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บทคัดย่อ

บทความวิจยั เรือ่ ง สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของภาค
ประชาสังคม 2) ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง และ 3) พัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงอย่างบูรณาการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับการด�ำเนินงานของ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิง
อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน�้ำอิงในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
ผลการวิจยั พบว่า ภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้
อิง มีพฒ
ั นาการทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศ และการพัฒนาในแม่นำ�้
สาขาของลุม่ น�ำ้ อิงตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นกลไกหลักร่วมกับ
ภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังมีการยกระดับการท�ำงาน
ในรูปแบบสภาประชาชน โดยกระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง ประกอบด้วย การ
พัฒนาศักยภาพสภาประชาชน การพัฒนาพืน้ ทีร่ ปู ธรรม การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
การรณรงค์ดา้ นนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น�ำ้
อิง ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิงอย่างบูรณาการ โดย
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การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และเป้าหมายของการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ดา้ นสังคมและการมีสว่ นร่วม

ค�ำส�ำคัญ : ภาคประชาสังคม; การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ; ลุ่มน�้ำอิง
Abstract

The research article on “People Council of Ing River Basin: Civil Society
Dynamic in Natural Resource Management in Ing River Basin” are to study about
1) the history and role of Civil Society 2) the processes of capacity building for
natural resource management of People Council of Ing River Basin (PCIR) and 3)
and to develop strategies of PCIR for integrated natural resource management
with community’s participation. The study area is Ing River Basin in Phayao and
Chiang Rai Provinces.
It is found that the movement of civil society on natural resource
management in the basin relates to the ecosystem changes, and the
development in the tributaries of the Ing River from the Upper to Lower. None
governmental organizations are the main mechanisms for collaboration with
the civil society, governmental sectors, and LAOs. The processes of improving
PCIR were 1) capacity building of PCIR, 2) developing a demonstration site on
the management, 3) developing databases and information technology systems
for the management, and 4) policy campaign on the management in local and
national levels. The developing of strategies for the integrated management
with people’s participation is based on the principle of local community’s
participation and Sustainable Development Goals. The three strategies are the
strategy on natural resource management, the strategy on community economic
based on natural resources, and the strategy on society and participation.

Keywords: Civility; Natural Resource Management; Ing River Basin
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ลุ่มน�้ำอิง เป็นลุ่มน�้ำสาขาแม่น�้ำโขง มีแม่น�้ำอิงเป็นแม่น�้ำสายหลัก ลุ่มน�้ำอิงมีต้น
ก�ำเนิดในเขตอ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จากการไหลรวมของล�ำห้วย 12 สาขาไหลลงสูห่ นอง
เล็งทรายและกว๊านพะเยา แม่นำ�้ อิงไหลผ่านอ�ำเภอเมือง ภูกามยาว ดอกค�ำใต้และอ�ำเภอจุน
จังหวัดพะเยา ไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านอ�ำเภอป่าแดด เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และ
อ�ำเภอเชียงของ ก่อนไหลบรรจบแม่นำ�้ โขงทีบ่ า้ นปากอิงใต้ ต�ำบลศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ
รวมความยาว 260 กิโลเมตร (สหัทยา วิเศษ, 2545: 5)
ปัจจุบันลุ่มน�้ำอิง เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เชื่อมต่อด้านการอนุรักษ์ (Conservation
Corridor) ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการคุกคามมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในอินโด-เบอร์มา ฮอตสปอต (ฮอต
สปอต คือ พื้นที่ที่มีความส�ำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพแต่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม)
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ส�ำคัญของสัตว์น�้ำหลากหลายสายพันธุ์ที่อพยพมาจากแม่น�้ำโขงใน
แต่ละปี ในขณะเดียวกันที่ตั้งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพื้นที่ ท�ำให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในลุ่มน�้ำอิงและมีการลงทุนมากมายเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น รวม
ทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการด�ำรงชีวิตของผู้คนท้องถิ่น ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
ลุ่มน�้ำอิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เช่น คุณภาพน�้ำในกว๊านพะเยาเสื่อมลง การบุกรุกพื้นที่
สาธารณะรอบกว๊านพะเยาจากกิจกรรมต่างๆของชุมชนและผู้ประกอบการ การลดจ�ำนวน
ลงของชนิดพันธุป์ ลาท้องถิน่ ในกว๊านพะเยา การเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกข้าวนาปรัง ปัญหาการบริหาร
จัดการน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ อิงตอนกลาง พืน้ ทีป่ า่ ชุม่ น�ำ้ ลดลงจากการเร่งปลูกพืชเชิงเดีย่ วเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูช้ อื้ และการเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของระดับน�ำ้ โขงบริเวณปากแม่นำ�้
อิง พันธุ์ปลาในแม่น�้ำอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ์ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งการลดลงดังกล่าว
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เมือ่ เกิดวิกฤตสิง่ แวดล้อมล้อมทางด้านดิน น�ำ้ ป่า ชุมชนในลุม่ น�ำ้ อิงได้เกิดความ
ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ จากการ
หนุนเสริมของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ เครือข่ายลุม่ น�ำ้ อิง เครือ
ข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน�ำ้ โขง-ล้านนา เครือข่ายลุ่มน�้ำภาคเหนือ
สมาคมแม่นำ�้ เพือ่ ชีวติ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หลายชุมชนเริม่ เห็นความส�ำคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานทรัพยากรทางอาหารให้คนในชุมชน ได้มี
ความมั่นคงทางอาหารทั้งจากป่าและแม่น�้ำ ได้ก่อเกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น�้ำอิงและ
หนองน�้ำต่างๆ รวมถึงการจัดการป่าชุมชน ป่าชุ่มน�้ำริมแม่น้�ำอิง ได้มีการก�ำหนดข้อบังคับ
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กฎระเบียบเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันของชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงในการดูแลรักษา
พืน้ ทีร่ ปู ธรรม ปัจจุบนั แนวคิดและการปฏิบตั จิ ริงในการอนุรกั ษ์ปา่ และพันธุป์ ลาได้ขยายไป
หลายหมู่บ้านในลุ่มน�้ำอิง
การส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นของสมาคมแม่นำ�้ เพือ่ ชีวติ พบว่า ชุมชนท้องถิน่ ในลุม่ น�ำ้
อิงได้ดำ� เนินการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ ต้นน�ำ้ การอนุรกั ษ์พนั ธุ์
ปลาในกว๊านพะเยา การจัดการเหมืองฝาย เขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาลุม่ น�ำ้ อิง และการจัดการป่า
ชุมชนและป่าชุ่มน�้ำลุ่มน�้ำอิง รูปธรรมเด่นชัดของลุ่มน�้ำอิง คือ การตั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ประจ�ำหมู่บ้านอย่างน้อย 63 หมู่บ้านตลอดลุ่มน�้ำทั้งตอนบนตอนกลางและตอนล่าง เขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาเป็นความส�ำเร็จที่พิสูจน์อย่างชัดเจนของการเพิ่มจ�ำนวนทั้งชนิดพันธุ์ปลา
และจ�ำนวนประชากร จากการส�ำรวจชนิดพันธุป์ ลาของชาวบ้านพบ พันธุป์ ลา 109 ชนิด เป็นปลา
ท้องถิน่ 92 ชนิด และปลาต่างถิน่ 17 ชนิด (สมาคมแม่นำ�้ เพือ่ ชีวติ , 2558, เอกสารอัดส�ำเนา)
จากการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ และการจัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา การจัดการพืน้ ที่
ป่าชุม่ น�ำ้ และการจัดการป่าชุมชนในลุม่ น�ำ้ อิงอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำเสนอถ่ายทอดความส�ำเร็จ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชน และขยายพืน้ ทีร่ ปู ธรรมเหล่านีไ้ ปสูช่ มุ ชนอืน่
ท�ำให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดแนวทาง
ในการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ก่อเกิดเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่
ด�ำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปของเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายอนุรกั ษ์และ
พัฒนาป่าต้นน�้ำกว๊านพะเยา เครือข่ายลุ่มน�้ำอิงตอนกลาง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
พะเยา เครือข่ายชาวประมงพืน้ บ้านกว๊านพะเยา เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพะเยา
เครือข่ายอนุรกั ษ์ลมุ่ น�ำ้ อิงตอนปลาย และด�ำเนินกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่
น�ำ้ อิงในแต่ละพืน้ ที่ เครือข่ายฯ เหล่านีเ้ กิดขึน้ มาจากสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับแหล่งทรัพยากร
ของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นจากความต้องการของคนในชุมชน และสอดคล้องกับ
ระบบนิเวศวัฒนธรรมในแต่ละพืน้ ที่ โดยการหนุนเสริมของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ในปี พ.ศ. 2556 เครือข่ายชุมชนเหล่านี้ได้ก่อตั้งเป็นสภาประชาชนลุ่มน�้ำ อันมี
จุดหมายที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู แก้ไขปัญหาวิกฤตลุ่มน�้ำอิง เพื่อให้เห็นภาพรวมร่วมกันทั้งลุ่มน�้ำ
การก่อเกิดสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง จึงเป็นการยกระดับวิธีคิด และวิธีปฏิบัติขององค์กรชาว
บ้านทีม่ สี ว่ นร่วมและมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองในลุม่ น�ำ้
อิง การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้ำอิง จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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องค์ชุมชน มาเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชน และพัฒนาการมาเป็นสภาประชาชนลุ่มน�้ำ การ
สร้างพืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิงบนฐานวิถี
ชีวิต นิเวศวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านกลไกการท�ำงานในแบบคณะ
กรรมการที่มาจากชาวบ้าน (สมาคมแม่น�้ำเพื่อชีวิต, 2556, เอกสารอัดส�ำเนา) ที่ผ่านมาสภา
ประชาชนลุ่มน�้ำอิง มีการท�ำกิจกรรมการประชุมหารือเพื่อก่อตั้งสภาประชาชน การประชุม
เพือ่ ก�ำหนดโครงสร้างและกลไกของสภาประชาชน และการจัดกิจกรรม “ธรรมยาตรา นิเวศ
ภาวนา: รักษ์กว๊านพะเยา-แม่นำ�้ อิง” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพือ่ เปิดตัวสภาประชาชนลุม่
น�้ำอิงให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยัง
ไม่มีทิศทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ขาดการก�ำหนดกลยุทธ์ในการท�ำงาน ด้วยเหตุผลดัง
กล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการและบทบาทของภาคประชาสังคมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิง ศึกษากระบวนการพัฒนากลไกและศักยภาพสภา
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น�ำ้ อิง และศึกษาพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิงอย่างบูรณาการโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กระบวนการและผลจากการวิจัยจะน�ำไปสู่การสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก�ำหนด การตัดสินใจในการด�ำเนินนโยบาย และโครงการ
พัฒนาต่างๆ ในลุ่มน�้ำอิง รวมทั้งพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภา
ประชาชนลุม่ น�ำ้ อิงอย่างบูรณาการโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแผน
งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้ำอิง ในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น อันจะน�ำไป
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการและ
บทบาทของภาคประชาสังคม 2) ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง
และ 3) พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงอย่าง
บูรณาการโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินของ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ การจัดการลุม่ น�ำ้ อิงอย่าง
ยั่งยืน และภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แม่น�้ำอิง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบ
ด้วย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรกั ษ์
แม่นำ�้ อิง ประกอบด้วย สมาคมแม่นำ�้ เพือ่ ชีวติ สถาบันชุมชนลุม่ น�ำ้ โขง สถาบันปวงผญาพยาว
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และเครือข่ายอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุม่ น�ำ้ โขง-ล้านนา เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยั่งยืน
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และตัวแทนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในลุม่
น�ำ้ อิง จ�ำนวน 25 คน พืน้ ทีใ่ นการศึกษา ได้แก่ ลุม่ น�ำ้ อิงในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวค�ำถามประกอบการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเข้าร่วมในการท�ำกิจกรรมของสภา
ประชาชนลุ่มน�้ำอิง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การ
สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก และการท�ำแผนที่ รวมทัง้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรูใ้ นชุมชน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้แนวคิดการจัดการลุ่มน�้ำ แนวคิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม แนวคิดประชา
สังคม แนวคิดสนามการเรียนรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบทของชุมชนมาเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย

1. พัฒนาการ และบทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติลุ่มน�้ำอิง
1) ความเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุ่มน�้ำอิงนั้น มีพัฒนาการการด�ำเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการ
พัฒนาในแม่นำ�้ สาขาของลุม่ น�ำ้ อิงตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลักในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละพืน้ ที่ ภายหลังมีการเชือ่ มร้อยเครือข่ายภาคประชาชนในลุม่ น�ำ้
อิง และยกระดับการท�ำงานในรูปแบบสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง โดยมีภาคีความร่วมมืออนุรกั ษ์
ลุ่มน�้ำอิง ท�ำหน้าที่เป็นกองเลขานุการให้กับสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง
2) ภาคประชาสังคมทีม่ บี ทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิง
ประกอบด้วย 2 กลุม่ ได้แก่ สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง เป็นการรวมกลุม่ ขององค์กรภาคประชาชน
แต่ละเครือข่ายในลุ่มน�้ำอิงมายกระดับเป็นสภาประชาชน เพื่อให้มีกลไกของภาคประชาชน
ในระดับลุม่ น�ำ้ และเพือ่ ให้สภาประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมและมีบทบาทต่อสาธารณะในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น�ำ้ อิง และภาคีความร่วมมืออนุรกั ษ์ลมุ่ น�ำ้ อิง เป็นการรวมกลุม่
ขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อท�ำหน้าที่เป็นกองเลขานุการให้แก่สภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง
ในการด�ำเนินงานระยะเริม่ แรกของสภาประชาชน เพือ่ หนุนเสริมให้สภาประชาชนเกิดความ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เข้มแข็ง และมีศกั ยภาพในการเป็นองค์กรของภาคประชาชนทีจ่ ะสร้างให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ ภาคี ค วามร่ ว มมื อ อนุ รั ก ษ์ ลุ ่ ม น�้ ำ อิ ง เป็ น องค์ ก รภาคประชาสั ง คมที่ มี
ประสบการณ์การสนับสนุนภาคประชาชนให้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง โดย
มีบทบาทการท�ำงานในลุ่มน�้ำอิง 8 ด้าน ได้แก่ งานกองเลขานุการของสภาประชาชนลุ่ม
น�้ำอิง งานประสานความร่วมมือกับภาคีความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ในลุ่มน�้ำอิง งาน
รณรงค์เชิงนโยบายระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ งานหนุนเสริม สนับสนุน
การอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิงในลักษณะของพืน้ ทีร่ ปู ธรรมหรือแหล่ง
เรียนรูใ้ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานข้อมูลวิชาการ และงานวิจยั ท้องถิน่ งานพัฒนา
ศักยภาพสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง งานด้านการส่งเสริมบทบาทผูห้ ญิงในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และงานสื่อสารสาธารณะและผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1) การพัฒนากลไกและพัฒนาศักยภาพสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ นัน้ เป็นการด�ำเนินงานในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้สภาประชาชนลุม่ น�ำ้
อิงได้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเอง เพือ่ น�ำความรูแ้ ละบทเรียนทีไ่ ด้ไปพัฒนากลุม่ องค์กรและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนาศักยภาพนัน้ จะเป็นทัง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นรูป
แบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาประชาชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษา
ดูงานเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ชุมชนต้นแบบในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่ง
เสริมบทบาทของผูห้ ญิงในชุมชนให้เข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และการสนับสนุนในรูปแบบกองทุนสนับสนุนการด�ำเนินโครงการในพืน้ ที่
2) การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิง ทั้ง
กรณีศกึ ษา 3 ชุมชนในลุม่ น�ำ้ อิงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง แต่ละชุมชนมีกระบวนการ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมินิเวศ ประสบการณ์การท�ำ
กิจกรรม และสถานการณ์การพัฒนาจากภายนอกทีเ่ ข้ามามีผลกระทบต่อชุมชน ด�ำเนินงาน
ภายใต้การพัฒนาศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบ เนือ่ งจากมีวธิ ปี ฏิบตั ทิ สี่ ามารถ
เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ในลุ่มน�้ำอิงยังมีชุมชนอื่นที่สามารถเป็นต้นแบบ
ในหลายด้าน ทัง้ นีก้ ารพัฒนาพืน้ ทีร่ ปู ธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น�ำ้ อิง ได้ทำ� ให้
สภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการเก็บ
ข้อมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การส�ำรวจ การทดลอง การท�ำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ ซึ่งคนใน
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ชุมชนได้รับผลจากการพัฒนาพื้นที่รูปธรรม รวมทั้งระบบนิเวศความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
3) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่
น�ำ้ อิง การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น�ำ้ อิง เป็นการใช้
องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เพือ่ มาอธิบายความรูใ้ นทางวิชาการ และเพือ่ เสริมองค์ความรูด้ า้ น
ภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ ส่งผลให้คณ
ุ ค่าองค์ความรูข้ องชุมชนมีความเชือ่ ถือได้มากขึน้ เป็นการรักษา
ความเป็นเจ้าขององค์ความรูโ้ ดยชุมชนท้องถิน่ ผ่านกระบวนการและเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศของชุมชนดังกล่าวสามารถที่จะน�ำไปใช้ในการพัฒนา การอนุรักษ์
ฟืน้ ฟูระบบนิเวศ การน�ำเสนอต่อผูก้ ำ� หนดนโยบาย เพือ่ ต่อรองในทางนโยบายของภาครัฐ หรือ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทจี่ ะเข้ามามีผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีไ่ ด้
4) การรณรงค์ดา้ นนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับท้องถิน่ ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น�ำ้ อิง การรณรงค์ดา้ นนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับท้องถิน่ ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น�ำ้ อิงนัน้ เป็นการด�ำเนินงานทีม่ เี ป้าหมายในการสร้างให้เกิด
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ซึง่ เป็นองค์กรหลักในด้านนโยบายและกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นองค์กรระดับท้องถิน่ ทีต่ อ้ งสร้างให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นองค์กรหนุน
เสริมในด้านวิชาการ ข้อมูลและบุคลากร รวมทั้งภาคประชาสังคมเป็นองค์กรหนุนเสริมให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบายร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ
รูปธรรมการรณรงค์ด้านนโยบายที่ได้ด�ำเนินงานคือ 1) การผลักดันให้มีการขึ้น
ทะเบียนพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ อิงให้มคี วามส�ำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย
เพือ่ ทีจ่ ะเป็นมาตรการหนึง่ ในทางกฎหมายทีจ่ ะปกป้องพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ จากโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ และการก�ำหนดแนวทางการอนุรกั ษ์พนื้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ อิง 2) การพัฒนาต�ำบลต้นแบบ
ในการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต�ำบลสันมะค่า อ�ำเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย และ 3) การจัดเวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน�้ำอิง เพื่อจัดท�ำ
ข้อเสนอทางนโยบายในประเด็นแม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิง ป่าชุมชนกับความ
ยั่งยืนโดยท้องถิ่น ป่าชุ่มน�้ำลุ่มน�้ำอิง การจัดการน�้ำและสัตว์น�้ำอย่างมีส่วนร่วม ข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ กับทรัพยากรบ้านตนเอง และสือ่ ชุมชนเพือ่ ท้องถิน่ โดยมีการน�ำเสนอต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงอย่า
งบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1) ยุทธศาสตร์ดา้ นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
จัดการน�ำ้ ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการป่าต้นน�ำ้ ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา และยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการทีด่ นิ โดยชุมชน
2) ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาผูป้ ระกอบการทางสังคมบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ดา้ นการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน และ
3) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี และยุทธศาสตร์ดา้ นการประยุกต์วฒ
ั นธรรมประเพณีใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

อภิปรายผล

ความเคลือ่ นไหวของภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้
อิงนัน้ มีพฒ
ั นาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการพัฒนาในแม่น�้ำสาขาของลุ่ม
น�ำ้ อิงตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นกลไก
หลักร่วมกับภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ภายหลัง
มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน�้ำอิง และยกระดับการท�ำงานในรูปแบบสภา
ประชาชนลุ่มน�้ำอิง
ภาคประชาสังคมทีม่ บี ทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิง ประกอบ
ด้วย สภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชนแต่ละเครือข่ายใน
ลุม่ น�ำ้ อิงยกระดับเป็นสภาประชาชน เพือ่ ให้มกี ลไกของภาคประชาชนในระดับลุม่ น�ำ้ เข้าไป
มีสว่ นร่วม และมีบทบาทต่อสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ่ น�ำ้ อิง โดยมีภาคี
ความร่วมมืออนุรกั ษ์ลมุ่ น�ำ้ อิง เป็นการรวมกลุม่ ขององค์กรภาคประชาสังคม ท�ำหน้าทีเ่ ป็นก
องเลขานุการให้แก่สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง เพือ่ หนุนเสริมให้สภาประชาชนเกิดความเข้มแข็ง
และมีศกั ยภาพในการเป็นองค์กรของภาคประชาชนทีจ่ ะสร้างให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
กลไกสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงเป็นกลไกของประชาชนที่มีความเป็นธรรมชาติ มี
การปรึกษาหารือแบบเป็นทางการผ่านการประชุม และแบบไม่เป็นทางการโดยการพบปะ
พูดคุยตามสถานที่ต่างๆ และในสื่อสังคมออนไลน์ โครงสร้างของสภาประชาชนให้ความ
ส�ำคัญกับผู้อาวุโสที่มีความรู้ ภูมิปัญญา มีการบริหารงานเป็นแบบแนวราบ หรือการบริหาร
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แบบมีส่วนร่วม ได้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทุก
กิจกรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชาสังคมตามแนวคิดของธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2544)
ที่กล่าวว่า ประชาสังคมเน้นความคิดริเริ่มของปัจเจกบุคคลในการท�ำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ให้ความส�ำคัญกับการรวมกลุ่มบนพื้นฐานของความเชื่อถือ ความไว้วางใจกัน เน้นความเท่า
เทียม การมีส่วนร่วมทางสังคม และเคารพในความหลากหลาย เป็น”พลังที่สาม”ที่มาจาก
ทุกภาคส่วนของสังคมโดยรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทุกฝ่ายเข้ามาเป็นหุ้น
ส่วนกัน ไม่ใช่เข้ามาเป็นผู้น�ำ
กระบวนการพัฒนาสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นเป็นการด�ำเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงได้เกิด
กระบวนการพัฒนาตนเอง เพือ่ น�ำความรูแ้ ละบทเรียนทีไ่ ด้ไปพัฒนากลุม่ องค์กรและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนาศักยภาพนัน้ จะเป็นทัง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นรูปแบบ
การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาประชาชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษาดู
งานเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ชุมชนต้นแบบในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่ง
เสริมบทบาทของผูห้ ญิงในชุมชนให้เข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และการสนับสนุนในรูปแบบกองทุนสนับสนุนการด�ำเนินโครงการในพื้นที่
การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิง ผ่านกรณี
ศึกษา 3 ชุมชนในลุ่มน�้ำอิงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง แต่ละชุมชนมีกระบวนการใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมินิเวศ ประสบการณ์การท�ำ
กิจกรรม และสถานการณ์การพัฒนาจากภายนอกทีเ่ ข้ามามีผลกระทบต่อชุมชน ด�ำเนินงาน
ภายใต้การพัฒนาศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบ เนือ่ งจากมีวธิ ปี ฏิบตั ทิ สี่ ามารถ
เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลุม่ น�ำ้ อิง ท�ำให้สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิงได้พฒ
ั นาศักยภาพในการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั กิ ารใน
การเก็บข้อมูล การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร การส�ำรวจ การทดลอง การท�ำกิจกรรมด้านอนุรกั ษ์ ซึง่
คนในชุมชนได้รับผลจากการพัฒนาพื้นที่รูปธรรม รวมทั้งระบบนิเวศเกิดความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้พื้นที่รูปธรรมหลายแห่งได้ยกระดับเป็นสถาบันการจัดการเรียนรู้ของชุมชน
ที่เรียกว่า “โฮงเฮียน” ในลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของการจัดการเฉพาะพื้นที่ ผลการศึกษา
ประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดสนามการเรียนรู้ เป็นแนวคิดทีใ่ ช้กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
และพัฒนากระบวนการท�ำงานทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างเสริมพืน้ ทีร่ ปู ธรรม เริม่ ต้นทีโ่ ฮงเฮียนแม่นำ�้
ของ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นการยกระดับให้เป็นสถาบันองค์ความรูท้ อ้ งถิน่ ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลุ่มน�้ำโขง และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ประชาสังคมในลุม่ น�ำ้ โขงและลุม่ น�ำ้ สาขา โดยใช้โฮงเฮียนแม่นำ�้ ของเป็นกลไกหลักส�ำคัญ ทีจ่ ะ
ขับเคลื่อนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา ทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ
และระดับภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม
น�้ำอิง เป็นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาอธิบายความรู้ในทางวิชาการ และเพื่อ
เสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นส่งผลให้คุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนมีความเชื่อ
ถือได้มากขึน้ เป็นการรักษาความเป็นเจ้าขององค์ความรูโ้ ดยชุมชนท้องถิน่ ผ่านกระบวนการ
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศของชุมชนดังกล่าวสามารถที่จะน�ำ
ไปใช้ในการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ การน�ำเสนอต่อผู้ก�ำหนดนโยบาย เพื่อต่อ
รองในทางนโยบายของภาครัฐ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้ ผลการศึกษาประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการลุ่มน�้ำโดยชุมชน (สหัทยา วิเศษและ นิคม บุญเสริม, 2547) ที่กล่าวว่า การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตินนั้ จะต้องให้ชมุ ชนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการ เพือ่ ให้มคี วาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถชี วี ติ และการด�ำรงอยู่ โดยภาครัฐและเอกชนเป็นเพียงผูก้ ระตุน้
และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ซึง่ มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาในระยะยาว และในบรรดาการ
จัดการทรัพยากรนั้น การจัดการลุ่มน�้ำ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทในการจัดการเพราะมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงอยู่ของสังคมมนุษย์
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิงโดยการมีส่วน
ร่วม สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง ได้พฒ
ั นายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิง
อย่างบูรณาการ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนในลุม่ น�ำ้ อิง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับเป้า
หมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจะได้น�ำไปใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิงของภาค
ประชาชน ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน�้ำอิงของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

สรุป

สภาประชาชนลุ ่ ม น�้ ำ อิ ง เป็ น พลวั ต ของภาคประชาสั ง คมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการลุม่ น�ำ้ อิง โดยชุมชน ทีม่ กี ารท�ำกิจกรรมหนุนเสริมไปกับ
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หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาประชาชนลุ่มน�้ำอิงประกอบขึ้นจาก
เครือข่ายประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายผู้
หญิงลุม่ น�ำ้ อิง เครือข่ายนักวิชาการ มีกลยุทธ์ในการท�ำงาน คือ การเสริมสร้างพืน้ ทีก่ ารเรียน
รู้ เวทีสาธารณะ เวทีแลกเปลีย่ น และการสือ่ สารสาธารณะ รวมทัง้ การขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย
ทัง้ นโยบายระดับพืน้ ที่ นโยบายระดับชาติ และนโยบายระดับสากล ได้แก่ ป่าชุม่ น�ำ้ ป่าชุมชน
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน�้ำ การต่อต้านเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ และ
ทุนข้ามชาติจากประเทศจีน
สภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง จึงเป็นกลไกการจัดการลุ่มน�้ำอิงของภาคประชาสังคม
โดยยึดผลประโยชน์รว่ มกันของคนในลุม่ น�ำ้ เพือ่ ให้มกี ารใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน และเพื่อให้กลไกของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ก�ำหนดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
อย่างมีสว่ นร่วม การสร้างพืน้ ทีเ่ รียนรูท้ เี่ ป็นรูปธรรมในการจัดการลุม่ น�ำ้ การพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ชุมชน ลุ่มน�้ำอิง ให้เป็น “สนามการเรียนรู้” เช่น โฮงเฮียนแม่น�้ำของ โฮงเฮียนกว๊านพะเยา
โฮงเฮียนป่าชุม่ น�ำ้ บ้านงามเมือง โฮงเฮียนสมุนไพรบ้านต้า เป็นต้น การผลักดันกฎหมายท้อง
ถิ่นในรูปแบบเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิตส�ำนึก สร้างความ
ตระหนักรูใ้ นความเป็นเจ้าของ การเสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งจัดท�ำยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้ำ
อิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การด�ำเนินงานได้มีการหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และองค์กรพัฒนาเอกชนคือ ภาคีความร่วมมือในการ
อนุรักษ์แม่น้�ำอิง และสถาบันการศึกษา เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร รวม
ทั้งการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยผ่านองค์กรสื่อในท้องถิ่น
สภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง ได้พฒ
ั นายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่
น�ำ้ อิงอย่างบูรณาการ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนในลุม่ น�ำ้ อิง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ดา้ น
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับเป้า
หมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจะได้น�ำไปใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้ำอิงของภาค
ประชาชน ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน�้ำอิงของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ในการศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย ควร
ก�ำหนดนโยบายในการจัดการลุม่ น�ำ้ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับความรูท้ อ้ งถิน่ ในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ควรสนับสนุนและส่งเสริมสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิงหรือองค์กรภาคประชาสังคมอืน่ ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ อิงในรูปแบบคณะกรรมการ
หรือคณะท�ำงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ จัดแผนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรือ่ งธุรกิจเพือ่ สังคม หรือผู้
ประกอบการทางสังคม เพือ่ ให้ทรัพยากรธรรมชาติอยูไ่ ด้ คนอยูไ่ ด้ และเครือข่ายเกิดความยัง่ ยืน

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

344

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

บรรณานุกรม

กิง่ กร นรินทรากุล ณ อยุธยา. (2543). แนวคิดและทิศทาง : การจัดการทรัพยากรในลุม่ น�ำ้
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน. เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์.
ไกรทอง เหง้าน้อย. (2560). ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและ
หน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ การจัดการลุม่ น�ำ้ อิงอย่างยัง่ ยืน. สัมภาษณ์. 10 พฤศจิกายน.
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2553). การบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิ
บาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โครงการพะเยาเพือ่ การพัฒนา. (มปป). การจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ลุม่ น�ำ้ อิง. กรุงเทพมหานคร:
ภาพพิมพ์.
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิน่ และหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ การจัดการลุม่ น�ำ้ อิงอย่างยัง่ ยืน.
(2560). บทเรียนการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุม่ น�ำ้ อิง. กรุงเทพมหานคร
: fluke graphic design and printing.
เตชะภัฒน์ มะโนวงค์. (2560). เลขาธิการสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง. สัมภาษณ์. 10 กันยายน
และ 21 ธันวาคม.
ถนอม อุตมะ. (2559). ประธานสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง. สัมภาษณ์. 30 กันยายน.
ธีระพงศ์ โพธิม์ นั่ . (2559). ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันชุมชนลุม่ น�ำ้ โขง จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์.
30 กันยายน.
นิวัฒน์ ร้อยแก้ว. (2560). ที่ปรึกษาสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง และประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ์. 6 กุมภาพันธ์.
นุชจรีย์ สิงคราช. (2560). เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการองค์ความรู้และข้อมูล โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยั่งยืน.
สัมภาษณ์. 12 ตุลาคม.
ประสิทธิ์ จินะใจหาญ. (2560). กรรมการสภาประชาชนลุ่มน�้ำอิง. สัมภาษณ์. 10 กันยายน
และ 21 ธันวาคม.
พิษณุกรณ์ ดีแก้ว. (2559). เจ้าหน้าทีส่ นาม สมาคมแม่นำ�้ เพือ่ ชีวติ จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์.
30 กันยายน
สหัทยา วิเศษ. (2545). ลุ่มน�้ำอิง. พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร.
สมาคมแม่น�้ำเพื่อชีวิต. (2558).วังสงวนในลุ่มน�้ำอิง : การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดย
ชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศลุม่ น�ำ้ และวิถชี วี ติ ชุมชนลุม่ น�ำ้ อิง. เชียงใหม่
: วนิดาการพิมพ์.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.10 No. 2 | July - December 2019

345

สมาคมแม่น�้ำเพื่อชีวิต. (2560). ป่าชุ่มน�้ำในลุ่มน�้ำอิงตอนล่างและการจัดการโดยชุมชน
ท้องถิ่น. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์.
สมาคมแม่น�้ำเพื่อชีวิต. (2558.). การส�ำรวจเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลุ่มน�้ำอิง. (เอกสารอัด
ส�ำเนา).
สมาคมแม่นำ�้ เพือ่ ชีวติ . สรุปผลการประชุมสภาประชาชนลุม่ น�ำ้ อิง วันที่ 15 มิถนุ ายน 2556 ณ
วัดบ้านปางมดแดง ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัด พะเยา.
สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา. (2559). ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขงล้านนา อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ์. 30
กันยายน.
สายัณห์ ข้ามหนึง่ . (2559). ผูป้ ระสานงานสมาคมแม่นำ�้ เพือ่ ชีวติ จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์.
30 กันยายน.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

