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บทสรุป
การร่วมคิดและร่วมทำาอย่างเท่าเทียมของผู้หญิงในการ

อนรุกัษม์คีวามสำาคญั	เพราะหญงิและชายมคีวามรู	้ทศันคต	ิทกัษะ	

และวิธีการทำางานที่ต่างกัน	 การอนุรักษ์ซึ่งละเอียดอ่อนมีหลาย	

แง่มุมต้องอาศัยทั้งชายและหญิง	 ในสังคมไทย	 “ผี”	 ผู้ปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากเป็นเพศหญิง	 เช่น	 พระแม่ธรณี		

แม่คงคา	ซึ่งคนไทยผูกพันอยู่กับธรรมชาติผ่านผีเหล่านี้ตลอดทั้งปี

ผ่านประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ	เช่น	การเล้ียงผีฝาย	การลอยกระทง	

เป็นต้น	 ผู้หญิงจึงเปรียบเหมือนผู้พิทักษ์และผู้เชื่อมโยงธรรมชาติ

เข้ากับคน	 อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของชายหญิงกับธรรมชาต	ิ

ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	 ในการอนุรักษ์บทบาทและ

ความคิดของผู้หญิงแตกต่างกันไปตามระดับตั้งแต่ระดับบุคคล		

ครัวเรือน	ชุมชน	ไปจนถึงระดับสังคมภายนอก	รวมถึงต่างไปตาม

สังคมที่อาศัยอยู่	 วัย	 เชื้อชาติ	 การศึกษา	 และยุคสมัยที่ไม่	

หยุดนิ่ง



ลุ่มน้ำาอิงเป็นที่ราบลุ่มสำาคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ	 ตั้งอยู่ในจังหวัด

พะเยาและเชียงราย	 ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่หลากหลาย

เชื่อมต่อกันทั้งภูเขา	ป่าต้นน้ำา	ที่ราบ	ป่าชุ่มน้ำา	และแม่น้ำาที่ตอนล่างเชื่อมอยู่

กบัแมน่้ำาโขง	ทำาใหม้รีะบบนเิวศอดุมสมบรูณแ์ละเฉพาะตวั	เชน่การมปีา่ชุม่น้ำา

จำานวนมากในลุ่มน้ำาตอนล่าง

ในลุ่มน้ำาอิงมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้าน	 เช่น	 การเสื่อมโทรมของ	

ป่าต้นน้ำาและป่าริมน้ำาอิงทำาให้ปลาและสัตว์น้ำาลดลง	 ซึ่งปัญหาต่างๆ	 เกิดขึ้น

จากหลายสาเหตุและมีหลายประการที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่น	 เช่น		

การเปลีย่นแปลงทีผ่ดิปกตขิองระดบัน้ำาแมน่้ำาโขงทีส่ง่ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ

ของแม่น้ำาอิง	 หรือการปลูกสวนกล้วยขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำาอิงของบริษัทจีน

เพื่อส่งกล้วยกลับไปขายยังประเทศตนเอง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำาอิงโดยภาคประชาชนก็มีมาอย่าง	

ตอ่เนือ่ง	มกีารรวมเปน็กลุม่และเครอืขา่ยเพือ่จดัการกบัปญัหาตามสถานการณ์

ของปัญหาที่เกิดขึ้น	 ทั้งกลุ่มของคนในเมืองและกลุ่มของชาวบ้านที่ทำางาน	

ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน	เช่น	“สภาประชาชนลุ่มน้ำาอิง”	ที่มีความเข้มแข็ง

และบทบาทสำาคัญมากขึ้นในปัจจุบัน	 ไม่เพียงแต่ในเรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

แต่ยังรวมไปถึงเรื่องป่าต้นน้ำาและพื้นที่ชุ่มน้ำาด้วย	 ถึงแม้จะมีการมีส่วนร่วม	

ของภาคประชาชนในการอนุรักษ์อยู่มาก	 แต่ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและมี	

บทบาทสำาคัญส่วนมากเป็นผู้ชาย	 ซ่ึงต่อมาได้มีการต้ัง	“เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำาอิง”	

ขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการอนุรักษ์ให้มากขึ้น

จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชนลุ่มน้ำาโขง	

ร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา	เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย	กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง	

และกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง	 พบว่าบทบาทของผู้หญิงในลุ่มน้ำาอิงมีความ	

น่าสนใจหลายกรณี	 กรณีแรก	 เป็นบทบาทและความสัมพันธ์ของป้อจาย

และแม่ญิงกับป่าชุ่มน้ำาบ้านบุญเรืองในลุ่มน้ำาอิงตอนล่างที่แตกต่างกัน		

เมื่อเทียบในเชิงปริมาณป้อจายและแม่ญิงเข้าไปเก็บหาจากป่าพอๆ	 กัน		

แ ม่ ญิ ง ลุ่ ม น้ำ � อิ ง2



แต่ต่างกันที่ชนิดของทรัพยากร	 วิธีการ	 และสถานที่การเก็บหา	 ผู้ชายเป็น	

กลุม่หลกัทีเ่ขา้ไปหาปลา	ของปา่	และไมใ้ชส้อยเพราะคลอ่งตวักวา่	สว่นผูห้ญงิ

จะเก็บหาผักและแมลง	 ในการหาปลาก็จะใช้เครื่องมือง่ายๆ	 ในพื้นที่	

ที่ไม่อันตรายอย่างการใช้สวิง	เบ็ด	และจ๋ำา	ตามริมฝั่งหรือหนองน้ำา	ส่วนผู้ชาย

จะใชเ้ครือ่งมอืทีต่อ้งออกแรงและลงน้ำาลกึ	ในดา้นการอนรุกัษช์าวบา้นมคีวาม

เข้มแข็งมากทั้งชายและหญิง	 สามารถร่วมกันปกป้องป่าบุญเรืองไว้ได้จาก	

การที่จะถูกนำาไปเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างประสบผลสำาเร็จในเวลา

ไมน่านนกัแมจ้ะไมเ่คยตอ่สูม้ากอ่น	มกีารรวมกนัเปน็	“กลุม่อนรุกัษป์า่บญุเรอืง”	

รวมทัง้	“กลุม่แมญ่งิบญุเรอืง”	ขึน้เพือ่การรกัษาปา่	ในการทำากจิกรรมกจ็ะหารอื

ร่วมกันทุกฝ่ายและแบ่งงานกันไปตามความถนัด

กรณทีีส่อง	เปน็ความแตกตา่งกนัของปอ้จายและแมญ่งิในความสมัพนัธ์

กับป่าชุมชนแม่ร่องขุยในอำาเภอดอกคำาใต้และบทบาทต่อการอนุรักษ์และ	

ฟืน้ฟปูา่	ผูห้ญงิเปน็ผูเ้ชือ่มโยงปา่เขา้กบัครอบครวัและชมุชนผา่นการทำาอาหาร

ที่เป็นพืชผักจากป่าและความรู้ของผู้หญิงเกี่ยวกับป่าและอาหาร	 เพราะ	

ในวัฒนธรรมภาคเหนือ	อาหารหลักที่กินประจำาวันในครัวเรือนกว่าร้อยละ	70	

จะเป็นเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งจะเป็นหน้าที่ผู้หญิงในการทำา		

ส่วนผู้ชายจะทำาอาหารที่เป็นเนื้อ	 เช่น	 ลาบ	 ส้า	 ในด้านการอนุรักษ์และ	

ฟื้นฟูป่าชุมชน	 ผู้ชายจะมีสัดส่วนมากกว่าและทำาหน้าที่ในการออกหน้า	 ส่วน	

ผู้หญิงซึ่งมีความละเอียดอ่อนจะทำาเกี่ยวกับการประสานงานและเอกสาร	

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือ	 เสียงของผู้หญิงจะหนักแน่น	

และมีคุณภาพ

กรณีที่ส�ม	เป็นเรื่องราวของนักวิชาการที่มีบทบาทหลายอย่างต่อการ

อนุรักษ์และผู้หญิง	 ดร.สหัทยา	 วิเศษ	 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-	

ลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตพะเยา	 เป็นลูกน้ำาอิงโดยกำาเนิด	 ก่อนมาเป็น

อาจารย์ได้ทำางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและผู้หญิงมาหลายอย่างโดยเฉพาะ	

งานด้านวิชาการเกี่ยวกับลุ่มน้ำาอิง	 ในช่วงที่ทำางานให้กับมูลนิธิพะเยาเพื่อ	
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การพฒันาจงึทำาใหม้ผีลงานดา้นวชิาการมาอยูม่าก	ปจัจบุนันอกจากตอ้งทำางาน

หนักในการสอนและการวิจัยแล้ว	 ดร.สหัทยายังทุ่มเทช่วยงานให้กับองค์กร

ตา่งๆ	อกีกวา่	15	องคก์ร	ทัง้งานดา้นผูห้ญงิ	การพฒันาชมุชน	และการอนรุกัษ์

ในลุ่มน้ำาอิง	 เช่น	 เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายแม่หญิงพะเยา	 กองเลขานุการของ	

สภาประชาชนลุ่มน้ำาอิง	เป็นต้น

กรณทีีส่ี	่เปน็บทบาทของขา้ราชการหญงิ	โสภา	วงศใ์หญ	่ปลดัเทศบาล

ตำาบลสันมะค่า	อำาเภอป่าแดด	จังหวัดเชียงราย	ผู้มีความผูกพันกับสายน้ำาและ

ทำางานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรักและความมุ่งมั่น	 ในงานด้าน	

การอนุรักษ์ได้ผลักดันการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำาน้ำาอิงและน้ำาพุงร่วมกับผู้นำา	

ในท้องถิ่น	 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 รวมทั้งการดึงเอา	

ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นบ้านมาใช้	 นอกจากปลาแล้วยังทำาเรื่องสิ่งแวดล้อม	

ในครัวเรือนและชุมชน	 การจัดการน้ำา	 การรักษาป่า	 ท่ีดิน	 รวมถึงปัญหา	

สัตว์ป่าด้วย	 ในปัจจุบันกำาลังร่วมกับหลายภาคส่วนในการพัฒนา	 “สันมะค่า

โมเดล”	 ขึ้น	 โดยการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	

ของตำาบล
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Executive
Summary 

The	equal	participation	of	women	in	environmental	conservation	in	

both	thinking	and	actions	is	important	as	males	and	females	have	different	

knowledge,	attitudes,	skills,	and	practices.

Environment	conservation	is	a	complex	and	has	many	dimensions	

that	requires	both	men	and	women.	In	Thai	societies,	‘Phi’	(spirits)	that	

protect	 natural	 resources	 are	 mainly	 female	 such	 as	 ‘Mae	 (mother)	

Thoranee	(earth)’	 ‘Mae	Kongka	(river)’.	Thai	people	are	deeply	bonded	

with	the	nature	via	those	spirits	all	year	long	through	traditions	and	rituals,	

for	 example,	worshiping	 ‘Phi	 Fai’	 (spirits	 of	 traditional	 dams)	 and	 Loy	

Krathong	Festival.	Thus,	it	can	be	stated	that	women	are	the	guardians	

that	connect	natures	to	humans.	However,	the	relationships	between	both	

men	and	women	and	the	nature	change	over	time.	The	thoughts	and	

roles	of	women	 in	 the	conservation	are	 various	 from	personal,	 family,	

community,	 and	 public	 levels.	 In	 addition,	 there	 are	 several	 factors	

differentiating	 their	 thoughts	 and	 roles,	 such	 as	 residing	 society,	 age,	

nationality,	education,	and	the	ever-changing	time.



The	Ing	River	Basin	is	one	of	the	important	plains	of	the	Norther	

Thailand.	It	situates	in	Phayao	and	Chiang	Rai	provinces.	The	basin	has	

diversity	 of	 natural	 resources	 that	 consist	 of	 mountains,	 watershed		

forest,	 plains,	 wetland	 forest	 and	 the	 river	 which	 has	 its	 lower		

body	connects	 to	 the	Mekong	River.	Because	of	 the	diversity	and	 its	

suitable	geography,	the	basin	is	abundant	and	has	unique	ecosystems,	

such	as	abundant	wetland	forests	in	the	lower	basin.

In	the	basin,	there	are	a	number	of	environmental	problems	such	

as	the	degradation	of	watershed	forest	and	forests	on	the	Ing	river	banks.	

As	 a	 result	 fish	 and	 other	 aquatic	 animals	 are	 decreased.	 There	 are		

several	causes	of	the	problems	and	many	of	them	differ	from	other	areas.	

For	 example,	 the	 abnormal	 changes	 of	 Mekong	 River’s	 water	 levels	

affecting	 Ing	 ecosystems,	 and	 the	 Chinese-owned	 large	 banana		

plantations	on	the	bank	of	Ing	River	for	exports	back	to	their	own	country.

The	 environmental	 conservation	 by	 civil	 society	 has	 been	

continuously	in	action.	There	are	the	formations	of	groups	and	networks	

to	solve	the	problems	accordingly	to	their	situations.	Some	groups	are	

urban	people.	Some	of	them	are	villagers	working	with	NGOs,	such	as	

‘People’s	Council	of	Ing	River	Basin’	(PCIR)	which	has	strengthened	and	

increased	their	roles	in	not	only	on	fish	conservation,	but	also	watershed	

forests	and	wetland.	Although,	 there	 is	a	 lot	of	people’s	participation,	

those	 who	 are	 the	 main	 participates	 and	 play	 important	 roles	 are	

predominantly	 males.	 Later	 on,	 ‘Ing	 River	 Basin	Woman	 Network’	 is	

established	to	strengthen	women’s	roles	in	environmental	conservation.

To	 investigate	 about	 the	 women’s	 roles,	 Mekong	 Community	

Institute	(MCI)	conducted	participatory	action	research	(PAR)	in	cooperate	
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with	local	organizations,	such	as	Phayao	Woman	Network	(PWN),	Mae	

Rongkui	Forest	Community	Network,	Boonrueng	Woman	Group	(BWG),	

and	 Boonrueng	 Forest	 Conservation	 Group	 (BFCG).	We	 have	 found		

that	the	roles	of	women	in	Ing	River	Basin	have	many	interesting	cases.	

The	first case	is	about	the	different	relationship	between	male	and	female	

and	 Boonrueng	 wetland	 forests,	 and	 their	 roles	 in	 the	 protection	 of		

the	forest.	In	comparison	of	the	quantity,	the	collecting	forest	products	

of	men	and	women	 from	the	 forests	 is	 the	same.	But	 the	differences		

lie	 in	 the	kinds	of	 resources,	methods,	and	 the	collecting	areas.	Men	

mainly	go	find	fish,	forest	products,	and	woods	because	they	are	more	

agility.	While,	women	collect	 vegetables,	 insects.	For	 fishing,	 they	use	

simple	tools	the	not	dangerous	areas,	such	as	using	dip-nets	and	fishing	

rods	 along	 river	 banks	 and	 in	 swamps.	Whereas	 men	 use	 fishnets		

that	require	a	heavy	strength	and	go	deep	in	the	water.	When	they	gather	

a	lot	of	food	from	the	forest,	it	is	women’s	roles	to	sell	them	or	share	with	

the	neighbors.	In	the	conservation	aspect,	the	villagers	have	the	strength	

both	men	and	women.	They	work	together	to	protect	Boonrueng	forest	

from	grabbing	for	special	economic	zone	successfully	in	a	short	period	

of	time	despite	having	no	experience	in	resistance.	BFCG	as	well	as	BWG	

were	established	to	protect	their	forest.	To	organize	an	activity,	a	meeting	

will	be	held	with	the	participation	of	all	groups.	And	jobs	will	be	assigned	

depending	on	the	skills	of	men	and	women.

The	second case	 is	 the	differences	between	men	and	women	

in	 relation	 to	 Mae	 Rongkui	 Community	 Forest	 in	 Dokkamtai	 District		

and	the	roles	in	the	forest	protection	and	restoration.	The	women	are	the	

ones	who	connect	 the	 forests	to	households	and	community	via	 food	
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made	from	vegetables	from	the	forest,	as	well	as	though	their	knowledge	

related	to	the	food	and	forest.	Because	in	the	North	of	Thailand,	over	

70%	of	the	staple	dishes	consumed	daily	have	plants	as	main	ingredients	

and	women	are	the	ones	who	cook	these	plant	dishes.	Whereas	men	

cook	meat-based	dishes	such	as	‘Larb’	and	‘Saa’	(spicy	beef	salads).		

In	 the	aspect	of	 forest	 conservation	and	 restoration,	 the	 ratio	of	men		

is	higher	and	their	roles	are	the	appearance	of	the	group.	Whereas	women	

have	the	roles	of	documentations,	coordination	and	organization	because	

they	are	neater	and	more	delicate.	However,	in	meetings	or	consultations,	

voices	of	women	are	firm	and	quality.

The	 third case	 is	 the	story	of	a	scholar	who	has	various	 roles	

regarding	the	conservation	and	women.	Dr.	Sahattaya	Wiset,	a	Lecturer	

from	Mahachulalongkorn	Rajavidyalaya	University-Phayao	Campus,	is	a	

daughter	of	Ing	River	since	birth.	Before	becoming	a	Lecturer,	she	has	

worked	 for	 the	 environment	 and	 women	 in	 many	 aspects	 especially		

the	academic	works	about	 Ing	River	Basin.	While	working	 for	Phayao		

for	 Development	 Foundation,	 she	 had	 many	 academic	 works.		

Nowadays	 aside	 from	 working	 hard	 teaching	 and	 researching,		

Dr.	 Sahattaya	 dedicates	 herself	 to	 help	 more	 than	 15	 organizations		

working	 in	wide	 areas	 such	 as	 female,	 community	 development,	 and		

Ing	River	Basin	conservation.	Her	work	includes	an	Advisory	Committee	

of	PWN	and	a	member	of	Secretary	Team	of	PCIR	and	etc.

The	 fourth case	 is	 the	 roles	 of	 a	 female	 governmental	 official,	

Sopa	Wongyai.	She	is	Deputy	Mayor	of	Sanmakha	Sub-district	Municipality,	

Pa	Daet,	Chiang	Rai	Province.	She	is	bonded	to	the	river	and	works	for	
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societies	and	environments	with	love	and	determination.	For	conservation,	

she	has	worked	with	 local	 leaders	for	fish	conservation	in	the	Ing	and	

Pung	Rivers.	Her	main	approach	is	participation	of	all	sectors,	as	well	as	

adapting	religion	and	local	culture	for	the	conservation.	Aside	from	fish,	

she	 also	 works	 on	 environment	 in	 households	 and	 communities,		

water	 management,	 forest,	 land,	 and	 wildlife.	 These	 days,	 she	 is		

working	with	various	sectors	to	develop	‘Sanmakha	Model’	by	drafting	

municipality	legislation	for	local	management	of	environment.
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ในลุ่มน้ำาอิง	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน	

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 แต่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท

สำาคัญส่วนมากเป็นผู้ชาย	 จึงเป็นที่มาของการดำาเนินโครงการ

เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการอนุรักษ์ให้มากขึ้น	 ซึ่งยัง	

ส่งผลให้มีการก่อตั้ง	 “เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำาอิง”	 ขึ้น	 รวมทั้ง	

มีการทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเข้าใจถึงความ

สัมพันธ์ของชายหญิงกับธรรมชาติและบทบาทการอนุรักษ์	

ในลุ่มน้ำาอิง	 โดยสถาบันชุมชนลุ่มน้ำาโขง	 ร่วมกับเครือข่าย	

แม่ญิงพะเยา	เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย	กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง	

และกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง	 ภายใต้การสนับสนุนของ	Critical		

Ecosystem	Partnership	Fund	(CEPF)	และสหภาพนานาชาติ	

เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ	 (IUCN)		

ซึ่งการศึกษาพบว่าบทบาทของหญิงชายในลุ่มน้ำาอิงมีความ	

น่าสนใจหลายกรณี

กับสิ่งแวดล้อม 
ผู้หญิง



ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม
ในบริบททั่วไป

ปจัจบุนัโลกใหค้วามสำาคญัเรือ่งผูห้ญงิกบัการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มมากขึน้

ด้วยความคิดสำาคัญโดยสรุปสองประการคือ	ประการแรก ความไม่สมดุลของ

ความคิดชาย-หญิงในสังคมมนุษย์ทำาให้ธรรมชาติไม่สมดุลและเกิดปัญหา	

สิ่งแวดล้อมที่ยากจะแก้	 ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของสังคมมนุษย์เป็นเพศหญิงซึ่ง	

ก็จะมีความรู้ความคิดและทัศนคติต่อธรรมชาติแตกต่างจากชาย	 แต่ความคิด

ความอา่นในโลกสว่นใหญก่ลบัเปน็ของผูช้ายหรอืเกดิขึน้มาจากผูช้าย	จงึทำาให้

การพัฒนาหรือดำาเนินไปของโลกขาดความสมดุล	 แนวคิดแบบผู้ชายที่มักเร่ง

การใช้ทรัพยากรเพื่อการรุดหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต้องประกอบกับ

ความละเอียดรอบคอบและอ่อนโยนของผู้หญิง	 จึงจะทำาให้การใช้ทรัพยากร

เปน็ไปอยา่งรูค้ณุคา่และยัง่ยนื	ซึง่การไมส่มดลุทีว่า่นีร้วมไปถงึความคดิในดา้น

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วย	 ดังจะเห็นว่าปรัชญาแนวคิดนโยบายและแผนงาน	

การอนุรักษ์เกิดมาจากความคิดของผู้ชายหรือเป็นแนวคิดแบบผู้ชายเสีย	

ส่วนใหญ่	ซึ่งก็แน่นอนว่ามันมีผลโดยตรงต่อการลงมือทำาการอนุรักษ์

ประการที่สอง	 การขาดการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการลงมือทำา

นอกจากความคิดแล้วการปฏิบัติการก็มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างกันไป

ตามเพศ	 วัย	 เชื้อชาติ	 รวมไปถึงช่วงเวลาและสถานที่	 การขาดการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนเป็นปัญหาสำาคัญเพราะเราจำาเป็นที่ต้องสัมพันธ์	จัดการ	หรือ

แกป้ญัหาอยา่งแตกตา่งกนัไปตามความซบัซอ้นและละเอยีดออ่นของธรรมชาติ

และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง	 และผันแปรไปตามปัจจัยของแต่ละสถานที่

และช่วงเวลา	 นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของผู้หญิงยังเป็นสัญลักษณ์ของ	

กลุ่มคนอื่นๆ	 ในสังคมที่ถูกละเลย	 เช่น	 เด็ก	 ชุมชนท้องถิ่น	 กลุ่มชาติพันธุ์		

และกลุ่มคนด้อยโอกาสอื่นๆ
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การรว่มคดิและรว่มทำาของผูห้ญงิมคีวามสำาคญัและจำาเปน็ดว้ยความคดิ

ที่ว่า	 1)	 ผู้หญิงมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติต่างไปจากผู้ชาย	 2)	 ผู้หญิงได้รับ	

ผลกระทบมากกว่าเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะผู้หญิงในชนบท	

ที่จะใกล้ชิดอยู่กับธรรมชาติมากกว่า	 มีความผูกพันและความรู้สึกที่ละเอียด	

ลึกซึ้งต่อถิ่นฐานหรือทรัพยากรมากกว่า	 ในขณะที่มีทางเลือกในการดำารงชีวิต

น้อยกว่าเพราะถูกกำาหนดให้อยู่ในกรอบธรรมเนียมและประเพณีของสังคม		

เช่น	 ความไม่เหมาะสมและอันตรายในการเดินทางไกลหรือไปค้างอ้างแรม	

ตา่งถิน่	อนัตรายในยามค่ำาคนื	อาชพีสำาหรบัผูห้ญงิทีม่นีอ้ยกวา่	เม่ือเกิดปัญหา

ส่ิงแวดล้อมผู้หญิงจึงต้องอยู่เผชิญกับปัญหาในหมู่บ้านในขณะท่ีชายเดินทาง	

ไปหางานในต่างถิ่นได้ง่ายกว่า	 3)	 ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนในการจัดสรร	

การใช้ทรัพยากรมากกว่า	 ทั้งการประหยัด	 ใช้ของอย่างรู้คุณค่า	 การจัดสรร	

วางแผน	การถนอมอาหาร	ซึง่นอกจากจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในบา้นแลว้	ทีส่ำาคญั

คือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ลดการบริโภค	

ที่เกินความจำาเป็นและลดการทำาลายสิ่งแวดล้อม	 4)	 ข้อจำากัดทางสังคมของ	

ผู้หญิงในสมัยปัจจุบันน้อยลง	 มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นของหญิงชาย	

เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงไปของสงัคมในหลายดา้น	โดยเฉพาะการผลติอาหาร

และรายได้ของครอบครัวและการศึกษา	ซึ่งมีผลสำาคัญต่อโครงสร้างทางสังคม

ที่เปลี่ยนแปลง	 5)	 ผู้หญิงมีความอดทนและละเอียดอ่อนกว่า	 การแก้ปัญหา	

สิ่งแวดล้อมต้องใช้ความใจเย็น	ละเอียดอ่อน	และอดทน	6)	การเพิ่มบทบาท

ของผู้หญิงในด้านสิ่งแวดล้อมทำาให้เกิดความสมดุลทางความคิด	 โครงสร้าง	

ทางสงัคม	และคา่นยิมอืน่ๆ	ในสงัคม	เชน่	สทิธทิางสงัคม	บทบาทการเปน็ผูน้ำา

ทางสังคมและการเมือง	ความรุนแรงในครอบครัว
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ผู้หญิงกับธรรมชาติ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

ความสัมพันธ์ของสังคมกับธรรมชาติเกี่ยวพันกับอำานาจทางสังคมของ

เพศหรือความเป็นหญิง-ชายเพราะความรู้	 ความคิด	 และบทบาททางด้าน	

สิง่แวดลอ้มของแตล่ะเพศตา่งกนั	และอำานาจของเพศกม็สีว่นกำาหนดโครงสรา้ง

ทางสังคม	 ซึ่งก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง	

มนุษย์และธรรมชาติ	ซึ่งความสัมพันธ์และอำานาจดังกล่าวต่างก็แปรเปลี่ยนไป

ตามยุคตามสมัย

ในด้านอำานาจ	 นักวิชาการหลายท่านให้ข้อคิดเห็นว่าในอดีตของไทย

ความเป็นหญิงมีอำานาจทางพิธีกรรมมากกว่า	 โดยเฉพาะในความเชื่อดั้งเดิม

หรือการนับถือ	 “ผี”	 หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ	 ดังจะเห็นจากผีบรรพบุรุษซึ่งเป็น		

“ผีดี”	ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลาน	ส่วนมากจะเป็นผีผู้หญิง	หลังจากที่มีการ

เผยแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมจากอินเดียและตะวันตกก็ทำาให้มีการผสมผสาน

กันอย่างกลมกลืนของอำานาจชายและหญิง	(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,	2559)	

ซึ่งหลังจากนั้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามสมัย	 ดังเช่นในช่วงที่

ครอบครัวในสังคมไทยอยูก่นัอย่างใกลช้ดิ	เมื่อแตง่งานฝ่ายชายกจ็ะต้องไปอยู่

บ้านฝ่ายหญิงและในบางชุมชนก็ต้องเปล่ียนไปนับถือผีประจำาตระกูลของ	

ฝ่ายหญิงด้วย	แต่ในปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถือธรรมเนียมน้ีแล้ว

ในเรื่องธรรมชาติ	ความเชื่อเรื่อง	“ผี”	ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นสิ่งแสดง

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย		

ดังเช่นความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านลุ่มน้ำาชีในภาคอีสานที่เชื่อว่าธรรมชาตินั้น

ยิง่ใหญ	่“ผ”ี	เปน็เจา้ของและผูป้กปกัรกัษาทรพัยากร	ชาวบา้นเปน็เพยีงผูย้มืใช้

ประโยชน์	 (สุริยา	 สมุทคุปติ์	 และคณะ,	 2536)	 ในสังคมไทย	 ผีผู้ปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากเป็นเพศหญิง	 เช่น	 พระแม่ธรณี	 แม่คงคา		
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แม่น้ำา	แม่โพสพ	ซ่ึงคนไทยโดยเฉพาะในชนบทผูกพันอยู่กับธรรมชาติผ่านทางผี

เหล่าน้ีตลอดทั้งปีผ่านประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ	 เช่น	 การเลี้ยงผีฝาย		

เลี้ยงผีขุนน้ำา	 การลอยกระทง	 การไหว้พระแม่โพสพ	 การไหว้แม่ย่านาง		

การขอฝน	การบวงสรวงเรือหรือเครื่องมือก่อนออกหาปลา	เป็นต้น

ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเริ่มเกิดขึ้นมาหลังจากปัญหา	

สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ	 เริ่มก่อตัวในสังคมไทยจากผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ที่ขาดการคำานึงถึงธรรมชาติ	 ผู้หญิงมีความคิดและบทบาทแตกต่างกันไป	

ในระดบัตา่งๆ	ตัง้แตร่ะดบับคุคล	ครวัเรอืน	ชมุชน	ไปจนถงึระดบัสงัคมภายนอก	

ซึ่งแต่ละระดับก็มีปัจจัยเสริมในการกำาหนดความคิดและบทบาทหลายอย่าง	

เช่น	สภาพสังคมที่อาศัยอยู่	ยุคสมัย	วัย	เชื้อชาต	ิการศึกษา	สถานะทางสังคม

ของผูห้ญงินัน้ๆ	เปน็ตน้	ดงัเชน่	ความแตกตา่งกนัของผูห้ญงิในเมอืงกบัชนบท	

ผู้หญิงในชนบทจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่า	 โดยเฉพาะเรื่องอาหาร	

การกินที่ต้องเก็บหาสดๆ	 จากธรรมชาติหรือไร่สวน	 ในขณะที่คนในเมือง	

ก็จะซื้อหาจากตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต	 ซึ่งบทบาทก็จะเป็นเรื่องการดูแล	

สิง่แวดลอ้มภายในบา้น	สว่นบทบาทของการเปน็แมท่ีต่อ้งดแูลอบรมลกูหลาน

เร่ืองส่ิงแวดล้อมก็จะคล้ายๆ	กัน	ความแตกต่างกันตามแต่ยุคสมัยของความเช่ือ

เกีย่วกบัธรรมชาตขิองไทยทีแ่ตเ่ดมิมกีารไหว	้“แม”่	ธรรมชาตติา่งๆ	อยา่งเคารพ

และเขา้ใจ	แตป่จัจบุนัทำาเพยีงเปน็ประเพณเีพือ่ความบนัเทงิหรอืการทอ่งเทีย่ว	

อย่างการลอยกระทงที่ไม่ได้ทำาเพื่อการสักการะหรือขอขมาแม่คงคา	 หรือ	

ความแตกตา่งกนัตามแตย่คุสมยัและการศกึษาของหนา้ทีช่ายหญงิในครอบครวั

ที่เกี่ยวข้องกับอำานาจและการใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 ในยุคใหม่ผู้หญิงทำางาน	

หาเลี้ยงครอบครัวได้พอๆ	กับชาย	ทำาให้อำานาจในครอบครัวเปลี่ยนไป	ผู้หญิง

ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเปน็เพยีงชา้งเทา้หลงั	การตอ้งชว่ยทำางานบา้นและเลีย้งลกูทำาให้

ผู้ชายมีความละเอียดอ่อนและเข้าในธรรมชาติในมุมอื่นๆ	มากขึ้น
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บทบ�ทในครอบครัว
ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่ผู้หญิงสามารถมีบทบาทได้มากที่สุด		

ผู้หญิงจำานวนมากทำาหน้าที่เป็นแม่บ้าน	 มีชีวิตประจำาวันอยู่กับงานบ้าน	

การดูแลลูกสามีและญาติๆ	 ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นหัวใจและโลกทั้งใบของ	

พวกเธอ	 ครอบครัวจึงมีความสำาคัญอย่างมากต่อทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและ

ภายนอกครอบครัว	 และผู้หญิงก็เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องและทุกขั้นตอน	

ภายในบา้น	ในเรือ่ง	สิง่แวดลอ้มภายในครอบครวั ซึง่มผีลโดยตรงตอ่คนในบา้น	

ทั้งความอยู่ดีมีสุขและสภาพเศรษฐกิจที่ดี	 ผู้หญิงมีบทบาทหลายอย่างทั้ง	

การทำาอาหาร	ทำาความสะอาด	จัดการขยะ	ดูแลสุขภาพ	จัดเก็บสิ่งของ	ซึ่งต้อง

ใช้ความรู้และทักษะหลายอย่างรวมถึงความละเอียดอ่อนและความอดทน		

ทัง้ในการเลอืกซือ้	เลอืกใช	้จดัสรรการใช	้ถนอมการใช	้ถนอมอาหาร	อยา่งเชน่

การเลือกซื้อผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ลดการใช้ถุงพลาสติก		

เป็นต้น

ในเรื่อง	 สิ่งแวดล้อมภายนอก	 ครอบครัวและผู้หญิงก็มีความสำาคัญ

อย่างมาก	 เพราะพื้นที่ในแต่ละครอบครัวที่ประกอบรวมกันเป็นชุมชน	

เมื่อรวมกันแล้วมีขนาดและความสำาคัญไม่แพ้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน		

สภาพแวดล้อมในบ้านจึงเป็นครึ่งหนึ่งของสภาพแวดล้อมของชุมชน	 ผู้หญิง	

ยงัมหีนา้ทีด่แูลอบรมลกูหลานใหค้ำานงึถงึธรรมชาติ	เมือ่เกดิปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ในชุมชนและสังคมการตัดสินใจต่อปัญหานั้นก็ต้องมาจากการปรึกษาหารือ	

รว่มกนัของคนในบา้น	นอกจากนีผู้ห้ญงิยงัมบีทบาทในการสรา้งความสมัพนัธ์

กับญาติมิตรและเพื่อนบ้าน

บทบ�ทในชุมชน
ในชุมชน	 ผู้หญิงมีบทบาทสำาคัญในการอนุรักษ์หลายด้าน	 ทั้งการเป็น

ผู้นำาชุมชนแบบเป็นทางการและผู้เฒ่าผู้แก่ที่คนเคารพนับถือ	 เป็นผู้นำาทาง	

จิตวิญญาณ	 รวมทั้งเป็นนักอนุรักษ์ในหมู่บ้าน	 เช่น	 กรณีของผู้ใหญ่บ้านหญิง
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หมู่บ้านเวียงใต้	 อำาเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 ที่ได้ชวนลูกบ้านทำาเขตอนุรักษ์	

พันธุ์ปลาของหมู่บ้านในแม่น้ำาลาวอันเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำาอิง	 ซึ่งเกิด	

ผลสำาเร็จเป็นอย่างดีทำาให้มีปลามากขึ้นและมีคนไปดูงานอยู่ตลอด

กรณีของการปกป้องและฟื้นฟูแม่น้ำามูนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

จากการสร้างเขื่อนปากมูล	 (สมภาร	 คืนด	ี และธีระพงศ	์ โพธิ์มั่น,	 2555)	 เป็น

ตวัอยา่งสำาคญัอนัหนึง่	ชาวบา้นทีน่ัน่มคีตวิา่	“แมญ่งิ”	(ผูห้ญงิ)	มบีทบาทสำาคญั

ในครอบครัว	3	อย่าง	คือ	การเป็นเมีย	แม	่และหมอ	ซึ่งต่างมีความเกี่ยวข้อง

กับธรรมชาติและแม่น้ำา	 การเป็นหมอก็คือผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว	

เมื่อธรรมชาติถูกทำาลายก็กระทบต่อสมุนไพร	 รวมถึงรายได้และอาหารของ	

ครัวเรือนที่มีผลต่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล	 หน้าที่สำาคัญประการหนึ่ง

ของการเป็นแม่และเมียคือการจัดเตรียมอาหารให้ผัวและลูก	 พวกเขาเปรียบ

แม่น้ำาเป็นเสมือนสายสะดือที่ต่ออาหารจากธรรมชาติมายังบ้านผ่านทาง	

ห้องครัวที่เป็นห้องทำางานของผู้หญิง	 เมื่อเกิดปัญหากับแม่น้ำามูน	 ความ	

สั่นสะเทือนจากสายสะดือจึงกระทบต่อภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของผู้เป็น	

เมียและแม่	 ความเข้าใจในความเป็นแม่ของน้ำามูนและความสำานึกถึงบุญคุณ	

ที่มีต่อครอบครัวและชุมชนทำาให้แม่ญิงแม่มูนหลายคนเปลี่ยนตัวเองเป็น	

นักต่อสู้เพื่อปกป้องแม่น้ำาและชุมชน	 ในขบวนการเคลื่อนไหวคัดค้านเขื่อน	

และฟื้นฟูแม่น้ำาของคนแม่มูนที่ยาวนานมากว่า	 25	 ปีจนถึงปัจจุบัน	 ผู้หญิง	

มีบทบาทสำาคัญในหลายด้านรวมทั้งการเป็นแกนนำาสำาคัญ

บทบ�ทต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมวงกว�้ง
ผู้หญิงมีบทบาทต่อสังคมวงกว้างหลายด้านทั้งการเป็นนักคิด	 นักเขียน	

ศิลปิน	นักวิชาการ	ข้าราชการ	และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม	หลายคน

เริม่ตน้จากการเปน็แมบ่า้นธรรมดาทีล่กุขึน้มาปกปอ้งทรพัยากรของตนเองกอ่น

ทีจ่ะกา้วมาสูก่ารเปน็นกัสิง่แวดลอ้มอยา่งเตม็ตวั	จนสรา้งผลกระทบในวงกวา้ง	

เกิดการเปลี่ยนแปลง	และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ	ในสังคม
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กับสิ่งแวดล้อม
ลุ่มน้ำ�อิง 

แ ม่ญิง



แม่ญิง
กับสิ่งแวดล้อม
ลุ่มน้ำ�อิง 

นิเวศและวัฒนธรรม
ลุ่มน�้าอิง

ลุ่มนำ้าอิงเป็นหนึ่งในที่ราบลุ่มสำาคัญของภาคเหนือ	 ตั้งอยู่ในจังหวัด

พะเยาและเชยีงราย	มพีืน้ที	่7,388	ตารางกโิลเมตร	ลกัษณะเปน็ทีร่าบแนวยาว	

กว้างประมาณ	10	กิโลเมตร	เฉียงขึ้นจากใต้ไปเหนือตามการไหลของแม่น้ำาอิง

กว่า	 260	กิโลเมตรที่ไหลขึ้นเหนือจากพะเยาไปลงแม่น้ำาโขงที่เชียงราย	 โดยมี

แนวเขาไม่สูงมากนักขนาบข้างตลอดที่ราบลุ่มน้ำา	 ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์

และทรัพยากรที่หลากหลายเชื่อมต่อกันทั้งภูเขา	ป่าต้นน้ำา	ที่ราบลุ่ม	ป่าชุ่มน้ำา	

และแม่น้ำาทำาให้ระบบนิเวศลุ่มน้ำาอิงมีความอุดมสมบูรณ์และเฉพาะตัว

ลุ่มน้ำาอิงแบ่งออกเป็น	 3	 ตอนตามสภาพภูมิศาสตร	์ลุ่มน้ำาอิงตอนบน	

คนืพืน้ทีก่วา๊นพะเยาและปา่ตน้น้ำาซึง่มลีำาหว้ย	12	สายไหลลงสูก่วา๊น	ลุม่น้ำาองิ

ตอนกลาง	เริม่ตน้จากประตรูะบายน้ำากวา๊นพะเยาไปจนถงึอำาเภอเทงิในจงัหวดั

เชยีงราย	เปน็ทีร่าบลุม่ขนาดใหญโ่ดยเฉพาะทุง่ดอกคำาใตแ้ละทุง่ลอ	ในชว่งตน้



แม่น้ำาอิงจะตื้นและแคบประมาณ	 15	 เมตร	 และขยายกว้างขึ้นเป็นประมาณ		

25	เมตรในชว่งอำาเภอจนุ	ลุม่น้ำาองิตอนลา่ง	เริม่จากอำาเภอเทงิไปจนถงึอำาเภอ

เชยีงของซึง่เปน็จดุทีแ่มน่้ำาองิไหลลงบรรจบกบัแมน่้ำาโขง	ระบบนเิวศในตอนลา่ง

จะอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบนและกลางเพราะในตอนล่างแม่น้ำาจะลึกและ	

กว้างประมาณ	 50	 เมตร	 ที่สำาคัญมันยังเชื่อมอยู่กับระบบนิเวศแม่น้ำาโขง		

น้ำาโขงที่หนุนท่วมในฤดูน้ำาหลากทำาให้เกิดระบบนิเวศเฉพาะตัวของน้ำาอิง	

ตอนล่าง	 ป่าริมน้ำาอิงที่มีอยู่หลายแห่งกลายเป็นพื้นที	่ “ป่าชุ่มน้ำา”	 แหล่งที่อยู่

อาศยัของสตัวแ์ละพชืนานาชนดิ	รวมทัง้สตัวห์ายากและใกลส้ญูพนัธุอ์ยา่งเชน่		

เสือปลา	 นาก	 ชะมด	 เป็นต้น	 นอกจากนี้มันยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	 วางไข่		

และอนุบาลตัวอ่อนของปลาและสัตว์น้ำาที่อพยพจากแม่น้ำาโขงในฤดูน้ำาหลาก	

ป่าชุ่มน้ำาจึงเปรียบเหมือนมดลูกของอิงและโขง
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ความอุดมสมบูรณ์และสภาพพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การอยู่อาศัยและ

เพาะปลูก	 ทำาให้มีผู้คนอาศัยอยู่ตลอดสายน้ำามาตั้งแต่อดีต	 โดยเฉพาะทุ่งลอ	

ที่เป็นอู่ข้าวสำาคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ	อาชีพสำาคัญของคนในลุ่มน้ำาที่มีมาแต่

อดีตคือการเพาะปลูกและการประมง	 ปัจจุบันหลายพื้นที่เป็นหมู่บ้านขยาย

หลายหมู่เรียงต่อกันไปตามลำาน้ำาและแม่น้ำาสาขา

ในด้านสังคมและวัฒนธรรม	 กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำาอิงเป็น	

กลุ่มคนเมืองประมาณร้อยละ	 90	 กลุ่มคนลาว-อีสานประมาณร้อยละ	 6.6		

กลุ่มคนไทยลื้อประมาณร้อยละ	1.4	กลุ่มคนไทยภาคกลางประมาณร้อยละ	1	

กลุ่มคนไทยภูเขาประมาณร้อยละ	 0.7	 และกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนประมาณ

ร้อยละ	0.3	(สหัทยา	วิเศษ	และคณะ,	2545)	ประเพณีและวัฒนธรรมลุ่มน้ำาอิง

จึงเป็นวัฒนธรรมคนเมือง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
โดยภาคประชาชนในลุ่มน�า้อิง

ปัญห�สิ่งแวดล้อม
ถึงแม้จะมีทรัพยากรที่หลากหลายและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์		

แต่ลุ่มน้ำาอิงก็มีปัญหาส่ิงแวดล้อมหลายด้าน	ท้ังดินน้ำาและป่าไม้	ได้แก่	1)	พ้ืนท่ีป่า	

ลดลงทัง้ปา่ตน้น้ำาและปา่รมิน้ำาองิ	2)	พืน้ทีก่ารผลติอาหารจากการเกษตรลดลง	

3)	 การเปลี่ยนแปลงและลดลงของแหล่งน้ำาตามธรรมชาติ	 เช่น	 การตื้นเขิน		

4)	 การลดลงและสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ธรรมชาติ	 ทั้งสัตว์ป่า	 พืชพรรณ		

รวมถงึการลดลงทัง้ชนดิพนัธุแ์ละจำานวนของปลาและสตัวน์้ำา	5)	การเสือ่มโทรม

ของคุณภาพน้ำาตามแหล่งธรรมชาติ	 การปนเปื้อนของสารเคมี	 6)	 น้ำาท่วม		

7)	การขาดแคลนน้ำาใช้ในหน้าแล้ง
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ปัญหาต่างๆ	 ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังคนในลุ่มน้ำา	 เช่น		

1)	 ความขัดแย้งในการใช้น้ำาเพื่อการเกษตร	 รวมทั้งการอุปโภคบริโภคในเมือง	

2)	 อาหารจากธรรมชาติทั้งป่าและแม่น้ำาลดลง	 3)	 ความเสียหายทางชีวิต	

ทรพัยส์นิ	การเกษตร	และเศรษฐกจิจากผลของน้ำาทว่มและการขาดแคลนน้ำาใช	้

4)	ปัญหาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่างๆ	 เหล่านี้ในลุ่มน้ำาอิง	

มีหลายประการ	ได้แก่

1)	 การเพิม่ขึน้ของประชากรซึง่กเ็ปน็ปญัหาพืน้ฐานเหมอืนกบัพืน้ทีอ่ืน่	

เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์	 สภาพภูมิประเทศเหมาะสม	 และกำาลัง

กลายเป็นพื้นที่สำาคัญทางเศรษฐกิจในการเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศจีน	

ทำาให้มีคนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

2)	 นโยบายการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วมและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม		

เช่น	เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3)	 การตัดทำาลายและบุกรุกพ้ืนท่ีป่าโดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำาและป่าชุ่มน้ำา

ริมน้ำาอิงเพื่อการเกษตร	ที่อยู่อาศัย	ธุรกิจการค้า	และพื้นที่ส่วนราชการ

4)	 การเพาะปลูกในฤดูแล้ง	 โดยเฉพาะการทำานาปรังที่ต้องใช้ปุ๋ยและ

สารเคมีในปริมาณมาก	รวมทั้งการสูบน้ำาอิงขึ้นมาใช้ในปริมาณมากๆ

5)	 ระบบการจัดการน้ำาที่ขาดประสิทธิภาพ	 เช่น	 การสร้างฝายกั้น	

แม่น้ำาอิงในช่วงแม่น้ำาอิงตอนกลาง

6)	 ระบบการจัดการน้ำาเสียในเขตเมืองทั้งบ้านเรือนและภาคธุรกิจ	

โดยเฉพาะตัวเมืองพะเยาที่ไหลลงสู่กว๊าน

7)	 การเปลีย่นแปลงของระดบัน้ำาโขงทีข่ึน้ลงอยา่งผดิปกตไิมเ่ปน็ไปตาม

ฤดูกาล	จากปกติที่จะใช้เวลาประมาณสามสี่เดือนในการค่อยๆ	ขึ้นและค่อยๆ	

ลงไปจนสุด	 แต่ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ	 ลงๆ	 รายวัน	 ปกติแล้ว	

ในฤดูน้ำาหลากน้ำาโขงจะหนุนข้ึนมาในลุ่มน้ำาอิงตอนปลายท่วมป่าริมอิงกลายเป็น	
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“ป่าชุ่มน้ำา”	 ระบบนิเวศสำาคัญและเฉพาะตัวของสัตว์และพืชพรรณนานาชนิด

โดยเฉพาะปลาจากแม่น้ำาโขงและนกที่อพยพมาอาศัยตามฤดูกาล

8)	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 ทำาให้ปริมาณและช่วงเวลา

การตกของฝนผดิไปจากธรรมชาต	ิสง่ผลกระทบไปยงัระบบนเิวศและการเกษตร

9)	 การทำาการเกษตรแปลงใหญ่	 โดยเฉพาะสวนกล้วยหอมขนาดใหญ่

รมิแมน่้ำาองิของบรษิทัจากประเทศจนีทีป่ลกูเพือ่สง่กลว้ยกลบัไปขายยงัประเทศ

ของตน	ซึ่งต้องสูบน้ำาอิงและน้ำาบาดาลขึ้นไปใช้ปริมาณมาก	ในขณะที่มีการใช้

สารเคมีอย่างเข้มข้น	 ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำา	 ระบบนิเวศแม่น้ำาเสียหาย	

และมลพิษในแม่น้ำา

ก�รอนุรักษ์โดยภ�คประช�ชน
การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มในลุม่น้ำาองิโดยภาคประชาชนมมีาอยา่งตอ่เนือ่ง

ตามสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น	 เริ่มตั้งแต่ในปี	 2533	 (สมาคมแม่น้ำา	

เพื่อชีวิต,	 2558)	 ที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนในเมืองพะเยาในนาม	 “กลุ่ม	

สิ่งแวดล้อมพะเยา”	 เพื่อจัดการกับความเสื่อมโทรมของกว๊าน	 หลังจากนั้น	

ในปี	 2536	 ก็มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะกิจของคนพะเยาเพื่อคัดค้าน	

การถมกว๊านพะเยา	 นอกจากนี้ก็ยังมีการรวมเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อ	

การอนุรักษ์ในด้านต่างๆ	ของชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนมาอย่างต่อเน่ือง	

เช่น	 กลุ่มอนุรักษ์กว๊านพะเยา	 ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำากว๊านพะเยา	 เครือข่าย

ประมงกว๊านพะเยา	 กลุ่มฮักแม่น้ำาอิง	 เครือข่ายลุ่มน้ำาอิงตอนล่าง	 ชมรม	

ชาวประมงพื้นบ้าน	 (กว๊านพะเยา)	กลุ่มลุ่มน้ำาอิงตอนกลาง	 เครือข่ายอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำาโขง-ล้านนา

เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการอนุรักษ์ที่สำาคัญในปัจจุบันคือ		

สภ�ประช�ชนลุ่มน้ำ�อิง	 ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปลายปี	 2553	 จากการรวมตัวกัน

ของผู้นำาชุมชนและชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ	 ตลอดลำาน้ำาอิงทั้งตอนบน		

ตอนกลาง	และตอนลา่งทีท่ำาเขตอนรุกัษพ์นัธุป์ลาในหมูบ่า้น	โดยการสนบัสนนุ
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ของสมาคมแม่น้ำาเพื่อชีวิต	 กลุ่มรักษ์เชียงของ	 และเครือข่ายลุ่มน้ำาภาคเหนือ	

ซึง่การรวมตวักนัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่หาแนวทางรว่มกนัในการอนรุกัษพ์นัธุป์ลา

และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำา	เนื่องจากการลดลงของปลาเป็นปัญหา

สำาคัญที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนตลอดลำาน้ำา	 และชุมชนต่างก็ได้มี	

การแก้ปัญหาที่เหมือนกันคือการทำาวังสงวน	 (เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา)	 จากการ

สำารวจของสมาคมแม่น้ำาเพื่อชีวิตเมื่อปี	 2558	 พบว่ามีวังสงวนทั้งในลำาน้ำาอิง

และแม่น้ำาสาขาอย่างน้อย	62	หมู่บ้าน

ปจัจบุนัสภาประชาชนลุม่น้ำาองิมคีวามเขม้แขง็และบทบาทสำาคญัในการ

อนุรักษ์มากขึ้นไม่เพียงแต่ในเรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	 แต่ยังรวมไปถึงเรื่อง	

ป่าต้นน้ำาและพื้นที่ชุ่มน้ำาด้วย	 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมและประกอบด้วย	

หลายกลุ่ม	มีโครงสร้างการบริหารและดำาเนินงานท่ีชัดเจน	รวมท้ังคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาและกองเลขานุการ

l การเดินธรรมยาตราเพื่อกว๊านพะเยาและแม่น้ำาอิงของสภาประชาชนลุ่มน้ำาอิง เมื่อกุมภาพันธ์ 2558 l
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อกีเครอืขา่ยหนึง่ทีม่บีทบาทสำาคญัในการอนรุกัษค์อื	ภ�คคีว�มรว่มมอื

เพื่อก�รอนุรักษ์ลุ่มน้ำ�อิง	 (Save	 the	 Ing	River	Coalition,	SIC)	ซึ่งเป็นการ

รวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชน	 6	 องค์กร	 ได้แก่	 สมาคมแม่น้ำาเพื่อชีวิต	

กลุม่รกัษเ์ชยีงของ	เครอืขา่ยลุม่น้ำาภาคเหนอื	สถาบนัชมุชนลุม่น้ำาโขง	โครงการ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็เครอืขา่ยทอ้งถิน่	และหนว่ยงานทอ้งถิน่เพือ่การจดัการ

ลุ่มน้ำาอิงอย่างยั่งยืน	 ภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อ	

คนกับป่า	 (RECOFTC)	 และสถาบันปวงผญาพยาว	 ซึ่งภาคีฯ	 มีการทำางาน		

4	ดา้นคอื	1)	การทำางานเปน็กองเลขานกุารของสภาประชาชนลุม่น้ำาองิ	ซึง่เปน็

งานหลักของภาคีฯ	 เพื่อหนุนเสริมสภาฯ	 ในด้านต่างๆ	 ทั้งการประสานงาน	

เตรียมงาน	ธุรการ	การระดมทุน	งานข้อมูล	ฯลฯ	2)	งานประสานความร่วมมือ

และพัฒนาศักยภาพของภาคีฯ	 เพื่อให้เกิดการทำางานอย่างมีประสิทธิผล		

3)	 กิจกรรมอนุรักษ์ทั้งด้านดิน	 น้ำา	 ป่า	 4)	 งานเคลื่อนไหวเชิงนโยบาย	 และ		

5)	งานวิชาการ	ทั้งด้านการผลิตและเผยแพร่ความรู้

ถึงแม้จะมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์อยู่มาก	 แต่	

ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำาคัญส่วนมากจะเป็นผู้ชาย	 ดังเช่นกรณี	

ของสภาประชาชนลุม่น้ำาองิทีใ่นตอนแรกกรรมการและสมาชกิทัง้หมดเปน็ผูช้าย	

หลงัจากทีม่กีารเสนอความคดิเหน็วา่ควรจะเพิม่บทบาทผูห้ญงิเขา้มาจงึไดเ้พิม่

กรรมการสภาฯ	 และกรรมการที่ปรึกษาสภาฯ	 เป็นผู้หญิง	 รวมทั้งการเพิ่ม	

เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำาอิงเข้าร่วมเป็นกลุ่มสมาชิก
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“แม่ญิง” และ “ป้อจาย” 
กับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน�า้บ้านบุญเรือง

บ้�นบุญเรืองกับป่�ชุ่มน้ำ�
บา้นบญุเรอืงใต	้หมูท่ี	่2	ตำาบลบญุเรอืง	อำาเภอเชยีงของ	จงัหวดัเชยีงราย	

เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุ	150	ปี	ปัจจุบันเป็นชุมชนใหญ่มีประชากร	695	คน	

จำานวนครัวเรือน	 288	 ครัวเรือน	 อาชีพหลักคือเกษตรกรรม	 ทำานา	 ทำาสวน	

และทำาไร่	 ลักษณะภูมิประเทศบ้านบุญเรืองเป็นที่ราบเชิงเขา	 ด้านขวาเป็น	

แนวเขา	ส่วนด้านซ้ายเป็นแม่น้ำาอิง

ป่าบุญเรืองตั้งอยู่ริมน้ำาอิงห่างจากหมู่บ้านไปราว	 2	 กิโลเมตร	มีขนาด	

3,021	 ไร่	 ปกติในฤดูน้ำาหลากน้ำาจะท่วมทุกปี	 บางครั้งท่วมนานหลายเดือน	

และบางทีท่วมถึง	 6	 เมตร	 ทำาให้ที่นี่เป็นระบบนิเวศป่าที่มีความเฉพาะตัว	

ที่เรียกว่า	 “ป่าชุ่มน้ำา”	 พันธุ์ไม้มีความทนน้ำาท่วมได้หลายเดือน	 เช่น	 ต้นข่อย	

ชุมแสง	 หัด	 ทองกวาว	 จากการศึกษาร่วมกันของชาวบ้านและองค์กรต่างๆ		

ในภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำาอิง	 (สภาประชาชนลุ่มน้ำาอิง	 และ

คณะ,	 2559)	 พบว่าระบบนิเวศป่าบุญเรืองมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก		

มีทรัพยากรที่หลากหลาย	 ในด้านสัตว์ป่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 8	 ชนิด		

สัตว์เลื้อยคลาน	 13	 ชนิด	 สัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก	 13	 ชนิด	 นก	 90	 ชนิด		

ในจำานวนนี้เป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด	 เช่น	 เสือปลา	 นาก	

ชะมดแผงหางปล้อง	 และแมวดาว	 เป็นต้น	 มีพันธุ์ปลาท้องถิ่น	 87	 ชนิด		

พันธุ์ปลาต่างถิ่น	16	ชนิด	และกุ้ง	1	ชนิด	ในด้านพืชพรรณพบว่ามีพืชอาหาร	

49	ชนิด	พืชสมุนไพร	38	ชนิด	และพืชที่เป็นทั้งอาหารและสมุนไพร	15	ชนิด	

ตัวอย่างเช่น	 ผักแซ่ว	 ผักกูด	 หน่อไม้	 ผักกุ่มน้ำา	 ผักตีนฮุ้ง	 ผักจีจ้อ	 ผักหนอก		

ผักหนัง	ผักกาดนา	ฮ้อสะปายควาย	สะเปาลมเครือ	ฯลฯ	ป่ามีความหนาแน่น

ของต้นไม้โดยรวม	122	ต้นต่อไร	่ถือว่ามีความสมบูรณ์มากกว่าป่าเสื่อมโทรม
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ถึง	 8	 เท่า	 มีศักยภาพเก็บกักคาร์บอน	 12-26	 ตันต่อไร่	 ซึ่งถือว่ามีศักยภาพ	

สูงมาก	เก็บกักคาร์บอนเหนือดินรวม	172,479	ตัน

ในด้านคุณค่าและความสัมพันธ์กับชุมชน	 ชาวบ้านผูกพันกับป่าแห่งนี้

มายาวนานตั้งแต่มีการก่อตั้งหมู่บ้านมาเมื่อ	150	ปีก่อน	ทุกคนได้เข้าไปอาศัย

หาอยู่หากินตลอดทั้งปี	เช่น	หาผัก	จับปลา	ล่าสัตว์ยกยอ	ตั้งจ๋ำา	หว่านแห	ฯลฯ	

ว่างจากทำานาก็หาของป่ามาขาย	มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งป	ี ในรอบปีหนึ่ง

ชาวบ้านจะเข้าไปหาอาหารในป่าหมุนเวียนกันไป	 ชาวบ้านเล่าว่า	 “ป่าเป็น

เสมือนห้างสรรพสินค้าของชุมชน	 เป็นห้างที่ไม่ต้องมีเงินแต่ต้องมีความขยัน	

ที่จะเข้าไปหาอาหารในนั้น	 เพราะมีทั้งเห็ด	 พืชอาหารพื้นบ้าน	 ปลา	 และ	

ของป่าอื่นๆ	เช่น	ผึ้ง	ต่อ	จี้กุ่ง	คนที่มีกินคือคนที่ขยันเข้าไปหากิน	บางคนไม่มี

ไร่นาแต่ก็อยู่ได้เพราะมีป่าเป็นแหล่งอาหารนานาชนิดและแหล่งหาเงินให้กับ

ครอบครัว”

การใช้ประโยชน์ร่วมกันมาอย่างแบ่งปันและผูกพันกับป่ามาแต่อดีต	

ทำาใหท้กุคนตา่งมคีวามรูส้กึเปน็เจา้ของรว่มกนั	หลายคนเกดิมากพ็บปา่ผนืใหญ่

ผืนนี้แล้ว	 พ่อแม่พาเข้าไปหากินกับป่าแต่เด็ก	 เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่า	

จากรุ่นสู่รุ่นหลายช่วงอายุแล้ว	 ถ้าไม่มีป่าในช่วงที่ผ่านๆ	 มาหลายชีวิต	

หลายครอบครัวคงต้องลำาบากมากกว่านี้	 ป่าเป็นมากกว่าต้นไม้	 แต่ป่า	

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานทำาให้สร้างสมเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับป่า

ในดา้นตา่งๆ	เชน่	การแบง่ระบบนเิวศตามระบบความรูพ้ืน้บา้นทีแ่บง่ออกเปน็	

8	 ระบบ	คือ	 1.	 ฮ่อง	 2.	ห้วย	 3.	 ดอน	4.	 วัง	 5.	ญ่าน	 6.	หาดทราย	หรือ	

ดอนทราย	7.	หนอง	และ	8.	บวก	(สายัณน์	ข้ามหนึ่ง	และคณะ,	2560)	มีการ

ใช้เครื่องมือหาปลา	 27	 ชนิด	 เช่น	 ไซมะหลอด	 ไซบั้ง	 แซะ	 แน่งลาก	 ฯลฯ		

ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เข้าใจถึงปลาและสัตว์น้ำาแต่ละชนิดที่มีอยู่

มากมายทั้งเรื่องแหล่งที่อยู่ของปลา	 นิสัย	 การกินอาหาร	 และต้องมีความรู้	
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เรื่องระบบนิเวศที่อยู่อาศัยของปลาที่ไม่เหมือนกันและเปลี่ยนแปลงไปตาม

ฤดกูาล	จากการศกึษาทางวชิาการ	(เดชรตั	สขุกำาเนดิ,	2560)	พบวา่ปา่บญุเรอืง

มีคุณค่าต่อชุมชนและสังคมคิดเป็นมูลค่าถึง	 125	ล้านบาท/ปี	 โดยเป็นการใช้

ประโยชน์ทางตรงของชาวบ้าน	 5	 หมู่บ้าน	 14	 ล้านบาท/ปี	 จากการเก็บหา	

ของป่า	 27	 รายการ	 เช่น	 รังต่อ	 หน่อไผ่	 ปลาตะเพียน	 และผลประโยชน์	

ทางอ้อม	 111	 ล้านบาท/ปี	 จากการกักเก็บคาร์บอนเกือบ	 2	 แสนตัน/ปี		

การเป็นแหล่งกักเก็บน้ำามากกว่า	2	ล้านลูกบาศก์เมตร	การเป็นแหล่งอนุบาล

สัตว์น้ำา	และการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

แม่ญิงและป้อจ�ยกับป่�บุญเรือง
ความสัมพันธ์กับป่าและการเข้าไปใช้ประโยชน์ของป้อจายและแม่ญิง	

มคีวามแตกตา่งกนัทัง้ดา้นการไปเกบ็หาและการนำาไปใชป้ระโยชน	์ดา้นการไป

เก็บหา	 จากที่ป่าอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านและไม่ได้เป็นป่าลึก	 ป้อจายและแม่ญิง

จงึเขา้ไปเกบ็หาใชป้ระโยชนจ์ากปา่พอๆ	กนัเมือ่เทยีบในเชงิปรมิาณ	แตต่า่งกนั

ทีช่นดิของทรพัยากร	วธิกีาร	และสถานทีก่ารเกบ็หา	ผูช้ายเปน็กลุม่หลกัทีเ่ขา้ไป

หาปลา	 ของป่า	 และไม้ใช้สอยเพราะคล่องตัวกว่า	 ส่วนผู้หญิงจะเก็บหาผัก	

และแมลง	 ในการหาปลาแม่ญิงจะใช้เครื่องมือง่ายๆ	 ในพื้นที่ที่ไม่อันตราย		

อย่างการใช้สวิง	 เบ็ด	และจ๋ำา	ตามริมฝั่งหรือหนองน้ำา	ส่วนป้อจายจะหาด้วย	

วิธีการที่ยากและเสี่ยงมากกว่า	 เช่น	 การใส่มอง	 การหว่านแหที่ต้องออกแรง		

ลงน้ำาลึก	 พายเรือออกไปกลางน้ำาที่ลึกและไหลเชี่ยว	 ใช้เวลานาน	 ในการหา	

ของป่าหลายอย่างที่อันตราย	เช่น	ผึ้ง	ต่อ	ผู้ชายก็จะเป็นหลักเช่นกัน	แต่แม่ญิง	

ก็จะตามไปช่วยสามีหาด้วย
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ก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�ของแม่ญิงในรอบ 1 ปี

ฤดู (ช่วงเดือน) ตัวอย่างอาหารจากป่าชุ่มน้ำา

ร้อน	(ก.พ.-มิ.ย.) หาปลา	ผักม่วนหมู	บัว	ผักชุมแสง	ไข่มดแดง	มดฮี่

ฝน	(ก.ค.-ต.ค.) หาปลา	หนอนรถด่วน	ต่อ	แมงดา	กบ	เขียด	ขี้เหล็ก	

ตำาลึง	 มะระขี้นก	 นกนา	 เห็ดฮ้า	 เห็ดมัน	 เห็ดลุง		

เห็ดคันจ้อง	กุ้ง

หนาว	(พ.ย.-ม.ค.) หาปลา	 ผักขี้ เสียด	 ผักกาบปี 	 ผักบุ้ ง 	 ผักแว่น		

ดอกงิ้ว	กุ้ง

ในด้าน	 การใช้ประโยชน์	 หลังจากเก็บหามาได้ส่วนมากจะเป็นหน้าที่

แมญ่งิทัง้การทำาอาหาร	เอาไปขาย	หรอืแบง่ปนัใหเ้พือ่นบา้น	“แม”่	เปน็บทบาท

ความสำาคัญของแม่ญิงซ่ึงความเป็นแม่ท่ีเก่ียวข้องกับป่าก็มีหลายอย่าง	อย่างแรก

คือการเป็น	 “แม่ค้า”	 ผู้ชายน้อยคนที่จะนำาสิ่งที่หามาได้ไปขายเอง	 ส่วนมาก

ภรรยาจะเป็นผู้เอาไปขาย	ขายกุ้งขายปลาขายผักบ้าง	อาหารจากป่าจึงเก่ียวข้อง

กับรายได้ของครอบครัวด้วย

“แม่ครัว”	 เป็นภารกิจสำาคัญอีกอย่างต่อปากท้องและสุขภาพของ	

สมาชิกที่ต้องอาศัยคุณสมบัติของความเป็นแม่ญิงหลายอย่าง	ได้แก่	ก)	ความ

ละเอียดอ่อนเพราะอาหารมีวัตถุดิบ	 เครื่องปรุง	 และเคล็ดลับหลายอย่าง		

ข)	 ทักษะในการทำาอาหารให้อร่อยถูกปากทุกคนทั้งลูกและสามีรวมทั้งญาติๆ	

ค)	 ความใจเย็นที่ต้องอดทนเพราะการทำาอาหารใช้เวลา	 บางอย่างต้องหมัก	

ต้องแช่ต้องดอง	ง)	ความรู้ต่างๆ	เช่น	เกี่ยวกับวัตถุดิบพืชผักและส่วนประกอบ

แต่ละชนิด	 เคล็ดลับของวัตถุดิบแต่ละอย่างที่บางอย่างเป็นความรู้สืบทอด	

มารุ่นต่อรุ่น	 บางอย่างเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตระกูล	 จ)	 ศิลปะ	 เพราะ	

ต้องคิดออกแบบวางแผนเมนูอาหารในแต่ละวันว่าจะทำาอะไร	 ผัวชอบอะไร		

ลูกไม่กินอะไร	นอกจากทำาอาหารแล้วก็ต้องถนอมอาหารด้วย	ผู้หญิงบ้านบุญเรือง
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มีความรู้เรื่องการถนอมอาหารหลายอย่าง	 เช่น	 การทำาหน่อไม้ดอง	 การทำา	

หน่อโอ่	 ทำาปลาร้า	 ทำาปลาส้ม	 ทำาปลาแห้ง	 และการทำาปลาย่าง	 ความรู้เรื่อง	

การถนอมอาหารก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นผ่านแม่ญิง

บทบ�ทหญิงช�ยต่อก�รปกป้องป่�ของชุมชน
ปัญหาป่าบุญเรืองเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายจะยึดเอาผืนป่า

ของชาวบ้านไปทำาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมประเภท

ต่างๆ	 เพื่อหวังเพียงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้จากการค้าขายกับ	

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนผ่านถนนขนาด	 6	 เลนที่ผ่านบ้านบุญเรืองไปยัง

สะพานข้ามแม่น้ำาโขงที่อำาเภอเชียงของ	และต่อไปยังถนน	R3A	ที่ตัดผ่านลาว

ไปยงัประเทศจนี	โดยหนว่ยราชการทีเ่กีย่วขอ้งหลงัจากไดร้บัคำาสัง่มากท็ำาเรือ่ง

ไปทางรัฐบาลว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าเสื่อมโทรม	 เป็นเพียงพื้นที่สาธารณะ	 ใช้เป็น	

ที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน	ซึ่งต่างไปจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง

ชาวบ้านเมื่อทราบข่าวก็ได้รวมตัวกันเพื่อปกป้องป่าเพราะไม่เห็นด้วย	

ที่จะให้นิคมอุตสาหกรรมเข้ามาในชุมชนเพราะกลัวผลกระทบที่จะมีต่อชุมชน	

และที่สำาคัญคือการสูญเสียป่าที่ชุมชนรักและหวงแหน	 “เราไม่ได้คัดค้าน	

การพัฒนา	แต่เราแค่ต้องการจะปกป้องผืนป่าเพื่อไม่ให้ผืนป่าเปลี่ยนแปลงไป

เป็นอย่างอื่น	 เราปกป้องป่าเราไว้เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นป่านี้สืบไป”	ชาวบ้าน

จึงมีการขึ้นป้ายประท้วงและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือกัน	 รวมทั้ง	

ส่งข่าวไปยังพี่น้องลูกหลานที่อยู่ทั้งใกล้และไกล	คนบุญเรืองซึ่งมีความเข้มแข็ง

สามัคคีและผูกพันกับบ้านเกิดแม้จะอยู่ต่างถิ่นถึงกรุงเทพฯ	 หรือแม้แต่	

ต่างประเทศ	 เมื่อทราบข่าวก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ	 แม้จะมาร่วมไม่ได้	

ก็ระดมเงินส่งมาหรือหาทางเผยแพร่ข้อมูลช่วยกัน

จากนั้นการต่อสู้ของชาวบ้านก็มีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ	 มีการตั้ง		

“กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง”	 ขึ้นโดยมีกรรมการกลุ่มฯ	 เป็นแกนหลักในการ

เคลื่อนไหว	 จากนั้นก็มีกลุ่มและองค์กรต่างๆ	 เข้ามาร่วมสนับสนุน	 เช่น		
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กลุ่มรักษ์เชียงของ	 สภาประชาชนลุ่มน้ำาอิง	 ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์

แม่น้ำาอิง	 เป็นต้น	 ซึ่งในการปกป้องป่าชาวบ้านได้ประชุมวางแผนร่วมกัน	

เพื่อทำากิจกรรม	 เช่น	 การหาข้อมูล	 ทำาป้ายและทำาเสื้อรณรงค์	 การรณรงค์	

ผ่านสื่อต่างๆ	 ยื่นหนังสือ	 ทำาวิจัย	 บวชป่า	 สืบชะตาแม่น้ำา	 การประชุมและ	

พูดคุยทำาความเข้าใจในชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียง	 ทำาของที่ระลึกขายเพื่อ

ระดมทุนปกป้องป่า	ปลูกป่าเสริม	ทำาเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา	ส่งตัวแทนชาวบ้าน

ก็เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาต่างๆ	 ยื่นหนังสือเรียกร้องและชี้แจงข้อเท็จจริง	

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการเรียกร้องให้มาชี้แจงข้อมูลต่างๆ

ในเรื่องบทบาทชายหญิงกับการปกป้องและฟื้นฟูป่านั้นจะขาดฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งไม่ได้	 มีการทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง	 ในการทำากิจกรรมแต่ละครั้ง

จะมีการประชุมหารือร่วมกันของทุกฝ่ายและแบ่งหน้าที่กันตามความถนัด		

โดยมากแลว้ผูช้ายจะเปน็ผูน้ำา	แตผู่ห้ญงิกม็บีทบาทไมแ่พก้นัเพราะมผีูน้ำาหญงิ

และกลุ่มแม่ญิงที่เข้มแข็ง	 งานหนักจะเป็นผู้ชาย	 กลุ่มแม่บ้านจะทำาหน้าที่	

ในการทำาอาหาร	 เสิร์ฟอาหาร	 และช่วยดูแลงานที่มีรายละเอียดซึ่งผู้หญิง	

จะถนัดกว่า

ในบ้านบุญเรืองมีกลุ่มทางสังคมอยู่หลายกลุ่ม	 ทั้งที่เป็นทางการและ	

ไม่เป็นทางการ	 อย่างกลุ่มผู้สูงอายุ	 และกลุ่มแม่บ้านซึ่งมีความเข้มแข็งและ	

มีสมาชิกอยู่จำานวนมาก	 ซึ่งต่อมารวมกันเป็น	 “กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง”	 ขึ้นเพื่อ

วตัถปุระสงคใ์นการปกปอ้งปา่	โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากเครอืขา่ยแมญ่งิพะเยา

ทีม่าศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นในหมูบ่า้นตามโครงการสง่เสรมิบทบาทผูห้ญงิ

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำาอิงของสถาบันชุมชนลุ่มน้ำาโขง	 นอกจากนี้

แลว้ยงัเกดิจากการทีไ่ดร้บังบประมาณเบือ้งตน้ในการสนบัสนนุการทำากจิกรรม

ของผู้หญิงในหมู่บ้าน	 ซึ่งได้นำางบประมาณที่ได้มาทำาเป็นของที่ระลึกขาย	

เพื่อระดมทุนในการรักษาป่าของกลุ่มแม่บ้านและต่อยอดมาเป็นกลุ่มแม่ญิงฯ	

ดงักลา่ว	ปจัจบุนักลุม่แมญ่งิฯ	มสีมาชกิอยูร่อ้ยกวา่คน	และมกีรรมการกลุม่อยู่	

15	คน	ได้แก่	1)	นางเนียม	จันทะเรือง	ประธาน	2)	นางกรรณิการ์	จินะสาม	
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รองประธาน	 3)	 นางพิมพรรณ	 วงศ์ไชยา	 4)	 นางจันทร์แรม	 เรืองวิลัย		

5)	นางลำาไย	จีนน้ำาใส	6)	นางนงนุช	กันทา	7)	นางสาย	กาวิจา	8)	นางอำาไพ	

อริยะพรรณ์	9)	นางเกษรา	อินเรือง	10)	นางดวงจิต	ติ๊บแก้ว	11)	นางอัมรา		

มโนใจ	12)	นางวันเพ็ญ	ริยะอุด	13)	นางคำาแปง	น้อยเศษ	14)	นางสม	พึ่งพวก	

และ	15)	นางปราณี	การะพิน

การต่อสู้อย่างเข้มแข็งของชุมชนทั้งชายและหญิงประกอบกับมีผืนป่า	

ที่อุดมสมบูรณ์ทำาให้เป็นตัวอย่างที่สำาคัญในการศึกษาดูงาน	 ปัจจุบันจึงมีคน	

มาดูงานในด้านต่างๆ	 อยู่ตลอด	 ทั้งจากในและต่างประเทศ	 ทั้งกลุ่มนักเรียน	

นักศึกษา	นักวิชาการ	ส่วนราชการ	ชาวบ้าน	และองค์กรพัฒนาเอกชน

ป่าชุมชนแม่ร่องขุย
กับ “ป้อจาย” และ “แม่ญิง”

ป่�แม่ร่องขุย
ป่าแม่ร่องขุย	หรือ	“ป่าผักหนอง”	เป็นป่าชุมชนขนาด	1,500	ไร่	ตั้งอยู่

ในเขต	4	ตำาบลของ	อำาเภอดอกคำาใต้	จังหวัดพะเยา	คือ	ตำาบลจำาปาหวาย	คือ

เวียง	แม่กา	และบ้านปิน	ป่าแห่งนี้มีความสำาคัญเป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้าน

โดยรอบได้เข้าไปหาอยู่หากิน	 ทั้งพืชผัก	 ผลไม้ป่า	 ปลา	 แมลง	 กบเขียด	 และ	

สัตว์ป่า	 รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำาสำาคัญ	 สมุนไพร	 และไม้ใช้สอยของชุมชน		

จึงกล่าวได้ว่าป่าเป็นสวัสดิการทางธรรมชาติของชุมชน

จากการทำา	 “วิจัยจาวบ้าน”	 ในเรื่อง	 “พืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่า

แม่ร่องขุย”	ที่ร่วมกันโดยเครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย	 เครือข่ายแม่ญิงพะเยา	

และสมาคมสถาบนัชมุชนลุม่น้ำาโขง	พบวา่มพีชือาหารและพชืสมนุไพรรวมแลว้	

120	ชนิด	โดยแบ่งเป็นพืชอาหาร	42	ชนิด	พืชสมุนไพร	35	ชนิด	และพืชที่เป็น

ทั้งอาหารและสมุนไพร	43	ชนิด
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ได้แก่	 1)	 หน่อไม้ไผ่บง	 2)	 หน่อไผ่ตง	 3)	 หน่อไผ่ซาง	 4)	 หน่อไร่		

5)	หน่อไผ่ป่า	6)	หญ้าดอกปุ	๊ (อี่แก้วอี่คำา)	7)	ป๋งเป้ง	8)	ผักแซ่ว	9)	ผักก้อแก้		

10)	ต้นดอกแคหางก้าง	11)	หญ้าเหลมนกใส้	12)	ผักตุ๊ด	13)	ต้นแดง	14)	ดอก

กา้น	15)	มะเดือ่ปอ่ง	16)	ผกัหมปา้ว	17)	ผกัหมหนาม	18)	ผกัแหน	19)	มะแฟน	

20)	เตา	 (สาหร่ายน้ำาจืด)	21)	ส้มเสี้ยน	22)	มะเม่า	23)	เห็ดดำา	24)	เห็ดแดง		

25)	เห็ดด่าน	(เห็ดหล่ม)	26)	เห็ดไข่เหลือง	27)	เห็ดขลำาหมา	28)	เห็ดน้ำาแป้ง	

29)	เห็ดน้ำาเผิ่ง	30)	เห็ดน้ำามิ่ม	31)	เห็ดซ่าห่าง	32)	เห็ดข้าวตอก	33)	เห็ดหอม	

34)	เห็ดโคน	35)	เห็ดไฟ	36)	เห็ดลม	37)	เห็ดหูหนู	38)	เห็ดแก้น	39)	เห็ดขอนขาว	

40)	เห็ดบง	41)	เห็ดตุ่งข้า	42)	เห็ดซาง	43)	กล้วยป่า	44)	ผักปู่ย่า	45)	มะฮอย	

(หมากอีฮี/มะระขี้นก)	 46)	 ผักหนอง	 (กระถิน)	 47)	 ผักแคบป่า	 (ม่าหำาหมอย/

ตำาลึงเครือ)	 	 48)	 ส้มเสี้ยว	 49)	 ส้มป่อย	 50)	 ผักสลิด	 51)	 ผัดเผ็ดป่า		

52)	 หญ้ากอนหมา	 (หญ้าตดหมา)	 53)	 ม้วนหมู	 54)	 ต้นตึ่ง	 55)	 มะเม่าสาย		

56)	ผักกุ่มน้ำา	57)	โสน	58)	ข่า	59)	ผักหละ	(ชะอม)	60)	พริกข้ีหนู	61)	มะกรูดป่า	

62)	มะขามเปรี้ยว	63)	มะดูก	64)	มันเลือด	65)	มะปิน	(มะตูม)	66)	ดอกอาว	

67)	 ก๋อย	 (กลอย)	 68)	 สะแล	 69)	 ต้นก้านตีนฮุ้ง	 70)	 ผักขม	 71)	 มะหลอด		

72)	มะเขือพวง	(มะแคว้ง)	73)	ผักหวานป่า	74)	ผักจีจ้อ	75)	ตระบก	(มะมื่น)	

76)	ผัดกาดนา	77)	มะเคาะ	มะโชค	78)	มะเกลือ	79)	ขิงแมงดา	80)	มะตันขอ	

81)	ต้นข่อย	82)	ลำาไยขี้กา	 (ลำาไยป่า)	83)	มะแขว่น	84)	ขี้เหล็ก	85)	มะแว้ง		

86)	 เครือหนำาแหน่	 (รางจืด)	 87)	 หญ้าเมืองวาย	 (สาบเสือ)	 88)	 ปอบิด		

89)	ต้นเป้า	90)	กาสะลอง	91)	มะเหนียง	(หมามุ่ย)	92)	หนามจี้	93)	มะแหน	

94)	โด่ไม่รู้ล้ม	95)	ต้นข๋าง	96)	รางแดง	97)	ฟ้าทะลายโจร	98)	พลังช้างสาร		

99)	หญ้าขัด	100)	หญ้ารีแพร	101)	หญ้าโคยงู	102)	เครือเจน	103)	ต้นหมีเหม็น	

104)	 ต้นตี๋นตั่ง	 105)	 กวาวเครือขาว	 106)	 ฮ้อสะปาย	 (พาย)	 ควาย		

107)	หญ้างวงจ้าง	(ช้าง)	108)	ยาแก้ต้นเดียว	109)	มะหำาหอก	(ต้นหำากระรอก)	

110)	 ต้นตีนเป็ด	 111)	 หมากขาวแป้ง	 112)	 ไมยราบ	 113)	 ต้นหนาม		
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114)	 หญ้าแป้วให้	 115)	 ลมแล้ง	 (ต้นคูน)	 116)	 หญ้าก่องข้าว	 117)	 หญ้า	

แผ่นดินเย็น	118)	เครือก๋องแกบ	119)	มะแตก	120)	ไม้เส้า

คว�มสัมพันธ์ของแม่ญิงป้อจ�ยกับป่�แม่ร่องขุย
ในการศึกษาเรื่อง	 “บทบาทหญิงชายกับป่าแม่ร่องขุย”	 ในกรณี		

“พชือาหารและพชืสมนุไพรในปา่แมร่อ่งขยุ”	พบวา่หญงิและชายมคีวามสมัพนัธ์

และบทบาทแตกต่างกัน	ทั้งในด้านการเก็บหา	รายได้จากพืช	การใช้สมุนไพร	

ด้านอาหาร	 ด้านวัฒนธรรม	 และการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า	 โดยแม่ญิงจะมีความ

สัมพันธ์กับป่าในด้านอาหารมากที่สุด	 นอกจากเรื่องน้ำาแล้วพืชผักจากป่า	

เป็นสิ่งสำาคัญอีกอย่างที่เป็นสายเชื่อมครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นเข้ากับป่า

โดยตรง	 และเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	 เนื่องจากเมนูอาหารหลักของ	

ครัวเรือนที่กินกันประจำาวันในวัฒนธรรมภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีผักเป็น	

ส่วนประกอบหลักซึ่งเป็นเมนูที่ผู้หญิงเป็นคนทำา

ในด้านการเก็บหา	ในบริเวณป่าที่ไม่ลึกหรือรอบๆ	ป่าทั้งหญิงและชาย

ไปหาพอๆ	กัน	ซึ่งทั้งหญิงและชายก็ต้องมีความรู้หลายอย่างที่เกี่ยวข้อง	เช่น	

ระบบนิเวศและฤดูที่พืชนั้นชอบขึ้น	 รวมทั้งวิธีการเก็บ	 ส่วนในพื้นที่ป่าลึก	

มักจะเป็นผู้ชายเพราะต้องเดินเท้าไกล	 เหนื่อย	 ใช้เวลาเยอะ	 และอันตราย		

จงึไมเ่หมาะกบัผูห้ญงิ	รวมทัง้ผูห้ญงิไมม่เีวลาเยอะ	เพราะมภีาระเรือ่งการดแูล

งานบ้านและเลี้ยงดูลูกหลาน	 ดังนั้นพืชบางชนิดที่มีเฉพาะในป่าลึกผู้ชาย	

จึงมีความรู้และบทบาทในการเก็บหามากกว่า

ในด้านรายได้จากพืช	พบว่าคนที่เอาไปขายทั้งหมดเป็นผู้หญิง	 ในด้าน

สมนุไพร	พบวา่ผูท้ีม่คีวามรูใ้นการเกบ็หาและใชป้ระโยชนเ์กอืบทัง้หมดเปน็ชาย

ในด้านอาหาร	 ในวัฒนธรรมทางเหนือพบว่าหญิงชายจะมีหน้าที่และ

ความถนัดต่างกัน	 ผู้ชายมักจะทำาอาหารที่มีเนื้อเป็นส่วนประกอบหลัก	 เช่น		

ลาบ	ส้า	อ่อม	หลู้	เพราะต้องหั่นต้องแล	่ใช้แรงและใช้ฝีมือในการปรุงรส	เช่น		
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การทำาพริกลาบ	 แต่อาหารประเภทนี้จะไม่ได้เป็นอาหารหลักหรือกินประจำา	

ในครัวเรือน	 ส่วนผู้หญิงจะมีหน้าที่ทำาอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลักซึ่ง	

ถือเป็นประมาณร้อยละ	 70	 ของอาหารประจำาวันในครัวเรือน	 เช่น	 แกงแค		

แกงเมืองต่างๆ	ยำาผัก	 ส้าผัก	 คั่ว	 ผัด	 ผักลวกจิ้มน้ำาพริก	 รวมไปถึงผลไม้และ	

ของว่างจากป่า	เช่น	มะแฟน	กลอย	ซึ่งผักจำานวนมากที่นำามาทำาอาหารก็หาได้

จากป่า	 จึงกล่าวได้ว่าผู้หญิงเป็นผู้เชื่อมป่าเข้ากับครอบครัวผ่านห้องครัวที่	

ผู้หญิงทำางาน

อาหารยังเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างป่ากับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกในครัวเรือนผ่านทางผู้หญิงด้วย	 เพราะผักมีคุณค่าต่อสุขภาพ	 ทั้งเป็น

อาหารปลอดสารพิษ	มีคุณค่าทางโภชนาการ	และสรรพคุณทางยา	การได้กิน

อาหารสดใหมร่สชาตดิทีกุวนัทำาใหเ้จรญิอาหารและมคีวามสขุ	ยงัผลตอ่สขุภาพ

ที่ดีของครอบครัว	 นอกจากนี้อาหารจากพืชผักป่ายังเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

เศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือนและชุมชน	 เมื่อเกิดการขาดแคลนอาหาร	

จากป่ารายจ่ายครัวเรือนก็เพิ่มขึ้น	 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	

ในครอบครัว	เกิดปัญหาครอบครัวและสังคมในชุมชนตามมา

ในด้านวัฒนธรรม	ถือว่าอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบอย่างแกงเมือง

ต่างๆ	เช่น	แกงแค	เป็นวัฒนธรรมสำาคัญของคนเมือง	ผู้หญิงจึงเป็นคนรักษา

วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอยู่กับป่า	 เป็นผู้รักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับ	

พืชผักจากป่าอันมีคุณค่ารวมไปถึงเคล็ดลับต่างๆ	 ในการปรุงอาหารที่นับวัน	

จะสูญหายไป

บทบ�ทก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูป�่แม่ร่องขุย
เดมิปา่แหง่นีม้คีวามอดุมสมบรูณเ์ปน็ผนืใหญต่อ่กบัผนืปา่อืน่	มสีตัวป์า่

นานาชนิด	 เป็นต้นกำาเนิดแหล่งน้ำาที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงคนในชุมชนและ

เมืองพะเยาทั้งด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค	 ชาวบ้านทุกเพศวัยทั้งหญิง

ชายไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนน์านปัการ	หลายคนมคีวามสขุแมเ้พยีงไดเ้ขา้ไปเทีย่ว
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ไปนอนป่า	แต่หลังจากมีนายทุนเข้ามาสัมปทานตัดไม้ออกเมื่อปี	2527	เพื่อใช้

พื้นที่ปลูกต้นกระถินขาย	 โดยหลอกให้ชาวบ้านเซ็นเอกสารเพื่อนำาไปยื่นขอ

อนุญาตกับทางจังหวัด	 ป่าผืนใหญ่ก็เสื่อมสภาพลงอย่างมาก	 หลังจากที่

สัมปทานหมดอายุลงในปี	2541	นายทุนก็ยังครอบครองใช้ประโยชน์จากป่านี้

ต่อมาอีก	10	ปีเพราะชาวบ้านไม่มีใครรู้ว่าการสัมปทานได้หมดอายุลงไปแล้ว

ในปี	 2551	 หลังจากที่ชาวบ้านรู้ว่าป่าได้หมดอายุลงไป	 10	 แล้ว		

ด้วยความหวงแหนผูกพันและการเห็นความสำาคัญของป่า	 ชาวบ้านจึงได้	

ร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาป่ากลับมา	 โดยสิ่งแรกที่ต้องทำาก็คือการรวบรวมหลักฐาน

และยื่นเรื่องฟ้องนายทุนต่อศาล	 ซึ่งก็เป็นไปอย่างยากลำาบากและเสี่ยงต่อ	

ความปลอดภัยเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือและ	

ชว่ยเหลอืเทา่ไหร	่อกีทัง้นายทนุเปน็คนใหญโ่ตในพะเยาและมคีนคอยหนนุหลงั	

หลังจากนั้นชาวบ้านได้เขียนธรรมนูญป่าชุมชนแม่ร่องขุยขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง

และสัญญาประชาคมร่วมกันในการรักษาป่า	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

พื้นที่	1,500	ไร่ให้เป็นป่าชุมชน

หลังจากท่ีได้ป่าคืนมาแล้วก็มีการกันเขตป่าให้ชัดเจนและฟ้ืนฟูป่า	ภายใต้

การจัดการร่วมกันของทั้ง	 4	 ตำาบลในรูปของ	 “เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย”		

ซึง่บรหิารโดยกรรมการเครอืขา่ยฯ	มนีายอทุยั	วริตันเ์กษม	นายกอบต.คอืเวยีง	

เป็นประธานกรรมการ	และกำานันบันลือ	เรืองสอน	เป็นรองประธาน

บทบาทในการปกปอ้งและฟืน้ฟปูา่ของชายและหญงิมคีวามแตกตา่งกนั	

โดยสัดส่วนในกรรมการป่าฯ	จะเป็นผู้ชาย	70%	ผู้หญิง	30%	ตามสภาพทั่วไป

ของการเมืองในท้องถิ่นที่จะมีผู้ชายมากกว่า	แต่ในการประชุมต่างๆ	เสียงของ

ผู้หญิงจะหนักแน่นและมีคุณภาพ	 ผู้นำาที่ออกหน้าปกป้องจะเป็นผู้ชาย		

ส่วนผู้หญิงจะทำาหน้าที่ในด้านที่มีความละเอียด	 เช่น	 การทำางานด้านเอกสาร	

ประสานงาน	 เตรียมงาน	 เป็นต้น	 อย่างเช่นกรณีของขรินทร์ทิพย์	 ขุนกิจ		

เลขาสภาอบต.ตำาบลคือเวียง	 ซึ่งทำาหน้าที่เป็นเลขาของเครือข่ายป่าชุมชน	

ปา่แมร่อ่งขยุ	ทำาหนา้ทีใ่นการประสานความรว่มมอืระหวา่งภาครฐักบัชาวบา้น	
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ผู้หญิงอีกคนที่มีบทบาทสำาคัญคือครูมุกดา	อินต๊ะสาร	ที่มีบทบาทมาตั้งแต่ต้น

ในการช่วยประสานงานกับผู้ว่าราชการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งมี	

ผลสำาคญัในการไดป้า่คนืมา	นอกจากนีแ้ลว้ยงัมผีูห้ญงิคนอืน่ๆ	ในชมุชนเขา้มา

มีบทบาทสำาคัญด้วย	 เช่น	 สายรุ้ง	 วิยะนัน	 ที่เป็นตัวแทนจากตำาบลบ้านปิน	

และคณะทำางานร่วมของทางจังหวัด	 หรือ	 วัชราภรณ์	 อินต๊ะวงศ์	 ที่เข้ามา	

มีส่วนร่วมทั้งในฐานะชาวบ้านตำาบลคือเวียงและสมาชิกกลุ่มแม่ญิงพะเยา

นักวิชาการ
ลูกแม่น�า้อิง

ดร.สหัทยา	 วิเศษ	 หรือที่เรียกกันติดปากว่า	 “ด๊อกเตอร์กุ้ง”	 ปัจจุบัน	

เป็นอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

วทิยาเขตพะเยา	เปน็ลกูน้ำาองิโดยกำาเนดิ	สมยัเดก็อาศยัอยูใ่นบา้นพกัในสถานี

ประมงพะเยาริมน้ำาอิงเนื่องจากพ่อและแม่รับราชการที่นั่น	 จึงทำาให้ชีวิต	

ในวัยเด็กผูกพันอยู่กับน้ำาอิงทั้งฝึกว่ายน้ำา	 การได้รู้จักปลาชนิดต่างๆ	 ที่ว่าย	

ขึ้นลงผ่านประตูระบายน้ำากว๊านพะเยา	 ทำาให้ได้เข้าใจเรื่องราวของกว๊านและ

แม่น้ำาอิง	จึงเป็นพื้นฐานของการรักและเข้าใจในธรรมชาติโดยเฉพาะสายน้ำา

นอกจากชวีติในวยัเดก็ทีผ่กูพนักบัลำาน้ำาองิแลว้	อกีแรงบนัดาลใจในการ

อนุรักษ์คือการได้ทำาวิทยานิพนธ์ของปริญญาโทในหัวข้อเกี่ยวข้องกับ	

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตโิดยชมุชน	โดยทำาในหวัขอ้	“ภมูปิญัญาชาวบา้น

ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำากว๊านพะเยา:	 กรณีศึกษากลุ่มฮักป่าศรีถ้อย	

อำาเภอแม่ใจ	 จังหวัดพะเยา”	 ทำาให้ได้ความรู้แง่คิดและประสบการณ์โดยตรง	

จากการเก็บข้อมูลในเรื่องสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำาอิงและความสำาคัญของชุมชน	

ท้องถิ่นในการอนุรักษ์
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หลังจากจบการศึกษาปริญญาโทด้านพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	์ไดท้ำางานในสำานกังานสภาผูแ้ทนราษฎรและงานวจิยัอยูร่ะยะหนึง่	

จากนั้นได้กลับมาทำางานที่บ้านเกิดกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาที่ทำางาน	

ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน	 เช่น	 ป่าชุมชน	 เขตอนุรักษ์

พันธุ์ปลา	 บทบาทหญิงชายในการอนุรักษ์	 รวมถึงการรณรงค์เชิงนโยบาย		

ช่วงที่ทำางานกับมูลนิธิฯ	 ได้ใช้ความรู้และความถนัดด้านวิชาการมาสานต่อ	

งานอนุรักษ์ในลุ่มน้ำาอิงโดยรับผิดชอบงานด้านข้อมูลและการวิจัย	 ซึ่งมีส่วน	

ช่วยให้งานของมูลนิธิฯ	 ให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้นจากแต่เดิมที่จะเป็นแค่	

การลงพื้นที่ทำากิจกรรมร่วมกับชุมชน	 งานที่ได้รับผิดชอบในช่วงนั้นเช่น		

งานข้อมูลเพื่อการคัดค้านโครงการผันน้ำา	กก	อิง	น่าน

นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ดร.สหัทยายังมีความสนใจเป็นพิเศษ	

ในประเด็นเรื่องผู้หญิง	โดยเฉพาะในช่วงที่สังคมพูดถึง	“สาวดอกคำาใต้”	ในแง่

มุมลบ	 เรื่องผู้หญิงขายบริการหรือการขายลูกสาวเพื่อหาเงินใช้หนี	้ นอกจาก

การทำางานเรื่องผู้หญิงในประเด็นดังกล่าวแล้ว	 ในช่วงที่ทำางานกับมูลนิธิฯ		

ยังได้ทำางานเรื่องผู้หญิงในด้านการอนุรักษ์	 และบทบาทผู้นำาสตรี	 ซึ่งได้มีการ

ศึกษาข้อมูลต่างๆ	 และทำางานร่วมกับกลุ่มแม่หญิงในจังหวัด	 ซึ่งได้พัฒนา	

มาเป็น	 “เครือข่ายแม่ญิงพะเยา”	 ซึ่งมีบทบาทสำาคัญมาถึงปัจจุบันทั้งเรื่อง	

สทิธขิองผูห้ญงิ	บทบาทการเปน็ผูน้ำา	ความรนุแรงในครอบครวั	และการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม

หลงัจากทีจ่บปรญิญาเอกดา้นสงัคมศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง	

ไดม้าทำางานเปน็อาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัทีบ่า้นเกดิ	ปจัจบุนัมผีลงานดา้น

วิชาการอยู่มากมายทั้งงานวิจัยกว่า	32	เรื่อง	เช่น	“ภูมิปัญญาการพัฒนาและ

การใช้ประโยชน์จากหนองเล็งทราย”	 “วิถีชีวิตและสถานภาพชาวประมง	

กว๊านพะเยา”	 “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกว๊านพะเยา”	 “ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรตนเองของตำาบลสันมะค่า”	 ฯลฯ	นอกจากนี้
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ยังมีผลงานที่เป็นสิ่งตีพิมพ์อีก	 18	 ชิ้น	 เช่น	 “จัดการลุ่มน้ำาโดยชุมชน”		

“ลุ่มน้ำาอิง”	 “คนหาปลา:	 ชีวิตบนผืนน้ำากว๊านพะเยา”	 “หนองเล็งทราย:		

ความล่มสลายใต้เงาการพัฒนา”	 “ป่าขุนต๊ำา:	 แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

ลุ่มน้ำาแม่ต๊ำา”	 “ทุนทางสังคมจังหวัดพะเยา”	 “ปฏิทินฤดูกาลคนลุ่มน้ำาอิง”		

“สุรานาร	ีกับการจัดการตนเองของชุมชนในจังหวัดพะเยา”	ฯลฯ

นอกจากตอ้งทำางานหนกัดา้นการสอน	การวจิยั	และงานบรหิารในฐานะ

อาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว	 ดร.สหัทยายังทุ่มเททำางานให้กับองค์กรต่างๆ		

อีกกว่า	 15	 องค์กร	 ทั้งงานด้านผู้หญิง	 การพัฒนาชุมชน	 และการอนุรักษ์	

ในลุ่มน้ำาอิง	 เช่น	 เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายแม่หญิงพะเยา	 ที่ปรึกษาเครือข่าย

อนุรักษ์และพัฒนาต้นน้ำากว๊านพะเยา	 กรรมการสมาคมแม่น้ำาเพื่อชีวิต	

กรรมการสถาบันปวงผญาพยาว	ฯลฯ

ข้าราชการหญิง

นักอนุรักษแ์ละพัฒนา 

ปลดัโสภา	วงศใ์หญ	่รบัราชการเปน็ปลดัเทศบาลตำาบลสนัมะคา่	อำาเภอ

ป่าแดด	จังหวัดเชียงราย	มีการทำางานหลายด้าน	ในด้านการอนุรักษ์มีผลงาน

หลายอย่าง	 เช่น	 กรรมการที่ปรึกษาของสภาประชาชนลุ่มน้ำาอิง	 โครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรในตำาบลสันมะค่า	 ทั้งการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและฟื้นฟู	

แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำาในลำาน้ำาอิงและแม่น้ำาสาขา	 การบวชป่า	 ปลูกป่า		

ปลูกหญ้าแฝก	 ทำาอาหารสัตว์	 ทำาฝาย	 โครงการปิดทองหลังพระ	 โครงการ	

แนวกันชน	กรรมการเขตป่าพระยาลอ	ฯลฯ	นอกจากนี้ยังมีการทำางานในด้าน

อื่นๆ	 อีกหลายอย่าง	 เช่น	 เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

เปน็วทิยากรของทอ้งถิน่ยาเสพตดิและการจดัทำาแผนชมุชน	องคก์รพลงัชมุชน	
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คณะทำางานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเชียงราย	 คณะทำางานสภาจังหวัด

เชยีงราย	วทิยากรเรือ่งไฟปา่	วทิยากรลกูเสอืชาวบา้น	และไดป้ระกาศเกยีรตคิณุ

สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิงเพื่อผู้หญิง	ฯลฯ

ในด้านการศึกษา	 ปลัดโสภาจบปริญญาตรี	 2	 ใบ	 ใบแรกเป็นของ	

เอกการจัดการท่ัวไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ใบท่ีสองจากคณะรัฐศาสตร์

ของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	และจบปรญิญาโทสาขารฐัศาสตรบณัฑติ

ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชีวิตในวัยเด็กผูกพันอยู่กับสายน้ำาเพราะเป็นลูกแม่น้ำายวนซึ่งเป็น	

สาขาของแม่น้ำาลาวและแม่น้ำาอิง	 จึงมีภาพความทรงจำากับแม่น้ำามาตั้งแต่เด็ก		

“บ้านติดกับน้ำายวน	 สมัยเด็กๆ	 ใช้ชีวิตประจำาวันอยู่กับน้ำา	 เวลาซักผ้าก็ซัก	

ที่แม่น้ำา	ปลาจะว่ายน้ำาเล่นกับผ้าเรา	เมื่อข้าวเย็นก็เอาไปให้ปลา”

ปลัดโสภาเริ่มงานด้านการอนุรักษ์เมื่อไปทำางานที่น้ำาแม่กอน	 โดยการ

สร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาขึ้นที่บ้านกอกร่วมกับชาวบ้าน	 เมื่อมาทำางานที่	

ตำาบลสันมะค่าในปี	 2549	 ก็ได้ผลักดันการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำาน้ำาอิงและ	

น้ำาพุงร่วมกับผู้นำาชุมชนและพระ	 เพราะเห็นถึงปัญหาต่อธรรมชาติและ	

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน	 รวมทั้งการเห็นต้นทุนความอุดมสมบูรณ์	

ของแมน่้ำาองิจากตวัอยา่งการทำาเขตอภยัทานของวดัทีม่ปีลาตวัใหญ่ๆ 	โดยเริม่

ทำาเขตอนรุกัษแ์หง่แรกขึน้ทีส่บพงุในป	ี2551	หลงัจากเหน็ผลสำาเรจ็หมูบ่า้นอืน่ๆ	

ก็อยากทำาด้วยจึงตั้งคณะทำางานและคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำาพุง

ขึ้นมา	 หลังจากนั้นที่มีการขยายไปทำาในหมู่บ้านอื่นๆ	 ในลำาน้ำาอิง	 และตั้ง	

คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำาอิงขึ้น

สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดถึงความสำาเร็จและก่อให้เกิดความภูมิใจในการ

ทำางานอย่างหนึ่งคือ	การที่	4	หมู่บ้านที่เป็นชุมชนชาวอีสานในสันมะค่ามีปลา

ไว้ทำาปลาร้าตามวัฒนธรรมคนอีสาน	 “ครั้งหนึ่งที่ลงไปหมู่บ้าน	 ยายคนหนึ่ง	

มาจับแขนเรา	 แล้วพูดว่าดีใจมากที่ช่วยให้มีปลาทำาปลาร้า	 ไม่ต้องไปซื้อปลา

จากที่อื่นมาทำา”
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l ปลัดโสภา วงศ์ใหญ่ l



หลักการสำาคัญในการอนุรักษ์ที่ปลัดโสภาใช้คือการมีส่วนร่วมของทุก	

ภาคส่วน	โดยมีการต้ังคณะทำางานและกรรมการต่างๆ	ข้ึนมาเพ่ือการดำาเนินงาน	

การสรา้งกฎระเบยีบ	และการปรบัไหมผูท้ำาผดิ	ทีส่ำาคญัยงัประสานทกุภาคสว่น

เขา้มารว่ม	รวมทัง้การดงึเอาศาสนาและวฒันธรรมพืน้บา้นมาใชใ้นการอนรุกัษ์	

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีแนวคิดในการใช้ปลาเป็นเรื่องนำาร่องเพื่อเชื่อมโยง	

ไปสู่การทำางานเรื่องอื่นๆ	 อย่างเช่นการลดพื้นที่และแบ่งโซนการทำานาปรัง	

เพื่อแก้ปัญหาในช่วงที่เกิดการขาดแคลนน้ำาในปี	2553-2554

นอกจากปลาแล้วปลัดโสภายังทำางานด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ		

เช่น	 สภาพแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน	 การจัดการขยะ	 การจัดการน้ำา		

การรกัษาปา่ทัง้ปา่ชมุชนและปา่อนรุกัษ์	การจดัการทีด่นิ	รวมถงึปญัหาสตัวป์า่

อย่างเช่นโครงการปลูกไม้สู่ป่าเพื่อแก้ปัญหาลิงป่ามากินลำาไยของชาวบ้าน		

ในปัจจุบันก็กำาลังร่วมกับหลายภาคส่วนในการพัฒนา	 “สันมะค่าโมเดล”	 ขึ้น	

โดยการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ	

ตำาบลสันมะค่า	 ทั้งการทำาวิจัย	 ศึกษาดูงาน	 และสัมมนาเพื่อให้เกิดการสร้าง	

ข้อบัญญัติขึ้นซึ่งจะถือเป็นแห่งแรกในจังหวัดเชียงราย

ความผูกพันกับสายน้ำา	ความมุ่งมั่น	ความรู้	ประกอบกับประสบการณ์

และความรักในการทำางานเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งยังเป็นผู้หญิงที่มี

ความอ่อนหวาน	 ละเอียดอ่อน	 และมีมนุษยสัมพันธ์ดีทำาให้เป็นที่รักใคร่ของ	

ทุกคน	 สามารถประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	 ได้ดี	 และลดความ	

ขัดแย้งลง	 ในขณะที่มีความแข็งแกร่งในตัว	 ลุยงานได้ทุกที่และทุกอย่างไม่แพ้

ผู้ชาย	 จึงทำางานทุกอย่างที่ทำาเกิดผลสำาเร็จเป็นอย่างดี	 รวมไปถึงการอนุรักษ์	

สิง่แวดลอ้มดว้ย	ซึง่ถอืเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองขา้ราชการทีท่ำางานเพือ่รบัใชส้งัคม

และสิ่งแวดล้อม
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เครือข่าย
แม่ญิงลุ่มน�้าอิง

ด้วยการเห็นความสำาคัญของบทบาทผู้หญิงต่อการอนุรักษ์จึงได้มีการ

ดำาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทแม่ญิงในการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำาอิง

ให้เพิ่มมากขึ้น	 โดยการปรึกษาหารือและดำาเนินงานร่วมกันของสถาบันชุมชน

ลุม่น้ำาโขงและเครอืขา่ยแมญ่งิพะเยา	มกีารเดนิทางไปแลกเปลีย่นและเรยีนรูก้บั

แม่ญิงลุ่มน้ำาอิงในจังหวัดเชียงราย	 ทั้งที่ตำาบลสันมะค่า	 บ้านบุญเรือง	 และ

เชียงของ	 ทำาให้เกิดการประสานความสัมพันธ์และร่วมมือกันเป็นเครือข่าย

พรอ้มตัง้	“เครอืขา่ยแมญ่งิลุม่น้ำาองิ”	ขึน้ในป	ี2559	ซึง่ไดท้ำากจิกรรมหลายอยา่ง	

เช่น	การประชุม	อบรมพัฒนาศักยภาพ	การจัดสัมมนา	ศึกษาดูงาน	งานวิจัย

เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม	และกิจกรรมอนุรักษ์ในท้องถิ่น	นอกจากนี้แล้ว

เครือข่ายฯ	 ยังมีแผนที่จะทำางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การสร้างพื้นที่

ตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ที่ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วม	 เผยแพร่ความสำาคัญของ

บทบาทผู้หญิง	เป็นต้น

l การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของแม่ญิงพะเยาและชาวบ้านบุญเรือง l
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“แม่” น้ำาอิงมีความสำาคัญต่อพวกเราตลอดลำาน้ำาอิงทั้งชายและหญิง	

อย่างไรก็ตามภายใต้ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนและธรรมชาติมีความ	

แตกต่างระหว่างชายและหญิง	เช่น	ความเข้าใจ	รับรู้	และผูกพันต่อธรรมชาติ	

ที่ละเอียดอ่อนต่างกัน	 แม่ญิงเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับครอบครัว	

ผ่านอาหารที่ได้จากธรรมชาติอย่างเช่นพืชผักจากป่าและปูปลาจากแม่น้ำา

ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกทำาลายลงไปเรื่อยๆ	 เช่น	 กรณี	

ป่าชุมชนบ้านบุญเรืองที่ภาครัฐจะยึดเอาไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่	

คำานึงถึงสิทธิชุมชน	 การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติต้องอาศัยทั้งหญิงชาย	

อย่างผสานกลมกลืนกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได	้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์

และฟื้นฟูธรรมชาติอย่างครบรอบด้านและยั่งยืนในลุ่มน้ำาอิง	 เราแม่ญิง	

ทั้งในพะเยาและเชียงรายที่ได้รวมกันขึ้นเป็น	 “เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำาอิง”		

จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุผลผลสำาเร็จดังที่ได้ตั้งไว้	 พร้อมกับ	

ได้มีข้อเสนอแนะต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือ

1.	 การจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องคำานึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างหญิงชายทั้งด้านบทบาทหน้าที่ 	 ความสัมพันธ์	 และ	

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

2.	 ต้องเคารพสิทธิและบทบาทหน้าที่ของแม่ญิง

3.	 มีการเสริมสร้างบทบาทแม่ญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	

เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 จัดเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง	

แม่ญิงกันเอง	 หรือกับภาคส่วนอื่นๆ	 และเวทีนำาเสนอข้อเท็จจริง	

ต่อผู้มีอำานาจและสาธารณชน

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเชิงนโยบาย
เรื่อง แม่ญิงกับทรัพย�กรธรรมช�ติลุ่มน้ำ�อิง
เวทีประช�สังคมเพื่อทรัพย�กรลุ่มน้ำ�อิง
22 มีน�คม 2560 ณ วัดศรีโคมคำ� จังหวัดพะเย�



4.	 ต้องเร่งสร้าง	ฟื้นฟู	รักษา	และเผยแพร่ความรู้ของแม่ญิงที่เกี่ยวข้อง

กับธรรมชาติ	โดยเฉพาะการเผยแพร่ต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่

5.	 มีการฟื้นฟูฐานอาชีพของชุมชนที่พึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ	 เช่น	 ป่า

ครอบครัว

6.	 ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรในลุ่มน้ำาอิง	 ที่กำาลังเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ
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