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คํานิยม
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน โดยสภาประชาชน
ลุม นํา้ อิงและภาคีเครือขายชุมชนลุม นํา้ อิง ถือเปนการพัฒนาแผนแมบทการจัดการ
ภูมินิเวศลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืนโดยภาคประชาชน เพราะอะไรตองมีการพัฒนา
ยุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิงโดยภาคประชาชน
ดวยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ที่ชุมชนลุมนํ้าอิงที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงไดในปจจุบันและอนาคต การใชฐานทรัพยากรจากลุมนํ้าเพื่อประโยชน
ในทางการผลิตทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคของผูคน ชุมชน
ตลอดความยาว 260 กิโลเมตรของแมนํ้าอิง ถือเปนความทาทายในการจัดการ
ใหเกิดความสมดุลในฐานทรัพยากร ดิน นํา้ ปา และยังประโยชนสคู นรุน หลัง จากอดีต
จนถึงปจจุบนั การจัดการทรัพยากรในลุม นํา้ ยังคงเปนรูปแบบจากบนลงลางหรือ
การจัดการโดยรัฐ ใชวธิ คี ดิ แบบของรัฐคือ การแบงเขตจังหวัด ลุม นํา้ จึงถูกตัดแยก
จัดการตามนโยบายของรัฐสวนกลาง ทีช่ มุ ชนขาดการมีสว นรวม บางสวนสงเสริม
เปนเขตเศรษฐกิจ ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว และจัดตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ บางสวน
สงเสริมเปนเขตอนุรักษ แตรัฐไมเขาใจวาการจัดการลุมนํ้าตองเชื่อมโยงกัน
ทัง้ ลุม นํา้ มองแมนาํ้ ใหเปนลุม นํา้ ซึง่ มีความเชือ่ มโยงเกีย่ วของในฐานทรัพยากรดิน
นํ้า ปา คนและวิถีนิเวศวัฒนธรรม เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผลจากนโยบายการพัฒนาที่ผานมา คนทองถิ่นขาดการมีสวนรวมในการ
กํ า หนดความต อ งการ เมื่ อ มี ก ารมาทบทวนป ญ หาภายหลั ง พบว า สู ญ เสี ย
งบประมาณมหาศาลที่ลงทุนไปกับการพัฒนาของรัฐและเกิดปญหาที่ไมสามารถ
แกไขได ในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ไมเขาใจธรรมชาติของแมน้ําอิง
จะพัฒนาแกไขในการบริหารจัดการลุมนํ้า ไมมีการใชผลงานทางวิชาการหรือ
องคความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการดําเนินการจัดการ เชน
การสรางฝาย สรางประตูนํ้า การขุดลอกฯ โดยที่สําคัญทัศนคติของรัฐกับ

ภาคองคกรประชาชนตางกัน ในเรือ่ งมุมมองและความเขาใจเรือ่ งลุม นํา้ สิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ คือ การสรางจิตสํานึกของคนของชุมชนในลุม นํา้ ใหเขาใจตนเอง รูจ กั วิเคราะห
ตนเอง เขาใจธรรมชาติ และสรางรูปแบบวิถีชุมชนในลุมนํ้าที่ยั่งยืน นําไปสูการ
มี ส  ว นร ว มในการกํ า หนดนโยบายการจั ด การลุ  ม นํ้ า ของตนเอง นอกจากนี้
การสือ่ สารกับสังคมและชาวบานใหทวั่ ถึงทัง้ ลุม นํา้ ขยายโอกาสใหคนอืน่ ไดเขามา
มีสว นรวม สือ่ สารดวยองคความรูจ ากงานวิจยั และนิเวศวัฒนธรรมประวัตศิ าสตร
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิงโดยภาคประชาชน จะสามารถนําไปสู
การพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ในทิศทางเดียวกันไมแยกสวน โดยการสงเสริม
ความเขาใจประวัติศาสตร นิเวศและวัฒนธรรมฟนฟูภูมิปญญาชุมชนทองถิ่น
สงเสริมการวิจัยชาวบาน เชื่อมรอยเครือขายชาวบานที่มีอยู โดยสรางเครือขาย
ทีใ่ ชภมู นิ เิ วศเปนตัวเชือ่ ม เพราะทีผ่ า นมาทํากันเปนจุดๆ ตางคนตางทํา คนลุม นํา้ อิง
ตองเอาภูมินิเวศมาเปนตัวกลางเพื่อพูดคุยเชื่อมรอยกัน นอกจากนั้นยังตอง
ลดบทบาทภาครัฐเพิม่ บทบาทภาคประชาชนในการกําหนดกติกา หรือแผนแมบท
ตางๆ ในการพัฒนาที่มีเปาหมายสูการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน โดยผาน
มุมมองของประชาชนเพื่อเปนมรดกทางธรรมชาติเพื่อลูกหลานตอไปในอนาคต
โครงการอนุรักษแมนํ้าอิง
ตุลาคม 2561

คํานํา
ลุมนํ้าอิง เปนลุมนํ้าสาขาของลุมนํ้าโขง มีตนกําเนิดจากดอยหลวงหรือ
เทือกเขาผีปนนํ้าในจังหวัดพะเยา และบางสวนในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จากลําหวยในปาตนนํ้าหลายสายกอเกิดเปนแมนํ้าอิงไหลลงสูกวานพะเยา และ
ไหลผานอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อําเภอเทิง
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาน และไหลลงแมนาํ้ โขงทีอ่ าํ เภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย รวมระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร ทีผ่ า นมาไดมกี ารทํากิจกรรมตางๆ
ในลุมนํ้าอิง ทั้งจากการใชประโยชนของคนในชุมชน การพัฒนาของภาครัฐ
และการประกอบการในเชิงธุรกิจของภาคเอกชน สงผลใหระบบนิเวศและ
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในลุม นํา้ อิงเกิดความเสือ่ มโทรม อยางไร
ก็ตาม คนในชุมชนไดสวนรวมในการดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในรูปแบบตางๆ โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น และความรูทางวิทยาศาสตร
มาผสมผสานการจัดการ เชน การจัดการปาชุมชน การจัดการเหมืองฝาย การ
อนุรักษปาริมนํ้า พื้นที่ชุมนํ้า การจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา การใชความเชื่อ
และประเพณีทางพระพุทธศาสนาในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
หนังสือ “ยุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน : สงตอมรดกทาง
ธรรมชาติใหลูกหลาน” เปนเอกสารที่รวบรวมมุมมอง ความคิดเห็นของผูที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในลุมนํ้าอิงมารวมกัน
จัดทํายุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงอยางบูรณาการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและ
ภาคประชาสังคมมาเปนหลัก ควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาเปนกรอบแนวคิดที่จะผลักดัน
ดําเนินการ เพือ่ นําไปสูก ารบรรลุเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในทุกมิติ โดยไดจดั ทํา
ยุทธศาสตรจดั การทรัพยากรธรรมชาติลมุ นํา้ อิง 3 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรดา นการ

จั ด การฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยุ ท ธศาสตร ด  า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวนรวม รวมทั้ง
การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหยุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิงมีความสมบูรณมากขึ้น
คณะผูจ ดั ทําคาดหวังวายุทธศาสตรการจัดการลุม นํา้ อิงอยางยัง่ ยืน จะเปน
แผนแมบทในการจัดการลุม นํา้ อิงของภาคประชาชน เพือ่ ใหหนวยงานตางๆ ไดนาํ
ยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานไปใชประโยชนในการบูรณาการเขากับแผนของหนวยงาน
อันจะทําใหเกิดประโยชนตอวิถีชีวิตของผูคนที่ไดพึ่งพิงแมนํ้าอิง หนองนํ้าและ
แมน้าํ สาขานอยใหญในการดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืน เปนธรรม และเปนมรดกทาง
ธรรมชาติที่จะสงตอความอุดมสมบูรณใหกับลูกหลานตอไปในอนาคต
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1.3 ยุทธศาสตรดานการจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
1.4 ยุทธศาสตรดานการจัดการเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า
1.5 ยุทธศาสตรดานการจัดการที่ดินโดยชุมชน
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 ยุทธศาสตรดานการเกษตรอินทรีย
2.2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาผูประกอบการทางสังคม
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
3. ยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวนรวม
3.1 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุในลุมนํ้าอิง
บทสรุป
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากร
ลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของภาคประชาชน
สูรูปธรรมความยั่งยืน
บรรณานุกรม

1
3
3
12
24
38
49
60
60
67
74
85
85
90
99
103
104
105
107

ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงอยางบูรณาการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน

บ7yาํ
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทั้งดิน นํ้า ปา ที่รวมเปนลุมนํ้าอิง
ตลอดความยาว 260 กิโลเมตรที่ไหลผานจังหวัดพะเยาและเชียงรายไหลลงสู
แมนํ้าโขง เชื่อมโยงเปนระบบนิเวศผืนเดียวกันกับแมนํ้าโขงหลอเลี้ยงคนในพื้นที่
มาอยางยาวนานและประสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่
เกิดเปนความสัมพันธของคนกับธรรมชาติเชื่อมเปนระบบการจัดการทรัพยากร
ที่หลากหลายตามภูมิปญญาทองถิ่นโดยเฉพาะการทํานา การประมงพื้นบาน
การเพาะปลู ก และการพึ่ ง พิ ง ป า ป จ จุ บั น ได มี ภั ย คุ ก คามที่ เ ข า มากระทบต อ
ความสัมพันธและวิถีชีวิตของคนลุมนํ้าอิงจึงเกิดการรวมแรง รวมใจและรวมมือ
จากกลุมตางๆ ประกอบดวยชายหญิงจากผูนําชุมชนและผูนําทองถิ่นโดยรอบ
ลุม นํา้ อิง และภาคประชาสังคมทีเ่ ขามามีสว นรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในรูปแบบของการจัดการปาชุมชน การจัดการเหมืองฝาย การอนุรักษปาริมนํ้า
พื้นที่ชุมนํ้า และการจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลา (วังสงวน)
จากการประชุมสัมมนาของเครือขายภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ในลุมนํ้าอิงไดมีขอเสนอการจัดการลุมนํ้าอิงโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
โดยมีเปาหมายเพื่อความยั่งยืน สมดุล และเปนธรรมของทุกภาคสวน ภายใต
การมีสวนรวมของชุมชนตามบริบทของภูมินิเวศวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
ในลุ  ม นํ้ า อิ ง ซึ่ ง มี ค วามหลากหลายของระบบภู มิ นิ เ วศ ทั้ ง ป า ต น นํ้ า แม นํ้ า
ลําหวย ปาชุมนํ้า พื้นที่ชุมนํ้า รวมทั้งระบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ดังกลาวในรูปแบบตางๆ ไดมกี ารประชุมกรรมการสภาประชาชนลุม นํา้ อิงรวมกับ
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กองเลขานุ ก ารสภาประชาชนลุ  ม นํ้ า อิ ง เพื่ อ กํ า หนดประเด็ น ในการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงอยางบูรณาการโดยการ
มีสวนรวมของชุมชน
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงอยาง
บูรณาการ โดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่นและภาคประชาสังคมมาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรควบคูกับการ
นําเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ทั้ง 17 เปาหมายที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดําเนินการ
เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวน ความรวมมือ
ระหวางกันทั้งภายใน และภายนอกประเทศอยางบูรณาการและนําเสนอไปสู
ในระดับสาธารณะ นโยบาย และระดับสากล ที่นําไปสูการปฏิบัติไดจริงและ
สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิงโดยการมีสวนรวม
ของชุ ม ชน สภาประชาชนลุ  ม นํ้ า อิ ง ร ว มกั บ กองเลขานุ ก ารสภาประชาชน
ลุมนํ้าอิง เพื่อกําหนดประเด็นในการจัดทํารางยุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิง
โดยการมีสวนรวมของชุมชน หลังจากนั้นไดมีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของ
สภาประชาชนลุมนํ้าอิง และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษา ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า เพื่อ
จัดทํายุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าอิงโดยการมีสวนรวมของชุมชน จากขอสรุป
ไดประเด็นของยุทธศาสตร 3 ดาน ประกอบดวย ยุทธศาสตรดานการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวนรวม รวมทั้งหมด 12 เรื่อง โดยมีเนื้อหา
ดังตอไปนี้

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำอิงอยางบูรณาการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน

1

3

ยุทธศาสตรดานการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตรดานการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 5 ดาน
ไดแก ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการนํ้า ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
ปาตนนํ้า ยุทธศาสตรดานการจัดการพื้นที่ชุมนํ้า ยุทธศาสตรดานการจัดการ
เขตอนุรักษพันธุปลา และยุทธศาสตรดานการจัดการที่ดินโดยชุมชน

1.1 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการนํ้า

1) สถานการณทั่วไป
แมนํ้าอิง-ลุมนํ้าอิง มีพื้นที่ 7,238 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,523,750 ไร
ลักษณะกายภาพของแมนาํ้ มีความยาว 260 กิโลเมตร จากปาตนนํา้ มีลาํ หวยแมใจ
ไหลมาลงพื้นที่รับนํ้าหนองเล็งทรายเชื่อมตอจากหนองฮางในพื้นที่อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ไหลรวมกับนํ้าแมปมรวมเปน
นํ้าแมอิง กอนรวมกับลํานํ้าอีก 10 สายในพื้นที่รับนํ้ากวานพะเยา เปนแมนํ้าอิง
ตอนตนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ทายกวานพะเยา แมนํ้าอิงไหลผาน อําเภอเมือง ดอกคําใต ภูกามยาว
จุน เชียงคํา มีลาํ หวยสาขาหลายสายไหลมาเติม หวยดอกคําใต นํา้ จุน หวยขาวกํา่
รองแมต อําเภอจุน ไหลผานพื้นที่ อําเภอปาแดด แมนํ้าพุงไหลลงมาเติม เมื่อไหล
เขาสูพื้นที่ อําเภอเทิง มีหวยฮองแจ นํ้าลอย แมนํ้าลาวลํานํ้าสาชาสายใหญ
ตนกําเนิดอยูในบานนํ้ามิน อําเภอเชียงคํา มาบรรจบแมนํ้าอิงบริเวณ สบลาว
อําเภอเทิง ผานเขาเขต อําเภอพญาเม็งรายมีนาํ้ แมเปา-แมตา กไหลลงมาเติม ตลอด
เสนทางนับตั้งทางขึ้นไปทางทิศเหนือผานอําเภอขุนตาลถึงพื้นที่อําเภอเชียงของ
ไหลลงทางทิศเหนือคูขนานกับเทือกเขาดอยยาวมีนํ้าจากลําหวยดวยยาวรวมกับ
หวยทางตะวันตกไหลลงมาเติมนํา้ ในตอนปลายมากถึง 86 สาย กอนไหลลงแมนาํ้ โขง
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การบริหารจัดการนํา้ ลุม นํา้ อิง พ.ศ.2482-ปจจุบนั ตามนโยบายทองถิน่
และรัฐสวนกลาง
กอนป พ.ศ.2482 พืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิงยังมีลกั ษณะตามธรรมชาติ การไหลมาเติม
ของนํ้าจากปาตนนํ้ารอบกวานพะเยานับเปนปฐมบทของการพัฒนาในลุมนํ้าอิง
คือ การสรางทํานบกั้นนํ้าแหงแรกผานมาแลว 78 ป เปาหมายในการพัฒนา
ในยุคนัน้ คือ การจัดตัง้ สถานีประมงนํา้ จืดของกรมประมง โดยการเพิม่ ปริมาณนํา้
ในกวานพะเยา จากพื้นที่รับนํ้าตามธรรมชาติซึ่งมีเนื้อที่ราว 1,000 กวาไร
เปลี่ยนสภาพเปนอางเก็บนํ้าเพิ่มพื้นที่เปน 12,000 ไร ใหสามารถเพาะเลี้ยง
ปลานํ้าจืดพรอมกับสรางระบบประปาเพื่อบริการประชาชน
“กวาน” ในความหมายของคนทองถิ่นพะเยา หมายถึง แองนํ้าที่กวาด
เอานํ้ามาจากลําหวยมารวมไวในอาณาบริเวณเดียวกันเปนระบบนิเวศที่เปน
มีทั้งบวก-หนอง ดงไครนุน พรรณไมนํ้าอื่นๆ เปนหยอมๆ ไมไดนํ้าผืนกวาง
อยางที่เห็นในปจจุบัน เมื่อแองรับนํ้าธรรมชาติมีนํ้าเพิ่มขึ้นจากการกั้นทํานบ
ระบบนิเวศเดิมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ปลาในแมนํ้าอิงไมสามารถขึ้นไป
วางไขเหนือทํานบไดดังเดิม ดงไครนุนจมอยูไดนํ้าไมสามารถเจริญเติบโตไดใน
นํ้าลึก รวมถึงพรรณไมนํ้าอีกหลายชนิด
พ.ศ.2534 ไดมีการปรับปรุงประตูระบายนํ้าพรอมกับการสรางบันได
ปลาโจนรูปแบบใหมของการสรางเขื่อน ทําใหปริมาณนํ้าเพิ่มขยายเนื้อที่เปน
15,000 ไร แตยังมีสิ่งที่ตองควบคุมดูแลอีกหลายเรื่องตามมา เชน การระบาด
ของผักตบชวา สาหรายพิษสีเขียวแกมนํา้ เงิน การลดจํานวนชนิดของปลาทองถิน่
เหลือเพียงปลาเพาะเลี้ยงเปนหลัก
การบริหารจัดการนํ้าโดยกรมชลประทาน
“หนาที่ของกรมชลประทาน คือ การจัดหานํ้า แกไขปญหาอุทกภัย และ
สรางแหลงนํา้ ใหเพียงพอตอการใชประโยชนของประชาชนทัง้ รายครัวเรือน เมือง
เพือ่ การอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรกรรมทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ”
จึงเปนที่มาของโครงการพัฒนาอางเก็บนํ้า ฝายทดนํ้า ประตูระบายนํ้า มีจํานวน
โครงการพัฒนาที่นาสนใจระบุวามีเขื่อนในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
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และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยระบุวา ประเทศไทยมีเขื่อนโดยรวม
4,758 แหง แยกเปนเขื่อนขนาดใหญซึ่งมีความจุ 100 ลาน ลบม.ขึ้นไป 33 แหง
เขื่อนขนาดกลาง 463 แหง เขื่อนขนาดเล็ก 4,262 แหง ทั่วประเทศ ระบุปริมาณ
การรับนํ้า การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กําลังการผลิตไฟฟา ฯลฯ แตยังขาดขอมูล
การวิเคราะหศกั ยภาพของเขือ่ นวามีความสามารถในการเก็บกักนํา้ ไดอยางบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม
ในลุมนํ้าอิงก็เชนกัน มีการสรางอางเก็บนํ้า พื้นที่รับนํ้าธรรมชาติที่เปน
พื้นที่ชุมนํ้า ตามขอมูลของกรมชลประทานวาดวยการบริหารจัดการนํ้าแยกออก
เปนสองจังหวัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีอางเก็บนํ้าขนาดเล็กระดับชุมชน และ
อางเก็บนํ้าแมใจ ความจุ 3.00 ลาน ลบ.ม. อางเก็บนํ้าแมตํ๋า 7.00 ลาน ลบม.
อางเก็บนํ้านํ้าจุน 9.60 ลบ.ม. อางเก็บนํ้านํ้าลาว 19.00 ลาน ลบ.ม. อางเก็บนํ้า
นํา้ ญวน 36.00 ลบ.ม. รวมทัง้ หมด 34 แหง พืน้ ทีร่ บั นํา้ จากลําหวยตนนํา้ ทีพ่ ฒ
ั นาขุดลอก กวานพะเยา 11,000 ตร.กม. พื้นที่กวาน 12,830 ไร หนองเล็งทรายพื้นที่
รับนํ้า 200 ตร.กม. พื้นที่ 5,500 ไร
ระหวางป พ.ศ.2540-2542 กรมชลประทานไดเสนอใหดําเนินโครงการ
ผันนํ้า กก-อิง-นาน เพื่อแกไขปญหาความแหงแลงในพื้นภาคกลาง โดยไดวาจาง
บริษัทที่ปรึกษาความเปนไปได ออกแบบ ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
และจัดกระบวนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เกิดการเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาชน ด ว ยเหตุ ผ ลว า เป น การผั น นํ้ า ข า มลุ  ม นํ้ า จะทํ า ให เ กิ ด ป ญ หา
การแยงชิงนํ้า จะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในแมนํ้า ภูเขาที่จะถูกเจาะ
เปนอุโมงคผันนํ้าระหวาง จังหวัดเชียงราย-จังหวัดนาน ความยาวโดยรวมราว
200 ก.ม. ประกอบกับมูลคาของการลงทุนเบื้องตนมากถึง 40,000 ลานบาท
นําไปสูการพิจารณาใหชะลอโครงการถึงปจจุบัน
แตการพัฒนาในระดับทองถิ่นก็ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เชน โครงการ
ขุดลอกหนองนํ้า ลํานํ้าสาขา และแมนํ้าสายหลัก โดยกรมทรัพยากรนํ้า และ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็กจึงไมมีการศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ขอเท็จจริงในเบื้องตนผลการดําเนินการระยะแรก
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คือ การทําลายระบบนิเวศชายฝง ทั้งไมยืนตน พรรณไมนํ้า สูญเสียหาดดอน
วังนํา้ เพราะแมนาํ้ ทีถ่ กู ขุดทองนํา้ จะถูกปรับใหแบนราบ เปนอุปสรรคในการวางไข
ของปลา สัตวนาํ้ ชนิดอืน่ ๆ สงผลกระทบตอเนือ่ งไปถึงชุมชนทีต่ อ งพึง่ พาธรรมชาติ
ซึ่งจะตองใชเวลาในการฟนตัว
ก

ข

ภาพที่ 1 ก. ระบบนิเวศกอนการพัฒนา ข. ลักษณะพื้นที่หลังการขุดลอก

นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) คือ รางกฎหมายการใชนํ้า
ในอนาคต ในบางสาระเพื่อวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง เชน มาตรา 4 นิยามวา
นํ้าคือ นํ้าในบรรยากาศ นํ้าบนดิน นํ้าใตดิน นํ้าในทะเลอาณาเขต “ทรัพยากรนํ้า
สาธารณะ” รัฐมีอํานาจในการพัฒนา เปลี่ยนแปลงรูปรางของแหลงนํ้าและ
ขยายพื้นที่แหลงนํ้าได แตถาเปนการลดพื้นที่หรือเพื่อใหเลิกเพื่อประโยชน
สาธารณะ ตองดําเนินการเพิกถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดให
หนวยงานรัฐหรือ อปท. เปนผูรับผิดชอบดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรนํ้า
สาธารณะ กําหนดหลักเกณฑการเขาใชสอยตามเห็นสมควรได บุคคลกักเก็บได
เทาที่จําเปน โดยไมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน หมวดที่ 4 การจัดสรรนํ้า
ไดแยกประเภทผูใ ชนาํ้ ออกเปนสามประเภท ประเภท 1 การใชนาํ้ เพือ่ การดํารงชีพ
การอุปโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรม
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ในครัวเรือนและการใชนาํ้ ในปริมาณเล็กนอย ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการใชนํ้าสําหรับแตละลุมนํ้า ประเภท 2 การใชทรัพยากรนํ้า
สาธารณะเพื่ อ การเกษตรหรื อ เลี้ ย งสั ต ว เ พื่ อ การพาณิ ช ย การอุ ต สาหกรรม
การทองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปา และกิจการอื่นๆ อนุญาตโดย
อธิบดีโดยความเห็นชอบของกรรมการลุมนํ้า ประเภท 3 การใชทรัพยากรนํ้า
สาธารณะเพือ่ กิจการขนาดใหญทใี่ ชนาํ้ ปริมาณมาก หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบ
ขามลุม นํา้ หรือครอบคลุมพืน้ ทีอ่ ยางกวางขวางอนุญาตโดยอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนํ้าแหงชาติ (กนช.)
ในรางพระราชบัญญัติดังกลาว มีขอกําหนดที่ตองเรียนรูติดตามและ
วิเคราะหผลกระทบอีกหลายเรื่อง เชน โครงสรางองคกรในรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนํ้า ทั้งกรรมการนํ้าแหงชาติ กรรมการลุมนํ้า ฯลฯ จะมีอํานาจหนาที่
ในการบริหารจัดการนํ้าในอนาคต การมีสวนรวมของประชาชน องคกรผูใชนํ้า
พนักงานและเจาหนาที่ และหมวด 6 การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
สาธารณะ กลาวถึงแหลงตนนํ้าลําธารสมควรสงวนเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
2) พื้นที่รูปธรรม
กรณีธรรมนูญกวานพะเยา ในสวนของพื้นที่ตนนํ้า คือ กวานพะเยา
ได มี ก ารพั ฒ นากฎกติ ก าร ว มของชุ ม ชนในรู ป แบบของกฎหมายเฉพาะพื้ น ที่
ที่เรียกวา “ธรรมนูญกวานพะเยา” ผานกระบวนการวิจัยเรื่อง การออกแบบ
ธรรมนูญกวานพะเยาทีพ่ งึ ปรารถนา โดยสถาบันปวงผญาพยาว และภาคีเครือขาย
ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนทุนการวิจยั จากสถาบันพระปกเกลา มีเปาหมายเพือ่ ใหเปน
ขอตกลงรวมกันของคนในชุมชนในการบริหารจัดการกวานพะเยา โดยมีหลัก
ในการจัดทํารางธรรมนูญกวานพะเยา คือ 1) หลักกฎหมายที่แบงออกเปน
หมวดหมูที่ชัดเจน 2) หลักกติกาทางสังคมของชุมชนที่ยึดหลักความสอดคลอง
กับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 3) หลักธรรมาภิบาลที่ยึดหลัก
คุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได และการยกยองเชิดชูผูทําคุณประโยชน

8

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำอิงอยางบูรณาการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน

แกสังคม ทั้ง 3 หลักการไดนํามาออกแบบรางธรรมนูญกวานพะเยา โดยแบง
ออกเปน 5 หมวด ไดแก หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญกวานพะเยา
หมวดที่ 2 การอนุรักษ การใชประโยชน การฟนฟู และการพัฒนา หมวดที่ 3
ขอบเขตพื้นที่การบังคับใช หมวดที่ 4 กลไกหรือองคกรในการบริหารจัดการ
และหมวดที่ 5 งบประมาณและกองทุน
ในการขยายผลการนํารางธรรมนูญกวานพะเยาไปปฏิบตั ไิ ดนาํ เสนอในเวที
สมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา พ.ศ.2556 ใหการรับรองเปน 1 ใน 7 มติสําคัญของ
จังหวัดพะเยา การขยายผลในเวที ฮอมกํากึด้ คนพะเยารวมกับเครือขายสรางบาน
แปงเมือง จังหวัดพะเยา การจัดตั้งศูนยพัฒนาและบริหารจัดการกวานพะเยา
(ศพบก.) โดยเทศบาลเมืองพะเยา การแลกเปลี่ยนในเวที 1 ทศวรรษเครือขาย
สรางบานแปงเมือง จังหวัดพะเยา เปนตน รวมทั้งการทําวิจัยเรื่องการเสริมสราง
พลังพลเมืองดวยการสือ่ สารสาธารณะ (พะเยาทีวชี มุ ชน) ผานธรรมนูญกวานพะเยา
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการสื่อสารสาธารณะ มีเปาหมายเพื่อ
พัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังพลเมืองดวยการสือ่ สารสาธารณะผานธรรมนูญ
กวานพะเยา เพือ่ นําไปสูก ารแกไขปญหากวานพะเยา โดยใหบคุ คลในชุมชนเปนทัง้
เครือ่ งมือและชองทางสือ่ เพือ่ เผยแพร เพือ่ ใหเกิดความรูค วามเขาใจดานการเมือง
ภาคพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม รางธรรมนูญกวานพะเยา
ยังไมไดถูกนําไปปฏิบัติอยางแทจริง ซึ่งตองอาศัยการผลักดันจากภาคประชาชน
เพื่อใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของนํารางธรรมนูญกวานพะเยาไปปฏิบัติ
กรณีการจัดการนํ้าทายกวานพะเยาที่มีประตูระบายนํ้า จํานวน 14 แหง
อยูภ ายใตโครงการปรับปรุงระบบชลประทานราษฎรลมุ นํา้ อิงเปนการศึกษาสวนหนึง่
ของโครงการ กก-อิง-นาน โดยกรมชลประทานเปนผูรับผิดชอบโดยลักษณะ
ของโครงการมีการลดจํานวนฝายในลุมนํ้าอิงจาก 27 ฝายใหเหลือ 14 ฝาย โดย
ไดรับเงินสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
ระบบชลประทานทีม่ อี ยูแ ลวใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในการพัฒนาแหลงนํา้ ใหกบั
ทองถิ่น ศึกษาแนวทางการจัดองคกรผูใชนํ้าใหเหมาะสม บรรเทาความเสียหาย
จากภาวะนํ้าทวม ใหมีแหลงนํ้าใชทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
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ลักษณะโครงการเปนการปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยูเดิม คือ ระบบ
ฝายนํ้าลน เปลี่ยนเปนระบบประตูระบายนํ้า อยางไรก็ตามโครงการดังกลาว
ชาวบานที่อยูในพื้นที่ ไมมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนโครงการฯ และเกิดผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ เชน ปญหานํ้าทวมลนตลิ่ง ปญหาการสะสมของดินตะกอน
รวมทั้งการลดลงของพันธุปลาและสัตวนํ้าดวย ปจจุบันฝายทั้ง 14 แหง มีการ
บริหารจัดการโดยโครงการชลประทานพะเยา ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการนํา้ โดยมีผวู า ราชการจังหวัดพะเยาเปนประธาน ในสวนของฝายแตละแหง
มีกลุมผูใชนํ้าเปนดูแล ทั้งนี้การมีกลไกที่เปนแบบรวมศูนยไดทําใหเกิดความ
ขัดแยงในการใชนํ้า และการแยงชิงนํ้าจากกวานพะเยา โดยเฉพาะในฤดูแลง
ที่ชาวบานในพื้นที่ราบลุมกวานพะเยา และลุมนํ้าอิงตอนกลางไดขยายพื้นที่
ปลูกนาปรังมากขึ้น
3) ยุทธศาสตร
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ขอมูลโดยรวมในดานกายภาพ ระบบนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม การพัฒนา
จากโครงการของหนวยงานรัฐ การมีสวนรวมทางนโยบายของประชาชนผาน
ความเคลื่อนไหว และการสรางรูปธรรมดานการอนุรักษฯ ผานมาประมาณ 25 ป
จากการดําเนินกิจกรรมระดับทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาสูการขยาย
เครือขายความรวมมือ กระทั่งการกอตั้งสภาประชาชนลุมนํ้าอิง การกําหนด
ยุทธศาสตรลุมนํ้าจึงมีความจําเปนที่จะตองหาแนวทางการพัฒนาทั้งจากภาครัฐ
ภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน เพื่อแสวงหาจุดรวมในการบริหารจัดการนํ้า
ในลุม นํา้ อิงทีม่ คี วามสอดคลองกับระบบนิเวศและการพัฒนาแตละโซนในลุม นํา้ อิง
ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า
(1) การบริหารจัดการนํ้าในกวานพะเยา และทายนํ้า (ประตูระบายนํ้า
14 แหง) โดยการ
• พัฒนากลไกคณะกรรมการการบริหารจัดการนํ้า โดยสรางการมี
สวนรวมของภาคประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียใหเขาไปมีสัดสวน
ทีม่ ากขึน้ ใหมกี รรมการมาจาก 14 ฝาย เขามาเปนคณะกรรมการ
• ทบทวนกฎหมาย และบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการนํ้า เพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง
• สงเสริม สนับสนุนใหตัวแทนของสภาประชาชนลุมนํ้าอิงเขาไปมี
สวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า
• ศึกษาวิจัยผลกระทบของการบริหารจัดการนํ้าที่ผานมา
• ศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาตางๆ
ในลุมนํ้าอิงควรจะมีการใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมใหมากกวานี้
และเผยแพรขอมูลโดยการเปดเวทีตอสาธารณะ
• การจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดการนํ้าอยางเปนองครวม
• การเปดเผยขอมูลดานคุณภาพนํ้าที่มีการจัดทําสถานีตรวจวัด
คุณภาพนํ้าโดยภาครัฐ เพื่อใหประชาชนไดรับรู และมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา
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• ยุติโครงการพัฒนาขนาดกลางหรือขนาดใหญที่มีโครงสรางถาวรที่
จะกีดขวางทางไหลของนํ้าและการวางไขของพันธุปลา
• กําหนดมาตรการไมใหมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
การเกษตรที่ใชสารเคมีอยางเขมขน หรือการทิ้งขยะบริเวณริมฝง
แมนํ้า ตามปฏิบัติตามมาตรการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(2) การบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้าสาขาในลุมนํ้าอิง
• สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณนํ้า คุณภาพนํ้าของ
แมนํ้าสาขาของลุมนํ้าอิง
• จัดตั้งกลไกของภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการลุมนํ้ายอย
• ฟนฟูกลไกการจัดการนํ้าในการเกษตรโดยระบบเหมืองฝาย
• กําหนดมาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการนํา้ ในลุม นํา้ สาขา
• ผลักดันใหมีธรรมนูญในการบริหารจัดการนํ้าของลุมนํ้าสาขา
(3) การจัดการพื้นที่ชายฝงแมน้าํ ในลุมนํ้าสาขาในลุมนํ้าอิง
• อนุรักษ ฟนฟูพื้นที่ชายฝงแมนํ้า ใหมีความเปนธรรมชาติ โดยการ
ปลูกพืชทองถิ่น เชน ไครนํ้า ไผ เพื่อปองกันการพังทลายของดิน
ริมฝงแมนํ้า และเปนที่เพาะพันธุปลาและสัตวนํ้าอีกดวย
• กําหนดโซนนิ่งการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ชายฝงแมนํ้า
(4) การบูรณาการบริหารจัดการนํา้ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
• พัฒนาระบบฐานขอมูล และองคความรูดานการบริหารจัดการนํ้า
รวมของทุกภาคสวน
• จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการนํา้ ภายใตแนวคิดนิเวศวัฒนธรรม
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
• ผลักดันใหเกิดการจัดทําขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ดานการบริหารจัดการนํา้
แบบองครวมในทุกตําบล
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(5) การบริหารจัดการนํ้าบริเวณปาแมนํ้าสาขาของลุมนํ้าอิง และปาก
แมนํ้าโขง
• อนุรักษพื้นที่ปากแมนํ้า ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ใหเปน
พื้นที่คุมครอง เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
• กํ า หนดการทํ า เกษตรที่ มี ค วามเหมาะสมโดยไม ใ ช ส ารเคมี ใ น
การเกษตร
• ผลักดันใหเกิดเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าบริเวณปาแมนํ้าสาขาของ
ลุม นํา้ อิง และปากแมนาํ้ โขง โดยหามมิใหทาํ การประมงในบริเวณนัน้
ทุกชนิด

1.2 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการปาตนนํ้า

1) สถานการณทั่วไป
ลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ทั้งหมด 7,327.69 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดพะเยาและเชียงราย มีทรัพยากรปาไมกวา 4,192
ตารางกิโลเมตร (โดยคิดจากพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ) คิดเปนพื้นที่รอยละ 57.21
ของพื้นที่ลุมนํ้าอิง พื้นที่ปาไมที่ปกคลุมอยูในปจจุบันไดถูกกําหนดและจําแนก
ประเภทของพื้นที่ปาไวหลายรูปแบบ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่มีความ
แตกตางกันและซับซอนในการดําเนินการในอดีต ทําใหมกี ารประกาศพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ
ซอนทับกันหลายแหง ดังนั้นพื้นที่บริเวณเดียวกันอาจมีหลายสถานภาพ เชน
พื้นที่บริเวณหนึ่งอาจมีสถานภาพเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่อุทยาน
แหงชาติซอนทับกันอยู เปนตน
นอกจากนี้ พื้ น ที่ ชุ ม ชนหลายหมู  บ  า นมี พื้ น ที่ ทั บ ซ อ นกั บ เขตป า สงวน
แหงชาติ และหรือ เขตอุทยานแหงชาติ ทําใหคนในชุมชนขาดสิทธิในการจัดการ
ที่ดินทํากิน รวมถึงการใชประโยชนในพื้นที่ กอใหเกิดปญหาความขัดแยงและ
การละเมิดสิทธิ
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ในพื้นที่ลุมนํ้าอิงมีพื้นที่อนุรักษ ไดแก พื้นที่ปาสงวนแหงชาติจํานวน
34 แหง พื้นที่อุทยานแหงชาติ 4 แหง พื้นที่เขตหามลาสัตวปา 1 แหง และ
เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง และมีปาชุมชนที่มกี ารจัดการโดยชุมชนและไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ปาชุมชนมีทั้งหมด 263 แหง ซึ่งรวมมีพื้นที่ปาชุมชน
ทั้งหมด 17,000 ไร 2 งาน 26 ตารางวา คิดเปนรอยละ 0.37 ของพื้นที่ลุมนํ้าอิง
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุมนํ้าที่จัดการโดยชุมชน 19 แหง ซึ่งเปนพื้นที่ นสล. และ
หลายพื้นที่เปนพื้นที่ปาที่สมบูรณ
จากนโยบายการพัฒนาประเทศสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหพื้นที่ปาถูกบุกรุกจากการขยายพื้นที่
เกษตรกรรม เชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ขาวโพด) ที่เปนสงเสริมจากนโยบาย
ภาครัฐก็เปนสาเหตุหนึง่ ทีม่ กี ารขยายพืน้ ทีก่ ารเกษตรเขาไปในพืน้ ทีป่ า การถือครอง
ทีด่ นิ โดยนายทุนเพือ่ ทําเกษตรเชิงเดีย่ วทําใหมกี ารขยายพืน้ ทีเ่ ปนวงกวาง นอกจาก
นี้พื้นที่ในลุมนํ้าอิงถูกประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําใหพื้นที่ปา
ถูกทําลายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งถนน
ระบบชลประทาน ไฟฟา ประตูนาํ้ ขนาดใหญ และพืน้ ทีจ่ ดั ตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม
พื้นที่เปาหมายในการจัดตั้งเปนพื้นที่สาธารณประโยชน ซึ่งในลุมนํ้าอิงเปนพื้นที่
ปาทีส่ มบูรณมกี ารอนุรกั ษและใชประโยชนโดยชุมชนมายาวนาน กอใหเกิดปญหา
การละเมิดสิทธิ์การใชประโยชนพื้นที่ของชุมชนที่หนวยงานภาครัฐในทองถิ่น
ใชอํานาจยึดคืนพื้นที่โดยไมรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ยินยอมจากชาวบาน สงผลกระทบตอพื้นที่ปาที่ชาวบานรวมกันดูแลรักษา
มาเปนเวลานานที่จะตองถูกบุกรุกเพื่อนําไปเปนพื้นที่ดําเนินการตามโครงการ
ตามนโยบายภาครัฐสวนทองถิ่น
เมื่ อ รั ฐ บาลต อ งการเพิ่ ม พื้ น ที่ ป  า ปกคลุ ม ให ม ากถึ ง 40% ของพื้ น ที่
หรือ ประมาณ 128.41 ลานไร แบงเปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษรอยละ 25 และ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน และลดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในพื้นที่ลุมนํ้าอิงมีการเตรียมประกาศพื้นที่
อุทยานแหงชาติแหงใหมและการผนวกปาสงวนแหงชาติเขาเปนพื้นที่อุทยาน
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ซึง่ ชุมชนหลายพืน้ ทีม่ ขี อ กังวลถึงสิทธิของชุมชนในการใชประโยชนจากปา รวมถึง
การไมเขาใจถึงกฎระเบียบขอบังคับที่แตกแตงในแตละพื้นที่ ซึ่งอาจกอใหเกิด
ปญหาความขัดแยงตามมา
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณานโยบายในการพัฒนาในพื้นที่พบวา มีความ
ยอนแยงของความตองการเพิ่มพื้นที่ปากับการพัฒนาประเทศสูการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสงผลตอการทําลายระบบนิเวศ
ทําลายพื้นที่ปาในลุมนํ้าอิง

รูปที่ 2 การสํารวจชนิดพันธุ ไมยืนตน และการวัดปริมาณการเก็บกักคารบอนของตนไม
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รูปที่ 3 การบวชปา
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2) พื้นที่รูปธรรม
ปาชุมชน (Community Forest) เปนปฏิบตั กิ ารหนึง่ ของการจัดการลุม นํา้
เปนวิถีปฏิบัติและเปนการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการ
ชวยลดปญหาความยากจนและความเหลือ่ มลํา้ ทางสังคมของคนในชุมชนจากการ
ถูกแยงชิงทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเปนแนวทางหนึ่งในการรักษา
พื้ น ที่ ป  า และความสมบู ร ณ ข องนิเ วศป า ไม เ พื่ อ ให ร ะบบนิ เ วศคงความสมดุ ล
เนื่องจากปาชุมชนเปนกลไกที่สําคัญที่เปนชองทางใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการอนุรักษ จัดการ ฟนฟูใหปามีความสมบูรณเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามสิทธิในการเขาถึงการใชประโยชนจากปายังมีขอจํากัด
ในสังคมไทยยังไมมกี ฎหมายมารองรับสิทธิของชาวบานในการจัดการปา ปาชุมชน
ถูกใชเปนเครือ่ งมือของรัฐในการ “อนุรกั ษ” มากกวาการเสริมศักยภาพของชุมชน
ในการจัดการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ชาวบานที่มีการจัดการ
ปาชุมชนมักไดรบั อนุญาตใหใชประโยชนเพียงการเก็บหา “ของปา” เพือ่ การยังชีพ
และใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น ซึ่งทรัพยากรเหลานี้มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
ไมสูงนัก ในขณะที่ทรัพยากรในปาที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง เชน เนื้อไมและ
ไมสาํ หรับการกอสรางมักถูกกีดกันและหวงหามเปนสมบัตขิ องชาติ รัฐมอบพืน้ ทีป่ า
ใหชาวบานดูแลในรูปแบบ “ปาชุมชน” เพื่อใหชุมชนเกิดจิตสํานึกในการควบคุม
และจัดการทรัพยากรเปนหนาที่ของคนในชุมชน แตในขณะเดียวกันรัฐไมเคย
มอบอํานาจการตัดสินใจสําหรับการจัดการและจัดสรรทรัพยากรใหกับชุมชน
อํานาจในการจัดการทรัพยากรปาไมทแี่ ทจริงยังคงรวมอยูท สี่ ว นกลางโดยมีกรมปาไม
เปนผูบริหารจัดการอํานาจสมัยกอนลุมนํ้าอิงมีการตัดไมทําลายปาที่เกิดจากการ
สัมปทานปาไม การทําถานไม การตัดไมใชสอย และการเพิ่มพื้นที่การเกษตร
ทําใหสภาพปาเสื่อมโทรม เกิดวิกฤตภัยแลง และเกิดปญหาการแยงใชนํ้า ทําให
หลายชุมชนเกิดความตระหนักและเกิดเครือขายปาตนนํ้า เปนการรวมตัวของ
หลายชุมชนเพือ่ การฟน ฟูปา ทีเ่ ปนแหลงกักเก็บนํา้ ทําใหปา ชุมชนมีสภาพอุดมสมบูรณ
มากขึ้น ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม โดยแตละหมูบานก็จะมีการจัดการปาชุมชน
และการใชประโยชนของตัวเองดวย อีกทัง้ ไดรบั ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ
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ในพื้นที่ที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับปาชุมชน ปจจุบันเครือขายปาชุมชนขาดการ
ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหเครือขายเริ่มหางหาย ไมเกิดการแลกเปลี่ยน
สถานการณองคความรูใหแกกัน ตางคนตางทํา พลังและกลไกในการขับเคลื่อน
ทางนโยบายปาไมลดลง แตการดําเนินงานจัดการในรูปแบบของปาชุมชนยังมีอยู
อยางตอเนื่องในแตละพื้นที่ ยกตัวอยางเชน
ปาชุมชนบานตอมดง ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา บานตอมดง
มีพื้นที่โดยรวม ประมาณ 2,536 ไร แบงออกเปน พื้นที่เกษตรกรรม 1242 ไร
พื้นที่ปาไม 898 ไร อยูในเขตพื้นที่ ปาสงวนแหงชาติ ปาแมตํ๊า และปาแมนาเรือ
(เปนปาชุมชน 717 ไร) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 200 ไร พื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสราง
188 ไร และพื้นที่นํ้า 3 ไร มีปาชุมชนอยูบนดอยในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมตาํ๊ และปาแมนาเรือ มีพนื้ ที่ 717 ไร ตัง้ อยูท างทิศตะวันตกของชุมชน พืน้ ทีเ่ นิน
จะมีสภาพ ดินเปนดินตะกอนเศษหินเชิงเขา กรวด ทรายและลูกรัง ลักษณะพื้นที่
ลาดเทจากทิศตะวันตก ไปทางทิศ ตะวันออก ที่ตั้งชุมชนมีความสูงจากระดับ
นํา้ ทะเลประมาณ 406-440 เมตร สวนทางทิศใตของชุมชน มีหว ยแมตอ มไหลผาน
เกิดเปนที่ราบลุมลําหวย สภาพดินเปนดินเหนียว ที่เหมาะตอการทํานา และ
การเพาะปลูกในเขตพื้นที่มีอางเก็บนํ้าแมตอม ตั้งอยูในทิศตะวันตกของชุมชน
การจัดการปาชุมชน มีองคประกอบทีส่ าํ คัญคือ มีแผนกิจกรรมการจัดการปา
มีกฎระเบียบ ขอตกลงรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย คนในชุมชนรวมกันฟนฟูปา
ในพื้นที่เสื่อมโทรม มีการดูแลรักษาปาที่มีอยูแลวใหคงอยูตอไปอยางยั่งยืน และ
คนในชุมชนสามารถพึ่งพิงใชประโยชนจากปาจนถึงลูกหลานสืบไป
กลไกในการบริหารจัดการปาชุมชนมีการจัดตัง้ องคกรในการบริหารจัดการ
ปาชุมชน คือ คณะกรรมการ ปาชุมชนเปนกลไกในการดําเนินงานขับเคลื่อน
กิจกรรมจัดการปา มีการตัง้ กฎระเบียบปาชุมชนเพือ่ เปนกรอบในการดูแลจัดการ
ปาชุมชน โดยกฎระเบียบมีการรางโดยคณะกรรมการปาชุมชน และเขาสูท ปี่ ระชุม
หมูบานเพื่อลงมติรับรองและประกาศใชในชุมชน
ผลจากการดูแลรักษาปาชุมชน เมือ่ ปาสมบูรณเปนการสรางสภาพแวดลอม
ที่ดีใหกับคนในชุมชน เปนแหลงซับนํ้ากักเก็บไวในดิน ใหความชุมชื้นแกพื้นที่
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เปนแหลงตนนํา้ ทีไ่ หลเติมนํา้ กวานพะเยา และแหลงนํา้ ใชในชุมชน อีกทัง้ ปาชุมชน
เปนแหลงอาหารตามธรรมชาติของคนในชุมชน การที่คนในชุมชนมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกันทุกคนมีความตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากร
ในทองถิ่น มีการเคารพกฎกติการวมกันทําใหปาไมและแหลงนํ้าฟนคืน นําความ
อุดมสมบูรณของพืชและสัตวกลับคืนมา เปนแหลงอาหารที่ไดจากธรรมชาติ
ที่ไมตองเสียเงินและปลอดสารเคมี เชน เห็ด หนอไม พืชอาหารและสมุนไพร
เปนตน ผลผลิตทีส่ รางรายไดเสริมใหแกชมุ ชน ไดแก เห็ดโคน เห็ดหา (เห็ดตับเตา)
เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) เห็ดแดง เห็ดระโงก หนอไมรวก หนอไมซาง แมงมัน นํ้าผึ้ง
ตัวตอ รวมทั้ง แหลงไมใชสอยของคนในชุมชน วิถีชีวิตของชุมชนบานตอมดง
ยังมีการใชฟนในการกอไฟหุงตม ปาชุมชนเปนแหลงไมฟนที่หาไดงายสะดวก
เนื่องจากอยูใกลกับชุมชน
ปาชุมชนบานนํ้าแพร ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาน จังหวัดเชียงราย
ปาดอยยาวเปนปาตนนํ้าที่เปนแหลงหาอาหารและแหลงนํ้าประปาหลักของ
หมูบาน แบงลักษณะพื้นที่ออกเปนดอยหรือภูเขาที่ชาวบานตั้งชื่อขึ้นเอง ไดแก
ดอยมอนเคียนโตน ดอยแกเสื้อ ดอยหวยกางปลา และดอยหวยปานา ในอดีต
มีไมสักเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะไมสักทอง แตทางราชการไดสัมปทานไมใหกับ
ฝรัง่ เศสประมาณป พ.ศ.2521-2527 แลวนําไมลอ งไปตามแมนาํ้ อิง ลงสูแ มนาํ้ โขง
โดยมีลําหวยที่สําคัญ ไดแก หวยนํ้าแพร และหวยดูกงู ที่มีตนกําเนิดจากเทือกเขา
ดอยยาวไหลผานหมูบาน ลําหวยดังกลาว มีความสําคัญตอวิถีชุมชนที่ใชนํ้ามาทํา
ระบบประปาภูเขารวมกันทั้ง 3 หมูบาน
บานนํ้าแพรอยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนปลาย คนในชุมชนสวนใหญ
มีอาชีพทําการเกษตร พื้นที่ตั้งอยูที่ราบระหวางเทือกเขาดอยยาวและมีแมนํ้าอิง
ไหลผาน วิถีชุมชนจึงพึ่งพาอาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
มาตัง้ แตอดีตกอตัง้ หมูบ า น เมือ่ ระยะเวลาผานไปจํานวนประชากรเพิม่ ขึน้ จนสงผล
ตอการใชทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น ชวงป พ.ศ.2517-2521 ปาในบริเวณเทือกเขา
ดอยยาวไดมีการสัมปทานตัดไม การขุดเหมืองทําแร และการบุกรุกพื้นที่ปา
เพื่อทําไรขาวโพด สงผลทําใหปาเกิดความเสื่อมโทรม ลําหวยนํ้าแพรแหงลง
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เกิดวิกฤติภยั แลง สงผลใหปริมาณนํา้ ไมเพียงพอตอความตองการของคนในชุมชน
และไมมีนํ้าไหลลงไปในแมนํ้าอิง ทําใหปริมาณนํ้าอิงมีนอยไมเพียงพอตอการ
ทํานา ซึง่ สงผลเชือ่ มโยงเปนระบบและกระทบตอวิถคี นในชุมชน รวมทัง้ ขาดแคลน
นํ้าประปาภูเขาสําหรับใชในการอุปโภคในครัวเรือน
สถานการณ ดั ง กล า วเป น จุ ด เริ่ ม ต น ของคนในชุ ม ชนให หั น มาสนใจ
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ โดยแกนนําในชุมชนไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น
มีการวางแผนจัดทําเปนปาชุมชนรวมกับหนวยงานในทองถิ่น เมื่อปพ.ศ.2529
โดยการทําประชาคมและแจงกับหนวยงานของปาไมอําเภอขุนตาลใหเปนเขตปา
ชุมชน แตชาวบานยังสามารถใชประโยชนได แมแตการตัดไมเพื่อสรางบานเรือน
โดยแจงผูใหญบานเพื่อขออนุญาตตัดไมกอน และมีกฎระเบียบควบคุมการใช
ประโยชนจากปาโดยมีคณะกรรมการหมูบานทําหนาที่ดูแลรักษาปารวมกัน และ
ทําการยายพื้นที่ทําเกษตรที่อยูบนดอยยาว ลงมายังที่ราบของแมนํ้าอิงซึ่งเปน
ทีส่ าธารณะหมูบ า นแบงปนใหคนในหมูบ า นเปนพืน้ ทีท่ าํ กินหนาหมู โดยเก็บคาเชา
และนําเงินมาพัฒนาหรือใชในกิจกรรมของหมูบาน ทําใหปาชุมชนบานนํ้าแพร
เปนตนแบบในการทําปาชุมชนใหกับหมูบานตางๆ ในอําเภอขุนตาลหลายแหง
และมีการบวชปาเพื่อรักษาปาไวใหลูกหลานตอไปในภายภาคหนา
ผลจากการดูแลรักษาปาตนนํ้าใหฟนคืน ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ
ทําใหลําหวยมีนํ้าไหลตลอดป แตละครัวเรือนมีนํ้าประปาใชเพื่ออุปโภค บริโภค
ในราคาที่ถูก อีกทั้งคนในชุมชนมีอาหารจากปาในการบริโภคตลอดทั้งป เชน
เห็ด หนอไม ผักปา ผลไมปา แมลงชนิดตางๆ เปนการลดรายจาย สวนที่เหลือ
กินไดนํามาจําหนายในชุมชนอีกดวย
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3) ยุทธศาสตร

(1) ปกปองรักษาพื้นที่ปาที่เหลือใหคงอยูอยางยั่งยืน โดยการ
• สงเสริมสรางมาตรการปกปองพื้นที่ปา เชน การตั้งกฎระเบียบ
คณะกรรมการดูแลปา การปองกันไฟปา ปองกันการตัดไม และ
การลาสัตวปา
• การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพื้นที่ปาใหกับชุมชน และเยาวชน
ในหมูบาน
• สงเสริมการสรางแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวปา
เพื่อใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและรักษาระบบนิเวศ
ใหสมบูรณ
• ผลักดันการคิดมูลคาคารบอนเครดิตในปาชุมชนไปสูเศรษฐกิจ
เพือ่ ขายคารบอนเครดิต และนํามาเปนตนทุนในการสนับสนุนชุมชน
ที่ดูแลปา
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(2) ฟนฟูปาเสื่อมโทรมและปาที่ถูกบุกรุกอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การเพิ่มพื้นที่ปานอกเขตอนุรักษ
• การเพิ่มพื้นที่ปาปกคลุมของประเทศกวา 40% นั้น ควรสงเสริม
ใหมีการกําหนดความหมายของพื้นที่ปาปกคลุม ใหนับรวมพื้นที่
การปลูกปาในพื้นที่มีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินใหมีสถานะเปนปา
อีกประเภทหนึ่ง
• สงเสริมใหมีการฟนฟูปาในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมและปาที่ถูกบุกรุก
• สงเสริมใหชุมชนมีไมใชสอยอยางพอเพียง และยกระดับกิจการ
การปลูกปาครอบครัว สวนปาขนาดกลางใหตอบสนองระบบนิเวศ
มากขึ้น และสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรอยางเปนรูปธรรม
(3) บูรณาการและสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดการปา
รูปแบบของเครือขายปาชุมชน
• จัดขบวนองคกรเครือขายปาชุมชนใหมคี วามชัดเจน เขมแข็งมากขึน้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร และสามารถเจรจา
ตอรองทางการเมืองใหเปนเปาหมายเดียวกัน
• การฟนขบวนเครือขายปาชุมชนใหมีความเขมแข็ง
• การขยายกลุม แนวรวมใหชดั เจนมากขึน้ โดยมีการขยายการทํางาน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาค รวมทั้งกลุมองคกร
ที่มีอยูในชุมชน เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมหนุมสาว กลุมเยาวชน
กลุม นักวิชาการ ทีพ่ รอมเขามาชวยในการขับเคลือ่ น รวมถึงกลุม ภาคี
ภาคธุรกิจ ผูประกอบการทางสังคม ที่สามารถสนับสนุนทุนทรัพย
องคความรูยกระดับความเปนอยูของชุมชน รวมถึงการเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตที่ใชพื้นที่นอยลงแตไดผลผลิตที่มากขึ้น
• สงเสริมใหมกี ารวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม (Environmental
Impact Assessment -EIA) ทั้งจากโครงการทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงกลไกการทํา
ประชาคมในพื้นที่
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• สรางกลไก การติดตามขาวสาร ตรวจสอบ ใหขอ คิดเห็นตอโครงการ
หรือกิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(4) สรางองคความรูในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากร รวมถึง
ระบบฐานขอมูล ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการพื้นที่
• ส ง เสริ ม การทํ า ข อ มู ล ฐานทรั พ ยากรในแต ล ะชุ ม ชน ทั้ ง ข อ มู ล
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ทัง้ พืช-สัตว) องคความรูท อ งถิน่ รวมถึง
การระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมากําหนดขอบเขต การทํา
แผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ แผนทีร่ ายแปลง เพือ่ ใหเกิดความชัดเจน
โดยรวมกับภาคีเครือขาย นักวิชาการ รวมถึงศูนยสารสนเทศทาง
อวกาศ (Gistda) เพื่อใหเกิดการรับรองทางวิชาการมากขึ้น
• สงเสริมใหเกิดงานวิจยั อยางมีสว นรวมในพืน้ ทีท่ งั้ จากนักเรียน นักศึกษา
นักวิชาการ รวมถึงงานวิจยั ไทบาน เพือ่ ใหเกิดองคความรูใ หมในการ
จัดการทรัพยากร
• ส ง เสริ ม การเผยแพร อ งค ค วามรู  ใ นการจั ด การทรั พ ยากรและ
เพิ่มศักยภาพคนในชุมชนใหมีองคความรูในการจัดการทรัพยากร
เชน องคความรูในการจัดการปาไมอยางยั่งยืน การจัดการไฟปา
การปลู ก ป า ระหว า งการปลู ก ไม เ ศรษฐกิ จ กั บ สวนป า ที่ มี ค วาม
หลากหลายชนิด สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสรางรายไดในพื้นที่
เดียวกันได เปนตน
(5) สงเสริมดานอาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาชุมชน
• สงเสริมใหชมุ ชนเปลีย่ นรูปแบบการผลิตทีใ่ ชพนื้ ทีน่ อ ยแตไดผลผลิต
ที่มากขึ้น
• การยกระดับองคความรูทองถิ่นสูการพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน
รวมถึงการสรางกลไกตลาดใหชุมชน
• สงเสริมเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การเรียนรูระบบนิเวศปา
เพื่อใหเกิดการสรางรายไดและเผยแพรองคความรูไปสูวงกวาง
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(6) จัดทํานโยบายสาธารณะภาคประชาชน หรือการทําเทศบัญญัตใิ นการ
จัดการทรัพยากรปาชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สงเสริมการจัดทํานโยบายสาธารณะภาคประชาชน หรือการทํา
เทศบั ญ ญั ติ ท  อ งถิ่ น ในการจั ด การทรั พ ยากร เพื่ อ เป น ข อ ตกลง
รวมกันของชุมชน ทองถิน่ และผูท เี่ กีย่ วของในการจัดการทรัพยากร
ปาชุมชน
(7) ผลักดันใหมกี ฎหมายทีส่ นับสนุนการมีสว นรวมของประชาชน และ
สิทธิชมุ ชน นําไปสูก ารสรางธรรมาภิบาลทองถิน่ ในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน
• ปรับแกกฎหมายดานทรัพยากรปาไมที่มีความลาสมัย เชน พรบ.
อุทยานแหงชาติ พรบ.ปาสงวนแหงชาติ
• ส ง เสริ ม ให เ กิ ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว ม
ของประชาชน เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจและระบบการจัด
การรวมกันหลายฝายถวงดุลที่เหมาะสม เชน พ.ร.บ.ปาชุมชน
พ.ร.บ.ธนาคารตนไม เปนตน
• สงเสริมใหมีตัวแทนจากภาคประชาสังคมอยูในกลไกการตัดสินใจ
ในระดับนโยบาย
(8) ผลักดันใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรปาชุมชน มีสิทธิ
ในการดูแล การจัดการและการใชประโยชนจากปาชุมชนอยางยัง่ ยืน บนพืน้ ฐาน
ขององคความรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยผสมผสานกับความรูเ ทคโนโลยีสมัยใหม
• สงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหทํากิจกรรมการจัดการทรัพยากร
ปาชุมชน โดยการสืบสานองคความรูภ มู ปิ ญ
 ญา ความเชือ่ ของทองถิน่
เชน เลีย้ งผีขนุ นํา้ บวชปา สืบชะตาแมนาํ้ สลากภัตขุนนํา้ เปนตน
• สงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหทํากิจกรรมการจัดการทรัพยากร
ปาชุมชน โดยการนําความรูสมัยใหม มาประยุกตใชในการจัดการ
ปาชุมชน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร การสํารวจ
การกักเก็บคารบอนในตนไมที่สามารถเปลี่ยนเปนคารบอนเครดิต
เปนตน
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1.3 ยุทธศาสตรดานการจัดการพื้นที่ชุมนํ้า

1) สถานการณทั่วไป
ลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ทั้งหมด 7,327.69 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนคือจังหวัดพะเยาและเชียงราย มีแมนํ้าสายสําคัญไหลผานคือ
แมนํ้าอิง แมนํ้าอิงเปนลุมนํ้าสาขาของแมนํ้าโขง แมนํ้าอิงเปนแมนํ้าสายหลัก
ทีม่ ตี น นํา้ มาจากดอยหลวงหรือเทือกเขาผีปน นํา้ จากปาตนนํา้ 12 ลําหวย ไหลผาน
ที่ราบนอยใหญที่เปนชุมชนและพื้นที่การเกษตร ตั้งแตอําเภอแมใจ อําเภอเมือง
พะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน จังหวัดพะเยา อําเภอปาแดด
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเทิง อําเภอขุนตาล แลวไหลลงสูแ มนาํ้ โขงทีบ่ า นปากอิง
ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมความยาวทัง้ หมดประมาณ
260 กิโลเมตร ตลอดความยาวของแมนาํ้ อิงมีปา ริมนํา้ อิงเปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ แบบหนึง่
ตามนิยามความหมายของพื้นที่ชุมนํ้า พบพื้นที่ชุมนํ้านอยใหญมากมาย ซึ่งเปน
พืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีไ่ ดถกู ขึน้ ทะเบียนเปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ระดับนานาชาติ ไดแก กวานพะเยา
หนองเล็งทราย และพื้นที่ชุมนํ้าในระดับทองถิ่นประมาณ 400 แหง
ลุม นํา้ อิงตอนลาง พบปาริมนํา้ อิงอยูต ลอดลํานํา้ เปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ประเภทหนึง่
เปนปาทีน่ าํ้ สามารถทวมถึง มีพชื เดนทีส่ ามารถอยูใ นนํา้ ทวมหลากไดเปนเวลานาน
เชน ตนชุมแสง มะเคาะ ขอย พืชเถาวัลย และพืชเฉพาะถิ่น ตนไมและพรรณพืช
ในพื้นที่มีการปรับตัวตอสภาพนํ้าทวมและทนตอนํ้าขังไดยาวนาน ปาชุมนํ้าเปน
แหลงขยายพันธุปลาที่สําคัญในชวงนํ้าหลาก ปลาจากแมนํ้าโขงและในแมนํ้าอิง
จะขึ้นมาวางไข และอาศัยเปนแหลงอนุบาลปลาขนาดเล็ก ชวงนํ้าลดปาชุมนํ้า
เต็มไปดวยระบบนิเวศยอยกระจายอยูในพื้นที่ปา และมีพืชหลายชนิดทั้งที่เปน
พืชสมุนไพรและพืชผักกินได
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ภาพที่ 4 สภาพพื้นที่ปาชุมนํ้า

ปาริมนํ้าอิงยังเปนพื้นที่สําคัญตอสัตวปาเพราะเปนระบบนิเวศรอยตอ
ของระบบนิเวศปาบกและระบบนิเวศนํ้าอิง ดังนั้นระบบนิเวศปาชุมนํ้านับวา
มีความสําคัญมาก นอกจากนี้ระบบนิเวศปาชุมนํ้ายังเปนแหลงสําคัญในแงของ
การเปนที่รองรับนกอพยพตางถิ่นที่อพยพมาในชวงฤดูหนาว โดยสรุปคุณคา
ความสําคัญของพื้นที่ปาชุมนํ้ามีความสําคัญในแงระบบนิเวศเฉพาะ อยางนอย
5 ประการ ไดแก 1) เปนพื้นที่เพาะพันธุปลาและสัตวนํ้าที่สําคัญของแมนํ้าอิงแมนํ้าโขง 2) เปนพื้นที่แกมลิงตามธรรมชาติที่รองรับปริมาณนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าอิง
ชวงนํ้าหลากและเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง 3) เปนพื้นที่ที่สัตวปาจากบนดอยและ
ปาบกลงมาใชประโยชน 4) เปนแหลงรวบรวมความหลากหลายของพันธุพืช
สัตว พันธุกรรมพืชอาหาร และยาสมุนไพรทีส่ าํ คัญของลุม นํา้ อิง และ 5) เปนแหลง
รองรับการอพยพของนกอพยพชวงฤดูหนาว
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การศึกษาและรวบรวมขอมูลเบือ้ งตนพบปาริมนํา้ อิงทัง้ 17 แหง รวมเนือ้ ที่
ประมาณ 8,590 ไร ตามเอกสารหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ในพื้นที่
ลุม นํา้ อิงตอนลาง ตัง้ แตอาํ เภอเทิง ถึงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นอกจากนัน้
ยังมีพนื้ ทีช่ มุ นํา้ อีกหลายแหงทีย่ งั ไมมกี ารสํารวจ และขอมูลทีช่ ดั เจน จากขอเสนอ
งานอิงฟอรั่ม : เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุมนํ้าอิง วันที่ 22 มีนาคม 2560
ณ สถาบันปวงผญาพยาว วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดมีขอเสนอ
รวมกันในเรื่อง “ความรูเรื่องปาชุมนํ้าในลุมนํ้าอิงและแนวทางการจัดการ” พื้นที่
ชุมนํ้าในลุมนํ้าอิง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการปกปองคุมครอง มีขอเสนอ
ดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญ
กับพืน้ ทีช่ มุ นํา้ และสรางแนวทางความรวมมือกับชุมชนเพือ่ การจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้
อยางสมดุลยั่งยืน
2. จัดตัง้ กลไกประสานงานเพือ่ เสริมสรางเครือขายพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ในลุม นํา้ อิง
3. มีการศึกษาเชิงวิชาการ เพือ่ ยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนเปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ทีม่ คี วาม
สําคัญระหวางประเทศ (แรมซารไซต) หรือเปนพื้นที่คุมครองทางสิ่งแวดลอม
ขณะที่พื้นที่บางสวนของลุมนํ้าอิง เชน กวานพะเยา หนองเล็งทราย ไดรับ
การประกาศเปนพื้นที่ชุมนํ้าระดับชาติและนานาชาติก็ยังไมไดรับการคุมครอง
ใหใชประโยชนอยางชาญฉลาด กลับถูกพัฒนาไปในทางตรงกันขาม สถานภาพ
ของพืน้ ทีส่ าธารณะซึง่ เปนพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ถูกรับรองใหเปนพืน้ ทีห่ ลวงสาธารณะ (นสล.)
ถูกนิยามใหเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือที่รกรางวางเปลา แตขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนามของโครงการฯ อนุรักษแมนํ้าอิงรวมกับสถาบันความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระบุวาพื้นที่ชุมนํ้าในลุมนํ้าอิงที่เหลืออยู 17 แปลง เนื้อที่ 8,950 ไร
จากการสุมตัวอยางสํารวจความหลากหลายในบางแปลงพบวา มีความหนาแนน
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพันธุสัตวนํ้า ครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวปา นก
สามารถนําเสนอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้า หรือ
อนุสัญญาแรมซา
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พ.ศ.2559 หนวยงานรัฐทองถิ่นไดจัดหาพื้นที่รองรับนโยบายของรัฐบาล
ในการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ การคาการลงทุน พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานบุญเรือง
บานทุง งิว้ แตเกิดความเห็นตางเรือ่ งการใชพนื้ ทีไ่ มเหมาะสม และชาวบานมีความ
หวงแหนในพืน้ ทีด่ งั กลาว ไดแสดงจุดยืนในการปกปองคุม ครองผานกิจกรรมตางๆ
จนสงผลใหยุติการดําเนินการ

ภาพที่ 5 นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่อําเภอเชียงของ

2) พื้นที่รูปธรรม
กรณีของพื้นที่ที่มีการจัดการปาชุมนํ้าในลุมนํ้าอิง โดยเฉพาะในลุมนํ้าอิง
ตอนลาง ไดแก ปาชุมนํ้าบานบุญเรือง หมูที่ 2 ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เปนสวนหนึ่งผืนปาชุมนํ้าในตําบลบุญเรือง โดยมีเนื้อที่ประมาณ
1,473 ไร จากผืนปา 3,706 ไรของทัง้ ตําบล ผืนปาดังกลาวชุมชนไดปกปองพืน้ ทีป่ า
มาตัง้ แตอดีตจากการเขามาของนายทุนโรงบมยาสูบ ปจจุบนั ปาชุม นํา้ นีย้ งั มีคณ
ุ คา
ความสําคัญตอวิถชี วี ติ ของชุมชนเนือ่ งจากเปนแหลงพืชอาหาร ไมใชสอย สมุนไพร
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และแหลงเพาะพันธุส ตั วนาํ้ ซึง่ จะมีสภาพเปนพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ (Seasonal wetland)
และแก ม ลิ ง ธรรมชาติ ซึ่ ง ทํ า ให พื้ น ที่ มี ค วามเป น เอกลั ก ษณ ท างนิ เ วศวิ ท ยา
ที่ผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาปาไมและแมนํ้า
จากการศึ ก ษาสภาพป า ชุ ม ชนบุ ญ เรื อ ง พบว า สภาพโครงสร า งป า
ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตาม
ธรรมชาติ ป า ชุ  ม นํ้ า บุ ญ เรื อ งมี ส มบู ร ณ ดี เ มื่ อ เที ย บกั บ สภาพป า เบญจพรรณ
สมบูรณทั่วไป จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นที่พบวายังเปนแหลง
เก็บกักคารบอนเปนอยางดีจากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above
ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมนํ้าที่นํ้าทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชที่มีขอย
และชุมแสงเดนมีศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 26 ตันตอไร ซึ่งถือวามีศักยภาพ
สูงมาก ในสวนพืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ ทีม่ ปี า เบญจพรรณ (ปาผสม) และไผปนจะมีศกั ยภาพ
เก็บกักคารบอน 12-13 ตันตอไร โดยรวมพบวาปจจุบันมีการเก็บกักคารบอน
เหนือดินรวม 17,247 ตันคารบอน นอกจากนั้นแลวยังพบพันธุปลาทองถิ่น
87 ชนิด และกุง 1 ชนิด พันธุป ลาตางถิน่ 16 ชนิด พืชอาหาร 49 ชนิด พืชสมุนไพร
38 ชนิด และที่เปนทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพร 15 ชนิด สวนสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม สัตวปก สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน พบชนิดสัตว
ทั้งหมด 104 ชนิด จําแนกเปน สัตวปก พบ 79 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
พบ 8 ชนิด สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า พบ 13 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน พบ 4 ชนิด

ภาพที่ 6 สัตวปาที่สําคัญที่พบในพื้นที่ชุมนํ้า
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ในการจัดการปาชุม นํา้ บุญเรืองไดมกี ารกําหนดกฎระเบียบ การเก็บหาของ
ปาในพื้นที่ชุมนํ้า เชน ผัก เห็ด หนอไม ชาวบานสามารถเก็บหาเพื่อนําไปบริโภค
ในครัวเรือนได หามมิใหหาจํานวนมากเกินเพื่อนําไปขาย หามใชเครื่องช็อตปลา
ในบริเวณแหลงนํ้า หามจับปลาในเขตที่ประกาศหามจับปลา หามจับหรือยิงสัตว
ในเขตอนุรักษ ดานไมใชสอย เชน ไมทําฟนหรือใชสอยอื่นๆ ใหเก็บหาจากกิ่งไม
และไมขนาดเล็กที่ตายแลว หามมิใหมีการตัดตนไมขนาดใหญ สวนการใชไมตน
ขนาดใหญ หามตัดไมขนาดใหญโดยเด็ดขาด หากมีความจําเปนใชไมขนาดใหญ
ใหพิจารณาไมที่ตายแลว โดยนําเรื่องเขาที่ประชุมหมูบานเพื่อมีมติและพิจารณา
เปนครั้งๆ ไป
โครงสรางคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
1. นายทรงพล จันทะเรือง ประธาน
2. นายสุวิทย การะหัน และนายสมบรูณ จินะพรม รองประธาน
3. นายสมเกียรติ อินเรือง และนางจันทรแรม เรืองวิลัย เลขานุการ
4. นายสงกรานต คํ้าไม และนายจรัญ ธรรมวงค เหรัญญิก
5. นางพิมพรรณ วงศไชยยา นายสุเมธ จีนนํ้าใส ประชาสัมพันธ
6. นายพิชเญศพงษ คุรุปรัชฌามรรค ผูประสานงาน
นอกจากนี้ ยังมีกลุมผูหญิงบุญเรืองที่มีสวนรวมในการอนุรักษปาชุมนํ้า
โดยมีคณะกรรมการ จํานวน 12 คน ประกอบดวย
1. นางเนียม จันทะเรือง
2. นางจันทรแรม เรืองวิลัย
3. นางสาย กาวิจา
4. นางนงนุช กันทา
5. นางมลิวัลย ไตรจักร
6. นางอําไพ อริยพรรณ
7. นางลําไย จีนนํ้าใส
8. นางเกตุ อินเรือง
9. นางเสงี่ยม กุนโน
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10. นางครีม เรืองวิลัย
11. นางเหลียว ริยะอุด
12. นางคําแปง นอยเศษ
กรณีหมูบานงามเมือง หมู 11 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย
หมูบานงามเมืองเดิมขึ้นกับบานนํ้าแพร หมู 4 ตําบลยางฮอม อําเภอ
ขุนตาล มีผูชวยผูใหญบาน 1 คน คือ นายเกีย อุตมะ มาตั้งแต พ.ศ.2508 ในป
พ.ศ.2512 ไดแยกเปนบานงามเมือง หมู 11 อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
โดยมีนายยาเพชร สมศักดิ์ เปนผูใหญบานคนแรก บริเวณบานงามเมืองมีลําหวย
แดนเมืองไหลผานหมูบ า นและเปนเขตแบงบานแดนเมือง และเขตอําเภอเชียงของ
สวนดานทายหมูบานมีแมนํ้าอิงไหลผาน
บานงามเมือง เปนชุมชนที่ตั้งอยูในชวงแมนํ้าอิงตอนลางที่มีลักษณะ
เปนพืน้ ทีร่ าบลุม ขนาดใหญมนี าํ้ ทวมถึง ชวงนํา้ หลากไดรบั อิทธิพลนํา้ จากแมนาํ้ โขง
ลํานํ้าอิงชวงนี้มีความกวางประมาณ 150-200 เมตร มีลักษณะของหนองนํ้าและ
ปาริมนํ้า ซึ่งหนองนํ้าในบริเวณบานงามเมือง มีความสัมพันธกับแมนํ้าอิงในชวง
นํ้าหลาก โดยจะมีฮองนํ้า (รองนํ้า) ขนาดเล็กไหลเชื่อมระหวางหนองกับแมนํ้าอิง
หนองนํ้าชวงบานงามเมืองมีทั้งหมด 14 หนองนํ้า
ปาริมนํ้าเปนปาที่นํ้าทวมถึงในชวงนํ้าหลาก ตามความองคความรูของ
ชาวบานงามเมือง แบงเปน 4 แหง คือ ปาขอย ปาขวงเจิง ปาเกากึม และปาเกา
สุมแสง รวมมีพื้นที่ประมาณ 170 ไร จากการรวบรวมขอมูลเบื้องตนของชุมชน
พบตนไม 54 ชนิด พืชผัก 22 ชนิด เถาวัลย 17 ชนิด รวม 93 ชนิด
จากการศึกษาโครงสราง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทน
ตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมชนบานงามเมือง โดยใช
วิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้นโดยแบงพื้นที่สํารวจตามโซนตาม
ความเดนของสังคมพืช โดยทําการวางแปลงสุม ตัวอยางถาวรขนาด 20 × 50 เมตร
โซนละ 1 แปลง (รวมพื้นที่สํารวจ 4,000 ตร.ม.) พื้นที่ปาของบานงามเมือง
มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 86 ชนิด โดยพบชนิดพืชในปาชุมนํ้า
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9 ชนิด โดยพบ ตนกระทุงคลองมากที่สุด มีความหนาแนน 48 ตนตอไร มีความ
หนาแนนรวมของไมใหญทั้งหมด 150 ตนตอไร ไมหนุม พบ 3 ชนิด มีความ
หนาแนน 190 ตนตอไร และลูกไมพบ 9 ชนิด มีความหนาแนน 10,320 ตนตอไร
ปาดิบแลงบริเวณตาดผาขาว 24 ชนิด โดยพบ ตนมะมวงเลือดมากที่สุด มีความ
หนาแนน 35 ตนตอไร มีความหนาแนนรวมของไมใหญทั้งหมด 134 ตนตอไร
ไมหนุม พบ 17 ชนิด มีความหนาแนน 335 ตนตอไร และลูกไมพบ 10 ชนิด
มีความหนาแนน 2,640 ตนตอไร ปาดิบแลงบริเวณขอนลําไย 32 ชนิด โดยพบ
ตนมะไฟมากที่สุด มีความหนาแนน 24 ตนตอไร มีความหนาแนนรวมของ
ไมใหญทั้งหมด 126 ตนตอไร ไมหนุม พบ 23 ชนิด มีความหนาแนน 320 ตน
ตอไร และลูกไมพบ 18 ชนิด มีความหนาแนน 4,480 ตนตอไร ปาเต็งรัง 20 ชนิด
โดยพบ ตนเปามากที่สุด มีความหนาแนน 56 ตนตอไร มีความหนาแนนรวมของ
ไมใหญทั้งหมด 170 ตนตอไร ไมหนุม พบ 4 ชนิด มีความหนาแนน 20 ตนตอไร
และลูกไมพบ 8 ชนิด มีความหนาแนน 120 ตนตอไร ทั้ง 4 โซนมีการกระจาย
ของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึงความโต
วัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตร ครบทุกชั้นซึ่งถือวาตนไมมีความสมบูรณในแง
ของโครงสรางการกระจายตามขนาดชั้นความโต
โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนน
ของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมชนบานงามเมืองมีความสมบูรณ
ดีเมื่อเทียบกับสภาพปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ที่สมบูรณทั่วไปและนิยามของ
ปาเสื่อมโทรม นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นที่ พบวา
ยังเปนแหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดีจากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน
(above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชนบานงามเมืองมีศกั ยภาพเก็บกัก
คารบอนเฉลี่ยกวา 18.37 ตันตอไรซึ่งถือวามีศักยภาพสูงมาก ความหลากหลาย
ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก
ภายในพื้นที่ปาชุมชนบานงามเมือง ในชวงวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 พบ สัตว
เลีย้ งลูกดวยนม 9 ชนิด สัตวปก 107 ชนิด สัตวเลือ้ ยคลาน 17 ชนิด สัตวสะเทินนํา้
สะเทินบก 13 ชนิด และนก 51 ชนิด
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แหลงนํา้ ธรรมชาติในชุมชน 17 หนอง ประกอบดวย 1. หนองขวงเจิง เนือ้ ที่
60 ไร 2. หนองแซะ เนื้อที่ 4 ไร 3. หนองหมด เนื้อที่ 7 ไร 4. หนองแมรอบ เนื้อที่
4 ไร 5. หนองปากาว เนื้อที่ 3 ไร 6. หนองปากั๋ง เนื้อที่ 4 ไร 7. บวกงูเหลือม เนื้อที่
3 ไร 8. หนองเหม็น เนื้อที่ 9 ไร 9. หนองบวกเหมือด 10. บวกหญาหวาย เนื้อที่
4 ไร 11. หนองปาขาว เนือ้ ที่ 6.5 ไร 12. บวกผักไผ เนือ้ ที่ 12 ไร 13. หนองฮองแฮง
เนื้อที่ 4 ไร 14. หนองปงหวาง เนื้อที่ 5 ไร 15. หนองแกะแงะ เนื้อที่ 6 ไร
16. หนองโบสถ เนื้อที่ 4 ไร 17.หนองหญางู เนื้อที่ 2 ไร
พืน้ ทีห่ นองนํา้ ทัง้ หมดชุมชนใชเพือ่ การเกษตร โดยมีกฎกติกาหามสูบนํา้ ขึน้
ไปใชจนหนองนํ้าแหงขอด กําหนดโดยใชหลักไมเปนเกณฑวัด ซึ่งแตละหนองนํ้า
ตองมีนํ้าอยูประมาณ 1 เมตรจากทองนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศหนองนํ้า หาก
เกษตรกรหรือชาวบานที่ใชนํ้าแหงนั้นสูบนํ้าขึ้นไปใชจนถึงระดับที่กําหนดไว
ตองหยุดสูบนํ้าทันที หากละเมิดจะมีโทษปรับตามขอกําหนดของหมูบาน
กฎระเบียบวาดวยขอหามในการจัดการปาชุมนํ้าบานงามเมือง
1. หามตัดไมยนื ตนและไมใชสอยในเขตชุมชน หากฝาฝนมีระเบียบดังนี้
1) ไมยืนตนทุกชนิด ปรับตนละ 1,000-10,000 บาท พรอมทั้งสงตัว
ใหเจาหนาที่ดําเนินการ
2) ไมไผ ไมซาง ไมบง ปรับตนละ 100-500 บาท
3) ไมใหผล มะมวง มะไฟ ตนเกี๋ยง ตนตาล และตนตาว ปรับตนละ
500-2,000 บาท
2. หามช็อตปลาระเบิดปลาหรือใชเครื่องมือดักจับในเขตอนุรักษนํ้า
และสัตวนํ้าทุกชนิด (เขตวังขอนใต) ฝาฝนปรับ 1,000-10,000 บาท หรือ สงตัว
ใหเจาหนาที่ทางอําเภอดําเนินการตามกฎหมาย
3. หามจุดไฟเผาปาในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับไรละ 1,000-10,000 บาท
หรือ สงตัวใหเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
4. หามบุกรุกทําไรในเขตปาชุมชนฝาฝนสงตัวใหเจาหนาที่ดําเนินการ
ตามกฎหมาย หามลาสัตวในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับตัวละ 500-1,000 บาท
5. หนอ เห็ด มดแดง เก็บกินไดแตหามขาย
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6. หามหานํ้าผึ้ง ตัวตอ ทุกชนิด ในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับรังละ 5001,000 บาท
7. หามนํากลวยไมปาไปขาย ผูใดฝาฝนปรับ 500-1,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับผูใดแจงขาวสารผูฝาฝนจะไดรับเงิน 30% ของเงินปรับ
8. บุคคลใดตัดไมหาฝาฝนในเขตปาชุมชน ปาสาธารณะหมูบ า น ปาขวงเจิง
ปาขอย ผูใดฝาฝนปรับ 500-1,000 บาท
9. ผูใดทําลายทรัพยากร เชน แร ผูใดฝาฝนจะใหเจาหนาที่ดําเนินการ
ตามกฎหมาย
การฟนฟูปาชุมนํ้า โดยการปลูกพืชทองถิ่นและการปลูกไผ ปจจุบันชุมชน
ไดเริม่ ฟน ฟูพนื้ ทีป่ า ดวยแนวคิดพืชทองถิน่ และปลูกไผ เนือ่ งจากไผเปนพืชทีส่ ามารถ
ปรับตัวกับพื้นที่ชุมนํ้าไดดี และทนตอนํ้าทวมหลากชวงฤดูฝน และจะเปนพืช
เสริมรายไดใชกับชุมชนในระยะยาวตอไป
กรณีหมูบานมวงชุม เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งกอสรางที่มนุษย
เรียกวาการพัฒนาในพื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนบน วิถีเกษตรกรรมดั้งเดิมพึ่งพิงกับ
ธรรมชาติแปรเปลี่ยนเปนระบบเกษตรกรรมเชิงพาณิชยพึ่งพา ปจจัยภายนอก
เพิ่มขึ้นปาริมแมนํ้าอิงถูกเปลี่ยนเปนไรขาวโพด หนองนํ้าธรรมชาติถูกขุดลอก
มีสภาพเปนสระสี่เหลี่ยมยกคันสูง กระทบตอการเจริญเติบโตของพรรณไมนํ้า
การวางไขของปลา สัตวนํ้าอื่นๆ วิธีการหาปลาเริ่มใชเครื่องมือรุนแรงมากขึ้น
จนทําใหปริมาณปลาในแมนํ้าอิงลดจํานวนลง ความเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม
สงผลตอชีวิตความเปนอยูของคนในหมูบาน จนเกิดการอพยพโยกยายไปเปน
แรงงานรับจางในเมือง หมูบานมวงชุมตกอยูภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลง
ปาริมนํ้ากลายเปนประเด็นความขัดแยงกอนนําไปสูการอนุรักษ
กลางป พ.ศ.2544 หมูบานมวงชุมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาแหลงนํ้าโดยการขุดลอกหนองไกไหกลางปาริมนํ้า และการปรับพื้นที่ปา
รอบๆ หนองเพื่อสรางคันลอมรอบ คําชี้แจงในเวทีประชุมหมูบานขณะนั้น
กอใหเกิดความขัดแยงทางความคิดระหวางการรักษาปากับการพัฒนาแหลงนํ้า
หลังจากการประชุมไดไมนานปารอบหนองเริ่มถูกตัดกินเนื้อที่ประมาณ 40 ไร
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ไมถูกนําไปขายใหกับโรงงานผลิตกระดาษสา ชาวบานจํานวนหนึ่งลุกขึ้นมา
ประทวงกอนเรื่องราวจะบานปลายเกิดการเจรจาจนชาวบานไดทําความตกลง
กันใหมวาใหยกเลิกโครงการ
หลังความขัดแยงชาวบานไดหารือเรื่องกฎเกณฑการรักษาปา ประสาน
ความรวมมือกับหมูบานอื่นในนามเครือขายลุมนํ้าอิงตอนลางเดินทางไปศึกษา
รูปแบบการจัดการ ดิน นํ้า ปา พื้นที่ลุมนํ้านาน เพื่อนําความรูมาปรับใชในพื้นที่
ของตัวเอง ตกลงกันในการประกาศเปนปาอนุรักษ และเขตอนุรักษพันธุปลา
พรอมกับความรวมมือขององคการปกครองทองถิ่น ตําบลครึ่ง ประมงอําเภอ
ปาริมนํา้ พืน้ ทีช่ มุ นํา้ บานมวงชุม และเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาแมนาํ้ อิง กลายเปน
แหลงเรียนรูธรรมชาติ มีการสํารวจพบพันธุพืชทั่วไป เชน ผักปากินได 50 ชนิด
เชน ผักแซว ผักเดา ผักไขเตา ผักกูด ฯลฯ ไมใชสอย 70 ชนิดเชน ไมหา ไมขัด
ไมขอย ไมไขเตา ไมชมแสง ฯลฯ ผลไมปา 13 ชนิด เชน หมาเมา มะเดื่อเกลี้ยง
มะปน ลูกหวา ฯลฯ สมุนไพร 74 ชนิด เชน หญาหนวดแมว เปาหลวง เปาเลือด
หนามเล็บแมว ฯลฯ เห็ดกินได 14 ชนิด เชน เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เห็ดลม
เห็ดเหงือกควาย เห็ดมัน ฯลฯ ประเภทสัตวปา 16 ชนิดเชน อีเห็น กระรอก
กระแต กระตาย ไกปา และนก 37 ชนิด เชน นกยางขาว นกยางแดง นกเปดนํ้า
นกเอีย้ ง นกหัวขวาน ฯลฯ แมลง 14 ชนิด เชน มดแดง ตอหัวเสือ ผึง้ แมงทับ ฯลฯ
สัตวนํ้า สัตวเลื้อยคลาน และปลา 99 ชนิด เชน ปลาคาว ปลาเพี้ย ปลาแค
ปลาตะเพียน ฯลฯ
แบบอยางการดํารงชีวติ ของบานมวงชุมกับการดูแลรักษาปาริมนํา้ 500 ไร
เขตอนุรักษพันธุปลา และผืนปาเทือกเขาดอยยาว เปนเพียงจุดเล็กๆ ที่เริ่มตน
ในลุมนํ้าอิง แตสงผลตอความเชื่อมั่นของชาวบานกับรูปธรรมที่เกิดขึ้น นั่นคือ
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติไดกลับคืนมาพรอมกับความสามัคคี
ของผูคนในหมูบาน กลายเปนหมูบานตนแบบของคนทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรปาตนนํา้ หวยมวงชุม ราว 3,000 ไร และทําฝายทดนํา้ จนสามารถนํานํา้
มาใชในภาคเกษตร การอุปโภค-บริโภค
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3) ยุทธศาสตร

(1) การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิน่ ในการจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ลุมนํ้าอิง
ก. สนับสนุนการจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้ โดยชุมชนทองถิน่ บนฐานของความรู
และนิเวศวัฒนธรรมทองถิ่น โดยการ
• จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมกับการอนุรกั ษ (บวชปา สืบชะตาแมนาํ้ )
• จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพื้นที่ปาชุมนํ้าใหกับชุมชน
และเยาวชนในหมูบาน
• จัดทําขอตกลง และกฎระเบียบทีช่ ดั เจนภายใตของตกลงของชุมชน
• สนับสนุนการจัดตั้งโครงสรางคณะกรรมการของชุมชน
• ฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าที่เสื่อมโทรม
• สงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การเรียนรูระบบนิเวศ
ปาชุมนํ้า เพื่อใหเกิดการสรางรายไดและเผยแพรองคความรู
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ข. สนับสนุนการจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้ โดยชุมชนทองถิน่ โดยการมีสว นรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการ
• กําหนดแนวทางความรวมมือของชาวบานกับองคปกครองสวน
ทองถิ่น เชน การพัฒนาแมนํ้าอิงในอนาคต โดยเฉพาะการขุดลอก
แมนํ้าอิงควรมีการดําเนินงานที่ขึ้นอยูบนพื้นฐานของขอมูล และ
ความรูเ กีย่ วกับระบบนิเวศของแมนาํ้ อิง เพราะแมนาํ้ อิงในแตละชวง
มีระบบนิเวศที่แตกตางกัน รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในลุมนํ้าอิง
ที่ไดพึ่งพาและใชประโยชนจากแมนํ้าอิงในการดํารงชีวิต
• จัดอบรมความรู ความสําคัญ ขอกฎหมายของพื้นที่ชุมนํ้า
• เรงรัดใหออกหนังสือสําคัญที่หลวง และการบงชี้พื้นที่ที่ชัดเจน
• รับรองขอตกลง และระเบียบการใชพื้นที่ตามกฎของชุมชน
(2) การจัดระบบองคความรู และขอมูลขาวสารในการจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ก. ศึกษา ผลิต และเผยแพรองคความรูแ ละขอมูลจากทองถิน่ เรือ่ งพืน้ ที่
ชุมนํ้า โดยการ
• ทํางานวิจัยไทบาน และการวางแปลงสํารวจความหลากหลาย
เชิงวิชาการ (การศึกษาความหลากหลายพันธุสัตว พันธุพืช และ
พันธุสัตวนํ้า การประเมินผลที่ไดและผลกระทบจากการขุดลอก
แม นํ้ า อิ ง รวมทั้ ง หนองนํ้ า ต า งๆ ทั้ ง ในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร และ
สังคมศาสตร)
• จัดทําแนวเขต ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และแผนที่
ทางภูมิศาสตร
• เผยแพรความสําคัญ และกิจกรรมตางๆ ของพื้นที่ชุมนํ้า ผานสื่อ
สังคมออนไลน หรือเว็บไซต โดยการมีสวนรวมของคนทองถิ่น
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ข. สงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสาร และกลไกความรวมมือทีเ่ กีย่ วกับ
นโยบาย และแผนงานในการจัดการพื้นที่ชุมนํ้า
• จัดตั้งกรรมการจัดการพื้นที่ชุมนํ้ารวมกันระหวางชาวบานและ
กรรมการระดับจังหวัดเชียงราย และพะเยา และกรรมการระดับ
ประเทศ
• จัดตั้งกองเลขานุการ และคณะทํางานพื้นที่ชุมนํ้า เพื่อเปนกลไก
ในการทํางานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
• จัดทําขอมูลขาวสารการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าผานสื่อสังคมออนไลน
หรือเว็บไซต
• ทําเอกสาร รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ความ
คืบหนา และสถานการณการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าอยางตอเนื่อง
(3) การเสริมสรางความรวมมือของทุกภาคสวนในการจัดการพืน้ ทีช่ มุ นํา้
ก. เสริมสรางความรวมมือของชุมชนทองถิน่ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยการ
• จัดตั้งกรรมการเครือขายชาวบานพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิง
• จัดตัง้ กรรมการรวมชาวบาน และกรรมการระดับตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
• จั ด ทํ า ข อ บั ญ ญั ติ ท  อ งถิ่ น หรื อ ธรรมนู ญ ท อ งถิ่ น กั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิง
• หนวยงานภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนา หรือการดําเนินโครงการใดๆ ที่จะกระทบตอพื้นที่
ชุ  ม นํ้ า จะต อ งมี ก ารศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ผลกระทบ
ทางสุขภาพ และผลกระทบทางสังคมกอนการดําเนินงาน เชน
การดูดทรายในแมนํ้าอิง
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ข. เสริมสรางความรวมมือของภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ สถาบัน
การศึ ก ษา และองค ก รเอกชน เพื่ อ สนั บ สนุ น ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เพื่ อ ผลั ก ดั น
การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมนํ้าระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ (แรมซาร) โดยการ
• ศึกษาสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุมนํ้า การจัดการ
การใชประโยชน และสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ มุ นํา้ ลุม นํา้ อิง
• จัดทําแผนการจัดการพื้นที่ชุมนํ้าลุมนํ้าอิง ระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว ระดับจังหวัด และระดับลุมนํ้า
• ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ การควบคุม และ
ปองกันมลพิษประเภทตางๆ ในลุมนํ้าอิงอยางตอเนื่อง

1.4 ยุทธศาสตรดานการจัดการเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า

1) สถานการณทั่วไป
จากสภาพปญหาความแหงแลงในพืน้ ทีต่ น นํา้ เกิดขึน้ รุนแรง ในป พ.ศ.2534
เกิดการกระตุนจิตสํานึกตอความรวมมือในการอนุรักษปาตนนํ้าอิงรอบกวาน
พะเยาสูก ารกอตัง้ เครือขายฯ จังหวัดพะเยาโดยการสนับสนุนจากโครงการพะเยา
เพื่อการพัฒนา นอกเหนือจากกิจกรรมการอนุรักษปายังขยายสูพื้นที่รับนํ้า
หนองเล็งทราย สงเสริมการฟนฟูพื้นที่ชุมนํ้า เกษตรอินทรีย และเครือชาวประมง
พื้นบานรอบกวานพะเยา
ป พ.ศ.2540-2542 โครงการผันนํ้ากก อิง นาน กอใหเกิดการรวมตัว
วิเคราะหผลกระทบ จากพื้นที่ปาตนนํ้าถึงพื้นที่หมูบานปากอิง บริเวณที่แมนํ้าอิง
ไหลลงแมนํ้าโขง และเปนจุดเริ่มตนของคนจากตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้าไดมี
โอกาสมาพบกัน และนําไปสูจุดเริ่มตนของการสรางรูปธรรมพื้นอนุรักษแมนํ้าอิง
ตอนกลาง ไปถึงตอนปลาย ผานการศึกษาเรียนรูจากพื้นที่ตนแบบการอนุรักษ
ในแมนํ้านาน กับกลุมฮักเมืองนาน
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ป พ.ศ.2541 เกิดเขตอนุรักษแหงแรกที่บานเวียงใต อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ในแมนาํ้ ลาว ลํานํา้ สาขาสายใหญของแมนาํ้ อิง และระหวาง ป พ.ศ.25432544 มีการประกาศเขตอนุรักษเพิ่มเติมอีก 4 แหง คือ บานนํ้าแพร งามเมือง
ปากอิง และมวงชุม หลังจากนั้นก็เกิดเขตอนุรักษเพิ่มขึ้น โดยชาวบานในแตละ
พื้นที่และการสนับสนุนจากองคกรทองถิ่น มีทั้งสําเร็จและเปนเขตแบบกําหนด
เวลา-กลับมาใชประโยชนเปนกิจกรรมของชุมชน เชน เวนระยะ 1-3 ป แลวออกบัตร
เก็บคาหาปลา ราคาตามประเภทของปลา และการประเมินปริมาณผลผลิตของ
ปลาในแตละรอบ รายไดทั้งหมดนําไปเปนเงินกองกลางของหมูบาน หลังจากนั้น
ก็กลับมากําหนดเวลาพักจับปลากันใหม
จากการสํารวจเขตอนุรักษในลุมนํ้าอิงโดยสมาคมแมนํ้าเพื่อชีวิต พบวา
มีการประกาศเขตอนุรักษทั้งลุมนํ้า 62 ชุมชน นับรวมกับกวานพะเยาสองแหง
ขอมูลเชิงประจักษพิสูจนไดวา หากสามารถดําเนินการไดเพียงหนึ่งปจะพบปลา
ไมตํ่ากวา 10 ชนิด ปรากฏตัวใหเห็น บางชนิดหากนํ้าใสก็จะเห็นรวมตัวกัน
อยูเปนฝูง เชน ปลากด ปลาปกแดง ปลากระบอก ปลาซิว เปนตน
ระหวาง ปพ.ศ.2558 ไดมีการสํารวจพันธุปลา ตั้งแตบานปางมดแดง
อําเภอเชียงคํา ถึง บานปากแมนํ้าโขง บานปากอิง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย พบปลา และสัตวนํ้าอื่นๆ แยกเปนจากทองถิ่น 93 ชนิด และจากตางถิ่น
18 ชนิด รวมเปน 111 ชนิด สรุปไดวาการกําหนดเขตอนุรักษในแมนํ้าอิง
หนองนํ้า และแมนํ้าสาขาทําใหสัตวนํ้าเพิ่มปริมาณขึ้นบางชนิดที่หายไป หรือ
หายากกลับคืนมา

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำอิงอยางบูรณาการ
40 โดยการมีสวนรวมของชุมชน

ภาพที่ 7 เขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าทําใหเกิดความอุดมสมบูรณของพันธุปลา

2) พื้นที่รูปธรรม
การจัดการเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลา บานเวียงใต ตําบลเวียงเทิง อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย บานเวียงใต หมู 15 ตั้งอยูในเขตตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 302 ไร (07.83 ตารางกิโลเมตร) แบงพื้นที่
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก พื้นที่อยูอาศัย 287 ไร พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งสวนใหญ
เปนไรขาวโพด 15 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับบานเวียงเทิง
หมูที่ 1 ทิศใต ติดตอกับแมนํ้าลาว ทิศตะวันออก ติดตอกับบานใหม หมูที่ 10
ทิศตะวันตก ติดตอกับแมนํ้าอิงตลอดแนวและแมนํ้าลาวสภาพภูมิประเทศเปนที่
ราบลุมแมนํ้าอิงและแมนํ้าลาว มีแมนํ้าลาวไหลผานชุมชนทางทิศใตมาบรรจบ
แมนํ้าอิงทางทิศตะวันตก พื้นที่สวนใหญใชเปนที่อยูอาศัยของประชาชน พื้นที่
รอบนอกจะเปนสวนไรนาของชาวบานและพื้นที่วางประกอบดวยที่ราชพัสดุ
เดิมพื้นที่เขตเทศบาลจะใชประกอบการเกษตรกรรมสลับที่อยูอาศัย ปจจุบัน
ไดลดจํานวนลงเปนพื้นที่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท
แมนํ้าอิงและแมนํ้าลาวเปนแหลงนํ้าสายหลักที่ชุมชนนํามาใชทําเกษตร
นํา้ ประปา และเปนแหลงอาหารของคนในชุมชน ซึง่ คนในชุมชนพึง่ พิงใชประโยชน
แมนาํ้ ทัง้ สองสายมาชานาน มีวถิ ชี วี ติ และอาชีพทีส่ มั พันธกบั สายนํา้ การทําประมง
พืน้ บานเปนอาชีพทีห่ าอยูห ากินกับแหลงนํา้ ทัง้ สองสายมาเนิน่ นาน แมวา ปจจุบนั
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บานเวียงใตมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีความเปนเมืองมากขึ้น เนื่องจากชุมชนเวียงใต
เปนชุมชนที่ตั้งอยูศูนยกลางของอําเภอเทิง เปนลักษณะของกึ่งเมืองกึ่งชนบท
การขยายตัวของเมืองที่เปนยานศูนยการคา ตลาด สถานที่ราชการ สถานศึกษา
มีหอพัก ทําใหมีคนตางถิ่นเขามาพักอาศัยในชุมชนมากขึ้น การประกอบอาชีพ
ของคนบานเวียงใต แตคนในชุมชนบางสวนยังยึดอาชีพหาปลา บางคนเมื่อมี
เวลาวางจากอาชีพหลักก็มาหาปลา เก็บผักริมนํ้า แมนํ้าลาวที่ไหลผานในหมูบาน
เวียงใต มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งชุมชนเวียงใตไดทําเขตอนุรักษ
พันธุปลาในลํานํ้าลาว ตั้งแตปพ.ศ.2540 เปนระยะทาง 200 เมตร และปจจุบัน
ไดขยายมาเปน 500 เมตร เพื่อใหเปนแหลงอนุบาลและแหลงพักพิงของปลา
และสัตวนาํ้ การเลือกจุดนีเ้ ปนเขตอนุรกั ษพนั ธุป ลา เพราะเปนบริเวณแมนาํ้ ทีก่ วาง
มีวังนํ้าลึก อยูในบริเวณชุมชนที่สามารถดูแล เปนหูเปนตา ไมใหคนลักลอบ
หาปลาได และคนในชุมชนสามารถมีสวนรวมในการดูแลเขตอนุรักษได
ตั้งแตปพ.ศ.2553 การทําประมงหาปลาและสัตวนํ้าในแมนํ้าลาว และ
แม นํ้ า อิ ง เพื่ อ การดํ า รงชี พ ได รั บ ผลกระทบจากการลดลงของพั น ธุ  ป ลาใน
แมนํ้าลาว เนื่องมาจากมีการทําประมงมากขึ้น การหาปลาที่ผิดประเภท การใช
อุ ป กรณ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ในการจั บ ปลาที่ ผิ ด กฎหมาย แหล ง ที่ อ ยู  อ าศั ย และ
แหลงอาหารของปลามีนอยลง คนในชุมชนไมใหความรวมมือกันในการอนุรักษ
และดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชน การขยายพื้นที่ทางการเกษตรตามจํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น และการสงเสริมการทําเกษตรเชิงเดี่ยวของภาครัฐ สงผลให
ชาวบานมีรายไดลดลง อีกทัง้ ทุนในการประกอบอาชีพมีนอ ย และไมมอี าชีพเสริม
ที่แนนอน จากสภาพปญหาดังกลาว คณะกรรมการหมูบานและคนในชุมชนไดมี
การประชุมเพือ่ หาทางแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยมีความเห็นรวมกันวา ควรกําหนด
ใหมีเขตอนุรักษพันธุปลาในลํานํ้าลาวที่ไหลผานหมูบานขึ้นในบริเวณทาขี้เหล็ก
ในการประชุมมีขอโตแยงเกิดขึ้นในสวนหนึ่ง บางสวนไมเห็นดวย เพราะ
เปนที่ทํามาหากิน ทําไปก็ไมไดเกิดประโยชน แตคณะกรรมการไดใหเหตุผล
ในการทําเขตอนุรักษ ในระยะแรกนั้นกําหนดพื้นที่ระยะ 200 เมตร เพื่อทดลอง
ทําเขตอนุรกั ษ มีกฎระเบียบ มีการประชาสัมพันธ ติดปายประกาศเพือ่ ใหชาวบาน
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รับทราบ จากการทดลองประมาณ 6 เดือนพบวามีปลาเพิ่มมากขึ้น และชาวบาน
บางสวนขอใหขยายเขตอนุรักษเพิ่มขึ้นอีก โดยไมมีใครคัดคาน จึงไดมีการขยาย
เขตอนุรักษฯ ไปจนถึงหลังวิทยาลัยการอาชีพเทิง เปนระยะทาง 500 เมตร
จากความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า เขตอนุ รั ก ษ พั น ธุ  ป ลาที่ มี ป ริ ม าณ และ
พันธุปลาที่หายไปกลับคืนมา ชาวบานสามารถหาปลา และสัตวนํ้าเพื่อบริโภค
และจําหนายได ผลจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหมหี นวยงานกรมประมงเขามา
สนับสนุนการดําเนินงานเขตอนุรักษพันธุปลา และขยายกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
ในป พ.ศ.2557 เปนชวงทีแ่ มหลวงเฉลียว ณ นาน ไดดาํ รงตําแหนงเปนผูใ หญบา น
อีกครั้ง คณะกรรมการหมูบานไดประชุมชาวบานไดยกระดับจากเขตอนุรักษฯ
เปนแหลงเรียนรู มีการทําปายประชาสัมพันธ การจําหนายอาหารปลา การปรับปรุง
ภูมิทัศนในบริเวณเขตอนุรักษฯ ใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ การเปดตลาด
ขายอาหารทุกวันเสาร

ภาพที่ 8 XXXXXXXXXXXXXXXX

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำอิงอยางบูรณาการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 43

กระบวนการและการมีสวนรวมของคนในชุมชน ปจจุบันเขตอนุรักษ
พันธุสัตวนํ้าบานเวียงใต ไดมีรูปแบบการจัดการที่เปนเขตอนุรักษแบบถาวร
โดยหามมิใหจับสัตวนํ้าในพื้นที่อนุรักษโดยเด็ดขาด เพื่อสงวนใหเปนแหลงที่อยู
อาศัย และแหลงแพรพนั ธุป ลาและสัตวนาํ้ อืน่ ๆ และมีการดําเนินกิจกรรมอนุรกั ษ
เชน การปลอยปลา การทําแหลงที่อยูอาศัย และแหลงวางไขของสัตวนํ้า (โข)
โดยนําตอไมหรือซากตนไผมาทิ้งลงในแมนํ้า การสืบชะตาแมนํ้าลาว เปนตน
ผลที่เกิดขึ้นจากการทําเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า ดานระบบนิเวศ ทําให
พันธุปลาและสัตวนํ้ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีแหลงที่อยูอาศัยและ
แหลงเพาะพันธุ สงผลใหเกิดความสมบูรณและความสมดุลของระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติในแมนาํ้ ลาว และแมนาํ้ อิง ดานเศรษฐกิจ ชาวบานทีเ่ ปนชาวประมง
มีรายไดจากการหาปลามาจําหนาย และสามารถหามาเปนอาหารในครัวเรือนอีก
ไดตลอดทั้งป สงผลใหเกิดความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน ดานสังคม
เกิดการเสริมสรางความสามัคคี และการมีสว นรวมของคนในชุมชนในการรวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบตั ิ และรวมรับผลประโยชนจากการจัดทําเขตอนุรกั ษ
พันธุสัตวนํ้า นอกจากนี้ในบริเวณเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้ายังเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจของครอบครัว สถานที่ออกกําลังกายใหคนในชุมชน และคนนอกชุมชน
เขามาใชประโยชน มีการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดความสัมพันธของคนรวมกัน
ดานวัฒนธรรมประเพณี เขตอนุรกั ษพนั ธุส ตั วนาํ้ บานเวียงใตไดกอ ใหเกิดสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงทุกเดือนพฤศจิกายน
โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนกับเทศบาลตําบลเวียงเทิง นอกจากนี้ยังมีการ
จัดกิจกรรมสืบชะตาแมนํ้า การสืบชะตาเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าที่เกิดมาจากการ
ประยุกตประเพณีสบื ชะตาของคนลานนามาใชในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และ ดานการเรียนรู เขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าบานเวียงใตถือเปนตนแบบของ
แหลงเรียนรูแหงหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง มีองคกร
ภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายตางๆ และ
นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเขามาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
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เรียนรูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังเปนการขยายแนวคิด และแนวปฏิบัติในการ
จัดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าไปสูชุมชนอื่นๆ ในลุมนํ้าอิงอีกดวย
การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลา บานปางมดแดง หมู 9 ตําบลอางทอง
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เขตอนุรักษพันธุปลาบานปางมดแดง หมู 9
มีระยะทางประมาณ 830 เมตร มีความกวางลํานํา้ เฉลีย่ 37 เมตร ตัง้ อยูใ นแมนาํ้ อิง
บริเวณสะพานขามแมนํ้าอิง โดยมีระยะดานหนาสะพานประมาณ 280 เมตร
และหลังสะพานประมาณ 550 เมตร มีการตั้งคณะกรรมการดูแลเขตอนุรักษ
พันธุปลา ทั้งหมด 15 คน โดยมีกฎระเบียบ คือ หามนําเครื่องมือและลักลอบ
จับปลาเด็ดขาด ถาจับไดปรับ 5,000-10,000 บาท ขึ้นอยูกับอุปกรณในการ
หาปลา หากมีกรณีฝาฝนซํ้า ซํ้าครั้งที่ 2 ปรับเพิ่มเปน 2 เทา หากซํ้าครั้งที่ 3
ใหดําเนินคดีตามกฎหมาย คณะกรรมการลักลอบจับปลาในเขตอนุรักษปรับเปน
2 เทา นอกจากการใชกฎระเบียบในการควบคุมดูแลแลว ยังใชกลไกของสมาชิก
ตํารวจบาน ออกตรวจพืน้ ทีใ่ นชวงเวลากลางคืน และคนในชุมชนชวยกันเปนหูเปนตา
ดูแลเขตอนุรักษพันธุปลาโดยเฉพาะบานที่อยูใกลเขตอนุรักษ อีกทั้งคนในชุมชน
ยังใชความเชื่อของคนในชุมชนในการปกปองเขตอนุรักษพันธุปลาโดยชาวบาน
มีความนับถือผีปตู าทีช่ ว ยปกปกรักษาหมูบ า นจึงทําพิธอี ญ
ั เชิญบอกกลาวใหผปี ตู า
ชวยเฝารักษาเขตอนุรกั ษใหผทู ลี่ ะเมิดขอตกลงใหมอี นั เปนไปหากลักลอบลงหาปลา
ในเขตอนุรักษ
การจัดการเพิ่มประชากรปลาในเขตอนุรักษโดยใชองคความรูระบบนิเวศ
แหลงที่อยูอาศัยของปลา ลักษณะพื้นที่บริเวณวังในเขตอนุรักษมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมคือ เปนวังนํ้าลึกปลาจะเขามาอยูอาศัยโดยธรรมชาติอยูแลว การที่จะ
ใหปลาเขาอยูมากขึ้นตองสรางบานใหปลา โดย 1. นํากิ่งไมตางๆ ไปกองสุมไว
บริเวณวังนํ้าลึกโหปลาไดอยูอาศัยเปนพื้นที่ปลอดภัยใหปลา 2. พื้นที่นํ้าตึ้น
หรือระดับนํ้าปานกลาง นําไมไผความยาวประมาณ 2 เมตร ตัดทําปลายแหลม
ปกตามแนวขวางลํานํา้ เปนกลุม ๆ กระจายใหทวั่ บริเวณเขตอนุรกั ษ เพือ่ ใหเศษไม
เศษวัชพืชตางๆ ที่ไหลมาตามนํ้าไดไหลมาติดแนวไมไผที่ปกเรียงรายเปนกลุมๆ
เกิดเปนกองขนาดใหญกลายเปนบานของปลา ทั้ง 2 วิธีนี้จะชวยใหปลาเขามาอยู
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ในพื้นที่ไดเร็วขึ้นและไมออกจากเขตในชวงนํ้าหลากไปทั้งหมด นอกจากนี้ชุมชน
นําการจัดการเขตอนุรักษพันธุปลาเขาสูแผนของหมูบาน แผนเทศบาลตําบล
อางทอง และแผนของประมง และยังมีการทําหนังสือขอชนิดพันธุป ลาจากประมง
นํามาปลอยในเขตอนุรักษพันธุปลาในชวงเทศกาลตางๆ
การจัดการเขตอนุรักษพันธุปลา เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจในชุมชน ในชวง
ปแรกและปที่ 2 ชุมชนไดจัดกิจกรรมสืบชะตาแมนํ้าและมีการปลอยปลาอยาง
ตอเนื่อง ในปที่ 3 เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเขตอนุรักษมีปลาเพิ่มจํานวน
มากขึน้ สังเกตไดจากชาวบานสามารถจับปลาไดงา ยขึน้ บริเวณรอบๆ เขตอนุรกั ษ
และมีปลาขึ้นมาปรากฏบนผิวนํ้าจํานวนมากอยางเห็นไดชัด ทําใหชาวบาน
ที่มีความเห็นตางในที่ประชุมเมื่อครั้งเริ่มตนเปลี่ยนมาสนับสนุนกิจกรรมการทํา
เขตอนุรักษพันธุปลา รวมไปถึงการขยายผลความสําเร็จไปสูบานนาเจริญ หมู 13
ในป 2548 ซึ่งเปนหมูบานติดกับบานปางมดแดง หมู 9 โดยบานนาเจริญ หมู 13
ไดจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลาในลํานํ้าอิงความยาว 400 เมตร จากการเห็นผล
ความสําเร็จของบานปางมดแดง หมู 9
ตอมาในป 2549 ชุมชนปางมดแดง หมู 9 ไดหารือในที่ประชุมวางแผน
การหาทุนเพื่อใชในการพัฒนาหมูบานและเพื่อพิสูจนผลของการทําเขตอนุรักษ
ใหกับผูที่ยังมีความเห็นตาง ซึ่งในที่ประชุมไดมีมติใหเปดการขายบัตรจับปลา
ในเขตอนุรกั ษ โดยมีการแบงเขตพืน้ ทีอ่ อกเปน 2 สวน ครึง่ หนึง่ ใหชาวบานซือ้ บัตร
ลงหาปลาเพื่อนํารายไดมาพัฒนาหมูบาน อีกครึ่งหนึ่งสงวนไวไมใหมีการจับปลา
จึงเปนจุดเริ่มตนของการแบงพื้นที่เขตอนุรักษเปนสองสวน คือ เขตอนุรักษ
แบบถาวร และเขตอนุรักษแบบกึ่งถาวร (เปดใหมีการจับปลาไดบางชวง)
จากการอนุ รั ก ษ เ ขตพั น ธุ  ป ลานี้ ทํ า ให ป ลาในแม นํ้ า อิ ง มี จํ า นวนและ
ขยายพันธุจ นไปสูแ หลงธรรมชาติอนื่ ๆ เพิม่ มากขึน้ จนทําใหมแี หลงหาอาหารเพิม่
และยังทําใหรายไดของชุมชนเพิ่มขึ้น จนเกิดธุรกิจภายในครัวเรือนที่ไดมาจาก
การขายปลารา และผลิตภัณฑแปรรูปจากปลารา (แจวบอง) ทําใหคนในชุมชน
ไดรับผลประโยชนและมีรายไดมากขึ้น
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ภาพที่ 9 ความอุดมสมบูรณของพันธุปลาสรางความมั่นคงดานอาหารของคนในชุมชน
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3) ยุทธศาสตร

(1) สงเสริมและสนับสนุน ใหแตละชุมชนไดมีการจัดทําเขตอนุรักษ
พันธุสัตวนํ้า โดยการ
• จัดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าในทุกชุมชนที่มีแมนํ้า และหนองนํ้า
สาธารณะในรูปแบบ 1 ชุมชน 1 วังสงวน
• จัดอบรมเพิ่มความรูและทักษะในการเพาะพันธุปลา และการผลิต
เครื่องเพาะพันธุปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)
• จัดทํากฎระเบียบในการจัดการเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า โดยการ
มีสวนรวมของคนในชุมชน
• จัดทําแหลงเรียนรูหรือศูนยการเรียนรูดานการจัดการเขตอนุรักษ
พันธุสัตวนํ้าในทุกชุมชน
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(2) สนับสนุนใหมกี ารสรางเครือขายชุมชนทีจ่ ดั ทําเขตอนุรกั ษพนั ธุส ตั วนาํ้
ในลุมนํ้าอิง และลุมนํ้าอื่นๆ โดยการ
• จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าใน
ลุมนํ้าอิง
• ศึกษาดูงานการจัดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าในลุมนํ้าอิง และ
ลุมนํ้าอื่นๆ
• จัดประชุมเพือ่ สรางเครือขายชุมชนทีจ่ ดั ทําเขตอนุรกั ษพนั ธุส ตั วนาํ้
ในลุมนํ้าอิง
(3) สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยการจัดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าใน
ชุมชน โดยการ
• วิจัย เชิง ปฏิบัติก ารแบบมี ส วนรวมของคนในชุ มชน หนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ และสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เพื่อสํารวจชนิด
ประเภทของพันธุส ตั วนาํ้ และการประเมินผลการจัดทําเขตอนุรกั ษ
พันธุสัตวนํ้าในชุมชน
• จัดทําหลักสูตรทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับความสําคัญของแหลงนํา้ ประเภท
จํานวนของทรัพยากรสัตวนํ้า การใชประโยชนจากสัตวนํ้าเพื่อเปน
อาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า
• เผยแพรองคความรูที่เปนผลจากการวิจัยตอสาธารณะในรูปแบบ
ตางๆ เชน หนังสือ แผนพับ เว็บไซต สื่อออนไลนตางๆ รวมทั้ง
การจัดเวทีสาธารณะ
• นําเสนอผลการวิจัยตอหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ เพื่อใหนําผลจากการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง
(4) สนับสนุนใหมกี ารใชประโยชนจากเขตอนุรกั ษพนั ธุส ตั วนาํ้ ของชุมชน
ในลุมนํ้าอิง ที่มีความสอดคลองกับภูมิปญญาและบริบทของทองถิ่น
• การศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อคนหาองคความรูดานการใช
ประโยชนจากเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าของชุมชนอยางยั่งยืนควบคู
กับการอนุรักษ
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• พัฒนาผลิตภัณฑจากเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าใหเปนธุรกิจภายใน
ครัวเรือน เชน ปลารา ปลาสม ปลาจอม ปลาแหง เปนตน
(5) ทบทวนโครงการพัฒนาในระดับประเทศ และการพัฒนาขามพรมแดน
ในลุมนํ้าอิง ที่จะมีผลกระทบตอระบบนิเวศ และเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าของ
ชุมชนในลุมนํ้าอิง โดยการ
• ศึกษาวิจยั แบบมีสว นรวมระหวางหนวยงาน ชุมชน สถาบันการศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
• ทําแผนการฟนฟูระบบนิเวศ และเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าในลุมนํ้า
อิงที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนา
• ทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาตอระบบนิเวศ
และเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าของชุมชนในลุมนํ้าอิง
• ทําขอเสนอเชิงนโยบายของภาคประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาตอระบบนิเวศ และเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้าของ
ชุมชนในลุมนํ้าอิง เพื่อนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสาธารณชน

1.5 ยุทธศาสตรดานการจัดการที่ดินโดยชุมชน

1) สถานการณทั่วไป
ประเด็นปญหาดานการจัดการที่ดินที่สําคัญของลุมนํ้าอิง แบงออกเปน
5 ประเด็นหลัก ไดแก
(1) ปญหาการกระจุกตัวของทีด่ นิ เอกสารสิทธิ์ ซึง่ เปนปญหาความเหลือ่ มลํา้
การถือครองที่ดินในประเทศไทย เนื่องจากเกษตรกรและผูยากจนไมสามารถ
รักษาทีด่ นิ ไวได จากปญหาภาวะหนีส้ นิ ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ขาดแรงงาน
หรือเยาวชนคนรุนใหมไมทําการเกษตร และราคาที่ดินมีราคาสูง ซึ่งเปนปจจัย
ในการขายที่ดิน สงผลใหที่ดินตกไปสูกลุมทุน เกิดปญหาการกระจุกตัวของการ
ถือครองทีด่ นิ กลุม ทุนไดเขาไปกวานซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ นํามาลงทุนทําธุรกิจเกษตรกรรม
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ขนาดใหญ การทําอุตสาหกรรม โรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
รวมถึงการซือ้ พืน้ ทีเ่ พือ่ เก็งกําไรทําใหทดี่ นิ มีราคาสูงกวาราคาประเมินทีด่ นิ ซึง่ ทีด่ นิ
หลายพื้นที่ถูกเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนและถูกปลอยใหรกราง เกิดปญหา
การสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการทําการเกษตร
(2) ปญหาการจัดการที่ดินประเภทตางๆ ของรัฐ การประกาศกําหนดให
เปนที่ดินของรัฐนั้นแบงไดเปนที่ดินของรัฐที่สงวนไวเพื่อการใชประโยชนรวมกัน
ในพืน้ ทีท่ งั้ แกรฐั และแกประชาชน เชน ทีด่ นิ สาธารณประโยชน ทีร่ าชพัสดุ ทีส่ งวน
หวงหาม และทีด่ นิ ของรัฐทีส่ งวนไวเพือ่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไมถาวร
ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งการกําหนดพื้นที่ของ
รัฐดังกลาว ไดสรางปญหาความขัดแยงและขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหวางรัฐ
และประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งเกิดจากความไมชัดเจนของแนวเขตที่ดินสงวน
หวงหาม และไมไดกันพื้นที่ทํากินของชุมชนออกจากเขต เกิดการทับซอนของ
พื้นที่ชุมชนกับพื้นที่หวงหามของรัฐ
(3) ปญหาการบุกรุกในพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษ พืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชน ซึง่ เกิดจาก
การประกาศพื้นที่ทับซอนของรัฐ การขาดแนวเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ดินของรัฐ
การขยายพื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดจากนโยบายรัฐ เชน ขาวโพด ยางพารา เปนตน
รวมถึงการขาดพืน้ ทีท่ าํ กินเนือ่ งจากราคาทีด่ นิ สูงและการกระจุกตัวของทีด่ นิ แกทนุ
ทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ และพื้นที่สาธารณะ
(4) ปญหาสิทธิของชุมชนในพื้นที่สาธารณประโยชน ที่ชุมชนมีการจัดการ
และอนุรักษ แตรัฐไดยึดคืน และนําไปใชตอบสนองดานการพัฒนา โดยไมคํานึง
ถึงผลกระทบตอระบบนิเวศและคนในพื้นที่
(5) ขาดขอมูลดานแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตรทั้งระดับลุมนํ้าและ
ชุมชน ซึง่ เปนฐานขอมูลในการออกแบบการจัดการพืน้ ทีแ่ ละการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่
(6) ชุมชนขาดความเขาใจเรือ่ งการจัดการการใชประโยชนทดี่ นิ องคความรู
ดานแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร
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2) พื้นที่รูปธรรม
การจัดการพื้นที่และการใชประโยชนที่ดิน บานงามเมือง ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดพะเยา บานงามเมือง มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 7,109 ไร
การใชประโยชนที่ดินสอดคลองกับพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า โดยแบงออกเปน
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม 3,817 ไร ไดแก นาขาว 3,074 ไร ไรขา วโพด 591 ไร ไรหมุนเวียน
9 ไร สวนยางพารา 15 ไร สวนผลไม 124 ไร และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา 4 ไร
พื้นที่ปาผลัดใบ 1,930 ไร พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,074 ไร ไดแก ทุงหญา และไมละเมาะ
48 ไร และพื้นที่ ลุมนํ้า 1,026 ไร พื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสราง 181 ไร และ
พื้นที่แหลงนํ้า 107 ไร ไดแก แหลงนํ้า ตามธรรมชาติ 64 ไร และแหลงนํ้า
ที่สรางขึ้น 43 ไร
ชุมชนบานงามเมืองมีรูปแบบการจัดการพื้นที่ของตัวเอง โดยรูปแบบ
การจัดการพื้นที่และการใช ประโยชนที่ดินของบานงามเมืองมีความสัมพันธ
กับทรัพยากรนํา้ และภูมนิ เิ วศทองถิน่ ซึง่ คนในชุมชนใชองคความรู ดานภูมศิ าสตร
นิเวศวิทยาแบบภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ประกอบกับความรูจ ากประสบการณการเรียนรู
จากเครือขายและแหลงเรียนรูตางๆ มาปรับใชในการจัดการพื้นที่ของชุมชน
ซึ่งชุมชนบานงามเมืองมีรูปแบบการจัดการพื้นที่ ดังนี้
(1) พืน้ ทีภ่ เู ขา ขอบเขตพืน้ ทีเ่ ปนปาภูเขาของบานงามเมือง มีพนื้ ที่ 1,930 ไร
เปนพืน้ ทีป่ า ทีอ่ ดุ มสมบูรณ ชุมชนบานงามเมืองตระหนักถึงความสําคัญของพืน้ ที่
ปาที่เปนแหลงผลิตนํ้าที่สําคัญ เมื่อฝนตกพื้นที่ปาเปนพื้นที่รองรับปริมาณนํ้าฝน
ชะลอไมใหนํ้าฝนไหลเร็วจนกัดเซาะหนาดิน และชวยดูดซับนํ้าฝนสะสมไวใตดิน
แลวจึงคอยๆ ระบายนํ้าสูลําธารทําใหชุมชนมีนํ้าใชตลอดทั้งป อีกทั้งพื้นที่ปา
ยังเปนแหลงอาหาร ไมใชสอย และพืชสมุนไพรใหกับคนในชุมชนดวย นอกจากนี้
ปายังเปนพื้นที่ดูดซับมลพิษในอากาศและปลดปลอยอากาศบริสุทธิ์ใหกับคน
ในชุมชน เมื่อคนในชุมชน ตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่จึงมีการดูแลรักษา
และจัดการแบงเขตพื้นที่ปาตามประโยชนการใชสอย ของชุมชน
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(2) ปาตนนํ้า มีพื้นที่ 1,042 ไร เปนพื้นที่ปาที่ชุมชนอนุรักษไวเพื่อเปน
แหลงผลิตนํ้าใชของชุมชน ลักษณะของพื้นที่เปนพื้นที่อยูระดับสูงสุด มีปาไม
อุดมสมบูรณ มีตานํ้า คนในชุมชนใหความสําคัญกับพื้นที่นี้มาก จึงมีกฎระเบียบ
ขอบังคับไมใหมีการตัดตนไมและกระทําการใดๆ ที่สงผลเสียตอการผลิตนํ้า
ปาชุมชน มีพื้นที่ 813 ไร เปนพื้นที่ที่อยูถัดลงมาจากพื้นที่ปาตนนํ้า คนในชุมชน
สามารถใชประโยชนจากปาโดยเปนแหลงอาหาร แหลงสมุนไพร แตไมสามารถ
ตัดโคนตนไมได เพื่อรักษาพื้นที่บริเวณนี้ใหเปนปาสมบูรณเปนแหลงอาหาร
แหลงสมุนไพร แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา แหลงผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ และ
แหลงเรียนรูของคนในชุมชน
(3) ปาใชสอย มีพื้นที่ 75 ไร เปนพื้นที่อยูระดับตํ่าสุดและใกลกับที่ตั้ง
ของชุมชน อีกทั้งพื้นที่ ยังอยูหางจากลําหวยสายหลักของชุมชน ทําใหสามารถ
ทํากิจกรรมที่หลากหลาย และสงผลกระทบนอย ตอการผลิตนํ้าของชุมชน
(4) ที่ราบเชิงเขา บริเวณที่ราบเชิงเขา ชุมชนบานงามเมืองเลือกเปนพื้นที่
ตั้งบานเรือน ของคนในชุมชน จุดยุทธศาสตรบริเวณนี้ คือ เปนที่ราบเหมาะกับ
การตั้งถิ่นฐานอยูหางจากลํานํ้าอิง ซึ่งไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมนอย และ
มีเสนทางการคมนาคมสะดวก สมัยกอนเปนเสนทางลากเกวียนตัดผานชุมชน
พื้นที่บริเวณนี้มีลํานํ้าแดนเมืองไหลจากดอยยาวไหลผานชุมชนลงสูแมนํ้าอิง
คนในชุมชนใชนํ้าจากลํานํ้าสายนี้ในการอุปโภค บริโภค และทําเกษตรกรรม
ในพื้นที่ โดยใชระบบนํ้าประปาภูเขา มีแทงกนํ้าและสงนํ้าเขาสูครัวเรือน และ
พื้นที่เกษตรกรรมในชุมชน เนื่องจากปริมาณนํ้าในหวยแดนเมืองมีอยางจํากัด
คนในชุมชนบานงามเมืองจึงมีการบริหารจัดการนํา้ เปนของตัวเองและเลือกปลูก
พืชเกษตรกรรมที่ใชนํ้านอย ซึ่งพืชที่ปลูกบริเวณนี้ ไดแก พืชไมผล ไมเศรษฐกิจ
พืชผักสวนครัวและพืชไรที่ใชนํ้าปริมาณนอย และใชนํ้าฝนเปนหลัก นอกจากนี้
ชุมชนเห็นความสําคัญของปาริมนํ้าที่ดูดซับความชุมชื้นปองกันการระเหยของนํ้า
และยังเปนแหลงอาหารใหคน ในชุมชน ชุมชนบานงามเมืองจึงรักษาพื้นที่ริมนํ้า
ใหเปนพื้นที่สีเขียวตลอดสายของลําหวยแดนเมือง
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(5) ทีร่ าบลุม แมนาํ้ อิงบานงามเมือง ประกอบไปดวย พืน้ ทีร่ าบลุม ปาชุม นํา้
แมนํ้าอิง และหนองนํ้าจํานวน 16 หนอง พื้นที่ราบลุมบริเวณนี้เปนพื้นที่ที่ไดรับ
อิทธิพลจากนํ้าอิง ในฤดูนํ้าหลาก เกิดนํ้าทวมขังในบางพื้นที่ มีตะกอนดินที่แมนํ้า
พัดพาทับถม กลายเปนพื้นที่อุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก คนในชุมชน
บานงามเมืองเห็นพืน้ ทีน่ มี้ คี วามอุดมสมบูรณทงั้ ดินและแหลงนํา้ จึงทําการปลูกขาว
ทําพืชไรและพืชหมุนเวียน (ระหวางทํานากับพืชไร)
(6) ปาชุมนํ้าริมนํ้าอิงเปนพื้นที่ชุมนํ้าในชวงฤดูฝน (seasonal wetland)
เนื่องจากเปนพื้นที่ นํ้าทวมขัง มีนํ้าเออลนตลิ่งเขามา ทวมขังในพื้นที่ปาริมนํ้า
ในชวงฤดูฝน โดยไดรับอิทธิพลจากแมนํ้าอิง และแมนํ้าโขงหนุนเสริมจนเกิดการ
ลนตลิง่ ของนํา้ พืน้ ทีป่ า ชุม นํา้ มีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยา เปนพืน้ ทีแ่ กมลิง
กักเก็บนํา้ ในชวงฤดูนาํ้ หลาก ปองกันนํา้ ทวม การกัดเซาะริมฝง เปนพืน้ ทีเ่ พาะพันธุ
แหลงทีอ่ ยูข องสัตวนาํ้ และสัตวปา นานาชนิด นอกจากนี้ คนในชุมชนบานงามเมือง
มีการใชประโยชนจากปา เปนแหลงอาหาร พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว แหลงเรียนรู
สถานที่จัดกิจกรรมดานการอนุรักษ และมีการตั้งศูนยการเรียนรูในพื้นที่
การแกไขปญหาทีด่ นิ บานดอยเทวดา ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา
บานดอยเทวดา เดิมเปนปาแพะที่อยูหัวไรปลายนาที่ไมมีใครเปนเจาของ
เปนสัดเปนสวน แตเปนพื้นที่หนาหมูที่ชาวบานชุมชน ม.1, 12 ตําบลสบบง
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไดใชประโยชนรวมกัน ในการเลี้ยงสัตว วัว ควาย
ปลูกพริก ปลูกถั่ว งา ขาวไร ในพื้นที่ประมาณ 300 ไร มาตั้งแตป 2460 จาก
หลักฐานบันทึกการประชุมหารือของผูนําในวันที่ 13 สิงหาคม 2489 นําโดย
นายอินทนนท ธะนะ กํานันตําบลสบบงในขณะนั้น ไดมีการประชุมปรึกษา
หารือกัน เกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตการใชประโยชนในที่ดินบริเวณดอยเทวดา
(หัวบวกจุมปู หรือชมพู หัวทุงคาว ที่ราบหลายลาว) ซึ่งเปนที่ดินทํากินที่อยูหัวไร
ปลายนาของชาวบานซึง่ มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 500 ไร โดยไดมกี ารแบงขอบเขต
การใชประโยชนรวมกัน ดังนี้ พื้นที่ตนนํ้าลําธารหัวบวกชมพู จํานวน 123 ไร
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชุมชนเคารพนับถือ ลานเทวดา จํานวน 30 ไร พื้นที่รองนํ้า
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จําตาเหิน จํานวน 30 ไรเศษ และพื้นที่ทํากิน และพื้นที่เลี้ยงสัตวของชาวบาน
จํานวน 300 ไรเศษ
โดยในที่ประชุมมีมติใหคนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาปาบริเวณที่ดิน
ของเทวดา หรือลานเทวดาไมใหใครเขาไปบุกรุกทําลาย หรือเขาไปครอบครอง
เปนเจาของ สวนปาแพะที่กันไวสําหรับเปนที่ทํากินใหใชสําหรับการปลูกถั่ว
ปลูกงา ทําสวนออย สวนขาวโพด หมุนเวียนสลับกันไป
ในป พ.ศ.2498 นายเสา สบบง (บิดาของนายปน สบบง สามีนางแสง
สบบง) ไดมกี ารแจงความประสงคการครอบครองทีด่ นิ กับทีด่ นิ สาขาอําเภอเชียงคํา
ในบริเวณพื้นที่ดอยเทวดา จํานวน 8 ไร โดยมีเอกสารหลักฐานที่เปนเอกสาร
ที่ออกโดยกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2498
ป พ.ศ.2508 ไดมีการเก็บภาษีดอกหญาจากบานชาวบานที่ทํากินในที่ดิน
บริเวณดอยเทวดา ในอัตรา ครัวเรือนละ 30 บาท/ป ตอมาในป พ.ศ.2519-2520
ไดมีการสํารวจการถือครองที่ดินทํากินบริเวณปาดอยเทวดาเพื่อเตรียมการ
ออกเอกสาร ภทบ.6 และการเสียภาษีบํารุงทองที่ใหแกรัฐ
ป พ.ศ.2532-2533 เกิ ด ป ญ หาวิ ก ฤติ ค วามแห ง แล ง ทํ า ให ช าวบ า น
ไมสามารถเพาะปลูก ทํากินในพื้นที่ไดเนื่องจากที่ดินดังกลาวเปนที่สูง (คลาย
หลังเตา) ตองอาศัยนํา้ ฝนเปนหลักในการทําเกษตร บางรายปลูกพืชก็ไมไดผลผลิต
เทาที่ควร และในขณะนั้นก็มีบุคคลภายนอกชาวอําเภอจุนเขามาในพื้นที่ เพื่อ
ดําเนินการเปนนายหนากวานซือ้ ทีด่ นิ จากชาวบานในพืน้ ที่ อําเภอเชียงคํา, อําเภอ
ภูซาง และอําเภอใกลเคียงโดยอดีตนักการเมือง (สส.) เปนหุนสวนดวย โดยกลุม
บุคคลเหลานี้ไดอางวาจะมีบริษัทจากกรุงเทพฯ เขามาตั้งโรงงานในพื้นที่บริเวณ
ตําบลสบบง เพื่อที่จะแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และจะรับบุตรหลานของ
ชาวบานในพื้นที่เขาทํางานในบริษัท
การกวานซื้อที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ จากเจาของที่ดินไรละประมาณ
2,300-3,400 บาท โดยเปนการซื้อแบบมือเปลาไมมีเอกสารหลักฐานการซื้อขาย
มีบางสวนที่บันทึกในกระดาษเทานั้นวาของใคร ราคาขายเทาไหร จํานวนกี่ไร
ไมมีการระบุตําแหนงที่ตั้งของที่ดินที่มีการซื้อขายนั้น
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ป 2540 ชุมชนเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ที่อยูอาศัยบริเวณหมูบานเดิม
มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยมีอยางจํากัด ผูนํา
ในขณะนั้นก็ไดเล็งเห็นวาที่ดินทํากิน และพื้นที่เลี้ยงสัตวบนดอยเทวดาที่ชุมชน
ไดใชรวมกันนั้นเหมาะสมสําหรับการรองรับการขยายตัวของชุมชน จึงไดมีการ
ปรึกษาหารือกันภายในชุมชนและรวมกันบุกเบิกแผวถางไรเหลา สวนขาวโพด
สวนออยแลวนํามาจัดสรรแบงแปลง โดยการจับฉลากใหกับชาวบานที่ยากจน
ไมมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยเขามาสรางถิ่นฐานบานเรือน จนสามารถตั้งเปน
หมูบาน จํานวน 146 หลังคาเรือน เรือน 330 คน มีกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยู
ประกอบไปดวย คนพื้นเมือง คนไทลื้อ ชนเผามง และชนเผาเมี่ยน และตั้งชื่อ
หมูบานวา “บานดอยเทวดา” หมูที่ 1 ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เนื่องจากบริเวณนี้ชาวบานเชื่อวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาน เคารพนับถือรวมกัน
จากหลักฐานพบวาปาบริเวณนี้มีพระธาตุเกาแก และศาลเจาพอเทวดาตั้งอยู
มูลเหตุความขัดแยง ป พ.ศ.2543 มีคนมาอางตัววาเปนตัวแทนจาก
บริษัท เชียงคําฟารม จํากัด เขามาอางสิทธิการเปนเจาของที่ดิน 300 ไร วาไดซื้อ
ทีด่ นิ ผืนนีม้ าตัง้ แตป 2533 และไดมกี ารขอออกเอกสารสิทธิ์ (โฉนดทีด่ นิ ) กับทีด่ นิ
อําเภอเชียงคําในเนื้อที่จํานวน 321 ไร 1 งาน 69 ตารางวา แตก็ไมสามารถ
ออกเอกสารสิทธิ์ไดเนื่องจากผูวาราชการจังหวัดพะเยาในขณะนั้น ไมลงนาม
ในเอกสารดังกลาว แตบริษัทเชียงคําฟารมก็ยังอางสิทธิในการครอบครองที่ดิน
ผืนดังกลาว โดยมอบหมายใหตัวแทนเปนผูดูแลที่ดิน ตอมาสถานการณเริ่ม
ตึงเครียดขึน้ เมือ่ มีการขมขูค กุ คามขับไลชาวบานออกจากพืน้ ทีม่ กี ารจับกุมดําเนินคดี
กับกํานันตําบลสบบงดําเนินคดี ขอหาบุกรุกทีด่ นิ ของบริษทั เชียงคําฟารม โดยศาล
ไดตัดสินจําคุก 2 ป ปรับ 6,000 บาท
ป พ.ศ.2548 ไดมีตัวแทนของบริษัทก็เขามาแสดงตัว และหวานลอม
ใหชาวบานที่อยูในพื้นที่เซ็นชื่อในเอกสารโดยบอกวาจะนํารายชื่อดังกลาวไปขอ
ออกเอกสารสิทธิใ์ ห รวมถึงการขอไฟฟา นํา้ ประปาให ชาวบานตางพากันหลงเชือ่
หลายครั ว เรื อ นได ล งชื่ อ ตามที่ ตั ว แทนบริ ษั ท กล า วอ า ง จากคํ า บอกเล า ของ
ชาวบานกลุมปฏิรูปที่ดินบานดอยเทวดาบอกวา ไดมีการนัดหมายใหชาวบาน
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ไปลงชื่อ ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคําทั้งๆ ที่เปนวันอาทิตย
นอกจากนี้ยังพบวา ไดมีการปลอมแปลงลายเซ็นชาวบานเจาของที่ดินบางราย
ที่ไมไดเขารวมลงนามในวันดังกลาว หรือชาวบานบางคนที่มีชื่อและลายเซ็น
ในเอกสารกลับพบวาไมไดอาศัยอยูในหมูบา น
ป พ.ศ.2549 บริษัทเชียงคําฟารม ไดดําเนินการขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน
จํานวน 5 แปลง รวมเนื้อที่ 247 ไร 1 งาน 98 ตารางวา ในระหวางนั้นไดมีการ
ยื่นหนังสือคัดคานการออกโฉนดที่ดิน โดยชาวบาน จํานวน 3 ราย ใหระงับ
การออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว แตทางที่ดินสาขาเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ไดแจงวาการคัดคานของชาวบานไมมีเอกสารหลักฐานประกอบ อางเพียงแต
การครอบครองใชประโยชนเทานั้นจึงไมสามารถใชเปนหลักฐานในการระงับ
การออกเอกสารสิทธิ์ได
ตอมาบริษัทไดดําเนินการฟองรองดําเนินคดีกับชาวบาน จํานวน 13 ราย
ในขอหาบุกรุกทีด่ นิ ทีม่ เี อกสารสิทธิด์ งั กลาว โดยในระหวางนัน้ ไดมกี ารขมขูค กุ คาม
ชาวบานดวยวิธกี ารตางๆ นานา เชน ใสรา ยปายสีวา ชาวบานบุกรุกทีด่ นิ ใหสนิ บน
ผูนํา ผูมีอิทธิพล เจาหนาที่พนักงานของรัฐ และชาวบานบางรายในพื้นที่ คุกคาม
ดวยวิธีการตางๆ เชน ยิงปนขู ขับรถกอกวนในพื้นที่ เพื่อทําใหชาวบานเกิดความ
เกรงกลัวหวาดระแวงและยายออกจากพื้นที่ จนชาวบานหลายครอบครัวไมกลา
ที่จะอยูอาศัยในที่ดินของตนและยายออกไปอยูที่อื่นชาวบานไดมีการรองเรียน
ไปทางอําเภอ ใหมกี ารตัง้ คณะกรรมการเขาดําเนินการตรวจสอบ เจรจาไกลเกลีย่
จนกระทั่งทางบริษัทไดยื่นขอเสนอที่จะแบงที่ดิน ประมาณ 74 ไร เขาอยูอาศัย
เพื่อยุติปญหาความขัดแยง
คําพิพากษาของศาลชั้นตนใหชาวบานออกจากพื้นที่/ชาวบานไดมีการ
อุทธรณ และในชั้นศาลอุทธรณพิพากษาใหเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของบริษัท
เชียงคําฟารมออกจากพืน้ ทีข่ องชาวบานจํานวน 3 ราย และในระหวางการตอสูค ดี
มีชาวบานเสียชีวิต 3 ราย คือ นางวันเพ็ญ แซฟาน และนายตา ใจชื่น นางเกี๋ยงคํา
คําคง ซึ่งเปนสามีภรรยากัน ปจจุบันชาวบานที่เหลือยังสูคดีในศาลฎีกา
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กระบวนการแกไขปญหาทีผ่ า นมา ป พ.ศ.2554 กลุม ชาวบานดอยเทวดา
จํานวน 20 กวาครอบครัว ไดเขารวมเปนสมาชิกสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ
(สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) ไดเรียกรองให
รัฐบาลดําเนินการแกไขปญหาที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยที่เปนขอพิพาทระหวาง
ชาวบานกับนายทุน จนไดมีการแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีที่
สาธารณประโยชนทับซอนที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของราษฎรและการออก
เอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม
ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการดําเนินการแกไขปญหาในระดับนโยบายรวมกับรัฐบาล
เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงขางตนขึ้น จึงเกิดกระบวนการแกไขมากมาย
หลังจากนั้น ตั้งแตป พ.ศ.2554 จนถึงปจจุบัน เชน ชาวบานรวมกลุมกันเขารวม
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ
(สกน.) เพื่อใหตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง การออกเอกสารสิทธิ์ของ
บริษทั ฯ กระทัง่ ผานกระบวนการของทัง้ ศาลชัน้ ตน อุทธรณ และฎีกา ในป พ.ศ.2557
ศาลอานคําพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ ใหชาวบานยายออกจากพื้นที่ ถือวาคดี
เปนที่สิ้นสุด
ชาวบานสวนหนึ่งที่ถูกดําเนินคดีจึงไดรวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวเรียกรอง
ใหองคกรตางๆ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขามาตรวจสอบ
ในขอเท็จจริงและเพื่อชะลอการยายออกจากพื้นที่ ลาสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ
ที่ผานมา ทางบริษัทฯ ไดนําปายมาติดประกาศใหชาวบานยายทรัพยสินออกจาก
พื้นที่ และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา ศาลไดนัดไกลเกลี่ยเปนครั้งแรกระหวาง
บริษัทฯ และหนึ่งในจําเลยจากทั้งหมด 5 คดี สําหรับแนวทางในอนาคต กลุม
ชาวบานที่รวมตัวกันเขารวมกับสกน. จะขอซื้อที่ดินกลับคืนจากบริษัทฯ โดยใช
เงินจากธนาคารทีด่ นิ ซึง่ ยังรอโครงการนํารองใหสาํ เร็จลุลว งไปไดกอ น ทัง้ ในพืน้ ที่
จังหวัดลําพูนและเชียงใหม
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3) ยุทธศาสตร

(1) การจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน โดยการ
• จัดทําขอมูลชั้นคุณภาพลุมนํ้า ขอมูลเอกสารสิทธิที่ดิน ขอมูล
ผูถือครองที่ดิน ทั้งระดับลุมนํ้า และระดับชุมชน มีสวนรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอบเขตที่แนชัด และการยอมรับ
• วางแผนการจัดการที่ดินทั้งในระดับลุมนํ้า และระดับชุมชน โดยใช
ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตรเปนเครือ่ งมือในการกําหนดขอบเขต
(2) การออกแบบการใชประโยชนพนื้ ทีใ่ นระดับชุมชน และระดับลุม นํา้
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการ
• ออกแบบการปลูกพืชเกษตรกรรมใหเหมาะสมกับพืน้ ทีร่ ะดับลุม นํา้
• วางผังชุมชนที่สงผลเสียตอระบบนิเวศใหนอ ยที่สุด
• เชื่อมโยงการใชประโยชนที่ดินของชุมชนกับระบบผังเมือง
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(3) สงเสริมองคความรูเ รือ่ งการอานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
ดานการใชประโยชนที่ดิน และขอมูลชั้นคุณภาพลุมนํ้าใหแกชุมชน โดยการ
• อบรมใหความรูแกคนในชุมชนเกี่ยวกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ดานการใชประโยชนที่ดิน และขอมูลชั้นคุณภาพลุมนํ้า
• จัดตั้งศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานการใชประโยชนที่ดิน
และขอมูลชั้นคุณภาพลุมนํ้า โดยการสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(4) การปองกัน คุม ครอง และฟน ฟูพนื้ ทีป่ า อนุรกั ษ ปาชุมชน ปาชุม นํา้
รวมถึงพืน้ ทีส่ าธารณประโยชนทมี่ คี วามสําคัญตอระบบนิเวศ แหลงอาหาร และ
แหลงพืชสมุนไพรของชุมชน
• สํ า รวจที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ ม อบให เ อกชนเช า หรื อ สั ม ปทานและครบ
สั ญ ญาแล ว ที่ ดิ น ที่ เ อกชนมาบุ ก รุ ก โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย
เพื่อประกอบธุรกิจขนาดใหญ หรือเพื่อการเก็งกําไร
• ทวงคืนที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ เพื่อนําที่ดินมาฟนฟู
เปนปาหรือพืน้ ทีส่ าธารณะอืน่ ทีม่ คี วามหลากหลายของระบบนิเวศ
• ฟนฟูระบบนิเวศในพื้นที่เสื่อมโทรมดังกลาวใหมีสภาพสมบูรณ
มากขึ้น
(5) สงเสริมใหชมุ ชนเปลีย่ นรูปแบบการผลิตทีใ่ ชพนื้ ทีน่ อ ย แตไดผลผลิต
ที่มากขึ้นหรือผลตอบแทนที่สูงขึ้น
• ทําเกษตรอินทรียหรือเกษตรผสมผสานที่ชวยเพิ่มราคาผลผลิต
ใหมากขึน้ หรือลดความเสีย่ งดานตลาด เพือ่ ใหชมุ ชนมีการกระจาย
รายไดจากผลผลิตอื่น
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2

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรดานการเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตรดา นการพัฒนาผูป ระกอบการ
ทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตรดา นการจัดการการทองเทีย่ ว
เชิงอนุรักษโดยชุมชน

2.1 ยุทธศาสตรดานการเกษตรอินทรีย

1) สถานการณทั่วไป
ปจจุบันความปลอดภัยดานอาหารยังคงเปนปญหาและเปนปจจัยเสี่ยง
ตอการมีสขุ ภาวะทีด่ ขี องคนไทย เนือ่ งจากระบบการเกษตรของประเทศสวนใหญ
มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต จากรายงานการสํารวจของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ พบวา ประเทศไทยมีการใชยา
ฆาแมลงมากเปนอันดับ 5 ของโลก ใชยาฆาหญาเปนอันดับ 4 ของโลก มีการ
นําเขาสารเคมีปละกวาแสนลานตัน มูลคากวาสองหมื่นลานบาท ซึ่งผลจาก
การตรวจเลือดเกษตรกรไทยพบวากวา 4 ลานคนยังอยูในเกณฑนาหวงและ
เสีย่ งตอการเจ็บปวย ในขณะทีข่ อ มูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุวา คนไทยปวย
จากพิษสารกําจัดศัตรูพชื ปละเกือบ 1,800 คน มีทงั้ พิษแบบเฉียบพลัน เชน คลืน่ ไส
อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และพิษเรื้อรัง เชน โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท
นอกจากเกษตรกรที่ถือเปนตนนํ้าของการผลิตที่เสี่ยงแลว ผูบริโภคก็เสี่ยงตอ
อันตรายดานสุขภาพดวยเชนกัน โดยเฉพาะจากสารพิษอันตรายที่ปนเปอน
ในพืช ผัก ผลไม ที่วางขายในทองตลาด
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พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ลุมนํ้าอิง ไดแก ขาว ยางพารา ถั่ว และไมผล
เชน ลําไย ลิ้นจี่ กลวย มะมวง ฯลฯ เกษตรกรสวนใหญทําเกษตรโดยใชสารเคมี
เปนหลัก โดยเฉพาะการเกษตรแปลงใหญ จึงมีการใชปุย สารเคมี ยาฆาแมลง
เพื่อควบคุมและใหไดผลผลิตจํานวนมากออกสูตลาด โดยไมไดใหความสําคัญกับ
การทีจ่ ะมีสารพิษตกคางในผลผลิต ซึง่ จะเปนอันตรายตอตนเองและตอผูบ ริโภค
อยางไรก็ตาม ในลุมนํ้าอิงมีเกษตรกรรายยอย และกลุมเกษตรกรที่ทําการ
เกษตรแบบอินทรีย และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามกระแสความนิยมของ
การทานอาหารปลอดภัย (Clean Food) แตยงั เปนปริมาณทีน่ อ ยเมือ่ เปรียบเทียบ
กับการทําเกษตรแบบเคมี สวนหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรรายยอยไมกลา
ตัดสินใจทําการเกษตรแบบอินทรีย ไมมคี วามรูด า นขอมูลขาวสารในดานการตลาด
สถานที่สําหรับจําหนายผลผลิต ขาดการรวมกลุม และขาดแรงจูงใจในการผลิต
ทั้งๆ ที่องคความรูดานการทําเกษตรอินทรียเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรไทย
อยูแลว
2) พื้นที่รูปธรรม
ขาวอินทรียบานบัว ตําบลบานตุน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดวยวิถีแหงการดําเนินชีวิตของชุมชนบานดอกบัว ที่นอมนําดําเนินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดนํามาซึ่งความสุขอยางแทจริงและความยั่งยืนแหงชีวิต
การันตีดวยรางวัลแหงความสําเร็จมากมายดวยวิถีแหงการดําเนินชีวิตของชุมชน
บานดอกบัว ที่การันตีดวยรางวัลแหงความสําเร็จมากมาย อาทิ เชน รางวัล
รองชนะเลิศประเภทกลุมอาชีพดีเดนตามโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขาย
พัฒนาชุมชนดีเดน เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุข ประจําป 2551
รางวั ล ชนะเลิ ศ หมู  บ  า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมั่ ง มี ศ รี สุ ข ประจํ า ป 2552 ของ
จังหวัดพะเยาและเปนที่นายินดีเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อไดรับรางวัลชนะเลิศถวยรางวัล
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป 2553 และ 2554 จึงสามารถมั่นใจไดวาผลิตผลจากบานดอกบัว
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มีคุณภาพ และคุณคามากมายเพียงใดผลิตภัณฑของขาวอินทรียประกอบไปดวย
ขาวหอมมะลิ ขาวกลอง ขาว กข. 6 ขาวซอมมือ และเขากํ่า ประโยชนของ
ขาวอินทรียบานดอกบัวมีวิตามินอุดมสมบูรณไปดวยเกลือแรตางๆ มีสวนชวย
ในระบบการทํางานของสวนตางๆ ของรางกาย ซอมแซมสวนที่สึกหรอ เชน
วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป
และการปองกันการลนตลาดของผลิตผลสด ซึ่งชวยยกระดับราคาผลิตผลไมให
ตกตํ่า การเพิ่มมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเปนอาหารระดับ
อุตสาหกรรมที่สามารถรับวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนอาหารจํานวนมากได การผลิต
อาหารใหไดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภค การสงเสริมใหผลิตภัณฑ
แปรรูปอาหารใหเปนทีย่ อมรับ และสามารถขยายตลาดการคาออกไปสูต า งประเทศ
จะชวยเพิ่มพูนรายไดใหแกชุมชนไดเปนอยางดี
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบถวยรางวัลพระราชทานของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ความโดดเดนของหมูบาน คือ เปนหมูบานจักสาน
เขงไมไผที่ลือเลื่อง และปจจุบันไดจัดตั้งเปนหมูบานขาวอินทรีย ผลิตขาวอินทรีย
ที่มีคุณภาพออกจําหนายไปทั่วประเทศ ทุกกระบวนการผลิตขาวอินทรียของ
บานบัว ทุกขั้นตอนปลอดจากสารเคมีและสารพิษ ทําใหผูบริโภคขาวอินทรีย
มีสุขภาพดี และทานขาวที่ปลอดสารพิษ
ขาวอินทรีย บานตนปลอง ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย นายณัฐดนัย แจงสวาง (คุณโก) คนรุนใหมบานตนปลอง หันมาทํา
เกษตรอินทรียบนพื้นฐานทรัพยากรทองถิ่นในพื้นที่ชุมชนตัวเอง พื้นที่อําเภอ
เชียงของเหมาะสําหรับการปลูกขาว อีกทั้งแนวโนมของผูบริโภคที่ใสใจสุขภาพ
หันมาบริโภคอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรียจึงเปนที่ตองการ
ของตลาดในยุคปจจุบนั และในอนาคต เริม่ แรกคุณโกหนั มาทําขาวอินทรียใ นพืน้ ที่
นาของตัวเอง เปนการทํานาแบบประณีตและมีการควบคุมการใชสารเคมีใหอยู
ในกรอบของเกษตรอินทรีย มีการจัดทําโรงสีขาวของตัวเอง มีการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย โดยไดรับใบรับรองผลิตภัณฑอินทรียมาตรฐาน
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ประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตร เพือ่ ใหผบู ริโภคมีความมัน่ ใจวาเปนขาวอินทรีย
ที่ผลิตไดตามมาตรฐาน และมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษอยางแนนอน
เมือ่ มีผลิตภัณฑขา วจํานวนหนึง่ จึงไดเริม่ ทําโลโกของตัวเอง มีการหาตลาด
จากภายนอก มีการรวมกลุม ของเกษตรอินทรียเ พือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ ละขาวสาร
มีการใชชองทางสื่อออนไลนในการสื่อสารเพื่อใหผลิตภัณฑของตัวเองเปนที่รูจัก
เมื่อผลิตภัณฑขาวอินทรียของคุณโกเปนที่รูจักและติดตลาด ทําใหมีพรีออรเดอร
สัง่ ขาวอินทรียเ ปนจํานวนมาก คุณโกจงึ เริม่ พูดคุยกับเกษตรกรชาวนาใหหนั มาทํา
ขาวอินทรียจึงเริ่มมีเครือขายขาวอินทรียขึ้นมา มีการใหความรูในการทําเกษตร
อินทรีย การควบคุมการใชสารเคมี และรับประกันราคาขายใหกับคนในเครือขาย
ทําใหลูกขายมั่นใจในการทําขาวอินทรียวามีตลาดรองรับแนนอน และราคา
เปนทีน่ า พอใจ ปจจุบนั คุณโกมพี รีออเดอรขา วกวา 120 ตันตอป และมีการกระจาย
ใหเกษตรลูกขายปลูกขาวอินทรีย และเริ่มขยายผลิตภัณฑขาวหลากหลายชนิด
มากขึ้น
ขาวอินทรีย บานสันตนผึง้ ตําบลแมองิ อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
กรณี ข องคุ ณ พิ ทั ก ษ สุ ข แก ว หรื อ โก ะ เกษตรกรบ า นสั น ต น ผึ้ ง วั ย 48 ป
ที่ไดหันมาปลูกขาวอินทรียในทุงนาริมฝงแมนํ้าอิง จํานวน 3 ไร คุณโกะเลาวา
ตนเองไดตัดสินใจปลูกขาวอินทรียในทุงนาที่อยูริมแมนํ้าอิง ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด
16 ไร กอนหนานั้นไดปลูกไมผล เชน กระทอน ลําไย มะมวง มะพราว กลวย
รวมทั้งขุดบอเลี้ยงปลา การหันมาปลูกขาวอินทรียที่ไมใชสารเคมี เนื่องมาจาก
การปลูกขาวที่ผานมาใชปุย ยาและสารเคมีเปนจํานวนมาก และตองซื้อขาว
มารับประทานในครัวเรือนเปนระยะหลายป จึงเกิดความคิดที่จะทํานาอินทรีย
เพื่อปลูกขาวที่ปลอดสารพิษเพื่อรับประทานในครัวเรือน จากสภาพพื้นที่สวน
ที่มีความเหมาะสมจะทํานาปลอดสารพิษ เนื่องจากมีตนไมและบอปลาเปนแนว
กันชน โดยคุณโกะไดเริ่มทํานาอินทรียมาตั้งแตป พ.ศ.2557 ถึงปจจุบันเปนเวลา
5 ป จากที่นา 3 ไร ไดผลผลิตตอปประมาณตันครึ่ง ผลผลิตสวนหนึ่งไดนํา
ไปรับประทานในครัวเรือน ที่เหลือนําไปจําหนายดวยตนเองกับคนรูจักและ
กลุมเพื่อน โดยขาวขาวราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท สวนขาวกลองราคา
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กิโลกรัมละ 60 บาท และสวนหนึ่งเก็บเปนเชื้อขาว ประมาณ 8 กิโลกรัม
เพือ่ นําไปปลูกในปตอ ไป หลังจากเก็บเกีย่ วจะนําปอเทืองมาหวาน เพือ่ ปรับปรุงดิน
และเพิม่ แรธาตุในดิน เมือ่ ถึงฤดูทาํ นาก็ไถกลบปอเทือง เพือ่ เปนปุย พืชสดในทองนา
การใชปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ การควบคุมปริมาณนํ้าเพื่อคุมหญา รวมทั้ง
เลี้ยงเปดเพื่อกินแมลงศัตรูพืชในทุงนา ปจจุบันการปลูกขาวอินทรียของคุณโกะ
ไดรบั การรับรองจากกรมการขาวใหเปนขาวออรแกนนิค (Organic Thailand) โดยมี
เจาหนาที่มาติดตามตรวจสอบพื้นที่และผลผลิตปละ 2 ครั้ง สภาพปญหาที่พบ
จะเปนดานการตลาด เนือ่ งจากภาครัฐไมใหความสําคัญกับเกษตรกรรายยอย ไมจดั
หาตลาดในการจําหนายผลผลิต สวนการขยายพื้นที่ปลูกนั้นมีขอจํากัด เนื่องจาก
ไมมพี นื้ ทีป่ ลูกทีเ่ หมาะสม เพราะตองเสียพืน้ ทีน่ าทําคันดินปลูกตนไมเปนแนวรอบ
เพื่อปองกันสารเคมี จึงเปนขอจํากัดในการทํานาอินทรียของเกษตรกร
พืชสมุนไพร (ผักเชียงดา) กับเศรษฐกิจในชุมชน บานงามเมือง ตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ชุมชนบานงามเมืองเปนชุมชนเล็กๆ ที่มีการจัดการทรัพยากรในรูปแบบ
ของตัวเอง คนในชุมชนตระหนักถึงปญหาสิง่ แวดลอมและมลพิษทีเ่ ปนภัยคุกคาม
ตอคนในชุมชน จึงมีขอตกลงรวมกันใหชวยกันรักษาทรัพยากรของชุมชนและ
งดใชสารเคมีบริเวณที่ตั้งบานเรือน ทําใหบริเวณนี้มีการปลูกพืชโดยใชระบบ
อินทรียปราศจากสารเคมี
ผักเชียงดา เปนผักพื้นบานที่มีปลูกทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ มีสรรพคุณ
ทางยาชวยรักษาโรคหลายชนิด เชน ชวยลดระดับนํา้ ตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน
ควบคุมความดันโลหิต เปนตน นายกิตติกร อุตมะ (พอหลวงแมน) กลาววา
ผักเชียงดาเปนผักพื้นบานที่คนในชุมชนนิยมปลูกเปนผักสวนครัวตามแนวรั้ว
โดยนําไปแกงและลวกกินกับนํ้าพริกเปนอาหาร เนื่องจากสรรพคุณทางยาของ
ผักเชียงดาจึงเปนที่นิยมของตลาดเมื่อไมกี่ปมานี้ เริ่มแรกพอหลวงแมนเก็บผัก
ในสวนเกษตรของตัวเองไปขายที่ตลาดเชียงของ พบวา ผักเชียงดาเปนที่นิยม
ของคนลาว โดยนําผักเชียงดาไปเทาไหรก็ขายหมดอยางรวดเร็วและยังมีการ
สั่งซื้อตนกลาเปนจํานวนมาก
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นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลตําบล ยังตองการใบของผักเชียงดาเพื่อนําไป
ทําชาสมุนไพรชวยลดความดันโลหิตและโรคเบาหวาน โดยมีการรับซือ้ ใบเชียงดา
สดจากชุมชน จากความตองการผักเชียงดาของตลาดนี้เอง ทําใหพอหลวงแมน
มีการสงเสริมใหปลูกผักเชียงดาในชุมชน โดยใหแตละครัวเรือนทําการเพาะพันธุ
ผักเชียงดา ทั้งจากการปกชําและการเพาะเมล็ดพันธุจํานวนครัวเรือนละ 50 ตน
โดยทางกองทุนหมูบานจะเปนผูรับซื้อไวทั้งหมด ในราคาตนละ 20 บาท ซึ่งทาง
หมูบานจะนําไปปลูกตามแนวรั้วในชุมชน เมื่อมีผลผลิตจะนําไปขายตามความ
ตองการของตลาดนําเงินเขาสูกองทุนหมูบานตอไป และคนในชุมชนสามารถ
เก็บผักเชียงดาเพื่อนําไปประกอบอาหารเพื่อลดคาใชจายในครัวเรือนไดอีกดวย
3) ยุทธศาสตร

(1) จัดทําฐานขอมูลชุมชนที่ทําเกษตรอินทรียในลุมนํ้าอิง โดยการ
• สํารวจชุมชนที่ทําเกษตรอินทรียในลุมนํ้าอิง
• สํารวจผลิตภัณฑเกษตรอินทรียในลุมนํ้าอิง
• จัดทําแผนที่ชุมชนและผลิตภัณฑอินทรียโดยใชระบบสารสนเทศ
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(2) การสงเสริมระบบเกษตรอินทรีย โดยการ
• การศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั พืน้ ทีร่ ปู ธรรมทีท่ าํ เกษตร
อินทรีย
• การสรางพืน้ ทีร่ ปู ธรรมการทําระบบเกษตรอินทรียอ ยางครบวงจร
• การเชื่อมโยงเครือขายเกษตรอินทรีย เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เรียนรู
กับการสรางพื้นที่รูปธรรมดานเกษตรอินทรีย
• การผลักดันใหเกิดขอบัญญัติ หรือกฎระเบียบในชุมชนในการเลิกใช
สารเคมี หันมาทําเกษตรอินทรีย โดยหาทางเลือกเพื่อชักจูงชุมชน
เปลีย่ นมาทําระบบเกษตรอินทรีย มีการพัฒนาใหเปนตนแบบทีช่ ดั เจน
ของชุมชนในลุมนํ้าอิง
(3) การเชื่อมโยงผูผลิตกับผูบริโภค หรือผูประกอบการรานอาหาร
โดยการ
• การพบปะกันของผูผ ลิตและผูบ ริโภคในรูปแบบของทริปการเรียนรู
• จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย/อาหารปลอดภัย/ตลาดสีเขียว
• จัดเวทีวิชาการเกษตรอินทรียในลุมนํ้าอิง
(4) การตลาดเกษตรอินทรียของสภาประชาชนลุมนํ้าอิง โดยการ
• การตลาดเพื่อสุขภาพในรานสะดวกซื้อ หรือหางขนาดใหญ
• การจัดทํารานจําหนายสินคาเพื่อสุขภาพในรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน และจําหนายผานออนไลน
• การทํ า แบรนด แ ละเรื่ อ งราวของผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเกษตรอิ น ทรี ย 
รวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับรองคุณภาพเกษตรอินทรียของ
ชุมชน
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2.2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1) สถานการณทั่วไป
ลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ทั้งหมด 7,240.48 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 จังหวัด
ในภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดพะเยาและเชียงราย มีความยาว 260 กิโลเมตร
ประกอบดวย พืน้ ทีล่ มุ นํา้ อิงตอนบน ลุม นํา้ อิงตอนกลาง ลุม นํา้ อิงตอนลาง มีความ
หลากหลายทางระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุมชาติพันธุ และ
วัฒนธรรมประเพณี คนในลุมนํ้าอิงประกอบอาชีพจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งแหลงนํ้าและปาชุมชน เปนการทําเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติ การดํารงชีวิตของ
คนในลุม นํา้ สวนใหญประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร เปนหลัก และมีอาชีพเสริม
คือ แปรรูปอาหาร หัตถกรรมพื้นบาน เลี้ยงสัตว รับจาง และประมงพื้นบาน
ศักยภาพดานเศรษฐกิจในลุมนํ้าอิง
• ลุมนํ้าอิงมีพื้นที่ราบลุมเหมาะสําหรับการทํานา เปนอูขาวอูนํ้าของ
คนพะเยาและเชียงราย มีพื้นที่ทํานามากที่สุด
• เปนแหลงประมงนํ้าจืดที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุปลามีแหลง
อนุรักษพันธุปลาทองถิ่นจํานวนกวา 65 ชุมชน
• เปนแหลงอาหารจากลุมนํ้าและผลิตภัณฑแปรรูปจากปลา ทั้งปลารา
แจวบอง ปลาแดดเดียว ขี้ปลาขม เปนตน
• เปนแหลงพืชผักอาหารพื้นบานและยาสมุนไพรจากฐานทรัพยากร
ที่ชุมชนรวมกันดูแลจัดการ จากปาชุมชน ปาชุมนํ้า
• เปนแหลงเรียนรูว ถิ ชี วี ติ และการจัดการทรัพยากรลุม นํา้ แหลงทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศ ประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เชน วิถีชีวิตชาวประมง
พื้นบาน วิถีชีวิตชาวอีสาน วิถีชีวิตการทําเกษตรพอเพียง เสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ เปนตน
• เปนแหลงผลิตหัตถกรรมพื้นบานที่มีเอกลักษณของชาติพันธุตางๆ ทั้ง
ผาทอคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม ทั้งผาทอไทลื้อ และผาไหมอีสาน
และเปนแหลงผลิตภัณฑจากธรรมชาติชั้นดี ทั้งเครื่องจักสานไมไผ
เสื่อกก นํ้าผึ้งปา ยาสมุนไพร
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ปจจุบันความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปในลุมนํ้าอิง
ลดจํานวนลงจากเดิมเปนจํานวนมาก ซึ่งเกิดจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม ความตองการที่ดินทํากินและตั้งถิ่นฐาน
รวมทัง้ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทําใหมีการใช
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น และที่สําคัญชุมชนขาดจิตสํานึกตอการใชทรัพยากร เชน
การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป  า เพื่ อ ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ การขุ ด ลอกแม นํ้ า อุ ต สาหกรรม
ดูดทราย การกวานซื้อที่ดินของนายทุน ทําโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตร
แปลงใหญ การพังทลายของตลิ่ง การเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง การบุกรุก
ใชประโยชนจากปาชุมนํ้า การใชเครื่องมือทําประมงที่ผิดประเภทพันธุปลา
ในแมนํ้าอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิดใกลสูญพันธุ เปนตน รวมทั้งนโยบาย
ระดับประเทศ ระดับทองถิ่น ตางก็เปนปจจัยเราใหทรัพยากรในพื้นที่ลุมนํ้าอิง
ลดลงและขาดความอุดมสมบูรณ รวมทั้งไมเฉพาะจะเกิดจากความบกพรอง และ
ขาดทิศทางของการดําเนินนโยบายของภาครัฐแตเพียงเทานั้น แตยังหมายรวม
ถึ ง การขาดการมี ส  ว นร ว มอย า งแท จ ริ ง ของประชาชนและชุ ม ชนท อ งถิ่ น
ในการจัดการฐานทรัพยากรควบคูไปดวย จึงสงผลตอฐานทรัพยากร วิถีชีวิต
และเศรษฐกิจชุมชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง
เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาชุมชน
การจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปา ในลุมนํ้าอิง ตองเปนไปอยางมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนโดยเฉพาะชุมชนที่เปนเจาของฐานทรัพยากร และตองเชื่อมโยง
กับการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนควบคูไปดวย ตองใหชุมชนทองถิ่นไดเขาถึง
และมีสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรเหลานั้นดวยทําใหเกิดการบูรณา
การเชื่ อ มโยงการเสริ ม สร า งทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประโยชนกับสังคมทุกระดับ และ
สรางสมดุลของการพัฒนาเปนการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของ
ระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสราง
สภาพแวดลอมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2) พื้นที่รูปธรรม
“มอนปูยารักษผึ้งปา” เปนแบรนดนํ้าผึ้งปาของนายสยาม สกุลณา
เกษตรกรบานหาดแฟน ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อายุ 42 ป
มีอาชีพเลี้ยงผึ้งที่ไมเหมือนใคร โดยการชวนผึ้งปาใหเปนผึ้งบาน มาทํารังสราง
นํ้าผึ้งหวานขายสรางรายไดงามปละลานบาท โดยหลังคิดคนสูตรเด็ด “กลิ่นลอ
ผึ้งปา” มาเปนผึ้งบานใหเขามาอยูอาศัยในรังที่ทําไว 300 รัง จนไดนํ้าผึ้งขาย
ตลอดป โดยการเลี้ยงดูผึ้งปาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ไมมีการใหอาหารผึ้ง เหมือน
ผึ้งเลี้ยงทั่วไปที่ตองคอยใหอาหารตลอดเวลา จนประสบผลสําเร็จไดนํ้าผึ้งปา
แบบธรรมชาติ 100% และทําแบรนดเปนของตัวเอง ชื่อ “มอนปูยารักษผึ้งปา”
ผลิตนํ้าผึ้งแทออกสูทองตลาด
นายสยาม กลาววา เมื่อ 5 ปกอน ตนเองไปหาผึ้งปาเหมือนชาวบาน
ที่หากันทั่วไป วันหนึ่งหาไดราว 10 ขวด ก็ไดเงินวันละหลายพันบาท ตอมาจึงคิด
ที่จะนําเอาผึ้งปามาเลี้ยงเปนผึ้งบาน ตอนแรกไมไดผลเพราะคิดจะบังคับผึ้งปา
เอามาเลี้ ย งเหมื อ นกั บ ผึ้ ง พั น ธุ  ห รื อ ผึ้ ง บ า นซึ่ ง ยากมาก ที่ เ ลี้ ย งไว ก็ บิ น หนี ไ ป
หลายรอยรัง จึงปรับแนวคิดขึ้นมาใหม แทนที่เราจะบังคับผึ้งก็เปลี่ยนเปนการ
ตามใจผึ้งปา จากที่เราไปหาผึ้งปามานานหลายป ทําใหรูจักนิสัยของผึ้งปา
ตอนนี้สามารถสกัด กลิ่นลอผึ้งปาใหผึ้งบินมาทํารังอาศัยในรังที่ทําเตรียมรอไว
จนสําเร็จ การทําผึ้งปา 1 รัง จะใหนํ้าผึ้งได 10 ขวด ขวดละ 300 บาท ก็ได
3,000 บาท ไมตองไปใหอาหารผึ้ง ไมตองดูแล แคปองกันมด
ปลาราแมนาํ้ อิง บานปางมดแดง ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา
ชุมชนอีสานที่เลือกตั้งรกรากบานเรือนในพื้นที่ริมแมนํ้าอิง สวนใหญ
มองเห็นความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปลาในแมนํ้าอิง ในฤดูนํ้าหลากชุมชน
ลุม นํา้ อิงจะหาปลาไดในปริมาณมาก ชุมชนสวนใหญจะหาเพือ่ ขายปลาสด ปลาแหง
ปลาสม ซึ่งมีจําหนายทั่วไป แตชุมชนอีสานมีการแปรรูปปลา ดวยองคความรู
ภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของคนอีสาน คือ การทําปลารา เพิ่มมูลคาปลา
ที่หลากหลาย สามารถใชปลาไดทุกขนาด และทําปริมาณมากๆ ได ปจจุบันกวา
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64 ชุมชนตลอดลุมนํ้าอิง มีการทําเขตอนุรักษพันธุปลาในลุมนํ้าอิง ทําใหปลา
สามารถขยายพันธุไดมากขึ้น และมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ การแปรรูปเปนปลารา
จึงเปนสรางมูลคาปลาที่สรางรายไดใหกับชุมชนที่มั่นคง
ชุมชนอีสาน สมัยกอนแตละครัวเรือนจะมีการผลิตปลาราไวรับประทาน
กันเอง แตในระยะ 10 กวาปที่ผานมามีการผลิตปลาราเพื่อการจําหนายดวย
ขณะเดียวกันผูบริโภคสวนหนึ่งที่เคยผลิตปลาราบริโภคเองหันไปซื้อปลารา
รับประทานมากขึ้น รวมทั้งผูผลิตปลาราเริ่มมีการพัฒนาสูตรการผลิตปลารา
จนเปนที่นิยมของตลาด ทําใหในปจจุบันการผลิตปลารากลายเปนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม โดยทําเลที่ตั้งของโรงงานเนนการอยูใกลแหลงที่มีปลานํ้าจืดชุกชุม
ปลาราจึงพัฒนาจากการเปนเพียงอาหารพื้นบานและมีการผลิตกันในระดับ
ครัวเรือน จนกระทั่งในปจจุบันเริ่มขยายการผลิตเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม
ผลิตภัณฑปลารานับวาเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่ไมควรมองขาม เนื่องจาก
มูลคาของธุรกิจนี้ไมเล็กอยางที่หลายคนคิด โดยในดานการผลิตนั้นเริ่มขยับจาก
ธุรกิจในระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก มาเปนผูผลิตในขนาดกลางและใหญ
ผลิตภัณฑปลารากลายเปนหนึ่งในผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
หรือสินคาโอท็อป รวมทั้งการสงออกไปยังตลาดตางประเทศก็เริ่มขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น
บ า นปางมดแดง มี ก ลุ  ม ผลิ ต ปลาร า ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด พะเยาและ
เชียงราย และขึ้นชื่อที่ใครชอบปลาราตองมาซื้อที่ลุมนํ้าอิง ดวยกรรมวิธีและ
องคความรูที่สืบทอดมาจากบานเกิดที่อีสาน ทําใหปลารามีความเปนอัตลักษณ
ของอีสานในถิ่นลานนา สําหรับผลิตภัณฑปลาราหมักบานปางมดแดง ปจจุบัน
มีใหเลือกทั้งนํ้าปลาราหมักบรรจุในไหเล็ก ขวดโหล ปบ และถุงพลาสติก ราคา
เริ่มตนที่กิโลกรัมละ 50-100 บาท ขึ้นอยูกับขนาดของปลา ลูกคาสวนใหญ
เป น ร า นอาหารอี ส าน ทั้ ง ในจั ง หวั ด มหาสารคามและใกล เ คี ย ง นอกจากนี้
กลุมปลาราหมักบานหนองลามยังมีผลิตภัณฑเนื้อปลาราหมักสับบรรจุกระปุก
ปลาราบองสูตรสมุนไพร นํา้ พริกปลารา โดยบรรจุภณ
ั ฑมที งั้ บรรจุในไหเล็ก ขวดโหล
และถุงพลาสติกตามที่ลูกคาสั่งผานกระบวนการบรรจุภัณฑอยางดี ไมสงกลิ่น
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รบกวน ในสวนปลาบองขายดีมากจนไมสามารถผลิตไดตามความตองการตลาด
เพราะจะใชเวลาวางของสมาชิกมาชวยกันผลิตหลังจากวาจากงานไรนา โดยรายได
จากขายปลาราทุกชนิด ทําเงินใหกลุมไดมากกวาเดือนละ 20,000 บาท ปหนึ่ง
รายไดกวา 200,000 บาท และมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
ผลิตภัณฑจากหมอนไหม ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ตําบลสันมะคา กวา 70% เปนชุมชนอีสานที่อพยพมาตั้งรกรากใหม
กอนป 2500 ดวยความเปนคนอีสานทําใหการปลูกหมอน เลี้ยงไหม ทอผา
เปนกิจกรรมที่ฝงรากลึกสืบทอดอยูในสายเลือด 4 หมูบาน 4 วัง ตําบลสันมะคา
บานวังศิลา บานวังอวน บานวังผา และบานวังนอย รวมกันกวารอยครัวเรือน
ที่มีการทอผาไหม เปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ลุมนํ้าอิงตอนกลาง อําเภอปาแดด
มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม โดยใชพื้นที่ไร ที่สวน พื้นที่สาธารณะของชุมชน และ
บริเวณขางบาน เปนแหลงผลิตใบหมอนเพือ่ นําไปเลีย้ งหนอนไหม และนําไปเขาสู
กระบวนการทอเปนดายไหมและนํามาทอเปนผาไหม และมาพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่หลากหลาย สวนมากจะเปนเครื่องแตงกายทั้งชายหญิงมีผาถุง ผาซิ่นโสรง
ชุดผาไหม ทั้งสูทและชุดลําลอง ปจจุบัน ไดพัฒนาผลิตภัณฑดานความงาม
โดยการทําแผนมาสกหนาผาไหมโยกระบวนการเลี้ยงหนอนไหมแบบใหม ถือวา
ผลิตภัณฑผา ไหมของชุมชนอีสานในลุม นํา้ อิง กลายเปนเศรษฐกิจหลักสรางรายได
มากวาการปลูกขาว เพราะผาไหมราคาสูงและมีกระบวนการผลิตที่ยาก และ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สิ่งที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตผาไหม สามารถ
พัฒนาเปนสินคาเพิ่มมูลคาไดทั้งหมด ทั้งตัวหนอนไหมนํามาอบกรอบ ขายเปน
ผลิตภัณฑอาหารทานเลน ขี้หนอนไหม นํามาเปนปุยอินทรีย ใบหมอนสามารถ
ทําชาคุณภาพได สามารถสรางมูลคาไดครบวงจร
ในป 2534 สํานักงานเกษตรอําเภอปาแดด ไดมีโครงการสงเสริมการปลูก
หมอนเลี้ยงไหม ก็ไดสงเกษตรกรไปอบรมที่ศูนยหมอนไหมจังหวัดขอนแกน
ก็ไดมีการพัฒนาความรูและทักษะดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม แปรรูปเสนไหม
และผลิตภัณฑผาไหมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมสตรีทอผาไหมไดกอตั้งขึ้น
เมื่อป พ.ศ.2537 โดยมีนางบัวสอน รักศิลปเปนผูริเริ่มกอตั้งกลุมนี้ขึ้นมา สมาชิก
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ไดนําเงินมาลงทุนคนละ 1 หุน โดยมีราคาหุนละ 100 บาท เพื่อนํามาเปนทุน
ในการซื้อตัวออนหนอนไหม ซื้อกลาหมอน สวนกี่ทอผาทางกรมอุตสาหกรรม
จังหวัดไดจัดสรรงบประมาณหาซื้อใหราคาประมาณตัวละ 8,000 บาท ตอมา
ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นได จั ด หาครู ผู  เ ชี่ ย วชาญในการทอผ า ไหมมั ด หมี่
มาฝกสอนใหกับกลุมแมบาน ทําใหกลุมงานทอผาของแมบานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ป 2547 ไดมีการนําผลิตภัณฑผาไหมมัดหมี่ เขารวมคัดสรรเปน
ผลิตภัณฑดีเดน ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ได OTOP ระดับ 4 ดาว จึงทําให
กลุมมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ โดยเนนการทอผาไหมใหมีคุณภาพดี
เปนที่ตองการของตลาด
3) ยุทธศาสตร

(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีความสําคัญและมีศักยภาพในการยกระดับดานเศรษฐกิจชุมชน
เปาหมาย มีระบบฐานขอมูลและองคความรูเ กีย่ วกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมปิ ญ ญาทองถิน่ เพือ่ การใชประโยชน ปกปอง คุม ครอง และอนุรกั ษใหเปน
แหลงเรียนรูแ ละจัดแสดงผลิตภัณฑสนิ คาและบริการในแตละโซน ตน กลาง ปลาย
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กลยุทธ
1. สงเสริมการวิจัยสํารวจขอมูลฐานทรัพยากรที่นํามาพัฒนาผลิตภัณฑ
และการทองเที่ยวชุมชน โดยกระบวนการแบบวิจัยชาวบาน ไดแก ขอมูลฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ/ศักยภาพผลิตภัณฑ การเกษตรอินทรีย กระบวนการผลิต
คุณคาและมูลคา
2. จัดทําระบบฐานขอมูลกลาง ในดานผลิตภัณฑและการทองเทีย่ วชุมชน
จากพื้นที่ตางๆ ตนนํ้า ถึงปลายนํ้า ที่มีเอกลักษณ ไดแก นํ้าผึ้งปา ผลิตภัณฑ
จากปลา ยาสมุนไพร ผาทอ ผาไหม ตัวหนอนไหม หนอนไมไผ เสื่อกก ไมไผ
งานหัตถกรรมภูมปิ ญ ญา วิถชี วี ติ การเกษตรอินทรีย ประเพณีวฒ
ั นธรรม ศูนยเรียนรู
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรลุมนํ้า เสนทางศึกษาธรรมชาติฯ
3. สงเสริม สนับสนุนใหมีกิจกรรมการเผยแพรความรู ขอมูล ใหเกิด
ความเขาใจ การสรางความตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของการใชประโยชน
จากฐานทรัพยากรควบคูไ ปกับการอนุรกั ษและฟน ฟูใหแกผทู เี่ กีย่ วของ ทัง้ เยาวชน
ชุมชนทองถิ่น ภาคธุรกิจ และสาธารณชน
(2) สงเสริมสนับสนุนการมีสว นรวมของชุมชนในการอนุรกั ษและฟน ฟู
และการจัดการฐานทรัพยากรของชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
เปาหมาย เพื่อใหเกิดความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใหเกิดความ ตระหนักและมีสวนรวมในการใชประโยชนควบคู
ไปกับการอนุรักษและฟนฟูฐานทรัพยากรลุมนํ้าอิง และมีกลไกสภาประชาชน
ลุมนํ้าอิงและเครือขาย มีมาตรการเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานทรัพยากรแบบมีสวนรวม และการใชประโยชนควบคูไปกับการอนุรักษ
และฟนฟู
กลยุทธ
1. สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความเขมแข็งของกลไก การสรางเครือขาย
ความรวมมือของสภาประชาชนลุมนํ้าอิงและชุมชน เพื่อการสรางความตระหนัก
กับชุมชนในการใชประโยชนจากฐานทรัพยากร ควบคูไ ปกับการอนุรกั ษและฟน ฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในลุมนํ้า
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2. สนับสนุนการศึกษาวิจัย รวบรวม วิเคราะห ติดตาม และประเมิน
ขอมูลความตองการดานการพัฒนา เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรของแตละชุมชน
อยางตอเนื่องจากตนนํ้าถึงปลายนํ้าและลุมนํ้าสาขา
3. สนับสนุน สงเสริมใหกลไก มาตรการทีร่ ว มกับภาคสวนตางๆ ในการใช
ประโยชนควบคูก บั การอนุรกั ษและฟน ฟูฐานทรัพยากร เพือ่ ยกระดับการดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม

2.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาผูประกอบการ
ทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1) สถานการณทั่วไป
เปนทีท่ ราบกันดีวา ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนระบบทีม่ อี ทิ ธิพลมาก
ระบบหนึ่งในโลกปจจุบัน โดยใชหลักตลาดเสรี กอนยุคทุนนิยมนั้นเศรษฐกิจ
เปนเรื่องของทองถิ่นระบบการแลกเปลี่ยนสินคาใชหลักขนบธรรมเนียมประเพณี
กําหนดราคาสินคาและบริการ แตระบบทุนนิยมใหเกิดตลาดเสรีขึ้นคือการ
ใชแรงงานมีลักษณะเปนความชํานาญเฉพาะอยาง แตละคนมีสวนในการผลิต
โดยใชความรู แรงงานและความชํานาญเฉพาะตน ผลผลิตหรือบริการถูกนําไปใช
เพื่อการบริโภคทั่วไป และเพื่อจําหนายในตลาด ไมมีการควบคุม ปลอยใหเปนไป
โดยเสรีขณะที่กระแสทุนนิยมไดทําใหกลไกทางการตลาดถูกควบคุมโดยทุน
ขนาดใหญ การควบคุมปจจัยการผลิต สามารถกําหนดราคาสินคาไดเอง ราคา
สินคาทีจ่ าํ หนายกันโดยทัว่ ไปไมไดถกู กําหนดโดยคนทองถิน่ คนทองถิน่ ไมสามารถ
คิดเรือ่ งการทําเกษตรของตนเองได เพราะตองใชพนื้ ทีข่ นาดใหญในการทําเกษตร
ใชเงินทุนสูง และปจจัยการผลิตจํานวนมาก สงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย
เกิดการเหลื่อมลํ้าทางการแขงขันทางการคาระหวางนายทุนกับเกษตรรายยอย
จากการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในลุมนํ้าอิงที่มี
ระยะเวลายาวนานมากวา 20 ป ไดสง ผลตอระบบนิเวศลุม นํา้ อิงมีความอุดมสมบูรณ
และคนในชุมชนสามารถพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต ผลผลิตจาก
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ดิน นํ้า ปา กอใหเกิดความมั่นคงทางอาหารในครอบครัวที่เหลือกินไดนําไป
จําหนาย และแปรรูปเพือ่ เก็บไวกนิ หลายชุมชนไดรวมกลุม กันเปนวิสาหกิจชุมชน
นําผลผลิตที่แปรรูปไปจําหนาย เชน นํ้าพริก แจวบอง กลวยฉาบ กลวยตาก ชา
กาแฟ ยาสมุนไพร สบูสมุนไพร แชมพูสมุนไพร หมอนไหม ผาทอ รวมทั้ง
การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางธรรมชาติ การจัดการแหลงเรียนรูของชุมชน
เปนตน ดังนัน้ สภาประชาชนลุม นํา้ อิงควรจะเปนแกนกลางในการรวมกลุม วิสาหกิจ
ตางๆ เหลานี้ เพือ่ ยกระดับใหสภาประชาชนลุม นํา้ อิงเปนผูป ระกอบการทางสังคม
ในชุมชน เปนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา การสรางแบรนดที่เปนของลุมนํ้าอิง
การเชือ่ มโยงเครือขายเกษตรกรรายยอย เพือ่ ผลกําไรสวนหนึง่ สามารถทีจ่ ะนําไป
เปนทุนในการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และนํามาใชในการทํากิจกรรม
ทางสังคมตอไป
2) พื้นที่รูปธรรม
รานสวรรคบนดิน Sawanbondin Farm & Home Stay ตั้งอยูเลขที่
171/12 หมู 4 ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนฟารมออรแกนิค
ที่เริ่มจากการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรเพียงไมกี่ชนิด แลวพัฒนามาสูการ
ทําชาสมุนไพรเพือ่ เพิม่ มูลคา มุง เปาหมายทีก่ ารดูแลสุขภาพดวยสูตรชาทีค่ ดิ คนเอง
กับถวยชาที่บรรจงปนเองทุกใบ สวรรคบนดิน ฟารม แอนด โฮมสเตย เชียงราย
เกิดขึ้นเมื่อป 2558 โดยคุณชูเกียรติ เวสารัชชพงศ อดีตชางภาพที่ใชชีวิตอยูใน
เมืองกรุง โดยจุดเริ่มตนเกิดจากความตองการดูแลฟนฟูสุขภาพของคุณพอดวย
วิถีธรรมชาติ เดิมทีสวรรคบนดินเริ่มจากการปลูกพืชผักหมุนเวียนกันไปเพียง
ไมกี่ชนิด กอนที่คุณโตจะลองเพิ่มมูลคาโดยการแปรรูปเปนชาสมุนไพรชนิดตางๆ
โดยการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ดวยตนเอง ปจจุบันสวรรคบนดิน
มีผลิตภัณฑชาสมุนไพรที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ ชาตะไคร ชาอัญชัน ชา
กระเจี๊ยบ ชาใบเตย และยังมีชาที่ไดวัตถุดิบมาจากแหลงอื่น เชน มะตูม เกกฮวย
เจียวกูหลาน ซึ่งแตละชนิดลวนผลิตดวยมาตรฐานเดียวกัน
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ในสวนของโฮมสเตย ที่นี่มีหองพักเพียงจํานวน 3 หอง ออกแบบตกแตง
แบบปูนเปลือยอยางเรียบงายและธรรมดา นําพาความรูสึกยุงเหยิงของชีวิต
คนเมืองกลับสูสมดุลที่ปกติ เรียบงาย และสงบสบาย ภายในตกแตงดวยงานปน
จากดินเผา โรงปนขนาดกะทัดรัดที่อยูถัดจากบริเวณหองพักและมุมนั่งเลน
เปนแหลงรวมอุปกรณและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนใหเกิดงานศิลปะจากดินเผา
และยังเปนแหลงเรียนรูที่มีนักทองเที่ยวหรือผูสนใจแวะมาเยี่ยมชมและทดลอง
ฝกปนเครื่องดินเผา
เมนูชาหรือกาแฟของทีน่ อี่ าจมีไมมากนัก แตทกุ เมนูลว นมาจากการศึกษา
คิดคนและลองผิดลองถูกจนพัฒนามาเปนเมนูสุดสรางสรรค โดยแตละเมนูยังคง
คอนเซปตเพื่อดูแลสุขภาพ ปลอดสารพิษ สะอาด ปลอดภัย และหลีกเลี่ยง
การใชสารเคมีปรุงแตง อยางการใชหญาหวานเพื่อใหความหวานแทนนํ้าตาล
การไดดื่มชาที่นี่จึงเปนมากกวากวาดื่มชา แตเปนการไดดื่ม “ความตั้งใจ” และ
“ความพยายาม” ทีจ่ ะมอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ใหทกุ คนเหมือนกับมอบใหคนในครอบครัว
และกลิ่นหอมที่เราไดสูดดมจากถวยชาแตละถวยนั้นยังเจือไปดวยกลิ่นของ
“ความสุข” ของเจาของผลงานที่ไดทําในสิ่งที่ตัวเองรัก กลาวไดวาชีวิตที่สวรรค
บนดินนีเ้ ปนวิถที หี่ นั หาธรรมชาติอยางแทจริง การปลอยใหชวี ติ ดําเนินเขากับวงจร
ธรรมชาติโดยไมมีการแทรกแซงของเครื่องจักรและสารเคมี อาจเปนวิถีที่เติบโต
ไปอยางชาๆ แตทวาปลอดภัย ไมตองรีบรอน ไมตองกดดัน เพียงปลอยใหชีวิตเรา
ดําเนินเขากับธรรมชาติอยางกลมกลืน กลายเปนชีวิตที่มีความสุขบนวิถีพอเพียง
และกลายเปนสวรรค (ที่อยู) บนดิน
โรงเรี ย นชาวนาพุ ท ธเศรษฐศาสตร มหาวิ ช ชาลั ย พุ ท ธเศรษฐศาสตร
ไรเชิญตะวันในวันพระกลางพรรษาปหนึง่ (2556) ทาน ว.วชิรเมธี ลงไปแสดงธรรม
ในหมูบานแหงหนึ่งตามความตั้งใจแตเดิมซึ่งทานตั้งปณิธานไววา “ทุกวันพระ
จะไปแสดงธรรมใหชาวบานในหมูบานฟง” แตกอนจะแสดงธรรมในเชาวันนั้น
มัคทายกไดมากระซิบวาไมตองเทศนนาน ทาน ว.วชิรเมธี จึงยอนถามวาทําไม
ไมอยากใหเทศนนาน? มัคทายกตอบวา ถาหากทาน ว. เทศนนานคาจาง
รายวันจากการทํางานคงจะหายไปครึ่งหนึ่ง (เพราะไปทํางานสาย) ทาน ว.
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จึงกลับมาคิดวาทําอยางไรคนจึงจะสนใจธรรมะ เพราะตามธรรมดาทานไปเทศน
ทีไ่ หนจะมีคนรอฟงทานมากมาย และโดยทัว่ ไปแตละแหงตองนิมนตทา นลวงหนา
นานนับป แตที่นี่ที่ชุมชนใกลไรเชิญตะวัน ทําไมคนถึงไมอยากฟงธรรม
เมื่อทานกลับมาแลวจึงลองสุมทําวิจัยใน 4 หมูบานใกลๆ ไรเชิญตะวัน
ก็พบวาชาวบานเปนหนี้กันถึง 84 ลานบาท มีหนี้สินรายครัวเรือนโดยเฉลี่ย
200,000 บาท จากตัวเลขหนี้มวลรวม และหนี้ครัวเรือนของชาวบาน ทําให
ทานว.วชิรเมธี คิดวาจะตองหาวิธีชวยชาวบานใหหายจากความยากจน และ
สามารถหยัดยืนพึ่งตัวเองทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจใหได
ไรเชิญตะวัน มีเนื้อที่ 170 ไร เนื้อที่ทั้งหมดเปนสวนลําไยและแปลงนา
มากอน ชาวไรชาวนาที่ทํานาทําสวนมากอนหนานั้นลวนทําเกษตรกรรมแบบ
ใสสารเคมีทั้งสิ้นดังนั้น ตนไมใบหญาในไรเชิญตะวัน แตเดิมจึงมีสิ่งปนเปอน
จากสารเคมีสงู มาก อยางที่ ทาน ว.วชิรเมธี เคยกลาวไวในธรรมบรรยายคราวหนึง่
วา “ในพรรษาแรกเวลานั่งสมาธิจะไดกลิ่นยาเคมีผสมนํ้าฝนโชยมาเขาจมูกตลอด
ทําใหหายใจไมสะดวกและตระหนักรูทันทีวาอากาศแถวนี้เต็มไปดวยสารพิษ
อันตราย” เมื่อทานลองสังเกตดู ก็พบขอเท็จจริงเพิ่มเติมวาตนไมก็เสื่อมสภาพ
ให ด อกให ผ ลไม เ ต็ ม เม็ ด เต็ ม หน ว ย หน า ดิ น ก็ เ สื่ อ มสภาพ นํ้ า ในอ า งเก็ บ นํ้ า
ก็ไมสะอาด ที่แยหนักกวานั้นก็คือ ในหนาฝนปหนึ่งมีปลาตายลอยเปนแพอยูใน
อางเก็บนํ้า อาการผิดสําแดงของพืชไรพืชสวน ดิน นํ้า อากาศ อยางที่กลาวมา
ทําให ทาน ว.วชิรเมธี คิดวา ถึงเวลาแลวที่จะตองปฏิวัติวิธีการทําเกษตรกรรม
ของชาวไรชาวนาแถวนี้ทั้งหมด
จากป ญ หาความยากจนของชุ ม ชนรอบไร เ ชิ ญ ตะวั น ที่ มี ห นี้ ค รั ว เรื อ น
มหาศาลและปญหาการทําเกษตรกรรมโดยใชสารเคมีเปนหลัก จนสงผลเสีย
ตอคน สัตว และสิ่งแวดลอมของเกษตรกรในพื้นที่รอบไรเชิญตะวัน ทําให
ทาน ว.วชิรเมธี มองหาวิธีแกทั้งสองปญหานี้อยางยั่งยืน และในที่สุดก็ตกลงใจ
กอตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตรเปน “สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการ
พัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 โดยแบง
การบริหารงานออกเปน 3 โรงเรียน ตามโครงสรางดังนี้
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(1) โรงเรียนชีวกานุสรณ มีหลักสูตรสมุนไพรวิทยา การปลูก/แปรรูป
นวดแผนไทยและสุขภาพองครวม
(2) โรงเรียนสืบศิลปแผนดินลานนา มีหลักสูตรคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมสอนศิลปวัฒนธรรม เผยแผศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม สรางเครือขายครูศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลครูศิลปวัฒนธรรม
(3) โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร มีหลักสูตร เกษตรกรรมทั่วไป
เกษตรพึ่ ง สารเคมี เกษตรกรรมธรรมชาติ พุ ท ธเกษตร การแปรรู ป อาหาร
การบริหารเงิน ธุรกิจเพื่อสังคม พุทธเศรษฐศาสตร วิปสสนากรรมฐาน การผลิต/
การตลาด ความรับผิดชอบตอสังคม การกอตั้งและบริหารศูนยการเรียนรู
แนวทางที่ทาน ว. วชิรเมธี นํามาเปลี่ยนแปลง ไรเชิญตะวัน จากพื้นที่
ปารกราง เสื่อมสภาพ ใหกลายเปนรมณียสถานแหงการตื่นรูและแผนดินทอง
แผนดินธรรม สําหรับเกษตรกรชาวเชียงรายก็คือ “เกษตรอินทรีย” หรือ “พุทธ
เกษตร” ซึ่งเนนการทําเกษตรกรรมแบบ “อินทรีย” ทุกขั้นตอนอยางที่ทาน
ว. วชิรเมธี เคยกลาววา “ความรับผิดชอบตอสังคมเริ่มตนจากขาวเมล็ดเดียว”
ซึ่งหมายความวา
เมื่อเกษตรกร 1 คนเห็นภยันตรายของเกษตรกรรมแบบพึ่งพาสารเคมี
และหันมาทําเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย เขาจะกลายเปน = คนอินทรีย
คนอินทรีย ทําเกษตรอินทรียทําใหที่ไรที่สวนที่นาแหลงนํ้าปลอดภัย =
สิ่งแวดลอมอินทรีย
สิ่งแวดลอมอินทรีย ทําใหผลิตผลงอกงามสมบูรณกลายเปน = ผลิตผล
อินทรีย
ผลิตผลอินทรีย เมื่อไดรับการสงตอใหแกผูบริโภคทําใหผูบริโภคไดบริโภค
ผลิตผลหรืออาหารที่ปลอดภัยทําใหเกิดมี = ผูบริโภคอินทรีย
ผูบริโภคอินทรีย เห็นคุณคาของผลิตผลอินทรียนํามาบริโภคเองและ
นําไปแลกเปลี่ยนหรือจําหนายจายแจกกลายเปน = ระบบเศรษฐกิจอินทรีย
(เงินอินทรีย)
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ระบบเศรษฐกิจอินทรีย ทําใหผูผลิต (เกษตรกร) ผูบริโภคผูจําหนาย
กลายเปนสวนหนึ่งของเครือขายหรือสังคมที่บริโภคอาหารสินคาและบริการ
ที่ปลอดภัยทําใหเกิดมี = สังคมอินทรีย
ผลิตผลหรือสินคาและบริการทีผ่ ลิตโดยกระบวนการอินทรีย เมือ่ สงไปขาย
ทัง้ ในและตางประเทศทําใหเกิดชือ่ เสียงทีด่ งี ามแกประเทศไทยกลายเปน = ชือ่ เสียง
อินทรีย
บานปาเปา เปนชุมชนพุทธเกษตรเครือขายมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
ซึ่งไดรับการสนับสนุนในการเปนชุมชนพุทธเกษตร มีแนวทางในการสงเสริม
คือการเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตจากเกษตรกรรมที่ใชสารเคมีเปนเกษตรอินทรีย
ตลอดจนมีการสนับสนุนการสรางชุมชนเขมแข็ง ในปจจุบันมีชาวบานที่สนใจ
สมัครเขารวมโครงการขาวอินทรียพื้นที่ 300 ไร มีผลผลิต 130 ตัน เพิ่มจาก
ป 2557 ซึ่งมีผูสนใจเขารวมโครงการ 120 ไร มีผลผลิต 80 ตัน พระอาจารย
ว. วชิรเมธีกลาววา
“พระอาจารยก็หวังเปนอยางยิ่งวา พวกเราทุกคนเมื่อสําเร็จการศึกษา
ไปแลว จะพัฒนาตัวเองไปใหถึง 3 ขั้นตอน หนึ่ง อยูรอด ตนเปนที่พึ่ง
ของตน สอง อยูได จากนั้นใหคนเขาไดพึ่ง และ สาม อยูดี เดินสาย
ขยายความรู กลายเปนครูของแผนดิน ถาเราทานทําไดอยางนี้ นี่คือ
บัณฑิต ของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร สมกับแนวทางการศึกษา
หรือปรัชญาการศึกษาที่พระอาจารยวางเอาไววา ทํามาหากิน คูกับ
ทํามาหาธรรม”

ไรรื่นรมย ฟารมเกษตรอินทรีย ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ไรรื่นรมยเกิดจากความตั้งใจของเจาของที่อยากใหทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ
ดวยการทานอาหารแบบออรแกนิค พรอมกับสรางประสบการณใหกบั คนทีส่ นใจ
ในเรื่องการทํานา ทําไรแบบออรแกนิค และอยูกับธรรมชาติ ฟารมเกษตรอินทรีย
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ของคนรุนใหม โดยสองพี่นอง เชอรี่ วิลาสินี และ แอปเปล ศิริวิมล กิตะพาณิชย
ทายาทธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต SAT ที่ตั้งใจอยากใหทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ
และควบคุมนํา้ หนักอยางถูกวิธแี ละปลอดภัย ดวยการเลือกทานพืชผักทีไ่ มมสี ารเคมี
หรือเรียกแบบคุนหู คือ พืชเกษตรอินทรีย (Organic) ซึ่งปจจุบันคนสวนใหญ
โดยเฉพาะผู  ห ญิ ง หั น มาสนใจและทานอาหารสุ ข ภาพมากขึ้ น หรื อ เรี ย กกั น
ติดปากวา “eat clean” แตยังไมไดตระหนักวาผักเหลานั้นมีสารเคมีตกคาง
มากนอยแคไหน เราจึงมีความตัง้ ใจในการโปรโมทสินคาเกษตรอินทรียใ หผบู ริโภค
ไดเขาใจและเขาถึงในการหาซื้อสินคาไดงายขึ้น
ไรปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย (Organic) ตั้งอยูที่ ตําบลงิ้ว อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่กวา 80 ไร แบงออกเปนสัดสวน ทั้งที่พักนอนเต็นท
ตัง้ อยูท า มกลางทุง นา ทีจ่ ะทําใหเราไดสมั ผัสและใกลชดิ กับธรรมชาติไดตลอดเวลา
เรียนรูธรรมชาติไดอยางลึกซึ้งและสอดคลองกับธรรมชาติไดอยางลงตัว เต็นทพัก
มีสําหรับ 2 ทาน, 3 ทาน และ 4 ทาน เมื่อมองขึ้นมาก็จะเห็นบานตนไม
เปนศูนยการเรียนรู และที่ทานอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ เปนวัตถุดิบสดจาก
ไรออรแกนิค ซึ่งเปนจุดที่มองมาจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติ ไรออรแกนิค
ทุง นาสีเขียวขจี วิวหมอกทีส่ วยงาม ดอกไมและสัตวตา งๆ นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรม
ใหไดทํา สรางการเรียนรูและประสบการณใหมๆ ทั้งหลักการและการลงมือทํา
อาทิ การทําเกษตรอินทรีย, การทําปุยอินทรีย, ปลูกตนไมยืนตน, การดํานา
อีกทัง้ ถาใครสนใจการทําไรนาแบบเกษตรอินทรีย ทีน่ กี่ ไ็ ดเปดคอรสสอนเปนระยะ
ดวย เชน คอรส “เตรียมกลับบาน” มาเปลี่ยนโตะทํางานเดิมๆ หองทํางานแคบๆ
มาเปนหองทํางานสีเขียวหองใหญทา มกลางธรรมชาติ ราคาคอรสละ 4,700 บาท/
ทาน ราคานีร้ วม ทีพ่ กั ทามกลางธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน, เมนูออรแกนิค, อาหารเชา
2 มื้อ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, อาหารเย็น 2 มื้อ, เบรคอรอยๆ 4 มื้อ, คาอุปกรณ
ในการเวิรคชอป และรถรับสงไป-กลับ (จากสนามบิน-ไรรื่นรมย)
นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ใหทําสนุกๆ ดวย เชน เด็กๆ สามารถ
ใหอาหารสัตวที่ฟารมแพะและฟารมแกะ, มีรถ ATV และ จักรยาน เอาไวปน
เที่ยวชมภายในไรได เปนตน ไรรื่นรมย ฟารมเกษตรอินทรีย เราสามารถเก็บ
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วัตถุดบิ สดใหม เพือ่ นําไปปรุงอาหารไดเลย อีกทัง้ ยังมีขา วและผลิตภัณฑจากฟารม
ปลอดสารพิษ จําหนายอีกดวย
ชุมชนจัดการทองเที่ยว ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
นายบุญทวน หมายมัน่ ประธานสภาองคกรตําบลกืด้ ชาง กลาววา การทีน่ กั ทองเทีย่ ว
เขาเขามา เขาอยากสัมผัสความเปนธรรมชาติมากกวา เพราะความอุดมสมบูรณ
ของเรายังเหลืออีกเยอะ เชน ภูเขายังสวยงามอยู มีแมนํ้า ปายังสมบูรณอยู
เขาก็เลยอยากมาสัมผัสวาวิถีชีวิตของคนที่นี่ ทุงนาปาเขายังอุดมสมบูรณอยู
เรายังทํากินเองอยู เรื่องการทองเที่ยว มันมาตั้งยาวนานแลว แลวก็ไมมีใครขึ้นมา
จัดการการจริงๆ จังๆ ชวงหลังๆ ตัวผม หลายๆ คน ก็เลยมานั่งคุยกัน เรื่องจัดการ
การทองเที่ยว คือ ชุมชนเราไมมีรายไดเรื่องการทองเที่ยวเลยที่ผานมา ก็เลย
ตองผันตัวขึน้ มา เราก็ทาํ เรือ่ งทีพ่ กั เรือ่ งโฮมสเตย อะไรอยางนี้ ก็เลยจัดการกันมา
ถึงปจจุบันนี้
ผูประกอบการนี้ จริงๆ คนในชุมชนไมคอยมีเงิน แตก็คอยๆ ทํา แลวเรา
ก็ไปเอื้อกับเขา เชน เขาทําการทองเที่ยว เขามีชาง เราก็ไปทํา contact กับเขา
ไปขอขี่ชางเขา เขาก็ใหราคาที่ตํ่ากวาคนขางนอกมาใหครับ เปาหมายของผม
ผมวาใหชมุ ชนอยูไ ด ผูป ระกอบการอยูไ ด ตางคนตางอยูไ ด ตางคนตางอยูด ว ยกันได
ไมทะเลาะเบาะแวงกัน อันนี้มันจะเกิดความสามัคคีในชุมชน อันนี้มันจะเกิดการ
เอื้อกัน
ดานนายประสาน อินตะ ผูประกอบการการทองเที่ยวในชุมชนกื้ดชาง
มีทรัพยากรที่คอนขางเดนชัด ทั้งนํ้าตก แมนํ้า แลวก็อยูในเขตที่อากาศดีดวย
การคมนาคมคอนขางสะดวก ไกลจากเชียงใหมไมมากซึ่งตอ 1 ป นักทองเที่ยว
เขามาหลายแสนคน เกิน 4 แสนคนตอป ถารวมทั้งตําบล เยอะที่สุดในภาคเหนือ
สวนผูประกอบการใชคอนเนคชั่นที่ชุมชนมี อยางเชน กลุมศิลปะ กลองสะบัดชัย
กลุมดนตรี กลุมหมอนวด กลุมบายศรีสูขวัญ คือ ทั้ง 2 กลุม มีการเกื้อหนุนกัน
ในเชิงธุรกิจสัมพันธกัน
กล า วโดยสรุ ป ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ของไทย มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นา
ประเทศ หากชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง ประเทศไทยก็ยอมเกิดความมั่นคง
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ผาสุก ซึง่ นโยบายสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทาง “ประชารัฐ” นี้
สามารถตอบโจทยและกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ใหมคี วามมัน่ คงยัง่ ยืนไดนนั้
ไดผานการพิสูจนวา ทําไดจริง มีรูปธรรม
3) ยุทธศาสตร

(1) สงเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพือ่ สังคม (CSE- Community
Social Enterprise)
เปาหมาย มีการจัดสรร ผลกําไรเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ในรูปแบบตางๆ ใหเกิดประโยชนตอ ชุมชน ทองถิน่ และสังคมโดยรวม มีการบริหาร
จัดการโดยชุมชน ชุมชนเปนผูดําเนินการดวยกระบวนการเรียนรู และมีสวนรวม
เพือ่ การพึง่ พาตนเอง มีศกั ยภาพทีจ่ ะมีความยัง่ ยืนทางการเงิน มีการกํากับดูแลทีด่ ี
และแบงปนประโยชนอยางเปนธรรม
กลยุทธ
1. การเสริมศักยภาพชุมชนใหสามารถเปนผูประกอบการได โดยเฉพาะ
การพัฒนาผูป ระกอบการรุน ใหมในชุมชน ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ใหเขมแข็งใน การผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน
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2. เสริมสรางสมรรถนะในการพึ่งพาตนเองของชุมชนดานเทคโนโลยี
การผลิต และ การตลาด ในการใชประโยชนและสรางผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากร
อยางเหมาะสม
3. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
จากฐานทรัพยากร ที่มีศักยภาพใน นํามาพัฒนาตอยอดในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ อี ยู โดยอาศัยองคความรู
จากภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม
4. รวมกับสถาบันวิชาการ ในการสนับสนุนใหมกี ารวิจยั และนําผลงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วกับมูลคาและคุณคา จากฐานทรัพยากรในชุมชน ในการใชความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชนใหเกิดความยั่งยืน ในดาน
เศรษฐกิจ รายไดและการอนุรักษฟนฟูใหสมดุล
(2) สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการจากฐานทรัพยากรชุมชน
เปาหมาย ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและสื่อใหถึง
ภูมิปญญาหรืออัตลักษณของชุมชนมีกระบวนการผลิตและดําเนินการที่เปนมิตร
ตอสิง่ แวดลอมและชุมชน โดยใชทนุ ทางทรัพยากรและทุนทางสังคม มาผลิตและ/
หรือใหบริการอยางเหมาะสม ดวยกระบวนการที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสังคม
สุขภาวะ และสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กลยุทธ
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (ขาวอินทรีย ผลไม นํ้าผึ้ง แจวบอง ไหม
จักสานไมไผ ผักพื้นบาน ยาสมุนไพร ฯลฯ) โดยการ
• สงเสริมและพัฒนารูปแบบสินคาผลิตภัณฑตามศักยภาพพืน้ ที่ ประเภท
สินคา การพัฒนาบรรจุภัณฑ
• สงเสริมและพัฒนาการสราง Branding และ story ของผลิตภัณฑ
ลุมนํ้าอิงที่มีเอกลักษณของแตละชุมชน
• สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการ ในการ
ยกระดับผลิตภัณฑใหมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่เปนสากล
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• การสรางเครือขายผูบริโภคทุกกลุมคน รวมถึงการทํา mapping
Footprint ของผลิตภัณฑในลุม นํา้ อิงทัง้ ลุม นํา้ ใหเกิดการพบกันระหวาง
ผูบริโภค และผูผลิต ในการสนับสนุนชุมชนใหเกิดรายไดและรวมดูแล
จัดการทรัพยากร
• พัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และชองทางการตลาด (ชุมชน/หาง/
สนามบิน/ออนไลน) การเชื่อมกับตลาดของภาคเอกชน ผานกิจกรรม
CSR
(3) สงเสริมชุมชนใหมีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในลุมนํ้าอิง โดยการ
• พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นที่เชื่อมโยง การทําแผนที่ทองเที่ยว
ลุมนํ้าอิง (จากอิง-โขง) เพื่อการเรียนรูและทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ลุมนํ้าอิง
• ออกแบบกิจกรรม รูปแบบ โปรแกรมการจัดการทองเที่ยว ตาม
ศักยภาพของพื้นที่ ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า และเชิงประเด็นกับ
กลุมเปาหมายที่เหมาะสม
• พัฒนาศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการ การจัดการทองเที่ยว
และการเรียนรูในแตละชุมชน
• มีกฎ-กติกาในการจัดการสิง่ แวดลอม วัฒนธรรม และการทองเทีย่ ว
• มีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการการทองเที่ยว และ
สามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได
• มีการกระจายผลประโยชนทเี่ ปนธรรม และมีกองทุนทีเ่ อือ้ ประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
• พั ฒ นา ออกแบบการสื่ อ ในการประชาสั ม พั น ธ Application
สารคดี คลิป ในการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวในลุมนํ้าอิง
• เชื่อมโยงเปนเครือขายดานการทองเที่ยวในลุมนํ้าอิงตั้งแตตนนํ้า
ถึงปลายนํา้ โดยใหแตละชุมชนคนหาจุดเดนของตัวเอง เพือ่ มานําเสนอ
ตอสาธารณะ

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำอิงอยางบูรณาการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 85

3

ยุทธศาสตรดานสังคม
และการมีสวนรวม

ยุทธศาสตรดา นสังคมและการมีสว นรวม ประกอบดวย ยุทธศาสตร 3 ดาน
ไดแก ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตรดานการ บูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคี และยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดวยวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุในลุมนํ้าอิง

3.1 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1) สถานการณทั่วไป
การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเนนใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา เริ่มตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ
การมีสวนรวม เปนการใหโอกาสประชาชนเปนฝายตัดสินใจ กําหนดปญหา
ความตองการของตนเองอยางแทจริง รวมทั้งเปนการเสริมพลังอํานาจใหแก
ประชาชน กลุม หรือองคกรชุมชนใหสามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรของตน สามารถตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540
และรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550 ไดระบุถึงการที่ประชาชนในชุมชนทองถิ่น
จะเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็น
สิทธิของชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุง รักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม รวมทัง้ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุล สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมในสิ่งแวดลอม สิทธิของ
บุคคลในการแสดงความคิดเห็นตอโครงการตางๆ นอกจากนี้ ตามมาตรา 6
ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
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กลาวถึงสิทธิและหนาทีข่ องประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
แหงชาติ ไดระบุไวดังนี้
(1) การรับทราบขอมูลและขาวสารของทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ยกเวนขอมูลทางราชการ
ที่ถือวาเปนความลับ
(2) การไดรับชดเชยคาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่เกิดจาก
ภัยอันตรายจากการแพรกระจายของมลพิษจากกิจการ หรือโครงการที่ราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจริเริ่มสนับสนุนหรือดําเนินการ
(3) การรองเรียน กลาวโทษผูก ระทําผิดทีล่ ะเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกีย่ วกับ
การควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอพนักงานเจาหนาที่
(4) การใหความรวมมือ และชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
โดยเครงครัด
2) พื้นที่รูปธรรม
ลุม นํา้ อิง เปนหนึง่ ในพืน้ ทีท่ เี่ ชือ่ มตอดานการอนุรกั ษ ซึง่ เปนแหลงเพาะพันธุ
ทีส่ าํ คัญของสัตวนาํ้ หลากหลายสายพันธุท อี่ พยพมาจากแมนาํ้ โขง ในขณะเดียวกัน
ที่ตั้งซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรของพื้นที่ ทําใหมีการพัฒนาเกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน
ลุม นํา้ อิง และมีการลงทุนมากมายเพือ่ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในระยะสัน้ รวมทัง้
การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ซึ่งสงผลเสียตอความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ และการดํารงชีวติ ของผูค นทองถิน่ ในรอบ
30 ปที่ผานมาถึงปจจุบัน ลุมนํ้าอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เชน คุณภาพนํ้า
เสือ่ มลง การบุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณะจากกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและผูป ระกอบการ
การลดจํานวนลงของชนิดพันธุป ลาทองถิน่ การเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกขาวนาปรัง พืน้ ทีป่ า
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ชุมนํ้าลดลงจากการเรงปลูกพืชเชิงเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าโขง
บริเวณปากแมนํ้าอิง พันธุปลาในแมนํ้าอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิด
ใกลสูญพันธุ
ปจจุบัน ไดมีหลายชุมชนเกิดความตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาว
ทีม่ ผี ลกระทบตอวิถชี วี ติ ความเปนอยู ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ทองถิ่น คนในชุมชนจึงมีความตื่นตัวในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการทํากิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบตางๆ ไมวา
จะเป น การจั ด การป า ชุ ม ชน การทํ า เขตอนุ รั ก ษ พั น ธุ  สั ต ว นํ้ า การประยุ ก ต
ประเพณีวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในกรณีการเสริมสราง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงนั้น
ไดมีการดําเนินงานในหลายพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ ทั้งในลุมนํ้าอิงตอนบน
(ปาตนนํา้ และกวานพะเยา) เชน การจัดการปาชุมชนบานหวยหมอ ตําบลบานตุน
ปาชุมชนบานตํ๊าใน ตําบลบานตํ๊า ปาชุมชนบานตอมดง เขตอนุรักษพันธุปลา
บานตอมกลาง ตําบลบานตอม เขตอนุรกั ษพนั ธุป ลาบานสันแกลบดํา กวานพะเยา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนตน ในลุมนํ้าอิงตอนกลาง เชน เขตอนุรักษ
พันธุปลาบานปางมดแดง อําเภอเชียงคํา เขตอนุรักษพันธุปลาบานสันตนผึ้ง
การจัดการปาชุมชนบานรองปอ อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เขตอนุรักษ
พันธุปลาบานเวียงใต อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนตน และในลุมนํ้าอิง
ตอนลาง เชน การจัดการปาชุมชนบานตา และการจัดการปาชุมนํ้าบานนํ้าแพร
บานงามเมือง อําเภอขุนตาล การจัดการปาชุมชน และปาชุมนํ้าบานมวงชุม
เขตอนุรักษพันธุปลาบานปากอิง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนตน
อยางไรก็ตาม การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุม นํา้ อิง จะตองใหเกิดความตอเนือ่ ง ยัง่ ยืน โดยการยกระดับ
ชุ ม ชนที่ มี ก ารจั ด การที่ ดี มาขยายผลให ชุ ม ชนอื่ น เพื่ อ ครอบคลุ ม ทุ ก ชุ ม ชน
ในลุม นํา้ อิง ใหคนทุกเพศ ทุกวัยเขามามีสว นรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนของตนเอง

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ำอิงอยางบูรณาการ
88 โดยการมีสวนรวมของชุมชน

3) ยุทธศาสตร

(1) สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนในลุม นํา้ อิง มีความสํานึกรักษบา นเกิด
และตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยการ
• พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น “ลุมนํ้าอิงศึกษา” เพื่อใหโรงเรียนและ
ศูนยการเรียนรูชุมชนในลุมนํ้าอิงไดนําไปจัดกระบวนการเรียนรู
ใหกับเด็กเยาวชน
• จัดทําคายเด็กเยาวชนสํานึกรักบานเกิด และสิ่งแวดลอม
• จัดกระบวนการสื่อสารสาธารณะลุมนํ้าอิง เพื่อสรางใหเกิดการมี
สวนรวมของคนในลุม นํา้ อิงในการอนุรกั ษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
• จัดทําสือ่ ลุม นํา้ อิงเพือ่ เผยแพร ประชาสัมพันธองคความรูด า นตางๆ
ของลุม นํา้ อิง ตอสาธารณะผานสือ่ ทองถิน่ และสือ่ กระแสหลักอยาง
ตอเนื่อง
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• พัฒนาศักยภาพเยาวชนและคนในชุมชนใหมีความสามารถสื่อสาร
และการนําเทคโนโลยีมาเปนเครือ่ งมือ ในรูปแบบนักสือ่ สารลุม นํา้ อิง
เชน ขาวชาวบาน สารคดี หนังสั้น เปนตน
(2) สนับสนุนใหผูหญิงเขามามีบทบาท และมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในลุมนํ้าอิง โดยการ
• แตงตั้งแกนนําผูหญิงใหเปนคณะทํางานรวมในกลไกการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในระดับชุมชน ระดับตําบล ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด และระดับลุมนํ้าอิง รวมทั้งในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
• พัฒนาศักยภาพแกนนําผูห ญิง โดยการอบรมแนวคิดการมีสว นรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในลุมนํ้าอิง
• ศึกษาวิจัยบทบาทและองคความรูของผูหญิงในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในลุมนํ้าอิง
(3) สงเสริมสิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญ
โดยการ
• อบรมให ค วามรู  แ ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และคนในชุ ม ชนด า น
สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนในการมี ส  ว นร ว มของประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน
• อบรมให ค วามรู  แ ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และคนในชุ ม ชนด า น
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน พรบ.ขอมูลขาวสาร
การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนตน
(4) สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยการ
• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาลุมนํ้าอิง และลุมนํ้าสาขาที่มีสัดสวน
ของภาคประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการทุกชุด
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• อบรมใหความรูแกคณะกรรมการ/คณะทํางานเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง
• ศึกษาวิจยั ในประเด็นแนวทาง/รูปแบบการเสริมสรางการมีสว นรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม นํา้ อิง
• จัดตัง้ กลไกภาคประชาสังคมในการติดตาม ตรวจสอบการทําโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาลุมนํ้าอิงในทุกระดับ

3.2 ยุทธศาสตรดานการบูรการความรวมมือกับหนวยงานภาคี

1) สถานการณทั่วไป
การสรางความรวมมือกับหนวยงานภาคีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ถือวามีความจําเปนอยางยิ่งในสถานการณปจจุบัน หนวยงานภาคีประกอบดวย
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา
สถาบันสื่อมวลชน สถาบันศาสนา เปนตน โดยมีชุมชนเปนแกนกลางและ
เปนพื้นที่ดําเนินการ เพื่อใหเกิดความเปนรูปธรรมของกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยการมีสว นรวมของภาคีการพัฒนา ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหหนวยงานเหลานัน้ ไดหนุนเสริม
การดําเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง ประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว ปจจุบันการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในหลายพืน้ ทีใ่ นประเทศไทยไดรบั ความรวมมือกับหนวยงานภาคี ในรูปแบบตางๆ
ทั้งการหนุนเสริมดานบุคลากร อาสาสมัคร แรงงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
วิชาการ ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
2) พื้นที่รูปธรรม
กรณีของการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาคี ที่มีความโดดเดน
ในลุม นํา้ อิง ไดแก การจัดการทรัพยากรรวม เพือ่ อนุรกั ษถนิ่ ทีอ่ ยูอ าศัยของสัตวปา
บานวังศิลา ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย จากการประกาศ
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เขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 เนื้อที่ 18,070 ไร
หรือประมาณ 28.91 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่ปาดังกลาวมีสภาพเปนปา
ที่สมบูรณและพื้นที่สวนใหญตั้งอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ (ZONE C) อีกทั้งยังมี
สัตวปา เขามาอาศัยอยูหลายชนิด โดยเฉพาะนกยูง จากการสํารวจพบวา พื้นที่ปา
ดังกลาวมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมและสัตวปาที่มีความสําคัญ
อยูห ลายชนิดเหมาะสมเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา ตลอดจน
ผานความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ตามขั้นตอนการเสนอ
จัดตัง้ เปนเขตหามลาสัตวปา ในพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติปา แมลอยไร ปาสักลอ และ
ปานํ้าพุง ในทองที่ตําบลหงสหิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ตําบลปาแดด ตําบล
สันมะคา อําเภอปาแดด และตําบลแมลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยเขต
หามลาสัตวปาทับพญาลอ เปนหนวยงานที่มีหนาที่บริหารจัดการสัตวปาและ
ถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาตามหลักวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ สังกัดสวนอนุรักษ
สัตวปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พื้นที่โดยรอบของพื้นที่เขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ และพื้นที่ปาชุมชน
บานวังศิลา ในรัศมี 5 กิโลเมตร พบวามีการใชประโยชนพื้นที่ของชาวบานวังศิลา
สวนใหญในดานเกษตรกรรม คือ ปลูกพืชไร ปลูกไมผล ยางพารา ทํานา บริเวณนี้
จะพบสัตวปา ประเภทนกยูง ลิง ไกปา งูเหลือม งูจงอาง สุนขั จิง้ จอก อยางไรก็ตาม
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนวังศิลาที่ผานมา ชวงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงลิงปา
ที่เขามาหากินตั้งแตบริเวณวัดปาวังศิลาออกไปถึงบริเวณสวนลําไยของชาวบาน
ที่อยูติดกับแนวเขตปา โดยลิงไดมากินลําไยของชาวบาน ที่ผานมาชาวบาน
ใชวิธีการไล ซึ่งลิงก็จะออกจากปามาหากินตามขางทางเมื่อถึงเวลา ลิงจะออกมา
จากปาชวงที่ผลลําไยสุกเทานั้น ถึงชวงหนาแลงลิงไมไดมารบกวน เพราะอาหาร
ในปายังอุดมสมบูรณ
ในระยะเวลา 2 ปที่ผานมาพบวาลิงออกมากินลําไยในบริเวณสวนลําไย
ของชาวบานที่ติดกับปา แตไมไดเกิดความเสียหายมากนัก อยางไรก็ตามในปที่
ลําไยมีราคาสูง ชาวบานไดแกปญ
 หาดวยการไปเฝาสวนลําไย นอกจากปญหาทีล่ งิ
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มากินลําไยในสวนของชาวบานแลว ในชวงฤดูแลงที่เกิดไฟปา จะมีงูที่หนีไฟปา
เขามาในหมูบาน เชน งูจงอาง ไดเลื้อยเขามาหลบในบาน สวนนกยูงจะพบ
ตลอดแนวเขตหามลาฯ ซึ่งชาวบานมีความเชื่อวานกยูงเปนสัตวชั้นสูง เปนสัตว
คูบารมีของพระราชา มีเทวดา อารักษ คอยดูแลรักษา หากผูใดทําอันตราย หรือ
ลานกยูง จะมีอันเปนไปมีภัยมาถึงตัวและคนใกลชิด จึงเปนเหตุผลที่ทําให
นกยูงสามารถอยูอาศัยไดอยางปลอดภัย และขยายพันธุตามธรรมชาติไดเปน
จํานวนมาก
การแกไขปญหาเรือ่ งสัตวปา โดยเฉพาะลิง ทางเขตหามลาฯ ไดประสานงาน
กับทางชุมชนวังศิลา และเทศบาลตําบลสันมะคา ทํากิจกรรมกันแนวเขตปา
ใหมีความชัดเจน การปลูกพืชที่เปนอาหารสัตวเสริมในปาบริเวณอางเก็บนํ้า เชน
กลวย โดยปลูกกลวยพื้นบานเปนแนวยาวตามรองฝายชะลอนํ้า นอกจากนี้
ทางเขตหามลาฯ ไดมีแนวคิดในการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอาหารลิง และ
การใชแมลงประเภทผึ้งที่มีการวิจัยในสัตวใหญ คือ ชาง โดยมีการประชุมปรึกษา
หารือกันกับชุมชนและเทศบาลสันมะคา แตยังไมไดลงมือปฏิบัติ แตหลักๆ แลว
การจัดการลิงที่มากินลําไยไดเสนอแนะใหชาวสวนที่อยูติดปาเปลี่ยนลําไยมาเปน
ยางพาราหรือกลวย แตการปลูกกลวยนั้น นอกจากลิงจะกินผลกลวยแลว ลิงจะ
หักโคนตนกลวยและหนอกลวย อีกทั้งการเจริญเติบโตของกลวยเปนพืชที่โตชา
อาจจะตองปลูกเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ทางเขตหามลาฯ ยังไมสามารถระบุจํานวน
ลิงวามีกี่ตัว รูแตเพียงวาลิงมี 2 ฝูง แตฝูงลิงไดสรางผลกระทบใหกับชุมชนถึงแม
จะไมมากก็ตาม
ในการจัดการปาชุมชนเพือ่ การอนุรกั ษถนิ่ ทีอ่ ยูอ าศัยของสัตวปา บานวังศิลา
ไดมีการทํากิจกรรมหลายๆ ดานควบคูกันไปทั้งการอนุรักษปา การทําแนวเขต
ปาชุมชน แนวเขตหามลาสัตวปา การสํารวจสัตวปา การสรางแหลงอาหาร
ใหสตั วปา ซึง่ อยูใ นระยะเริม่ ตนของการดําเนินงาน โดยเนนกระบวนการมีสว นรวม
ของชุ ม ชน และหน ว ยงานในชุ ม ชนในการจั ด การร ว มกั น การสร า งความรู 
ความเขาใจในการแกไขปญหารวมกัน และดําเนินงานตามบทบาทหนาทีข่ องแตละ
ภาคสวน ไดแก
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ชุมชนวังศิลา มีบทบาทหลักในการปองกัน ใหการสนับสนุนกําลังรวมกับเจาหนาที่
ในการลาดตระเวนปองกันรักษาปา การดับไฟปา การตรวจสอบพืน้ ที่
บุกรุกแผวถาง การติดปายตรวจยึดพืน้ ทีก่ ารอนุรกั ษ ปลูกไผตามแนว
เขตพื้นที่ปา จัดตั้งปาชุมชนในพื้นที่ การบวชปาเพื่อการอนุรักษ
ทําฝายชะลอนํ้า การทําแนวกันไฟตานสัตวปารวมกับเจาหนาที่เขต
หามลาสัตวปาทับพญาลอ ติดกลองดักถายภาพสัตว สํารวจนกยูง
และการปลูกกลวย ออย เพื่อเปนตนไมอาหารสัตวปา
เขตหามลา จัดทําแผนงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และ
ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานดานการอนุรักษ
สัตวปา
ทับพญาลอ ทรัพยากรธรรมชาติรว มกับชุมชนและเทศบาลตําบลสันมะคา ไดแก
การกันแนวเขตพืน้ ทีป่ า ของเขตหามลาสัตวปา ทับพญาลอ ลาดตระเวน
ปองกันรักษาปา การจัดการสัตวปาและถิ่นที่อยูอาศัยเชน การทํา
แนวกันไฟตานสัตวปา ติดกลองดักถายภาพสัตว สํารวจนกยูง การศึกษา
วิจยั และจัดทําฐานขอมูลทีส่ ามารถนําไปใชบริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมและสัตวปาในพื้นที่ของเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอไดอยาง
เปนรูปธรรม
เทศบาล
มีบทบาทใหการสนับสนุนเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอในการ
ตําบล
สรางความรู ความเขาใจกับประชาชนในหมูบานในการคืนพื้นที่ปา
สันมะคา
ทีร่ กุ ลํา้ เขาไปทํากิน (พืน้ ทีก่ นั ชน) จํานวน 200 ไร การสนับสนุนเจาหนาที่
ในการทํางานรวมกับเขตหามลาสัตวปา ทับพญาลอในการทําแนวเขตปา
ใหชดั เจน รวมไปถึงกิจกรรมอืน่ ๆ ดานการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
กับชุมชน เชน การบวชปา ทําแนวกันไฟ การติดปายเขตปาชุมชน
โรงเรียน
ใหการสนับสนุนเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอในการดําเนินงาน
บานวังวิทยา ปลูกไผรอบแนวเขตพืน้ ทีป่ า สนับสนุนสถานทีใ่ นการสรางเรือนเพาะชํา
กลาไผ และรวมทํากิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กับชุมชน
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อีกกรณี ไดแก การจัดการทรัพยากรรวม ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม จากปญหาเรื่องการจัดการที่ดินในเขตตําบลบานหลวงนั้น
ประเด็นสําคัญ คือ “การขาดสิทธิ ในที่ดินทํากิน” เนื่องจากมีพื้นที่ซอนกับเขตปา
ของรัฐจํานวนมาก สภาพปญหาดังกลาวทีถ่ กู สะสมมาไดกลายเปนแรงจูงใจสําคัญ
ทําใหชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู ตองลุกขึน้ มาตอสูด ว ยการพิสจู นขอ เท็จจริง ในเรือ่ งการใช
ประโยชนในที่ดินใหปรากฏความชัดเจนขึ้น โดยการจําแนกขอบเขตที่อยูอาศัย
ทีท่ าํ กินใหมคี วามชัดเจนในแตหมูบ า น มีการจัดทําระบบขอมูลแสดงขอบเขตทีด่ นิ
ใหชัดเจน เพื่อเปนการพิสูจนตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามพัฒนา
ความรวมมือและสรางความเขาใจกับ หนวยงานรัฐและชุมชนพืน้ ราบในระยะตอมา
จากการสรุปบทเรียนรวมกันทําใหคนพบวา การแกไขปญหาที่มี ประสิทธิภาพ
จําเปนจะตองมีระบบฐานขอมูลที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถควบคุมดูแลจัดการ
การใชที่ดินไดอยางเห็นผล ประเด็นสําคัญของการริเริ่มจัดทําขอมูลในยุคเริ่มแรก
คือ การพยายามพิสจู นตนเอง สรางความชัดเจน และความเขาใจกับหนวยงานรัฐ
และชุมชนอื่นๆ ภายในลุมนํ้าเดียวกัน มีการริเริ่มกระบวนการจัดทําฐานขอมูล
การจัดการที่ดินโดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือ โดยมี
องค ก รพั ฒ นาเอกชนหลายหน ว ยงานเข า มาร ว มดํ า เนิ น งานสนั บ สนุ น เช น
สมาคมศูนยรวมการศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนตน
จากสภาพป ญ หาและผลจากการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แนวเขตดั ง กล า ว
ที่ผานมา ชุมชน หนวยงาน และ ทองถิ่นจึงไดสรุปบทเรียนถึงขอจํากัดปญหา
อุปสรรค จนนําไปสูก ารสรางแนวทางการสํารวจจัดทําขอมูลแนวเขตทีด่ นิ โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคฝาย โดยมีความพยายามในการยกระดับ
ความรวมมือและการจัดการรวมที่ใหภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการ และ
ตัวแทนชุมชนที่ครอบคลุมทั้งชุมชนที่สูงและชุมชน พื้นราบมีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมเปนคณะทํางาน รวมคิด วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผน ในลักษณะ
การทํางานรวมหลายฝาย โดยเริ่มจากการเชื่อมโยงฐานขอมูลของหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมดมาอยู  ใ นระบบเดี ย วกั น ทั้ ง ผลการสํ า รวจของกรมป า ไม
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กรมอุทยานฯ คณะกรรมการแกไขปญหาความยากจน องคกรพัฒนาเอกชน
โครงการหลวง อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท หนวยปองกันและปราบปราม
พื้นที่ปาไม 17 สถานีควบคุมไฟปาดอยอินทนนท และหนวยจัดการตนนํ้า
แมกลาง และเมื่อหลายฝายไดศึกษาขอมูลดังกลาวรวมกัน จึงกําหนดแผน
ในการปรับขอมูลใหตรงตามความเปนจริงและเกิดการยอมรับของทุกฝายในทีส่ ดุ
ทําใหลดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา และคลี่คลายความขัดแยงไดในระดับหนึ่ง
รวมทั้งฐานขอมูลที่ได สามารถนํามาสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรที่เหมาะสม
ตอไปไดในอนาคต
ปจจุบันหนวยงานรับผิดชอบตางๆ ในพื้นที่ตําบลบานหลวง ไดรวมกัน
พัฒนาความรวมมือไปสูการจัดทํา “แผนแมบทการใชประโยชนที่ดิน” จัดทํา
ฐานขอมูลการใชประโยชนรายแปลง และรวบรวมขอมูล หลักฐานแสดงการ
ครอบครอง และใชประโยชนในที่ดินใหชัดเจนมากขึ้น โดยเชื่อมโยงหนวยงาน
ที่มีอํานาจในการอนุญาตพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ภายใตกรอบ
กฎหมายที่เอื้อประโยชน ทั้งนี้ประกอบกับอยู ในชวงดําเนินการพัฒนากลไก
ความรวมมือ และกฎกติการวมกันภายใตเทศบัญญัติทองถิ่นที่เชื่อมโยงหลักสิทธิ
ชุมชนในการจัดการรวมกับรัฐ ตามความในมาตรา 66 และ 67 แหงรัฐธรรมนูญ
ป 2550 มารองรับกลไกการทํางานของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมระดับหมูบ า นและระดับเครือขายลุม นํา้ ซึง่ จะเปนผลทําใหการจัดการ
ทีด่ นิ เพือ่ แกไขปญหาการบุกรุกปา สามารถมีแนวทางทีช่ ดั เจนในการแกไขปญหา
ไดจริงโดยกระบวนการริเริ่มจากฐานรากที่มั่นคง และสามารถพัฒนาขยายผล
เปนประเด็นเรียนรูที่สําคัญของพื้นที่อื่นๆ ในระยะตอไปได
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3) ยุทธศาสตร

(1) สนับสนุนใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะขาวสารดานนโยบาย และโครงการพัฒนาของหนวยงานในสวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่นที่จะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง
• จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในดานขาวสารดานนโยบาย และ
โครงการพัฒนาของหนวยงานในสวนภูมภิ าค และสวนทองถิน่ ทีจ่ ะ
มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง
• จัดระบบการสือ่ สารผานสือ่ ตางๆ เพือ่ ใหความรูแ กประชาชนในดาน
ขาวสารดานนโยบาย และโครงการพัฒนาของหนวยงานในสวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่นที่จะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุมนํ้าอิง
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• เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อใหความรูแกประชาชน
ในดานขาวสารดานนโยบาย และโครงการพัฒนาของหนวยงานในสวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่นที่จะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุมนํ้าอิงในรูปแบบตางๆ
• พัฒนาฐานขอมูลทองถิ่นลุมนํ้าอิง ใหเปนระบบ ครอบคลุมทุกดาน
และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
(2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีกฎหมายเฉพาะพื้นที่ในลุมนํ้าอิง และ
นําไปใชประโยชนไดจริง
• ผลักดันใหนาํ ธรรมนูญกวานพะเยาไปปฏิบตั ใิ หเปนรูปธรรม เพือ่ ให
เกิดการพัฒนาแผนแมบท กลไก และโครงสรางในการพัฒนา
กวานพะเยาที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน และเพื่อให
เปนตนแบบของกฎหมายเฉพาะพื้นที่ในลุมนํ้าอิง
• พัฒนาธรรมนูญลุมนํ้าอิง โดยการมีสวนรวมของประชาชนกับภาคี
ที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสถาบันการศึกษาในลุมนํ้าอิง
(3) การบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคีภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และสถาบันการศึกษาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ นํา้ อิง
• ศึกษาวิจยั ดานการเสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานภาคีในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิง
• จัดใหมีกลไกการทํางานรวมกันในการบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานภาคี ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบัน
การศึกษาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าอิง
• จัดทําแผนงานในการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคี
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าอิง
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• จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ นํา้ อิง
กับหนวยงานภาคีภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบัน
การศึกษา
• จัดเวทีลงนามความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ นํา้
อิงกับหนวยงานภาคีภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สถาบันการศึกษา
• จัดใหมอี าสาสมัครรักษนาํ้ อิง โดยเปนทัง้ อาสาสมัครชุมชน และอาสา
สมัครนอกชุมชน ที่มาจากนักเรียน นักศึกษาหรือผูที่สนใจในการ
ทํางานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมนํ้าอิง
(4) สงเสริมใหเกิดความรวมมือในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมขามพรมแดนกับกลุม ประเทศในอนุภมู ภิ มู ภิ าคลุม นํา้ โขงอยางเปน
รูปธรรม
• ศึกษาวิจัยดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขามพรมแดน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและระบบนิเวศในลุมนํ้าอิงและลุมนํ้า
สาขา
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขาม
พรมแดน และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนและระบบนิ เ วศ
ในลุมนํ้าอิงและลุมนํ้าสาขา
• ศึกษาดูงานชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขามพรมแดน
และหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาขามพรมแดน
• สรางเครือขายชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขามพรมแดน
และหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาขามพรมแดน
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3.3 ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดวยวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุ ในลุมนํ้าอิง

1) สถานการณทั่วไป
ชุมชนในลุมนํ้าอิงนั้น มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ ประกอบดวย
ไทยวน ไทลื้อ ไทอีสาน คนจีน คนมง คนเมี่ยน ในการดําเนินชีวิตของแตละกลุม
ชาติพันธุตางพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตมาตั้งแตบรรพบุรุษ
ไมวา จะเปนการบุกเบิกทีด่ นิ ทํากินเปนทีน่ า ทีส่ วน การสรางบานเรือน การหาอาหาร
หาสมุนไพรจากปา การสรางฝายกั้นนํ้า เกิดเปนความผูกพันระหวางมนุษย
กับธรรมชาติ ซึ่งชาวบานมีความเชื่อวามีสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือ ผีอาศัยอยู
และทําหนาที่ปกปองปาไม ตนไม ภูเขา แมนํ้า ทุงนา ชาวบานจึงแสดงออก
โดยการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ภายใตความรู ความเชื่อ และ
ภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ ของแตละกลุม ชาติพนั ธุ การใหความเคารพสิง่ เหนือธรรมชาติ
เหลานั้น ผานการทําพิธีกรรมเปนประจําทุกป ไดแก การเลี้ยงผีขุนนํ้า การเลี้ยงผี
ฝาย การเลีย้ งผีทงุ นา การประกอบประเพณีพธิ กี รรมตางๆ เชน ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
ของชาวอีสาน ประเพณีเลี้ยงผีของคนไทลื้อ คนมง คนเมี่ยน เปนตน เพื่อขอใหผี
ทีด่ แู ลทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหมนี าํ้ ทาทีอ่ ดุ มสมบูรณ ฝนตกตามฤดูกาล ไมมแี มลง
โรคภัยมารบกวนผลผลิต เพื่อใหไดผลผลิตดี ครอบครัวเปนสุข สิ่งเหลานี้ถือเปน
องคความรูภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแตละกลุมชาติพันธุ
นอกจากนี้ ยังไดมีการประยุกตประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อใชเปน
กุศโลบายของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การบวชปา
สืบชะตาแมนํ้า สลากภัตตขุนนํ้า หลังจากนั้นเปนตนมาหลายชุมชน ไดประยุกต
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาอืน่ ในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ
มากขึ้น ไดแก การบวชดอย (ภูเขา) การบวชปลา การบวชวังสงวน การทําผาปา
ตนไม ผาปาขยะ เปนตน การทําพิธกี รรมดังกลาวไดสรางจิตสํานึก ความตระหนัก
และการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน สงผลตอความหวงแหน การดูแลรักษา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ของคนในชุมชน
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2) พื้นที่รูปธรรม
หลายชุมชนในลุมนํ้าอิงไดจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดวยวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุในลุมนํ้าอิง ดังกรณีตัวอยาง
ตอไปนี้
ลุม นํา้ อิงตอนบน ซึง่ เปนบริเวณของปาตนนํา้ กวานพะเยา จํานวน 13 ลําหวย
ในปาบริเวณปาตนนํ้า ที่เปนนํ้าซับ นํ้าจํา ตานํ้า ขุนนํ้า ขุนหวย หรือบริเวณ
ที่มีตนไมใหญ ชาวบานเชื่อวาจะมีผีปาหรือเทวดาคอยปกปกรักษาอยู จึงมีการ
สรางศาลเพือ่ ใหเปนทีอ่ าศัยของผีปา เทวดาเหลานัน้ รวมทัง้ มีการประกอบพิธกี รรม
เลี้ยงผีขุนนํ้าในบริเวณนั้นชวงกอนฤดูทํานาเปนประจําทุกป เพื่อเปนการแสดง
ความเคารพ และขอใหมนี าํ้ ใชตลอดทัง้ ป เชน การเลีย้ งผีขนุ นํา้ ปาชุมชนบานตํา๊ ใน
การเลี้ยงผีขุนนํ้าปาชุมชนบานหวยหมอ การเลี้ยงผีขุนนํ้าปาชุมชนบานตอมดง
อําเภอเมือง ประเพณีสลากภัตตขุนนํ้า อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เปนตน
ในการประกอบพิธีกรรม จะมีการฟงธรรม ขอฝน บางแหงเลี้ยงผีดวยหมู ไก วัว
ควายหรือกวางคํา (สุนัข)
ลุมนํ้าอิงตอนกลาง สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแมนํ้าอิง มีแมนํ้าอิง
สายหลัก และแมนํ้าสาขา ไดแก แมนํ้าพุง แมนํ้าจุน แมนํ้าลาว แมนํ้ายวน เปนตน
รวมทัง้ มีหนองนํา้ รองนํา้ ธรรมชาติ หลายพืน้ ทีไ่ ดทาํ การอนุรกั ษพนั ธุป ลาในแมนาํ้ อิง
แมนาํ้ สาขา และหนองนํา้ ตางๆ เชน บานสันตนผึง้ อําเภอภูกามยาว บานปางมดแดง
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา บานวังศิลา อําเภอปาแดด บานเวียงใต อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย รวมทั้งการประกอบพิธีกรรมเพื่อดูแลรักษาแมนํ้าและพันธุปลา
เชน การบวชปลา การบวชวังสงวน การสืบชะตาแมนํ้า เปนตน
ลุมนํ้าอิงตอนปลาย กรณีชุมชนนํ้าแพร ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย ยังมีประเพณีเลี้ยงผีหวยนํ้าแพรปละสองครั้ง เลี้ยงผีขุนหวย
แลวตานขุนหวย หลังจากนั้นฝนก็ตกลงมา การเลี้ยงผีขุนหวยถือเปนประเพณี
ที่ชาวบานปฏิบัติตอกันมาแตโบราณ มีการเลี้ยงทุกปประมาณเดือนกุมภาพันธ
เลี้ยงดวยสุนัข (กวางคํา) สถานที่จะทําพิธีบริเวณที่มีตนไมใหญ แตในปที่แลงจัด
ไมมีฝนตก จะไปทําบุญฟงธรรม ขอนํ้าฟาสายฝนในเดือนมิถุนายน
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3) ยุทธศาสตร

(1) สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยองคความรูทองถิ่นของกลุมชาติพันธุ
ในการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
• ศึกษา สํารวจ และวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อจัดทําองคความรูดาน
วิถีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุที่เปนอัตลักษณของคนลุมนํ้าอิง
• ศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวมเรื่องการประยุกตวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุมาใชในการอนุรักษ และ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
(2) สงเสริมการประยุกตวฒ
ั นธรรมประเพณี และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของ
กลุมชาติพันธุมาใชในการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
• จัดกิจกรรมการประยุกตวฒ
ั นธรรมประเพณี และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ในทุกชุมชนลุมนํ้าอิง เชน บวชปา บวชปลา สืบชะตาแมนํ้า
เลี้ยงผีขุนนํ้า เลี้ยงผีฝาย สลากภัตรขุนนํ้า
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(3) สงเสริม อนุรักษและฟนฟูวิถีวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุที่เปน
อัตลักษณของลุมนํ้าอิง โดยการ
• จัดกิจกรรมสืบทอดวิถวี ฒ
ั นธรรมของกลุม ชาติพนั ธุท เี่ ปนอัตลักษณ
ของคนลุมนํ้าอิง เชน การแขงเรือ การแขงขันหาปลา การแขงขัน
ทําเครื่องมือในการหาปลา เปนตน
(4) ยกระดับองคความรูด า นวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุมชาติพันธุ โดยการ
• พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของกลุมชาติพันธุในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติแตละชุมชนลุมนํ้าอิง
• พัฒนาศูนยเรียนรู และแหลงเรียนรูข องกลุม ชาติพนั ธุใ นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแตละชุมชนลุมนํ้าอิง

บ7สรุ 
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงอยางบูรณาการ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ทั้ง 3 ดาน แตละดานนั้นมีความสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ดังตอไปนี้
1. ยุทธศาสตรดา นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ยุทธศาสตร
ดานการบริหารจัดการนํา้ ยุทธศาสตรดา นการบริหารจัดการปาตนนํา้ ยุทธศาสตร
ดานการจัดการพื้นที่ชุมนํ้า ยุทธศาสตรดานการจัดการเขตอนุรักษพันธุปลา
และยุ ท ธศาสตร ด  า นการจั ด การที่ ดิ น โดยชุ ม ชน ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร ด  า นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขอ 2
ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร สงเสริมเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
ขอ 6 รับรองการมีนํ้าใช การจัดการนํ้าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน ขอ 12 รับรอง
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ขอ 13 ดําเนินมาตรการเรงดวนเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และขอ 15 ปกปอง ฟนฟู
และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบกอยางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก
ยุทธศาสตรดานการเกษตรอินทรีย ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาผูประกอบการทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยุทธศาสตรดา นการจัดการการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษโดยชุมชน ซึง่ ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาตินี้ มีความสอดคลองกับเปาหมาย
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การพัฒนาที่ยั่งยืน ในขอที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
สงเสริมเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรดานสังคมและการมีสวนรวม ไดแก ยุทธศาสตรดานการ
สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร
ดานการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคี และยุทธศาสตรดา นการประยุกต
วัฒนธรรมประเพณีในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งยุทธศาสตร
ดานสังคมและการมีสวนรวม มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในขอที่ 5 บรรลุความเทาเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผูหญิง และ
ขอที่ 16 สงเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
เพื่อการจัดการทรัพยากรลุมนํ้าอิงอยางยั่งยืน

การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าอิงอยาง
บูรณาการ โดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่นและภาคประชาสังคมมาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรควบคูกับการ
นําเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ทั้ง 17 เปาหมาย การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรในลุมนํ้าอิง
ที่อยูบนกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดจากการสรุปการทํางานของภาคประชาชน
ในลุม นํา้ กวา 30 ป ทีไ่ ดเริม่ ดําเนินการกิจกรรมดานการอนุรกั ษฟน ฟูฐานทรัพยากร
ดินนํ้า ปา และวิถีวัฒนธรรมของคนลุมนํ้าอิง โดยชุมชนเปนผูดําเนินการจนเกิด
เปนบทเรียนที่ดีและเกิดผลที่เปนรูปธรรมความยั่งยืนตลอดลุมนํ้า และไดเกิด
การรวมตัวของเครือขายภาคประชาชนในลุมนํ้าในนามสภาประชาชนลุมนํ้าอิง
ที่เปนตัวแทนภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในลุมนํ้าอิง ไดรวมกันพัฒนา
แผนแมบทลุมนํ้าหรือยุทธศาสตรการจัดการลุมนํ้าภาคประชาชนขึ้นมาเพื่อเปน
ตัวกําหนด แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชุมชนเปนคนรวมกําหนด เพื่อวางเปนกติกา
ในการพัฒนาลุมนํ้าในหลายมิติเพื่ออนาคตของลูกหลาน
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โดยการกําหนดโครงการหรือนโยบายการบริหารจัดการลุมนํ้าที่มอง
การจัดการในลักษณะภูมิทัศนลุมนํ้า ไมใชการมองแยกสวนเฉพาะการจัดการนํ้า
แตเปนการกําหนดแผนการพัฒนาฐานทรัพยากรทัง้ ลุม นํา้ บนกระบวนการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวนโดยเฉพาะชุมชน

แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของภาคประชาชนสูรูปธรรมความยั่งยืน

เพื่อใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถ
ประเมินผล ตามตัวชี้วัดและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะตองมีการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในระดับตางๆ ในพื้นที่โดยมี
แนวทางดังนี้
1. ในระดับลุมนํ้า มีสรางความความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรลุม นํา้ อิงอยางบูรณาการ ในระดับชุมชนและหนวยงาน
ในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. ระดับชุมชนในลุมนํ้าอิง สงเสริมการพัฒนารูปธรรมในระดับพื้นที่
โดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตรสูแผนในการจัดการทรัพยากรในระดับชุมชน
เปนแผนชุมชน
3. ระดับทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลักดันใหมีการบูรณาการ
แผนชุมชนสูแผนยุทธศาสตรตําบลของอปท.สูการขับเคลื่อนเปนขอบัญญัติ
และธรรมนูญในระดับตําบล นําประเด็นยุทธศาสตรไปกําหนดประเด็นและ
แนวทางแกไขปญหา ตอบสนองความตองการของชุมชน ขอเสนอ/โครงการ
เพื่อแกไข เพื่อพิจารณาเขาสูแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด
4. ในระดับจังหวัดผลักดันใหเกิดการ จัดทําแผนบูรณาการยุทธศาสตร
จังหวัด เพือ่ ใหเกิดแผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณทีเ่ กีย่ วของในประเด็นยุทธศาสตร
ของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดและ กลุมจังหวัด
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5. ระดั บ ภู มิ ภ าค หน ว ยงานภาคส ว นต า งๆ ที่ มี ภ ารกิ จ ในภู มิ ภ าค
นํ า แนวทางแผนยุ ท ธศาสตร ไ ปกํ า หนดแผนบู ร ณาการความร ว มมื อ ในการ
ขับเคลือ่ นรูปธรรมพืน้ ที่ โดยนํากรอบของแผน ยุทธศาสตรไปปรับปรุงใหสอดคลอง
กับปญหาและความตองการ มีจัดทําแผนปฏิบัติการระดับกลุมลุมนํ้าและระดับ
ลุมนํ้า
6. ระดับนโยบาย ผลักดันเปนขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการจัดการลุม นํา้ ยอย
เพื่อใหมีการนําขอเสนอตางๆ เปนกรอบนโยบายและแผนงานของกระทรวงและ
หนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติในระดับทองถิ่น
7. สงเสริมบทบาทภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นและมีการจัดตั้งกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรความยั่งยืน รวมกันในรูปพหุภาคีที่ประกอบดวย
ภาคประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานรัฐ และภาคประชาสังคม ซึ่งจะนํามา
สูความรวมมือกันสรางกติกา/ขอตกลงรวมในระดับพื้นที่ และที่สําคัญลดความ
ขัดแยงระหวางผูมีสวนไดเสียที่ถูกกระทบจากการดําเนินโครงการตางๆ
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