ข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากเวที : เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้าอิง
ห้อง 1 “แม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง”
ข้อคิดเห็นเรื่องแม่ญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าอิง
“แม่” น้้ำอิงมีควำมส้ำคัญต่อพวกเรำตลอดล้ำน้้ำอิงทั้งชำยและหญิง อย่ำงไรก็ตำมภำยใต้ควำมสัมพันธ์ที่
สมดุลระหว่ำงคนและธรรมชำติมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงชำยและหญิง เช่น ควำมเข้ำใจ รับรู้ และผูกพันต่อ
ธรรมชำติที่ละเอียดอ่อนต่ำงกัน แม่ญิงเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่ำงธรรมชำติกับครอบครัวผ่ำนอำหำรที่ได้จำกธรรมชำติ
อย่ำงเช่นพืชผักจำกป่ำและปูปลำจำกแม่น้ำ
ในขณะที่ทรัพยำกรธรรมชำติได้ถูกท้ำลำยลงไปเรื่อยๆ เช่น กรณีป่ำชุมชนบ้ำนบุญเรืองที่ภำครัฐจะยึดเอำ
ไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่ค้ำนึงถึงสิทธิชุมชน กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชำติต้องอำศัยทั้งหญิงชำยอย่ำง
ผสำนกลมกลืนกันจะขำดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ได้
เพื่อให้เกิดกำรกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชำติอย่ำงครบรอบด้ำนและยั่งยืนในลุ่มน้้ำอิง เรำแม่ญิงทั้งใน
พะเยำและเชียงรำยที่ได้รวมกันขึ้นเป็น “เครือข่ำยแม่ญิงลุ่มน้้ำอิง” จะร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพื่อให้บรรลุผล
ผลส้ำเร็จดังที่ได้ตั้งไว้ พร้อมกับได้มีข้อเสนอแนะต่อทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องคือ
1. กำรจัดกำรและแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมต้องค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงหญิงชำยทั้งด้ำนบทบำท
หน้ำที่ ควำมสัมพันธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. ต้องเคำรพสิทธิและบทบำทหน้ำที่ของของแม่ญิง
3. มีกำรเสริมสร้ำงบทบำทแม่ญิงในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพิ่มมำกขึ้น เช่น จัดเวทีกลำงเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่ำงแม่ญงิ กันเอง หรือกับภำคส่วนอื่นๆ และเวทีน้ำเสนอข้อเท็จจริงต่อผู้มี
อ้ำนำจและสำธำรณะชน
4. ต้องเร่งสร้ำง ฟื้นฟู รักษำ และเผยแพร่ควำมรู้ของแม่ญิงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติ โดยเฉพำะกำร
เผยแพร่ต่อเยำวชนคนรุ่นใหม่
5. มีกำรฟื้นฟูฐำนอำชีพของชุมชนที่พึ่งพิงอยู่กับธรรมชำติ เช่น ป่ำครอบครัว
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6. ร่วมกันเฝ้ำระวังปัญหำทรัพยำกรในลุ่มน้้ำอิง ที่ก้ำลังเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ

ห้อง 2 “ป่าชุมชนกับความยั่งยืนโดยท้องถิ่น”
ข้อเสนอจากป่าชุมชน
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล/อบต./อบจ.) ออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกร และ
จัดสรรงบประมำณอย่ำงน้อยร้อยละ 1 มำดูแลเรื่องป่ำชุมชนตำมแนวทำงนิเวศวัฒนธรรม เช่น สืบชะตำ
ป่ำ บวชป่ำ ปลูกป่ำ ส้ำรวจแนวเขตป่ำ ดับไฟป่ำ แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรป่ำชุมชน เป็นต้น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล/อบต./อบจ.) และหน่วยงำนภำครัฐสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลชุมชนพัฒนำสู่งำนวิจัยชำวบ้ำน เพื่อน้ำเสนอองค์ควำมรู้ท้องถิ่นในกำรจัดกำรป่ำชุมชนสู่
กำรเผยแพร่และสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมตระหนักของคนในสังคม
3. ชุมชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในโครงกำรที่ส่งผลกระทบกับทรัพยำกรท้องถิ่น โดยกำรประสำนแกนน้ำแต่ละ
ชุมชน จัดเวทีประชำคม เพื่อให้เกิดกระบวนกำรตัดสินใจจำกชุมชน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล/อบต./อบจ.) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดท้ำข้อบัญญัติในกำรจัดกำร
ทรัพยำรกรร่วมกันกับชุมชน โดยมีกำรก้ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรจัดกำรทรัพยำกร และมีกลไกกำร
ประสำนงำนระหว่ำงชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงำนภำครัฐ เช่น สภำองค์กรชุมชน สภำประชำชนลุ่มน้้ำอิง
5. กลไกควำมร่วมมือในระดับจังหวัดมีบทบำทหน้ำที่ในสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้และติดตำม ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นต่อโครงกำร/ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่ำ
6. หน่วยงำนรัฐ ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและนโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้และลุ่มน้้ำ เพื่อเท่ำ
ทันสถำนกำรณ์และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
7. ส่งเสริมกำรปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรป่ำชุมชนของชุมชนและภำคประชำสังคมอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อกำรเพิ่ม
พื้นที่ป่ำไม้ 40 % ตำมนโยบำยภำครัฐ
8. สถำบันกำรศึกษำส่งเสริมควำมรู้ นวัตกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถิ่น เกษตรทำงเลือกและพัฒนำ
งำนวิจัย รวมถึงกำรบูรณำกำรศำสนำ วัฒนธรรม เชื่อมโยงควำมรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรกับชุมชน
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ห้อง 3 “ความรู้เรื่องป่าชุ่มน้าในลุ่มน้าอิงและแนวทางการจัดการ”
ข้อเสนอพืนที่ชุ่มน้า
จำกกำรศึกษำพื้นที่ชุ่มน้้ำในลุ่มน้้ำอิงตอนล่ำง พบพื้นที่ป่ำชุ่มน้้ำทั้งหมด 17 แห่ง รวมพื้นที่กว่ำ 8,590 ไร่
ป่ำชุ่มน้้ำในลุ่มน้้ำอิงถือได้ว่ำเป็นส่วนส้ำคัญของระบบนิเวศลุ่มน้้ำอิงทั้งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรหำอยู่
หำกินของชำวบ้ำนจำกข้อค้นพบนี้จึงท้ำให้เห็นว่ำพื้นที่ชุ่มน้้ำในลุ่มน้้ำอิงจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องได้รบั กำรปกป้อง
คุ้มครอง จึงมีข้อเสนอดังนี้
1. หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ควำมส้ำคัญกับพื้นที่ชุ่มน้้ำ และสร้ำงแนวทำงควำม
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อกำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้้ำอย่ำงสมดุลยั่งยืน
2. จัดตั้งกลไกประสำนงำนเพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยพื้นที่ชุ่มน้้ำในลุ่มน้้ำอิง
3. มีกำรศึกษำเชิงวิชำกำร เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ (แรมซำร์
ไซต์) หรือเป็นพื้นที่คุ้มครองทำงสิ่งแวดล้อม

ห้อง 4 “แนวทางการจัดการน้าและสัตว์กน้าอย่างมีส่วนร่วม”
ข้อเสนอการจัดการน้าโดยชุมชนท้องถิ่น
ด้วยควำมตระหนักในควำมส้ำคัญของทรัพยำกรน้้ำ และเพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำที่เป็น
ระบบ ป้องกันกำรบุกรุกท้ำลำยพื้นที่ลุ่มน้้ำต่ำงๆ ทำงชุมชมลุ่มน้้ำอิงในจังหวัดพะเยำและจังหวัดเชียงรำย จึงได้มี
ข้อเสนอในกำรจัดกำรน้้ำโดยชุมชนท้องถิ่น ดังนี้
1. กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ภูมิปัญญำชำติพันธุ์ในกำรรักษำทรัพยำกรน้้ำ
2. จัด ท้ ำ แผนแม่ บ ทชุ ม ชนเรื่ อ งกำรจั ดกำรน้้ ำ ผลัก ดั น เป็ น แผนแม่ บ ทฯ ระดั บ ชำติ เพื่ อ ให้ เป็ น นโยบำย
สำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรน้้ำแห่งชำติ
๑)กำรจัดกำรน้้ำโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
๒)กำรจัดกำรลุ่มน้้ำโดยชุมชน
3. สร้ำงเครือข่ำยชุมชนอนุรักษ์เขตรักษำพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้้ำอิงและลุ่มน้้ำอื่นๆ แลกเปลี่ยนและจัดกำรองค์
ควำมรู้ร่วมกัน
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4. ให้หน่วยงำนรำชกำรให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ ติดตำมและก้ำกับดูแลกำรใช้กฎหมำยเกี่ยวกับทรัพยำกร
น้้ำอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
5. บูรณำกำรกำรท้ำงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร เพื่อสร้ำงจิตส้ำนึกชุมชนและท้องถิ่น

ห้อง 5 “ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง”
ข้อเสนอในการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบ้านตนเอง
อำศัยกำรกระจำยอ้ำนำจกำรปกครองสู่ท้องถิ่นตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ตำมมำตรำ
66,67 และ 290 ที่ รั บ รองสิ ท ธิ ชุ ม ชน สิ ท ธิ บุ ค คลและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ภูมิปัญ ญำและวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นที่มีกำรปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงมีควำมชอบธรรมในกำรพัฒนำข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับกำรจัดกำรบนฐำนของควำมร่วมมือ กับหน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน
ภำคธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น
จำกกำรเสวนำในประเด็ น “เส้ น ทำงสู่ สั น มะค่ ำโมเดล” กำรจั ด ท้ ำ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ในกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติบ้ำนตนเอง วันที่ 22 มีนำคม 2560 ณ วัดศรีโคมค้ำ ได้มีข้อเสนอแนวทำงกำรจัดท้ำข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น/เทศบัญญัติในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ลุ่มน้้ำอิงโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ดังต่อไปนี้
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ควรมีกฎหมำยลูกที่รองรับสิทธิชุมชน สิทธิบุคคล และกระจำย
อ้ำนำจกำรบริ หำรจั ดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ ำนต่ ำงๆ เช่น กำรจั ดกำรน้้ ำโดยชุ มชน โฉนดชุมชน เพื่ อให้ เกิ ด
ควำมชอบธรรมในกำรพัฒนำข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
2. การปรับปรุงกฎหมาย ที่ให้อ้ำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น/ เทศบัญญัติในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่ำงแท้จริง
3. ชุมชน ควรใช้ข้อมูลและต้นทุนที่มีในชุมชน เช่น กำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำ ทรัพยำกร
สุขภำพ จำรีตประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำข้อบัญญัติท้องถิ่นใน
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงชุมชนกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ (ท้องที่ ท้องถิ่น ท้องทุ่ง และส่วนรำชกำร)
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ ควร
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จัดสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคนในชุมชนกลุ่ม หรือเครือข่ำยต่ำงๆ ในชุมชนเพื่อให้เห็นควำมส้ำคัญและประโยชน์ของกำร
จัดท้ำข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

ห้อง 6 “บทบาทของสื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่น”
สื่อชุมชน หมำยถึง พื้นที่หรือช่องทำงกำรรับส่งข้อมูล ข่ำวสำร ควำมคิดเห็น และควำมรู้ในชุมชน อันเป็น
สิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของบุคคลในกำรเข้ำถึง และใช้ประโยชน์แห่งสื่อนั้นอย่ำงทั่วถึง เพื่ อน้ำไปพัฒนำ
ตนเอง ชุมชน และประเทศชำติ ทั้งด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ สุขภำพ วิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จำกกำรท้ำงำนของเครือข่ำยสื่อชุมชน พบว่ำ สื่อชุมชน มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น และ
องค์กรในพื้นทิ่ โดยฉพำะกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ และเครือข่ำยต่ำงๆ กำรเสริมสร้ำงพลังพลเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย รวมถึงกำรส่งต่อหรือติดตำมนโยบำยสำธำรณะ ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ำยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน
พวกเรำในนำม “เครือข่ำยสื่อชุมชนลุ่มน้้ำอิง” จึงขอเสนอให้...
1. ให้มีคลังข้อมูลควำมรู้ชุมชน และคลังข้อมูลกลำงของลุ่มน้้ำอิง เพื่อสนับสนุนสื่อชุมชนและสื่ออื่นๆน้ำไป
สร้ำงสรรค์ผลผลิตในรูปแบบและเนื้อหำที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้ำน
2. ให้มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยหรือกลุ่มสื่อชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้้ำอิง ประกอบด้วยเครือข่ำยคนในพื้นที่ เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน สถำบันกำรศึกษำ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนควำมรู้ แบ่งปันข้อมูลและประสบกำรณ์
และท้ำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงควำมร่วมมือในกำรกำรศึกษำวิจัยสื่อชุมชนในอนำคต
3. ให้เครือข่ำยจัดท้ำแผนสื่อชุมชน ลุ่มน้้ำอิง โดยมีเป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์ร่วมกันอย่ำงชัดเจนโดยมี
องค์กรเข้ำมำสนับสนุน ให้ชุมชนเป็นเจ้ำของสื่อ ผลิตสื่อ โดยกำรกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย มีกำร
ก้ำหนดวำระ หรือกิจกรรมที่สอดคล้อมกับประเด็นปัญหำชุมชน
4. ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวจัดสรรค์คลื่นควำมถี่หรือช่องทำงที่จะออกอำกำศแก่ประชำชนในชุมชน ตำมที่
กฎหมำยระบุ คือ ไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบ ได้แก่ วิทยุชุมชน และทีวีชุมชน
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