ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
น้้าอิงตอนปลายมีน้าสาขาที่ส้าคัญคือ น้้าร่องแช่ น้้าลอย น้้าลาว น้้าแม่ต๊าก เป็นต้น พื้นที่ลุ่มน้้าอิงตอนล่าง
มีลั กษณะทางกายภาพที่ส้ าคั ญคื อ แม่น้าอิงจะมีขนาดกว้างประมาณ 150-200 เมตร และลึ กกว่ า
ตอนกลาง ท้าให้มีปริมาณน้้ามาก ในฤดูน้าหลากจะได้รับน้้าจากแม่น้าโขงที่หนุนขึ้น ท้าให้ปลาจากแม่น้า
โขงขึ้นมาวางไข่ในเขตแม่น้าอิงตอนปลาย ประกอบกับการมีคุ้งน้้าที่คดโค้งของกายภาพแม่น้าตอนปลาย มี
วังปลาและหนองน้้า ที่น้าท่วมถึงเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณและชนิดของพันธุ์ปลามากกว่าลุ่มน้้า
อิงตอนต้นและตอนกลาง 46

46 สหัทยา วิเศษ, ลุม
่ น้า้ อิง, (พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔.

๔๙

ป่าไม้และป่าชุ่มน้้าในลุ่มน้้าอิง
สังคมพืชที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าอิงเป็นป่าเบญพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ และป่าดิบแล้ง จากข้อมูล
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2543 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ปัจจุบันได้ถูกก้าหนดและจ้าแนก
ประเภทของพื้นที่ป่าไว้หลายรูปแบบ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่มีความแตกต่างกันและซับซ้อน
ในการด้าเนิ น การในอดีต ท้าให้ มีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ซ้อนทับกันหลายแห่ ง ดังนั้นพื้นที่บริเวณ
เดียวกันอาจมีหลายสถานภาพ เช่น พื้นที่บริเวณหนึ่งอาจมีสถานภาพเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ภาพที่ ๑ แผนทีล่ ุ่มน้า้ อิง

๕๐

และพื้นที่อุทยานแห่งชาติซ้อนทับกันอยู่ เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่สามารถคิดพื้นที่ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด
รวมกันได้ 47
ในพื้นที่ลุ่มน้้าอิงมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ้านวน 34 แห่ง พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ 4 แห่ง พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง และมีพื้นที่ชุ่มน้้าและ
ป่าชุ่มน้้าที่จัดการโดยชุมชน 19 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีป่าชุมชนที่มีการจัดการโดยชุมชน และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นพื้นทีป่ ่าชุมชนมีทั้งหมด 263 แห่ง โดยรวมมีพื้นที่ทั้งหมด 17,000 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา
คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของพื้นที่ลุ่มน้้าอิง
ตารางที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้้าอิง
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
14
15

พืน้ ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้้ายาวและป่าน้้าสวด
ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
ป่าขุนวังแปลงที่หนึ่ง
ป่าขุนวังแปลงที่สอง
ป่าแม่ต้า
ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา
ป่าแม่ร่องขุย
ป่าห้วยบงและป่าห้วยเคียน
ป่าแม่จุน
ป่าแม่ต้าและป่าแม่นาเรือ
ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้านและป่าแม่ใจ
ป่าแม่โขงฝั่งขวา
ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา
ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง
ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง
47

ขนาดพืน้ ที่
ไร่
1477500
294000
164234
191538
163625
98750
77687.5
34737
104062.5
148407
170625
100750
191250
169087
298828

ร้อยละของพืน้ ที่
ในลุม่ น้า้ อิง
32.26
6.42
3.59
4.18
3.57
2.16
1.70
0.76
2.27
3.24
3.73
2.20
4.18
3.69
6.52

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน). การด้าเนินการด้านการรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้้าและแบบจ้าลองน้้าท่วมน้้าแล้งลุ่มน้้าโขง. กรุงเทพฯ.
กุมภาพันธ์ 2555.

๕๑

ล้าดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ล้าดับ
1
2
3
4

พืน้ ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
ป่าดอยหลวง ป่าน้้ายาวและป่าน้้าซ้อ
ป่าน้้าแม่ปืมและป่าดงประดู่
ป่าดอยขมิ้นและป่าน้้าแหย่ง
ป่าดอยปุย
ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้้าพุง
ป่าแม่ลาวฝั่งขวา
ป่าสบกกฝั่งขวา
ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
ป่าแม่ยม
ป่าน้้าแวนและป่าห้วยไคร้
ป่าน้้าหงาวฝั่งซ้าย
ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาลและป่าห้วยไคร้
ป่าดอยม่อนปู่เมาและป่าดอยม่อนหินขาว
ป่าดอยทาและป่าดอยบ่อส้ม
ป่าน้้าม้าและป่าน้้าช้าง
ป่าน้้าเปื่อย ป่าน้้าหย่วน และป่าน้า้ ลาว
ป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก
ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
พืน้ ทีร่ วม
พืน้ ที่
อุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
พืน้ ทีร่ วม

ขนาดพืน้ ที่
ไร่
354563
132812
31000
10000
59912
93750
169437
265725
50000
1290200
86250
106250
132100
2700
20000
54453
323181
28125
75450
6970989
ขนาดพืน้ ที่
ไร่
176667.60
539323.00
219830.90
753028.53
1688850.03

ร้อยละของพืน้ ที่
ในลุม่ น้า้ อิง
7.74
2.90
0.68
0.22
1.31
2.05
3.70
5.80
1.09
28.17
1.88
2.32
2.88
0.06
0.44
1.19
7.06
0.61
1.65
152.21
ร้อยละของพืน้ ที่
ในลุม่ น้า้ อิง
3.86
11.78
4.80
16.44
36.88

๕๒

ล้าดับ
1
ล้าดับ
1
ล้าดับ
1
2
3
4
5
ล้าดับ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ล้าดับ

พืน้ ที่
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ
พืน้ ที่
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเวียงลอ
พืน้ ที่
ชุม่ น้า้ ในลุม่ น้า้ อิง
กว๊านพะเยา
หนองเล็งทราย
บ้านปากอิงใต้ หมู่ 16 ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 และ หมู่ 15 ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
บ้านทุง่ งิ้ว หมู่ 2 ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พืน้ ที่
ชุม่ น้า้ ในลุม่ น้า้ อิง
บ้านศรีดอนชัย หมู1่ 5 ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
บ้านศรีดอนชัย หมู่ 7 ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
บ้านตองเก้า หมู่ 9 ต้าบลครึ่ง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
บ้านม่วงชุม หมู่ 7 ต้าบลครึ่ง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
บ้านครึ่ง ใต้ หมู่ 2 ต้าบลครึ่ง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
บ้านซาววา หมู่ 3 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
บ้านบุญเรือง ม.1 2 5 8 10 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
บ้านแดนเมืองหมู่ 6 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
บ้านงามเมือง หมู่ 11 ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย
พืน้ ที่

ขนาดพืน้ ที่
ไร่
18108.83
ขนาดพืน้ ที่
ไร่
236739.46
ขนาดพืน้ ที่
ไร่
12034
7259
64
155
531
ขนาดพืน้ ที่
ไร่

ร้อยละของพืน้ ที่
ในลุม่ น้า้ อิง
0.40
ร้อยละของพืน้ ที่
ในลุม่ น้า้ อิง
5.17
ร้อยละของพืน้ ที่
ในลุม่ น้า้ อิง
0.26
0.16
0.00
0.00
0.01
ร้อยละของพืน้ ที่
ในลุม่ น้า้ อิง

300

0.01

250
500
500
242

0.01
0.01
0.01
0.01

700

0.02

3,706

0.08

300

0.01

172
ขนาดพืน้ ที่

0.00
ร้อยละของพืน้ ที่

๕๓

15
16
17
18
19

ชุม่ น้า้ ในลุม่ น้า้ อิง
บ้านน้้าแพร่ หมู1่ 4 ต้าบลยางฮอม อ้าเภอ ขุนตาล จังหวัด
เชียงราย
บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย
บ้านป่าบง หมู่ 1 ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
บ้านต้า หมู่ 10 ต้าบลต้า อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
บ้านชวา หมู่ 3 ต้าบลสันทรายงาม อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พืน้ ทีร่ วม

ภาพที่ ๒ พืน้ ที่ปา่ สงวนแห่งชาติในลุม่ น้า้ อิง

ไร่

ในลุม่ น้า้ อิง
30

0.00

138
229
528
400
28038

0.00
0.01
0.01
0.01
0.61

๕๔

๒.๖.๒ ประวัติศาสตร์ นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้้าอิง
สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้กล่าวถึงดินแดนที่เรียกว่าโยนก ในที่ราบลุ่มแม่น้าโขง เป็นถิ่นก้าเนิดของ
พวกญวน อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย มีที่ราบลุ่มกระจายอยู่ตามหุบเขามีแม่น้าส้าคัญที่ไหลผ่านได้แก่ แม่น้า
อิง แม่น้ากก แม่น้าลาว ไหลลงสู่น้าโขง48
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม กล่าวว่าจากต้านานความเป็นมาของแม่น้าอิงนั้น เริ่มตั้งแต่ช่วงที่ไหลออก
จากกว๊านพะเยาตอนปลายสุดของดอยด้วน วกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านที่ราบลุ่ม ๒ ฝั่งน้้าที่มีล้า
ห้วยหลายสายจากซอกเขาดอยด้วน เช่น ล้าน้้าแม่เหลือง หรือห้วยร่องปอที่ไหลมาจากดอยหม้อ และดอย
ลักล้านที่ไหลมาสมทบกับน้้าร่องช้างที่ไหลมาจากดอยภูนาง ผ่านบ้านดอกค้าใต้มาสมทบกันที่บ้านแม่อิง
อันเป็นบริเวณที่พญาง้าเมือง พญามังราย และพญาร่วงนั่งอิงกันในพิธีสาบานความเป็นมิตรระหว่างกัน
แม่น้าอิงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “แม่น้าสายตา”
จากบ้านแม่อิง แม่น้าไหลผ่านที่ราบลุ่มระหว่างดอยด้วนกับดอยแม่นะ และดอยกิ่วแก้วในเขต
อ้าเภอดอกค้าใต้ ขึ้นทางเหนือไปออกช่องเขาอันเป็นรอยต่อระหว่างดอยกิ่วแก้ว และดอยจิกจ้องเข้าสู่ที่
ราบลุ่มของอีกหุบเขาหนึ่ง ในอ้าเภอจุน มีล้าน้้าจุนไหลมารวม ณ บริเวณที่ตั้ง ของเวียงลอ อัน เป็นเมือง
ส้าคัญรองลงมาจากเมืองพะเยาของลุ่มน้้าอิง บริเวณที่ราบระหว่างเขาอันเป็นที่ตั้งของเวียงลอ มีความยาว
ตั้งแต่เขตอ้าเภอจุนไปจนถึงอ้าเภอเทิง เป็นที่ตั้งของเมืองเชียงค้า เมืองเทิง ก่อนที่แม่น้าอิงจะไหลขึ้นไป
ทางเหนือไปออกแม่น้าโขงในเขตเมืองเชียงของ อันเป็นเมืองปลายสุดของลุ่มน้้าอิง
พื้นที่ราบลุ่มและเหมืองฝายเป็นแหล่งที่เกิดบ้านเมือง และชุมชนสมัยล้านนา และสมัยหลังๆ
ลงมา แต่ชุมชนลัวะในวัฒนธรรมหินตั้งนั้น มีอยู่ในหุบเขาของเทือกเขาดอยด้วนที่มีน้าร่องปอไหลมาจาก
ดอยสักล้านทางเหนือ ตามเนินเขา และกิ่วเขาของดอยด้วนนี้ พบร่องรอยของเครื่องมือหิน หินแกะสลัก
และการตัดหิน การท้าครกหินหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณกิ่วหม้อต้อมซึ่งมีเป็นทางผ่านล้าน้้าร่องปอ
ผ่ านช่องเขาไปตามล้ าห้ ว ยร่ อ งเอนไปยั งบ้า นเอน ชุมชนโบราณที่พบเครื่อ งมื อหิ น หิ นแกะสลั ก และ
พระพุทธรูปหินทราย 49
บริเวณลุ่มน้้าอิงจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนใต้ของจังหวัดเชียงราย มีแม่น้าอิงเป็นแม่น้าสายหลักมีต้น
น้้าอยู่บนเทือกเขาเขตอ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านที่ราบเขตอ้าเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา แล้วไหลลงสู่กว๊านพะเยา (หนองเอี้ยง) ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา รอบๆกว๊านพะเยาเป็นที่
ราบลุ่ม มีล้าน้้าเล็ก ๆ หลายสายไหลลงมาสู่พื้นที่เพาะปลูก
ด้านเหนือกับด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกว๊านพะเยาเป็นเนินสูงลาดลงมาจากเทือกเขา
เหมาะส้าหรับก่อบ้านสร้างเมือง เพราะน้้าท่วมไม่ถึงและเป็นชัยภูมิที่ป้องกันข้าศึ กได้ดี จึงพบซากชุมชน
และเมืองโบราณหลายแห่ง เช่ น เวียงพะเยา เวียงปู่ล่าม เวียงแก้ว เวียงต๋อม เป็นต้น ด้านตะวันออกของ
48
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๕๗.

สุจิตต์ วงษ์เทศ, จังหวัดพะเยามาจากไหน, (กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์มติชน ๒๕๕๗), หน้า ๑๓๓.
ศรีศักร วัลลิโภดม, สร้างบ้านแปงเมือง, (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์มติชน ๒๕๖๐), หน้า ๔๘-๔๙ และ

๕๕

กว๊านเป็นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา พบซากเวียงลอ อยู่ในเขตอ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา เมืองนี้เป็นเมือง
โบราณที่มีแม่น้าอิงไหลผ่านกลางเมือง มีสถูปก่อด้วยอิฐ และพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยามากมาย
ต่อจากนั้นแม่น้าอิงไหลขึ้นไปทางเหนือผ่านอ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บริเวณนี้มีที่ราบลุ่ม
กว้างใหญ่ มีเวียงเทิงตั้งอยู่อยู่ริมพระธาตุจอมจ้อ ทางด้านตะวันตกมีพระธาตุจอมซิ่น ซึ่งเป็นสถูปเก่าแก่
บริเวณนี้มีน้าแม่อิงและแม่น้าอีกหลายสาขาที่ไหลมาจากเทือกเขาทางด้านตะวันออกที่กั้นเขตชายแดน
ไทย-ลาว มีชุมชนโบราณอีกแห่งหนนึ่งคือ เวียงเชียงค้า จะอยู่ในหุบเขาเล็ก ๆ ที่มีแม่น้าลาวเป็นล้าน้้า
สาขาของแม่น้าอิงไหลผ่าน จากเทือกเขาด้านใต้ไปลงแม่น้าอิงบริเวณใกล้กับเมืองเทิง
จากอ้าเภอเทิง แม่น้าอิงไหลขึ้นไปทางเหนือเป็นที่ราบลุ่มในหุบเขาที่แม่น้าอิงไหลผ่านลงไป
ออกแม่น้าโขงในเขตบ้านปากอิง เหนือบริเวณปากอิงไปตามแม่น้าโขง ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ
เมืองเชียงของ เป็นชุมชนรู ปกลมรี มีคูน้าและก้าแพงดินล้อมรอบ ตั้งอยู่ ริมแม่น้าโขง เมืองเชียงของเป็น
เมืองปลายสุดของลุ่มน้้าอิง วัดบางแห่งมีพระพุทธรูปหินทรายแบบเดียวกับพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา 50
๒.๖.๓ สถานการณ์ปัญหาและการพัฒนาในลุ่มน้้าอิง
สถานการณ์ปัญหาและการพัฒนาในลุ่มน้้าอิง ได้มีพัฒนาการของการพัฒนาที่ส้าคัญมาตั้งแต่
การสัมปทานท้าไม้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการก่อสร้างประตูระบายน้้ากั้นแม่น้าอิงในปีพ.ศ.
๒๔๘๒ การก่อสร้างระบบชลประทาน (ฝายคอนกรีต) การขุดลอกหนองน้้า การพัฒนาแหล่งน้้า เพื่ อ
การเกษตร เช่น โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย อ้าเภอแม่ใจ โครงการพัฒนาหนองขวาง อ้าเภอภูกามยาว
โครงการขุดลอกกว๊านพะเยา โครงการขุดลอกแม่น้าอิง เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้สรุปสถานการณ์
ปัญหาและการพัฒนาให้มีความเป็นปัจจุบัน รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) สภาวะภัยแล้ง
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เกิดสภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงในลุ่มน้้าอิง ส่งผลให้ กว๊านพะเยา และ
แม่น้าอิงแห้งลง เนื่องมาจากฝนตกปริมาณน้อย และเกิดฝนทิ้งช่วง ท้าให้ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ าใน
จังหวัดพะเยามีปริมาณน้้ าน้อย ซึ่งปริมาณน้้าที่วัดได้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ปริมาณน้้าในกว๊าน
พะเยา มีความจุเพียง 47.93% ปริมาณน้้าอ่างเก็บน้้าแม่ต้า มีความจุ 52.14% และปริมาณน้้าในอ่าง
เก็บน้้าแม่ปืม มีความจุ 16.60% ท้าให้ในปีนี้ชาวนาและชาวสวนในลุ่มน้้าอิงขาดแคลนน้้าในการท้าการ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการท้านาปรัง ในปีนี้มีจ้านวนชาวนาที่ท้านาปรังมีจ้านวนน้อยลง หรือบางพื้นที่ไม่
สามารถท้านาปรังได้เลย
นอกจากนี้การสร้างเขื่อนน้้าโขงในประเทศจีนยังส่งผลกระทบต่อการขึ้ นลงของปริมาณน้้าใน
แม่น้าโขง ท้าให้ในช่วงสามปีให้หลังมานี้ปริมาณน้้าโขงหนุนเข้ามาในน้้าอิงมีปริมาณน้อย ท้าให้พื้นที่ป่าชุ่ม
น้้าในลุ่มน้้าอิงไม่เกิดน้้าท่วม น้้าไม่หลาก และน้้าไม่ไหลเข้าสู่หนอง ท้าให้ปริมาณน้้าในหนองมีน้อย และ
50 สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, วังสงวนในลุม
่ น้า้ อิง

: การจัดการเขตอนุรกั ษ์พันธุป์ ลาโดยชุมชนท้องถิน่ เพือ่
ฟืน้ ฟูระบบนิเวศลุม่ น้า้ และวิถชี วี ติ ชุมชนลุม่ น้า้ อิง, (เชียงใหม่ : หจก.วนิดาการพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๔ .

๕๖

ปลาจากน้้าโขงและน้้าอิง ไม่ว่ายเข้าไปสู่หนอง ท้าให้ชาวบ้านมีรายได้จากปลาลดลง ปริมาณน้้าในหนองมี
น้อยท้าให้ไม่สามารถน้าไปใช้ท้าการเกษตรได้
๒) การแพร่กระจายของสาหร่ายพิษที่กว๊านพะเยา
สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งท้าให้ปริมาณน้้าในกว๊านพะเยามีปริมาณน้อย ท้าให้สาหร่ายสี
เขียวแกมน้้าเงินที่มีพิษเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (toxic cyanobacterial bloom) ซึ่งสาหร่ายนี้จะสร้าง
พิษที่มีชื่อว่า ไมโครซิสติน (microcystins) โดยพิษจากสาหร่ายนี้จะก่อให้เกิดผลต่อระบบประสาทท้าให้
กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีฤทธิ์ที่มีผลต่อตับส่งผลให้เกิด มะเร็งตับได้ หากสัมผัสกับน้้าที่มีพิษของสาหร่ายชนิดนี้
จะท้าให้เกิดอาการแพ้ แสบ คัน ระคายเคือง หากเข้าตาอาจท้าให้ตาอักเสบ หากมีการปนเปื้อนเข้าไปใน
น้้าดื่มในปริมาณมากจะท้าอันตรายต่อตับ ก่อให้เกิดเนื้องอก และตับล้มเหลว หรือเป็นมะเร็งได้ สาเหตุ
ของการเกิดสาหร่ายบลูมในกว๊านพะเยามีสาเหตุมาจากปริมาณน้้าน้อยและปริมาณของเสียที่ถูกปล่อยลง
ในน้้าจ้านวนมาก โดยเฉพาะฟอสเฟต ที่เป็นอาหารของสาหร่ายท้าให้สาหร่ายเจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวน
อย่างรวดเร็ว 51
๓) ปัญหาคุณภาพน้้ากว๊านพะเยาและแม่น้าอิง
จากการตรวจคุณภาพแหล่งน้้าผิวดินโดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง ปี 2559
พบว่า กว๊านพะเยาและแม่น้าอิงอยู่ในเกณฑ์ “เสื่อมโทรม” เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้้าจัดเป็น
แหล่งน้้าประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทสามารถใช้ประโยชน์เพื่ อการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไป
ก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม
กว๊านพะเยามีค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์ส าร (BOD) ร้อยละ 58.62 การปนเปื้อนของ
แอมโมเนีย (NH3) ร้อยละ 41.38 โดยช่วงบริเวณที่ติดกับชุมชนที่หนาแน่ นคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมมาก
เกือบตลอดทั้งปี เนื่องมาจากปริมาณน้้าในกว๊านพะเยามีน้อย และมีการปล่อยน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าโดยไม่
ผ่านการบ้าบัด ส่วนบริเวณอื่นคุณภาพน้้าอยู่ในช่วงเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ซึ่งพบปัญหาในช่วงที่ม
ปริมาณน้้าน้อย ท้าให้น้าไม่หมุนเวียนเกิดการเน่าเสียและการทับถมของซากพืชที่อยู่ในแหล่งน้้า
แม่น้าอิงมีค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BOD) ร้อยละ 40 การปนเปื้อนของแอมโมเนีย
(NH3) ร้อยละ 40 มีการปนเปื้อนของฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) ร้อยละ 20 โดยเฉพาะบริเวณที่มี
ปริมาณน้้าน้อยหรือไม่มีน้าไหลในช่วงฤดูแล่ง และไหลฝ่านพื้นที่เกษตรกรรมและเขตชุมชน คุณภาพน้้าอยู่
ในช่วงพอใช้ถึงเสื่อมโทรมมาก 52
51 โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งเครื อข่ า ยและหน่ ว ยงานท้ องถิ่ น เพื่ อการจั ด การลุ่ ม น้้ า อิ ง อย่ า งยั่ งยื น ,

เอกสารประกอบประชุมใหญ่สมาชิกสภาประชาชนลุ่มน้า้ อิง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
เคเอ็ม อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, (เอกสารอัดส้าเนา).
52 ส้ า นั ก งานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้ า ปาง กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม, รายงานผลการ
ด้าเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน ประจ้าปี 2559 (ล้าปาง พะเยา แพร่ และสุโขทัย), 2559.
(เอกสารอัดส้าเนา).
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๔) นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้ นที่อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ที่ส้าคัญเพื่อ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ก้า หนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวมทั้ง หมด 10
พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย กาญจนบุรี และนราธิวาส โดย
รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมด้านต่างๆ ท้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้สิทธิประโยชน์
ทั้งในรูปแบบภาษีและไม่ใช่ภาษี ตั้ งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และมาตรการอ้านวยความสะดวกด้านอื่นๆ
นอกจากนั้นนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวที่สามารถเข้ามาท้างานในโครงการได้
นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการสนับสนุน การจัดหาพื้นที่ให้เช่าในการลงทุนประกอบการ
ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ้านวน
มาก 2) อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน 3) ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องตั้ ง
คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าส่งต่อไปจ้าหน่ายประเทศเพื่อนบ้าน 4) ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว
และบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับ การขยายตัวชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย คือ 1 ใน 10 พื้นที่ประกาศก้าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 มี
ค้าสั่งประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 21 ต้าบล 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอแม่สาย
อ้าเภอเชียงแสน และอ้าเภอเชียงของ ซึ่งตามประกาศดังกล่าวในส่วนของอ้าเภอเชียงของคลอบคลุมพื้นที่
7 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลครึ่ง บุญเรือง ริมโขง เวียง ศรีดอนชัย สถาน และห้วยซ้อ ด้วยศักยภาพพื้นที่ของ
อ้าเภอเชียงของ ตามบทบาทของพื้นที่ ประตูการค้าสู่จีนตะวันออก เส้นทางท่องเที่ยวหลวงพระบาง พื้นที่
เชียงของจึงถูกวางเรื่องการค้าการท่องเที่ยว ศูนย์ขนส่งต่อเนื่อง พื้นที่ศูนย์โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม เป็น
ต้น ซึ่งจากการวางแผนจะมีกลุ่มกิจการเป้าหมายที่สามารถลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได้แก่ 1)
อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 2) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 3) กิจการโลจิ
สติกส์ 4) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 5) การผลิตยา 6) การผลิตเครื่องมือแพทย์ 7) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 8) การผลิตเครื่องเรือน 9) อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ และ
10) การผลิตพลาสติก
ธุรกิจที่จะลงทุนในพื้นที่ สิ่งที่ส้าคัญอันดับแรก คือการจัดหาที่ดินในการรองรับกิจกรรมต่างๆที่
จะเกิดขึ้นภายใต้นโยบายดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลได้มีแผนการจัดการโดยมอบหมายให้ กรมธนารักษ์จั ดให้
หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชนเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนา ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าคณะกรรมการ
ก้าหนด จากการพิจาณาในพื้นที่อ้าเภอเชียงของ ได้มีการเสนอที่ดินพื้นที่ชุ่มน้้า ริมแม่น้าอิงที่จะรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจเชียงของ คือ พื้นที่สาธารณะต้าบลบุญเรือง และต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชีย งราย อ้าเภอเชีย งของ จั งหวัดเชียงราย ถูกประกาศให้ เป็นเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
เนื่องจากเป็นมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบจากระบบคมนาคมขนส่ง เครือข่าย Logistic เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางบก ทางน้้า ท้าให้มีแผนยุทธศาสตร์ของเชียงของ เป็น “เชียงของ Logistic
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Hub” เมืองโลจิสติกส์ และบริการการขนส่ง และมีแนวโน้มในการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ท้าให้ทาง
จังหวัดเชียงรายได้จัดหาพื้นที่ในการสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งพื้ นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่สาธารณะ
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พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในลุ่มน้้าอิง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้้าที่ชาวบ้านอนุรักษ์และมีการ
ใช้ประโยชน์ โดยป่าชุ่มน้้าบ้านบุญเรืองถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่รัฐเตรียมเข้ามาพัฒนา แบ่งเป็น
สองส่วน คือ นิคมอุตสาหกรรมประมาณ 1,800 ไร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ป่าผืนใหญ่ที่สุดในลุ่มน้้าอิง (3,021 ไร่) จะต้องถูกเพิกถอนจากสถานะพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ตามกระทรวงมหาดไทยประกาศไว้ในปี 2510 ซึ่งพื้นที่ป่าชุ่มน้้าบ้านบุญเรืองเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้้าที่อุดม
สมบูรณ์ จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า พื้นที่พบต้นไม้ทุกชั้นความโต โดยมีความหนาแน่น 122 ต้นต่อไร่
มีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนได้มากกว่า 26 ตันต่อไร่ พบสัตว์ป่าที่ส้าคัญได้แก่ เสือปลา ซึ่งเป็นสัตว์ที่
ใกล้สูญพันธุ์ที่ขึ้นบัญชีแดงของสหภาพ (IUCN red lists) นาก และชะมดแผงหางปล้อง เป็นต้น นอกจากนี้
ป่าชุ่มน้้าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษามานานหลายชั่วอายุคน จน
ปัจจุบันชุมชนร่วมกันจัดการในรูปแบบป่าชุมชนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ มีกฎระเบียบในการดูแลรักษา
เมื่อป่าชุ่มน้้าบุญเรืองถูกประกาศเป็นพื้นที่เป้าหมายชาวบ้านพยายามปกป้องและเรียกร้องสิทธิ์ในการดูแล
รักษาป่า ปัจจุบันทางจังหวัดได้เปลี่ยนเป้าหมายพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เป็นบริเวณบ้านทุ่งอ่าง และ
บ้านทุ่งงิ้ว ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ พื้นที่ 500 ไร่
๕) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า้
มีเป้าประสงค์ จัดหาน้้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน
เมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ ซึ่งแผนการจัดหาน้้าให้พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษได้ก้าหนดไว้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต(เกษตรและอุตสาหกรรม)
โดยแบ่งเป้าหมายเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2558 ถึง ปี
2569 ตามล้ าดับ ตามแผนการจั ดหาน้้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒ นาใหม่
ระยะสั้ น ศึกษาเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อจั ดหาน้้ารองรับ การพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ ระยะที่ 1 (5
จังหวัด) ระยะกลาง ด้าเนินการจัดหาน้้าตามผลการศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (5 จังหวัด)
และด้าเนินการศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อจัดหาน้้ารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (5
จังหวัด) ระยะยาวจัดหาแหล่งน้้ารองรับนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
๖) นโยบายโครงข่ายทางถนนสนับสนุนสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่ งที่ 4
หลังการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบทได้วางแผนขยายถนนเพื่อเชื่อมและรองรับการขนส่งทางถนนในพื้นที่จังหวัด
53

ส้าเนา).

ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, คูม่ ือการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๒๕๕๘. (เอกสารอัด
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เชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายเส้นทาง เช่น ทางหลวง 1020 เชียงราย-เชียงของ ทางหลวง
1021ดอกค้าใต้-เทิง ถนนสาย 1152 เชียงราย-เชียงของ และสายแยกทางหลวง 1020บ้านกิ่วแก้ว –
อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย – อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขอตั้งสถาบันอุดมศึกษารูปแบบวิทยาเขต วิทยาลัยธุรกิจเกษตร
นานาชาติ แม่โจ้-เชียงของ จัดการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาในประเทศลุ่มน้้าโขงและจีนตอนใต้ และสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการค้า การ
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยขอใช้พื้นที่สาธารณะต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จ้านวน 1,266 ไร่
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษานานาชาติ บน
พื้นที่ 300 ไร่ เป็นแห่งแรกของประเทศที่อ้าเภอเชียงของ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องการดึง
นักศึกษา 6 ประเทศลุ่มน้้าโขง ล่าสุดได้ขอใช้พื้นที่เตรียมจัดสร้างมหาวิทยาลัยที่บ้านหลวง หมู่ 4 ต้าบล
ครึ่ง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 300 ไร่ โดยอยู่ในขั้นตอนส้ารวจและขออนุญาตใช้สถานที่
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าชุมชน
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โครงการจัดตั้งสาขาวิทยาเขต ในพื้นที่บ้านทุ่งอ่าง และบ้าน
ทุ่งงิ้ว ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๘) นโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ : การเช่าที่ปลูกกล้วยหอมของนายทุนชาวจีน
กลุ่มทุนจากประเทศจีนได้เข้ามาลงทุนในแขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อปลูก
กล้วยหอมโดยเช่าที่ดินจากชาวบ้านปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งกลับไปขายที่ประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามการ
ปลูกกล้วยหอมของจีนนั้นได้ใช้ปุ๋ยและสารเคมีมากเกินขนาด ท้าให้สารเคมีได้รั่วไหลลงสู่แม่น้า ท้าให้
ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสารเคมี ทางการเมืองห้วยทรายจึงได้ออกกฏหมายห้ามปลูกกล้วยหอม ท้าให้
กลุ่มทุนจีนได้เคลื่อนย้ายไปยังแขวงอุดมไซย และเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยบริเวณอ้าเภอขุนตาล อ้าเภอ
พญาเม็งราย และอ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขณะนี้ได้มีการเช่าพื้นที่เพื่อท้าการปลูกกล้วยหอมจากจีน 54
ปี 2558 มีการเข้ามาลงทุนปลูกและท้าการค้ากล้วยหอมของกลุ่มทุนจีนในพื้นที่ อ้าเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 2,750 ไร่ โดยเป็นการปลูกกล้วยหอมเขียวเชิงเดี่ยว ใน
พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ เ พื่ อ ส่ ง ออก โดยบริ ษั ท หงต๋ า อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ประเทศไทย จ้ า กั ด (Hongtar
International Thailand) เป็ น บริ ษั ท เอกชนชาวจี น จดทะเบี ย นเมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558
ส้านักงานตั้งอยู่ที่ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ท้าธุรกิจประเภทประกอบกิจการค้า ผัก และ
ผลไม้ และร้านขายปลีกผักและผลไม้ มีชื่อผู้ด้าเนินการ 3 ราย ประกอบด้วยคนไทย 2 ราย และชาวจีน 1
ราย โดยมีผู้จัดการ และหัวหน้าคนงานเป็นคนไทย
54

เอกสารประกอบการจัดงานมหกรรมแม่นา้ อิง (Ing Forum) เวทีประชาสังคมเพือ่ ทรัพยากรลุม่ น้า้ อิง
โดยสภาประชาชนลุม่ น้า้ อิงและเครือข่าย, วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโคมค้า อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. หน้า
๑๔-๑๗. (เอกสารอัดส้าเนา).

๖๐

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ห้างหุ้นส่วนพญาเม็งรายการเกษตร จ้ากัด ประกอบกิจการปลู ก
กล้วย มะละกอ ที่อยู่ 68 หมู่ที่ 1 ต้าบลเม็งราย อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เข้ารับช่วงต่อจาก
บริษัทหงต๋าอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจ้ากัดที่แจ้ งเลิกกิจการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
บริษัทชินเชี่ยงอินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เป็นผู้ส่งออกไปเมืองฉง
ชิ่งประเทศจีน นอกจากพื้นที่สวนกล้วยในอ้าเภอพญาเม็งราย จ้านวน 2,750 ไร่ แล้ว ปัจจุบันมีการขยาย
พื้นที่ไปยังพื้นที่ริมแม่น้าอิง ในอ้าเภอจุน และอ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา โดยมีเป้าหมายการปลูกกล้วย
หอมเขียว อีก 2,000 ไร่
ข้อกังวลของชาวบ้านลุ่มน้้าอิง คือ 1) การแย่งใช้น้าแม่น้าอิงในการปลูกกล้วยหอมเขียว ซึ่ง
1 ต้นใช้น้า 17-20 ลิตรต่อวัน ในพื้นที่ 2,750 ไร่ จะมีการปลูกกล้วยหอมเขียว ประมาณ 800,000
ต้น จะมีความต้องการใช้น้าสูงถึง 6-8 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี นอกจากนั้นการใช้น้าเพื่อแช่สารเคมีใน
การบรรจุภัณฑ์ โดยผลผลิต 1 ตันจะใช้น้า 100 เท่า ที่ส้าคัญปัจจุบันยังไม่มีมาตรการ และหน่วยงาน
ใดๆ เข้าไปควบคุมการใช้น้าโดยตรงจากการสูบจากแม่น้าอิง และน้้าใต้ดินจากการขุดเจาะบ่อบาดาล จึง
เป็นการใช้น้าอย่างมหาศาลจากแม่น้าอิงซึ่งเป็นการใช้น้า สิทธิเกินส่วน ตามที่ควรจะมีสิทธิการใช้น้าของ
เกษตรกรชาวบ้านทั่วไปในลุ่มน้้าอิง 2) การใช้สารเคมีในสวนกล้วย การผลิตกล้วยดังกล่าวต้องใช้สารเคมี
ก้าจัดศัตรูพืชในปริ มาณมาก ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของดินและน้้าในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง
ผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรหรือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและการใช้สารเคมีหลังการเก็บเกี่ยวก่อ น
ส่งออกไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตามพบว่า ในปี ๒๕๕๙ กลุ่มทุนจีนได้ขยายพื้นที่ปลูกเข้ามาในลุ่มน้้าอิง
ตอนกลางบริเวณบ้านปางมดแดง ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา เริ่มจาก 100 ไร่ ซึ่งคาด
ว่าจะเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่นั้น ได้ท้าให้ชาวบ้านปางมดแดงเกิดข้อกังวลใจต่อปัญหาการแย่งชิงน้้าในแม่น้าอิง
๙) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้า บ้านแก่นเจริญ ต้าบลห้วยซ้อ อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 20 บ้านแก่นเจริญ ต้าบลห้วยซ้อ อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้้ากั้นล้าน้้าอิง โดยก่อสร้างบนช่องลัดน้้าก่อนแล้วจึงขุดช่องลัด
น้้าเชื่อมกับล้าน้้าอิงประตูระบายน้้าประกอบไปด้วยบานระบายโค้งจ้านวน 5 บานแต่ละบานกว้าง 12.5
เมตร สูง 6 เมตร เก็บกักน้้าได้เป็นระยะทาง 38.3 กิโลเมตร ความจุเก็บกักน้้าทั้งหมด 8.36 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ส่งน้้าให้พื้นที่ชลประทานของสถานีสูบน้้าปัจจุบัน 6 สถานี คือ สถานีสูบน้้าบ้านน้้าแพร่
บ้านสันตับตอง บ้านซ้อ บ้านบุญเรือง 3 บ้านบุญเรือง 2 บ้านบุญเรือง 4 และสถานีสูบน้้าที่จะก่อสร้าง
ใหม่อีก 4 สถานี คือ บ้านแม่ต้า บ้านทุ่งศรีเกิด บ้านต้นปล้องและบ้านซาววา
การก่อสร้างประตูระบายน้้าล้นแก่นเจริญ ไม่กระทบกับพื้นที่ท้ากินของราษฎรบริเวณหัวงาน
ปตร.แต่จะกระทบกับพื้นที่สาธารณะของชุมชน (ป่าชุมชน) ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 252 ไร่ นอกจากนี้
อาจมีพื้นที่ท้ากินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างคันกั้นน้้าริมสองฝั่งของล้าน้้าอิงในบางช่วงที่
ระดับตลิ่งล้าน้้าต่้าเพื่อเก็บกักน้้า คิดเป็นระยะทางประมาณ 40.13 กิโลเมตร ในส่วนของการพัฒนาน
ระบบชลประทานใหม่จะท้าให้มีการสูญ เสียพื้นที่ท้ากินของราษฎรที่จะน้ามาสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า

๖๑

การวางท่อส่งน้้า บ่อพักน้้า และคลองส่งน้้าดาดคอนกรีต โดยราษฎรจะร่วมกันอุทิศที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
ระบบชลประทานดังกล่าว
พื้นที่โครงการนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชุ่มน้้าในเขตต้าบลห้วยซ้อติดกับแม่น้าอิง ซึ่ งพื้นที่ดังกล่าว
ส้านักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก) ได้ท้าหนังสือรับรองและกันพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อ
การอนุรักษ์ไว้เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว ตามหนังสือที่ราษฎรบ้านซาววา หมู่ 3 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ยื่นไปขออนุรักษ์ที่ดินป่ าสาธารณะประโยชน์ป่าดอยหลวงป่าน้้ายาวและป่า
น้้าซ้อ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2537 55
๑๐) โครงการเพื่อความมัน่ คง พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ในพืน้ ทีว่ น
อุทยานพญาพิภกั ดิ์ ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เนื่ อ งด้ ว ยดอยพญาพิ ภั ก ดิ์ เขตวนอุ ท ยานพญาพิ ภั ก ดิ์ เนื้ อ ที่ 3,750 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ท าง
ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อปี 2503 เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ มีผู้เข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย (พคท.) ต่อสู้กับรัฐบาล โดย พคท.ตั้งกองก้าลังที่บ้านราษฎร์ภักดี (ห้วยเซงเม้ง) เรียกว่าเขต
งานที่ 8 ดอยยาว ดอยผาหม่น ทหารไทยได้ตั้งฐานที่มั่นชื่อ ค่ายเมงกาโต ซึ่งมาจากชื่อหน่วยต่างๆ ที่ไป
ร่วมกันปฏิบัติการในพื้นที่ คือ ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ และค่ายสุรศักดิ์
มนตรี (เจิม แสงชูโต) จ.ล้าปาง วันที่ 8 พ.ค. 2510 ถือเป็นวันปืนแตกที่มีการยิงต่อสู้กัน จากนั้นก็มีการสู้
รบกันยาวนาน 4 ปี 9 เดือน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ้านวนมาก ต่อมาในปี 2521 รัฐบาลไทยมีนโยบาย
ด้านการเมืองน้าการทหาร ตามค้าสั่งที่ 66/2523 ท้าให้ผู้มีความแตกแยกทางความคิดเข้าร่วมพัฒนา
ชาติไทย
เมื่ อ วั น ที่ 27 ก.พ. 2525 พระบาทสมเด็ จ พร ะเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมทหารและราษฎร ณ บ้านพญาพิภักดิ์
รวมทั้งประทับรอยพระบาทลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์ เพื่อเป็น มิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎร หลังจาก
นั้นเหตุการณ์การต่อสู้ได้ยุติและสงบลงจนถึงวันนี้
จากความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว พร้อมทั้ง ทางฝ่ายปกครองของอ้าเภอขุนตาล ได้
พบว่ามีการอพยพเข้าไปของกลุ่มคนเข้าไปแผ้วถางและกันพื้นที่รวมทั้งสร้างบ้านพักกลางเขตป่าดังกล่าว
ดังนั้น พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 จึงมีด้าริจะปรับภูมิทัศน์ให้วนอุทยานพญาพิภักดิ์มีความ
สวยงามและสมพระเกียรติ รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของวีรบุรุษทหารไทยที่
เสียสละเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทย รวมทั้งให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ และคุ้มครองพื้นที่ป่าไม่ให้ถูกบุกรุกท้าลาย ซึ่งได้อนุมัติให้ด้าเนินโครงการ และส่ง
55 สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต

,ป่าชุ่มน้้าในลุม่ น้้าอิงตอนล่างและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น , (เชียงใหม่ :

หจก.วนิดาการพิมพ์, ๒๕๖๐), หน้า ๗๑-๗๗.

๖๒

หนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในฐานะดูแลพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ ด้วยแล้ว โดยมี
หน่วยงานหลัก คือ กองพลทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ จ.เชียงราย มีหน่วยขึ้นตรง คือ ร.17 พัน.3 ในพระองค์
ฯ จังหวัดทหารบกเชียงราย ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส้านักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตลอดจนทุกภาคส่วนเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ระยะเวลาด้าเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 1 ปี คือ ปี 2558 ระยะกลาง 2
ปี ตั้งแต่ปี 2559-2560 และระยะยาวประมาณ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 โดยจะมีการสร้างอาคาร
และสถานที่ประดิษฐานรอยพระบาท สร้างฐานทหารจ้าลอง รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่เคยอยู่ช่ว ง
ประวัติศาสตร์ สร้างอาคารน้าเสนอเรื่องราวโดยมัลติมีเดีย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่า สร้างฝาย สร้างจุด
กางเต็นท์ จุดจอดรถ ปรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบน้้า ซึ่งในการด้าเนินการทางแม่ทัพภาคที่ 3
ให้ดูตัวอย่างของหอฝิ่น หอบันดาลใจที่ดอยตุงเป็นต้นแบบด้วย พื้นที่ดอยพญาพิภักดิ์ถือว่าอยู่ในโซน
เดียวกับภูชี้ฟ้า ผาตั้ง แต่เป็นพื้นที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ครบถ้วน ถือว่ามีศักยภาพ และมีความ
เหมาะสมในการส่ ง เสริ ม ตามโครงการดั ง กล่ า ว ซึ่ ง การพั ฒ นาจะท้ า ให้ ป ระชาชนรู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ประวัติศาสตร์ พระบารมี ความเสียสละของทหารหาญ และประชาชนในอดีต รวมทั้งจะท้าให้เกิดสถานที่
ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าด้วย56
๑๑) นโยบายขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กล่าวถึงนโยบาย ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการ
บุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท้าลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคย
อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกท้า ลายหรือน้าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่
ชอบด้วย กฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาล
จึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ที่จัดท้าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในปี พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
โดยน้ามาเป็นแนวทางในการจัดท้ายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ โดยให้มีความสอดคล้องกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้ความส้า คัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท้าแนวเขต
ที่ดิน ของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน้า ระบบ
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ผู้จัดการออนไลน์ “มทภ.3 สั่งพัฒนา “ดอยพญาพิภักดิ์” ชูพระบารมีปกเกล้าฯ เขตงาน 8” วันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/Local/viewnews.aspx?NewsID=9580000019570.
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐.

๖๓

สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐาน ในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้้า และพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส้า คัญ
เชิงนิเวศ ก้า หนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิ งเขาให้เป็นพื้นที่ ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัย
พิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
เพื่ อ ลดแรงกดดั น ในการตั ด ไม้ จ ากป่ า ธรรมชาติ รวมทั้ ง ผลั ก ดั น แนวทางการประเมิ น มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและ การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบ
นิเวศ โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น57
ในส่วนของลุ่มน้้าอิง ได้มีการขยายพื้นที่ป่าอนุรั กษ์ จ้านวน ๓ พื้นที่ ได้แก่ ๑) การขยายเขต
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ในเขตป่าดอยยาว ตั้งแต่อ้าเภอขุนตาน อ้าเภอเชียงของ และอ้าเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ๒) การขยายเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง เขตอ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ ๓) การ
ขยายเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เขตอ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช ได้มีค้าสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้าหน้าที่หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติ (เตรียมการ) ท้าหน้าที่ควบคุม
พื้นที่เตรียมการขยายเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแล ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ และ
ลักลอบท้าลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลบริเวณพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย มี
ขั้นตอนดังนี้
๑. ส้ารวจพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ และมีค่า ตลอดจน
มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือมีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ เหมาะสมที่จะก้าหนดเป็นอุ ทยานแห่งชาติ โดยใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม ตรวจสอบร่องรอยการท้ากิน ที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์พื้นที่ของประชาชน พร้อมทั้ง
ประสานงานหน่วยงานของกรมป่าไม้ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่ามีการทับซ้อนกับพื้นที่กรมป่าไม้อนุญ าตให้
หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งข้ อมูลอื่นๆ ที่จ้าเป็นเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมใน
การก้าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ
๒. ก้าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ หรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ
ผู้น้าชุมชน ราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดท้าแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติ ขนาดมาตราส่วน 1:50,000
พร้อมระบุพกิ ัดแนวเขต
๓. น้าเรื่องก้าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเข้าที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และน้ า เรื่ อ งเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ประจ้าจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบ
๔. รายงานผลการส้ารวจ และผลการด้าเนินงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน จนกว่าจะด้าเนินการส้ารวจแล้วเสร็จ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559-2564, มปป.
หน้า ๑-๒. (เอกสารอัดส้าเนา).

๖๔

๕. เมื่อด้าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้จัดท้ารายงานผลการส้ารวจพื้น ที่ฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมภาพประกอบส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 58
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ลง
พื้นที่แต่ละแห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละชุมชน ส้ารวจขอบเขตพื้นการใช้ประโยชน์ในชุมชน และกั้น
เขตอุ ท ยาน การท้ า แผนที่ 1:50,000 ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ มี เ ขตพื้ น ที่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ ที่ จ ะขยายเขตอุ ท ยาน
แห่งชาติ
๑๒) การตั้งโรงงานรับซื้อยางพาราของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ากัด - มหาชน ศูนย์ซอื้
อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ากัด (มหาชน) จั ดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และในปัจจุบันถือ
ว่าเป็น ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้อยละ 12 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการด้าเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การ
ปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างธรรมชาติ เ ป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของกลุ่ ม บริ ษั ท ศรี ต รั ง ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น เรามี
ผลิตภัณฑ์ยางขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่
ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้้ายางข้น ด้วยก้าลังการผลิตกว่า 2.4 ล้านตันต่อปี จากจ้านวนโรงงานรวม
35 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศ
ไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศเมียนมาร์ ด้วย ส้าหรับธุรกิจปลายน้้า บริษัท ศรีตรังโกลฟส์
(ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทศรีตรังฯ ซึ่งผลิตถุงมือยางทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทยและติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจต้นน้้า
ด้วยการลงทุนในสวนยางพาราขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่ส้าหรับปลูกยางพาราประมาณ 50,000 ไร่
ในหลายจังหวัดของประเทศไทย มีส้านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีส้านักงาน
สาขาหลายแห่งทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 59
ส้าหรับกลุ่มบริษัทศรีตรัง ได้มาตั้งศูนย์รับซื้อยางพาราในเขตพื้นที่บ้านทุ่งงิ้ว -บ้านชมพู ต้าบล
ยาง ฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐ พื้นที่เดิมเป็นบ่อทรายติดริม
แม่น้าอิงของอดีตก้านันต้าบลยางฮอม การเข้ามาตั้งบริษัทรับซื้อน้้ายางพารา ได้ส่งกลิ่นเหม็นและน้้าเสีย
เกิดผลกระทบต่อที่นาที่สวนของชาวบ้านในชุมชน
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , ค้าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๓๘๕/
๒๕๖๐ เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐, (เอกสารอัดส้าเนา).
59 ประวั ติ บ ริ ษั ท ศรี ต รั ง แอโกรอิ น ดั ส ทรี จ้ า กั ด , สื บ ค้ น จาก https://www.sritranggroup.com/th
/about/company-profile, เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐.

๖๕

“โรงงานยางพาราศรีตรัง บ้านชมพูใต้ ต้าบลยางฮอม ชาวบ้านแจ้งมาว่าน้้าในหนองใกล้ๆ เป็น
สีด้าคล้ายกับน้้าในคลองแสนแสบ โรงงานได้ขุดดินท้าเป็นเนินสูง ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
เพราะน้้าเสียจากโรงงานได้ไหลเข้าสู่ที่นาที่สวนของชาวบ้าน และมีกลิ่นเหม็น” 60
๑๓) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้บูรณาการร่วมกัน ในรูปแบบประชารัฐในการพัฒนากว๊านพะเยา เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และเก็บกัก
น้้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้ างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ จ้านวน 500 ล้านบาท ที่ประชุม
คณะรั ฐ มนตรี (27 มิ. ย.๖๐) ได้เห็ นชอบตามที่ นายสมคิด จาตุรศรีพิทั ก ษ์ รองนายกรั ฐ มนตรี ด้ า น
เศรษฐกิจ ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง เสนออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่จะใช้ด้าเนินงานใน
การพัฒนากว๊านพะเยา วงเงิน 347,074,600 บาท
งบประมาณดังกล่าวจะใช้ในการขุดลอกกว๊านพะเยา และสร้างประตูกั้นน้้าของกว๊านพะเยา
โดยเป็นประตูพับได้ สูงขึ้นจากเขื่อนกั้นล้าน้้าอิงเดิมประมาณ ๑ เมตร ทางโครงการชลประทานพะเยา
คาดว่าจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเกือบ ๑ เท่าตัว จากเดิมที่เก็บกักได้ ๓๓-๓๔ ล้านลบ.ม.
เมื่อมีประตูพับคาดว่าจะสามารถกักเก็บน้้าได้มากขึ้นถึง ๕๐-๖๐ ล้านลบ.ม. จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าในฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังมีการท้ากิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการพัฒนา
กว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าในกว๊านพะเยา โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้ าจืด
พะเยาเขต 1 โดยมีการปล่อยปลาลงในกว๊านพะเยาตามชุมชน และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในกว๊านพะเยา
กิจกรรมจัดท้าเรื่องเล่ากว๊านพะเยาและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกว๊านพะเยาด้วยเทคโนโลยี โดย
ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 61
โดยสรุปโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๖ กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้้าในกว๊านพะเยา ได้แก่ ขุดลอกตะกอนดินในกว๊าน
พะเยา ด้าเนิ น งานโดยส้ านั กงานประมงจั งหวัด พะเยา และการก่อสร้า งประตูร ะบายน้้า แบบพั บ ได้
ด้าเนินงานโดยโครงการชลประทานพะเยา
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สัมภาษณ์ : พิชเฌศพงษ์ คุรุปรัชญามรรค ๙๗ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๐.
61 มติชนออนไลน์ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐, “พะเยาเฮ! มท.ผ่านหลักการ 500 ล้าน พัฒนา ‘กว๊านพะเยา’”
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news/513193 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

๖๖

กิจกรรมที่ 2 ก้าจัดวัชพืชในกว๊านพะเยา ด้าเนินงานโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต
๑ (พะเยา)
กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้้าและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา
ได้แก่ การเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้้าและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา ด้าเนินงานโดย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา การผลิตน้้าหมักชีวภาพจากจุลินทรีย์ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้้าในกว๊านพะเยา และการบ้าบัดคุณภาพน้้าจากชุมชนก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา ด้าเนินงานโดย
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา
กิจกรรม 4 ฟื้นฟูทรัพยากรสั ตว์น้าในกว๊านพะเยา ได้แก่ ฟื้นฟูทรัพยากรสั ตว์น้าในกว๊ าน
พะเยา ด้าเนินงานโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต ๑ (พะเยา) และการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
และอนุบาลสัตว์น้าประจ้าชุมชนประมงพื้นบ้านรอบกว๊านพะเยา ด้าเนินงานโดยส้านักงานประมงจังหวัด
พะเยา
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพกว๊านพะเยาเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
กว๊ า นพะเยา ด้ า เนิ น งานโดย อ้ า เภอเมื อ งพะเยา องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ส้ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และแขวงทางหลวงชนบทพะเยา กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการรักษาความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ด้าเนินงานโดย ต้ารวจภูธรจังหวัดพะเยา อ้าเภอเมืองพะเยา/อบจ.พะเยา และ
กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมด้านสื่อและประชาสัมพั นธ์การท่องเที่ยว ด้าเนินงานโดย ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา
กิจ กรรมที่ 6 จั ดตั้งศูนย์บริห ารโครงการพั ฒ นากว๊ านพะเยาอย่า งยั่ งยืน ด้าเนินงานโดย
ส้านักงานประมงจังหวัดพะเยา 62
๑๔) โครงการขุดลอกแม่นา้ อิงและพืน้ ทีช่ มุ่ น้า้ (ร่องไผ่ อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาและ
หนองป่าโอ่ อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย)
(1) ขุดลอกร่ องไผ่ บ้านสั นต้นผึ้ ง หมู่ 6 ต้าบลแม่อิง อ้าเภอภูกามยาว ขุดลอกตั้ง แต่
สะพานข้ามน้้าร่องไผ่ บริเวณทางหลวงชนชทบ้านสันต้นผึ้งถึงบ้านม่วงค้า หมู่ 1 ต้าบลห้วยแก้ว ความยาว
3 กิโลเมตร งบประมาณจากงบบูรณาการจังหวัดพะเยา จ้านวน 1.4 ล้านบาท โดยที่ว่าการอ้าเภอภูกาม
ยาวได้ด้าเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนท้าการขุดลอก
(2) ขุดลอกแม่น้าอิง เริ่มจากฝายอิงน้้าลัด บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 6 ต้าบลแม่อิง อ้าเภอภูกาม
ยาว ผ่านบ้านค่า หมู่ 2 และหมู่ 5 ต้าบลป่าซาง อ้าเภอดอกค้าใต้ เข้าสู่บ้านหนองลาว หมู่ 4 บ้านอิงโค้ง
หมู่ 5 บ้านสันป่าแดง หมู่ 11 บ้านหาดแฟน หมู่ 6 บ้านใหม่ หมู่ 10 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 14 (ฝาย
ท่ า มิ้ น ) ต้ า บลห้ ว ยแก้ ว อ้ า เภอภู ก ามยาว - ขุ ด กว้ า งเฉลี่ ย 20 ม. ยาว 30,000 ม. ลึ ก 1.00 ม.
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จังหวัดพะเยา, บัญชีโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยัง่ ยืน, สืบค้นจาก http://www.phayao.go.th/
board/viewtopic.php?f=31&t=37435&sid=e3e718fd768c3ba332b6d9def302ba7e. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๐.

๖๗

ด้าเนินงานขุดลอกโดยกองพันทหารช่างที่ 4 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่
ทราบแหล่งงบประมาณ
(๓) ขุดลอกหนองป่าโอ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้้าหนองป่าโอ่ ต้าบลบ้านต้า อ้าเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน้้า (ความร่วมมือกองทัพบก - มูลนิธิ
อุทกพัฒน์) เป็นการขุดลอกหนอง พื้นที่ขุดลอก 87,062 (ตร.ม.) 54 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา ด้าเนินการ
โดยกองทัพภาคที่ 3 หน่วยปฏิบัติการคือ กรมทหารช่างที่ 3 ไม่ทราบแหล่งงบประมาณ
การด้าเนินโครงการขุดลอกดังกล่าว ได้ท้าลายความหลากหลายของระบบนิเวศริมน้้า ป่าชุ่ม
น้้าและแม่น้าอิง ดังต่อไปนี้
๑. การขุดลอกแม่ น้ า อิ ง ท้าให้ ต้นไม้ริ ม น้้า เช่น ต้นไผ่ ต้นจามจุรี ต้นมะเดื่อ ต้นกุ่ม ต้น
ทองกวาว ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ยึดตลิ่งไม่ให้ถูกกัดเซาะ ลดความแรงของน้้าโดยเฉพาะในฤดูฝน รวมทั้งพรรณพื ช
ที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้าอิงที่ชาวบ้านใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งวางไข่ของปลา เช่น ผักขี้มด ผักเฮือด ผักกูด
ผักหนาม ผักตบชวา จอกแหน ฯล ฯ ถูกท้าลายจากการขุดลอก
๒. จากการขุดลอกแม่น้าและร่องน้้าที่เป็นเหมือนคลองส่งน้้า ท้าให้ตลิ่งริมแม่น้าอิงทั้งสองฝั่ง
มีความลาดชัน ชาวบ้านมีความยากล้าบากในการท้าประมงจากแม่น้าอิง หรือสูบน้้าจากแม่น้าเข้าทุ่งนา
๓. การขุดลอกที่น้าดินจากแม่น้าอิง มาท้าเป็นตลิ่งริมน้้า ปัจจุบันสังเกตได้ว่าตลิ่งริมน้้าอิง
บางช่วงเริ่มมีการทรุดตัวและพังทลาย เพราะสภาพดินของแม่น้าอิงเป็นดินโคลน เมื่อมีฝนตกท้าให้ดินที่
ขุดลอกเพื่อท้าเป็นตลิ่งเริ่มทรุดตัวลงมา และส่งผลให้แม่น้าอิงตื้นเขินเช่นเดิม
๔. การขุดลอก และตัดต้นไม้ใหญ่ริมตลิ่งแม่น้าอิง ได้ท้าลายถิ่นที่อยู่ของนกปากห่างที่เคย
อาศัยอยู่ในบริเวณต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้าอิง นกปากห่างซึ่งเป็นนกที่ก้าจัดศัตรูข้าว และหอยเชอรี่ในบริเวณ
ทุ่งนาได้ลดลงเป็นจ้านวนมาก
๕. การขุดลอกต้นไม้และพรรณไม้ริมน้้าออกจนหมด เป็นการท้าลายแหล่งที่อยู่อาศัย และ
แหล่งเพาะพันธุ์ของในแม่น้าอิง เช่น ปลาซิวข้าว ปลาสร้อย ปลาบอกเกล็ดขาว ปลาหมอช้างเหยียบ ปลา
ตะเพียน ปลาหลด ปลาไหล ซึ่งลดลงเนื่องจากน้้าขุ่น และมีตะกอนดินจ้านวนมาก
6. การขุดลอกที่น้าดินจากแม่น้ามาถมแนวถนนเดิมที่ชาวบ้านใช้สัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร ได้
ท้าให้ถนนแคบลง และมีความลาดชันตามแนวแม่น้า จึงต้องสัญจรด้วยความระมัดระวัง
๗. ป่าหนองปลาโอ่ที่เป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า
ในช่วงน้้าท่วมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้้า (seasonal wetland) และแก้มลิงธรรมชาติ ท้าให้
พื้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยา ที่ผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาป่าไม้ และแม่น้า ที่คนในชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุ่มน้้าหนองป่าโอ่ในการด้าเนินชีวิตมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นการหาพืชผักที่
เป็นอาหาร พืชสมุนไพร ไม้ใช้สอย เห็ด แมลงต่างๆในป่าชุ่มน้้า ปลาและสัตว์น้าในหนองน้้า รวมทั้งเป็น
พื้นที่สาธารณะใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน
จากการด้าเนินงานขุดลอกพื้นที่หนองปลาโอ่ และพื้นที่ป่าโดยรอบหนอง จ้านวน 54 ไร่ ได้
น้าดินที่ขุดลอกจากหนองไปถมในพื้นที่ป่าชุ่มน้้า ซึ่งเป็นป่าที่ชาวบ้านได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในการท้ามาหา
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กิน เป็นพืชอาหารของชุมชน ป่าที่ชาวบ้านหาสมุนไพรในการรักษาโรค ท้าให้ชาวบ้านขาดแหล่งหาอาหาร
ทางธรรมชาติในการด้าเนินชีวิต นอกจากนี้ การขุดลอกยังได้ท้าลายแหล่งที่ปลา และสัตว์น้าจากแม่น้าอิง
แม่น้าโขงได้เข้ามาวางไข่เป็นพื้นที่ขยายพันธุ์ และเพาะเลี้ยงสัตว์วัยอ่อนของปลา และสัตว์น้าที่ส้าคัญแห่ง
หนึ่งในพื้นที่ลุ่มน้้าอิง 63
กล่าวโดยสรุป ลักษณะภูมินิเวศของลุ่มน้้าอิง จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างหุบเขาตอนเหนือของ
เทือกเขาผีปันน้้าตอนกลาง หุบเขาลุ่มน้้าอิงมีที่ราบขนาดกว้างพอสมควร เป็นแนวยาวขนาบล้าน้้าอิ ง
ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปจนถึงอ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ลุ่มน้้าอิงมี
ประวัติศาสตร์ ต้านานที่เชื่อมโยงกับการสร้างบ้านแปงเมืองของกษัตริย์ในล้านนา-สุโขทัย ๓ พระองค์คือ
พญาง้าเมือง พญามังราย และพญาร่วงที่ได้มาอิงหลังสาบานกันที่สบร่องขุย จึงได้ชื่อว่า แม่น้าอิง ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานการณ์ ปั ญ หาที่ พ บในลุ่ ม น้้ า อิ ง ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด มาจากภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ไม่ว่าจะเป็นฝนแล้ง น้้าท่วม และปัญหาอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก
นโยบายการพั ฒ นา โดยเฉพาะการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ท้ า ให้ ค วามหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้้าอิ งเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน แบ่งออกได้ ๓
รูปแบบคือ
รูปแบบแรก การพัฒนาโดยภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมปทานท้าไม้แก่บริษัทต่างชาติ การ
สร้างประตูระบายน้้ากั้นแม่น้าอิงก่อเกิดเป็นกว๊านพะเยา การขุดลอกกว๊านพะเยา แม่น้าอิง หนองน้้าต่างๆ
เพื่อการเกษตร การพัฒ นาระบบชลประทานแบบคอนกรีต แทนที่ฝายไม้แบบดั้งเดิม การส่ งเสริมพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ยางพารา ฯลฯ ที่มีการใช้สารเคมี อย่างเข้มข้น นโยบายพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
รูปแบบที่สอง บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่เข้ามากว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่ โดยมี
นายหน้าเป็นคนในท้องถิ่น เพื่อท้าสวนยางพารา ตั้งโรงงานรับซื้อน้้ายาง และโรงงานแปรรูปยางพารา
รูปแบบที่สาม เป็นการพัฒนาข้ามพรมแดน ได้แก่ การสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ ๔ ที่
อ้าเภอเชียงของ และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ การเข้ามาเช่าที่ดิน
ของนายทุนจากประเทศจีนเพื่อปลูกกล้วยหอมส่งออก
นโยบายและโครงการพั ฒ นาต่ างๆ เหล่ า นี้ ไ ด้ ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน ให้ มี น้ า ใน
การเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการการพัฒนาดังกล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลกระทบให้
ระบบนิเวศของลุ่มน้้าอิง และเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า พันธุ์ปลา สัตว์น้าท้องถิ่น
และพืชผักพื้นบ้าน คุณภาพน้้าเน่าเสีย การแพร่ระบาดของสาหร่ายพิษ การพังทะลายของตลิ่งริมแม่น้าอิง
จากระดับน้้าอิงบริเวณอ้าเภอเชียงของขึ้นลงผิดปกติ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นพืช
เชิงเดี่ยว การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้้าให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การใช้สารเคมีในสวยกล้วย และการแย่งชิง
63 สหัทยา วิเศษ และเตชะภัฒน์ มะโนวงค์, สรุปข้อมูลผลกระทบจากการขุดลอกแม่นา้ อิง

และพืน้ ทีช่ มุ่ น้า้
(ร่องไผ่ อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และหนองป่าโอ่ อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย), ๒๕๖๑. (เอกสารอัดส้าเนา).
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ทรัพยากรของทุนข้ามชาติ ซึ่งถือเป็นการท้าลายแหล่งอาหารของคนในชุมชน และแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าตามธรรมชาติ
กล่าวโดยสรุป การวิจัยเรื่อง สภาประชาชนลุ่มน้าอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดการจัดการลุ่มน้้าโดยชุมชน แนวคิดธรรมาภิบาล
ด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสนามการเรียนรู้ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบทพื้นที่ศึกษาในลุ่มน้้าอิง ในด้านข้อมูลทั่วไปของลุ่มน้้าอิง ประวัติศาสตร์
นิเวศวัฒนธรรม สถานการณ์ปัญหา และการพัฒนาในลุ่มน้้าอิง ซึ่งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบริบทของพื้นที่ลุ่มน้้าอิงดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน้ามาก้าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิ จั ย เรื่ อ ง สภ าป ระชาชนลุ่ ม น้ าอิ ง : พ ลวั ต ภ าคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่ม น้าอิง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและบทบาทของภาคประชาสังคมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนาอิง ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มนาอิงในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของสภา
ประชาชนลุ่มนาอิงอย่างบูรณาการ ผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี

๓.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครังนี เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ภายใต้ โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน ตัวแทนสภา
ประชาชนลุ่ มน าอิง และภาคีความร่ว มมือเพื่อการอนุรักษ์แม่นาอิง ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมใน
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นทีมวิจัย ทาหน้าที่ในการประสานงานกับสภา
ประชาชนลุ่มน าอิงและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละองค์กร รวมทังการให้ข้อมูลในการวิจัยครังนี โดยผู้วิจัยมีบทบาทในการเป็นกรรมการ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน และ
ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แม่นาอิงด้วย

๓.๒ พืนทีแ่ ละผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant)
การศึกษาครังนี ได้ท้าการศึกษาในพืนที่ลุ่มน้าอิงในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เป็น
การทาวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการดาเนิน ของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน ที่มีการดาเนินงานร่วมกันกับองค์กร
ต่างๆ ประกอบด้วย
๑) สภาประชาชนลุ่มนาอิง
๒) ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แม่นาอิง ประกอบด้วย สมาคมแม่นาเพื่อชีวิต เครือข่าย
ลุ่มนาอิง สถาบั นชุมชนลุ่มนาโขง และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒ นธรรมลุ่มนาโขงล้านนา
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๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มนาอิง
๔) องค์กรภาคประชาสังคมในลุ่มนาอิง
๕) สถาบันการศึกษาในลุ่มนาอิง
นอกจากนี ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาการพัฒนาพืนที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุ่มนาอิง จานวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย
- ลุ่มนาอิงตอนบน ได้แก่ บ้านห้วยหม้อ ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
- ลุ่มนาอิงตอนกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านปางมดแดง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
- ลุ่มน าอิงตอนล่ างได้แก่ บ้านบุญเรือง หมู่ ๒ ตาบลบุญเรือง อาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
ส้าหรับผูใ้ ห้ข้อมูลส้าคัญ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และประชุมกลุ่มย่อยตัวแทน
กลุ่มองค์กรที่ด้าเนินงานพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ร่วมกับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน จ้านวน ๒๕ คน ดังนี
๑) คุณไกรทอง เหง้าน้อย ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน
๒) คุณนุชจรีย์ สิงคราช เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการองค์ความรู้และข้อมูล โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน
๓) คุณเตชะภัฒน์ มะโนวงค์ เลขาธิการสภาประชาชนลุ่มนาอิง
๔) คุณนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ที่ปรึกษาสภาประชาชนลุ่มนาอิง
๕) คุณถนอม อุตมะ ประธานสภาประชาชนลุ่มนาอิง
๖) คุณป้อมเพชร กาพึง กรรมการสภาประชาชนลุ่มนาอิง
๗) คุณประสิทธิ์ จินะใจหาญ กรรมการสภาประชาชนลุ่มนาอิง
๘) คุณบุญเพ็ง กาแหง นายกเทศมนตรีตาบลสันมะค่า อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
๙) คุณโสภา วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาลตาบลสันมะค่า อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
๑๐) คุณ เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ และกรรมการพืนที่ ชุ่มนา
จังหวัดเชียงราย
๑๑) คุณมานิตย์ เวียงสมุทร รองนายกอบต. อ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
๑๒) คุณ ดาเนิ น เขตจานง สมาชิกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลอ่ างทอง อาเภอเชียงค า
จังหวัดพะเยา
๑๓) คุณเจริญศรี ไชยขัติย์ รองประธานเครือข่ายแม่หญิงพะเยา
๑๔) คุณชรีพร ยอดฟ้า, กรรมการเครือข่ายแม่หญิงพะเยา
๑๕) คุณธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ผู้อานวยการสถาบันชุมชนลุ่มนาโขง จังหวัดเชียงใหม่
๑๖) คุณสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมลุ่มนาโขง ล้านนา
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๑๗) คุณสายัณห์ ข้ามหนึ่ง ผู้ประสานงานสมาคมแม่นาเพื่อชีวิต จังหวัดเชียงใหม่
๑๘) คุณพิษณุกรณ์ ดีแก้ว เจ้าหน้าที่สนาม สมาคมแม่นาเพื่อชีวิต จังหวัดเชียงใหม่
๑๙) คุณพิชเฌศพงษ์ คุรุปรัชญามรรค อาสาสมัครสภาประชาชนลุ่มนาอิง
๒๐) คุณค้าพัน วิเศษภักดี กรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๒๑) คุณสมหมาย อุตมะ กรรมการสภาประชาชนลุ่มนาอิง
๒๒) คุณสมเพชร การเร็ว กรรมการสภาประชาชนลุ่มนาอิง
๒๓) ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อ้านวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
๒๔) คุณสุทธิ มลิทอง นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
๒๕) คุณชัยวัฒน์ จันธิมา สถาบันปวงผญาพยาว
นอกจากนี ยังได้สนทนากลุ่มกับกรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ภาคีความร่วมมือเพื่อการ
อนุรักษ์แม่นาอิง ทาหน้าที่เป็นกองเลขานุการสภาประชาชนลุ่มนาอิง ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน รวมไป
ถึงผู้นาในชุมชนในพืนที่เป้าหมายในการดาเนินงานของโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน จานวน ๑๕ คน

๓.๓ เครือ่ งมือในการวิจัย
ในการด้ าเนิ น งานวิจั ย ผู้ วิจั ย ได้ ศึ กษาข้ อมู ล จากเอกสาร งานวิจั ย รายงานการประชุม ที่
เกี่ยวข้อง การลงพืนที่ภาคสนาม เพื่อประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม และการสังเกตแบบมีส่ วนร่วมโดยเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่น
และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิงอย่างยั่งยืน โดยด้าเนินการและใช้เครื่องมือที่ส้าคัญ ได้แก่
1) แนวคาถามประกอบการประชุมกลุ่มย่อย
๒) แนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ เชิงลึก (Interview guideline) เพื่อสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องทังภาคประชาชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม
ในพืนที่ลุ่มนาอิง
๓) แนวการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม (observation guideline) ในการ
ทากิจกรรมกับสภาประชาชนลุ่มนาอิงและองค์กรภาคีเครือข่าย
นอกจากนี ภายใต้ โครงการการเสริม สร้างความเข้ม แข็ งเครือข่ ายท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจั ด การลุ่ ม น าอิ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ ใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาศู น ย์ เรี ย นรู้ ชุ ม ชน
(Community based Learning Center, CbLC) มาเป็ นเครื่อ งมือ ในการพั ฒ นาชุม ชนต้น แบบในการ
จั ด การลุ่ ม น าระดั บ หมู่ บ้ า น เนื่ อ งจากมี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ส ามารถเป็ น ตั ว อย่ า งให้ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ได้ มี
กระบวนการดังต่อไปนี
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๑) ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน และ
คณะทางานผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๒) จัดทาข้อมูลความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการถอดบทเรียนและประสบการณ์แนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
๓) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น
รูปภาพ บอร์ด นิทรรศการ ภาพวาด แผนที่แหล่งเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ โดยใช้วัสดุที่มีใน
ท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ เครื่องมือทาประมง เป็นต้น
๔) พัฒนาวิทยากรชุมชนในการเผยแพร่องค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เป็นผู้ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นระบบ มีความรู้จริงทังจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หรือการเรียนรู้
จากผู้รู้จนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถตอบคาถามได้อย่างชัดเจน
๕) พั ฒ นาศั ก ยภาพศู น ย์ ก ารเรี ยนรู้เป็ น รายศูน ย์ฯ โดยมี เวที แ ลกเปลี่ ย นเรียนรู้ เวที ส รุ ป
บทเรียนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
๖) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์การเรีย นรู้ที่มีผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่อย่างชัดเจน
เช่น การติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงาน การกาหนดวิทยากรประจาศุนย์ การกาหนดค่าใข้จ่ายใน
การมาศึกษาแลกเปลี่ยนกับชุมชน เป็นต้น
๗) พัฒนาพืนที่ปฏิบัติการความรู้ของชุมชนที่มีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นพืนที่
สาธิตให้ผู้อื่นมาเรียนรู้ได้ เช่น การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา การจัดการป่าชุมชน การจัดการป่าชุ่มนา
การจัดการเศรษฐฏิจชุมขนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
๘) ยกระดับ เป็ นสถาบันการจัดการความรู้ท้องถิ่นของชุมชน ได้แก่ โฮงเฮียนแม่นาอิง โฮง
เฮียนป่าชุ่มนา โฮงเฮียนกว๊านพะเยา

๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการด้าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี
1) การศึกษาเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิเ กี่ยวกับลุ่มนาอิง การจัดการลุ่ม
นา การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมาภิบาลในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2) การสนทนากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทังภาคประชาชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาสังคมในพืนที่ลุ่มนาอิง
3) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลที่เกี่ยวข้องทังภาคประชาชน ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในพืนที่ลุ่มนาอิง
4) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของสภาประชาชนลุ่มนา
อิงและองค์กรภาคีเครือข่าย
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5) การเข้าร่วมในกระบวนการทากิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มนาอิง การพัฒนา
พืนที่รูปธรรม กับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนาอิง
อย่างยั่งยืน
6) การพัฒ นาชุมชนต้นแบบในการจัดการลุ่มนาระดับหมู่บ้าน โดยการพัฒ นาศูนย์เรียนรู้
ชุมชน ในพืนทีท่ มี่ ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนาอิงที่โดดเด่น จานวน ๓ ชุมชน ได้แก่ บ้านห้วยหม้อ
ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง ชุมชนบ้านปางมดแดง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา และบ้านบุญเรือง หมู่ ๒
ตาบลบุญเรือง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
7) จัดเวทีถอดบทเรียนการทากิจกรรมของสภาประชาชนลุ่มนาอิงและองค์กรภาคีเครือข่าย
๘) จัดประชุมระดมแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนาอิง
๙) จัดประชุมเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนาอิงอย่างบูรณา
การทังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ใน ๓ พืนที่ คือ ลุ่มนาอิงตอนบน ลุ่มนาอิงตอนกลาง และลุ่มนา
อิงตอนล่าง
๑๐) จัดเวทีถอดบทเรียนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับทีมวิจัยภาคีความร่วมมือ
เพื่อการอนุรักษ์แม่นาอิง

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้ ห ลั ก การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เชิงคุณ ภาพ วิเคราะห์ โดยการสรุป
สาระส าคัญ การจั ดประเภท หมวดหมู่ ของข้ อมูล การตรวจสอบความถูกต้ องของข้อ มูล โดยวิธีการ
วิเคราะห์เนือหา (content analysis) ใน ๓ ประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย
๑) วิเคราะห์พัฒนาการตามช่วงเวลา และสถานการณ์ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
นาอิง
๒) วิ เคราะห์ จ าแนกให้ เห็ น บทบาทของภาคประชาสั ง คมแต่ ล ะองค์ ก รในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนาอิง
๓) วิ เ คราะห์ ก ระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพสภาประชาชน ลุ่ ม น าอิ ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ เห็ น ถึงวิธีการ รูปแบบ กลยุทธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒ นาศักยภาพสภา
ประชาชนลุ่มนาอิง
๔) นาเสนอแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาประชาชนลุ่ม
นาอิง
๕) วิเคราะห์สภาประชาชน: พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุ่มน้าอิง
ทังนี ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เชื่อมโยงกับแนวคิดการจัดการลุ่มนาโดยชุมชน แนวคิดธรรมา
ภิบาลด้านสิ่งแวดล้ อม แนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสนามการ
เรียนรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริบทของลุ่มนาอิง มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยคานึงถึง
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บริบทและสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะกระทาในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และการวิเคราะห์หลังจากเสร็จสินการเก็บข้อมูล

๓.๖ การนาเสนอผลการศึกษาวิจัย
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย เป็นการนาเสนอในลักษณะของการพรรณนา (Descriptive) เพื่อ
อธิ บ ายพั ฒ นาการและบทบาทของภาคประชาสั ง คมในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ลุ่ ม น าอิ ง
กระบวนการพั ฒ นาศักยภาพสภาประชาชนลุ่ มนาอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางและ
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของสภาประชาชนลุ่มนาอิงอย่างบูรณาการ รวมทังการสรุป
เป็นภาพเชิงระบบของพลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง สภาประชาชนลุ่มน้าอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุ่มน้าอิง ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาวิจัย ใน ๔ ประเด็น
๑. พัฒนาการ และบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
๒. กระบวนการพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. แนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
๔. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
รายละเอียดดังต่อไปนี

๔.๑ พัฒนาการและบทบาทภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น้าอิง
การศึ ก ษาพั ฒ นาการความเคลื่ อ นไหว และบทบาทของภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง จนถึงการก่อเกิดเป็นสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ผู้วิจัยได้น้าเสนอข้อมูลด้าน
พัฒนาการและบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ดังต่อไปนี
๔.๑.๑ ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ลุ่มน้าอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เช่น คุณภาพน้าในกว๊าน
พะเยาเสื่อมลง การบุกรุกพืนที่สาธารณะรอบกว๊านพะเยาจากกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและผู้ประกอบการ
ร้านค้า การลดจ้านวนลงของชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่นในกว๊านพะเยาและแม่น้าอิง การเพิ่มพืนที่ปลูกข้าวนา
ปรัง ปัญหาการบริหารจัดการน้าลุ่มน้าอิงตอนกลาง พืนที่ป่าชุ่มน้าลดลงจากการเร่งปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชือ และการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าโขงบริเวณปากแม่น้าอิง
พันธุ์ปลาในแม่น้าอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ์ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งการลดลงดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
เมื่อเกิดวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมล้อม คนในชุมชนและภาคประชาสังคมในลุ่มน้าอิงได้เกิดความ
ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ และมีการท้ากิจกรรมร่วมกันที่แสดง
ถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ตังแต่ตอนบนกว๊านพะเยา ซึ่งอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัดพะเยา และเป็นส่วนของป่าต้นน้าซึ่งได้รับ
ผลจากการสัมปทานท้าไม้ และการบุกรุกพืนที่ป่าเป็นพืนที่เกษตร ไปจนถึงส่วนที่แม่น้าอิงไหลลงแม่น้าโขง
ที่อ้าเภอเชียงของ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยเฉพาะการสร้างเขื่อน การ
ระเบิดแก่งในแม่น้าโขงเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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การศึกษาพัฒนาการความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน้าอิง แบ่งออกได้ ๔ ยุคดังนี
๑) ยุคการต่อสู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (พ.ศ.๒๕๓๓- ๒๕๔๕)
ปี พ.ศ. 2533 กลุ่มสิ่งแวดล้อมพะเยา เป็นกลุ่มคนในเมืองพะเยาที่ตระหนักถึงความเสื่อม
โทรมของกว๊านพะเยา จากการใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว การขายอาหารริมกว๊าน การระบายน้า
เสียลงกว๊าน รวมทังการถมที่กว๊านเพื่ออุตสาหกรรม โดยกลุ่มได้มีการท้ากิจกรรมในด้านการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร การรณรงค์เพื่อสร้างจิตส้านึกให้คนพะเยามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทัง
การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากว๊านพะเยา
ปี พ.ศ. 2536 กลุ่มอนุรักษ์กว๊านพะเยา เป็นกลุ่มเฉพาะกิจของคนพะเยา ที่มารวมตัวกันเพื่อ
คัดค้านกรณีเทศบาลเมืองพะเยาและแขวงการทางพะเยาได้น้าดินมาถมกว๊านพะเยาเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ท้าถนนและขยายสวนสาธารณะ โดยกลุ่มได้ท้าการชุมนุมคัดค้านและอภิปรายเพื่อให้ ท าง
เทศบาลเมืองพะเยายุติการถมกว๊านและขุดคันดินกลับคืน พร้อมกับปรับสภาพพืนที่ให้เหมือนเดิม
ปี พ.ศ. 2537 จากภาวะภัยแล้ งในปี พ.ศ. 2535-2536 เกษตรกรไม่มีน้าในการท้านา
ชุมชนที่อยู่บริเวณป่าต้นน้ากว๊านพะเยา 12 ล้าห้วย จึงได้มารวมตัวกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การส้ารวจสภาพป่า การปลูกป่า การบวชป่า การสืบชะตา
แม่น้า การก้าหนดเขตป่าชุมชน หลังจากนันชุมชนทัง 12 ล้าห้วยได้มากลุม่ กันโดยใช้ชื่อว่า“ชมรมอนุรักษ์
ป่าต้นน้ากว๊านพะเยา” และมีการท้ากิจกรรมร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2538 จากสถานการณ์พันธุ์ปลาลดลง น้าในกว๊านพะเยาเน่าเสีย มีการบุกรุกกว๊าน
พะเยาจากชาวบ้านและนายทุน รวมทังการพัฒนากว๊านพะเยาของรัฐที่ไม่ตระหนักถึงความส้าคัญของ
ระบบนิเวศ ชาวประมงรอบกว๊านพะเยา จ้านวน 12 ชุมชน จึงได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายประมงกว๊านพะเยา
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยท้ากิจกรรมฟื้นฟูกว๊านพะเยา เช่น การสืบชะตากว๊านพะเยา
การปล่อยปลา การจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในกว๊านพะเยา เป็นต้น
ในส่วนของลุ่มน้าอิงตอนปลาย เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงล้านนา เป็นองค์กรหลักมีจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการรวมตัวกันของประชาชน นักธุรกิจ ครู แพทย์
และผู้สนใจในอ้าเภอเชียงของ ได้ร่วมวิเคราะห์การพัฒนาที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายเปลี่ยนสนาม
รบเป็ น สนามการค้าของรั ฐ บาลพลเอกชาติช าย ชุณหะวัณ ที่เริ่มด้าเนินการมาตังแต่ปี ๒๕๓๒ และ
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้าโขง (GMS) ของประเทศในลุ่มน้าโขงประกอบด้วย
ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีนตอนใต้ (ยูนนาน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) ที่มีแผนการพัฒนาทางด้านพลังงานและโครงสร้างพืนฐาน ประกอบด้วยโครงการขนาด
ใหญ่ เช่ น การสร้ า งเขื่ อ น การคมนาคม และการระเบิ ด แก่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท้ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ จึงได้มีการรวมตัวกันโดยใช้ชื่ อว่า “กลุ่มรักษ์เชียงของ”สมาชิกประกอบด้วย
กลุ่มประชาชน นักธุรกิจ ครู แพทย์ และผู้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย
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ปี พ.ศ.๒๕๓๙ กลุ่มรักษ์เชียงของ ได้ด้าเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้าดอยหลวงโดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินการจาก UNDP และเริ่มด้าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ปลาบึกกับชุมชน
บ้านหาดไคร้ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กลุ่มรักษ์เชียงของได้เชื่อมประสานงานท้า งานและเข้าร่วมการท้างานด้าน
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดเชียงรายกับเครื อข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ในช่วงเวลานีได้มี
ความพยายามในการด้าเนินโครงการผันน้า กก อิง น่าน ในพืนที่ลุ่มน้าอิง
ในปีเดียวกัน จากสถานการณ์ภัยแล้ง แม่น้าลาวและแม่น้ายวนเป็นแม่น้าสาขาของแม่น้าอิง มี
ต้นน้าบริเวณอ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ท้าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล พันธุ์ปลาลดลงและเกิดน้าท่วมใหญ่
ในเมืองเชียงค้าในปี พ.ศ. 2538 กอรปกับการที่กรมชลประทานจะท้าโครงการผันน้า กก อิง น่าน ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณ อ้าเภอเภอจุน อ้าเภอเชีย งค้า จังหวัดพะเยา เครือข่ายลุ่ม
น้าลาว-ยวนจึงเกิดขึนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ
ผันน้า กก อิง น่าน มีการท้ากิจกรรมการบวชป่า การสืบชะตาแม่น้า การส้ารวจป่าต้นน้า การจัดท้าเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลา การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ปี พ.ศ. 2542 เครือข่ายชาวประมงกว๊านพะเยาได้เข้าร่วม เป็นเครือข่ายกับชมรมอนุรั กษ์ป่า
ต้นน้ากว๊านพะเยา ภายใต้ ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ากว๊านพะเยา โดยมีการท้ากิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าต้นน้ากว๊านพะเยา เช่น การสืบชะตากว๊านพะเยา การบวชป่าต้นน้ากว๊านพะเยา การเลียงผีขุนน้า การ
ก้าหนดเขตป่าชุมชน เป็นต้น
จากการเข้ามาของโครงการผันน้า กก อิง น่าน ในปีพ.ศ. ๒๕๔๒ โครงการแม่น้าและชุมชนได้
เกิดขึนเพื่อเป็นองค์กรประสานงานเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในลุ่มน้าอิงและลุ่มน้าโขง ได้น้าชุมชนในลุ่มน้า
อิงไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการแม่น้าในประเด็นการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า ที่จังหวัดน่าน พร้อม
ทังให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผันน้า กก อิง น่าน ที่จะมีการด้าเนินโครงการในพืนที่ลุ่มน้าอิง ให้แก่ชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลของโครงการเพื่อการรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจถึงผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ที่ลง
มาด้าเนินการในพืนที่
ปี พ.ศ. 254๓ ได้เกิดการการก่อตังชมรมชาวประมงพืนบ้าน 4 ชุมชน เป็นองค์กรชาวบ้านที่
เกิดขึนจากการรวมตัวกันของชาวประมงกว๊านพะเยาใน 4 ชุมชนเขตเมือง ได้แก่ ชุมชนร่องไฮ ชุมชน
แม่ต้าเมืองชุม ชุมชนประตูประสาท และชุมชนวัดบุญยืน ทัง 4 ชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนชาวประมงที่อยู่
ในเขตอนุรักษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการท้าประมงในเขตอนุรักษ์ในกว๊านพะเยา (เขต 1) ของกรมประมง
ซึ่งผิดกฎหมายของกรมประมง โดยชาวบ้านจะถูกจับด้าเนินคดี ยึดเรือและเครื่องมือในการท้าประมง
บ่อยครัง จึงได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขเขตอนุรักษ์ดังกล่าวจากกรมประมง การจัดท้าเขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในกว๊านพะเยา และการปล่อยปลาลงในกว๊านพะเยา ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาของหมู่บ้านรอบกว๊านพะเยาเพิ่มเติมเป็น 14 ชุมชน

๗๙

ปี พ.ศ. 2543 เครือข่ายลุ่มน้าอิงตอนล่าง ได้ก่อตัวขึนหลังจากที่ได้มีการศึกษาข้อมูลการ
พัฒนาพืนที่ลุ่มน้าโดยรัฐ และการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติอย่างยั่นยืนในลุ่มน้าน่าน
โดยองค์กรชุมชนร่วมกับโครงการแม่น้าและชุมชน ได้ก่อตังชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงตอน
ปลาย เพื่อด้าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ในพืนที่อ้าเภอเทิง
อ้าเภอขุนตาล อ้าเภอเวียงแก่นและอ้าเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย เช่น การส้ารวจแม่น้าอิง การจัดท้า
ป่าชุมชน การจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้าอิง การจัดการพืนที่ชุ่มน้า เป็นต้น
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔ เกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในลุ่มน้าอิงในพืนที่ ลุ่มน้าอิงตอนล่าง
จ้านวน ๑๓ เขต โดยเริ่มด้าเนินการน้าร่องที่บ้านงามเมือง และบ้านน้าแพร่ ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล
และบ้านปากอิง บ้านท่าเจริญ บ้านศรีดอนชัย บ้านศรีชัยมงคล บ้านตอง บ้านตองเก้า บ้านม่วงชุม บ้าน
หลวง (หมู่ ๔) บ้านหลวง (หมู่๘) บ้านตังข้าว บ้านเวียงสอง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังจาก
การศึกษาดูงานที่จังหวัดน่านโดยการด้าเนินการโดยโครงการแม่น้าและชุมชน
หลั ง จากนั นชุ ม ชนลุ่ ม น้ า อิ ง ตอนปลายได้ มี ก ารรวมตั ว กั นจั ด ตั งเป็ น ชมรมอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ จากการรวมตัวของชาวบ้านในท้องถิ่นในลุ่มน้าโขง เพื่อ
การดูแลและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้า
ปี พ.ศ. 2544 กลุ่มลุ่มน้าอิงตอนกลาง เป็นการรวมตัวของชุมชนที่อยู่ในลุ่มน้าอิงตอนกลาง
ตังแต่หลังประตูระบายน้ากว๊านพะเยา ชุมชนบริเวณอ้าเภอภูกามยาว อ้าเภอดอกค้าใต้ อ้าเภอจุนและ
ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ซึ่งประสบกับปัญหาพันธุ์ปลาในแม่น้าอิงลดลง เนื่องจากการ
ใช้เครื่องมือ จับปลาที่ผิดวิธีการทิงขยะและปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้า รวมทังปัญหาน้าไม่ พอเพียงในฤดูแล้ง
และ น้าท่วมในฤดูฝน เนื่องจากระบบการจัดการน้ากว๊านพะเยา ของสถานีประมงจังหวัดพะเยาที่ไม่
เหมาะสม เพื่ อ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื นฐานของลุ่ ม น้ า อิ ง ตอนกลาง โดยการจั ด เวที วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางในการด้าเนินงานต่อไป 1
ในช่วงนี โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนาได้มีการท้างานชุมชน โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือใน
การสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัด การทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง หนองเล็งทราย กว๊าน
พะเยา และลุ่มน้าสาขาต่างๆ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าลาว-ยวนโดยองค์กรชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกว๊านพะเยา วิถีชีวิตและสถานภาพชาวประมงกว๊านพะเยา ภูมิปัญญา
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากหนองเล็งทราย โดยการมีส่วนร่วมจากสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น
และสนับสนุนงบประมาณในการท้าวิจัยจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลนิธิกองทุนไทย
โครงการน้าร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศน์ภูกามยาว (พะเยา)
นอกจากนี จากการที่ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ากว๊านพะเยา ได้วิเคราะห์ร่วมกันว่าในการท้างาน
ด้านการอนุรักษ์ควรจะให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในท้างานร่วมกับผู้น้าที่เป็นผู้ชาย โครงการพะเยาเพื่อการ
1

สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, วังสงวนในลุม่ นา้ อิง : การจัดการเขตอนุรกั ษ์พันธุป์ ลาโดยชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศลุม่ นา้ และวิถชี วี ติ ชุมชนลุม่ นา้ อิง, หน้า ๒๔- ๒๗.

๘๐

พัฒนาได้เชื่อมประสานการท้า งานกับผู้น้าสตรีในต้าบลป่าต้นน้ากว๊านพะเยา ก่อเกิดเป็นคณะท้างาน
ส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา ท้ากิจกรรมด้านการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงให้เป็นผู้น้าในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การสัมภาษณ์ผู้น้าสตรีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา และท้างานวิจัยเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาผู้น้าสตรีเข้าองค์การบริหารส่วนต้าบล และจัดพิมพ์หนังสือผู้หญิงพะเยา
๒) ยุคขยายเครือข่ายความร่วมมือ (พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๕๑)
ปีพ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการรวมตัวกันของ ๓ องค์กรในลุ่มน้าอิงตอนล่าง คือ กลุ่มรักษ์เชียงของ
ชมรมอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ลุ่ ม น้ า อิ ง และโครงการแม่ น้ า และชุ ม ชน เพื่ อ ด้ า เนิ น การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ในการด้าเนินการในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าโขง ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ลุ่มน้าโขง-ล้านนา
ในช่ว งนี ได้มีความพยายามในการด้าเนินการ “โครงการระเบิดแก่งในแม่น้าโขง” ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาลุ่มน้าโขงเพื่อการเดิ นเรือพาณิชย์ที่ด้าเนินการโดยรัฐบาลจีน ดังนันเครือข่ายจึงได้
ให้ความส้าคัญกับการศึกษาโครงการระเบิดแก่ง และการส้ารวจข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้าโขง และเริ่มประสาน
ชุมชนชายฝั่งโขง ๑๔ ชุมชนประกอบด้วย บ้ านปากอิง บ้านห้วยลึก บ้านหาดบ้าย บ้านหาดทรายทอง
บ้านดอนที่ บ้านเมืองกาญจน์ บ้านใหม่เจริญ บ้านห้วยเย็น บ้านห้วยเม็ง บ้านหัวเวียง บ้านเวียงแก้ว บ้าน
วัดหลวง อ้าเภอเชียงของ บ้านห้วยเอียน และบ้านแจ๋มป๋อง อ้าเภอเวียงแก่น ซึ่งจะได้รับผลกระทบจาก
โครงการระเบิดแก่งในแม่น้าโขง
เครือข่ายเน้นด้าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศเกาะแก่ง ในแม่น้าโขง “คอนผีหลง”
และความความหลากหลายทางชีวภาพ ผักกินได้ในแม่น้าโขง เน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระเบิดแก่ง ได้แก่
ผลิตเอกสารท้าไมต้องระเบิดแก่ง เพื่อรณรงค์และให้ข้อมูลแก่ชุมชนในลุ่มน้าโขงและสาธารณะได้รับรู้ถึง
ความส้าคัญของของแม่น้าโขงเพื่อน้าไปสู่การยุติโครงการระเบิดแก่งในแม่น้าโขงที่ด้าเนินการโดยรัฐบาล
จีน ซึ่งการด้าเนินการกิจกรรมของเครือข่ายในช่วงนีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จากสถานการณ์ โ ครงการระเบิ ด แก่ ง ในแม่ น้ า เครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา ได้เน้นการศึกษาระบบนิเวศน์วัฒนธรรมในแม่น้าโขง
ใช้กระบวนการวิจัยไทบ้านเข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาในประเด็น พันธุ์พืช พันธุ์ ปลา การท้าเกษตร
ริมฝั่งแม่น้าโขง และระบบนิเวศน์ในแม่น้าโขง โดยเน้นการบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านชายฝั่งโขงใน
การเป็นนักวิจัยไทบ้าน และเน้นงานรณรงค์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อความส้าคัญ
ของระบบนิเวศที่มีต่อชุมชนในแม่น้าโขง ได้เริ่มติดตามสถานการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ การสร้างเขื่อนใน
แม่น้าโขงที่ส่งผลกระทบระดับน้าขึนน้าลงที่ผิดปกติในพืนที่ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวประมงและชุมชน
ริมฝั่งโขง
ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เครือข่ายได้ลดบทบาทการท้างานด้านการรณรงค์เกี่ยวกับกับการระเบิดแก่งลง
เนื่องจากทางรัฐบาลจีนได้ยุติการด้าเนินการระเบิดแก่งในแม่น้าโขง โดยเครือข่ายได้มาทบทวนบทบาท
การท้างานที่ผ่านมาทางด้านนโยบาย มาให้ความส้าคัญกับการท้างานพืนที่รูปธรรมในพืนชุมชนลุ่มน้าโขง
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ทังในแม่น้าโขงสายหลักและแม่น้าสาขาของแม่น้าโขง จึงได้พัฒนาโครงการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นแม่น้าอิง
ตอนปลายและชายฝั่งโขง เพื่อสนับสนุนการและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมใน
ลุ่มน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐ เครือข่ายฯ ได้ด้าเนินโครงการฟื้นฟูชุมชนลุ่ มน้าอิงตอนปลายและ
ชายฝั่งโขง ในพืนที่ลุ่มน้าอิง ประกอบด้วย บ้านปากอิง บ้านม่ วงชุม บ้านงามเมือง บ้านน้าแพร่ บ้านตอง
บ้านศรีดอนชัย บ้านทุ่งซาง บ้านดงหลวง บ้านทุ่งศรีเกิด พืนที่ชายฝั่งโขงประกอบด้ วย บ้านสองพี่น้อง
บ้านหาดบ้าย บ้านหาดทรายทอง บ้านดอนที่ บ้านเมืองกาญจน์ บ้านใหม่เจริญ บ้านห้วยเย็น บ้านห้วยเม็ง
บ้านหัวเวียง บ้านเวียงแก้ว บ้านวัดหลวง ในเขตอ้าเภอเชียงของ บ้านห้วยลึก บ้านแจ๋มป๋อง บ้านห้วย
เอียน ในเขตอ้าเภอเวียงแก่น และบ้านหัวกว๊าน บ้านแซว ในเขตอ้าเภอเชียงแสน เน้นการท้างานด้านการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นช่วงเวลาที่เกิดพืนที่รูปธรรมและการสร้างเครือข่ายการท้างานระหว่างลุ่ม
น้ากับเครือข่ายประชาชนในจังหวัดภาคอีสาน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
สร้ า งเขื่ อ นในแม่ น้ า โขงตอนบน และเชื่ อ มโยงการท้ า งานร่ ว มกั บ ลุ่ ม น้ า สาละวิ น ในการรณรงค์ แ ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ เรื่องการพัฒนาลุ่มน้านานาชาติกับการสร้าง
เขื่อน
ปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้า นนา
ร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ด้า เนินงานภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(สปาร์ค) ได้ท้างานวิจัยจาวบ้าน ร่วมกับชาวบ้านบ้านม่วงชุม ต้าบลครึ่ง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เรื่องการจัดการพืนที่ชุ่มน้าบ้านม่วงชุม และได้พิมพ์หนังสือเผยแพร่ เรื่อง“หาอยู่ หากิน : วิถีชาวบ้านลุ่ม
น้าอิงตอนปลายในพืนที่ชุ่มน้า ” โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และจิตส้านึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนระดับภูมิภาค ประเทศไทย
๓) ยุคสร้างพันธมิตรในการเคลื่อนไหวทางสังคม (พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๕๖)
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ เกิดอุทกภัยน้าท่วมใหญ่ที่อ้าเภอเชียงของ จึงเกิดเวทีการพูดคุยถึงผลกระทบ
จากการปล่อยน้าจากเขื่อนในประเทศจีน เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงล้านนา ได้ท้าการศึกษาและติดตามสถานการณ์ การสร้างเขื่อนในประเทศจีน และสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ เครื อ ข่ า ยภาคประชาชนในภาคอี ส านที่ มี พื นที่ ติ ด กั บ แม่ น้ า โขงใน ๗ จั ง หวั ด
ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ้านาจเจริญ
จังหวัดเลย จังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีน
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ขยายพืนที่การท้างานในลุ่มน้ากก และพืนที่เวียงหนองหล่ม เขตอ้าเภอแม่จัน
เพื่อสร้ างพืนที่รู ป ธรรมในการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติลุ่ มน้าโขง โดยเน้นการท้างานตามแนวคิ ด
ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้า
ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒ นธรรมลุ่ มน้าโขง-ล้านนา ได้
ท้างานรณรงค์ จัดเวทีแลกเปลี่ยน และยื่นหนังสือต่อสถานทูตจีน เรื่องผลกระทบจากเขื่อนในประเทศจีน
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และการรณรงค์หยุดการสร้างเขื่อนไชยะบุรี โดยร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายประชาชนลุ่มน้าโขงตอนล่าง
ในภาคอีสาน ๘ จังหวัด เป็นผลกระทบจากการเปิด -ปิดเขื่อนในแม่น้าโขงตอนบน ประเทศจีน ที่ส่งผลให้
แม่น้าโขงตอนล่างแห้ง ทังในภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทย ในขณะเดียวกันได้สร้างความ
ร่วมมือการจัดการลุ่มน้าภายในประเทศ สร้างเครือข่ายการจัดการลุ่มน้าร่วมกันภายใต้การด้าเนินการของ
เครือข่ายลุ่มน้าภาคเหนือ ในลุ่มน้าปิง วัง ยม น่าน อิง กก โขง หงาว-งาว ป่าสัก และสะแกกรัง ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
เครือข่ายลุ่มน้าภาคเหนือ ได้เชื่อมร้อยเครือข่ายลุ่มน้าอิง ตอนบน กลาง ล่าง และน้าเสนอ
แนวคิดการก่อตังสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ในระดับพืนที่รูปธรรมได้ขยายพืนแนวคิดการท้างานไปสู่พืนที่ลุ่ม
น้าหงาว-งาว ครอบคลุมพืนที่ ๒๐ ชุมชน โดยเน้นการท้างานในประเด็นการจัดการพืนที่ต้นน้าภายใต้
แนวคิดประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรม มีบทบาทในการการติดตามสถานการณ์การพัฒนาในพืนที่ลุ่มน้า
ของภาครัฐ และเสนอรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพืนที่
ทางสังคมจากประสบการณ์การจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
ปี พ.ศ.2554 เครือข่ายลุ่มน้าอิง ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ลุ่มน้าโขง-ล้านนา และสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต ได้จัดประชุมเครือข่ายลุ่มน้าอิงที่วัดบ้านปางมดแดง ต้า บล
อ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา โดยได้มีการน้าเสนอแนวคิดสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
ปี พ .ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ ด้ า เนิ น โครงการยุ ว วิ จั ย ประวั ติ ศ าสตร์ กั บ กลุ่ ม เยาวชน เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมเป็น
เครื่องมือในการสร้างเรียนรู้ของเยาวชนกับผู้รู้ในท้องถิ่น ในพืนที่ต้า บลศรีดอนชัย ต้าบลครึ่ง ต้าบลเวียง
และโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ้าเภอเชียงของ สนับสนุนการท้างานในพืนที่รูปธรรมในหมู่บ้านชายฝั่งโขง
ลุ่มน้าอิง ลุ่มน้ากก-เวียงหนองหล่ม และลุ่มน้าหงาว-งาว 2
ในส่วนของจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.๒๕๕๔ สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้ามาสนับสนุน สถาบัน
ปวงผญาพยาว ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดพะเยา จัดเวทีสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไข
ปั ญหากว๊านพะเยา และการท้าวิจัยเรื่อง การสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา
น้าไปสู่การท้าวิจัยอีก ๒ เรื่องคือ การสานเสวนาเพื่อออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา (ปีพ.ศ
๒๕๕๖-๒๕๕๗) เกิดการยกร่างเป็นธรรมนูญกว๊านพะเยา และการสร้า งพลังพลเมืองด้ วยการสื่ อ สาร
สาธารณะผ่านธรรมนูญกว๊านพะเยา (ปีพ.ศ ๒๕๕๙-๒๕๖๐) โดยการน้าเนือหาของธรรมนูญกว๊านพะเยา
มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อท้องถิ่นของคนพะเยาคือ พะเยาทีวีชุมชน
๔) ยุคปรับเปลี่ยนเป็นสภาประชาชนลุ่มน้าอิง (พ.ศ. ๒๕๕๖- ปัจจุบัน)
ปีพ.ศ. 255๖ เครือข่ายลุ่มน้าอิง ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ลุ่มน้าโขง-ล้านนา ได้จัดการประชุมเครือข่ายลุ่มน้าอิงตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ที่วัดบ้านปางมดแดง จังหวัด
2

กลุ่มรักษ์เชียงของและเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา, โฮงเฮียน
แม่น้าของ :สนามการเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง, (เอกสารอัดส้าเนา).
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พะเยา โดยได้มีการน้าเสนอแนวคิดสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เมื่อการประชุมในวันที่ 23-24 พฤษภาคม
2556 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านงามเมือง ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมหารือ
แนวทางการจัดตังสภาประชาชนลุ่มน้าอิง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้าอิง เพื่อร่วมก้าหนดนโยบายหรือแนวทางในการจัดการลุ่มน้าของชุมชนท้องถิ่น
เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และขยายพืนที่รูปธรรมของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง และ
ลุ่มน้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้าลาว ลุ่มน้ายวน ลุ่มน้าพุง ลุ่มน้าจุน ลุ่มน้าหงาว
ในวั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2556 ได้ มี ก ารประชุ ม ของสภาประชาชนลุ่ ม น้า อิ ง มี ส มาชิ ก คื อ
เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ากว๊านพะเยา เครือข่ายลุ่มน้าอิงตอนกลาง เครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลื อ กพะเยา ชมรมตกปลากว๊ า นพะเยา เครื อ ข่ า ยชาวประมงพื นบ้ า นกว๊ า นพะเยา เครื อ ข่ า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพะเยา เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้าอิงตอนปลาย กลุ่มคนรุ่นใหม่ จังหวัดพะเยา
และเครือข่ายแม่ญิงพะเยา ด้าเนินงานภายใต้กรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง และกองเลขานุการสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง ที่มาจากการรวมกลุ่มขององค์กรพัฒนาเอกชนจากสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต เครือข่ายลุ่ม
น้าภาคเหนือ และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้า โขง-ล้านนา ณ วัดบ้านปาง
มดแดง ได้มีการพิจารณาร่างแนวทางสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ในด้านปรัชญา แนวทางการท้างาน และ
กลไกการด้าเนินงานของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง 3
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงล้านนาได้มีด้าเนินการพัฒนาสถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “โฮงเฮียนแม่น้าของ” มีเป้าหมายใน
การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ระหว่างเครือข่าย ชุมชน องค์กร สถาบันการศึกษา ทังในและนอ ก
พืนที่ของเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมในลุ่มน้าโขงและพัฒนา
ศักยภาพของผู้น้าสมาชิกในเครือข่ายไปพร้อมกัน โดยให้ความส้าคัญกับการติดตามสถานการณ์การพัฒนา
ในลุ่มน้ากก อิง โขง ทังในระดับพืนที่ ระดับชาติ และระหว่างประเทศ รวมทังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าอิง และลุ่มน้ากกซึ่งเป็นลุ่มน้าสาขาของน้าโขง
ปี พ.ศ. 2557 สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต (Living River Siam) องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ลงพืนที่เก็บข้อมูลพืนฐานของเขตอนุรักษ์ในลุ่ มน้าอิง ทังหมด 62 แห่ง ในจังหวัดพะเยา และ
จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2558 สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ร่วมกับแผนงานประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้พัฒนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิ งอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สหภาพยุ โ รป (European Union: EU) โดยมีวัตถุประสงค์ เ พื่ อ เสริ มสร้ า งความเข้ ม แข็ง แก่เ ครื อ ข่ า ย
ท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ผ่านการเพิ่มศักยภาพ การพัฒนากลไกเชิงสถาบันเพื่อให้เกิด
3

สรุปผลการประชุมสภาประชาชนลุ่มน้า อิง วัน ที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ วัดบ้านปางมดแดง ต้า บล
อ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา, (เอกสารอัดส้าเนา).

๘๔

ความร่วมมือระหว่างเครื อข่า ยท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการพัฒนาระบบ
ฐานความรู้แบบบูรณาการ ด้าเนินงานในพืนที่เป้าหมาย 11 ชุมชนในลุ่มน้าอิง 4
ในปีเดียวกันได้เกิดการรวมกลุ่มขององค์กรภาคีความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง (Save the Ing
River Basin Coalition - SIC) ท้าหน้าทีเ่ ป็นกองเลขานุการให้กับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เพื่อเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการด้าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ร่วมกับแผนงานประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า และ
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย โดยมีภาคีความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นลุ่มน้าอิง ได้แก ่ มหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิพะเยา
เพื่อการพัฒนา และพะเยาทีวีชุมชน
กล่าวโดยสรุป ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่ม
น้าอิงนัน มีพัฒนาการการด้าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับ การพัฒ นา
โครงสร้างพืนฐานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการพัฒนาในแม่น้าสาขาของลุ่มน้า
อิงตังแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลักในการ
ด้าเนินงานร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพืนที่ ภายหลังมีการ
เชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้าอิง และยกระดับการท้างานในรูปแบบสภาประชาชนลุ่มน้าอิ ง
ซึ่งเป็นยุคของการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง เพื่อท้าให้เกิดความยั่งยืน ได้ผลลัพธ์เชิงรูปธรรมชัดเจน โดย
การท้างานในลั ก ษณะของการขับ เคลื่ อนเชิ งนโยบาย การเปิดพืนที่ร ะดับ จัง หวัด มี แผนการจั ด การ
ทรัพยากรระดับชุมชน หลักสูตรการศึกษา ทุนความรู้ วัฒนธรรมภูมิปัญญา เศรษฐกิ จชุมชน บทบาท
ผู้หญิง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อใช้ในการปรับตัวเชื่อมต่อกับบริบทภายนอก
๔.๑.๒ ภาคประชาสังคมและบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม
ได้แก่ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง และภาคีความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง รายละเอียดมีดังต่อไปนี
๑) สภาประชาชนลุ่มน้าอิง (People Council of Ing River Basin- PCIR)
(๑) ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมาของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
อนุรักษ์พันธุ์ปลา การจัดการพืนที่ป่าชุ่มน้าและการจัดการป่าชุมชนในลุ่มน้าอิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้าเสนอ
ถ่ายทอดความส้าเร็จในการจัดการทัพยากรธรรมชาติใ นแต่ละชุมชน และขยายพืนที่รูปธรรมเหล่านีไปสู่
ชุมชนอื่น ให้เกิดความตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดแนวทางในการ
4

สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, วังสงวนในลุม่ นา้ อิง : การจัดการเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาโดยชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศลุม่ นา้ และวิถชี วี ติ ชุมชนลุม่ นา้ อิง, หน้า ๒๘- ๓๑.

๘๕

รักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ก่อเกิดเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่ด้าเนินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ากว๊านพะเยา
เครือข่ายลุ่มน้าอิงตอนกลาง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกพะเยา เครือข่ายประมงพืนบ้านกว๊านพะเยา
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดพะเยา เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้าอิงตอนปลาย ได้มีการด้าเนินกิจกรรม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงในแต่ละพืนที่
ในปี พ.ศ.2554 เครื อ ข่ า ยลุ่ ม น้ า อิ ง ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา โดยการสนับสนุนจากสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตได้จัดการประชุมเครือข่ายลุ่มน้า
อิงตังแต่ตอนบนถึงตอนล่าง ที่วัดบ้านปางมดแดง ต้า บลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา โดยได้มี
การน้าเสนอแนวคิดสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
“ในช่วงนีการท้างานในลุ่มน้าอิงเริ่มมีแนวคิดการสร้างสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เนื่องจากมีการ
ท้างานเชื่อมร้อยชาวบ้านที่ท้างานด้านการอนุรักษ์ดินน้าป่า ในลุ่มน้าอิงเข้าด้วยกันและเริ่ม
เข้มแข็งมากขึนเห็นหน้าเห็นตาตัวแทนจากชุมชนต่างในลุ่มน้าตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง
การน้าเสนอแนวคิดเรื่องสภาประชาชนลุ่มน้าอิงจึงมีการพูดถึงมากขึนตามล้าดับมีการจั ด
ประชุมและหารือเรื่องนีอยู่บ่อยครังตามงานเวทีเสวนาต่างๆของงานสืบชะตาแม่น้า งานบวช
ป่า งานกิจกรรมชุมชน โดยเริ่มก่อรูปจากเครือข่ายเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ซึ่งสมาคมแม่น้าเพื่อ
ชีวิตได้ยึดกิจกรรมและแนวทางนีเป็นยุทธศาสตร์หลักของในการท้างานขององค์กร”5
ต่อมาในปี ๒๕๕๖ สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับภาคีเครือข่าย และองค์กร
ชาวบ้าน จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้าอิงเพื่อน้าไปสู่สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ณ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านงามเมือง ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีตัวแทนชาวบ้านจาก
เครือข่ายเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลุ่มน้าอิง ตอนบนตอนกลาง ตอนล่างเข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน ซึ่ง
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางการจัดตังสภาประชาชนลุ่มน้าอิง และนัดหมายให้มีการจัดประชุมเพื่อ
จัดตังโครงสร้างการบริหารสภาและแนวทางการท้างาน
ต่อมาการประชุมครังที่ 2 และ ครังที่ 3 บ้านปางมดมดแดง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับภาคีเครือข่าย และองค์กรชาวบ้าน จัดประชุม โดยมติที่
ประชุมมีโครงสร้างสภา และฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก 8 เครือข่ายในลุ่มน้า
อิง และได้จัดตังกองทุนสภาประชาชนลุ่มน้าอิง โดยชุมชนบ้านปางมดแดงมอบเงินเข้ากองทุน 10,000
บาท จากรายได้การประมูลปลาของชุมชน ส่วนการประชุมครังที่ 4 ณ ส้านักงานสหกรณ์การเกษตร
อ้าเภอเมืองพะเยา มติที่ประชุมมีการรับรองคณะกรรมการโครงสร้างคณะท้างานของสภาประชาชนลุ่มน้า
5

สัมภาษณ์ : สายัณน์ ข้ามหนึ่ง ผูป้ ระสานงานสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต , วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

๘๖

อิง และแผนกิจกรรมของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง และการประชุมครังที่ 5 ในวันที่ 27 กันยายน 2557
บ้านเวียงลอ ต้าบลลอ อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา มีการทบทวนโครงสร้างกรรมการ โดยมีข้อเสนอให้มี
กรรมการที่มีสัดส่วนผู้หญิงมากขึน และกรรมการที่มาจากเครือข่ายสมาชิกที่ไม่ใช่มีเพียงแต่เครือข่ายเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลา
ในปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่ว ยงานท้องถิ่น
เพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณจากสหภาพยุโรป ได้เกิดขึนโดยการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโครงการกับเครือข่ายลุ่มน้า อิง สถาบันปวงผญาพยาว เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น้าโขง ล้านนา และสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต ร่วมกับแผนงานประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
คนกับ ป่ า และศูน ย์ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นและอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชีย งราย โดยสมาคมแม่น้าเพื่ อชีวิต ได้ด้าเนินกิจกรรมขององค์กรด้านเรื่อ งเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาและการศึกษาเรื่องปลาและระบบนิเวศแม่น้า และงานสร้างกลไกประสานงานเครือข่าย
เขตอนุรักษ์ และสนับสนุนงบประมาณในการประชุมกองเลขาของสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการหนุนเสริม
งานสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
จากการสั มภาษณ์ผู้ ให้ ข้ อมูล หลั ก กล่ าวว่า “การรวมกันของภาคชาวบ้านนี จะต้องสร้า ง
ประวัติศาสตร์ ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ลุ่มน้าอิง ระบบนิเวศของแม่น้าอิงร่วมกัน ปัจจุบันทุกลุ่มน้า 25
ลุ่มน้าในประเทศไทยมีปัญหาหมด เพราะการจัดการจากรัฐบาล ประชาชนที่ เป็นคณะกรรมการยังไม่มี
ความรู้ ไม่มีงานวิชาการ การพัฒนาคนลุ่มน้าอิงก็ต้องน้า ระบบนิเวศลุ่มน้าอิงมาเชื่อมร้อยกัน เอาความ
คิดเห็นคนลุ่มน้าอิงมาเชื่อมกัน โดยภาคประชาสังคมจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ฉะนันแนวคิดในการ
พัฒ นาจะต้องสร้ างฟื้น ฟูชุมชนในลุ่ มน้าอิงขึนให้ ได้เป็นประวัติศาสตร์ นิเวศ วั ฒ นธรรม จะต้องสร้าง
เครือข่ายและให้มีความยั่งยืน ต้องมีสภาประชาชนลุ่มน้าทุกลุ่มน้า ประเทศไทยซึ่งเกิดจากชาวบ้าน โดยใช้
งานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน งานวิจัยซึ่งมันจะเป็นงานวิจัยท้องถิ่น งานวิจัยของชาวบ้าน
แตกต่างจากงานวิจัย ของนักวิช าการ เพราะเป็นงานวิจัยที่เกิดกระบวนปัญหาที่เกิดขึน แล้วงานวิจัย
สามารถตอบปัญหาที่เกิดขึนได้ สามารถเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนกระบวนการของชาวบ้านได้ และส้าคัญ
ที่สุดเป็นงานวิจัยที่มีพลังมากเพราะชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วม เพราะฉะนันสรุปว่าแม่น้าทุกสายโดยเฉพาะ
แม่น้าอิง สภาประชาชนแม่น้าอิงจะต้องเกิดขึน”6
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง จัดตังขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อร่วมก้าหนดนโยบายหรือแนวทางในการจัดการลุ่มน้าของ
ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อขยายพืนที่รูปธรรมของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงและลุ่มน้าสาขา
โดยก้าหนดวิสัยทัศน์ในการด้าเนินงานดังนี “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการคิด วางแผน การ
จัดการ และการได้รับประโยชน์ จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง อย่างเป็นรูปธรรม และมี
ความยั่งยืน”
6

สัมภาษณ์ : นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ที่ปรึกษาสภาประชาชนลุม่ น้าอิง /ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ, วันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

๘๗

สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานใน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย ๑)
ด้าเนินกิจกรรมด้านการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมในลุ่มน้าอิง ๒) จัดตัง
กองทุนสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการด้าเนินกิจกรรมให้กับเครือข่ายต่างๆ ได้โดยอิสระ ๓) มีส่วนร่วมใน
การก้าหนด การตัดสินใจในนโยบายและโครงการพัฒนาที่เกิดขึนในลุ่มน้าอิง และ ๔) จัดท้าข้อเสนอของ
ภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
สภาประชาชนลุ่มน้ าอิง ได้ก้าหนดแผนงานใน ๘ ด้าน ประกอบด้ว ย 1) ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 3) ด้านการขยายเครือข่าย 4) ด้าน
การสร้างพืนที่รูปธรรม 5) ด้านการรณรงค์เชิงนโยบาย 6) ด้านกองทุนสภาประชาชน 7) ด้านสวัสดิการ
เครือข่าย และ 8) ด้านการจัดตังเป็นองค์กรนิติบุคคล(จดแจ้งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์)
(๒) โครงสร้างและกลไกการด้าเนินงาน สภาประชาชนลุ่มน้าอิงมีการจัดโครงสร้างและกลไก
การด้าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ๔ ชุด ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการบริหารสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ที่คัดเลือกมาจากตัวแทนของกลุ่มและ
เครือข่ายต่างๆ จ้านวน ๒๐ คน มีบทบาทในการก้าหนดนโยบายและแนวทางในการด้าเนินงานของสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง
๒) คณะกรรมการด้าเนินงานสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ที่คัดเลือกมาจากตัวแทนของกลุ่ม
และเครือข่ายต่างๆ จ้านวน ๑๗ คน มีบทบาทในการประสานงานสมาชิกในเขตพืนที่ การประชุมวาง
แผนการด้าเนินงาน การประชุมติดตามการด้าเนินงาน การอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงาน และงบประมาณ
และเชื่อมเครือข่าย/ขยายพืนที่เครือข่ายของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง รวมทังเป็นตัวแทนของสภาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
๓) คณะกรรมการที่ปรึกษาสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าอิง จังหวั ดพะเยา -เชียงราย
จ้านวน ๑๐ คน ท้าหน้าที่ในการให้ค้าปรึกษาแนะน้าทิศทาง วางแผน ด้าเนินงานตามที่สภาประชาชนลุ่ม
น้าอิงร้องขอ
๔) กองเลขานุการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ที่มาจากองค์กรภาคประชาสังคมในพืนที่ลุ่มน้า
อิง และองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน ๕ องค์กร ท้าหน้าที่เป็นองค์กรพี่เลียงหนุนเสริม
การท้างานของสภาประชาชนในด้านข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในลุ่ม
น้าอิง จัดหาแหล่งงบประมาณในการท้ากิจกรรม การประสานงานภาครัฐและภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแผนงานของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง รวมทังถอดบทเรียนการท้างาน
ด้านการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เพื่อให้สภา
ประชาชนลุ่มน้าอิงมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตัวเองได้ในระยะยาว 7
7

ปรับปรุงข้อมูลจากสรุปผลการประชุมสภาประชาชนลุม่ น้าอิง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ วัด
บ้านปางมดแดง ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา, (เอกสารอัดส้าเนา).

๘๘

(๓) ยุทธศาสตร์การด้าเนินงานของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ สภาประชาชน
ลุ่มน้าอิงได้ด้าเนินกิจกรรม ดังนี
๑) ด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร ประกอบด้วย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาส้ารวจข้อมูล
๒) ด้านวัฒนธรรมประเพณี ประกอบด้วย บวชป่า สืบชะตาแม่น้า บวชวังสงวน (เขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลา)
๓) ด้านเครือข่าย ประกอบด้วย การประชุมสัญจรของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เวทีวิเคราะห์
สถานการณ์ในลุ่มน้าอิง การขึนทะเบียนพืนทีช่ ุ่มน้า
๔) ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วย เวทีวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้าอิง การขึน
ทะเบียนพืนทีช่ ุ่มน้า
๕) ด้านการระดมทุน ประกอบด้วย ท้าเสือแม่น้าอิง การทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุน
๖) ด้านการสื่อสารสาธารณะ ประกอบด้วย การท้าสารคดีประชาสัมพันธ์สภาประชาชนลุ่มน้า
อิง การท้าเพจในเฟสบุ๊ค การจัดเวทีสื่อสารสาธารณะร่วมกับพะเยาทีวีชุมชน
(๔) ผลการด้าเนินงานสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
ตังแต่การก่อก้าเนิดสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา
๕ ปี โดยมี ภ าคี ค วามร่ ว มมื อ อนุ รั ก ษ์ ลุ่ ม น้ า อิ ง ท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น กองเลขานุ ก ารหนุ น เสริ ม กระบวนการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ให้ กับ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ผ่ านการท้ากิจกรรมของโครงการเสริม สร้า งความ
เข้มแข็งเครือ ข่า ยและหน่ว ยงานท้อ งถิ่นเพื่อ การจัดการลุ่มน้าอิง อย่างยั่ง ยืน สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง
และสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต รวมทังเครือข่ายอื่นๆ จากการด้าเนินงานสภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้มีการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การด้าเนินงานทัง ๕ ด้าน รายละเอียดดังต่อไปนี
(๑) ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร
(๑.๑) ในการพัฒนากลไกสภาประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงนัน ได้มี
การประชุ ม เพื่ อ จั ด โครงสร้ า ง บทบาทหน้ า ที่ ข องสภาประชาชนในรู ป แบบของคณะกรรมการสภา
ประชาชน เมื่อการประชุมครังแรกที่บ้านปางมดแดง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ต่อมาได้มีการปรับ
โครงสร้างของคณะกรรมการเพื่อเกิดความคล่องตัว และความชัดเจนในการด้าเนินงานของคณะกรรมการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
สภาประชาชนลุ่มน้าอิงมีโครงสร้างองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีการปรับโครงสร้าง
องค์กร เพื่อให้มีความคล่องตัว รวมทังสามารถปรับปรุงกลไกการประสานงาน โดยมีคณะกรรมการใน ๓
พืนที่ ได้แก่ พืนที่ ต้น น้ า พืนที่ กลางน้า และพืนที่ ปลายน้ามีความเชื่อมโยงและมีการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน รวมถึงได้มีการก้าหนดบทบาทการท้า งานร่วมกับองค์กรภาคีที่ชัดเจน และมีแนว
ทางการร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการสร้างข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในพืนที่ และผลักดันนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรในลุ่มน้าอิง

๘๙

“๕ ปี สภาประชาชนลุ่มน้าอิงเห็นผลชัดเจน จากการที่มีผู้น้าเพิ่มมากขึน มีคณะกรรมการสภา
ชัดเจน มีคนท้างานทุกจุดในลุ่มน้าอิง แต่ละพืนที่มีรูปธรรมในการจัดการธรรมชาติของตนเอง
ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนทังลุ่มน้า ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องการเชื่อมร้อยกันเป็นระดับลุ่มน้า
อีกทังเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ชาวบ้านได้อาศัยพึ่งพิงใช้ประโยชน์” 8
จากการด้าเนินงานดังกล่าวท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิง มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึนในหลาย
ชุมชนและครอบคลุ มประเด็น ที่หลากหลายขึน เกิดการทบทวนภาพรวมของสภาประชาชนลุ่ มน้ า อิง
ร่วมกัน การเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายลุ่มน้าอิง ตังแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า และได้มีการ
ปรับแผนยุทธศาสตร์สภาประชาชนลุ่มน้าอิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีมติร่วมกันให้ขยายสมาชิก
ให้มีสมาชิกหลากหลายมากขึน เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายแม่หญิงลุ่มน้าอิง เป็นต้น
“สภาประชาชนลุ่มน้าอิงพัฒนามาจากงานเครือข่ายชาวบ้านที่กระจัดกระจายอยู่ในลุ่มน้า มา
สู่การรวมตัวเป็นสภาเพื่อการท้างานทังลุ่มน้า อิง 5 ปีที่ผ่านมาเห็นการเรียนรู้ ความเข้าใจ
สถานการณ์ทังลุ่ มน้ าของชาวบ้าน และมีโ ครงสร้างการท้างานด้านบริห ารองค์กร มีแผน
ยุทธศาสตร์การท้างาน มีบทบาทหน้า ที่ และแผนงานด้านต่างๆชัดเจนมากขึน เริ่มเป็นที่รับรู้
และยอมรับมากขึน โดยมีกองเลขาสนับสนุนงานข้อมูล ก้าวต่อไปของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
คือ การขับเคลื่อนงานที่ค้านึงถึงประวัติศาสตร์ นิเวศ วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของคนใน
ลุ่มน้าอิงทุกภาคส่วน”9
“๕ ปีที่ผ่านมา สภาประชาชนลุ่ มน้าอิง ได้มีการพัฒนาไประดับหนึ่งในแง่ของการพัฒ นา
กลไกของสภาประชาชน แต่ ถ้ า มี ยุ ท ธศาสตร์ มี roadmap ที่ ชั ด เจน อาจจะท้ า ให้ ง าน
ก้าวหน้าไปมากขึนกว่าเดิม จนถึงมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทังการท้างาน
ที่ผ่านมายังต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปกับองค์กรสนับสนุ น ทังภาครัฐ ภาคประชาสังคม
สถาบันการศึกษา” 10
(๑.๒) แกนน้ า เกิ ด ทั ก ษะด้ า นการจั ด ท้ า ข้ อ มู ล ผ่ า นการเรี ย นรู้ ก ารส้ า รวจสภาพป่ า
ประเมินคาร์บอน และการจัดท้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรม GIS ท้าให้คนในชุมชน
เข้าใจความส้าคัญของการมีข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของชุมชน และสามารถน้าข้อมูลใช้ในการวาง
แผนการจัดการลุ่มน้าของชุ มชนได้ ทักษะด้านการวางแผนการจัดการลุ่มน้า ท้าให้ชุมชนเข้าใจการน้า
8

สัมภาษณ์ : เตชะภัฒน์ มะโนวงค์ เลขาธิการสภาประชาชนลุ่มนา้ อิง , วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
สัมภาษณ์ : สายัณน์ ข้ามหนึ่ง ผูป้ ระสานงานสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต ,วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
10 สัมภาษณ์ : ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ผู้อา้ นวยการสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง, วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐.
9

๙๐

ข้อมูลลุ่มน้าของชุมชนไปใช้ในการตัดสิ นใจก้าหนดแผนการจัดการลุ่ มน้าของชุมชนได้ชัดเจนมากขึน
รวมทังเห็นความส้าคัญของบทบาทหญิงชายในการมีส่วนร่วมก้าหนดแผนการจัดการลุ่มน้าของชุมชน
ร่วมกัน และมีทักษะด้านการเขียนโครงการเพิ่มขึน โดยเปลี่ยนแปลงจากการขาดทักษะในการเชื่อมโยง
กิจกรรมสู่วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ หลังจากได้เรียนรู้การเขียนโครงการท้าให้เกิดการวิเคราะห์
ปัญหา และก้าหนดกิจกรรมที่น้าไปสู่การแก้ปัญหาที่ชุมชนสามารถด้าเนินการได้
(๒) ด้านวัฒนธรรมประเพณี
สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาในพืนที่ ได้แก่ การเดินธรรมยาตรารักษ์
กว๊านพะเยา โดยมีกิจกรรมการบวชป่า สืบชะตาแม่น้า การบวชวังสงวน (เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา) เขตพืนที่
แต่ละชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้การจัดการป่า เขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้าอิง เป็นต้น ซึ่ง สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่ าวในแต่ล ะ
ชุมชน
ตัวอย่าง กิจกรรมสืบชะตาป่าสืบชะตาแม่น้าป่าบุญเรือง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ
บ้านบุญเรืองหมู่ 2 อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลที่เกิดขึนท้าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิงในตอน ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ได้เรียนรู้การจัดการลุ่มน้าของชุมชนในส่วนต่าง ๆ
ของลุ่มน้าอิงผ่านวัฒนธรรมการสืบชะตาป่า ซึ่งชุมชนถือว่า “ป่าคือชีวิตของชุมชน” นอกจากนียังได้เรียนรู้
บทเรียนของบ้านบุญเรืองในการปกป้องผืนป่าชุ่มน้าของชุมชน ท้าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
เกี่ยวกับความส้าคัญของการจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างป่าและการใช้ประโยชน์
จากป่า การใช้ข้อมูลเพื่อยับยังแผนพัฒนาพืนที่ป่าชุ่มน้าบุญเรืองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่วนกิจกรรมบวชป่า สืบชะตาน้า ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ อ่างเก็บน้าห้วยตุ่น ป่า
ชุมชนบ้านห้วยหม้อ อ้า เภอเมือง จังหวัดพะเยา มีเครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ากว๊านพะเยา ชุ มชนบ้านห้วย
หม้อ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านตุ่น เทศบาลต้าบลบ้านต๋อม ร่วมจัดกิจกรรมในครัง
นี ผลที่เกิดขึนท้าให้เกิดการเรียนรู้การจัดการลุ่มน้าของชุมชน และฟื้นฟูเครือข่ายป่าต้นน้ากว๊านพะเยาที่
เคยรวมตัวกันมาอย่างยาวนาน แต่ขาดความต่อเนื่องในการท้า กิจกรรม เนื่องจากขาดคนกลางในการ
ประสานงาน และมีการเปลี่ยนตัวผู้น้าชุมชนในแต่ละชุมชน โดยเมื่อโครงการได้เข้ามาสนับสนุนการท้างาน
ของสภาประชา ชนลุ่มน้าอิงจึงได้ท้าให้มีการประสานงานและติดตามสถานการณ์ ดินน้า ป่า ร่วมกับและมี
ความสนใจที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายให้กลับมารวมตัวกันอีกครัง
(๓) ด้านการขยายเครือข่าย
(๓.๑) จากประเด็นทางด้านนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ
ที่บ้านบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ การปลูกสวนกล้วยขนาดใหญ่ของกลุ่มทุนจีนที่อ้าเภอพญาเม็งราย ส่งผล
ให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และชุมชนใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว เข้า
มาร่วมเรียนรู้และท้ากิจกรรมกับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ท้าให้มีการขยายสมาชิกสภาประชาชนลุ่มน้าอิง

๙๑

ในพืนที่ลุ่มน้าอิงตอนกลาง และพืนที่ตอนล่าง ประกอบด้วย บ้านบุญเรือง บ้านทุ่งศรีเกิด บ้านป่าบง บ้าน
ซาววา และบ้านทุ่งงิว อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีสมาชิกสภาประชาชนลุ่มน้าอิงรวม 27
ชุมชน และขยายประเด็นท้างานครอบคลุม ดิน น้า ป่า และบทบาทหญิงชาย โดยเน้นการผลักดันข้อเสนอ
นโยบายภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้าอิง
“ในการเข้าร่วมกับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้พบเห็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอื่น เช่น
ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ ซึ่งจะถูกท้าให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตนเองได้เห็น
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า จึงให้ก้าลังใจชาวบ้านบุญเรืองเพื่อ ให้ต่อสู้เพื่อปกป้องผืนป่าให้เป็น
แหล่งอาหาร ส่วนการน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ตนเองเห็นว่า ป่าไม่ควรจะ
ปลูกเพิ่มเพราะที่ปลูกป่าผ่านมา ต้นไม้ไม่เคยรอด แต่ชุมชนเน้นการฟื้นฟูโดยปล่อยป่าให้ฟื้น
ตัวตามธรรมชาติ” 11
“สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้ท้าให้เกิดความร่วมมือในการท้ากิจกรรมระหว่างคนต้ นน้า กลาง
น้า ปลายน้า จากแต่ก่อนที่ต่างคนต่างท้า ผลที่เกิดขึนท้าให้สภาฯ ได้รับการยอมรับมากขึน มี
สมาชิ ก เพิ่ ม ขึ น การท้ า งานในพื นที่ มี รู ป ธรรมมากขึ น จากการที่ ไ ด้ ไ ปร่ ว มศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนกับพืนที่อื่น ได้น้ามาปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 12
(๓.๒) การเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกลุ่มน้าอิง ในประเทศไทย ได้แก่ ลุ่มน้าแม่แจ่ม
ลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายม จากการที่สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้ด้าเนินกิจกรรมศึกษาดูงานเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน แลกเปลี่ ยนบทเรียนประสบการณ์การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล การท้างานประเด็นสภาประชาชนในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้าแม่ กลอง
กับเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลอง จังหวัดสมุทรสาคร ท้าให้แกนน้าสภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมเครือข่ายกับเครือข่ายภายนอกลุ่มน้าอิง
(๔) ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วย เวทีวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้าอิง การขึน
ทะเบียนพืนทีช่ ุ่มน้า
(๔.๑) จากกรณีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอ้าเภอเชียงของเป็นพืนที่หนึ่งที่ถูกคัดเลือก
เป็นพืนที่น้าร่องการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยต้องการใช้พืนที่ป่าบุญเรือง ซึ่งอยู่ในเขตบ้านบุญเรือง หมู่
๒ ซึ่งเป็นพืนที่ป่าชุ่มน้าที่สมบรูณ์ที่สุด เพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีมสภาประชาชนร่วมกับกอง
เลขานุการจึงลงได้พืนที่จัดท้าข้อมูล และพัฒนาข้อเสนอของชุมชนในการรักษาป่าบุญเรือง รวมทังการ
11 สัมภาษณ์ : ค้าพัน วิเศษภักดี ผู้ใหญ่บ้านวังศิลา หมู่ ๘ ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย. ,

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
12 สัมภาษณ์ : ประสิทธิ์ จินะใจหาญ กรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง บ้านต๋อมดง อ้าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.

๙๒

ออกแถลงการณ์ยุติการใช้ผืนป่าของบ้านบุญเรืองเป็นพืนที่เศรษฐกิจพิเศษต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นอกจากนียังมีการประสานงานกับกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อลงส้ารวจพืนที่ และรับเรื่องพัฒนาข้อเสนอ
ของชุ ม ชนในการรั ก ษาป่ า บุ ญ เรื อ ง น้ า มาสู่ ก ารท้ า กิ จ กรรมเพื่ อ ปกป้ อ งป่ า ชุ่ ม น้ า เช่ น ส้ า รวจความ
หลากหลายของป่าชุ่มน้า บวชป่า ปลูกป่ า ท้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น จากการท้ากิจกรรมท้าให้
ชุมชนบุญเรืองได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง มีการท้ากิจกรรม รวมทังการประชุมสัญจร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ลุ่มน้าอิงร่วมกัน
(๔.๒) จากสถานการณ์การปลูกสวนกล้วยขนาดใหญ่ของกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาเช่าที่ดินของ
ชาวบ้ าน รวมทังจ้ างแรงงานชาวบ้ านในพืนที่เพื่อดูแลสวนกล้ ว ย ในเขตอ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงรายได้ส่งผลให้เกิดสารเคมีจากสวนกล้วยไหลลงแม่น้า อิง และการใช้น้าในสวนกล้วยในปริมาณมาก
โดยการสูบน้าจากแม่น้าอิง ได้ท้าให้ชาวบ้านในเขตต้าบลบ้านต้า ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล ซึ่งมีพืนที่
อยู่ตรงข้ามล้าน้าอิงได้รับผลกระทบจากการที่น้าอิงแห้ง ไม่มีน้าใช้ รวมทังข้อกังวลว่าสารเคมีที่ใช้ในสวน
กล้วยจะไหลลงแม่น้าอิงโดยเฉพาะใช่วงฤดูฝน จึงได้มีการปรึ กษาหารือกับสภาประชาชนลุ่มน้า อิง การ
ร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในสวนกล้วย ซึ่งได้มีหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องมาชีแจงต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และทางอ้าเภอพญาเม็งราย และอ้าเภอ
ขุนตาลต้องจัดท้ารายงานเพื่อจัดท้าข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเสนอต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อไป
(๔.๓) เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกเชิงสถาบันในการจัดการลุ่มน้าอิง โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยสภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้ เข้าไปมีบทบาทในฐานะตัวแทนภาคประชาชน เพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบกฎหมายและนโยบายที่ส่งผลต่อทรัพยากรลุ่มน้าอิง ได้แก่ คณะกรรมการประมงจังหวัด
พะเยา จังหวัดเชียงราย โดยส้านักงานประมงจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับพืนที่ลุ่มน้ากก-อิง โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่
(๕) ด้านการระดมทุน ประกอบด้วย ท้าเสือแม่น้าอิง และการทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนจัดตัง
กองทุ น สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ในช่ ว งการจั ด งานอิ ง ฟอรั่ ม โดยการทอดผ้ า ป่ า ร่ ว มกั บ สมาชิ ก สภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง ประชาชนทั่วไป และเครือข่ายที่มาร่วมงาน ท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงมีกองทุนใน
การด้าเนิ น งาน ประมาณ 30,000 บาท ในอนาคตสภาประชาชนลุ่ มน้าอิงมีแผนในการจดทะเบียน
องค์กรกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ส ภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง เป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคล สามารถที่จะพัฒนาโครงการ และขอรับการสนับสนุ นจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้
“สภาประชาชนลุ่มน้าอิงมีตัว ตน และมีความเข้มแข็งระดับหนึ่ง มีการขยายเครือข่ายภายใต้
โครงการขนาดเล็ ก และหลายโครงการเกิดขึนจากปัญหาของชุมชนจริงๆ เพื่อท้ากิจกรรม
แก้ไขปัญหา และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีข้อเสนอจากงานอิงฟอรั่ม และข้อเสนอเชิง
นโยบายของสภาประชาชนในการจัดการลุ่มน้า การยื่นข้อเสนอต่อสภาปฏิรูปประเทศด้านการ

๙๓

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีกองทุนที่ มาจากการทอดผ้าป่า ปีนีจะมีการยื่นจด
ทะเบียนองค์กรให้เป็นนิติบุคคลเพื่อที่จะให้สภาประชาชนสามารถที่จะระดมทุนของตนเองได้
การมี เ ครื อ ข่ า ยในระดั บ ลุ่ ม น้ า ย่อ ย ลุ่ ม น้ า ขนาดเล็ ก ในลุ่ ม น้า อิ ง รวมทั งการเชื่อ มโยงกับ
เครือข่ายอื่นในลุ่มน้าในประเทศเช่น ลุ่มน้าแม่แจ่ม ลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้ายม” 13
(๕) ด้านการสื่อสารสาธารณะ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้มีการสื่อสารต่อสาธารณะโดยการเปิดตัวในช่วงที่มีการจัดงานธรรม
ยาตรารักษ์กว๊านพะเยา ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันปวงผญา
พยาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีพะเยา
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านตุ่น และเทศบาลเมืองพะเยา ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการจัดงานอิง
ฟอรั่มเพื่อน้าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้าอิงอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึงข้อมูลและความรู้ และเพื่อให้เกิดผลเชิงนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้าอิง โดยได้มีการระดมข้อเสนอของภาคประชาสังคมเสนอต่อหน่วยงานระดับนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงเป็นที่รู้จักของสาธารณะในระดับหนึ่ง นอกจากนีในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ได้มีการท้าเพจ “สภาประชาชนลุ่มน้าอิง” เพื่อสื่อสารต่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง
ในส่วนของโครงการอนุรักษ์แม่น้าอิงฯ ได้ ผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ 6 เรื่อง และ
หนังสือ เรื่อง บทเรียนการจัดการทรัพยาของชุมชนในลุ่มน้าอิง ซึ่งได้เผยแพร่ในงานอิงฟอรั่ม และจัดส่งให้
ชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือส้าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน นอกจากนี ยังได้จัดท้าภาพวาดแผนที่ลุ่มน้า
อิง และจั ดท้าบทเพลงลุ่มน้ าอิง ซึ่ งบทเพลงและงานศิลปะเป็นสื่ ออีกรูปแบบหนึ่งที่ สามารถถ่ ายทอด
อารมณ์ เรื่องราว วิถีชีวิตของคนในลุ่มน้าอิงมากขึน 14
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารสาธารณะของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ยังขาดการสื่อสารต่อสังคมถึง
การท้ า กิ จ กรรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ข องสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง และการสื่ อ สาร
สถานการณ์ต่างๆ ในลุ่มน้าอิง ดังนันในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้มีแผนงานจัดท้าสารคดี
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง และการสื่อสารต่อสังคมผ่านพะเยาทีวีชุมชน
กล่าวได้ว่า สภาประชาชนลุ่มน้าอิง เป็นการสร้างกลไกในการท้างานของภาคประชาชน ที่มี
การก่อรูป หาประเด็นร่วมในการท้างาน เชื่อมร้อยเครือข่ายต้นน้า กลางน้า ปลายน้า สร้างเครือข่าย
ขยายพืนที่ สร้างตัวแทน สร้างแนวคิด เรียนรู้ ศึกษาดูงาน สร้างรูปธรรมในการอนุรักษ์ปลา ป่า เกษตร น้า
พืนที่ชุ่มน้า บทบาทผู้หญิง การจัดการความขัดแย้งในพืนที่ ชุมชน มีการท้างานร่ วมกันกับหน่ว ยงาน
13

สัมภาษณ์ : ไกรทอง เหง้าน้อย ผูป้ ระสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยื น, วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
14
รายงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิน่ และหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ การจัดการลุม่ นา้ อิง
อย่างยัง่ ยืน ปีที่ 2 (มี.ค. 59- ก.พ. 60 ), หน้า ๔๙. (เอกสารอัดส้าเนา).

๙๔

ภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน นั ก วิ ช าการ องค์ ก รระหว่ า งประเทศ
สถาบันการศึกษา ก่อรูปเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง และกลไกท้องถิ่น เพื่อสร้าง“ความเป็น
เจ้าของร่วม” ในการปกป้องลุ่มน้าอิงร่วมกัน
๒) ภาคีความร่วมมืออนุรกั ษ์ลมุ่ นา้ อิง (Save the Ing River Basin Coalition - SIC)
ภาคี ค วามร่ ว มมื อ อนุ รั ก ษ์ ลุ่ ม น้า อิ ง เป็ น การรวมกลุ่ ม ของคนท้ างานที่ ม าจากองค์ ก รภาค
ประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นลุ่มน้าอิง ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ด้าเนินงานด้านการ
หนุ น เสริ ม องค์ ก รชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ร ะดั บ ชาติ และแม่ น้ า สาขาใน
ภาคเหนือ ภาคอีสาน และระดับภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประกอบด้วย ๑) เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา ๒) สถาบันปวงผญาพยาว 3) สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต ๔) สถาบันชุมชนลุ่ม
น้าโขง และ ๕) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่ อการจัดการลุ่มน้าอิง
อย่างยั่งยืน แต่ละองค์กรมีบทบาทในการเป็นกองเลขานุการของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง รายละเอียด
ดังต่อไปนี
(๑) เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุม่ นา้ โขง-ล้านนา
ความเป็น มาขององค์ กร เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่ มน้าโขงล้านนา เกิดขึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จากการรวมตัวกันของ ๓ องค์กรคือ กลุ่มรักษ์เชียงของ ชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง และโครงการแม่น้าและชุมชน เพื่อด้าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมลุ่ มน้าโขงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ในช่วงนีได้มีความพยายามในการด้าเนินการ
“โครงการระเบิดแก่งในแม่น้ าโขง” ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาลุ่มน้าโขงเพื่อการเดินเรือพาณิช ย์ที่
ด้าเนินการโดยรัฐบาลจีน ดังนันเครือข่ายจึงได้ให้ความส้าคัญกับการศึกษาโครงการระเบิดแก่งในแม่น้าโขง
และการส้ารวจข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้าโขง และเริ่มประสานชุมชนชายฝั่งโขงซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ
ระเบิดแก่งในแม่น้าโขง
เครือข่ายเน้นด้าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศเกาะแก่งในแม่น้าโขง “คอนผี
หลง” และความความหลากหลายทางชีวภาพ การให้ข้อมูล และผลิตสื่ อเกี่ยวกับการระเบิดแก่ง เพื่อ
รณรงค์และให้ข้อมูล แก่ชุมชนในลุ่มน้าโขงและสาธารณะได้รับรู้ถึงความส้าคัญของของแม่น้าโขงเพื่ อ
น้าไปสู่การยุติโครงการระเบิดแก่งในแม่น้าโขงที่ด้าเนินการโดยรัฐบาลจีน การศึกษาระบบนิเวศวัฒนธรรม
ในแม่น้าโขง ใช้กระบวนการวิจัยไทบ้านเข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาในประเด็นพันธุ์พืช พันธุ์ปลา การ
ท้าเกษตรริมฝั่งแม่น้าโขง และระบบนิเวศในแม่น้าโขง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านชายฝั่ง
โขงในการเป็นนักวิจัยไทบ้าน และเน้นงานรณรงค์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
ความส้าคัญของระบบนิเวศที่มีต่อชุมชนในแม่น้าโขง
ต่อมาเครือข่ายได้ด้าเนินโครงการฟื้นฟูชุมชนลุ่มน้าอิงตอนปลายและชายฝั่งโขง เน้นการ
ท้างานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชุมชน สนับสนุนการท้างาน
ในพืนที่รูปธรรมโดยน้าประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้ างเรียนรู้ในท้องถิ่นในพืนที่
ชายฝั่งโขง ลุ่มน้าอิง ลุ่มน้ากก-เวียงหนองหล่ ม และลุ่มน้าหงาว-งาว ตังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา

๙๕

ด้าเนินการพัฒ นาสถาบัน องค์ความรู้ท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “โฮงเฮียนแม่น้าของ” ให้ความส้าคัญกั บ การ
ติดตามสถานการณ์การพัฒนาในลุ่ มน้าโขง และลุ่มน้าสาขาทังในระดับพืนที่ ระดับชาติ และระหว่าง
ประเทศ ปัจจุบัน เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา มีส้านักงานตังอยู่
ทีโ่ ฮงเฮียนแม่น้าของ ๒๖๐ ม.๑ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ๕๗๑๔๐ 15
บทบาทการท้างานในลุม่ นา้ อิง
๑. เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน
๒. เป็ น องค์ ก รในการประสานงานและจั ด กระบว นการเรี ย นรู้ ใ นการ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนในลุ่มน้าอิงตอนล่าง ตังแต่อ้าเภอเทิง อ้าเภอ
ขุนตาน อ้าเภอป่าแดด อ้าเภอพญาเม็งราย และอ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้พืนที่รูปธรรมในลุ่มน้าอิง ซึ่งเป็นหนึ่งในพืนที่การเรียนรู้หรื อ
สถานีการเรียนรู้ เพื่อสื่อสารในโฮงเฮียนแม่น้าของ
๔. ติดตามสถานการณ์การพัฒนาในลุ่มน้าโขง และลุ่มน้าสาขาได้แก่ ลุ่มน้ากกและลุ่มน้าอิง
(๒) สถาบันปวงผญาพยาว
ความเป็นมาขององค์กร จากการที่จังหวัดพะเยา มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน
กว่า 900 ปี ปรากฏหลักฐานด้านโบราณคดีและเอกสารบันทึกมากมาย โดยเฉพาะจากการศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมอย่างต่อเนื่องของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมค้า ซึ่งได้สะท้อนให้
เห็นถึงความรุ่งเรืองที่เป็นอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของเมืองพะเยาอย่างชัดแจ้ง พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
ถือเป็นปราชญ์ท้องถิ่นต้นแบบของเมืองพะเยา ที่ท้างานด้านการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น มีผลงานเขียน บันทึก
รวบรวมหลั กฐานไว้อย่ างเป็น ระบบและมากที่สุด ดังจะเห็ นได้จากการจัดพิมพ์ห นังสื อเป็นเล่ ม และ
จัดสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ก่อคุณค่าและยังประโยชน์อเนกอนันต์ต่อคนรุ่นหลังได้เชื่อมต่อรากเหง้าทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตนเองอย่างเข้าใจ และมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาท้ องถิ่นเป็น
อย่างมาก
ในปี 2552 ตัวแทนนักวิชาการ นักพัฒนา นักธุรกิจ สื่อมวลชน คณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์
จึงปรึกษาหารือกันว่าท้าอย่างไรจะสามารถต่อยอดความคิด และงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง
ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมค้า ในด้านที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยองค์ความรู้
ท้องถิ่น ของจั งหวั ด พะเยาให้ เ กิด ขึนและมี ความต่ อ เนื่ อง พร้อมทังเผยแพร่ องค์ ความรู้ และน้าไปใช้
ประโยชน์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในโอกาสที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมค้า
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะชันหิรัญบัฎ และดุษฎีบัณฑิตจาก
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง และเพื่อเป็นการสืบทอดแนวคิดแนวทางในการสร้างองค์ความรู้แก่ท้องถิ่น
15

สรุปความจากเอกสารโฮงเฮียนแม่น้าของ :สนามการเรียนรู้นิเวศน์ วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง โดยเครือข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา. (เอกสารอัดส้าเนา).

๙๖

ทางคณะผู้ก่อตังเบืองต้น จึงได้ตัง “สถาบันปวงผญาพยาว” ขึน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์องค์
ความรู้และความสัมพันธ์อันดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน เพื่อสืบทอดแนวคิดและการท้างานของพระ
อุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมค้า 16
ปัจจุบันสถาบันปวงผญาพยาว ส้านักงานตังอยู่ที่อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมค้า อ้าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
บทบาทการท้างานในลุ่มนา้ อิง
๑. เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน
๒. ประสานกับหน่วยงานในระดับนโยบายของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทังเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดพะเยา เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน
๓. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จ้านวน ๓ เรื่อง ได้รับการสนับสนุนจากส้านักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย
- การสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊ านพะเยา (๒๕๕๖) เพื่อจัดเวทีสาน
เสวนาหาฉันทามติในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การสานเสวนาเพื่อออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา (๒๕๕๘) เพื่อให้
ธรรมนูญกว๊านพะเยาเป็นกฎหมายของท้องถิ่ นหรือเป็นกติการ่วมในการจัดการกว๊านพะเยา รวมทังการ
ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าธรรมนูญกว๊านพะเยาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
- ธรรมนูญกว๊านพะเยากับการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสารสาธารณะในการ
แก้ไขปัญหากว๊านพะเยา (๒๕๖๐) เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสารสาธารณะ
ผ่ านธรรมนู ญกว๊านพะเยา การสื่ อสารสาธารณะอั นจะน้า ไปสู่ การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ในเนื อหาของ
ธรรมนูญกว๊านพะเยา และเกิดการสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสารสาธารณะในการแก้ไขปัญหากว๊าน
พะเยาโดยการมีส่วนร่วมของคนพะเยา
๔. จัดเวทีสื่อสารสาธารณะร่วมกับพะเยาทีวีชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับกว๊านพะเยา และ
แม่น้าอิง ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินในกว๊ านพะเยา ธรรมนูญกว๊านพะเยา บทบาทขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
๕. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องเวทีสานเสวนาหาทางออกให้กับการพัฒนากว๊านพะเยา และเรา
รักษ์แม่น้าอิง
๖. เป็นคณะกรรมการและคณะท้างานบริหารจัดการลุ่มน้ากว๊านพะเยา ตามประกาศ
จังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ส้าเนา).

สถาบันปวงผญาพยาว, ข้อมูลทัว่ ไปและยุทธศาสตร์การท้างานของสถาบันปวงผญาพยาว, (เอกสารอัด

๙๗

๗. ร่วมกับพะเยาทีวีชุมชนจัดอบรมเยาวชนเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนโดยมือถือและโซเชียลมีเดีย
(3) สมาคมแม่นา้ เพื่อชีวติ
ความเป็นมาขององค์กร สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต (Living River Association -LRA) เดิมชื่อ
เครือข่ายแม่น้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asia River Network (SEARIN) ก่อตังเมื่อวันที่
14 มีนาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันหยุดเขื่อนโลกเพื่อปกป้อง แม่น้าและชีวิต ได้รับการจดทะเบียนเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2554 ตามทะเบียนเลขที่ 2487 ต่อมาจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ 21 ธันวามคม 2555
ตามทะเบียนเลขที่ 20/2555
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตก่อตังโดยนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์ ในการ
ท้างานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อนและโครงการผันน้าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้าโขงและสาละวิน ที่มีต่อสังคม
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยแม่น้าในอนุ
ภูมิภาคนีโดยเฉพาะชนพืนถิ่น
ปัจจุบันสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต มีส้านักงานตังอยู่ที่ 138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุ
เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 17
บทบาทการท้างานในลุ่มนา้ อิง
๑.เป็ น คณะกรรมการบริห ารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่ว ยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน
๒. สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้าและพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ได้แก่
การท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า (วังสงวน) การอนุรักษ์ป่าชุ่มน้า การประยุกต์ประเพณีวัฒนธรรมในการ
อนุรักษ์ ได้แก่ การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้า การบวชวังสงวน โดยการสนับสนุนงบประมาณและข้อมูล
ด้านวิชาการ
๓. ผลิตสื่อและจัดท้าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดย
ชุมชนท้องถิ่น และสื่อเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในลุ่มน้าอิง ได้แก่ โปสเตอร์พันธุ์ปลาลุ่มน้าอิง
หนังสือวังสงวนในลุ่มน้าอิง :การจัดการเขตอนุรักษพันธุ์ปลาโดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้า
และวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้าอิง หนังสือและสารคดี ป่าชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงตอนล่าง และการจัดการโดยชุมชน
ท้องถิ่น และคลิปวิดีโอ นิทรรศการงานวิจัยไทบ้าน ข้อมูลพืนที่ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย
๔. สนับสนุนการท้างานวิจัยไทบ้าน วิจัยจาวบ้าน เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลผลผลิต มูลค่าและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น
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สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, เกีย่ วกับสมาคมแม่นา้ เพือ่ ชีวติ , สืบค้นจาก http://www.livingriversiam.org/
about-lra. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐.

๙๘

๕. สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม สภาประชาชนลุ่มน้าอิงและกองเลขานุการสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง
๖. ผลั ก ดั น และติ ด ตามการขึ นทะเบี ย นพื นที่ ชุ่ ม น้ า ในลุ่ ม น้ า อิ ง ให้ เ ป็ น พื นที่ ชุ่ ม น้ า ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้พืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงมีสถานะที่ได้ถูกรับรองตามกฎหมาย
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต ได้ก้าหนดเป้าหมายของ
องค์กรในด้านการส่งเสริมการจัดการน้าโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพืนที่ภาคเหนือ โดยมีการ
ท้างานเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในลุ่มน้าภาคเหนือ โดยการตังเครือข่ายประชาชนลุ่มน้าภาคเหนือ ซึ่ง
ท้างานในเชิงนโยบายต่อต้านเขื่อน ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายในลุ่มน้าอิง ได้เริ่มจากการท้างานกับ
กลุ่มรักษ์เชียงของในลุ่มน้าอิงตอนล่าง โดยการฟื้นชมรมอนุรักษ์พันธุ์ ปลาในลุ่มน้าอิง ซึ่งมีต้นทุนมาก่อน
หน้านัน ในเรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา การอนุรักษ์ป่าชุ่มน้า และน้ามาสู่การพัฒนามาเป็นสภาประชาชนลุ่ม
น้าอิง เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่น ซึ่งใช้ฐานของการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ ปลา โดยการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ งานวิจัยจาวบ้าน และการจัดพิมพ์สื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้เข้าใจ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงมากขึน
ในระยะต่อมาได้ให้ความส้าคัญกับการจัดการป่าชุ่มน้า และการผลักดันการขึนทะเบียนพืนที่
ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง รวมทังการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายของลุ่มน้าร่วมกับเครือข่ ายลุ่มน้าแม่แจ่ม ซึ่งจะมี
การจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต นอกจากนียังมีประเด็นนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สวนกล้วยของกลุ่มทุนจีน ที่สมาคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานร่วมด้วย กล่าวได้ว่าสมาคมแม่น้า
เพื่อชีวิต ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการท้างานเพื่ อผลักดันสภาประชาชนลุ่มน้าอิงมาตังแต่ แรกเริ่ม โดย
ใช้เขตอนุรักษ์พันธุ์ ปลาเป็นเครื่องมือในการท้างาน คาดว่าบทเรียนการท้างานจากลุ่มน้าอิงจะสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ในพืนที่ลุ่มน้าอืน่ ได้
“สมาคมแม่น้ าเพื่อชีวิต เน้นท้างานเรื่องพืนที่ชุ่มน้าในลุ่ มน้าอิง และพยายามที่จะสร้า ง
เครือข่ายชาวบ้านเรื่องพืนที่ชุ่มน้า ให้เป็น 1 ในสมาชิกของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง สมาคม
ได้ท้างานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนและร่วมผลักดันให้ชุมชนที่ท้าเรื่องป่าชุ่มน้า เข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสภา โดยสมาคมให้การสนับสนุนและท้ากิจกรรมร่วมกับชุมชนในการศึกษา
ข้อมูลเรื่องพืนที่ชุ่มน้า สนับสนุนกิจกรรมเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา การสนับสนุนงบประมาณการ
ประชุมของกองเลขา และสนับสนุนงบประมาณในการประชุมของกรรมการสภาประชาชน
ลุ่มน้าอิง”18
(๔) สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง
ความเป็นมาขององค์กร สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง (Mekong Community Institute - MCI)
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการจัดการทรัพยากรน้าและระบบนิเวศลุ่มน้า ถูก
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สัมภาษณ์ : สายัณน์ ข้ามหนึ่ง ผูป้ ระสานงานสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐.

๙๙

ก่อตังขึนและยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมในปี พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ "ระบบนิเวศลุ่มน้าที่
สมดุลและเอือต่อการอยู่ดีมีสุขของชุมชน ภายใต้การจัดการอย่างเป็ นองค์รวมและการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น" ภายใต้ความเชื่อพืนฐานของเราที่ว่าชุมชนท้องถิ่นคือหัวใจส้าคัญในการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่มน้า
โดยมีค้าขวัญว่า "ผลิตสร้างและส่งเสริมการใช้เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศลุ่ม
น้าโขง" หลังจากที่ได้มีการควบรวม MCI เข้ากับสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตเมื่อปลายปี 2559 เพื่อให้มีการ
ท้างานอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ การด้าเนินงานของ MCI จึงอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดเดียวกันกับสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต
สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง มียุทธศาสตร์การด้าเนินงาน 4 ด้านคือ ชุมชนท้องถิ่นกับระบบนิเวศ
ลุ่มน้า โครงการและเขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้าโขง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และ ผู้หญิงและเยาวชนกับระบบนิเวศลุ่มน้า โดยรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย
(๑) ผลิตสร้างและเผยแพร่เครื่องมือและความรู้ท้องถิ่น ได้แก่ งานวิจัยไทบ้าน : ร่วม
พัฒนา เผยแพร่ และใช้งานวิจัยไทบ้านในการรักษาระบบนิเวศลุ่มน้าอย่างเป็นองค์รวม ผ่าน 2 กิจกรรม
หลักคือ การท้าวิจัยไทบ้าน และการอบรมและเผยแพร่งานวิจัยไทบ้าน สถาบันความรู้ชาวบ้านลุ่มน้าโขง :
สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ท้องถิ่น การผลิตสื่อ
และเผยแพร่
(๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้า กิจกรรมเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ : สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาพืนบ้าน การสืบชะตาแม่น้า
ฯลฯ กลไกท้องถิ่นเพื่อการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้า : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกท้องถิ่น เช่น สภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้าโขง
(๓) รณรงค์ เพื่อยับยังภัยคุกคามจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กันล้าน้าโขง และแม่น้าอื่นๆ
ในลุ่มน้า ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันสถาบันชุมชนลุ่มนา้ โขงตังอยู่ที่ 49/4 ม. 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 19
บทบาทการท้างานในลุ่มนา้ อิง
๑. เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน
๒. ส่ งเสริ มบทบาทผู้ห ญิงลุ่ มน้าอิงในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแม่หญิงเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง โดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของกลุ่มผู้หญิงที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ได้แก่ เครือข่ายแม่ญิงพะเยา กลุ่มผู้หญิง
ต้าบลสันมะค่า ต้าบลป่าแดด กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๓. สนับสนุนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิต
จากป่าชุมชนแม่รอ่ งขุย และป่าชุมชนต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง, เกีย่ วกับเรา, สืบค้นจากhttp://www.mekongci.org/index.php/about-us.เมื่อ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐.
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๑๐๐

๔. ผลิตสื่อนิทรรศการชุดแม่ญิงกับทรัพยากรลุ่มน้าอิง หนังสือและสารคดี “ผู้หญิงลุ่มกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า เป้าหมายการท้างานของสถาบันชุมชนลุ่ม น้าโขง
คือ สภาประชาชนลุ่มน้าโขง โดยการก้าหนดโครงสร้างและภาคส่วน ซึ่งจะมีการท้างานในระยะยาว ส่วน
สภาฯ จะต้องมีเครือข่ายชุมชนในลุ่มน้าโขงและลุ่มน้าสาขา โดยมีงานในหลายประเด็นทังงานรณรงค์และ
งานอนุรักษ์ เช่น แม่น้ามูน แม่น้าอิง โดยในส่วนของแม่น้าอิง ถ้าอนาคตเกิดการด้าเนินงานที่ต่อเนื่อง
อาจจะเกิ ด การท้ า งานในลั ก ษณะตามบริ บ ทของลุ่ ม น้ า ซึ่ ง จะไปเชื่ อ มกั บ สภาประชาชนลุ่ ม น้ า โขง
นอกจากนียังมีการท้างานในลักษณะเรียนรู้ ผลิตความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยผลิต
ความรู้ และผลิตสื่อในลุ่มน้าโขง ซึ่งแต่ละพืนที่ก็มีบริบ ทที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะน้าความรู้ไปปรับใช้ในการ
จัดการในลุ่มน้าโขง
บทบาทในการท้างานของสถาบันแบ่งออกเป็น ๓ ส่ ว นคือ ความร่ว มมือกับภาคีที่ท้างาน
ร่วมกัน ประสานงานกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน การพัฒนากระบวนการท้างานขององค์กรพัฒนาเอกชนให้
มีศักยภาพ บทบาทในการท้างานเป็นกองเลขาฯ เป็นผู้ช่วยประสานงาน จัดการ สนับสนุนโดยเฉพาะช่วง
เริ่มต้นของสภาฯ โดยท้างานร่วมกันกับองค์กรอื่น และงานโครงการของสถาบันฯ ที่เข้ ามาเสริมสร้างสภา
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพเพิ่มมากขึน คือ โครงการแม่หญิงลุ่มน้าอิง การท้างานผ่านมา ๒ ปี
อยู่ในช่วงของการสร้างความเข้าใจ การสร้างการเรียนรู้ให้กับแม่หญิง ในอนาคตจะมีการเชื่อมเข้ากับสภา
ประชาชน ซึ่งถือเป็นงานใหม่ที่ยังมีการท้างานในด้านนีน้อย อีกทั งสังคมไทยยังไม่มีการยอมรับผู้หญิง จึง
ต้องมีการพัฒนาให้มคี วามต่อเนื่องมากยิ่งขึน เพื่อน้าไปเชื่อมร้อยเป็นกลไกของสภาประชาชน 20
(๕) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้า
อิงอย่างยั่งยืน
ความเป็นมาขององค์กร เป็นองค์กรที่เกิดจากการจัดท้าโครงการร่วมกันระหว่า งแผนงาน
ประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้รับ
สนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรปมาด้าเนินงาน มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อปรับปรุงการจัดการลุ่มน้าอิงอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความส้ าคัญกับ การมีส่ว นร่ว มของเครือข่ายท้องถิ่ น เข้ามาเป็นส่วนส้า คัญในการพัฒ นา
แผนการจัดการและนโยบาย และวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายท้องถิ่นใน
การจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ผ่านการเพิ่มศักยภาพ การพัฒนากลไกเชิงสถาบันเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการพัฒนาระบบฐานความรู้แบบ
บูรณาการ
โครงการมีแผนการด้าเนินงานดังนี ๑) แผนงานพัฒ นาศักยภาพสู่ การปฏิบัติ ได้แก่ การ
ประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ เวทีเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายท้องถิ่นใน
ลุ่มน้าอิง การพัฒนาเยาวชน ๒) แผนงานกลไกความร่วมมือเพื่อผลักดันนโยบาย ได้แก่ การจัดท้าแผนที่
20

สัมภาษณ์ : ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ผู้อา้ นวยการสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง, วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐.

๑๐๑

และประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง การสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาข้อบัญญัติและนโยบายท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาข้อบัญญัติและนโยบายท้องถิ่น ๓) แผนงานการจัดการองค์
ความรู้และการสื่อสารสาธารณะ ได้แก่ การพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการลุ่ม
น้าอิง การวิ จัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศลุ่มน้าอิง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน การจัดพิมพ์และเผยแพร่
เอกสาร นอกจากนีโครงการยังมีแผนงานในการสนับสนุนทุนขนาดเล็กให้ชุมชนในพืนที่ลุ่มน้า อิง ได้น้าไป
ขับเคลื่อนในการท้ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ปัจจุบันโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้า
อิงอย่างยั่งยืน มีส้านักงานตังอยู่ที่อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมค้า ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
บทบาทการท้างานในลุ่มนา้ อิง
๑. ศึกษาประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงวิเคราะห์และรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนคณะกรรมการอ้านวยการโครงการ และข้อมูลนีจะถูกใช้ว าง
แผนการสนับสนุน การออกแบบการเรียนรู้และการฝึกอบรม ตลอดจนการติดตามและประเมินความ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในระหว่างการด้าเนินโครงการ
๒. จัดให้มีเวทีส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพที่จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างชุมชนและเครือข่ายต่างๆ และยังน้าไปสู่การพัฒนาบทเรียนและการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่
๓. เป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้กับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ให้เป็นกลไกความร่วมมือหลักใน
การเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเครือข่ายท้องถิ่น และอปท.เพื่อการผลักดันทางนโยบาย
๔. สนับสนุนให้เกิดการขยายผลการขับเคลื่อนทางนโยบายสู่การพูดคุยในเวทีระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค
๕. ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และการทบทวนกฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Law Reform Commission)
ในกระบวนการทบทวนกฎหมายและนโยบายทังในประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกั บ การ
จัดการลุ่มน้า
๖. จัดเวทีรณรงค์ทางนโยบายสาธารณะในวันส้าคัญทางสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่ว ยงาน
ต่างๆ เช่น เวทีอิงฟอรั่ม เวทีนโยบายพืนที่ชุ่มน้า วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นต้น 21
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สรุปความจากเอกสารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
ลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน โดยศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) และสถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. (เอกสาร
อัดส้าเนา).

๑๐๒

พัฒนาการ และบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ดัง
แสดงในแผนภูมิต่อไปนี
การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน

การพัฒนาลุ่มน้าอิงและ
ลุ่มน้าสาขา

การพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น้าอิง
ภาคประชาสังคมในลุ่มนา้ อิง
๑) สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๒) ภาคีความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง
พัฒนาการ
๑) ยุคการต่อสู้และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
(พ.ศ.๒๕๓๓- ๒๕๔๕)
๒) ยุคขยายเครือข่ายความร่วมมือ
(พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๕๑)
๓) ยุคสร้างพันธมิตรในการเคลื่อนไหวทาง
สังคม
(พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๕๖)
๔) ยุคปรับเปลี่ยนเป็นสภาประชาชนลุ่มน้า
อิง
(พ.ศ. ๒๕๕๖- ปัจจุบัน)

บทบาท
1) กองเลขานุการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
2) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี ค วาม
ร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ
3) รณรงค์นโยบายระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
4) หนุนเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๕) ข้อมูล วิชาการ และงานวิจัยท้องถิ่น
๖) พัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๗) ส่ ง เสริม บทบาทผู้ หญิ ง ในการอนุ รัก ษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๘) สื่อสารสาธารณะและผลิตสื่อเผยแพร่

การมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ นา้ อิง
แผนภูมทิ ี่ ๒
พัฒนาการ และบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง

๑๐๓

จากแผนภูมิข้างต้น ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) สภาประชาชนลุ่มน้าอิง เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชนแต่ละ
เครือข่ายในลุ่มน้าอิงมายกระดับเป็นสภาประชาชน เพื่อให้มีกลไกของภาคประชาชนในระดับลุ่มน้า และ
เพื่อให้สภาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้า
อิง และ ๒) ภาคีความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อท้าหน้าที่
เป็นกองเลขานุการให้แก่สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ในการด้าเนินงานระยะเริ่มแรกของสภาประชาชน เพื่อ
หนุนเสริมให้สภาประชาชนเกิดความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการเป็นองค์กรของภาคประชาชนที่จะ
สร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ทังนี ภาคีความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง เป็นองค์กรภาคประชาสั งคมที่มีประสบการณ์ ก าร
สนับสนุนภาคประชาชนให้เข้ าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรในระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมี บทบาทการท้างานในลุ่มน้าอิง ๘
ด้าน ได้แก่ 1) งานกองเลขานุการของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง 2) งานประสานความร่วมมือกับภาคีความ
ร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ในลุ่มน้าอิง 3) งานรณรงค์เชิงนโยบายระดับท้องถิ่น ระดั บชาติ และระดับ
นานาชาติ 4) งานหนุนเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงในลักษณะ
ของพืนที่รูปธรรมหรือแหล่งเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๕) งานข้อมูลวิชาการ และงานวิจัย
ท้องถิ่น ๖) งานพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ๗) งานด้านการส่งเสริมบทบาทผู้ หญิงในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ ๘) งานสื่อสารสาธารณะและผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔.๒ กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุม่ นา้ อิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การน้าเสนอข้อมูลในส่วนนี เป็นการน้าเสนอกระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ใน ๔
ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การพัฒนากลไกและศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ๒) การพัฒนาพืนที่
รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มน้าอิง ๓) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง และ ๔) การรณรงค์ด้านนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับท้องถิ่น
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง รายละเอียดดังต่อไปนี
๔.๒.๑ การพั ฒ นากลไกและพั ฒ นาศั ก ยภาพสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนากลไกและพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้วิจัยได้น้าเสนอใน ๔ ประเด็น รายละเอียดดังต่อไปนี
๑) การประชุมสภาประชาชนลุ่มน้าอิง มีการประชุมใน ๒ ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะแรก การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เป็นการประชุมระดับ
ไตรมาสและการประชุมราย ๖ เดือน เพื่อแจ้งความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน การปรึกษาหารือในเรื่อง
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตามสถานการณ์การพัฒนาในลุ่มน้าอิง รวมทังการประชุมกรรมการที่ปรึกษาสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง ปีละ ๑ ครัง
(๑) การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง รายไตรมาส ใน
กระบวนการเพื่อทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการ จะมีการจัดตังคณะกรรมการบริ หารสภาประชาชน
(Steering Committee) ขึ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า สภาประชาชน ยั ง คงด้ า เนิ น การตามเป้ า หมายและมี
ความก้าวหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาประชาชน ทุกไตรมาส
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการบริหารสภาฯ
(๒) การประชุมใหญ่สภาประชาชนลุ่ มน้าอิง ทุ ก 6 เดือน เป็นกิจกรรมที่ด้าเนิ น การ
มาแล้ ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารประชุ ม เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆที่ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก ได้ รั บ ทราบ
ความก้าวหน้าของกิจกรรมและแนวทางด้าเนินงานของสภาฯ การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยน
ประเด็นปัญหาร่วม และพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทังร่วมออกเสียงในการตัดสินใจที่
ส้าคัญๆ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาฯและเครือข่ายท้องถิ่น
(๓) การประชุ ม ประจ้ า ปี ข องคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาสภาประชาชนลุ่มน้าอิงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จ้าเป็นในการให้ค้าปรึกษาแก่สภาฯ โดย
จะมีจ้านวนคณะกรรมการ 15 คนประกอบด้วยผู้รู้ซึ่งได้รับการยอมรับในท้องถิ่น, ตัวแทนอปท., สถาบัน
วิชาการ และตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 22
ลักษณะที่สอง เป็นการประชุมในวาระเร่งด่วน โดยเป็นการประชุมสัญจรในพืนที่ในประเด็นที่
มีผลกระทบในวงกว้างที่ต่อวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้าอิง เช่น โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ
และโครงการจัดตังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้ามาใช้พืนที่ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง และบ้านทุ่งงิว อ้าเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย การเช่าที่ดินของนายทุนจีนริม แม่น้าอิงเพื่อปลูกสวนกล้วย อ้าเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วนที่มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาวิเคราะห์สถานการณ์ และหาทาง
ออกในการแก้ไขปัญหา 23 ในกรณีของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ชาวบ้านบุญเรืองซึ่ง
จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาใช้พื นที่ป่าชุ่มน้าของชุมชน ได้ปรึกษากับกองเลขาของสภาประชาชน
เพื่อหาทางออกต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการท้าข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูล ทรัพยากรป่า
ชุ่ ม น้ า ในลั ก ษณะของงานวิ จั ย ชาวบ้ า น และน้ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปน้ า เสนอกั บ ทางอ้ า เภอ และการนิ ค ม
อุตสาหกรรม รวมทังการเคลื่อนไหวของคนในชุมชนเพื่อเจรจาต่อรอง การเชิญสื่อมวลชนมาท้าข่าว การ
จัดเวทีสาธารณะ การรณรงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์
22

ศูน ย์ฝึก อบรมวนศาสตร์ชุม ชนแห่งภูมิภ าคเอเชีย แปซิ ฟิก (RECOFTC) และสถาบัน ความหลากหลาย
ทางชีว ภาพและสิ่งแวดล้อ มเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น และอาเซียน มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เชีย งราย, เอกสารโครงการ
เสริม สร้า งความเข้ม แข็งเครือ ข่า ยและหน่ว ยงานท้อ งถิ่น เพื่อ การจัด การลุ่ม น้า อิงอย่า งยั่งยืน , (เอกสารอัดส้าเนา).
หน้า ๑๑-๑๓.
23 สัมภาษณ์: ไกรทอง เหง้าน้อย ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุม่ น้าอิงอย่างยั่งยืน, วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
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๒) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกอบรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของแผนงานพัฒนาศักยภาพสู่การปฏิบัติ ของโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายและหน่วยงานท้ องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่ มน้าอิงอย่างยั่งยืน โดยการ
ฝึ กอบรมนั นจะท้าให้ เกิดสภาพแวดล้ อมส้าหรับการเรียนรู้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดพืนที่ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างเปิดกว้างระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม ภายใต้หลักการและวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่พัฒนาบนฐานประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม เพื่อสนอง
ต่อความต้องการและการใช้งานจริงของผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้น้าชุมชน
เครือข่ายชุมชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
วิทยากรในการฝึกอบรม จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความช้านาญในสาขาที่หลากหลายตามเนือหาใน
การอบรม ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) สถาบันความ
หลากหลายทางชีว ภาพและสิ ่ง แวดล้อ มเพื ่อ การพัฒ นาท้อ งถิ ่น และอาเซีย น คณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มูลนิธิ
พะเยาเพื่อการพัฒนา สถาบันปวงผญาพยาว พะเยาทีวีชุมชน เป็นต้น
เนือหาการอบรม จะเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน้า เพื่อน้าองค์ความรู้ไปพัฒนา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๔ หลักสูตร ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี
๑. การฝึกอบรมวิทยากร (Training of Trainers หรือ ToT) เพื่อเพิ่มจ้านวนวิทยากรท้องถิ่น
ซึ่งจะเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้าอย่างยั่งยืนแก่ผู้อื่นต่อไป โดยมีเนือหา
ประกอบด้วย หลักการพืนฐานเกี่ยวกับ การวางแผนจัดการลุ่มน้าอย่างยั่งยืน กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นโยบาย โครงการ การท้าแผนที่ลุ่มน้าชุมชน ระบบนิเวศของลุ่มน้าอิง วิธีการและเครื่องมือที่ส้าคัญส้าหรับ
การวางแผนจัดการลุ่มน้าและการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
๒. ทักษะวิทยากรกระบวนการ ส้าหรับวิ ทยากรในท้องถิ่น จะเป็นหนึ่งในเนือหาการอบรม
ภาวะผู้น้า ซึ่งผู้เข้าร่วมมาจากชุมชน สภาประชาชนลุ่มน้าอิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการสื่อสารและการน้าเสนอ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชุมชนของตนเอง และเป็นวิทยากรให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้จากชุ มชนอื่นๆหรือองค์กรต่างๆ รวมทัง
การน้าเสนอข้อมูลด้านต่างๆ แก่หน่วยงานของรัฐ
๓. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research หรือ PAR)
จะจัดให้กับผู้น้าชุมชน สภาประชาชนลุ่มน้าอิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อให้ผู้
เข้าอบรมจะมีส่ ว นร่ วมในการวิจัย เชิงปฏิบัติการ หลั งจากที่ผ่ านการฝึ กอบรมแล้ว โดยจะมีการลงไป
สนับสนุนผู้เข้าอบรมภายหลังการฝึกอบรมเป็นระยะให้สามารถด้าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพืนที่ได้
๔. การบริหารจัดการโครงการ (Project cycle management หรือ PCM) จะช่วยสนับสนุน
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม ให้มี
ศักยภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านีสามารถขอรับทุน
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สนับสนุนจากโครงการหลัก รวมทังให้ค้าปรึกษากับชุมชนที่สนใจขอรับทุนได้ การอบรมนีจะท้าให้เกิด
ความเข้าใจภาพรวมของการบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาองค์กร รวมถึงการเขียนข้อเสนอ
โครงการ การด้าเนินโครงการ การติดตาม และการรายงานผล 24
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม แบ่งออกได้ ๓ ประเภทได้แก่
๑. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้แก่ โปรแกรม GIS / google
earth / Q GIS เพื่อดูขอบเขตพืนที่ /ต้าแหน่งที่ตังของพืนที่ป่า เครื่องมือในการจับพิกั ด (GPS) การ
ประเมินคาร์บอนเครดิต โดยใช้โปรแกรมค้านวณปริมาณคาร์บอนจากต้นไม้ โดยการวัดความโตของต้นไม้
โดยการค้านวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel การประเมินโครงสร้างป่า การศึกษาความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชในป่า โดยการวางแปลงส้ารวจ ศึกษาโครงสร้างป่าในแปลงส้ารวจ การศึกษาความหลายหลาย
ของสัตว์ โดยการวางเส้นทางศึกษา (Line transact ) และการศึกษาโดยตรงจากร่องรอยสัตว์หรือมูลสัตว์
๒. เครื่องมือในการศึกษาชุมชน ได้แก่ ต้นไม้ปัญหา ตารางประวัติศาสตร์ แผนที่เดินดิน
แผนที่ทรัพยากร แผนที่วัฒนธรรม แผนผังเครือญาติ ปฏิทินฤดูกาล เป็นต้น
๓. เครื่ องมือในการวิเคราะห์ ชุมชน ได้แก่ ตารางวิเคราะห์ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย แผนภูมิ
ความสัมพันธ์ ตารางบทบาทหญิงชาย (Gender Dimension) การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) แผนที่
ความคิด (Mindmap) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) การประเมินความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพ (Capacity Development Needs Assessment - CDNA) แผนผังความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน เป็นต้น
๓) การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
ในการศึกษาดูงาน เป็นการศึกษาดูงานที่ชุมชนต้นแบบที่ประสบความส้าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้น้าชุมชน สภาประชาชนลุ่มน้าอิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนต้น แบบ และเกิดชุมชน
ขยายผล ทีจ่ ะได้เรียนรู้และเกิดพลัง ในการน้าวิธีการจัดการอย่างยั่งยืนจากชุมชนต้นแบบไปปรับใช้ ที่ผ่าน
มาได้มีการศึกษาดูงานในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย
๑. การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม และการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตร
ยั่งยืนและองค์การบริหารต้าบลแม่ทา อ้าเภอแม่ออน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Thai Elephants Home
และเครือข่ายป่าชุมชนแม่ตะมาน ต้าบลกึดช้าง อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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ศูน ย์ฝึก อบรมวนศาสตร์ชุม ชนแห่งภูมิภ าคเอเชีย แปซิฟิก (RECOFTC) และสถาบัน ความหลากหลาย
ทางชีว ภาพและสิ่งแวดล้อ มเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น และอาเซียน มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เชีย งราย, เอกสารโครงการ
เสริม สร้า งความเข้ม แข็งเครือ ข่า ยและหน่ว ยงานท้อ งถิ่น เพื่อ การจัด การลุ่ม น้า อิงอย่า งยั่งยืน , (เอกสารอัดส้าเนา).
หน้า ๘-๑๐.

๑๐๗

๒. การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านพี อ้าเภอบ้านหลวง และองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าแก่น อ้าเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
๓. การศึกษาดูงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
แลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยมีแกนน้าของกลุ่ม
อนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลนบางแก้ว จังหวัดสมุทรสาคร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๔. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การท้างานประเด็น สภาประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรลุ่มน้าแม่กลองกับเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลอง จังหวัดสมุทรสาคร บรรยายโดยคุณ
สุรจิต ชิรเวทย์ ซึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนในแม่กลองบนพืนฐานการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาเมืองแม่กลองและ
ระบบนิเวศสามน้า คือ การใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ ภูมินิเวศ ร่วมกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาดังเดิมในการ
อธิบายวิถีชีวิตของคนแม่กลอง และใช้ในการวางยุท ธศาสตร์ของคนในลุ่ มน้าแม่กลองบนพืนฐานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ผลที่เกิดขึนจากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
๑. ผู้เข้าร่วมสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง ในกรณีของการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ เช่น บ้านบุญเรือง บ้านงามเมือง บ้านห้วยหม้อ บ้านปางมดแดง บ้านวังศิลา ส่วนที่บ้านห้วย
เดื่อ ที่น้าไปต่อยอดการพัฒนาสมุนไพรในชุมชนของตนเอง
๒. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางบวกในการพัฒนาคน แกนน้า น้าไปสู่พัฒนาพืนที่ เช่น พ่อ
หลวงค้าพันธ์ บ้านวังศิลา ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด
๓. เกิดเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทังภายในสภาประชาชน และกับเครือข่ายภายนอกต่างลุ่มน้า
เช่น เครือข่ายลุ่มน้าแม่กลอง เครือข่ายลุ่มน้าแม่แจ่ม เครือข่ายลุ่มน้าบางปะกง เครือข่ายแม่วงก์ เครือข่าย
ลุ่มน้าสะแกกรัง เครือข่ายลุ่มน้าแม่ตาช้าง เครือข่ายลุ่มน้ายม
๔. เกิดการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาในการพัฒนาลุ่มน้าขนาดเล็กในประเทศไทยร่วมกัน
๕. เกิดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาลุ่มน้าขนาดเล็ก โดยจะก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ
จัดการลุ่มน้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔) การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายผูห้ ญิงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิง
ในลุ่มน้าอิง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชนเกิดขึนอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมและมีบทบาทส้าคัญส่วนมากเป็นผู้ชาย จึงเป็นที่มาของการด้าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
ผู้หญิงในการอนุรักษ์ให้มากขึน ซึ่งยังผลให้มีการก่อตังเครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้าอิง รวมทังการท้าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของหญิงชายกับธรรมชาติ และบทบาทการอนุรักษ์ใน
ลุ่ มน้ า อิง โครงการฯ ดังกล่ าวด้าเนินการโดยสถาบันชุมชนลุ่ มน้าโขง ร่ว มกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา
เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง และกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญ

๑๐๘

เรื อง อ้าเภอเชีย งของ จั งหวัดเชีย งราย ภายใต้การสนับสนุนของ Critical Ecosystem Partnership
Fund- CEPF และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) 25
ในการด้าเนินงานโครงการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้าอิง
ของสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง ได้หนุนเสริมบทบาทผู้หญิงในชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง ผ่านกระบวนการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน ๒ กรณี
ประกอบด้วย
(๑) แม่ญิงบุญเรืองกับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง เกิดขึนจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านบ้านบุญเรือง หมู่ที่ ๒ ที่การที่ป่า
ชุ่มน้าของชุมชนบ้านบุญเรือง มีพืนที่กว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ได้ถูกประกาศให้เป็นพืนที่ส้าหรับการพัฒนาเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงรายในปีพ.ศ.๒๕๕๘ โดยจะมีการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยที่อ้าง
ว่าพืนที่ป่าดังกล่าวเป็นป่าเสื่ อมโทรม ทังๆ ที่ป่าชุ่มน้าบุญเรืองนั น ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลรักษามาเป็น
เวลานาน ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าเป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ที่
สามารถหาผลผลิตจากป่า ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ เห็ด ผักป่า แมลง ปลาและสัตว์น้าจากแม่น้าอิง เพื่อน้ามา
ท้าเป็นอาหารในครัวเรือน และยังสามารถน้าไปจ้าหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย
ขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง คนในชุมชนทังหญิงและ
ชายได้มีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมในรูปแบบต่ างๆ เพื่อสื่อสารต่อหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณะให้
ทราบถึงความส้าคัญของป่าชุ่มน้า แม่น้าอิง และหนองน้า เช่น การท้าป้ายและเสือรณรงค์ การระดมทุน
จากลูกหลานที่ท้างานต่างจังหวัด การจัดตังกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง การประชุมท้าความเข้าใจในชุมชน
และชุมชนใกล้เคียง การบวชป่ า สืบชะตาแม่น้า การท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา การท้าวิจัยเพื่อเก็ บข้อมูล
ผลผลิตจากป่าและมูลค่าของผลผลิตจากป่า การส่งตัวแทนเข้ าร่วมในเวทีเสวนา ยื่นหนังสือเรียกร้อง การ
ชีแจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนด้านข้อมูล และวิชาการจากกลุ่มรักษ์เชียงของ
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าโขง-ล้านนา ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์
แม่น้าอิง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่าง
ยั่งยืน และสภาประชาชนลุ่มน้าอิง รวมทังศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย ที่ได้หนุนเสริมการเก็บข้อมูล ด้านระบบนิเวศและผลผลิตจากป่าบุญเรือง
“บทบาทของผู้ ชายและผู้หญิงกับการปกป้องและฟื้นฟูป่านัน จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้
ต้องเป็นการท้างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ในการท้ากิจกรรมแต่ละครัง จะมีการประชุมหารือ
ร่วมกันของทุกฝ่ายและแบ่งหน้าที่กันตามความถนัด โดยมากผู้ ชายจะเป็นผู้น้า แต่ผู้หญิงก็มี
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ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น อริตา รัชธานี และนันนภัส เมืองวงษ์, แม่ญงิ ลุม่ นา้ อิง, (เชียงใหม่ : หจก.วนิดาการพิมพ์,
๒๕๖๐) หน้า ๑๑.

๑๐๙

บทบาทไม่แพ้กัน เพราะมีผู้น้าหญิงและกลุ่มแม่บ้านที่มีความเข้มแข็ง งานหนักจะเป็นหน้าที่
ของผู้ ช าย แต่ ผู้ ห ญิ ง จะท้ า หน้ า ที่ ใ นการท้ า อาหาร ตกแต่ ง สถานที่ และช่ ว ยดู แ ลงานที่มี
รายละเอียดซึ่งผู้หญิงจะมีความถนัดมากกว่า”26
ความสัมพันธ์กับป่าและการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าของผู้ชายและผู้หญิง มีความแตกต่าง
กัน ทังในด้านการไปเก็บหา และการน้าไปใช้ประโยชน์ ด้านการไปเก็บหาจากป่าที่ อยู่ไม่ไกลหมู่บ้าน และ
ไม่ได้เป็นป่าลึกที่ใช้เวลานาน ดังนันผู้ชายและผู้หญิงจึงเข้าไปเก็บหาและใช้ประโยชน์จากป่าพอๆ กัน เมื่อ
เทียบในเชิงปริมาณ แต่ต่างกันที่ประเภทของทรัพยากร วิธีการ และสถานที่ในการเก็บหา โดยผู้ชายจะ
เป็นกลุ่มหลักที่เข้าไปหาปลา ของป่า และไม้ใช้สอย เพราะมีความคล่องตัวและแข็งแรง ส่วนผู้หญิงจะเก็บ
หาผัก หาปลา และแมลง ในการหาปลาของผู้หญิงจะใช้เครื่องมือง่ายๆ และหาในพืนที่ ที่ไม่อันตราย เช่น
การใช้เบ็ด จัม แซะ หาปลาตามริมฝั่งและหนองน้า ส่วนผู้ชายจะหาด้วยวิธีการที่ยากและเสี่ยงกว่า เช่น ใช้
ตาข่าย การหว่านแห พายเรือออกไปกลางล้าน้า ที่ลึกและไหลเชี่ยว และใช้เวลานาน นอกจากนีในการหา
ของป่าที่อันตราย เช่น ผึง ต่อ ผู้ชายจะเป็นคนหลักเช่นกัน และผู้หญิงที่เป็นภรรยาจะไปช่วยสามีด้วย
ในด้านการใช้ประโยชน์ หลังจากเก็บหามาได้ ส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของแม่ญิงในการน้าไป
ประกอบอาหาร น้าไปขาย หรือแบ่งปัน ให้เพื่อนบ้าน บทบาทความส้าคัญของแม่ญิงในความเป็นแม่ที่
เกี่ยวข้องกับป่า ได้แก่ การเป็น “แม่ค้า” เพราะผู้ชายน้อยคนจะน้าสิ่งที่หามาได้ไปขายเอง ส่วนมากจะ
เป็นบทบาทของภรรยาที่จะน้าไปขาย ดังนันอาหารจากป่าจึงเกี่ยวข้องกับรายได้ของครอบครัว นอกจาก
แม่ค้าแล้ว แม่ญิงยังเป็น “แม่ครัว” ซึ่งเป็นภารกิจส้าคัญต่อปากท้องและสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวที่
ต้องอาศัยคุณสมบัติของความเป็นแม่ญิ ง ได้แก่ ความละเอียดอ่อนในการปรุงอาหาร เคล็ดลับในการปรุง
อาหารให้ ถู ก ปากคนในครอบครั ว ความใจเย็ น ในการท้ า อาหารของแม่ ญิ ง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วั ต ถุ ดิ บ
ส่วนประกอบในการปรุงอาหารแต่ละชนิด ศิลปะในการท้าอาหาร การวางแผนท้าอาหารในแต่ละมือแต่ละ
วัน นอกจากนีแม่ญิงยังมีความรู้ในเรื่องการถนอมอาหาร เช่น หน่อไม้ดอง ปลาร้า ปลาส้ม ปลาแห้ง ปลา
ย่าง เป็นต้น ซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น27
ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขงได้เข้ามาต่อยอดการท้ากิจกรรมอนุรักษ์ของกลุ่ม แม่ญิง
บุญเรือง โดยสนับสนุนงบประมาณในการท้าของที่ระลึกจ้าหน่ายให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง เพื่อระดมทุนในการรักษาป่าของกลุ่มแม่บ้าน ปัจจุบันกลุ่ม แม่ญิงบุญเรืองมี
สมาชิกประมาณ ๑๐๐ คนและมีคณะกรรมการกลุ่ม จ้านวน ๑๕ คน ในการต่อสู้ที่เข้มข้นของคนบุญเรือง
ทังผู้หญิงและผู้ชาย ประกอบกับการมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ท้าให้มีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา กลุ่มองค์กรชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนทังในประเทศไทย และต่างประเทศเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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สัมภาษณ์: พิมพรรณ วงค์ไชยา ๑๒๖ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๖๐.
27 ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น อริตา รัชธานี และนันนภัส เมืองวงษ์, แม่ญงิ ลุม
่ นา้ อิง, หน้า ๒๙-๓๑.

๑๑๐

(๒) แม่ญิงพะเยากับอาหารจากป่าชุมชนแม่ร่องขุย จังหวัดพะเยา
ป่าแม่ร่องขุย หรือ ป่าผักหนอง ในอดีตเป็นป่าที่ถูกสัมปทานจากนายทุนเอกชนเพื่อปลูกไม้โต
เร็วคือ ต้นกระถินณรงค์ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๗ ครอบคลุมพืนที่ ๔ ต้าบลในอ้าเภอเมืองพะเยา คือ ต้าบลแม่
กาและต้าบลจ้าป่าหวาย และอ้าเภอดอกค้าใต้ คือ ต้าบลคือเวียง และต้าบลบ้านปิน การสัมปทานโดยตัด
ไม้เดิมออกและปลูกต้นกระถิน ท้าให้ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพืชพรรณจากป่า ได้เสื่อมโทรมลง
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าได้อีกต่อไป หลังจากการสัมปทาน
หมดอายุลงในปีพ.ศ. ๒๕๔๑ นายทุนก็ยังเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องอีกเกือบ ๑๐ ปี เพราะไม่มีทราบ
ข้อมูลรายละเอียดของการสัมปทาน ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ชาวบ้านได้ทราบว่าป่าหมดอายุการสัมปทาน
จึงได้มีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอาป่ากลับคืนมาเป็นของชุมชน โดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทัง ๔ ต้าบล และประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ท้าข้อมูล
และยื่นต่อคณะรัฐมนตรีจนมีมติอนุมัติพืนที่ป่าแม่ร่องขุยเป็นป่าชุมชน มีเนือที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่
การต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าแม่ร่องขุย เป็นการมีส่วนร่วมในการท้างานทังผู้หญิงและผู้ชายที่
แบ่งบทบาทในการเป็นแกนน้า ตามศักยภาพของแต่ละคน โดยแม่ญิงที่มีบทบาทในการผลักดันจนได้ป่า
กลับคืนมาเป็นของชุมชน ได้แก่ ครูมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง นางขริ
นทร์ทิพย์ ขุนกิจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคือเวียง นางวัชราภรณ์ อินต๊ะวงษ์ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต้าบลคือเวียงและคณะท้างานเครือข่ายแม่ญิงพะเยา และสายรุ้ง วิยะนัน ตัวแทนจาก
ต้าบลบ้านปิน ที่เข้าร่วมเป็นคณะท้างาน หลังจากได้ป่ากลับคืนมาได้รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายป่าชุมชนแม่
ร่องขุย โดยมีนายอุทัย วิรัตน์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคือเวียง เป็นประธาน มีการท้ากิจกรรม
กันแนวเขตพืนที่ป่า การฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นการจัดการร่วมกันทัง ๔ ต้าบล ซึ่งการฟื้นฟูป่าโดยปล่อยให้ป่าได้
ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ ท้าให้ชาวบ้านได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าในการเป็นแหล่งอาหารได้ดังเดิม
ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง ได้มาถอดบทเรียนบทบาทของผู้หญิงในการจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติลุ่ มน้ าอิงของเครือข่ายแม่ญิงพะเยา พร้อมทังได้ส นับสนุนงบประมาณในการท้า
กิจกรรมพัฒนาพืนที่รูปธรรมในลุ่มน้าอิง จึงได้เกิดเป็นงานวิจัยจาวบ้านเรื่อง บทบาทหญิงชายในป่าแม่
ร่องขุย กรณีพืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่าแม่ร่องขุย โดยเครือข่ายแม่ญิงพะเยาด้าเนินงานร่วมกันกับ
เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย ได้ลงพืนที่ส้ารวจพืชอาหารและพืชสมุนไพรจากป่า จดบันทึก ถ่ายภาพและ
สรุปข้อมูล พบว่ามีพืชอาหารและพืชสมุนไพรทังหมด ๑๒๐ ชนิด โดยแบ่งเป็นพืชอาหาร ๔๒ ชนิด พืช
สมุนไพร ๓๕ ชนิดและ เป็นทังพืชอาหารและพืชสมุนไพร ๔๓ ชนิด
ในด้านบทบาทหญิงชาย พบว่ามีบทบาทที่แตกต่างกันทังในด้านการเก็บหาผลผลิตจากป่า
รายได้จากผลผลิตจากป่า การใช้สมุนไพร การประกอบอาหารจากผลผลิตจากป่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
โดยผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์กับป่าในด้านอาหารมากที่สุด เพราะผู้หญิงจะเก็บหาผลผลิตจากป่ามาท้าเป็น
อาหารในครัวเรือน โดยทังผู้หญิงผู้ชายจะเข้าไปหาอาหารรอบๆ บริเวณป่า ซึ่งจะต้องมีความรู้ในด้าน
ระบบนิเวศของป่า ฤดูกาลผลผลิตจากป่า และวิธีการเก็บหาผลผลิตจากป่า ผู้ชายบางส่วนจะเข้าไปเก็บหา
ผลผลิตจากป่าในป่าลึก เพราะต้องอาศัยระยะเวลา และความช้านาญในการเดินป่า ซึ่งผู้หญิงไม่สามารถ

๑๑๑

ท้าได้เนื่องจากต้องมีภาระทางครอบครัวและงานบ้าน ดังนันหน้าที่การหาผลผลิตในป่าลึกจึงเป็นของผู้ชาย
ดังนันผู้ชายจึงมีองค์ความรู้ในการเก็บหาผลผลิตจากป่ามากกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะในด้านสมุนไพร แต่เมื่อ
จะน้าผลผลิตไปจ้าหน่ายและประกอบเป็นอาหารในครัวเรือนจะเป็นบทบาทของผู้หญิง ซึ่งอาหารที่ท้าจะมี
ผักเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ ๗๐ เช่น แกงแค น้าพริก ผักลวก แกงผักต่างๆ 28
“ผู้หญิงมีความสัมพั นธ์กับการท้ามาหากิน ที่ผ่านมาเครือข่ายแม่ญิงพะเยา ได้ท้ากิจกรรม
ศึกษาอาหารปลอดภัยในป่าชุมชน ได้ส้ารจป่า แม่ร่ องขุย ซึ่งเป็ นป่าที่ก้าลั งฟื้นตัวจากการ
สัมปทานปลูกต้นกระถินณรงค์ ได้เห็นความหลากหลายของป่า พื ชผัก แมลงต่างๆ สัตว์ป่า
เมื่อได้ข้อมูลมาได้สรุป และคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนในประเด็นอาหารจากป่าที่มีความปลอดภัย
เป็นทังอาหารและสมุนไพร กลุ่มผู้หญิง เองได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย ส่วนตั วได้
เรียนรู้ว่าการท้าอาหารขึนอยู่กับบริบทของแต่ละพืนที่ๆ แม้จะอยู่ ในจังหวัดเดียวกัน แต่สูตร
อาหารก็มีความแตกต่างกัน นอกจากนี ยังได้เรียนรู้ถึงระบบนิเวศของป่าร่องขุย ซึ่งเป็นป่าต้น
น้าของกว๊านพะเยา และน้าไหลลงอ่างเก็บน้าแม่ต้า ในช่วงที่กว๊านพะเยาประสบกับภาวะแห้ง
แล้ง ได้น้าน้าจากอ่างเก็บน้าแม่ต้าไปเติมให้กับกว๊านพะเยาด้วย อย่างไรก็ตามคนในชุมชนต้อง
เรียนรู้การรักษา ดูแลป่าด้วย” 29
“ผู้หญิงจะมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากป่าในเชิงของการอนุรักษ์ เพราะผู้หญิง มีความรู้
ประเภทของอาหารจากป่า และประโยชน์ของป่าในด้านการเป็นอาหารของคนในครอบครัว
และน้าไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริม รวมทังการหาของป่าที่ไม่ท้าลาย แต่เป็นการหาอย่างยั่งยืน
เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย”30
จากกรณีศึกษาทัง ๒ พืนที่ จะเห็นได้ว่า ผู้หญิงมีบทบาทในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของป่า
กับครอบครัวผ่านห้องครัว โดยการประกอบอาหารของผู้หญิงมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนใน
ครอบครัว เพราะผลผลิตจากป่าไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ แมลงชนิดต่างๆ มีคุณค่าทางสารอาหาร ผลผลิต
จากป่าถือเป็นอาหารปลอดสารเคมี จึงมีคุณค่าทางโภชนาการ ผัก ผลไม้บางอย่างมีสรรพคุณทางยา
สมุนไพรในการป้องกันโรคต่างๆ ทังนีอาหารจากป่ายังสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของครัวเรือน เพราะการ
มีอาหารจากป่าช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือน และยังมีรายได้เสริมอีกด้วย นอกจากนีในด้านวัฒนธรรมการ
ประกอบอาหารจากผลผลิตจากป่า เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ดังนันผู้หญิงจึงเป็นผู้ ที่รักษา
และสืบทอดวัฒนธรรมการประกอบอาหารที่มีความเชื่อมโยงกับป่า
๕) กองทุนสนับสนุนการด้าเนินโครงการในพืนที่ (sub-grant)
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สรุปความจากธีระพงศ์ โพธิ์มั่น อริตา รัชธานี และนันนภัส เมืองวงษ์, แม่ญงิ ลุม่ นา้ อิง, หน้า ๓๓-๓๘.

29 สัมภาษณ์ : เจริญศรี ไชยขัติย์ รองประธานเครือข่ายแม่หญิงพะเยา, วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
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สัมภาษณ์ : ชรีพร ยอดฟ้า, กรรมการเครือข่ายแม่หญิงพะเยา, วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.

๑๑๒

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
ลุ่ มน้ าอิงอย่ า งยั่ งยื น ได้ ส นั บ สนุ น เงิ น อุด หนุ นเพื่ อ ด้ าเนินโครงการในพื นที่ หรือ sub-grant ลั ก ษณะ
โครงการที่เปิดรับ เป็นโครงการที่ด้าเนินงานหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์หรือการจัดการฐาน
ทรัพยากรและฐานชีวิตในลุ่มน้าอิงอย่างสอดคล้องเหมาะสม มีความยั่งยืนและเป็ นธรรม ประเด็นที่จะ
สนั บ สนุ น ที่ส้ าคั ญ ได้แก่ การจั ดการพื นที่ชุ่ มน้ าและลุ่ มน้า การจัดการป่ าริ มน้ า การปรับตัว ต่ อ กา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธรรมาภิบาลป่าไม้ สิทธิการจัดการทรัพยากร การอนุรั กษ์ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยกิ จ กรรมที่ ส ามารถให้ ทุ น สนั บ สนุ น นั นหลากหลาย
ประกอบด้วยการฝึกอบรม การสร้างความตระหนัก การฟื้นฟูป่า และการส้ารวจในพืนที่ เป็นต้น ทังนี
กองทุนไม่สนับสนุนโครงการที่มีลักษณะมุ่งเน้นการลงทุนในเชิงวัตถุหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น การสร้างอาคาร
ส้านักงาน การจัดซือเครื่องจักร เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม องค์กรชาวบ้านในระดับชุมชนหมู่บ้านที่ตังอยู่ในพืนที่ลุ่มน้าอิ ง
ตังแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ที่มีการด้าเนินงานหรือประสงค์จะด้าเนินงานที่เกี่ยวโยงกับการจัดการลุ่ ม
น้าอิงอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน พิจารณาให้ทุนสนับสนุนทังหมด 6 ทุน ซึ่ง
แต่ละทุนสามารถขอเงินสนับสนุน ตังแต่ 50,000 – 90,000 บาทต่อหนึ่งทุน เป็นโครงการหรือกิจกรรม
ที่ด้าเนินในลุ่มน้าอิง ระยะเวลาในการด้าเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะขอรับทุน
ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์เฉพาะของโครงการอนุรักษ์แม่น้าอิง โครงการที่
ขอรับทุนต้องมีโครงสร้างการจัดการกองทุน หรือคณะกรรมการ หรือกลไกอื่นๆ ในพืนที่เป้าหมายที่จะ
ด้าเนินโครงการอยู่แล้ว โดยไม่ควรเป็นการจั ดตังกลไกในการจัดการกองทุนขีนใหม่เพื่อรองรับโครงการที่
เสนอขอรับทุน เป็นโครงการที่พัฒนาร่วมและจะด้าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ หากเป็น
โครงการที่เสนอเพียงองค์กรเดียวจะไม่ได้รับการพิจารณา มีการระบุบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายอย่าง
ชัดเจน และสนับสนุนบทบาทของทังผู้ชายและผู้หญิง มีความโปร่งใสและมีแผนการใช้งบประมาณและมี
ระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ หากเป็นไปได้ให้อธิบายกิจกรรม หรือแนวทางการระดมทุนเพิ่มเติมที่จะ
น้าไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
ในกระบวนการด้าเนินงานโครงการ มีดังต่อไปนี
(๑) ประกาศรั บ ข้ อ เสนอโครงการทางเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ ว นศาสตร์ ชุ ม ชนเพื่ อ คนกั บ ป่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพจในเฟซบุ๊คของโครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่น
และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน
(๒) อบรมการเขียนโครงการให้แก่ชุมชนที่มีความสนใจจะเสนอโครงการ เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเข้าใจในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการสนับสนุน
(๓) แต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่มาจากสภาประชาชนลุ่มน้าอิง จ้านวน ๑๐ คน
เพื่อท้าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการเบืองต้นที่ส่งเข้ามา โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าโครงการนัน มี
ความสอดคล้องกับประเด็น และตรงตามวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนของกองทุน

๑๑๓

(๔) แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่มาจากตัวแทนของแต่ละภาคส่วน จ้านวน ๕ คน
ประกอบด้วย ตัวแทนจากศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนจากสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ตัวแทนจากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวแทนจากโครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน เพื่อท้าหน้าที่พิจารณาโครงการที่ผ่านการกลั่ นกรอง
โดยให้ตัวแทนของชุมชนมาน้าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ และให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ
(๕) โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ประกาศผลการพิจารณาทุนแก่ผู้เสนอโครงการ
(๖) จัดท้าคู่มือการด้าเนิน งานโครงการกองทุน เพื่อเป็นคู่มือ และแนวทางการด้าเนินงาน
โครงการให้แก่โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
(๗) ชุมชนด้าเนินงานโครงการตามที่ได้รับการสนับสนุน
(๘) แต่งตังคณะกรรมการติดตามโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคใน
การด้าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
(๙) ถอดบทเรียนการด้าเนินงานของโครงการในพืนที่ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการ วิธีการ
ด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน บทเรียนที่พบเพื่อน้ามาปรับใช้ในการ
ด้าเนินงานในอนาคต 31
การหนุนเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของโครงการการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่ว ยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่ มน้าอิงอย่างยั่งยืน ในรูปแบบกองทุน
สนับสนุนการด้าเนินโครงการให้ แก่ชุมชนในลุ่ มน้าอิง จ้านวน ๒ ครัง ดังนี ช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้
สนั บ สนุ น กองทุ น เพื่ อ ด้ าเนิ น โครงการให้ แ ก่ชุ มชนในลุ่ มน้ า อิ ง จ้านวน ๑๐ โครงการ เป็น เงิน ทั งสิ น
540,000 บาท และช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ได้สนับสนุนกองทุนเพื่อด้าเนินโครงการให้แก่ชุมชน จ้านวน
๑๑ โครงการ เป็นเงินทังสิน 546,450 บาท
ลักษณะประเภทของโครงการที่สนับสนุน จะเป็นในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดการป่าชุมชน การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากป่าชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
แกนน้า การสร้างคนรุ่นใหม่ การสื่อสารสาธารณะ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติในป่าชุ่มน้า การขยายเครือข่ายสภาประชาชนลุ่มน้าอิง การยกระดับเป็นสถาบันการ
เรียนรู้ชุมชน เป็นต้น ผลที่เกิดขึนจากกองทุนหนุนเสริมเพื่อด้าเนินโครงการในพืนที่ พบว่า
๑. การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตังแต่เริ่มคิด วิเคราะห์ค้นหาปัญหา เช่น บ้านวัง
ศิลา ต้าบลสันมะค่า ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชน เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ
๒. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการ ในการบริหารงบประมาณ
ตามแผนงานก้าหนดไว้ เช่น บ้านเวียงใต้ ต้าบลเวียงเทิง อ้าเภอเทิง ซึ่งได้ด้าเนินการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์
31

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุม่ น้าอิงอย่าง
ยั่งยืน. กองทุนสนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์ในพืนทีล่ มุ่ นา้ อิง ประจ้าปี 2560. (เอกสารอัดส้าเนา).

๑๑๔

สัตว์น้าในแม่น้าลาวซึ่งเป็นแม่น้าสาขาของแม่น้าอิง และน้าอาหารปลาใส่ถุงจ้าหน่ายให้แก่ผู้ที่มาพักผ่อน
หย่อนใจในบริเวณนัน จึงได้น้างบประมาณมาจัดซือตู้อาหารปลาหยอดเหรียญ โดยมีคณะกรรมการในการ
จัดการรับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน
๓. เกิดการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เช่น เครือข่ายป่าชุมชนดอยยาว ต้าบลยางฮอม อ้าเภอ
ขุน ตาน ที่ท้าเรื่ อ งการแปรรู ป สมุน ไพรเป็นผลิ ตภัณ ฑ์ มีการประสานความร่ว มมื อ กับกลุ่ ม หมอเมื อ ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และโรงเรียน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและท้าสื่อประชาสัมพันธ์
สมุนไพรของชุมชน
๔. เกิดบทเรียนในการด้าเนินงาน ซึ่งชาวบ้านได้เรียนรู้จากการลงมือท้า ได้ประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ เช่น การบริหารโครงการ การจัดการงบประมาณ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บทเรียนส้าคัญของกองทุนการหนุนเสริมเพื่อด้าเนินโครงการในพืนที่ พบว่า
การจัดการงบประมาณของโครงการที่มีความล่าช้าในการโอนงบประมาณ การมีระบบบริหารงบประมาณ
ที่ซับซ้อน การขาดประสบการณ์ และข้อจ้ากัดในการบริหารโครงการ การจัดการงบประมาณของแกนน้า
ชุมชน รวมทังปัญหาอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศในพืนที่ เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง ท้าให้ส่งผลต่อความล่าช้า
ในการด้าเนินงานตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นันเป็นการด้าเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เกิดกระบวนการพัฒนา
ตนเอง เพื่อน้าความรู้และบทเรียนที่ได้ไปพัฒนากลุ่ม องค์กรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
พัฒนาศักยภาพนัน จะเป็นทังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภา
ประชาชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบในประเด็น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการสนับสนุนในรูปแบบกองทุนสนับสนุนการด้าเนินโครงการในพืนที่
๔.๒.๒ การพัฒนาพืนที่รูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
การพั ฒ นาพื นที่ รู ป ธรรมการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ลุ่ ม น้ า อิ ง ผู้ วิ จั ย ได้ น้ า เสนอผ่ าน
กรณีศึกษาจ้านวน ๓ ชุมชนในลุ่มน้าอิงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง แต่ละชุมชนมีกระบวนการในการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะภู มิ นิ เ วศ ประสบการณ์ ก ารท้ า กิ จ กรรม และ
สถานการณ์การพัฒนาจากภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อชุมชน ทัง ๓ ชุมชนได้มีทุนเดิมของชุมชนซึ่ง
การด้ า เนิ น งานมาก่ อ น อย่ า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชน (Community based Learning
Center, CbLC) ที่ด้าเนินงานภายใต้โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบ เนื่องจากมีวิธี
ปฏิบัติที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น รายละเอียดมีดังต่อนี
๑) ศูน ย์เรีย นรู้ก ารจัดการสมุนไพร ป่า ต้น น้ากว๊านพะเยา : บ้านห้ว ยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น
อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

๑๑๕

ก. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
บ้านห้วยหม้อ หมู่ 5 ตังอยู่ในเขตต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพืนที่โดยรวม
ประมาณ 9,308 ไร่ แบ่งออกเป็น พืนที่อยู่อาศัย 52 ไร่ พืนที่ท้านา 400 ไร่ พืนที่ท้าสวน 600 ไร่ ป่า
ชุมชน 545 ไร่ และป่า 6,800ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มที่เนินและภูเขา มีเทือกเขาดอยหลวง
วางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้และอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน เป็นพืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตพืนที่ของ
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และเขตป่าสงวนป่าแม่ต้า-แม่นาเรือ พืนที่เนินจะมีสภาพดินปนทรายและลูกรัง
ส่วนในพืนที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะต่อการท้านาและการเพาะปลูก มีล้าห้วยแม่ตุ่นไหล
ผ่านพืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย มีอ่างเก็บน้าห้วยตุ่นตังอยู่ในทิศตะวันตกและอ่างเก็บน้าห้วยม่วง
(ห้วยแฮ้) ตังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชน
ความเป็นมาของชื่อบ้าน ก่อนตังหมู่บ้านพืนที่แห่งนีเป็นพืนที่ป่า เป็นปางวัวปางควาย
หรือที่พักของคนเลียงวัวควายในป่า ลักษณะพืนที่เป็นที่ราบมีล้าน้าไหลผ่าน คือ ล้าห้วยแม่ตุ่น เหมาะแก่
การท้ามาหากินและเป็นที่อยู่อาศัย ได้ มีชาวบ้านมาจากบ้านบ้านทุ่งฝูง บ้านต้นผึ ง บ้านป่าคา อ้าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล้าปาง ได้พากันมาตังรกรากปักฐาน สร้างบ้านกระจายตามล้าห้วยแม่ตุ่น ในช่วงนันชุมชนมี
การปกครองขึนอยู่กับบ้านบัว หมู่ 4 มีก้านันคนเดียวกัน ชาวบ้านศรัทธาหรือเข้าวัดบ้านบัว บางส่วน
ศรัทธาวัดบ้านสาง ในช่วงต่อมาได้แยกการปกครองออกจากบ้านบัว มาตั งเป็นชุมชนบ้านห้วยหม้อ หมู่ 5
โดยนาย อินจันทร์ มาลากุลต๊ะ เป็นผู้น้าในการจัดตังและเป็นแก่บ้านคนแรก ขณะนันมีครัวเรือน 26
หลังคา ตามข้อสันนิษฐานของผู้เฒ่า ผู้แก่คาดว่า ตรงกับช่วงรัฐสมัยรัชกาลที่ 5 ส้าหรับชื่ อบ้านห้วยหม้อ
ตามค้าบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ในหมู่บ้ าน คงได้ชื่อมาจากล้าห้วยสาขาล้าห้วยแม่ตุ่น ซึ่งฝั่งทิศใต้มีความ
ลาดชัน พอถึงฤดูฝน น้าฝนไหลมาเร็ว (ค้าว่า เร็ว ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “มาหม้อ”) คือ ล้าห้วยไหลหม้อ
พัฒนาการของชุมชน แบ่งออกเป็น ๓ ยุค ได้แก่
๑. ยุคก่อนการก่อตังหมู่บ้าน ในศตวรรษที่ 20-21 พืนที่บ้านห้วยหม้อ บริเวณวัดพระธาตุ
น้อยดอนโตน เป็นเวียงโบราณที่ยังไม่สามารถระบุชื่อได้ของเมืองพะเยาซึ่งตังอยู่ในขอบเขตชันพันนาชัน
(ขอบเขตการปกครองสมัยนัน พันนา คือ ต้าบล ครอบคลุม 5,000 หลังคาเรือน) โดยมีการสันนิษฐานว่า
พันนานีคงเป็นแหล่งหินทรายและแหล่งผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ และพระพุทธรูปหินทรายที่ส้าคัญแห่งหนึ่ง
ของพะเยาในอดีต หลักฐานที่พบ คือ ซากเจดีย์ร้าง หรือเจดีย์ของพระธาตุน้อยดอยโตนปัจจุบัน และยัง
พบชินส่วนของพระพุทธรูปหินทรายแบบพะเยา เศษภาชนะดินเผา หลัง พ.ศ.2100 พะเยากับล้านนาตก
อยู่ในอ้านาจพม่า 200 ปี ผู้คนจ้า นวนมากอพยพหนีออกจากพะเยาไปอยู่ที่อื่น ที่เหลือจ้านวนน้อยซ่อน
อยู่ตามดงป่า

๑๑๖

ภาพที่ ๓ แผนทีบ่ ้านห้วยหม้อ
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน.

๒. ยุคก่อตังหมู่บ้าน ก่อนตังหมู่บ้านพืนที่แห่งนีเป็นพืนที่ป่า เป็นปางวัว ปางควาย และปาง
ช้าง หรือที่พักของคนเลียงวัวควายในป่า และเป็นที่หยุดพักของผู้ท้าไม้ (ชาวบ้านเรียกว่า “ที่จอดหรือที่จุ๊
หมอนไม้”) ต่อมาชาวบ้านจากอ้าเภอวังเหนือ (บ้านป่าคา บ้านต้นผึง บ้านทุ่งฝูง) อพยพเข้ามาในพืนที่เป็น
กลุ่มแรก โดยมีพ่อติ๊บ - แม่แปง มาลากุลต๊ะ เข้ามาตังบ้านเรือนหลังแรก การตังบ้านเรือนของคนในชุมชน
มีการตังตามล้าน้าห้วยแม่ตุ่น ต่อมาภายหลังเริ่มมีหมู่บ้านรอบๆ ย้ายเข้ามา โดยการแต่งงานและย้ายเข้า
บ้านสามีหรือภรรยาที่อยู่ในหมู่บ้าน ในช่วงนันชุมชนมีการปกครองขึนอยู่ กับบ้านบัว หมู่ 4 มีก้านันคน
เดียวกัน ในช่วงต่อมาได้แยกการปกครองออกจากบ้านบัว มาตังเป็นชุมชนบ้านห้วยหม้อ หมู่ 5 โดยนาย
อินจันทร์ มาลากุลต๊ะ เป็นผู้น้าในการจัดตังและเป็นแก่บ้านคนแรก ขณะนันมี ครัวเรือน 26 หลังคา ตาม
ข้อสันนิษฐานของผู้เฒ่า ผู้แก่คาดว่า ตรงกับช่วงรัฐสมัยรัชกาลที่ 5 ส้าหรับชื่อบ้านห้วยหม้อ ตามค้าบอก
เล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ในหมู่บ้าน คงได้ชื่อมาจากล้าห้วยสาขาล้าห้วยแม่ตุ่น ซึ่งฝั่งทิศใต้มีความลาดชัน พอถึง
ฤดูฝน น้าฝนไหลมาเร็ว (ค้าว่า เร็ว ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “มาหม้อ”) ซึ่งก็คือ ล้าห้วยไหลหม้อ

๑๑๗

๓. ยุคการพัฒนา แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี
ด้านสาธารณสุข ชุมชนบ้านห้วยหม้อยังมีปัญหาทางด้านสาธารณสุข โดยในชุมชนมีผู้ป่ายโรค
คอพอก ทางผู้ใหญ่บ้านฟอง ไซยสารเห็นว่า คนในชุมชนขาดสารไอโอดีนและยังไม่รู้จักการกินอาหารให้
ถูกหลักโภชนาการ จึงได้มีการรวบรวมผู้ป่วยโรคคอพอกจ้านวน 16 คน เพื่อขอพระราชทานจากสมเด็จ
ย่าในการขอผ่าตัด (คอพอก) โดยติดต่อผ่านอ้าเภอเมืองและอนามัยจังหวัด จากนันได้มีหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ได้ เ ข้ า มาดู แ ลและให้ ค วามรู้ ด้ า นสาธารณสุ ข และ
โภชนาการ
ด้านการศึกษา สมัยผู้ใหญ่บ้านปวก ได้มีการตังโรงเรียนบ้านห้วยหม้อ ลักษณะเป็นผามวัวผาม
ควาย มีครูประจ้าโรงเรียนเพียง 1 คน ต่อมาครูเพิ่มเข้ามาอีก คือ ครูสหัส ในช่วงผู้ใหญ่บ้านฮ่วน และ
ประมาณปี 2524 ได้มีการขอยกระดับการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้ วยหม้อจากระดับประถม ให้มีถึง
ระดับการศึกษาชัน ป. 7 โดยท้าเรื่องของที่ศึกษานิเทศ ขณะนันมีครูจ้านวน 4 คน (ครูปลา ครูสหัส ครูด
นัย ครูค้า) โดยมีการตังผ้าป่าเพื่อจัดซือแบบเรียน เครื่องเขียน โต๊ะและเก้าอี ให้กับนักเรียน
ด้านศาสนา เดิมบ้านห้วยหม้อไม่มีวัดเป็นของตัวเอง คนในหมู่บ้านศรัทธาในวัดบ้านบัว
บางส่วนศรัทธาวัดบ้านสาง ท้าให้คนในชุมชนไม่เป็นอันหนึ่งเดียวกัน ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนันจึงได้คิดสร้าง
วัดประจ้าหมู่บ้านเพื่อให้กลายเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนให้หลวมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยคนใน
ชุมชนร่วมใจกันสร้างส้านักสงค์บ้านห้วยหม้อขึนมาในปี 2526 มีพระปั๋นแก้ว อุปชโม เป็นเจ้าอาวาส
ประจ้าวัดองค์แรก ต่อมาสมัยผู้ใหญ่บ้านบุญลือได้ขอจัดตังส้านักสงฆ์ให้กลายเป็นวัดประจ้าหมู่บ้าน
ด้านสาธารณูปโภค ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 คนในชุมชนน้าโดยพ่อฟอง ไชย
สถาน (ร่วมด้วยแม่เป็ง แม่เกียง แม่เขียว แม่กาบ จ้าเนียน) ได้เข้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
และท้าการทูลขอพระราชทานอ่างเก็บน้าห้วยตุ่น ณ โรงเรียนบ้านต๊้าพระแล ต้าบลบ้านต๊้า อ้าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ภายหลังเริ่มมีการก่อสร้างในปี 2527 แต่เนื่องจากน้าในอ่างเก็บน้าห้วยตุ่นไม่เพียงพอ
ส้าหรับชุมชนสองต้าบล ท้าให้ในวันที่ 10 มีนาคม 2536 ชุมชนบ้านห้วยหม้อน้าโดยพ่อฟอง ไชยสถาน
ได้ทูลขอพระราชทานอ่างเก็บน้าห้วยม่วง (ห้วยแฮ้) ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดอนาลโย ต้าบลบ้านต๋อม ภายหลัง
ได้เริ่มด้าเนินการสร้างในปี 2539
ด้านโครงสร้างพืนฐาน ชุมชนได้มีการท้าเรื่องขอไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านปี 2527 โดยร่วมใจกันหา
ต้นไม้มาเป็นเสาไฟฟ้า มีการขุดเจาะบ่อบาดาลจ้านวน 2 บ่อ บริเวณทางแยกหัวหมู่บ้านและโรงเรียนบ้าน
ห้วยหม้อ มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 4 และหมู่ 9 มีการพัฒนาด้านสุขอนามัย โดยมีการ
สร้างห้องน้า (ส้วมซึม) ให้กับคนในชุมชนทัง 80 หลังคาเรือน จากแต่เดิมมีครัวเรือนที่มีห้องน้าแค่ 16
หลังคาเรือน การสร้างประปาภูเขา ในช่วงผู้ใหญ่บ้านเพียร น้าโดยก้านันสมัคร ใจเขียว
คนในชุมชนบ้านห้วยหม้อนับถือศาสนาพุทธ มีวัดบ้านห้วยหม้อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน และมีวัดพระธาตุน้อยดอยโตนเป็นวัดเก่าแก่ และเป็นโบราณสถานที่ส้าคัญของชุมชน ปัจจบันมี
นายสุรมัย เล่ห์ดี ด้ารงต้าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหม้อ
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ข. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ
ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง โดยมีเนือที่
ประมาณ 545 ไร่ ผื น ป่ าดั งกล่ าวชุมชนได้ปกป้องพื นที่ป่า มาตั งแต่ อดีต ปัจจุบันป่าผื นนียังมีคุ ณ ค่ า
ความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร และแหล่งสร้างรายได้
ของคนในชุมชน จากการส้ารวจของสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นและ
อาเซี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย แผนงานประเทศไทย ศู น ย์ ว นศาสตร์ ชุ ม ชนเพื่ อ คนกั บ ป่ า
(RECOFTC) และโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่าง
ยั่งยืน โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชันโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้แบ่งพื นที่ส้ารวจ
ตามโซนตามความเด่นของสังคมพืช โดยท้าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร โซนละ
1 แปลง รวมพืนที่ส้ารวจทังหมด 2,000 ตรม.

ภาพที่ ๔ แผนที่แสดงขอบเขตป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน

พืนที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อมีความหลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 55 ชนิด โดยพบว่า
ในป่าผสมป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ชนิดไม้ที่พบมากคือ สักและสามเท้าด้า ซึ่งมีความหนาแน่นจ้านวน
11 ต้น/ไร่ รองลงมาคือ ขางหางหมู จ้านวน 10 ต้น/ไร่ และความหนาแน่นโดยรวมทุกชนิด 101 ต้น/ไร่
และมีการกระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตังแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบ
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มากกว่า 120 เซนติเมตรครบทุกชัน ซึ่งถือว่าต้นไม้มีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตาม
ขนาดชันความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามี การทดแทนของไม้หนุ่มพบอย่างน้อย 8 ชนิด
โดยมีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 55 ต้นต่อไร่ และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 15 ชนิด มีอัตรา
3360 ต้นต่อไร่
ส่ ว นบริ เ วณป่ า เต็ ง รั ง ต้ น ไม้ อ ย่ า งน้ อ ย 30 ชนิ ด ชนิ ด ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ แงะ ซึ่ ง มี ค วาม
หนาแน่นจ้านวน 41 ต้น/ไร่ รองลงมาคือ เปา(เหียง) จ้านวน 39 ต้น/ไร่ และ เหมือด จ้านวน 19 ต้น/ไร่
ความหนาแน่นโดยรวมทุกชนิด 222 ต้น/ไร่ และมีการกระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตังแต่
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบ 120 เซนติเมตรครบทุกชันแต่ไม่พบไม้ขนาดใหญ่มากกว่า
120 สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไม้หนุ่มพบอย่างน้อย 7 ชนิด โดยมีความ
หนาแน่นรวมเท่ากับ 40 ต้นต่อไร่ และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 14 ชนิด มีอัตรา 8000 ต้นต่อ
ไร่ โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทน
ตามธรรมชาติ ป่ าชุมชนบ้ านห้ ว ยหม้อมีส มบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณและป่าเต็ ง รั ง ที่
สมบูรณ์ทั่วไปและนิยามของป่าเสื่อมโทรม 32
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนห้วยหม้อ
บ้านห้วยหม้อ เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับดอยหลวงที่มีป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้า มีความ
หลากหลายทังชนิ ดพื ช สัตว์ และสิ่ งมีชีวิตชนิดอื่น คนในชุมชนมีความผู กพันธ์กับทรัพยากรป่าไม้มา
ยาวนานนับตังแต่การตังถิ่นฐานจนมาถึงปัจจุบัน ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับการพึ่งพิงทรัพยากรที่หา
ได้จากป่า มีการเชื่อมโยงมิติความสัมพันธ์ในด้านมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่งผ่ านความรู้
จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยแบ่งการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนออกเป็นการใช้ประโยชน์ทางตรงและ
ทางอ้อม ดังต่อไปนี
ด้านอาหาร บ้านห้วยหม้อสามารถเก็บหาผลผลิตจากป่าน้ามาเป็นอาหารได้ตลอดทังปี ได้แก่
ไข่มดแดง ไข่แมงมัน ประเภทผัก ได้แก่ ผักหวาน ผักเฮือด ผักฮี่ ยอดมะแตก ยอดขีเหล็ก ผักกูดก๊อง ผัก
พ่อค้าตีเมีย ผักตีนหุ้งป่า ตีนหุ้งดอย ดอกก้าน ประเภทเห็ดได้แก่ เห็ดห้า เห็ดถอบ เห็ดไข่ห่าน เห็นโคน
ด้า เห็ดขอนขาว เห็ดมัน เห็ดหูหนู เห็ดดิน (เห็ดแดง ขมิน โคนปลวก) ประเภทสัตว์ ได้แก่ แลน ตัวอ่อน
กบ (อีฮวก) แมงปอ (อีนิ่ว) ปูจั่ว ปูผา ปูนา รวมไปถึงหน่อไม้ไร่ หน่อไม้ซาง หน่อไม้บง หน่อไม้รวก
ด้านสมุนไพร ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อมีพืชที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลายชนิด ซึ่งทางชุมชนมีหมอเมือง หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านสมุนไพรน้ามาปรุงยาตามต้ารับยา
แผนโบราณ ชนิดพืชมีสรรพคุณทางยา เช่น ม้ากระทืบโรง พญาไร้ใบ เครือรางเย็น เครือรางจืด เครือเอ็น
ยืด บอระเพ็ด ก้าลังเสือโคร่ง ประดู่ หญ้าถอดปล้อง เป็นต้น
๕

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน. รายงาน
การศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนใน
พืนที่ป่าชุ่มน้า บ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, 255๙. (เอกสารอัดส้าเนา).
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ด้านไม้ใช้ส อย ชุน ชนบ้านห้ ว ยหม้อสามารถใช้ไม้ในป่าชุมชนได้ห ากจ้าเป็นต้องใช้ในการ
ก่อสร้าง โดยต้องมีการขอจากคณะกรรมการหมู่บ้าน นอกจากนีคนในชุมชนสามารถน้าไผ่ชนิดต่างๆ มาใช้
ในงานจักสานเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อจ้าหน่าย กิ่งไม้หรือเศษไม้สามารถน้ามาท้าฟืนใช้ในครัวเรือนได้
ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านห้วยหม้ออยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีดอยหนอกเป็น
แหล่ งท่องเที่ย วที่ส้ าคัญ น้ามาซึ่ งรายได้จากนักท่อ งเที่ยว จากการเป็นไกด์น้าเที่ยว และเป็นลู กหาบ
สัมภาระของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึนไปยังดอยหนอก
ด้านความเชื่อและวัฒนธรรม ชุมชนบ้านห้วยหม้อมีป่าเป็นต้นน้าที่ส้าคัญ ชุมชนใช้น้าจากดอย
หลวงน้ามาใช้ในการเกษตร จึงมีความเชื่อเรื่องผีขุนน้าและผีปู่ย่าที่ดูแลรักษาป่า จึงมีการประกอบพิธีกรรม
เพื่อแสดงความเคารพต่อ จะมีพิธีกรรมเลียงผีขุนน้า และพิธีกรรมเลียงผีปู่ย่าในทุกปี
นอกจากนี ป่าชุมชนห้วยหม้อยังสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี จากการที่ชุมชนบ้านห้วยหม้อ
เห็นความส้าคัญของป่าภูเขา ชุมชนได้ช่วยกันรักษาและดูแ ลมายาวนาน ป่าเป็นแหล่งซับน้าและผลิตน้า
ช่วยดูดควันพิษ ให้อากาศที่บริสุทธิแก่ชุมชน อีกทังยังเป็นแหล่งอาหารที่ปราศจากสารเคมีให้แก่คนใน
ชุมชน
ตารางที่ ๒ ปฏิทินผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ
ผลผลิตจากฐาน
ทรัพยากร
ไข่มดแดง
ผักหวาน ผักเฮือด
ผักฮี่
ยอดมะแตก ยอด
ขีเหล็ก
ไข่แมงมัน
มะม่วง มะขม
ผึงหลวง ผึงโกน มิม
เตา (สาหร่าย)
ตัวต่อ
แมงขีเบ้า (กุ๊ดจี่)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ผลผลิตจากฐาน
ทรัพยากร
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ผักกูดก๊อง ผักพ่อค้าตี
เมีย ผักตีนหุ้งป่า ตีนหุ้
งดอย ดอกก้าน
ผักสลิด ผักแซ่ว ผัก
หนาว
แลน (สัตว์ป่า)
เห็ดห้า เห็ดถอบ เห็ด
ไข่ห่าน เห็นโคนด้า
เห็ดขอนขาว เห็ดมัน
เห็ดหูหนู
หน่อไม้ซาง หน่อไม้บง
ผลมะนะ
เห็ดดิน (เห็ดแดง
ขมิน โคนปลวก)
หน่อไม้ไร่ หน่อไม้ลวก
ตัวอ่อนกบ (อีฮวก)
แมงปอ (อีนิ่ว)
ผลมะไฟ มะแฟน มะ
เคาะ มะเกว๋น
ปูนา
มะขามป้อม มะกอก
ก๋อย
ปูจั่ว ปูผา (ช่วงมี
ไขมัน)
ดอกต้าง
ผักหนาม ผักกูด หาง
หวาย ปลีกล้วย
ปลาห้วย

๑๒๒

กรณีองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากป่าไผ่และการจัดการอย่างยั่งยืน
ชุมชนบ้านห้วยหม้อมีองค์ความรู้ในการเก็บหาและการใช้ประโยชน์จากป่าอยู่หลายด้าน ที่เกิด
จากการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ของผู้รู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและถูกถ่ายทอดมายังรุ่น
ปัจจุบัน เป็นองค์ความรู้ที่น้ามาซึ่งอาหาร ยารักษาโรค และรายได้ที่สามารถเลียงดูครอบครัว โดยการมี
การใช้ประโยชน์พึ่งพิงจากธรรมชาติอย่างรู้คุณ ค่าและมีการจัดการรักษาให้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนสืบไปจน
ชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อถือเป็นพืนที่ที่มีต้นไผ่ขึนเป็นจ้านวนมาก และคนในชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากไผ่มาเป็นเวลานาน
ไผ่ เป็นผลผลิตของป่าที่ส้าคัญมีความเกี่ยวพันกับวิถีมนุษย์มาตังแต่สมัยอดีต คนในชุมชน
ชนบทได้ใช้ประโยชน์จากไผ่ในชีวิตประจ้าวัน ไผ่ถือว่าเป็นพืชโตเร็วที่มีรอบตัดฟันสันที่สุดเมื่อเทียบกับไม้
โตเร็วชนิดอื่นๆ ทุกส่วนของไผ่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทังสินทังทางตรงและทางอ้อม ไผ่รวกเป็นไผ่
ท้องถิ่นที่ขึนอยู่ในป่า สมัยก่อนคนในชุมชนบ้านห้วยหม้อได้น้าไผ่รวกจากป่ามาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านที่
หั ว ไร่ ป ลายนา เพื่อใช้ ป ระโยชน์ จ ากหน่อเป็นอาหาร และใช้ล้ าไม้ในการท้าเครื่องจักสาน เครื่องมื อ
เครื่องใช้ ไม้ค้ายัน รัวบ้าน โครงสร้างบ้านและแคร่ไม้ไผ่ สมัยนันไผ่รวกจึงนิยมปลูกเพื่อใช้สอยในครัวเรือน
เท่านัน
ประมาณปี พ.ศ 2550 จากการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักสาน โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้าน
ตุ่น และการจัดท้าศูนย์เรียนรู้ของบ้านบัวซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียง ส่งผลให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ไผ่รวกมากขึน นอกจากการใช้ประโยชน์ในครั วเรือนแล้ว มีการใช้ประโยชน์ในงานจักสานเพื่อจ้าหน่าย
นอกชุมชนและใช้เลียงหอยทะเล ท้าให้ไผ่รวกมีราคาสูงขึนและมีปริมาณความต้องการใช้ไม้ไผ่รวกมากขึน
จึงท้าให้คนในชุมชนห้วยหม้อหันมาปลูกไผ่ในสวน ปัจจุบันมี 53 ครัวเรือนหันมาท้าสวนไผ่ ซึ่งเป็นพืนที่
สวนไผ่ทังหมด 249 ไร่ ในแต่ละปีจะมีไม้ไผ่จ้านวน 38,490 ล้า ถูกตัดออกจากสวนเพื่อใช้เลียงหอย
ทะเล คิดเป็นร้อยละ 82 น้าไปสานสุ่มไก่ ร้อยละ 15 สานเข่งร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 1 (ไม้ค้ายันใน
สวนส้มและจักสานอื่นๆ) ทางชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันไม่ให้น้าไผ่จากป่ามาขาย เพื่อ รักษาไผ่ธรรมชาติให้
คงอยู่ เป็นอาหารและไม้ใช้สอยให้ส่วนรวมและผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเก็ บหาได้ ในการก่อสร้างหรืองาน
สาธารณะที่ต้องการใช้ไผ่ ทางชุมชนมีการแจ้งให้เจ้าของสวนไผ่ตัดไผ่มาร่วมด้วย
ผลตอบแทนจากไผ่รวกและการกระจายรายได้ในชุมชน จากผู้ปลูกไผ่รวก 53 ครัวเรือน ใน
พืนที่ 249 ไร่ แบ่งเป็นผู้ปลูกไผ่เพื่อตัดล้าน้าไปเลียงหอยทะเล 180 ไร่ 2 งาน เป็นผู้ปลูกไผ่เพื่อน้าไปจัก
สาน (สุ่มไก่ เข่ง กระจาด) 39 ไร่ 2 งาน และปลูกเพื่อน้าไปเลียงหอยและจักสาน 29 ไร่ โดยอายุไผ่ที่
สามารถตัดได้ 1 ปีขึนไป แบ่งออกเป็นการตัดล้าขายเพื่อส่ งออกนอกชุมชน และตัดเพื่อน้าไปจักสานใน
ชุมชน ซึ่งแต่ละปีมีการตัดไผ่จ้านวนประมาณ 6,790 เล่ม เพื่อน้าไปจักสาน หากขายล้าไผ่ให้คนนอก
ชุมชนและอยู่ไม่ไกลจากสวนไผ่ จะมีอัตราอยู่ที่ล้าละ 20 บาท ส้าหรับเศษไม้ที่เหลือจากการสานสุ่มไก่
และเข่ง จะน้าไปท้ารัวบ้าน ส่วนปลายไม้ไผ่ที่ เหลือจากการตัดล้าเพื่อน้าไปเลียงหอยทะเลและจักสาน
รวมทังท้าเป็นด้ามไม้กวาดจ้าหน่าย ดังนี ด้ามไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามละ 0.8 บาท เมื่อแปรรูปเป็นไม้กวาด
ขายด้ามละ 30 บาท ด้ามไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามละ 2 บาท เมื่อแปรรูปเป็นไม้กวาด ขายด้ามละ 50
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บาท นอกจากนียังขายส่งออกนอกชุมชน ในชุมชนหรือวัดที่ต้องการน้าไปท้าเสาแขวนตุง (ธงล้านนา) โดย
ขายล้าละ 20 บาท รวมค่าขนส่ง
การใช้ประโยชน์จากไผ่รวก...ของชุมชนบ้านห้วยหม้อ
ไผ่รวก สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนทังทางตรงและ
ทางอ้อม คนในชุมชนบ้านห้วยหม้อมีการจัดการไผ่และมีการใช้ประโยชน์
จากไผ่ดังนี ส่วนที่ 1 รากและล้าต้นเหนือดินสูงประมาณ 1.2 เมตร น้าไป
ขยายพันธุ์ ส่วนที่ 2 ล้าต้น น้าไปตัดขายเป็นล้า ขนาด 8, 12 และ 13
เมตร เพื่ อ น้ า ไปเลี ยงหอยทะเล ท้ า ห้ า งนั่ ง ร้ า น และน้ า ไปใช้ ใ นงาน
หัตถกรรม เช่น สานสุ่มไก่ เข่ง และกระจาด ส่วนที่ 3 ส่วนปลายไม้ น้าไป
ท้าด้ามไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว และ เสาตุง ส่วนหน่อไม้
น้ ามาท้าอาหาร และหน่อไม้ดอง แต่คนในชุมชนไม่นิยมน้ามาบริโ ภค
เนื่องจากขายล้าไผ่ได้ราคาดีกว่า 33
ค. กระบวนการด้าเนินงาน
จากการที่บ้านห้วยหม้อ เป็นพืนที่ต้นน้าที่ส้าคัญของกว๊านพะเยา
และลุ่มน้าอิง โดยมีอ่างเก็บน้าห้วยตุ่น เป็นพืนที่รับน้า จากป่าต้นน้าที่จะ
ไหลลงสู่กว๊านพะเยา เป็น 1ใน 12 สายน้าที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา มีการ
จัดการป่าต้นน้าและแหล่งน้าที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศป่าต้นน้าของลุ่มน้าอิง เป็นพืนที่ที่มีความโดด
เด่นในทางกายภาพ ที่มีความเชื่ อมต่อกับอุทยานดอยหลวง ที่มีนักท่องเที่ยวจ้านวนมากในแต่ละปี ที่ชอบ
การผจญภัยและเดินป่าเพื่อขึนไปชมวิว ทิวทัศน์และท่องเที่ยวบนดอยหนอก และเป็นหมู่บ้านที่ขึนชื่อเรื่อง
การปลูกไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า การแปรรูป
ด้วยทัศนียภาพที่งดงามของธรรมชาติ ป่าไผ่ พร้อมทังองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนในเรื่อง
สมุนไพรและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน
บ้ า นห้ ว ยหม้ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น อาชี พ ที่ ส้ า คั ญ ของคนในชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ นมาจากการใช้ ป ระโยชน์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้อ งถิ่น ทางโครงการลุ่มน้าอิงฯ ได้ส้ารวจและจัดท้า
แผนที่สถานีเรียนรู้บ้านห้วยหม้อ ประกอบด้วย ด้านอาชีพ ได้แก่ การเลียงวัว เลียงควาย จักสาน ตีผึง ท้า
ขีผึง โรงเพาะเห็ด ปลูกไผ่ ด้านทรั พยากรธรรมชาติ ได้แก่ ท้ายาสมุนไพร (หมอเมือง) อ่างเก็บน้าห้วยตุ่น
น้าตกสามโขด หมอดิน สระโป่งอ้อ (เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา) ด้านประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่ วัดห้วยหม้อ
(เวียงกาหลง) พระธาตุน้อยดอยโตน ดังแสดงในภาพที่ ๕
33

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน, บทเรียนการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้าอิง, (กรุงเทพฯ : fluke graphic design and printing, ๒๕๖๐), หน้า ๔๔-๔๗.

๑๒๔

จากการที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อมีพืชที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลายชนิด ซึ่งทางชุมชนมีหมอเมืองที่มีความรู้ด้านสมุนไพรน้ามาปรุงยาตามต้ารับยาแผนโบราณ ชนิดพืช
มีสรรพคุณทางยา เช่น ม้ากระทืบโรง พญาไร้ใบ เครือรางเย็น เครือรางจืด เครือเอ็ นยืด บอระเพ็ด ก้าลัง
เสือโคร่ง ประดู่ หญ้าถอดปล้อง เป็นต้น ทังนีชุมชนห้วยหม้อร่วมกับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่ นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ได้ด้าเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
จัดการสมุนไพร ป่าต้นน้ากว๊านพะเยา บ้านห้วยหม้อขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน มีกระบวนการดังต่อไปนี
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรั พยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน
การท้าแผนที่ชุมชน การจัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
๒. การส้ารวจสมุนไพร ทางโครงการร่วมกับผู้ น้าชุมชนและหมอเมืองบ้านห้วยหม้อ คือ พ่อ
อ้าย ทองชัย ซึ่งเป็นผู้รู้ด้านสมุนไพร ชนิดพันธุ์พืชสมุนไพร สรรพคุณทางยาและวิุการใช้
ธิ
โดยมีการน้ามา
ผสมเข้าเป็นตัวยาส้าหรับใช้ ต้มใช้ดื่ม การบดสมุนไพรท้า แคปซูลยา การท้า ลูกประคบ และอบตัวด้วย
สมุนไพร นอกจากนียังเป็นผูุด้
้รู้ านพิธีกรรมสู่ขวัญ สืบชะตา และการสะเดาะเคราะห์ ได้ร่วมท้าการส้ารวจ
สมุนไพรในป่าชุมชนห้วยหม้อ และถ่ายภาพ จากการรวบรวมพบว่ามีส มุนไพรทังหมด ๓๐ ชนิด ได้แก่
เอืองหมายนา หนุมานประสานกาย หนุมานนั่งแท่น หญ้ านิ่วหนู หญ้าตีนนก เสียวป่า สาบเสื อ ว่าน
มหาเมฆ เล็บครุฑ รากสามสิบ มะม่วงหาวมะนาวโห่ พุทรา ไพล แพงพวย พลับพลึง พญาไร้ใบ ปอบิด
ประยงค์ ธรณีสาร เดือยหิน ชุมเห็ดเทศ ดีปลี ดองดึง จันผา ข้าวสารป่า ข่า โกศจุฬา เกียงหลวง กระท้อน
กระถิน สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณในการรักษาโรคที่แตกต่างกัน
๓. จัดระบบข้อมูลพืชสมุนไพรแต่ละชนิด โดยจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ ได้แก่ ชื่อสามัญ ชื่อ
ท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรรพคุณ/ประโยชน์
๔. น้าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบกับผู้น้าชุมชนและหมอเมืองบ้านห้วยหม้อ
๕. จัดท้าเป็นสื่อโปสเตอร์ และหนังสือเล่มเล็ก เพื่ อที่จะน้าไปเผยแพร่ในศูนย์เรียนรู้ และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ
๖. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยหม้อ โดยพัฒนาในองค์ความรู้ด้านสมุนไพร การจัดการไผ่
การหาเห็ด รวมทังเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล แผนที่ กิจกรรมการท่องเที่ยว และการ
ประสานงานกับนักท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖. การศึกษาดูงานที่บ้านกึดช้าง อ้าเภอแม่แตง และบ้านแม่ทา ต้าบลแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่
๗. การท้าแผนการจัดการลุ่มน้า ที่เน้นศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทังนีชุมชนได้การขอรับสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก จากโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้าอิง ภายใต้
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน เนื่องมาจากแม้ว่าชุมชนห้วย
หม้อเป็นพืนที่ทางผ่านที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึนไปเที่ยวดอยหนอก แต่ที่ผ่านมาคนในชุมชนเป็นเพียง
คนน้าทาง และลูกหาบที่รับมาจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นักท่องเที่ยวได้มาแวะอาบน้า และทิงขยะ

๑๒๕

ภาพที่ ๕ สถานีการเรียนรู้บ้านห้วยหม้อ
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน

๑๒๖

เท่านัน ท้าให้ชุมชนเริ่มมีปั ญหาเรื่ องขยะที่นักท่องเที่ยวมาทิงในชุมชน แต่ชุมชนกลับไม่ได้ประโยชน์
อย่างไรก็ตามชุมชนมองเห็นว่าการท่องเที่ยวน่าจะมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวใน
ชุมชนด้วย เพราะชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่ได้ท้าแผนที่สถานีการเรียนรู้ ซึ่งจะท้า
ให้ ชุมชนเกิดรายได้ จากที่พัก ในรู ปแบบโฮมสเตย์ การแพทย์ พืนบ้าน การอบสมุนไพร หรือจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นมา จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ขึนดอยหนอกเป็นจ้านวนมาก โดยประสานผ่านมายังอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ส่วนน้าตกจ้าปาทอง หรือ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านตุ่น ซึ่งจะต้องใช้ลูกหาบที่เป็ นคนในหมู่บ้าน ถ้าเราท้าศูนย์การเรียนรู้ เมื่ อ
นักท่องเที่ยวลงดอยมาจะได้มาแวะพักผ่อน ถ่ายรูป นวด หรืออบสมุนไพร และซือผลผลิตของชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นน้าผึง ยาสมุนไพร ผักป่าตามฤดูกาล จะท้าให้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มและมีรายได้เพิ่มขึน 34
ในการด้ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศโดยชุ ม ชน ได้ เ ชื่ อ มโยงกั บ
กระบวนการด้าเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสมุนไพรป่าต้นน้ากว๊า นพะเยา ซึ่งจะเป็นจุดหนึ่งใน
สถานีการเรียนรู้ของบ้านห้วยหม้อ
ง. แนวทางการด้าเนินงานในอนาคต
๑. จัดท้าแผนในการพัฒนาหลักสูตรศูนย์เรียนรู้ เชิงบูรณาการ โดยต่อยอดจากการพัฒ นา
แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและสมุนไพรพืนบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นหลักสูตรในรูปแบบเอกสาร สื่อประเภทต่างๆ และใช้เป็นคู่มือในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่คนภายในและคนภายนอกชุมชน โดยได้วางแผนพัฒนาหลักสู ตร วิธีการจัดการการเรียนรู้ และ
พัฒนาฐานการเรียนรู้ในประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (สมุนไพร หาเห็ด จักสาน เก็บหาผึ ง และต่อ) ด้าน
เกษตร (โรงเพาะเห็ด ปลูกไผ่ หมอดิน สตรอเบอรี่ เลียงวัว เลียงควาย โรงสีชุมชน) ด้านประวัติศาสตร์
(เวียงกาหลง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การอนุรักษ์พันธุ์ปลา ป่าชุมชน) และด้านสถานที่ท่องเที่ยว (พระ
ธาตุดอยโตน อ่างเก็บน้า น้าตก 3 โชค ปลงร้อยบ่อ ป่าชุมชน)
๒. การอบรมพัฒนาวิทยากรท้องถิ่น หรือคนน้าเที่ยวเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๓. การอบรมการจัดการท่องเที่ยว ทังจากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบริการด้านต่างๆ
เช่น การอบสมุนไพร ที่พักโฮมสเตย์ ฯ
๔. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการต่างๆ บ้านพัก และการพัฒนาสินค้าจากสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์ และยี่ห้อ

34

สัมภาษณ์ :จันธิดา เล่ห์ดี บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๕ บ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา,
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐.

๑๒๗

๒) นิเวศวัฒนธรรมอีสานในลุ่มน้าอิงตอนกลางกับการอนุรักษ์พันธุ์ปลา: ชุมชนปางมดแดง
ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา
ก. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
บ้านปางมดแดง เดิมเป็นพืนที่ส้าหรับเลียงโค และกระบือของคนที่อาศัยในเขตต้าบลน้าแวน
ท้าให้ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “ปางเลียงวัว ” เมื่อช่วงปี พ.ศ.2504 เกิดศึกสงครามกับผู้ ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ ทางราชการจึงได้เจ้าหน้าที่ทหารมาประจ้าการในเขตพืนที่บริเวณปางเลียงวัว เมื่อเสร็จสิน
ภารกิจ เจ้าหน้าที่ทหารก็ถอนก้าลังกลับกรมกอง ทหารเกณฑ์บางส่วนก็ปลดประจ้าการ ซึ่งทหารบางส่วน
ที่มาปฏิบัติหน้ามีภูมิล้าเนาอยู่ภาคอี สาน เมื่อกลับถิ่นฐานได้ชักชวนญาติพี่น้องย้ายถิ่นฐานมาตังรกรากที่
ปางเลียงโค กระบือ เพราะเห็นว่าเป็นพืนทีท่ ี่มีความอุดมสมบูรณ์ และได้ตังชื่อหมู่บ้านว่า“ปางมดแดง” 35
ในขณะนันเป็นเขตต้าบลน้าแวน อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดเชี ยงราย ต่อมามีชาวอีสานอพยพย้ายถิ่นฐานมา
อยู่เพิ่มมากขึนเรื่อยๆ ประชากรเพิ่มมากขึนได้แยกเป็นต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2526 ปัจจุบัน บ้านปางมดแดงแบ่งเขตพืนที่ปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านปางมด
แดง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 13 ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา
ตารางที่ ๓ พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนปางมดแดง 36
ปี พ.ศ.
เหตุการณ์ที่เกิดขึน
ก่อนปีก่อตัง แต่เดิมพืนที่บริเวณบ้านปางมดแดงเป็นพืนที่ป่าชุ่มน้าอันอุดมสมบูรณ์ (มีที่สูงและ
ชุมชน
ต่้า เป็นป่าไผ่ ป่าแฝก) มีสัตว์ป่านานาชนิด มีทังเสือ ช้าง บริเวณแห่งนีมีคนเมืองตัง
ปางเพื่อเลี ยงวัว เลี ยงควาย อยู่ติดล้ าน้า และบริเวณแห่ งนีมีมดแดงและมดคัน
จ้านวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “ปางมดแดง” สมัยก่อนเรียก “ปางมดแดง
คัน” แต่ได้ตัดค้าว่า “คัน” ออก
2505
ในช่วงสงครามโลกครังที่ 2 บริเวณแห่งนีเป็นเส้นทางผ่านของกองทัพที่ไปรบที่เมือง
เชียงตุง ประเทศพม่า นายโส ประเสริฐสังข์ ชาวอีสานเป็นทหารร่วมอยู่ด้วย เมื่อ
เดินทางผ่านบริเวณแห่งนีเห็นภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การตังถิ่นฐาน เมื่อรบเสร็จ
กลับไปยังถิ่นฐานเก่าจังหวัดร้อยเอ็ดและปลดจากการเป็นทหาร จึงย้ายครัวเรือนมา
จั บ จองพืนที่ในลุ่ มน้าอิงแห่ งนี ในปี 2505 โดยเริ่มแรกจับจองพืนที่ท้ากินของ
ตัวเอง
2506-2509 เป็นช่วงที่มีการอพยพเข้ามาตังถิ่นฐานในบ้านปางมดแดงจากหลายจังหวัดในภาค
อีสาน เช่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม โดยในช่วงประมาณ 250635

ค้าว่า ปาง มาจากปางเลียงโค กระบือ และ ค้าว่า มดแดง มาจาก ในบริเวณดังกล่าวมีมดแดงจ้านวนมาก
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน. ข้อมูลทั่วไป
ของบ้านปางมดแดง หมู่ที่ ๙ ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา , 255๙. (เอกสารอัดส้าเนา).
36
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ปี พ.ศ.

2509
2516

2526
2529

2531
2545

2546
2547

เหตุการณ์ที่เกิดขึน
2507 มีจ้ านวนประชากรประมาณ 500-600 คน ซึ่งเมื่อประชากรเริ่ม เพิ่ ม
ประชากร นายโส ประเสริฐสังข์ที่เป็นผู้บุกเบิกคนแรก ได้ท้าการจัดสรรพืนที่ให้กับ
เครือญาติ แบ่งพืนที่ของตนเองให้กับผู้อพยพอื่นโดยการแลกกับไก่ นอกจากนียัง
จัดสรรพืนที่สาธารณะอื่นๆ โดยได้น้าเอาแผนผังชุมชนเดิมมาปรับใช้วางแผนผังใน
ชุมชนใหม่ ซึ่งก็คือบ้านปางมดแดง โดยได้ว างแนวถนน จุดตังวัด อนามัย และ
โรงเรียน
เกิดน้าโขงหนุนสูง หลายชุมชนหวั่นกับน้าท่วม
เกิดน้าท่วมหนักจากน้าโขงหนุนสู ง ชาวบ้านบางส่วนมีการอพยพหนีไปอยู่บ้ าน
หนองบัวเงิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลียงวัว – ควาย เมื่อน้าลดชาวบ้านบางส่วนย้ายกลับ
เข้ามาในชุมชนปางมดแดง บางส่วนย้ายไปตังถิ่นฐานที่บ้านจ้าบอน บ้านทุ่งหม้อ
และบางส่วนตังถิ่นฐานที่บ้านหนองบัวเงินจนกระทั่งปัจจุบัน
บ้านปางมดแดงอยู่ในเขตต้าบลน้าแวน อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดเชียงราย ต่อมามี
ประชากรมากขึน และได้แยกเป็นต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2526
จ้านวนประชากรในบ้านปางมดแดงมีมากขึน ประกอบกับต้องการงบประมาณมา
ลงในพืนที่มากขึน จึงท้าการแยกตังหมู่บ้านใหม่ จากบ้านปางมดแดง หมู่ 9 เป็น
บ้านนาเจริญ หมู่ 6 โดยน้าเอาค้าว่า “นา” จากชื่อบ้านเดิมที่อีสาน ซึ่งชือว่า “บ้าน
นาตึบ” มาตังชื่อหมู่บ้านใหม่ เป็น “นาเจริญ”
จ้านวนประชากรในบ้านปางมดแดงยังเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการแยกตัง
หมู่บ้านใหม่ จากบ้านปางมดแดง หมู่ 9 เป็นบ้านปางมดแดง หมู่ 10
จ้านวนประชากรในบ้านนาเจิรญ หมู่ 6 เพิ่มขึน จึงได้มีการแยกตังหมู่บ้านใหม่ จาก
บ้านนาเจริญ หมู่ 6 เป็นบ้านนาเจริญ หมู่ 13
ในปีนีโครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา ได้เข้ามาเก็บข้อมูลด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และน้าชาวบ้านปางมดแดงเดินทางไปดูงานบ้านหาดผาขน บ้านดอนแก้ว จังหวัด
น่าน เรื่องการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
เดินทางไปอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
หลังจากกลับมาจากการดูงานและผ่านการอบรมต่างๆ ทางผู้น้าและกลุ่มอนุรักษ์ใน
ชุมชนเริ่มมีแนวคิดจัดตังเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาขึนในชุมชน จึงได้เชิญผู้ใหญ่บ้านทัง
4 หมู่ มาประชุมหารือร่วมกัน จากนันมีการจัดประชุมใหญ่ลูกบ้านทัง 4 หมู่บ้าน
ร่ ว มกั น ขณะนั นมี ทั งกลุ่ ม คนที่ ส นั บ สนุ น และกลุ่ ม คนคั ด ค้ า นไม่ อ ยากให้ ท้ า
เนื่องจากมองว่าถ้าท้าเขตอนุรักษ์แล้วจะไม่มีพืนที่หาปลา ในท้ายสุดมติที่ประชุม
สรุปให้จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เนื่องด้วยเสียงข้างมากของชุมชน โดยมีมติให้ตัง
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เหตุการณ์ที่เกิดขึน
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาขึน 2 จุด คือ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9
ประมาณ 830 เมตร และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านนาเจริญ หมู่ 6 ประมาณะ
800 เมตรซึ่งจัดท้าพิธิเปิดเขตอนุรักษ์และท้าพิธีสืบชะตาแม่น้าขึนทัง 2 เขต จัดท้า
ในวันเดียวกันในช่วงเดื อนมิถุนายน 2547 โดยมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนามีการ
ร่วมสนับสนุนทุนเขตอนุรักษ์หมู่ละ 3,000 บาท
มีการขยายผลเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ไปยังบ้านนาเจริญ หมู่ 13 โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่
13 ประชุมลูกบ้านให้มีการจัดตังเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านนาเจริญหมู่ 13
เป็นระยะทาง 400 เมตร โดยในที่ประชุมได้มีมิติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตังขึน จากนัน
จึงประสานข่าวไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ทราบข้อมูล
ชุมชนปางมดแดงหมู่ 9 ได้หารือในที่ประชุมวางแผนการหาทุน เพื่อใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้านและเพื่อพิสูจน์ผลของการท้าเขตอนุรักษ์ให้กับผู้ที่ยังมีความเห็นต่าง ซึ่งในที่
ประชุมได้มีมติให้เปิดการขายบัตรจับปลาในเขตอนุรักษ์ โดยมีการแบ่งเขตพืนที่
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ครึ่งหนึ่งให้ชาวบ้านซือบัตรลงหาปลาเพื่อน้ารายได้มาพัฒนา
หมู่บ้าน อีกครึ่งหนึ่งสงวนไว้ไม่ให้มีการจับปลา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งพืนที่
เขตอนุรักษ์เป็นสองส่วน คือ เขตอนุรักษ์แบบถาวร และเขตอนุรักษ์แบบกึ่งถาวร
(เปิดให้มีการจับปลาได้บางช่วง) ผลที่ได้จากการขายบัตรในครังนี
1. สามารถหาทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน จ้านวน 40,000 บาท
2. สามารถพิสูจน์ผลของการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา โดยสามารถจับปลาได้เป็น
จ้านวนมาก มีปลาขนาดใหญ่เพิ่มขึน เช่น ปลาค้าว เป็นต้น นอกจากนียังพบมาที่
เคยหายไปกลับเข้ามาในเขตอนุรักษ์
หลังจากที่มีการเปิดให้มีการขายบัตรจับปลาได้มีการประชุมหารือกันอีกครัง และได้
มีมติในที่ประชุมให้มีการท้าเขตอนุรักษ์ต่อไป และจะไม่ให้มีการจับปลาอีก เพื่อ
อนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ให้สอดคล้องตามแนวทางของการท้าเขตอนุรักษ์
ในปีเดียวกันนี บ้านนาเจริญ หมู่ 6 ได้มีการเปิดขายบั ตรจับปลาเช่นเดียวกัน โดย
บ้านนาเจริญท้าก่อนบ้านปางมดแดง และได้เงินเข้าหมูบ่ ้านจ้านวน 70,000 บาท
หลังจากเว้นช่วงหลังจากเปิดให้มีการจับมาได้เป็นระยะเวลา 5 ปี บ้านปางมดแดง
ได้มีการประชุมหารือกันอีกครังเพื่อหาเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน โดยมีมติในที่ประชุม
ให้มีการเปิดประมูลปลาในเขตอนุรักษ์ ในปีนี บ้านปางมดแดง หมู่ 9 บ้านนาเจริญ
หมู่ 6 และ หมู่ 13 เปิดท้าการประมูลปลาในเขตอนุรักษ์ช่วงเดียวกัน โดยบ้านปาง
มดแดง หมู่ 9 ได้รับเงินจากการประมูลในครังนี 125,000 บาท
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เหตุการณ์ที่เกิดขึน
มีการขยายผลเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ไปยังบ้านปางมดแดง หมู่ 10 โดยจัดท้าเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาในน้าอิง ระยะทางประมาณ 400 เมตร แต่เนื่องจากเขตอนุรักษ์
วังปลามีระยะทางห่างจากชุมชนค่อนข้างมาก ท้าให้ล้าบากในการดูแล
ปางมดแดง หมู่ 9 มี ก ารประมู ล ปลาในเขตอนุ รั ก ษ์ ได้ เ งิ น จากการประมู ล
151,000 บาท

ข. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
บ้านปางมดแดง มีลักษณะพืนที่เป็นที่ราบลุ่มน้าอิง มีสายน้าอิงเป็นสายน้าหลัก อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยแหล่งน้าและนาข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ชาวบ้านปางมดแดงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท้านา พืนที่ร้อยละ 94 ของพืนที่ทังหมดเป็นนาข้าว นอกจากนันเป็นที่อยู่อาศัย ร้อยละ 3 และ
พืนทีส่ าธารณะร้อยละ 3
3%

3%

นา
ที่อยู่อาศัย
สาธารณะ
94%

ภาพที่ ๖ พืนที่การใช้ประโยชน์ของชุมชนปางมดแดง
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ
๑. แม่น้ าอิง เป็ น แม่น้ า สายหลั กที่ไหลผ่ านหมู่บ้านปางมดแดง หมู่ 9 ทางทิศตะวันตก มี
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ชุมชนพึ่งพิงแม่น้าอิงมาแรกตังถิ่นฐาน สภาพริมน้าอิงเต็มไปด้วยต้นไคร้

๑๓๑

ป่าแขม และป่าแซง มีหลง 37อยู่เป็นระยะตามโค้งน้า เช่น หลงหญ้า ถือเป็นแหล่งอาหาร และวางไข่ที่
ส้าคัญของปลาและสัตว์น้า โดยเฉพาะในช่วงน้าหลาก โดยปลาที่พบในแม่น้าอิงได้แก่ ปลาตะเพียน ปลา
กระสูบ ปลาเพีย ปลาแค้ ปลาค้าว ปลากด เป็นต้น ชาวบ้านน้ามาท้าเป็นอาหารในครัวเรือน ขาย และการ
ถนอมอาหารจากปลาตามวิถีของคนอีสานได้แก่ ปลาร้า ปลาแดก แจ่วบอง เป็นต้น
๒. หนองสลาบ เป็นหนองน้าธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแม่น้าอิง มีพืนที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ รอบๆ
บริเวณหนองสลาบเต็มไปด้วยต้นไม้ โดยเฉพาะต้นผือหรือต้นสลาบอยู่เป้นจ้านวนมาก จึงเป็ นที่มาของชื่อ
หนอง หนองสลาบเป็นแหล่งวางไข่และแหล่งอาหารของปลาและสัตว์น้า ในช่วงฤดูน้าหลากระหว่างเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม ปลาจากแม่น้าอิงจะเข้ามาอาศัยและวางไข่ในหนองสลาบ ชาวบ้านสามารถหาปลาใน
หนองน้าได้ตลอดปี
๓. ฮ่องขาบ (ร่องขาบ) เป็นร่องน้าธรรมชาติที่ไหลเชื่อมแม่น้าอิงทางบ้านนาเจริญ และไหลลง
หนองอ่างที่บ้านบัวน้อย แล้วจึงไหลลงสู่แม่น้าอิง มีความยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ช่วงฤดูฝนปลาจาก
แม่น้าอิงจะเข้ามาอาศัยและวางไข่ที่ร่องขาบเป็นจ้านวนมาก 38
การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพื่อน้าไปสู่การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
แต่ก่อนที่มีการตังเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาชาวบ้านมีองค์ความรู้ในเรื่องการหาปลา รู้จักระบบ
นิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาแต่ละชนิด โดยคนในชุมชนมีรูปแบบการหาปลาและการจัดการปลา
ภายในชุมชนของตัวเอง ประมงพืนบ้านปางมดแดงสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่องปลาจากรุ่น
หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ความรู้เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาแต่ละชนิดและเครื่องมือหาปลาที่เหมาะสมถูกสืบ
ทอดมาตังแต่อ ดีต สู่ รุ่ นปั จจุ บัน โดยผ่ านประสบการณ์ของชาวประมงแต่ละรุ่นถูกปรับปรุงวิธีการและ
เครื่องมือที่เหมาะสมจนกลายมาเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของชุมชนบ้านปางมดแดง “วังปลา” เป็นแหล่ง
น้าลึกที่มีความชุกชุมของปลา ซึ่งเกิดจากในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้าในแม่น้าลดลงจนบางบริเวณแห้งขอด
ท้าให้น้าเหลืออยู่เฉพาะในบริเวณน้าลึกและบริเวณแห่งนีจึงเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายของปลาในช่วงฤดูแล้ง
เพื่อรอกระแสน้าใหม่ คนในชุมชนบ้านปางมดแดงหาอยู่หากินในน้าอิงมาเนิ่นนานใช้องค์ความรู้เรื่องวัง
ปลาและการสร้างบ้านให้ปลาในบริเวณน้าลึกเพื่อเพิ่มปริมาณประชากรปลามากขึน
การวาง “โข่” เป็นการสร้างบ้านให้ปลา (“โข่” เป็นภาษาพืนบ้านความหมายในที่นีหมายถึง
การวางพุ่มไม้ให้รกชัฏเป็นที่อยู่อาศัยของปลา) โดยชาวประมงตัดต้นไม้ ไม้พุ่ม ต้นไผ่ หรือกิ่งไม้ น้าไปวาง
สุมไว้บริเวณน้าลึกในช่วงต้นฤดูแล้งให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา ยิ่ งโข่ใหญ่จ้านวนปลาที่จะเข้ามาอยู่
อาศัยก็จะมีจ้านวนมาก เมื่อน้าลดลงเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง น้าในแม่น้าอิงก็จะเหลือเฉพาะบริเวณที่เป็นน้าลึกซึ่ง
ได้วางโข่ไว้ ชาวประมงที่จะลงจับปลาด้วยตัวเองจะน้าเอา “ฝาเผียก” ปักล้อมโข่ไว้ป้องกันไม่ให้ปลาหนี
ออกจากโข่ จากนันจึงขยับฝาเผียกเข้ามาใกล้โข่มากขึนจนได้ระยะที่พอใจก็จะน้าโข่ขึนจากน้า เหลือเพียง
ปลาที่อยู่ในฝาเผียก ชาวประมงจะน้าสวิงหรืออุปกรณ์ช้อนปลาน้ามาตักปลาขึนจากน้า หากเจ้าของโข่ไม่
ต้องการหาปลาเอง ก็จะน้าเอาโข่ของตัวเองขายหรือเปิดประมูลต่อให้ชาวประมงกลุ่มอื่น โดยราคาโข่
37
38

ประเภทหนึ่งของระบบนิเวศในแม่น้าอิง
โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา,การจัดการพืนทีช่ มุ่ นา้ ลุม่ นา้ อิง, (กรุงเทพฯ:ภาพพิมพ์, มปป.), หน้า ๕๕-๕๖.

๑๓๒

ขึนอยู่กับขนาด หากมีขนาดเล็ก ราคาอยู่ในช่วงประมาณ 1,000 – 3,000 บาท โข่ใหญ่ราคาประมาณ
10,000 บาทขึนไป องค์ความรู้นีท้าให้ชาวประมงได้ปลาเป็นจ้านวนมากและมีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนใน
แต่ละฤดูกาลหาปลา นอกจากนีชุมชนยังใช้องค์ความรู้นีเป็นกลไกในการหาเงินเข้าสู่กองทุนหมู่ บ้าน โดย
คณะกรรมการหมู่บ้านจะช่วยกันลงโข่และช่วยกันจับปลาหรือเปิดประมูลให้กับประมงในชุมชน เงินที่ได้
จากการขายปลาหรือการประมูลโข่ก็จะน้าไปเข้ากองทุนหมู่บ้าน
การหาปลาโดยการลงโข่ตลอดสายน้าอิงในเขตบ้านปางมดแดงและบ้านนาเจริญถูกด้าเนินขึน
ในทุกฤดูการหาปลา ปลาเป็น จ้านวนมากถูกน้าขึนจากแม่น้าอิงในทุกๆ ปี ท้าให้ประชากรปลาลดลง
ประกอบกับประสบปัญหาภาวะภัยแล้งท้าให้ประมงหาปลาได้น้อยลง กลุ่มผู้น้าและกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน
บ้างปางมดแดงหลังจากได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ในลุ่มน้าอิงกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และได้ไป
ศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน จึงได้น้าเอาแนวคิดในการจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาประกอบกับองค์ความรู้เดิม
ในการวางโข่เพื่อเพิ่มประชากรปลาในแม่น้าอิงมาจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ในขึนในชุมชนของตัวเอง โดยใช้
กลไกการประชุมหารือร่วมกับผู้น้าและสมาชิกในชุมชน ขณะนันมีทังกลุ่มคนที่สนับสนุน และกลุ่ มคน
คัดค้านไม่อยากให้ท้า เนื่องจากมองว่าถ้าท้าเขตอนุรักษ์แล้วจะไม่มีพืนที่หาปลา ในท้ายที่สุดมติเสียงข้าง
มาก สรุปให้จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา 2 จุด คือ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9 ประมาณ
830 เมตร และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านนาเจริญ หมู่ 6 ประมาณ 800 เมตร

ภาพที่ ๗ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้าอิง ชุมชนปางมดแดง หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙
(สีแดง; เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านนาเจริญ หมู่ 6 , สีเขียว; เขตอนุรกั ษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9)
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน

๑๓๓

ค. กระบวนการด้าเนินงาน
๑. การศึกษาชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ลักษณะทางกายภาพ การประกอบอาชีพ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ องค์ความรู้ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
๒. การถอดบทเรียนกรณีเด่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพื่อน้ามาก้าหนด
เป็นแผนการด้าเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขยายผลจากการท้าเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาในแม่น้าอิง
๓. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด้าเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
๔. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปางมดแดง (ศูนย์ฮีตฮอย) ที่วัดปางมดแดง หมู่ ๖ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงาน ส่วนแหล่งเรียนรู้จะกระจายอยู่ตาม ๔ หมู่บ้านในชุมชนปางมดแดง ได้แก่
- หมู่ ๖ แหล่งเรียนรู้ด้านเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา วัดปางมดแดง เลียงหม่อน สาวไหมเพื่อน้ามา
ทอเป็นผ้าไหม
- หมู่ ๙ แหล่งเรียนรู้ด้านการจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน ประมงพืนบ้าน อาหารพืนบ้าน การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแม่น้าอิง และทอผ้าไหม
- หมู่ ๑๐ แหล่งเรียนรู้ด้านการทอเสื่อกก การท้าขนมจีน การท้าเกษตรผสมผสาน ดนตรี
พืนบ้านอีสาน (หมอล้า)
- หมู่ ๑๓ แหล่งเรียนรู้ด้านโรงสีข้าวโบราณ
นอกจากนี ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ยังการเชื่อมโยงกับโรงเรียนชุมชนบ้านปาง
มดแดง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในชุมชนได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนการท้าโครงการขนาดเล็ก
เพื่อท้าสื่อการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมเพื่อให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ปางมดแดง รวมทังการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอีกด้วย
กรณีตัวอย่างการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านปางมดแดงหมู่ 9
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดงหมู่ 9 มีระยะทางประมาณ 830 เมตร มีความกว้างล้า
น้าเฉลี่ย 37 เมตร ตังอยู่ในแม่น้าอิงบริเวณสะพานข้ามแม่น้าอิง โดยมีระยะด้านหน้าสะพานประมาณ
280 เมตร และหลังสะพานประมาณ 550 เมตร
ในการบริ ห ารจั ด การ มีการตังคณะกรรมการดู แ ลเขตอนุ รัก ษ์ พันธุ์ ปลา ทังหมด 15 คน
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน สมาชิก อบต. 2 คน กรรมการคุ้มครองบ้าน 9
คน โดยมีกฎระเบียบในการจัดการ คือ
๑. ห้ามน้าเครื่องมือและลั กลอบจับปลาเด็ดขาด ถ้าจับได้ปรับ 5,000 – 10,000 บาท
ขึนอยู่กับอุปกรณ์ในการหาปลา
๒. หากมีกรณีฝ่าฝืนซ้า ซ้าครังที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากซ้าครังที่ 3 ให้ด้าเนินคดีตาม
กฎหมาย

๑๓๔

๓. ถ้าคณะกรรมการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์จะปรับเป็น 2 เท่า
นอกจากการใช้กฎระเบียบในการควบคุมดูแลแล้ว ยังใช้กลไกของสมาชิกต้ารวจบ้าน (สตบ.)
ออกตรวจพืนที่ในช่ว งเวลากลางคืน และคนในชุมชนช่ว ยกันเป็นหู เป็ นตาดูแลเขตอนุรั ก ษ์ พัน ธุ์ ป ลา
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์ อีกทังคนในชุมชนยังใช้ความเชื่อของคนในชุมชนในการปกป้องเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลา โดยชาวบ้านนับถือผีปู่ตาที่ช่วยปกปักษ์รักษาหมู่บ้ าน จึงท้าพิธีอัญเชิญบอกกล่าวให้ผีปู่
ตาช่วยเฝ้ารักษาเขตอนุรักษ์ให้ผู้ที่ละเมิดข้อตกลงให้มีอันเป็นไป หากลักลอบลงหาปลาในเขตอนุรักษ์

ภาพที่ ๘ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน

การเพิ่มประชากรปลาในเขตอนุรักษ์ ชุมชนปางมดแดงใช้องค์ความรู้ ที่มีความสั มพันธ์กั บ
ระบบนิเวศ และแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา เนื่องจากลักษณะพืนที่บริเวณวังในเขตอนุรักษ์มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมคือ เป็นวังน้าลึก ปลาจะเข้ามาอยู่อาศัยโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการที่จะให้ปลาเข้าอยู่มาก
ขึน จึงได้สร้างบ้านให้ปลา โดยน้ากิ่งไม้ต่างๆ ไปกองสุมไว้บริเวณวังน้าลึก ให้ปลาได้อยู่อาศัยเป็นพืนที่
ปลอดภัยให้ปลา ส่วนพืนที่น้าตึนหรือระดับน้าปานกลาง ได้น้าไม้ไผ่ความยาวประมาณ 2 เมตร ตัดท้า
ปลายแหลมปักตามแนวขวางล้าน้า เป็นกลุ่มๆ กระจายให้ทั่วบริเวณเขตอนุ รักษ์ เพื่อให้เศษไม้เศษวัชพืช
ต่างๆ ที่ไหลมาตามน้าได้ไหลมาติดแนวไม้ไผ่ที่ปักเรียงรายเป็นกลุ่มๆ เกิดเป็นกองขนาดใหญ่กลายเป็นบ้าน
ของปลา ทัง 2 วิธีนีจะช่วยให้ปลาเข้ามาอยู่ในพืนที่ได้เร็วขึน และไม่ออกจากเขตในช่วงน้าหลากไปทังหมด

๑๓๕

นอกจากนีชุมชนน้าการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเข้าสู่แผนของหมู่บ้าน แผนเทศบาลต้าบลอ่างทอง
และแผนของส้านักงานประมงจังหวัด รวมทังการปล่อยปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในช่วงเทศกาลต่างๆ
การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อน้าไปสู่เศรษฐกิจในชุมชน
ในช่วงปีแรกและปีที่ 2 ชุมชนได้จัดกิจกรรมสืบชะตาแม่น้าและมีการปล่อยปลาอย่างต่อเนื่อง
ในปีที่ 3 เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเขตอนุรักษ์มีปลาเพิ่มจ้านวนมากขึน สังเกตได้จากชาวบ้านสามารถ
จับปลาได้ง่ายขึนบริเวณนอกเขตอนุรักษ์ และมีปลาขึนมาปรากฎบนผิวน้าจ้านวนมากอย่างเห็นได้ชัด ท้า
ให้ชาวบ้านที่มีความเห็นต่างในที่ประชุมเมื่อครังเริ่มต้น จะท้าเขตอนุรักษ์ ได้เปลี่ยนมาสนับสนุนกิจกรรม
การท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา รวมถึงการขยายผลความส้าเร็จไปสู่บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ซึ่งเป็นหมู่บ้านติด
กับบ้านปางมดแดง หมู่ 9 โดยในปี 2548 บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ได้จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในล้าน้า
อิงความยาว 400 เมตร จากการเห็นผลความส้าเร็จของบ้านปางมดแดง หมู่ 9
ในปี 2549 ชุมชนปางมดแดงหมู่ 9 ได้หารือในที่ประชุมวางแผนการหาทุนเพื่อใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้านและเพื่อพิสูจน์ผลของการท้าเขตอนุรักษ์ให้กับผู้ที่ยังมีความเห็นต่าง ซึ่งในที่ ประชุมได้มีมติ
ให้เปิดการขายบัตรจับปลาในเขตอนุรักษ์ โดยมีการแบ่งเขตพืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกให้ชาวบ้านซือ
บั ตรลงหาปลาเพื่อน้ ารายได้ม าพั ฒ นาหมู่บ้า น อีก ส่ ว นหนึ่งสงวนรักษาไว้ ไม่ ให้ มีก ารจับปลา จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการแบ่งพืนที่เขตอนุรักษ์เป็นสองส่วน คือ เขตอนุรักษ์แบบถาวร และเขตอนุรักษ์แบบกึ่ง
ถาวร (เปิดให้มีการจับปลาได้บางช่วง)
ประเภทแรก การจัดการเขตอนุรักษ์แบบกึ่งถาวร การขายบัตรจับปลา เป็นการเปิดให้คนใน
ชุมชนและคนนอกชุมชนสามารถจับปลาในเขตอนุรักษ์ได้ โดยการซือบัตรเข้าจับปลา ราคาบัตรขึนอยู่กับ
อุปกรณ์ในการจับปลา ผู้ที่สามารถจับปลาในเขตอนุรักษ์ต้องซือบัตรจับปลา โดยมีการก้าหนดอุปกรณ์จับ
ปลา 3 ชนิด แต่ละชนิดมีอัตราดังนี 1) แห ราคา 500 บาท 2) จ้า ราคา 100 บาท และ3) สวิง ราคา
50 บาท มีระยะเวลาในการหาปลา 1 วัน ตังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ผลที่ได้จากการขายบัตร สามารถหาทุนในการพัฒนาหมู่บ้าน จ้านวน 40,000 บาท สามารถ
พิสูจน์ผลของการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา โดยสามารถจับปลาได้เป็นจ้านวนมาก มีปลาขนาดใหญ่เพิ่มขึน
เช่น ปลาค้าว เป็นต้น นอกจากนียังพบปลาที่เคยหายไปในเขตอนุรักษ์อีกด้วย
ผลกระทบและข้ อ เสี ย ของการขายบั ต รยากต่ อ การควบคุ ม ปริ ม าณคนที่ เ ข้ า ไปจั บ ปลา
เนื่องจากมีคนแอบเข้าไปจับปลาโดยไม่ซือบัตรเข้า รายได้ที่เกิดจากการขายบัตรไม่แน่นอน เสี่ยงต่อรายได้
ไม่ตรงตามเป้าที่ก้าหนดไว้ปลาลดจ้านวนลง และหายไปจากพืนที่ หลังจากเว้นช่วงหลังจากเปิดให้มีการจับ
มาได้เป็นระยะเวลา 5 ปี บ้านปางมดแดงได้มีการประชุมหารือกันอีกครังเพื่อหาเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน
โดยจากบทเรียนที่ผ่านมาท้าให้ชุมชนมีมติท้าการเปิดประมูลปลาในเขตอนุรักษ์แทนการขายบัตร
ประเภที่สอง การจัดการเขตอนุรักษ์แบบกึ่งถาวร โดยการประมูลหาปลาในเขตอนุรักษ์ เป็น
การเปิดให้คนในชุมชนรวมตัวกันประมูลปลาในเขตอนุรักษ์ ซึ่งสามารถจับปลาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย
จะท้าการเปิดประมูลในช่วงเดือนมกราคม เมื่อได้ผู้ประมูลแล้ว จากนันก็ปล่อยให้ผู้ประมูลจัดการเขต
อนุรักษ์ โดยส่วนใหญ่ผู้ประมูลจะท้าการวางโข่ตามที่ต่างๆ ในเขตอนุรักษ์กึ่งถาวร (ส่วนเขตอนุรักษ์ถาวร

๑๓๖

จะไม่ให้ท้าการจับปลา) จากนันเมื่อน้าลดในช่วงฤดูแล้ง ก็เปิดให้ผู้ประมูลสามารถจับปลาได้ในระยะเวลา
1 เดือน ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยมีข้อก้าหนดการประมูลดังนี
๑. ผู้ประมูลต้องเป็นคนในหมู่บ้านเท่านัน
๒. การก้าหนดราคาประมูลขันต้นให้กรรมการผู้ดูแลเป็นผู้ก้า หนด จะประกาศราคาในสิน
เดือนธันวาคม และเปิดประมูลในช่วงเดือนมกราคมหรือตามวันเวลาที่กรรมการก้าหนดในช่วงฤดูแล้ง
๓. การเปิดประมูลแต่ละครัง ให้มรี ะยะห่างประมาณ 4-5 ปี เพื่อให้ปลาและสัตว์น้าฟื้นตัว
๔. ระยะเวลาผู้ประมูลหาปลา 1 เดือน ประมาณเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม
๕. ปลาที่จบั ได้ จะต้องไม่จ้าหน่ายในราคาทีส่ ูงมากจนเกินไป
ผลที่ได้จากการประมูล ได้จ้านวนเงินมากกว่าการขายบัตรจับปลา โดยในครังแรก (ปี 2549)
ได้เงิน 125,000 บาท ต่อมาในปี 2554 ได้เงน 125,000 บาท และในปี 2558 ได้เงิน 151,000
บาท และการจัดการควบคุมดูแลง่ายและสะดวกกว่าการขายบัตร อย่างไรก็ตามผลกระทบและข้อเสียของ
การประมูล พบว่าจากการที่ การประมูลสามารถจับปลาเป็นระยะเวลานาน และไม่จ้ากัดประเภทของ
เครื่องมือหาปลา ท้าให้ผู้ประมูลสามารถจับปลาได้เป็นจ้านวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลาในน้าอิงลดจ้านวน
ลงมากกว่าการขายบัตรจับปลาที่เปิดให้จับปลาเพียง 1 วัน หลังจากการประมูลจับปลาแล้วเสร็จ การที่จะ
ฟื้นฟูเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพื่อให้ปลากลับมาอยู่ในเขตอนุรักษ์ใ ช้ระยะเวลานาน เนื่องจากปลาในเขต
อนุรักษ์ลดลง ปลาที่กระจายออกสู่ภายนอกเขตอนุรักษ์ รวมไปถึงปลาที่จะกระจายไปสู่ หนองน้าและนา
ข้าวลดปริมาณลง ท้าให้กลุ่มประมงหรือผู้หาปลารายอื่นหาปลาได้น้อยลงตามไปด้วย 39
ชนิดปลาที่สามารถจับได้มากในแม่น้าอิง และหนองน้าต่างๆ ได้แก่ อันดับหนึ่ง ปลาตะเพียน
และปลาชักเกอร์ อันดับสอง ปลากด อันดับสาม ปลาดุกด้าน และปลาดุกอุย ซึ่งพบในช่วงน้าหลาก อันดับ
สี่ ปลาช่อน อันดับห้า ปลากราย (ปลาตองกราย) นอกจากนีชนิดปลาที่มีราคาสูงที่สร้างรายได้ให้กับคนหา
ปลาในชุมชน ได้แก่ ปลากาด้า (ปลาเพีย) ปลาเค้าขาว ปลาเค้าหมึก (ปลาค้าว) และปลาบู่ทราย (ปลาบู่)
ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 150-200 บาท
จากการส้ารวจชนิดพันธุ์ปลาในแม่ น้าอิง หนองน้า และนาข้าวบริเวณบ้านปางมดแดง พบ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาทังหมด 51 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่น 47 ชนิด ชนิดพันธุ์ปลา
ต่างถิ่น 4 ชนิด (ปลาชะโด, ปลาดูด, ปลานิล และปลาไน) และกุ้ง 1 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ ๓

39

สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, วังสงวนในลุม่ นา้ อิง : การจัดการเขตอนุรกั ษ์พันธุป์ ลาโดยชุมชนท้องถิน่ เพือ่
ฟืน้ ฟูระบบนิเวศลุม่ นา้ และวิถชี วี ติ ชุมชนลุม่ นา้ อิง, (เชียงใหม่ : หจก.วนิดาการพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๔๔-๔๕.

๑๓๗

ตารางที่ ๔ ชนิดพันธุ์ปลา มูลค่า การประกอบอาหารและการแปรรูป
ชนิดปลา
ล้าดับ
ภาษาไทย
ภาษาอีสาน
มูลค่า
1

ปลาขม
ปลากด (ขาว,
เหลือง)

50-100 บ

2

ปลาคางเปือน
ปลากด (ขาว,
เหลือง)

3

ปลาเก็ดถี่

ปลากุ่ม

ก.ก. ละ 20 บ.

4

ปลาซ่า

ปลาคุยลาม

5
6

ปลาคะแกยง
ปลากัด

7

ปลาถูกม้า
ปลากิมควาย
ปลาดุก (ด้าน,
อุย)

8

ปลาหวาน

ก.ก. ละ 20 บ.
ก.ก. ละ 50100 บ.
ไม่มีขาย
ก.ก. ละ 120
บ.
ก.ก. ละ 100120 บ.

9
10
11
12

ปลาซิวอ้าว
ปลาดาบ, ปลา
ดาบลาว
ปลาฉลาด
ปลากราย

ปลาปีกไก่
ปลาซิวข้าว , หัวมุ่ม,
หัวแหลม
ก.ก. ละ 60 บ.
ก.ก. ละ 130
ปลาแมว
บ.
ปลาตอง
ก.ก. ละ 40 บ.
ปลาตองกาย
ก.ก. ละ 40 บ.

13

ปลาหลดจุด

ปลาหลด

กินในครัวเรือน

14

ปลาหมูข้างลาย

ปลาหมูท้อก

15

ปลาหมอ
ปลาหมอ
ช้างเหยียบ

ปลาเข็ง

ก.ก. ละ 80 บ.
ก.ก. ละ 120150 บ.
ก.ก.ละ 30-40
บ.

16

ดุกอุย

ปลากล้า

70 บ

การประกอบอาหารและการ
แปรรูป
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
ปลา
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม
หมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาร้า
คันส้ม และปลาส้ม
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
ทอด ปลาร้า ปลาส้ม
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้ม
ทอด และหมกปลา
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
แดดเดียว และทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
แดดเดียว และ ทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
และปลาร้า
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ตากแห้ง
แล้วน้ามาทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ ต้ม
และ ทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปิ้งและ
ท้าปลาร้า
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปิ้ง ท้า
ปลาล้าและลาบ

๑๓๘

ชนิดปลา
ล้าดับ

ภาษาไทย

ภาษาอีสาน

17

ปลากระดี่

ปลากระเดิด

18

ปลาไหล

ปลาเอี่ยน

19

ปลารากกล้วย

ปลาฮากกล้วย

20

ปลาแปบขาว

ปลาแปบ

21

ปลากัด

ปลาหมัด

22
23

ปลาสร้อย
ปลาคัง

ปลาสร้อย
ปลาคัง

24

ปลาแป้นแก้ว

ปลาคาบของ

25

ปลาแค้ติดหิน

ปลาขีเหีย

26

ปลากาด้า

ปลาเพีย

27

ปลาอ้าว

ปลาซิวอ้าว

28

ปลาชะโด

ปลาโด่

29

ปลากดเกราะ

ปลาดูด

30

ปลาไน

ปลาไน

31

ปลาเค้าขาว

ปลาค้าว

มูลค่า
ก.ก. ละ 30 บ.
ก.ก. ละ 100120 บ.
ก.ก. ละ 100150 บ.
ก.ก. ละ 60 บ.
ก.ก. ละ 100
บ.
ก.ก. ละ 20150 บ.
หายากมาก
กินเองใน
ครัวเรือน
ก.ก. ละ 100
บ. (หายาก)
ก.ก. ละ 100200 บ.
ก.ก. ละ 100
บ.

การประกอบอาหารและการ
แปรรูป
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ท้าปลา
ร้า และปลาป่น
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ส้มต้า
และต้มเปรต
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
และแอ็บ
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ทอด
หมก
เลียงเป็นปลาสวยงาม
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ท้าก้อย
ใช้ประกอบอาหาร
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ตาก
แดดแล้วน้ามาทอดกรอบ
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
และแกง
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ

ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาส้ม
ก.ก. ละ 30 บ. และแดดเดียว
ไม่นิยมกินเพราะ ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาส้ม
น้าไปท้าอาหาร ทอดกรอบ ท้าปุ๋ยหมักและแดด
ยาก
เดียว
ใช้ประกอบอาหาร เช่น นึ่งและ
ก.ก. ละ 50 บ. ลาบ
ก.ก. ละ 150- ใช้ประกอบอาหาร เช่น ขายส่ง
200 บ.
ตลาด

๑๓๙

ชนิดปลา
ล้าดับ

ภาษาไทย

ภาษาอีสาน

มูลค่า
ก.ก. ละ 150200 บ.
ก.ก. ละ 150
บ. (นานๆจะจับ
ได้ที)
ก.ก. ละ 20 บ.

32

ปลาเค้าหมึก

ปลาค้าว

33
34

ปลาคางเบือน
ปลาหางบง

35

ปลากระมัง

36

ปลากัด

ปลาขบ
ปลาหัวมุ่ม
ปลาช้างเหยียบ,ปลา
เป
ก.ก. ละ 20 บ.
หากินเฉพาะ
ภายในครัวเรือน
ปลาหมัด
เท่านันไม่ขาย
เพราะหายาก

37

ปลาหมูขาว

ปลาเขียวไข้

ก.ก. ละ 80 บ.

38

ปลาหมูข้างลาย

ปลาหมู

39
40

ปลาบู่ทราย
ปลาบู่
ปลาคะแยงใบ
ปลาคะแยงแกด,
ข้าม, ปลาข้างลาย ปลาปีกไก่

ก.ก. ละ 80 บ.
ก.ก. ละ 200
บ.
ก.ก. ละ 50100 บ.

41

ปลากระดี่

42

ปลากระท้าลาย

ปลากระเดิดเหลี่ยม ก.ก. ละ 20 บ.
ก.ก. ละ 100ปลาหลาด
120 บ.

43

ปลายาง

ปลายอน

44

ปลาเข็ม

ปลานิล

45

ปลาอีสบ

ปลาอีสบ

ก.ก. ละ 20 บ.
ก.ก. ละ 100120 บ.
ก.ก. ละ 100
บ.

การประกอบอาหารและการ
แปรรูป
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ขายส่ง
ตลาด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ลาบ
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
และแอ็บ
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปิ้งและ
หมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปิ้งและ
หมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น น้ายา
ขนมจีน
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม
และหมก
ใช้ประกอบอาหาร เช่น แดด
เดียวและ ปลาร้า
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมก
แดดเดียว และทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น แดด
เดียวและปลาร้า
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม
ท้าส้ม และทอด
ใช้ประกอบอาหาร เช่น หมกท้า
น้าขนมจีน และทอด

๑๔๐

ชนิดปลา
ล้าดับ
ภาษาไทย
46 ปลาสลิด

ภาษาอีสาน
ปลากระเดิด

47
48
49
50

ปลาเป้า
ปลาเล็บมือนาง
ปลาอีดหางจุก
ปลากระทุ่งเหว

ปลาเป้า
ปลาขาวหิน
ปลาอีด
ปลาสบทง

51

ปลานิล

ปลานิล

52

กุ้งฝอย

กุ้งฝอย

มูลค่า
ก.ก. ละ 30 บ.
หายากนานๆ จับ
ได้ที
ก.ก. ละ 20 บ.
ก.ก. ละ 20 บ.
ไม่นิยมขาย
รับประทาน
ภายในครอบครัว
ก.ก. ละ 20 บ.

การประกอบอาหารและการ
แปรรูป
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาร้า
ไม่นิยมรับประทาน
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ปลาร้า
ใช้ท้าเหยื่อจับปลา
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มส้ม
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้ม ย่าง
ทอด และท้าน้าขนมจีน
ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มกุ้ง
และกุ้งเต้น

ผลที่เกิดจากการจัดการเขตอนุรกั ษ์พันธุป์ ลา จากการท้าเขตพันธุ์ปลา ท้าให้ปลาในแม่น้าอิงมี
จ้านวนและขยายพันธุ์จนไปสู่แหล่งธรรมชาติอื่นๆเพิ่มมากขึน จนท้าให้มีแหล่งหาอาหารเพิ่ม และยังท้าให้
รายได้ของชุมชนเพิ่มขึน จนเกิดธุรกิจ ภายในครัวเรือนที่ได้มาจากการขายปลาร้า และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากปลาร้า (แจ่วบอง) ท้าให้ชุมชนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และคนในชุมชนก็ความสามัคคี
ช่วยเหลือกันมากขึน คนในชุมชนล้วนได้รับผลประโยชน์กันทุกคน
นอกจากนียังท้าให้มีความสามัคคี มีความพร้อมในการให้ ความช่วยเหลือ แม่น้าอิงอยู่ใกล้
ชุมชนท้าให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลง่ายขึน ก่อนการท้างานจะต้องมีการประชุมวางแผนงาน ของ
คณะกรรมการทุกครัง ทางวัดปางมดแดง และโรงเรียนชุมชนบ้านปางมดแดง รวมทังองค์การบริหารส่วน
ต้าบลอ่างทองให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 40
ง. แนวทางการด้าเนินงานในอนาคต
๑. การท้าเขตอภัยทานเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาบริเวณแม่น้าอิงเป็นระยะทาง 150 เมตร และ
ท้าเขตอนุรั กษ์ถาวร โดยไม่ให้ มีการประมูล สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลา มีการจ้าหน่ายอาหารปลาในเขตอภัยทาน ให้แก่ผู้ที่มาท่อเงที่ยวและมาพักผ่อนหย่อนใจ

40

โครงการเสริ มสร้า งเครือ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจัด การลุ่ มน้ า อิ งอย่ า งยั่ งยืน,
บทเรียนการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุม่ น้าอิง, (กรุงเทพฯ : fluke graphic design and printing, ๒๕๖๐), หน้า
๑๖-๒๒.

๑๔๑

๒. การท้าแผนงานอนุ รักษ์ พันธุ์ปลา ทัง ๔ หมู่บ้านในหมู่บ้านให้ เป็นระบบมากขึ น และ
วางแผนเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณจากการอนุรักษ์พันธุ์ปลา (วังสงวน) เพื่อให้ผลประโยชน์อยู่กับ
ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง
๓. การพัฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ยนรู้ใ นวั ด บ้ านปางมดแดง โดยใช้ศาลาวั ดหลั ง เก่า เพื่อให้ เ ป็ น
ศูน ย์ กลางในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มองค์กรภายนอกที่จะเข้ามาเรียนรู้ตามแหล่ งเรียนรู้ทัง ๔
หมู่บ้ านในชุมชนปางมดแดง โดยทางชุมชนได้ ข อรั บ การสนั บสนุ นจากกองทุ นสนั บสนุน การด้ า เนิ น
โครงการในพืนที่
๓) วิจัยจาวบ้านในลุ่มน้าอิงตอนล่าง : บ้านบุญเรืองกับการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องป่าชุ่มน้า
ก. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
เริ่มแรกก่อนที่จะเป็นบ้านบุญเรืองนัน ได้มีกลุ่มคนอพยพมาตังถิ่นฐานบริเวณฝั่งตะวันออก
หลังสันเขาดอยยาว ตังเป็นหมู่บ้านเวียงยาย หรือ ม่วงยาย (ปัจจุบันคือบ้านม่วงยาย ต้าบลปอ อ้าเภอเวียง
แก่น จังหวัดเชียงราย) โดยเริ่มแรกมาด้วยกัน 6 ครอบครัว ต่อมาได้ชักชวนนายแสนราชเข้ามาอยู่ด้วยกัน
และนายแสนราชได้กลับไปเมืองน่านชักชวนญาติจากอ้าเภอเวียงสา อ้าเภอนาน้อย จ้านวน 12 ครอบครัว
พร้อมช้างต่าง 4 เชือกมาร่วมอาศัยอยู่ด้วยกัน ต่อมาได้มี ผู้คนเข้ามาเพิ่มขึนเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นชุมชน จึง
ได้ตังชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านปูแกง ตามต้นยมใหญ่ที่มีต้นปูแกงเลือยพันไปตามกิ่งก้านสาขาที่ขึนอยู่ติดล้าห้วย
และตังชื่อล้าห้วยปูแกงตังแต่นัน
ต่อมาเจ้าเมืองน่าน ได้ส่งเจ้าหลวงเวียงสามาตรวจดูความเป็นอยู่ทางเมืองเชียงของ ได้มา
อาศัยพักแรมที่บ้านปูแกง เห็นถึงความสมบูรณ์ของพืนที่ จึงได้ด้าริกับชาวบ้านปูแกงว่า น้าท่าสมบูรณ์ พืช
พรรณธัญาหารก็สมบูรณ์ ชาวบ้านชาวเรือนอยู่เย็นเป็นสุข จึงตังชื่อบ้านว่า ศรีบุญเรือง (สลีบุญเรือง)
ชุมชนจึงมี 2 ชื่อนับแต่นันมา ก่อนที่จะเพียนเปลี่ยนเป็น บ้านแกง และบ้านบุญเรือง
ปัจจุบันบ้านบุญเรือง หมู่ 2 มีจ้านวนครัวเรือนทังหมด 288 ครัวเรือน มีจ้านวนประชากร
ทังหมด 695 คน เป็นชาย 341 คน หญิง 354 คน ส่วนใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชีพท้านา รองลงมา
ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง ท้างานบริการ และอาชีพอื่นๆ เช่น ท้าประมงในแม่น้าอิง ชาวบุญเรืองเป็นกลุ่มคน
เมือง หรือชาติพันธุ์ไท-ยวน ใช้ภาษาค้าเมืองในการสื่อสาร นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดบุญเรืองใต้เป็นศูนย์
รวมทางจิ ตใจของคนในชุมชนวิถีวัฒ นธรรมของคนบุญเรืองมีการสอดคล้ องกับการด้าเนินชีวิต และ
สัมพันธ์ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อทีส่ ืบทอดกันมา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเพณี 12 เดือน 41
ข. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ป่าชุ่มน้าบุญเรือง เป็นพืนที่สาธารณะขนาดใหญ่ 3,706 ไร่ เป็นผืนป่าชุ่มน้าที่ใหญ่ที่สุดใน
ลุ่มน้าอิง พืนที่โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตบ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 2 จ้านวน 1,473 ไร่ แต่มีการใช้ประโยชน์ใน
การหาอยู่หากิน เก็บหน่อ เก็บเห็ด หาปลา และน้าไม้มาใช้สอย เป็นพืนที่ความมั่นคงทางอาหารของ
41 แผนชุมชนประจ้าปี 2558-2560 บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 2 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.

มปป. (เอกสารอัดส้าเนา).

๑๔๒

ชาวบ้านทังในต้าบลบุญเรืองและต้าบลห้วยซ้อมานับกว่า 200 ปี ป่าชุ่มน้าบุญเรือง เป็นพืนที่สมบูรญ์ของ
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ หรือหม้อข้าวหม้อแกงที่ชาวบ้านใช้หาอยู่หากิน เก็บหน่อไม้ พืชผัก สมุน ไพร ไม้ใช้สอย
ไม้ใช้งาน เก็บเห็ด ผลไม้ แมลง และปลาตามหนองน้า สภาพป่าเป็นป่าชุ่มน้า เป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติที่
รับน้าจากเทือกเขาดอยยาว เทือกเขาหลวง และแม่น้าอิง เป็นที่พักน้า ปลาได้มาขืนวางไข่ในฤดูฝน ก่อนที่
จะกลับไปที่แม่น้าโขง และแม่น้าอิง
ผืนป่านีชุมชนได้ร่วมกันปกป้องมาตังแต่อดีตจากการเข้ามาของนายทุนโรงบ่มยาสูบ ปัจจุบัน
ป่าชุ่มน้านียังมีคุณค่า ความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร
และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าในช่วงน้าท่วมหลากเข้าป่าในช่วงฤดูประมาณ 1- 2 อาทิตย์ โดยมีความลึก 25 เมตร และพบว่าบางแห่ งมีส ภาพน้า ขัง เป็น เวลาแรมเดื อน มีส ภาพเป็นพืนที่ป่าชุ่ มน้ าตามฤดู ก าล
(seasonal wetland) และแก้ ม ลิ ง ธรรมชาติ ซึ่ ง ท้ า ให้ พื นที่ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ท างนิ เ วศวิ ท ยาที่
ผสมผสานทังนิเวศวิทยาป่าไม้และแม่น้า ต้นไม้พรรณพืชหลายชนิดมีการปรับตัวสามารถอยู่ได้ในสภาพ
น้าขังหลายเดือน ซึ่งในช่วงเวลาน้าท่วมขังพืนที่ป่าก็ท้าหน้าที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ส้าคัญในพืนที่ลุ่มน้าอิง
ซึ่งมีความส้าคัญและเชื่อมโยงความหลากหลายของพันธุ์ป่าทังแม่น้าอิง และแม่น้าโขง นอกจากนีแล้วยัง
พบจากที่ตังของป่าชุ่มน้าผืนนีที่ติดล้าน้าอิงที่อยู่ห่างจากดอยยาวเพียง 2 กิโลเมตร พบว่ามีความส้าคัญ
เป็นพืนที่ใช้ของสัตว์ป่าหลายชนิดจากดอยยาวที่จะอพยพเคลื่อนย้ายลงมาใช้พืนที่ป่าชุ่มน้า ที่ดิน และน้า
อิงโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปลูกข้าว ท้าการเกษตรพื นที่นีจะกลายเป็นพืนที่เชื่อมต่อ (corridor) ที่สัตว์จะ
เคลื่ อนย้ ายทังสั ตว์ เลี ยงลู ก ด้ว ยนมขนาดเล็ ก สั ตว์เลื อยคลาน โดยเฉพาะสั ตว์ ห ายาก เช่น เสื อปลา
นอกจากนีระบบนิ เวศป่าชุ่มน้านียั งเป็นแหล่งส้ าคัญในการเป็นรองรับนกอพยพต่างถิ่นที่จะอพยพมา
ในช่วงฤดูหนาว
ค. กระบวนการด้าเนินงาน
จากการที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวติดตะเข็บชายแดนเพื่อนบ้าน ทางรัฐจึงมี
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย มีอ้าเภอเชียงแสน อ้าเภอเชียงของ อ้าเภอแม่สาย มีแนวทาง
หาพืนที่ของรัฐมาท้านิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ได้ถูกก้าหนดให้เป็นเมืองโล
จิสติกส์ และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย พืนที่นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ พืนที่
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ พืนที่ร วบรวมและกระจายสิ นค้า ระหว่างประเทศ พืนที่คลั งสิ นค้า พืนที่ห้ อ ง
ประชุ ม สั ม มนา พื นที่ ศู น ย์ ก ลางรั บ ซื อสิ นค้ า เกษตร กิ จ กรรมรองประกอบด้ ว ย พื นที่ ศู น ย์ ข้ อ มู ล การ
ท่องเที่ยว พืนที่ศูนย์การค้าและอาหาร พืนที่ธุรกรรมการเงิน
ทั งนี ป่ า ชุ่ ม น้ า บุ ญ เรื อ งได้ ถู ก ทางรั ฐ บาลเสนอเป็น พื นที่ เบื องต้ นของเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
เนื่องจากมีพืนที่เป็นแปลงที่ใหญ่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 มีการประชุมประจ้าเดือนบ้านบุญเรือง หมู่
2 มีผู้น้าชุมชน ท้องถิ่นมาร่วมประชุม ได้น้าเสนอว่าจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุ ตสาหกรรม มาลง
ในพืนที่ป่ าบุ ญเรื อง ให้ ไปรั บ ฟังตัว แทนบริษัทที่จัดหาที่ดินในวันที่ 15 สิ งหาคม 2558 ในที่ประชุม
ชาวบ้านไม่เห็นด้วยที่จะท้าให้อุตสาหกรรมเกิดในพืนที่ เพราะจะมีผลกระทบต่อวิถีชุมชนที่อยู่มาช้านาน
ในที่ประชุมจึงมีการปรึกษาหารื อกัน สรุปว่า ควรท้าป้ายไม่เห็นด้วยกับการสร้างนิคมอุสาหกรรมในพืนที่

๑๔๓

ป่าบุญเรือง การระดมเงินจากชาวบ้านและญาติพี่น้องที่ไปท้างานต่างจังหวัด การติดป้าย ท้าเสือรณรงค์
นอกจากนีชาวบ้านได้เชิญนายนิวัตน์ ร้อยแก้ว กลุ่มรักษ์เชียงของ มาพูดคุย ขอค้าปรึกษา และให้ก้าลังใจ
ชุมชนในการเคลื่อนไหวการรักษาป่าบุญเรืองซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชน
สิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือ ให้ภาครัฐมีความชัดเจนในหลั กการของเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าเป็น
อย่างไร ใครได้ประโยชน์ ชาวบ้านต้องได้รับทราบข้อมูล ต้องมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจในกระบวนการ
ที่ส้าคัญคือ ชาวบ้านขอเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในมุมมองของชาวบ้าน ไม่ใช่ของรัฐ 42
กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาป่าบุญเรือง ชาวบ้านบุญเรืองได้มีการท้ากิจกรรมดังนี
๑. จัดตังคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง มีนายทรงพล จันทะเรือง เป็นประธานกลุ่ม มี
คณะท้างานที่แบ่งบทบาทหน้าที่กันในการท้ากิจกรรม
๒. การรวมตัวกันในกลุ่มเฟซบุ๊ค “กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง” เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกลุ่มเพื่อให้คนที่ไม่อยู่ในพืนที่รับทราบข้อมูลข่าวสาร
๓. การท้ากิจกรรมบวชป่า ปล่อยปลา สืบชะตาแม่น้า ปลูกต้นไม้ เวทีเสวนา สถานการณ์พืนที่
ป่าลุ่มแม่น้าอิง จัดที่ป่าบ้านบุญเรืองเป็นการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา และ การอนุรักษ์ คนในพืนที่
และป่าติดแม่น้าอิง สรุปเห็นควรขึนเป็นพืนที่ชุ่มน้าทังระบบนิเวศ มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของชุมชน นิเวศวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับป่า
บุญเรือง พืช ผัก สมุนไพร วิถีที่ชุมชนร่วมกับป่า โดยคนสามวัยในพืนที่ มีผู้สูงอายุรวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน
วัยกลางคน นักเรียนนักศึกษาช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล
๕. การท้าแถลงการณ์ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง และ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง รวมถึงภาคี
เครือข่ายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอ้าเภอเชียงของ สื่อมวลชน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงราย เป็นต้น
“ถ้าเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึนในพืนที่ หมายถึง แหล่ง ท้ามาหากินของชาวบ้านถูกท้าลาย
และมาใช่เฉพาะในต้าบลบุญเรือง แต่เป็นทั งระบบ เพราะแม่น้าอิงตังแต่ปากอิงไปจนถึง
กว๊านพะเยามีความยาว ๒๖๐ กิโลเมตร ปลาที่วางไข่เวลาน้าลด ปลาจะกระจายไปตามล้าน้า
อิง หนองน้า มีนกนานาชนิด มีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ต้นไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์ มี
สัตว์เลียงลูกด้วยนม ๘ ชนิดเช่น อีเห็น แมวดาว ชะมดหางปล่อง นาคน้า มีสัตว์ป่าคุ้มครอง
มีนกน้า พันธุ์ปลาเกือบ ๑๐๐ ชนิด แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าบุญเรือง” 43
42

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , การประชุมพหุสังคม ชาติ
พันธุ์ชายแดนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในโครงการพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : ความ
เข้าใจและการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน, วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โฮงเฮียนแม่น้าของ อ้า เภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย, หน้า ๒๘. (เอกสารอัดส้าเนา).
43 สั ม ภาษณ์ : นิ วั ฒ น์ ร้ อยแก้ ว ประธานกลุ่ ม รั ก ษ์ เ ชี ย งของ อ้า เภอเชี ย งของ จั งหวั ด เชี ย งราย, วั น ที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๖๐.

๑๔๔

การด้าเนินงานวิจัยจาวบ้านของชาวบ้านบุญเรือง เป็น ความร่วมมือของหลายภาคส่วนได้แก่
กลุ่มรักษ์เชียงของ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนคนกับป่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน และภาคีความร่วมมือเพื่อการ
อนุรักษ์แม่น้าอิง สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้สนับสนุนบุคลากร งบประมาณและวัส ดุอุปกรณ์ โดยใช้
เครื่องมือในการวิจัยคือ การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal-RRA) และ การ
ประเมิ น สภาวะชนบทแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Rural Appraisal -PRA) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณ อาหาร สัตว์น้า สัตว์ป่า ในป่ าชุ่มน้าบุญเรือง ที่จะน้าไปขับเคลื่ อน
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันให้แก่คนในชุมชน

ภาพที่ ๙ ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้าให้ชุมชนได้ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุ่มน้าบุญเรือง
คุณค่าความส้าคัญของพืนที่ป่าชุ่มน้าบุญเรืองมีความส้าคัญในแง่ระบบนิเวศ ได้แก่ เป็นพืนที่เพาะพันธุ์ปลา
สัตว์น้าที่ส้าคัญของแม่น้าอิง แม่น้าโขง เป็นพืนที่แก้มลิงตามธรรมชาติที่รองรั บปริมาณน้าที่ในพืนที่ลุ่มน้า
อิงที่ส้าคัญ เป็นพืนที่ที่สัตว์ป่าจากดอยยาวลงมาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของพันธุ์

๑๔๕

พืช สัตว์ ที่มีคุณค่าประโยชน์แง่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหาร ยาสมุนไพรที่ และเป็นแหล่งรองรับการ
อพยพของนกที่อพยพช่วงฤดูหนาว รายละเอียดดังต่อไปนี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลด้านระบบนิเวศป่าชุม่ น้า
ป่าบุญเรืองเป็นพืนที่ป่า ชุ่มน้า ( seasonal wetland ) และ แก้มลิงธรรมชาติ ท้าให้พืนที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสานทังนิเวศวิทยาป่าไม้ และ แม่น้าอิง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สั ตว์น้ าในฤดูน้ าหลาก ระบบนิ เวศยังมีความอุด มสมบูร ณ์ และหลากหลายไปด้ว ยพันธุ์ พืช พันธุ์สั ต ว์
นอกจากนีจากสภาพความสมบูรณ์แล้วยังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเหนือดิน ( above ground carbon )
พบที่บริเวณป่าชุ่มน้าที่น้าท่วมถึงมีศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 26 ตันต่อไร่
ระบบนิเวศย่อยที่ส้าคัญของป่าชุ่มน้าบุญเรือง ประกอบด้วย
1) หนองน้า เป็นพืนที่น้าขังขนาดใหญ่ มีน้าขังตลอดทังปี รับน้าจากแม่น้าอิงและล้าห้วย
สาขา ในช่วงฤดูน้าหลาก และรับน้าจากน้าฝน ขนาดหนองแต่ละพืนที่มีขนาดไม่เท่ากัน เล็ก ใหญ่ ตาม
ลักษณะของพืนที่ บางพืนที่มีฮ่องไหลเชื่อมต่อกัน น้าสามารถไหลเข้าออกเชื่อมกันได้ หนองเป็นพืนที่ของ
ปลาวางไข่นานาชนิด พืชผักน้า รวมถึงนกน้าและนกอพยพ หนองน้ามีทังหมด 31 หนอง ได้แก่ หนอง
ปลาขาว หนองปลากัง หนองผักใฝ่ หนองปลาสะเด็ด หนองช้างต่าง หนองไฟไหม้ หนองป่าแฝก หนอง
กวาง หนองปลาโอ่ หนองแซะ หนองอ้า หนองกบ หนองขวาง หนองควร หนองอ้อ หนองต้นเคาะ หนอง
ขาเหล่า หนองบัวหลวง หนองไคร้ใหว หนองจีลี หนองปู่งอ หนองบัว หนองบัวน้อย หนองคาแฝก หนอง
ป่าอ้อ หนองปู่อิน หนองหญ้าไซ หนองไคร้ใหว หนองหลวง หนองอ้อ หนองชุมแสง และหนองต้นปูน

ภาพที่ ๑๐ จุดที่เป็นระบบนิเวศพืนทีห่ นองและบวก (สีม่วง)
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนา้ อิงอย่างยั่งยืน

๑๔๖

2) บวก เป็นพืนที่น้าขังขนาดเล็ก มีน้าขังไม่ตลอดทังปี แห้งขอดในช่วงฤดูแล้ง รับน้าฝนเป็น
หลัก หรือ จากน้าท่วมหลากในป่าชุ่มน้าบุญเรืองน้าที่ขึนจากแม่น้าอิง ขนาดของบวกมีขนาดเล็กๆ ตาม
พืนที่เหมาะสม บวกที่มีขนาดใหญ่สุด พืนที่ประมาณ 1 -2 ไร่ บวกไม่ฮ่องไหลเชื่อมต่อกับจุดอื่นๆ เป็นที่
รวมของปลาในเวลาน้าขอด รวมถึงนกต่าง อีเห็น แมวดาว ฯ ที่มากินปลาในเวลาน้าแห้ง ขอด และพืชผัก
ต่างๆ ผักขีเสียด (ผักอีไร) ผักขม ผักเปียว ฯลฯ
3) วังน้า เป็นพืนที่น้านิ่ง ในช่วงฤดูน้าหลากมีความลึกประมาณ 10 – 15 เมตร ความยาว
ประมาณ 200 – 300 เมตร ท้องน้าเป็นดิน กลุ่มก้อนหิน ขอนไม้ และ ตอไม้ เป็นพืนที่เหมาะที่ปลา
จ้านวนมากเข้ามาอาศัย ริมฝั่งสองด้านเป็นตลิ่งชัน ระดับน้ามีความลึกเสมอท้องน้า มีป่าต้นอ้อ ป่าต้นแขม
ขึนปกคลุม รวมถึงต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นกุ่ม มะเดื่อ ฉ้าฉา ข่อย ทองกาว ถ่อน และ คณู ( หรือ ราชพฤกษ์ )
ชาวบ้านใช้หากินโดยวิธี ลากข่าย ทอดแห ตุ้มปลากด ไซลั่น ( กระตั๊ม ) เบ็ดปัก เนื่องจากเป็นพืนที่น้าลึก
ปลาที่ได้จะเป็นปลาขนาดใหญ่ วังบริเวณน้าอิงในป่าชุ่มน้าบุญเรือง มี 8 วัง วังยาว วังไผ่ วังสะเบ็ง วังมุ้น
วังฮ่องไฮ้ วังถาล้า วังปลากัง และ วังหลวง

ภาพที่ ๑๑ จุดที่เป็นระบบนิเวศพืนที่วัง (สีเหลือง)
ทีม่ า: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนา้ อิงอย่างยั่งยืน

4) ฮ่อง เป็นทางน้าที่ใหลเชื่อมระหว่างแม่น้าอิงกับหนองน้าต่างๆในบริเวณพืนที่ชุ่มน้า ท้าให้
น้าใหลเข้า – ออกได้ ฮ่องมีความกว้างตังแต่ 2-6 เมตร ความยาวเป็นไปตามทางน้าแต่ ละพืนที่ไม่เท่ากัน

๑๔๗

ในช่วงฤดูน้าหลาก น้าจากแม่น้าอิงจะใหลเอ่อเข้าตามฮ่องน้าไปยั งหนองต่างๆ เมื่อน้าแม่น้าอิงลดระดับลง
น้าในฮ่องจะใหลคืนสู่แม่น้าอิง ในช่วงน้าหลากเป็นช่วงที่ปลาอพยพขึนมาวางไข่ในหนองน้า และอพยพ
กลับในเวลาที่น้าลดระดับลง และ ปลาบางส่วนก็ยังอยู่ ในหนองน้า ฮ่องที่ปลาอพยพมากที่สุดคือ ฮ่องมุ้น
ฮ่องไฮ้ ฮ่องสะเบ็ง เนื่องจากดังกล่ าวมีน้าจากล้าห้วย และ น้าจากทุ่งนาไหลเข้ามาสมทบ ในพืนที่ชุ่มน้า
บุญเรืองมีฮ่อง ทังหมด 11 ฮ่อง ฮ่องหนองหลวง ฮ่องปู่อิน ฮ่องหนองต้นบุ่น ฮ่องไฮ้ ฮ่องสะเบ็ง ฮ่องผักใฝ่
ฮ่องซ้อ ฮ่องมุ้น ฮ่องช้างต่าง ฮ่องหนองกวาง
5) ห้วย เป็นทางน้าที่ไหลจากพืนที่ตันน้าบนดดอยสูงไหลลงสู่แม่น้าอิง เป็นล้าห้วยสาขาที่ไหล
ลงมาเติมน้าให้แม่น้าอิง และไหลตลอดทังปี บริเวณป่าชุ่มน้าบุญเรืองมีล้าห้วยสาขาส้าคัญ คือ ห้วยที่ไหล
จากเทือกเขาดอยยาวมี ห้วยหก ห้วยแกง ห้วยต้นปล้อง ห้วยแดนเมือง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของป่าชุ่ม
น้าบุญเรือง ห้วยที่ไหลจากดอยหลวงห้วยแก่น ห้วยซ้อ ห้วยขีเหล็ก ห้วยแม่ต้า ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก อยู่
ทางต้าบลห้ววยซ้อ และ อ้าเภอพญาเม็งราย
6) ดอน จะเริ่มโผล่พ้นน้าให้เห็นในฤดูแล้งจะอยู่ฝั่งด้านใดด้านหนึ่ง หรือ อยู่กลางล้าน้าอิง
ในช่วงฤดูฝนน้าจะท่วมพืนที่ดอนทังหมด บริเวณดอนส่วนใหญ่จะเป็นทราย กรวดขนาดกลาง กรวดขนาด
เล็ก จากการพัดพาจากช่วงในฤดูน้าหลาก และ ชาวบ้านใช้เป็นพืนที่หาปลาโดยวิธีลงข่าย ปักเบ็ด หว่าน
แห ยกยอ และพักผ่อนหย่อนใจ หาพืชผัก น้ากรวดทรายใช้ในการก่อสร้าง หาแมลงพวกจิงหรีด ดอนที่พบ
ในพืนที่แม่น้าอิงในบริเวณป่าชุ่มน้าบุญเรืองมีทั งหมด 11 ดอน ดอนขอนถ่อน ดอนสวนคา ดอนวังยาว
ดอนค้าอ้าย ดอนวังไผ่ ดอนฮ่องไฮ้ ดอนสะเบ็ง ดอนวังปลากัง ดอนวังมุ้น ดอนวังหลวง และ ดอนวังถาล้า

ภาพที่ ๑๒ จุดที่เป็นระบบนิเวศพืนที่ดอน (สีน้าเงิน)
ที่มา: โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน

๑๔๘

7) ย่าน เป็นพืนที่น้านิ่ง น้าไหลเอื่อยๆ ไม่แรงมากนัก ท้องน้าเป็นดิน ทรายเรียบสม่้าเสมอ มี
บางจุดเป็นหลุมลึกมีขอนไม้ กิ่งไม้ ตอไม้ โขดหิน ญ่านเป็นพืนที่รอยต่อตรงกลางระหว่างวังกับหาด หรือ
ระหว่างหาดกับวังช่วงฤดูน้าหลากมีความลึก ประมาณ 7 – 3 เมตร ฤดูแล้งมีความลึกประมาณ 1.5 – 1
เมตร มีความยาวประมาณ 300 – 500 เมตร ชาวบ้านใช้หาปลา เนื่องจากมีระดับน้าพอดีในช่ว งน้า
หลาก และ ฤดูแล้ง เป็นพืนที่สามารถใช้เครื่องมือหากินได้เกือบทุกชนิด และเป็นพืนที่ที่อยู่ของหอยต่างๆ
ญ่านในบริเวณน้าอิงในแถบป่าบุญเรืองมี 9 ญ่าน ญ่านขอนถ่อน ญ่านสวนคา ญ่านค้าอ้าย ญ่านต่าติ๊บ
ญ่านหัวหมู ญ่านขอนอ้าย ญ่านเก๊าเสียว ญ่านป่าอ้อ และ ญ่านขอน
8) หาดทราย หรือ ดอนทราย เป็นบริเวณที่น้าไหลแรง และ เป็นส่วนที่แคบสุดของล้าน้า พืน
ท้องน้ าเป็ น หิ น กรวดขนาดกลาง และ ทราย ช่ว งฤดูน้า หลาก ลึ กประมาณ 4 – 1.5 เมตร ฤดูแล้ ง
ประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 50 – 100 เมตร ช่วงฤดูน้าหลากไม่สามารถใช้เครื่องมือหาปลา
ได้เนื่องจากน้ามีกระแสแรงมาก ฤดูแล้งชาวบ้านเดินข้ามฝังได้ เครื่องมือที่ชาวบ้านหาปลาคือ ข่ายขนาด
เล็ก แห ยอ สวิง และ แซะ หา ตามจุดต่าง
9) ท่า (ต่า) เป็นพืนที่ ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ใช้เป็นพืนจอดเรือหาปลา จอดรถ ท้า
เพิงพักชั่วคราว พักพิงยามลงไปหาปลา หรือไว้เก็บสัมภาระต่างๆ 44
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุม่ น้าบุญเรือง
1) พรรณไม้ พรรณไม้ ที่ ป่ า บุ ญ เรื อ งพบเบื องต้ น 62 ชนิ ด ต้ น ข่ อ ย ส้ ม แสง ( ชุ ม แสง )
ทองกวาว ประดู่ ไม้แซะ งิวป่า จามจุรี ถ่อน ไม้เกร็ด ไม้ไผ่ป่า ไผ่ไม้รวก ไผ่ไม้ซาง ไผ่สีสุก ไม้หัด ไม้ปอบ
ไม้ปุย ไม้บ่เข้า ไม้บ่เค็ด ไม้หนามเล็บแมว ไม้จอล่อ ไม้เม่า ไม้สะเดา ไม้ขีเหล็ก ต้น โพธิ์ มะเดื่อ เดื่อปล้อง
เดื่อสาย เดื่อหว้า ไม้หาด ไม้ซาด ไม้ปี๋ มะขามป้อม ไม้ฮัก ไม้ กุ่ม ไม้โต่ง ( ทังโต่งเงินโต่งตอง ) ส้มเซียว ไม้
เคาะ ไม้ตะแบก ไม้สาน ไม้ตับเต่า ไม้เมียด ไม้เมา พุดทราป่า ไม้ฮา ไม้มะมา ไม้เป้า เครือเถา ผักแซ้ว ผัก
ม้วนหมู ส้มเสียน ผักจีจ้อ มันปา ขีเหล็ก ผักกูด ดอกก้าน บุก ผักหนัง ผักปู้ย่า ผักหนอก ผักเปว ผักกาบปี
ผักกาดนา ผักหม ปอแตบ ปอบิด ปอป่า ไหลป่า มะไฮ ไม้กุก ไม้ก้า ไม้เป๋ย ไม้มะเย้ย มะเคาะ มะเหล้า มะ
ปุ๋มเป้ง มะเกวน มะแคว้ง มะม่วงป่า มะขาม ล้าใย เพกา
2) พืชอาหาร มีทังหมด 54 ชนิด ได้แก่ หวายขม ก๋วย จะค้าน ปอแตบ เครือย่าง ผักแซ่ว ผัก
ปู่ย่า ผักกูดงอ ต้นเขียง เล็บแมว หน่อไม้ ผักขีมด มะเขวน พุดทรา เม้าสาย มะกอม กาบปี ผักเปว ผักจ้า
มะค้อ ผักหม บุก ชุมแสง ถั่วฟ้า ผักสลิด ผักเผ็ด ดอกก้านใบ ผักขีกวาง มะนอยป่า ต้าลึงป่า ต้าลึงทอง ใบ
บัวบก เพกา ยอดถ่อน ยอดเดา มะเม้า มะระขีนก บวบ ผั กกูด ผักแคขีนก ใบชะพู ส้มเสียว ผักสีเสียด
หนามสอน ผักตีนรุ้ง ผักไหม มะก้อ หญ้าดอกปุ๊ โสน
44

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่ง ยืน. รายงาน
การศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนใน
พืนที่ป่าชุ่มน้า บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 2 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, 2558. (เอกสารอัดส้าเนา).

๑๔๙

3) พืชที่เป็นทังอาหาร และ สมุนไพร 14 ชนิด ได้แก่ เคล็ดเก๊า มะตึ่ง มะขามป้อม เดื่อป้อง
ขีเหล็ก ข่อย งิวป่า มะแฮะเลือด สะเดา หญ้าตดหมา ผักม่วนหมู กะสัง มะแก๋ว
4) พืชสมุนไพร 46 ชนิด ได้แก่ สะเปาลมเครือ ฮางเย็น ม้ากระทืบโลง มะเขือแจ้เครือ มะ
แข้งข่า ยาย้อมตีนหมา หญ้าหนวดแมว หญ้าหนวดฤษี โมกนั่ง โมกหลวง ไม้ผีเสือน้อย เบาเส้า เปลือกค้า
ขางแดง กลีบม้าล้ม หญ้าปกตอ ดอกจันป่า ปอปิด มะตันขอ ขามขวะ สาบเสือ ขิงปู/ขิงหอย หญ้าหางเสือ
ก๋องแกบ ควยงูกาสามปีก หญ้ากอนหมา หญ้าคอตุง หิงเม่น ลมแล้ง ปุ่มเป็ง มะเย้ย ต้นขีขาก เน่าใน จ้อย
นาง เป้า ห่าเนือกวาวเครือขาว/แดง ฮ้อสะปายควาย กาสะลอง
5) สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ป่า เป็ดแดง เป็ดผีเล็ก นกปากห่าง นกแขวก นกยางกรอกพันธุ์จีน นก
ยางควาย นกยางโทนน้อย นกยางเปีย เหยี่ยวผึง เหยี่ยวขาว เหยี่ยวหูด้า นกกวัก นกตีนเทียน นกกระแต
หั ว เทา นกกระแตแต้แ ว้ด นกหั ว โตเล็ กขาเหลือง นกทะเลขาเขียวธรรมดา นกชายเลนน้าจืด นกฮูก
นกพิราบป่า นกเขาใหญ่ นกกระปูดใหญ่ นกกาเหว่า นกอีวาบตั๊กแตน นกแสก นกเค้าโมง นกตบยุงหาง
ยาว นกแอ่น ฟ้าหงอน นกแอ่น ตะโพกขาวแถบแคบ นกนกแอ่นตาล นกแอ่นบ้าน นกตะขาบทุ่ง นก
กระเต็นอกขาว นกกระเต็นน้อยธรรมดา นกจาบคาเล็ก นกโพระดกธรรมดา นกตี ทอง นกหัวขวานจิวคิว
จาว นกแอ่นพง นกขมินน้อยธรรมดา นกอีเลือสีน้าตาล นกอีเสือหัวด้า นกขมินท้ายทอยด้า นกแซงแซว
หางปลา นกแซงแซวสีเทา นกจับแมลงจุกด้า นกจับแมลงหัวเทา นกปรอดทอง นกปรอดปรอดเหลืองหัว
จุก นกปรอดหัวโขน นกปรอดหัวสีเขม่า นกปรอดคอลาย นกปรอดสวน นกนางแอ่นทรายสีน้าตาล นก
นางแอ่นบ้าน นกนางแอ่นลาย นกกระจี๊ดสีคล้า นกกระจี๊ดธรรมดา นกกระจี๊ดเขียวคล้า นกยอดข้าวหาง
แพนลาย นกกระจิบหญ้าสีเรียบ นกกระจิบธรรมดา นกกระจิ๊บคอด้า นกนกกินแมลงอกเหลือง นกกิน
แมลงตาเหลือง นกแว่นตา ขาวหลังเขียว นกเอียงหงอน นกเอียงสาลิกา นกกิงโครงคอด้า นกกิงโครง
แกลบหัวเทา นกกางเขนบ้าน นกกางเขนดง นกจับแมลงคอน้าตาลแดง นกคอทับทิม นกจับแมลงสี
น้าตาล นกจับแมลงคอแดง นกยอดหญ้าสีด้า นกยอดหญ้าหัวด้า นกสีชมพูสวน นกกินปลีแก้มสีทับทิม นก
กินปลีอกเหลือง นกกกระจอกบ้าน นกกระติ๊ดตะโพนขาว นกกระติ๊ดขีหนู นกเต้าลมหลังเทา นกอุ้มบาตร
โดยสรุป พบนกทังสิน 90 ชนิดใน 14 อันดับ 43 วงศ์ จัดเป็นนกประจ้าถิ่น 54 ชนิด นก
อพยพ 16 ชนิด และนกประจ้าถิ่นที่ประชากรบางส่วนมีการอพยพ 20 ชนิด ไม่พบนกที่มีสถานภาพ
ทางด้านการอนุรักษ์ของโลกและของประเทศไทยจากสถานภาพทางการอนุรักษ์ในบัญชีแดงของสหภาพ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species)
6) สัตว์ครึ่งบกครึง่ นา้ พบ 13 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน (คางคาก) กบหนอง เขียดจะนา เขียด
ทราย (เขียดน้านอง) อึ่งอ่างบ้าน อึ่งน้าเต้า อึ่งข้างด้า อึ่งขาด้า อึ่งจิวลายจุด ปาดบ้าน กบนา กบนา เขียด
บัว (เขียดจิก) เขียดงูเกาะเต่า
7) สัตว์เลือยคลาน พบ 17 ชนิด ไดแก่ งูจงอาง งูเห่า งูสิงคาน งูสิงอ้อย งูสฮ่า งูสามเหลี่ยม งู
ก้านปล้อง งูปลิง งูหลาม งูเหลือม จิงจกบ้านหาง งูลายสาบคอแดง งูลายสอใหญ่ (งูไซ) งูเขียวหางไหม้ท้อง
เหลือง กิงก่า จิงจก ตุ๊กแก

๑๕๐

8) สัต ว์เ ลียงลูก ด้ว ยนม พบ 8 ชนิด ได้แก่ กระต่ายป่า กระเล็ นขนปลายหู สั น กลุ่ มนาก
กระรอกท้องแดง ชะมดแผงหางปล้อง เสือปลา แมวดาว กลุ่มอีเห็น สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมที่พบในป่าบุญ
เรือง พบสัตว์ป่าคุ้มครอง 6 ชนิด และจากการก้าหนดสถานภาพของความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์
ป่า โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) พบว่า ในป่าบุญเรือง
มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (คือ เสือปลา) มีสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม (คือ ชะมดแผง
หางปล้อง) ส้าหรับ นาก ที่พบในป่าบุญเรืองยังไม่สามารถจ้าแนกชนิดได้ เนื่องจากระยะที่พบไกลเกิน
จ้าแนกชนิดได้ ซึ่งถ้านากที่พบนีถูกจ้าแนกเป็นนากใหญ่ธรรมดา จะถูกจัดในกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม แต่ถ้าถูก
จัดจ้าแนกเป็นนากเล็บหางสัน จะเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
9) พัน ธุ์ป ลา พบพัน ธุ์ปลาท้องถิ่น 87 ชนิด และกุ้ง 1 ชนิด ได้แก่ ปลาเกก ปลาเกล็ ดถี่
ปลากด ปลากดเหลือง ปลาข้างลาย ปลาสลิด ปลากะบาล ปลาปก ปลาแกงมุ้น ปลากั ง ปลากัด ปลาเกด
กูก ปลาแข้ ปลาแข้ขีหมู ปลาเข็ม ปลาฮากกล้วย ปลาหนามบี ปลาหว่า ปลาค้าว ปลาสะลัง ปลาหวาน
ปลาปั้น ปลาจาด ปลาซิว ปลาซิวหนวด ปลาซิวอ้าว ปลาซิวขาว ปลาขีไฮ้ ปลาอ้าว ปลาดุกด้าง ปลาดุก
กิโล ปลาดาบ ปลาสะโม้ ปลาต๋องแต๊บ ปลา ต๋องเบ้อ ปลาสะป๊าก ปลาบอกหม่น ปลาบู่ ปลาปีกแดง ปลา
ปกป้อม ปลาเป้า ปลาสะลากขาว ปลาเพีย ปลามง ปลามงออด ปลามะแปบ ปลามัน ปลาแว่น ปลาสะ
ลากด้า ปลาสะเด็ด ปลาสะตู๊ป ปลากะ ปลากะ ปลาหมู ปลาซิวไก้ ปลาเหล้ย ปลาขอ ปลาหลิม ปลาสะลัง
ปลาหวาน ปลาอ้าว ปลาอี่มอน ปลาแข้ ปลาแก้มแดง ปลาสร้อยบอกหางแฮ้ม ปลาบอกสร้อย ปลากัง
ปลาฝา กุ้ง ปลาแปบ ปลาสิก ปลาข้า งลาย ปลาเฉา ปลากระดี่ ปลาสลิด ปลาเลือดจาง ปลาบาง ปลาปก
ปลาแกด ปลาสะลัง ปลาสลิด ปลาแข้ ปลาแกง ปลาหลาด
พบพันธุ์ปลาต่างถิ่น 16 ชนิด ได้แก่ ปลาจาระเม็ด ปลาจีน ปลาชะโด ปลาดูด ปลาทับทิม
ปลาบอก ปลาสะป๊าก ปลาปีกแดง ปลาไนค้า ปลานวลจันทร์ ปลานิล ปลากะโห้ ปลาเฉา ปลาดุกอุย ปลา
สวาย ซึ่งพันธุ์ปลาต่างถิ่น อาจมาจากการปล่อยและหลุดจากบ่อเลียงปลาของชาวบ้านในช่วงน้าหลาก
10) เห็ด พบ ได้แก่ 13 ชนิด เห็ดคันจ้อง, เห็ดตุ่มโม่ง, เห็ดฮ้า, เห็ดหูหนู, เห็ดมัน ทังมันขาว
และมันอ่อน, เห็ดเลือด, เห็ดแพด, เห็ดลุง, เห็นโคน, เห็ดหัวห้อย, เห็ดตามมอด, เห็ดลม, เห็ดนอง 45
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลกลไกในการจัดการและกิจกรรม : กลุ่มอนุรกั ษ์ป่าบุญเรือง
ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรืองคนในชุมชนมีการดูแลรักษามาเนิ่นนาน ผ่านกติกาทางสังคมในรูปแบบ
ของกฎจารีตประเพณี เป็นที่รู้กันในชุมชน มีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ พืชสมุนไพร
เป็นสถานที่เลียงสัตว์ และไม้ใช้สอยของคนในชุมชน จนกระทั่งมีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้ามาขอใช้
พืนที่ป่าบุญเรือง คนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนสภาพพืนที่ป่ากลายเป็นพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จึงเกิดการรวมตัวกันและมีการจัดตังกลุ่มอนุรักษ์ป่า บุญเรืองขึนมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2558 เพื่อ
45

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน.รายงานการ
ส้ารวจความหลากหลายของสัตว์ในกลุม่ สัตว์เลียงลูกด้วยนม สัตว์ปกี สัตว์เลือยคลาน สัตว์สะเทินนา้ สะเทินบก และชนิด
พันธุ์ปลาท้องถิ่นระบบนิเวศในพืนที่ชุ่มน้า สมุนไพร ในพืนป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง หมู่ 2 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย, 2558. (เอกสารอัดส้าเนา).

๑๕๑

ด้าเนินการปกป้องพืนที่ป่า มีคณะกรรมการด้าเนินงาน 11 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษา 15 คน มี
จ้านวนสมาชิกเป็นคนในชุมชนทังหมด 678 คนโดยมีคณะกรรมการด้าเนินงาน 11 คน กรรมการ 30
คน และมีคณะกรรมการที่ปรึกษา 15 คน
กิจกรรมที่ชุมชนด้าเนินงานในการจัดการป่าชุ่มน้าบุญเรืองของกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง ได้มี
การด้าเนินงานที่หลากหลายรูปแบบ ดังนี 46
1) ด้านการอนุ รั กษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การปลู กป่าทดแทนระบบนิเวศ
บริเวณรอบข้างหนอง รวมถึงข้างถนน จึงอาศัยวันส้าคัญต่างๆเพื่อให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของชุมชนมี
ชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนในท้องถิ่น ร่วมกันปลูกต้ นไม้ หรือ การพัฒนาในวันเฉลิมพระชนนพรรษา มีการ
น้าต้นไม้ในถิ่น และ การขอการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายระบบ
นิเวศในป่าบุญเรือง และการขอรับสนับสนุนพันธุ์ปลา มาปล่อยในหนองน้า ในแม่น้าอิง นอกจากนีทาง
ชุมชนยังได้ขอรับการสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้และปลูกต้นไม้รอบหนองบัวน้อย จากกองทุน
ขนาดเล็กจากโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่าง
ยั่งยืน
2) กิจกรรมด้านการประยุกต์พุทธศาสนาในการอนุรักษ์ ได้แก่ การบวชป่า สืบชะตาแม่น้าอิง
ช่วงเดือนธันวาคม และการเลียงผีพ่อปู่สลีบุญเรือง ในเดือนเมษายน
3) กิจกรรมด้านการจัดท้าข้อมูล การท้าข้อมูลของชุมชน ทังข้อมูลสถานการณ์ ข้อมูลเชิงพืนที่
ด้านประวัติศาสตร์ นิเวศ วัฒนธรรม และข้อมูลด้านทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลตังรับต่อสถานการณ์
ต่างๆ ที่เข้ามา ซึ่งได้จัดท้าข้อมูลหลายครัง เช่น
- การถอดบทเรียน ประวัติความเป็นมาของชุมชน นิเวศวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับป่าบุญ
เรือง พืช ผัก สมุนไพร โดยชาวบ้านบุญเรืองร่วมกับกลุ่มรักษ์เชียงของ ภาคีเครือข่าย และนักเรียน
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
- ชุมชนร่วมกับนักวิชาการจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บข้อมูลชนิด
พันธุ์พืช โดยการตีแปลงเบืองต้น และเก็บชนิดพันธุ์เห็ด
- ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายในลุ่มน้าอิงลงมาสนับสนุนชุมชนเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบของ
ชนิดพันธุ์พืช โครงสร้างป่า โดยการวางแปลงถาวร เก็บความหลากหลายชนิดพันธุ์สัตว์ นิเวศป่าได้ แหล่ง
น้า และวิถีชีวิตป่ากับชุมชน
4) กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในเวทีเสวนา ต่างๆ
การเชิ ญ นั กข่ า วเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ย วกั บป่ า ในชุม ชน การร่ ว มจั ด กิจ กรรม จัด นิ ท รรศการ เพื่ อ ให้
บุคคลภายนอกได้รู้จักป่าชุ่มน้าบุญเรืองมากขึน การเปิดให้บุค คลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานในป่าชุ่มน้า
บุญเรือง เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างชุมชน นักวิชาการ การเข้าเป็นกรรมการสภาประชาชน
46 สัมภาษณ์ : พิชเฌศพงษ์ คุรุปรัชญามรรค ๙๗ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.

๑๕๒

ลุ่มน้าอิง การประชุมร่วมกับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง รวมทังเกิดการจัดระบบการสื่อสารสาธารณะทัง
ภายในและภายนอกชุมชน ได้แก่
- การสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทังเฟสบุ้ค ไลน์ มีการตังเพจในเฟสบุ้ค “กลุ่ม
อนุรักษ์ป่าบุญเรือง” เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการดึงนักวิชาการมา
ให้ความรู้ความคิดเห็น การจัดตังกลุ่มในไลน์ เพื่อปรึกษาในประเด็นส้าคัญ และมีการส่งต่อข่าวสารในไลน์
ที่ เ ป็ น ช่ อ งทางสื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว และไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยมี ก ารสื่ อ สารให้ กั บ ลู ก หลานที่ ไ ปท้ า งานที่
ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ท้าให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนได้ทันเหตุการณ์
- การสื่อสารสู่สาธารณะ มีการเชิญนักข่าวเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนในชุมชน เชิญให้เข้ามา
เห็ น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องป่ า ท้ า ให้ มี ก ารสื่ อ สารข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ กั บ สาธารณะชนต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
ผลกระทบของชุมชน การสร้ างเครือข่ายในการสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ และแหล่ งทุน มีการเชิญ
นั ก วิ ช าการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด ท้ า ข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยองค์ ก รสนั บ สนุ น ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
แผนการณ์และแหล่งทุนสนับสนุน เป็นต้น
- ข้อมูลเชิงความรู้ ท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพรรณไม้ พันธุ์พืช สัตว์ป่า พันธุ์ปลาในป่าชุ่มน้า และแม่น้าอิง ข้อมูลระบบนิเวศของป่าชุ่มน้า
เป็นต้น
- ข้อมูลเชิงสถานการณ์ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารท้าให้รู้เท่าทันสถานการณ์ ข้อมูลเชิงพืนที่
เป็นการท้าข้อมูลให้ชุมชนรู้จักข้อมูล ข้อเท็จจริงของชุมชนว่ามีอะไรบ้าง อะไรที่ส้าคัญ ท้าให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและแม่นย้า ท้าให้คนในชุมชนมีความมั่นใจในการตอบค้าถาม
ง. แนวทางการด้าเนินงานในอนาคต
๑) การขับเคลื่อนภายในชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องได้แก่ การสืบชะตาป่า การบวชป่า การเลียงผีพ่อปู่สลีบุญเรือง การพัฒนาศูนย์ข้อมูลป่าชุ่มน้าบุญ
เรือง และพัฒนาสื่อนิทรรศการป่าชุ่มน้าบุญเรือง
2) การขับเคลื่อนภายนอกชุมชน โดยการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจกับสังคมอย่างต่อเนื่อง
การผลักดันให้เกิดแผนแม่บทเชียงของโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาเส้นทางป่าชุ่มน้า เพี่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น การท้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากป่าชุ่มน้า การท้า
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และการผลักดันการขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าระดับชาติ ร่วมกับสภาประชาชนลุ่ม
น้าอิง
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาพืนที่รูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ทังกรณีศึกษา
๓ ชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า อิ ง ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่ า ง แต่ ล ะชุ ม ชนมี ก ระบวนการในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมินิเวศ ประสบการณ์การท้ากิจกรรม และสถานการณ์การ
พัฒนาจากภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่ อชุมชน ด้าเนินงานภายใต้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อยกระดับ
เป็นชุมชนต้นแบบ เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ นอกจากนีในลุ่มน้าอิง
ยั ง มี ชุ ม ชนอื่ น ที่ ส ามารถเป็ น ต้ น แบบในหลายด้ า น ทั งนี การพั ฒ นาพื นที่ รู ป ธรรมการจั ด การ

๑๕๓

ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ได้ท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ในการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การส้ารวจ การทดลอง
การท้ากิจกรรมด้านอนุรักษ์ ซึ่งคนในชุมชนได้รั บผลจากการพัฒนาพืนที่รูปธรรม รวมทังระบบนิเวศเกิด
ความหลากหลายมากยิ่งขึน
๔.๒.๓ การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
จากการที่ชุมชนในลุ่มน้าอิง มีองค์ความรู้ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็
ตามยังขาดเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายความรู้ในทางวิชาการ ส่งผลให้คุณค่าองค์ความรู้ของชุมชน
ลดลงและเกิดการน้ามาใช้น้อยลง ซึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนนันหัวใจหลักคือ การคง
รักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและความเป็นเจ้าขององค์ความรู้โดยชุมชนท้องถิ่น
ดังนันในการด้าเนิน งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ได้เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการจาก
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา ในการร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เกิดความเชื่อมโยงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการจัดการองค์
ความรู้ รวมทังการพัฒนาระบบในการรวบรวมข้อมูลที่ส้าคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศลุ่มน้าอิง โดยการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน เช่น ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ การส้ารวจพืนที่เพื่อ
รวบรวมข้อมูลพืนฐานด้านต่างๆ เป็นต้น โดยมีการด้าเนินงานดังต่อไปนี
๑) ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการลุ่มน้าอิง
การจัดระบบฐานข้อมูลมีบทบาทส้าคัญในการจัดการลุ่มน้าอิง เนื่องจากจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ย วข้องสามารถตัดสิ นใจวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้องมีข้อมูล ที่จ้า เป็น
เกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน , การจัดการป่าไม้, น้า, พืนที่ชุ่มน้า, ล้ าห้ ว ย, รวมทังข้อมูล ประชากร,
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและองค์ ก รต่ า งๆ ในลุ่ ม น้ า อิ ง และยั ง หมายถึ ง ข้ อ มู ล พื นฐานเพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามความ
เปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าตลอดการด้าเนินโครงการ โดยมีการด้าเนินงานใน ๓ ด้าน ดังต่อไปนี
(๑) การรวบรวมข้อมูลพืนฐานและส้ารวจครัวเรือน ก่อนที่จะมีการด้าเนินงานในชุมชน
เป้าหมาย จะมีการจัดท้าข้อมูลพืนฐานเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ -สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ,และ
การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งข้อมูลพืนฐานเหล่านีจะน้ามาใช้เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตรายได้และทรั พยากรธรรมชาติ และจะน้าวิธีการประเมินชุมชนแบบเร่งด่วนหรือ Rapid
Rural Appraisal มาใช้รวบรวมข้อมูลพืนฐานในชุมชนเป้าหมาย
(๒) การจัดท้าแผนที่การใช้ที่ดิน จะมีการน้าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลการใช้ที่ดิน ในลุ่ มน้าอิง ประกอบด้วย พืนที่ป่า, แหล่งน้า, ล้าห้วย, ที่ตังชุมชน, สิ่ง
อ้านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อน้าข้อมูลเหล่านีมาประกอบการวางแผนจัดการลุ่ม
น้าอิงอย่างยั่งยืนทังในระดับชุมชนและทังภูมินิเวศลุ่มน้า และข้ อมูลเหล่านีจะช่วยในการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในลุ่มน้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จะ
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS ดังกล่าว
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(๓) การประมวลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในการจัดการลุ่ม
น้าอิง ทางโครงการจะมีการรวบรวมรายชื่อนักวิจัยและนักวิชาการท้องถิ่น และงานวิจัยที่เคยจัดท้าขึนใน
ส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการลุ่มน้าอิง
(๔) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (PAR) ที่เกีย่ วข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนในภูมนิ เิ วศลุม่ น้าอิง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายในการค้นหาบทเรียนและนวัตกรรมในการ
จัดการลุ่มน้า, ป่าชุมชน, การจัดการพืนที่ชุ่มน้าและป่าริมน้า เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งมีความส้าคัญอย่างยิ่งส้าหรับระบบนิเวศลุ่มน้า, ความมั่นคงทางอาหาร, และการรักษาพันธุกรรมของ
ท้องถิ่น โดยผลผลิตที่เด่นชัดจากกิจกรรมนี คือ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ, องค์ความรู้
ท้องถิ่น, และภูมิปัญญาในการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นกับ
องค์ ค วามรู้ แ ละวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ จะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง องค์ ค วามรู้ ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ทังจะเกิดการใช้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นการเพิ่มมูลค่า
รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป 47
จากสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการลุ่มน้าอิง เป็น
การจัดระบบข้อมูลที่มีและข้อมูลที่ขาด เช่น ประวัติ ชุมชน การท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ฐานทรัพยากรในชุมชน โดยส้ารวจจากเอกสารทุติยภูมิ น้าข้อมูลมาจัดระบบ
และจัดเก็บข้อมูลที่ขาดมาเพิ่มเติม โดยสถาบันความหลากหลายทางชีว ภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การ
พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน ได้ประสานนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มจากการอบรมการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน และ
น้าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล สรุปข้อมูล และปรับเครื่องมือให้มีความเหมาะสม เพื่อน้าไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลในพืนที่อื่นต่อไป
เมื่อได้เครื่องมือที่มีสมบูรณ์ ได้น้าลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลในพืนที่เป้าหมาย โดยประสานงาน
กับผู้น้าในการเก็บรวบรวมข้อมูล และแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตามประเด็นที่ต้องการ
ได้แก่ ประวัติชุมชน การท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม ประเพณี ฐาน
ทรัพยากรในชุมชน
ในส่วนของแผนที่การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ได้ประสานงานกับนักวิชาการ จากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท้าแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยระบบ GIS จ้านวน ๓ วันให้แก่แกนน้าชุมชน หลังจากนันลงพืนที่เก็บข้อมูล ในชุมชนเป้าหมาย
ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
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ศูน ย์ฝึก อบรมวนศาสตร์ชุม ชนแห่งภูมิภ าคเอเชีย แปซิฟิก (RECOFTC) และสถาบัน ความหลากหลาย
ทางชีว ภาพและสิ่งแวดล้อ มเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น และอาเซียน มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เชีย งราย, เอกสารโครงการ
เสริม สร้า งความเข้ม แข็งเครือ ข่า ยและหน่ว ยงานท้อ งถิ่น เพื่อ การจัด การลุ่ม น้า อิงอย่า งยั่งยืน , (เอกสารอัดส้าเนา).
หน้า ๑๖-๑๗.

๑๕๕

ด้านการน้าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มาเป็นเครื่องมือในการส้ารวจฐานทรัพยากร
พืช การวัดคาร์บอนเครดิต การตรวจวัดความหลากหลายของป่า และสัตว์ป่า โดยมีชาวบ้านมาร่วมลง
พืนที่ส้ ารวจป่ าร่ ว มกับ นั กวิช าการจากชมรมดูนกล้ านนา จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึ กษาฝึ กงานจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท้าการส้ารวจที่บ้านน้าแพร่ บ้านงามเมือง บ้านบุญเรือง บ้านทุ่งงิว
นอกจากนี ยั งมีการศึกษาในประเด็นการปรับตัว ของชุมชนที่มีต่ อ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในประเด็นการประเมินศักยภาพชุมชนในการจัดการพืนที่ลุ่มน้าย่อย โดยการอบรมการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ พร้อมกับลงพืนที่ศึกษาจริง โดยการเก็บข้อมูลในพืนที่
บ้านงามเมือง ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อน้าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
เตรียมการที่จะรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายผลการวิจัยสู่พืนที่อื่น โดยชุมชนมี
ข้อเสนอในประเด็นการพัฒนาเครื่องมื อเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และปริมาณน้าฝน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อ
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ผลจากการท้างานระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการลุ่มน้าอิง
๑. ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนด้านพืช สัตว์ โดยชุมชนสามารถน้าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน
การปกป้องพืนที่ ในกรณีของบ้านบุญเรือง ต้าบลบุญเรือง บ้านทุ่งงิว ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงรายที่ได้รับผลกระทบต่อเขตเศรษฐกิ จพิเศษ โดยน้าข้อมูลส่วนนียื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ส่วนบ้านวังศิลา ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด สามารถน้าข้อมูลไปใช้ต่อยอดในการท้าโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนไทย
๒. ได้ฐานข้อมูลชุมชนที่น้าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การ
ยกระดับเพื่อจัดท้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การท้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เช่น บ้านงามเมือง อ้าเภอขุนตาน
บ้านเวียงใต้ อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บ้านปางมดแดง ต้าบลอ่างทอง บ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น
จังหวัดพะเยา รวมทังชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนกองทุนขนาดเล็ก เช่น บ้านวังศิลา
ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด บ้านห้วยเดื่อ ต้าบลบ้านต้า อ้าเภอขุนตาน จังหวัดเชียงราย
นอกจากนีทางโครงการฯ ได้น้าข้อมูลศักยภาพของชุมชน ไปน้าเสนอในที่ประชุมของสภา
ประชาชนลุ่ มน้าอิง เพื่อให้เห็นภาพรวม และเกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ต่อยอดท้ากิจกรรมของสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง ได้แก่ การจัดประชุมสัญจรในพืนที่ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมของชุมชน
การบวชป่า การสืบชะตา การส้ารวจสภาพทางกายภาพของแม่น้าอิง เป็นต้น รวมทังการจัดท้ายุทธศาสตร์
การจัดการลุ่มน้าอิง และยุทธศาสตร์ของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๒) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการลุ่มน้า อิง จะด้าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล
และการจัดการองค์ความรู้ และคณะท้างานจะร่วมในการพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล จากนันจะจัดจ้างที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ส้าหรับจัดการฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่ข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้
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จะประสานงานในการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลการวิจัยที่ได้จากองค์กรต่างๆ แล้วจึงด้าเนินการ
บันทึกข้อมูลในระบบและปฏิบัติการจะเป็นแบบออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยองค์กรภาคี,เครือข่าย
ท้องถิ่น และชุมชนเป้าหมาย จะมีการทดสอบระบบฐานข้อมูล และมีการดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทัง
มีการส้ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้และประเมินผลอย่างสม่้าเสมอ
จากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการฐานข้อมูล เป็น
การจัดท้าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลชุมชนที่รวบรวมมาต่อสาธารณะ
โดยมีการประชุมเพื่อก้าหนดรูปแบบของระบบฐานข้อมูลที่สามารถเปิด เผยได้ เพราะบางอย่างได้น้ามา
จากอินเตอร์เนต ซึ่งบางครังอาจมีลิขสิทธิ์ เช่น แผนที่จาก google earth เป็นต้น โดยการท้า เว็บไซด์
ข้อมูลของแต่ชุมชน ข้อมูลแผนที่ GIS และข้อมูลของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการ
ประสานความร่วมมือกับส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) ในเรื่องของข้อมูล
ด้านภูมิศาสตร์ ในลุ่ มน้าอิง ซึ่งสามารถน้าไปวางแผนการจัดการในระดับพืนที่ไ ด้ เช่น ข้อมูล พืนที่ชัน
คุณภาพลุ่มน้าในแต่ระดับ ข้อมูลพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง 49
กล่าวโดยสรุป การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
เป็นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาอธิบายความรู้ในทางวิชาการ และเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นส่งผลให้คุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนมีความเชื่อถือได้มากขึน เป็นการรักษาความ
เป็นเจ้าขององค์ความรู้โดยชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลและ
สารสนเทศของชุมชนดังกล่าวสามารถที่จะน้าไปใช้ ในการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ การ
น้าเสนอต่อผู้ก้าหนดนโยบาย เพื่อต่อรองในทางนโยบายของภาครัฐ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่จะ
เข้ามามีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ได้
๔.๒.๔ การรณรงค์ดา้ นนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับท้องถิน่
การ รณรงค์ ด้ า น นโ ยบาย ระดั บ ช าติ แ ละนโ ยบายร ะดั บ ท้ องถิ่ น ใน ก ารจั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงนัน เป็นการด้าเนินงานในเชิงความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน ทังภาครัฐ ซึ่ง
เป็นองค์กรหลักในด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กร
ระดับท้องถิ่นที่ต้องสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทังภาคประชาสังคมซึ่งจะเป็นองค์กรในการหนุนเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบาย
ร่วมกับภาคส่วนอืน่ ๆ โดยมีการด้าเนินงานดังต่อไปนี
๑) การขึนทะเบียนพืนทีช่ ุ่มนา้ (Wetland) ในลุม่ นา้ อิง
พืนที่ชุ่มน้าและความส้าคัญ
ลุ่มน้าอิงเป็นลุ่มน้าสาขาของน้าโขง มีแม่น้าอิงเป็นแม่น้าสายหลักที่มีต้นน้ามาจากดอย
หลวงหรื อเทือกเขาผี ปั น น้ าจากป่ าต้นน้า 12 ล้ าห้ ว ย ไหลผ่ า นที่ราบน้อยใหญ่ที่เป็นชุมชนและพื นที่
การเกษตร ตังแต่อ้าเภอแม่ใจ อ้าเภอเมืองพะเยา อ้าเภอดอกค้าใต้ อ้าเภอภูกามยาว อ้าเภอจุน จังหวัด
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พะเยา อ้าเภอป่าแดด อ้าเภอพญาเม็งราย อ้าเภอเทิง อ้าเภอขุนตาล แล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่บ้านปากอิง
ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของ จังหวั ดเชียงราย รวมความยาวทังหมดประมาณ 260 กิโลเมตร ตลอด
ความยาวของแม่น้าอิงมีพืนที่ชุ่มน้าน้อยใหญ่มากมาย ซึ่งเป็นพืนที่ชุ่มน้าที่ได้ถูกขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้า
ระดับนานาชาติ ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย และพืนที่ชุ่มน้าในระดับท้องถิ่นประมาณ 400 แห่ง
พืนทีช่ ุ่มน้าเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่าและความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ พืชและสัตว์ทังทาง
นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พืนที่ชุ่มน้า
หลายแห่งในภาคเหนือมีชื่อเรียกหลากหลาย ได้แก่ กว๊าน หนอง หลง บวก จ้า ฮ่อง ดอน วัง และล้าห้วย
สาขา พืนที่เหล่านีเป็นแหล่งน้าที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการด้ารงชีวิต ทังในด้านการประมง เลียงสัตว์ หา
อาหารประเภทผัก สมุนไพรใช้รักษาโรค ไม้ใช้สอย รวมทังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หากิน และแพร่พันธุ์ของ
พืช สัตว์น้านานาชนิด ในลุ่มน้าอิงมีพื นที่ชุ่มน้าอยู่ตลอดล้าน้าทังตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกันไป
ลุม่ นา้ อิงตอนบน เดิมมีพืนที่ชุ่มน้าที่ถูกก้าหนดให้มีความส้าคัญระดับนานาชาติ หรืออนุสัญญา
แรมซาร์ (Ramsar Convention) 2 แห่ง คือ กว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย
ลุ่มน้าอิงตอนกลาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มซึ่งเอือให้เกิดพืนที่ชุ่มน้าประเภทหนอง
น้า ร่องน้า ป่าริมน้า ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศลุ่มน้า และการหาอยู่หากินของชาวบ้าน ดังพบว่าพืนที่
ตอนกลางนีเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา รวมถึงเป็นพืนที่อยู่อ าศัย
ของสัตว์บก และสัตว์น้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ท้าการศึกษารวบรวม หากมีการศึกษาคุณค่าและ
ความส้าคัญของพืนที่ชุ่มน้ าอย่ างรอบด้าน ก็จะสามารถเสริมสร้างความเข้าใจร่ว มกันทังคนในชุ มชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความส้าคัญในการจัดการพืนที่ร่วมกันในอนาคต ดังนั นการศึกษาโครงสร้างป่า
ความหลากหลายของต้นไม้และพรรณพืชต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญ
ลุ่ม น้า อิง ตอนล่าง พบป่าชุ่มน้าอยู่ตลอดล้ าน้า เป็นพืนที่ชุ่มน้าประเภทหนึ่ ง เป็นป่าที่น้ า
สามารถท่วมถึง มีพืชเด่นที่สามารถอยู่ในน้าท่วมหลากได้เป็นเวลานาน เช่น ต้นชุมแสง มะเคาะ ข่อย พืช
เถาวัลย์ และพืชเฉพาะถิ่น ต้นไม้และพรรณพืชในพืนที่มีการปรับตัวต่อสภาพน้าท่วมและทนต่อน้าขังได้
ยาวนาน ป่าชุ่มน้าเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาที่ส้าคัญในช่วงน้าหลาก ปลาจากแม่น้าโขง และในแม่น้าอิงจะ
ขึนมาวางไข่และอาศัยเป็นแหล่งอาหาร ช่วงน้าลดป่าชุ่มน้าเต็มไปด้วยระบบนิเวศย่อย กระจายอยู่ในพืนที่
ป่าและมีพืชหลายชนิดทังที่เป็นพืชสมุนไพรและพืชผักกินได้
ป่าชุ่มน้ายังเป็นพืนที่ส้าคัญต่อสัตว์ป่าเพราะเป็นระบบนิเวศรอยต่อของระบบนิเวศป่าบก และ
ระบบนิเวศน้าอิง ดังนันระบบนิเวศป่าชุ่มน้านับว่ามีความส้าคัญมาก นอกจากนีระบบนิเวศป่าชุ่มน้ายังเป็น
แหล่งส้าคัญในแง่ของการเป็นที่รองรับนกอพยพต่างถิ่นที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาว กล่าวโดยสรุปคุณค่า
ความส้าคัญของพืนที่ป่าชุ่มน้ามีความส้าคัญในแง่ระบบนิเวศเฉพาะ ได้แก่ เป็นพืนที่เพาะพันธุ์ปลา สัตว์น้า
ที่ส้าคัญของแม่น้าอิง แม่น้าโขง เป็นพืนที่แก้มลิงตามธรรมชาติที่รองรับปริมาณน้าในพืนที่ลุ่มน้าอิงช่วงน้า
หลากและเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นพืนที่ที่สัตว์ป่าจากบนดอยและป่าบกลงมาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่ง

๑๕๘

รวบรวมความหลากหลายของพันธุ์พืช สัตว์ พันธุกรรมพืชอาหาร และยาสมุนไพรที่ส้าคัญของลุ่มน้าอิง
และเป็นแหล่งรองรับการอพยพของนกอพยพช่วงฤดูหนาว 50
กฎหมายที่เกี่ยวกับพืนที่ชุ่มน้า
ก. อนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้าหรืออนุสัญญาแรมซาร์
อนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของนกน้าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ตามชื่อสถานที่ที่จัดให้มีการประชุมเพื่อรับรอง
อนุ สั ญ ญาใน วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) คื อ เมื อ งแรมซาร์ ประเทศอิ ห ร่ า น
อนุสัญญานีเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งก้าหนดกรอบการท้างานส้าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อ ยู่อาศัยที่เป็นพืนที่ชุ่มน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และยับยัง การสูญเสีย
ของพืนที่ชุ่มน้าในโลกซึ่งจะต้องมีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้
เมื่อปี เดือนธันวาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)
ประเทศสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่ มน้า ปัจจุบันมีสมาชิก 165 ประเทศ จ้านวนพืนที่
แรมซาร์ ไ ซต์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ นทะเบี ย น 2,119 แห่ ง องค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ เป็นผู้ควบคุมดูแลการด้าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้า โดยมีส้านักเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้า เป็นหน่วยงานบริหารอิสระ ตังอยู่เมืองกลานด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ส่วน
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี อนุสัญญาแรมซาร์เป็นล้าดับที่ 110 ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับ
ใช้วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541
หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้า คือ เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานระดับชาติและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืนที่ชุ่มน้าและทรัพยากรในพืนี่ชุ่มน้าอย่าง
ยั่งยืนโดยเฉพาะพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศและพืนที่ชุ่มน้าที่หลายประเทศ เป็นเจ้าของ
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน แรกเริ่มนันอนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้ามีแนวทางมุ่งเน้นการคุ้มครองและอนุรักษ์
ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้าโดยเฉพาะที่มีการอพยพย้ายถิ่น ปัจจุบันขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน
และยับยังการสูญเสียพืนที่ชุ่มน้าของโลก โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์พืนที่ชุ่มน้า
อย่างชาญฉลาด อนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้า มี 12 มาตรา ถือหลักไม่ละเมิดอ้านาจอธิปไตยของประเทศ
ภาคีซึ่งเป็นเจ้าของพืนที่ชุ่มน้า แต่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศภาคีอนุรักษ์ ยับยังการสูญเสียพืนที่ชุ่มน้า
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ชุ่มน้าอย่างยั่งยืน และให้ความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการพืนที่ชุ่มน้า
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้า (อนุสัญญาแรมซาร์) เป็นล้าดับที่
110 ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีพืนที่ชุ่มน้าที่มี
ความส้าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) แห่งแรกของประเทศไทย คือ พรุควนขีเสียนในเขตห้ามล่า
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต,ป่าชุม่ นา้ ในลุม่ นา้ อิงตอนล่างและการจัดการโดยชุมชนท้องถิน่ , (เชียงใหม่ : วนิดา
การพิมพ์, ๒๕๖๐), หน้า ๑-๕.
50

๑๕๙

สัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง หลังจากนันได้ทยอยขึนทะเบียน โดยมีพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับ
ระหว่างประเทศของประเทศไทย ที่ขึนทะเบียนแรมซาร์รวมเป็น 12 แห่ง โดยอยู่ในพืนที่อนุรักษ์ เช่น
อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่ า จ้านวน 9 แห่ง และอยู่ในพืนที่ชุมชนและ/หรือที่สาธารณะ รวม 3
แห่ง โดยมีส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเป็นหน่วยงานประสานการด้าเนินงานกลางของประเทศไทย
ข้อปฎิบัติการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้า (แรมซาร์)
1. ท้าให้มีการอนุรักษ์และยับยังการสูญเสียของพืนที่ชุ่มน้าในและภูมิภาคของโลก
2. ลดปัญหาความขัดแย้งในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พืนที่ชุ่มน้าระหว่างประเทศ
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในพืนที่รวมทังฝูงนกน้าที่อพยพตามฤดูกาลไปอยู่ในประเทศต่างๆ ทังนี เนื่อ งจาก
อนุ สั ญ ญาฯ ระบุ ว่ า ภาคี จ ะต้ อ งร่ ว มมื อ ในการจั ด การพื นที่ ชุ่ ม น้ า และสิ่ ง มี ชี วิ ต ในพื นที่ ที่ ใ ช้ ร่ ว มกั น
3. ท้าให้มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืนที่ชุ่มน้าและสิ่งมีชีวิตในพืนที่ที่ใช้อย่างฉลาด
เนื่องจากอนุสัญญาฯ ระบุหน้าที่ที่ภาคีจะต้องกระท้า คือ ให้ค้านึงถึงการอนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้า
ในการก้าหนดแผนการใช้ที่ดินและแผนการจัดการระดับชาติ ซึ่งการด้าเนินการตามแผนนี จะเป็นการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างฉลาดตลอดจนท้าให้มีพืนที่ชุ่มน้าต้องสงวนรักษาไว้
4. ท้าให้มีการป้องกันการเลื่อนสภาพของพืนที่ชุ่มน้า โดยเฉพาะที่ขึนทะเบียนไว้โดยมีการ
ติดตามตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ 51
ข. มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับพืุนทีช่ ุ่มนา้ ในประเทศไทย
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2543 เรื่ อ ง ทะเบี ย นรายนามพื นที่ ชุ่ ม น้ า ที่ มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้า จากผล
การด้าเนินงาน พบว่าพืนที่ชุ่มน้าในประเทศไทยประกอบด้วย ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทุ่งนา
ทะเลสาบ และแม่น้า กระจายอยู่ทั่วไป มีเนือที่รวมทังหมดประมาณ 22.88 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ
7.5 ของพื นที่ ป ระเทศไทย ส้ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
คณะอนุกรรมการการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ได้พิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของพืนที่ชุ่มน้าดังนี
1. พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย 69 แห่ง
2. พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับชาติของประเทศไทย 47 แห่ง
3. พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับท้องถิ่น 19,295 แห่ง
4. พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญเร่งด่วน สมควรได้รับการเสนอเป็นพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญ
ระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซด์) 9 แห่ง และพืนที่ชุ่มน้าที่สมควรได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟู โดยเร่งด่วน
28 แห่ง
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สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, ป่าชุม่ นา้ ในลุม่ นา้ อิงตอนล่างและการจัดการโดยชุมชนท้องถิน่ , หน้า ๑๕-๑๗.

๑๖๐

ภาพที่ ๑๓ ขันตอนการเสนอขอขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า
ที่มา : ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖๑

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 25543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของ
ประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้า โดยมีมติ 1. เห็นชอบต่อทะเบียนรายนามพืนที่ชุ่มน้า
ที่มีความส้าคัญของประเทศไทยโดยเพิ่ม เติม 2. เห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้า ซึ่งมติดังกล่าว
มุ่งเน้นความส้าคัญของระบบนิเวศพืนที่ชุ่มน้าธรรมชาติเป็นแหล่งรองรับน้าและกักเก็บน้าถูกบุกรุก ท้าลาย
และ/หรือถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์รูปแบบอื่น อาทิ เป็นพืนที่เกตรกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และชุมชนเมือง ซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านีได้รับความทวีรุนแรงมากขึนและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ขันวิกฤต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืนที่ชุ่มน้าที่ได้รับการขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับท้องถิ่น
มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 การรับรองข้อตกลงการเป็น พั นธมิ ต ร
ส้าหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบิน
เอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย 52
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ระบุพืนที่ชุ่มน้าที่ได้รับการขึนทะเบียนในลุ่มน้าอิง ดังต่อไปนี 53
- พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระหร่างประเทศ (แรมซาร์ ไซด์) ของประเทศไทย ได้แก่ เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย เนือที่ 2,715.5 ไร่
- พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ ได้แก่ แอ่งเชียงแสน อ้าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย หนองเล็งทราย อ้าเภอแม่ใจ และกว๊านพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
- พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ ได้แก่ หนองหลวง อ้าเภอเวียงชัย หนองฮ่าง
อ้าเภอพาน และแม่น้ากก จังหวัดเชียงราย
กระบวนการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง
การขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง เป็นการด้าเนินงานร่วมกันระหว่างสมาคมแม่น้าเพื่อ
ชีวิต โครงการเสริ มสร้ างเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่ว ยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่ มน้าอิงอย่างยั่งยืน
ร่วมกับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง จากการที่สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต ร่วมกับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง และ
ชาวบ้ า นลุ่ ม น้ า อิ ง จั ด ประชุ ม เพื่ อ ระดมสถานการณ์ ปั ญ หาและข้ อ ท้ า ทายที่ เ กิ ด ขึ นในลุ่ ม น้ า อิ ง เพื่ อ
ท้าการศึกษาองค์ความรู้ในการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้า ป่า และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึน โดยพบสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศลุ่มน้า รวมทังการเกิดขึนของโครงการพัฒนา
52

สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, อนุสญ
ั ญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, (เอกสารอัดส้าเนา).
53 ส้ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม, มติ ค ณะรัฐ มนตรี 1 สิ ง หาคม เรื่อ งทะเบีย นรายนามพืนที่ชุ่ม น้าที่มีค วามส้า คัญระดับ นานาชาติ และ
ระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรกั ษ์พืนที่ชมุ่ นา้ , สืบค้นจาก www.wetland.onep.go.th เมื่อวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘.

๑๖๒

ในลุ่มน้าอิงที่มีความสัมพันธ์นโยบายการพัฒนาแหล่งน้าของรัฐบาล และการขยายตัวของกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
จากสาเหตุปัญหาดังกล่าว ประกอบกับการท้างานที่ผ่านมาของสมาคมในเรื่องการสนับสนุน
ชุมชนท้ากิจกรรมฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้าด้วยการจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ปี 2557 จึงได้ท้าการศึกษาการ
จัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้าและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้าอิง โดย
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และ สหภาพ
นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) จากการศึกษาพบว่าชุมชนในลุ่มน้า
อิงและล้าน้าสาขาตังแต่กว๊านพะเยาถึงบ้านปากอิงมีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา 62 แห่ง ซึ่งเขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลาหลายแห่งอยู่ในล้าน้าอิงและอยู่ในพืนที่หนองน้าหรือป่าริมน้าของชุมชน การศึกษาในครังนีนอกจาก
จะได้ข้อมูลของเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแล้ว ยังพบว่าในลุ่มน้าอิงมีพืนที่ป่าริมน้าและหนองน้าจ้านวนมาก
ตลอดทังสายน้า ซึ่งเป็นพืนที่ชุ่มน้าตามธรรมชาติของแม่น้าอิง
ปี 2558 สมาคมแม่ น้ า เพื่ อ ชี วิ ต ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ต่ อ เนื่ อ งจาก Critical Ecosystem
Partnership Fund (CEPF) และ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
(IUCN) จึงได้ท้าการศึกษาป่าชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงตอนล่างและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบ
พืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงตอนล่างตังแต่อ้าเภอเทิงถึงอ้าเภอเชียงของ จั งหวัดเชียงราย 17 แห่ง รวมเนือที่
8,590 ไร่ พืนที่ชุ่มน้าหลายแห่งในลุ่มน้าอิง ได้ถูกคุกคามทังจากการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนา
แหล่งน้าโดยการขุดลอกหนองน้า ล้าน้า การบุกรุกใช้พืนที่ชุ่มน้าเพื่อท้าการเกษตรของเกษตรกร การเช่า
ที่ดินริมแม่น้าอิงเพื่อท้าการเกษตรของนายทุนขนาดใหญ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ เป็นต้น
ระหว่างการศึกษาข้อมูลพืนที่ชุ่มน้าได้มีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดเชียงราย
คือ 1 ใน 10 พืนที่ประกาศก้าหนดพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 มีค้าสั่งประกาศเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2558 ครอบคลุมพืนที่ 21 ต้าบล 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอแม่สาย อ้าเภอเชียงแสน และอ้าเภอ
เชียงของ ซึ่งตามประกาศดังกล่าวในส่วนของอ้าเภอเชียงของคลอบคลุมพืนที่ 7 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลครึ่ง
ต้าบลบุญเรือง ต้าบลริมโขง ต้าบลเวียง ต้าบลศรีดอนชัย ต้าบลสถาน และต้าบลห้วยซ้อ
“ภายใต้นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงรายได้ก้าหนดพืนที่ 2 แห่ง คือพืนที่
ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง จ้านวน 3,700 ไร่ และบ้านทุ่งงิว จ้านวน 531 ไร่ เป็นพืนที่รองรับ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยระบบนิเวศเป็นพืนที่ชุ่มน้า ชุมชนทัง 2 แห่งไม่เห็นด้วยกับการน้า
พืนที่ชุ่มน้าไปใช้ในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงได้ร่วมกับสภาประชาชนลุ่มน้า
อิงและกองเลขา ซึ่งสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของเลขา ร่วมกันศึกษาข้อมูลในพืนที่
ชุ่มน้าทัง 2 แห่ง เพื่อน้าเสนอข้อมูลความหลากหลายของพืนที่ป่า ชุ่มน้า เพื่อให้มีการทบทวน
และยกเลิกโครงการดังกล่าว นอกจาก 2 พืนที่ดังกล่าวแล้วยังมีการศึกษาข้อมูลแบบเดียวกัน
ในพืนที่ป่าชุ่มน้าอีก 4 แห่ง คือ บ้านม่วงชุม บ้านซาววา อ้าเภอเชียงของ และบ้านงามเมือง
บ้านต้า อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย”

๑๖๓

การศึกษาพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงทัง 17 แห่ง ท้าให้เห็นว่าชุมชนมีกฏระเบียบในการดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์ร่วมกันในพืนที่และเห็นความส้าคัญของพืนที่ชุ่มน้าในด้านต่างๆ คือ เป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชน เป็นพืนที่แก้มลิงตามธรรมชาติที่รองรับปริมาณน้าในพืนที่ลุ่มน้าอิง เป็นพืนที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของพันธุ์ไม้ เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนบนผิว
ดิน เป็นแหล่งรองรับการอพยพของนกอพยพช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา สัตว์น้าที่ส้าคัญของ
แม่น้าอิงและแม่น้าโขง เป็นแหล่งความหลากหลายพืชสมุนไพร เป็นแหล่งพลังงานราคาประหยัดและไม้ใช้
สอยของชุมชน และเป็นพืนที่เลียงสัตว์ของชาวบ้าน 54
ดังนันเพื่อป้องกันการบุกรุกท้าลายพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ในรูปแบบของการท้าให้พืนที่ชุ่มน้า
ในลุ่มน้าอิงที่ประกอบด้วย แม่น้าอิง ป่าริมน้า ป่าชุ่มน้า หนองน้าซึ่งเป็นพืนที่สาธารณะได้มีสถานะที่ได้รับ
การรับรองตามกฎหมาย สมาคมแม่ น้าเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ร่วมกับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง จึงเห็นความส้าคัญของการขึน
ทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง โดยมีกระบวนการด้าเนินงานดังต่อไปนี
(๑) เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน และระบบนิเวศพืนที่ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง ป่าชุ่มน้าบ้านทุ่ง
งิว ป่าชุ่มน้าบ้านม่วงชุม ป่าชุ่มน้าบ้านซาววา อ้าเภอเชียงของ และป่าชุ่มน้าหนองปลาโอ่ บ้านต้า อ้าเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย ในด้านประวัติศาสตร์ชุมชน -พันธุ์ปลา เครื่องมือหาปลาและระบบนิเวศท้องถิ่น สัตว์ป่า -ความหลากหลายของพันธ์ไม้ - พืชอาหาร รวมทังข้อมูลโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด
พันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพืนที่ป่าชุ่มน้า ร่วมกับสถาบัน
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน สภาประชาชนลุ่มน้า
อิง สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง โฮงเฮียนแม่น้าของ รวมทังคนในชุมชน
(๒) ศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืนที่ชุ่มน้า และการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ใน
ประเทศไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาพืนที่ชุ่มน้า (Ramsar Convention) รวมทัง
ข้อมูลด้านกระบวนการ และขันตอนการเสนอขอขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า เป็นพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 55
(๓) จัดประชุมคืนข้อมูลชุมชนและให้ข้อมูลอนุสัญญาพืนที่พืนที่ชุ่มน้า ข้อดีข้อเสียของการ
ขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า และแนวทางการขึนทะเบียน
(๔) หารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าอิงตอนล่าง ได้แก่ เทศบาลต้าบลเทิง
เทศบาลต้าบลยางฮอม เทศบาลต้าบลบุญเรือง และเทศบาลต้าบลครึ่งเพื่อวางแนวทางความร่ว มมื อ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า โดยจัดประชุมร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้า
อิงเพื่อวางแผนและกลไกการท้างาน
54

สายัณน์ ข้ามหนึ่ ง, “ท้าไมต้องผลักดันการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า ในลุ่มน้าอิง ”, สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต ,
๒๕๖๐. (เอกสารอัดส้าเนา).
55 ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในภาคผนวก ข

๑๖๔

(๕) จัดเวทีเสวนาแนวทางความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง โดย
ความร่วมมือของสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการลุ่มน้าอิงอย่ างยั่ งยืน สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธ รรมชาติ และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ (IUCN) มู ล นิ ธิ พื นที่ ชุ่ ม น้ า ไทย และสถาบั น ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ
ตึกส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยเป้าหมายเพื่อ น้าเสนอข้อมูลภาพรวมของพืนที่
ชุ่มน้ า วิเคราะห์ ส ถานการณ์น โยบายของหน่ว ยงานที่เกี่ยวกับพื นที่ชุ่มน้า เพื่อแสวงหาความร่ว มมื อ
น้าเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะความร่วมมือเพื่อปกป้องและยกระดับความส้าคัญของพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง
ผู้ เข้าร่ ว มการเสวนามาจากหน่ว ยงานภาครัฐ ได้แก่ ส้ านักงานทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม จังหวั ดเชียงราย ส้านักงานป่าไม้ที่ ๒ จังหวัดเชียงราย ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงราย
ส้านักงานประสานลุ่มน้ากก-โขง ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต้าบลครึ่ง
เทศบาลต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ เทศบาลต้าบลยางฮอม เทศบาลต้าบลบ้านต้า อ้าเภอขุนตาน
เทศบาลต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทังตัวแทนภาคประชาสังคม ได้แก่ กรรมการพืนที่ชุ่มน้า จังหวัด
เชียงราย สภาองค์กรชุมชน จังหวัดเชียงราย
จากการเสวนา ได้ข้อสรุปแนวทางการท้างานบูรณาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ดังต่อไปนี 56
๑. บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง มีดังนี
ก. โครงการอนุรักษ์แม่น้าอิง สามารถท้างานเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดเวทีหารือการขับเคลื่อนการท้างานในลุ่มน้าอิงได้
ข. ศูนย์วิจัยประมงเขต ๑ พะเยา สามารถสนับสนุนการวิจัยเรื่องพันธุ์ปลาท้องถิ่น
และการวิจัยการเพาะพันธุ์ปลาท้องถิ่นในลุ่มน้าอิง
ค. ส้านักงานผังเมืองเชียงราย สามารถสนับสนุนเรื่องความรู้ด้านการท้าผังเมือง
ข้อเสนอแนวทางการท้างาน การพัฒนาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ และผังเมือง
ระดับชุมชน
ง. ส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้ากก-โขง มีคณะกรรมการสาขาลุ่มน้าอิงตอนล่าง มี
การจัดตังคณะกรรมการผู้ใช้น้า มีข้อจ้ากัดในประเด็นการแต่งตังคณะกรรมการ
ผู้ใช้น้าต้องมีโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับแหล่งน้าในพืนที่
56

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน , สรุปเวที
เสวนาแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการพืนทีช่ ุ่มนา้ ในลุม่ นา้ อิง วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอืองแสน
หลวง ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, (เอกสารอัดส้าเนา).

๑๖๕

๒. การจัดเวทีผู้ใช้น้า เพื่อแลกเปลี่ยนการวางแนวทางนโยบาย การวิเคราะห์ผลกระทบ
จากกฎหมายน้า ซึง่ เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้าของกรมชลประทาน จะมีการเสียภาษีของผู้ใช้น้า
๓. ท้าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรื่องการทบทวนคณะกรรมการพืนที่ชุ่มน้า
จังหวัดที่ได้แต่งตังขึนมา และให้มีการประชุมของคณะกรรมพืนที่ชุ่มน้าระดับจังหวัด
๔. ภาคประชาชนควรสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนคณะกรรมการประมงจังหวัด ซึ่งจะมีการรับ
สมัครประมาณเดือนธันวาคม ๒๕60 เพื่อติดตามสถานการณ์ และกฎหมาย รวมถึง ยื่นข้อเสนอโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงของชุมชนในระดับพืนที่
๕. ในกรณีของกฎหมายประมง การประกาศพืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า ซึ่งจะถูกควบคุมโดย
กฎหมาย ชุมชนจะไม่สามารถท้า กิจกรรมในบริเวณดังกล่าวได้ ที่ผ่านมาวิธีการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลาของชุมชน ถ้าหากให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึนและถูกรับรองตามกฎหมาย ควรจัดท้าเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือเทศบัญญัติ เพื่อให้เป็นการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกฎหมายของท้องถิ่น
จากเวทีประชุมพืนที่ชุ่มน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้มีแนวทางในการจัดการคือ
การขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า การจัดเวทีระดับจังหวัด ติดตามให้มีการประชุมคณะกรรมการพืนที่ชุ่มน้า
จังหวัดเชียงรายที่ได้มาการแต่งตังมาตังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์พืนที่ชุ่ม
น้าในจังหวัดเชียงราย และการจัดให้มีกองเลขานุการพืนที่ชุ่มน้าจังหวัด เพื่อท้าข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
พืนที่ชุ่มน้าจังหวัด โดยควรให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงเข้ามาเป็นกลไกหลักร่วมกับสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต
ให้เป็นแผนงานและยุทธศาสตร์ของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ให้มีการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าทังหมดของลุ่ม
น้ าอิง โดยร่ ว มกับ สหภาพนานาชาติเพื่อ การอนุรักษ์ธ รรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ทังนี
เป้าหมายสูงสุดในการผลักดันการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า ของลุ่มน้าอิง คือ ให้มีการรับรองสิทธิ์การจัดการ
ของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถท้าเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้การท้ามาหากิน ใน
พืนที่ชุ่มน้าของชุมชนที่มีสถานะตามกฎหมาย อาจจะเป็นพืนที่ชุ่มน้าระดับจังหวัดหรือระดับชาติก็ได้ 57
(๖) จั ด เวทีเสวนาวิช าการบทบาทองค์ กรประชาชนและภาคประชาสั ง คมในการจัด การ
ทรัพยากรลุ่มน้า เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิม
ราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน
นโยบายในปัจจุบันที่มีผลต่อทรัพยากรในลุ่มน้า (ที่ดิน น้า ป่าไม้) และชุมชนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนบทเรียน
พัฒนาการเชิงสถาบัน และบทบาทองค์กรประชาชนในการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้าภายใต้สถานการณ์
ปั จ จุ บั น และน้ าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมี
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจากลุ่มน้าบางปะกง ลุ่มน้าแม่แจ่ม ลุ่มน้าแม่วงก์ ลุ่มน้ายม (แก่งเสือเต้น) ลุ่มน้าห้วย
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สัมภาษณ์ : ไกรทอง เหง้าน้อย ผูป้ ระสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน , วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.

๑๖๖

เสนง จังหวัดสุรินทร์ และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
จากการเสวนามีข้อเสนอ ดังต่อไปนี 58
1. การจัดท้าแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ (การจัดการดิน น้า ป่า เศรษฐกิจ สังคม) ที่มาจาก
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
2. การพัฒนาและยกระดับฐานข้อมูลของลุ่มน้าที่ถูกต้อง แม่นย้า เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการ การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะเกิดขึนในลุ่มน้า
3. การพัฒนากลไกการประสานงาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
4. การพัฒนาระบบการจัดการร่วม เช่น ระหว่างประชาชน ประชาสังคม รัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาแผนการจัดการลุ่มน้าอย่างมีส่วนร่วม การจัดการป่าร่วม เป็นต้น
๕. การสร้างพืนที่ และยกระดับพืนทีร่ ูปธรรมในการจัดการทรัพยากร การยกระดับพืนที่ชุ่ม
น้าให้เป็นพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
๖. การฟื้นฟูลุ่มน้า ควรสร้างแรงจูงใจให้คนปลูกไม้ ปลูกป่า และสามารถใช้ประโยชน์จากไม้
ที่ปลูกได้อย่างยั่งยืน
๗. ควรส่งเสริมระบบการผลิตภาคเกษตรที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๗) ศึกษาดูงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน แลกเปลี่ยน
บทเรียนประสบการณ์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยมีแกนน้าของกลุ่มอนุรักษ์พัฒนา
ป่าชายเลนบางแก้ว จังหวัดสมุทรสาคร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
(๘) ศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ก ารท้ า งานประเด็น สภาประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้าแม่กลองกับเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลอง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในการขับเคลื่อน
ชุมชนในแม่กลองบนพืนฐานการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาเมืองแม่กลอง และระบบนิเวศสามน้า คือ การใช้ข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์ ภูมินิเวศ ร่วมกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาดังเดิมในการอธิบายวิถีชีวิตของคนแม่ก ลองและ
ใช้ในการวางยุทธศาสตร์ของคนในลุ่มน้าแม่กลอง
(๙) ติดตามการด้าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการพืนที่ชุ่มน้าจังหวัดเชียงราย ตาม
ค้าสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๓๒๙๖/ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 59 เพื่อให้เกิดการประชุมตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว และเพื่อให้เกิดเวทีการน้า เสนอข้อมูลพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง
ที่จะขอให้มีการขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าในแรมซาร์ไซด์ต่อไป โดยการประสานแบบไม่เป็นทางการกับ
กรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน
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โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน , สรุปการ
เสวนาวิชาการบทบาทองค์กรประชาชนและภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้า เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น (SDG) ในวั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ อาคารเฉลิม ราชกุ ม ารี 60 พรรษา จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย
กรุงเทพมหานคร, (เอกสารอัดส้าเนา).
59 ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในภาพที่ ๑๕ ค้าสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๓๒๙๖/ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการ
จัดการพืนที่ชุ่มน้า จังหวัดเชียงราย

๑๖๗

๑๖๘

๑๖๙

ภาพที่ ๑๔ ค้าสั่งจังหวัดเชียงรายเรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดการพืนที่ชุ่มน้าจังหวัดเชียงราย

๑๗๐

(๑๐) การจัดเวทีสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าอิง และการจัดท้า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการพืนที่ชุ่มน้า
(๑๑) ท้ า หนั ง สื อ และเอกสาร ถึ ง ส้ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นขอขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง
(๑๒) ศึกษาแลกเปลี่ ย นเรียนรู้การจัดการพืนที่ชุ่มน้าลุ่ มน้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพราะเป็นพืนที่ที่อยู่ในระหว่างการขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าในแรมซาร์ไซด์
(๑๓) จัดงานวันพืนที่ชุ่มน้าโลก ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง หมู่ ๒
ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ มีกิจกรรมเสวนาเวทีชาวบ้าน “พืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิงกับความส้าคัญต่อ
ชุมชนและสังคม” การท้าอาหารที่เป็นผลผลิตจากป่าชุ่มน้า การน้าเสนอข้อมูลพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง และ
การขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าในแรมซาร์ไซด์
“ควรมีการทบทวนพืนที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติและระดับประเทศ มีพืนที่ทังหมดประมาณ 22
ล้านไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส้าคัญกับพืนที่ชุ่มน้าและทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับพืนที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติของประเทศไทยยังไม่ได้รับการให้ความสนใจและส้าคัญจึง
ถึ ง ภาครั ฐ เข้ า ไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละจั ด ตั งสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง แสดงว่ า ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง
ความส้าคัญของพืนที่ชุ่มน้าอย่างทั่วถึง ถ้าชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่วยกันเผยแพร่
ความส้าคัญของพืนที่ชุ่มน้า” 60
จากการเสวนามีข้อเสนอดังนี
๑) สภาประชาชนลุ่มน้าอิงจะได้ยื่นหนังสือต่อส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ใน
การผลักดันยกระดับพืนที่เป็นพืนที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติ โดยเฉพาะพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงตอนปลาย
๒) ประสานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้เกิดการประชุมร่วมกับ
ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในการจัดการประชุมเพื่อผลักดันให้เกิดการประชุมคณะกรรมการ
พืนที่ชุ่มน้า จังหวัดเชียงราย
๓) ประสานงานกับจังหวัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการพืนที่ชุ่มน้า และควรแต่งตัง
คณะท้างานเพื่อให้เกิดการท้างานในประเด็นการผลักดันการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าต่อไป 61
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า การผลักดันการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า โครงการอิง
ท้าหน้าที่เชื่อมประสานเพื่อให้เกิดเวทีระหว่างราชการกับเครือข่าย และสนับสนุนงบประมาณในการจัด
60

สัมภาษณ์ : เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการพืนที่ชุ่มน้าจังหวัดเชียงราย,
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561.
61 สรุปเวทีเสวนา “พืนที่ชม
ุ่ นา้ ลุม่ นา้ อิงกับความส้าคัญต่อชุมชนและสังคม” ในวันพืนที่ชุ่มน้าโลกลุม่ น้าอิง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. (เอกสารอัดส้าเนา).

๑๗๑

เวที โดยมีสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต เป็นหลักในการด้าเนินงานตลอดกระบวนการ เริ่มตังแต่การท้าข้อมูลร่วม
โดยส้ารวจพืนที่ชุ่มน้าโดยเฉพาะป่าชุ่มน้า ๑๗ แปลง จ้านวน ๘,๐๐๐ ไร่ มีเวทีตรวจสอบข้อมูล และเวที
สรุปข้อมูล โดยเห็นว่าพืนที่ชุ่มน้าส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีสถานะทางกฎหมาย มีส่วนน้อยที่เป็น
ที่ดินสาธารณประโยชน์มีหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง (นสล.) จึงควรขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าระดับชาติ
ก่อน เพื่อให้มีการรับรองพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงตามกฎหมาย และป้องกันการบุกรุกท้าลายพืนที่ชุ่มน้าทัง
จากการบุกรุกพืนที่ของชุมชนและโครงการพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) การพัฒนาข้อบัญญัตทิ ้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาข้อบัญญัติและนโยบาย
ท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นมีบทบาทสาคัญและเป็นผู้ตัดสินใจในการพัฒนาข้อบัญญัติ
และนโยบายท้องถิ่น โดยได้รับภารกิจและความรับผิ ดชอบจากกระบวนการกระจายอานาจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ในขณะที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีศักยภาพและ
ความพร้อมเพียงพอ จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สภาประชาชนลุ่มน้าอิงจะต้องผลักดันในทางนโยบาย
การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น ถือเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างชุมชนเป้าหมาย เครือข่ายท้องถิ่ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ามาร่วมกันจัดทาแผนและข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดทาข้อบัญญัติหรือข้อตกลงร่วมในลุ่ม
น้าย่อยจะเริ่มดาเนินการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 62
ในกระบวนการพั ฒ นาข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ในลุ่ ม น้ าอิ ง ได้ ด าเนิ น งานภายใต้ ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตาบลสันมะค่า อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เริ่มดาเนินงานในเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด การจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ เพื่อเสริ มสร้ างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง และเพื่อพัฒนาแนวทางข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน้าอิง
เหตุผลที่เลือกตาบลสันมะค่าเพราะเป็นพื้นที่ที่มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเทศบาล มีการทาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในแม่น้าอิง การจัดการป่า
ชุมชน การจัดการอาหารเพื่อสัตว์ป่า มีกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีแผนงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยได้ รับการสนับสนุนจากเทศบาลตาบลสันมะค่า อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะของพหุภาคี ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับ
พญาลอ โครงการชลประทานเชียงราย สานักงานประมงจังหวัดเชียงราย สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕
เชียงราย สานักงานป่าไม้จังหวัดเชียงราย สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค จังหวัดลาปาง ส่วนหน่วยงานภาค
ประชาสังคม ได้แก่ สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
62

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) และสถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, เอกสารโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มนา้ อิงอย่างยั่งยืน, (เอกสารอัดส้าเนา).

๑๗๒

ลุ่มน้าโขง ล้านนา โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่าง
ยั่งยืน สภาองค์กรชุมชนต้าบลสันมะค่า สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
ในกระบวนการวิจัย เทศบาลตาบลสันมะค่าเป็นกลไกหลักในการประสานงาน และดาเนินงาน
วิจัยร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิท ยาเขตพะเยา ในการดาเนินงาน
ได้รับสนับสนุนทุนในการวิจัยจากสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน สรุปแนวทางการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) แต่งตังคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติต้าบลสันมะค่ า ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มต้ า บลสั น มะค่ า เพื่ อ เป็ น กลไกในการด้ า เนิ น งานวิ จั ย โดยมี
นายกเทศมนตรีต้าบลสันมะค่าเป็นประธาน
(2) ประชุมคณะท้างานเพื่อวางแผนการท้างานวิจัย
(3) จัดท้าฐานข้อมูลของต้าบลในด้านสภาพพืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ กลไกการจัดการ กฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนและการบริหาร
จัดการกองทุน แผนที่ทรัพยากรธรรมชาติในต้าบล เป็นต้น
(4) ประชุ ม ประชาคมหมู่ บ้ า นทบทวนข้ อ มู ล ชุ ม ชน และกฎระเบี ยบในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ต้าบลสันมะค่า
(5) เวทีสร้างความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดท้า ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(6) เวทีประชุมระดับต้าบลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมแนวทางที่เหมาะสมใน
การจัดท้าเทศบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(7) คณะท้างานยกร่างเทศบัญญัติต้าบลสันมะค่า ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติต้าบลสันมะค่า ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้าบลสันมะค่า ครังที่ 1
(9) ศึ ก ษาดู ง านองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ท้ า ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ นการจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านพี อ้าเภอบ้านหลวง และองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้าแก่น อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
(10) ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติต้าบลสันมะค่า ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครังที่ 2
(11) ประชุมประชาคมหมู่บ้านทัง 8 หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติต้าบลสัน
มะค่า ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(12) ประชุมประชาคมต้าบล (สภาผู้น้าต้าบลสันมะค่า) เพื่อให้ประธานสภามารับร่าง
เทศบัญญัติต้าบลสันมะค่า ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗๓

(13) ประชุมสภาเทศบาลต้าบลสันมะค่า 3 วาระ เพื่อให้สภาเทศบาลฯ มารับหลักการ
แปรญัตติ และตราเป็นร่างเทศบัญญัติต้าบลสันมะค่า ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(14) น้ า เ ส น อ ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ ต้ า บ ล สั น ม ะ ค่ า ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อนายอ้าเภอป่าแดด เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
(15) นายกเทศมนตรีต้าบลป่าแดด ประกาศใช้ เทศบัญญัติต้าบลสันมะค่าว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(16) น้าเทศบัญญัติต้าบลสันมะค่า ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นอกจากนี ในกระบวนการวิจัย เทศบาลต้าบลสันมะค่าได้เป็นตัวแทนในการน้าเสนอแนวคิด
และกระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ในเวทีประชาสังคม
เพื่อทรัพยากรลุ่มน้าอิง ที่จัดขึนในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ วัดศรีโคมค้า อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน
ประเด็นข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง อีกด้วย ซึ่งถือว่าต้าบลสันมะค่าเป็นต้าบลต้นแบบใน
การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แห่งแรกในลุ่มน้าอิง
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวว่า
“ แต่ก่อนป่าไม้สั่งให้ เราดูแลป่า ชุมชนไม่มีส่วนร่วม ปัญหาการตัดไม้ท้าลายป่า และบุกรุก
พืนที่ป่าจึงเกิดขึนมาตลอด ความคิดในการท้าข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงเกิดขึนมา ที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนที่คิดร่วมกัน อยากจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม
ของคนในต้ า บลที่ มี ก ฎหมายรองรั บ เราได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาเทศบั ญ ญั ติ แต่ ง ตั ง
คณะท้างาน และไปศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน เพื่อมาเป็นแนวทางในการจัดท้าข้อบัญญัติของ
เทศบาลต้าบลสันมะค่า” 63
“การจัดท้าข้อบั ญญัติท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ท้าให้เกิดการรับรองสิทธิของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ ผ่านมามีหลายท้องถิ่นได้จัดท้าข้อบัญญัติในหลายๆ เรื่องเช่น
การจัดการขยะ การฆ่าสัตว์ สวัสดิการ ฯลฯ แต่กลับละเลยในเรื่องของฐานทรัพยากร ป่าไม้
ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น เรื่ อ งชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องชาวบ้ า น ดั ง นั นข้ อ บั ญ ญั ติ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความส้าคัญ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับรองสิทธิของชุมชน การรับรองกฎกติกาของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสันมะค่าเป็นโมเดลของลุ่มน้าอิงซึ่ง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนในต้าบล และเกิดแนวทางการจัดการร่วมกันที่ มีความยั่งยืน
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สัมภาษณ์ : ทองลี เประดา ประธานสภาเทศบาลต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๐.

๑๗๔

ปัจจัยหลักความส้าเร็จของสันมะค่าคือ ฝ่ายบริหารของท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจและเห็น
ความส้าคัญของการท้าข้อบัญญัติท้องถิ่น” 64
๓) การจัดงานเวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มน้าอิง (Ing Forum)
จากการที่ภาคประชาสังคมเข้มแข็งและเข้ามามีบทบาทส้าคั ญต่อการอนุรักษ์ในลุ่มน้าอิงมาก
ขึน ประการที่หนึ่ง คือ ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่มากในลุ่มน้าอิงทังด้านนิเวศ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สังคม ประการที่สอง การตื่นตัวของภาคประชาสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากพัฒนาการทางสังคมและการ
เมืองไทย ประการที่สาม “ความร่วมมือ” ทังภายในชุมชนและระหว่างชุมชน จนก่อเป็นภาคีความร่วมมือ
ที่มีบทบาทส้าคัญ เช่น สภาประชาชนลุ่มน้าอิง เครือข่ายแม่หญิงลุ่มน้า อิง เครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น
ประการที่สี่ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทัง องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ นักวิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน และประการที่ห้า สถานการณ์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มและส่งผลกระทบต่อคนลุ่มน้าอิงมากขึน
การด้าเนินงานหลายปีที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมได้มีข้อค้นพบส้าคัญหลายประการใน 6
หลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอย่างมี ส่วนร่วมและยั่งยืนในลุ่มน้าอิง ได้แก่ 1) ป่าชุ่มน้า
และแนวทางการจัดการ 2) บทบาทและความส้าคัญของแม่หญิงกับทรัพยากรลุ่มน้าอิง 3) แนวทางการ
จัดการน้าและสัตว์น้า เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลากับการอนุรักษ์สัตว์น้าโดยท้อ งถิ่น 4) ป่าชุมชนและความ
ยั่ งยื น โดยชุมชน 5) ข้อบั ญญัติท้องถิ่น กับ ทรั พยากรและการมีส่ ว นร่ว มของท้อ งถิ่น 6) บทบาทและ
ความส้าคัญของสื่อท้องถิ่น รวมทังแนวทางการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือเพื่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมขาติในลุ่มน้าอิง การจัดงานครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้าอิงอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึงข้อมูลและความรู้
และเพื่อให้เกิดผลเชิงนโยบายในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้าอิง
เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้าอิง จัดขึนในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ วัดศรีโคมค้า
อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการประชุมกลุ่มย่อยใน ๖ ประเด็น เพื่อจัดท้าข้อเสนอทางนโยบายของแต่ละ
ประเด็น ได้แก่ ๑) แม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ๒) ป่าชุมชนกับความยั่งยืนโดยท้องถิ่น ๓)
ความรู้เรื่องป่าชุ่มน้าลุ่มน้าอิงและแนวทางการจัดการ 4) แนวทางการจัดการน้าและสัตว์น้าอย่างมีส่วน
ร่วม 5) ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง และ 6) บทบาทของสื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่น โดยแต่ละ
ประเด็นได้มีข้อเสนอดังต่อไปนี
กลุ่ม ๑ แม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น้าอิง ข้อคิดเห็นเรื่องแม่ญิงกับทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่ มน้ าอิง “แม่”น้ าอิง มีความส้ า คั ญต่ อ พวกเราตลอดล้ า น้า อิ งทั งชายและหญิง อย่างไรก็ต ามภายใต้
ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนและธรรมชาติมีความแตกต่างระหว่างชายและหญิง เช่น ความเข้าใจ รับรู้
และผูกพันต่อธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนต่างกัน แม่ญิงเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับครอบครัวผ่าน
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สัมภาษณ์ : ไกรทอง เหง้าน้อย ผูป้ ระสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน , วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.

๑๗๕

อาหารที่ได้จากธรรมชาติอย่างเช่นพืชผักจากป่าและปูปลาจากแม่น้า ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูก
ท้าลายลงไปเรื่อยๆ เช่น กรณีป่าชุมชนบ้านบุญเรืองที่ภาครัฐจะยึดเอาไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่
ค้านึงถึงสิทธิชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติต้องอาศัยทังหญิงชายอย่างผสานกลมกลืนกันจะขาด
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
เพื่อให้เกิดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติอย่างครบรอบด้านและยั่งยื นในลุ่มน้าอิง เรา
แม่ญิงทังในพะเยาและเชียงรายที่ได้รวมกันขึนเป็น “เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้าอิง” จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อให้บรรลุผลผลส้าเร็จดังที่ได้ตังไว้ พร้อมกับได้มีข้อเสนอแนะต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือ
๑. การจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชายทังด้าน
บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ และผลกระทบที่เกิดขึน
๒. ต้องเคารพสิทธิและบทบาทหน้าที่ของของแม่ญิง
๓. มีการเสริมสร้างบทบาทแม่ญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึน เช่น จัดเวที
กลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างแม่ญิงกันเอง หรือกับภาคส่วนอื่นๆ และเวทีน้าเสนอข้อเท็จจริงต่อ
ผู้มีอ้านาจและสาธารณะชน
๔. ต้องเร่งสร้าง ฟื้นฟู รักษา และเผยแพร่ความรู้ของแม่ญิงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
โดยเฉพาะการเผยแพร่ต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่
๕. มีการฟื้นฟูฐานอาชีพของชุมชนที่พึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ เช่น ป่าครอบครัว
๖. ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรในลุ่มน้าอิง ที่ก้าลังเพิ่มมากขึนเรื่อยๆ
กลุม่ ๒ ป่าชุมชนกับความยัง่ ยืนโดยท้องถิ่น ข้อเสนอจากป่าชุมชน มีดังต่อไปนี
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต./อบจ.) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 1 มาดูแลเรื่องป่าชุมชนตามแนวทางนิเวศวัฒนธรรม
เช่น สืบชะตาป่า บวชป่า ปลูกป่า ส้ารวจแนวเขตป่า ดับไฟป่า แหล่งเรียนรู้ในการจัดการป่าชุมชน เป็นต้น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต./อบจ.) และหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนพัฒนาสู่งานวิจัยชาวบ้าน เพื่อน้าเสนอองค์ความรู้ท้องถิ่นในการจัดการ
ป่าชุมชนสู่การเผยแพร่และสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักของคนในสังคม
๓. ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรท้องถิ่น โดยการประสาน
แกนน้าแต่ละชุมชน จัดเวทีประชาคม เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจจากชุมชน
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต./อบจ.) ส่งเสริมให้เกิดการจัดท้าข้อบัญญัติใน
การจัดการทรัพยากรร่วมกันกับชุมชน โดยมีการก้าหนดเป้าหมาย แผนการจัดการทรัพยากร และมีกลไก
การประสานงานระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภาองค์กรชุมชน สภาประชาชนลุ่ม
น้าอิง
๕. กลไกความร่วมมือในระดับจังหวัดมีบทบาทหน้าที่ในสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อผืนป่า
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๖. หน่วยงานรัฐ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และ
ลุ่มน้า เพื่อเท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาที่เกิดขึนในปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๗. ส่งเสริมการปฏิบัติการในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนและภาคประชาสังคมอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อการเพิ่มพืนที่ป่าไม้ 40 % ตามนโยบายภาครัฐ
๘. สถาบันการศึกษาส่งเสริมความรู้ นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เกษตรทางเลือก
และพัฒนางานวิจัย รวมถึงการบูรณาการศาสนา วัฒนธรรม เชื่อมโยงความรู้การจัดการทรัพยากรกับ
ชุมชน
กลุม่ ๓ ความรูเ้ รื่องป่าชุม่ น้าในลุ่มนา้ อิงและแนวทางการจัดการ จากการศึกษาพืนที่ชุ่มน้าใน
ลุ่มน้าอิงตอนล่าง พบพืนที่ป่าชุ่มน้าทังหมด 17 แห่ง รวมพืนที่กว่า 8,590 ไร่ ป่าชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงถือได้
ว่าเป็นส่วนส้าคัญของระบบนิเวศลุ่มน้าอิงทังความหลากหลายทางชีวภาพ และการหาอยู่หากินของ
ชาวบ้านจากข้อค้นพบนีจึงท้าให้เห็นว่าพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง จึงมีข้อเสนอดังนี
๑. หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส้าคัญกับพืนที่ชุ่มน้า และ
สร้างแนวทางความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการพืนที่ชุ่มน้าอย่างสมดุลยั่งยืน
๒. จัดตังกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง
๓. มีการศึกษาเชิงวิชาการ เพื่อขอขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระหว่าง
ประเทศ (แรมซาร์ ไซต์) หรือเป็นพืนที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม 4 แนวทางการจัดการน้าและสัตว์น้าอย่างมีส่วนร่วม ด้วยความตระหนักในความส้าคัญ
ของทรัพยากรน้า และเพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ เป็นระบบ ป้องกันการบุกรุกท้าลายพืนที่
ลุ่มน้าต่างๆ ทางชุมชมลุ่มน้าอิงในจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย จึงได้มีข้อเสนอในการจัดการน้าโดย
ชุมชนท้องถิ่น ดังนี
๑. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ในการรักษาทรัพยากรน้า
๒. จัดท้าแผนแม่บทชุมชนเรื่องการจัดการน้าผลักดันเป็นแผนแม่บทฯ ระดับชาติ เพื่อให้เป็น
นโยบายสาธารณะด้านการจัดการน้าแห่งชาติในด้านการจัดการน้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการ
จัดการลุ่มน้าโดยชุมชน
๓. สร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้าในลุ่มน้าอิงและลุ่มน้าอื่นๆ แลกเปลี่ยน
และจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน
๔. ให้หน่วยงานราชการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ติดตามและก้ากับดูแลการใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรน้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๕. บูรณาการการท้างานด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อสร้างจิตส้านึกชุมชนและท้องถิ่น
กลุ่ม 5 ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง อาศัยการกระจายอ้านาจการปกครองสู่
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 66,67 และ 290 ที่รับรองสิทธิชุมชน
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สิทธิบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติการ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความชอบธรรมในการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการจัดการบนฐาน
ของความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น
จากการเสวนาในประเด็น“เส้นทางสู่สันมะค่าโมเดล” การจัดท้าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบ้านตนเอง ได้มีข้อเสนอแนวทางการจัดท้าข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มน้าอิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังต่อไปนี
๑. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ควรมีกฎหมายลูกที่รองรับสิทธิชุมชน สิทธิบุคคล และกระจายอ้านาจ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ เช่น การจัดการน้าโดยชุมชน โฉนดชุมชน เพื่อให้เกิด
ความชอบธรรมในการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๒. การปรับปรุงกฎหมาย ที่ให้อ้านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง
๓. ชุมชน ควรใช้ข้อมูลและต้นทุนที่มีในชุมชน เช่น การบริหารจัดการ การศึกษา ทรัพยากร
สุขภาพ จารีตประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ (ท้องที่ ท้องถิ่น ท้องทุ่ง
และส่วนราชการ)
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ ควรสร้าง
ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนกลุ่ม หรือเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้เห็นความส้าคัญ และประโยชน์ของ
การจัดท้าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่ม 6 บทบาทของสื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน หมายถึง พืนที่หรือช่องทางการรับส่ง
ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น และความรู้ในชุมชน อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขันพืนฐานของบุคคลในการ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์แห่งสื่อนันอย่างทั่วถึง เพื่อน้าไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ ทังด้าน
การศึกษา อาชีพ สุขภาพ วิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จากการท้างานของเครือข่ายสื่อชุมชน พบว่า สื่อชุมชนมีความจ้าเป็นต่อการพัฒนาชุม ชน
ท้องถิ่น และองค์กรในพืนที่ โดยเฉพาะการจัดระบบองค์ความรู้ และเครือข่ายต่างๆ การเสริมสร้างพลัง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการส่งต่อหรือติดตามนโยบายสาธารณะ ดังนัน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ในนาม “เครือข่ายสื่อชุมชนลุ่มน้าอิง” จึงขอเสนอให้
1. ให้มีคลังข้อมูลความรู้ชุมชน และคลังข้อมูลกลางของลุ่มน้าอิง เพื่ อสนับสนุนสื่อชุมชน
และสื่ออื่นๆน้าไปสร้างสรรค์ผลผลิตในรูปแบบและเนือหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน
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2. ให้มีการจัดตังเครือข่ายหรือกลุ่มสื่อชุมชนในพืนที่ลุ่มน้าอิง ประกอบด้วยเครือข่ายคนใน
พืนที่ เครือข่ายเด็กและเยาวชน สถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์
และท้ากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือในการการศึกษาวิจัยสื่อชุมชนในอนาคต
3. ให้เครือข่ายจัดท้าแผนสื่อชุมชน ลุ่มน้าอิง โดยมีเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ร่วมกัน
อย่างชัดเจนโดยมีองค์กรเข้ามาสนับสนุน ให้ชุมชนเป็นเจ้าของสื่อ ผลิตสื่อ โดยการกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่าย มีการก้าหนดวาระ หรือกิจกรรมที่สอดคล้อมกับประเด็นปัญหาชุมชน
4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวจัดสรรค์คลื่นความถี่หรือช่องทางที่จะออกอากาศแก่ประชาชนใน
ชุมชน ตามที่กฎหมายระบุ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ได้แก่ วิทยุชุมชน และทีวีชุมชน 65
ทังนี ข้อเสนอทางนโยบายทัง ๖ ประเด็นได้มีการลงนามเป็นปฏิญญา “ศรีโคมค้า” และยื่น
ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพี่อน้าข้อเสนอดังกล่าวไปสู่หน่วยงานในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากการด้าเนินงานเวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ได้มีการสรุปบทเรียน
การด้าเนินงาน ดังนี
๑) การประสานงานกับหน่วยงาน หากมีระยะเวลาในการประสานงาน อยากให้มีก้าหนดการ
ที่ชัดเจน เพื่อสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เนือหาสาระมีความเหมาะสม การหารือกันในห้องประชุมย่อยก่อนน้าเสนอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อยากเชิญชวนชาวบ้านหมู่บ้านละ 5-7 คน เข้ามาร่วมหารือด้วยเพื่อให้ทราบถึงปัญหาจริงๆ
๓) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดงาน ควรติดให้ป้ายกระจายมากขึนในจังหวัดพะเยา
และเชียงราย
๔) ควรมีการติดตามข้อเสนอจากงานอิงฟอรั่มจากส้านักงานทรัพากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัด และเทศบาล
๕) การท้าข้อเสนอปฏิญญาศรีโคมค้า ทางหน่วยงานหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายไม่ได้
เข้ามาร่วมด้วยปฏิญญานีอาจไม่ครอบคลุมในพืนที่ทางเชียงราย
ข้อเสนอในการจัดงาน ควรปรับรูปแบบการจัดงาน และการเปลี่ยนสถานที่จัดการ เช่น จัด
ประชุมสัญจรในชุมชนเป็นเจ้าภาพร่วม จัดงานในรูปแบบวัฒนธรรมพืนบ้าน การจัดการควรท้าแบบง่ายๆ
อาจเป็ น รู ป แบบข้ า วห่ อ ใบตองง่ า ยๆ เพื่ อ ประหยั ด งบประมาณ และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุมชน
นอกจากนี ควรให้ ห น่ ว ยงานต่างๆ และเทศบาล เข้ามาร่ว มเตรียมงาน วางแผนกิจกรรม ซึ่งจะท้าให้
เทศบาลมีบทบาทและอาจมีงบประมาณเข้าร่วมในการจัดงานด้วย 66
จากกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี
65

สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้าอิง วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ
วัดศรีโคมค้า ต้าบลเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. (เอกสารอัดส้าเนา).
66 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่าง
ยั่งยืน, สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ครังที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ
วลีกาญจน์รีสอร์ท อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, (เอกสารอัดส้าเนา).

๑๗๙

การพัฒนากลไกและพัฒนาศักยภาพ
สภาประชาชนลุม่ นา้ อิง
๑) ประชุมสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๒) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
๓) การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
๔) การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ผู้หญิง
๕) กองทุนสนับสนุนการด้าเนิน
โครงการในพืนที่

การพัฒนาพืน้ ที่รปู ธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
๑) ลุ่มน้าอิงตอนบน ศูนย์เรียนรู้
สมุนไพรป่าต้นน้ากว๊านพะเยา : บ้าน
ห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
๒) ลุ่มน้าอิงตอนกลาง นิเวศ
วัฒนธรรมอีสานกับการอนุรักษ์พันธุ์
ปลา: ชุมชนปางมดแดง ต้าบลอ่างทอง
อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา
๓) ลุ่มน้าอิงตอนล่าง วิจัยจาวบ้าน :
บ้านบุญเรืองกับการเคลื่อนไหวเพื่อ
ปกป้องป่าชุ่มน้า

กระบวนการพัฒนา
สภาประชาชน
ลุม่ นา้ อิง
การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนา้ อิง
๑) ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
การจัดการลุ่มน้าอิง
๒) การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการ
ฐานข้อมูล
แผนภูมทิ ี่ ๓
กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มนา้ อิง

การรณรงค์ทางนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายระดับท้องถิ่น
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนา้ อิง
๑) การขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าใน
ลุ่มน้าอิง
๒) การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓) การจัดงานเวทีประชาสังคม
เพื่อทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง

๑๘๐

จากแผนภูมิกระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิง สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิงในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ นันเป็นการด้าเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเอง เพื่อน้าความรู้และบทเรียนที่ได้ไปพัฒนา
กลุ่ม องค์กรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนาศักยภาพนัน จะเป็นทังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาประชาชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดู
งานเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับชุมชนต้นแบบในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม
บทบาทของผู้ ห ญิง ในชุมชนให้ เข้าไปมีส่ ว นร่ว มในกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการ
สนับสนุนในรูปแบบกองทุนสนับสนุนการด้าเนินโครงการในพืนที่
การพัฒนาพืนที่รูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ทังกรณีศึกษา ๓ ชุมชนในลุ่ม
น้าอิงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง แต่ละชุมชนมีกระบวนการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
แตกต่างกันตามลักษณะภูมินิเวศ ประสบการณ์การท้ากิจกรรม และสถานการณ์การพัฒนาจากภายนอกที่
เข้ามามีผลกระทบต่อชุมชน ด้าเนินงานภายใต้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อยกระดับเป็นชุ มชนต้น แบบ
เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ นอกจากนีในลุ่มน้าอิงยังมีชุมชนอื่นที่
สามารถเป็นต้นแบบในหลายด้าน ทังนีการพัฒนาพืนที่รูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ได้
ท้าให้สภาประชาชนลุ่ มน้ าอิงได้พัฒนาศักยภาพในการเรีย นรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by
Doing) ในการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การส้ารวจ การทดลอง การท้ากิจกรรมด้านอนุรักษ์ ซึ่ง
คนในชุมชนได้รับผลจากการพัฒนาพืนที่รูปธรรม รวมทังระบบนิเวศเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึน
การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง เป็น การใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาอธิบายความรู้ในทางวิชาการ และเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นส่งผลให้คุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนมีความเชื่อถือได้มากขึน เป็นการรักษาความเป็นเจ้าขององค์
ความรู้โดยชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศของ
ชุมชนดังกล่าวสามารถที่จะน้าไปใช้ในการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ การน้าเสนอต่อผู้ก้าหนด
นโยบาย เพื่อต่อรองในทางนโยบายของภาครัฐ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ได้
การรณรงค์ ด้ า นนโ ยบายระดั บ ช าติ แ ละนโ ยบายร ะดั บ ท้ องถิ่ น ในก ารจั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงนัน เป็นการด้าเนินงานที่มีเป้าหมายในการสร้างให้เกิดความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ทังภาครัฐ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในด้านนโยบายและกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์ ก รระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันการศึกษาในพืนที่เป็นองค์กรหนุนเสริมในด้านวิชาการ ข้อมูลและบุคลากร
รวมทังภาคประชาสังคมเป็นองค์กรหนุนเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบายร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
รูปธรรมการรณรงค์ด้านนโยบายที่ได้ด้าเนินงานคือ ๑) การผลักดันให้มีการขึนทะเบียนพืนที่
ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงให้มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ ของประเทศไทย เพื่อที่จะเป็นมาตรการ

๑๘๑

หนึ่งในทางกฎหมายที่จะปกป้องพืนที่ชุ่มน้าจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และการก้าหนดแนวทางการ
อนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ๒) การพัฒนาต้าบลต้นแบบในการจัดท้าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และ ๓) การจัดเวทีประชาสังคมเพื่อ
ทรัพยากรลุ่มน้าอิง เพื่อจัดท้าข้อเสนอทางนโยบายในประเด็นแม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ป่า
ชุมชนกับความยั่งยืนโดยท้องถิ่น ป่าชุ่มน้าลุ่มน้าอิง การจัดการน้าและสัตว์น้าอย่างมีส่วนร่วม ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง และสื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่น โดยมีการน้าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.3 แนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
ความอุดมสมบู ร ณ์ของทรัพยากรทังดิน น้า ป่า ที่รวมเป็นลุ่ มน้าอิงตลอดความยาว 260
กิโลเมตรที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยาและเชียงราย ไหลลงสู่แม่น้าโขง เชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศผืนเดียวกันกับ
แม่น้าโขง ได้หล่อเลียงคนในพืนที่มาอย่างยาวนานและประสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
พืนที่ เกิดเป็นความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติเชื่อมเป็นระบบการจัดการทรัพยากรที่หลากหลายตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการท้านา การประมงพืนบ้าน การเพาะปลูกและการพึ่งพิงป่า ปัจจุบัน ได้มีภัย
คุกคามที่เข้ามากระทบต่อความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของคนลุ่มน้าอิง จึงเกิดการร่วมแรง ร่วมใจและร่วมมือ
จากกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วยชายหญิงจากผู้น้าชุมชนและผู้น้าท้องถิ่นโดยรอบลุ่มน้าอิง และภาคประชา
สังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบของการจัดการป่าชุมชน การจัดการ
เหมืองฝาย การอนุรักษ์ป่าริมน้า พืนที่ชุ่มน้า และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา (วังสงวน)
จากการประชุม สัมมนาของเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในลุ่มน้าอิง ได้มี
ข้อเสนอการจัดการลุ่มน้าอิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน สมดุล
และเป็นธรรมของทุกภาคส่วน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนตามบริบทของภูมินิเวศวัฒนธรรมของแต่
ละท้องถิ่นในลุ่มน้าอิง ซึ่งมีความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ ทังป่าต้นน้า แม่น้า ล้าห้วย ป่าชุ่มน้า พืนที่
ชุ่มน้า รวมทังระบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ ดังนันเครือข่า ยภาค
ประชาชนและภาคประชาสังคมในลุ่มน้าอิง จึงมีข้อเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง
การจัดท้ายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รายละเอียดมีดังต่อไปนี
๔.๓.๑ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ นา้ อิง
ก. การจัดการลุ่มนา้ อิง และป่าต้นนา้ มีแนวทางการด้าเนินงานต่อไปนี
1) ฟื้นฟูป่าต้นน้า การอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้าให้กลับคืนมาสู่สมดุลอย่างยั่งยืนเหมาะสม
กับระบบนิเวศของแต่ละพืนที่
2) ผลักดันแนวคิดการจัดการน้าโดยชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นแผนแม่บทในการจัดการน้าแห่งชาติ
โดยการผสานแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศ การจัดการน้าแบบใหม่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้
เกิดการเข้าใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและองค์รวม
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3) ก้าหนดนโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการลุ่มน้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืน และเป็นองค์
รวมของระบบนิเวศในลุ่มน้าทังระบบ (ดิน น้า ป่า) ตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของลุ่มน้า และสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ฟื้นฟูแม่น้าให้กลับมาท้าหน้าที่ตามธรรมชาติ การแก้ไขปัญหารุกล้าพืนที่แม่น้าอิง การ
พัฒนาพืนที่ต้นน้าและกลางน้าด้วยการท้าพืนที่แก้มลิง และรักษาความสมบูรณ์ของพืนที่ต้นน้าเพื่ อชะลอ
น้าก่อนไหลลงสู่แหล่งน้า
5) จัดแบ่งพืนที่ (Zoning) ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท เช่น พืนที่
เกษตร แหล่งท่องเที่ยว แหล่งประมง เขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้อง
กับระบบนิเวศแล้ว ยังสามารถป้องกันน้าท่วมพืนที่ลุ่มน้าอิงตอนกลางได้อีกด้วย
6) กระจายอ้านาจและงบประมาณให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนระบบการจัดการน้า
โดยชุมชน รวมทังสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูป่าต้นน้าและระบบการจัดการน้าของชุมชนท้องถิ่น
และให้สิทธิและอ้านาจการจัดการน้าแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีกฎหมายรองรับ
7) ทบทวนนโยบายการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้
น้า และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ แบบพอเพียง ให้เกษตรกรปลูกพืชอายุสัน และเลือกปลูกพัน ธุ์พืช ที่
เหมาะสมกับสภาพพืนที่ เพื่อลดการบุกรุกพืนที่ป่า และลดปริมาณการใช้น้าในการท้าเกษตรกรรมนอกฤดู
8) บ้ า รุ ง รั ก ษาและพั ฒ นาศั ก ยภาพของแหล่ ง น้ า ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ส ามารถใช้ ง านอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ โดยให้ความส้าคัญกับการจัดการน้าที่ค้านึงถึงการจัดการป่าต้นน้า และพืนที่ชุ่มน้า
ข. การจัดการนา้ และทรัพยากรสัตว์นา้ มีแนวทางการด้าเนินงานต่อไปนี
๑) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาทรัพยากรน้า
2) เพิ่มพืนที่กักเก็บน้าตามล้าน้าสาขา ในแผนการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก ซึ่งจัดท้าโดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าได้โดยใช้งบประมาณเฉลี่ย
หมู่บ้านละประมาณ 3 ล้านบาท
3) กักเก็บน้าระดับต้าบล “หนึ่งต้าบลหนึ่งแหล่งกักเก็บน้า” โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชนโดยตรงในแต่ละพืนที่
๔) ให้หน่วยงานราชการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ติดตามและก้ากับดูแลการใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรน้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5) สนับสนุนการจัดการน้าระดับครัวเรือน และระดับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่
ฝายต้นน้า ฝายทดน้า ฝายกักเก็บน้า ขุดบ่อ หรือ สระน้าในไร่นา รวมทังอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบเหมือง
ฝายทีเ่ ป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น จะสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้าน และชุมชน อย่างเป็น
จริง และใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
๖) การจัดการน้าที่ค้านึงถึงพันธุ์ปลาและสัตว์น้า ซึ่งชุมชนได้จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของ
ชาวบ้านในลุ่มน้าอิงกว่า 62 ชุมชน
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๗) สร้ างเครื อข่ายชุมชนอนุรัก ษ์เ ขตรั ก ษาพันธุ์สั ตว์ น้าในลุ่ ม น้า อิง และลุ่ มน้าอื่นๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ค. การจัดการป่าชุมชน มีแนวทางการด้าเนินงานต่อไปนี
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรออกกฎหมายของท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 1 เพื่อหนุนเสริมการจัดการป่าชุมชนตาม
แนวทางนิเวศวัฒนธรรม เช่น สืบชะตาป่า บวชป่า ปลูกป่า ส้ารวจแนวเขตป่า ดับไฟป่า การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการป่าชุมชน เป็นต้น
๒) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และหน่ว ยงานภาครัฐ สนับสนุนให้ เกิดการพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลชุมชนพัฒนาสู่งานวิจัยชาวบ้าน เพื่อน้าเสนอองค์ความรู้ท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชนสู่การ
เผยแพร่และสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักของคนในสังคม
๓) ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรท้องถิ่น โดยการประสาน
แกนน้าแต่ละชุมชน จัดเวทีประชาคม เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจจากชุมชน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้เกิดการจัดท้าข้อบัญญัติในการจัดการ
ทรั พยากรร่ ว มกัน กับ ชุ มชน โดยมีการก้าหนดเป้าหมาย แผนการจัดการทรัพยากร และมีกลไกการ
ประสานงานระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภาองค์กรชุมชน สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๕) กลไกความร่ ว มมื อ ในระดั บ จั ง หวั ด มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าและติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ กิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรป่า
๖) หน่วยงานรัฐ ควรส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
และลุ่ ม น้ า เพื่ อ เท่ า ทั น สถานการณ์ แ ละแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ นในปั จ จุบั น ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๗) ส่งเสริมการปฏิบัติการในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนและภาคประชาสังคมอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อการเพิ่มพืนที่ป่าไม้ ร้อยละ 40 ตามนโยบายภาครัฐ
๘) สถาบันการศึกษา ควรส่งเสริมความรู้ นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรท้ องถิ่น เกษตร
ทางเลื อก และพัฒ นางานวิจั ย รวมถึงการบูรณาการศาสนา วัฒ นธรรม เชื่อมโยงความรู้การจัดการ
ทรัพยากรกับชุมชน
ง. การจัดการพืนทีช่ มุ่ นา้ มีแนวทางการด้าเนินงานต่อไปนี
1) หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความส้าคัญกับพืนที่ชุ่มน้า และ
สร้างแนวทางร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการพืนที่ชุ่มน้าอย่างสมดุลยั่งยืน
2) จัดตังกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ที่มาจาก
ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
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3) สนับสุนนให้สถาบันการศึกษาในพืนที่ ร่วมกับภาคประชาสังคม การศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ
ในประเด็นต่างๆ เพื่อผลักดันให้มีการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิง ตามอนุสัญญาพืนที่ชุ่มน้า (แรมซาร์
ไซด์) เพื่อให้พืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิงได้มีสถานะด้านการคุ้มครองตามกฎหมาย
๔.๓.๒ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ นา้ อิงอย่างบูรณาการ โดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมาเป็นหลักในการ
จั ด ท้ า ยุ ท ธศาสตร์ ควบคู่ กั บ การน้ า เป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals: SDGs) ทัง ๑๗ เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด้าเนินการ เพื่อน้าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระหว่างกันทังภายใน และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ และน้าเสนอ
ไปสู่ในระดับสาธารณะ นโยบาย และระดับสากล ที่น้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกั บการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ในกระบวนการจัดท้ายุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้าอิง อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ร่วมกับกองเลขานุการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เพื่อก้าหนดประเด็นในการ
จัดท้าร่างยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้าอิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หลังจากนันได้มีการจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ตังแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า เพื่อจัดท้ายุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้า
อิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากข้อสรุปได้ประเด็นของยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม รวมทังหมด ๑๒ เรื่อง โดยมีเนือหาดังต่อไปนี
๑) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการน้า ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการป่าต้นน้า ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการพืนที่ชุ่ม
น้า ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการที่ดินโดยชุมชน
๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้า
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
แม่ น้ า อิ ง -ลุ่ ม น้ า อิ ง มี พื นที่ 7,238 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 4,523,750 ไร่ ลั ก ษณะ
กายภาพของแม่น้า มีความยาว 260 กิโลเมตร จากป่าต้นน้ามีล้าห้วยแม่ใจ ไหลมาลงพืนที่รับน้าหนอง
เล็งทรายเชื่อมต่อจากหนองฮ่างในพืนที่อ้า เภอพาน จังหวัดเชียงราย อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไหลรวม
กับน้าแม่ ปืมรวมเป็นน้าแม่อิง ก่อนรวมกับล้าน้าอี ก ๑๐ สายในพืนที่รับน้ากว๊านพะเยา เป็นแม่น้าอิง
ตอนต้นในพืนที่จังหวัดพะเยา
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ท้ายกว๊านพะเยา แม่น้าอิงไหลผ่าน อ้าเภอเมือง ดอกค้าใต้ ภูกามยาว จุน เชียงค้า มีล้าห้วย
สาขาหลายสายไหลมาเติม ห้วยดอกค้าใต้ น้าจุน ห้วยข้าวก่้า ร่องแมต อ้าเภอจุน ไหลผ่านพืนที่ อ้าเภอป่า
แดด แม่น้าพุงไหลลงมาเติม เมื่อไหลเข้าสู่ พืนที่ อ้าเภอเทิง มีห้วยฮ่องแจ่ น้าลอย แม่น้าลาวล้าน้าสาชา
สายใหญ่ ต้นก้าเนิดอยู่ในบ้านน้ามิน อ้าเภอเชียงค้า มาบรรจบแม่น้าอิงบริเวณ สบลาว อ้าเภอเทิง ผ่านเข้า
เขต อ้าเภอพญาเม็งรายมีน้าแม่เปา-แม่ต๊ากไหลลงมาเติม ตลอดเส้นทางนับตังทางขึนไปทางทิศเหนือ ผ่าน
อ้าเภอขุนตาล ถึง พืนที่ อ้าเภอเชียงของ ไหลลงทางทิศเหนือคู่ขนานกับเทือเขาดอยยาวมีน้าจากล้าห้วย
ด้วยยาวรวมกับห้วยทางตะวันตกไหลลงมาเติมน้าในตอนปลายมากถึง 86 สาย ก่อนไหลลงแม่น้าโขง
การบริหารจัดการนา้ ลุ่มนา้ อิง พ.ศ.2482-ปัจจุบนั ตามนโยบายท้องถิน่ และรัฐส่วนกลาง
ก่อนปี พ.ศ.2482 พืนที่ลุ่มน้าอิงยังมีลักษณะตามธรรมชาติ การไหลมาเติมของน้าจากป่าต้น
น้ารอบกว๊านพะเยา นับเป็นปฐมบทของการพัฒนาในลุ่มน้าอิง คือการสร้างท้านบกันน้าแห่งแรก ผ่าน
มาแล้ว 78 ปี เป้าหมายในการพัฒนาในยุคนัน คือการจัดตังสถานีประมงน้าจืด ของกรมประมง โดยการ
เพิ่มปริมาณน้าในกว๊านพะเยา จากพืนที่รับน้าตามธรรมชาติซึ่งมีเนือที่ราว 1,000 กว่าไร่ เปลี่ยนสภาพ
เป็นอ่างเก็บน้าเพิ่มพืนที่เป็น 12,000 ไร่ ให้สามารถเพาะเลียงปลาน้าจืด พร้อมกับสร้างระบบประปา
เพื่อบริการประชาชน
กว๊าน ในความหมายของคนท้องถิ่นพะเยา หมายถึงแอ่งน้าที่กวาดเอาน้ามาจากล้าห้วยมารวม
ไว้ในอาณาบริเวณเดียวกันเป็นระบบนิเวศ ที่เป็นมีทังบวก-หนอง ดงไคร้นุ่น พรรณไม้น้าอื่นๆเป็นหย่อมๆ
ไม่ได้น้าผืนกว้างอย่างที่เห็นในปัจจุบัน เมื่อแอ่งรับน้าธรรมชาติมีน้าเพิ่มขึนจากการกันท้านบ ระบบนิเวศ
เดิมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ปลาในแม่น้าอิงไม่สามารถขึนไปวางไข่เหนือท้านบได้ดังเดิม ดงไคร้นุ่นจม
อยู่ได้น้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในน้าลึก รวมถึงพรรณไม้น้าอีกหลายชนิด
พ.ศ. 2534 ได้มีการปรับปรุงประตูระบายน้า พร้อมกับการสร้างบันไดปลาโจนรูปแบบใหม่
ของการสร้างเขื่อน ท้าให้ปริมาณน้าเพิ่มขยายเนือที่เป็น 15,000 ไร่ แต่ยังมีสิ่งที่ต้องควบคุมดูแลอีก
หลายเรื่องตามมา เช่น การระบาดของผักตบชวา สาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้าเงิน การลดจ้านวนชนิดของ
ปลาท้องถิ่น เหลือเพียงปลาเพาะเลียงเป็นหลัก
การบริหารจัดการนา้ โดยกรมชลประทาน
“หน้ าที่ ของกรมชลประทานคือ การจัดหาน้า แก้ไขปัญหาอุ ท กภัย และสร้างแหล่ งน้ า ให้
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน ทังรายครัวเรือน เมือง เพื่ อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม
และการเกษตรกรรมทังขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ” จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้า ฝายทดน้า
ประตูระบายน้า มีจ้านวนโครงการพัฒนาที่น่าสนใจระบุว่ามีเขื่อนในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่า ประเทศไทยมีเขื่อนโดยรวม ๔,๗๕๘ แห่ง แยกเป็นเขื่อน
ขนาดใหญ่ซึ่งมีความจุ ๑๐๐ ล้าน ลบม.ขึนไป ๓๓ แห่ง เขื่อนขนาดกลาง ๔๖๓ แห่ง เขื่อนขนาดเล็ ก
๔,๒๖๒ แห่ง ทั่วประเทศ ระบุปริมาณการรับน้า การเพิ่มพืนที่ชลประทาน ก้าลังการผลิตไฟฟ้า ฯลฯ แต่
ยั ง ขาดข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของเขื่ อ นว่ า มี ค วามสามารถในการเก็ บ กั ก น้ า ไ ด้ อ ย่ า งบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่

๑๘๖

ในลุ่มน้าอิงก็เช่นกัน มีการสร้างอ่างเก็บน้า พืนที่รับน้าธรรมชาติที่ เป็นพืนที่ชุ่มน้า ตามข้อมูล
ของกรมชลประทานว่าด้วยการบริหารจัดการน้า แยกออกเป็น สองจังหวัด ในพืนที่จังหวั ดพะเยา มีอ่าง
เก็บน้าขนาดเล็กระดับชุมชน และอ่างเก็บน้า แม่ใจ ความจุ ๓.๐๐ ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้าแม่ต้า ๗.๐๐
ล้าน ลบม. อ่างเก็บน้าน้าจุน ๙.๖๐ ลบ.ม. อ่างเก็บน้าน้าลาว ๑๙.๐๐ ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้าน้าญวน
๓๖.๐๐ ลบ.ม. รวมทังหมด ๓๔ แห่ง พืนทีร่ ับน้าจากล้าห้วยต้นน้าที่พัฒนา-ขุดลอก กว๊านพะเยา ๑๑,๐๐๐
ตร.กม พืนที่กว๊าน ๑๒,๘๓๐ ไร่ หนองเล็งทรายพืนที่รับน้า ๒๐๐ ตร.กม. พืนที่ ๕,๕๐๐ ไร่
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๒ กรมชลประทานได้เสนอให้ด้าเนินโครงการผันน้า กก-อิง-น่าน
เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพืนภาคกลาง โดยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบ
ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และจัดกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เกิดการเคลื่อนใหว
ของภาคประชาชน ด้วยเหตุผลว่าเป็นการผันน้าข้ามลุ่มน้าจะท้าให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้า จะเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทังในแม่น้า ภูเขาที่จะถูกเจาะเป็นอุโมงค์ผันน้าระหว่าง จ.เชียงราย-จ.น่าน ความ
ยาวโดยรวมราว ๒๐๐ ก.ม.ประกอบกับมูลค่าของการลงทุนเบืองต้นมากถึง ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท น้าไปสู่
การพิจารณาให้ชะลอโครงการถึงปัจจุบัน
แต่การพัฒนาในระดับท้องถิ่นก็ยังเกิดขึนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการขุดลอกหนองน้า ล้าน้า
สาขา และแม่น้าสายหลัก โดยกรมทรัพยากรน้า และกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากเป็นโครงการ
ขนาดเล็กจึงไม่มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อเท็จจริงในเบืองต้น ผลการด้าเนินการระยะแรก
คือการท้าลายระบบนิเวศชายฝั่ง ทังไม้ยืนต้น พรรณไม้น้า สูญเสียหาดดอน วังน้า เพราะแม่น้าที่ถูกขุด
ท้องน้าจะถูกปรับให้แบนราบ เป็นอุปสรรคในการวางไข่ของปลา สัตว์น้าชนิดอื่นๆ ส่งผลทบต่อเนื่องไปถึง
ชุมชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติซึ่งจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว
นอกจากนี ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าแห่งชาติ ขณะนีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.) คื อ ร่ า งกฎหมายการใช้ น้ า ในอนาคต ในบางสาระเพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วาม
เปลี่ยนแปลง เช่น มาตรา ๔ นิยามว่าน้าคือ น้าในบรรยากาศ น้าบนดิน น้าใต้ดิน น้าในทะเลอาณาเขต
“ทรัพยากรน้าสาธารณะ” รัฐมีอ้านาจในการพัฒนา เปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน้าและขยายพืนที่แหล่ง
น้าได้ แต่ถ้าเป็นการลดพืนที่หรือเพื่อให้เลิกเพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องด้าเนินการเพิกถอนสภาพตาม
ประมวลกฏหมายที่ดิน ก้าหนดให้หน่วยงานรัฐหรือ อปท. เป็นผู้รับผิด ชอบดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพยากร
น้าสาธารณะ ก้าหนดหลักเกณฑ์การเข่าใช้สอยตามเห็นสมควรได้ บุคคลกักเก็บได้เท่าที่จ้าเป็น โดยไม่เป็น
เหตุให้เกิดความเดือดร้อน หมวดที๔่ การจัดสรรน้า ได้แยกประเภทผู้ใช้น้าออกเป็นสามประเภท ประเภท
๑การใช้ น้ า เพื่ อ การด้ า รงชี พ การอุ ป โภคในครั ว เรื อ น การเกษตรหรื อ การเลี ยงสั ต ว์ เ พื่ อ ยั ง ชี พ การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการใช้น้าในปริมาณเล็กน้อย ออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการใช้น้าส้าหรับแต่ละลุ่มน้า ประเภท๒การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อการเกษตรหรือเลียง
สัตว์เพื่อการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา และกิจการอื่นๆ
อนุญาตโดยอธิบดีโดยความเห็นชอบของกรรมการลุ่ มน้า ประเภท ๓ การใช้ทรัพยากรน้าสาธารณะเพื่อ
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กิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้า หรือครอบคลุมพืนที่อย่าง
กว้างขวางอนุญาตโดยอธิบดีโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการน้าแห่งชาติ (กนช.)
ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อก้าหนดที่ต้องเรีย นรู้ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบอีก
หลายเรื่อง เช่น โครงสร้างองค์กรในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า ทังกรรมการน้าแห่งชาติ กรรมการ
ลุ่มน้า ฯลฯ จะมีอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้าในอนาคต การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรผู้ใช้
น้า พนักงานและเจ้าหน้าที่ และหมวด ๖ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้าสาธารณะ กล่าวถึงแหล่งต้น
น้าล้าธารสมควรสงวน เป็นพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
กรณีธรรมนูญกว๊านพะเยา ในส่วนของพืนที่ต้นน้า คือ กว๊านพะเยา ได้มีการพัฒนากฎกติกา
ร่ ว มของชุ ม ชนในรู ป แบบของกฎหมายเฉพาะพื นที่ ที่ เ รี ย กว่ า “ธรรมนู ญ กว๊ า นพะเยา” ผ่ า น
กระบวนการวิจัยเรื่อง การออกแบบธรรมนูญกว๊านพะเยาที่พึงปรารถนา โดยสถาบันปวงผญาพยาว และ
ภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นข้อตกลง
ร่วมกันของคนในชุมชนในการบริหารจัดการกว๊านพะเยา โดยมีหลักในการจัดท้าร่างธรรมนูญกว๊านพะเยา
คือ 1) หลักกฎหมายที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 2) หลักกติกาทางสังคมของชุมชนที่ยึดหลักความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3) หลักธรรมาภิบาล ที่ยึดหลักคุณธรรม ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการยกย่องเชิดชูผู้ท้าคุณประโยชน์แก่สังคม ทัง ๓ หลักการได้น้ามาออกแบบ
ร่างธรรมนูญกว๊านพะเยา โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญกว๊าน
พะเยา หมวดที่ 2 การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การฟื้นฟู และการพัฒนา หมวดที่ 3 ขอบเขตพืนที่การ
บังคับใช้ หมวดที่ 4 กลไกหรือองค์กรในการบริหารจัดการ และหมวดที่ 5 งบประมาณและกองทุน
ในการขยายผลการน้าร่างธรรมนูญกว๊านพะเยาไปปฏิบัติได้ น้าเสนอในเวทีสมัชชาสุข ภาพ
จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 ให้การรับรองเป็น 1 ใน 7 มติส้าคัญของจังหวัดพะเยา การขยายผลในเวที
ฮอมก้ากึดคนพะเยาร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง จังหวัดพะเยา การจัดตังศูนย์พัฒนาและบริหาร
จัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.) โดยเทศบาลเมืองพะเยา การแลกเปลี่ยนในเวที ๑ ทศวรรษเครือข่ายสร้าง
บ้านแปงเมือง จังหวัดพะเยา เป็นต้น รวมทังการท้าวิจัยเรื่องการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสาร
สาธารณะ (พะเยาทีวีชุมชน) ผ่านธรรมนูญกว๊านพะเยา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการ
สื่อสารสาธารณะ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสารสาธารณะผ่าน
ธรรมนูญกว๊านพะเยา เพื่อน้าไปสู่การแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา โดยให้บุคคลในชุมชนเป็นทังเครื่องมือและ
ช่องทางสื่อเพื่อเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองภาคพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม ร่างธรรมนูญกว๊านพะเยายังไม่ได้ถูกน้าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยการผลักดันจาก
ภาคประชาชน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องน้าร่างธรรมนูญกว๊านพะเยาไปปฏิบัติต่อไป
กรณี ก ารจั ด การน้ า ท้ า ยกว๊า นพะเยา ที่ มี ป ระตู ร ะบายน้ า จ้ า นวน ๑๔ แห่ ง อยู่ ภ ายใต้
โครงการปรับปรุงระบบชลประทานราษฎร์ลุ่มน้า อิง เป็นการศึกษาส่วนหนึ่งของโครงการ กก- อิง – น่าน
โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบโดยลักษณะของโครงการมีการลดจ้านวนฝายในลุ่มน้าอิงจาก 27
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ฝายให้เหลือ 14 ฝาย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ระบบชลประทานที่มีอยู่แล้วให้ มีประสิทธิภาพมากขึนในการพัฒนาแหล่งน้าให้กับท้องถิ่น ศึกษาแนวทาง
การจัดองค์กรผู้ใช้น้าให้เหมาะสม บรรเทาความเสียหายจากภาวะน้าท่วม ให้มีแหล่งน้าใช้ทังในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง
ลั ก ษณะโครงการเป็ น การปรั บ ปรุ ง ระบบชลประทานที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม คื อ ระบบฝายน้ า ล้ น
เปลี่ยนเป็นระบบประตูระบายน้า อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว ชาวบ้านที่อยู่ในพืนที่ ไม่มีส่วนร่วมตังแต่
เริ่มต้นโครงการฯ กระทบต่อระบบนิเวศ เช่น ปัญหาน้าท่วมล้นตลิ่ง ปัญหาการสะสมของดินตะกอน
รวมทังการลดลงของพันธุ์ปลาและสัตว์น้าด้วย ปัจจุบันฝายทัง ๑๔ แห่ง มีการบริหารจัดการโดยโครงการ
ชลประทานพะเยา ได้จัดตังคณะกรรมการบริหารจัดการน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน
ในส่วนของฝายแต่ละแห่งมีกลุ่มผู้ใช้น้าเป็นดูแล ทังนีการมีกลไกที่เป็นแบบรวมศูนย์ได้ท้าให้เกิดความ
ขัดแย้งในการใช้น้า และการแย่งชิงน้าจากกว๊านพะเยา โดยเฉพาะในฤดูแล้ งที่ชาวบ้านในพืนที่ราบลุ่ม
กว๊านพะเยา และลุ่มน้าอิงตอนกลางได้ขยายพืนที่ปลูกนาปรังกันมากขึน
(๓) ยุทธศาสตร์
ข้อมูลโดยรวมในด้านกายภาพ ระบบนิเวศ วิถีชี วิตวัฒนธรรม การพัฒนาจากโครงการของ
หน่วยงานรัฐ การมีส่วนร่วมทางนโยบายของประชาชนผ่านความเคลื่อนไหว และการสร้ างรูปธรรมด้าน
การอนุรักษ์ฯ ผ่านมาประมาณ ๒๕ ปี จากการด้าเนินกิจกรรมระดับท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสู่
การขยายเครือข่ายความร่วมมือ กระทั่งการก่อตังสภาประชาชนลุ่มน้าอิง การก้าหนดยุทธศาสตร์ลุ่มน้า จึง
มีความจ้าเป็นที่จะต้องหาแนวทางการพัฒนา ทังจากภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อ
แสวงหาจุดร่วมในการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าอิง ที่มีความสอดล้องกับระบบนิเวศและการพัฒนาแต่ละ
โซนในลุ่มน้าอิง ตังแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
๑) การบริหารจัดการน้าในกว๊านพะเยา และท้ายน้า (ประตูระบายน้า ๑๔ แห่ง) โดยการ
• พัฒนากลไกคณะกรรมการการบริหารจัดการน้า โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนที่มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ให้ เข้าไปมีสั ดส่ วนที่มากขึน ให้ มีกรรมการมาจาก ๑๔ ฝาย เข้ามาเป็น
คณะกรรมการ
• ทบทวนกฎหมาย และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้า เพื่อให้น้าไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริง
• ส่งเสริม สนับสนุนให้ตัวแทนของสภาประชาชนลุ่มน้าอิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้า
• ศึกษาวิจัยผลกระทบของการบริหารจัดการน้าที่ผ่านมา
• ศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่างๆ ในลุ่มน้าอิง ควรจะมี
โดยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากกว่านี และเผยแพร่ข้อมูลโดยการเปิดเวทีต่อสาธารณะ
• การจัดท้าระบบสารสนเทศในการจัดการน้าอย่างเป็นองค์รวม
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• การเปิดเผยข้อมูลด้านคุณภาพน้าที่มีการจัดท้าสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าโดยภาครัฐ
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
• ยุติโครงการพัฒนาขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่ มีโครงสร้างถาวร ที่จะกีดขวางทางไหล
ของน้าและการวางไข่ของพันธุ์ปลา
• ก้ า หนดมาตรการไม่ ใ ห้ มี ก ารจั ด ตั งโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ การเกษตรที่ ใช้
สารเคมีอย่างเข้มข้น หรือการทิงขยะบริเวณริมฝั่งแม่น้า ตามปฏิบัติตามมาตรการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒) การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าสาขาในลุ่มน้าอิง
• ส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณน้า คุณภาพน้าของแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิง
• จัดตังกลไกของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการลุ่มน้าย่อย
• ฟื้นฟูกลไกการจัดการน้าในการเกษตรโดยระบบเหมืองฝาย
• ก้าหนดมาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าสาขา
• ผลักดันให้มีธรรมนูญในการบริหารจัดการน้าของลุ่มน้าสาขา
๓) การจัดการพืนที่ชายฝั่งแม่น้าในลุ่มน้าสาขาในลุ่มน้าอิง
• อนุรักษ์ ฟื้นฟูพืนที่ชายฝั่งแม่น้า ให้มีความเป็นธรรมชาติ โดยการปลูกพืชท้องถิ่น เช่น
ไคร้น้า ไผ่ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งแม่น้า และเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้าอีกด้วย
• ก้าหนดโซนนิ่งการจัดการและการพัฒนาพืนที่ชายฝั่งแม่น้า
๔) การบูรณาการบริหารจัดการน้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• พัฒนาระบบฐานข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้าร่วมของทุกภาคส่วน
• จัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการน้า ภายใต้แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
• ผลักดันให้เกิดการจัดท้าข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุก
ต้าบล
๕) การบริหารจัดการน้าบริเวณป่าแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิง และปากแม่น้าโขง
• อนุรักษ์พืนที่ปากแม่น้า ความยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ให้เป็นพืนที่คุ้มครอง เพื่อให้
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพืนที่
• ก้าหนดการท้าเกษตรที่มีความเหมาะสม โดยไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร
• ผลักดันให้เกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าบริเวณป่าแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิง และปากแม่น้า
โขง โดยห้ามมิให้ท้าการประมงในบริเวณนันทุกชนิด
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๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการป่าต้นน้า
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
ลุ่มน้าอิงมีพืนที่ทังหมด 7,327.69 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
คือ จังหวัดพะเยาและเชียงราย มีทรัพยากรป่าไม้กว่า 4192 ตารางกิโลเมตร (โดยคิดจากพืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ) คิดเป็นพืนที่ร้อยละ 57.21 ของพืนที่ลุ่มน้าอิง พืนที่ป่าไม้ที่ปกคลุมอยู่ในปัจจุบันได้ถูกก้าหนด
และจ้าแนกประเภทของพืนที่ป่าไว้หลายรูปแบบ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่มีความแตกต่างกัน
และซับซ้อนในการด้าเนินการในอดีต ท้าให้มีการประกาศพืนที่อนุรักษ์ซ้อนทับกันหลายแห่ง ดังนันพืนที่
บริเวณเดียวกันอาจมีหลายสถานภาพ เช่น พืนที่บริเวณหนึ่งอาจมีสถานภาพเป็นพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และพืนที่อุทยานแห่งชาติซ้อนทับกันอยู่ เป็นต้น
นอกจากนีพืนที่ชุมชนหลายหมู่บ้านมีพืนที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ และหรือ เขต
อุทยานแห่งชาติ ท้าให้คนในชุมชนขาดสิทธิในการจัดการที่ดินท้า กิน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในพืนที่
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิ
ในพืนที่ลุ่มน้าอิงมีพืนที่อนุรักษ์ ได้แก่ พืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจ้านวน 34 แห่ง พืนที่อุทยาน
แห่งชาติ 4 แห่ง พืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง และมีป่าชุมชนที่มีการ
จัดการโดยชุมชนและได้รับการขึนทะเบียนเป็นพืนที่ป่าชุมชนมีทังหมด 263 แห่ง ซึ่งรวมมีพืนที่ป่าชุมชน
ทังหมด 17,000 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของพืนที่ลุ่มน้าอิงนอกจากนียังมีพืนที่
ชุ่มน้าที่จัดการโดยชุมชน 19 แห่ง ซึ่งเป็นพืนที่ นสล. และหลายพืนที่เป็นพืนที่ป่าที่สมบูรณ์
จากนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จและการส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ท้าให้พืนที่ป่าถูกบุกรุกจากการขยายพื นที่เกษตรกรรม เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด) ที่
เป็นส่งเสริมจากนโยบายภาครัฐก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีการขยายพืนที่การเกษตรเข้าไปในพืนที่ป่า การถือ
ครองที่ดินโดยนายทุนเพื่อท้าเกษตรเชิงเดี่ยวท้าให้มีการขยายพืนที่เป็นวงกว้าง นอกจากนีพืนที่ในลุ่มน้าอิง
ถูกประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท้าให้พืนที่ป่าถูกท้าลายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืนฐานทางเศรษฐกิจ ทั งถนน ระบบชลประทาน ไฟฟ้า ประตูน้าขนาดใหญ่ และพืนที่จัดตังโรงงาน
อุตสาหกรรม พื นที่เป้ าหมายในการจัดตังเป็นพืนที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่ งในลุ่ มน้าอิงเป็ นพืนที่ป่าที่
สมบูรณ์ มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยชุมชนมายาวนาน ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ์การใช้
ประโยชน์พืนที่ของชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นใช้อ้านาจยึดคืนพืนที่โดยไม่รับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยินยอมจากชาวบ้าน ส่งผลกระทบต่อพืนที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษามา
เป็นเวลานานที่จะต้องถูกบุ กรุกเพื่อน้าไปเป็นพืนที่ด้าเนินการตามโครงการ ตามนโยบายภาครัฐส่ ว น
ท้องถิ่น
เมื่อรัฐบาลต้องการเพิ่มพืนที่ป่าปกคลุมให้มากถึง 40% ของพืนที่ หรือ ประมาณ 128.41
ล้านไร่ แบ่งเป็นพืนที่ป่าเพื่อการอนุรั กษ์ร้อยละ 25 และพืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 เพื่อแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดิน และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในพืนที่ลุ่มน้าอิงมีการเตรียมประกาศ
พืนที่อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่และการผนวกป่าสงวนแห่งชาติเข้าเป็นพืนที่อุทยาน ซึ่งชุมชนหลายพืนที่มี
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ข้อกังวลถึงสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่า รวมถึงการไม่เข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่แตกแต่ง
ในแต่ละพืนที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมา
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณานโยบายในการพัฒนาในพืนที่พบว่า มีความย้อนแย้งของความ
ต้องการเพิ่มพืนที่ป่ากับการพัฒนาประเทศสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืนฐานส่งผลต่อการท้าลายระบบนิเวศ ท้าลายพืนที่ป่าในลุ่มน้าอิง
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
ป่าชุมชน (Community Forest) เป็นปฏิบัติการหนึ่งของการจัดการลุ่มน้า เป็นวิถีปฏิบัติและ
เป็นการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้าทางสังคมของคนในชุมชนจากการถูกแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางหนึ่งใน
การรักษาพืนที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุลย์ เนื่องจากป่าชุมชน
เป็นกลไกที่ส้าคัญทีเ่ ป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์
เพิ่มขึน
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากป่ายังมีข้อจ้ากัด ในสังคมไทยยังไม่มี
กฎหมายมารองรั บ สิ ท ธิ ข องชาวบ้ า นในการจั ด การป่ า ป่ า ชุ ม ชนถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ในการ
“อนุรักษ์” มากกว่าการเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทังนี
ชาวบ้านที่มีการจัดการป่าชุมชนมักได้รับอนุญาติให้ใช้ประโยชน์เพียงการเก็บหา “ของป่า” เพื่อการยังชีพ
และใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเท่านัน ซึ่งทรัพยากรเหล่านีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่สูงนัก ในขณะที่ทรัพยากร
ในป่าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น เนือไม้และไม้ส้าหรับการก่อสร้าง มัก ถูกกีดกันและหวงห้ามเป็น
สมบัติของชาติ รัฐมอบพืนที่ป่าให้ชาวบ้านดูแลในรูปแบบ “ป่าชุมชน” เพื่อให้ชุมชนเกิดจิตส้านึกในการ
ควบคุมและจัดการทรัพยากรเป็นหน้าที่ของคนในชุมขน แต่ในขณะเดียวกันรัฐไม่เคยมอบอ้านาจการ
ตัดสินใจส้าหรับการจัดการและจัดสรรทรัพยากรให้ กับชุมชน อ้านาจในการจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่
แท้จริงยังคงรวมอยู่ที่ส่วนกลางโดยมีกรมป่าไม้เป็นผู้บริหารจัดการอ้านาจ
สมัยก่อนลุ่มน้าอิงมีการตัดไม้ท้าลายป่าที่เกิดจากการสัมปทานป่าไม้ การท้าถ่านไม้ การตัดไม้
ใช้สอย และการเพิ่มพืนที่การเกษตร ท้าให้สภาพป่าเสื่อมโทรม เกิดวิกฤตภัยแล้ ง และเกิดปัญหาการแย่ง
ใช้น้า ท้าให้หลายชุมชนเกิดความตระหนักและเกิดเครือข่ายป่าต้นน้า เป็นการรวมตัวของหลายชุมชนเพื่อ
การฟื้นฟูป่าที่เป็นแหล่งกักเก็บน้า ท้าให้ป่าชุมชนมีสภาพอุดมสมบูรณ์มากขึน ผลผลิตเพิ่มมากขึนกว่าเดิม
โดยละหมู่บ้านก็จะมีการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ของตัวเองด้วย อีกทังได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐในพืนที่ที่ให้ความส้าคัญเกี่ยวกับป่าชุมชน ปัจจุบันเครือข่ายป่าชุมชนขาดการท้ากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้เครือข่ายเริ่มห่างหาย ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนสถานการณ์องค์ความรู้ให้แก่กัน ต่างคน
ต่างท้า พลังและกลไกในการขับเคลื่อนทางนโยบายป่าไม้ลดลง แต่การด้าเนินงานจัดการในรูปแบบของป่า
ชุมชน ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในแต่ละพืนที่ ยกตัวอย่างเช่น
ป่าชุมชนบ้านต๋อมดง ต้าบลบ้านต๋อม อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา บ้านต๋อมดง มีพื้นที่โดยรวม
ประมาณ 2,536 ไร่ แบ่งออกเป็น พืนที่เกษตรกรรม 1242 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 898 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่
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ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า แม่ ต๊ า และป่ า แม่ น าเรื อ (เป็ น ป่ า ชุ ม ชน 717 ไร่ ) พื้ น ที่ เ บ็ ด เตล็ ด 200 ไร่
พื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้าง 188 ไร่ และพื้นที่น้๊า 3 ไร่ มีป่าชุมชนอยู่บนดอยในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ต๊าและป่าแม่นาเรือ มีพื้นที่ 717 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน พื้นที่เนินจะมีสภาพ
ดินเป็นดินตะกอนเศษหินเชิงเขา กรวด ทรายและลูกรัง ลักษณะพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตก ไปทางทิศ
ตะวันออก ที่ตั้งชุมชนมีความสูงจากระดับน้๊าทะเลประมาณ 406-440 เมตร ส่วนทางทิศใต้ของชุมชน
มีห้วยแม่ต๋อมไหลผ่านเกิดเป็นที่ราบลุ่มล๊าห้วย สภาพดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะต่อการท๊านา และการ
เพาะปลูกในเขตพื้นที่มีอ่างเก็บน้๊าแม่ต๋อม ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของชุมชน
การจัดการป่าชุมชน มีองค์ประกอบที่ส๊าคัญคือ มีแผนกิจกรรมการจัดการป่า มีกฎระเบียบ
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้บรรุลเป้าหมาย คนในชุมชนร่วมกันฟื้นฟูป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม มีการดู แลรักษาป่า
ที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่ง และคนในชุมชนสามารถพึ่งพิงใช้ประโยชน์จากป่าจนถึงลูกหลานสืบไป
กลไกในการบริหารจัดการป่าชุมชน มีการจัดตั้งองค์กรในการบริหารจัดการป่าชุมชน คือ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป่ า ชุ ม ช น เ ป็ น ก ล ไ ก ใ น ก า ร ด๊ า เ นิ น ง า น ขั บ เ ค ลื่ อ น กิ จ ก ร ร ม จั ด ก า ร ป่ า
มี ก า ร ตั้ ง ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ป่ า ชุ ม ช น เ พื่ อ เ ป็ น ก ร อ บ ใ น ก า ร ดู แ ล จั ด ก า ร ป่ า ชุ ม ช น
โดยกฎระเบี ย บมี ก ารร่ างโดยคณะกรรมการป่าชุ มชน และเข้าสู่ ที่ประชุ ม หมู่บ้านเพื่อลงมติร องรั บ
และประกาศใช้ในชุมชน
ผลจากการดูแลรักษาป่าชุมชน เมื่อป่าสมบูรณ์เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนใน
ชุมชน เป็นแหล่งซับน้ากักเก็บไว้ในดิน ให้ความชุ่มชืนแก่พืนที่และเป็น แหล่งต้นน้าที่ไหลเติมน้ากว๊าน
พะเยา และแหล่งน้าใช้ในชุมชนป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของคนในชุมชน การที่คนใน
ชุมชนมีการจัดการทรัพยกรธรรมชาติร่วมกัน ทุกคนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรใน
ท้องถิ่น มีการเคารพกฎกติการ่วมกัน ท้าให้ป่าไม้และแหล่งน้าฟื้นคื น น้าความอุดมสมบูรณ์ของพืชและ
สัตว์กลับคืนมา เป็นแหล่งอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ที่ไม่ต้องเสียเงินและปลอดสารเคมี เช่น เห็ด หน่อไม้
พืชอาหารและสมุนไพร เป็นต้น ผลผลิตที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดห้า (เห็ดตับเต่า)
เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) เห็ดแดง เห็ดระโงก หน่อไม้รวก หน่อไม้ซาง แมงมัน น้๊าผึ้ง ตัวต่อ รวมทัง แหล่งไม้ใช้
สอยของคนในชุมชน วิถีชีวิตของชุมชนบ้านต๋อมดง ยังมีการใช้ฟื้นในการก่อไฟหุงต้ม ป่าชุมชนเป็นแหล่ง
ไม้ฟืนที่หาได้ง่ายสะดวก เนื่องจากอยู่ใกล้กับชุมชน
ป่าชุมชนบ้านน้าแพร่ ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาน จังหวัดเชียงราย . ป่าดอยยาว เป็นป่าต้น
น้าที่เป็นแหล่งหาอาหารและแหล่งน้าประปาหลักของหมู่บ้าน แบ่งลักษณะพืนที่ออกเป็นดอยหรือภูเขาที่
ชาวบ้านตังชื่อขึนเอง ได้แก่ ดอยม่อนเคียนโตน ดอยแก้เสือ ดอยห้วยก้างปลา และดอยห้วยป่านา ในอดีต
มีไม้สักเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะไม้สักทอง แต่ทางราชการได้สัมปทานไม้ให้กับฝรั่งเศสประมาณปี พ.ศ.
2521-2527 แล้วน้าไม้ล่องไปตามแม่น้าอิง ลงสู่แม่น้าโขง โดยมีล้าห้วยที่ส้าคัญ ได้แก่ ห้วยน้าแพร่ และ
ห้วยดูกงู ที่มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาดอยยาวไหลผ่านหมู่บ้าน ล้าห้วยดังกล่าว มีความส้าคัญต่อวิถีชุมชนที่
ใช้น้ามาท้าระบบประปาภูเขาร่วมกันทัง 3 หมู่บ้าน
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บ้านน้าแพร่อยู่ในเขตพืนที่ลุ่มน้าอิงตอนปลาย คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท้าการเกษตร
พืนที่ตังอยู่ ที่ร าบระหว่างเทือกเขาดอยยาวและมีแม่น้าอิงไหลผ่านวิ ถีชุมชนจึงพึ่งพาอาศัยความอุดม
สมบูรณ์ของทรั พยากรธรรมชาติมาตังแต่ อดีตก่อตังหมู่บ้าน เมื่อระยะเวลาผ่านไปจ้านวนประชากร
เพิ่มขึน จนส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึน ช่วงปีพ.ศ.2517-2521 ป่าในบริเวณเทือกเขาดอยยาวได้
มีการสัมปทานตัดไม้ การขุดเหมืองท้าแร่ และการบุกรุกพืนที่ป่าเพื่อท้าไร่ข้าวโพด ส่งผลท้าให้ป่าเกิดความ
เสื่อมโทรม ล้าห้วยน้าแพร่แห้งลง เกิดวิกฤติภัยแล้ง ส่งผลให้น้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนใน
ชุมชน และไม่มีน้ าไหลลงไปในแม่น้าอิง ท้าให้ ปริมาณน้าอิงมีน้อยไม่เพียงพอต่อการท้านา ซึ่งส่ งผล
เชื่อมโยงเป็ นระบบและกระทบต่อวิถีคนในชุมชน รวมทังขาดแคลนน้าประปาภูเขาส้ าหรับใช้ในการ
อุปโภคในครัวเรือน
สถานการณ์ดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของคนในชุมชนให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
โดยแกนน้าในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึน มีการวางแผนจัดท้าเป็นป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่น เมื่อปีพ.ศ. 2529 โดยการท้าประชาคมและแจ้งกับหน่วยงานของป่าไม้ อ้าเภอขุนตาลให้ เป็นเขต
ป่าชุมชน แต่ชาวบ้านยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ แม้แต่การตัดไม้เพื่อสร้างบ้านเรือนโดยแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อ
ขออนุญาตตัดไม้ก่อน และมีกฎระเบียบควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่าโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านท้า
หน้าที่ดูแลรักษาป่าร่วมกัน และท้าการย้ายพืนที่ท้าเกษตรที่อยู่บนดอยยาว ลงมายังที่ราบของแม่น้าอิงซึ่ง
เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแบ่งปันให้คนในหมู่บ้านเป็นพืนที่ท้ากินหน้าหมู่ โดยเก็บค่าเช่า และน้าเงินมา
พัฒนาหรือใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้าน ท้าให้ป่าชุมชนบ้ านน้าแพร่เป็นต้นแบบในการท้าป่าชุมชนให้กับ
หมู่บ้านต่างๆ ในอ้าเภอขุนตาลหลายแห่ง และมี การบวชป่าเพื่อรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานต่อไปในภายภาค
หน้า
ผลจากการดูแลรักษาป่าต้นน้าให้ฟื้นคืน ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ ท้าให้ล้าห้วยมีน้า
ไหลตลอดปี แต่ละครัวเรือนมีน้าประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภคในราคาที่ถูก อีกทังคนในชุมชนมีอาหารจาก
ป่าในการบริโภคตลอดทังปี เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักป่า ผลไม้ป่า แมลงชนิดต่างๆ เป็นการลดรายจ่าย ส่วนที่
เหลือกินได้น้ามาจ้าหน่ายในชุมชนอีกด้วย
(๓) ยุทธศาสตร์
๑) ปกป้องรักษาพืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่อย่างยั่ งยืน โดยการ
• ส่งเสริมสร้างมาตรการปกป้องพืนที่ป่า เช่น การตังกฎระเบียบ คณะกรรมการดูแล
ป่า การป้องกันไฟป่า ป้องกันการตัดไม้ และการล่าสัตว์ป่า
• การสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์พืนที่ป่าให้กับชุมชน และเยาวชนในหมู่บ้าน
• ส่งเสริมการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตและรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์
๒) ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มพืนที่
ป่านอกเขตอนุรักษ์
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• การเพิ่มพืนที่ป่าปกคลุมของประเทศกว่า 40% นัน ควรส่งเสริมให้มีการก้าหนด
ความหมายของพืนที่ป่าปกคลุม ให้นับรวมพืนที่การปลูกป่าในพืนที่มีเอกสารสิทธิ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้มี
สถานะเป็นป่าอีกประเภทหนึ่ง
• ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูป่าในพืนที่ป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุก
• ส่งเสริมให้ชุมชนมีไม้ใช้สอยอย่างพอเพียง และยกระดับกิจการการปลูกป่า
ครอบครัว สวนป่าขนาดกลางให้ตอบสนองระบบนิเวศมากขึน และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรอย่าง
เป็นรูปธรรม
๓) บูรณาการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการป่ารูปแบบของเครือข่าย
ป่าชุมชน
• จัดขบวนองค์กรเครือข่ายป่าชุมชนให้มีความชัดเจน เข้มแข็งมากขึน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร และสามารถเจรจาต่อรองทางการเมืองให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน
• การฟื้นขบวนเครือข่ายป่าชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
• การขยายกลุ่มแนวร่วมให้ชัดเจนมากขึน โดยมีการขยายการท้างานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค รวมทังกลุ่มองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มนักวิชาการ ที่พร้อมเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน รวมถึงกลุ่มภาคีภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ
ทางสังคม ที่สามารถสนับสนุนทุนทรัพย์ องค์ความรู้ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงการเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตที่ใช้พืนที่น้อยลงแต่ได้ผลผลิตที่มากขึน
• ส่งเสริมให้มีการท้าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment -EIA) ทังจากโครงการทังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
กลไกการท้าประชาคมในพืนที่
• สร้างกลไก การติดตามข่าวสาร ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔) สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร รวมถึงระบบฐานข้อมูล ซึ่งมี
ความส้าคัญต่อการจัดการพืนที่
• ส่งเสริมการท้าข้อมูลฐานทรัพยากรในแต่ละชุมชน ทังข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ทังพืช-สัตว์) องค์ความรู้ท้องถิ่น รวมถึงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาก้าหนดขอบเขต
การท้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่รายแปลง เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย
นักวิชาการ รวมถึง ศูนย์ระบบสารสนเทศทางอวกาศ (Gistda) เพื่อให้เกิดการรับรองทางวิชาการมากขึน
• ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในพืนที่ทังจากนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ
รวมถึงงานวิจัยไทบ้าน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการจัดการทรัพยากร
• ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรและเพิ่มศักยภาพคนในชุมชนให้
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มีองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร เช่น องค์ความรู้ในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การจัดการไฟป่า การ
ปลูกป่าระหว่างการปลูกไม้เศรษฐกิจกับสวนป่าที่มีความหลากหลายชนิด สามารถเพิ่มพืนที่สีเขียวและ
สร้างรายได้ในพืนที่เดียวกันได้ เป็นต้น
๕) ส่งเสริมด้านอาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน
• ส่งเสริมให้ชุมชนเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่ใช้พืนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตที่มากขึน
• การยกระดับองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน รวมถึงการสร้างกลไก
ตลาดให้ชุมชน
• ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเรียนรู้ระบบนิเวศป่า เพื่อให้เกิดการสร้าง
รายได้และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่วงกว้าง
๖) จัดท้านโยบายสาธารณะภาคประชาชน หรือการท้าเทศบัญญัติในการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ส่งเสริมการจัดท้านโยบายสาธารณะภาคประชาชน หรือการท้าเทศบัญญัติท้องถิ่นใน
การจั ด การทรั พ ยากร เพื่ อ เป็ น ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การ
ทรัพยากรป่าชุมชน
๗) ผลักดันให้มีกฎหมายที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และสิทธิชุมชน น้าไปสู่
การสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน
• ปรับแก้กฎหมายด้านทรัพยากรป่าไม้ที่มีความล้าสมัย เช่น พรบ.อุทยานแห่งชาติ พรบ.
ป่าสงวนแห่งชาติ
• ส่งเสริมให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิด
การกระจายอ้านาจและระบบการจัดการร่วมกันหลายฝ่าย ถ่ว งดุล ที่เหมาะสม เช่น พ.ร.บ.ป่าชุมชน
พ.ร.บ.ธนาคารต้นไม้ เป็นต้น
• ส่งเสริมให้มีตัวแทนจากภาคประชาสังคมอยู่ในกลไกการตัดสินใจในระดับนโยบาย
๘) ผลักดันให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน มีสิทธิในการดูแล การจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยัง่ ยืน บนพืนฐานขององค์ความรูภ้ มู ิปญ
ั ญาท้องถิ่น โดยผสมผสาน
กับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
• ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้ท้ากิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน โดยการสืบ
สานองค์ความรู้ภูมิปัญญา ความเชื่อของท้องถิ่น เช่น เลียงผีขุนน้า บวชป่า สืบชะตาแม่น้า สลากภัตขุนน้า
เป็นต้น
• ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้ท้ากิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน โดยการน้า
ความรู้สมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าชุมชน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การ
ส้ารวจการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

๑๙๖

๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพืนที่ชุ่มน้า
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
ลุ่มน้าอิงมีพืนที่ทงหมด
ั
7,327.69 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
คือจังหวัดพะเยาและเชียงราย มีแม่น้าสายส้าคัญไหลผ่านคือ แม่น้าอิง แม่น้าอิงเป็นลุ่มน้าสาขาของแม่น้า
โขง แม่น้าอิงเป็นแม่น้าสายหลักที่มีต้นน้ามาจากดอยหลวงหรือเทือกเขาผีปันน้าจากป่าต้นน้า 12 ล้าห้วย
ไหลผ่านที่ราบน้อยใหญ่ที่เป็นชุมชนและพืนที่การเกษตร ตังแต่อ้าเภอแม่ใจ อ้าเภอเมืองพะเยา อ้าเภอ
ดอกค้าใต้ อ้าเภอภูกามยาว อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา อ้าเภอป่าแดด อ้าเภอพญาเม็งราย อ้าเภอเทิง
อ้าเภอขุนตาล แล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่บ้านปากอิง ต้าบลศรีดอนชัย อ้า เภอเชียงของ จังหวัดเชี ยงราย
รวมความยาวทังหมดประมาณ 260 กิโลเมตร ตลอดความยาวของแม่น้าอิงมี ป่าริมน้าอิง เป็นพืนที่ชุ่มน้า
แบบหนึ่งตามนิยามความหมายของพืนที่ชุ่มน้า พบพืนที่ชุ่มน้าน้อยใหญ่มากมาย ซึ่งเป็นพืนที่ชุ่มน้าที่ได้ถูก
ขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติ ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย และพืนที่ชุ่มน้าในระดับ
ท้องถิ่นประมาณ 400 แห่ง
ลุ่มน้าอิงตอนล่าง พบป่าริมน้าอิงอยู่ตลอดล้าน้า เป็นพืนที่ชุ่มน้าประเภทหนึ่ง เป็นป่าที่น้า
สามารถท่วมถึง มีพืชเด่นที่สามารถอยู่ในน้าท่วมหลากได้เป็นเวลานาน เช่น ต้นชุมแสง มะเคาะ ข่อย พืช
เถาวัลย์ และพืชเฉพาะถิ่น ต้นไม้และพรรณพืชในพืนที่มีการปรับตัวต่อสภาพน้าท่วมและทนต่อน้าขังได้
ยาวนาน ป่าชุ่มน้าเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาที่ส้าคัญในช่วงน้าหลาก ปลาจากแม่น้าโขง และในแม่น้าอิงจะ
ขึนมาวางไข่และอาศัยเป็นแหล่งอนุบาลปลาขนาดเล็ ก ช่วงน้าลดป่าชุ่มน้า เต็มไปด้วยระบบนิเวศย่อย
กระจายอยู่ในพืนที่ป่าและมีพืชหลายชนิดทังที่เป็นพืชสมุนไพรและพืชผักกินได้
ป่าริมน้าอิงยังเป็นพืนที่ส้าคัญต่อสัตว์ป่า เพราะเป็นระบบนิเวศรอยต่อของระบบนิเวศป่าบก
และระบบนิเวศน้าอิง ดังนันระบบนิเวศป่าชุ่มน้า นับว่ามีความส้าคัญมาก นอกจากนีระบบนิเวศป่าชุ่มน้า
ยังเป็นแหล่งส้าคัญในแง่ของการเป็นที่รองรับนกอพยพต่างถิ่นที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาว โดยสรุปคุณค่า
ความส้าคัญของพืนที่ป่าชุ่มน้ามีความส้าคัญในแง่ระบบนิเวศเฉพาะ อย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ 1) เป็น
พืนที่เพาะพันธุ์ปลา สั ตว์น้าที่ส้าคัญของแม่น้า อิง แม่น้าโขง 2) เป็นพืนที่แก้มลิงตามธรรมชาติที่รองรับ
ปริมาณน้าในพืนที่ลุ่มน้าอิงช่วงน้าหลากและเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 3) เป็นพืนที่ที่สัตว์ป่าจากบนดอย และ
ป่าบกลงมาใช้ประโยชน์ 4) เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของพันธุ์พืช สัตว์ พันธุก รรมพืชอาหาร
และยาสมุนไพรที่ส้าคัญของลุ่มน้าอิง และ 5) เป็นแหล่งรองรับการอพยพของนกอพยพช่วงฤดูหนาว
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบืองต้นพบป่าริมน้าอิงทัง 17 แห่ง รวมเนือที่ประมาณ 8,590
ไร่ ตามเอกสารหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง (นสล.) ในพืนที่ลุ่มน้าอิงตอนล่าง ตังแต่อ้าเภอเทิง ถึงอ้าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย นอกจากนันยังมีพืนที่ชุ่มน้าอีกหลายแห่งที่ยังไม่มีการส้ารวจ และข้อมูล ที่
ชัดเจน จากข้อเสนองานอิงฟอร์รั่ม : เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้าอิง วันที่ 22 มีนาคม 256๐ ณ
สถาบันปวงผญาพยาว วัดศรีโคมค้า อ้าเภอเมื อง จังหวัดพะเยา ได้มีข้อเสนอร่วมกันในเรื่อง“ความรู้เรื่อง
ป่าชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงและแนวทางการจัดการ” พืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
ปกป้องคุ้มครอง มีข้อเสนอดังนี

๑๙๗

1. หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส้าคัญกับพืนที่ชุ่มน้า
และสร้างแนวทางความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการพืนที่ชุ่มน้าอย่างสมดุลยั่งยืน
2. จัดตังกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง
3. มีการศึกษาเชิงวิชาการ เพื่อยื่นขอขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญระหว่าง
ประเทศ (แรมซาร์ไซต์) หรือเป็นพืนที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม
ขณะที่พืนที่บางส่วนของลุ่มน้าอิง เช่น กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย ได้รับการประกาศเป็น
พืนที่ชุ่มน้าระดับชาติ และนานาชาติ ก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองให้ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด กลับถูก
พัฒนาไปในทางตรงกันข้าม สถานภาพของพืนที่สาธารณะซึ่งเป็นพืนที่ชุ่มน้าถูกรับรองให้เป็นพืนที่หลวง
สาธารณะ(นสล.) ถูกนิ ย ามให้ เป็ น ทุ่ง หญ้ าเลี ยงสั ตว์ ห รื อ ที่ร กร้า งว่า งเปล่ า แต่ข้อมูล จากการส้ า รวจ
ภาคสนามของโครงการฯ อนุรักษ์แม่น้าอิงร่วมกับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระบุว่าพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงที่เหลืออยู่
๑๗ แปลง เนือที่ ๘,๙๕๐ ไร่ จากการสุ่มตัวอย่างส้ารวจความหลากหลายในบางแปลงพบว่า มีความ
หนาแน่นและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพันธุ์สัตว์น้า ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์ป่า นก สามารถน้า
เสนอขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าตามอนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มน้า หรืออนุสัญญาแรมซ่า
พ.ศ.๒๕๕๙ หน่วยงานรัฐท้องถิ่น ได้จัดหาพืนที่รองรับนโยบายของรัฐบาลในการประกาศเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการค้าการลงทุน พืนที่ชุ่มน้าบ้านบุญเรือง บ้านทุ่งงิว แต่เกิดความเห็นต่างเรื่องการใช้
พืนที่ไม่เหมาะสม และชาวบ้านมีความหวงแหนในพืนที่ดังกล่าว ได้แสดงจุดยืนในการปกป้องคุ้มครอง
ผ่านกิจกรรมต่างๆจนส่งผลให้ยุติการด้าเนินการ
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
กรณีของพืนที่ๆ มีการจัดการป่าชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง โดยเฉพาะในลุ่มน้าอิงตอนล่าง ได้แก่
ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง หมู่ที่ 2 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งผืนป่าชุ่มน้า
ในต้าบลบุญเรือง โดยมีเนือที่ประมาณ 1,473 ไร่ จากผืนป่า 3,706 ไร่ของทังต้าบล ผืนป่าดังกล่าว
ชุมชนได้ปกป้องพืนที่ป่ามาตังแต่อดีตจากการเข้ามาของนายทุนโรงบ่มยาสูบ ปัจจุบันป่าชุ่มน้านียังมี
คุณค่า ความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร และแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้า ซึ่งจะมีสภาพเป็นพืนที่ป่าชุ่มน้า (seasonal wetland) และแก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งท้าให้
พืนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาทีผ่ สมผสานทังนิเวศวิทยาป่าไม้และแม่น้า
จากการศึกษาสภาพป่าชุมชนบุญเรืองพบว่า สภาพโครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด
ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุ่มน้าบุญเรืองมีสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพ
ป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ทั่วไป จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้ นไม้ในพืนที่พบว่ายังเป็นแหล่งเก็บกัก
คาร์บอนเป็นอย่างดีจากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่า
ชุ่มน้าที่น้าท่วมถึงซึ่งเป็นสังคมพืชที่มีข่อย และชุมแสงเด่นมีศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 26 ตันต่อไร่ซึ่ง
ถือว่ามีศักยภาพสูงมาก ในส่วนพืนที่ป่าชุ่มน้าที่มีป่าเบญจพรรณ (ป่าผสม) และไผ่ปนจะมีศักยภาพเก็บกัก
คาร์บอน 12 – 13 ตันต่อไร่ โดยรวมพบว่าปัจจุบันมีการเก็บกักคาร์บอนเหนือดินรวม 17,247 ตัน

๑๙๘

คาร์บอน นอกจากนันแล้วยังพบพันธุ์ปลาท้องถิ่น 87 ชนิด และกุ้ง 1 ชนิด พันธุ์ปลาต่างถิ่น 16 ชนิด
พืชอาหาร 49 ชนิด พืชสมุนไพร 38 ชนิด และที่เป็นทังพืชอาหารและพืชสมุนไพร 15 ชนิด ส่วนสัตว์
เลียงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก และสัตว์เลือยคลาน พบชนิดสัตว์ทังหมด 104 ชนิด
จ้าแนกเป็น สัตว์ปีก พบ 79 ชนิด สัตว์เลียงลูกด้วยนม พบ 8 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า พบ 13 ชนิด และ
สัตว์เลือยคลาน พบ 4 ชนิด
ในการจัดการป่าชุ่มน้าบุญเรืองได้มีการก้าหนดกฎระเบียบ การเก็บหาของป่าใน
พืนที่ชุ่มน้า เช่นผัก เห็ด หน่อไม้ ชาวบ้านสามารถเก็บหาเพื่อน้าไปบริโภคในครัวเรือนได้ ห้ามมิให้หา
จ้านวนมากเกินเพื่อน้าไปขาย ห้ามใช้เครื่องช๊อตปลาในบริเวณแหล่งน้า ห้ามจับปลาในเขตที่ประกาศห้าม
จับปลา ห้ามจับหรือยิงสัตว์ในเขตอนุรักษ์ ด้านไม้ใช้สอยเช่น ไม้ท้าฟืนหรือใช้สอยอื่นๆ ให้เก็บหาจากกิ่งไม้
และไม้ขนาดเล็กที่ตายแล้วห้ามมิให้มีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ส่วนการใช้ไม้ต้นขนาดใหญ่ ห้ามตัดไม้ขนาด
ใหญ่โดยเด็ดขาด หากมีความจ้าเป็นใช้ไม้ขนาดใหญ่ให้พิจารณาไม้ที่ตายแล้ว โดยน้าเรื่องเข้าที่ประชุม
หมู่บ้านเพื่อมีมติและพิจารณาเป็นครังๆ ไป
โครงสร้างคณะกรรมการด้าเนินงาน ประกอบด้วย
๑) นายทรงพล จันทะเรือง ประธาน
๒) นายสุวิทย์ การะหัน และนายสมบรูณ์ จินะพรม รองประธาน
๓) นายสมเกียรติ อินเรือง และนางจันทร์แรม เรืองวิลัย เลขานุการ
๔) นายสงกรานต์ ค้าไม้ และนายจรัญ ธรรมวงค์ เหรัญญิก
๕) นางพิมพรรณ วงศ์ไชยยา นายสุเมธ จีนน้าใส ประชาสัมพันธ์
๖) นายพิชเญศพงษ์ คุรุปรัชฌามรรค ผู้ประสานงาน
นอกจากนี ยังมีกลุ่มผู้หญิงบุญเรืองที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้า โดยมีคณะกรรมการ
จ้านวน ๑๒ คน ประกอบด้วย
1) นางเนียม จันทะเรือง
2) นางจันทร์แรม เรืองวิลัย
3) นางสาย กาวิจา
4) นางนงนุช กันทา
5) นางมลิวัลย์ ไตรจักร
6) นางอ้าไพ อริยพรรณ
7) นางล้าไย จีนน้าใส
8) นางเกตุ อินเรือง
9) นางเสงี่ยม กุนโน
10) นางครีม เรืองวิลัย
11) นางเหลียว ริยะอุด
12) นางค้าแปง น้อยเศษ
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กรณีหมูบ่ า้ นงามเมือง หมู่ 11 ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
หมู่ บ้ า นงามเมื อ งเดิ ม ขึ นกั บ บ้ า นน้ า แพร่ หมู่ 4 ต้ า บลยางฮอม อ้ า เภอขุ น ตาล มี ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน 1คน คือนาย เกีย อุตมะ มาตังแต่พ.ศ.2508 ในปีพ.ศ. 2512 ได้แยกเป็นบ้านงามเมือง หมู่
11 อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีนายยาเพชร สมศักดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บริเวณบ้านงาม
เมืองมีล้าห้วยแดนเมืองไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นเขตแบ่งบ้านแดนเมือง และเขตอ้าเภอเชียงของ ส่วนด้าน
ท้ายหมู่บ้านมีแม่น้าอิงไหลผ่าน
บ้านงามเมือง เป็นชุมชนที่ตังอยู่ในช่วงแม่น้าอิงตอนล่างที่มีลักษณะเป็นพืนที่ราบลุ่มขนาด
ใหญ่มีน้าท่วมถึง ช่วงน้าหลากได้รับอิทธิพลน้าจากแม่น้าโขง ล้าน้าอิงช่วงนีมีความกว้างประมาณ 150 200 เมตร มีลักษณะของหนองน้าและป่าริมน้า ซึ่งหนองน้าในบริเวณบ้านงามเมือง มีความสัมพันธ์กับ
แม่น้าอิงในช่วงน้าหลาก โดยจะมีฮ่องน้า(ร่องน้า)ขนาดเล็กไหลเชื่อมระหว่างหนองกับแม่น้าอิง หนองน้า
ช่วงบ้านงามเมืองมีทังหมด 14 หนองน้า
ป่าริมน้า เป็นป่าที่น้าท่ว มถึงในช่ว งน้าหลาก ตามความองค์ความรู้ของชาวบ้านงามเมื อ ง
แบ่งเป็น 4 แห่ง คือป่าข่อย ป่าข่วงเจิง ป่าเก๊ากึมและป่าเก๊าสุมแสง พืนที่ประมาณ 170 ไร่ จากการ
รวบรวมข้อมูลเบืองต้นของชุมชน พบต้นไม้ 54 ชนิด พืชผัก 22 ชนิด เถาวัลย์ 17 ชนิด รวม 93 ชนิด
จากการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และ
ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนของป่าชุมชนบ้านงามเมือง โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชัน
โดยแบ่งพืนที่ส้ารวจตามโซนตามความเด่น ของสังคมพืช โดยท้าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20
X 50 เมตรโซนละ 1 แปลง (รวมพืนที่ส้ารวจ 4,000 ตรม.) พืนที่ป่าของบ้านงามเมืองมีความหลากหลาย
ของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 86 ชนิด โดยพบชนิดพืชในป่าชุ่มน้า 9 ชนิด โดยพบ ต้นกระทุ่งคลองมากที่สุด
มีความหนาแน่น 48 ต้นต่อไร่ มีความหนาแน่นรวมของไม้ใหญ่ทังหมด 150 ต้นต่อไร่ ไม้หนุ่ม พบ 3
ชนิด มีความหนาแน่น 190 ต้นต่อไร่ และลูกไม้พบ 9 ชนิด มีความหนาแน่น 10,320 ต้นต่อไร่ ป่าดิบ
แล้งบริเวณตาดผ้าขาว 24 ชนิด โดยพบ ต้นมะม่วงเลือดมากที่สุด มีความหนาแน่น 35 ต้นต่อไร่ มีความ
หนาแน่นรวมของไม้ใหญ่ทังหมด 134 ต้นต่อไร่ ไม้หนุ่ม พบ 17 ชนิด มีความหนาแน่น 335 ต้นต่อไร่
และลูกไม้พบ 10 ชนิด มีความหนาแน่น 2,640 ต้นต่อไร่ ป่าดิบแล้งบริเวณขอนล้าไย 32 ชนิด โดยพบ
ต้นมะไฟมากที่สุด มีความหนาแน่น 24 ต้นต่อไร่ มีความหนาแน่นรวมของไม้ใหญ่ทังหมด 126 ต้นต่อไร่
ไม้หนุ่ม พบ 23 ชนิด มีความหนาแน่น 320 ต้นต่อไร่ และลูกไม้พบ 18 ชนิด มีความหนาแน่น 4,480
ต้นต่อไร่ ป่าเต็งรัง 20 ชนิด โดยพบ ต้นเปามากที่สุด มีความหนาแน่น 56 ต้นต่อไร่ มีความหนาแน่นรวม
ของไม้ใหญ่ทังหมด 170 ต้นต่อไร่ ไม้หนุ่ม พบ 4 ชนิด มีความหนาแน่น 20 ต้นต่อไร่ และลูกไม้พบ 8
ชนิด มีความหนาแน่น 120 ต้นต่อไร่ ทัง 4 โซนมีการกระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตังแต่
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมากกว่า 120 เซนติเมตร ครบทุกชันซึ่งถือว่าต้นไม้มีความ
สมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชันความโต โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความ
หลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านงามเมืองมี
ความสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ที่สมบูรณ์ทั่ว ไปและนิยามของป่าเสื่ อม
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โทรม นอกจากนีจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ในพืนที่พบว่ายังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเป็น
อย่างดีจากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่าชุมชนบ้าน
งามเมืองมีศักยภาพเก็บกักคาร์บอนเฉลี่ยกว่า 18.37 ตันต่อไร่ซึ่งถือว่ามีศักยภาพสูงมาก
ความหลากหลายของสัตว์เลียงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลือยคลาน และสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ภายใน
พืนที่ป่าชุมชนบ้านงามเมือง ในช่วงวันที่14-15 มีนาคม 2559 พบ สัตว์เลียงลูกด้วยนม 9 ชนิด สัตว์ปีก
107 ชนิด สัตว์เลือยคลาน 17 ชนิด สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก 13 ชนิด และนก 51 ชนิด
แหล่งน้าธรรมชาติในชุมชน ๑๗ หนอง ประกอบด้วย 1.หนองข่วงเจิง เนือที่ 60 ไร่ 2.หนอง
แซะ เนือที่ 4 ไร่ 3.หนองหมด เนือที่ 7 ไร่ 4.หนองแม่ร้อบ เนือที่ 4 ไร่ 5.หนองป๋าก๋าว เนือที่ 3 ไร่ 6.
หนองป่ากัง เนือที่ 4 ไร่ 7.บวกงูเหลือม เนือที่ 3 ไร่ 8.หนองเหม็น เนือที่ 9 ไร่ 9.หนองบวกเหมือด 10.
บวกหญ้าหวาย เนือที่ 4 ไร่ 11. หนองป่าขาว เนือที่ 6.5 ไร่ 12. บวกผักไผ่ เนือที่ 12 ไร่ 13. หนองฮ
องแฮง เนือที่ 4 ไร่ 14.หนองปึ๋งหวาง เนือที่ 5 ไร่ 15.หนองแกะแงะ เนือที่ 6 ไร่ 16.หนองโบสถ์ เนือที่
4 ไร่ 17.หนองหญ้างู เนือที่ 2 ไร่ พืนที่หนองน้าทังหมดชุมชนใช้เพื่อการเกษตร โดยมีกฎกติกาห้ามสูบ
น้าขึนไปใช้จนหนองน้าแห้งขอด จะก้าหนดโดยใช้หลักไม้เป็นเกณฑ์วัด ซึ่งแต่ละหนองน้าต้องมีน้าอยู่
ประมาณ 1 เมตรจากท้องน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศหนองน้า หากเกษตรกรหรือชาวบ้านที่ใช้น้าแห่งนันสูบ
น้ าขึนไปใช้จ นถึงระดับที่ก้าหนดไว้ต้องหยุดสู บน้าทันที หากละเมิดจะมีโ ทษปรับตามข้อก้าหนดของ
หมู่บ้าน
กฎระเบียบว่าด้วยข้อห้ามในการจัดการป่าชุ่มน้าบ้านงามเมือง
1. ห้ามตัดไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยในเขตชุมชน หากฝ่าฝืนมีระเบียบดังนี
๑) ไม้ ยื น ต้ น ทุ ก ชนิ ด ปรั บ ต้ น ละ 1,000 – 10,000 บาท พร้ อ มทั งส่ ง ตั ว ให้
เจ้าหน้าที่ด้าเนินการ
2) ไม้ไผ่ ไม้ซาง ไม้บง ปรับต้นละ 100 – 500 บาท
3) ไม้ให้ผล ต้นเกียง ต้นตาล และต้นตาว ปรับต้นละ 500 – 2,000 บาท
2. ห้ามซ๊อตปลาระเบิดปลาหรือใช้เครื่องมือดักจับในเขตอนุรักษ์น้าและสัตว์น้าทุกชนิด (เขต
วั ง ขอนใต้ ) ฝ่ า ฝื น ปรั บ 1,000 – 10,000 บาท หรื อ ส่ ง ตั ว ให้ เ จ้ า หน้า ที่ ท างอ้ า เภอด้ า เนิ น การตาม
กฎหมาย
3. ห้ามจุดไฟเผาป่าในเขตป่าชุมชน ฝ่าฝืนปรับไร่ละ 1,000 – 10,000 บาท หรือ ส่งตัวให้
เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามกฎหมาย
4. ห้ามบุกรุกท้าไร่ในเขตป่าชุมชนฝ่าฝืนส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามกฎหมาย ห้ามล่า
สัตว์ในเขตป่าชุมชน ฝ่าฝืนปรับตัวละ 500 – 1,000 บาท
5. หน่อ เห็ด มดแดง เก็บกินได้แต่ห้ามขาย
6. ห้ามหาน้าผึง ตัวต่อ ทุกชนิด ในเขตป่าชุมชน ฝ่าฝืนปรับรังละ 500 – 1,000 บาท
7. ห้ามน้ากล้วยไม้ป่าไปขาย ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 500 – 1,000 บาท หรือทังจ้าทังปรับผู้ใดแจ้ง
ข่าวสารผู้ฝ่าฝืนจะได้รับเงิน 30% ของเงินปรับ
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8. บุคคลใดตัดไม้หาฝ่าฝืนในเขตป่าชุมชน ป่าสาธารณะหมู่บ้าน ป่าข่วงเจิง ป่าข่อย ผู้ใดฝ่าฝืน
ปรับ 500 – 1,000 บาท
9. ผู้ใดท้าลายทรัพยากร เช่น แร่ ผู้ใดฝ่าฝืนจะให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามกฎหมาย
การฟื้นฟูป่าชุ่มน้า โดยการปลูกพืชท้องถิ่นและการปลูกไผ่ ปัจจุบันชุมชนได้เริ่มฟื้นฟูพืนที่ป่า
ด้วยแนวคิดพืชท้องถิ่นและปลูกไผ่ เนื่องจากไผ่เป็นพืชที่สามารถปรับตัวกับพืนที่ชุ่มน้าได้ดี และทนต่อน้า
ท่วมหลากช่วงฤดูฝน และจะเป็นพืชเสริมรายได้ใช้กับชุมชนในระยะยาวต่อไป
กรณีหมู่บ้านม่วงชุม เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์เรียกว่าการพัฒนาใน
พืนที่ลุ่มน้าอิงตอนบน วิถีเกษตรกรรมดังเดิมพึ่งพิงกับธรรมชาติ แปรเปลี่ยนเป็นระบบเกษตรกรรมเชิง
พาณิชย์พึ่งพาปัจจัยภายนอกเพิ่มขึน ป่าริมแม่น้าอิงถูกเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพด หนองน้าธรรมชาติถูกขุด
ลอกมีสภาพเป็นสระสี่เหลี่ยมยกคันสูง กระทบต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้า การวางไข่ของปลา
สัตว์น้าอื่นๆ วิธีการหาปลาเริ่มใช้เครื่องมือรุนแรงมากขึนจนท้าให้ปริมาณปลาในแม่น้าอิงลดจ้านวนลง
ความเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน จนเกิดการอพยพโยกย้ายไป
เป็ น แรงงานรั บจ้ างในเมือง หมู่บ้ านม่ว งชุมตกอยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง ป่าริมน้ากลายเป็น
ประเด็นความขัดแย้งก่อนน้าไปสู่การอนุรักษ์
กลางปี พ.ศ.๒๕๔๔ หมู่บ้านม่วงชุมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้าโดย
การขุดลอกหนองไก่ไห้กลางป่าริมน้า และการปรับพืนที่ป่ารอบๆหนองเพื่อสร้างคันล้อมรอบ ค้าชีแจงใน
เวทีประชุมหมู่บ้านขณะนัน ก่อให้เกิดความขั ดแย้งทางความคิดระหว่างการรักษาป่ากับการพัฒนาแหล่ง
น้า หลังจากการประชุมได้ไม่นานป่ารอบหนองเริ่มถูกตัดกินเนือที่ประมาณ ๔๐ ไร่ ไม้ถูกน้าไปขายให้กับ
โรงงานผลิตกระดาษสา ชาวบ้านจ้านวนหนึ่งลุกขึนมาประท้วงก่อนเรื่องราวจะบานปลายเกิดการเจรจาจน
ชาวบ้านได้ท้าความตกลงกันใหม่ว่าให้ยกเลิกโครงการ
หลั งความขัดแย้ งชาวบ้านได้ ห ารื อเรื่ องกฏเกณฑ์ การรั กษาป่า ประสานความร่ว มมื อ กั บ
หมู่บ้านอื่นในนามเครือข่ายลุ่มน้าอิงตอนล่างเดินทางไปศึกษารูปแบบการจัดการ ดิน น้า ป่า พืนที่ลุ่มน้า
น่าน เพื่อน้าความรู้มาปรับใช้ในพืนที่ของตัวเอง ตกลงกันในการประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ และเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลา พร้อมกับความร่วมมือขององค์การปกครองท้องถิ่น ต้าบลครึ่ง ประมงอ้าเภอ
ป่าริมน้าพืนที่ชุ่มน้าบ้านม่วงชุม และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้าอิง กลายเป็นแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ มีการส้ารวจพบพันธุ์พืชทั่วไป เช่น ผักป่ากินได้ ๕๐ ชนิด เช่น ผักแซ่ว ผักเดา ผักไข่เต่า ผักกูด
ฯลฯ ไม้ใช้สอย ๗๐ ชนิดเช่น ไม้ห้า ไม้ขัด ไม้ข่อย ไม้ไข่เต่า ไม้ชมแสง ฯลฯ ผลไม้ป่า ๑๓ ชนิด เช่น หม่า
เม้า มะเดื่อเกลียง มะปิน ลูกหว้า ฯลฯ สมุนไพร ๗๔ชนิด เช่น หญ้าหนวดแมว เป้าหลวง เป้าเลือด หนาม
เล็บแมว ฯลฯ เห็ดกินได้ ๑๔ ชนิด เช่น เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดเหงือกควาย เห็ดมัน ฯลฯ
ประเภทสัตว์ป่า ๑๖ ชนิดเช่น อีเห็น กระรอก กระแต กระต่าย ไก่ป่า และนก ๓๗ ชนิด เช่น
นกยางขาว นกยางแดง นกเป็ดน้า นกเอียง นกหัวขวาน ฯลฯ แมลง ๑๔ ชนิด เช่น มดแดง ต่อหัวเสือ ผึง
แมงทับ ฯลฯ สัตว์น้า สัตว์เลือยคลาน และปลา ๙๙ ชนิด เช่น ปลาค้าว ปลาเพีย ปลาแค้ ฯลฯ
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แบบอย่างการด้ารงชีวิตของบ้านม่วงชุมกับการดูแลรักษาป่าริมน้า ๕๐๐ ไร่ เขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลา และผืนป่าเทือกเขาดอยยาว เป็นเพียงจุดเล็กๆที่เริ่มต้นในลุ่มน้าอิง แต่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ชาวบ้านกับรูปธรรมที่เกิดขึน นั่นคือความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติได้ก ลับคืนมาพร้อมกับ
ความสามัคคีของผู้คนในหมู่บ้าน กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบของคนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรป่าต้น
น้าห้วยม่วงชุม ราว ๓,๐๐๐ไร่ และท้าฝายทดน้า จนสามารถน้าน้ามาใช้ในภาคเกษตร การอุปโภค-บริโภค
(๓) ยุทธศาสตร์
1) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการพืนทีช่ มุ่ นา้ ลุ่มนา้ อิง
ก. สนับสนุนการจัดการพืนที่ชุ่มน้าโดยชุมชนท้องถิ่น บนฐานของความรู้และนิเวศ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ
• จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ (บวชป่า สืบชะตาแม่น้า)
• จัดกิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์พืนที่ป่าชุ่มน้าให้กับชุมชน และเยาวชนใน
หมู่บ้าน
• จัดท้าข้อตกลง และกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใต้ของตกลงของชุมชน
• สนับสนุนการจัดตังโครงสร้างคณะกรรมการของชุมชน
• ฟื้นฟูระบบนิเวศพืนที่ชุ่มน้าที่เสื่อมโทรม
• ส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชุ่มน้า เพื่อให้
เกิดการสร้างรายได้และเผยแพร่องค์ความรู้
ข. สนั บ สนุ น การจั ดการพืนที่ชุ่ มน้ าโดยชุ มชนท้ อ งถิ่น โดยการมีส่ ว นร่ว มขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
• ก้าหนดแนวทางความร่วมมือของชาวบ้านกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การพัฒนา
แม่น้าอิงในอนาคต โดยเฉพาะการขุดลอกแม่น้าอิง ควรมีการด้าเนินงานที่ขึนอยู่บนพืนฐานของข้อมูล และ
ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของแม่น้าอิง เพราะแม่น้าอิงในแต่ละช่วงมีระบบนิเวศที่แตกต่างกัน รวมไปถึง
วิถีชีวิตของคนในลุ่มน้าอิงที่ได้พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากแม่น้าอิงในการด้ารงชีวิต
• จัดอบรมความรู้ ความส้าคัญ ข้อกฎหมายของพืนที่ชุ่มน้า
• เร่งรัดให้ออกหนังสือส้าคัญที่หลวง และการบ่งชีพืนที่ที่ชัดเจน
• รับรองข้อตกลง และระเบียบการใช้พืนที่ตามกฎของชุมชน
๒) การจัดระบบองค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารในการจัดการพืนทีช่ มุ่ นา้
ก. ศึกษา ผลิต และเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละข้อมูลจากท้องถิน่ เรื่องพืนทีช่ มุ่ นา้ โดยการ
• ท้างานวิจัยไทบ้าน และการวางแปลงส้ารวจความหลากหลาย เชิงวิชาการ (การศึกษา
ความหลากหลายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์น้า การประเมินผลที่ได้และผลกระทบจากการขุดลอก
แม่น้าอิง รวมทังหนองน้าต่างๆ ทังในเชิงวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์)
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• จัดท้าแนวเขต ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และแผนที่ทางภูมิศาสตร์
• เผยแพร่ความส้าคัญ และกิจกรรมต่างๆของพืนที่ชุ่มน้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บ
ไซด์ โดยการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น
ข. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกลไกความร่วมมือทีเ่ กีย่ วกับนโยบาย และแผนงาน
ในการจัดการพืนทีช่ มุ่ นา้
• จัดตังกรรมการจัดการพืนที่ชุ่มน้าร่วมกันระหว่างชาวบ้านและกรรมการระดับจังหวัด
เชียงราย และพะเยา และกรรมการระดับประเทศ
• จัดตังกองเลขานุการ และคณะท้างานพืนที่ชุ่มน้า เพื่อเป็นกลไกในการท้างานขับเคลื่อน
ในระดับพืนที่และระดับนโยบาย
• จัดท้าข้อมูลข่าวสารการจัดการพืนที่ชุ่มน้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซด์
• ท้าเอกสาร รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานประจ้าปี ความคืบหน้า และ
สถานการณ์การจัดการพืนที่ชุ่มน้า อย่างต่อเนื่อง
(3) การเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการพืนทีช่ มุ่ นา้
ก. เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการ
• จัดตังกรรมการเครือข่ายชาวบ้านพืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิง
• จัดตังกรรมการร่วมชาวบ้าน และกรรมการระดับต้าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
• จัดท้าข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือธรรมนูญท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
การจัดการพืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิง
• หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
หรื อ การด้ า เนิ น โครงการใดๆที่ จ ะกระทบต่ อ พื นที่ ชุ่ ม น้ า จะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบทางสุขภาพ และผลกระทบทางสังคมก่อนการด้าเนินงาน
ข. เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย หน่ว ยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุนชุมชนท้ องถิ่น เพื่อผลักดันการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าตามอนุสัญญาว่าด้วย
พืนที่ชุ่มน้าระดับชาติและระดับนานาชาติ (แรมซาร์) โดยการ
• ศึกษาส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพืนที่ชุ่มน้า การจัดการ การใช้ประโยชน์
และสภาพปัญหาที่เกิดขึนในพืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิง
• จัดท้าแผนการจัดการพืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิง ระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว
ระดับจังหวัด และระดับลุ่มน้า
• ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ การควบคุม และป้องกันมลพิษ
ประเภทต่างๆในลุ่มน้าอิง อย่างต่อเนื่อง
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๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า
(๑) สถานการณ์ทั่วไป
จากสภาพปั ญหาความแห้ งแล้ งในพืนที่ต้นน้าเกิด ขึนรุนแรง ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ เกิดการ
กระตุ้นจิตส้านึกต่อความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าต้นน้าอิงรอบกว๊านพะเยา สู่การก่อตังเครือข่ายฯจังหวัด
พะเยาโดยการสนับสนุนจากโครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา นอกเหนือจากกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ายังขยาย
สู่พืนที่รับน้าหนองเล็งทราย ส่งเสริมการฟื้นฟูพืนที่ชุ่มน้า เกษตรอินทรีย์ และเครือชาวประมงพืนบ้านรอบ
กว๊านพะเยา
ปีพ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ โครงการผันน้า กก อิง น่าน ก่อให้เกิดการรวมตัววิเคราะห์ผลกระทบ
จากพืนที่ป่าต้นน้าถึงพืนที่ หมู่บ้านปากอิง บริเวณที่แม่น้าอิงไหลลงแม่น้าโขง และเป็นจุดเริ่มต้นของคน
จากต้นน้า กลางน้า ปลายน้าได้มีโอกาสมาพบกัน และน้าไปสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างรูปธรรมพืนอนุรักษ์
แม่น้าอิงตอนกลาง ไปถึงตอนปลาย ผ่านการศึกษาเรียนรู้จากพืนที่ต้นแบบการอนุรักษ์ในแม่น้าน่าน กับ
กลุ่มฮักเมืองน่าน
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ เกิดเขตอนุรักษ์แห่งแรกที่บ้านเวียงใต้ อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในแม่น้าลาว
ล้าน้าสาขาสายใหญ่ของแม่น้าอิง และระหว่าง ปีพ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔ มีการประกาศเขตอนุรักษ์เพิ่มเติมอีก
๔ แห่งคือ บ้านน้าแพร่ งามเมือง ปากอิง และม่วงชุม หลังจากนันก็เกิดเขตอนุรักษ์เพิ่มขึน โดยชาวบ้านใน
แต่ล ะพืน และการสนั บ สนุ น จากองค์กรท้องถิ่น ทังส้ าเร็จ และเป็นเขตแบบก้าหนดเวลา-กลั บมาใช้
ประโยชน์เป็นกิจกรรมของชุมชน เช่น เว้นระยะ ๑-๓ ปี แล้วออกบัตรเก็บค่าหาปลา ราคาตามประเภท
ของปลา และการประเมินปริมาณผลผลิตของปลาในแต่ละรอบ รายได้ทังหมดน้าไปเป็นเงินกองกลางของ
หมู่บ้าน หลังจากนันก็กลับมาก้าหนดเวลาพักจับปลากันใหม่
จากการส้ารวจเขตอนุรักษ์ในลุ่มน้าอิง โดยสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตพบว่า มีการประกาศเขต
อนุรักษ์ทังลุ่มน้า ๖๒ ชุมชน นับรวมกับกว๊านพะเยาสองแห่ง ข้อมูลเชิงประจัก ษ์พิสูจน์ได้ว่า หากสามารถ
ด้าเนินการได้เพียงหนึ่งปี จะพบปลาไม่ต่้ากว่า ๑๐ ชนิด ปรากฏตัวให้เห็น บางชนิดหากน้าใสก็จะเห็น
รวมตัวกันอยู่เป็นฝูง เช่น ปลากด ปลาปีกแดง ปลากระบอก ปลาซิว เป็นต้น
ระหว่าง ปีพ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีการส้ารวจพันธุ์ปลา ตังแต่บ้านปางมดแดง อ้าเภอเชียงค้า ถึง บ้าน
ปากแม่น้าโขง บ้านปากอิง อ้าเภอเชียงของ จั งหวัดเชียงราย พบปลา และสัตว์น้าอื่นๆ แยกเป็นจาก
ท้องถิ่น ๙๓ ชนิด และจากต่างถิ่น ๑๘ ชนิด รวมเป็น ๑๑๑ ชนิด สรุปได้ว่าการก้าหนดเขตอนุรักษ์ ใน
แม่น้าอิง หนองน้า และแม่น้าสาขาท้าให้สัตว์น้าเพิ่มปริมาณขึนบางชนิดที่หายไป หรือหายากกลับคืนมา
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านเวียงใต้ ต้าบลเวียงเทิง อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
บ้านเวียงใต้ หมู่ 15 ตังอยู่ในเขตต้าบลเวียง อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีพืนที่ทังหมดประมาณ 302 ไร่
(07.83 ตารางกิโลเมตร) แบ่งพืนที่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พืนที่อยู่อาศัย 287 ไร่ พืนที่เกษตรกรรม
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไร่ข้าวโพด 15 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ทิศใต้
ติดต่อกับแม่น้าลาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้าอิงตลอดแนว
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และแม่น้าลาวสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าอิงและแม่น้าลาว มีแม่น้าลาวไหลผ่านชุมชนทางทิศใต้
มาบรรจบแม่น้าอิงทางทิศตะวันตก พืนที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน พืนที่รอบนอกจะเป็น
สวนไร่นาของชาวบ้านและพืนที่ว่างประกอบด้วยที่ราชพัสดุ เดิมพืนที่เขตเทศบาลจะใช้ประกอบการ
เกษตรกรรมสลับที่อยู่อาศัย ปัจจุบันได้ลดจ้านวนลงเป็นพืนที่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท
แม่น้าอิงและแม่น้าลาวเป็นแหล่งน้าสายหลักที่ชุมชนน้ามาใช้ท้าเกษตร น้าประปา และเป็น
แหล่งอาหารของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนพึ่งพิงใช้ประโยชน์แม่น้าทังสองสายมาช้านาน มีวิถีชีวิตและ
อาชีพที่สัมพันธ์กับสายน้า การท้าประมงพืนบ้านเป็นอาชีพที่หาอยู่หากินกับแหล่งน้าทังสองสายมาเนิ่น
นาน แม้ว่าปัจจุบันบ้านเวียงใต้มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีความเป็นเมืองมากขึน เนื่องจากชุมชนเวียงใต้เป็น
ชุมชนที่ตังอยู่ศูนย์กลางของอ้าเภอเทิง เป็นลักษณะของกึ่งเมืองกึ่งชนบท การขยายตัวของเมืองที่เป็นย่าน
ศูนย์การค้า ตลาด สถานที่ราชการ สถานศึกษา มีหอพัก ท้าให้มีคนต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยในชุมชนมากขึน
การประกอบอาชีพของคนบ้านเวียงใต้ แต่คนในชุมชนบางส่วนยังยึดอาชีพหาปลา บางคนเมื่อมีเวลาว่าง
จากอาชีพหลักก็มาหาปลา เก็บผักริมน้า แม่น้าลาวที่ไหลผ่านในหมู่บ้านเวียงใต้ มีระยะทางประมาณ 2
กิโลเมตร ซึ่งชุมชนเวียงใต้ได้ท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในล้าน้าลาว ตังแต่ปีพ.ศ. 2540 เป็นระยะทาง 200
เมตร และปัจจุบันได้ขยายมาเป็น 500 เมตร เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลและแหล่งพักพิงของปลาและสัตว์
น้า การเลือกจุดนีเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพราะเป็นบริเวณแม่น้าที่กว้าง มีวังน้าลึก อยู่ในบริ เวณชุมชน
ที่สามารถดูแล เป็นหูเป็นตา ไม่ให้คนลักลอบหาปลาได้ และคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลเขต
อนุรักษ์ได้
ตังแต่ปีพ.ศ. 2553 การท้าประมงหาปลาและสัตว์น้าในแม่น้าลาว และแม่น้าอิง เพื่อการ
ด้ารงชีพ ได้รับผลกระทบจากการลดลงของพันธุ์ปลาในแม่น้าลาว เนื่องมาจากมีการท้าประมงมากขึน การ
หาปลาที่ผิดประเภท การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการจับปลาที่ผิดกฎหมาย แหล่งที่อยู่อาศัย และ
แหล่งอาหารของปลามีน้อยลง คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากร
ในชุมชน การขยายพืนที่ทางการเกษตรตามจ้านวนประชากรที่เพิ่ม ขึน และการส่งเสริมการท้าเกษตร
เชิงเดี่ยวของภาครัฐ ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้ลดลง อีกทังทุนในการประกอบอาชีพมีน้อย และไม่มีอาชีพ
เสริมที่แน่นอน จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนได้มีการประชุมเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ควรก้าหนดให้มีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในล้าน้าลาวที่
ไหลผ่านหมู่บ้านขึนในบริเวณท่าขีเหล็ก
ในการประชุมมีข้อโต้แย้งเกิดขึนในส่วนหนึ่ง บางส่วนไม่เห็นด้วย เพราะเป็นที่ท้ามาหากิน ท้า
ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ แต่คณะกรรมการได้ให้เหตุผลในการท้าเขตอนุรักษ์ ในระยะแรกนั นก้าหนดพืนที่
ระยะ 200 เมตร เพื่อทดลองท้าเขตอนุรักษ์ มีกฎระเบียบ มีการประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประกาศเพื่อให้
ชาวบ้านรับทราบ จากการทดลองประมาณ 6 เดือนพบว่ามีปลาเพิ่มมากขึน และชาวบ้านบางส่วนขอให้
ขยายเขตอนุรักษ์เพิ่มขึนอีก โดยไม่มีใครคัดค้าน จึงได้มีการขยายเขตอนุรักษ์ฯ ไปจนถึงหลังวิทยาลัยการ
อาชีพเทิง เป็นระยะทาง 500 เมตร
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จากความส้าเร็จในการจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่มีปริมาณ และพัน ธุ์ปลาที่หายไปกลับคืน
มา ชาวบ้านสามารถหาปลา และสัตว์น้าเพื่อบริโภคและจ้าหน่ายได้ ผลจากการด้าเนินงานดังกล่าว ท้าให้
มีหน่วยงานกรมประมงเข้ามาสนับสนุนการด้าเนินงานเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และขยายกิจกรรมเพิ่มมากขึน
ในปีพ.ศ. 2557 เป็นช่วงที่แม่หลวงเฉลียว ณ น่าน ได้ด้ารงต้าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครัง คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ประชุมชาวบ้านได้ยกระดับจากเขตอนุรักษ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการท้าป้ายประชาสัมพันธ์ การ
จ้าหน่ายอาหารปลา การปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเขตอนุรักษ์ฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การเปิด
ตลาดขายอาหารทุกวันเสาร์
กระบวนการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปัจจุบันเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าบ้านเวียงใต้
ได้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นเขตอนุรักษ์แบบถาวร โดยห้ ามมิให้จับสัตว์น้าในพืนที่อนุรักษ์โดยเด็ดขาด
เพื่อสงวนให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งแพร่พันธุ์ปลาและสัตว์น้าอื่นๆ และมี การด้าเนินกิจกรรม
อนุรักษ์ เช่น การปล่อยปลา การท้าแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งวางไข่ของสัตว์น้า (โข่) โดยน้าตอไม้หรือ
ซากต้นไผ่มาทิงลงในแม่น้า การสืบชะตาแม่น้าลาว เป็นต้น
ผลที่เกิดขึนจากการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า ด้านระบบนิเวศ ท้าให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ามี
จ้านวนเพิ่มมากขึน เนื่องจากมีแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์และความ
สมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติในแม่น้าลาว และแม่น้าอิง ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านที่เป็นชาวประมงมี
รายได้จากการหาปลามาจ้าหน่าย และสามารถหามาเป็นอาหารในครัวเรือนอีกได้ตลอดทั งปี ส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน ด้านสังคม เกิดการเสริมสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในการร่วมคิด ร่วมตั ดสินใจ ร่วมลงมือปฎิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดท้าเขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า นอกจากนีในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สั ตว์น้า ยังเป็นสถานที่พักผ่ อนหย่อนใจของ
ครอบครัว สถานที่ออกก้าลังกายให้คนในชุมชน และคนนอกชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ มีการท้ากิจกรรม
ร่วมกัน ท้าให้เกิดความสัมพันธ์ของคนร่วมกัน ด้านวัฒนธรรมประเพณี เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าบ้านเวียง
ใต้ได้ก่อให้เกิดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่ น มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงทุกเดือนพฤศจิกายนโดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับเทศบาลต้าบลเวียงเทิง นอกจากนียังมีการจัดกิจกรรมสืบชะตาแม่น้า
การสืบชะตาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าที่เกิดมาจากการประยุกต์ประเพณีสืบชะตาของคนล้านนามาใช้ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ด้านการเรียนรู้ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าบ้านเวียงใต้ถือเป็นต้นแบบ
ของแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง มีองค์กรภาคประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายต่างๆ และนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาดู
งาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนียังเป็นการขยายแนวคิด และแนวปฏิบัติในการจัดท้า
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในลุ่มน้าอิงอีกด้วย
การจัดการเขตอนุรกั ษ์พันธุป์ ลา บ้านปางมดแดง หมู่ 9 ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัด
พะเยา เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง หมู่ 9 มีระยะทางประมาณ 830 เมตร มีความกว้างล้าน้า
เฉลี่ย 37 เมตร ตังอยู่ในแม่น้าอิงบริเวณสะพานข้ามแม่น้าอิง โดยมีระยะด้า นหน้าสะพานประมาณ 280
เมตร และหลังสะพานประมาณ 550 เมตร มีการตังคณะกรรมการดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ทังหมด 15
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คน โดยมีกฎระเบียบ คือ ห้ามน้าเครื่องมือและลักลอบจับปลาเด็ดขาด ถ้าจับได้ปรับ 5,000 – 10,000
บาท ขึนอยู่กับอุปกรณ์ในการหาปลา หากมีกรณีฝ่าฝืนซ้า ซ้าครังที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากซ้าครังที่
3 ให้ด้าเนินคดีตามกฎหมาย คณะกรรมการลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษ์ปรับเป็น 2 เท่า นอกจากการใช้
กฎระเบียบในการควบคุมดูแลแล้ว ยังใช้กลไกของสมาชิกต้ารวจบ้าน ออกตรวจพืนที่ในช่วงเวลากลางคืน
และคนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์ อีกทัง
คนในชุมชนยังใช้ความเชื่อของคนในชุมชนในการปกป้องเขตอนุรักษ์พั นธุ์ปลาโดยชาวบ้านมีความนับถือผี
ปู่ตาที่ช่วยปกปักษ์รักษาหมู่บ้านจึงท้าพิธีอัญเชิญบอกกล่าวให้ผีปู่ตาช่วยเฝ้ารักษาเขตอนุรักษ์ให้ผู้ที่ละเมิด
ข้อตกลงให้มีอันเป็นไปหากลักลอบลงหาปลาในเขตอนุรักษ์
การเพิ่มประชากรปลาในเขตอนุรักษ์โดยใช้องค์ความรู้ระบบนิเวศแหล่งที่อยู่ อาศัยของปลา
ลักษณะพืนที่บริเวณวังในเขตอนุรักษ์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคื อ เป็นวังน้าลึกปลาจะเข้ามาอยู่อาศัย
โดยธรรมชาติอยู่แล้ว การที่จะให้ปลาเข้าอยู่มากขึนต้องสร้างบ้านให้ปลา โดย 1. น้ากิ่งไม้ต่างๆ ไปกองสุม
ไว้บริเวณวังน้าลึกโห้ปลาได้อยู่อาศัยเป็นพืนที่ปลอดภัยให้ปลา 2. พืนที่น้าตึนหรือระดับน้าปานกลาง น้า
ไม้ไผ่ความยาวประมาณ 2 เมตร ตัดท้าปลายแหลมปักตามแนวขวางล้ าน้าเป็นกลุ่ มๆ กระจายให้ ทั่ว
บริเวณเขตอนุรักษ์ เพื่อให้เศษไม้เศษวัชพืชต่างๆ ที่ไหลมาตามน้าได้ไหลมาติดแนวไม้ไผ่ที่ปักเรียงรายเป็น
กลุ่มๆ เกิดเป็นกองขนาดใหญ่กลายเป็นบ้านของปลา ทัง 2 วิธีนีจะช่วยให้ปลาเข้ามาอยู่ในพืนที่ได้เร็ว ขึน
และไม่ออกจากเขตในช่วงน้าหลากไปทังหมด นอกจากนีชุมชนน้าการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเข้าสู่
แผนของหมู่บ้าน แผนเทศบาลต้าบลอ่างทอง และแผนของประมง และยังมีการท้าหนังสือขอชนิดพันธุ์
ปลาจากประมงน้ามาปล่อยในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในช่วงเทศกาลต่างๆ
การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุป์ ลา เพื่อน้าไปสู่เศรษฐกิจในชุมชน ในช่วงปีแรกและปีที่ 2 ชุมชน
ได้จัดกิจกรรมสืบชะตาแม่น้าและมีการปล่อยปลาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ 3 เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเขต
อนุรักษ์มีปลาเพิ่มจ้านวนมากขึน สังเกตได้จากชาวบ้านสามารถจับปลาได้ง่ายขึนบริเวณรอบๆ เขตอนุรักษ์
และมีปลาขึนมาปรากฎบนผิวน้าจ้านวนมากอย่างเห็นได้ชัด ท้าให้ชาวบ้านที่มีความเห็นต่างในที่ประชุม
เมื่อครังเริ่มต้นเปลี่ยนมาสนับสนุนกิจกรรมการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา รวมไปถึงการขยายผลความส้า เร็จ
ไปสู่บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ในปี 2548 ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกับบ้านปางมดแดง หมู่ 9 โดยบ้านนาเจริญ หมู่
13 ได้จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในล้าน้าอิงความยาว 400 เมตร จากการเห็นผลความส้าเร็จของบ้าน
ปางมดแดง หมู่ 9
ต่อมาในปี 2549 ชุมชนปางมดแดงหมู่ 9 ได้หารือในที่ประชุมวางแผนการหาทุนเพื่อใช้ใน
การพัฒนาหมู่บ้านและเพื่อพิสูจน์ผลของการท้าเขตอนุรักษ์ให้กับผู้ที่ยังมีความเห็นต่าง ซึ่งในที่ประชุมได้มี
มติให้เปิดการขายบัตรจับปลาในเขตอนุรักษ์ โดยมีการแบ่งเขตพืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ครึ่งหนึ่งให้ชาวบ้าน
ซือบัตรลงหาปลาเพื่อน้ารายได้มาพัฒนาหมู่บ้าน อีกครึ่งหนึ่งสงวนไว้ไม่ให้มีการจับปลา จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการแบ่งพืนที่เขตอนุรักษ์เป็นสองส่วน คือ เขตอนุรักษ์แบบถาวร และเขตอนุรักษ์แบบกึ่งถาวร (เปิดให้
มีการจับปลาได้บางช่วง)

๒๐๘

จากการอนุรักษ์เขตพันธุ์ปลานี ท้าให้ปลาในแม่น้าอิงมีจ้านวนและขยายพัน ธุ์จนไปสู่แหล่ง
ธรรมชาติอื่นๆ เพิ่มมากขึน จนท้าให้มีแหล่งหาอาหารเพิ่ม และยังท้าให้รายได้ของชุมชนเพิ่มขึน จนเกิด
ธุรกิจภายในครัวเรือนที่ได้มาจากการขายปลาร้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาร้า (แจ่วบอง) ท้าให้ คนใน
ชุมชนได้รับผลประโยชน์และมีรายได้มากขึน
(๓) ยุทธศาสตร์
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละชุมชนได้มีการจัดท้า เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า โดยการ
• จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในทุกชุมชนที่มีแม่น้า และหนองน้าสาธารณะใน
รูปแบบ ๑ ชุมชน ๑ วังสงวน
• จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการเพาะพันธุ์ปลา และการผลิตเครื่องเพาะพันธุ์
ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)
• จัดท้ากฎระเบียบในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า โดยการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน
• จัดท้าแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในทุก
ชุมชน
๒) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายชุมชนที่จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สตั ว์น้าในลุ่มน้าอิง และ
ลุ่มน้าอื่นๆ โดยการ
• จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในลุ่มน้าอิง
• ศึกษาดูงานการจัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในลุ่มน้าอิง และลุ่มน้าอื่นๆ
• จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนที่จัดท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในลุ่มน้าอิง
๓) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยการจัดท้า เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในชุมชน โดยการ
• วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อส้ารวจชนิด ประเภทของพันธุ์สัตว์น้า และการประเมินผลการจัดท้าเขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในชุมชน
• จัดท้าหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับคามส้าคัญของแหล่งน้า ประเภท จ้านวนของ
ทรัพยากรสัตว์น้า การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าเพื่อเป็นอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
• เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นผลจากการวิจัยต่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ
แผ่นพับ เว็บไซด์ สื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทังการจัดเวทีสาธารณะ
• น้าเสนอผลการวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
เพื่อให้น้าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๔) สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเขตอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์น้าของชุมชนในลุ่มน้าอิง ที่มี
ความสอดคล้องกับภูมิปัญญาและบริบทของท้องถิ่น
• การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากเขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าของชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์
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• พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าให้เป็นธุรกิจภายในครัวเรือน เช่น ปลา

ร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาแห้ง เป็นต้น
๕) ทบทวนโครงการพัฒนาในระดับประเทศ และการพัฒนาข้ามพรมแดนในลุ่มนา้ อิง ที่จะ
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าของชุมชนในลุ่มน้าอิง โดยการ
• ศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ชุมชน สถาบันการศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
• ท้าแผนการฟื้นฟูระบบนิเวศ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในลุ่มน้าอิงที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนา
• ท้ารายงานการศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่อระบบนิเวศ และเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้าของชุมชนในลุ่มน้าอิง
• ท้าข้อเสนอเชิงนโยบายของภาคประชาชน เกี่ยวกับ ผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ต่อระบบนิเวศ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าของชุมชนในลุ่มน้าอิง เพื่อน้าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณะชน
๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป ประเด็นปัญหาด้านการจัดการที่ดินที่ส้าคัญของลุ่มน้าอิง แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
๑) ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นปัญหาความเหลื่อมล้าการถือครอง
ที่ดินในประเทศไทย เนื่องจากเกษตรกรและผู้ยากจนไม่สามารถรักษาที่ดินไว้ได้ จากปัญหาภาวะหนีสิน
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ขาดแรงงานหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ท้าการเกษตร และราคาที่ดินมีราคาสูง
ซึ่งเป็นปัจจัยในการขายที่ดิน ส่งผลให้ที่ ดินตกไปสู่กลุ่มทุน เกิดปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน
กลุ่ มทุน ได้เข้าไปกว้านซือที่ดิน เพื่ อน้ามาลงทุนท้าธุรกิจเกษตรกรรมขนาดใหญ่ การท้าอุตสาหกรรม
โรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาพืนที่เศรษกิจ รวมถึงการซือพืนที่เพื่อเก็งก้าไรท้าให้ที่ดินมีราคาสูงกว่าราคา
ประเมินที่ดิน ซึ่งที่ดินหลายพืนที่ถูกเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์และถูกปล่อยให้รกร้าง เกิดปัญหาการ
สูญเสียพืนที่ที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการท้าการเกษตร
๒) ปัญหาการจัดการที่ดินประเภทต่างๆ ของรัฐ การประกาศก้าหนดให้เป็นที่ดินของรัฐ
นันแบ่งได้เป็นที่ดินของรัฐที่สงวนไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพืนที่ทังแก่รัฐและแก่ประชาชน เช่น
ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ ส งวนหวงห้ า ม และที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ ส งวนไว้ เ พื่ อ รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งการ
ก้าหนดพืนที่ของรั ฐ ดัง กล่ าว ได้ส ร้างปัญหาความขั ดแย้ งและข้อ พิ พาทเกี่ยวกับที่ ดินระหว่า งรั ฐ และ
ประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนของแนวเขตที่ดินสงวนหวงห้าม และไม่ได้กันพืนที่ท้ากิน
ของชุมชนออกจากเขต เกิดการทับซ้อนของพืนที่ชุมชนกับพืนที่หวงห้ามของรัฐ
๓) ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ในพื นที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ พื นที่ ส าธารณะของชุ ม ชน ซึ่ ง เกิ ด จากการ
ประกาศพืนที่ทับซ้อนของรัฐ การขาดแนวเขตที่ชัดเจนของพืนที่ดินของรัฐ การขยายพืนที่เกษตรกรรมที่
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เกิดจากนโยบายรัฐ เช่น ข้าวโพด ยางพารา เป็นต้น รวมถึงการขาดพืนที่ท้ากินเนื่องจากราคาที่ดินสูงและ
การกระจุกตัวของที่ดินแก่ทุน ท้าให้เกิดการบุกรุกพืนที่ป่าอนุรักษ์ และพืนที่สาธารณะ
๔) ปัญหาสิทธิของชุมชนในพืนที่สาธารณประโยชน์ ที่ชุมชนมีการจัดการและอนุรักษ์ แต่
รัฐได้ยึดคืน และน้าไปใช้ตอบสนองด้านการพัฒนา โดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและคนในพืนที่
๕) ขาดข้อมูลด้านแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทังระดับลุ่มน้าและชุมชน ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลในการออกแบบการจัดการพืนที่และการจัดการทรัพยากรในพืนที่
๖) ชุมชนขาดความเข้าใจเรื่องการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน องค์ความรู้ด้านแผนที่
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
การจัดการพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านงามเมือง ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล
จังหวัดพะเยา บ้านงามเมือง มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 7,109 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน้๊า โดยแบ่งออกเป็น พื้นที่เกษตรกรรม 3,817 ไร่ ได้แก่ นาข้าว 3,074 ไร่ ไร่ข้าวโพด
591 ไร่ ไร่หมุนเวียน 9 ไร่ สวนยางพารา 15 ไร่ สวนผลไม้ 124 ไร่ และสถานที่เพาะเลี้ ยงปลา 4 ไร่
พื้นที่ป่าผลัดใบ 1,930 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,074 ไร่ ได้แก่ ทุ่งหญ้า และไม้ละเมาะ 48 ไร่ และพื้นที่
ลุ่มน้๊า 1,026 ไร่ พื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้าง 181 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้๊า 107 ไร่ ได้แก่ แหล่งน้๊า
ตามธรรมชาติ 64 ไร่ และแหล่งน้๊าที่สร้างขึ้น 43 ไร่
ชุ ม ชนบ้ า นงามเมื อ งมี รู ป แบบการจั ด การพื้ น ที่ ข องตั ว เอง โดยรู ป แบบการจั ด การพื้ น ที่
และการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ของบ้ า นงามเมื อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ทรัพ ยากรน้๊ าและภูมิ นิเ วศท้ องถิ่น
ซึ่งคนในชุมชน ใช้องค์ความรู้ ด้านภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยาแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับความรู้จาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้จากเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาปรับใช้ในการจัดการพื้นที่ของชุมชน
ซึ่งชุมชนบ้าน งามเมือง มีรูปแบบการจัดการพื้นที่ ดังนี้
1) พื้นที่ภูเขา ขอบเขตพื้นที่เป็นป่าภูเขาของบ้านงามเมือง มีพื้นที่ 1,930 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า
ที่อดุมสมบู ร ณ์ ชุมชนบ้ านงามเมืองตระหนั กถึ งความส๊ า คัญ ของพื้น ที่ป่า ที่เป็น แหล่ งผลิ ตน้๊า ที่ ส๊ า คั ญ
เมื่ อ ฝนตกพื้ น ที่ ป่ า เป็ น พื้ น ที่ ร องรั บ ปริ ม าณน้๊ า ฝน ซะลอไม่ ใ ห้ น้๊ า ฝนไหลเร็ ว จนกั ด เซาะหน้ า ดิ น
และช่ ว ยดู ด ซั บ น้๊ า ฝนสะสมไว้ใ ต้ ดิน แล้ ว จึ ง ค่ อ ยๆ ระบายน้๊ า สู่ ล๊ า ธารท๊ า ให้ ชุม ชนมี น้๊ าใช้ ต ลอดทั้งปี
อี ก ทั้ ง พื้ น ที่ ป่ า ยั ง เป็ น แหล่ ง อาหาร ไม้ ใ ช้ ส อย และพื ช สมุ น ไพรให้ กั บ คนในชุ ม ชนด้ ว ย นอกจากนี้
ป่ายังเป็นพื้นที่ดูดซับมลพิษในอากาศและปลดปล่อยอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนในชุมชน เมื่อคนในชุมชน
ตระหนักถึงความส๊าคัญของพื้นที่จึงมีการดูแลรักษาและจัดการแบ่งเขตพื้นที่ ป่าตามประโยชน์การใช้สอย
ของชุมชน
๒) ป่าต้นน้๊า มีพื้นที่ 1,042 ไร่เป็นพื้นที่ป่าที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้เพื่อ เป็นแหล่งผลิตน้๊าใช้ ของ
ชุมชน ลักษณะของพื้นที่เป็น พื้นที่อยู่ ระดับสูงสุ ด มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีตาน้๊า คนในชุมชนให้ความ
ส๊าคัญกับพื้นที่นี้มาก จึงมีกฎระเบียบข้อบังคับไม่ให้มีการตัดต้นไม้และกระท๊าการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อการ
ผลิตน้๊า
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๓ ) ป่ า ชุ ม ช น มี พื้ น ที่ 8 1 3 ไ ร่ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ถั ด ล ง ม า จ า ก พื้ น ที่ ป่ า ต้ น น้๊ า
ค น ใ น ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ป่ า โ ด ย เ ป็ น แ ห ล่ ง อ า ห า ร แ ห ล่ ง ส มุ น ไ พ ร
แต่ไม่สามารถตัดโค่นต้นไม้ได้ เพื่อรักษาพื้ นที่บริเวณนี้ให้เป็น ป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ และแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน
๔) ป่าใช้สอย มีพื้นที่ 75 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่ระดับ ต่๊าสุดและใกล้กับที่ตั้งของชุมชน อีกทั้งพื้นที่
ยังอยู่ห่างจากล๊าห้วยสายหลักของชุมชน ท๊าให้สามารถท๊ากิจกรรมที่หลากหลาย และส่งผลกระทบน้อย
ต่อการผลิตน้๊าของชุมชน
๕) ที่ ร าบเชิ ง เขา บริ เ วณที่ ร าบเชิ ง เขา ชุ ม ชนบ้ า นงามเมื อ งเลื อ กเป็ น พื้ น ที่ ตั้ ง บ้ า นเรื อ น
ของคนในชุมชน จุดยุทธศาสตร์บริเวณนี้คือ เป็นที่ราบเหมาะกับการตั้งถิ่นฐาน อยู่ห่ างจากล๊าน้๊าอิง
ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้๊าท่วมน้อย และมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก สมัยก่อนเป็นเส้นทางลากเกวียน
ตั ด ผ่ า นชุ ม ชน พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ มี ล๊ า น้๊ า แดนเมื อ งไหลจากดอยยาว ไหลผ่ า นชุ ม ชนลงสู่ แ ม่ น้๊ า อิ ง
คนในชุ ม ชนใช้ น้๊ า จากล๊ า น้๊ า สายนี้ ใ นการอุ ป โภ ค บริ โ ภค และท๊ า เกษตรกรรม ในพื้ น ที่
โดยใช้ ร ะบบน้๊ า ประปาภู เ ขา มี แ ทงค์ น้๊ า และส่ ง น้๊ า เข้ า สู่ ค รั ว เรื อ นและพื้ น ที่ เ กษตกรรมในชุ ม ชน
เนื่องจากปริมาณน้๊าในห้วยแดนเมืองมีอย่างจ๊ากัด คนในชุมชนบ้านงามเมืองจึงมีการบริหารจัดการน้๊า
เป็ น ของตัว เอง และเลื อกปลู กพืช เกษตรกรรมที่ใช้น้๊าน้อย ซึ่ งพืช ที่ปลู กบริเวณนี้ ได้แก่ พืช ไม้ผ ล ไม้
เศรษฐกิจ พืชผักสวนครัวและพืชไร่ที่ใช้น้๊าปริมาณน้อยและใช้น้๊าฝนเป็นหลัก นอกจากนี้ ชุมชนเห็นความ
ส๊าคัญของป่าริมน้๊า ที่ดูดซับความชุ่มชื้น ป้องกันการระเหยของน้๊า และยังเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชน
ชุมชนบ้านงามเมืองจึงรักษาพื้นที่ริมน้๊าให้เป็นพื้นที่สีเขียวตลอดสายของล๊าห้วยแดนเมือง
๖) ที่ราบลุ่มแม่น้๊าอิง ที่ราบลุ่มแม่น้๊าอิงบ้านงามเมือง ประกอบไปด้วย พื้นที่ราบลุ่ม ป่าชุ่มน้๊า
แม่ น้๊ า อิ ง และหนองน้๊ า จ๊ า นวน 16 หนอง พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม บริ เ วณนี้เ ป็น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้รั บอิ ท ธิ พ ลจากน้๊าอิง
ในฤดูน้๊าหลาก เกิดน้๊าท่วมขังในบางพื้นที่ มีตะกอนดินที่แม่น้๊าพัดพาทับถม กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก คนในชุมชนบ้านงามเมืองเห็นพื้ นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน และแหล่งน้๊า
จึงท๊าการปลูกข้าวท๊าพืชไร่ และพืชหมุนเวียน (ระหว่างท๊านากับพืชไร่)
๗) ป่าชุ่มน้๊าริมน้๊าอิง เป็นพื้นที่ชุ่มน้๊าในช่วงฤดูฝน (seasonal wetland) เนื่องจากเป็นพื้นที่
น้๊าท่วมขัง มีน้๊าเอ่อล้นตลิ่งเข้ามา ท่วมขังในพื้นที่ป่าริมน้๊าในช่วงฤดูฝน โดยได้รับอิทธิพลจากแม่น้๊าอิง
และแม่น้๊าโขงหนุน เสริมจนเกิดการล้นตลิ่งของน้๊า พื้นที่ป่าชุ่มน้๊ามีความส๊าคัญต่อระบบนิเวศน์วิ ทยา
เป็นพื้นที่แก้มลิง กักเก็บน้๊าในช่วงฤดูน้๊าหลาก ป้องกันน้๊าท่วม การกัดเซาะริมฝั่ง เป็นพื้นที่เพาะพันธุ์
และแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้๊าและสัตว์ป่านานาชนิด นอกจากนี้ คนในชุมชนบ้านงามเมือง มีการใช้ประโยชน์
จากป่า เป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ แหล่งเรียนรู้ สถานที่จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และมี
การตังศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
การแก้ไขปัญหาทีด่ นิ บ้านดอยเทวดา ต้าบลสบบง อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
บ้านดอยเทวดา เดิมเป็นป่าแพะที่อยู่หัวไร่ปลายนา ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสัดเป็นส่วน แต่
เป็นพืนที่หน้าหมู่ที่ชาวบ้ านชุมชน ม.1 ,12 ต้าบลสบบง อ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ใช้ประโยชน์
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ร่วมกัน ในการเลียงสัตว์ วัว ควาย ปลูกพริก ปลูกถั่ว งา ข้าวไร่ ในพืนที่ประมาณ 300 ไร่ มาตังแต่ปี
2460 จากหลั ก ฐานบั น ทึ ก การประชุ ม หารื อ ของผู้ น้ า ในวั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2489 น้ า โดยนาย
อินทนนท์ ธะนะ ก้านันต้าบลสบบงในขณะนัน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกั บการก้าหนด
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณดอยเทวดา (หัวบวกจุมปู หรือชมพู หัวทุ่งค้าว ที่ราบหล่ายลาว)
ซึ่งเป็นที่ดินท้ากินที่อยู่หัวไร่ปลายนาของชาวบ้านซึ่งมีเนือที่ทังหมดประมาณ 500 ไร่ โดยได้มีการแบ่ง
ขอบเขตการใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ดั ง นี พื นที่ ต้ น น้ า ล้ า ธารหั วบว กช มพู จ้ า นวน 123 ไร่
พืนที่ศักดิ์สิทธิ ที่ชุมชนเคารพนับถือ ลานเทวดา จ้านวน 30 ไร่ พืนที่ร่องน้าจ้าตาเหิน จ้านวน 30 ไร่เศษ
และพืนที่ท้ากิน และพืนที่เลียงสัตว์ของชาวบ้าน จ้านวน 300ไร่ เศษ
ในที่ประชุมมีมติให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาป่าบริเวณที่ดินของเทวดา หรือลานเทวดา
ไม่ให้ใครเข้าไปบุกรุกท้าลาย หรือเข้าไปครอบครองเป็นเจ้าของ ส่วนป่าแพะที่กันไว้ส้าหรับเป็นที่ท้ากินให้
ใช้ส้าหรับการปลูกถั่ว ปลูกงา ท้าสวนอ้อย สวนข้าวโพด หมุนเวียนสลับกันไป
ปี พ.ศ.2498 นายเสา สบบง (บิดาของนายปั๋น สบบง สามีนางแสง สบบง) ได้มีการแจ้ง
ความประสงค์การครอบครองที่ดินกับที่ดินสาขาอ้าเภอเชียงค้า ในบริเวณพืนที่ดอยเทวดา จ้านวน 8 ไร่
โดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นเอกสารที่ออกโดยกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2498
ปี พ.ศ.2508 ได้มีการเก็บภาษีดอกหญ้าจากบ้านชาวบ้านที่ท้ากินในที่ดินบริเวณดอยเทวดา
ในอัตรา ครัวเรือนละ 30 บาท/ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2519-20 ได้มีการส้ารวจการถือครองที่ดินท้ากิน
บริเวณป่าดอยเทวดาเพื่อเตรียมการออกเอกสาร ภทบ.6 และการเสียภาษีบ้ารุงท้องที่ให้แก่รัฐ
ปี พ.ศ.2532 -2533 เกิดปัญหาวิกฤติความแห้งแล้งท้าให้ชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูก ท้า
กินในพืนที่ได้เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่สูง (คล้ายหลังเต่า) ต้องอาศัยน้าฝนเป็นหลักในการท้าเกษตร
บางรายปลูกพืชก็ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร และในขณะนันก็มีบุคคลภายนอกชาวอ้าเภอจุนเข้ามาในพืนที่
เพื่อด้าเนินการเป็นนายหน้ากว๊านซือที่ดินจากชาวบ้านในพืนที่ อ.เชียงค้า , อ,ภูซาง และอ้าเภอใกล้เคียง
โดยอดีตนักการเมือง (สส.) เป็นหุ้นส่วนด้วย โดยกลุ่มบุคคลเหล่านนีได้อ้างว่าจะมีบริษัทจากกรุงเทพฯ เข้า
มาตังโรงงานในพืนที่บริเวณต้าบลสบบง เพื่อที่จะแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และจะรับบุตรหลานของ
ชาวบ้านในพืนที่เข้าท้างานในบริษัท
การกว๊านซือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จากเจ้าของที่ดินไร่ละประมาณ 2,300 – 3,400 บาท
โดยเป็นการซือแบบมือเปล่าไม่มีเอกสารหลักฐานการซือขายมีบางส่วนที่บันทึกในกระดาษเท่านันว่าของ
ใคร ราคาขายเท่าไหร่ จ้านวนกี่ไร่ ไม่มีการระบุต้าแหน่งที่ตังของที่ดินที่มีการซือขายนัน
ปี พ.ศ. 2540 ชุมชนเริ่มมีการขยายตัว เพิ่ ม ขึน ที่อยู่อาศัยบริเวณหมู่บ้ านเดิม มีจ้า นวน
ประชากรเพิ่มขึน ในขณะที่ที่ดินท้ากินและที่อยู่อาศัยมีอย่างจ้ากัด ผู้น้าในขณะนันก็ได้เล็งเห็นว่าที่ดินท้า
กิน และพืนที่เลียงสัตว์บนดอยเทวดาที่ชุมชนได้ใช้ร่วมกันนันเหมาะสมส้าหรับการรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน จึงได้มีการปรึกษาหารือกันภายในชุมชนและร่วมกันบุกเบิกแผ้วถางไร่เหล่า สวนข้าวโพด สวนอ้อย
แล้วน้ามาจัดสรรแบ่งแปลง โดยการจับฉลากให้กับชาวบ้านที่ยากจน และไม่มีที่ดินท้า กินและที่อยู่อาศัย
เข้ามาสร้างถิ่นฐานบ้านเรือน จนสามารถตังเป็นหมู่บ้าน จ้านวน 146 หลังคาเรือน เรือน 330 คน มีกลุ่ม
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ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ประกอบไปด้วย คนพืนเมือง คนไทลือ ชนเผ่าม้ง และชนเผ่าเมี่ยน และตังชื่อหมู่บ้าน
ว่า"บ้านดอยเทวดา" ม.1 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยาเนื่องจากบริเวณนีชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ชาวบ้าน เคารพนับถือร่วมกัน จากหลักฐานพบว่าป่าบริเวณนีมีพระธาตุเก่าแก่ และศาลเจ้าพ่อเทวดา
ตังอยู่
มูล เหตุความขัดแย้ง ปี พ.ศ. 2543 มีคนมาอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากบริษัท เชียงค้าฟาร์ม
จ้ากัด เข้ามาอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของที่ดิน 300 ไร่ ว่าได้ซือที่ดินผืนนีมาตังแต่ปี 2533 และได้มีการขอ
ออกเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) กับที่ดินอ้าเภอเชียงค้าในเนือที่จ้านวน 321 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา แต่ก็
ไม่ส ามารถออกเอกสารสิ ทธิ์ไ ด้เนื่ อ งจากผู้ ว่าราชการจั งหวัด พะเยาในขณะนั น ไม่ล งนามในเอกสาร
ดังกล่าว แต่บริษัทเชียงค้าฟาร์มก็ยังอ้างสิทธิในการครอบครองที่ดินผืนดังกล่าว โดยมอบหมายให้ตัวแทน
เป็นผู้ดูแลที่ดิน ต่อมาสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึนเมื่อมีการข่มขู่คุกคาม ขับไล่ชาวบ้านออกจากพืนที่มี
การจับกุมด้าเนินคดีกับก้านันต้าบลสบบงด้าเนินคดี ข้อหาบุกรุกที่ดินของบริษัทเชียงค้าฟาร์ม โดยศาลได้
ตัดสินจ้าคุก 2 ปี ปรับ 6,000 บาท
ปี พ.ศ.2548 ได้มีตัวแทนของบริษัทก็เข้ามาแสดงตัว และหว่านล้อมให้ชาวบ้านที่อยู่ในพืนที่
เซ็นชื่อในเอกสารโดยบอกว่าจะน้ารายชื่อดังกล่าวไปขอออกเอกสารสิทธิ์ให้ รวมถึงการขอไฟฟ้า น้าประปา
ให้ ชาวบ้านต่างพากันหลงเชื่อ หลายครัวเรือนได้ลงชื่อตามที่ตัวแทนบริษัทกล่าวอ้าง จากค้าบอกเล่าของ
ชาวบ้านกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านดอยเทวดาบอกว่า ได้มีการนัดหมายให้ชาวบ้านไปลงชื่อ ที่ส้านักงานที่ดิน
จั งหวัดพะเยา สาขาเชีย งค้าทังๆที่เป็นวันอาทิ ตย์ นอกจากนียังพบว่ า ได้มี การปลอมแปลงลายเซ็ น
ชาวบ้านเจ้าของที่ดินบางรายที่ไม่ได้เข้าร่วมลงนามในวันดังกล่าว หรือชาวบ้านบางคนที่มีชื่อและลายเซ็น
ในเอกสารกลับพบว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2549 บริษัทเชียงค้าฟาร์ม ได้ด้าเนินการขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน จ้านวน 5 แปลง
รวมเนือที่ 247 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ในระหว่างนันได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน โดย
ชาวบ้าน จ้านวน 3 รายให้ระงับการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ทางที่ดินสาขาเชียงค้า จ.พะเยา ได้
แจ้งว่าการคัดค้านของชาวบ้านไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ อ้างเพียงแต่การครอบครองใช้ประโยชน์
เท่านันจึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการระงับการออกเอกสารสิทธิ์ได้
ต่อมาบริษัทได้ด้าเนินการฟ้องร้องด้าเนินคดีกับชาวบ้าน จ้านวน 13 ราย ในข้อหาบุกรุกที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว โดยในระหว่างนันได้มีการข่มขู่คุกคาม ชาวบ้านด้วยวิธีการต่างๆ นานา เช่น ใส่
ร้ายป้ายสีว่าชาวบ้านบุกรุกที่ดิน, ให้สินบนผู้น้า ผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐ และชาวบ้านบาง
รายในพืนที,่ คุกคามด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ยิงปืนขู่, ขับรถก่อกวนในพืนที่ เพื่อท้าให้ชาวบ้านเกิดความเกรง
กลัวหวาดระแวงและย้ายออกจากพืนที่ จนชาวบ้านหลายครอบครัวไม่กล้าที่จะอยู่อาศัยในที่ดินของตน
และย้ายออกไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านได้มีการร้องเรียนไปทางอ้าเภอ ให้มีการตังคณะกรรมการเข้าด้าเนินการ
ตรวจสอบ เจรจาไกล่เกลี่ยจนกระทั่งทางบริษัทได้ยื่นข้อเสนอที่จะแบ่งที่ดิน ประมาณ 74 ไร่ เข้าอยู่อาศัย
เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้ง
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ค้าพิพากษาของศาลชันต้นให้ชาวบ้านออกจากพืนที่ / ชาวบ้านได้มีการอุธรณ์ และในชันศาล
อุธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของบริษัทเชียงค้าฟาร์มออกจากพืนที่ของชาวบ้านจ้านวน 3 ราย
และในระหว่างการต่อสู้คดีมีชาวบ้านเสียชีวิต 3 ราย คือ นางวันเพ็ญ แซ่ฟ่าน และนายตา ใจชื่น นางเกียง
ค้า ค้าคง ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ปัจจุบันชาวบ้านที่เหลือยังสู้คดีในศาลฎีกา
กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2554 กลุ่มชาวบ้านดอยเทวดา จ้านวน 20 กว่า
ครอบครัว ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่
เป็นธรรม (ขปส.) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน และที่อยู่อาศัยที่เป็นข้อพิพาท
ระหว่ า งชาวบ้ า นกั บ นายทุ น จนได้ มี ก ารแต่ ง ตั งคณะท้ างานตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง กรณี ที่ ส าธารณะ
ประโยชน์ทับซ้อนที่ดินท้ากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ของ
ขบวนการประชาชนเพื่อสั งคมที่เป็นธรรม ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการด้าเนินการแก้ไขปัญหาในระดั บ
นโยบายร่วมกับรัฐบาล
เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งข้างต้นขึน จึงเกิดกระบวนการแก้ไขมากมายหลังจากนัน ตังแต่ปี
พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน เช่น ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเข้าร่วม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
(ขปส.) สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เพื่อให้ตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การออกเอกสาร
สิทธิ์ของบริษัทฯ กระทั่งผ่านกระบวนการของทังศาลชันต้น อุทธรณ์และฎีกา ในปีพ.ศ. 2557 ศาลอ่าน
ค้าพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้ชาวบ้านย้ายออกจากพืนที่ ถือว่าคดีเป็นที่สินสุด
ชาวบ้ านส่วนหนึ่ งที่ถูกด้าเนินคดีจึงได้รวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ องค์กรต่าง ๆ
เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ามาตรวจสอบในข้อเท็จจริงและเพื่อชะลอการย้ายออกจาก
พืนที่ ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางบริ ษัทฯ ได้น้าป้ายมาติดประกาศให้ชาวบ้านย้ายทรัพย์สิน
ออกจากพืนที่ และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยเป็นครังแรกระหว่างบริษัทฯ และหนึ่ง
ในจ้าเลยจากทังหมด 5 คดี ส้าหรับแนวทางในอนาคต กลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเข้าร่วมกับสกน. จะขอซือ
ที่ดินกลับคืนจากบริษัทฯ โดยใช้เงินจากธนาคารที่ดิน ซึ่งยังรอโครงการน้าร่องให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ก่อน ทัง
ในพืนที่จังหวัดล้าพูน และเชียงใหม่
(๓) ยุทธศาสตร์
๑) การจัดท้าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการ
• จัดท้าข้อมูลชันคุณภาพลุ่มน้า ข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดิน ข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน ทังระดับ
ลุ่มน้า และระดับชุมชน มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอบเขตที่แน่ชัด และการยอมรับ
• วางแผนการจัดการที่ดินทังในระดับลุ่มน้า และระดับชุมชน โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการก้าหนดขอบเขต
๒) การออกแบบการใช้ประโยชน์พืนที่ในระดับชุมชน และระดับลุ่มน้าให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพพืนที่ โดยการ
• ออกแบบการปลูกพืชเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพืนที่ระดับลุ่มน้า
• วางผังชุมชนที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศให้น้อยที่สุด
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• เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนกับระบบผังเมือง
๓) ส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งการอ่ า นข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ด้ า นการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลชันคุณภาพลุ่มน้าให้แก่ชุมชน โดยการ
• อบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ดา้ นการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และข้อมูลชันคุณภาพลุ่มน้า
• จัดตังศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ดา้ นการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลชันคุณภาพ
ลุ่มน้า โดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) การป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูพืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชุ่มน้า รวมถึงพืนที่ สาธารณะ
ประโยชน์ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศ แหล่งอาหาร และแหล่งพืชสมุนไพรของชุมชน
• ส้ารวจที่ดินของรัฐที่มอบให้เอกชนเช่าหรือสัมปทานและครบสัญญาแล้ว ที่ดินที่เอกชน
มาบุกรุกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเพื่อการเก็งก้าไร
• ทวงคื น ที่ ดิ น ที่ อ อกเอกสารสิ ท ธิ์ โ ดยมิ ช อบ เพื่ อ น้ า ที่ ดิ น มาฟื้ น ฟู เ ป็ น ป่ า หรื อ พื นที่
สาธารณะอื่นที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ
• ฟืน้ ฟูระบบนิเวศในพืนที่เสื่อมโทรมดังกล่าวให้มีสภาพสมบูรณ์มากขึน
๕) ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนเปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต ที่ ใ ช้ พื นที่ น้ อ ย แต่ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ที่ ม ากขึ นหรื อ
ผลตอบแทนที่สูงขึน
• ท้าเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรผสมผสานที่ช่วยเพิ่มราคาผลผลิตให้มากขึน หรือลด
ความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อให้ชุมชนมีการกระจายรายได้จากผลผลิตอื่น
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ประกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอินทรีย์
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารยังคงเป็นปัญหาและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ของคนไทย เนื่องจากระบบการเกษตรของประเทศส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในกระบวนการ
ผลิต จากรายงานการส้ารวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีการใช้
ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการน้าเข้าสารเคมีปีละกว่า
แสนล้านตัน มูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท ซึ่งผลจากการตรวจเลือดเกษตรกรไทยพบว่ากว่า 4 ล้านคนยัง
อยู่ในเกณฑ์น่าห่วงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ในขณะที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า คนไทยป่วย
จากพิษสารก้าจัดศัตรูพืชปีละเกือบ 1,800 คน มีทังพิษแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน
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ศีรษะ และพิษเรือรัง เช่น โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท นอกจากเกษตรกรที่ถือเป็นต้นน้าของการ
ผลิตที่เสี่ยงแล้ว ผู้บริโภคก็เสี่ยงต่ออันตรายด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะจากสารพิษ อันตรายที่
ปนเปื้อนในพืช ผัก ผลไม้ ที่วางขายในท้องตลาด
พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพืนที่ลุ่มน้าอิง ได้แก่ ข้าว ยางพารา ถั่ว และไม้ผล เช่น ล้าไย ลินจี่
กล้วย มะม่วง ฯลฯ เกษตรกรส่วนใหญ่ท้าเกษตรโดยใช้สารเคมีเป็นหลัก โดยเฉพาะการเกษตรแปลงใหญ่
จึงมีการใช้ปุ๋ย สารเคมี ยาฆ่าแมลง เพื่อควบคุมและให้ได้ผลผลิตจ้านวนมากออกสู่ตลาด โดยไม่ได้ให้
ความส้าคัญกับการที่จะมีสารพิษตกค้างในผลผลิต ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตนเองและต่อผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม ในลุ่มน้าอิงมีเกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรที่ท้าการเกษตรแบบอินทรีย์
และมีแนวโน้มสูงขึนเรื่อยๆ ตามกระแสความนิยมของการทานอาหารปลอดภัย (Clean Food) แต่ยังเป็น
ปริมาณที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการท้าเกษตรแบบเคมี ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรรายย่อ ยไม่กล้า
ตัดสิ น ใจท้าการเกษตรแบบอิน ทรี ย์ ไม่มีความรู้ด้านข้อมูล ข่าวสารในด้ านการตลาด สถานที่ ส้ าหรับ
จ้าหน่ายผลผลิต ขาดการรวมกลุ่ม และขาดแรงจูงใจในการผลิต ทังๆ ที่องค์ความรู้ด้านการท้าเกษตร
อินทรีย์เป็นวิถีชีวิตดังเดิมของเกษตรกรไทยอยู่แล้ว
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
ข้าวอิน ทรีย์บ้านบัว ต้า บลบ้านตุ่น อ้า เภอเมือ งพะเยา จัง หวัดพะเยา ด้ว ยวิถีแห่ งการ
ด้าเนินชีวิตของชุมชนบ้านดอกบัว ที่น้อมน้าด้าเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้น้ามาซึ่งความสุขอย่าง
แท้จริงและความยั่งยืนแห่งชีวิต การันตีด้วยรางวัลแห่งความส้าเร็จมากมายด้วยวิถีแห่งการด้าเนินชีวิตของ
ชุมชนบ้านดอกบัว เช่นรางวัลรองชนะเลิศประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้น้าเครือข่าย
พัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ประจ้าปี 2551 รางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ พอเพีย งมั่งมีศรี สุ ข ประจ้าปี 2552 ของจังหวัดพะเยาและเป็นที่น่ายิน ดี เมื่อได้รับรางวัล
ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงประจ้าปี
2553 และ 2554 จึ ง สามารถมั่ น ใจได้ ว่ า ผลิ ต ผลจากบ้ า นดอกบั ว มี คุ ณ ภาพ และคุ ณ ค่ า มากมาย
ผลิตภัณฑ์ของข้าวอินทรีย์ประกอบไปด้วยข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวกข. 6 ข้าวซ้อมมือ และข้าวก่้า
ประโยชน์ของข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัวมีวิตามินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเกลือแร่ต่างๆ มีส่วนช่วยในระบบการ
ท้างานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การน้าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป และช่วยป้องกัน
การล้ น ตลาดของผลิ ต ผล ซึ่ ง ช่ ว ยยกระดั บ ราคาผลิ ต ผลไม่ ใ ห้ ต กต่้ า การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ผลทาง
การเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารระดับอุตสาหกรรมที่สามารถรับวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นอาหารจ้านวนมาก
ได้ การผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภั ยต่อผู้บริโภค การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
ให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประเทศ
ได้เป็นอย่างดี 67
67

สุดยอดข้าวไทย, ข้าวอินทรียบ์ า้ นดอกบัว, สืบค้นจาก http://topthairice.com/project.
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ ความโดดเด่นของหมู่บ้านคื อ เป็นหมู่บ้านจักสานเข่งไม้ไผ่ที่ลือเลื่อง ปัจจุบันได้จัดตังเป็นหมู่บ้านข้าว
อินทรีย์ ผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพออกจ้าหน่ายไปทั่วประเทศ ทุกกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ของบ้าน
บัว ทุกขันตอนปลอดจากสารเคมีและสารพิษ ท้าให้ผู้บริโภคข้าวอินทรย์มีสุขภาพดีและทานข้ าวที่ปลอด
สารพิษ ติดต่อนายบาล บุญก้า ผู้ใหญ่บ้าน โทร.082-8957321
ข้าวอินทรีย์ บ้านต้นปล้อง ต้าบลบุญเรือง อ้าภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายณัฐดนัย แจ้ง
สว่าง (คุณโก๋) คนรุ่นใหม่บ้านต้นปล้อง หันมาท้าเกษตรอินทรีย์บนพืนฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพืนที่ชุมชน
ตัวเอง พืนที่อ้าเภอเชียงของเหมาะส้าหรับการปลูกข้าว อีกทังแนวโน้มของผู้บริโ ภคที่ใส่ใจสุขภาพหันมา
บริโภคอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์จึงเป็ นที่ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันและใน
อนาคต เริ่มแรกคุณโก๋หันมาท้าข้าวอินทรีย์ในพืนที่นาของตัวเอง เป็นการท้านาแบบปราณีตและมีการ
ควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ในกรอบของเกษตรอินทรีย์ มีการจัดท้าโรงสีข้าวของตัวเอง มีการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ โดยได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรรีย์ มาตรฐานประเทศไทย จากกรม
วิชาการเกษตร เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าเป็นข้าวอินทรีย์ที่ผ ลิตได้ตามมาตรฐานและมีคุ ณภาพ
ปลอดภัยจากสารพิษอย่างแน่นอน
เมื่อมีผลิตภัณฑ์ข้าวจ้านวนหนึ่งจึงได้เริ่มท้าโลโก้ของตัวเอง มีการหาตลาดจากภายนอก มีการ
รวมกลุ่มของเกษตรอินทรีย์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสาร มีการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นที่รู้จัก เมื่อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของคุณโก๋เป็นที่รู้จักและติดตลาด ท้าให้มีพรีออร์
เดอร์สั่งข้าวอินทรีย์เป็นจ้านวนมาก ท้าให้คุณโก๋เริ่มพูดคุยกั บเกษตรกรชาวนาให้หันมาท้าข้าวอินทรีย์จึง
เริ่มมีเครือข่ายข้าวอินทรีย์ขึนมา มีการให้ความรู้ในการท้าเกษตรอินทรีย์ การควบคุมการใช้สารเคมี และ
รับประกันราคาขายให้กับคนในเครือข่าย ท้าให้ลูกข่ายมั่ นใจในการท้าข้าวอินทรีย์ว่ามีตลาดรองรับแน่น
นอน และราคาเป็นที่น่าพอใจ ปัจ จุบันคุณโก๋มีพรีออเดอร์ข้าวกว่า 120 ตันต่อปี และมีการกระจายไห้
เกษตรลูกข่ายปลูกข้าวอินทรีย์ และเริ่มขยายผลิตภัณฑ์ข้าวหลากหลายชนิดมากขึน 68
ข้าวอินทรีย์ บ้านสันต้นผึง ต้าบลแม่อิง อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กรณีของคุณพิทักษ์
สุขแก้ว หรือโก๊ะ เกษตรกรบ้านสันต้นผึง วัย ๔๘ ปี ที่ได้หันมาปลูกข้าวอินทรีย์ในทุ่งนาริมฝั่งแม่น้าอิง
จ้านวน ๓ ไร่ คุณโก๊ะเล่าว่า ตนเองได้ตัดสินใจปลู กข้าวอินทรีย์ในทุ่งนาที่อยู่ริมแม่น้าอิง ซึ่งมีจ้านวน
ทังหมด ๑๖ ไร่ ก่อนหน้านันได้ปลูกไม้ผล เช่น กระท้อน ล้าไย มะม่วง มะพร้าว กล้วย รวมทังขุดบ่อเลียง
ปลา การหันมาปลูกข้าวอินทรีย์ที่ไม่ใช่สารเคมี เนื่องมาจากการปลูกข้าวที่ผ่านมาใช้ปุ๋ย ยาและสารเคมี
เป็นจ้านวนมาก และต้องซือข้าวมารับประทานในครัวเรือนเป็นระยะหลายปี จึงเกิดความคิดที่จ ะท้านา
อินทรีย์ เพื่อปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อรับประทานในครัวเรือน จากสภาพพืนที่สวนที่มีความเหมาะสม
จะท้านาปลอดสารพิษ เนื่องจากมีต้นไม้และบ่อปลาเป็นแนวกันชน โดยคุณโก๊ะได้เริ่มท้านาอินทรีย์มา
ตังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕ ปี จากที่นา ๓ ไร่ ได้ผลผลิตต่อปีประมาณตันครึ่ง ผลผลิตส่วน
สัมภาษณ์, ณัฐดนัย แจ้งสว่าง บ้านต้นปล้อง ต้าบลบุญเรือง อ้าภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๑.
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หนึ่งได้น้าไปรับประทานในครัวเรือน ที่เหลือน้าไปจ้าหน่ายด้วยตนเองกับคนรู้จักและกลุ่มเพื่อน โดยข้าว
ขาวราคากิโลกรัมละ ๓๐-๔๐ บาท ส่วนข้าวกล้องราคากิโลกรัมละ ๖๐ บาท และส่วนหนึ่งเก็บเป็นเชือ
ข้าว ประมาณ ๘ กิโลกรัมเพื่อน้าไปปลูกในปีต่อไป หลังจากเก็บเกี่ยวจะน้าปอเทืองมาหว่าน เพื่อปรับปรุง
ดินและเพิ่มแร่ธาตุในดิน เมื่อถึงฤดูท้านาก็ไถกลบปอเทือง เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในท้องนา การใช้ปุ๋ยหมัก
และน้าหมักชีวภาพ การควบคุมปริมาณน้าเพื่อคุมหญ้า รวมทังเลียงเป็ดเพื่อกินแมลงศัตรูพืชในทุ่งนา
ปั จ จุ บั น การปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์ ข องคุ ณ โก๊ ะ ได้ รั บ การรั บ รองจากกรมการข้ า วให้ เ ป็ น ข้ า วออร์ แ กนนิ ค
(Organic Thailand) โดยมีเจ้าหน้าที่มาติดตามตรวจสอบพืนที่และผลผลิตปีละ ๒ ครัง สภาพปัญหาที่พบ
จะเป็ น ด้านการตลาด เนื่ องจากภาครัฐไม่ให้ ความส้าคัญกับเกษตรกรรายย่อย ไม่จัดหาตลาดในการ
จ้าหน่ายผลผลิต ส่วนการขยายพืนที่ปลูกนันมีข้อจ้ากัด เนื่องจากไม่มีพืนที่ปลูกที่เหมาะสม เพราะต้องเสีย
พืนที่นาท้าคันดินปลูกต้นไม้เป็นแนวรอบ เพื่อป้องกันสารเคมี จึงเป็นข้อจ้ากัดในการท้านาอินทรีย์ของ
เกษตรกร 69
พืชสมุนไพร(ผักเชียงดา) กับเศรษฐกิจในชุมชน บ้านงามเมือง ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
ชุมชนบ้านงามเมืองเป็น ชุมชนเล็กๆ ที่มีการจัดการทรัพยากรในรูปแบบของตัวเอง คนใน
ชุมชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เป็นภัยคุกคามต่อคนในชุมชน จึงมีข้อตกลงร่วมกันให้
ช่วยกันรักษาทรัพยากรของชุมชนและงดใช้สารเคมีบริเวณที่ตังบ้านเรือน ท้าให้บริเวณนีมีการปลูกพืชโดย
ใช้ระบบอินทรีย์ปราศจากสารเคมี
ผักเชียงดา เป็นผักพืนบ้านที่มีปลูกทั่วไปในพืนที่ภาคเหนือ มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรค
หลายชนิด เช่น ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน ควบคุมความดันโลหิต เป็นต้น นายกิตติ
กร อุตมะ (พ่อหลวงแมน) กล่าวว่า ผักเชียงดาเป็นผักพืนบ้านที่คนในชุม ชนนิยมปลูกเป็นผักสวนครัวตาม
แนวรัว โดยน้าไปแกงและลวกกินกับน้าพริกเป็นอาหาร เนื่องจากสรรพคุณทางยาของผักเชียงดาจึงเป็นที่
นิยมของตลาดเมื่อไม่กี่ปีมานี เริ่มแรกพ่อหลวงแมนเก็บผักในสวนเกษตรของตัวเองไปขายที่ตลาดเชียงของ
พบว่าผักเชียงดาเป็นที่นิยมของคนลาว โดยน้าผัก เชียงดาไปเท่าไหร่ก็ขายหมดอย่างรวดเร็วและยังมีการ
สั่งซือต้นกล้าเป็นจ้านวนมาก
นอกจากนีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ยังต้องการใบของผักเชียงดาเพื่อน้าไปท้าชา
สมุนไพรช่วยลดความดันโลหิ ตและโรคเบาหวาน โดยมีการรับซือใบเชียงดาสดจากชุมชน จากความ
ต้องการผักเชียงดาของตลาดนีเอง ท้าให้พ่อหลวงแมนมีการส่งเสริมให้ปลูกผักเชียงดาในชุมชน โดยให้แต่
ละครัวเรือนท้าการเพาะพันธุ์ผักเชียงดา ทังจากการปักช้าและการเพาะเมล็ดพันธุ์จ้านวนครัวเรือนละ 50
ต้น โดยทางกองทุนหมู่บ้านจะเป็นผู้รับซือไว้ทังหมด ในราคาต้นละ 20 บาท ซึ่งทางหมู่บ้านจะน้าไปปลูก

สัมภาษณ์, พิทักษ์ สุขแก้ว บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๖ ต้าบลแม่อิง อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา, วันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑.
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ตามแนวรัวในชุมชน เมื่อมีผลผลิตจะน้าไปขายตามความต้องการของตลาดน้าเงินเข้าสู่กองทุนหมู่บ้าน
และน้าไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย 70
(๓) ยุทธศาสตร์
๑) จัดท้าฐานข้อมูลชุมชนที่ท้าเกษตรอินทรีย์ในลุ่มน้าอิง โดยการ
• ส้ารวจชุมชนที่ท้าเกษตรอินทรีย์ในลุ่มน้าอิง
• ส้ารวจผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในลุ่มน้าอิง
• จัดท้าแผนที่ชุมชนและผลิตภัณฑ์อินทรีย์โดยใช้ระบบสารสนเทศ
๒) การส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ โดยการ
• การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพืนที่รูปธรรมที่ท้าเกษตรอินทรีย์
• การสร้างพืนที่รูปธรรมการท้าระบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
• การเชื่อมโยงพืนที่เรียนรู้กับการสร้างพืนที่รูปธรรม
๓) การเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยการ
• การพบปะกันของผู้ผลิตและผู้บริโภค ในรูปแบบของทริปการเรียนรู้
• จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ /อาหารปลอดภัย/ตลาดสีเขียว
• จัดเวทีวิชาการเกษตรอินทรีย์ในลุ่มน้าอิง
๔) การตลาดเกษตรอินทรีย์ของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง โดยการ
• การตลาดเพื่อสุขภาพในร้านสะดวกซือ หรือห้างขนาดใหญ่
• การจัดท้าร้านจ้าหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน และ
จ้าหน่ายผ่านออนไลน์
• การท้าแบรนด์และเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์
• ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
ลุ่ มน้ าอิงมีพืนที่ทั งหมด 7,240.48 ตารางกิโ ลเมตร ครอบคลุ ม 2 จังหวัดในภาคเหนื อ
ตอนบน คือ จังหวัดพะเยาและเชียงราย มีความยาว 260 กิโลเมตร ประกอบด้วย พืนที่ลุ่มน้าอิงตอนบน
ลุ่มน้าอิงตอนกลาง ลุ่มน้าอิงตอนล่าง มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมประเพณี คนในลุ่มน้าอิงประกอบอาชีพจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทัง
แหล่ งน้ าและป่ าชุมชน เป็ น การท้าเกษตรที่ พึ่ง พาธรรมชาติ การด้ารงชีวิตของคนในลุ่ มน้าส่ ว นใหญ่

สัมภาษณ์, กิตติกร อุตะมะ ผู้ใหญ่บ้านงามเมือง ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒7
กรกฎาคม 2561.
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ประกอบอาชีพ ท้านา ท้าสวน ท้าไร่ เป็นหลัก และมีอาชีพเสริม คือ แปรรูปอาหาร หัตถกรรมพืนบ้าน
เลียงสัตว์ รับจ้าง และประมงพืนบ้าน
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจในลุ่มน้าอิง
• ลุ่มน้าอิงมีพืนที่ราบลุ่มเหมาะส้าหรับการท้านา เป็นอู่ข้าวอู่น้าของคนพะเยาและเชียงราย
มีพืนที่ท้านามากที่สุด
• เป็นแหล่งประมงน้าจืดที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ท้องถิ่นจ้านวนกว่า 65 ชุมชน
• เป็นแหล่งอาหารจากลุ่มน้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ทัง ปลาร้า แจ่วบอง ปลาแดด
เดียว ขีปลาขม เป็นต้น
• เป็นแหล่งพืชผักอาหารพืนบ้านและยาสมุนไพรจากฐานทรัพยากรที่ชุมชนร่ว มกัน ดูแล
จัดการ จากป่าชุมชน ป่าชุ่มน้า
• เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรลุ่ มน้า แหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น วิถีชีวิตชาวประมงพืนบ้าน วิถีชีวิตชาวอีสาน วิถี
ชีวิตการท้าเกษตรพอเพียง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น
• เป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมพืนบ้านที่มีเอกลั กษณ์ของชาติพันธุ์ต่างๆ ทังผ้าทอคุณภาพดี
ลวดลายสวยงาน ทังผ้าทอไทลือ และผ้าไหมอีสาน และเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ชันดี ทัง เครื่องจักรสานไม้ไผ่ เสืุอกก
่ น้าผึงป่า ยาสมุนไพร
ปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปในลุ่มน้าอิงลดจ้านวนลงจากเดิม
เป็นจ้านวนมาก ซึ่งเกิดจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึน การขยายตัวของพืนที่เกษตรกรรม ความต้องการ
ที่ดินท้ากินและตังถิ่นฐาน รวมทังการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ท้าให้มีการใช้
ทรัพยากรเพิ่มมากขึน และที่ส้าคัญชุมชนขาดจิตส้านึกต่อการใช้ทรัพยากร เช่น การบุกรุกพืนที่ป่าเพื่อ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ การขุดลอกแม่น้า อุ ตสาหกรรมดูดทราย การกว๊านซือที่ดินของนายทุน ท้าโรงงาน
อุตสาหกรรมและเกษตรแปลงใหญ่ การพังทลายของตลิ่ง การเพิ่มพืนที่ปลูกข้ าวนาปรัง การบุกรุกใช้
ประโยชน์จากป่าชุ่มน้า การใช้เครื่องมือท้าประมงที่ผิดประเภทพันธุ์ปลาในแม่น้าอิงลดลง บางชนิดสูญ
พันธุ์ บางชนิดใกล้สูญพั นธุ์ เป็นต้น รวมทังนโยบายระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ต่างก็ เป็นปัจจัยเร้าให้
ทรัพยากรในพืนที่ลุ่มน้าอิงลดลงและขาดความอุด มสมบูรณ์ รวมทังไม่เฉพาะจะเกิดจากความบกพร่อง
และขาดทิศทางของการด้าเนินโยบายของภาครัฐแต่เพียงเท่านัน แต่ยังหมายรวมถึงการขาดการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการจัดการฐานทรัพยากรควบคู่ไปด้วย จึงส่งผลต่อฐาน
ทรัพยากร วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาชุมชน การจัดการทรัพยากร
ดิน น้า ป่า ในลุ่มน้าอิง ต้องเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นเจ้าของฐาน
ทรัพยากร และต้องเชื่อมโยงกับการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนควบคู่ไปด้วย ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้าถึง
และมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านันด้วยท้าให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการเสริมสร้าง
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ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์กับสังคม
ทุกระดับ และสร้างสมดุลของการพัฒนาเป็นการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อ
รักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเ พื่อยกระดับคุ ณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
“ม่อนปูยารักษ์ผึงป่า” เป็นแบรนด์น้าผึงป่าของนายสยาม สกุลณา เกษตรกรบ้านหาดแฟน
ต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อายุ 42 ปี มีอาชีพเลียงผึงทีไ่ ม่เหมือนใคร โดยการชวนผึง
ป่าให้เป็นผึงบ้าน มาท้ารังสร้างน้าผึงหวานขายสร้างรายได้งามปีล ะล้ านบาท โดยหลังคิดค้นสูตรเด็ด
“กลิ่นล่อผึงป่า” มาเป็นผึงบ้านให้เข้ามาอยู่อาศัยในรังที่ท้าไว้ 300 รัง จนได้น้าผึงขายตลอดปี โดยการ
เลี ยงดูผึ งป่ าจะเลี ยงแบบธรรมชาติ ไม่ มีการให้ อ าหารผึ ง เหมื อนผึ งเลี ยงทั่ว ไปที่ ต้ อ งคอยให้ อ าหาร
ตลอดเวลา จนประสบผลส้าเร็จได้น้าผึงป่าแบบธรรมชาติ 100 % และท้าแบรนด์เป็นของตัวเอง ชื่อ
“ม่อนปูยารักษ์ผึงป่า” ผลิตน้าผึงแท้ออกสู่ท้องตลาด
นายสยาม กล่าวว่า เมื่อ 5 ปีก่อน ตนเองไปหาผึงป่าเหมือนชาวบ้านที่หากันทั่วไป วันหนึ่งหา
ได้ราว 10 ขวด ก็ได้เงินวันละหลายพันบาท ต่อมาจึงคิดที่จะน้าเอาผึงป่ามาเลียงเป็นผึงบ้าน ตอนแรกไม่
ได้ผลเพราะคิดจะบังคับผึงป่าเอามาเลียงเหมือนกับผึงพันธุ์หรือผึงบ้าน ซึ่งยากมาก ที่เลียงไว้ก็บินหนีไป
หลายร้อยรัง จึงปรับแนวคิดขึนมาใหม่ แทนที่เราจะบังคับผึงก็เปลี่ยนเป็นการตามใจผึงป่า จากที่เราไปหา
ผึงป่ามานานหลายปี ท้าให้รู้จักนิสัยของผึงป่า ตอนนีสามารถสกัด กลิ่นล่อผึงป่าให้ผึงบินมาท้ารังอาศัยใน
รังที่ท้าเตรียมรอไว้จนส้าเร็จ การท้าผึงป่า 1 รัง จะให้น้าผึงได้ 10 ขวด ขวดละ 300 บาท ก็ได้ 3,000
บาท ไม่ต้องไปให้อาหารผึง ไม่ต้องดูแล แค่ป้องกันมดเท่านัน 71
ปลาร้าแม่นา้ อิง บ้านปางมดแดง ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา
ชุมชนอีส านที่เลื อ กตั งรกรากบ้า นเรื อ นในพืนที่ริ ม แม่น้ า อิง ส่ ว นใหญ่มองเห็ น ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของทรัพยากรปลาในแม่น้าอิง ในฤดูน้าหลากชุมชนลุ่มน้าอิงจะหาปลาได้ในปริมาณมาก ชุมชน
ส่วนใหญ่จะหาเพื่อขายปลาสด ปลาแห้ง ปลาส้ม ซึ่งมีจ้าหน่ายทั่วไป แต่ชุมชนอีสานมีการแปรรูปปลา
ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน คือการท้าปลาร้า เพิ่มมูลค่าปลาที่หลากหลาย
สามารถใช้ ป ลาได้ ทุ ก ขนาด และท้ า ปริ มาณมากๆได้ ปั จ จุ บั น กว่ า 64 ชุ ม ชนตลอดลุ่ ม น้๊ า อิ ง
มี ก า ร ท๊ า เ ข ต อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ป ล า ใ น ลุ่ ม น้๊ า อิ ง ท๊ า ใ ห้ ป ล า ส า ม า ร ถ ข ย า ย พั น ธุ์ ไ ด้ ม า ก ขึ้ น
และมีจ๊านวนมากขึ้นเรื่อยๆ การแปรรูปเป็นปลาร้า จึงเป็นสร้างมูลค่าทีส่ ร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคง
ชุมชนอีสาน สมัยก่อนแต่ละครัวเรือ นจะมีการผลิตปลาร้าไว้รับประทานกันเอง แต่ในระยะ
10 กว่าปีที่ผ่านมามีการผลิตปลาร้าเพื่อการจ้าหน่ายด้วย ขณะเดียวกันผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่เคยผลิตปลาร้า
บริโภคเองหันไปซือปลาร้ารับประทานมากขึน รวมทังผู้ผลิตปลาร้าเริ่มมีการพัฒนาสูตรการผลิตปลาร้าจน
เป็นที่นิยมของตลาด ท้าให้ในปัจจุบันการผลิตปลาร้ากลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยท้าเลที่ตังของ
สัมภาษณ์, สยาม สกุลณา บ้านเลขที่ 62 หมู่ 6 บ้านหาดแฟน ต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา, วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.
71
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โรงงานเน้นการอยู่ใกล้แหล่งที่มีปลาน้าจืดชุกชุม ปลาร้าจึงพัฒนาจากการเป็นเพียงอาหารพืนบ้านและมี
การผลิ ต กั น ในระดั บ ครั ว เรื อ น จนกระทั่ ง ในปั จ จุ บั น เริ่ ม ขยายการผลิ ต เป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ปลาร้านับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมูลค่าของธุรกิจนีไม่เล็ก
อย่างที่หลายคนคิด โดยในด้านการผลิตนันเริ่มขยับจากธุรกิจในระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก มา
เป็ น ผู้ ผ ลิ ตในขนาดกลางและใหญ่ ผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ากลายเป็นหนึ่งในผลิ ตภัณฑ์ สินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอท็อป รวมทังการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศก็เริ่มขยายตัวมากยิ่งขึน
บ้านปางมดแดง มีกลุ่มผลิตปลาร้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาและเชียงราย และขึนชื่อที่ ใคร
ชอบปลาร้าต้องมาซือที่ลุ่มน้าอิง ด้วยกรรมวิธี และองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากบ้านเกิดที่อีสาน ท้าให้ปลา
ร้ามีความเป็นอัตลักษณ์ของอีสานในถิ่นล้านนา ส้าหรับผลิตภัณฑ์ปลาร้าหมักบ้านปางมดแดง ปัจจุบันมีให้
เลือกทังน้าปลาร้าหมักบรรจุในไหเล็ก ขวดโหล ปี๊บ และถุงพลาสติ ก ราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ 50- 100
บาท ขึนอยู่กับขนาดของปลา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารอีสาน ทังในจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียง
นอกจากนีกลุ่มปลาร้าหมักบ้านหนองล่ามยังมีผลิตภัณฑ์เนือปลาร้าหมักสับบรรจุกระปุก ปลาร้าบองสูตร
สมุนไพร น้าพริกปลาร้า โดยบรรจุภัณฑ์มีทังบรรจุในไหเล็ก ขวดโหล และถุงพลาสติกตามที่ลูกค้าสั่งผ่าน
กระบวนการบรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่ส่งกลิ่นรบกวน ในส่วนปลาบองขายดีมากจนไม่สามารถผลิตได้ตาม
ความต้องการตลาด เพราะจะใช้เวลาว่างของสมาชิกมาชาวยกันผลิตหลักจากว่าจากงานไร่นา โดยรายได้
จากขายปลาร้าทุกชนิด ท้าเงินให้กลุ่มได้มากกว่าเดือนละ 20,000 บาท ปีหนึ่งรายได้กว่า 200,000
บาท และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ต้าบลสันมะค่า กว่า 70% เป็นชุมชนอีสานที่อพยพมาตังรกรากใหม่ก่อนปี 2500 ด้วยความ
เป็นคนอีสานท้าให้การปลูกหม่อน เลียงไหม ทอผ้า เป็นกิจกรรมที่ฝังรากลึกสื บทอดอยู่ในสายเลือด 4
หมู่บ้ าน 4 วัง ต้าบลสั น มะค่า บ้ านวังศิล า บ้านวังอวน บ้านวังผา และบ้านวังน้อย รวมกันกว่าร้อ ย
ครัวเรือนที่มีการทอผ้าไหม เป็นชุมชนที่ตังอยู่ในพืนที่ลุ่มน้าอิงตอนกลาง อ.ป่าแดด มีการปลูกหม่อนเลียง
ไหม โดยใช้พืนที่ไร่ ที่สวน พืนที่สาธารณะของชุมชน และบริเวณข้างบ้าน เป็นแหล่งผลิตใบหม่อนเพื่อ
น้าไปเลียงหนอนไหม และน้าไปเข้าสู่กระบวนการทอเป็นด้ายไหมและน้ามาทอเป็นผ้าไหม และมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ส่วนมากจะเป็นเครื่องแต่งกาย ทังชายหญิงมีผ้าถุง ผ้าซิ่นโสร่ง ชุดผ้าไหม ทังสูท
และชุ ด ล้ า ลอง ปั จ จุ บั น ได้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นความงาม โดยการท้ า แผ่ น มาร์ ค หน้ า ผ้ า ไหมโย
กระบวนการเลียงหนอนไหมแบบใหม่ ถือว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนอีส านในลุ่มน้าอิง กลายเป็น
เศรษฐกิจหลักสร้างรายได้มากว่าการปลูกข้าว เพราะผ้าไหมราคาสูงและมีกระบวนการผลิตที่ยาก และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เหลือทิงจากกระบวนการผลิตผ้าไหม สามารถพัฒนาเป็นสินค้าเพิ่ มมูลค่าได้
ทังหมด ทังตัวหนอนไหมน้ามาอบกรอบ ขายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่น ขีหนอนไหม น้ามาเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ ใบหม่อนสามารถท้าชาคุณภาพได้ สามารถสร้างมูลค่าได้ครบวงจร
ในปี 2534 ส้านักงานเกษตรอ้าเภอป่าแดด ได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลียงไหม ก็
ได้ส่งเกษตรกรไปอบรมที่ศูนย์หม่อนไหมจังหวัดขอนแก่น ก็ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปลูก
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หม่อนเลียงไหม แปรรูปเส้นไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสตรีทอผ้าไหมได้
ก่อตังขึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีนางบัวสอน รักศิลป์เป็นผู้ริเริ่มก่อตังกลุ่มนีขึนมา สมาชิกได้น้าเงินมา
ลงทุนคนละ ๑ หุ้น โดยมีราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท เพื่อน้ามาเป็นทุนในการซือตัวอ่อนหนอนไหม ซือกล้า
หม่อน ส่ ว นกี่ทอผ้ าทางกรมอุตสาหกรรมจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณหาซือให้ ราคาประมาณตัว ละ
๘,๐๐๐ บาท ต่อมาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้จัดหาครูผู้เชี่ยวชาญในการทอผ้าไหมมัดหมี่มาฝึกสอน
ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ท้าให้กลุ่มงานทอผ้าของแม่บ้านมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน ปี 2547 ได้มีการน้า
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ เข้าร่วมคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทผ้าและเครื่อ งแต่งกาย ได้ OTOP
ระดับ 4 ดาว จึงท้าให้กลุ่มมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการทอผ้าไหมให้มีคุณภาพดีเป็น
ที่ต้องการของตลาด 72
(๓) ยุทธศาสตร์
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มคี วามส้าคัญ
และมีศักยภาพในการยกระดับด้านเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมาย มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ ปกป้อง คุ้มครอง และอนุรักษ์และให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดง
ผลิตภัฑ์สินค้า และบริการ ในแต่ละโซน ต้น กลาง ปลาย
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมการวิจัยส้ารวจข้อมูลฐานทรัพยากรที่น้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยกระบวนการแบบวิจัยชาวบ้าน ได้แก่ ข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพ / ศักยภาพผลิตภัณฑ์
การเกษตรอินทรีย์ กระบวนการผลิต คุณค่าและมูลค่า
๒) จัดท้าระบบฐานข้อมูลกลาง ในด้านผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชน จากพืนที่ต่างๆ ต้น
น้า ถึงปลายน้า ที่มีเอกลักษณ์ ได้แก่ น้าผึงป่า ผลิตภัณฑ์จากปลา ยาสมุนไพร ผ้าทอ ผ้าไหม ตัวหนอน
ไหม หนอนไม่ไผ่ เสื่อกก ไม้ไผ่ งานหัตกรรมภูมิปัญญา วิถีชีวิต การเกษตรอินทรีย์ ประเพณีวัฒนธรรม
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้า เส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ
๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ให้เกิดความเข้าใจและการสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าและความส้าคัญของการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรควบคู่ไปกับการ อนุรักษ์
และฟื้นฟู ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทังเยาวชน ชุมชนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และสาธารณชน
2) ส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วม ของชุมชนในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูและการจั ดการฐาน
ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืน

ชูศรี วังมณี , การทอผ้าไหมแบบบูรณาการ, ส้านักงานเกษตรอ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, 2553.
(เอกสารอัดส้าเนา).
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เป้าหมาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทังในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิด
ความ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรลุ่มน้าอิง
และมีกลไกสภาประชาชนลุ่มน้าอิงและเครือข่าย มีมาตรการเพื่อก้าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
กลยุทธ์
1) สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไก การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิงและชุมชน เพื่อการสร้างความตระหนักกับชุมชนในการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากร ควบคู่ไปกับการ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้า
2) สนับสนุนการศึกษาวิจัย รวบรวม วิเคราะห์ ติดตามและประเมินข้อมูลความต้องการด้าน
การพัฒนา เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากร ของแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องจากต้นน้าถึงปลายน้าและลุ่มน้า
สาขา
3) สนับสนุน ส่งเสริมให้กลไก มาตรการ ที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ควบคู่ ไป
กับการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรเพื่อยกระดับการด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นระบบที่มีอิทธิพลมากระบบหนึ่งในโลก
ปัจจุบัน โดยใช้หลักตลาดเสรี ก่อนยุคทุนนิยมนันเศรษฐกิจเป็นเรื่องของท้องถิ่น ระบบการแลกเปลี่ยน
สินค้าใช้หลักขนบธรรมเนียมประเพณีก้าหนดราคาสินค้าและบริการ แต่ระบบทุนนิยมให้เกิดตลาดเสรีขึน
คือการใช้แรงงานมีลักษณะเป็นความช้านาญเฉพาะอย่าง แต่ละคนมีส่วนในการผลิตโดยใช้ความรู้ แรงงาน
และความช้านาญเฉพาะตน ผลผลิตหรือบริการถูกน้าไปใช้เพื่อการบริโภคทั่วไป และเพื่อจ้าหน่ายในตลาด
ไม่มีการควบคุม ปล่อยให้เป็นไปโดยเสรี
ขณะที่กระแสทุนนิยมได้ท้าให้กลไกทางการตลาดถูกควบคุมโดยทุนขนาดใหญ่ การควบคุม
ปัจจัยการผลผลิต สามารถก้าหนดราคาสินค้าได้เอง ราคาสินค้าที่จ้าหน่ายกันโดยทั่วไปไม่ได้ถูกก้าหนด
โดยคนท้องถิ่นคนท้องถิ่นไม่สามารถคิดเรื่องการท้าเกษตรของตนเองได้ เพราะต้องใช้พืนที่ขนาดใหญ่ใน
การท้าเกษตร ใช้เงินทุนสูง และปัจจั ยการผลิตจ้านวนมาก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย เกิดการ
เหลื่อมล้าทางการแข่งขันทางการค้า ระหว่างนายทุนกับเกษตรรายย่อย
จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในลุ่มน้าอิงที่มีระยะเวลายาวนานมา
กว่ า ๒๐ ปี ได้ ส่ ง ผลต่ อ ระบบนิ เ วศลุ่ ม น้ า อิ ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และคนในชุ ม ชนสามารถพึ่ ง พิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติในการด้ารงชีวิต ผลผลิตจากดิน น้า ป่าก่อให้ เกิดความมั่นคงทางอาหารในครอบครัว
ที่เหลือกินได้น้าไปจ้าหน่าย และแปรรูปเพื่อเก็บไว้กิน หลายชุมชนได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนน้า
ผลผลิตที่แปรรูปไปจ้าหน่าย เช่น น้าพริก แจ่วบ่อ ง กล้วยฉาบ กล้วยตาก ชา กาแฟ ยาสมุนไพร สบู่
สมุนไพร แชมพูสมุนไพร หม่อนไหม ผ้าทอ รวมทังการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ การ
จัดการแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นต้น ดังนันสภาประชาชนลุ่มน้าอิงควรจะเป็นแกนกลางในการรวมกลุ่ม
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วิสาหกิจต่างๆ เหล่านี เพื่อยกระดับให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงเป็นผู้ประกอบการทางสังคมในชุมชน เป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ นค้า การสร้างแบรนด์ที่เป็นของลุ่มน้าอิง การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรราย
ย่อย เพื่อผลก้าไรส่วนหนึ่ งสามารถที่จะน้าไปเป็นทุนในการอนุรักษ์และฟื้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
น้ามาใช้ในการท้ากิจกรรมทางสังคมต่อไป
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
ร้ า นสวรรค์ บ นดิ น Sawanbondin Farm & Home Stay ตั งอยู่ เ ลขที่ 171/12 หมู่ 4
ต้าบลริมกก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นฟาร์มออร์แกนิกที่เริ่มจากการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร
เพียงไม่กี่ชนิด แล้วพัฒนามาสู่การท้าชาสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า มุ่งเป้าหมายที่การดูแลสุขภาพด้วยสูตรชา
ที่คิดค้นเอง กับถ้วยชาที่บรรจงปั้นเองทุกใบ สวรรค์บนดิน ฟาร์ม แอนด์ โฮมสเตย์ เชียงราย เกิดขึนเมื่อปี
2558 โดยคุณชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์ อดีตช่างภาพที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุง โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความ
ต้ อ งการดู แ ลฟื้ น ฟู สุ ข ภาพของคุ ณ พ่ อ ด้ ว ยวิ ถี ธ รรมชาติ เดิ ม ที ส วรรค์ บ นดิ น เริ่ ม จากการปลู ก พื ช ผั ก
หมุนเวียนกันไปเพียงไม่กี่ชนิด ก่อนที่คุณโตจะลองเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นชาสมุนไพรชนิดต่างๆ โดย
การศึกษาค้น คว้าจากแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ ด้ ว ยตนเอง ปัจจุบัน สวรรค์บนดินมีผลิตภัณฑ์ช าสมุนไพรที่
หลากหลายมากขึน อาทิ ชาตะไคร้ ชาอัญชัน ชา กระเจี๊ยบ ชาใบเตย และยังมีชาที่ได้วัตถุดิบมาจากแหล่ง
อื่น เช่น มะตูม เก๊กฮวย เจียวกู้หลาน ซึ่งแต่ละชนิดล้วนผลิตด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ในส่วนของโฮมสเตย์ ที่นี่มีห้องพักเพียงจ้านวน 3 ห้อง ออกแบบตกแต่งแบบปูนเปลือยอย่าง
เรียบง่ายและธรรมดา น้าพาความรู้สึกยุ่งเหยิงของชีวิตคนเมืองกลับสู่ สมดุลที่ปกติ เรียบง่าย และสงบ
สบาย ภายในตกแต่งด้วยงานปั้ นจากดินเผา โรงปั้นขนาดกะทัดรัดที่อยู่ถัดจากบริเวณห้องพักและมุม
นั่งเล่น เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนให้เกิดงานศิลปะจากดินเผา และยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจแวะมาเยี่ยมชมและทดลองฝึกปั้นเครื่องดินเผา
เมนูชาหรือกาแฟของที่ นี่อาจมีไม่มากนัก แต่ทุกเมนูล้วนมาจากการศึกษาคิดค้นและลองผิด
ลองถูกจนพัฒนามาเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ โดยแต่ละเมนูยังคงคอนเซปต์เพื่อดูแลสุขภาพ ปลอดสารพิษ
สะอาด ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีปรุงแต่ง อย่างการใช้หญ้าหวานเพื่อให้ความหวานแทน
น้าตาล การได้ดื่มชาที่นี่จึงเป็นมากกว่ากว่าดื่มชา แต่เป็นการได้ดื่ม “ความตังใจ” และ “ความพยายาม”
ที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคนเหมือนกับมอบให้คนในครอบครัว และกลิ่นหอมที่เราได้สูดดมจากถ้วยชาแต่
ละถ้วยนันยังเจือไปด้วยกลิ่นของ “ความสุข” ของเจ้าของผลงานที่ได้ท้าในสิ่งที่ตัวเองรัก กล่าวได้ว่าชีวิตที่
สวรรค์บนดินนีเป็นวิถีที่หันหาธรรมชาติอย่างแท้จริง การปล่อยให้ชีวิตด้าเนินเข้ากับวงจรธรรมชาติโดยไม่
มีการแทรกแซงของเครื่องจักรและสารเคมี อาจเป็นวิถีที่เติบโตไปอย่างช้าๆ แต่ทว่าปลอดภัย ไม่ต้องรีบ
ร้อน ไม่ต้องกดดัน เพียงปล่อยให้ชีวิตเราด้าเนินเข้ากับธรรมชาติอย่างกลมกลืน กลายเป็นชีวิตที่มีความสุข
บนวิถีพอเพียง และกลายเป็นสวรรค์ (ที่อยู่) บนดิน 73
สุภาพร เลิศกวินอนันต์, สวรรค์บนดิน : เยือนสวรรค์ทหี่ อมกลิน่ งานศิลป์บนวิถีพอเพียง, สืบค้นจาก
https://www.adaymagazine.com/travels/iwasthere-121.
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โรงเรี ย นชาวนาพ ุ ท ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์ ม ห า ว ิ ช ช า ล ั ย พ ุ ท ธ
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ไ ร่ เ ชิ ญ ต ะ วั น ในวันพระกลางพรรษาปีหนึ่ง (2556) ท่านว.วชิรเมธี ลงไป
แสดงธรรมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตามความตังใจแต่เดิมซึ่งท่านตังปณิธานไว้ว่า “ทุกวันพระจะไปแสดงธรรม
ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟัง” แต่ก่อนจะแสดงธรรมในเช้าวันนันมัคทายกได้มากระซิบว่าไม่ต้องเทศน์นาน
ท่าน ว.วชิรเมธี จึงย้อนถามว่าท้าไมไม่อยากให้เทศน์นาน? มัคทายกตอบว่า ถ้าหากท่าน ว. เทศน์นาน
ค่าจ้างรายวันจากการท้างานคงจะหายไปครึ่งหนึ่ง (เพราะไปท้างานสาย) ท่าน ว. จึงกลับมาคิดว่าท้า
อย่างไรคนจึ ง จะสนใจธรรมะ เพราะตามธรรมดาท่านไปเทศน์ที่ไหนจะมีคนรอฟังท่านมากมาย และ
โดยทั่วไปแต่ละแห่งต้องนิมนต์ท่านล่วงหน้านานนับปี แต่ที่นี่ที่ชุมชนใกล้ ไร่เชิญตะวัน ท้าไมคนถึงไม่อยาก
ฟังธรรม
เมื่อท่านกลับมาแล้วจึงลองสุ่มท้าวิจัยใน 4 หมู่บ้านใกล้ ๆ ไร่เชิญตะวัน ก็พบว่าชาวบ้านเป็น
หนีกันถึง 84 ล้านบาท มีหนีสินรายครัวเรือนโดยเฉลี่ย 200,000 บาท จากตัวเลขหนีมวลรวม และหนี
ครัวเรือนของชาวบ้าน ท้าให้ ท่านว.วชิรเมธี คิดว่าจะต้องหาวิธีช่วยชาวบ้านให้หายจากความยากจน และ
สามารถหยัดยืนพึ่งตัวเองทังทางเศรษฐกิจและจิตใจให้ได้
ไร่เชิญตะวัน มีเนือที่ 170 ไร่ เนือที่ทังหมดเป็นสวนล้าใยและแปลงนามาก่อน ชาวไร่ชาวนา
ที่ท้านาท้าสวนมาก่อนหน้านันล้วนท้าเกษตรกรรมแบบใส่สารเคมีทังสินดังนัน ต้นไม้ใบหญ้าในไร่เชิญ
ตะวัน แต่เดิมจึงมีสิ่งปนเปื้อนจากสารเคมีสูงมาก อย่างที่ ท่านว.วชิรเมธี เคยกล่าวไว้ในธรรมบรรยายคราว
หนึ่งว่า “ในพรรษาแรกเวลานั่งสมาธิจะได้กลิ่นยาเคมีผสมน้าฝนโชยมาเข้าจมูกตลอดท้าให้หายใจไม่
สะดวกและตระหนักรู้ทันทีว่าอากาศแถวนีเต็มไปด้ว ยสารพิษอันตราย” เมื่อท่านลองสั งเกตดู ก็พบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าต้นไม้ก็เสื่อมสภาพ ให้ดอกให้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หน้าดินก็เสื่อมสภาพ น้าในอ่าง
เก็บน้าก็ไม่สะอาด ที่แย่หนักกว่านันก็คือ ในหน้าฝนปีหนึ่งมีปลาตายลอยเป็นแพอยู่ในอ่างเก็บน้า อาการ
ผิดส้าแดงของพืชไร่พืชสวน ดิน น้า อากาศ อย่างที่กล่าวมาท้าให้ ท่านว.วชิรเมธี คิ ดว่า ถึงเวลาแล้วที่
จะต้องปฏิวัติวิธีการท้าเกษตรกรรมของชาวไร่ชาวนาแถวนีทังหมด
จากปัญหาความยากจนของชุมชนรอบไร่เชิญตะวัน ที่มีหนีครัวเรือนมหาศาลและปัญหาการ
ท้าเกษตรกรรมโดยใช้สารเคมีเป็นหลัก จนส่งผลเสียต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในพืนที่รอบ
ไร่ เชิญตะวัน ท้าให้ ท่าน ว.วชิร เมธี มองหาวิธีแก้ทั งสองปั ญหานี อย่า งยั่ งยื น และในที่สุ ดก็ ต กลงใจ
ก่อตัง มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็น “สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ” เมื่อวัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ โดยแบ่งการบริห ารงานออกเป็น ๓ โรงเรียน ตาม
โครงสร้างดังนี
๑) โรงเรี ย นชี ว กานุ ส รณ์ มี ห ลั ก สู ต รสมุนไพรวิทยา การปลูก/แปรรูป นวดแผนไทยและ
สุขภาพองค์รวม
๒) โรงเรี ย นสื บ ศิ ล ป์ แ ผ่ น ดิ น ล้ า นนา มี ห ลั ก สู ต รคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมสอนศิลปวัฒนธรรม เผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายครู
ศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลครูศิลปวัฒนธรรม
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๓) โ รงเรี ย นช าว นาพุ ท ธ เศรษฐ ศาสตร์ มี ห ลั ก สู ต ร เกษตรกรรมทั่วไป เกษตรพึ่ง
สารเคมี เกษตรกรรมธรรมชาติ พุทธเกษตร การแปรรูปอาหาร การบริหารเงิน ธุรกิจเพื่อสังคม พุทธ
เศรษฐศาสตร์ วิปัสสนากรรมฐาน การผลิต/การตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม การก่อตังและบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้
แนวทางที่ท่าน ว. วชิรเมธี น้ามาเปลี่ยนแปลง ไร่เชิญตะวัน จากพืนที่ป่ารกร้าง เสื่อมสภาพ
ให้กลายเป็นรมณียสถานแห่งการตื่นรู้และแผ่นดินทองแผ่นดินธรรม ส้าหรับเกษตรกรชาวเชียงรายก็
คือ “เกษตรอินทรีย์ หรือ “พุทธเกษตร” ซึ่งเน้นการท้าเกษตรกรรมแบบ “อินทรีย์” ทุกขันตอนอย่างที่
ท่าน ว. วชิรเมธี เคยกล่าวว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว” ซึ่งหมายความว่า
เมื่ อ เกษตรกร 1 คนเห็ น ภยั น ตรายของเกษตรกรรมแบบพึ่ ง พาสารเคมี และหั น มาท้ า
เกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์ เขาจะกลายเป็น = คนอินทรีย์
คนอินทรีย์ ท้าเกษตรอินทรีย์ท้าให้ที่ไร่ที่สวนที่นาแหล่งน้าปลอดภัย = สิง่ แวดล้อมอินทรีย์
สิ่งแวดล้อมอินทรีย์ ท้าให้ผลิตผลงอกงามสมบูรณ์กลายเป็น = ผลิตผลอินทรีย์
ผลิตผลอินทรีย์ เมื่อได้รับการส่งต่อให้แก่ผู้บริโภคท้าให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตผลหรืออาหารที่
ปลอดภัยท้าให้เกิดมี = ผู้บริโภคอินทรีย์
ผู้บริโภคอินทรีย์ เห็นคุณค่าของผลิตผลอินทรีย์น้ามาบริโภคเองและน้าไปแลกเปลี่ยนหรือ
จ้าหน่ายจ่ายแจกกลายเป็น = ระบบเศรษฐกิจอินทรีย์ (เงินอินทรีย)์
ระบบเศรษฐกิจอินทรีย์ ท้าให้ผู้ผลิต (เกษตรกร) ผู้บริโภคผู้จ้าหน่ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายหรือสังคมที่บริโภคอาหารสินค้าและบริการที่ปลอดภัยท้าให้เกิดมี = สังคมอินทรีย์
ผลิตผลหรือสินค้าและบริการที่ผลิตโดยกระบวนการอินทรีย์ เมื่อส่งไปขายทังในและ
ต่างประเทศท้าให้เกิดชื่อเสียงที่ดีงามแก่ประเทศไทยกลายเป็น = ชื่อเสียงอินทรีย์
บ้านป่าเปา เป็นชุมชนพุทธเกษตรเครือข่ายมหาวิช ชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนในการเป็นชุมชนพุทธเกษตร มีแนวทางในการส่งเสริมคือการเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิ ต จาก
เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมีการสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในปัจจุบันมี
ชาวบ้านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ พืนที่ 300 ไร่ มีผลผลิต 130 ตัน เพิ่มจากปี 2557
ซึ่งมีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการ 120 ไร่ มีผลผลิต 80 ตัน พระอาจารย์ ว. วชิรเมธีกล่าวว่า
“พระอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคนเมื่อส้าเร็จการศึกษาไปแล้ว จะพัฒนาตัวเอง
ไปให้ถึง 3 ขันตอน หนึ่ง อยู่รอด ตนเป็นที่พึ่งของตน สอง อยู่ได้ จากนันให้คนเขาได้พึ่ง และ
สาม อยู่ ดี เดิน สายขยายความรู้ กลายเป็นครูของแผ่ นดิน ถ้าเราท่านท้าได้อย่ างนี นี่คือ
บัณฑิต ของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ สมกับแนวทางการศึกษา หรือปรัชญาการศึกษา
ที่พระอาจารย์วางเอาไว้ว่า ท้ามาหากิน คู่กับ ท้ามาหาธรรม" 74
มูลนิธพิ ุ ท ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ , โ รงเรียนชาวนาพุ ท ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ , สื บ ค้ น จ า ก
https://www.chawnaschool.com.
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ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ต้าบลงิว อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไร่รื่นรมย์เกิดจากความ
ตังใจของเจ้าของที่อยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพดวยการทานอาหารแบบออร์แกนิค พร้อมกับสร้าง
ประสบการณ์ให้กับคนที่สนใจในเรื่องการท้านา ท้าไร่แบบออร์แกนิค และอยู่กับธรรมชาติ ฟาร์มเกษตร
อินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่ โดยทายาทธุรกิ จผลิตชินส่วนยานยนต์ SAT ที่ตังใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแล
สุขภาพ และควบคุมน้าหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมีหรือเรียก
แบบคุ้นหู คือ พืชเกษตรอินทรีย์ (Organic) ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงหันมาสนใจและทาน
อาหารสุขภาพมากขึนหรือเรียกกันติดปากว่า “eat clean” แต่ยังไม่ได้ตระหนักว่าผักเหล่านันมีสารเคมี
ตกค้างมากน้อยแค่ไหน เราจึงมีความตังใจในการโปรโมทสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและ
เข้าถึงในการหาซือสินค้าได้ง่ายขึน
ไร่ปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) ตังอยู่ที่ ต้าบลงิว อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มี
พืนที่กว่า 80 ไร่ แบ่งออกเป็นสัดส่วน ทังที่พักนอนเต็นท์ ตังอยู่ท่ามกลางทุ่งนา ที่จะท้าให้เราได้สัมผัส
และใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ตลอดเวลา เรียนรู้ธรรมชาติได้อย่างลึกซึงและสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่าง
ลงตัว เต้นท์พักมีส้าหรับ 2 ท่าน , 3 ท่าน และ 4 ท่าน เมื่อมองขึนมาก็จะเห็นบ้านต้นไม้ เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ และที่ทานอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ เป็นวัตถุดิบสดจากไร่ออร์แกนิก ซึ่งเป็นจุดที่มองมาจะเห็น
ความสวยงามของธรรมชาติ ไร่ออร์แกนิค ทุ่งนาสีเขียวขจี วิวหมอกที่สวยงาม ดอกไม้และสั ตว์ต่างๆ
นอกจากนี ยังมีกิจกรรมให้ได้ท้า สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ทังหลักการและการลงมือท้า
อาทิ การท้าเกษตรอินทรีย์ , การท้าปุ๋ยอินทรีย์, ปลูกต้นไม้ยืนต้น, การด้านา อีกทังถ้าใครสนใจท้าไร่นา
แบบเกษตรอินทรีย์ ที่นี่ก็ได้เปิดคอร์สสอนเป็นระยะด้วย เช่น คอร์ส “เตรียมกลับบ้าน” มาเปลี่ยนโต๊ะ
ท้างานเดิมๆ ห้องท้างานแคบๆ มาเป็นห้องท้างานสีเขียวห้องใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติ ราคาคอร์สละ
4,700 บาท/ท่าน ราคานีรวม ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน, เมนูออแกนิค, อาหารเช้า 2 มือ
, อาหารกลางวัน 3 มือ, อาหารเย็น 2 มือ, เบรคอร่อยๆ 4 มือ, ค่าอุปกรณ์ในการเวิร์คชอป และรถรับส่ง
ไป-กลับ (จากสนามบิน-ไร่รื่นรมย์)
นอกจากนีก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ท้าสนุกๆ ด้วย เช่น เด็กๆ สามารถให้อาหารสัตว์ ที่ ฟาร์ม
แพะและฟาร์มแกะ , มีรถ ATV และ จักรยาน เอาไว้ปั่นเที่ยวชมภายในไร่ได้ เป็นต้น ไร่รื่นรมย์ ฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์ เราสามารถเก็บวัตุดิบสดใหม่ เพื่อน้าไปปรุงอาหารได้เลย อีกทังยังมีข้าวและผลิตภัณฑ์จาก
ฟาร์มปลอดสารพิษ จ้าหน่ายอีกด้วย 75
ชุมชนจัดการท่องเที่ยว ต้าบลกึดช้าง อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญทวน หมายมั่น
ประธานสภาองค์ ก รต้ าบลกืดช้ าง กล่ าวว่า การที่นักท่ องเที่ ยวเขาเข้ า มา เขาอยากสั มผั ส ความเป็ น
ธรรมชาติมากกว่า เพราะความอุดมสมบูรณ์ของเรายังเหลืออีกเยอะ เช่น ภูเขายังสวยงามอยู่ มีแม่น้า ป่า
ยังสมบูรณ์อยู่ เขาก็เลยอยากมาสัมผัสว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่ ทุ่งนาป่าเขายังอุ ดมสมบูรณ์อยู่ เรายังท้ากิน
เอ็มไทย, พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ณ ไร่รนื่ รมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงราย, สืบค้นจาก
https://travel.mthai .com /blog/144114.html.
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เองอยู่ เรื่องการท่องเที่ยว มันมาตังยาวนานแล้ว แล้วก็ไม่มีใครขึนมาจัดการการจริงๆ จังๆ ช่วงหลังๆ ตัว
ผม หลายๆ คน ก็เลยมานั่งคุยกัน เรื่องจัดการการท่องเที่ยว คือชุมชนเราไม่มีรายได้เรื่องการท่องเที่ยวเลย
ที่ผ่านมา ก็เลยต้องผันตัวขึนมา เราก็ท้าเรื่องที่พัก เรื่องโฮมสเตย์ อะไรอย่างนี ก็เลยจัดการกันมาถึง
ปัจจุบันนี
“จริ งๆ คนในชุมชนไม่ค่อยมีเงิน แต่ก็ค่อยๆ ท้า แล้ ว เราก็ไปเอือกับเขา เช่น เขาท้าการ
ท่องเที่ยว เขามีช้าง เราก็ไปท้า contact กับเขา ไปขอขี่ช้างเขา เขาก็ให้ราคาที่ ต่้ากว่าคนข้าง
นอกมาให้ครับ เป้าหมายของผม ผมว่าให้ชุมชนอยู่ได้ ผู้ประกอบการอยู่ได้ ต่างคนต่างอยู่ได้
ต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน อันนีมันจะเกิดความสามัคคีในชุมชน อันนี
มันจะเกิดการเอือกัน”
ด้านนายประสาน อินต๊ะ (ตั๊ก) ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในชุมชนกืดช้างมีทรัพยากรที่
ค่อนข้างเด่นชัด ทังน้าตก แม่น้า แล้วก็อยู่ในเขตที่อากาศดีด้วย การคมนาคมค่อนข้างสะดวก ไกลจาก
เชียงใหม่ไม่มากซึ่งต่อ 1 ปี นักท่องเที่ยวเข้ามาหลายแสนคน เกิน 4 แสนคนต่อปี ถ้ารวมทังต้าบล เยอะ
ที่สุดในภาคเหนือ ส่วนผู้ประกอบการใช้ คอนเนคชั่นที่ชุมชนมี อย่างเช่น กลุ่ม ศิลปะ กลองสะบัดชัย กลุ่ม
ดนตรี กลุ่มหมอนวด กลุ่มบายศรีสู่ขวัญ คือ ทัง 2 กลุ่ม มีการเกือหนุนกันในเชิงธุรกิจสัมพันธ์กัน
กล่าวโดยสรุป ชุมชนท้องถิ่นของไทย มีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ หากชุมชนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็ง ประเทศไทยก็ย่อมเกิดความมั่นคงผาสุก ซึ่งนโยบายสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” นี สามารถตอบโจทย์และก้าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ให้มีความมั่นคง
ยั่งยืนได้นัน ได้ผ่านการพิสูจน์ว่า ท้าได้จริง มีรูปธรรม 76
(๓) ยุทธศาสตร์
๑) ส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (CSE- Community Social Enterprise)
เป้าหมาย มีการจัดสรร ผลก้าไรเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ให้
เกิด ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคมโดยรวม มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ชุมชนเป็นผู้ด้าเนินการ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม เพื่อการพึ่งพาตนเอง มีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงิน มี
การก้ากับดูแลที่ดี และแบ่งปันประโยชน์อย่างเป็นธรรม
กลยุทธ์
1) การเสริ มศัก ยภาพชุ มชนให้ ส ามารถเป็น ผู้ ประกอบการได้ โดยเฉพาะการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชุมชน ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้มแข็งใน
การผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
76
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2) เสริ มสร้ างสมรรถนะในการพึ่งพาตนเองของชุมชนด้านเทคโนโลยี การผลิ ต และ
การตลาด ในการใช้ประโยชน์และสร้างผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรอย่างเหมาะสม
3) ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุน การศึ ก ษาวิจัย ด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพ จากฐาน
ทรัพยากร ที่มีศักยภาพใน น้ามาพัฒนาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของความ
หลากหลายทางชีว ภาพที่มีอยู่ โดยอาศัยองค์ ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่
4) ร่วมกับสถาบันวิชาการ ในการสนับสนุนให้มีการวิจัยและน้าผลงานวิจัยที่ เกี่ยวกับ
มูลค่าและคุณค่า จากฐานทรัพยากรในชุมชน ในการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ รายได้และการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้สมดุล
๒) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการจากฐานทรัพยากรชุมชน
เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสื่อให้ถึงภูมิปัญญาหรืออัต
ลักษณ์ของชุมชนมีกระบวนการผลิตและด้าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยใช้ทุนทาง
ทรัพยากรและทุนทางสังคม มาผลิตและ/หรือให้บริการอย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมทังในระยะสันและระยะยาว
กลยุทธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (ข้าวอินทรีย์ ผลไม้ นา้ ผึง แจ่วบอง ไหม จักสานไม้ไผ่ ผัก
พืนบ้าน ยาสมุนไพร ฯลฯ) โดยการ
• ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพพืนที่ ประเภทสินค้า การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
• ส่งเสริมและพัฒนา การสร้าง Branding และ story ของผลิตภัณฑ์ลุ่มน้าอิงที่มี
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
• สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ ในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ให้มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่เป็นสากล
• การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคทุกกลุ่มคน รวมถึงการท้า mapping Footprint ของ
ผลิตภัณฑ์ในลุ่มน้าอิงทังลุ่มน้า ในเกิดการพบกันระหว่างผู้บริโภค และผู้ผลิต ในการสนับสนุนชุมชนให้เกิด
รายได้และร่วมดูแลจัดการทรัพยากร
• พัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการตลาด (ชุมชน/ห้าง/สนามบิน/
ออนไลน์) การเชื่อมกับตลาดของภาคเอกชน ผ่านกิจกรรม CSR
๓) ส่งเสริมชุมชนให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลุ่มน้าอิง โดยการ
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลพืนที่เชื่อมโยง การท้าแผนที่ท่องเที่ยวลุ่มน้าอิง (จากอิง-โขง)
เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้าอิง
• ออกแบบกิจกรรม รูปแบบ โปรแกรมการจัดการท่องเที่ยว ตามศักยภาพของพืนที่
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ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า และเชิงประเด็น กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
• พัฒนาศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการ การจัดการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ใน
แต่ละชุมชน
• มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
• มีองค์กรหรือกลไกในการท้างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชี่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้
• มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และมีกองทุนที่เอือประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
• พัฒนา ออกแบบการสื่อในการประชาสัมพันธ์ Application สารคดี คลิป ในการ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในลุ่มน้าอิง
3) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และการมีส่วนร่วม
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสั ง คมและการมี ส่ ว นร่ ว ม ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ๓ ด้ า น ได้ แ ก่
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์
ด้านการ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้าอิง
๓.๑ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มใน
กิจกรรมการพัฒนา เริ่มตังแต่เริ่มต้นจนสินสุดกระบวนการการมีส่วนร่วม เป็นการให้โอกาสประชาชนเป็น
ฝ่ายตัดสินใจ ก้าหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง รวมทังเป็นการเสริมพลังอ้านาจให้แก่
ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรชุมชนให้ส ามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตน
สามารถตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆในชุมชน
ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ
ฉบับปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ระบุถึงการที่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็น สิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ้ารุง รักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทังความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุล สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อม สิทธิของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น
ต่อโครงการต่างๆ นอกจากนี ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม
แห่งชาติ ได้ระบุไว้ดังนี
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1. การรับทราบข้อมูลและข่าวสารของทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยกเว้นข้อมูลทางราชการที่ถือว่าเป็นความลับ
2. การได้รับชดเชยค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่เกิดจากภัยอันตรายจากการ
แพร่กระจายของมลพิษจากกิจการ หรือโครงการที่ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจริเริ่มสนับสนุนหรือด้าเนินการ
3. การร้องเรียน กล่าวโทษผู้กระท้าผิดที่ละเมิด หรือฝ่าฝื นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
4. การให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
ลุ่มน้าอิง เป็นหนึ่งในพืนที่ที่เชื่อมต่อด้านการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ส้าคัญของ
สัตว์น้าหลากหลายสายพันธุ์ที่อพยพมาจากแม่น้าโขง ในขณะเดียวกันที่ตังซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพืนที่
ท้าให้มีการพัฒนาเกิดขึนอย่างรวดเร็วในลุ่มน้าอิง และมีการลงทุนมากมายเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในระยะสัน รวมทังการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ และการด้ารงชีวิตของผู้คนท้องถิ่น ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
ลุ่มน้าอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เช่น คุณภาพน้าเสื่อมลง การบุกรุกพืนที่สาธารณะจากกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนและผู้ประกอบการ การลดจ้านวนลงของชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่น การเพิ่มพืนที่ปลูกข้าวนาปรัง พืนที่
ป่าชุ่มน้าลดลงจากการเร่งปลูกพืชเชิงเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าโขงบริ เวณปากแม่น้าอิง พันธุ์
ปลาในแม่น้าอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ์ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์
ปัจจุบัน ได้มีหลายชุมชนเกิดความตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนท้องถิ่น คนในชุมชนจึงมีความตื่นตัวในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการท้ากิจกรรมที่แสดงถึ งการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการป่าชุมชน การท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า การประยุกต์ประเพณีวัฒนธรรมใน
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ในกรณี ก ารเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงนัน ได้มีการด้าเนินงานในหลายพืนที่ที่ประสบความส้าเร็จ ทังในลุ่มน้าอิง
ตอนบน (ป่าต้นน้าและกว๊านพะเยา) เช่น การจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น ป่าชุมชน
บ้านต๊้าใน ต้าบลบ้านต๊้า ป่าชุมชนบ้านต๋อมดง เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านต๋อมกลาง ต้าบลบ้านต๋อม เขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านสันแกลบด้า กว๊านพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นต้น ในลุ่มน้าอิงตอนกลาง
เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านปางมดแดง อ้าเภอเชียงค้า เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านสันต้นผึง การจัดการ
ป่าชุมชนบ้านร่องปอ อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านเวียงใต้ อ้าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย เป็นต้น และในลุ่มน้าอิงตอนล่าง เช่น การจัดการป่าชุมชนบ้านต้า และการจัดการป่าชุ่มน้าบ้าน
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น้าแพร่ บ้านงามเมือง อ้าเภอขุนตาล การจัดการป่าชุมชน และป่าชุ่มน้าบ้านม่วงชุม เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
บ้านปากอิง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุ่มน้าอิง จะต้องให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยการยกระดับชุมชนที่มีการจัดการที่ดี มาขยายผลให้ชุมชน
อื่ น เพื่ อ ครอบคลุ ม ทุ ก ทุ ก ชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า อิ ง ให้ ค นทุ ก เพศ ทุ ก วั ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง
(๓) ยุทธศาสตร์
๑) สร้างจิตส้านึกให้คนในชุมชนในลุ่มน้าอิง มีความส้านึกรักษ์บ้านเกิด และตระหนักถึง
ความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยการ
• พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “ลุ่มน้าอิงศึกษา” เพื่อให้โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ในลุ่มน้าอิงได้น้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชน
• จัดท้าค่ายเด็กเยาวชนส้านึกรักบ้านเกิด และสิ่งแวดล้อม
• จัดกระบวนการสื่อสารสาธารณะลุ่มน้าอิง เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ลุ่มน้าอิงในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
• จัดท้าสื่อลุ่มน้าอิงเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านต่างๆ ของลุ่มน้าอิง
ต่อสาธารณะผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อกระแสหลักอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาศักยภาพเยาวชนและคนในชุมชนให้มีความสามารถสื่อสาร และการน้า
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ในรูปแบบนักสื่อสารลุ่มน้าอิง เช่น ข่าวชาวบ้าน สารคดี หนังสัน เป็นต้น
๒) สนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้าอิง โดยการ
• แต่งตังแกนน้าผู้หญิงให้เป็นคณะท้างานร่วมในกลไกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด และระดับลุ่มน้าอิง รวมทังในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
• พัฒนาศักยภาพแกนน้าผู้หญิง โดยการอบรมแนวคิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้าอิง
• ศึกษาวิจัยบทบาทและองค์ความรู้ของผู้หญิงในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้าอิง
๓) ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญ โดยการ
• อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และคนในชุมชนด้านสิทธิของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน
• อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และคนในชุมชนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
• จัดตังคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้าอิง และลุ่มน้าสาขาที่มีสัดส่วนของภาคประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทุกชุด
• อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ /คณะท้างานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
• ศึกษาวิจัยในประเด็นแนวทาง/รูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
• จัดตังกลไกภาคประชาสังคมในการติดตาม ตรวจสอบการท้าโครงการ /กิจกรรม
การพัฒนาลุ่มน้าอิงในทุกระดับ
๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ถือว่ามีความจ้าเป็น
อย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน หน่วยงานภาคีประกอบด้วย ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาค
ประชาสังคม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน สถาบันศาสนา เป็นต้น โดยมีชุมชนเป็น
แกนกลางและเป็นพืนที่ด้าเนินการ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมของกิจกรรมที่ด้าเนินการโดยการมีส่วน
ร่ ว มของภาคี ก ารพั ฒ นา ทั งนี เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานเหล่ า นั นได้ ห นุ น เสริ ม การ ด้ า เนิ น งานการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ปัจจุบันการด้าเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในหลายพืนที่ในประเทศไทยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ในรูปแบบต่างๆ ทัง
การหนุ น เสริ มด้านบุคลากร อาสาสมัคร แรงงาน งบประมาณ วัส ดุ อุปกรณ์ วิช าการ ข้อมูล ข่าวสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
กรณีของการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ที่มีความโดดเด่นในลุ่มน้าอิง ได้แก่ การ
จัดการทรัพยากรร่วม เพื่ออนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า บ้านวังศิลา ต้าบลสันมะค่ า อ้าเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย จากการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 เนือที่ 18,070
ไร่ หรือประมาณ 28.91 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากพืนที่ป่าดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์และพืนที่ส่วน
ใหญ่ตังอยู่ในเขตพืนที่ป่าอนุรักษ์ (ZONE C) อีกทังยังมีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะนกยูง
จากการส้ารวจพบว่า พืนที่ป่าดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีความส้าคัญอยู่
หลายชนิ ดเหมาะสมเป็ นอย่ างยิ่ งที่จะประกาศเป็นเขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่า ตลอดจนผ่ านความเห็ นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืนที่ตามขันตอนการเสนอจัดตังเป็นเขตห้ ามล่าสั ตว์ป่า ในพืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าน้าพุง ในท้องที่ต้าบลหงส์หิน อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา ต้าบลป่าแดด
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ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด และต้าบลแม่ลอย อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับ
พญาลอ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ าตามหลักวิชาการใน
พืนที่รับผิดชอบ สังกัดส่วนอนุรักษ์สั ตว์ป่า ส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พืนที่โดยรอบของพืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ และพืนที่ป่าชุมชนบ้านวังศิลา ในรัศมี 5
กิโลเมตร พบว่ามีการใช้ประโยชน์พืนที่ของชาวบ้านวังศิลาส่วนใหญ่ในด้านเกษตรกรรม คือ ปลูกพืชไร่
ปลูกไม้ผล ยางพารา ท้านา บริเวณนีจะพบสัตว์ป่าประเภทนกยู ง ลิง ไก่ป่า งูเหลือม งูจงอาง สุนัขจิงจอก
อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาที่เกิดขึนกับชุมชนวังศิลาที่ผ่านมา ช่วงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงลิงป่าที่เข้ามาหา
กินตังแต่บริเวณวัดป่าวังศิลาออกไปถึงบริเวณสวนล้าใยของชาวบ้านที่อยู่ติดกับแนวเขตป่า โดยลิงได้มากิน
ล้าใยของชาวบ้าน ที่ผ่านมาชาวบ้านใช้วิธีการไล่ ซึ่งลิงก็จะออกจากป่ามาหากินตามข้างทางเมื่อถึงเวลา
ลิงจะออกมาจากป่าช่วงที่ผลล้าไยสุกเท่านัน ถึงช่วงหน้าแล้งลิงไม่ได้มารบกวน เพราะอาหารในป่ายังอุดม
สมบรูณ์
ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าลิงออกมากินล้าใยในบริเวณสวนล้าใยของชาวบ้านที่ติ ดกับ
ป่า แต่ไม่ได้เกิดความเสียหายมากนัก อย่างไรก็ตามในปีที่ล้าใยมีราคาสูง ชาวบ้านได้แก้ปัญหาด้วยการไป
เฝ้าสวนล้าใย นอกจากปัญหาที่ลิงมากินล้าใยในสวนของชาวบ้านแล้ว ในช่วงฤดูแล้งที่เกิดไฟป่า จะมีงูที่
หนีไฟป่าเข้ามาในหมู่บ้าน เช่น งูจงอาง ได้เลือยเข้ามาหลบในบ้าน ส่วนนกยูงจะพบตลอดแนวเขตห้ามล่า
ฯ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่านกยูงเป็นสัตว์ชันสูง เป็นสัตว์คู่บารมีของพระราชา มีเทวดา อารักษ์ คอยดูแล
รักษา หากผู้ใดท้าอันตราย หรือล่านกยูง จะมีอันเป็นไปมีภัยมาถึงตัวและคนใกล้ชิด จึงเป็นเหตุผลที่ท้าให้
นกยูงสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้เป็นจ้านวนมาก
การแก้ไขปัญหาเรื่องสัตว์ป่า โดยเฉพาะลิง ทางเขตห้ามล่าฯ ได้ประสานงานกับทางชุมชนวัง
ศิลา และเทศบาลต้าบลสันมะค่า ท้ากิจกรรมกันแนวเขตป่าให้มีความชัดเจน การปลูกพืชที่เป็นอาหาร
สัตว์เสริมในป่าบริเวณอ่างเก็บน้า เช่น กล้ วย โดยปลูกกล้วยพืนบ้านเป็นแนวยาวตามร่องฝายชะลอน้า
นอกจากนีทางเขตห้ ามล่ าฯ ได้มีแนวคิดในการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอาหารลิง และการใช้แมลง
ประเภทผึงที่มีการวิจัยในสัตว์ใหญ่ คือ ช้าง โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันกับชุมชนและเทศบาลสัน
มะค่า แต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ แต่หลักๆแล้วการจัดการลิงที่มากินล้าใย ได้เสนอแนะให้ชาวสวนที่อยู่ติดป่า
เปลี่ยนล้าใยมาเป็นยางพาราหรือกล้วย แต่การปลูกกล้วยนัน นอกจากลิงจะกินผลกล้วยแล้ว ลิงจะหักโค่น
ต้นกล้วย และหน่อกล้วย อีกทังการเจริญเติบโตของกล้วยเป็นพืชที่โตช้า อาจจะต้องปลูกเป็นจ้านวนมาก
ทังนี ทางเขตห้ ามล่ าฯ ยั งไม่ส ามารถระบุจ้านวนลิ งว่ามีกี่ตัว รู้แต่เพียงว่าลิ งมี 2 ฝู ง แต่ฝู งลิ งได้ส ร้าง
ผลกระทบให้กับชุมชนถึงแม้จะไม่มากก็ตาม
ในการจั ดการป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสั ตว์ป่า บ้ านวังศิล า ได้มีการท้า
กิจกรรมหลายๆ ด้านควบคู่กันไปทั งการอนุรักษ์ป่า การท้าแนวเขตป่าชุมชน แนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า การ
ส้ า รวจสั ต ว์ ป่ า การสร้ า งแหล่ ง อาหารให้ สั ต ว์ ป่ า ซึ่ ง อยู่ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น ของการด้ า เนิ น งาน โดยเน้ น
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กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานในชุมชนในการจัดการร่วมกัน การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และด้าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน ได้แก่
ชุมชนวังศิลา

มีบทบาทหลักในการป้องกัน ให้การสนับสนุนก้าลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ใน
การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า การดับไฟป่า การตรวจสอบพืนที่บุกรุก
แผ้วถาง การติดป้ายตรวจยึดพืนที่การอนุรักษ์ ปลูกไผ่ตามแนวเขตพืนที่
ป่า จัดตังป่าชุมชนในพืนที่ การบวชป่าเพื่อการอนุรักษ์ ท้าฝายชะลอน้า
การท้าแนวกันไฟต้านสั ตว์ป่าร่ว มกับเจ้าหน้า ที่เขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่ า ทั บ
พญาลอ ติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ ส้ารวจนกยูง และการปลูกกล้วย อ้อย
เพื่อเป็นต้นไม้อาหารสัตว์ป่า
เ ข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ า ทั บ จัดท้าแผนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ และชุมชน
พญาลอ
โ ด ย ร อ บ ร ว ม ทั ง ส นั บ ส นุ น ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชนและเทศบาลต้าบลสันมะค่า ได้แก่ การ
กัน แนวเขตพืนที่ป่ า ของเขตห้ า มล่ าสั ตว์ป่ าทั บ พญาลอ ลาดตระเวน
ป้องกันรักษาป่า การจัดการสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยเช่น การท้าแนวกัน
ไฟต้านสัตว์ป่า ติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ ส้ารวจนกยูง การศึกษาวิจัยและ
จัดท้าฐานข้อมูลที่สามารถน้าไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่าในพืนที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอได้อย่างเป็นรูปธรรม
เทศบาลต้าบลสันมะค่า
มีบ ทบาทให้ ก ารสนั บสนุน เขตห้ า มล่ าสั ตว์ป่ า ทับ พญาลอในการสร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านในการคืนพืนที่ป่าที่รุกล้าเข้า
ไปท้ากิน (พืนที่กันชน) จ้านวน 200 ไร่ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการ
ท้างานร่ว มกับเขตห้ า มล่ าสั ตว์ป่า ทั บพญาลอในการท้า แนวเขตป่ า ให้
ชัดเจน รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับ
ชุมชน เช่น การบวชป่า ท้าแนวกันไฟ การติดป้ายเขตป่าชุมชน
โรงเรียนบ้านวังวิทยา
ให้การสนับสนุนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอในการด้าเนินงานปลูกไผ่
รอบแนวเขตพืนที่ป่า สนับสนุนสถานที่ในการสร้างเรือนเพาะช้ากล้า ไผ่
และร่วมท้ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชน
อีกกรณี ได้แก่ การจัดการทรัพยากรร่วม ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
จากปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินในเขตต้า บลบ้านหลวงนันประเด็นส้า คัญ คือ “การขาดสิทธิ ในที่ดินท้า
กิน” เนื่องจากมีพืนที่ซ้อนกับเขตป่าของรัฐจ้า นวนมาก สภาพปัญหาดังกล่าวที่ถูกสะสมมาได้กลายเป็น
แรงจู งใจส้ า คัญ ท้า ให้ ชุมชนบนพืนที่สู งต้องลุ กขึนมาต่ อสู้ ด้ว ยการพิสู จน์ ข้ อเท็จ จริง ในเรื่องการใช้
ประโยชน์ในที่ดินให้ปรากฏความชัดเจนขึน โดยการจ้าแนกขอบเขตที่อยู่อาศัยที่ท้ากินให้มีความชัดเจนใน
แต่ ห มู่ บ้ า น มี ก ารจั ด ท้ า ระบบข้ อ มู ล แสดงขอบเขตที่ ดิ น ให้ ชั ด เจน เพื่ อ เป็ น การพิ สู จ น์ ต นเอง ใน
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ขณะเดียวกันก็มีความพยายามพัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับ หน่วยงานรัฐและชุมชนพืน
ราบในระยะต่อมา จากการสรุปบทเรียนร่วมกันท้า ให้ค้นพบว่า การแก้ไขปัญหาที่มี ประสิทธิภาพจ้าเป็น
จะต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถควบคุมดูแลจัดการการใช้ที่ดินได้อย่างเห็นผล ประเด็น
ส้าคัญของการริเริ่มจัดท้า ข้อมูลในยุคเริ่มแรกคือการพยายามพิสูจน์ตนเอง สร้างความชัดเจน และความ
เข้าใจกับหน่วยงานรัฐและชุมชนอื่นๆ ภายในลุ่มน้า เดียวกัน มีการริเริ่มกระบวนการจัดท้าฐานข้อมูล การ
จั ด การที่ ดิ น โดยใช้ ร ะบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ โดยมี อ งค์ ก รพั ฒ นาเอกชนหลาย
หน่วยงานเข้ามาร่วมด้าเนินงานสนับสนุน เช่น สมาคมศูนย์รวมการศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น
จากสภาพปัญหาและผลจากการด้าเนินการจัดท้าแนวเขตดังกล่าวที่ผ่านมา ชุมชน หน่วยงาน
และ ท้องถิ่นจึงได้สรุปบทเรียนถึงข้อจ้า กัดปัญหาอุปสรรค จนน้า ไปสู่การสร้างแนวทางการส้า รวจจัดท้า
ข้อมูลแนวเขตที่ดินโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคฝ่าย โดยมีความพยายามในการยกระดับ
ความร่วมมือและการจัดการร่วมที่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทังภาคราชการ และตัวแทนชุมชนที่ครอบคลุม
ทังชุมชนที่สูงและชุมชน พืนราบมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะท้า งาน ร่วมคิด วิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผน ในลักษณะการท้างานร่วมหลายฝ่าย โดยเริ่มจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทังหมดมาอยู่ในระบบเดียวกัน ทังผลการส้า รวจของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ คณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความยากจน องค์กรพัฒนาเอกชน โครงการหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หน่วย
ป้องกันและปราบปรามพืนที่ป่าไม้ 17 สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ และหน่วยจัดการต้นน้าแม่กลาง
และเมื่อหลายฝ่ายได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน จึงก้า หนดแผนในการปรับข้อมูลให้ตรงตามความเป็น
จริงและเกิดการยอมรับของทุกฝ่ายในที่สุด ท้าให้ลดปัญหาการบุกรุกพืนที่ป่า และคลี่คลายความขัดแย้งได้
ในระดับหนึ่ง รวมทังฐานข้อมูลที่ได้ สามารถน้ามาส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรที่เหมาะสมต่อไปได้ใน
อนาคต
ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ ในพืนที่ต้าบลบ้านหลวง ได้ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือ
ไปสู่การจัดท้า“แผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดิน” จัดท้าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์รายแปลง และรวบรวม
ข้อมูล หลักฐานแสดงการครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ชัดเจนมากขึน โดยเชื่อมโยงหน่วยงานที่
มีอ้านาจในการอนุญาตพิ จารณาด้าเนินการตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมายที่เอือประโยชน์
ทังนีประกอบกับอยู่ ในช่วงด้าเนินการพัฒนากลไกความร่วมมือ และกฎกติการ่วมกันภายใต้เทศบัญญัติ
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ชื่ อ มโยงหลั ก สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการจั ด การร่ ว มกั บ รั ฐ ตามความในมาตรา 66 และ 67 แห่ ง
รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มารองรับกลไกการท้างานของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับหมู่บ้านและระดับเครือข่ายลุ่มน้า ซึ่งจะเป็นผลท้าให้การจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า
สามารถมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาได้จริง โดยกระบวนการริเริ่มจากฐานรากที่มั่นคง และ
สามารถพัฒนาขยายผลเป็นประเด็นเรียนรู้ที่ส้าคัญของพืนที่อื่นๆ ในระยะต่อไปได้
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(๓) ยุทธศาสตร์
๑) สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
ข่าวสารด้านนโยบาย และโครงการพัฒนาของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่จะมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
• จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านข่าวสารด้านนโยบาย และโครงการพัฒนา
ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
• จัดระบบการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านข่าวสารด้าน
นโยบาย และโครงการพั ฒ นาของหน่ ว ยงานในส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านข่าวสารด้าน
นโยบาย และโครงการพั ฒ นาของหน่ ว ยงานในส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงในรูปแบบต่างๆ
• พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นลุ่มน้าอิง ให้เป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน และปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกฎหมายเฉพาะพืนที่ในลุ่มนา้ อิง และน้าไปใช้ได้จริง
• ผลักดันให้น้าธรรมนูญกว๊านพะเยาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
แผนแม่บท กลไก และโครงสร้างในการพัฒนากว๊านพะเยาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
เพื่อให้เป็นต้นแบบของกฎหมายเฉพาะพืนที่ในลุ่มน้าอิง
• พัฒนาธรรมนูญลุ่มน้าอิง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในลุ่มน้าอิง
๓) การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบันการศึกษาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
• ศึกษาวิจัยด้านการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
• จัดให้มีกลไกการท้างานร่วมกันในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
• จัดท้าแผนงานในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงกับหน่วยงาน
ภาคีภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา
• จัดเวทีลงนามความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงกับหน่วยงาน
ภาคีภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา
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• จัดให้มีอาสาสมัครรักษ์น้าอิง โดยเป็นทังอาสาสมัครชุมชน และอาสาสมัคร

นอกชุมชน ที่มาจากนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในการท้างานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น้าอิง
๔) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดนกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างเป็นรูปธรรม
• ศึกษาวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดน และผลกระทบที่เกิด
ขึนกับชุมชนและระบบนิเวศในลุ่มน้าอิงและลุ่มน้าสาขา
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดน และ
ผลกระทบที่เกิดขึนกับชุมชนและระบบนิเวศในลุ่มน้าอิงและลุ่มน้าสาขา
• ศึกษาดูงานชุมชนที่มกี ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดนและหรือชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาข้ามพรมแดน
• สร้างเครือข่ายชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดนและหรือชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาข้ามพรมแดน
๓.๓ ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้าอิง
(๑) สถานการณ์ทวั่ ไป
ชุมชนในลุ่มน้าอิงนัน มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทยวน ไทลือ ไท
อี ส าน คนจี น คนม้ ง คนเมี่ ย น ในการด้ า เนิ น ชี วิ ต ของแต่ ล ะกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า ง พึ่ ง พาอาศั ย
ทรัพยากรธรรมชาติในการด้ารงชีวิตมาตังแต่บรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกที่ดินท้ากินเป็นที่นา ที่สวน
การสร้างบ้านเรือน การหาอาหาร หาสมุนไพรจากป่า การสร้างฝายกันน้า เกิดเป็นความผูกพันระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือ ผีอาศัยอยู่และท้าหน้าที่ปกป้องป่า
ไม้ ต้นไม้ ภูเขา แม่น้า ทุ่งนา ชาวบ้านจึงแสดงออกโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้
ความรู้ ความเชื่อ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ การให้ความเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติ
เหล่านัน ผ่านการท้าพิธีกรรมเป็นประจ้าทุกปี ได้แก่ การเลียงผีขุนน้า การเลียงผีฝาย การเลี ยงผีทุ่งนา
การประกอบประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เช่น ประเพณีบุญบังไฟของชาวอีสาน ประเพณีเลียงผีของคนไทลือ
คนม้ง คนเมี่ยน เป็นต้น เพื่อขอให้ผีที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ท้าให้มีน้าท่าที่อุดมสมบูรณ์ ฝนตกตาม
ฤดูกาล ไม่มีแมลงโรคภัยมารบกวนผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตดี ครอบครัวเป็นสุข สิ่งเหล่านีถือเป็นองค์
ความรู้ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
นอกจากนี ยั งได้มี การประยุ ก ต์ป ระเพณี ท างพระพุ ทธศาสนา เพื่อใช้เป็ นกุ ศโลบายของ
พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การบวชป่า สืบชะตาแม่น้า สลากภัตต์ขุ นน้า หลังจาก
นันเป็นต้นมาหลายชุมชน ได้ประยุกต์ประเพณีทางพระพุทธศาสนาอื่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ มากขึน ได้แก่ การบวชดอย (ภูเขา) การบวชปลา การบวชวังสงวน การท้าผ้าป่าต้นไม้
ผ้าป่าขยะ เป็นต้น การท้าพิธีกรรมดังกล่าวได้สร้างจิตส้านึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของคนใน
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ชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ส่งผลต่อความหวงแหน การดูแลรักษา การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน
(๒) พืนทีร่ ปู ธรรม
หลายชุมชนในลุ่มน้าอิงได้จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้าอิง ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี
ลุ่มน้าอิงตอนบน ซึ่งเป็นบริเวณของป่าต้นน้ากว๊านพะเยา จ้านวน ๑๓ ล้าห้วย ในป่าบริเวณ
ป่าต้นน้า ที่เป็นน้าซับ น้าจ้า ตาน้า ขุนน้า ขุนห้วย หรือบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ ชาวบ้านเชื่อว่าจะมีผีป่าหรือ
เทวดาคอยปกปักรักษาอยู่ จึงมีการสร้างศาลเพื่อให้เป็นที่อาศัยของผีป่า เทวดาเหล่านัน รวมทังมีการ
ประกอบพิธีกรรมเลียงผีขุนน้าในบริเวณนันช่วงก่อนฤดูท้านาเป็นประจ้าทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพ และขอให้มีน้าใช้ตลอดทังปี เช่น การเลียงผีขุนน้าป่าชุมชนบ้านต๊้าใน การเลี ยงผีขุนน้าป่าชุมชน
บ้านห้วยหม้อ การเลียงผีขุนน้าป่าชุมชนบ้า นต๋อมดง อ้าเภอเมือง ประเพณีสลากภัตต์ขุนน้า อ้าเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา เป็นต้น ในการประกอบพิธีกรรม จะมีการฟังธรรม ขอฝน บางแห่งเลียงผีด้วยหมู ไก่ วัว
ควายหรือกว๋างค้า (สุนัข)
ลุ่มน้าอิงตอนกลาง สภาพพืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าอิง มีแม่น้าอิงสายหลัก และแม่น้า
สาขา ได้แก่ แม่น้าพุง แม่น้าจุน แม่น้าลาว แม่น้ายวน เป็นต้น รวมทังมีหนองน้า ร่องน้าธรรมชาติ หลาย
พืนที่ได้ท้าการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น้าอิง แม่น้าสาขา และหนองน้าต่างๆ เช่น บ้านสันต้นผึง อ้าเภอ ภู
กามยาว บ้านปางมดแดง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา บ้านวังศิลา อ้าเภอป่าแดด บ้านเวียงใต้ อ้าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย รวมทังการประกอบพิธีกรรมเพื่อดูแลรักษาแม่น้าและพันธุ์ปลา เช่น การบวชปลา การ
บวชวังสงวน การสืบชะตาแม่น้า เป็นต้น
ลุ่มน้าอิงตอนปลาย กรณีชุมชนน้าแพร่ ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ยั งมี
ประเพณีเลียงผีห้วยน้าแพร่ปีละสองครัง เลียงผีขุนห้วย แล้วตานขุนห้วย หลังจากนันฝนก็ตกลงมา การ
เลี ยงผี ขุน ห้ ว ยถื อ เป็ น ประเพณี ที่ช าวบ้ านปฏิบั ติต่ อ กั น มาแต่โ บราณ มีการเลี ยงทุ ก ปีป ระมาณเดื อ น
กุมภาพันธ์ เลียงด้วยสุนัข (กวางค้า) สถานที่จะท้าพิธีบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ แต่ในปีที่แล้งจัด ไม่มีฝนตก จะ
ไปท้าบุญฟังธรรม ขอน้าฟ้าสายฝนในเดือนมิถุนายน
(๓) ยุทธศาสตร์
๑) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
• ศึกษา ส้ารวจ และวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดท้าองค์ความรู้ด้านวิถีวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนลุ่มน้าอิง
• ศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเรื่องการประยุกต์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์มาใช้ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๒) ส่งเสริมการประยุกต์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์มาใช้
ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ

๒๔๑

• จัดกิจกรรมการประยุกต์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกชุมชนลุ่ม
น้าอิง เช่น บวชป่า บวชปลา สืบชะตาแม่น้า เลียงผีขุนน้า เลียงผีฝาย สลากภัตรขุนน้า
๓) ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนลุ่มน้า
อิง โดยการ
• จัดกิจกรรมสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนลุ่มน้าอิง
เช่น การแข่งเรือ การแข่งขันหาปลา การแข่งขันท้าเครื่องมือในการหาปลา เป็นต้น
๔) ยกระดั บ องค์ ค วามรู้ ด้ า นวัฒ นธรรมประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยการ
• พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
ชุมชนลุ่มน้าอิง
• พัฒนาศูนย์เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชุมชนลุ่มน้าอิง
จากแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี

๒๔๒
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น้าอิง
การจัดการลุ่มนา้ อิง และป่าต้นน้า การจัดการน้าและทรัพยากรสัตว์น้า การจัดการป่าชุมชน และ
การจัดการพืนทีช่ ุ่มนา้

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ นา้ อิงอย่างบูรณาการ
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
จัดการน้า
๒) ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
จัดการป่าต้นนา้
๓) ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการ
พืนที่ชุ่มน้า
๔) ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการ
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
๕) ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการ
ที่ดินโดยชุมชน

ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑)ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
อินทรีย์
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
๓) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
ผู้ประกอบการทางสังคมบน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดย
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการ
มีส่วนร่วม
๑) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคี
๓ ) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร
ประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ข้อ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ข้อ ๖ รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้าและ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน
ข้อ ๑๒ รับรองแผนการบริโภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน
ข้อ ๑๓ ด้าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ
กั บ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศและ
ผลกระทบ
ข้อ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

ข้อที่ ๒ ขจัดความหิวโหย
บ ร ร ลุ ความมั่ นคงทาง
อ า ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ข้อที่ ๕ บรรลุความเท่าเทียม
ทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี
และเด็กผู้หญิง
ข้อที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมสงบ
สุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนภูมทิ ี่ ๔
แนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ นา้ อิงอย่างบูรณาการ
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน

๒๔๓

จากแผนภู มิ ที่ ๔ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ลุ่ ม น้ า อิ ง ที่
ประกอบด้วย แนวทางการจัดการลุ่มน้าอิง และป่าต้นน้า แนวทางการจัดการน้าและทรัพยากรสัตว์น้า
แนวทางการจัดการป่าชุมชน และแนวทางการจัดการพืนที่ชุ่มน้า น้ามาสู่การพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง อย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ๓ ด้าน ประกอบด้วย
๑) ยุ ทธศาสตร์ ด้านการจั ดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริห ารจัดการน้า
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการป่าต้นน้า ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ยุทธศาสตร์ ด้านการ
จัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการที่ดินโดยชุมชน ๒) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วน
ร่ ว ม ได้แก่ ยุ ทธศาสตร์ ด้านการสร้างการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี และยุทธศาสตร์ด้านการประยุกต์วัฒนธรรม
ประเพณีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) พบว่า
ยุทธศาสตร์ทัง ๓ ด้านมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็นต่อไปนี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร
จัดการน้า ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการป่าต้นน้า ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน ซึ่งยุทธศาสตร์ด้าน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในข้อ ๒ ขจัดความหิวโหย
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ข้อ ๖ รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้าและ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน ข้อ ๑๒ รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ข้อ ๑๓ ด้าเนินมาตรการเร่งด่วน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และข้อ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
๒. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเศรษฐกิ จชุ มชนบนฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้าน
การเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
ทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
ซึง่ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาตินี มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในข้อที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคี และยุทธศาสตร์ด้านการประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในข้อ ที่ ๕
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บรรลุความเท่าเทีย มทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้ห ญิง และข้อที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมสงบสุ ข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาประชาชนลุ่มน้าอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุ่มน้าอิง จากการศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการ บทบาทการท้างาน และการด้าเนินกิจกรรม
ต่ า งๆ ของสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เคราะห์ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ แ ละบทเรี ย นที่ เ กิ ด จากการ
ด้าเนินงานของสภาประชาชนลุ่มน้าอิงผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นต่อไปนี
๔.๔.1 ด้านการจัดการลุม่ นา้
๑) การจัดการลุ่มน้าในมิติสังคมและวัฒนธรรม สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้ท้าให้มองมิตลิ ุ่มน้า
ทังระบบตามแนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Space) การด้าเนินงานในลุ่มน้าอิงที่มีการเชื่อมโยงคน
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากป่ าต้น น้ากว๊ านพะเยา จังหวัดพะเยาถึงแม่น้าโขงที่อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ท้าให้ชุมชนมี มุมมองภาพลุ่มน้าทังลุ่มน้ามีความชัดเจน ว่าเมื่อเกิดผลกระทบกับต้นน้าก็ส่งผล
กระทบถึงปลายน้า เพราะทังลุ่มน้ามีความเชื่อมโยงกัน สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันทังวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของผู้คน และเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึนในลุ่มน้าอิง ดังนันการพัฒนาต่างๆ ในลุ่มน้าอิง จะต้องมีมิติความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์
กับธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
2) การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนต่างๆ ใน
ลุ่มน้าอิงได้มกี ารอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบของการอนุรักษ์พันธุ์ปลา การจัดการป่า
ชุ่มน้า การจัดการป่าชุมชน ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร
ของครัวเรือน และรายได้ที่เกิดจากผลผลิตจากป่า บางชุมชนสามารถต่อยอดในการพัฒนาผลผลิตจาก
ธรรมชาติ มาสู่การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชน เช่น การแปรรูปปลาเป็นปลาแห้ง ปลาร้า น้าพริก แจ่ว
บอง การปลูกต้นหม่อนเพื่อทอเป็นผ้าไหม การท้าสบู่ การท้ายาสมุนไพรจากสมุนไพรในป่าชุมชน เป็นต้น
ท้ า ให้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม มากขึ น เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ข องชุ ม ชนที่ ค วบคู่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓) การยกระดับเป็นสถาบันการจัดการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะพืนที่ หลายชุมชนใน
ลุ่มน้าอิงที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจนประสบผลส้าเร็จ ได้ผลที่เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม ได้พัฒนา
มาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการจัดท้าองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพแกนน้า การมีวิทยากรชุมชน ท้าให้มีกลุ่ม
และชุมชนต่างๆ มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆ ได้ รวมทังมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการด้าเนินงาน
ของชุมชน จากการด้าเนินงานที่มีความต่อเนื่อง แกนน้าชุมชนมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ จึงเกิด
การยกระดับเป็นสถาบันการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น เรียกว่า “โฮงเฮียน” ที่มีการจัดการความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ การท้าสื่อเรี ยนรู้ การท้าหลักสูตรการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านต่างๆ ให้เป็น
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“สนามการเรียนรู้” ของลุ่มน้าอิง ได้แก่ โฮงเฮียนแม่น้าของ โฮงเฮียนกว๊านพะเยา โฮงเฮียนป่าชุ่มน้า โฮง
เฮียนสมุนไพร เป็นต้น รวมทังน้างานศิลปะมาร่วมในการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เช่น บ้านงาม
เมือง ต้าบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย มีการท้าโมเดลต้นแบบศูนย์เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อให้คนได้มา
เรียนรู้เกิดความสนใจ ใช้งานศิลปะและเครือข่ายศิลปินมาสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม
โมเดลของลุ่มน้าอิงที่สร้างสรรค์มากขึน การท้าศูนย์เรียนรู้โ ดยใช้ชุมชนเป็นฐานเกิดโมเดลขึ นเมื่อท้าแล้ว
ชุมชนอื่นสนใจที่จะท้าเกิดการขยายไปสู่ชุมชนตนเองหลายพืนที่
๔.๒.๒ ด้านการรณรงค์ทางนโยบายและการสื่อสารสาธารณะ
๑) การใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรณรงค์ การด้าเนินงาน
ของสภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้มีการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรณรงค์เชิง
นโยบาย ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของคนในของชุมชน เพื่อสืบค้นข้อมูลด้าน
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในป่า โดยการใช้เครื่องมือ โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(GIS) โปรแกรม Google earth และโปรแกรม Quantum GIS เพื่อดูขอบเขตพืนที่ /ต้าแหน่ง ที่ตังของ
พืนที่ป่า เครื่องมือในการจับพิกัด (GPS) การประเมินคาร์บอนเครดิต โดยใช้โปรแกรมค้านวณปริมาณ
คาร์บอนจากต้นไม้ โดยการวัดความโตของต้นไม้ โดยการค้านวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel การ
ประเมินโครงสร้างป่า การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชในป่า โดยการวางแปลงส้ารวจ ศึกษา
โครงสร้ างป่ าในแปลงส้ ารวจ การศึกษาความหลายหลายของสั ตว์ โดยการวางเส้ นทางศึกษา (Line
transact ) และการศึกษาโดยตรงจากร่องรอยของสัตว์หรือมูลสัตว์ เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้จากการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติดังกล่าว สามารถน้าไปยับยังนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงของ ที่จะมาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยในเขตป่าชุ่มน้า บ้านบุญเรือง หมู่ 2 ต้าบล
บุญเรือง อ้าเภอเชียงของ ซึ่งเป็นพืนที่ที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการหาอาหารจากพืนที่ป่าชุ่มน้า
นอกจากนีในด้านระบบนิเวศ ป่าชุ่มน้าบุญเรืองยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา แหล่งวางไข่ของปลาในช่วงฤดู
น้ า หลาก ก่ อ นที่ จ ะไปแพร่ ข ยายพั น ธุ์ ใ นแม่ น้ า อิ ง และแม่ น้ า โขง กล่ า วได้ ว่ า สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง
ขับ เคลื่ อนเรื่ องความรู้ ท้องถิ่น ไม่ใช่ความรู้ของพืนที่อย่างเดียว แต่น้าความรู้ และเครื่องมือทางด้ า น
วิทยาศาสตร์มาใช้สนับสนุนการด้าเนินงานของสภาประชาชน เพื่ออธิบายคุณค่า และมูลค่าของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่เกิดจากการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๒) การพัฒนาต้นแบบเทศบัญญัติด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น สภาประชาชนลุ่มน้าอิง สามารถสร้างให้ เกิด
รูปธรรมการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายท้องถิ่น โดยการพัฒนาเทศบัญญัติต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย เป็นพืนที่น้าร่อง เพื่อให้เห็นกระบวนการ และวิธีการผลักดันเทศบัญญัติหรือข้อบัญญั ติ
ท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในต้าบล การผลักดันสันมะค่าโมเดลเป็นเรื่องที่ร่วมกันท้าให้
เกิดผลชัดเจน สันมะค่าโมเดลเกิดจากการท้างานร่วมกันหลายส่วน ทังภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาครัฐส่วนกลาง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมประมง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ กรมที่ดิน กรม
ชลประทาน หารือร่วมกันกับสถาบันการศึกษา เกิดคณะท้างานร่างเทศบัญญัติที่มาจากหลายภาคส่วน
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จากที่มีแนวทางการพัฒ นาเทศบัญญัติต้าบลสันมะค่า หรือสันมะค่าโมเดล ท้าให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในลุ่มน้าอิงมีความสนใจ ท้าให้เกิดเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้า
อิ ง โดยปลั ด เทศบาลต้ า บลสั น มะค่ า ท้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล
สถานการณ์ให้ทันกับเครือข่ายประชาชน ส่งผลให้เกิดรูปแบบการท้างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นกับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ในประเด็นของการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบั ติการ และในปี พ.ศ. 2561 ได้มีแผนในการขยายผลโดยการท้าวิจัยเชิ งปฏิบัติก าร เพื่อพัฒ นา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปยังต้าบลอื่นในลุ่มน้าอิงอีก 2 แห่งคือ ต้าบลยางฮ
อม อ้าเภอขุนตาน จังหวัดเชียงราย และต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๓) การสื่อสารต่อสาธารณะในรูปแบบทีห่ ลากหลาย สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้มีการจัดระบบ
การสื่อสารสาธารณะดังต่อไปนี
รูปแบบแรก เป็นการจัดเวทีสาธารณะ โดยสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้
การจัดงาน “อิงฟอรั่ม” เป็นการจัดงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยภาคประชาชนลุ่มน้าอิงและ
เครื อข่าย รู ป แบบงานท้าให้ เกิดเวทีส าธารณะ เกิดการพูดคุย เกิดการสื่ อสารที่ชัดเจน เป็นการรวม
เครือข่ายคนท้างาน เกิด 6 ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการป่าชุมชน การจัดการพืนที่
ชุ่มน้า การท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา สื่อชุมชน การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่การจัดการลุ่มน้าอิง โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
รูปแบบที่สอง เป็นการสื่อสารผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ โดยการจัดท้าสารคดี คลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
แม่น้าอิง เพลงเครือข่ายลุ่มน้าอิ งลงในยูทูป (Youtube) การจัดท้าเพจในเฟชบุ ค (Facebook) ที่ชื่อว่า
“สภาประชาชนลุ่มน้าอิง” และการน้าเสนอข้อมูลข่าวสารของสภาประชาชนผ่านพะเยาทีวีชุมชน
รูปแบบที่สาม เป็นการสื่อสารผ่านภาพวาดวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนลุ่มน้าอิง
โดยให้ศิลปินจังหวัดเชียงรายได้ได้ลงชุมชนไปวาดภาพตามศูนย์การเรียนรู้ ในกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
เรี ย นรู้ ชุ ม ชน (Community based Learning Center, CbLC) ที่ ด้ า เนิ น งานภายใต้ โ ครงการการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน มี
เป้าหมายเพื่อยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบ อีกส่วนหนึ่งได้น้าภาพวาดเหล่านันมาจัดงานแสดงภาพวาดวิถี
ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ขั ว ศิ ล ปะ จั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต้ ชื่ อ “ภู มิ ทั ศ น์ ที่ มี ชี วิ ต อิ ง กกโขง : Living
landscape Ing-Kok-Khong" และการเสวนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสื่อสาร
เรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในลุ่มน้าอิงกกโขงต่อสาธารณะ
๔.๒.๓ ด้านการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
๑) การเสริมสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐในระดับพืนที่ และระดับนโยบาย สภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง มีบทบาทเป็นคณะกรรมการด้านขับเคลื่อนเชิงนโยบายของหน่วยงานรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีพ.ศ. 2560 สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เข้าไปเป็นกรรมการ บูรณาการการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในลุ่มน้ากกโขง ของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เป็นคณะกรรมการการท้างาน
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ระดับภาค แต่งตังโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนียังได้เข้ าไปเป็นคณะกรรมการประมงอาสาจังหวัด
เชียงราย รวมทังการท้างานร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงเกิดการ
ขั บ เคลื่ อ นงานที่ มี บ ทบาทชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ น นอกจากนี สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มกั บ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบการเข้ามาของทุนข้ามชาติจากประเทศจีน ที่มาเช่า
ที่ดินริมแม่น้าอิงจ้านวนมาก ในเขตอ้าเภอขุนตาลและอ้าเภอพญาเม็งราย เพื่อปลูกกล้วยหอมทองส่งไป
ขายยังประเทศจีน การท้าเกษตรแปลงใหญ่ต้องการใช้น้าในปริมาณที่มาก มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่
มากเช่นกัน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเ วศแม่น้าอิง และคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าอิงที่แห้ง
จึ งได้ มีการท้าเรื่ องร้ องเรี ย นไปยั งศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดเชียงราย และส้ านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มาตรวจสอบการเข้ามาของทุนข้ามชาติจากประเทศจีน
กล่าวได้ว่า สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายทังนโยบายระดับ พืนที่
นโยบายระดับชาติ และนโยบายระดับสากล ได้แก่ ป่าชุ่มน้า ป่าชุมชน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า อนุสัญญา
พืนที่ชุ่มน้า (Ramsar Site) การต่อต้านเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ และทุนข้ามชาติจากประเทศจีน โดย
การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการพืนที่ชุ่มน้า ส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค ๕ ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๒) การเสริมสร้างบทบาทผู้หญิงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้ส่งเสริมบทบาทผู้หญิ งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จั ดการทรั พยากรธรรมชาติ โดยการร่ว มเป็นกรรมการของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง กรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน และต้าบล มีการจัดตังเป็น “เครือข่ายแม่หญิงลุ่มน้าอิง” โดยสถาบัน
ชุมชนลุ่มน้าโขงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้าอิง ได้หนุน
เสริมบทบาทผู้หญิงในชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนผ่าน
การสร้างความรู้ของผู้หญิง โดยการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 กรณีศึกษา ได้แก่ แม่ญิงบุญ
เรืองกับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และแม่ญิงพะเยากับอาหาร
จากป่ าชุมชนแม่ร่ องขุย จั งหวัดพะเยา จากกรณีศึกษาจะเห็ นได้ว่า ผู้ ห ญิงมีบทบาทในการเชื่อมโยง
ความสั มพัน ธ์ของป่ า กับ ครอบครั ว ผ่ านห้ อ งครัว การประกอบอาหารของผู้ ห ญิง มีผ ลต่ อสุ ขภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ในด้านวัฒนธรรมการประกอบอาหารจากผลผลิตจากป่า เป็นภูมิปัญญา
ที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ผู้หญิงจึงเป็นผู้ที่รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการประกอบอาหารที่มี ความ
เชื่อมโยงกับ ป่า นอกจากนี อาหารจากป่ายังสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของครัว เรือน เพราะช่วยลด
รายจ่ายของครัวเรือน และยังมีรายได้เสริมอีกด้วย
๔.๒.๔ การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น้าอิง เชิงบูรณาการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้า
อิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในลุ่มน้าอิงทัง ๓ โซน ประกอบด้วย
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๑) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร
จัดการน้า ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการป่าต้นน้า ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการที่ดินโดยชุมชน
๒) ยุ ท ธศาสตร์ด้า นเศรษฐกิจ ชุม ชนบนฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
ทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
๓) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีสว่ นร่วม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
และยุทธศาสตร์ด้านการประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ทังสามด้านมีความสอดคล้องกับ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วจะได้ น้ า ไปใช้ เ ป็ น แผนแม่ บ ทในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงของภาคประชาชน ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้าอิงของภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
โดยสรุ ป สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง เป็ น พลวั ต ของภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง และการจัดการลุ่มน้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีการท้ากิจกรรม
หนุนเสริมไปกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ประกอบขึน
จากเครือข่ายประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายผู้หญิงลุ่มน้า
อิง เครือข่ายนักวิชาการ มีกลยุทธ์ในการท้างาน 2 ด้าน คือ
ด้านแรก เป็นเวทีเสริมสร้างพืนที่การเรียนรู้ เวทีสาธารณะ เวทีแลกเปลี่ยน และการสื่อสาร
สาธารณะ เป็นกลไกการจัดการลุ่มน้าอิงร่วมกัน การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม การ
สร้างพืนที่เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมในการจัดการลุ่มน้า รวมทังการสร้างจิตส้านึก สร้างความตระหนักรู้ใน
ความเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
ด้ า นที่ ส อง เป็ น เวที เ สริ ม สร้ า งสิ ท ธิ ข องชุ ม ชนในการจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลักดันกฎหมายท้องถิ่น คือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น การเสนอนโยบายภาครัฐ เช่น
ร่างพระราชบัญญัติน้าฉบับประชาชน การผลักดันเพื่อขึนทะเบียนพืนที่ชุ่ มน้าในลุ่มน้าอิง เพื่อให้กลไกของ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก้าหนดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของ
ตนเอง การจัดท้ายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
จากองค์ความที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภูมิ ดังต่อไปนี
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การจัดการลุ่มนา้
- การจัดการลุ่มน้าในมิติสังคมและวัฒนธรรม
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
- เชื่อมโยงฐานทรัพยากรสู่เศรษฐกิจ
การสร้างเครือข่าย และ
การมีส่วนร่วม
- บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ
- ส่งเสริมบทบาทผู้หญิง

สภาประชาชน :
กลไกเชิงสถาบันใน
การจัดการลุ่มนา้ อิง

การรณรงค์ทางนโยบาย
และการสื่อสาร
สาธารณะ
- รณรงค์เชิงนโยบาย
ระดับชาติและท้องถิ่น
- พัฒนาเทศบัญญัติโดย
การมีส่วนร่วม
- การสื่อสารสาธารณะ

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนา้ อิงอย่างบูรณาการ
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
- ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม

พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ นา้ อิง
พื นที่ ก ารเรี ย นรู้ / สร้ า งจิ ต ส้ า นึ ก สร้ า งความ พื นที่ สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการจัด การและใช้ ประโยชน์
ตระหนักรู้ในความเป็นเจ้าของ
จากทรัพยากรธรรมชาติ

แผนภูมทิ ี่ ๕
องค์ความรู้พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิง

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง : พลวั ต ภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง” ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง : พลวั ต ภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและบทบาทของภาคประชาสังคมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ศึกษากระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาประชาชน
ลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีประกอบด้วย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภา
ประชาชนลุ่ มน้ าอิ ง ภาคี ความร่ว มมือเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ แม่น้ าอิ ง ประกอบด้ว ย สมาคมแม่ น้ าเพื่ อ ชี วิต
สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง สถาบันปวงผญาพยาว และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ลุ่มน้าโขง-ล้านนา เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าอิง และตัวแทนภาคประชาสังคม
และสถาบันการศึกษาในลุ่มน้าอิง จ้านวน ๒๕ คน
พืนที่ในการศึกษาได้แก่ ลุ่มน้าอิงในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย โดยในการวิจัยครังนี
จะเป็นการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการควบคู่ไปกับการด้าเนินของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน และภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แม่น้าอิง ใน
การพั ฒ นาสภาประชาชนลุ่ มน้ าอิง นอกจากนีได้ท้าการศึกษาการพั ฒ นาพืนที่รูปธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง จ้านวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วยลุ่มน้าอิงตอนบน ได้แก่ บ้า นห้วยหม้อ
ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ลุ่มน้าอิงตอนกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านปางมดแดง อ้าเภอเชียงค้า
จังหวัดพะเยา และลุ่มน้าอิงตอนล่างได้แก่ บ้านบุญเรือง หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
ผลการศึกษาได้นาเสนอตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ พัฒนาการ และบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ นา้ อิง
๑) ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงนัน
มีพัฒนาการการด้าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับ การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการพัฒนาในแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิงตังแต่ต้น
น้ าจนถึงปลายน้ า โดยมีองค์กรพัฒ นาเอกชน และภาคประชาสั งคมเป็น กลไกหลั กในการด้าเนินงาน
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ร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพืนที่ ภายหลังมีการเชื่อมร้อย
เครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้าอิง และยกระดับการท้างานในรูปแบบสภาประชาชนลุ่มน้าอิง โดยมีภาคี
ความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง ท้าหน้าที่เป็นกองเลขานุการให้กับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๒) ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ประกอบด้วย
๒ กลุ่ม ได้แก่ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชนแต่ละเครือข่ายในลุ่มน้า
อิงมายกระดั บ เป็ น สภาประชาชน เพื่ อ ให้ มี กลไกของภาคประชาชนในระดั บ ลุ่ ม น้ า และเพื่ อ ให้ ส ภา
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง และภาคี
ความร่ว มมื ออนุ รั กษ์ ลุ่ ม น้ าอิ ง เป็ น การรวมกลุ่ ม ขององค์ ก รภาคประชาสั งคม เพื่ อท้ าหน้ าที่ เป็ น กอง
เลขานุการให้แก่สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ในการด้าเนินงานระยะเริ่มแรกของสภาประชาชน เพื่อหนุนเสริม
ให้สภาประชาชนเกิดความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการเป็นองค์กรของภาคประชาชนที่จะสร้างให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทังนี ภาคีความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง เป็นองค์กรภาคประชาสั งคมที่มีประสบการณ์ การ
สนับ สนุ นภาคประชาชนให้เข้ าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุ มชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมี บทบาทการท้างานในลุ่มน้าอิง ๘
ด้าน ได้แก่ 1) งานกองเลขานุการของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง 2) งานประสานความร่วมมือกับภาคีความ
ร่วมมือในภาคส่ วนต่างๆ ในลุ่ มน้ าอิง 3) งานรณรงค์เชิงนโยบายระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 4) งานหนุนเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงในลักษณะ
ของพืนที่รูปธรรมหรือแหล่งเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๕) งานข้อมูลวิชาการ และงานวิจัย
ท้องถิ่น ๖) งานพัฒ นาศักยภาพสภาประชาชนลุ่ มน้าอิง ๗) งานด้านการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ ๘) งานสื่อสารสาธารณะและผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๕.๑.๒ กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑) การพัฒนากลไกและศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นันเป็นการด้าเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เกิดกระบวนการพัฒนา
ตนเอง เพื่อน้าความรู้และบทเรียนที่ได้ไปพัฒ นากลุ่ม องค์กรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
พัฒนาศักยภาพนัน จะเป็นทังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภา
ประชาชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบในประเด็น
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ การส่ ง เสริ ม บทบาทของผู้ ห ญิ ง ในชุ ม ชนให้ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการปกป้ องทรั พ ยากรธรรมชาติ และการสนั บ สนุ น ในรูป แบบกองทุ น สนั บ สนุ น การด้ าเนิ น
โครงการในพืนที่
๒) การพั ฒ นาพื นที่ รูป ธรรมในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ ลุ่ มน้ าอิ ง ทั งกรณี ศึ กษา ๓
ชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า อิ ง ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่ า ง แต่ ล ะชุ ม ชนมี ก ระบวนการในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมินิเวศ ประสบการณ์การท้ากิจกรรม และสถานการณ์การ
พัฒนาจากภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อชุมชน ด้าเนินงานภายใต้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อยกระดับ
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เป็นชุมชนต้นแบบ เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ นอกจากนีในลุ่มน้าอิง
ยั ง มี ชุ ม ชนอื่ น ที่ ส ามารถเป็ น ต้ น แบบในห ลายด้ า น ทั งนี การพั ฒ นาพื นที่ รู ป ธรรมการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ได้ท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การส้ารวจ การทดลอง การท้ากิจกรรมด้านอนุรักษ์
ซึ่งคนในชุมชนได้รับผลจากการพัฒนาพืนที่รูปธรรม รวมทังระบบนิเวศเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึน
ทังนีพืนที่รูปธรรมหลายแห่งได้ยกระดับเป็นสถาบันการจัดการเรียนรู้ของชุมชนที่เรียกว่า “โฮงเฮียน” ใน
ลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของการจัดการเฉพาะพืนที่ เช่น โฮงเฮียนแม่น้าของ โฮงเฮียนแม่น้าอิง โฮงเฮียน
ป่าชุ่มน้า โฮงเฮียนสมุนไพร เป็นต้น
๓) การพัฒ นาระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง การ
จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง เป็นการใช้องค์ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อ มาอธิบายความรู้ในทางวิชาการ และเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ส่งผลให้คุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนมีความเชื่อถือได้มากขึน เป็นการรักษาความเป็นเจ้าขององค์ความรู้
โดยชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศของชุมชน
ดังกล่ าวสามารถที่ จ ะน้ าไปใช้ ในการพั ฒ นา การอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ระบบนิ เวศ การน้ าเสนอต่ อผู้ ก้ าหนด
นโยบาย เพื่อต่อรองในทางนโยบายของภาครัฐ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ได้
๔) การรณ รงค์ ด้ า นนโยบายระดั บ ชาติ แ ละนโยบายระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง การรณรงค์ด้านนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงนัน เป็นการด้าเนินงานที่มีเป้าหมายในการสร้างให้เกิดความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ทังภาครัฐ ซึ่งเป็น องค์กรหลักในด้านนโยบายและกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็น
องค์ ก รระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันการศึกษาในพืนที่เป็นองค์กรหนุนเสริมในด้านวิชาการ ข้อมูลและบุคลากร
รวมทังภาคประชาสังคมเป็นองค์กรหนุนเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบายร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
รูปธรรมการรณรงค์ด้านนโยบายที่ได้ด้าเนินงานคือ ๑) การผลักดันให้มีการขึนทะเบียนพืนที่
ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงให้มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย เพื่อที่จะเป็นมาตรการ
หนึ่งในทางกฎหมายที่จะปกป้องพืนที่ชุ่มน้าจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และการก้าหนดแนวทางการ
อนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ๒) การพัฒนาต้าบลต้นแบบในการจัดท้าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และ ๓) การจัดเวทีประชาสังคม
เพื่อทรัพยากรลุ่มน้าอิง เพื่อจัดท้าข้อเสนอทางนโยบายในประเด็นแม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
ป่ า ชุ ม ชนกั บ ความยั่ งยื น โดยท้ อ งถิ่ น ป่ าชุ่ ม น้ า ลุ่ ม น้ า อิ ง การจั ด การน้ า และสั ต ว์ น้ า อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง และสื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่น โดยมีการน้าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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๕.๑.๓ การพัฒนาแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิงอย่าง
บูรณาการ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
๑) แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิง โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
(๑) การจัดการลุ่มน้าอิง และป่าต้นน้า โดยการฟื้นฟูป่าต้นน้า การอนุรักษ์ป่า การจัดการ
ป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผลักดันแนวคิดการจัดการน้าโดยชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นแผน
แม่บทในการจัดการน้าแห่งชาติ โดยการผสานแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศ การจัดการน้าแบบใหม่
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ก้าหนดนโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการลุ่มน้า ขนาดเล็กอย่างยั่งยืน และ
เป็นองค์รวมของระบบนิเวศในลุ่มน้าทังระบบ (ดิน น้า ป่า) ตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของลุ่มน้า และสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูแม่น้า แก้ไขปัญหา
รุกล้าพืนที่แม่น้าอิง การพัฒนาพืนที่ต้ นน้าและกลางน้าด้วยการท้าพืนที่แก้มลิง และรักษาความสมบูรณ์
ของพืนที่ต้นน้าเพื่อชะลอน้าก่อนไหลลงสู่แหล่งน้า จัดแบ่งพืนที่ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภท เช่ น พื นที่ เกษตร แหล่ งท่ องเที่ ยว แหล่ งประมง เขตอนุ รัก ษ์ ค วามหลากหลายทางชีว ภาพ
กระจายอ้านาจและงบประมาณให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนระบบการจัดการน้าโดยชุมชน รวมทัง
สนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูป่าต้นน้าและระบบการจัดการน้าของชุมชนท้องถิ่น และให้สิทธิและ
อ้านาจการจั ด การน้ าแก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่น โดยมี ก ฎหมายรองรับ ทบทวนนโยบายการส่ งเสริม ปลู ก พื ช
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้น้า และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง และ
บ้ารุงรักษาและพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้
ความส้าคัญกับการจัดการน้าที่ค้านึงถึงการจัดการป่าต้นน้า และพืนที่ชุ่มน้า
(๒) การจั ดการน้ าและทรัพ ยากรสั ตว์น้ า โดยการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ในการรัก ษา
ทรัพยากรน้าเพิ่มพืนที่กักเก็บน้าตามล้าน้าสาขา ในแผนการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก กักเก็บน้าระดับ
ต้าบล “หนึ่งต้าบลหนึ่งแหล่งกักเก็บน้า” โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้หน่วยงานราชการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ติดตามและก้ากับดูแลการใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
น้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการน้าระดับครัวเรือน และระดับชุมชนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ ฝายต้นน้า ฝายทดน้า ฝายกักเก็บน้า ขุดบ่อ หรือ สระน้าในไร่นา รวมทังอนุรักษ์
และฟื้นฟูระบบเหมืองฝายที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น การท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของ
ชาวบ้ า น และสร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนอนุ รั ก ษ์ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าในลุ่ ม น้ า อิ ง และลุ่ ม น้ า อื่ น ๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
(๓) การจั ดการป่ าชุมชน โดยการให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ออกกฎหมายของ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และจัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 1 เพื่อหนุนเสริม
การจั ดการป่ าชุมชนตามแนวทางนิเวศวัฒ นธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนพัฒนาสู่งานวิจัยชาวบ้าน การส่งเสริมให้ ชุมชนมีส่วน
ร่วมในโครงการที่ส่งผลกระทบกับทรัพยากร ส่งเสริมให้เกิดการจัดท้าข้อบัญญัติในการจัดการทรัพยากร
ร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชน สร้ างให้ เกิ ด กลไกความร่ว มมื อ ในระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ว มของภาค
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ประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าและติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ กิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรป่า ทังนีหน่วยงานรัฐ ควรส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้า ส่งเสริมการปฏิบัติการในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนและภาคประชาสังคม
อย่างมีส่วนร่วม โดยให้สถาบันการศึกษามีบทบาทส่งเสริมความรู้ นวัตกรรมการจัดการทรัพยากร เกษตร
ทางเลือก และพัฒนางานวิจัย การบูรณาการศาสนา วัฒนธรรม เชื่อมโยงความรู้การจัดการทรัพยากรกับ
ชุมชน
(๔) การจั ดการพื นที่ ชุ่ม น้ า หน่ว ยงานภาครัฐ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ต้ องให้
ความส้าคัญกับพืนที่ชุ่มน้า และสร้างแนวทางร่วมมือกับภาคประชาสังคม และชุมชนในการจัดการพืนที่
ชุ่มน้า โดยจัดตังกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ที่มาจากทุก
ภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังการสนับสุนนให้สถาบันการศึกษาในพืนที่ ท้าการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ
ในประเด็นต่างๆ เพื่อผลักดันให้มีการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิง ตามอนุสัญญาพืนที่ชุ่มน้า (แรมซาร์
ไซด์) เพื่อให้พืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิงได้มีสถานะด้านการคุ้มครองตามกฎหมาย
๒) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่ วนร่วม
ของชุมชน
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมาเป็นหลักในการ
จัดท้ายุทธศาสตร์ ควบคู่กับการน้าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทัง 17 เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันด้าเนินการ เพื่อน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทังมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระหว่างกันทังภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ และน้าเสนอไปสู่ในระดับสาธารณะ นโยบาย และระดับสากล ที่
น้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในกระบวนการจั ด ท้ ายุท ธศาสตร์ก ารจัด การลุ่ ม น้ าอิ งโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชน สภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง ร่วมกับกองเลขานุการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เพื่อก้าหนดประเด็นในการจัดท้าร่าง
ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ าอิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หลังจากนันได้มีการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบั น การศึ ก ษา ตั งแต่ ต้ น น้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่ อ จั ด ท้ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากเวทีได้ก้าหนดประเด็นของยุทธศาสตร์ 3
ด้าน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการน้า ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการป่าต้นน้า ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน ซึ่งยุทธศาสตร์ด้าน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในข้อ ๒ ขจัดความหิวโหย
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ข้อ ๖ รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้าและ
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สุขาภิบาลที่ยั่งยืน ข้อ ๑๒ รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ข้อ ๑๓ ด้าเนินมาตรการเร่งด่วน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และข้อ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
(๒) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
ทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์โดยชุมชน
ซึง่ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาตินี มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในข้อที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคี และยุทธศาสตร์ด้านการประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับเป้า หมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในข้อ ที่ ๕
บรรลุความเท่าเทีย มทางเพศ พัฒ นาบทบาทสตรีและเด็กผู้ ห ญิ ง และข้อที่ ๑๖ ส่ งเสริมสั งคมสงบสุ ข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕.๒ อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง “สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง : พลวั ต ภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในมิติของพลวัตภาคประชาสังคมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดการลุ่มน้าโดย
ชุ ม ชน แนวคิ ด ประชาสั งคม และแนวคิ ด สนามการเรีย นรู้ รวมทั งงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี
๕.๒.๑ จากการศึ ก ษาพั ฒ นาการ และบทบาทของภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ผลการวิจัยพบว่า
ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงนัน มี
พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการพัฒนาในแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิงตังแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลักร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในแต่ละพื นที่ ภายหลังมีการเชื่ อมร้อยเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่ มน้าอิง และ
ยกระดับการท้างานในรูปแบบสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
จากการศึกษาพบว่า ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้า
อิง ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ได้แก่ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง เป็นการรวมกลุ่ มขององค์กรภาคประชาชนแต่ละ
เครือข่ายในลุ่มน้าอิงยกระดับเป็นสภาประชาชน เพื่อให้มีกลไกของภาคประชาชนในระดับลุ่มน้า เข้าไปมี
ส่วนร่วม และมีบทบาทต่อสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง โดยมีภาคีความร่วมมือ
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อนุรักษ์ลุ่มน้าอิง เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคม ท้าหน้าที่เป็ นกองเลขานุการให้แก่สภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง ในการด้าเนินงานระยะเริ่มแรกของสภาประชาชน เพื่อหนุนเสริมให้สภาประชาชนเกิด
ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการเป็นองค์กรของภาคประชาชนที่จะสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทังนี เป็ น เพราะว่า สภาประชาชนลุ่มน้ าอิง เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งระดับพื นที่ การ
เชื่อมโยงเครือข่ายพืนที่จริง รณรงค์การอนุรักษ์ของชุมชน เพื่อให้พืนที่สาธารณะและสังคมได้รับรู้มากขึน
ลั ก ษณะของกลไกสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง เป็ น กลไกของประชาชนที่ มี ค วามเป็ นธรรมชาติ มี ก าร
ปรึกษาหารือแบบเป็นทางการผ่านการประชุม และแบบไม่เป็นทางการโดยการพบปะพูดคุยตามสถานที่
ต่างๆ และในสื่อสังคมออนไลน์ โครงสร้างของสภาประชาชนให้ความส้าคัญกับผู้อาวุโสที่มีความรู้ ภูมิ
ปัญญาในการเป็นประธานสภา แต่การบริหารงานเป็นแบบแนวราบ หรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้
เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทุกกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
สภาประชาชน สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชาสังคมตามแนวคิดของธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (๒๕๔๔) ที่
กล่าวว่า ประชาสังคมเน้นความคิดริเริ่มของปัจเจกบุคคลในการท้าประโยชน์แก่ส่วนรวม ให้ความส้าคัญ
กับ การรวมกลุ่มบนพืนฐานของความเชื่อถือ ความไว้วางใจกัน เน้นความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมทาง
สังคม มีความอดกลันต่อความขัดแย้ง และเคารพในความหลากหลาย เป็น ”พลังที่สาม”ที่มาจากทุกภาค
ส่วนของสังคมโดยรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทุกฝ่ายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกัน ไม่ใช่เข้ามาเป็น
ผู้น้า
รวมถึง ณรงค์ บุญสวยขวัญ (๒๕๔๙) ที่กล่าวว่าคุณลักษณะของประชาสังคม ประการแรก
การกระท้าร่วมกันของกลุ่มคนที่มีอิสระหรือนอกเหนือจากการกระท้าของรัฐ หรือพืนที่ หรือไม่พึ่งพารัฐซึ่ง
ด้าเนินการในรูปของกลุ่ม องค์กร หรือสมาคมต่างๆ ในบางทัศนะได้สนใจในปฏิบัติการที่ต้องร่วมกันทุก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ประการที่สอง การเกิดขึนของกลุ่มต้องมาจากพืนฐานของสมาชิกที่ต้องมีคุณธรรม
ร่วมกันคือ มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และมีจิตสาธารณะ ประการที่สาม เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองของ
พลเมืองที่กระท้ากิจกรรมร่วมกัน ประการที่สี่ การด้าเนินกิจกรรมต้องเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ประการที่ห้า เป็นการกระท้าของอนารยชนหรือคนที่มีส้านึกต่อสาธารณะประโยชน์ (คนชันกลางและคน
ชันล่าง) ประการที่หก การปฏิสัมพันธ์ของสมาขิกในกลุ่มหรือองค์กรเป็นไปในลักษณะของความสัมพันธ์
เชิ งภาคี ซึ่ งเป็ น ความสั ม พั น ธ์ที่ มี ค วามเท่ าเที ยมกั น ทางสั งคมและทางการเมื อ ง ประการที่ เจ็ ด เป็ น
บรรยากาศของสังคมการเมืองที่มีสันติภาพ
๕.๑.๒ จากการศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า
๑) การพัฒนากลไกและศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นันเป็นการด้าเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เกิดกระบวนการพัฒนา
ตนเอง เพื่อน้าความรู้และบทเรียนที่ได้ไปพัฒ นากลุ่ม องค์กรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
พัฒนาศักยภาพนัน จะเป็นทังการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในรูปแบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภา
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ประชาชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบในประเด็น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการสนับสนุนในรูปแบบกองทุนสนับสนุนการด้าเนินโครงการในพืนที่
ทังนีเป็น เพราะว่า สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้พัฒ นาแกนน้าเครือข่ายให้ มีศักยภาพ ขยาย
บทบาท มีข้ อมู ล ระดั บ เครือ ข่า ย มีก ารเชื่อ มโยงระหว่างบ้ านวัด โรงเรียน มีก ารจัด การกองทุ น ระดั บ
เครือข่าย ในโครงสร้างกลไกของสภาทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ในการหนุนช่วย ค้นหาศักยภาพของแกนน้า
ทังหญิ งและชาย ผู้รู้ วิท ยากรของสภาประชาชน ผู้ ป ระสานในการขับเคลื่ อนโดยใช้ฐ านข้อมูล มีเวที
สมาชิกที่สร้างการมีส่ วนร่วม มีมติสภาที่จะขับเคลื่อนเชิงนโยบายและทิศทางของภาคประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๒) การพั ฒ นาพื นที่ รูป ธรรมในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ ลุ่ มน้ าอิ ง ทั งกรณี ศึ กษา ๓
ชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า อิ ง ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่ า ง แต่ ล ะชุ ม ชนมี ก ระบวนการในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมินิเวศ ประสบการณ์การท้ากิจกรรม และสถานการณ์การ
พัฒนาจากภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อชุมชน ด้าเนินงานภายใต้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อยกระดับ
เป็นชุมชนต้นแบบ เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ นอกจากนีในลุ่มน้าอิง
ยั ง มี ชุ ม ชนอื่ น ที่ ส ามารถเป็ น ต้ น แบบในหลายด้ า น ทั งนี การพั ฒ นาพื นที่ รู ป ธรรมการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ได้ท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การส้ารวจ การทดลอง การท้ากิจกรรมด้านอนุรักษ์
ซึ่งคนในชุมชนได้รับผลจากการพัฒนาพืนที่รูปธรรม รวมทังระบบนิเวศเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึน
ทังนีพืนที่รูปธรรมหลายแห่งได้ยกระดับเป็นสถาบันการจัดการเรียนรู้ของชุมชนที่เรียกว่า “โฮงเฮียน” ใน
ลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของการจัดการเฉพาะพืนที่ เช่น โฮงเฮียนแม่น้าของ โฮงเฮียนแม่น้าอิง โฮงเฮียน
ป่าชุ่มน้า โฮงเฮียนสมุนไพร เป็นต้น
ผลการศึกษาประเด็นนี สอดคล้องกับ แนวคิดสนามการเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน และพัฒ นากระบวนการท้างานที่น้าไปสู่การสร้างเสริมพืนที่รูปธรรม เริ่มต้นที่โฮงเฮียน
แม่ น้ าของ อ้าเภอเชี ย งของ จั งหวัดเชีย งราย เป็ น การยกระดั บ ให้ เป็ น สถาบั น องค์ค วามรู้ท้ องถิ่น ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพืนที่ลุ่มน้าโขง และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
ลุ่มน้าโขงและลุ่มน้าสาขา โดยใช้โฮงเฮียนแม่น้าของเป็นกลไกหลักส้าคั ญ ที่จะขับเคลื่อนการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการก้าหนดแนวทางการพัฒนา ทังระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับภูมิภาคลุ่มน้าโขง อีกทังเป็น
กลไกที่ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ
ท้างานด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในลุ่มน้าโขงและลุ่มน้าสาขาต่อไปในอนาคต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน และพัฒนากระบวนการท้างานที่น้าไปสู่การสร้างเสริมพืนที่รูปธรรม
๓) การพัฒ นาระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง การ
จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง เป็นการใช้ องค์ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อ มาอธิบายความรู้ในทางวิชาการ และเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
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ส่งผลให้คุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนมีความเชื่อถือได้มากขึน เป็นการรักษาความเป็นเจ้าขององค์ความรู้
โดยชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศของชุมชน
ดังกล่ าวสามารถที่ จ ะน้ าไปใช้ ในการพั ฒ นา การอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ระบบนิ เวศ การน้ าเสนอต่ อผู้ ก้ าหนด
นโยบาย เพื่อต่อรองในทางนโยบายของภาครัฐ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ได้
ผลการศึกษาประเด็นนี สอดคล้องกับแนวคิด การจัดการลุ่มน้าโดยชุมชน (สหัทยา วิเศษและ
นิคม บุญเสริม, ๒๕๔๗) ที่กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินัน จะต้องให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการด้ารงอยู่ โดยภาครัฐและ
เอกชนเป็นเพียงผู้กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีความส้าคัญต่อการพัฒนาในระยะยาว และ
ในบรรดาการจัดการทรัพยากรนัน การจัดการลุ่มน้า ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทในการจัดการเพราะมีความส้าคัญต่อการด้ารงอยู่ของสังคมมนุษย์ อย่างไรก็ต าม การจัดการลุ่มน้า
ยังมีแนวคิดและหลักการที่ส้าคัญที่จะส่งเสริมให้การจัดการลุ่มน้านันมีความเหมาะสมและยั่งยืน เป็นการ
มองในมิติ ของการพึ่งพาอาศัย และการใช้ประโยชน์ โดยแนวคิด ในการจัด การลุ่ มน้า จะต้องค้านึงถึ ง
ความสั มพัน ธ์ของคนกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติในลั กษณะดังต่อไปนี (1) มี แนวทางการท้ างานและการ
จัดการที่ตังอยู่บนพืนฐานของวัฒนธรรมชุมชน (2) การจัดการในขอบเขตลุ่มน้าจะต้องมีความครอบคลุม
การมองปั ญ หาและแก้ปั ญ หาอย่ างเป็นองค์รวม (3) มีการผสมผสานทังองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่และภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น (4) การมองเห็ นสถานการณ์ ข องคนและลุ่มน้า จะต้องท้าให้ มองเห็ น
ปัญหาร่วมมือหรือการมีชะตากรรมร่วมกัน ซึ่งจะท้าให้เกิดความร่วมมือโดยการสร้างเวทีการเรียนรู้ของคน
ในลุ่มน้าเดียวกัน (5) มองการอยู่รอดของคนและระบบนิเวศลุ่มน้า โดยพิจารณาลุ่มน้าในแง่ที่เป็นหน่วย
ทางนิ เวศ และหน่ ว ยงานทางสั งคมไม่ แ ยกจากการบริ ห ารจั ด การของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ มี พื นฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และกระบวนการการพัฒนาร่วมกัน (6) มีการสร้างกระบวนการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรในลุ่มน้า พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในบริเวณลุ่มน้า เพื่อการด้ารงชีพทัง
ในปั จ จุ บั น และอนาคต ท่ า มกลางก ารเปลี่ ย นแปลงในด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ (7) ก้ า หนดแนวทางในการรั บ รองสิ ท ธิ ข องชุ ม ชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๔) การรณ รงค์ ด้ า นนโยบายระดั บ ชาติ แ ละนโยบายระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง เป็นการด้าเนินงานที่มีเป้า หมายในการสร้างให้เกิดความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ทังภาครัฐ ซึ่งเป็น องค์กรหลักในด้านนโยบายและกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์ ก รระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันการศึกษาในพืนที่เป็นองค์กรหนุ นเสริมในด้านวิชาการ ข้อมูลและบุคลากร
รวมทังภาคประชาสังคมเป็นองค์กรหนุนเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบายร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
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ทังนีเป็นเพราะว่าในการด้าเนินงานของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้มีการหนุนเสริมจากองค์กร
พัฒนาเอกชน คือ ภาคีความร่วมมือในการอนุรักษ์แม่น้าอิง และสถาบันการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชีย งราย มหาวิทยาลั ยพะเยา มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็ นฝ่าย
สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รวมทั งการสื่ อ สารสาธารณะในรู ป แบบต่ า งๆ จากสถาบั น
ปวงผญาพยาว และพะเยาทีวีชุมชน นอกจากนี ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่อีกด้วย
๕.๑.๓ จากการศึกษาการพัฒนาแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่ม
น้าอิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า
๑) แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(๑) การจัดการลุ่มน้าอิง และป่าต้นน้า โดยการฟื้นฟูป่าต้นน้า การอนุรักษ์ป่า การจัดการป่า
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผลักดันแนวคิดการจัดการน้าโดยชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นแผน
แม่บทในการจัดการน้าแห่งชาติ โดยการผสานแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศ การจัดการน้าแบบใหม่
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ก้าหนดนโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการลุ่มน้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืน และ
เป็นองค์รวมของระบบนิเวศในลุ่มน้าทังระบบ (ดิน น้า ป่า) ตังแต่ต้นน้าถึงปลายน้า โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของลุ่มน้า และสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูแม่น้า แก้ไขปัญหา
รุกล้าพืนที่แม่น้าอิง การพัฒนาพืนที่ต้นน้าและกลางน้าด้วยการท้าพืนที่แก้มลิง และรักษาความสมบูรณ์
ของพืนที่ต้นน้าเพื่อชะลอน้าก่อนไหลลงสู่แหล่งน้า จัดแบ่งพืนที่ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภท เช่ น พื นที่ เกษตร แหล่ งท่ องเที่ ยว แหล่ งประมง เขตอนุ รัก ษ์ ค วามหลากหลายทางชีว ภาพ
กระจายอ้านาจและงบประมาณให้กับชุมชนท้องถิ่น ในการวางแผนระบบการจัดการน้าโดยชุมชน รวมทัง
สนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูป่าต้นน้าและระบบการจัดการน้าของชุมชนท้องถิ่น และให้สิทธิและ
อ้านาจการจั ด การน้ าแก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่น โดยมี ก ฎหมายรองรับ ทบทวนนโยบายการส่ งเสริม ปลู ก พื ช
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้น้า และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง และ
บ้ารุงรักษาและพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้
ความส้าคัญกับการจัดการน้าที่ค้านึงถึงการจัดการป่าต้นน้า และพืนที่ชุ่มน้า
(๒) การจัดการน้าและทรัพยากรสัตว์น้า โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาทรัพยากร
น้าเพิ่มพืนที่กักเก็บน้าตามล้าน้าสาขา ในแผนการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ ก กักเก็บน้าระดับต้าบล “หนึ่ง
ต้ าบลหนึ่ งแหล่ ง กั ก เก็ บ น้ า ” โดยการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
หน่วยงานราชการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ติดตามและก้ากับดูแลการใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการน้าระดับครัวเรือน และระดับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ได้แก่ ฝายต้นน้า ฝายทดน้า ฝายกักเก็บน้า ขุดบ่อ หรือ สระน้าในไร่นา รวมทังอนุรักษ์ และ
ฟื้น ฟูระบบเหมืองฝายที่เป็ น ภูมิปั ญ ญาของชาวบ้านในแต่ล ะท้องถิ่น การท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของ
ชาวบ้ า น และสร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนอนุ รั ก ษ์ เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าในลุ่ ม น้ า อิ ง และลุ่ ม น้ า อื่ น ๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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(๓) การจัดการป่าชุมชน โดยการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกกฎหมายของท้องถิ่น
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และจัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 1 เพื่อหนุนเสริมการ
จัดการป่าชุมชนตามแนวทางนิเวศวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
ให้ เกิดการพัฒ นาระบบฐานข้อมูล ชุมชนพัฒ นาสู่ งานวิจัยชาวบ้าน การส่ งเสริมให้ ชุมชนมี ส่ วนร่วมใน
โครงการที่ส่งผลกระทบกับทรัพยากร ส่งเสริมให้เกิดการจัดท้าข้อบัญญัติในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน
กับชุมชน สร้างให้เกิดกลไกความร่วมมือในระดับจังหวัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
จั ด การทรั พ ยากรป่ า และติ ด ตาม ตรวจสอบ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ โครงการ กิ จ กรรมที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรป่า ทังนีหน่วยงานรัฐ ควรส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและนโยบายในการพั ฒนาทรัพยากรป่า
ไม้และลุ่มน้า ส่งเสริมการปฏิบัติการในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนและภาคประชาสังคมอย่างมีส่วน
ร่วม โดยให้สถาบันการศึกษามีบทบาทส่งเสริมความรู้ นวัตกรรมการจัดการทรัพยากร เกษตรทางเลือก
และพัฒนางานวิจัย การบูรณาการศาสนา วัฒนธรรม เชื่อมโยงความรู้การจัดการทรัพยากรกับชุมชน
(๔) การจั ด การพื นที่ ชุ่ ม น้ า หน่ ว ยงานภาครัฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งให้
ความส้าคัญกับพืนที่ชุ่มน้า และสร้างแนวทางร่วมมือกับภาคประชาสังคม และชุมชนในการจัดการพืนที่
ชุ่มน้า โดยจัดตังกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการพื นที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ที่มาจากทุก
ภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังการสนับสุนนให้สถาบันการศึกษาในพืนที่ ท้าการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ
ในประเด็นต่างๆ เพื่อผลักดันให้มีการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิง ตามอนุสัญญาพืนที่ชุ่มน้า (แรมซาร์
ไซด์) เพื่อให้พืนที่ชุ่มน้าลุ่มน้าอิงได้มีสถานะด้านการคุ้มครองตามกฎหมาย
๒) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิงอย่างบูรณาการ โดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมาเป็นหลักในการ
จั ด ท้ ายุ ท ธศาสตร์ ควบคู่ กั บ การน้ าเป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development
Goals: SDGs) ทัง 17 เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด้าเนินการ เพื่อน้าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนในทุกมิติ ทังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระหว่างกันทังภายใน และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ และน้าเสนอ
ไปสู่ในระดับสาธารณะ นโยบาย และระดับสากล ที่น้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ในกระบวนการจั ด ท้ ายุท ธศาสตร์ก ารจัด การลุ่ ม น้ าอิ งโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชน สภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง ร่วมกับกองเลขานุการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เพื่อก้าหนดประเด็นในการจัดท้าร่าง
ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ าอิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หลังจากนันได้มีการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบั น การศึ ก ษา ตั งแต่ ต้ น น้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่ อ จั ด ท้ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
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ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากเวทีได้ก้าหนดประเด็นของยุทธศาสตร์ 3
ด้าน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการน้า ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการป่าต้นน้า ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน ซึ่งยุทธศาสตร์ด้าน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในข้อ ๒ ขจัดความหิวโหย
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ข้อ ๖ รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้าและ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน ข้อ ๑๒ รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ข้อ ๑๓ ด้าเนินมาตรการเร่งด่วน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และข้อ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
(๒) ยุ ท ธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้ าน
การเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
ทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
ซึง่ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาตินี มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในข้อที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคี และยุทธศาสตร์ด้านการประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในข้อ ที่ ๕
บรรลุความเท่าเทีย มทางเพศ พัฒ นาบทบาทสตรีและเด็กผู้ ห ญิ ง และข้อที่ ๑๖ ส่ งเสริมสั งคมสงบสุ ข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (มปป.) ที่กล่าวว่าขบวนการ
ในการขับ เคลื่อนของเครือข่ายภาคประชาสั งคมในการผลั กดันให้ รัฐบาลมี การจั ดท้า “ระเบี ยบส้ านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558” โดยระเบียบดังกล่าว
มีการแต่งตังคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คปส.) เพื่อมาท้าหน้าที่สนับสนุน
ขบวนฯ ทังในเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์งานพัฒนาส่งเสริมเครือข่าย การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ เป็นต้น
ในขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) ได้จัด“สัมมนาสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในอนาคต” เพื่อเป็นการ
ทบทวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาของขบวนภาคประชาสังคม น้าไปสู่การออกแบบก้าหนดทิศทางยทุธ
ศาสตร์การขับ เคลื่ อนงานของภาคประชาสั งคม และมี การจัดตัง “อนุกรรมการสนับสนุนภาคประชา
สังคม” ภายใต้ พอช. โดยมีการประสานความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ในการจัดท้า “โครงการความ
ร่วมมือ อียู -พอช. หนุ น เสริมความเข้มแข็งประชาสั งคม” เพื่อจัดเวทีและกระบวนการหนุนเสริมการ
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ท้างานของคณะอนุกรรมการที่แต่งตังขึนให้เกิดการยกร่างยุทธศาสตร์แนวทาง “สังคมอนาคตประเทศ
ไทย” ที่ เป็ น ข้ อ เสนอจากภาคประชาสั งคมจากทุ ก ภาคี และได้ มี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นและพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ ภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาค 5 ภาค เพื่อร่วมกันก้า หนดทิศทางการปรับขบวนเครือข่าย
องค์กร ภาคประชาสังคม แสวงหาแนวทางยุทธศาสตร์ร่วม ในการแก้ไขปัญหาส้าคัญของแต่ละภูมิภาค ใน
การก้าหนดยุ ทธศาสตร์ขับ เคลื่อนการพัฒ นาที่ยั่งยืน ของภาคประชาสังคม มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคม
อนาคต ที่ ล ดอ้ านาจรั ฐ เพิ่ ม อ้ า นาจประชาชน ขจั ด ความเหลื่ อ มล้ า สร้างความเป็ น ธรรม เคารพวิ ถี
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อน
ขบวนประชาสังคม ดังต่อไปนี
1) การจัดท้าธรรมนูญภาคประชาชน ให้เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของภาคประชาชน ที่สถาปนา
อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองที่ประชาชนต้องการ ตามหลักการประชาธิปไตยจากฐานราก
2) การจัดท้าข้อเสนอทิศทางอนาคตของสังคมไทยที่ยั่งยืนของภาคประชาสังคม ในประเด็น
ต่างๆ เช่น การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเท่ าเทียม การ
สร้างรัฐสวัสดิการ การสร้างความมัน่ คงทางอาหารของประเทศ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นต้น
3) การก้ า หนดวาระแห่ งชาติ ข องขบวนประชาสั งคมในการขั บ เคลื่ อ น เพื่ อ สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงในสั งคมไทย แสดงถึงเจตจ้านงและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมในประเด็นปัญหาที่
ส้าคัญ ของประเทศ เช่น การสร้างประชาธิปไตยจากฐากราก การกระจายอ้า นาจ การสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็ง การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม และเท่าเทียม การสร้างรัฐสวัสดิการ การสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของประเทศ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นต้น
4) การจั ด ท้ าแผนพัฒ นาเศรษฐกิจสั งคม และสิ่ งแวดล้ อมภาคประชาชน (พิ มพ์เขียวการ
พัฒ นา ภาคประชาชน) และผลักดันสร้างรูปธรรมการพัฒนาเชิงพืนที่ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒ นธรรมของ
ประชาชนในท้องถิ่น
5) การสร้างตัวตน และอัตลักษณ์ความเป็นเอกภาพของขบวนประชาสังคม การสร้างคุณค่า
ใหม่ ที่มีคุณภาพใหม่ ที่องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ไว้ร่วมกันในนามประชาสังคม ทังองค์กรชุมชน องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรเอกชนที่ท้างานด้านสาธารณะประโยชน์ และองค์กรประชาชนอื่นๆ ท้า งานร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรี และมีพลัง
6) สร้าง และสถาปนาพลังขบวนประชาสังคมใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนทางสังคมมีพลัง และ
มีอุดมการณ์เป็นเอกภาพ

๕.๓ ข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง : พลวั ต ภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย ควรก้าหนดนโยบายในการจัดการลุ่มน้าที่มี
ความสอดคล้องกับความรู้ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีความเหมาะสม
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กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทังการเข้ามาของทุนข้ามชาติที่จะมาแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของชุมชนที่เป็นเจ้าของพืนที่ และสิทธิชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในฐานะที่เป็น
แหล่งอาหารของคนในชุมชน และแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ลุ่ ม น้ า อิ ง ควรสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม สภา
ประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง หรื อ องค์ ก รภาคประชาสั ง คม เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและมี บ ทบาทในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงในรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะท้างาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทังจัดท้าแผนการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ได้ คนอยู่ได้ และเครือข่ายเกิดความยั่งยืน
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจยั ไปปฏิบตั ิ
1) สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ควรเป็นองค์กรที่สร้างให้เกิด “พืนที่สาธารณะ และพืนที่ทาง
นโยบาย” ของภาคประชาสั งคมในลุ่ ม น้ าอิ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีความเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ รวมทัง
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ตามธรรมชาติ ตามวิถีของคนในชุมชนโดยใช้ประเพณีวัฒ นธรรมเป็นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึนในลุ่มน้าอิงที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และการเข้ามาของทุนข้ามชาติที่จะเข้ามาแย่งชิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
2) ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
ควรมีการส้ารวจข้อมูลพืนฐาน ข้อมูลด้านคุณค่าและมูลค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนลุ่มน้าอิง
เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล (Baseline) ในการก้ า หนดแผนงานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง และเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมจากผลผลิตที่มาจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
3) สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ควรมีการน้าเสนอยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุ่ ม น้ า อิง ฯ ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในรูป แบบของการจัด เวที สั ม มนา การจัด งานอิ งฟอรั่ม การสื่ อ สาร
สาธารณะ เพื่อสร้างการยอมรับและน้ายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฎิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
๑) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนในลุ่มน้าอิงที่มีศักยภาพเพื่อให้เป็น
ผู้ประกอบการทางสังคมจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน
๒) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนน้าและสมาชิกสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงภายใต้การเปลี่ยนแปลง
๓) การวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ และร้านค้าที่จ้าหน่ายผลผลิตที่มา
จากฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในลุ่มน้าอิง
๔) การวิจั ย เกี่ย วกับ องค์ความรู้และการพั ฒ นารูป แบบของ“เขตพื้น ที่ นิ เวศวัฒ นธรรม
พิเศษ” ลุ่มน้าอิง ในลักษณะของพื้นที่นาร่องแต่ละโซนในลุ่มน้าอิง
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โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน. สรุปเวที
เสวนาแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมเอืองแสนหลวง ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (เอกสารอัดส้าเนา).
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น้า สะเทินบก และชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่นระบบนิเวศในพืนที่ชุ่มน้า สมุนไพร ในพืนป่าชุ่มน้าบ้าน
บุญเรือง หมู่ 2 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, 2558. (เอกสารอัดส้าเนา).
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน. รายงาน
การศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และ
ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพืนที่ป่าชุ่มน้า บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 2 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย, 2558. (เอกสารอัดส้าเนา).
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน. รายงาน
การศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และ
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๒๖๘

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน. ข้อมูล
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โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่าง
ยั่ ง ยื น . สรุ ป การประชุ ม คณะกรรมการสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ครั งที่ ๓/๒๕๖๐ วั น ที่ 2
พฤษภาคม 2560 ณ วลีกาญจน์รีสอร์ท อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. (เอกสารอัดส้าเนา).
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เชียงราย. มปป. (เอกสารอัดส้าเนา).
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พัฒนาระบบ, ชูชัย ศุภวงศ์ และยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการประจ้าปีของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙. มปป. มปพ.
(เอกสารอัดส้าเนา).
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. โครงการพัฒนาพืนทีส่ าธารณะ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.
(เอกสารอัดส้าเนา).
สถาบันปวงผญาพยาว. ข้อมูลทัว่ ไปและยุทธศาสตร์การท้างานของสถาบันปวงผญาพยาว. (เอกสารอัด
ส้าเนา).
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.). ยุทธศาสตร์สงั คมไทยทีย่ งั่ ยืนโดยภาคประชาสังคมกับเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs). มปป.(เอกสารอัดส้าเนา).
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต. การส้ารวจเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลุ่มน้าอิง. ๒๕๕๘. (เอกสารอัดส้าเนา)
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต. ข้อมูลพืนฐานชุมชน. มปป. (เอกสารอัดส้าเนา).
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต. อนุสญ
ั ญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. (เอกสารอัดส้าเนา).
สหัทยา วิเศษ และเตชะภัฒน์ มะโนวงค์. สรุปข้อมูลผลกระทบจากการขุดลอกแม่นา้ อิงและพืนทีช่ มุ่ น้า
(ร่องไผ่ อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาและหนองป่าโอ่ อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย.
๒๕๖๑, (เอกสารอัดส้าเนา).
สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวทีประชาสังคมเพือ่ ทรัพยากรลุม่ นา้ อิง วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ
วัดศรีโคมค้า ต้าบลเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. (เอกสารอัดส้าเนา).
สรุปผลการประชุมสภาประชาชนลุ่มน้าอิง วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ วัดบ้านปางมดแดง ต้าบล
อ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา. (เอกสารอัดส้าเนา)
สรุปเวทีเสวนา “พืนทีช่ มุ่ นา้ ลุม่ นา้ อิงกับความส้าคัญต่อชุมชนและสังคม” ในวันพืนที่ชุ่มน้าโลกลุ่มน้าอิง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ป่าชุ่มน้าบ้านบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.
(เอกสารอัดส้าเนา).

๒๖๙

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ล้าปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รายงานผลการ
ด้าเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน ประจ้าปี 2559 (ล้าปาง พะเยา แพร่
และสุโขทัย). 2559. (เอกสารอัดส้าเนา).
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) และสถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,
เอกสารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่ อการจัดการลุ่ม
น้าอิงอย่างยั่งยืน, (เอกสารอัดส้าเนา).
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การประชุมพหุสังคม ชาติ
พันธุ์ชายแดนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในโครงการพหุวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ทางชาติพนั ธุ์ : ความเข้าใจและการเรียนรูส้ ปู่ ระชาคมอาเซียน. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ
โฮงเฮียนแม่น้าของ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. (เอกสารอัดส้าเนา).
โอฬาร อ่องฬะ, บทบาทภาคประชาสังคมกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรณีบทบาทประชาสังคม ในโลกตะวันตก, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ), มปป.
มปพ. (เอกสารอัดส้าเนา).
ข้อมูลออนไลน์:
ข่าวสดออนไลน์. ชุมชนจัดการท่องเทีย่ ว กึด๊ หือไกลไปหือถึง ต.กีด๊ ช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่. สืบค้นจาก
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_400443.เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
จังหวัดพะเยา.บัญชีโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยัง่ ยืน. สืบค้นจาก http://www.phayao.go.th/
board/viewtopic.php?f=31&t=37435&sid=e3e718fd768c3ba332 b6d9def302ba7e
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐.
มติชนออนไลน์ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐,“พะเยาเฮ! มท.ผ่านหลักการ 500 ล้านพัฒนา ‘กว๊านพะเยา’”
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news/513193 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
มูลนิธิพุ ท ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ . โ รงเรียนชาวนาพุ ท ธ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ . สื บ ค้ น จ า ก
https://www.chawnaschool.com. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. “มทภ.3 สัง่ พัฒนา “ดอยพญาพิภักดิ์” ชูพระบารมีปก
เกล้าฯ เขตงาน 8” สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/Local/viewnews.aspx?
NewsID=9580000019570. เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐.
ประวั ติ บ ริ ษั ท ศรี ต รั ง แอโกรอิ น ดั ส ทรี จ้ า กั ด , สื บ ค้ น จาก https://www.sritranggroup.com/th
/about/company-profile, เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐.
สุดยอดข้าวไทย. ข้าวอินทรียบ์ า้ นดอกบัว. สืบค้นจาก http://topthairice.com/project. เมื่อวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.

๒๗๐

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, มติคณะรัฐมนตรี1 สิงหาคม เรือ่ งทะเบียนรายนามพืนทีช่ มุ่ นา้ ที่มคี วามส้าคัญระดับ
นานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการการอนุรักษ์พนที
ื ช่ มุ่ นา้ , สืบค้นจาก
www.wetland.onep.go.th เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.
สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง. เกีย่ วกับเรา. สืบค้นจากhttp://www.mekongci.org/index.php/about-us.
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐.
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. ธรรมาภิบาล. สืบค้นจาก http://www.tei.or.th/w_gg/ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙.
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต. เกีย่ วกับสมาคมแม่นา้ เพื่อชีวติ . สืบค้นจาก http://www.livingriversiam.org/
about-lra. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐.
เอ็มไทย, พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ณ ไร่รนื่ รมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงราย, สืบค้นจาก
https://travel.mthai .com /blog/144114.html. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
สัมภาษณ์:
กิตติกร อุตะมะ ผู้ใหญ่บ้านงามเมือง ต้าบลยางฮอม อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๒7 กรกฎาคม
2561.
ไกรทอง เหง้าน้อย ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน, วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ค้าพัน วิเศษภักดี ผู้ใหญ่บ้านวังศิลา หมู่ ๘ ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐.
จีรศักดิ์ หวานใจ ๕๐ หมู่ ๕ บ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๐.
จันธิดา เล่ห์ดี ๘๙ หมู่ ๕ บ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๐.
จันทร์แรม เรืองวิลัย ๘๗ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๐.
เจริญ ครองไชย ๘/๑ หมู่ ๕ บ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๐.
เจริญศรี ไชยขัติย์ รองประธานเครือข่ายแม่หญิงพะเยา, วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ชรีพร ยอดฟ้า, กรรมการเครือข่ายแม่หญิงพะเยา, วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ดวงจิตร แก้วตา ๓๙/๑ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๐.

๒๗๑

ด้าเนิน เขตจ้านง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลอ่างทอง ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา.
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙.
เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการพืนที่ชุ่มน้าจังหวัดเชียงราย วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2561.
เตชะภัฒน์ มะโนวงค์ เลขาธิการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐.
นภาภรณ์ วงศ์ปัน กรรมการเครือข่ายแม่หญิงพะเยา, วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ทีป่ รึกษาสภาประชาชนลุ่มน้าอิง / ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย, วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
นุชจรีย์ สิงคราช เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการองค์ความรู้และข้อมูล โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน. วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐.
เนียม จันทะเรือง ๒/๔ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๐.
ณัฐดนัย แจ้งสว่าง บ้านต้นปล้อง ต้าบลบุญเรือง อ้าภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๖๑.
พิทักษ์ สุขแก้ว บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๖ ต้าบลแม่อิง อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา, วันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑.
พิชเฌศพงษ์ คุรุปรัชญามรรค ๙๗ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วันที่ ๑ และ
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.
พิมพรรณ วงค์ไชยา ๑๒๖ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๐.
พิษณุกรณ์ ดีแก้ว เจ้าหน้าที่สนาม สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.
ผัด โคแพร่ ๓๙ หมู่ ๕ บ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๖๐.
มานิตย์ เวียงสมุทร รองนายก อบต. อ่างทอง หมู่ 6 ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา.
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙.
บุญเพ็ง ก้าแหง นายกเทศมนตรีต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย. วันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๙.
บุญหนา จันทฤทธิ์ สมาชิกอบต. อ่างทอง ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา.
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙.
ประเปยร สุนทร กรรมการหมู่บ้านปางมดแดง หมู่ที่ ๙ ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา.
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙.
ป้อมเพชร กาพึง กรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.

๒๗๒

ประสิทธิ์ จินะใจหาญ กรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐.
ประเสริฐ แก้วตา ๓๙/๑ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๐.
ถนอม อุตมะ ประธานสภาประชาชนลุ่มน้าอิง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.
ทรงพล จันทะเรือง ๒/๔ หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๐.
ทองลี เประดา ประธานสภาเทศบาลต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
ทองสุนทร์ เขตอาดุลย์ หมู่ที่ ๙ ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา. วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙.
ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ผู้อ้านวยการสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.
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สภาประชาชนลุม่ นา้ อิง :
พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ นา้ อิง
People Council of Ing River Basin: Civil society dynamic in Natural Resource
Management in Ing River Basin
ดร.สหัทยา วิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาประชาชน
ลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีประกอบด้วย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง สถาบันปวงผญาพยาว และเครือข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าอิง
และสถาบันการศึกษาในลุ่มน้าอิง พืนที่ในการศึกษาได้แก่ ลุ่มน้าอิงในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยพบว่า ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุ่มน้าอิง มีพัฒนาการที่มีความสัมพันธ์กับ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศ และการพัฒ นาในแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิงตังแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยมีองค์กรพัฒ นา
เอกชน เป็นกลไกหลักในการด้าเนินงานร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
แต่ ล ะพื นที่ ภายหลั งมีการเชื่อมร้ อยเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่ ม น้าอิง และยกระดับ การท้ างานใน
รูปแบบสภาประชาชนลุ่มน้าอิง เพื่อให้เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย
การพัฒนาศักยภาพสภาประชาชน การพัฒนาพืนที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ด้านนโยบายระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง เพื่อให้สภาประชาชนได้เกิดกระบวนการพัฒนา
ตนเอง น้าความรู้และบทเรียนที่ได้ไปพัฒนากลุ่ม องค์กร และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์มี
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3 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
ค้าส้าคัญ : สภาประชาชน, พลวัต, ภาคประชาสังคม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ , ลุ่มน้าอิง
Abstract
The objectives of this study, People Council of Ing River Basin: Civil Society
Dynamic in Natural Resource Management in Ing River Basin, are to study about the
processes of capacity building for natural resource management of People Council of Ing
River Basin (PCIR), and to develop guidelines and strategies of PCIR for integrated natural
resource management with community’s participation.
The populations and sampling of this study are the advisory committees and
committees of PCIR, Living River Association, Mekong Community Institute, Poungphaya
Phayao Institute, and Mekong-Lanna Environmental and Cultural Conservation Network,
Project for Empowerment of Local Networks and Local Authorities (LAs) for Sustainable
Ing Watershed Management (WSM) through Strengthened Capacities and Collaboration,
representatives of local administration organizations (LAOs) in the basin, and educational
institutes in the basin. The study area is the Ing River Basin in Phayao and Chiang Rai
Provinces.
It is found that the development of civil society movement on natural
resource management in the basin relates to the development of infrastructure in the
country, ecosystem changes, and the development in the tributaries of the Ing River
from the Upper to Lower Ing. None governmental organizations (NGOs) are the main
mechanisms for collaboration with the civil society, governmental sectors, and LAOs in
each area. This has happened after the civil society was networked and improved to be
a people council platform. The purpose is to promote people’s roles and participation
with the related sectors in the management.
The processes of improving PCIR for natural resource management compose
of, 1) capacity building of PCIR, 2) developing a demonstration site on the management,
3) developing databases and information technology systems for the management, 4)
policy campaign on the management in local and national levels. The processes are for
PCIR to improve themselves and use the gained knowledge and lessons learnt to
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improve groups, organizations, and the participation in the management. The developing
of strategies for the integrated management with people’s participation is based on the
principle of local community’s participation and Sustainable Development Goals. The
three strategies are the strategy on natural resource management, the strategy on
community economic based on natural resources, and the strategy on society and
participation.
Keyword: People Council, Dynamic, Civility, Natural Resource Management, Ing River Basin
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั
ลุ่มน้าอิง เป็นลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขง มีแม่น้าอิงเป็นแม่น้าสายหลัก ลุ่มน้าอิงมีต้นก้าเนิดในเขต
อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จากการไหลรวมของล้ าห้ วย 12 สาขาไหลลงสู่ห นองเล็ งทรายและกว๊าน
พะเยา แม่น้าอิงไหลผ่านอ้าเภอเมือง ภูกามยาว ดอกค้าใต้และอ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา ไหลเข้าสู่จังหวัด
เชียงราย ผ่านอ้าเภอป่าแดด เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และอ้าเภอเชียงของ ก่อนไหลบรรจบแม่น้าโขงที่
บ้านปากอิงใต้ ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของรวม 260 กิโลเมตร 1
ปัจจุบันลุ่มน้าอิง เป็นหนึ่งในพืนที่ที่เชื่อมต่อด้านการอนุรักษ์ (Conservation Corridor) ที่มี
ความเสี่ยงต่อการคุกคามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอินโด-เบอร์มา ฮอตสปอต (Indo-Burma Hotspot) 2 ซึ่ง
เป็ น แหล่ งเพาะพั น ธุ์ที่ ส้ าคั ญ ของสั ตว์น้ าหลากหลายสายพั นธุ์ที่ อพยพมาจากแม่น้ าโขงในแต่ ล ะปี ใน
ขณะเดียวกันที่ตัง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพืนที่ ท้าให้มีการพัฒนาเกิดขึนอย่างรวดเร็วในลุ่มน้าอิงและมี
การลงทุนมากมายเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสัน รวมทังการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน
ขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการด้ารงชีวิตของผู้คนท้องถิ่น
ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ลุ่มน้าอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เช่น คุณภาพน้าในกว๊านพะเยาเสื่อม
ลง การบุกรุกพืนที่สาธารณะรอบกว๊านพะเยาจากกิจกรรมต่างๆของชุมชนและผู้ประกอบการ การลด
จ้านวนลงของชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่นในกว๊านพะเยา การเพิ่มพืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ปัญหาการบริหารจัดการ
น้าลุ่มน้าอิงตอนกลาง พืนที่ป่าชุ่มน้าลดลงจากการเร่งปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
ชือ และการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าโขงบริเวณปากแม่น้าอิง พันธุ์ปลาในแม่น้าอิงลดลง
บางชนิดสูญพันธุ์ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งการลดลงดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เมื่อเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมล้อมทางด้านดิน น้า ป่า ชุมชนในลุ่มน้าอิงได้เกิดความตระหนักถึง
สภาพปัญหาดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ จากการหนุนเสริมของหน่วยงานทัง
ภาครัฐ และองค์กรพัฒ นาเอกชน ได้แก่ เครือข่ายลุ่มน้าอิง เครือข่ายอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา เครือข่ายลุ่มน้าภาคเหนือ สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต รวมไปถึงองค์กรปกครอง
1 สหัทยา วิเศษ, ลุ่มน้าอิง, (พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๕.
2 ฮอตสปอต คือ พืนที่ที่มีความส้าคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพแต่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม
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ส่วนท้องถิ่น หลายชุมชนเริ่มเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานทรัพยากร
ทางอาหารให้คนในชุมชน ได้มีความมั่นคงทางอาหารทั งจากป่าและแม่น้า ได้ก่อเกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ในแม่น้าอิงและหนองน้าต่างๆ รวมถึงการจัดการป่าชุมชน ป่าชุ่มน้าริมแม่น้าอิง ได้มีการก้าหนดข้อบังคับ
กฎระเบียบเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติร่วมกันของชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงในการดูแลรักษาพืนที่รูปธรรม
ปัจจุบันแนวคิดและการปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ปลาได้ขยายไปหลายหมู่บ้านในลุ่มน้าอิง
การส้ ารวจข้ อ มู ล เบื องต้ น ของสมาคมแม่ น้ า เพื่ อ ชี วิ ต พบว่า ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในลุ่ ม น้ า อิ ง ได้
ด้าเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 5 ด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้า การอนุรักษ์พันธุ์ปลาใน
กว๊านพะเยา การจัดการเหมืองฝาย เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาลุ่มน้าอิง และการจัดการป่าชุมชนและป่าชุ่มน้า
ลุ่มน้าอิง ซึ่งเป็นการท้างานที่มองภาพองค์รวมของทรัพยากร ดิน น้า ป่า สิ่งที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
เด่นชัดของลุ่มน้าอิง คือ การตังเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจ้าหมู่บ้านอย่างน้อย 63 หมู่บ้านตลอดลุ่มน้าทัง
ตอนบนตอนกลางและตอนล่าง เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเป็นความส้าเร็จที่พิสูจน์อย่างชัดเจนของการเพิ่ม
จ้านวนทังชนิดพันธุ์ปลาและจ้านวนประชากร จากการส้ารวจชนิดพันธุ์ปลาของชาวบ้านพบ พันธุ์ปลา
109 ชนิด เป็นปลาท้องถิ่น 92 ชนิด และปลาต่างถิ่น 17 ชนิด 3
จากการมีส่ วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ
และการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา การจัดการพืนที่ป่าชุ่มน้า และการ
จั ด การป่ า ชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า อิ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น้ า เสนอถ่ า ยทอดความส้ า เร็ จ ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชน และขยายพืนที่รูปธรรมเหล่านีไปสู่ชุมชนอื่น ท้าให้เกิดความตระหนัก
ถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดแนวทางในการรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ก่อเกิดเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่ด้าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปของ
เครือข่ายต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒ นาป่าต้นน้ากว๊านพะเยา เครือข่ายลุ่มน้าอิงตอนกลาง
เครื อ ข่ า ยเกษตรกรรมทางเลื อ กพะเยา เครื อ ข่ า ยชาวประมงพื นบ้ า นกว๊ า นพะเยา เครื อ ข่ า ย
ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพะเยา เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้าอิงตอนปลาย และด้าเนินกิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงในแต่ละพืนที่ เครือข่ายฯ เหล่านีเกิดขึนมาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึนกับ
แหล่งทรัพยากรของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาเกิดขึนจากความต้องการของคนในชุมชน และสอดคล้อง
กับระบบนิเวศวัฒ นธรรมในแต่ละพืนที่ โดยการหนุนเสริมของหน่ วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่
ในปีพ.ศ.๒๕๕๖ เครือข่ายชุมชนเหล่านีได้ก่อตังเป็นสภาประชาชนลุ่มน้า อันมีจุดหมายที่จะ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู แก้ไขปัญหาวิกฤตลุ่มน้าอิง เพื่อให้เห็นภาพรวมร่วมกันทังลุ่มน้า การก่อเกิดสภาประชาชน
ลุ่มน้าอิง จึงเป็นการยกระดับวิธีคิด และวิธีปฏิบัติขององค์กรชาวบ้านที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองในลุ่มน้าอิง การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง จากองค์ชุมชน มาเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชน และพัฒนาการมา
3

สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, การส้ารวจเขตอนุรกั ษ์พันธุป์ ลาในลุม่ นา้ อิง, ๒๕๕๘. (เอกสารอัดส้าเนา)

๒๗๙

เป็นสภาประชาชนลุ่มน้า การสร้างพืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่ม
น้าอิงบนฐานวิถีชีวิต นิเวศวัฒ นธรรม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านกลไกการท้างานในแบบ
คณะกรรมการที่มาจากชาวบ้าน 4 ที่ผ่านมาสภาประชาชนลุ่มน้าอิง มีการท้ากิจกรรมการประชุมหารือ
เพื่อก่อตังสภาประชาชน การประชุมเพื่อก้าหนดโครงสร้างและกลไกของสภาประชาชน การจัดกิจกรรม
“ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา: รักษ์กว๊านพะเยา-แม่น้าอิง” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดตัว
สภาประชาชนลุ่มน้าอิงให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะมากยิ่งขึน
อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง ตังแต่เริ่มก่อตังยังไม่มีทิศทางการ
ด้าเนินงานที่ชัดเจน ขาดการก้าหนดกลยุทธ์ในการท้างาน จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อกระบวนการและรูปแบบการท้างานของสภาประชาชนลุ่มน้า
อิง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาเป็นแนวทางในการท้างานวิจัยครังนี กระบวนการและผลจากการ
วิจัยจะน้าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก้าหนด การตัดสินใจในการด้าเนินนโยบาย
และโครงการพัฒนาต่างๆ ในลุ่มน้าอิง รวมทังก้าหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน้าอิง
อย่างบูรณาการ ในระดับนโยบายชาติ นโยบายท้องถิ่น และระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการและบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน้าอิง
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อพัฒนาแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของสภาประชาชนลุ่ม
น้าอิงอย่างบูรณาการ
วิธดี าเนินการวิจยั
การวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการควบคู่ไปกับการด้าเนิน ของ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน และ
ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แม่น้าอิง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีประกอบด้วย ที่
ปรึ ก ษาและคณะกรรมการสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ภาคี ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ม่ น้ า อิ ง
ประกอบด้วย สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง สถาบันปวงผญาพยาว และเครือข่ายอนุรักษ์
4 สรุปผลการประชุมสภาประชาชนลุ่มน้าอิง

วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ วัดบ้านปางมดแดง
ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา. (เอกสารอัดส้าเนา)

๒๘๐

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าอิง
และตัวแทนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในลุ่มน้าอิง จ้านวน ๒๕ คน พืนที่ในการศึกษาได้แก่
ลุ่มน้าอิงในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
นอกจากนีได้ท้าการศึกษาการพัฒนาพืนที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้า
อิง จ้านวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วยลุ่ มน้าอิงตอนบน ได้แก่ บ้านห้วยหม้อ ต้าบลบ้านตุ่น อ้าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ลุ่มน้าอิงตอนกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านปางมดแดง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา และลุ่มน้า
อิงตอนล่างได้แก่ บ้านบุญเรือง หมู่ ๒ ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สรุปผลการวิจยั
๑. พัฒนาการ และบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ นา้ อิง
๑) ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
นัน มีพัฒนาการการด้าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการพัฒนาในแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิงตังแต่ต้น
น้ าจนถึงปลายน้ า โดยมีองค์กรพัฒ นาเอกชน และภาคประชาสั งคมเป็น กลไกหลั กในการด้าเนินงาน
ร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพืนที่ ภายหลังมีการเชื่อมร้อย
เครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้าอิง และยกระดับการท้างานในรูปแบบสภาประชาชนลุ่มน้าอิง โดยมีภาคี
ความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง ท้าหน้าที่เป็นกองเลขานุการให้กับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๒) ภาคประชาสั ง คมที่ มี บ ทบาทในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นลุ่ ม น้ า อิ ง
ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ได้แก่ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชนแต่ละ
เครือข่ายในลุ่มน้าอิงมายกระดับเป็นสภาประชาชน เพื่อให้มีกลไกของภาคประชาชนในระดับลุ่มน้า และ
เพื่อให้สภาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้า
อิง และภาคีความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อท้าหน้าที่เป็น
กองเลขานุการให้แก่สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ในการด้าเนินงานระยะเริ่มแรกของสภาประชาชน เพื่อหนุน
เสริมให้สภาประชาชนเกิดความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการเป็นองค์กรของภาคประชาชนที่ จะสร้างให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทังนี ภาคีความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มีประสบการณ์
การสนับสนุนภาคประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุม ชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมี บทบาทการท้างานในลุ่มน้าอิง ๘
ด้าน ได้แก่ 1) งานกองเลขานุการของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง 2) งานประสานความร่วมมือกับภาคีความ
ร่วมมือในภาคส่ วนต่างๆ ในลุ่ มน้ าอิง 3) งานรณรงค์เชิงนโยบายระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 4) งานหนุนเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงในลักษณะ
ของพืนที่รูปธรรมหรือแหล่งเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๕) งานข้อมูลวิชาการ และงานวิจัย

๒๘๑

ท้องถิ่น ๖) งานพัฒ นาศักยภาพสภาประชาชนลุ่ มน้า อิง ๗) งานด้านการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ ๘) งานสื่อสารสาธารณะและผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๒. กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑) การพั ฒ นากลไกและพั ฒ นาศั ก ยภาพสภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ นันเป็นการด้าเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เกิด
กระบวนการพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ น้ า ความรู้ แ ละบทเรี ย นที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นากลุ่ ม องค์ ก รและจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนาศักยภาพนัน จะเป็นทังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการประชุม
คณะกรรมการและสมาชิกสภาประชาชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนต้นแบบในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง ใน
ชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการสนับสนุนในรูปแบบกองทุน
สนับสนุนการด้าเนินโครงการในพืนที่
๒) การพัฒนาพืนที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ทังกรณีศึกษา ๓
ชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า อิ ง ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่ า ง แต่ ล ะชุ ม ชนมี ก ระบวนการในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมินิเวศ ประสบการณ์การท้ากิจกรรม และสถานการณ์การ
พัฒนาจากภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อชุมชน ด้าเนินงานภายใต้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อยกระดับ
เป็นชุมชนต้นแบบ เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ นอกจากนีในลุ่มน้าอิง
ยั ง มี ชุ ม ชนอื่ น ที่ ส ามารถเป็ น ต้ น แบบในหลายด้ า น ทั งนี การพั ฒ นาพื นที่ รู ป ธรรมการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ได้ท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การส้ารวจ การทดลอง การท้ากิจกรรมด้านอนุรักษ์
ซึง่ คนในชุมชนได้รับผลจากการพัฒนาพืนที่รูปธรรม รวมทังระบบนิเวศเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึน
๓) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง การ
จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง เป็น การใช้องค์ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อมาอธิบายความรู้ในทางวิชาการ และเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ส่งผลให้คุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนมีความเชื่อถือได้มากขึน เป็นการรักษาความเป็นเจ้าขององค์ความรู้
โดยชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศของชุมชน
ดังกล่ าวสามารถที่ จ ะน้ าไปใช้ ในการพั ฒ นา การอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ระบบนิ เวศ การน้ าเสนอต่ อผู้ ก้ าหนด
นโยบาย เพื่อต่อรองในทางนโยบายของภาครัฐ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ได้
๔) การรณรงค์ ด้ า นนโยบายระดั บ ชาติ แ ละนโยบายระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง การรณรงค์ด้านนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงนัน เป็นการด้าเนินงานที่มีเป้าหมายในการสร้างให้เกิดความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ทังภาครัฐ ซึ่งเป็น องค์กรหลัก ในด้านนโยบายและกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์ ก รระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การ

๒๘๒

ทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันการศึกษาในพืนที่เป็นองค์กรหนุนเสริมในด้านวิชาการ ข้อมูลและบุคลากร
รวมทังภาคประชาสังคมเป็นองค์กรหนุนเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบายร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
รูปธรรมการรณรงค์ด้านนโยบายที่ได้ด้าเนินงานคือ ๑) การผลักดันให้มีการขึนทะเบียน
พืนที่ชุ่มน้ าในลุ่ มน้ าอิงให้ มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย เพื่อที่จะเป็น
มาตรการหนึ่งในทางกฎหมายที่จะปกป้องพืนที่ชุ่มน้าจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และการก้าหนดแนว
ทางการอนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ๒) การพัฒนาต้าบลต้นแบบในการจัดท้าข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และ ๓) การจัดเวทีประชา
สังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้าอิง เพื่อจัดท้าข้อเสนอทางนโยบายในประเด็นแม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น้าอิง ป่าชุมชนกับความยั่งยืนโดยท้องถิ่น ป่าชุ่มน้าลุ่มน้าอิง การจัดการน้าและสัตว์น้าอย่างมีส่วนร่วม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง และสื่อชุมชนเพื่อท้องถิน่ โดยมีการน้าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. แนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ นา้ อิงอย่างบูรณาการ โดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน
๑) แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิง โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
(๑) การจัดการลุ่มน้าอิง และป่าต้นน้า โดยการฟืน้ ฟูป่าต้นน้า การอนุรักษ์ป่า การจัดการป่า
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(๒) การจั ด การน้ า และทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ า โดยการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการรั ก ษา
ทรัพยากรน้าเพิ่มพืนที่กักเก็บน้าตามล้าน้าสาขา ในแผนการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก กักเก็บน้าระดับ
ต้าบล “หนึ่งต้าบลหนึ่งแหล่งกักเก็บน้า” โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) การจัดการป่าชุมชน โดยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกกฎหมายของท้องถิ่น
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และจัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 1 เพื่อหนุนเสริมการ
จัดการป่าชุมชนตามแนวทางนิเวศวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนพัฒนาสู่งานวิจัยชาวบ้าน
(๔) การจั ดการพื นที่ ชุ่ มน้ า หน่ ว ยงานภาครัฐ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ต้ อ งให้
ความส้าคัญ กับพืนที่ชุ่มน้า และสร้างแนวทางร่วมมือกับภาคประชาสังคม และชุมชนในการจัดการพืนที่
ชุ่มน้า โดยจัดตังกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ที่มาจากทุก
ภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
๒) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิงอย่างบูรณาการ โดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการน้า
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการป่าต้นน้า ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ยุทธศาสตร์ ด้านการ
จัดการเขตอนุ รักษ์พัน ธุ์ป ลา และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในข้อ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุ

๒๘๓

ความมั่น คงทางอาหาร ส่ งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ข้อ ๖ รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้าและ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน ข้อ ๑๒ รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ข้อ ๑๓ ด้าเนินมาตรการเร่งด่วน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และข้อ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
(๒) ยุ ท ธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
ทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
ซึง่ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาตินี มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพั ฒนา
ที่ยั่งยืน ในข้อที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคี และยุทธศาสตร์ด้านการประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในข้อ ที่ ๕
บรรลุความเท่าเทีย มทางเพศ พัฒ นาบทบาทสตรีและเด็กผู้ ห ญิ ง และข้อที่ ๑๖ ส่ งเสริมสั งคมสงบสุ ข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อภิปรายผลการวิจยั
๑) บทเรียนจากการด้าเนินงานของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
(1) สภาประชาชนลุ่ ม น้ าอิง เป็ น กลไกสร้างความเข้ ม แข็ งระดับ พื นที่ การเชื่อ มโยง
เครือข่ายพืนที่จริง รณรงค์การอนุรักษ์ของชุมชน เพื่อให้พืนที่สาธารณะและสังคมได้รับรู้มากขึน ลักษณะ
ของกลไกสภาประชาชนลุ่มน้าอิงเป็นกลไกของประชาชนที่มีความเป็นธรรมชาติ มีการปรึกษาหารือแบบ
เป็นทางการผ่านการประชุม และแบบไม่เป็นทางการโดยการพบปะพูดคุยตามสถานที่ต่างๆ และในสื่อ
สังคมออนไลน์ โครงสร้างของสภาประชาชนให้ความส้าคัญกับผู้อาวุโสที่มีความรู้ ภูมิปัญญาในการเป็น
ประธานสภา แต่การบริหารงานเป็นแบบแนวราบ หรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้เปิดกว้างรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทุกกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสภาประชาชน
(2) สภาประชาชนลุ่ม น้าอิง ได้พัฒนาแกนน้าเครือข่ายให้มีศักยภาพ ขยายบทบาท มี
ข้อมูลระดับเครือข่าย มีการเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดโรงเรียน มีการจัดการกองทุนระดับเครือข่าย ใน
โครงสร้างกลไกของสภาทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ในการหนุนช่วย ค้นหาศักยภาพของแกนน้า ผู้รู้ วิทยากร
ของสภาประชาชน ผู้ประสานในการขับเคลื่อนโดยใช้ฐานข้อมูล มีเวทีสมาชิกที่สร้างการมีส่วนร่วม มีมติ
สภาที่จะขับเคลื่อนเชิงนโยบายและทิศทางของภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(3) สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ขับเคลื่อนเรื่องความรู้ท้องถิ่น ไม่ใช่ความรู้ของพืนที่อย่าง
เดียว แต่น้าความรู้และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้สนับสนุนการด้าเนินงานของสภาประชาชน
เพื่ออธิบายคุณค่า และมูลค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่เกิดจากการจัดการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
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(4) สภาประชาชนลุ่ ม น้ าอิง ขับ เคลื่ อ นเชิงนโยบายทั งนโยบายระดั บ พื นที่ นโยบาย
ระดับชาติ และนโยบายระดับสากล ได้แก่ ป่าชุ่มน้า ป่าชุมชน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า อนุสัญญาพืนที่ชุ่ม
น้า (Ramsar Site) การต่อต้านเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ และทุนข้ามชาติจากประเทศจีน อย่างไรก็
ตาม การด้าเนินงานขับเคลื่อนเรื่องนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิชุมชน
และความร่วมมือของหน่วยงานตังแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายให้ประสบผลส้าเร็จ
(5) สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้มีการหนุนเสริมจากองค์กรพัฒนาเอกชนคือ ภาคีความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์แม่น้าอิง และสถาบันการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย มหาวิทยาลั ย
พะเยาเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร รวมทังการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
๒) วิเคราะห์สภาประชาชนลุม่ นา้ อิงในมิติของพลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1) การจัดการลุ่มน้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้ท้าให้มอง
มิติลุ่มน้าทังระบบตามแนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม ท้าให้ชุมชนมี มุมมองภาพลุ่มน้าทังลุ่มน้ามีความชัดเจน
ว่าเมื่อเกิดผลกระทบกับต้นน้าก็ส่งผลกระทบถึงปลายน้า เพราะทังลุ่มน้ามีความเชื่อมโยงกันทังวิถีชีวิ ต
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของผู้คน และเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนในลุ่มน้าอิง
2) การใช้ป ระโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติสู่การพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน ชุมชน
ต่างๆ ในลุ่มน้าอิงได้มีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบของการอนุรักษ์พันธุ์ปลา การ
จัดการป่าชุ่มน้า การจัดการป่าชุมชน ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อความมั่นคง
ทางอาหารของครัวเรือน และรายได้ที่เกิดจากผลผลิตจากป่า
๓) การยกระดับเป็นสถาบันการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น หลายชุมชนในลุ่มน้าอิงที่มีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติจนประสบผลส้าเร็จ ได้ผลที่เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม ได้พัฒนามาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีการจัดท้าองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพแกนน้า การมีวิทยากรชุมชน ท้าให้มีกลุ่มและชุมชน
ต่างๆ มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาจนสามารถถ่ายทอดความรู้ สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆ ได้ รวมทังมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการด้าเนินงานของชุมชน
จากการด้าเนินงานที่มีความต่อเนื่อง แกนน้าชุมชนมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ จึงเกิดการยกระดับ
เป็นสถาบันการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น เรียกว่า “โฮงเฮียน” ที่มีการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ การท้า
สื่อเรียนรู้ การท้าหลั กสูตรการเรียนรู้ การพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ในชุมชนด้านต่างๆ ให้ เป็น “สนามการ
เรีย นรู้ ” ของลุ่ มน้ าอิง ได้แ ก่ โฮงเฮียนแม่น้ าของ โฮงเฮีย นกว๊านพะเยา โฮงเฮียนป่าชุ่มน้ า โฮงเฮีย น
สมุนไพร
๔) การรณรงค์เชิงนโยบายในประเทศ และนโยบายข้ามชาติ การด้าเนินงานของสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิง สามารถยับยังนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ที่จะมาสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
และมหาวิทยาลัยในเขตป่าชุ่มน้า บ้านบุญเรือง หมู่ 2 ต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ ซึ่งเป็นพืนที่ที่คนใน
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการหาอาหารจากพืนที่ป่าชุ่มน้า นอกจากนีในด้านระบบนิเวศ ป่าชุ่มน้าบุญเรือง
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ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา แหล่งวางไข่ของปลาในช่วงฤดูน้าหลาก ก่อนที่จะไปแพร่ขยายพันธุ์ในแม่น้าอิง
และแม่น้าโขง นอกจากนี สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ยังมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการตรวจสอบการเข้ามาของทุน ข้ามชาติจากประเทศจีน ที่มาเช่าที่ดินริมแม่น้าอิงจ้านวนมาก ในเขต
อ้าเภอขุน ตานและอ้าเภอพญาเม็งราย เพื่อปลูกกล้วยหอมทองส่งไปขายยังประเทศจีน การท้าเกษตร
แปลงใหญ่ต้องการใช้น้าในปริมาณที่มาก มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากเช่นกัน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศแม่น้าอิง และคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าอิงที่แห้ง จึงได้มีการท้าเรื่องร้องเรียนไปยัง
ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดเชียงราย และส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มาตรวจสอบ
การเข้ามาของทุนข้ามชาติจากประเทศจีน
๕) การพัฒนาต้นแบบนโยบายท้องถิน่ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในระดับท้องถิ่น สภาประชาชนลุ่มน้าอิง สามารถสร้างให้เกิดรูปธรรมการมีส่วนร่วมในเชิง
นโยบายท้องถิ่น โดยการพัฒนาเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย เป็นพืนที่น้าร่อง เพื่อให้เห็นกระบวนการ และวิธีการผลักดันเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในต้าบล ที่มาจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ถือว่าเป็น
แห่งแรกในพืนที่เชียงราย-พะเยา และมีแผนในการขยายผลไปสู่พืนที่อื่นในลุ่มน้าอิง
6) การเสริมสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง มีบทบาท
เป็นคณะกรรมการด้านขับเคลื่อนเชิงนโยบายของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปี
พ.ศ. 2560 สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เข้าไปเป็นกรรมการ บูรณาการการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในลุ่ม
น้ากกโขง ของส้ านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เป็ นคณะกรรมการการท้างานระดับภาค แต่งตังโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด นอกจากนียังได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการประมงอาสาจังหวัดเชียงราย รวมทังการท้างาน
ร่วมกับเขตห้ ามล่าสัตว์ป่ าทับ พญาลอ ท้าให้ สภาประชาชนลุ่มน้าอิงเกิดการขับเคลื่ อนงานที่มีบทบาท
ชัดเจนมากยิ่งขึน
7) การเสริมสร้างบทบาทผูห้ ญิงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาประชาชนลุ่มน้า
อิง ได้ส่ งเสริม บทบาทผู้ ห ญิ งให้ เข้ ามามี ส่ วนร่ว มในการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยการร่ว มเป็ น
กรรมการของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง กรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน และต้าบล มี
การจัดตังเป็น “เครือข่ายแม่หญิงลุ่มน้าอิง ” โดยสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง ได้หนุนเสริมบทบาทผู้หญิงใน
ชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนผ่านการสร้างความรู้ของ
ผู้ห ญิง โดยการท้าวิจัย เชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม จากกรณี ศึกษา ผู้ห ญิงมีบทบาทในการเชื่ อมโยง
ความสั ม พั น ธ์ข องป่ ากับ ครอบครั ว ผ่ านห้ อ งครัว การประกอบอาหารของผู้ ห ญิ งมี ผ ลต่ อสุ ขภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ในด้านวัฒนธรรมการประกอบอาหารจากผลผลิตจากป่า เป็นภูมิปัญญา
ที่ถ่ายทอดกัน จากรุ่น สู่รุ่น ผู้ หญิ งจึ งเป็นผู้ที่รักษาและสื บทอดวัฒ นธรรมการประกอบอาหารที่มีความ
เชื่อมโยงกับ ป่ า นอกจากนี อาหารจากป่ายังสั มพั นธ์กับระบบเศรษฐกิจของครัวเรือน เพราะช่ว ยลด
รายจ่ายของครัวเรือน และยังมีรายได้เสริมอีกด้วย
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8) การพัฒ นายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง โดยการมีส่วนร่วม
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ได้ พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการ
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า อิ งทั ง ๓ โซน ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการจั ด การฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้าน
สั งคมและการมี ส่ ว นร่ วม ซึ่ งเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มีค วามสอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะได้น้าไปใช้เป็นแผนแม่บทในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงของภาคประชาชน ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้าอิงของ
ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อไปในอนาคต
๙) การสื่อสารต่อสาธารณะ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้การจัดงาน
“อิงฟอรั่ม” เป็นการจัดงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยภาคประชาชนลุ่มน้าอิงและเครือข่าย ได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการป่าชุมชน การจัดการพืนที่ชุ่มน้า การท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา สื่อ
ชุมชน การพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่การจัดการลุ่มน้าอิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดงานแสดง
ภาพวาดวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้ อมของศิลปินจังหวัดเชียงราย ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสื่อสารเรื่องราววิถี
ชีวิตของผู้คนในลุ่มน้าอิงกกโขงต่อสาธารณะ
กล่ า วโดยสรุ ป สภาประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง เป็ น พลวั ต ของภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่ มน้ าอิง และการจัดการลุ่มน้ าโดยชุมชน ที่ มีการท้ากิจกรรมหนุนเสริ มไปกับ
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ที่ประกอบขึนจากเครือข่าย
ประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายผู้หญิงลุ่มน้าอิง เครือข่าย
นักวิชาการ มีกลยุทธ์ในการท้างาน คือ การเสริมสร้างพืนที่การเรียนรู้ เวทีสาธารณะ เวทีแลกเปลี่ยน และ
การสื่อสารสาธารณะ เป็นกลไกการจัดการลุ่มน้าอิงร่วมกัน การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วน
ร่ ว ม การสร้ างพื นที่ เรี ย นรู้ ที่ เป็ น รู ป ธรรมในการจัด การลุ่ ม น้ า รวมทั งการสร้างจิ ตส้ านึ ก สร้างความ
ตระหนักรู้ในความเป็ นเจ้าของ และการรเสริม สร้างสิทธิของชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลักดันกฎหมาย เพื่อให้กลไกของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการก้ าหนดการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ ในชุม ชนของตนเอง การจัดท้ ายุท ธศาสตร์ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
บรรณานุกรม
ไกรทอง เหง้าน้อย ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน, วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. สัมภาษณ์.
ค้าพัน วิเศษภักดี ผู้ใหญ่บ้านวังศิลา หมู่ ๘ ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐.สัมภาษณ์.

๒๘๗

เตชะภัฒน์ มะโนวงค์ เลขาธิการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐. สัมภาษณ์.
นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ที่ปรึกษาสภาประชาชนลุ่มน้าอิง / ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ อ้าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย, วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. สัมภาษณ์.
นุชจรีย์ สิงคราช เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการองค์ความรู้และข้อมูล โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน. วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐.สัมภาษณ์.
พิษณุกรณ์ ดีแประสิทธิ์ จินะใจหาญ กรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.สัมภาษณ์.
ถนอม อุตมะ ประธานสภาประชาชนลุ่มน้าอิง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. สัมภาษณ์.
พิษณุกรณ์ ดีแก้ว เจ้าหน้าที่สนาม สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.
สัมภาษณ์.
ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น ผู้อ้านวยการสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.
สัมภาษณ์.
สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
ล้านนา อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.สัมภาษณ์.
สายัณห์ ข้ามหนึ่ง ผู้ประสานงานสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.
สัมภาษณ์.
สหัทยา วิเศษ. ลุม่ นา้ อิง. พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร, ๒๕๔๕.
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต. การส้ารวจเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาในลุม่ นา้ อิง. ๒๕๕๘. (เอกสารอัดส้าเนา)
สรุปผลการประชุมสภาประชาชนลุ่มนา้ อิง วันที่ 15 มิถนุ ายน 2556 ณ วัดบ้านปางมดแดง ต้าบล
อ่างทอง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา. (เอกสารอัดส้าเนา)

๒๘๘

ภาคผนวก ข
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการน้าผลจากโครงการวิจยั ไปใช้ประโยชน์

๒๘๙

กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการน้าผลจากโครงการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
๑. จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “สภาประชานลุ่มน้าอิง” เพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
๒. แนวทางในการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
งานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง กระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์
จากป่าชุมชนในลุ่มน้าอิง จังหวัดพะเยา-เชียงราย
การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
๑. เกิดแนวทางในการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
๒. จัดท้ายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และน้าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๙๐

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมทีว่ างแผนไว้ และกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการ
และผลทีไ่ ด้รบั ของโครงการ

๒๙๑

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมทีว่ างแผนไว้ และกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการ
และผลทีไ่ ด้รบั ของโครงการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการ
และบทบาทของภาค
ป ระช าสั งค ม ใน ก าร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่ ม
น้าอิง
๒ . เ พื่ อ ศึ ก ษ า
กระบวนการพัฒนาสภา
ประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ใน
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมทีว่ างแผนไว้
การศึกษาพัฒนาการ
และบทบาทของภาค
ประชาสังคมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น้าอิง
ก า ร ศึ ก ษ า
กระบวนการพัฒนาสภา
ประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ใน
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
การศึกษาพัฒนาการ
และบทบาทของภาค
ประชาสังคมในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น้าอิง
การศึกษาเชิงปฏิบัติการ
ใน ก า ร พั ฒ น า ส ภ า
ประชาชนลุ่ ม น้ า อิ ง ใน
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลที่ได้รับของโครงการ
ได้องค์ความรู้ด้าน
พัฒนาการและบทบาท
ของภาคประชาสังคมใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น้าอิง
ได้องค์ความรู้ด้าน
กระบวนการพัฒนาสภา
ประชาชนลุ่มน้าอิงใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๔
ด้าน ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาศักยภาพ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
(๒ ) การพั ฒ น าพื น ที่
รู ป ธรรมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่ ม
น้าอิง
(๓) การพั ฒ นาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศใน
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่ ม
น้าอิง
(๔ ) การรณ รงค์ ด้ าน
นโยบายระดับชาติและ
นโยบายระดับท้องถิ่นใน
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่ ม
น้าอิง

๒๙๒

วัตถุประสงค์
3 เพื่ อ พั ฒ นาแนวทาง
และยุ ท ธศาสตร์ ก าร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
อย่างบูรณาการ

กิจกรรมทีว่ างแผนไว้
พั ฒ น าแ น วท างแ ล ะ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
อย่างบูรณาการ

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
พั ฒ น าแ น วท างแ ล ะ
ยุท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
อย่ า งบู ร ณ าการ โดย
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้รับของโครงการ
๑ . ได้ แ น ว ท า ง ก า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๒. ได้ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
อย่างบูรณาการโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
๓ . จั ด พิ ม พ์ ห นั งสื อ
ยุท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สภาประชาชนลุ่มน้าอิง
อย่างบูรณาการโดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ
สาธารณะ

๒๙๓

ภาคผนวก ง
เครือ่ งมือวิจยั

๒๙๔

แนวค้าถามประกอบการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่
ประเด็นหลัก
๑. สถานการณ์ปัญหาในลุ่มนาอิง

วิธกี าร
- ศึกษาเอกสาร
- สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
๒. พัฒนาการของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน - ศึกษาเอกสาร
ลุ่มน้าอิง
- สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
- ยุคการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างพืนที่รูปธรรมในการจัดการลุ่มน้าอิง
- สนทนากลุ่ม
- ยุคแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคีในการจัดการลุ่มน้าอิง
- ยุคก่อเกิดเป็นสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๓.บทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่ม - สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
น้าอิง (องค์กร)
- สนทนากลุ่ม
๔.ยุทธศาสตร์ของสภาประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้า - ศึกษาเอกสาร
อิง
- สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
-การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
- สนทนากลุ่ม
-การพัฒ นาพืนที่รูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มน้าอิง (ป่า
ชุมชน ป่าชุ่มน้า วังสงวน)
- การจัดระบบข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน้าอิง
๕ . ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก ล ไก ข อ ง ส ภ า ป ร ะ ช า ช น ใน ก า ร จั ด ก า ร - ศึกษาเอกสาร
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
- สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
- คณะกรรมการสภาประชาชนลุ่มน้าอิง กลไกหลัก
- สนทนากลุ่ม
- กองเลขานุการลุ่มน้าอิง กลไกหนุนเสริม
- องค์กรภาคี กลไกสนับสนุน
๕.แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ นา้ อิงโดยการมีสว่ นร่วม - ศึกษาเอกสาร
ของภาคประชาสังคม
- สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
- ระดับนโยบาย
- สนทนากลุ่ม
- ระดับปฏิบัติ
๖. สภาประชาชนลุม่ น้าอิง :พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการ
- สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนา้ อิง อย่างไร

๒๙๕

ภาคผนวก จ
รูปภาพกิจกรรมการด้าเนินงานวิจยั

๒๙๖

การพัฒนาศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนในลุ่มนา้ อิง

๒๙๗

การพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มนา้ อิง

๒๙๘

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแม่ญิงลุม่ นา้ อิง

๒๙๙

การพัฒนาข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ เทศบาลต้าบลสันมะค่า

๓๐๐

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการลุม่ น้าอิงโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน

๓๐๑

เวทีนโยบายเพื่อผลักดันการขึนทะเบียนพืนทีช่ ุ่มนา้ ในลุม่ นา้ อิง

๓๐๒

การสื่อสารสาธารณะ (อิงฟอรัม่ /นิทรรศการภูมิทศั น์ทมี่ ชี วี ติ อิง กก โขง)

๓๐๓

ภาคผนวก ฉ
แบบสรุปโครงการวิจยั

๓๐๔

แบบสรุปโครงการวิจยั
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สัญญาเลขที่ ว.๐๖๙ / ๒๕๖๐ รหัสโครงการ MCU RS 610760069
ชือ่ โครงการ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุ่มน้าอิง
People Council of Ing River Basin: Civil society dynamic in Natural Resource
Management in Ing River Basin
หัวหน้าโครงการ ดร. สหัทยา วิเศษ
โทรศัพท์ ๐๘๗- ๙๐๗๗๙๖๗ Email : kungwises@gmail.com
ความเป็นมาและความส้าคัญ
ลุ่มน้าอิง เป็นลุ่มน้าสาขาแม่น้าโขง มีแม่น้าอิงเป็นแม่น้าสายหลัก ลุ่มน้าอิงมีต้นก้าเนิดในเขต
อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จากการไหลรวมของล้ าห้ วย 12 สาขาไหลลงสู่ห นองเล็ งทรายและกว๊าน
พะเยา แม่น้าอิงไหลผ่านอ้าเภอเมือง ภูกามยาว ดอกค้าใต้และอ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา ไหลเข้าสู่จังหวัด
เชียงราย ผ่านอ้าเภอป่าแดด เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และอ้าเภอเชียงของ ก่อนไหลบรรจบแม่น้าโขงที่
บ้านปากอิงใต้ ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของรวม 260 กิโลเมตร 5
ปั จ จุ บั น ลุ่ ม น้ าอิง เป็ น หนึ่ งในพื นที่ ที่เชื่อมต่อด้ านการอนุ รักษ์ (Conservation Corridor) ที่ มี
ความเสี่ยงต่อการคุกคามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอินโด-เบอร์มา ฮอตสปอต (Indo-Burma Hotspot) 6 ซึ่ง
เป็ น แหล่ งเพาะพั น ธุ์ที่ ส้ าคั ญ ของสั ตว์น้ าหลากหลายสายพั นธุ์ที่ อพยพมาจากแม่น้ าโขงในแต่ ล ะปี ใน
ขณะเดียวกันที่ตัง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพืนที่ ท้าให้มีการพัฒนาเกิดขึนอย่างรวดเร็วในลุ่มน้าอิงและมี
การลงทุนมากมายเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสัน รวมทังการพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐาน
ขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากรธรรมชาติ และการด้ารงชีวิตของผู้คนท้องถิ่น
ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ลุ่มน้าอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เช่น คุณภาพน้าในกว๊านพะเยาเสื่อม
ลง การบุกรุกพืนที่สาธารณะรอบกว๊านพะเยาจากกิจกรรมต่างๆของชุมชนและผู้ประกอบการ การลด
จ้านวนลงของชนิดพันธุ์ปลาท้องถิ่นในกว๊านพะเยา การเพิ่มพืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ปัญหาการบริหารจัดการ
น้าลุ่มน้าอิงตอนกลาง พืนที่ป่าชุ่มน้าลดลงจากการเร่งปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
ชือ และการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าโขงบริเวณปากแม่น้าอิง พันธุ์ปลาในแม่น้าอิงลดลง
บางชนิดสูญพันธุ์ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งการลดลงดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
5 สหัทยา วิเศษ, ลุ่มน้าอิง, (พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๕.
6 ฮอตสปอต คือ พืนที่ที่มีความส้าคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพแต่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม

๓๐๕

เมื่อเกิดวิกฤตสิ่ งแวดล้ อมล้อมทางด้านดิน น้า ป่า ชุมชนในลุ่มน้าอิงได้เกิดความตระหนักถึง
สภาพปัญหาดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ จากการหนุนเสริมของหน่ว ยงานทัง
ภาครัฐ และองค์กรพัฒ นาเอกชน ได้แก่ เครือข่ายลุ่มน้าอิ ง เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา เครือข่ายลุ่มน้าภาคเหนือ สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต รวมไปถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หลายชุมชนเริ่มเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานทรัพยากร
ทางอาหารให้คนในชุมชน ได้มีความมั่ นคงทางอาหารทังจากป่าและแม่น้า ได้ก่อเกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ในแม่น้าอิงและหนองน้าต่างๆ รวมถึงการจัดการป่าชุมชน ป่าชุ่มน้าริมแม่น้าอิง ได้มีการก้าหนดข้อบังคับ
กฎระเบียบเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติร่วมกั นของชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงในการดูแลรักษาพืนที่รูปธรรม
ปัจจุบันแนวคิดและการปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ปลาได้ขยายไปหลายหมู่บ้านในลุ่มน้าอิง
การส้ารวจข้อมูลเบืองต้นของสมาคมแม่น้าเพื่อชีวิตพบว่า ชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน้าอิงได้ด้าเนินการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 5 ด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้า การอนุรั กษ์พันธุ์ปลาในกว๊านพะเยา
การจัดการเหมืองฝาย เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาลุ่มน้าอิง และการจัดการป่าชุมชนและป่าชุ่มน้าลุ่มน้าอิง ซึ่ง
เป็นการท้างานที่มองภาพองค์รวมของทรัพยากร ดิน น้า ป่า สิ่งที่เห็นอย่างเป็น รูปธรรมเด่นชัดของลุ่มน้า
อิง คือ การตังเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจ้าหมู่บ้านอย่างน้อย 63 หมู่บ้านตลอดลุ่มน้าทังตอนบนตอนกลาง
และตอนล่าง เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเป็นความส้าเร็จที่พิสูจน์อย่างชัดเจนของการเพิ่มจ้านวนทังชนิดพันธุ์
ปลาและจ้านวนประชากร จากการส้ารวจชนิดพันธุ์ ปลาของชาวบ้านพบ พันธุ์ปลา 109 ชนิด เป็นปลา
ท้องถิ่น 92 ชนิด และปลาต่างถิ่น 17 ชนิด 7
จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ และ
การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา การจัดการพืนที่ป่าชุ่มน้า และการจัดการ
ป่าชุมชนในลุ่มน้าอิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้าเสนอถ่ายทอดความส้าเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละชุมชน และขยายพืนที่รูปธรรมเหล่านีไปสู่ชุมชนอื่น ท้าให้เกิดความตระหนักถึงความส้าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดแนวทางในการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากรอย่างยั่งยืน ก่อ
เกิดเป็ น กลุ่มองค์กรประชาชนที่ด้าเนินการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติในรู ปของเครือข่ายต่างๆ ได้แก่
เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒ นาป่าต้นน้ากว๊านพะเยา เครือข่ายลุ่มน้าอิงตอนกลาง เครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือกพะเยา เครือข่ายชาวประมงพืนบ้านกว๊านพะเยา เครือข่ ายทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพะเยา
เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้าอิงตอนปลาย และด้าเนินกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงในแต่
ละพืนที่ เครือข่ายฯ เหล่านีเกิดขึนมาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึนกับแหล่งทรัพยากรของตนเอง ในการแก้ไข
ปัญหาเกิดขึนจากความต้องการของคนในชุมชน และสอดคล้องกับระบบนิเวศวัฒนธรรมในแต่ละพืนที่
โดยการหนุนเสริมของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่
ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ เครือข่ายชุมชนเหล่ านีได้ก่อตังเป็นสภาประชาชนลุ่ มน้า อันมีจุดหมายที่จะ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู แก้ไขปัญหาวิกฤตลุ่มน้าอิง เพื่อให้เห็นภาพรวมร่วมกันทังลุ่มน้า การก่อเกิดสภาประชาชน
7

สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต, การส้ารวจเขตอนุรกั ษ์พันธุป์ ลาในลุม่ นา้ อิง, ๒๕๕๘. (เอกสารอัดส้าเนา)

๓๐๖

ลุ่มน้าอิง จึงเป็นการยกระดับวิธีคิด และวิธีปฏิบัติขององค์กรชาวบ้านที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองในลุ่มน้าอิง การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง จากองค์ชุมชน มาเป็นเครือข่ายองค์กรชุ มชน และพัฒนาการมา
เป็นสภาประชาชนลุ่มน้า การสร้างพืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่ม
น้าอิงบนฐานวิถีชีวิต นิเวศวัฒ นธรรม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านกลไกการท้างานในแบบ
คณะกรรมการที่มาจากชาวบ้าน ที่ผ่านมาสภาประชาชนลุ่มน้าอิง มีก ารท้ากิจกรรมการประชุมหารือเพื่อ
ก่อตังสภาประชาชน การประชุมเพื่อก้าหนดโครงสร้างและกลไกของสภาประชาชน การจัดกิจกรรม
“ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา: รักษ์กว๊านพะเยา-แม่น้าอิง” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดตัว
สภาประชาชนลุ่มน้าอิงให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะมากยิ่งขึน
อย่ างไรก็ตาม การด้าเนิ น งานของสภาประชาชนลุ่ มน้าอิง ตังแต่เริ่มก่อตังยังไม่มีทิ ศทางการ
ด้าเนินงานที่ชัดเจน ขาดการก้าหนดกลยุทธ์ในการท้างาน จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อกระบวนการและรูปแบบการท้างานของสภาประชาชนลุ่มน้า
อิง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาเป็นแนวทางในการท้างานวิจัยครังนี กระบวนการและผลจากการ
วิจัยจะน้าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก้าหนด การตัดสินใจในการด้าเนินนโยบาย
และโครงการพัฒนาต่างๆ ในลุ่มน้าอิง รวมทังก้าหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง
อย่างบูรณาการ ในระดับนโยบายชาติ นโยบายท้องถิ่น และระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการและบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น้าอิง
2 เพื่ อศึ ก ษ ากระบ วน การพั ฒ น าศั กยภ าพ สภ าป ระช าช น ลุ่ ม น้ าอิ ง ใน การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อพัฒนาแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
อย่างบูรณาการ
ผลการวิจยั
๑. พัฒนาการ และบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ นา้ อิง
๑) ความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงนัน มี
พัฒ นาการการด้าเนิน งานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสั มพันธ์กับ การพัฒ นาโครงสร้าง
พืนฐานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการพัฒนาในแม่น้าสาขาของลุ่มน้าอิงตังแต่ต้น
น้ าจนถึงปลายน้ า โดยมีองค์ กรพัฒ นาเอกชน และภาคประชาสั งคมเป็น กลไกหลั กในการด้าเนินงาน
ร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพืนที่ ภายหลังมีการเชื่อมร้อย
เครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้าอิง และยกระดับการท้างานในรูปแบบสภาประชาชนลุ่มน้าอิง โดยมีภาคี
ความร่วมมืออนุรักษ์ลุ่มน้าอิง ท้าหน้าที่เป็นกองเลขานุการให้กับสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
๒) ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง ประกอบด้วย
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๒ กลุ่ม ได้แก่ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชนแต่ละเครือข่ายในลุ่มน้า
อิงมายกระดั บ เป็ น สภาประชาชน เพื่ อ ให้ มี กลไกของภาคประชาชนในระดั บ ลุ่ ม น้ า และเพื่ อ ให้ ส ภา
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง และภาคี
ความร่ว มมื อ อนุ รั กษ์ ลุ่ ม น้ าอิ ง เป็ น การรวมกลุ่ ม ขององค์ ก รภาคประชาสั งคม เพื่ อท้ าหน้ าที่ เป็ น กอง
เลขานุการให้แก่สภาประชาชนลุ่มน้าอิง ในการด้าเนินงานระยะเริ่มแรกของสภาประชาชน เพื่อหนุนเสริม
ให้สภาประชาชนเกิดความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการเป็นองค์กรของภาคประชาชนที่จะสร้างให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั งนี ภาคี ค วามร่ ว มมื อ อนุ รั ก ษ์ ลุ่ ม น้ าอิ ง เป็ น องค์ ก รภาคประชาสั งคมที่ มี ป ระสบการณ์ ก าร
สนับ สนุ นภาคประชาชนให้เข้ าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมี บทบาทการท้างานในลุ่มน้าอิง ๘
ด้าน ได้แก่ 1) งานกองเลขานุการของสภาประชาชนลุ่มน้าอิง 2) งานประสานความร่วมมือกับภาคีความ
ร่วมมือในภาคส่ วนต่างๆ ในลุ่ มน้ าอิง 3) งานรณรงค์เชิงนโยบายระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 4) งานหนุนเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้า อิงในลักษณะ
ของพืนที่รูปธรรมหรือแหล่งเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๕) งานข้อมูลวิชาการ และงานวิจัย
ท้องถิ่น ๖) งานพัฒ นาศักยภาพสภาประชาชนลุ่ มน้าอิง ๗) งานด้านการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ ๘) งานสื่อสารสาธารณะและผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๒. กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑) การพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน้าอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นันเป็นการ
ด้าเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเอง เพื่อน้า
ความรู้และบทเรียนที่ได้ไปพัฒนากลุ่ม องค์กรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนาศักยภาพนัน
จะเป็ น ทังการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในรูปแบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาประชาชน การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุม ชนต้นแบบในประเด็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง ในชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสนับสนุนในรูปแบบกองทุนสนับสนุนการด้าเนินโครงการในพืนที่
๒) การพั ฒ นาพื นที่ รูป ธรรมในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ ลุ่ มน้ า อิ ง ทั งกรณี ศึ กษา ๓
ชุ ม ชนในลุ่ ม น้ า อิ ง ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่ า ง แต่ ล ะชุ ม ชนมี ก ระบวนการในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมินิเวศ ประสบการณ์การท้ากิจกรรม และสถานการณ์การ
พัฒนาจากภายนอกที่ เข้ามามีผลกระทบต่อชุมชน ด้าเนินงานภายใต้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อยกระดับ
เป็นชุมชนต้นแบบ เนื่องจากมีวิธีปฏิบัติที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ นอกจากนีในลุ่มน้าอิง
ยั ง มี ชุ ม ชนอื่ น ที่ ส ามารถเป็ น ต้ น แบบในหลายด้ า น ทั งนี การพั ฒ นาพื นที่ รู ป ธรรมการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ได้ท้าให้สภาประชาชนลุ่มน้าอิงได้พั ฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จ ากการลง
มือปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การส้ารวจ การทดลอง การท้ากิจกรรมด้านอนุรักษ์
ซึ่งคนในชุมชนได้รับผลจากการพัฒนาพืนที่รูปธรรม รวมทังระบบนิเวศเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึน
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๓) การพัฒ นาระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ มน้าอิง การ
จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง เป็น การใช้องค์ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อ มาอธิบายความรู้ในทางวิชาการ และเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ส่งผลให้คุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนมีความเชื่อถือได้มากขึน เป็นการรักษาความเป็นเจ้าขององค์ความรู้
โดยชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศของชุมชน
ดังกล่ าวสามารถที่ จ ะน้ าไปใช้ ในการพั ฒ นา การอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ระบบนิ เวศ การน้ าเสนอต่ อผู้ ก้ าหนด
นโยบาย เพื่อต่อรองในทางนโยบายของภาครัฐ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่ได้
๔) การรณ รงค์ ด้ า นนโยบายระดั บ ชาติ แ ละนโยบายระดั บ ท้ อ งถิ่ น ใน การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง การรณรงค์ด้านนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิงนัน เป็นการด้าเนินงานที่มีเป้าหมายในการสร้างให้เกิดความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ทังภาครัฐ ซึ่งเป็น องค์กรหลักในด้านนโยบายและกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์ ก รระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ สถาบั นการศึกษาในพืนที่เป็นองค์กรหนุนเสริมในด้านวิชาการ ข้อมูลและบุคลากร
รวมทังภาคประชาสังคมเป็นองค์กรหนุนเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบายร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆ
รูปธรรมการรณรงค์ด้านนโยบายที่ได้ด้าเนินงานคือ ๑) การผลักดันให้มีการขึนทะเบียนพืนที่
ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงให้มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย เพื่อที่จะเป็นมาตรการ
หนึ่งในทางกฎหมายที่จะปกป้องพืนที่ชุ่มน้าจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และการก้า หนดแนวทางการ
อนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ๒) การพัฒนาต้าบลต้นแบบในการจัดท้าข้อบั ญญัติท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และ ๓) การจัดเวทีประชาสังคมเพื่อ
ทรัพยากรลุ่มน้าอิง เพื่อจัดท้าข้อเสนอทางนโยบายในประเด็นแม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ป่า
ชุมชนกับความยั่งยืนโดยท้ องถิ่น ป่าชุ่มน้าลุ่มน้าอิง การจัดการน้าและสัตว์น้าอย่างมีส่วนร่วม ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง และสื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่น โดยมีการน้าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. แนวทางและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ นา้ อิงอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
๑) แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิง โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
(๑) การจัดการลุ่มน้าอิง และป่าต้นน้า โดยการฟื้นฟูป่าต้นน้า การอนุรักษ์ป่า การจัดการป่า
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(๒) การจัดการน้าและทรัพยากรสัตว์น้า โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาทรัพยากรน้า
เพิ่มพืนที่กักเก็บน้าตามล้าน้าสาขา ในแผนการพัฒ นาแหล่งน้าขนาดเล็ก กักเก็บน้าระดับต้าบล “หนึ่ง
ต้าบลหนึ่งแหล่งกักเก็บน้า” โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) การจัดการป่าชุมชน โดยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกกฎหมายของท้องถิ่น

๓๐๙

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และจัดสรรงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 1 เพื่อหนุนเสริมการ
จัดการป่าชุมชนตามแนวทางนิเวศวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่ วยงานภาครัฐสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนพัฒนาสู่งานวิจัยชาวบ้าน
(๔) การจั ด การพื นที่ ชุ่ ม น้ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งให้
ความส้าคัญ กับพืนที่ชุ่มน้า และสร้างแนวทางร่วมมือกับภาคประชาสังคม และชุมชนในการจัดการพืนที่
ชุ่มน้า โดยจัดตังกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการพืนที่ชุ่มน้าในลุ่มน้าอิง ที่มาจากทุก
ภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
๒) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มนา้ อิงอย่างบูรณาการ โดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน
(๑) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการบริห ารจั ด การน้ า
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการป่าต้นน้า ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการพืนที่ชุ่มน้า ยุทธศาสตร์ ด้านการ
จัดการเขตอนุ รักษ์พัน ธุ์ป ลา และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในข้อ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุ
ความมั่ น คงทางอาหาร ส่ งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ข้อ ๖ รับรองการมีน้าใช้ การจัดการน้าและ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน ข้อ ๑๒ รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ข้อ ๑๓ ด้าเนินมาตรการเร่งด่วน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และข้อ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
(๒) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
ทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
ซึง่ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาตินี มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในข้อที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
และยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการประยุ ก ต์ วัฒ นธรรมประเพณี ในการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในข้อ ที่ ๕
บรรลุความเท่าเทีย มทางเพศ พัฒ นาบทบาทสตรีและเด็กผู้ ห ญิ ง และข้อที่ ๑๖ ส่ งเสริมสั งคมสงบสุ ข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓๑๐

การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการเสริมสร้ างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อ
การจัดการลุ่มน้าอิงอย่างยั่งยืน ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แม่น้าอิง และสภาประชาชนลุ่มน้าอิง
ได้น้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี
๑. จัดพิมพ์หนังสือ สภาประชาชนลุ่มน้าอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิง และยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มนาอิงอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
๒. นายุทธศาสตร์การจัดการลุ่มนาอิงอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เสนอต่อ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยา ในเวทีสมัชชาสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายสร้างบ้านแปงมือง จังหวัดพะเยา ใน
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
๓. น ายุ ทธศาสตร์ การจั ดการลุ่ มนาอิงอย่างบู รณาการโดยการมีส่ วนร่วมของชุม ชน เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย และระดับท้องถิ่น ในเวทีการขับเคลื่อนประชาธิปไตยภาคพลเมือง
จัดโดย สถาบัน NDI ประจาประเทศไทย และมูลนิธิฟริชดิชเนามัน ร่วมกับสถาบันปวงผญาพยาว ในวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวีซี จังหวัดพะเยา
๔. จัดเวทีน้าเสนอทิศทางด้านนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนาอิ งภาคประชาชน
ในรูปแบบของยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าอิงอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และน้ าเสนอต่ อหน่ ว ยงานภาครัฐ และองค์ ป กครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในลุ่ มน้ าอิง ในวัน ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลต้าบลบุญเรือง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การประชาสัมพันธ์
๑. จัดงานอิงฟอรั่ม : เวทีภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง ณ วัด
ศรีโคมค้า อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๒. จัดท้าแผ่นพับองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเผยแพร่

