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เพือ่ความเขาใจเรือ่งการจดัการลุมนํา้วาคอือะไร จดัการอะไร 
จัดการอยางไรจึงจะพิสูจนไดวาเปนการจัดการลุมนํ้าแบบย่ังยืน 
การเรียนรูจากรูปธรรมความย่ังยืน ในพ้ืนทีลุ่มนํา้อิง ทีเ่ปนการจัดการ
ลุมนํา้แบบบูรณาการ โดยชุมชนและความรวมมือหลากหลายภาคสวน 
(Integrated Watershed Resources Management) การจัดการลุมนํา้
ที่มีเปาหมายเพื่อความยั่งยืนโดยมีแนวคิดการจัดการลุมนํ้าท่ีไมได
แยกสวนทรัพยากรน้ําออกจากทรัพยากรอ่ืนในระบบนิเวศลุมนํา้ เชน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ดิน ปาไม และวิถีชีวิตผูคนซึ่งเปนทั้ง
ฐานคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใชและดูแลลุมนํ้าอยาง
ยั่งยืน รูปแบบการจัดการเปนการผสมผสานองคความรูในมิติทาง
ความรูวิทยาศาสตร องคความรูทองถ่ิน ดานสังคม และระบบนิเวศ 
และวิถีวัฒนธรรม การจัดการลุมนํ้าคือการจัดการความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆ การใชประโยชนทีด่นิทีห่ลากหลายซึง่จะสงผลตอ
ปริมาณนํ้า คุณภาพนํ้า และชวงเวลาในการไหลออกจากพ้ืนที่ลุมนํ้า
เปนตวัชีว้ดัรวมท่ีสาํคญั ทัง้นีลุ้มนํา้องิมคีวามพยายามในการจัดการ
ลุมนํ้าโดยใชแนวคิดดังกลาวคือ การเช่ือมโยงองคประกอบตางๆ 
ในลุมนํา้ พรอมกบับรูณาการความรวมมอืของทุกภาคสวน ทัง้ภาครฐั 
เครือขายภาคประชาสังคม สถาบันการวิชาการ และสภาประชาชน
ลุมนํ้าอิง ซึ่งถือวาเปนกลไกในการทํางานรวมกันระหวางองคกร
ประชาชนกบัภาคตีางๆ ในลุมนํา้ ทัง้นีเ้กดิบทเรยีนและประสบการณ
ทีส่ามารถนาํไปปรบัใชในการสรางรปูธรรมความยัง่ยนืในพืน้ท่ีลุมนํา้

อื่นๆ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนสําคัญ
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“การจัดการลุ�มน้ํา
อย�างมีส�วนร�วม”

ต�องทําอย�างไรครับ?

ไม�ยากเลยค�ะ
เดี๋ยว น้ําอิง จะอธิบายให�ฟัง

“การจัดการลุ�มน้ํา
� ีส� �อยางมสวนรวม””

ตตต�ออออองงงงงงททททททททททททําาาาาาออออออออยยยยยยย�างงงไไไรรรคคครรรับบบ?

ไไไไมมมมม��ยยาากเเลลลยยคค�ะะ
งเดี๋ยว นํ้าอิงงงง จจจจจะะะะอธธธธบบบบบาาาาายยยยใหฟังงะะะะออออธธธธิิิิบบบาาาาายยยยยใใใใให����ฟัง
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การจัดการลุ�มนํ้าอิงอย�างมีส�วนร�วมและย่ังยืน  •



01
แนวคิดการจัดการลุ�มนํ้า

“คิดถึงนํ้า คิดถึงลุ�มนํ้า”

ก�อนอ่ืน เราต�องรู� 

“แนวคิด
การจัดการลุ�มน้ํา”

ก��อนอ่ืืน เราต��องรูู�� 

“แนวคดิ
การจัด

แนวคด
ัดการลุ�มน้ํา”

ลุ� มนํ้า คือ พื้นที่รับนํ้าฝน ที่มีการ
กําหนดขอบเขตเปนพื้นที่ลุมนํ้า

โดยใชสันปนนํ้าแบงขอบเขตลุมนํ้า เมื่อมี
ฝนตกลงมาในพื้นที่ดังกลาว นํ้าจะไหลไป
รวมกันที่สายน้ําและลําหวยสาขา แลวไหล
ไปรวมกันในสายนํ้าหลัก และไหลไปออก
ในพ้ืนที่ปากแมนํ้า ซึ่งเม่ือตองการวางแผน
การจดัการ จะตองมกีารกาํหนดจดุออกของ
นํา้ (outlet) หรอืจดุทีน่ํา้ทัง้หมดในลุมนํา้ไหล
ออกจากลุมนํ้า ซึ่งจะทราบขอบเขตพื้นที่
ลุมนํ้าทั้งหมดที่จะเปนหนวยจัดการ

4



องค�ประกอบลุ�มน้ํา
มีอะไรบ�าง?

พื้นท่ีลุ�มน้ําประกอบด�วย
ในพืน้ทีลุ่มนํา้ประกอบไปดวย การใช

ประโยชนที่ดินท่ีหลากหลาย ไดแกลักษณะ
ทางกายภาพ/สภาพแวดลอมชีวภาพ ที่เปน

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตและมีการจัดการ
ลุมนํ้าที่แตกตางกันตามองคประกอบตางๆ

เส�นสันป�นน้ํา (topographic divide)… คล�ายสันหลังคาบ�าน

ลุ�มน้ําตอนบน
(upstream watershed)

ลุ�มน้ําตอนล�าง
(downstream watershed)

ปากแม�น้ํา (outlet)

แม�น้ําสายหลัก (main stream)

5
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พื้นท่ีป�าต�นน้ํา

พื้นท่ีอยู�อาศัย ชุมชน

คน วิถีวัฒนธรรม ประเพณี

พื้นท่ีทําการเกษตรตามสภาพพ้ืนท่ี

แหล�งนํ้าต�างๆ ท้ังแม�น้ํา ลําห�วย 
หนอง คลอง บึง พื้นท่ีชุ�มน้ําต�างๆ

ความสัมพันธ�ของแต�ละองค�ประกอบ
เป�นระบบนิเวศที่ส�งผลให�ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบริการทางนิเวศ
ท่ีเอ้ือประโยชน�ให�กับผู�คนในลุ�มน้ํา

6
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โดยมีบทบาทและหน�าที่ของแต�ละองค�ประกอบในพ้ืนท่ีลุ�มน้ําดังน้ี

ป�าไม� - เน้ือไม� อาหาร ยา 
 คลุมดิน ป�องกันดิน

น้ํา - น้ําด่ืม น้ําใช� ป�จจัยการผลิต 
 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

ภูมิประเทศ (ท่ีราบ ท่ีดอน ท่ีชัน) 
-  รูปร�างของลําน้ํา ลุ�มน้ํา การหลากของน้ํา 
 ลักษณะ ชัน ราบ สูง ต่ํา ของท่ีดิน

ภูมิอากาศ ป�จจัยนําเข�าสู�ระบบลุ�มน้ํา 
-  น้ําฝน อุณหภูมิ การระเหยน้ํา 
 ความแห�งแล�ง น้ําท�วม

ท่ีดิน -  ป�จจัยการผลิต เกษตรกรรม 
 อุตสาหกรรม ปศุสัตว�

คน  -  ผู�สร�าง ผู�ทําลาย ผู�รักษา 
  วัฒนธรรม ประเพณี 
  วิถีชีวิต

หิน (ธรณี) -  ต�นกําเนิดดิน การเกิดภูเขา 
 ท่ีดอน ท่ีราบ (สภาพภูมิประเทศ) 
 รอยเล่ือน

ดิน (เน้ือดิน) 
-  น้ําซึมผ�าน เก็บกักน้ํา ระบายน้ํา 
 แหล�งแร�ธาตุอาหาร
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การจัดการลุ�มน้ํา คือ
การจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ

ทกุๆ อยางภายในพ้ืนทีลุ่มนํา้แบบผสมผสาน โดยเฉพาะ
ทรพัยากรทีด่นิ ไดแก พืน้ทีป่าไม เกษตรกรรม แหลงนํา้ 
ชมุชน พืน้ทีเ่มอืง ใหมสีดัสวนการกระจายทีเ่หมาะสม 
และมีมาตรการปองกันและควบคุมผลกระทบท่ีอาจ
จะเกดิจากการใชอยางไมถกูวธิ ีและมกีารปรบัปรงุหรอื
ฟนฟสูวนทีเ่สือ่มโทรม เพือ่ใหพืน้ทีลุ่มนํา้นัน้ยงัคงทาํ
หนาทีส่นองตอบตอความตองการทรพัยากรธรรมชาติ
ของมนุษย โดยเฉพาะทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม
ไดอยางยั่งยืน โดยมีปริมาณนํ้าที่เพียงพอ ชวงเวลา
การไหลสม่ําเสมอ และคุณภาพท่ีด ีรวมถึงคุณภาพชีวติ
ความเปนอยูที่ดีของคนที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเปน
ตัวบงชี้ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการ
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หลักการแนวคิดการจัดการลุ�มน้ําอย�างยั่งยืน
การจัดการลุมนํ้าอยางยั่งยืนเปนรูปแบบการจัดการ

ทรัพยากรในพื้นที่ลุ มนํ้าที่ใหความสําคัญกับทุกคนท่ีมีสวน
เกี่ยวของทั้งภูมิทัศน ไดเขามามีสวนรวมในการออกแบบและ
วางแผนรวมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู ทั้งยัง
เปนการสรางความเขาใจของคนในพ้ืนท่ีใหเห็นคุณคา และ
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรที่มี และรวมกัน
ออกแบบ วางแผนการจัดการลุมนํ้าอยางรับผิดชอบ และ
ยั่งยืน บนหลักการ “เก็บนํ้าไวในดิน เก็บดินไวกับท่ี เก็บปา
ไวเหนือดิน เก็บรอยยิ้มใหผูคน” คือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรแบบองครวมภายใตขอบเขตลุมนํ้า เปนการ
วางแผนการจัดการใหเกิดความยั่งยืนในดานคุณภาพและ
ปริมาณ โดยการวางแผนการใชประโยชนฐานทรัพยากรดิน 
นํ้า ปา คน ตางเช่ือมโยงกันในระบบนิเวศลุมนํ้า การจัดการ

หลักการแนวคิดการจัดการลุ�มน้ําอย�างยั่งยนื
กกกาาาารรรรรจจจััดดกกกกาาาารรรลลุุุ มมมนนนํํ้้าาาาออยยยยยยาาาางงงงยยยยยยั่งงงงงงยยยยืืืนนนนนเเเเปปปปปปนนนนรรรรูููููปปปปปปปปปแแแแแแแแแแบบบบบบบบบบบบบบบบบบกกกกาาาารรรรจจจจจจจจจััััััดดดดดดกกกาาารรร

ททททททรรรรัััพพพพพยยาาาากกรรใในนนนพพืื้้นนทท่่ีีลลลุมมมมนนนนนนํํํํ้้้้าาาาททททีีีี่ใใใใหหหหหหหหคคคคววววาาาามมมมสสสสสํํําาาาคคคคคััญญญญญญกกกกกกกัับบบบบบบททททททุุุกกกกกกคคคคคคคคคนนนนททททททททีีีีี่มมมมมมมีีีีีีสสสสสวววววนนนนนน
เเเกกก่ีีียยยยวววขขขขอออองงททััั้้งงงงภภภูููมมมมมิิิิทททททัััศศศศนนนนน ไไไไไดดดเเเขขขขขขขาาาาามมมาาาาาาาามมมมมีีีสสสสสสวววววววนนนนนนนนนนนนรรรรรววววมมมมมมมใใใในนนนกกกกกาาาาาาาาารรรรรรรออออออออออออออออกกกแแแบบบบบบบบบบบบบบบบบบบแแแแแลลลลลละะะะะะ
วางงแแแผผผนนนนรรรรวววมมมกกกัััันนนนใใใใใในนนนนนกกกกาาาารรรรรบบบบรรรริิิิหหหหาาาาาาาาารรรรรรรรรรรจจจจจจัััดดดดดดกกกกกาาาาาาารรรรรรรรทททททรรรรรรรรรัััััพพพพพพยยยยยยาาาาาาาากกกกกกกกกกกกกรรรรรทททททท่ีีีมมมมมมีีีอออออยยยยูููู  ทททททททททททััั้้้้้้้งงงงยยยยยยยยััังงงงงงงง
เปนนนกกกาาารรรรสสสสสสรราาาางความมเเเขขขขาาาาาใใใใใใจจจขขขขขขอออองงงงงคคคคคคคนนนนนนนใใใใใในนนนนพพพพพืืืื้้้้้นนนนนนทททททททท่่ีีีีีีใใใใใใใหหหหหเเเเหหหหหห็็็็นนนนนนคคคคุุุณณณณณณณณณคคคคคาาาาาา แแแแแแแแแแแลลลลละะะะะะะ
ตระหนนััักกถถถถึึึงงงงคควววาาามมมสสสํํําาาคคคัญญญขขขออออองงงทททรรััััพพพพยยยยยยยยาาาาากกกกกกรรรรรทททททีีีีีี่่่่มมมมมมีีีีีีี  แแแแแแลลลลลลละะะะะรรรรวววววมมมมกกัันนนน
ออออออกกกแแแแบบบบบบบบบบบบบบ ววววววาาาาางงงงงแแแแแผผผนนนนกกกกาาาาาาาาารรรจจจจจจัััััดดดดดกกกกกาาาารรรรรรลลลลลลุุุุุ มมมมมมนนนนนนนนํํํํํ้้้้าาาาาาาาอออออออยยยยยยาาางงงงงรรัััับบบผผผผผิิิิดดดดดชชชชชชออออออบบบบบบบบบ แแแแแแลลลลลลลละะะะ
ยัง่งงงยยยยืืืนนนน บบบนนหหลลลลััักกกกกกาาาารรรร “เก็บน้ําไวในดิน เก็บดินไวกับท่ี เก็บปา
ไวเหนือดิน เก็บรอยยิ้มใหผูคน” คคคคืืืืือออออออ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรแบบองครวมภายใตขอบเขตลุมนํ้า เเเปปปปปปปปนนนนนนนนกกกาารรรร
ววววาาาาางงงงงแแแผผผผผผนนนนนนกกกกาาาาาาาารรรจจจััััดดกกาารใใใใใหหหหหเเกกกกิิิิดดดดคคคววววาามมมมมมมมยยัั่่งงงยยยืืืนนนนนนใใใในนนนนดดดดาาาานนนนนนคคคคคคุุณณณณณภภภภาพพพพแแแลลละะะ
ปริมมาาาณณณ โโโโดดดยกกกกาาาารรรรววววาาาาาางงงงงแแแผผผผนนนกกกกาาาารรรใใใใชชชปปปรรรรรรรระะโโโโโโยยยยยยชชชชชชนนนนนฐฐฐฐาานนนนททททททททททรรรรรััพพยยยาาาาาาากกกกกกกรรรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดิิิินนนนนนนน  
นํ้า ปปปาาา คคคนนน ตตตตาาางงเเชชืืื่่่ออออมมมมโโโยยยยงงงงกกกััััั ใใใใ ิิิิ  ํํ้้้้  ััััััััันนใใใในนนนนนรรระะะะบบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนิิิเเเเเวววววววศศศศศศศศศศลลลลลลลลุุุุุมมมมมมมมมมนนนนนนนํําาาาาาา กกกกกาาาารรรรจจจจจจจััดดดดดดดกกกาาาารรร

ลุมนํา้จึงเปนการจัดการความสัมพนัธการใช
ประโยชนที่ดินที่คํานึงถึงความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆ “หากมกีารใชประโยชน
ที่ดินบนตนน้ําที่ไมเหมาะสม สามารถ
ตรวจวัดไดทีป่ลายน้ําเสมอ” เปนการจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรดิน นํ้า ปา และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อความม่ังคงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่ยั่งยืน
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“การจัดการลุ�มน้ํา” 
และ “การจัดการ น้ํา”

ต�างกันอย�างไร?

ทําไมถึงต�อง
มีการจัดการลุ�มน้ํา?

“การจัดการลุ�มน้ํา” 
และ “การจัดการ น้ํา”

ตางกนอยางไร?ต�างกันอย�างไร?

ทําไมถึงต�องทาไมถงตอง
มีการจัดการลลลุ�มมมนนนน้ําาาา????

“การจัดการลุ�มน

“สายน้ําหลักในลุ�มน้ํา เปรียบเสมือน 
เส�นเลือด เชื่อมโยงท้ังระบบ เป�นกระจก
สะท�อนผลของการจัดการลุ�มน้ํา” เพื่อให�
มีน้ําในการใช�ประโยชน�อย�างเพียงพอ 
มีคุณภาพท่ีดี และมีช�วงเวลาการไหล
ท่ีสม่ําเสมอ นําไปสู�การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของคนในลุ�มน้ํา

นนนนําาาาไไไไไปปปสสสสสสูููููู�กกกกกกาาาาาารรรรรพัฒนาาคคุุณณภาาพพพ
คคคคคคคนนนนนนนนใใใในลุ�มน้ํา
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การจัดการลุมนํ้า คือ การจัดการการใชประโยชนที่ดิน 
ซึ่งพื้นที่รับนํ้าฝน ทั้งตอนบน กลาง ลาง รวมถึงการจัดการ
องคประกอบของลุมนํ้า ทั้งทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ

การจัดการน้ํา คอื การบริหารปริมาณน้ําหรือนํา้ตนทุน
ที่มีอยูในหลายแหลง ทั้งแมนํ้า ลําหวย หนอง คลอง บึง 
ใหเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ เชน ระบบ
เหมืองฝาย ระบบชลประทาน

ดงัน้ันการจดัการนํา้ลุมน้ํา ไมใชเพยีงการจัดการนํา้ 
หากแตเปนการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีลุมนํ้า
ทั้งหมด ที่มีอยูอยางจํากัด อยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และ
ลดความขัดแยง เปนการจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
แหลงนํา้ ดนิ ปา และทรพัยากรอืน่ๆ เพือ่ความมัน่คงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และความย่ังยืนของระบบนิเวศ หากการ
จัดการนํ้าไมมีความเหมาะสมหรือขาดความรับผิดชอบ ยอม
สงผลกระทบโดยตรงตอคนและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมนํ้าได 
ทั้งกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา ทําใหนํ้าเสีย และทําลาย
สัตวนํ้าซึ่งเปนแหลงอาหารสําคัญของชุมชน

การจัดการลุุุุมมมมนนนนํ้าุ  คคคืออออ กกกกาาาารรรรจจจจััััดดดกกกกาาารรรกกาาารรรใใใใใชชชชชปปปปรรรรระะะะโโโยยยยยชชชชชนนนนทททท่ีดดดดดดิิิิินนนนน  
ซึ่งพื้นที่รับนํ้าฝน ททททััั้งงงงตตตตอออนนนนบบบบนนน กกกกลลลาาาางงง ลลลลลาาางง รรรรรรวววมมมถถถึึึึงงงกกกาาาารรรจจจจัััดดดกกกกาาาารรร
องคประกอบของงงลลลลุุุมมมนนนนํํํ้้้้าาาา ทททท้้้้ััังงงทททรรรััััพพพพยยยยาาาากกกรรรรชชชีีีวววววภภภภาาาาพพพพ แแลลลลละะะกกกกาายภภภภาพ

การจดักกกาาาารรรรนนนํํํ้้า้าา คืออ กาาาารรรรรรบบบรรรรหิหหหาาารรรปปปปปรรรมิมมาาาาณณณนํา้าาหรืืือือออนํา้ตนนททุนน
ที่มีอยูในหหหลลลลลาาาายยยแแแหหหลงง ททททััั้้งแแแแแมมนนํ้้้าา ลลํํําาหหววววย หนองงงงง คคคลลลอออองงง บบบบึึึงงงง 
ใใใหหหหหเเเหหหหมมมาะะะะะสสสมมมมแแแแลลลละะเเพพียงงงงงพพออตตออคควววาาามมมมมตตออองงงงงกกกาารรรร  เเชชชชนนนน ระบบบบบ
เเเเหหหหหมมมมืองงฝาย ระะบบชลลปรรรรระะะททททาาานนนน

ดงันัน้การจดัการนํา้ลุมนํา้ ไมใชเพียงการจดัการนํา้ 
หากแตเปนการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีลุมนํ้า
ทั้งหมด ท่ีมีออยยยูููออออยยยาางงงจจํํําากััดด ออยยยาาางงงมมมมีีีปปปปรรระะะะะสสสสิิิิิิททททธธธิิิภภภาาพพ ยยัััั่งงงยยยืืืืนนนนน แแลละะ
ลลดดคคววาามมมขขััดดดดดดแยยงง เเปปนนนกกาาารรจจจัััดดดกกกกาารรแแแลละะะกกาาารรพพััฒฒนนนาาาาททททททรรรััััพพยยาากกกรร
แแหหลลลลงนนํา้า ดดินิน ปปาา แแแลลลละททรััพัพยยาากกรรรออออืืน่นๆๆๆ เเพพืือ่ออคคคคววววาาาามมมมมัั่่น่นคคงงงทททาาางงดดาานนน
เศรรษษฐฐกกกกิิิิิิจจ สสสสสัังงคคม แแแแลละะคความมยย่ัังงงยยยืนนนนนขขขขอออองงงรระะะบบบบบบนนนิิเเวววศศ  หหาากกกกาารร
จจจัดดกกาาารรนนํํ้้าาไไมมมมีคคววาามมเเหหหมมมมาาาะะะะสสสสมมมหหหหหหรรืืออขขขขาาดดคคววาาามมมรรัับบบผผผิิิดดดชชชออบบ ยยอมม
สสสงงงผลลกกรรระะะททบบโโโดดดยยยยตตตรรงงงตตออคคนนนแแลลละะะสสสิ่งงแแแววดดลลอออออมใในนนนพพพืืื้นนทท่ีีลลุมมนนํ้้าาาาไไดด 
ทท้้้ังงงกกกอออใใใหหเเกกิิดดปปญญหหาามมมมมลลลพพิิิษษทททาางงงนนํ้้าาาา ทําาใใหนนํ้าาเเสสียย แลลละะทททํําาาลลลาาาายยย
สสััตตววนน้ํําาซซึึ่่งงเเเปปนนนนนแแแหหหหลลลงงออาาหหาารรสสํําาคคคคคััญญญขขขออองงงชชุุมมชชนน
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การจัดการลุ�มนํ้าอิงอย�างมีส�วนร�วมและย่ังยืน  •



ชุดข�อมูลที่สําคัญท่ีใช�ในการจัดการลุ�มน้ํา

ด�านกายภาพ
• กายภาพ/ขอบเขตลุมนํา้ เครือ่งมือ google earth GIS และแผนท่ีสามมิติ
• รปูแบบการใชประโยชนทีด่นิ ทีอ่ยูอาศัย แหลงนํา้ ปาไม พืน้ท่ีเกษตรกรรม 

โดยทาํภาพตดัขวางการใชประโยชนทีด่นิของชมุชนจากแผนทีก่ารใชทีด่นิ 
และทําการสํารวจขอมูลภาคสนามของแตละการใชประโยชน ในแตละ
องคประกอบที่สัมพันธกัน

ด�านชีวภาพ
• ทรพัยากรปาไม เครือ่งมอื ทีต่ัง้ปา ตอบทบาทการเปนตนนํา้ (แผนทีภ่าพ

รวม) การจัดทาํแผนท่ีปา (ไดขอมูลพืน้ท่ีปา) วางแปลงสุมตวัอยางสาํรวจ
• ทรัพยากรน้ํา เครื่องมือ ปริมาณ (เก็บขอมูลที่จุดนํ้าออก) ชวงเวลาการ

ไหล (ปริมาณนํ้าไหลในรอบป) ปฏิทินปริมาณนํ้ารายเดือนในรอบป 
คุณภาพ: ชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพนํ้า

• ทรัพยากรดิน เครื่องมือ ปฏิทินการใชที่ดินในรอบป ภาพตัดขวางช้ันดิน 
เก็บตัวอยางดินสงวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี

ด�านเศรษฐกิจ
• อาชีพ รายไดของชุมชน

ด�านสังคม
• ผูมสีวนไดสวนเสยีในการใชประโยชนทีด่นิในพืน้ทีลุ่มนํา้ โดยใชเครือ่งมอื 

การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่

12

•  การจัดการลุ�มนํ้าอิงอย�างมีส�วนร�วมและย่ังยืน



02

เรามาดูตัวอย�าง

การจัดการลุ�มน้ําอิง

การจัดการลุ�มนํ้าอิง

2.1 ลุมนํ้าอิง อัตลักษณนิเวศปาชุมนํ้า
หนึ่งเดียวในประเทศไทย คือแหลงปาชุมนํ้า
ที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
หรือในภาคเหนือ

13





แมนํ้าอิงเปนแมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขง มีตนกําเนิดมาจากดอยหลวง
ในจังหวัดพะเยา มีลําหวยสายหลัก 12 สาย จากเทือกเขาดอยหลวงไหลสู
กวานพะเยา และไหลออกจากประตูนํ้ากวานสูแมนํ้าอิง ไหลยอนข้ึนทาง
ทิศเหนือลงสูแมนํ้าโขงที่บานปากอิงใต อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
รวมระยะทาง 250 กิโลเมตร

ลุมนํา้มีพืน้ท่ีทัง้หมด 7,327.69 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดพะเยาและเชียงราย ประกอบดวย พื้นท่ี
ลุมนํา้องิตอนบน ลุมนํา้องิตอนกลาง ลุมนํา้องิตอนลาง ลุมนํา้พงุ และลุมนํา้
แมลาว

ลุ�มน้ําอิงตอนบน
มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 891.35 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

12.16 ของพ้ืนทีลุ่มนํา้ทัง้หมดทีไ่หลลงสูแมนํา้องิ แหลงนํา้ทีเ่ปนพ้ืนท่ีชุมนํา้
ทีม่คีวามสําคัญในระดับนานาชาติ Ramsar site ม ี2 แหง ไดแก กวานพะเยา 
และหนองเล็งทราย
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การจัดการลุ�มนํ้าอิงอย�างมีส�วนร�วมและย่ังยืน  •



• กวานพะเยา เปนแหลงนํา้จดืขนาดใหญทีส่ดุในภาคเหนอืตอนบน 
ตั้งอยูที่ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยปลายดานใต
ของแนวภูเขาดอยหวยนํ้าขาวและแนวภูเขาดอยสันกลางเปน
แหลงรบันํา้จากแมนํา้และลําหวยโดยรอบ ดานทิศตะวันออกของ
กวานพะเยาเปนที่ตั้งของชุมชน สวนดานทิศตะวันตกเปนที่ราบ
กวางซึ่งมีความลาดเทจากภูเขาลงสูกวาน
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•  การจัดการลุ�มนํ้าอิงอย�างมีส�วนร�วมและย่ังยืน



• หนองเลง็ทราย เปนแหลงนํา้ธรรมชาติ ในอดตีเคยมทีางเช่ือมตอ
กับหนองฮางซ่ึงอยูในเขตอําเภอพาน ปจจุบันทางน้ําตื้นเขินเปน
สวนใหญ บรเิวณตอนใตของหนองมฝีายนํา้ลน โดยนํา้ท่ีลนจะไหล
ลงสูแมนํ้าอิงและไหลลงสูกวานพะเยา
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การจัดการลุ�มนํ้าอิงอย�างมีส�วนร�วมและย่ังยืน  •



ลุ�มน้ําอิงตอนกลาง
มพีืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 2,188.55 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 29.87 ของพื้นที่ลุมนํ้า
ทั้งหมดท่ีไหลลงสูแมนํ้าอิง และมีลุมนํ้าสาขาที่
สําคัญ 2 สาย ไดแก

ลุมนํ้าพุง
แมนํา้พงุเปนลาํนํา้สาขาของแมนํา้องิซึง่เปน

ลาํนํา้สายหลกั มคีวามยาวของลาํนํา้พงุประมาณ 
100 กโิลเมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 1,204.74 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.44 ของพื้นที่
ลุมนํ้าทั้งหมดท่ีไหลลงสูแมนํ้าอิง

ลุมนํ้าแมลาว
มพีืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 1,341.42 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.31 ของพื้นที่ลุมนํ้า
ทั้งหมดที่ไหลลงสูแมนํ้าอิง ความยาวของลํานํ้า
แมลาวประมาณ 97 กิโลเมตร

ลุ�มน้ําอิงตอนล�าง
มีพื้นท่ีป�าชุ�มน้ําที่มีลักษณะพิเศษท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,701.63 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
23.22 ของพื้นที่ลุมนํ้าทั้งหมดท่ีไหลลงสูแมนํ้าอิง ครอบคลุมพื้นที่แมนํ้าอิง
ตั้งแตจุดบรรจบแมนํ้าลาวจนถึงจุดบรรจบแมนํ้าโขง ความยาวลํานํ้าอิง
ในชวงนี้ประมาณ 133 กิโลเมตร พื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนลางมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีสําคัญคือ มีขนาดกวางประมาณ 150-200 เมตร และลึกกวา
ตอนกลาง ทําใหมีปริมาณน้ํามาก ในฤดูนํ้าหลากจะไดรับนํ้าจากแมนํ้าโขง
ที่หนุนขึ้น ทําใหปลาจากแมนํ้าโขงข้ึนมาวางไขในเขตแมนํ้าอิงตอนปลาย 
ประกอบกับการมีคุงนํ้าที่คดโคงตามกายภาพแมนํ้าตอนปลาย มีพื้นที่
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ชุมน้ําและปาชุมนํ้าริมฝง1 17 พื้นที่ เนื้อที่รวมกวา 8,500 ไร มีวังปลา
และหนองนํ้าที่นํ้าทวมถึงเปนจํานวนมาก สงผลใหมีปริมาณและชนิดของ
พันธุปลามากกวาลุมนํ้าอิงตอนตนและตอนกลาง

1 พืน้ทีชุ่มน้ํา คอื ลกัษณะทางภมูปิระเทศท่ีมรีปูแบบเปนพ้ืนท่ีลุม 
พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉํ่านํ้า มีนํ้าทวม มีนํ้าขัง 

พื้นท่ีพรุ พื้นท่ีแหลงน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ

ที่มนุษยสรางข้ึน ทั้งท่ีมีนํ้าขังหรือทวมอยูถาวรและช่ัวคร้ัง
ชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงนํ้านิ่งและนํ้าทั้งที่เปนนํ้าจืด นํ้ากรอย 
และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล และพ้ืนที่ของทะเล 

ในบริเวณซึ่งเมื่อนํ้าลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดับนํ้าไมเกิน 

6 เมตร

 ปาชุมนํา้รมิฝงองิ คอื ปาชุมนํา้ริมนํา้องิเปนพ้ืนทีป่าประเภทหน่ึง
ทีไ่ดรบัอทิธพิลจากการขึน้ลงของระดบันํา้องิและนํา้โขง ในชวง
ปกติมีสภาพพ้ืนท่ีคลายปาทั่วไป พอถึงฤดูนํ้าหลากมีสภาพ
นํ้าขังเปนเวลาแรมเดือนกลายเปนพื้นที่ปาชุมนํ้าตามฤดูกาล 

(Seasonally flooded wetland forest)
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2.2 แนวคิดในการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน
แนวคดิสาํคญัทีท่าํใหเกดิการขบัเคลือ่นการจดัการลุมนํา้องิและกลไก

การทํางานของเครือขายชุมชนลุมนํ้าอิง
เมื่อเกิดวิกฤตสิ่งแวดลอมทางดานดิน นํ้า ปา ชุมชนในลุมนํ้าอิง

ไดเกิดความตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาวที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิทาํใหเกดิการขบัเคลือ่นของชมุชนและเครอืขายในพืน้ท่ี
เพ่ือเขามามีสวนรวมในการจัดการปญหาในลุมนํ้าอิง ตลอดระยะเวลากวา 
30 ป

ใน พ.ศ.2554 เครือขายชุมชนในลุมนํา้อิงไดกอตัง้เปนสภาประชาชน
ลุมนํ้า อันมีจุดหมายที่จะอนุรักษ ฟนฟู แกไขปญหาวิกฤตลุมนํ้าอิง เพื่อให
เหน็ภาพรวมรวมกนัทัง้ลุมนํา้ การกอเกดิสภาประชาชนลุมนํา้องิจงึเปนการ
ยกระดับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติขององคกรชาวบานที่มีสวนรวมและมีบทบาท
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชมุชนของตนเองในลุมนํา้องิ การยกระดับ
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง 
จากองคกรชุมชนมาเปนเครือขายองคกรชุมชน และพัฒนาการมาเปน
สภาประชาชนลุมนํ้า การสรางพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงบนฐานวิถีชีวิต นิเวศวัฒนธรรม และการมี
สวนรวมของคนในชุมชน ผานกลไกการทํางานในแบบคณะกรรมการท่ีมาจาก
ชาวบาน ทีผ่านมาสภาประชาชนลุมนํา้อิงมกีารทํากิจกรรมการประชุมหารือ
เพื่อกอต้ังสภาประชาชน การประชุมเพื่อกําหนดโครงสรางและกลไกของ
สภาประชาชน การจดักจิกรรม “ธรรมยาตรา นเิวศภาวนา: รกัษกวานพะเยา-
แมนํ้าอิง” ในเดือนกุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา เพื่อเปดตัวสภาประชาชน
ลุมนํ้าอิงใหเปนที่รับรูของสาธารณะมากย่ิงขึ้น (สหัทยา วิเศษ, 2560)
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หลักการในการขับเคลื่อนสภาประชาชนผ�าน 4 แนวคิดหลัก

(3) ความเป�นลุ�มน้ํา
 ไม�แบ�งเขตการปกครอง
 โดยรัฐ

(4)  การพัฒนาระบบ
 ฐานข�อมูลรวม 
 ท่ีใช�ร�วมกันทุกภาคส�วน

(2)  มองภาพรวม
 การจัดการนิเวศ
 เชิงวัฒนธรรม

(1)  สร�างกระบวนการ
 มีส�วนร�วมจาก
 ข�างล�าง ให�มีส�วนร�วม
 คิดวางแผน
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กลาวไดวา สภาประชาชนลุมนํา้องิประกอบขึน้จาก เครอืขายวงัปลา 
เครือขายพระ เครือขายประชาสังคม เครือขายผูหญิง นักวิชาการ มีกลยุทธ
ในการทํางาน 2 ดาน

ดานที่หนึ่ง เปนเวทีที่สรางพื้นที่การเรียนรู เวทีสาธารณะ เวที
แลกเปล่ียน เปนกลไกการจัดการในเร่ืองการจัดการลุมนํ้ารวมกัน การใช
ทรพัยากร ธรรมยาตรา อนรุกัษ ใชกระบวนการวิจยัอยางมสีวนรวม การสราง
พื้นที่เรียนรูในการจัดการลุมนํ้า การสื่อสารสาธารณะ การผลักดันนโยบาย 
ขอบญัญัติ พ.ร.บ.นํ้า ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้า

ดานที่สอง สภาประชาชนพยายามผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนเรื่อง
กฎหมายทองถิ่น เรื่องกลไกภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในเครือขาย
ทีห่ลากหลาย เรือ่งของการใชขอมลูรวมกนั สภาประชาชนเปนแกนกลางท่ีให
ทุกคนใชขอมูลรวมกันในการตัดสินใจในการกําหนดการจัดการทรัพยากร

พัฒนาการของพื้นท่ีลุ�มน้ําอิงแบ�งออกเป�น 3 ยุค ได�แก�
ยคุการตอสู ยอนกลับไปจุดเร่ิมตน

เมื่อ พ.ศ.2537 เกิดปญหาวิกฤติภัยแลง 
ชาวบานตืน่ตวัวาทาํไมถงึแลง นกัวชิาการ
มาชวยไขขอสงสัยวาเกิดจากการตัดไม
ทําลายปา จึงไดเกิดการจัดตั้งชมรมปา
ตนน้ํากวานพะเยา รณรงคใหชาวบาน
ฟ นฟูปา 3 ปไดผลดี ฝนตกตองตาม
ฤดูกาล ปาตนนํ้าที่ไหลลงกวาน ลงแมนํ้า
องิไปสูแมนํา้นอยใหญ ไหลเชือ่มลงนํา้โขง 

กลาวไดวา เปนยุคของการตอสูเรื่องปา เรื่องปลา เนนการวิเคราะหปญหา 
เริ่มเขามามีสวนรวม เกิดกลุมชมรม เกิดความรูในคนทํางาน ทําใหเห็น
รูปธรรมในพ้ืนที่ เปลี่ยนความคิดของคนในสังคมวาเปนผูดูแลปา การตอสู
ตอรองเขมขน
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ยคุการตอรอง พ.ศ.2554 เกดิสภา
ประชาชน มีการต้ังคณะกรรมการสภา
ประชาชน ชวยกนัแกไขปญหาเรือ่งคนและ
นํา้ เกดิการขยายเครือขาย สรางเครือขาย
อิง โขง ทั้งบน กลาง ลาง เกิดความ
รวมมือของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อบต./เทศบาล) 
สรางกลไกตอรอง สภาประชาชนกอรูป 
หาประเด็นรวมในการทํางาน เชื่อมรอย
เครอืขายตนนํา้ กลางนํา้ ปลายนํา้ สรางเครอืขาย ขยายพืน้ที ่สรางประเดน็
รวม เชื่อมรอยเครือขาย หายุทธศาสตรรวม ทั้งกลุมพระสงฆ เครือขายปา 
กลุมแมหญิง กลุมเขตอนุรักษวังปลา องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ 
สถาบันระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา กอรูปเปนกระบวนการสราง
ความเขมแข็ง และกลไกทองถ่ิน

ยุคการปรับตัว กลาวคือ ยุค
ปจจุบัน พ.ศ.2560 มีการปรับตัว 
เห็นวาตองเปลี่ยนแปลง ทําใหยั่งยืน 
ไดผลลัพธเชิงรูปธรรมชัดเจน ตองการ
เหน็การขบัเคลือ่นเชงินโยบาย ใชการเปด
พื้นที่ระดับจังหวัด ใชแผนการจัดการ
ทรัพยากรระดับชุมชน ใชหลักสูตร
การศึกษา ทุนความรู  วัฒนธรรม
ภูมิปญญา เศรษฐกิจชุมชน บทบาท

ผูหญิง/แกนนํา ภูมิปญญา การศึกษา นโยบาย กฎหมายทองถ่ินจังหวัด 
แผนงานการจัดการทรัพยากร ขอบัญญัติทองถิ่น เขตอนุรักษพันธุปลา
ทองถิ่น หลักสูตรการศึกษา ความรูทองถิ่น ทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
ในการปรับตัวเชื่อมตอกับบริบทภายนอก
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สถานการณ� ความสําคัญ
และประเด็นท�าทายในการจัดการลุ�มน้ําอิง

ปจจุบันลุมนํ้าอิงเปนหนึ่งในพื้นที่ที่เชื่อมตอ
ดานการอนุรักษ (Conservation Corridor) ที่มี

ตอ
ที่มี

ความเสี่ยงตอการคุกคามมากที่สุดแหงหนึ่งในอินโด-เบอรมา ฮอตสปอต 
(Indo-Burma Hotspot) ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุ ที่สําคัญของสัตวนํ้า
หลากหลายสายพันธุที่อพยพมาจากแมนํ้าโขงในแตละป ในขณะเดียวกัน 
ที่ตั้งซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรของพ้ืนที่ ทําใหมีการพัฒนาเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
ในลุมนํ้าอิง และมีการลงทุนมากมายเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ซึ่งสงผลเสีย
ตอความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และการดํารงชีวิตของผูคน
ทองถิ่น ในรอบ 30 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน ลุมนํ้าอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง 
เชน คุณภาพน้ําในกวานพะเยาเส่ือมลง การบุกรุกพื้นที่สาธารณะรอบ
กวานพะเยาจากกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและผูประกอบการ การลด
จํานวนลงของชนิดพันธุปลาทองถิ่นในกวานพะเยา การเพิ่มพื้นที่ปลูกขาว
นาปรงั ปญหาการบรหิารจดัการนํา้ลุมนํา้อิงตอนกลาง พืน้ทีป่าชุมนํา้ลดลง
จากการเรงปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของผูซื้อ และ
การเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของระดบันํา้โขงบรเิวณปากแมนํา้องิ พนัธุปลา
ในแมนํ้าอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิดใกลสูญพันธุ ซึ่งการลดลง
ดังกลาวสงผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน (สหัทยา วิเศษ, 2560)
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โดยแบ�งภาพรวมสถานการณ�ดังน้ี
ประเด็นการบริหารจัดการนํ้า
• หลงัการสรางฝายก้ันลาํนํา้อิง จาํนวน 18 แหง ทาํใหปลาจากแมนํา้

โขงไมสามารถข้ึนมาวางไข เชน บริเวณตนนํ้าและกวานพะเยาได 
รวมทั้งการบริหารจัดการที่ขาดการมีสวนรวมกับชุมชน

• แหลงนํ้าตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นอยางหนาแนน และคุณภาพของนํ้า
จากสารเคมทีางการเกษตร นํา้เสยี เชน จากครวัเรอืนและเขตเมอืง 
ทําใหปลาและสัตวนํ้าไมสามารถดํารงชีวิตและขยายพันธุได

• คุณภาพน้ําในกวานพะเยาและในแมนํ้าอิงตลอดท้ังสายเส่ือมลง 
จากการระบายนํ้าเสียจากเมือง และพื้นที่เกษตร

• การบุกรกุพืน้ทีส่าธารณะรอบกวานพะเยาจากกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน และผูประกอบการรานคา รานอาหาร

• ปญหาการบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้าอิง เปนการบริหารจัดการ
ที่แยกสวน ดวยระบบราชการมีหลายหนวยงาน กระทรวง ทบวง 
กรมกอง ในการจัดการลุมน้ํา เชน ชลประทาน ประมง กรมเจาทา 
ทศจ.สํานักงานส่ิงแวดลอม กรมปาไม กรมอุทยานฯ มีการ
บริหารจัดการแบบแยกสวน แบงฐานทรัพยากรออกเปนประเภท
แลวแยกจัดการตามบทบาทภาระหนาที่ ทําใหไมมีการเชื่อมโยง
การทํางาน ทาํใหเกดิความขัดแยงและความซ้ําซอนของกระบวนการ
ทัง้การพฒันาและแกไขปญหา ขาดกลไกในการจดัการรวมอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหยังมีความขัดแยงของเกษตรกร และชุมชน 
กับหนวยงานภาครัฐ ในการใชนํ้าเพื่อการเกษตร
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ปญหาดานการลดลงของชนิดพันธุ
• การทาํประมงท่ีมกีารใชเครือ่งมอืจบัปลาทีผ่ดิกฎหมาย เชน ระเบดิ

ปลา ชอ็ตปลา โพงพาง อวนลากทับตล่ิง ทาํใหพนัธุปลาลดลงและ
บางชนิดสูญพันธุ

• การลดจํานวนลง และการสูญพันธุของชนิดพันธุปลาทองถ่ิน
ในกวานพะเยา และแมนํา้องิ ทัง้จากผลกระทบจากการทําประมง
ผิดกฎหมาย และจากการสรางประตูนํ้ากั้นแมนํ้า

ปญหาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ
• พืน้ทีข่องปาชุมนํา้รมินํา้อิงเส่ียงตอการถูกนาํไปตอบสนองนโยบาย

เศรษฐกิจพิเศษของรัฐ และเปนพ้ืนท่ีพัฒนาของอุตสาหกรรม 
รวมทัง้มกีารบกุรกุแปรสภาพ ทาํใหพืน้ทีล่ดลงอยางนาเปนหวง

• การเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของระดับนํา้โขงบริเวณปากแมนํา้อิง
ที่มีความสัมพันธกับการระบายนํ้าจากเขื่อนในลุมนํ้าโขงตอนบน
ในประเทศจีน และผลกระทบจากการระเบิดแกงแมนํ้าโขง

• การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาในลุมนํ้าอิงที่มีความสัมพันธกับ
นโยบายการพัฒนาแหลงนํ้าของรัฐบาล และการขยายตัวของ
กลุ มประเทศในอนุภูมิภาคลุ มนํ้าโขง และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
เชน โครงการขุดลอกกวานพะเยา แมนํ้าอิง และหนองเล็งทราย 
เกดิโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญในพ้ืนทีส่งผลตอคณุภาพแมนํา้
และวถิีชุมชน

• นโยบายการเพิม่พ้ืนท่ีปาของกรมอทุยาน พืน้ท่ีปาในลุมน้ําองิมกีาร
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อประกาศเปนอุทยานแหงชาติ ซึ่งสงผลกระทบ
ตอชุมชนในพื้นที่ที่มีการพึ่งพิงทรัพยากรจากปา

• การขดุลอกแมนํา้องิ เปลีย่นแมนํา้เปนคลองสงนํา้ ซึง่ไดดาํเนนิการ
ไปแลวในพื้นที่ตอนกลางและตอนปลาย แตขาดความรูเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ ทําใหเกิดผลกระทบกับพื้นที่ริมฝงและระบบนิเวศ
แมนํ้า
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• การมีสวนรวมของคนในชุมชนในการตัดสินใจ ชุมชนทองถิ่น
ในลุมน้ํายังขาดการมีสวนรวมในการปกปกดูแลฐานทรัพยากร
ของตัวเองอยางจริงจัง ที่ผานมาจึงเปนการจัดการผานนโยบาย
ของแตละหนวยงาน ผานองคกรทองถ่ินและเอกชนตางๆ ชุมชน
ขาดสํานกึรวมในการกําหนดแผนงานและการแกปญหาของตัวเอง 
เปนเพียงผูรับผลกระทบ
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03
กระบวนการจัดการลุ�มนํ้าอิง

แบบบูรณาการ

การจัดการลุมนํ้าอิงใหเกิดความยั่งยืน ชุมชนคือ
ฐานสาํคญัในการสรางกลไกความรวมมือ เช่ือมโยงเครอืขาย 
ดังน้ันกระบวนการในการจัดการลุมนํ้า จึงเปนการคํานึงถึง
การใชประโยชน อนรุกัษฟนฟแูละการดแูลจดัการระบบนเิวศ
ลุมนํ้า ภายใตการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่สงผลกระทบกับ
ชมุชน เพราะชมุชนคาํนงึถงึประโยชนทางตรงทีไ่ดจากลุมนํา้ 
เพราะคือแหลงความม่ันคงของวิถีชีวิตชุมชน การจัดการ
ลุมนํ้าคือการแกไขปญหาโดยการจัดการความสัมพันธของ
การใชประโยชนที่ดินที่หลากหลาย ที่สงผลตอคุณภาพ
ระบบนิเวศและวิถีวัฒนธรรมชุมชนในลุมนํ้าอิงนั่นเอง

การรลลุ��มมมมนนนนํํ้้าาออออิิิงงงง
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กลไกเชิงสถาบันในการจัดการลุ�มน้ําอิง

• การจัดการรูปธรรม

พื้นที่ในระดับชุมชน 

การจัดการปาชุมชน 

ตนนํ้า กลางนํ้า 

ปลายน้ํา การจัดการ

เขตอนุรักษพันธุปลา 

การจัดการแหลงนํ้า 

การจัดการปาชุมนํ้าฯ

• กลไกการจัดการระดับ

ชุมชน ในรูปแบบ

คณะกรรมการชุมชน 

กลุมอนุรักษ และ

กลุมตางๆ 

• แผนการจัดการลุมนํ้า

ระดับชุมชน ระดับ

ทองถิ่น เพื่อเช่ือมโยง

กับแผนยุทธศาสตร

ระดับเครือขาย

สภาประชาชน

ลุมนํ้าอิง

• พัฒนาแหลงเรียนรู

ตนแบบ โฮงเฮยีนแมนํา้

• เชือ่มโยงเครอืขายตนนํา้ 

กลางนํ้า ปลายนํ้า 

• ผลักดันนโยบายและ

ขอเสนอในการจัดการ

ลุมนํ้าอิง

• พัฒนายุทธศาสตร

การจัดการลุมนํ้าอิง

แบบบูรณาการและ

ธรรมนญูกวานพะเยา

• เวทีการติดตาม

สถานการณ

แลกเปลี่ยนและ

สะทอนปญหา และ

รวมกันหาทางออก

• หนุนเสริมกิจกรรม

การอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรในลุมนํ้า 

บวชปา สบืชะตาแมน้ํา 
ปลูกปา การเกษตร

ยั่งยืนตามวิถี
วัฒนธรรมลุมนํ้า

• กลไกความรวมมือกับ

หนวยงานภาคสวน
ที่เกี่ยวของ

• สนับสนุนดานการวิจัย

ชุมชน สํารวจ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

ประเมินส่ิงแวดลอม 

องคความรูชุมชน

• การพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนและเครือขาย

สภาประชาชนในการ

จัดการลุมนํ้าอิง

• พัฒนาระบบฐาน

ขอมูลสนับสนุนชุมชน

ในการวางแผนการ

จัดการลุมนํ้า และการ

ตัดสินใจในการจัดการ

• สนับสนุนขอมูลเชิง

วิชาการในการอธิบาย

องคความรูทองถ่ิน

• สรางกลไกความรวม
มือระดับนโยบายใน

การมีสวนรวมในการ
จัดการระดับจังหวัด

และระดับชาติ

ชุมชนในลุ�มน้ําอิง

องค�กรภาคประชาสังคม 
วิชาการและ

หน�วยงานภาครัฐ

สภาประชาชนลุ�มน้ําอิง
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กระบวนการในการจัดการลุ�มน้ําอิง
ในระดับชุมชนและเครือข�าย

 สํารวจเก็บรวบรวมฐานขอมูลลุมนํ้าในทุกมิติ
 สงเสริมการทําวิจัยชุมชนหรือวิจัยชาวบาน
ในดานการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า

 จัดทําแผนท่ีการใชประโยชนที่ดิน แผนที่ลุมนํ้า
 บูรณาการขอมูลแตละภาคสวน ใหเปนขอมูล
ชุดเดียวกัน

 ถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรท่ียั่งยืน
ของชุมชนและเผยแพรสื่อสารสาธารณะ

 พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนพื้นที่ในการเผยแพร
องคความรูอยางเปนรูปธรรมและสงเสริม
ในการแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน

 การรวมกลุมของชุมชนในระดับพื้นที่และ
เชื่อมโยงเครือขาย ตนน้ํา กลางนํ้า ปลายนํ้า

 เชื่อมโยงกับคณะกรรมการในระดับตางๆ 
ทั้งระดับภูมิภาค จังหวัด

 การพัฒนากลไกเชิงสถาบันการจัดตั้งกลไก
ในการประสานงานของภาคีเครือขายในระดับ
ลุมนํ้า เชน สภาประชาชนลุมนํ้า

 การสรางความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาขอบัญญัติ
และนโยบายทองถิ่นในการจัดการลุมนํ้า

 การพัฒนาแผนแมบทหรือยุทธศาสตร
การจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน

 การวิเคราะหสถานการณ ปญหา และประเด็นรวม
 การวิเคราะหบทบาทผูมีสวนไดเสีย (stakeholder analysis)
 การประเมินความตองการการพัฒนาศักยภาพของผูมีสวนไดเสียหลัก 
(Capacity Development Needs Assessment: CDNA)

 จดัทาํแผนแมบทการจดัการลุมนํา้แบบบรูณาการในระดบัพืน้ทีแ่ละลุมนํา้
 การหนุนเสริมในการดําเนินการและติดตามผลแบบมีสวนรวม
 สงเสริมบทบาทผูนําและบทบาทผูหญิง เยาวชนมีสวนรวม
 การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในดานตางๆ

การพัฒนาศักยภาพ
ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง
ในการจัดการลุ�มน้ํา

การเช่ือมโยงเครือข�าย
และเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ของกลไกความร�วมมือ
ในการจัดการลุ�มน้ํา

การพัฒนา
ระบบฐานข�อมูล 
การจัดการความรู�

และการส่ือสารสาธารณะ
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04
ความย่ังยืนจากการจัดการ

ลุ�มนํ้าอิงแบบมีส�วนร�วม
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รูปธรรมความย่ังยืนจากการจัดการลุ�มน้ําอิงแบบบูรณาการ
สรุปออกมาเป�น 4 ด�าน

ดานที่ 1 ความเขมแข็งขององคกรชุมชน เครือขาย และกลไก
 สภาประชาชนลุมนํ้าอิง

ความเขมแข็งของสภาประชาชนลุมนํ้าอิง แบงเปน 3 ระดับ
(1) ระดับพื้นที่ ไดแก การพัฒนาผูนํา เชื่อมโยงเครือขายตนนํ้า 

ปาตนนํา้ เครอืขายเกษตรยัง่ยนื กลางนํา้ เครือขายวงัปลา ปลายนํา้ เครอืขาย
ปาชุมนํา้ ใหมกีองทนุระดบัพืน้ที ่ใหพืน้ทีส่ามารถบรหิาร หาทนุมาสนบัสนนุ
เครอืขาย มกีารขยายสมาชกิชุมชนใกลเคยีงทีม่แีนวคดิใกลกนั มกีระบวนการ
สนับสนุนขอมูล มีการรณรงคระดับพื้นที่ มีคณะทํางานระดับพื้นที่เชื่อมตอ
เครอืขาย รณรงครวมกนั เชือ่มโยงเศรษฐกิจชมุชน มผีลติภณัฑทีส่รางรายได 
สนับสนุนกิจกรรมของเครือขาย แตละพื้นที่มีศูนยประสานงานของตัวเอง 
มีระบบขอมูลรองรับใหเกิดการเรียนรูประสานงานชัดเจนขึ้น ใหแตละโซน
มีศูนยประสานของสภา

(2) ระดบัเครอืขาย ไดแก การประสานงานความรวมมอืกบัหนวยงาน
ภาคสวนตางๆ พัฒนาผูประสานงาน ใครที่เชื่อมโยงกับภาครัฐได แตละคน
ไปทํางานรวมกับภาครัฐเพื่อผลักดันการทํางาน มีการรวบรวมขอมูลอยาง
เปนระบบ วังปลามีเทาไหร ปาชุมชนมีเทาไหร รวบรวมขอมูลใหเปนระบบ 
ขยายเครือขายท้ังภายในและภายนอก มีบาน วัด โรงเรียน สาธารณสุข 
อบต. เทศบาล มีกองทุนทํางานระดับเครือขายเพื่อหนุนเสริมการทํางาน
เครือขาย มีการระดมทุน

(3) ระดับกลไก/โครงสราง ตองมีกองทุนการดําเนินงาน มีระบบ
การบรหิารจดัการกองทนุ มกีารจดัสวสัดกิารใหคนทาํงาน มกีารแบงบทบาท
หนาท่ีใหชดัเจนตามความถนัดของแตละคน ใครชอบดานไหนใหไปดานน้ัน 
ปรับงานโครงสรางสภาใหเหมาะสมกับคน สภามีคนหลากหลายเขามา
ทาํงาน ปรบัโครงสรางใหคลองตัวข้ึน มชีองทางการส่ือสารท่ีมปีระสิทธภิาพ 
การเคลื่อนงานของสภาตองมีที่ปรึกษาดานกฎหมายเพ่ือความรัดกุม 
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ปลอดภัย การพัฒนาคนรุนใหม กลุมผูหญิงรุนใหม เยาวชนใหมามสีวนรวม
ในสภามากข้ึน ใหมีบทบาทมากข้ึน ระบบฐานขอมูลของสภาตองชัดเจน
เพือ่สนบัสนนุการทาํงาน ซึง่กาํลงัจะมเีวบ็ไซตของสภา มกีารพฒันาศกัยภาพ
กรรมการ และสมาชิกเครือขาย

ดานที่ 2  การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวของกับกลไกความรวมมือในระดับ

ตางๆ ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ โดยมีการขับเคลื่อนประเด็นตางๆ ไดแก 
การจัดการปาชุมน้ํา ขึ้นทะเบียนแรมซารไซต การจัดการน้ําโดยชุมชน
ทีเ่กีย่วของกบั พ.ร.บ.นํา้ ซึง่ชมุชนมรีปูธรรม การจดัการปาชุมชน การจดัการ
สตัวนํา้ การอนรุกัษพนัธุปลาในแมนํา้อิง การเพาะพนัธุ การผลกัดนัขอบญัญตัิ
ทองถ่ิน และการบูรณาการแผนองคกรทองถ่ินกับชุมชน การสรางส่ือของ
ชุมชนเอง การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากร จะใชทรัพยากร
อยางไรใหยัง่ยนื อนุรกัษแลวใหรายไดชาวบานอยูดมีสีขุ การจัดการโลกรอน 
การจัดการคารบอนเครดิต การสงเสริมเกษตรทางเลือกอินทรีย การจัดการ
ลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน การพัฒนาระบบฐานขอมูลลุมนํ้าที่ยอมรับทั่วไป และ
การพัฒนาโรงเรียนผูนําลุมนํ้า การพัฒนาและขับเคล่ือนขอเสนอนโยบาย 
ธรรมนูญนํ้าอิงหรือยุทธศาสตรการจัดการนํ้าอิงอยางยั่งยืน

ดานที่ 3  การใชขอมูลรวม
การแบงปนและใชขอมลูรวมกนัของภาคภีาคสวนทัง้ภาคประชาสงัคม

ภาควชิาการและหนวยงานภาครัฐ ทัง้ขอมูลความรูในพืน้ที ่ไดแก ระบบนเิวศ
ลุมนํ้า พันธุปลา การจัดการปาชุมชน การจัดการน้ํา เกษตรปลอดภัย 
เศรษฐกิจชุมชน การทองเท่ียว การศึกษาทองถ่ิน กติกา ขอบัญญัติ 
ศนูยเรยีนรู แหลงเรยีนรู พืน้ทีต่นแบบ บญุเรอืง ขอมลูความรูเพ่ือการจัดการ 
การวิเคราะห การจัดทําขอมูล กระบวนการเรียนรู  กระบวนการวิจัย 
การจัดการเครือขาย การสรางกลไกทองถ่ินภาคประชาชน การสรางการมี
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สวนรวม การขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมาย การใชพื้นที่ปา การใชที่ดิน 
รปูแบบการจัดการลุมนํา้ เชือ่มโยงการเรียนรูของเด็กเยาวชนและสถานศึกษา
ในลุมนํ้าอิง

ดานที่ 4 เกดิแนวทางในการจัดการปญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
เกิดกลไกระดับลุมนํ้าในการสรางความรวมมือในการแกไขปญหา

ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะปญหาเร่ืองน้ําและอากาศ เนื่องจากการเกิดขึ้นของ
โรงงานขนาดใหญที่ทําใหเกิดมลพิษรอบดาน ทั้งปญหาส่ิงแวดลอมทางน้ํา
และทางอากาศ กลาวคือ มโีรงงานยางพาราใกลแหลงนํา้องิ อยูเหนือวงัปลา 
สารพิษจากโรงงานหากถูกปลอยสูแหลงนํ้า คุณภาพนํ้า พื้นที่อยูอาศัย
ของปลาหรือวังปลาจะไดรับผลกระทบ และเกษตรกรที่ทํานาทําสวน 
รวมทั้งสวนกลวยจากจีน มีการใชนํ้าและสารเคมีอยางมากมายและรุนแรง 
สงผลกระทบตอการใชนํา้ในฤดแูลง และเกดิมลพษิในนํา้ เกดิชมุชนใหมทีเ่ปน
แรงงานในโรงงาน เปนแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตชุมชน การเพิ่มขึ้นของคนตางถิ่น เสนทางการเดินนํ้าเปลี่ยน 
ระบบนิเวศถูกทําลาย เกิดมลพิษกลิ่นเหม็นและสารพิษจากยางพารา และ
สารเคมีจากสวนกลวยหอมจีน เหลานี้คือปญหาทาทายท่ีจะตองใชกลไก
ความรวมมือในการแกไขปญหาลดความขัดแยงในพื้นที่
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05
รูปธรรมและองค�ความรู�

ในการจัดการลุ�มนํ้าอิง
อย�างยั่งยืน

1.  ป�าต�นน้ํา…แท็งก�น้ําธรรมชาติ
 ของชุมชน

ปาตนนํ้า เปนพื้นที่ผลิตนํ้าท่ี
สาํคัญ เปรียบเสมือนแท็งกนํา้ธรรมชาติ
ขนาดใหญที่หลอเลี้ยงชุมชนในลุมนํ้า 
ปาไมเปนพื้นที่รับนํ้าฝน ชวยปองกัน
นํ้าฝนขณะตกไมใหกัดเซาะชะลาง
หนาดิน ชวยรักษาความชุมชื้นและ
คอยดูดซับนํ้าซึมในดิน สะสมเปน

าามมมมรรู�

นํ้าใตดิน แลวคอยๆ ปลอยลงสูลําหวยอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา ทําให
ลําหวยมีนํ้าไหลตลอดท้ังป

การจัดการพ้ืนทีป่าตนนํา้ เปนการอนุรกัษและฟนฟพูืน้ท่ีปาใหคงสภาพ
ความอุดมสมบูรณ สามารถทําหนาทีใ่นระบบนิเวศไดอยางสมดุล และยังคง
เปนแหลงผลิตนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เพือ่ใหมนีํา้ใชตลอดทัง้ป ควรมกีารจดัการพืน้ทีป่าตนนํา้อยางไร?
1) สาํรวจและประเมนิสภาพพืน้ทีว่าปายงัอดุมสมบูรณและสามารถ

ทําหนาที่ในระบบนิเวศไดหรือไม
2) จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรปาไม ทั้งโครงสรางปา จํานวนชนิด

พันธุพืช พันธุสัตว คุณประโยชน มูลคา ความสามารถในการกักเก็บ
คารบอน เปนตน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการตอไป (ขอมูล “มูลคา
ของปา” สามารถจูงใจใหคนเห็นความสําคญัของปาไมผานการประเมินดาน
เศรษฐศาสตร)

3) จัดทําขอบเขตพ้ืนที่ปาไมอยางมีสวนรวม โดยมีการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ปาไมชัดเจนอยางมีสวนรวมระหวางคนในชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่ปาไม เพื่อกันพ้ืนที่ปาออกจากพื้นที่
ชุมชน ปองกันการบุกรุกพื้นที่

4) การขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ปาชุมชน เพื่อใหกฎหมายชวยคุมครอง
พื้นที่และชุมชนสามารถใชประโยชนจากปาที่สอดคลองตามวิถีชุมชน

5) การทาํขอตกลงรวมภายในชุมชน ในการกําหนดพ้ืนทีป่าตามหนาท่ี
ระบบนิเวศและการใชสอยของคนในชุมชน เชน ชุมชนบานงามเมืองมีการ
กําหนดพื้นที่ออกเปน 3 โซน คือ โซนที่ 1 ปาตนนํ้า เปนพื้นที่อนุรักษไวเพื่อ
เปนแหลงผลิตนํ้า มีขอกําหนดและการควบคุมเขมงวด ไมมีการตัดตนไม
และการหาของปา โซนที่ 2 ปาชุมชน เปนพื้นที่ใหคนในชุมชนสามารถ
ใชประโยชนจากการหาของปาเปนแหลงอาหาร แตไมสามารถตัดไมได 
โซนที ่3 ปาใชสอย เปนพืน้ทีใ่หคนในชมุชนสามารถตดัไมไดแตตองขออนมุตัิ
จากคณะกรรมการปาชุมชน

6) การตั้งคณะกรรมการปาชุมชน เพื่อเปนผูดําเนินการดูแลและ
จัดทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการปา

7) กาํหนดกฎระเบยีบขอบงัคบัและมีการประกาศใช เพ่ือการควบคุม
ดูแลปาชุมชน
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8) การฟนฟูสภาพปาใหกลับมาสมบูรณ โดยการปลูกปา หรือ
กันพื้นที่ปาไมใหมีการรบกวนจากมนุษยและไฟปา เพื่อใหปาฟนคืนสภาพ
ตามธรรมชาติ

9) การปองกันพื้นที่ปาไมใหถูกรบกวน โดยการเฝาระวังการตัดไม
และไฟปาอยางมีสวนรวมของคนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเจาหนาที่ปาไม

10) การลดการใชทรพัยากรจากปาทีม่ากเกนิไป นาํมาซึง่การเสยีสมดลุ
ของปา เชน ชุมชนบานหวยหมอลดการใชไผรวกจากปา หันมาปลูกไผใน
พื้นที่ชุมชน กลายเปนพืชเศรษฐกิจในชุมชน สวนไผที่อยูในปา คนในชุมชน
สามารถใชไดโดยขออนุมัติจากคณะกรรมการหมูบาน และสามารถใชใน
งานสวนรวม นอกจากนี้ชุมชนบานวังศิลามีการปลูกพืชอาหารของคน
และสัตวตามแนวกันชนของปาใหกลายเปนแหลงอาหาร ปองกันสัตวปา
ออกไปรบกวนพืชเกษตรกรรมของคนในชุมชน และลดการรบกวนของคน
เขาไปหาของปา
ออกไปรบกวนพพชชเเกษษตรกรรมของคนในช
เเขขาาไไปปปหหาาาาาาาาขขขขขขออองงงปปปปปปปาาาา

ตัวอยางชุมชนในลุมนํ้าอิง
ที่มีการจัดการปาตนนํ้า ไดแก บาน
ตอมดง บานหวยหมอ บานวังศิลา 
บานน้ําแพร บานงามเมือง บาน
มวงชุม เปนตน
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2.  การจัดการแหล�งน้ํา
ในพื้นที่แตละชุมชนมีแหลงนํ้าที่หลากหลาย ทั้งลําหวย หนอง 

คลอง บึง แมนํ้า และนํ้าบาดาล เปนตน ซึ่งแหลงนํ้าเหลานี้ใชในการอุปโภค 
บริโภค เกษตรกรรม และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหมีปริมาณน้ําที่เพียงพอ
ตอความตองการในชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จึงมีการจัดการ
แหลงนํ้าดังนี้

กรณีศึกษาการจัดการแหล�งนํ้าในชุมชนน้ําแพร�
ชุมชนบานนํ้าแพรเปนหมูบานขนาดใหญ ประกอบดวย 3 หมูบาน

ที่ใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ไดแก บานหมูที่ 4 หมูที่ 14 และหมูที่ 19 
มแีหลงนํา้ทีส่าํคญั 3 แหลงคือ หวยน้ําแพร หนองนํา้ 8 หนอง และแมนํา้องิ

หวยนํ้าแพร...สูประปาภูเขาที่หลอเลี้ยงชุมชน 3 หมูบาน
หวยนํ้าแพรไหลมาจากดอยยาว เปนลําหวยสายหลักที่คนในชุมชน

ใชในการอุปโภคบริโภค สมัยกอนทุกครัวเรือนตอทอนํ้าประปาโดยตรง
จากฝายกั้นนํ้า เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนมีการขยาย ทําใหปริมาณนํ้า
ไมเพยีงพอตอคนในชุมชน ทัง้ 3 หมูบานจงึไดมกีารจัดการรวมกนั โดยมกีาร
จัดทําระบบประปาภูเขารวมกัน 3 ชุมชน ซึ่งแบงเปนระบบกักเก็บนํ้า ระบบ
จายนํ้าสูหมูบาน ระบบการสํารองน้ําในหมูบาน และระบบการจายนํ้าเขาสู
ครัวเรือน ดังนี้

2.1 ระบบการกกัเกบ็นํา้ มกีารดงึนํา้จากหวยนํา้แพรบรเิวณฝายกัน้นํา้
เพื่อมากักเก็บไวในบอพักนํ้า กอนแจกจายเขาสูแตละหมู จากระบบฝาย
จนถงึบอเกบ็นํา้รวม คณะกรรมการน้ําทัง้สามหมูบานจะชวยกันดแูลรกัษา

2.2 ระบบการจายนํ้า บอเก็บนํ้ารวม มีการตอทอเพื่อจายนํ้าเขาสู
แตละหมู โดยมีการวางทอที่ระดับเดียวกันและใชทอจายนํ้าขนาดเดียวกัน 
เพือ่ใหมกีารจายนํา้เขาสูแตละหมูในปรมิาณทีเ่ทากนั และปองกันความขดัแยง
ในการแยงชิงนํ้า
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2.3 ระบบการสํารองน้ําในแตละหมู จะมีแท็งกกักเก็บนํ้าในชุมชน
กอนแจกจายเขาสูครัวเรือน ซึ่งแท็งกเก็บนํ้ามีขนาดใหญ และมีหลายแท็งก 
เพื่อสามารถกับเก็บนํ้าไดเพียงพอตอความตองการของคนในชุมชน

2.4 ระบบการจายนํ้าเขาสูครัวเรือน มีการตอทอหลักกระจายใน
ชุมชน และมีการติดมิเตอรวัดนํ้า และมีการเก็บคานํ้าที่ใชตามหนวยของ
มิเตอร เพื่อเปนการควบคุมการใชนํ้า

2.5 มีการตั้งคณะกรรมการดูแลนํ้าจากตัวแทนหมูบาน เพื่อดูแล
จัดการระบบนํ้า

2.6 คานํ้าประปาท่ีไดจากแตละครัวเรือนจะเขากองทุนหมูบาน 
เพือ่นาํไปใชในการซอมบํารงุนํา้ประปาและกจิกรรมในชมุชน รวมถึงสวสัดกิาร
คณะกรรมการดูแลนํ้า

8 หนองน้ํา...สูภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจในชุมชน
หนองนํ้าเหลานี้เปนสมบัติสาธารณะของชุมชน ที่ชาวบานหาปลา

มาบรโิภคในครัวเรอืน และสบูนํา้มาใชในการทํานา ในชวงแรก ตางคนตางใช
นํ้าในหนอง ทําใหพันธุปลาลดลง นํ้าในหนองแหง มีหญาขึ้นปกคลุม 
ทําใหแกนนําชุมชนตองหาวิธีในการจัดการโดยการขุดลอกหนองและ
ถางหญา ซึ่งมีคาใชจายสูง ตอมาผูใหญบานทั้ง 3 หมูมาหารือถึงแนวทาง
ในการจัดการนํ้าในหนอง โดยกําหนดคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ดูแลหนอง การกําหนดกฎระเบียบการใชนํ้าสาธารณะ เชน แตละปหากคน
ในชุมชนตองการใชนํ้าจากหนองในการทํานาปรัง จะตองมีการประมูลนํ้า 
และการประมูลปลาในหนองจะตองผานมติการประชุมหมูบาน

การประมลูนํา้เพือ่ทาํนาปรงั ทีผ่านมา การใชนํา้ในหนองเพือ่ทํานานัน้
ไดมีการประมูลนํ้าเกิดขึ้น โดยชวงการประมูลนํ้าอยูในชวงเดือนธันวาคม
ถึงเมษายน โดยเปดใหชุมชนที่ตองการใชนํ้าในการทํานาในหนาแลงหรือ
นาปรัง มาประมูลนํา้ในหนอง เพือ่สบูนํา้ไปใชในนา และมขีอตกลงรวมกนัวา 
ผูทีจ่ะนํานํา้ไปใชในการทํานาน้ัน หามสบูนํา้ไปจนหมด ใหเหลอืนํา้ในหนอง
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ไวที่ระดับ 0.5 หรือ 1 เมตร โดยวัดจากกนหนองตรงจุดที่ตื้นที่สุด เพื่อใหมี
นํ้าหลอเลี้ยงในหนอง จะทําใหมีปลาอยูในหนองและไมมีหญาขึ้น และ
สามารถสูบนํ้าไดจนถึงเดือนเมษายน ทําใหชุมชนไมตองขุดลอกหนองนํ้า
ทุกป ซึ่งชวยลดคาใชจายในสวนนี้ได หากใครที่ทําผิดขอตกลง ใชนํ้าเกิน
จากที่กําหนดไว จะตองชดใชเงินตามแตเห็นสมควร

การประมูลปลาในหนองน้ํา หนองบางแหงมกีารเปดใหมกีารจับปลา 
โดยทําการขายบัตรจับปลาใหคนในชุมชน รายไดที่ไดจากการประมูลนํ้า
และปลา ไดนาํเขาสูกองทุนหมูบานเพ่ือนําไปทาํกจิกรรมในชุมชนหรือนาํไป
พัฒนาหมูบานตอไป
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แมนํ้าอิง...แมนํ้าสายหลักในการทําเกษตรและประมงพื้นบาน
เพื่อใหชาวบานงามเมืองสามารถใชประโยชนจากนํ้าอิงอยางยั่งยืน 

ชาวบานจึงมีมติรวมกันประกาศตั้งกฎระเบียบและเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า
บริเวณแมนํ้าอิง โดยไมใหมีการจับสัตวนํ้าในบริเวณนี้ เพ่ือใหบริเวณนี้
เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าและขยายพันธุไปสูลํานํ้าอิง นอกจากน้ีในชวง
ฤดูแลง นํ้าอิงถูกนําไปใชในภาคเกษตรเปนจํานวนมาก คนในชุมชนมีการ
ปรกึษาหารอืเรือ่งการทาํเกษตรและการจดัสรรนํา้ และจะตองมกีารทาํแผน
เสนอตอเทศบาล เพื่อใหมีการจัดระเบียบการใชนํ้ารวมกันระหวางตําบล

3. 64 วังสงวน…แหล�งขยายพันธุ�ปลาในลุ�มน้ําอิง
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วังสงวนพันธุสัตวนํ้าหรือเขตอนุรักษพันธุปลา เปนการกําหนดพื้นท่ี
โดยคนในชุมชน ใหมีการอนุรักษพันธุสัตวนํ้า เพื่อใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัย 
พื้นที่ปลอดภัย และแหลงขยายพันธุของสัตวนํ้า โดยมีการกําหนดขอบเขต 
กฎระเบียบในการควบคุมดูแลจากคนในชุมชน และมีการตั้งคณะกรรมการ
มาบรหิารจดัการ ซึง่ในลุมนํา้องิมวีงัสงวนอยางนอย 64 แหง ทัง้ในแหลงนํา้
ระบบเปด เชน ลําหวย แมนํ้า โดยมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ใหแหลง
อนรุกัษพนัธุสตัวนํา้ ซึง่ไมมกีารทําสิง่กดีขวางหรอืกัน้ทางเดนิน้ํา ปลาสามารถ
วายนํา้ไดอยางอสิระระหวางพืน้ท่ีเขตอนุรกัษและนอกพ้ืนท่ีเขตอนุรกัษ และ
แหลงนํ้าระบบปด เชน หนอง บอ อางเก็บนํ้า เปนตน การจัดการวังสงวน
เปนภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรอันชาญฉลาดของคนทองถ่ิน 
ที่ผสมผสานองคความรูหลายดาน ทั้งเรื่องระบบนิเวศ สังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 เขตอนุรักษพันธุปลาแบบถาวร เปนการกําหนด
ขอบเขตพ้ืนทีใ่หเปนแหลงอนุรกัษพนัธุสตัวนํา้ถาวร หามใหมกีารจับสตัวนํา้
โดยเด็ดขาด เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงขยายพันธุปลาสูลํานํ้า 
กอใหเกิดความสมบูรณของสัตวนํ้าในลุมนํ้าอิง ตัวอยางพื้นท่ีไดแก บาน
เวียงใต

รูปแบบที่ 2 เขตอนุรักษพันธุปลาแบบก่ึงถาวรและก่ึงการเพ่ิม
มูลคาทางเศรษฐกิจ เปนการกําหนดพ้ืนที่ใหเปนเขตอนุรักษพันธุ โดยชวง
ระยะเวลาหน่ึงจะเปดใหมกีารจับปลาได ซึง่จะไมเปดพืน้ทีท่ัง้หมดใหจบัปลา 
จะมกีารกาํหนดพ้ืนทีป่ลอดภยัใหปลา ไมใหมกีารจบัปลาในพ้ืนทีน่ี ้การเปด
ใหมกีารจับปลามหีลายรปูแบบ ทัง้การขายบัตรจบัปลาและการประมลูปลา
จากคนในชุมชนหรอืคนนอกชุมชน เปนการสรางเศรษฐกิจในชมุชน เงนิท่ีได
นําไปใชเพื่อประโยชนสวนรวมของคนในชุมชน รอบของการเปดใหมีการ
จับปลาไดนั้นขึ้นอยูกับขอตกลงของคนในชุมชน ซึ่งมีระยะเวลา 2-5 ป

ตอครัง้ เพือ่ใหระยะเวลาการเพาะพนัธุปลา ตวัอยางพืน้ทีไ่ดแก บานวงัศลิา 
บานปางมดแดง บานมวงชุม
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รูปแบบที่ 3 เขตอนรุกัษพนัธุปลาทีเ่ปดพืน้ทีเ่พือ่สรางเศรษฐกจิ
ชุมชน สวนใหญพบในชุมชนที่มีขอบเขตพื้นที่อนุรักษนอย ไมสามารถ
กนัพืน้ทีป่ลอดภยัใหปลาได โดยมกีารเปดใหจบัปลาไดตลอดแนวเขตอนรุกัษ 
ซึ่งเปดเปนชวงระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงของคนในชุมชน ตัวอยาง
พื้นที่ไดแก บานปาบง

ในการเลือกพ้ืนทีใ่นการทําเขตอนุรกัษพนัธุปลา ชมุชนใชองคความรู
ดานนิเวศแหลงที่อยู ของปลา โดยเลือกพื้นที่ที่เปน “วังปลา” ซึ่งเปน
แหลงนํ้าลึกที่มีความชุกชุมของปลา สังเกตไดจากในชวงฤดูแลงปริมาณนํ้า
ในแมนํ้าลดลงจนบางบริเวณแหงขอด ทําใหนํ้าเหลืออยูเฉพาะในบริเวณ
นํ้าลึก และบริเวณแหงนี้จึงเปนแหลงพักพิงสุดทายของปลาในชวงฤดูแลง
เพื่อรอกระแสนํ้าใหม

ในการเพ่ิมประชากรปลาในเขตอนุรักษ นอกจากทําการปลอยปลา
ในพื้นที่เขตอนุรักษแลว บางชุมชนมีองคความรูในการสรางบานใหปลา 
เปนการชักจูงปลาจากดานนอกเขตอนุรักษใหเขามาอยูในพ้ืนท่ี โดยมีการ
นาํกิง่ไม พุมไมวางสุมไวในพ้ืนทีเ่ขตอนุรกัษใหเปนบานของปลา ยิง่มขีนาดใหญ
จํานวนปลาที่เขามาอยูก็จะมีจํานวนมาก

4. กลไกตอบแทนคุณบริการทางระบบนิเวศโดยชุมชน
การตอบแทนคุณระบบนิเวศ คอื การใหผูใชประโยชนจากธรรมชาติ

ตอง “จายคาชดเชย” หรือ “รางวัล” ใหกับผูไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง และผูที่มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ทรพัยากรในลุมนํา้อิงมคีวามอดุมสมบรูณมากดวยความหลากหลาย
ทางพันธกุรรม ชมุชนในลุมนํา้พึง่พงิทรัพยากรเหลานีม้านาน รูจกัใชประโยชน 
รูจักรักษา และรูจักตอบแทนคุณ

หลายชุมชนในลุมนํ้าอิงทําประมงพื้นบานมานาน จํานวนชนิดและ

ปริมาณของสัตวนํ้ามีผลตอการเปนอยูของชาวประมง เพื่อใหทรัพยากร
สัตวนํ้ามีอยูอยางยั่งยืน ชุมชนในลุมน้ําอิงหลายชุมชนจัดทําเขตอนุรักษ
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พันธุสัตวนํ้าในพ้ืนที่ชุมชนของตัวเอง ทั้งในแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้า
ที่สรางข้ึน เพ่ือเปนแหลงที่อยูอาศัย พื้นที่ปลอดภัย และแหลงขยายพันธุ
สตัวนํา้ เปนการเพ่ิมประชากรปลาและสัตวนํา้ไปสูพืน้ท่ีอืน่และแหลงนํา้อ่ืน 
โดยมีการตั้งกฎระเบียบและการตั้งคณะกรรมการในการดูแล และเพื่อให
รูปแบบการอนุรักษสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง ผูที่ไดประโยชน
จากการหาปลาในเขตอนุรักษตองมี “การจายคาตอบแทน” ใหกับชุมชน
ทีม่กีารอนรุกัษรวมถึงบคุคลท่ีดาํเนนิการอนุรกัษ ในรูปแบบกองทุนสนับสนุน
การดาํเนนิการอนรุกัษและการพฒันาชมุชน ซึง่กองทนุนีไ้ดมาจากการทีช่มุชน
ทีอ่นรุกัษเปดเขตอนรุกัษใหสามารถทาํการจบัปลาได โดยผูทีต่องการจบัปลา
ในเขตอนุรกัษตองมีการจายเงินเพ่ือเขาไปจับปลา ทัง้ในรูปแบบการขายบัตร
จับปลา และการประมูลจับปลาในเขตอนุรักษ

ตวัอยางชมุชนท่ีมกีลไก
ตอบแทนคณุบรกิารทางระบบ
นิเวศ เชน บานปางมดแดง 
บานวังศิลา บานมวงชุม

ู
ารประมูลจับปลาในเขตอนุรักษ

ชุมชนท่ีมกีลไก
รกิารทางระบบ
านปางมดแดง 
นมวงชุม
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หลายชุมชนในลุมนํา้อิงมกีารใชนํา้ประปาภเูขา เหน็ความสําคญัของ
ปาตนนํ้า จึงมีการอนุรักษพื้นที่ปาใหสามารถทําหนาที่ในระบบนิเวศและ
สามารถผลิตนํา้ใหอยางตอเน่ือง ดงัน้ันเพ่ือใหมกีารดําเนนิการดานอนุรกัษ
อยางตอเนื่อง จึงมีกลไกการตอบแทนคุณบริการระบบนิเวศ ดังนี้

ชุมชนบานนํ้าแพร มีการใชนํ้าอุปโภคและบริโภคจากลําหวยนํ้าแพร
ที่กําเนิดจากพื้นที่ปาบนดอยยาว ซึ่งชุมชนมีการอนุรักษปาตนนํ้าเพื่อให
สามารถผลิตนํา้ไดทัง้ป นํา้ในลําหวยถูกจดัทําเปนระบบประปาภูเขาหลอเล้ียง
ชุมชนขนาดใหญ 3 ชุมชน ดวยปริมาณนํ้าที่มีอยางจํากัด ชุมชนจึงมีการ
บรหิารจดัการน้ําใหเพยีงพอตอความตองการของคนในชุมชน มกีฎระเบียบ
และจัดต้ังคณะกรรมการน้ําเปนกลไกในการควบคุมดูแล มกีารติดตัง้มิเตอร
และเกบ็คาธรรมเนยีมเพือ่ควบคมุการใชนํา้ ดงันัน้ผูทีต่องการใชนํา้ตองจาย
คานํ้าประปาใหกับทางคณะกรรมการน้ํา เงินที่ไดจากการเก็บคานํ้าประปา
จะเขากองทุนหมูบาน ซึ่งจะนําไปใชในการดูแลรักษาระบบนํ้า สวัสดิการ
คณะกรรมการ กิจกรรมในชุมชนและกิจกรรมดานการอนุรักษ

ทั้งสองตัวอยางเปนกลไกการ
ตอบแทนคุณบริการทางระบบนิเวศ
ที่จัดทําขึ้นโดยชุมชน ผานวิถีชีวิต
การพึง่พงิทรัพยากร การปรบัตวัตอการ
เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม การรู
คณุคา รูจกัรกัษา และรูจกัการตอบแทน
คณุตอการบรกิารทางระบบนเิวศ เพือ่
ใหทรพัยากรท่ีมอียูสามารถใชไดอยาง
ยั่งยืน
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5. การจัดการป�าชุ�มน้ํา
ตลอดความยาวของสายน้ําอิง มพีืน้ทีชุ่มนํา้นอยใหญมากมาย ซึง่เปน

พื้นที่ชุมนํ้าที่ไดถูกขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมนํ้าระดับนานาชาติ ไดแก กวาน
พะเยา และหนองเล็งทราย และพื้นที่ชุมนํ้าในระดับทองถิ่นกวา 400 แหง 
ปาชุมนํา้รมินํา้องิในพืน้ทีลุ่มนํา้องิตอนลางกวา 16 แหง เปนพืน้ท่ีชุมนํา้แบบหนึง่
ตามนิยามความหมายของพื้นที่ชุมนํ้า โดยปาชุมนํ้าริมนํ้าอิงมีลักษณะเปน
พืน้ทีชุ่มนํา้ในชวงฤดูฝน เนือ่งจากเปนพืน้ทีร่าบลุมรมิแมนํา้องิ ในฤดูฝนน้ํา
ในแมนํ้าอิงเออลนตลิ่งเขามาทวมขังในพื้นที่ปาริมนํ้า ทําใหมีสภาพปาชุม
นํา้ในฤดฝูน (seasonally flooded forest) ซึง่มรีะบบนเิวศยอยท้ังหนองนํา้ บงึ 
รองหวย กระจายในพ้ืนปา กลายเปนพืน้ทีเ่พาะพันธุปลาแมนํา้องิท่ีเชือ่มโยง
แมนํา้โขง มคีวามสาํคญัตอการเปนแหลงวางไข เพาะพนัธุ และอนบุาลปลา 
สตัวนํา้วยัออนตางๆ กอนทีจ่ะกลบัลงไปในแมนํา้องิและแมนํา้โขงตอไป จาก
ระบบนเิวศท่ีมนีํา้ทวมขงัในฤดฝูนและพืน้ท่ีแหงในชวงฤดแูลง ทาํใหเกดิสงัคม
พชืทีป่รบัตวัตอสภาพดังกลาว กลายเปนพืน้ทีท่ีม่เีอกลกัษณทางนิเวศวทิยา
ทีผ่สมผสานระหวางระบบนเิวศปาไมและระบบนเิวศแมนํา้ ปาชุมนํา้เหลานี้
ยังมีคุณคาความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเปนแหลงพืชอาหาร 
พืชสมุนไพร ไมใชสอย และพื้นที่เลี้ยงสัตว เปนแหลงกักเก็บคารบอนผิวดิน 
และแหลงผลิตอากาศท่ีบริสุทธิ์ นอกจากน้ียังมีความสําคัญตอสัตวปา 
เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา และเปนแหลงรองรับนกอพยพ

ปาชุมนํ้าบุญเรือง พื้นที่ 3,706 ไร ซึ่งเปนผืนปาชุมนํ้าที่ใหญที่สุด
ในลุมนํ้าอิง และใหญที่สุดในภาคเหนือ

การจัดการพื้นที่ปาชุมนํ้า มีการตั้งคณะกรรมการปาชุมชน เพื่อเปน
ผูดาํเนินการดูแลและจัดทาํกจิกรรมตางๆ ทีเ่กีย่วของกับการจัดการปา และ
กําหนดกฎระเบียบขอบังคับและมีการประกาศใช เพื่อการควบคุมดูแล
ทรัพยากรในปา สรางจิตสํานึกผานกระบวนการเรียนรูความสําคัญพื้นที่

ปาชุมนํ้า และพิธีกรรมการบวชปาสืบชะตาแมนํ้า
ตัวอยางพื้นที่ไดแก บานบุญเรอืง บานงามเมือง บานมวงชุม

48

•  การจัดการลุ�มนํ้าอิงอย�างมีส�วนร�วมและย่ังยืน



6. แหล�งเรียนรู� พื้นท่ีรูปธรรมในลุ�มน้ําอิง
หลายชุมชนในลุมนํ้าอิงมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน

เปนระยะเวลานานบนฐานองคความรูและวฒันธรรม จงึควรมกีารยกระดบั

แหล�งเรียนรู�ในลุ�มนํ้าอิง คือ สถานท่ีที่มีการรวบรวมองค�ความรู�ภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินในการจัดการทรัพยากร รวมถึงประวัติศาสตร� วิถีวัฒนธรรมของ
ชุมชนท�องถ่ิน โดยมีการถ�ายทอดองค�ความรู�เหล�านี้ผ�านผู�รู� สื่อการเรียนรู� 
และกระบวนการเรียนรู� ให�กับคนในชุมชน ชุมชนอื่นๆ และผู�สนใจได�มาเรียนรู� 
รวมถึงการนําองค�ความรู�เข�าสู�หลกัสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
เพื่อเผยแพร�รูปแบบที่ดีในการจัดการทรัพยากรสู�ชุมชนในลุ�มนํ้าอิงอย�าง
แพร�หลาย เกิดการอนุรกัษ�และมีการจัดการทรัพยากรท่ีดใีนหลายพ้ืนที ่ทาํให�
ทรพัยากรในลุ�มนํา้องิมคุีณภาพทีด่ ีมกีารใช�ประโยชน�และคงอยู�อย�างย่ังยืน

ลุ�มนํ้าอิงแบ�งพื้นที่เป�น ลุ�มนํ้าอิงตอนบน ลุ�มนํ้าอิงตอนกลาง และลุ�มนํ้าอิง
ตอนล�าง หลายชุมชนมีรูปแบบที่ดีในการจัดการทรัพยากรของตัวเอง 
สามารถยกระดับเป�นพื้นที่รูปธรรมในการเผยแพร�องค�ความรู� ทั้งการใช�
ประโยชน�ทีด่นิ จดัการป�า จดัการนํา้ จดัการเขตอนุรกัษ�วังปลา จดัการป�าชุ�มนํา้ 
เศรษฐกิจชมุชนและวิถีวัฒนธรรมบนฐานทรพัยากร รวมถึงการตอบแทนคุณ
บริการทางระบบนิเวศ เพ่ือเป�นต�นแบบให�ชุมชนในลุ�มนํ้าอิงได�เข�ามาเรียนรู�
และนําไปประยุกต�ใช�ในการจัดการทรัพยากรในชุมชนของตัวเอง

แหล�งเรียนรู�ในลุ�มนํ้าอิง คคืืออ สสถถาานนททีีี่่ทีี่มีการรวบบรรววมมมอองงคคค�คคววาามมรรูู�ภภภภภููมิป�ญญาา
ททท���ออองงงถถถ่ิิินนนใใในนนกกกกาาาารรจจัดดกกาาารททรรัพพพพพยยากกร รรรวมมถถถึงงงประวัติศาสตรรร� วววิิิถถถีีีวัฒฒฒนนธธธธธรรมของ
ชชุมมชชชนนนททท���ออองงงถถถ่่ิินนน โโโดดยยมีกาารรรรถถ�าายยยยยยททททออดดอออองคคค��คคววาามมมรูู�เหหลล�าานนี้ผผ�าาานนนผผผูู��รรรูู��� สสส่ืืือออกกาาาาารรรรรเรียนรู� 
และกรระบวนนกกาารรรรเเเรรรรีียยยนนนนรรรููู� ใหหห��กกกััับบบคคนนนในนนชชชุุมมชชชชนนน ชชชชุมมมชชชนนนนอออืื่นนๆๆๆ แแแลลละะผผผูู���สสสนนนใใใใจจจจไไดดด���มมาาาาาเรียนรู� 
รรรวววมมมถึึงการรนนนาําาาอออองงงค��คคววววววววาาาาาาามมมมรรรรู���เเเขขขข���าาาาสสสสูู��หหหลัักกสสูตตตรรกการรรรเเรรียยนนนนกกกาาารรรรสสสออนนใใในนนนสสสสถถถาาาบบบัันันนกกกาาาาาารศึกษา 
เพพ่ืออเเผยแพรรร�รูููปแบบทททีี่ดีีในนนนกกกาาารรจจจััดดดดกการรรทททรรรัััพพพยยาากกกรรรรสสสููู�ชชชชุมมมชชชนนนใใในนนลลลุ�มมมนนนนํ้้าาอออออิิิิงอย�าง
แแพร�หลาย เกิดดกการอออนรุรััักักกษษษษ���แแแลลละะะมมมมีีกีกกาาาารรรจจจจดัดดดกกกกาาารทรรรััพัพพยยยยาาาากกกกรรรททที่่ด่ดดีีใีใในนนหหหลลลายพพพพพพ้้้้ืืืนนนทท่ี ทาํให�
ททรพัยาากกรในลลุ��มนํา้าาาองิมคีคคุณณณภภภภาาาพพพพททททีีี่่ด่ดดีี ีมมมมีีกีกการรรใใใชชชช���ปปปปรรรระะโโยยยชชชนนน��แแแลลละะะคคคงงงอออยยยู���อออย�าาาาาางงงยยย่ััังงยยืนน

ลุ�มมนํ้าาอิงงแบ�งพื้นทที่เป�น ลลุ�มมนนนํ้าาาอออิงงตตออนนนนบบนน  ลลลุุ��มมมมนนนนํํ้้้าาาอออิงงงตตตอออนนนกกกลลลาาง แลลลลลละลุ�มมมนนนํ้าาออิิง
ตตออนล�าาง หลลายชุมมมมชชนมีรรรููููปแบบทททีี่ดดดีใในนนนกกกกาาารรรจจจัััดดดดกกกาาารรรทททรรรรรรรัััพพพยยยาากกกรรรรรรรขขอองงตตัววเอง 
สสาามมาารถยกรระดดดับเเป�นพพพพื้นนนททีีี่่รรรููปปปธธรรรรรรรมมใใในนนกกกาารเเผผผยยยแแแพพพรรร���อองงค�คความมมมมมรู� ททั้้งกการใช�
ปปรระะโโยยชชนน�ททีีด่นิ จดักกาารรป�าา จััดกกาาารรรนํํา้ จจัดัดดกกกาาารรรรเเขขขตตตอออนนนุรุรรรััักักกกษษษษ�ววัังปลลาา จจจจจจัััดัดกกาารรป�าชุ�มนํา้ 
เเศศรรษษฐฐกกิิจจชมุชนและวิถีวัฒฒนนนนธธธธรรรรรรมมบบนนนฐฐฐาาานนนทททททททรรรัััพพยยาากกรร รววมมมถถถึึึงงงงกกกกการตอบแทนคุณณ
บบรริิกกาารรททางงรระะบบบนิเวศศศ เพพืื่่ออออเป�นนนนตตต���นนแแบบบบใใหห��ชชุุมมชชชนนนใในนลลุ�มมมมมนนนนนนน้ําาาาาอิงได�เข�ามาเรียนรู�
แแลละะนนํําาไไปปปปรระะยยุกกต�ใช�ในนนกกการจจัดการรททรรรรัพพพยยยาากรรใใในนชชชุุมมมมมชชชชชนของตตตัวเอง

แหล�งเรียนรู�ในลุ�มน้ําอิง 
คืออะไร?
รรียยยนนนนรรููู��ใในนลลุ�มมนน้้้้ํําาาอออิิงงง 
คือออออออะไไไรรร????

เปนชุมชนตนแบบ เปนพื้นที่รูปธรรมที่เปนตัวอยางใหกับชุมชน
อื่นๆ หรือผูสนใจเขามาเรียนรู

แหลลล��งงงเเเรรีี

อนๆ หรอผูสนใจเขามาเรยนรู
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7. เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากร
ทรัพยากรในลุมนํ้าอิงมีมากมาย ชุมชนมีวิถีชีวิตสอดคลองกับ

ทรัพยากรท่ีมอียู มกีารพ่ึงพิงและจัดการทรัพยากรของตัวเองมาเน่ินนาน ทาํให
คนในชุมชนเขาใจถึงตนทุนของฐานทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น การพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรของชุมชนตองอยูบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะคนในชุมชนท่ีเปนเจาของทรัพยากร เพื่อใหคน
ในชุมชนมีสิทธิในการเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากร มีการกระจาย
รายไดสูชุมชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม ลดชองวางของรายได เพ่ิมอาชีพ
ของคนในชุมชน บนพื้นฐานการพัฒนาจากฐานทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 
ซึง่เปนการเพ่ิมมลูคาจากทรัพยากรท่ีมอียู ชวยลดตนทนุการผลิต และชุมชน
สามารถเขาถงึและจดัการไดงายโดยตวัของชมุชนเอง เพือ่ใหเกดิการพฒันา
ที่ยั่งยืนที่รักษาสมดุลทั้งดานตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และความเปนธรรม

บานหวยหมอเปนชุมชนหนึ่งที่นาสนใจที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากร โดยมกีารกระจายรายไดสูคนในชมุชน ไผรวกเปนไมทองถิน่
ที่กระจายตามปาในพ้ืนที่ของชุมชน และยังเปนไมเศรษฐกิจท่ีตองการของ
ตลาดในการแปรรูปเปนเครื่องจักสาน การทําไมคํ้ายันในสวนผลไม และ
ไมหลักเลี้ยงหอยทะเล ทําใหไผรวกเปนที่ตองการของตลาดมาก และ
เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไมไผจากปาออกมาใชมากจนเกินสมดุลของปา 
ทําใหคนในชุมชนออกกฎระเบียบในการควบคุมการใชไม และมีการนําไผ
รวกมาปลูกในพื้นที่ของตัวเอง กลายเปนสวนไผในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 
สามารถจัดการไดโดยชุมชนท่ีเปนเจาของ เนือ่งจากไผเปนไมทองถ่ิน การดูแล
จัดการสวนไผไมยุงยากและใชตนทุนนอย และคนในชุมชนมีองคความรู
เกีย่วกบัไผทัง้การดูแล การแปรรูป และการทําอาหาร ปจจบุนัม ี53 ครวัเรอืน
หันมาทําสวนไผ ซึ่งเปนพื้นที่สวนไผทั้งหมด 246 ไร ในแตละปจะมีไมไผ

ประมาณ 38,490 ลํา ถูกตัดออกจากสวนเพื่อการสงออก โดยนําไปใช
เลี้ยงหอยทะเล คิดเปนรอยละ 82 นําไปสานสุมไก รอยละ 15 สานเขง 
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รอยละ 2 และอื่นๆ รอยละ 1 (ไมคํ้ายันในสวนสมและจักสานรูปแบบอื่นๆ) 
ไผรวกแทบทุกสวนสามารถนํามาใชประโยชนไดดังนี้

สวนที่ 1  รากและลําตนเหนือดิน สูงประมาณ 1.2 เมตร นําไปขยายพันธุ
สวนที่ 2  ลําตน นําไปตัดขายเปนลํา ขนาด 8, 12 และ 13 เมตร เพื่อนําไป
 เลี้ยงหอยทะเล ทําหางนั่งราน และนําไปใชในงานหัตถกรรม เชน 
 สานสุมไก เขง และกระจาด
สวนที่ 3  สวนปลายไม นาํไปทาํดามไมกวาดดอกหญา ไมกวาดทางมะพราว 
 และเสาตุง
หนอไม  นํามาทําอาหาร และหนอไมดอง แตคนในชุมชนไมนิยมนํามา
 บรโิภค เนือ่งจากขายลําไผไดราคาดีกวา

3

1

2
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จะเห็นไดวา จากทรัพยากรไผรวก สามารถกระจายรายไดไปสู
หลายบุคคลและหลายอาชีพในชุมชน ทั้งเจาของสวน คนรับจาง พอคา
คนกลาง และกลุมจักสาน ซึง่เปนการกระจายรายไดอยางท่ัวถงึคนในชุมชน
และเพิม่ความมัน่คงดานอาชพีใหคนในชมุชนดวย อกีทัง้ยงัเปนการเพิม่มลูคา
ทรพัยากรในทองถิน่ จากไผในปา สูการทาํอาชพีสวนไผ และการเพิม่มลูคาไผ
ผานการแปรรูปเปนเคร่ืองจักสาน ซึ่งเพิ่มมูลคา 2-6 เทา

การกระจายรายไดสูคนในชุมชน
ในการทําธุรกิจสวนไผสามารถกระจายรายไดสูคนในชุมชนดังนี้
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06 เส�นทางการท�องเที่ยวและแหล�งเรียนรู�

เชิงนิเวศในลุ�มนํ้าอิง
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จุดท่ี 1 แอ�วพะเยาม�วนใจ� พื้นท่ีต�นน้ําลุ�มน้ําอิง
  การจดัการปาตนนํา้ จดัการปาชมุชน ตอมดง หวยหมอ บานตํา๋
  ชุมชนทองเท่ียวเชิงนิเวศ บานหวยหมอ บานบัว
  ชุมชนไผและสมุนไพรสูเศรษฐกิจชุมชน หวยหมอ บานบัว
  โฮงเฮียนกวานพะเยาและเรียนรูวิถีประมงและวัฒนธรรม
  รอบกวาน

จุดท่ี 2  กินนัว หัวม�วน จุ�มซ่ืนโฮแซว แอ�วชุมชนลุ�มน้ําอิงตอนกลาง
  แอวชมชิมช็อป ปลาราผาไหมอัตลักษณวิถี DNA คนอีสาน 

 ผลิตภัณฑภูมิปญญาจากปลาและหมอนไหม พรอมมวนซ่ืนใน
 วิถีวัฒนธรรมอีสานลานนา ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด 
 จงัหวดัเชยีงราย บานปางมดแดง ตาํบลอางทอง อาํเภอเชยีงคาํ 
 จังหวัดพะเยา

  การจัดการวังปลาเพื่อขยายพันธุปลาตลอดแมนํ้าอิงและสาขา 
 กวา 40 ชุมชน ในตอนกลาง

จุดท่ี 3 จุ�มฉ่ําใจ� ไปกับวิถีคนน้ําอิง-น้ําของ
  อัตลักษณปาชุมนํ้าในลุมนํ้าภาคเหนือ 1 เดียวที่เปนมดลูกของ

 แมนํ้า กวา 17 ชุมชน 8,500 ไร
  ชุมชนสมุนไพรและผลไมตามฤดูกาล
  ตนแบบการจัดการภูมิทัศนลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน จากปาตนนํ้า

 ถึงแมนํ้าอิงและปาชุมนํ้า โฮงเฮียนแมนํ้าอิง
  ลองเรือชมวังปลาและปาชุมนํ้าอิง-โขง
  วิถีคนปากแมนํ้า บานปากอิง
  เสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติดอยยาว และปาชุมนํ้า
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07
อนาคตลุ�มนํ้าอิง

ทรัพยากรดิน นํ้า ปา และนิเวศวัฒนธรรมในลุมนํ้าอิง เปนกระบวนการ
ที่มนุษยปรับตัวใหอยู กับภูมิทัศนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต
ตามฤดูกาล และจากนโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้นในดานตางๆ เกิดเปน
ความรวมมือในการจัดการลุมน้ําเพ่ือเปาหมายการพัฒนาความย่ังยืนของ
ภาคสวนตางๆ ที่ประกอบดวยภาคประชาชนที่เปนชุมชนในลุมนํ้าอิง 
ผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น ระดับจังหวัดและ
ระดับนโยบาย สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 
เกดิกระบวนการรวมมอืควบคูกบัการสรางกลไกกระจายอํานาจในการจัดการ
ลุมนํ้ารูปแบบใหมที่สอดคลองกับระบบนิเวศของลุมนํ้า ดวยมีเปาหมาย
ที่ตองรวมกันดูแลรักษาเพื่อใหเกิดความสมดุลของการใชประโยชนที่ดิน
และฐานทรัพยากรชีวภาพในดานตางๆ อยูบนพื้นฐานการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนในลุมนํ้าอิง ไดเขาถึงขอมูลการพัฒนา
ลุมนํ้า และมีกลไกในการสื่อสาร ติดตามสถานการณ เกิดเปนความรวมมือ 
สรางกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการพัฒนาที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศและวิถีคนลุมนํ้าอิง

จากรูปธรรมความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกวา 
2 ทศวรรษ แสดงใหเห็นถึงพลังที่เขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่นกับการมีสวนรวมในการจัดการ
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บทเรยีนประสบการณจากการจดัการทรพัยากรในลุมนํา้อิง ไดกลายเปน
ตัวช้ีวัดความย่ังยืนในหลายมิติ ที่สอดคลองตามกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable development goals) SDG เกิดพื้นที่รูปธรรมความย่ังยืน 
ชุมชนสามารถปกปองผืนปา เพิ่มพื้นที่ปาตามนโยบายรัฐบาลเกิน 40% 
เกดิความมัน่คงดานอาหารสมนุไพรในทองถ่ิน เกดิการดแูลรกัษาระบบนเิวศ
ที่มีเอกลักษณในพื้นที่ปาชุมนํ้ากวา 8,500 ไร มีปลาทองถิ่นเพิ่มขึ้นจาก
การทําเขตอนุรักษพันธุปลาในแมนํ้าอิง มีแหลงกักเก็บคารบอนที่เปนปอด
ของชุมชนและโลก ลุมนํา้อิงกลับมาเปนอูขาวอูนํา้ และแหลงเศรษฐกิจสําคัญ
ของชุมชน เกิดเครือขายองคกรชุมชนที่ทําหนาที่ในการสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในการจัดการลุมนํ้า ที่สําคัญเกิดตนแบบ
แหงสํานึกความยั่งยืนที่สงตอไวใหลูกหลาน

ยกระดับความย่ังยืน สูการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการจัดการลุมนํา้อยาง
บรูณาการ ผาน ยทุธศาสตรจดัการทรัพยากรธรรมชาติลุมนํา้องิท้ัง 3 ดาน

ด�านสังคมและ
การมีส�วนร�วม
ประกอบด�วย การสร�าง
การมีส�วนร�วมของประชาชน 
การบูรณาการความร�วมมือ
กับหน�วยงานภาคี 
และการประยุกต�วัฒนธรรม
ประเพณีในการอนุรักษ�/
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ด�านสังคมและ
การมีส�วนร�วม
ประกอบด�วย การสร�าง
การมีส�วนร�วมของประชาชน
การบูรณาการความร�วมมือ
กับหน�วยงานภาคี
และการประยุกต�วัฒนธรรม
ประเพณีในการอนุรักษ�/
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ด�านเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบด�วย 
การเกษตรอินทรีย�/
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/
ผู�ประกอบการทางสังคม
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�
โดยชุมชน

ด�านการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด�วย การบริหารจัดการน้ํา 
การบริหารจัดการป�าต�นน้ํา 
การจัดการพ้ืนท่ีชุ�มน้ํา 
การจัดการเขตอนุรักษ�
พันธุ�ปลา การจัดการ
ท่ีดินโดยชุมชน
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บทส�งท�าย
ความย่ังยนืในการจัดการทรัพยากรในลุมนํา้องิ สะทอนจากพลังชมุชน

และเครือขายในลุมนํา้องิท่ีเขมแข็ง ทีร่วมกันดูแลปกปอง จดัการทรัพยากรดิน 
นํา้ ปา ของแตละชุมชน หลายพืน้ทีร่วมกนัเชือ่มโยงกนัเปนเครอืขาย ตนนํา้ 
กลางนํ้า ปลายนํ้า ที่ไมไดกําหนดขอบเขตลุมนํ้าตามวิชาการ ตามขอบเขต
การปกครอง แตการเห็นแมนํ้าคือชีวิต ที่ไหลโยงเชื่อมกัน ทุกชุมชนตางคือ
คนลุมนํา้องิ ทีใ่ชประโยชนจากลุมนํา้รวมกนั มปีระวตัศิาสตรและองคความรู
ทีเ่กดิขึน้จากการสัง่สมและสบืทอดมายาวนาน แมนํา้องิไมไดใหบรกิารเฉพาะ
คนที่อยูกับแมนํ้าเทานั้น ชุมชนเมือง ผูคนในสังคมตางไดรับประโยชนจาก
การที่ชุมชนชวยกันดูแลรักษา ทั้งทางตรง ทางออม ซึ่งความจริงอันปรากฏ
คือการเปล่ียนแปลงไปของธรรมชาติโดยธรรมชาติตามฤดูกาล เชน นํ้าทวม 
นํ้าแลง จากดินฟาอากาศที่มนุษยไมสามารถความคุมได แตเรียนรูที่จะตอง
อยูกับธรรมชาติอยางเหมาะสมได ขณะเดียวกันความเปล่ียนแปลงของ
ธรรมชาติจากนํา้มอืมนษุยกย็งัเกิดข้ึนตลอดเวลา นบัตัง้แตการใชทรพัยากร
ดิน นํ้า ปา กับสิ่งที่เรียกวาโครงการพัฒนาคือความพยายามควบคุมการใช
ประโยชนเพิ่มขึ้นตามความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุดจนกลายเปนปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชน ในสภาวการณที่สิ่งแวดลอมกําลัง
วิกฤติทั่วโลก การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีสงผลตอวิถีชีวิตผูคน ชุมชนคือ
ทางออกแหงวิกฤตินี้ เพราะแมนํ้า ฐานทรัพยากรดิน นํ้า ปา คือชีวิต 
คือพื้นฐานการมีอยูของสังคมโลก

รวมสนบัสนนุการดูแลจดัการทรพัยากรในลุมนํา้องิ เพือ่ใหเกดิความ
ยัง่ยนื เปนมรดกเหลอืไวใหลกูหลานยงัคงไดพึง่พงิอาศยั เพ่ือกูวกิฤตสิิง่แวดลอม
ของโลก เริม่จากจดุเลก็ๆ เชือ่มโยงกนัเปนพลงัทีย่ิง่ใหญ สูการเปลีย่นแปลง
ที่ยั่งยืน รวมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุมนํ้าอิง ใหชุมชนและเครือขายสภาประชาชนลุมนํ้าอิง ผานการเรียนรู
และทองเที่ยวเชิงนิเวศ และสนับสนุนผลิตภัณฑจากทองถิ่นและสินคา
ภูมิปญญา เพื่อสรางเศรษฐกิจทองถ่ินที่เขมแข็ง ใหชุมชนมีพลังในการดูแล
จัดการทรัพยากรเพื่อโลก เพื่อเราทุกคน

62



บรรณานุกรม

หนังสือ:
กิ่งกร นรินทรากุล ณ อยุธยา. แนวคิดและทิศทาง: การจัดการทรัพยากรในลุมนํ้า

โดยการมีสวนรวมของประชาชน. เชียงใหม: บีเอสการพิมพ. 2543.
โครงการพะเยาเพ่ือการพัฒนา. การจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ําลุมน้ําองิ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 

ม.ป.ป.
ธีระพงศ โพธ์ิมั่น อริตา รัชธานี และนันนภัส เมืองวงษ. แมญงิลุมนํ้าอิง. เชียงใหม: 

วนิดาการพิมพ. 2560.
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ภายใตโครงการเสริมสราง

เครือขายทองถิ่น และหนวยงานทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน. 
ชุมชนบานงามเมือง: การจัดการลุ มนํ้ายอยและการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. กรุงเทพฯ: ไฮสปด เลเซอรปริ้น. 2561.

ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ภายใตโครงการเสริมสราง
เครือขายทองถิ่น และหนวยงานทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน. 
ชมุชนบานตอมดง: วถิเีกษตรตนนํา้และการจดัการปาชมุชน. กรงุเทพฯ: ไฮสปด 
เลเซอรปริ้น. 2561.

ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ภายใตโครงการเสริมสราง
เครือขายทองถิ่น และหนวยงานทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน. 
ชมุชนบานปางมดแดง: การจัดการเขตอนุรกัษพนัธุปลาสูเศรษฐกิจชมุชน. 
กรุงเทพฯ: ไฮสปด เลเซอรปริ้น. 2561.

ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ภายใตโครงการเสริมสราง
เครือขายทองถิ่น และหนวยงานทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน. 
ชมุชนบานเวียงใต: บทบาทหญิง-ชายในการจัดการเขตอนุรกัษพนัธุสตัวนํา้. 
กรุงเทพฯ: ไฮสปด เลเซอรปริ้น. 2561.

ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ภายใตโครงการเสริมสราง
เครือขายทองถิ่น และหนวยงานทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน. 
บทเรยีนการจัดการทรพัยากรของชุมชนในลุมนํา้อิง. กรงุเทพฯ: fluke graphic 
design and printing. 2560.

สมาคมแมนํา้เพ่ือชีวติ. วงัสงวนในลุมนํา้องิ: การจัดการเขตอนุรกัษพนัธุปลาโดยชุมชน
ทองถิ่นเพื่อฟนฟูระบบนิเวศลุมนํ้าและวิถีชีวิตชุมชนลุมนํ้าอิง. เชียงใหม: 
วนิดาการพิมพ. 2558.



สมาคมแมนํ้าเพ่ือชีวิต. ปาชุมน้ําในลุมน้ําอิงตอนลางและการจัดการโดยชุมชน
ทองถิ่น. เชียงใหม: วนิดาการพิมพ. 2560. 

สหัทยา วิเศษ. ลุมนํ้าอิง. พะเยา: โรงพิมพเจริญอักษร. 2545.
สหัทยา วิเศษ, ไกรทอง เหงานอย, นุชจรีย สิงคราช, สายัณน ขามหนึ่ง, ธีรพงศ 

โพธิม์ัน่, สมเกยีรต ิเขือ่นเชยีงสา. ยทุธศาสตรการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ในลุมนํ้าอิงอยางบูรณาการโดยการมีสวนรวมของชุมชน. เชียงใหม: วนิดา
การพิมพ. 2562.

เอกสารอัดสําเนา:
กลุมรักษเชียงของและเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง-

ลานนา. โฮงเฮียนแมนํ้าของ: สนามการเรียนรูนิเวศวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง. 
(เอกสารอัดสําเนา).

โครงการการเสรมิสรางความเขมแขง็เครอืขายทองถิน่และหนวยงานทองถิน่เพือ่การจดัการ
ลุมนํ้าอิงอยางย่ังยืน. กองทุนสนับสนุนโครงการอนุรักษในพ้ืนที่ลุมนํ้าอิง 
ประจําป 2560. (เอกสารอัดสําเนา).

โครงการเสริมสรางเครือขายทองถิน่และหนวยงานทองถิน่เพือ่การจดัการลุมน้ําองิอยาง
ยัง่ยืน. สรุปการเสวนาวิชาการบทบาทองคกรประชาชนและภาคประชาสังคม
ในการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า เพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 
ในวนัที ่10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมาร ี60 พรรษา จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. (เอกสารอัดสําเนา).

โครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินเพื่อการจัดการลุมนํ้าอิง
อยางยั่งยืน. สรุปเวทีเสวนาแนวทางความรวมมือการบริหารจัดการพื้นที่
ชุมนํ้าในลุมนํ้าอิง วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมเอื้องแสนหลวง 
ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (เอกสารอัดสําเนา).

โครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินเพื่อการจัดการลุมนํ้าอิง
อยางยัง่ยนื.รายงานการสํารวจความหลากหลายของสัตวในกลุมสตัวเลีย้งลกู
ดวยนม สตัวปก สตัวเลือ้ยคลาน สตัวสะเทนิน้ําสะเทนิบก และชนิดพันธุปลา
ทองถิ่นระบบนิเวศในพื้นที่ชุมน้ํา สมุนไพรในพ้ืนที่ปาชุมนํ้าบานบุญเรือง 
หมู 2 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. 2558. (เอกสาร
อัดสําเนา).



การจัดการลุ่มน�้ำอิง
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

บรรณาธิการ:  ไกรทอง เหง้าน้อย, นุชจรีย์ สิงคราช, ระวี ถาวร, สุภาภรณ์ สุวรรณสิทธิ์
ภาพประกอบ:  พิสันต์ ค�าวัง
พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2562 
จ�านวน: 500 เล่ม
จัดท�าโดย:  ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ภายใต้โครงการ:  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น
 เพื่อการจัดการลุ่มน�้าอิงอย่างยั่งยืน 
 ร่วมกับ สภาประชาชนลุ่มน�้าอิง
 692 อาคารธรรมราชานุวัตร ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 www.ingcouncil.org
สนับสนุนโดย:  สหภาพยุโรป
ออกแบบ/พิมพ์ที่:  วนิดาการพิมพ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0 5311 0503-4

ISBN 978-616-8089-16-3

ห้ามมใิห้ผูใ้ด น�าส่วนใดส่วนหนึง่หรอืทัง้หมดของหนงัสอืเล่มนีไ้ปท�าการคดัลอกหรอืเผยแพร่เพือ่ประโยชน์ในเชงิการค้า นอกจาก

จะได ้รับอนุญาตเป ็นลายลักษณ ์อักษรจากเจ ้าของลิขสิทธิ์  แต ่หากใช ้ส� าหรับการศึกษาและการให ้ความรู ้ 

เชิงสาธารณะที่ไม่คาดหวังผลก�าไร สามารถกระท�าการได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์

หนงัสอืฉบบันีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป แต่เนือ้หาทีป่รากฏหรอืสะท้อนในหนงัสอื มไิด้สะท้อนความเหน็ของสหภาพ

ยุโรปและศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า แต่อย่างใด

Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without 
prior written permission from the copyright holders provided the source is fully acknowledged. Reproduction 
of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without written permission of the 
copyright holder.

This publication has been generously funded by the European Union. The views expressed in this publication 
are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Union and RECOFTC.

โครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายท้องถิน่และหน่วยงานท้องถิน่เพือ่การจดัการลุม่น�้าองิอย่างยัง่ยนื. 
รายงานการศึกษาโครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน�้าบ้านบุญเรือง  
หมูท่ี ่2 ต�าบลบญุเรอืง อ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย. 2558. (เอกสารอดัส�าเนา).

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน�้าอิงอย่าง 
ยั่งยืน. แนวทางการพัฒนาข้อบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตใินลุม่น�า้องิ กรณศีกึษาเทศบาลต�าบลสนัมะค่า อ�าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย. 2562. (เอกสารอัดส�าเนา).

โครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายท้องถิน่และหน่วยงานท้องถิน่เพือ่การจดัการลุม่น�้าองิอย่างยัง่ยนื.  
สภาประชาชนลุม่น�า้องิ: พลวตัภาคประชาสงัคมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ในลุ่มน�้าอิง. 2562. (เอกสารอัดส�าเนา).

ชชัชยั ตนัตสรินิทร์. เอกสารประกอบการอบรม วทิยากรวางแผนการจดัการลุม่น�า้ วนัที ่29-30 
กันยายน 2559. 2559. (เอกสารอัดส�าเนา).



สภาประชาชนลุ่มน�้าอิง ร่วมกับ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่น
และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อการจัดการลุ่มน�้าอิงอย่างยั่งยืน
กุมภาพันธ์ 2562

การจัดการ

ลุ่มน�้ำอิง
อย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)
ตู้ ป.ณ. 1111 ที่ท�าการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์ +66(0) 2940 5700
โทรสาร +66(0) 2561 4880
Thailand.info@recoftc.org
www.recoftc.org/country/Thailand
www.facebook.com/recoftcinThailand/

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – รีคอฟ (RECOFTC)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและ

มีความส�าคัญในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชนและยัง

เป็นองค์กรความร่วมมอืในระดบัประเทศทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร 

เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างศักยภาพ

ด้านวนศาสตร์ชุมชน และการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน

รคีอฟด�าเนนิงานโดยความร่วมมอืกบัเครอืข่ายยทุธศาสตร์

และภาคีพันธมิตร ซึ่งรวมถึง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง

สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และ

ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก ด้วยประสบการณ์ในระดบันานาชาติ 

ที่มากกว่า 25 ปี ภายใต้แนวทางที่หลากหลายในการเสริม

สร้างศักยภาพที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และศึกษาวิจัย 

การสร้างพื้นที่สาธิต และจัดท�าเอกสารด้านการฝึกอบรม 

โดยเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหางาน  

เพื่อคนกับป่า บนหลักการในสิทธิที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล 

และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

สงวนลิขสิทธิ์ 2561

การจัดการลุ่มน�า้อิงอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน




