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บทแนะนํา
เพือ่ ความเขาใจเรือ่ งการจัดการลุม นํา้ วาคืออะไร จัดการอะไร
จัดการอยางไรจึงจะพิสูจนไดวาเปนการจัดการลุมนํ้าแบบยั่งยืน
การเรียนรูจ ากรูปธรรมความยัง่ ยืน ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิง ทีเ่ ปนการจัดการ
ลุม นํา้ แบบบูรณาการ โดยชุมชนและความรวมมือหลากหลายภาคสวน
(Integrated Watershed Resources Management) การจัดการลุม นํา้
ที่มีเปาหมายเพื่อความยั่งยืนโดยมีแนวคิดการจัดการลุมนํ้าที่ไมได
แยกสวนทรัพยากรนํา้ ออกจากทรัพยากรอืน่ ในระบบนิเวศลุม นํา้ เชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ดิน ปาไม และวิถีชีวิตผูคนซึ่งเปนทั้ง
ฐานคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใชและดูแลลุมนํ้าอยาง
ยั่งยืน รูปแบบการจัดการเปนการผสมผสานองคความรูในมิติทาง
ความรูวิทยาศาสตร องคความรูทองถิ่น ดานสังคม และระบบนิเวศ
และวิถีวัฒนธรรม การจัดการลุมนํ้าคือการจัดการความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆ การใชประโยชนทดี่ นิ ทีห่ ลากหลายซึง่ จะสงผลตอ
ปริมาณนํ้า คุณภาพนํ้า และชวงเวลาในการไหลออกจากพื้นที่ลุมนํ้า
เปนตัวชีว้ ดั รวมทีส่ าํ คัญ ทัง้ นีล้ มุ นํา้ อิงมีความพยายามในการจัดการ
ลุมนํ้าโดยใชแนวคิดดังกลาวคือ การเชื่อมโยงองคประกอบตางๆ
ในลุม นํา้ พรอมกับบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน ทัง้ ภาครัฐ
เครือขายภาคประชาสังคม สถาบันการวิชาการ และสภาประชาชน
ลุมนํ้าอิง ซึ่งถือวาเปนกลไกในการทํางานรวมกันระหวางองคกร
ประชาชนกับภาคีตา งๆ ในลุม นํา้ ทัง้ นีเ้ กิดบทเรียนและประสบการณ
ทีส่ ามารถนําไปปรับใชในการสรางรูปธรรมความยัง่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ นํา้
อื่นๆ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนสําคัญ
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กอนอืื่น เราตองรูู

“แนวคิ
แนวคดด
การจััดการลุมนํ้า”

01
แนวคิดการจัดการลุมนํ้า

“คิดถึงนํ้า คิดถึงลุมนํ้า”
้า คือ พื้นที่รับนํ้าฝน ที่มีการ
ลุมนํกําหนดขอบเขตเป
นพื้นที่ลุมนํ้า

โดยใชสันปนนํ้าแบงขอบเขตลุมนํ้า เมื่อมี
ฝนตกลงมาในพื้นที่ดังกลาว นํ้าจะไหลไป
รวมกันที่สายนํ้าและลําหวยสาขา แลวไหล
ไปรวมกันในสายนํ้าหลัก และไหลไปออก
ในพื้นที่ปากแมนํ้า ซึ่งเมื่อตองการวางแผน
การจัดการ จะตองมีการกําหนดจุดออกของ
นํา้ (outlet) หรือจุดทีน่ าํ้ ทัง้ หมดในลุม นํา้ ไหล
ออกจากลุมนํ้า ซึ่งจะทราบขอบเขตพื้นที่
ลุมนํ้าทั้งหมดที่จะเปนหนวยจัดการ
4
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เสนสันปนนํ้า (topographic divide)… คลายสันหลังคาบาน
ลุมนํ้าตอนบน
(upstream watershed)
ลุมนํ้าตอนลาง
(downstream watershed)

แมนํ้าสายหลัก (main stream)
ปากแมนํ้า (outlet)

องคประกอบลุมนํ้า
มีอะไรบาง?

พื้นที่ลุมนํ้าประกอบดวย

ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ประกอบไปดวย การใช
ประโยชนที่ดินที่หลากหลาย ไดแกลักษณะ
ทางกายภาพ/สภาพแวดลอมชีวภาพ ที่เปน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตและมีการจัดการ
ลุมนํ้าที่แตกตางกันตามองคประกอบตางๆ
5

• การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน

พื้นที่ปาตนนํ้า

คน วิถีวัฒนธรรม ประเพณี
พื้นที่ทําการเกษตรตามสภาพพื้นที่

พื้นที่อยูอาศัย ชุมชน

แหลงนํ้าตางๆ ทั้งแมนํ้า ลําหวย
หนอง คลอง บึง พื้นที่ชุมนํ้าตางๆ

ความสัมพันธของแตละองคประกอบ
เปนระบบนิเวศที่สงผลใหความหลากหลาย
ทางชีวภาพและบริการทางนิเวศ
ที่เอื้อประโยชนใหกับผูคนในลุมนํ้า
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โดยมีบทบาทและหนาที่ของแตละองคประกอบในพื้นที่ลุมนํ้าดังนี้
ภูมิประเทศ (ที่ราบ ที่ดอน ที่ชัน)
- รูปรางของลํานํ้า ลุมนํ้า การหลากของนํ้า
ลักษณะ ชัน ราบ สูง ตํ่า ของที่ดิน

ปาไม - เนื้อไม อาหาร ยา
คลุมดิน ปองกันดิน

ภูมิอากาศ ปจจัยนําเขาสูระบบลุมนํ้า
- นํ้าฝน อุณหภูมิ การระเหยนํ้า
ความแหงแลง นํ้าทวม

นํ้า - นํ้าดื่ม นํ้าใช ปจจัยการผลิต
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

ที่ดิน - ปจจัยการผลิต เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ปศุสัตว
หิน (ธรณี) - ตนกําเนิดดิน การเกิดภูเขา
ที่ดอน ที่ราบ (สภาพภูมิประเทศ)
รอยเลื่อน

คน - ผูสราง ผูทําลาย ผูรักษา
วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต
ดิน (เนื้อดิน)
- นํ้าซึมผาน เก็บกักนํ้า ระบายนํ้า
แหลงแรธาตุอาหาร
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การจัดการลุมนํ้า คือ

การจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกๆ อยางภายในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ แบบผสมผสาน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรทีด่ นิ ไดแก พืน้ ทีป่ า ไม เกษตรกรรม แหลงนํา้
ชุมชน พืน้ ทีเ่ มือง ใหมสี ดั สวนการกระจายทีเ่ หมาะสม
และมีมาตรการปองกันและควบคุมผลกระทบที่อาจ
จะเกิดจากการใชอยางไมถกู วิธี และมีการปรับปรุงหรือ
ฟน ฟูสว นทีเ่ สือ่ มโทรม เพือ่ ใหพนื้ ทีล่ มุ นํา้ นัน้ ยังคงทํา
หนาทีส่ นองตอบตอความตองการทรัพยากรธรรมชาติ
ของมนุษย โดยเฉพาะทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม
ไดอยางยั่งยืน โดยมีปริมาณนํ้าที่เพียงพอ ชวงเวลา
การไหลสมํา่ เสมอ และคุณภาพทีด่ ี รวมถึงคุณภาพชีวติ
ความเปนอยูที่ดีของคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมนํ้าเปน
ตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ
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การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน •

หลักการแนวคิดการจัดการลุมนํ้าอยางยั่งยืน

กการจั
ารจัดการลุ
การลุมนํน้ําอย
อยางยั
งย่ังยืยืนเป
เปนรูรูปแบบการจั
แบบการจัดการ
การ
ทรั
ทรัพยากรในพื
ยากรในพ้ืนทีท่ีลุมนํน้ําทีท่ีใหหความสํ
วามสําคัคัญกักับทุทุกคนที
คนท่ีมีสวน
เกี
เก่ยี วข
วขอ งทั
งท้งั ภูภมู ิทัศนน ได
ไดเ ขขา มามี
มามสี วนร
นรว มในการออกแบบและ
มในการออกแบบและ
วางแผนร
วางงแผนรวมกั
มกันในการบริ
ในการบริหารจั
ารจัดการทรั
การทรัพยากรที
ยากรท่ีมีอยูยู ทัท้ังยัยัง
เปนการสร
การสรางความเข
งความมเขาใจของคนในพื
ใจของคนในพ้ืนทีท่ีใหหเห็ห็นคคุุณคคา และ
และ
ตระหนั
ตระหนนั ก ถถึึ ง ความสํ
ค ว า ม สํ า คคัั ญ ของทรั
ข อ ง ท รั พ ยากรที
ย า ก ร ที่ มี แและร
ล ะ ร  ว มมกักั น
อออกแบบ
อกแบบ ววางแผนการจั
างแผนการจัดกการลุ
ารลุมนนํํ้าออยยางงรัรับผิผิดชอบ
ชอบ และ
และ
ยั่งยยืืน บนหลั
บนหลกั กการ
าร “เก็บนํ้าไวในดิน เก็บดินไวกับที่ เก็บปา
ไวเหนือดิน เก็บรอยยิ้มใหผูคน” คคืือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรแบบองครวมภายใตขอบเขตลุมนํ้า เเปปนกการ
าร
ววางแผนการจั
างแผนการจัดกการให
ารใใหเกกิิดความยั
ความย่ังยืยืนในด
ในดานคุ
นคุณภาพและ
ภาพพและ
ปริมาณ
าณ โดยการวางแผนการใช
โดยกการวางแผนการใชประโยชน
ระโยชนฐานทรั
านทรัพยากรดิ
ยากรดิน
นํ้า ปปา คคนน ตตางงเชื
เชื่อมมโยงกั
โยงกันใในระบบนิ
นระบบนิเววศลุ
ศลุมนนํํา้ กการจั
ารจัดกการ
าร
ลุม นํา้ จึงเปนการจัดการความสัมพันธการใช
ประโยชนที่ดินที่คํานึงถึงความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆ “หากมีการใชประโยชน
ที่ดินบนตนนํ้าที่ไมเหมาะสม สามารถ
ตรวจวัดไดทปี่ ลายนํา้ เสมอ” เปนการจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรดิน นํ้า ปา และ
ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความมั่งคงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่ยั่งยืน
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ทํทาไมถงตอง
าไมถึงตอง
การลลมุ นํน้าํ ?
มีการจัดการลุ

“สายนํ้ า หลั ก ในลุ  ม นํ้ า เปรีย บเสมื อ น
เสนเลือด เชื่อมโยงทั้งระบบ เปนกระจก
สะทอนผลของการจัดการลุม นํา้ ” เพื่อให
มีนํ้าในการใชประโยชนอยางเพียงพอ
มีคุณภาพที่ดี และมีชวงเวลาการไหล
ที่สมํ่าเสมอ นนํําไไปสู
นาคุ
ภาพ
ปสูกาารพั
รพัฒนา
าคุณภา
าพ
ชีวิตที่ดีของคนในลุ
คนในลุมนํ้า

“การจัดการลุมนนํ้า”
และ “การจัดการ นํ้า”
ตางกันอยางไร?
ตางกนอยางไร?
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การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน •

การจัดการลุุมนนํํ้า คืคอื การจั
การจัดกการการใช
ารการใชประโยชน
ระโยชนท ี่ดิน
ซึ่งพื้นที่รับนํ้าฝน ทัท้ังตอนบน
ตอนบน กลาง
กลาง ลลาง รวมถึ
รวมถึงการจั
การจัดการ
การ
องคประกอบของลุ
ระกอบของงลมุ นํน้าํ ทัท้งั ทรั
ทรพั ยากรชี
ยากรชวี ภาพ
ภาพ และกายภาพ
และกายภภาพ
การจัดการนํ
การนา้ํ คือ การบริ
กาารบรหิ ารปริ
ารปรมิ าณนํ
าณนํา้ หรือื นํา้ ตนทุทนุ
ที่มีอยูในหลายแหล
นหหลายแหลง ทัท้ังแม
แมนํ้า ลํลําหหวย หนองง คคลอง
ลอง บบึึง
ใใหห  เ หหมาะสมและเพี
ม าะะ ส ม แ ล ะ เ พี ย งงพอต
พ อ ต  อ คความต
ว า ม ต  อ งงการ
ก า ร เเชช  น ระบ
ระบบ
บบ
เเหมื
หมืองงฝาย
ฝาย ระ
ระบบชลประทาน
ะบบชลลปรระทาน
ดังนัน้ การจัดการนํา้ ลุม นํา้ ไมใชเพียงการจัดการนํา้
หากแตเปนการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมนํ้า
ทั้งหมด ที่มีอยยููอยยางงจํจํากััด ออยยางงมีมีปรระสิ
ะสิทธธิิภาาพพ ยยัั่งยยืืน แและ
ละ
ลลดความขั
ดความขัดแย
แยยง เเปปนกการจั
ารจัดกการและการพั
ารและการพัฒนนาทรั
าทรัพยยากร
ากร
แแหล
หลง นนําํ้ ดดินิ ปปา แและทรั
ละททรัพั ยยากรอื
ากรอนื่ ๆ เเพืพอื่ คความมั
วามมนั่ คงทางด
คงทางดา น
เศรษฐกิ
เศรรษฐกิจ สสัังคคมม แและความยั
ละความมยั่งยยืืนขของระบบนิ
องระบบนิเววศศ หหากการ
ากการ
จจััดกการนํ
ารนํ้าไไมมมีคววามเหมาะสมหรื
ามเหมาะสมหรือขขาดความรั
าดความรับผผิิดชชอบ
อบ ยยอม
สสงผล
ผลกระทบโดยตรงต
ลกระทบโดยตรงตอคคนและสิ
นและสิ่งแแวดล
วดลอมใ
มในพื
ในพื้นททีี่ลุมนนํํ้าไไดด
ททัั้งกกอใใหหเกกิิดปปญหหามลพิ
ามลพิษททางนํ
างนํ้า ทําใใหหนํ้าเเสีสีย แล
และทํ
ละทําลลาย
าย
สสััตววนํ้าซซึึ่งเเปปนแแหล
หลงออาหารสํ
าหารสําคคััญขของชุ
องชุมชชนน
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ชุดขอมูลที่สําคัญที่ใชในการจัดการลุมนํ้า
ดานกายภาพ

• กายภาพ/ขอบเขตลุม นํา้ เครือ่ งมือ google earth GIS และแผนทีส่ ามมิติ
• รูปแบบการใชประโยชนทดี่ นิ ทีอ่ ยูอ าศัย แหลงนํา้ ปาไม พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
โดยทําภาพตัดขวางการใชประโยชนทดี่ นิ ของชุมชนจากแผนทีก่ ารใชทดี่ นิ
และทําการสํารวจขอมูลภาคสนามของแตละการใชประโยชน ในแตละ
องคประกอบที่สัมพันธกัน

ดานชีวภาพ

• ทรัพยากรปาไม เครือ่ งมือ ทีต่ งั้ ปา ตอบทบาทการเปนตนนํา้ (แผนทีภ่ าพ
รวม) การจัดทําแผนทีป่ า (ไดขอ มูลพืน้ ทีป่ า ) วางแปลงสุม ตัวอยางสํารวจ
• ทรัพยากรนํ้า เครื่องมือ ปริมาณ (เก็บขอมูลที่จุดนํ้าออก) ชวงเวลาการ
ไหล (ปริมาณนํ้าไหลในรอบป) ปฏิทินปริมาณนํ้ารายเดือนในรอบป
คุณภาพ: ชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพนํ้า
• ทรัพยากรดิน เครื่องมือ ปฏิทินการใชที่ดินในรอบป ภาพตัดขวางชั้นดิน
เก็บตัวอยางดินสงวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี

ดานเศรษฐกิจ

• อาชีพ รายไดของชุมชน

ดานสังคม

• ผูม สี ว นไดสว นเสียในการใชประโยชนทดี่ นิ ในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ โดยใชเครือ่ งมือ
การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
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เรามาดูตัวอยาง

การจัดการลุมนํ้าอิง

02
การจัดการลุมนํ้าอิง
2.1 ลุมนํ้าอิง อัตลักษณนิเวศปาชุมนํ้า
หนึ่งเดียวในประเทศไทย คือแหลงปาชุมนํ้า
ที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
หรือในภาคเหนือ
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การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน •

แมนํ้าอิงเปนแมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขง มีตนกําเนิดมาจากดอยหลวง
ในจังหวัดพะเยา มีลําหวยสายหลัก 12 สาย จากเทือกเขาดอยหลวงไหลสู
กวานพะเยา และไหลออกจากประตูนํ้ากวานสูแมนํ้าอิง ไหลยอนขึ้นทาง
ทิศเหนือลงสูแมนํ้าโขงที่บานปากอิงใต อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รวมระยะทาง 250 กิโลเมตร
ลุม นํา้ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 7,327.69 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดพะเยาและเชียงราย ประกอบดวย พื้นที่
ลุม นํา้ อิงตอนบน ลุม นํา้ อิงตอนกลาง ลุม นํา้ อิงตอนลาง ลุม นํา้ พุง และลุม นํา้
แมลาว

ลุมนํ้าอิงตอนบน

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 891.35 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ
12.16 ของพืน้ ทีล่ มุ นํา้ ทัง้ หมดทีไ่ หลลงสูแ มนาํ้ อิง แหลงนํา้ ทีเ่ ปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ทีม่ คี วามสําคัญในระดับนานาชาติ Ramsar site มี 2 แหง ไดแก กวานพะเยา
และหนองเล็งทราย
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• กวานพะเยา เปนแหลงนํา้ จืดขนาดใหญทสี่ ดุ ในภาคเหนือตอนบน
ตั้งอยูที่ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยปลายดานใต
ของแนวภูเขาดอยหวยนํ้าขาวและแนวภูเขาดอยสันกลางเปน
แหลงรับนํา้ จากแมนาํ้ และลําหวยโดยรอบ ดานทิศตะวันออกของ
กวานพะเยาเปนที่ตั้งของชุมชน สวนดานทิศตะวันตกเปนที่ราบ
กวางซึ่งมีความลาดเทจากภูเขาลงสูกวาน
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การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน •

• หนองเล็งทราย เปนแหลงนํา้ ธรรมชาติ ในอดีตเคยมีทางเชือ่ มตอ
กับหนองฮางซึ่งอยูในเขตอําเภอพาน ปจจุบันทางนํ้าตื้นเขินเปน
สวนใหญ บริเวณตอนใตของหนองมีฝายนํา้ ลน โดยนํา้ ทีล่ น จะไหล
ลงสูแมนํ้าอิงและไหลลงสูกวานพะเยา

17

• การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน

ลุมนํ้าอิงตอนกลาง

มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 2,188.55 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 29.87 ของพื้นที่ลุมนํ้า
ทั้งหมดที่ไหลลงสูแมนํ้าอิง และมีลุมนํ้าสาขาที่
สําคัญ 2 สาย ไดแก
ลุมนํ้าพุง
แมนาํ้ พุงเปนลํานํา้ สาขาของแมนาํ้ อิงซึง่ เปน
ลํานํา้ สายหลัก มีความยาวของลํานํา้ พุงประมาณ
100 กิโลเมตร มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 1,204.74
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 16.44 ของพื้นที่
ลุมนํ้าทั้งหมดที่ไหลลงสูแมนํ้าอิง
ลุมนํ้าแมลาว
มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 1,341.42 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.31 ของพื้นที่ลุมนํ้า
ทั้งหมดที่ไหลลงสูแมนํ้าอิง ความยาวของลํานํ้า
แมลาวประมาณ 97 กิโลเมตร

ลุมนํ้าอิงตอนลาง
มีพื้นที่ปาชุมนํ้าที่มีลักษณะพิเศษที่ใหญที่สุดในประเทศไทย

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,701.63 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ
23.22 ของพื้นที่ลุมนํ้าทั้งหมดที่ไหลลงสูแมนํ้าอิง ครอบคลุมพื้นที่แมนํ้าอิง
ตั้งแตจุดบรรจบแมนํ้าลาวจนถึงจุดบรรจบแมนํ้าโขง ความยาวลํานํ้าอิง
ในชวงนี้ประมาณ 133 กิโลเมตร พื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนลางมีลักษณะทาง
กายภาพที่สําคัญคือ มีขนาดกวางประมาณ 150-200 เมตร และลึกกวา
ตอนกลาง ทําใหมีปริมาณนํ้ามาก ในฤดูนํ้าหลากจะไดรับนํ้าจากแมนํ้าโขง
ที่หนุนขึ้น ทําใหปลาจากแมนํ้าโขงขึ้นมาวางไขในเขตแมนํ้าอิงตอนปลาย
ประกอบกับการมีคุงนํ้าที่คดโคงตามกายภาพแมนํ้าตอนปลาย มีพื้นที่
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ชุมนํ้าและปาชุมนํ้าริมฝง1 17 พื้นที่ เนื้อที่รวมกวา 8,500 ไร มีวังปลา
และหนองนํ้าที่นํ้าทวมถึงเปนจํานวนมาก สงผลใหมีปริมาณและชนิดของ
พันธุปลามากกวาลุมนํ้าอิงตอนตนและตอนกลาง

1

พืน้ ทีช่ มุ นํา้ คือ ลักษณะทางภูมปิ ระเทศทีม่ รี ปู แบบเปนพืน้ ทีล่ มุ
พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉํ่านํ้า มีนํ้าทวม มีนํ้าขัง
พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงนํ้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
ที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีนํ้าขังหรือทวมอยูถาวรและชั่วครั้ง
ชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงนํ้านิ่งและนํ้าทั้งที่เปนนํ้าจืด นํ้ากรอย
และนํ้าเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล และพื้นที่ของทะเล
ในบริเวณซึ่งเมื่อนํ้าลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดับนํ้าไมเกิน
6 เมตร
ปาชุม นํา้ ริมฝง อิง คือ ปาชุม นํา้ ริมนํา้ อิงเปนพืน้ ทีป่ า ประเภทหนึง่
ทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากการขึน้ ลงของระดับนํา้ อิงและนํา้ โขง ในชวง
ปกติมีสภาพพื้นที่คลายปาทั่วไป พอถึงฤดูนํ้าหลากมีสภาพ
นํ้าขังเปนเวลาแรมเดือนกลายเปนพื้นที่ปาชุมนํ้าตามฤดูกาล
(Seasonally flooded wetland forest)
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2.2 แนวคิดในการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน
แนวคิดสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดการขับเคลือ่ นการจัดการลุม นํา้ อิงและกลไก
การทํางานของเครือขายชุมชนลุมนํ้าอิง
เมื่อเกิดวิกฤตสิ่งแวดลอมทางดานดิน นํ้า ปา ชุมชนในลุมนํ้าอิง
ไดเกิดความตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาวที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเกิดการขับเคลือ่ นของชุมชนและเครือขายในพืน้ ที่
เพื่อเขามามีสวนรวมในการจัดการปญหาในลุมนํ้าอิง ตลอดระยะเวลากวา
30 ป
ใน พ.ศ.2554 เครือขายชุมชนในลุม นํา้ อิงไดกอ ตัง้ เปนสภาประชาชน
ลุมนํ้า อันมีจุดหมายที่จะอนุรักษ ฟนฟู แกไขปญหาวิกฤตลุมนํ้าอิง เพื่อให
เห็นภาพรวมรวมกันทัง้ ลุม นํา้ การกอเกิดสภาประชาชนลุม นํา้ อิงจึงเปนการ
ยกระดับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติขององคกรชาวบานที่มีสวนรวมและมีบทบาท
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองในลุม นํา้ อิง การยกระดับ
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง
จากองคกรชุมชนมาเปนเครือขายองคกรชุมชน และพัฒนาการมาเปน
สภาประชาชนลุมนํ้า การสรางพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงบนฐานวิถีชีวิต นิเวศวัฒนธรรม และการมี
สวนรวมของคนในชุมชน ผานกลไกการทํางานในแบบคณะกรรมการทีม่ าจาก
ชาวบาน ทีผ่ า นมาสภาประชาชนลุม นํา้ อิงมีการทํากิจกรรมการประชุมหารือ
เพื่อกอตั้งสภาประชาชน การประชุมเพื่อกําหนดโครงสรางและกลไกของ
สภาประชาชน การจัดกิจกรรม “ธรรมยาตรา นิเวศภาวนา: รักษกวานพะเยาแมนํ้าอิง” ในเดือนกุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา เพื่อเปดตัวสภาประชาชน
ลุมนํ้าอิงใหเปนที่รับรูของสาธารณะมากยิ่งขึ้น (สหัทยา วิเศษ, 2560)
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หลักการในการขับเคลื่อนสภาประชาชนผาน 4 แนวคิดหลัก
(4) การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลรวม
ที่ใชรวมกันทุกภาคสวน
(3) ความเปนลุมนํ้า
ไมแบงเขตการปกครอง
โดยรัฐ

(2) มองภาพรวม
การจัดการนิเวศ
เชิงวัฒนธรรม
(1) สรางกระบวนการ
มีสวนรวมจาก
ขางลาง ใหมีสวนรวม
คิดวางแผน
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กลาวไดวา สภาประชาชนลุม นํา้ อิงประกอบขึน้ จาก เครือขายวังปลา
เครือขายพระ เครือขายประชาสังคม เครือขายผูหญิง นักวิชาการ มีกลยุทธ
ในการทํางาน 2 ดาน
ดานที่หนึ่ง เปนเวทีที่สรางพื้นที่การเรียนรู เวทีสาธารณะ เวที
แลกเปลี่ยน เปนกลไกการจัดการในเรื่องการจัดการลุมนํ้ารวมกัน การใช
ทรัพยากร ธรรมยาตรา อนุรกั ษ ใชกระบวนการวิจยั อยางมีสว นรวม การสราง
พื้นที่เรียนรูในการจัดการลุมนํ้า การสื่อสารสาธารณะ การผลักดันนโยบาย
ขอบัญญัติ พ.ร.บ.นํ้า ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้า
ดานที่สอง สภาประชาชนพยายามผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนเรื่อง
กฎหมายทองถิ่น เรื่องกลไกภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในเครือขาย
ทีห่ ลากหลาย เรือ่ งของการใชขอ มูลรวมกัน สภาประชาชนเปนแกนกลางทีใ่ ห
ทุกคนใชขอมูลรวมกันในการตัดสินใจในการกําหนดการจัดการทรัพยากร

พัฒนาการของพื้นที่ลุมนํ้าอิงแบงออกเปน 3 ยุค ไดแก

ยุคการตอสู ยอนกลับไปจุดเริม่ ตน
เมื่อ พ.ศ.2537 เกิดปญหาวิกฤติภัยแลง
ชาวบานตืน่ ตัววาทําไมถึงแลง นักวิชาการ
มาชวยไขขอสงสัยวาเกิดจากการตัดไม
ทําลายปา จึงไดเกิดการจัดตั้งชมรมปา
ตนนํ้ากวานพะเยา รณรงคใหชาวบาน
ฟ  น ฟู ป  า 3 ป ไ ด ผ ลดี ฝนตกต อ งตาม
ฤดูกาล ปาตนนํ้าที่ไหลลงกวาน ลงแมนํ้า
อิงไปสูแ มนาํ้ นอยใหญ ไหลเชือ่ มลงนํา้ โขง
กลาวไดวา เปนยุคของการตอสูเรื่องปา เรื่องปลา เนนการวิเคราะหปญหา
เริ่มเขามามีสวนรวม เกิดกลุมชมรม เกิดความรูในคนทํางาน ทําใหเห็น
รูปธรรมในพื้นที่ เปลี่ยนความคิดของคนในสังคมวาเปนผูดูแลปา การตอสู
ตอรองเขมขน
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ยุคการตอรอง พ.ศ.2554 เกิดสภา
ประชาชน มีการตั้งคณะกรรมการสภา
ประชาชน ชวยกันแกไขปญหาเรือ่ งคนและ
นํา้ เกิดการขยายเครือขาย สรางเครือขาย
อิ ง โขง ทั้ ง บน กลาง ล า ง เกิ ด ความ
รวมมือของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อบต./เทศบาล)
สรางกลไกตอรอง สภาประชาชนกอรูป
หาประเด็นรวมในการทํางาน เชื่อมรอย
เครือขายตนนํา้ กลางนํา้ ปลายนํา้ สรางเครือขาย ขยายพืน้ ที่ สรางประเด็น
รวม เชื่อมรอยเครือขาย หายุทธศาสตรรวม ทั้งกลุมพระสงฆ เครือขายปา
กลุมแมหญิง กลุมเขตอนุรักษวังปลา องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ
สถาบันระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา กอรูปเปนกระบวนการสราง
ความเขมแข็ง และกลไกทองถิ่น
ยุคการปรับตัว กลาวคือ ยุค
ป จ จุ บั น พ.ศ.2560 มี ก ารปรั บ ตั ว
เห็นวาตองเปลี่ยนแปลง ทําใหยั่งยืน
ไดผลลัพธเชิงรูปธรรมชัดเจน ตองการ
เห็นการขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย ใชการเปด
พื้นที่ระดับจังหวัด ใชแผนการจัดการ
ทรั พ ยากรระดั บ ชุ ม ชน ใช ห ลั ก สู ต ร
การศึ ก ษา ทุ น ความรู  วั ฒ นธรรม
ภูมิปญญา เศรษฐกิจชุมชน บทบาท
ผูหญิง/แกนนํา ภูมิปญญา การศึกษา นโยบาย กฎหมายทองถิ่นจังหวัด
แผนงานการจัดการทรัพยากร ขอบัญญัติทองถิ่น เขตอนุรักษพันธุปลา
ทองถิ่น หลักสูตรการศึกษา ความรูทองถิ่น ทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ในการปรับตัวเชื่อมตอกับบริบทภายนอก
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สถานการณ ความสําคัญ
และประเด็นทาทายในการจัดการลุมนํ้าอิง

ปจจุบันลุมนํ้าอิงเปนหนึ่งในพื้นที่ที่เชื่อมตตอ
ด า นการอนุ รั ก ษ (Conservation Corridor) ที่ มี
ความเสี่ยงตอการคุกคามมากที่สุดแหงหนึ่งในอินโด-เบอรมา ฮอตสปอต
(Indo-Burma Hotspot) ซึ่ ง เป น แหล ง เพาะพั น ธุ  ที่ สํ า คั ญ ของสั ต ว นํ้ า
หลากหลายสายพันธุที่อพยพมาจากแมนํ้าโขงในแตละป ในขณะเดียวกัน
ที่ตั้งซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรของพื้นที่ ทําใหมีการพัฒนาเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ในลุมนํ้าอิง และมีการลงทุนมากมายเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ซึ่งสงผลเสีย
ตอความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และการดํารงชีวิตของผูคน
ทองถิ่น ในรอบ 30 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน ลุมนํ้าอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง
เชน คุณภาพนํ้าในกวานพะเยาเสื่อมลง การบุกรุกพื้นที่สาธารณะรอบ
กวานพะเยาจากกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและผูประกอบการ การลด
จํานวนลงของชนิดพันธุปลาทองถิ่นในกวานพะเยา การเพิ่มพื้นที่ปลูกขาว
นาปรัง ปญหาการบริหารจัดการนํา้ ลุม นํา้ อิงตอนกลาง พืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ ลดลง
จากการเรงปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของผูซื้อ และ
การเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของระดับนํา้ โขงบริเวณปากแมนาํ้ อิง พันธุป ลา
ในแมนํ้าอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิดใกลสูญพันธุ ซึ่งการลดลง
ดังกลาวสงผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน (สหัทยา วิเศษ, 2560)
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การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน •

โดยแบงภาพรวมสถานการณดังนี้

ประเด็นการบริหารจัดการนํ้า
• หลังการสรางฝายกัน้ ลํานํา้ อิง จํานวน 18 แหง ทําใหปลาจากแมนาํ้
โขงไมสามารถขึ้นมาวางไข เชน บริเวณตนนํ้าและกวานพะเยาได
รวมทั้งการบริหารจัดการที่ขาดการมีสวนรวมกับชุมชน
• แหลงนํ้าตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นอยางหนาแนน และคุณภาพของนํ้า
จากสารเคมีทางการเกษตร นํา้ เสีย เชน จากครัวเรือนและเขตเมือง
ทําใหปลาและสัตวนํ้าไมสามารถดํารงชีวิตและขยายพันธุได
• คุณภาพนํ้าในกวานพะเยาและในแมนํ้าอิงตลอดทั้งสายเสื่อมลง
จากการระบายนํ้าเสียจากเมือง และพื้นที่เกษตร
• การบุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณะรอบกวานพะเยาจากกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน และผูประกอบการรานคา รานอาหาร
• ปญหาการบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้าอิง เปนการบริหารจัดการ
ที่แยกสวน ดวยระบบราชการมีหลายหนวยงาน กระทรวง ทบวง
กรมกอง ในการจัดการลุม นํา้ เชน ชลประทาน ประมง กรมเจาทา
ทศจ.สํานักงานสิ่งแวดลอม กรมปาไม กรมอุทยานฯ มีการ
บริหารจัดการแบบแยกสวน แบงฐานทรัพยากรออกเปนประเภท
แลวแยกจัดการตามบทบาทภาระหนาที่ ทําใหไมมีการเชื่อมโยง
การทํางาน ทําใหเกิดความขัดแยงและความซํา้ ซอนของกระบวนการ
ทัง้ การพัฒนาและแกไขปญหา ขาดกลไกในการจัดการรวมอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหยังมีความขัดแยงของเกษตรกร และชุมชน
กับหนวยงานภาครัฐ ในการใชนํ้าเพื่อการเกษตร
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ปญหาดานการลดลงของชนิดพันธุ
• การทําประมงทีม่ กี ารใชเครือ่ งมือจับปลาทีผ่ ดิ กฎหมาย เชน ระเบิด
ปลา ช็อตปลา โพงพาง อวนลากทับตลิง่ ทําใหพนั ธุป ลาลดลงและ
บางชนิดสูญพันธุ
• การลดจํานวนลง และการสูญพันธุของชนิดพันธุปลาทองถิ่น
ในกวานพะเยา และแมนาํ้ อิง ทัง้ จากผลกระทบจากการทําประมง
ผิดกฎหมาย และจากการสรางประตูนํ้ากั้นแมนํ้า
ปญหาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ
• พืน้ ทีข่ องปาชุม นํา้ ริมนํา้ อิงเสีย่ งตอการถูกนําไปตอบสนองนโยบาย
เศรษฐกิจพิเศษของรัฐ และเปนพื้นที่พัฒนาของอุตสาหกรรม
รวมทัง้ มีการบุกรุกแปรสภาพ ทําใหพนื้ ทีล่ ดลงอยางนาเปนหวง
• การเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของระดับนํา้ โขงบริเวณปากแมนาํ้ อิง
ที่มีความสัมพันธกับการระบายนํ้าจากเขื่อนในลุมนํ้าโขงตอนบน
ในประเทศจีน และผลกระทบจากการระเบิดแกงแมนํ้าโขง
• การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาในลุมนํ้าอิงที่มีความสัมพันธกับ
นโยบายการพัฒนาแหลงนํ้าของรัฐบาล และการขยายตัวของ
กลุ  ม ประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ  ม นํ้ า โขง และสี่ เ หลี่ ย มเศรษฐกิ จ
เชน โครงการขุดลอกกวานพะเยา แมนํ้าอิง และหนองเล็งทราย
เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญในพืน้ ทีส่ ง ผลตอคุณภาพแมนาํ้
และวิถีชุมชน
• นโยบายการเพิม่ พืน้ ทีป่ า ของกรมอุทยาน พืน้ ทีป่ า ในลุม นํา้ อิงมีการ
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อประกาศเปนอุทยานแหงชาติ ซึ่งสงผลกระทบ
ตอชุมชนในพื้นที่ที่มีการพึ่งพิงทรัพยากรจากปา
• การขุดลอกแมนาํ้ อิง เปลีย่ นแมนาํ้ เปนคลองสงนํา้ ซึง่ ไดดาํ เนินการ
ไปแลวในพื้นที่ตอนกลางและตอนปลาย แตขาดความรูเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ ทําใหเกิดผลกระทบกับพื้นที่ริมฝงและระบบนิเวศ
แมนํ้า
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การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน •

• การมีสวนรวมของคนในชุมชนในการตัดสินใจ ชุมชนทองถิ่น
ในลุมนํ้ายังขาดการมีสวนรวมในการปกปกดูแลฐานทรัพยากร
ของตัวเองอยางจริงจัง ที่ผานมาจึงเปนการจัดการผานนโยบาย
ของแตละหนวยงาน ผานองคกรทองถิ่นและเอกชนตางๆ ชุมชน
ขาดสํานึกรวมในการกําหนดแผนงานและการแกปญ
 หาของตัวเอง
เปนเพียงผูรับผลกระทบ
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03
กระบวนการจัดการลุ
การรลมุ นํน้าํ อิองิ

แบบบูรณาการ

ก
ารจัดการลุมนํ้าอิงใหเกิดความยั่งยืน ชุมชนคือ
ฐานสําคัญในการสรางกลไกความรวมมือ เชือ่ มโยงเครือขาย

ดังนั้นกระบวนการในการจัดการลุมนํ้า จึงเปนการคํานึงถึง
การใชประโยชน อนุรกั ษฟน ฟูและการดูแลจัดการระบบนิเวศ
ลุมนํ้า ภายใตการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่สงผลกระทบกับ
ชุมชน เพราะชุมชนคํานึงถึงประโยชนทางตรงทีไ่ ดจากลุม นํา้
เพราะคือแหลงความมั่นคงของวิถีชีวิตชุมชน การจัดการ
ลุมนํ้าคือการแกไขปญหาโดยการจัดการความสัมพันธของ
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ที่ ห ลากหลาย ที่ ส  ง ผลต อ คุ ณ ภาพ
ระบบนิเวศและวิถีวัฒนธรรมชุมชนในลุมนํ้าอิงนั่นเอง
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การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน •

กลไกเชิงสถาบันในการจัดการลุมนํ้าอิง
• การจัดการรูปธรรม
พื้นที่ในระดับชุมชน
การจัดการปาชุมชน
ตนนํ้า กลางนํ้า
ปลายนํ้า การจัดการ
เขตอนุรักษพันธุปลา
การจัดการแหลงนํ้า
การจัดการปาชุมนํ้าฯ
• กลไกการจัดการระดับ
ชุมชน ในรูปแบบ
คณะกรรมการชุมชน
กลุมอนุรักษ และ
กลุมตางๆ
• แผนการจัดการลุมนํ้า
ระดับชุมชน ระดับ
ทองถิ่น เพื่อเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร
ระดับเครือขาย
สภาประชาชน
ลุมนํ้าอิง
• พัฒนาแหลงเรียนรู
ตนแบบ โฮงเฮียนแมนาํ้

ชุมชนในลุมนํ้าอิง

สภาประชาชนลุมนํ้าอิง

• เชือ่ มโยงเครือขายตนนํา้
กลางนํ้า ปลายนํ้า
• ผลักดันนโยบายและ
ขอเสนอในการจัดการ
ลุมนํ้าอิง
• พัฒนายุทธศาสตร
การจัดการลุมนํ้าอิง
แบบบูรณาการและ
ธรรมนูญกวานพะเยา
• เวทีการติดตาม
สถานการณ
แลกเปลี่ยนและ
สะทอนปญหา และ
รวมกันหาทางออก
• หนุนเสริมกิจกรรม
การอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรในลุมนํ้า
บวชปา สืบชะตาแมนาํ้
ปลูกปา การเกษตร
ยั่งยืนตามวิถี
วัฒนธรรมลุมนํ้า
• กลไกความรวมมือกับ
หนวยงานภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
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• สนับสนุนดานการวิจัย
ชุมชน สํารวจ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ประเมินสิ่งแวดลอม
องคความรูชุมชน
• การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและเครือขาย
สภาประชาชนในการ
จัดการลุมนํ้าอิง
• พัฒนาระบบฐาน
ขอมูลสนับสนุนชุมชน
ในการวางแผนการ
จัดการลุมนํ้า และการ
ตัดสินใจในการจัดการ
• สนับสนุนขอมูลเชิง
วิชาการในการอธิบาย
องคความรูทองถิ่น
• สรางกลไกความรวม
มือระดับนโยบายใน
การมีสวนรวมในการ
จัดการระดับจังหวัด
และระดับชาติ
องคกรภาคประชาสังคม
วิชาการและ
หนวยงานภาครัฐ

• การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน

กระบวนการในการจัดการลุมนํ้าอิง
ในระดับชุมชนและเครือขาย
การวิเคราะหสถานการณ ปญหา และประเด็นรวม
การวิเคราะหบทบาทผูมีสวนไดเสีย (stakeholder analysis)
การประเมินความตองการการพัฒนาศักยภาพของผูมีสวนไดเสียหลัก
(Capacity Development Needs Assessment: CDNA)
จัดทําแผนแมบทการจัดการลุม นํา้ แบบบูรณาการในระดับพืน้ ทีแ่ ละลุม นํา้
การหนุนเสริมในการดําเนินการและติดตามผลแบบมีสวนรวม
สงเสริมบทบาทผูนําและบทบาทผูหญิง เยาวชนมีสวนรวม
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในดานตางๆ

การพัฒนาศักยภาพ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการลุมนํ้า

การเชื่อมโยงเครือขาย
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของกลไกความรวมมือ
ในการจัดการลุมนํ้า

การพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
การจัดการความรู
และการสื่อสารสาธารณะ

สํารวจเก็บรวบรวมฐานขอมูลลุมนํ้าในทุกมิติ
สงเสริมการทําวิจัยชุมชนหรือวิจัยชาวบาน
ในดานการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า
จัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน แผนที่ลุมนํ้า
บูรณาการขอมูลแตละภาคสวน ใหเปนขอมูล
ชุดเดียวกัน
ถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน
ของชุมชนและเผยแพรสื่อสารสาธารณะ
พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนพื้นที่ในการเผยแพร
องคความรูอยางเปนรูปธรรมและสงเสริม
ในการแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน

การรวมกลุมของชุมชนในระดับพื้นที่และ
เชื่อมโยงเครือขาย ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า
เชื่อมโยงกับคณะกรรมการในระดับตางๆ
ทั้งระดับภูมิภาค จังหวัด
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันการจัดตั้งกลไก
ในการประสานงานของภาคีเครือขายในระดับ
ลุมนํ้า เชน สภาประชาชนลุมนํ้า
การสรางความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการพัฒนาขอบัญญัติ
และนโยบายทองถิ่นในการจัดการลุมนํ้า
การพัฒนาแผนแมบทหรือยุทธศาสตร
การจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน
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04
ความยั่งยืนจากการจัดการ

ลุมนํ้าอิงแบบมีสวนรวม
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•
•
•
•
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ปาชุมชน พื้นที่ชุมนํ้า ปาตนนํ้า อนุรักษฟนฟู
เขตอนุรักษพันธุปลาในแมนํ้าอิง 65 ชุมชน
ความมั่นคงดานอาหาร และสมุนไพร
ความเขมแข็งของชุมชน บทบาทแมหญิง เยาวชน คนชายขอบ
ศูนยเรียนรู โฮงเฮียนกวานพะเยา โฮงเฮียนแมนํ้าอิง

ระบบฐานขอมูล
ลุมนํ้ารวมกัน

• ระบบนิเวศลุมนํ้า พันธุปลา การจัดการปาชุมชน
การจัดการนํ้า เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชน
การทองเที่ยว การศึกษาทองถิ่น ระเบียบกติกา
ขอบัญญัติทองถิ่น ศูนยเรียนรู แหลงเรียนรู พื้นที่ตนแบบ
สภาประชาชนเปนแกนกลางที่ใหทุกคนใชขอมูลรวมกัน
ในการตัดสินใจในการกําหนดการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า

เชื่อมโยงเครือขาย
ชุมชนตนนํ้า กลางนํ้า
ปลายนํ้า และหนวยงาน
ภาคสวนตางๆ

รูปธรรม
ความยั่งยืน
ระดับชุมชน

สภาประชาชน
สูกลไกการจัดการ
ลุมนํ้าแบบมีสวนรวม

การแบงปนและใชขอมูล
รวมกันของภาคีภาคสวน
ทั้งภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ และ
หนวยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิงภาคประชาชน
คณะกรรมการพื้นที่ชุมนํ้าจังหวัด
คณะกรรมการบูรณาการแผนลุมนํ้า
เทศบัญญัติทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากร

ตน กลาง ปลายลุมนํ้าเดียวกัน
เสียงและอํานาจของชุมชนทองถิ่น
สูการตอรองเชิงนโยบาย
ในการจัดการทรัพยากรรวม
ความตระหนักและสํานึกในการดูแล
ฐานทรัพยากรเพื่อเปนมรดก
ใหคนรุนตอไป
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รูปธรรมความยั่งยืนจากการจัดการลุมนํ้าอิงแบบบูรณาการ
สรุปออกมาเปน 4 ดาน

ดานที่ 1 ความเขมแข็งขององคกรชุมชน เครือขาย และกลไก
สภาประชาชนลุมนํ้าอิง
ความเขมแข็งของสภาประชาชนลุมนํ้าอิง แบงเปน 3 ระดับ
(1) ระดับพื้นที่ ไดแก การพัฒนาผูนํา เชื่อมโยงเครือขายตนนํ้า
ปาตนนํา้ เครือขายเกษตรยัง่ ยืน กลางนํา้ เครือขายวังปลา ปลายนํา้ เครือขาย
ปาชุม นํา้ ใหมกี องทุนระดับพืน้ ที่ ใหพนื้ ทีส่ ามารถบริหาร หาทุนมาสนับสนุน
เครือขาย มีการขยายสมาชิกชุมชนใกลเคียงทีม่ แี นวคิดใกลกนั มีกระบวนการ
สนับสนุนขอมูล มีการรณรงคระดับพื้นที่ มีคณะทํางานระดับพื้นที่เชื่อมตอ
เครือขาย รณรงครว มกัน เชือ่ มโยงเศรษฐกิจชุมชน มีผลิตภัณฑทสี่ รางรายได
สนับสนุนกิจกรรมของเครือขาย แตละพื้นที่มีศูนยประสานงานของตัวเอง
มีระบบขอมูลรองรับใหเกิดการเรียนรูประสานงานชัดเจนขึ้น ใหแตละโซน
มีศูนยประสานของสภา
(2) ระดับเครือขาย ไดแก การประสานงานความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคสวนตางๆ พัฒนาผูประสานงาน ใครที่เชื่อมโยงกับภาครัฐได แตละคน
ไปทํางานรวมกับภาครัฐเพื่อผลักดันการทํางาน มีการรวบรวมขอมูลอยาง
เปนระบบ วังปลามีเทาไหร ปาชุมชนมีเทาไหร รวบรวมขอมูลใหเปนระบบ
ขยายเครือขายทั้งภายในและภายนอก มีบาน วัด โรงเรียน สาธารณสุข
อบต. เทศบาล มีกองทุนทํางานระดับเครือขายเพื่อหนุนเสริมการทํางาน
เครือขาย มีการระดมทุน
(3) ระดับกลไก/โครงสราง ตองมีกองทุนการดําเนินงาน มีระบบ
การบริหารจัดการกองทุน มีการจัดสวัสดิการใหคนทํางาน มีการแบงบทบาท
หนาทีใ่ หชดั เจนตามความถนัดของแตละคน ใครชอบดานไหนใหไปดานนัน้
ปรับงานโครงสรางสภาใหเหมาะสมกับคน สภามีคนหลากหลายเขามา
ทํางาน ปรับโครงสรางใหคลองตัวขึน้ มีชอ งทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การเคลื่ อ นงานของสภาต อ งมี ที่ ป รึ ก ษาด า นกฎหมายเพื่ อ ความรั ด กุ ม
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ปลอดภัย การพัฒนาคนรุน ใหม กลุม ผูห ญิงรุน ใหม เยาวชนใหมามีสว นรวม
ในสภามากขึ้น ใหมีบทบาทมากขึ้น ระบบฐานขอมูลของสภาตองชัดเจน
เพือ่ สนับสนุนการทํางาน ซึง่ กําลังจะมีเว็บไซตของสภา มีการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการ และสมาชิกเครือขาย
ดานที่ 2 การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวของกับกลไกความรวมมือในระดับ
ตางๆ ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ โดยมีการขับเคลื่อนประเด็นตางๆ ไดแก
การจัดการปาชุมนํ้า ขึ้นทะเบียนแรมซารไซต การจัดการนํ้าโดยชุมชน
ทีเ่ กีย่ วของกับ พ.ร.บ.นํา้ ซึง่ ชุมชนมีรปู ธรรม การจัดการปาชุมชน การจัดการ
สัตวนาํ้ การอนุรกั ษพนั ธุป ลาในแมนาํ้ อิง การเพาะพันธุ การผลักดันขอบัญญัติ
ทองถิ่น และการบูรณาการแผนองคกรทองถิ่นกับชุมชน การสรางสื่อของ
ชุมชนเอง การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากร จะใชทรัพยากร
อยางไรใหยงั่ ยืน อนุรกั ษแลวใหรายไดชาวบานอยูด มี สี ขุ การจัดการโลกรอน
การจัดการคารบอนเครดิต การสงเสริมเกษตรทางเลือกอินทรีย การจัดการ
ลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน การพัฒนาระบบฐานขอมูลลุมนํ้าที่ยอมรับทั่วไป และ
การพัฒนาโรงเรียนผูนําลุมนํ้า การพัฒนาและขับเคลื่อนขอเสนอนโยบาย
ธรรมนูญนํ้าอิงหรือยุทธศาสตรการจัดการนํ้าอิงอยางยั่งยืน
ดานที่ 3 การใชขอมูลรวม
การแบงปนและใชขอ มูลรวมกันของภาคีภาคสวนทัง้ ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการและหนวยงานภาครัฐ ทัง้ ขอมูลความรูใ นพืน้ ที่ ไดแก ระบบนิเวศ
ลุมนํ้า พันธุปลา การจัดการปาชุมชน การจัดการนํ้า เกษตรปลอดภัย
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน การท อ งเที่ ย ว การศึ ก ษาท อ งถิ่ น กติ ก า ข อ บั ญ ญั ติ
ศูนยเรียนรู แหลงเรียนรู พืน้ ทีต่ น แบบ บุญเรือง ขอมูลความรูเ พือ่ การจัดการ
การวิเคราะห การจัดทําขอมูล กระบวนการเรียนรู กระบวนการวิจัย
การจัดการเครือขาย การสรางกลไกทองถิ่นภาคประชาชน การสรางการมี
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สวนรวม การขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมาย การใชพื้นที่ปา การใชที่ดิน
รูปแบบการจัดการลุม นํา้ เชือ่ มโยงการเรียนรูข องเด็กเยาวชนและสถานศึกษา
ในลุมนํ้าอิง
ดานที่ 4 เกิดแนวทางในการจัดการปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
เกิดกลไกระดับลุมนํ้าในการสรางความรวมมือในการแกไขปญหา
ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะปญหาเรื่องนํ้าและอากาศ เนื่องจากการเกิดขึ้นของ
โรงงานขนาดใหญที่ทําใหเกิดมลพิษรอบดาน ทั้งปญหาสิ่งแวดลอมทางนํ้า
และทางอากาศ กลาวคือ มีโรงงานยางพาราใกลแหลงนํา้ อิง อยูเ หนือวังปลา
สารพิษจากโรงงานหากถูกปลอยสูแหลงนํ้า คุณภาพนํ้า พื้นที่อยูอาศัย
ของปลาหรื อ วั ง ปลาจะได รั บ ผลกระทบ และเกษตรกรที่ ทํ า นาทํ า สวน
รวมทั้งสวนกลวยจากจีน มีการใชนํ้าและสารเคมีอยางมากมายและรุนแรง
สงผลกระทบตอการใชนาํ้ ในฤดูแลง และเกิดมลพิษในนํา้ เกิดชุมชนใหมทเี่ ปน
แรงงานในโรงงาน เปนแรงงานจากประเทศเพื่อนบานที่อาจสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตชุมชน การเพิ่มขึ้นของคนตางถิ่น เสนทางการเดินนํ้าเปลี่ยน
ระบบนิเวศถูกทําลาย เกิดมลพิษกลิ่นเหม็นและสารพิษจากยางพารา และ
สารเคมีจากสวนกลวยหอมจีน เหลานี้คือปญหาทาทายที่จะตองใชกลไก
ความรวมมือในการแกไขปญหาลดความขัดแยงในพื้นที่
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05
รูปธรรมและองคความรู
ามรู

ในการจัดการลุมนํ้าอิง
อยางยั่งยืน
1. ปาตนนํ้า…แท็งกนํ้าธรรมชาติ
ของชุมชน

ปาตนนํ้า เปนพื้นที่ผลิตนํ้าที่
สําคัญ เปรียบเสมือนแท็งกนาํ้ ธรรมชาติ
ขนาดใหญที่หลอเลี้ยงชุมชนในลุมนํ้า
ปาไมเปนพื้นที่รับนํ้าฝน ชวยปองกัน
นํ้ า ฝนขณะตกไม ใ ห กั ด เซาะชะล า ง
หนาดิน ชวยรักษาความชุมชื้นและ
คอยดู ด ซั บ นํ้ า ซึ ม ในดิ น สะสมเป น
นํ้าใตดิน แลวคอยๆ ปลอยลงสูลําหวยอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา ทําให
ลําหวยมีนํ้าไหลตลอดทั้งป
การจัดการพืน้ ทีป่ า ตนนํา้ เปนการอนุรกั ษและฟน ฟูพนื้ ทีป่ า ใหคงสภาพ
ความอุดมสมบูรณ สามารถทําหนาทีใ่ นระบบนิเวศไดอยางสมดุล และยังคง
เปนแหลงผลิตนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เพือ่ ใหมนี าํ้ ใชตลอดทัง้ ป ควรมีการจัดการพืน้ ทีป่ า ตนนํา้ อยางไร?
1) สํารวจและประเมินสภาพพืน้ ทีว่ า ปายังอุดมสมบูรณและสามารถ
ทําหนาที่ในระบบนิเวศไดหรือไม
2) จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรปาไม ทั้งโครงสรางปา จํานวนชนิด
พันธุพืช พันธุสัตว คุณประโยชน มูลคา ความสามารถในการกักเก็บ
คารบอน เปนตน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการตอไป (ขอมูล “มูลคา
ของปา” สามารถจูงใจใหคนเห็นความสําคัญของปาไมผา นการประเมินดาน
เศรษฐศาสตร)
3) จัดทําขอบเขตพื้นที่ปาไมอยางมีสวนรวม โดยมีการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่ปาไมชัดเจนอยางมีสวนรวมระหวางคนในชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่ปาไม เพื่อกันพื้นที่ปาออกจากพื้นที่
ชุมชน ปองกันการบุกรุกพื้นที่
4) การขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ปาชุมชน เพื่อใหกฎหมายชวยคุมครอง
พื้นที่และชุมชนสามารถใชประโยชนจากปาที่สอดคลองตามวิถีชุมชน
5) การทําขอตกลงรวมภายในชุมชน ในการกําหนดพืน้ ทีป่ า ตามหนาที่
ระบบนิเวศและการใชสอยของคนในชุมชน เชน ชุมชนบานงามเมืองมีการ
กําหนดพื้นที่ออกเปน 3 โซน คือ โซนที่ 1 ปาตนนํ้า เปนพื้นที่อนุรักษไวเพื่อ
เปนแหลงผลิตนํ้า มีขอกําหนดและการควบคุมเขมงวด ไมมีการตัดตนไม
และการหาของปา โซนที่ 2 ปาชุมชน เปนพื้นที่ใหคนในชุมชนสามารถ
ใชประโยชนจากการหาของปาเปนแหลงอาหาร แตไมสามารถตัดไมได
โซนที่ 3 ปาใชสอย เปนพืน้ ทีใ่ หคนในชุมชนสามารถตัดไมไดแตตอ งขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการปาชุมชน
6) การตั้งคณะกรรมการปาชุมชน เพื่อเปนผูดําเนินการดูแลและ
จัดทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการปา
7) กําหนดกฎระเบียบขอบังคับและมีการประกาศใช เพือ่ การควบคุม
ดูแลปาชุมชน
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8) การฟนฟูสภาพปาใหกลับมาสมบูรณ โดยการปลูกปา หรือ
กันพื้นที่ปาไมใหมีการรบกวนจากมนุษยและไฟปา เพื่อใหปาฟนคืนสภาพ
ตามธรรมชาติ
9) การปองกันพื้นที่ปาไมใหถูกรบกวน โดยการเฝาระวังการตัดไม
และไฟปาอยางมีสวนรวมของคนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเจาหนาที่ปาไม
10) การลดการใชทรัพยากรจากปาทีม่ ากเกินไป นํามาซึง่ การเสียสมดุล
ของปา เชน ชุมชนบานหวยหมอลดการใชไผรวกจากปา หันมาปลูกไผใน
พื้นที่ชุมชน กลายเปนพืชเศรษฐกิจในชุมชน สวนไผที่อยูในปา คนในชุมชน
สามารถใชไดโดยขออนุมัติจากคณะกรรมการหมูบาน และสามารถใชใน
งานสวนรวม นอกจากนี้ชุมชนบานวังศิลามีการปลูกพืชอาหารของคน
และสัตวตามแนวกันชนของปาใหกลายเปนแหลงอาหาร ปองกันสัตวปา
ออกไปรบกวนพ
ออกไปรบกวนพืพชเเกษตรกรรมของคนในชุ
กษษตรกรรมของคนในชมชน และลดการรบกวนของคน
เเขขาไไปหาของป
ปหาของปา
ตัวอยางชุมชนในลุมนํ้าอิง
ที่มีการจัดการปาตนนํ้า ไดแก บาน
ตอมดง บานหวยหมอ บานวังศิลา
บานนํ้าแพร บานงามเมือง บาน
มวงชุม เปนตน

39

• การจัดการลุมน้ําอิงอยางมีสวนรวมและยั่งยืน

2. การจัดการแหลงนํ้า

ในพื้ น ที่ แ ต ล ะชุ ม ชนมี แ หล ง นํ้ า ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ลํ า ห ว ย หนอง
คลอง บึง แมนํ้า และนํ้าบาดาล เปนตน ซึ่งแหลงนํ้าเหลานี้ใชในการอุปโภค
บริโภค เกษตรกรรม และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหมีปริมาณนํ้าที่เพียงพอ
ตอความตองการในชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จึงมีการจัดการ
แหลงนํ้าดังนี้
กรณีศึกษาการจัดการแหลงนํ้าในชุมชนนํ้าแพร
ชุมชนบานนํ้าแพรเปนหมูบานขนาดใหญ ประกอบดวย 3 หมูบาน
ที่ใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ไดแก บานหมูที่ 4 หมูที่ 14 และหมูที่ 19
มีแหลงนํา้ ทีส่ าํ คัญ 3 แหลงคือ หวยนํา้ แพร หนองนํา้ 8 หนอง และแมนาํ้ อิง
หวยนํ้าแพร...สูประปาภูเขาที่หลอเลี้ยงชุมชน 3 หมูบาน
หวยนํ้าแพรไหลมาจากดอยยาว เปนลําหวยสายหลักที่คนในชุมชน
ใชในการอุปโภคบริโภค สมัยกอนทุกครัวเรือนตอทอนํ้าประปาโดยตรง
จากฝายกั้นนํ้า เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนมีการขยาย ทําใหปริมาณนํ้า
ไมเพียงพอตอคนในชุมชน ทัง้ 3 หมูบ า นจึงไดมกี ารจัดการรวมกัน โดยมีการ
จัดทําระบบประปาภูเขารวมกัน 3 ชุมชน ซึ่งแบงเปนระบบกักเก็บนํ้า ระบบ
จายนํ้าสูหมูบาน ระบบการสํารองนํ้าในหมูบาน และระบบการจายนํ้าเขาสู
ครัวเรือน ดังนี้
2.1 ระบบการกักเก็บนํา้ มีการดึงนํา้ จากหวยนํา้ แพรบริเวณฝายกัน้ นํา้
เพื่อมากักเก็บไวในบอพักนํ้า กอนแจกจายเขาสูแตละหมู จากระบบฝาย
จนถึงบอเก็บนํา้ รวม คณะกรรมการนํา้ ทัง้ สามหมูบ า นจะชวยกันดูแลรักษา
2.2 ระบบการจายนํ้า บอเก็บนํ้ารวม มีการตอทอเพื่อจายนํ้าเขาสู
แตละหมู โดยมีการวางทอที่ระดับเดียวกันและใชทอจายนํ้าขนาดเดียวกัน
เพือ่ ใหมกี ารจายนํา้ เขาสูแ ตละหมูใ นปริมาณทีเ่ ทากัน และปองกันความขัดแยง
ในการแยงชิงนํ้า
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2.3 ระบบการสํารองนํ้าในแตละหมู จะมีแท็งกกักเก็บนํ้าในชุมชน
กอนแจกจายเขาสูครัวเรือน ซึ่งแท็งกเก็บนํ้ามีขนาดใหญ และมีหลายแท็งก
เพื่อสามารถกับเก็บนํ้าไดเพียงพอตอความตองการของคนในชุมชน
2.4 ระบบการจายนํ้าเขาสูครัวเรือน มีการตอทอหลักกระจายใน
ชุมชน และมีการติดมิเตอรวัดนํ้า และมีการเก็บคานํ้าที่ใชตามหนวยของ
มิเตอร เพื่อเปนการควบคุมการใชนํ้า
2.5 มีการตั้งคณะกรรมการดูแลนํ้าจากตัวแทนหมูบาน เพื่อดูแล
จัดการระบบนํ้า
2.6 คานํ้าประปาที่ไดจากแตละครัวเรือนจะเขากองทุนหมูบาน
เพือ่ นําไปใชในการซอมบํารุงนํา้ ประปาและกิจกรรมในชุมชน รวมถึงสวัสดิการ
คณะกรรมการดูแลนํ้า
8 หนองนํ้า...สูภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจในชุมชน
หนองนํ้าเหลานี้เปนสมบัติสาธารณะของชุมชน ที่ชาวบานหาปลา
มาบริโภคในครัวเรือน และสูบนํา้ มาใชในการทํานา ในชวงแรก ตางคนตางใช
นํ้าในหนอง ทําใหพันธุปลาลดลง นํ้าในหนองแหง มีหญาขึ้นปกคลุม
ทํ า ให แ กนนํ า ชุ ม ชนต อ งหาวิ ธี ใ นการจั ด การโดยการขุ ด ลอกหนองและ
ถางหญา ซึ่งมีคาใชจายสูง ตอมาผูใหญบานทั้ง 3 หมูมาหารือถึงแนวทาง
ในการจัดการนํ้าในหนอง โดยกําหนดคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ดูแลหนอง การกําหนดกฎระเบียบการใชนํ้าสาธารณะ เชน แตละปหากคน
ในชุมชนตองการใชนํ้าจากหนองในการทํานาปรัง จะตองมีการประมูลนํ้า
และการประมูลปลาในหนองจะตองผานมติการประชุมหมูบาน
การประมูลนํา้ เพือ่ ทํานาปรัง ทีผ่ า นมา การใชนาํ้ ในหนองเพือ่ ทํานานัน้
ไดมีการประมูลนํ้าเกิดขึ้น โดยชวงการประมูลนํ้าอยูในชวงเดือนธันวาคม
ถึงเมษายน โดยเปดใหชุมชนที่ตองการใชนํ้าในการทํานาในหนาแลงหรือ
นาปรัง มาประมูลนํา้ ในหนอง เพือ่ สูบนํา้ ไปใชในนา และมีขอ ตกลงรวมกันวา
ผูท จี่ ะนํานํา้ ไปใชในการทํานานัน้ หามสูบนํา้ ไปจนหมด ใหเหลือนํา้ ในหนอง
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ไวที่ระดับ 0.5 หรือ 1 เมตร โดยวัดจากกนหนองตรงจุดที่ตื้นที่สุด เพื่อใหมี
นํ้าหลอเลี้ยงในหนอง จะทําใหมีปลาอยูในหนองและไมมีหญาขึ้น และ
สามารถสูบนํ้าไดจนถึงเดือนเมษายน ทําใหชุมชนไมตองขุดลอกหนองนํ้า
ทุกป ซึ่งชวยลดคาใชจายในสวนนี้ได หากใครที่ทําผิดขอตกลง ใชนํ้าเกิน
จากที่กําหนดไว จะตองชดใชเงินตามแตเห็นสมควร
การประมูลปลาในหนองนํา้ หนองบางแหงมีการเปดใหมกี ารจับปลา
โดยทําการขายบัตรจับปลาใหคนในชุมชน รายไดที่ไดจากการประมูลนํ้า
และปลา ไดนาํ เขาสูก องทุนหมูบ า นเพือ่ นําไปทํากิจกรรมในชุมชนหรือนําไป
พัฒนาหมูบานตอไป
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แมนํ้าอิง...แมนํ้าสายหลักในการทําเกษตรและประมงพื้นบาน
เพื่อใหชาวบานงามเมืองสามารถใชประโยชนจากนํ้าอิงอยางยั่งยืน
ชาวบานจึงมีมติรวมกันประกาศตั้งกฎระเบียบและเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า
บริเวณแมนํ้าอิง โดยไมใหมีการจับสัตวนํ้าในบริเวณนี้ เพื่อใหบริเวณนี้
เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าและขยายพันธุไปสูลํานํ้าอิง นอกจากนี้ในชวง
ฤดูแลง นํ้าอิงถูกนําไปใชในภาคเกษตรเปนจํานวนมาก คนในชุมชนมีการ
ปรึกษาหารือเรือ่ งการทําเกษตรและการจัดสรรนํา้ และจะตองมีการทําแผน
เสนอตอเทศบาล เพื่อใหมีการจัดระเบียบการใชนํ้ารวมกันระหวางตําบล

3. 64 วังสงวน…แหลงขยายพันธุปลาในลุมนํ้าอิง
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วังสงวนพันธุสัตวนํ้าหรือเขตอนุรักษพันธุปลา เปนการกําหนดพื้นที่
โดยคนในชุมชน ใหมีการอนุรักษพันธุสัตวนํ้า เพื่อใหเปนแหลงที่อยูอาศัย
พื้นที่ปลอดภัย และแหลงขยายพันธุของสัตวนํ้า โดยมีการกําหนดขอบเขต
กฎระเบียบในการควบคุมดูแลจากคนในชุมชน และมีการตั้งคณะกรรมการ
มาบริหารจัดการ ซึง่ ในลุม นํา้ อิงมีวงั สงวนอยางนอย 64 แหง ทัง้ ในแหลงนํา้
ระบบเปด เชน ลําหวย แมนํ้า โดยมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ใหแหลง
อนุรกั ษพนั ธุส ตั วนาํ้ ซึง่ ไมมกี ารทําสิง่ กีดขวางหรือกัน้ ทางเดินนํา้ ปลาสามารถ
วายนํา้ ไดอยางอิสระระหวางพืน้ ทีเ่ ขตอนุรกั ษและนอกพืน้ ทีเ่ ขตอนุรกั ษ และ
แหลงนํ้าระบบปด เชน หนอง บอ อางเก็บนํ้า เปนตน การจัดการวังสงวน
เปนภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรอันชาญฉลาดของคนทองถิ่น
ที่ผสมผสานองคความรูหลายดาน ทั้งเรื่องระบบนิเวศ สังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 เขตอนุรักษพันธุปลาแบบถาวร เปนการกําหนด
ขอบเขตพืน้ ทีใ่ หเปนแหลงอนุรกั ษพนั ธุส ตั วนาํ้ ถาวร หามใหมกี ารจับสัตวนาํ้
โดยเด็ดขาด เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงขยายพันธุปลาสูลํานํ้า
กอใหเกิดความสมบูรณของสัตวนํ้าในลุมนํ้าอิง ตัวอยางพื้นที่ไดแก บาน
เวียงใต
รูปแบบที่ 2 เขตอนุรักษพันธุปลาแบบกึ่งถาวรและกึ่งการเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ เปนการกําหนดพื้นที่ใหเปนเขตอนุรักษพันธุ โดยชวง
ระยะเวลาหนึง่ จะเปดใหมกี ารจับปลาได ซึง่ จะไมเปดพืน้ ทีท่ งั้ หมดใหจบั ปลา
จะมีการกําหนดพืน้ ทีป่ ลอดภัยใหปลา ไมใหมกี ารจับปลาในพืน้ ทีน่ ี้ การเปด
ใหมกี ารจับปลามีหลายรูปแบบ ทัง้ การขายบัตรจับปลาและการประมูลปลา
จากคนในชุมชนหรือคนนอกชุมชน เปนการสรางเศรษฐกิจในชุมชน เงินทีไ่ ด
นําไปใชเพื่อประโยชนสวนรวมของคนในชุมชน รอบของการเปดใหมีการ
จับปลาไดนั้นขึ้นอยูกับขอตกลงของคนในชุมชน ซึ่งมีระยะเวลา 2-5 ป
ตอครัง้ เพือ่ ใหระยะเวลาการเพาะพันธุป ลา ตัวอยางพืน้ ทีไ่ ดแก บานวังศิลา
บานปางมดแดง บานมวงชุม
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รูปแบบที่ 3 เขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาทีเ่ ปดพืน้ ทีเ่ พือ่ สรางเศรษฐกิจ
ชุมชน สวนใหญพบในชุมชนที่มีขอบเขตพื้นที่อนุรักษนอย ไมสามารถ
กันพืน้ ทีป่ ลอดภัยใหปลาได โดยมีการเปดใหจบั ปลาไดตลอดแนวเขตอนุรกั ษ
ซึ่งเปดเปนชวงระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงของคนในชุมชน ตัวอยาง
พื้นที่ไดแก บานปาบง
ในการเลือกพืน้ ทีใ่ นการทําเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลา ชุมชนใชองคความรู
ดานนิเวศแหลงที่อยูของปลา โดยเลือกพื้นที่ที่เปน “วังปลา” ซึ่งเปน
แหลงนํ้าลึกที่มีความชุกชุมของปลา สังเกตไดจากในชวงฤดูแลงปริมาณนํ้า
ในแมนํ้าลดลงจนบางบริเวณแหงขอด ทําใหนํ้าเหลืออยูเฉพาะในบริเวณ
นํ้าลึก และบริเวณแหงนี้จึงเปนแหลงพักพิงสุดทายของปลาในชวงฤดูแลง
เพื่อรอกระแสนํ้าใหม
ในการเพิ่มประชากรปลาในเขตอนุรักษ นอกจากทําการปลอยปลา
ในพื้นที่เขตอนุรักษแลว บางชุมชนมีองคความรูในการสรางบานใหปลา
เปนการชักจูงปลาจากดานนอกเขตอนุรักษใหเขามาอยูในพื้นที่ โดยมีการ
นํากิง่ ไม พุม ไมวางสุมไวในพืน้ ทีเ่ ขตอนุรกั ษใหเปนบานของปลา ยิง่ มีขนาดใหญ
จํานวนปลาที่เขามาอยูก็จะมีจํานวนมาก

4. กลไกตอบแทนคุณบริการทางระบบนิเวศโดยชุมชน

การตอบแทนคุณระบบนิเวศ คือ การใหผใู ชประโยชนจากธรรมชาติ
ตอง “จายคาชดเชย” หรือ “รางวัล” ใหกับผูไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง และผูที่มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรในลุม นํา้ อิงมีความอุดมสมบูรณมากดวยความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ชุมชนในลุม นํา้ พึง่ พิงทรัพยากรเหลานีม้ านาน รูจ กั ใชประโยชน
รูจักรักษา และรูจักตอบแทนคุณ
หลายชุมชนในลุมนํ้าอิงทําประมงพื้นบานมานาน จํานวนชนิดและ
ปริมาณของสัตวนํ้ามีผลตอการเปนอยูของชาวประมง เพื่อใหทรัพยากร
สัตวนํ้ามีอยูอยางยั่งยืน ชุมชนในลุมนํ้าอิงหลายชุมชนจัดทําเขตอนุรักษ
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พันธุสัตวนํ้าในพื้นที่ชุมชนของตัวเอง ทั้งในแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้า
ที่สรางขึ้น เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัย พื้นที่ปลอดภัย และแหลงขยายพันธุ
สัตวนาํ้ เปนการเพิม่ ประชากรปลาและสัตวนาํ้ ไปสูพ นื้ ทีอ่ นื่ และแหลงนํา้ อืน่
โดยมีการตั้งกฎระเบียบและการตั้งคณะกรรมการในการดูแล และเพื่อให
รูปแบบการอนุรักษสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ผูที่ไดประโยชน
จากการหาปลาในเขตอนุรักษตองมี “การจายคาตอบแทน” ใหกับชุมชน
ทีม่ กี ารอนุรกั ษรวมถึงบุคคลทีด่ าํ เนินการอนุรกั ษ ในรูปแบบกองทุนสนับสนุน
การดําเนินการอนุรกั ษและการพัฒนาชุมชน ซึง่ กองทุนนีไ้ ดมาจากการทีช่ มุ ชน
ทีอ่ นุรกั ษเปดเขตอนุรกั ษใหสามารถทําการจับปลาได โดยผูท ตี่ อ งการจับปลา
ในเขตอนุรกั ษตอ งมีการจายเงินเพือ่ เขาไปจับปลา ทัง้ ในรูปู แบบการขายบัตร
ารประมูลจับปลาในเขตอนุรักษ
จับปลา และการประมู
ตัวอยางชุชุมชนทีม่ กี ลไก
ตอบแทนคุณบริริการทางระบบ
นิเวศ เชน บานปางมดแดง
านปางมดแดง
บานวังศิลา บานมวงชุม
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หลายชุมชนในลุม นํา้ อิงมีการใชนาํ้ ประปาภูเขา เห็นความสําคัญของ
ปาตนนํ้า จึงมีการอนุรักษพื้นที่ปาใหสามารถทําหนาที่ในระบบนิเวศและ
สามารถผลิตนํา้ ใหอยางตอเนือ่ ง ดังนัน้ เพือ่ ใหมกี ารดําเนินการดานอนุรกั ษ
อยางตอเนื่อง จึงมีกลไกการตอบแทนคุณบริการระบบนิเวศ ดังนี้
ชุมชนบานนํ้าแพร มีการใชนํ้าอุปโภคและบริโภคจากลําหวยนํ้าแพร
ที่กําเนิดจากพื้นที่ปาบนดอยยาว ซึ่งชุมชนมีการอนุรักษปาตนนํ้าเพื่อให
สามารถผลิตนํา้ ไดทงั้ ป นํา้ ในลําหวยถูกจัดทําเปนระบบประปาภูเขาหลอเลีย้ ง
ชุมชนขนาดใหญ 3 ชุมชน ดวยปริมาณนํ้าที่มีอยางจํากัด ชุมชนจึงมีการ
บริหารจัดการนํา้ ใหเพียงพอตอความตองการของคนในชุมชน มีกฎระเบียบ
และจัดตัง้ คณะกรรมการนํา้ เปนกลไกในการควบคุมดูแล มีการติดตัง้ มิเตอร
และเก็บคาธรรมเนียมเพือ่ ควบคุมการใชนาํ้ ดังนัน้ ผูท ตี่ อ งการใชนาํ้ ตองจาย
คานํ้าประปาใหกับทางคณะกรรมการนํ้า เงินที่ไดจากการเก็บคานํ้าประปา
จะเขากองทุนหมูบาน ซึ่งจะนําไปใชในการดูแลรักษาระบบนํ้า สวัสดิการ
คณะกรรมการ กิจกรรมในชุมชนและกิจกรรมดานการอนุรักษ
ทั้งสองตัวอยางเปนกลไกการ
ตอบแทนคุณบริการทางระบบนิเวศ
ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยชุ ม ชน ผ า นวิ ถี ชี วิ ต
การพึง่ พิงทรัพยากร การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม การรู
คุณคา รูจ กั รักษา และรูจ กั การตอบแทน
คุณตอการบริการทางระบบนิเวศ เพือ่
ใหทรัพยากรทีม่ อี ยูส ามารถใชไดอยาง
ยั่งยืน
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5. การจัดการปาชุมนํ้า

ตลอดความยาวของสายนํา้ อิง มีพนื้ ทีช่ มุ นํา้ นอยใหญมากมาย ซึง่ เปน
พื้นที่ชุมนํ้าที่ไดถูกขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมนํ้าระดับนานาชาติ ไดแก กวาน
พะเยา และหนองเล็งทราย และพื้นที่ชุมนํ้าในระดับทองถิ่นกวา 400 แหง
ปาชุม นํา้ ริมนํา้ อิงในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิงตอนลางกวา 16 แหง เปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ แบบหนึง่
ตามนิยามความหมายของพื้นที่ชุมนํ้า โดยปาชุมนํ้าริมนํ้าอิงมีลักษณะเปน
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในชวงฤดูฝน เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีร่ าบลุม ริมแมนาํ้ อิง ในฤดูฝนนํา้
ในแมนํ้าอิงเออลนตลิ่งเขามาทวมขังในพื้นที่ปาริมนํ้า ทําใหมีสภาพปาชุม
นํา้ ในฤดูฝน (seasonally flooded forest) ซึง่ มีระบบนิเวศยอยทัง้ หนองนํา้ บึง
รองหวย กระจายในพืน้ ปา กลายเปนพืน้ ทีเ่ พาะพันธุป ลาแมนาํ้ อิงทีเ่ ชือ่ มโยง
แมนาํ้ โขง มีความสําคัญตอการเปนแหลงวางไข เพาะพันธุ และอนุบาลปลา
สัตวนาํ้ วัยออนตางๆ กอนทีจ่ ะกลับลงไปในแมนาํ้ อิงและแมนาํ้ โขงตอไป จาก
ระบบนิเวศทีม่ นี าํ้ ทวมขังในฤดูฝนและพืน้ ทีแ่ หงในชวงฤดูแลง ทําใหเกิดสังคม
พืชทีป่ รับตัวตอสภาพดังกลาว กลายเปนพืน้ ทีท่ มี่ เี อกลักษณทางนิเวศวิทยา
ทีผ่ สมผสานระหวางระบบนิเวศปาไมและระบบนิเวศแมนาํ้ ปาชุม นํา้ เหลานี้
ยังมีคุณคาความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเปนแหลงพืชอาหาร
พืชสมุนไพร ไมใชสอย และพื้นที่เลี้ยงสัตว เปนแหลงกักเก็บคารบอนผิวดิน
และแหลงผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีความสําคัญตอสัตวปา
เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา และเปนแหลงรองรับนกอพยพ
ปาชุมนํ้าบุญเรือง พื้นที่ 3,706 ไร ซึ่งเปนผืนปาชุมนํ้าที่ใหญที่สุด
ในลุมนํ้าอิง และใหญที่สุดในภาคเหนือ
การจัดการพื้นที่ปาชุมนํ้า มีการตั้งคณะกรรมการปาชุมชน เพื่อเปน
ผูด าํ เนินการดูแลและจัดทํากิจกรรมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการปา และ
กําหนดกฎระเบียบขอบังคับและมีการประกาศใช เพื่อการควบคุมดูแล
ทรัพยากรในปา สรางจิตสํานึกผานกระบวนการเรียนรูความสําคัญพื้นที่
ปาชุมนํ้า และพิธีกรรมการบวชปาสืบชะตาแมนํ้า
ตัวอยางพื้นที่ไดแก บานบุญเรือง บานงามเมือง บานมวงชุม
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6. แหลงเรียนรู พื้นที่รูปธรรมในลุมนํ้าอิง

หลายชุมชนในลุมนํ้าอิงมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
เปนระยะเวลานานบนฐานองคความรูแ ละวัฒนธรรม จึงควรมีการยกระดับ
เปนชุมชนตนแบบ เปนพื้นที่รูปธรรมที่เปนตัวอยางใหกับชุมชน
อนๆ
อื่นๆ หรอผู
หรือผูส นใจเขามาเรยนรู
นใจเขามาเรียนรู

แหลลง เรี
แหล
เรยี นนรูรูในลุ
นลมุ นนํ้าํ ออิงิ
คือออะไร?
ะไไร?

แหลงเรียนรูในลุมนํ้าอิง คืคือ สสถานที
ถานท่ีที่มีการรวบ
ารรวบรวมองค
บรวมองคคววามรู
ามรูภูมิปญญาา
ททองงถิถิ่นใในการจั
นการจัดกการทรั
ารททรัพยยากร
ากกร รรวมถึ
วมมถึงประวัติศาสตร
ธรรมของ
าสตรร ววิิถีวัฒนนธรรมของ
ชชุุมชชนท
นทองงถิถิ่น โโดยมี
ดยมีกาารถ
รถายยทอดองค
ทอดองคคคววามรู
ามรููเหหลลานนีี้ผานนผูผูรู สสืื่อกการเรี
ารเรียนรู
และกร
ระบวนนการเรียนนรูรู ให
นในนชุมชชนน ชชุุมชชนอื
นอื่นๆ แและผู
ละผูสนนใจได
ใจไดมาาเรี
เรียนรู
และกระบวนการเรี
ใหหกับคคนในชุ
รรวมถึ
วมถึงึ การ
การนํ
รนาํ องค
องคค ววามรู
ามรเู ขขา สสูหู ลักั สสูตู รรการเรี
การรเรียนนการสอนในสถาบั
การสอนในสถาบนั กการศึ
ารศึกษา
เพ
พื่อเเผยแพร
ผยแพรรรูปแบบท
การจัดกการทรั
ารรทรัพยยากรสู
ากรสูชุมชชนในลุ
นในลุมนนํํ้าออิิงอยาง
เพื
แบบทีที่ดีในนการจั
แแพร
พรหลาย เกิดกการอนุ
ารออนุรกั ษษแ ลละมี
ะมกี าารจั
รจดั กการทรั
ารทรรพ
ั ยยากรที
ากรทดี่ ใี นนหลายพื
หลายพ
พื้นททีี่ ทําให
ททรัรัพยา
ากรในลลมุ นํา้ อิงมีคณ
ุ ภภาพที
าพทดี่ ี มมีกี าร
ารใช
รใชป ระโยชน
ระโยชนแ ลละคงอยู
ะคงอยอู ยางยั
งยง่ั ยืยนื
ยากรในลุ
ตอนบน ลุลุมนํน้ําอิอิงตอนกลาง
ตอนกลาง และลุ
แลละลุมนํน้ําอิอิง
ลุมนํ้าอิงแบงพื้นทีท่ีเปน ลุลุมนํน้ําอิอิงตอนบน
ต อ นล า ง หลายชุ
หลล ายชุ ม ชนมี
ช นมี รู ป แบบที
แบบทท่ี ดี ใ นการจั
น ก า ร จั ด การทรั
ก า ร ท รั พ ยากรของตั
ย า ก ร ข อ ง ตั ว เอง
ตอนล
สามารถยกรระดดับเป
เปนพื
พ้นื ทีท่ีรูปธรรมในการเผยแพร
ธรรมในการเเผยแพรองค
งคความรู
วามมรู ทัท้ังการใช
การใช
สามารถยกระดั
ประโยชนท ดี่ นิ จัดกการป
ารปา จัดั กการนํ
ารนําํ้ จจัดั กการเขตอนุ
ารเขตอนรุ กั ษษว งั ปล
ปลา
ลา จจัดั กการป
ารปาชุม นํา้
ประโยชน
เเศรษฐกิ
ศรษฐกจิ ชุมชนและวิถวี ฒ
ั นนธรรมบนฐานทรั
ธรรมบนฐานทรพ
ั ยยากร
ากร รว
วมถงึ กการตอบแทนคุ
ารตอบแทนคุณ
รวมถึ
บบริริกาารทางระบบนิ
รทางงระบบนิเวศศ เพ
พื่อเปนตตนแแบบให
บบใหชุมชชนในลุ
นในลุมนนํํ้าอิงไดเขามาเรียนรู
เพื
แและนํ
ละนําไไปประยุ
ปประยุกต ใชในนการจั
การจจัดการ
รทรัพยยากรในชุ
ากรรในชุมชชนของตั
นของตตัวเอง
การทรั
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7. เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากร

ทรั พ ยากรในลุ  ม นํ้ า อิ ง มี ม ากมาย ชุ ม ชนมี วิ ถี ชี วิ ต สอดคล อ งกั บ
ทรัพยากรทีม่ อี ยู มีการพึง่ พิงและจัดการทรัพยากรของตัวเองมาเนิน่ นาน ทําให
คนในชุมชนเขาใจถึงตนทุนของฐานทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น การพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรของชุมชนตองอยูบ นพืน้ ฐานการมีสว นรวมของ
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะคนในชุมชนที่เปนเจาของทรัพยากร เพื่อใหคน
ในชุมชนมีสิทธิในการเขาถึงการใชประโยชนจากทรัพยากร มีการกระจาย
รายไดสูชุมชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม ลดชองวางของรายได เพิ่มอาชีพ
ของคนในชุมชน บนพื้นฐานการพัฒนาจากฐานทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน
ซึง่ เปนการเพิม่ มูลคาจากทรัพยากรทีม่ อี ยู ชวยลดตนทุนการผลิต และชุมชน
สามารถเขาถึงและจัดการไดงา ยโดยตัวของชุมชนเอง เพือ่ ใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่รักษาสมดุลทั้งดานตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และความเปนธรรม
บานหวยหมอเปนชุมชนหนึ่งที่นาสนใจที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากร โดยมีการกระจายรายไดสคู นในชุมชน ไผรวกเปนไมทอ งถิน่
ที่กระจายตามปาในพื้นที่ของชุมชน และยังเปนไมเศรษฐกิจที่ตองการของ
ตลาดในการแปรรูปเปนเครื่องจักสาน การทําไมคํ้ายันในสวนผลไม และ
ไมหลักเลี้ยงหอยทะเล ทําใหไผรวกเปนที่ตองการของตลาดมาก และ
เพื่อปองกันไมใหมีการนําไมไผจากปาออกมาใชมากจนเกินสมดุลของปา
ทําใหคนในชุมชนออกกฎระเบียบในการควบคุมการใชไม และมีการนําไผ
รวกมาปลูกในพื้นที่ของตัวเอง กลายเปนสวนไผในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
สามารถจัดการไดโดยชุมชนทีเ่ ปนเจาของ เนือ่ งจากไผเปนไมทอ งถิน่ การดูแล
จัดการสวนไผไมยุงยากและใชตนทุนนอย และคนในชุมชนมีองคความรู
เกีย่ วกับไผทงั้ การดูแล การแปรรูป และการทําอาหาร ปจจุบนั มี 53 ครัวเรือน
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

3

2

1
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 นําไปทําดามไมกวาดดอกหญา ไมกวาดทางมะพราว
และเสาตุง
หนอไม นํามาทําอาหาร และหนอไมดอง แตคนในชุมชนไมนิยมนํามา
บริโภค เนือ่ งจากขายลําไผไดราคาดีกวา
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การกระจายรายไดสูคนในชุมชน
ในการทําธุรกิจสวนไผสามารถกระจายรายไดสูคนในชุมชนดังนี้

จะเห็นไดวา จากทรัพยากรไผรวก สามารถกระจายรายไดไปสู
หลายบุคคลและหลายอาชีพในชุมชน ทั้งเจาของสวน คนรับจาง พอคา
คนกลาง และกลุม จักสาน ซึง่ เปนการกระจายรายไดอยางทัว่ ถึงคนในชุมชน
และเพิม่ ความมัน่ คงดานอาชีพใหคนในชุมชนดวย อีกทัง้ ยังเปนการเพิม่ มูลคา
ทรัพยากรในทองถิน่ จากไผในปา สูก ารทําอาชีพสวนไผ และการเพิม่ มูลคาไผ
ผานการแปรรูปเปนเครื่องจักสาน ซึ่งเพิ่มมูลคา 2-6 เทา
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เชิงนิเวศในลุมนํ้าอิง
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จุดที่ 1 แอวพะเยามวนใจ พื้นที่ตนนํ้าลุมนํ้าอิง

การจัดการปาตนนํา้ จัดการปาชุมชน ตอมดง หวยหมอ บานตํา๋
ชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศ บานหวยหมอ บานบัว
ชุมชนไผและสมุนไพรสูเศรษฐกิจชุมชน หวยหมอ บานบัว
โฮงเฮียนกวานพะเยาและเรียนรูวิถีประมงและวัฒนธรรม
รอบกวาน

จุดที่ 2 กินนัว หัวมวน จุมซื่นโฮแซว แอวชุมชนลุมนํ้าอิงตอนกลาง

แอวชมชิมช็อป ปลาราผาไหมอัตลักษณวิถี DNA คนอีสาน
ผลิตภัณฑภูมิปญญาจากปลาและหมอนไหม พรอมมวนซื่นใน
วิถีวัฒนธรรมอีสานลานนา ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย บานปางมดแดง ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา
การจัดการวังปลาเพื่อขยายพันธุปลาตลอดแมนํ้าอิงและสาขา
กวา 40 ชุมชน ในตอนกลาง

จุดที่ 3 จุมฉํ่าใจ ไปกับวิถีคนนํ้าอิง-นํ้าของ

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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จากรูปธรรมความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกวา
2 ทศวรรษ แสดงใหเห็นถึงพลังที่เขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่นกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรดิน นํ้า ปา และนิเวศวัฒนธรรมในลุมนํ้าอิง เปนกระบวนการ
ที่ ม นุ ษ ย ป รั บ ตั ว ให อ ยู  กั บ ภู มิ ทั ศ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งเป น พลวั ต
ตามฤดูกาล และจากนโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้นในดานตางๆ เกิดเปน
ความรวมมือในการจัดการลุมนํ้าเพื่อเปาหมายการพัฒนาความยั่งยืนของ
ภาคสวนตางๆ ที่ประกอบดวยภาคประชาชนที่เปนชุมชนในลุมนํ้าอิง
ผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น ระดับจังหวัดและ
ระดับนโยบาย สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
เกิดกระบวนการรวมมือควบคูก บั การสรางกลไกกระจายอํานาจในการจัดการ
ลุมนํ้ารูปแบบใหมที่สอดคลองกับระบบนิเวศของลุมนํ้า ดวยมีเปาหมาย
ที่ตองรวมกันดูแลรักษาเพื่อใหเกิดความสมดุลของการใชประโยชนที่ดิน
และฐานทรัพยากรชีวภาพในดานตางๆ อยูบนพื้นฐานการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนในลุมนํ้าอิง ไดเขาถึงขอมูลการพัฒนา
ลุมนํ้า และมีกลไกในการสื่อสาร ติดตามสถานการณ เกิดเปนความรวมมือ
สรางกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการพัฒนาที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศและวิถีคนลุมนํ้าอิง
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บทเรียนประสบการณจากการจัดการทรัพยากรในลุม นํา้ อิง ไดกลายเปน
ตัวชี้วัดความยั่งยืนในหลายมิติ ที่สอดคลองตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable development goals) SDG เกิดพื้นที่รูปธรรมความยั่งยืน
ชุมชนสามารถปกปองผืนปา เพิ่มพื้นที่ปาตามนโยบายรัฐบาลเกิน 40%
เกิดความมัน่ คงดานอาหารสมุนไพรในทองถิน่ เกิดการดูแลรักษาระบบนิเวศ
ที่มีเอกลักษณในพื้นที่ปาชุมนํ้ากวา 8,500 ไร มีปลาทองถิ่นเพิ่มขึ้นจาก
การทําเขตอนุรักษพันธุปลาในแมนํ้าอิง มีแหลงกักเก็บคารบอนที่เปนปอด
ของชุมชนและโลก ลุม นํา้ อิงกลับมาเปนอูข า วอูน าํ้ และแหลงเศรษฐกิจสําคัญ
ของชุมชน เกิดเครือขายองคกรชุมชนที่ทําหนาที่ในการสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนและภาคสวนตางๆ ในการจัดการลุมนํ้า ที่สําคัญเกิดตนแบบ
แหงสํานึกความยั่งยืนที่สงตอไวใหลูกหลาน
ยกระดับความยัง่ ยืน สูก ารขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการจัดการลุม นํา้ อยาง
บูรณาการ ผาน ยุทธศาสตรจดั การทรัพยากรธรรมชาติลมุ นํา้ อิงทัง้ 3 ดาน
ดานการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดานเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดานสังคมและ
การมีสวนรวม
ประกอบดวย การสราง
การมีสวนรวมของประชาชน
การบูรณาการความรวมมือ
กับหนวยงานภาคี
และการประยุกตวัฒนธรรม
ประเพณีในการอนุรักษ/
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ประกอบดวย
การเกษตรอินทรีย/
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน/
ผูประกอบการทางสังคม
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โดยชุมชน
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ประกอบดวย การบริหารจัดการนํ้า
การบริหารจัดการปาตนนํ้า
การจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
การจัดการเขตอนุรักษ
พันธุปลา การจัดการ
ที่ดินโดยชุมชน
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บทสงทาย
ความยัง่ ยืนในการจัดการทรัพยากรในลุม นํา้ อิง สะทอนจากพลังชุมชน
และเครือขายในลุม นํา้ อิงทีเ่ ขมแข็ง ทีร่ ว มกันดูแลปกปอง จัดการทรัพยากรดิน
นํา้ ปา ของแตละชุมชน หลายพืน้ ทีร่ วมกันเชือ่ มโยงกันเปนเครือขาย ตนนํา้
กลางนํ้า ปลายนํ้า ที่ไมไดกําหนดขอบเขตลุมนํ้าตามวิชาการ ตามขอบเขต
การปกครอง แตการเห็นแมนํ้าคือชีวิต ที่ไหลโยงเชื่อมกัน ทุกชุมชนตางคือ
คนลุม นํา้ อิง ทีใ่ ชประโยชนจากลุม นํา้ รวมกัน มีประวัตศิ าสตรและองคความรู
ทีเ่ กิดขึน้ จากการสัง่ สมและสืบทอดมายาวนาน แมนาํ้ อิงไมไดใหบริการเฉพาะ
คนที่อยูกับแมนํ้าเทานั้น ชุมชนเมือง ผูคนในสังคมตางไดรับประโยชนจาก
การที่ชุมชนชวยกันดูแลรักษา ทั้งทางตรง ทางออม ซึ่งความจริงอันปรากฏ
คือการเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติโดยธรรมชาติตามฤดูกาล เชน นํ้าทวม
นํ้าแลง จากดินฟาอากาศที่มนุษยไมสามารถความคุมได แตเรียนรูที่จะตอง
อยูกับธรรมชาติอยางเหมาะสมได ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติจากนํา้ มือมนุษยกย็ งั เกิดขึน้ ตลอดเวลา นับตัง้ แตการใชทรัพยากร
ดิน นํ้า ปา กับสิ่งที่เรียกวาโครงการพัฒนาคือความพยายามควบคุมการใช
ประโยชนเพิ่มขึ้นตามความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุดจนกลายเปนปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชน ในสภาวการณที่สิ่งแวดลอมกําลัง
วิกฤติท่ัวโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่สงผลตอวิถีชีวิตผูคน ชุมชนคือ
ทางออกแหงวิกฤตินี้ เพราะแมนํ้า ฐานทรัพยากรดิน นํ้า ปา คือชีวิต
คือพื้นฐานการมีอยูของสังคมโลก
รวมสนับสนุนการดูแลจัดการทรัพยากรในลุม นํา้ อิง เพือ่ ใหเกิดความ
ยัง่ ยืน เปนมรดกเหลือไวใหลกู หลานยังคงไดพงึ่ พิงอาศัย เพือ่ กูว กิ ฤติสงิ่ แวดลอม
ของโลก เริม่ จากจุดเล็กๆ เชือ่ มโยงกันเปนพลังทีย่ งิ่ ใหญ สูก ารเปลีย่ นแปลง
ที่ยั่งยืน รวมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุมนํ้าอิง ใหชุมชนและเครือขายสภาประชาชนลุมนํ้าอิง ผานการเรียนรู
และทองเที่ยวเชิงนิเวศ และสนับสนุนผลิตภัณฑจากทองถิ่นและสินคา
ภูมิปญญา เพื่อสรางเศรษฐกิจทองถิ่นที่เขมแข็ง ใหชุมชนมีพลังในการดูแล
จัดการทรัพยากรเพื่อโลก เพื่อเราทุกคน
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สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง: พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุ่มน�้ำอิง. 2562. (เอกสารอัดส�ำเนา).
ชัชชัย ตันตสิรนิ ทร์. เอกสารประกอบการอบรม วิทยากรวางแผนการจัดการลุม่ น�ำ้ วันที่ 29-30
กันยายน 2559. 2559. (เอกสารอัดส�ำเนา).

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า – รีคอฟ (RECOFTC)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและ
มีความส�ำคัญในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชนและยัง
เป็นองค์กรความร่วมมือในระดับประเทศทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวนศาสตร์ชุมชน และการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน
การจัดการลุ่มน�ำ้ อิงอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

รีคอฟด�ำเนินงานโดยความร่วมมือกับเครือข่ายยุทธศาสตร์
และภาคีพันธมิตร ซึ่งรวมถึง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และ
ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ด้วยประสบการณ์ในระดับนานาชาติ
ที่มากกว่า 25 ปี ภายใต้แนวทางที่หลากหลายในการเสริม
สร้างศักยภาพที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และศึกษาวิจัย
การสร้างพื้นที่สาธิต และจัดท�ำเอกสารด้านการฝึกอบรม
โดยเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหางาน
เพื่อคนกับป่า บนหลักการในสิทธิที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

การจัดการ

ลุ่มน�้ำอิง

อย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

สงวนลิขสิทธิ์ 2561

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)
ตู้ ป.ณ. 1111 ที่ท�ำการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์
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/

สภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง ร่วมกับ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่น
และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยั่งยืน
กุมภาพันธ์ 2562

