จาก ต้ น สาย
ถึ ง ปลายน�้ า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน�้าอิงอย่างยั่งยืน

ร่วมวางอนาคตการพัฒนาลุ่มน้ำาเพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติให้ลูกหลานคนลุ่มน้ำาอิง

โดยสภาประชาชนลุ ่ ม น�้ า อิ ง
และเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนคนลุ ่ ม น�้ า อิ ง

โครงการนี้ได้รับการสนั บ สนุ น
จากสหภาพยุโรป

ลุ ่ ม นํ้ าอิ ง
แม่นา�้ อิงเป็นแม่นา�้ สาขาของแม่นา�้ โขงมีตน้ ก�าเนิดมาจากดอยหลวงในจังหวัดพะเยา มีลา� ห้วย สายหลัก 12 สายจากเทือกเขาดอยหลวงไหลสูก่ ว๊าน
พะเยา และไหลออกจากประตูน�้ากว๊านสู่แม่น�้าอิง ไหลย้อนขึ้นทางทิศเหนือลงสู่แม่น�้าโขงที่บ้านปากอิงใต้ อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง
260 กิโลเมตร เป็นแม่นา�้ สายหลักของจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ลุ่มน�้ามีพื้นที่ทั้งหมด 7,238 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน�้าอิงตอนบน
ลุ่มน�า้ อิงตอนกลาง ลุ่มน�้าอิงตอนล่าง ลุ่มน�า้ พุง และลุ่มน�้าแม่ลาว

ทรัพยากรในลุ่มน้ำาอิง
ความหลากหลายของระบบนิเวศ

ลุ่มน�้าอิงประกอบด้วยระบบนิเวศที่หลากหลาย ทั้งระบบนิเวศป่าไม้และแหล่งน�้า ประกอบไป
ด้วย พื้นที่ป่าสงวน 34 แห่ง พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
1 แห่ง และพื้นที่ชุ่มน�า้ ริมแม่นา�้ อิง 19 แห่ง มีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าในลุ่มน�้าอิงมากกว่า 62 แห่ง และ
แหล่งน�้าที่ส�าคัญ เช่น กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย แม่นา�้ อิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบนิเวศแหล่งน�้า
ย่อยต่างๆ ได้แก่ หนอง หลง บวก จ�า ฮ่อง วัง รวมถึงระบบนิเวศหาดทราย เป็นต้น ระบบนิเวศลุ่มน�้า
อิงเชือ่ มโยงกับแม่นา�้ โขงซึง่ เป็นแม่นา�้ สายส�าคัญของโลก การขึน้ ลงของระดับน�า้ ในแม่นา�้ โขงส่งผลต่อระบบ
นิเวศในลุ่มน�้าอิงโดยตรงและโดยอ้อม

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์

ลุ่มน�้าอิงมีระบบนิเวศที่หลากหลาย จึงท�าให้ทรัพยากรในลุ่มน�้าอิงมีความหลากหลายสายพันธุ์
ทั้งพืช สัตว์บก สัตว์นา�้ รวมถึงเชื้อราและเห็ดต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละการส�ารวจโดยตรง
จากตัวแทนพื้นที่ในลุ่มน�้าอิง พบว่า ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของพืช สัตว์บก และสัตว์น�้าในลุ่ม
น�า้ อิง มีมากกว่า 1,000 ชนิด มีพันธุ์ไม้ที่ส�าคัญ เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้มะค่าโมง สัตว์ที่พบในลุ่มน�้าอิงที่มีความส�าคัญในพื้นที่ ได้แก่ เสือปลา งูจงอาง เลียงผา
เป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU-Vulnerable species) และ เต่าปูลู เป็นสัตว์ที่มีสถานะใกล้สูญพันธ์ (EN-Endangered species) ซึ่งก�าหนดไว้ใน IUCN Red List
ปลาในแม่น�้าอิงมีความหลากหลาย ซึ่งพบมากถึง 282 ชนิด โดยพบปลาที่ส�าคัญ เช่น ปลาบู่สมิธ เป็นปลาเฉพาะถิ่นของประเทศไทย ปลาฉนากจะงอยกว้าง
ปลาหางไหม้ ปลากระโห้ ปลาสร้อย และปลาบึก เป็นปลาที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR-Critically endangered species) ของ IUCN Red List

การพึ่งพิงทรัพยากรของคนในลุ่มนำ้า

ตลอดสายน�้าอิงมีชุมชนมากมายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน หาอยู่หากิน พึ่งพิงทรัพยากรในลุ่มน�า้ มาเนิ่นนาน
เกิดเป็นวิถวี ฒ
ั นธรรม ประเพณี องค์ความรูท้ อ้ งถิน่ ทีถ่ กู สืบทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ ซึง่ ท�าให้คนในลุม่ น�า้ สามารถด�าเนิน
ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีองค์วามรู้เรื่องประมงพื้นบ้าน
องค์ความรูด้ า้ นการเก็บหาของป่าและสมุนไพรท้องถิน่ ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรของตัวเอง เช่น การจัดการ
แหล่งน�้า การจัดการป่าชุมชน การจัดท�าเขตอนุรักษ์วังปลา เป็นต้น

เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากร

คนในลุ่มน�้าอิงประกอบอาชีพจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแหล่งน�้ า และป่า ชุมชน
เป็นการท�าเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติ การด�ารงชีวิต
ของคนในลุ่มน�้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท�านา ท�า
สวน ท�าไร่ เป็นหลัก และมีอาชีพเสริม คือ แปรรูป
อาหาร หัตถกรรมพื้นบ้าน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และ
ประมงพื้นบ้าน

• ลุ่มน�า้ อิงมีพนื้ ทีร่ าบลุม่ เหมาะส�าหรับการท�านา
• เป็นแหล่งประมงน�้าจืดที่มีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ปลา
• เป็นแหล่งอาหารแปรรูปจากปลา ทั้งปลาร้า
• เป็นแหล่งเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และแหล่งท่องเทีย่ วเชิง • เป็นแหล่งผ้าทอคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม
ทั้งผ้าทอไทลื้อ และผ้าไหม
นิเวศน์ที่หลากหลาย เช่น วิถีชีวิตชาวประมง
•
เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ ชั้ น ดี
พื้นบ้าน วิถีชีวิตชาวอีสาน วิถีชีวิตพอเพียง
ทั้งเครือ่ งจักรสานไม้ไผ่ เสื่อกก น�า้ ผึ้งป่า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น

สถานการณ์ปัญหา
และภัยคุกคามในลุ่มน้ำาอิง
นโยบายพั ฒ นาเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษใน
พื้นที่อ�าเภอเชียงของ
ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารเสนอให้พนื้ ที่
ชุ ่ ม น�้ า ริ ม แม่ น�้ า อิ ง เป็ น พื้ น ที่
ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า เ ข ต
เศรษฐกิจเชียงของ โดยพื้นที่
ที่ ไ ด้ ถู ก น� า เสนอคื อ พื้ น ที่
สาธารณะต�าบลบุญเรือง และ
ต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ซึง่ พืน้ ทีเ่ หล่า
นี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ า ที่ มี ค วาม
ส�าคัญต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของคนในลุม่ น�า้

1

นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า
ที่ ผ ่ า นมาโครงการพั ฒ นา
ทั้งของรัฐและเอกชน ได้ส่ง
ผลกระทบ ต่อระบบนิเวศแหล่ง
น�้าและการบริหารจัดการน�้า
รวมถึงกลไกการบริหารการ
จัดการน�า้ ทีย่ งั ไม่มกี ารประสาน
งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

2

นโยบายส่ ง เสริ ม
เกษตรแปลงใหญ่ เช่น
พื ช เชิ ง เดี่ ย วปลู ก
กล้ ว ยหอมเขี ย วการเข้ า มา
ลงทุ น ปลู ก และท� า การค้ า
กล้วยหอมของกลุ่มทุนจีนใน
พื้น ที่ ลุ่มน�้าอิงซึ่งมีพื้น ที่ กว่ า
2,750 ไร่ และมีแนวโน้มการ
ขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ คนในลุม่
น�า้ อิงมีขอ้ กังวลเรือ่ งสารเคมีที่
ใช้ในสวนกล้วยจะส่งผลต่อ
ระบบนิเวศและคนในลุ่มน�้า
รวมถึงการใช้น�้าปริมาณมาก
ในการดูแลสวนกล้วย

3

สถานการณ์ภยั แล้งใน
ช่วงฤดูแล้งปริมาณน�า้
ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ า อิ ง มี
ปริมาณไม่เพืยงพอต่อการท�า
เกษตรของคนในพื้นที่ อีกทั้ง
กลไกการบริหารการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยแล้งที่ยัง
ไม่ มี ก ารประสานงานที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความ
ขั ด แย้ ง เรื่ อ งการใช้ น�้ า ของ
คนในลุ่มน�้าอิง

4

นโยบายการเพิม่ พืน้ ที่
ป่า พื้นที่ป่าในลุ่มน�้า
อิงบางส่วนมีการจัด
เตรียมพื้นที่เพื่อประกาศเป็น
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัย
และพึง่ พิงป่าเหล่านัน้ มาอย่าง
ช้านาน การเข้าถึงข้อมูลและ
การมีส่วนร่วมในการก�าหนด
หลั ก เกณฑ์ ข องการเตรี ย ม
พื้ น ที่ เ พื่ อ ประกาศเป็ น เขต
อุทยานแห่งชาติดังกล่าว จะ
สามารถช่วยให้ชมุ ชนสามารถ
มี ส ่ ว นในการตั ด สิ น ใจและ
เตรียมความพร้อมได้

5

ทำาไมต้องมีการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการ
ลุ่มน้ำาอิงโดยภาคประชาสังคม

เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมข้อเสนอความต้องการของคนลุม่ น�า้ อิง ทีม่ า
จากพื้นที่โซนต่างๆ ในลุ่มน�้า เพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดแผนการจัดการลุ่มน�า้
ของภาคประชาชนสู่ระดับนโยบาย และผลักดันให้กระบวนการพัฒนานโยบายเป็น
กระบวนการทีม่ สี ว่ นร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่นโยบายจัดการน�า้ ทีเ่ ป็นการสัง่ การจากบน
ลงล่างเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอีกต่อไป
ทั้งนี้เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์จะมุ่งหวังจะให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้
1) เพื่อท�าความเข้าใจเรื่องสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในลุ่มน�้าอิง พร้อมทั้งก�าหนดอนาคตและภาพที่อยากให้เกิดขึ้นร่วมกัน
2) เพื่อช่วยสร้างกรอบในการพัฒนาและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3) เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างานของภาคประชาชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และ
ท�าให้เกิดการประสานการท�างานในลุ่มน�า้ ในทิศทางเดียวกัน
4) การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคต
5) เพื่อท�าให้เกิดทิศทางการจัดการลุ่มน�้าเป็นภาพรวม ไม่แยกส่วน

วันนี้ลุ่มน�้ำอิงก�ำลังประสบปัญหำ ป่ำต้นน�้ำก�ำลังประสบ
ปัญหำ กว๊ำนพะเยำถูกบุกรุก กำรพัฒนำที่ขำดกำรมีส่วน
ร่วม จำกคนท้องถิ่นที่เป็นเจ้ำของทรัพยำกร ท�ำให้กำร
พัฒนำหลำยโครงกำรเดินหน้ำต่อไปอย่ำงยำกล�ำบำก กำร
ขุดลอก กำรสร้ำงฝำย สร้ำงประตูนำ�้ ในแม่นำ�้ อิงจำกต้นน�ำ้
กลำงน�้ำ ปลำยน�้ำ ที่ไม่มีกำรศึกษำควำมเหมำะสม หรือ
แผนกำรพัฒนำของรัฐและเอกชนทีใ่ ช้พนื้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ อิงในกำร
ท�ำอุตสำหกรรมที่ไม่ค�ำนึงถึงคนท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ วิถีชีวิตผู้คนของในลุ่มแม่น�้ำอิง สำรพัดเรื่อง
ที่ จ ะต้ อ งน� ำ เข้ ำ มำหำรื อ และช่ ว ยเหลื อ กั น ผ่ ำ นสภำ
ประชำชนลุม่ น�ำ้ อิงและเครือข่ำย ในกำรพัฒนำแผนแม่บท
กำรจัดกำรลุ่มน�้ำอิง หรือพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ลุ่มน�้ำอิงอย่ำงยั่งยืนโดยสภำประชำชนและภำคีเครือข่ำย
คนลุ่มน�้ำอิง ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรก�ำหนดอนำคตคนลุ่มน�้ำอิง
อย่ำงมีพลังเพื่อลูกหลำนต่อไป”
กล่าวโดย นิวัฒน์ ร้อยแก้ว หรือ”ครูตี๋”

ทำาไมต้องลุ่มน้ำาอิง

ลุ่มน�้าอิงมีความยาว 260 กิโลเมตร นับตั้งแต่จังหวัดพะเยาจนถึงจังหวัด
เชียงราย เป็นพื้นที่เชื่อมต่อด้านการอนุรักษ์ (Conservation Corridor) ที่มี
ความเสี่ยงต่อการคุกคามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน Indo-Burma Hotspot มีพื้นที่
ลุ่มน�้า 7,238 ตารางกิโลเมตร หรือ 4.5 ล้านไร่ ประชากรไม่น้อยกว่า 1 แสน
คน ลุม่ น�า้ อิงมีระบบนิเวศทีเ่ ชือ่ มโยงกับแม่นา�้ โขง เป็นแหล่งเพาะพันธุท์ สี่ า� คัญ
ของสัตว์น�้าหลากหลายสายลักษณะพื้นที่ชุ่มน�้าเป็นระบบนิเวศบวก หลง
หนอง ป่าริมน�้าคล้ายกับป่าบุ่งป่าทามในลุ่มน�้ามูล สถานภาพของทรัพยากร
ในลุม่ น�า้ อิงปัจจุบนั จากการศึกษา พบว่า มีปา่ ชุม่ น�า้ เหลืออยู่ 8,590 ไร่ พันธุ์
ปลา 111 ชนิด สัตว์ปีก 79 ชนิด มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 ชนิด สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน�้า 13 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 4 ชนิด พันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน�้าทั้ง
ยืนต้นและไม้เลื้อย มีจ�านวน 59 ชนิด

ปัจจุบัน พื้นที่ชุ่มน�า้ อิงเกือบทั้งหมดถูกแปรสภาพโดยการขุดลอก เพื่อหวัง
ผลในการกักเก็บน�า้ เพิม่ เติมในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ กลับสวนทาง
กัน มีนโยบาย โครงการการพัฒนาเพือ่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการด�ารงชีวิตของผู้คนท้องถิ่นเกิดการท�าลายนิเวศ
ของป่าชุ่มน�้า กระเทือนต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมกับการสูญเสียงบ
ประมาณนับพันล้าน ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายท้องถิ่น
อย่างแข็งขัน เป็นเรื่องที่ส�าคัญและเร่งด่วน และมีนัยส�าคัญในการพัฒนา
แผนการจัดการและนโยบายการจัดการลุ่มน�้าอิง

สภาประชาชนลุ่มน้ำาอิงคือใคร
เกิดจากจากเครือข่ายชุมชนในลุ่มน�้าอิงตั้งแต่พื้นที่ต้นน�้า กลางน�้า ในจังหวัดพะเยา และเชียงราย และพื้นที่ปลายน�้าจังหวัดเชียงราย ก่อนลง
สู่แม่น�้าโขง โดยในพื้นที่ทั้ง 3 โซนนั้นได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรในลุ่มน�้าและยกระดับพัฒนาเชิงสถาบันเป็น “สภาประชาชนลุ่มน�้าอิง” ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
1. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมก�าหนดแนวทางและนโยบายของคนในชุมชนท้องถิ่นลุ่มน�้าอิงต่อการจัดการลุ่มน�้าอิงอย่างแท้จริง
2. สร้างรูปธรรมการจัดการระบบนิเวศแม่น�้าอิง
3. การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้าป่าริมน�้า
4. การจัดการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าและสัตว์ป่าแบบธรรมชาติ
5. ส่งเสริมอาชีพของคนในพื้นที่ลุ่มน�้า
สภาประชาชนลุ่มน�้าอิงคือเวทีของเครือข่ายชุมชนจากต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า ซึ่งท�างานภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการคิด จัดการ วางแผน เพื่อท�าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้าอิงจะช่วยสร้างผลประโยชน์แก่คนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
โดยสภาประชาชนลุ่มน�้าอิงท�าหน้าที่เป็นกลไกของภาคประชาชนด้านการจัดการดิน น�้า ป่า เพื่อชุมชนโดยชุมชน และสามารถส่งต่อความต้องการถึง
ระดับนโยบายรัฐบาล เพื่อการมีส่วนร่วมจัดการน�้าอิงอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมต่อผู้ใช้น�้าทุกพื้นที่

