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ชุดกรณีศึกษาจาก EQUATOR INITIATIVE โดย UNDP 
ชุมชนท้องถ่ินและชุมชนพ้ืนเมืองท่ัวโลกกำาลังพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีแปลกใหม่ และมีประสิทธิผล
สำาหรับท้ังคนและธรรมชาติ มีบทความตีพิมพ์ หรือกรณีศึกษา
เพียงไม่ก่ีฉบับเท่าน้ัน ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวท้ังหมดว่า ความคิดริเร่ิม
ต่าง ๆ เหล่าน้ันมีวิวัฒนาการหรือความเป็นมาอย่างไร มีผลกระทบ
ในวงกว้างมากแค่ไหน หรือเปล่ียนแปลงไปอย่างไรตามเวลา มี
เร่ืองราวเหล่าน้ีน้อยนักท่ีถูกเล่า และถ่ายทอดในทิศทางท่ีผู้ปฏิบัติ
งานในชุมชนเองต้องการ ด้วยเหตุน้ีโครงการ Equator Initiative 
จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเติมเต็มช่องว่างน้ัน

ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development 
(BMZ) (กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) และ Norwegian Agency 
for Development Cooperation (NORAD) (องค์กรความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแห่งนอร์เวย์) องค์กร Equator Initiative 
โดย UNDP ได้มอบรางวัล Equator Prize ในปี พ.ศ. 2563 
ให้กับโครงการชุมชนท้องถ่ินและชุมชนพ้ืนเมืองท่ีโดดเด่น 10 
โครงการจาก 10 ประเทศ ซ่ึงท้ังสิบองค์กรท่ีได้รับรางวัลต่างแสดง
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีอาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานท่ีแปลกใหม่

ในการรับมือปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ผู้รับรางวัลท่ีผ่านการคัด
เลือกจากจำานวนโครงการท่ีได้รับการเสนอช่ือกว่า 583 โครงการ
 จาก 120 ประเทศ จะได้รับเชิญร่วมงานเล้ียงระดับสูง ผ่านระบบ
เสมือนจริง ในวันท่ี 29 กันยายน ซ่ึงตรงกับการประชุมสุดยอดว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Summit) และ
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ คร้ังท่ี 75 (the 75th session 
of the UN General Assembly) (ซ่ึงท้ังสองเป็นการประชุม
เสมือนจริง) ผู้ได้รับรางวัลน้ันเป็นผู้คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และจัดการป่า
ไม้ ฟาร์ม พ้ืนท่ีชุ่มน้ำา และระบบนิเวศทางน้ำาเพ่ือบรรเทาผลกระ
ทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างย่ังยืน ช่วยชุมชนให้ปรับ
ตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศ และช่วยสร้างเศรษฐกิจ
สีเขียวข้ึนมา

กรณีศึกษาดังต่อไปน้ีเป็นหน่ึงในชุดกรณีศึกษาท่ีกำาลังเพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงอธิบายถึงวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมซ่ึงได้รับการตรวจสอบและ
ทบทวนโดยผู้เช่ียวชาญเพ่ือส่งเสริมการเสวนาเชิงนโยบาย และ
กำาหนดแนวทางการแก้ปัญหาโดยท่ีอาศัยธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน
 ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำาคัญอันจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals)

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


 ข้อเท็จจริงที่สำาคัญ 
ได้รับรางวัล Equator Prize:  ก่อตั้ง:  
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2558

ที่ตั้ง:  
บ้านบุญเรือง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ผู้ได้รับประโยชน์:  
ผู้รับประโยชน์ทั้งหมด 6,024 คน รวมผู้หญิง 2,944 คน

ประเด็นสำาคัญ:  
การอนุรักษ์ป่าไม้/การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางแก้ไขปัญหา
สภาพภูมิอากาศโดยธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ขอบเขตความสนใจ:  
การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำา การอนุรักษ์ระบบนิเวศ การกักเก็บ
คาร์บอนเชิงธรรมชาติ

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้อง: 

EQUATOR PRIZE 2020 WINNER FILM

โครงการโดยสังเขป 
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง หรือ Boon Rueang 
Wetland Forest Conservation Group (BRWFCG) 
ได้ก่อต้ังข้ึนมาเพ่ือตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคาม
ต่อป่าชุ่มน้ำาขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น้ำาอิงทางเหนือของ
ประเทศไทย โดยชุมชนได้ทำาการดูแลรักษาผืนป่า
มากกว่า 483 เฮกตาร์ผ่านการประสานงานช่วยเหลือ
 และการเจรจาแลกเปล่ียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
 และดำาเนินการพัฒนาแบบจำาลองป่าชุมชนท่ีประสบ
ความสำาเร็จภายใต้แบบจำาลองการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
 ระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองน้ันมีความสำาคัญเน่ืองจาก
ช่วยคุ้มครองแหล่งน้ำาจืดธรรมชาติสำาหรับการเกษตร
และการบริโภค เป็นท่ีอยู่ให้กับสัตว์ป่า สามารถกัก
เก็บคาร์บอนได้ตามธรรมชาติ และรักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพในแถบภูมิภาคอินโด-เบอร์ม่า การ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพน้ันประสบผล
สำาเร็จได้เน่ืองจากการศึกษา การระดมทุน และการ
วิจัยในประเด็นของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดม
สมบูรณ์และคุณค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุ่มน้ำาท่ีสำาคัญ
 นอกจากน้ี หลังจากการได้รับการสนับสนุน และผ่าน
การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ กลุ่มอนุรักษ์น้ีจึงสามารถ
เปล่ียนแปลงการตัดสินใจเดิมของการปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีต้องการจะใช้พ้ืนท่ีป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองเพ่ือการ
อุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันน้ี ได้มีการคุ้มครองป่าชุ่ม
น้ำาให้เป็นมรดกของชุมชนสำาหรับลูกหลานรุ่นต่อไปใน
อนาคต

ภาพและการใช้เส้นแบ่งเขตแดน รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ปรากฏในแผนที่หรือข้อความในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รับการรับรอง
ว่าปราศจากข้อผิดพลาดและไม่ได้มีนัยใด ๆ ที่เป็นการยอมรับหรือ
รับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=_TUjCMc61R0
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ความเป็นมาและบริบท 

ผมนายทรงพล จันทะเรือง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองและประธานกลุ่มผู้ใช้สถานีเครื่องปั๊มน้ำา โดยอันดับ
แรก เราจะเห็นนาข้าวในพื้นที่ชุ่มน้ำามีสีเขียว ซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าเรามีแหล่งน้ำา แล้วน้ำามาจากไหน? น้ำานั้นมาจากสอง
แหล่งคือจากภูเขาลูกนั้นและภูเขาลูกนี้ น้ำาทั้งหมดจะลงมารวมกันที่แม่น้ำาอิงและเราก็สูบน้ำาอิงมาใช้ในนาข้าวทั้งสอง
ฟากนี้ 

ถ้าให้เปรียบแล้วมันก็เหมือนหม้อข้าวหม้อแกงหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตดี ๆ นี้เอง เพราะเราได้กินได้ใช้ เมื่อเราเก็บเกี่ยวข้าว
 เราก็มีข้าวมีปลาและสามารถนำามาขายเพื่อให้ได้เงินมาให้ลูกหลานได้เรียน มีรถมีราขี่มีบ้านช่องให้อยู่ งบประมาณ
ส่วนมากจะไม่ค่อยมี เราเลยตั้งข้อกำาหนดสำาหรับผู้ใช้น้ำาไว้ว่า อย่างเช่น กำาหนดค่าดำาเนินการเป็น 80 บาท (US$2.5) 
ต่อชั่วโมง แต่เราเก็บ 100 บาท ($3) ต่อชั่วโมงเพื่อให้ครอบคลุมค่าไฟ แต่ต้องทำาความเข้าใจและประชุมกับผู้ใช้น้ำาทุก
คน และเอาส่วนต่าง 20 บาทจากค่าไฟฟ้านั้นมาเป็นเงินบริหารด้านอื่น ๆ เช่น ตัดหญ้า ซ่อมแซมคลอง และซ่อมแซม
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่สึกหรอ

การอนุรักษ์ป่าและการใช้น้ำานั้นจะต้องมีการประสานกัน นาข้าวจำาเป็นที่จะต้องมีน้ำา และพอมีน้ำาเราก็ต้องมาบริหาร
จัดการว่าจะเอามาใช้อย่างไร อย่างที่ผมอนุรักษ์ป่า ผมก็ต้องสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่าที่มีต่อ
แหล่งน้ำาในนาข้าว ซึ่งเราสังเกตได้จากหน้าแล้งที่เราไม่มีน้ำา [ในช่วงฤดูแล้ง] เราก็บริหารจัดการกันว่าตอนกลางคืนไม่
ต้องสูบน้ำา จะสูบเฉพาะตอนกลางวัน และนำามาแบ่งปันจุนเจือกันเพื่อไม่ให้มีปัญหากัน...

...ตอนนี้ เรากำาลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำาอยู่ โดยปกติแล้ว ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ [บนริมฝั่งแม่น้ำา] น้ำาจะอยู่เหนือ
มิดหัวเราแล้ว แต่วันนี้น้ำากลับแห้งขอดอยู่ตรงนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากแม่น้ำาโขงที่ไม่มีการปล่อยน้ำาออกมา ทำาให้กระแส
น้ำาจากแม่น้ำาอิงที่ไหลไปสู่แม่น้ำาโขงไปไวและทำาให้น้ำาแห้งเร็วขึ้น ส่วนปัจจัยที่สองคือสภาพอากาศ เราเผชิญกับภัย
แล้งซึ่งส่งผลให้มีปัญหาไฟป่าในเวลาต่อมา คำาถามคือเราจะช่วยกันแก้ปัญหานี้และความท้าทายในอนาคตอย่างไร? 
ผมอยากได้พืชชนิดที่มีรากที่ลึกสามารถเสริมลงไปในดินเพื่อป้องกันแนวตลิ่ง แต่เราไม่ต้องการคอนกรีต เราอยากให้
ประชากรในประเทศอื่น ๆ ช่วยกันในลักษณะแบบนี้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในลักษณะนี้นอกจากในประเทศไทย
หรือในชุมชนบุญเรือง ผมอยากเห็นทุกประเทศและทุกทวีปมีป่าลักษณะแบบนี้ให้มากที่สุด และธรรมชาติจะคืนคุณค่า
และประโยชน์มาแก่เรา

— นายทรงพล จันทะเรือง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง

ในทางตอนเหนือของราชอาณาจักรไทย (ประเทศไทย) นั้น
 ชุมชนท้องถิ่นกำาลังปกป้องพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาที่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพจากภัยคุกคามของการพัฒนาอุตสาหกรรม
 โดยแทนที่ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งลำาน้ำา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และคุณค่าในการลดผลกระทบทางสภาพอากาศ
 โดยความพยายามที่จะรักษาป่านี้ดำาเนินการโดยกลุ่มผู้
พิทักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามว่า Boon Rueang 
Wetland Forest Conservation Group (BRWFCG) หรือ 
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองน้ันต้ังอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำาเภอ
เชียงของ อยู่ระหว่างเทือกเขาดอยยาวและแม่น้ำาอิง ซ่ึงเป็นแม่น้ำา
สายย่อยของแม่น้ำาโขง มีความยาวท้ังหมด 260 กิโลเมตร โดย
หมู่บ้านน้ันมีช่ือว่าหมู่บ้านบุญเรือง 2 มีประชากร 695 คน จาก
ท้ังหมด 288 ครัวเรือน ซ่ึงประชากรส่วนมากคือไทยวน ชาวไทย
วนพูดภาษาล้านนาคำาเมืองและถือว่าเป็นประชากรส่วนมากของ
ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของประเทศไทย สมาชิกชุมชนส่วน
มากหารายได้จุนเจือเล้ียงชีพจากสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวชุมชน
 เช่น การเล้ียงควาย การประมง การทำาฟาร์ม เก็บเก่ียวข้าว หรือ
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เก็บผลิตผลจากป่าท่ีไม่ใช่เน้ือไม้ (non-timber forest products 
(NTFPs)) เช่น หน่อไม้และเห็ด

ทางตะวันตกของหมู่บ้านนั้นเป็นป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง มีพื้นที่
 483 เฮกตาร์ซึ่งชุมชนบุญเรืองได้จัดการร่วมกันตาม
ธรรมเนียมประเพณีมาเป็นเวลามากกว่า 200 ปี ป่านี้เป็นป่า
ชุ่มน้ำาที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำาอิง และเป็นให้การบริการจาก
ระบบนิเวศที่สำาคัญ ตัวอย่างเช่น ช่วยทำาให้น้ำาสะอาดเหมาะ
สำาหรับการบริโภคและการเกษตรกรรม จำากัดปริมาณน้ำาท่วม
หลากไม่ให้มากเกินไป กักเก็บคาร์บอน และเพิ่มปริมาณน้ำา
ใต้ดินให้เต็ม นอกจากนี้ ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองยังเป็นแหล่งของ
ความมั่นคงทางอาหาร แหล่งยาสมุนไพร และไม้ฟืนให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นบุญเรืองอีกด้วย

ฤดูน้ำาท่วมหลากของป่าชุ่มน้ำานี้ คือ ช่วงระหว่างเดือน
สิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน ในช่วงน้ำาหลาก ปลาต่าง ๆ
 จะว่ายน้ำาจากแม่น้ำาโขงสายหลักไปยังแม่น้ำาอิงที่เชื่อมต่อ
กัน ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ชุ่มน้ำาบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านบุญเรือง
 และจากนั้น ป่าชุ่มน้ำานี้ก็จะกลายเป็นแหล่งอนุบาลและแหล่ง
เพาะพันธุ์ชนิดพันธุ์ทางน้ำา เมื่อปลาเจริญเติบโตเต็มวัย บาง
ส่วนจะว่ายน้ำากลับไปแม่น้ำาอิงสู่แม่น้ำาโขง ส่วนที่เหลือจะอยู่
ในบ่อน้ำาและในแม่น้ำาอิง ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งอาหารและวิถี
ชีวิตสำาหรับชาวประมงท้องถิ่นต่อไป

ระบบนิเวศพืชริมน้ำาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีความสำาคัญทางด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพแถบภูมิภาคอินโด-เบอร์ม่า ซึ่งได้รับการยอมรับ
โดย Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) (
กองทุนหุ้นส่วนระบบนิเวศที่สำาคัญ) ป่าชุ่มน้ำาที่เขียวขจีนี้
ประกอบไปด้วยชนิดพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ไผ่ (Bambusa sp.) 
หรือเรียกว่าไผ่ป่า ต้นข่อย (Streblus asper Lour) และต้น
ชุมแสง (Xanthophyllum glaucum Wall) อีกทั้ง ยังเป็น
ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีแดงของ International 
Union for Conservation of Nature (องค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ ไอยูซีเอ็น) ว่าด้วย
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม เช่น ชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อ
การสูญพันธุ์ เช่น ลิ่นซุนดา (Manis Javanica) นอกจาก
นี้ ยังเป็นถิ่นอาศัยของนากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra) ซึ่ง
ถูกจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
 รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์เช่น เสือ
ปลา (Prionailurus viverrinus) งูจงอาง (Ophiophagus 
Hannah) และงูเห่าพ่นพิษสยาม (Naja siamensis)

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้เสนอ 15 พื้นที่ภายใต้ Ramsar 
Convention on Wetlands of International Importance (
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญระหว่างประเทศ
) ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองก็ยังไม่เป็นพื้นที่แรมซาร์ อย่างไรก็ตาม
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมนั้นของพื้นที่
นี้นั้นสำาคัญต่อชาวบ้านในหมู่บ้านบุญเรืองเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวิถี
ชีวิตและธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้านนั้นต่างต้อง
พึ่งสิ่งเหล่านี้ 

ต้นกำาเนิดและโครงสร้าง
ในปี พ.ศ. 2558 ตัวแทนหมู่บ้านในระดับอำาเภอรู้ว่าพื้นที่ป่า
ชุม่น้ำาของพวกเขาจะถกูเปล่ียนเปน็เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
 ชาวบ้านเห็นว่าการกำาหนดเขตอุตสาหกรรมเช่นนี้ จะทำาให้
เกิดการปรับปรุงที่ดิน การก่อสร้างโรงงาน การปูคอนกรีต 
และสิ่งที่อาจสร้างความเสียหายอย่างมากที่สุด ก็คือ แผนการ
ที่จะทำาการถมดินในพื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีคุณค่ามหาศาล ด้วยเหตุ
นี้ชาวบ้านจึงได้รีบดำาเนินการก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญ
เรืองโดยทันที โดยกลุ่มอนุรักษ์ได้สนับสนุนการคุ้มครองพื้นที่
ป่าชุ่มน้ำาของชุมชนเพื่อรักษาแหล่งน้ำาสะอาดและระบบนิเวศ
พืชริมน้ำาที่ชุมชนต้องพึ่งพาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

หลังจากประสบความสำาเร็จในการต่อต้านความพยายามที่
จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำาให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้พัฒนา
ภารกิจขึ้นมาสี่ด้านด้วยกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ อนุรักษ์
 ฟื้นฟู และส่งเสริมการจัดการป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองอย่างยั่งยืน
 สนับสนุนการสร้างความรู้ทางวิชาการในพื้นที่และแลก
เปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างหุ้นส่วนความร่วมมือในแม่น้ำาอิง
และแม่น้ำาโขง ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาวบ้านที่
เชื่อมโยงกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำา และขึ้นทะเบียนพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ำาอิงตอนล่างให้อยู่ในระดับประเทศและเป็นพื้นที่แรมซาร์
ในระหว่างประเทศ

โครงสร้างการจัดการของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง
นั้นประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 11 คน และคณะ
กรรมการที่ปรึกษา 15 คน ประธานกลุ่มและรองประธาน
 2 คน เลขาธิการ 2 คน เหรัญญิก 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประชาสัมพันธ์ 2 คน และผู้ประสานงานอีก 1 คน อีกทั้งยัง
ประกอบไปด้วยอาสาสมัครชุมชน 637 คน รวมผู้หญิง 337 
คน

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองนั้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันและเป็นประชาธิปไตยในทุกเพศและวัยผ่านการ
ประชุมหมู่บ้านประจำาเดือน ในระหว่างการประชุมนั้น ทุก
กลุ่มสังคมในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน
ใจผ่านวิธีการนับเสียงข้างมาก

ผู้หญิงถือว่ามีบทบาทสำาคัญในกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง
 ผู้หญิงทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีบุญเรือง ในขณะที่กลุ่มการ
ดำาเนินงานอนุรักษ์โดยกลุ่มสตรีที่มีขนาดเล็กกว่านั้นเป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ายสตรีแม่น้ำาอิง และมีบทบาทสำาคัญใน Ing 
Watershed People’s Assembly (สภาประชาชนพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ำาอิง) ส่วนกลุ่มผู้อาวุโสนั้นมีหน้าที่ในการรักษาพิธีกรรม
และพิธีการทางพุทธศาสนา เช่น พิธีบวชป่า โดยเสียงของ
ผู้อาวุโสนั้นจะถูกนำาเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจผ่านการ
ประชุมที่กำากับดูแลโดยผู้อาวุโสประจำาหมู่บ้าน
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ความท้าทายในท้องถิ่น 

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
ในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการประกาศให้ป่าชุ่มน้ำาในพื้นที่ลุ่ม
น้ำาอิงเป็น ‘พื้นที่ประโยชน์สาธารณะ’ ตามกฎหมายโดย
กระทรวงมหาดไทย ภายใต้หนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง
 หมายเลข 2540/2510 โดยพื้นที่ประมาณ 483 เฮกตาร์
นั้นสงวนไว้เป็นพื้นที่ของรัฐเพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะ
เท่านั้น ซึ่งรวมถึงพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง โดยการประกาศ
ของกระทรวงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติการใช้ที่ดินใน
พื้นที่นี้ในอดีต และยอมรับว่าชาวบ้านในหมู่บ้านบุญเรืองนั้น
จัดการป่าชุ่มน้ำาร่วมกันและตามธรรมเนียมมามากกว่า 200 ปี
 โดยมีการปรับใช้กฎในการเก็บของป่าร่วมกัน มีการแบ่งเขต 
และมีระบบชลประทานอีกด้วย

ถึงแม้ว่าชุมชนบุญเรืองจะได้สิทธิในที่ดินสาธารณะในปี พ.ศ
. 2510 ก็ตาม แต่ก็มีบุคคลและองค์กรจากภายนอกพยายาม
เข้ามาพัฒนาป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง ตัวอย่างเช่น จากปี พ.ศ
. 2511 ถึง พ.ศ. 2512 พื้นที่ป่าชุ่มน้ำานี้ต้องเผชิญกับแผน
พัฒนาจากโรงงานสีข้าวและโรงงานบ่มยาสูบ เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อปัญหานี้ ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงคัดค้านและรวม
ตัวกันเพื่อพูดคุยกับนายอำาเภอ ส่งผลให้โครงการที่เสนอเหล่า
นี้ถูกยกเลิก

ตลอดช่วงกลางปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลไทยได้เพิ่มการลงทุน
ในโครงการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ในภูมิภาค รวมถึง
ทางด่วนและศูนย์กลางการขนส่งเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้
เกิดการค้ามากขึ้น ในช่วงปีถัดจากนั้น รัฐบาลได้เริ่มแปลง
สภาพที่ดินสาธารณะในเชียงของ ซึ่งเป็นอำาเภอที่หมู่บ้าน
บุญเรืองอาศัยอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในภูมิภาคภายใต้ Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)) และ Economic Community 

(AEC) (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในปี พ.ศ. 2556 
รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อที่
จะเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำาสาธารณะเป็นของเอกชน ชาวบ้านใน
หมู่บ้านบุญเรืองจึงตัดสินใจรวมกลุ่มกันเป็นครั้งที่สองเพื่อ
คุ้มครองป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง

ในปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เสนอที่จะสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นซึ่งจะรวมเนื้อที่อำาเภอเชียงของเข้าไปด้วย โดยปี
 พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ และได้กำาหนดการ
ใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองเป็น 2 ประเภทด้วยกัน
 ได้แก่ ที่ดินอุตสาหกรรม 288 เฮกตาร์ และแผนการสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตเชียงของ โดยข้อเสนอดังกล่าว
นั้นรวมถึงการถมป่าชุ่มน้ำาด้วยการบดอัดดิน ซึ่งจะทำาให้
สูญเสียการกักเก็บน้ำาโดยธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และจุดประมงบางส่วนที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอาหาร
และวิถีชีวิต เพื่อที่จะดำาเนินการตามข้อเสนอนี้ รัฐบาลจึง
เสนอให้เพิกถอนสถานะ ‘พื้นที่ประโยชน์สาธารณะ’ ตาม
กฎหมายที่เคยให้ไว้ในปี พ.ศ. 2510 อย่างไรก็ตาม ประกาศ
ดังกล่าวกระทำาโดยปราศจากการปรึกษาหารือใด ๆ กับ
ชุมชนบุญเรือง

สมาชิกชุมชนบุญเรืองหลายคนต่างรู้สึกว่าการเวนคืนป่า
ชุ่มน้ำาของรัฐบาลนั้นเป็นการกระทำาที่ไม่ได้คำานึงถึงมุมมอง
ของคนในชุมชนอย่างเพียงพอ สมาชิกชุมชนส่วนอื่นกังวล
ว่าอุตสาหกรรมจะทำาลายวิถีชีวิตของชุมชนและความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่ อีกทั้งยังส่งผลต่อภูมิปัญญาชาว
บ้านที่เกี่ยวกับระบบนิเวศที่สั่งสมกันมาหลายรุ่น

การตัดไม้ทำาลายป่า 

การแพร่กระจายของอุตสาหกรรมและการตัดไม้ทั่ว
ประเทศไทยส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง จาก
การอ้างอิงของ Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) (องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2541 
พื้นที่ป่าปกคลุมของประเทศได้ลดลงจากร้อยละ 53 เป็น
ร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ในชุมชนบุญเรือง ชาวบ้าน

รายงานว่าชนิดพันธุ์บางประเภท เช่น เสือ หมี และควาย ได้
สูญหายไปจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 

ปัญหาการตัดไม้ทำาลายป่ายังเชื่อมโยงกับปัญหาดินกัดเซาะ
และผลกระทบจากน้ำาท่วมหลากที่รุนแรงขึ้น อุทกภัยในปี 
พ.ศ. 2553 ได้พัดเอาน้ำาหลากเข้าสู่แม่น้ำาอิง ส่งผลให้หมู่บ้าน
ข้าง ๆ เกิดน้ำาท่วม แต่หมู่บ้านบุญเรืองกลับไม่ได้รับความเสีย
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หาย ส่วนหนึ่งนั้นมาจากพื้นที่ป่าชุ่มน้ำา 483 เฮกตาร์นั้นทำา
หน้าที่เสมือนแนวป้องกันธรรมชาติ ข้อเสนอในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงถือเป็นการ

คุกคามป่าชุ่มน้ำาและศักยภาพในการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการก่อสร้างเขื่อน 
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
และการมีอยู่ของเขื่อนต้นน้ำาทำาให้กระแสน้ำาในแม่น้ำาอิง
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกระแสน้ำานี้ช่วยจุนเจือระบบนิเวศป่าชุ่ม
น้ำาในพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านรายงานมาว่าวงจรอุทกภัยใน
ต้นน้ำาแม่น้ำาโขงนั้นอ่อนลง และระดับน้ำาในแม่น้ำาก็ลดต่ำาลง
อย่างผิดปกติ ส่งผลให้รูปแบบการว่ายน้ำาของปลาจากแม่น้ำา
โขงต้นสายมาสู่แม่น้ำาอิงที่เชื่อมโยงกันนั้นเปลี่ยนไป

ปริมาณน้ำาฝนที่ลดลงและกระแสน้ำาจากแม่น้ำาโขงและ
ภูเขาโดยรอบมีบทบาทสำาคัญต่อปรากฏการณ์นี้  จากเดือน
เมษายนถึงเดือนกันยายนในปี พ.ศ. 2562 แม่น้ำาโขงตอนบน
ที่อยู่ในเขตในประเทศจีน ซึ่งเป็นต้นน้ำาที่แม่น้ำาอิงเชื่อมต่อ

กับแม่โขงในประเทศไทย จะมีะดับน้ำาที่สูงมากในช่วงฤดูฝน
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ประเทศปลายน้ำาใน
ลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่างอย่างประเทศไทยนั้นกลับต้องเผชิญ
ปัญหาฝนแล้งและการปิดกั้นหรือการขัดขวางการไหลเวียน
ของกระแสน้ำาจากประเทศต้นน้ำา  ส่งผลให้การไหลเวียนของ
น้ำาติดขัด ชาวบ้านในหมู่บ้านรายงานว่าได้มีการใช้เครื่องปั๊ม
น้ำาของชุมชนสี่เครื่องซึ่งทำาหน้าที่ส่งน้ำาจากแม่น้ำามาสู่พื้นที่
เกษตรบ่อยขึ้นกว่าในอดีต ชาวบ้านในหมู่บ้านยังเห็นว่าดินมี
ความเสื่อมโทรมลงมากและอัตราการเติบโตของต้นไม้นั้นใช้
เวลานานกว่าปกติ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความชุกชุม
ของปลาและการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ 

“ในอดีต ผู้คนมักบอกว่าไม่จำาเป็นที่จะต้องปลูกป่า – มันไม่มีประโยชน์
 แต่ตอนนี้เรามีกลุ่มอนุรักษ์ ผู้คนที่คอยเสาะส่องพื้นที่ที่จะปลูกป่าใหม่
ได้ในพื้นที่ที่ถูกตัดไม้และพื้นที่ที่มีป่าเป็นหย่อม ๆ เมื่อพบพื้นที่ที่ไม่

อุดมสมบูรณ์ พวกเขาจะฟื้นฟูโดยหาต้นไม้ทุกชนิดแล้วนำามาปลูกใน
พื้นที่นี้ ทำาให้พื้นที่เขียวขจีมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้” 

นายทรงพล จันทะเรือง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง
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การตอบสนองของท้องถิ่น 

การจัดการป่าชุ่มน้ำา  
สมาชิกชุมชนได้จัดการระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง 483 
เฮกตาร์อย่างยั่งยืน โดยใช้แบบจำาลองการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
 และได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาตามธรรมเนียมให้เป็น
ที่สาธารณะสำาหรับชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนเพื่อให้เข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน เช่น อาหารและยาสมุนไพร ชาว
บ้านในหมู่บ้านยกให้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้น
ระหว่างพวกเขากับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำาเป็นสายสัมพันธ์ที่
บรรพบุรุษของพวกเขาได้ปลูกฝังมาอย่างยาวนาน

กฎของชุมชนที่คอยกำากับการใช้ประโยชน์สาธารณะและ
คุ้มครองป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองและแม่น้ำาอิงที่เชื่อมโยงกัน มีดังนี้

1. ห้ามโค่นต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า 6 นิ้ว
 (15.2 ซม.) และต้องมีการรับฟังในหมู่บ้านในกรณีที่มี
ข้อยกเว้น

2. ไม้ฟืนนั้นจะต้องเป็นกิ่งหรือก้านของต้นไม้เท่านั้น
3. ในกรณีที่มีต้นไม้ยืนต้นตาย จะต้องมีการประชุมรับฟัง

ความเห็นเพื่อหารือวิธีการขนออกจากพื้นที่ชุ่มน้ำา
4. ต้นไผ่ รวมถึง หน่อไม้นั้นสามารถเก็บเกี่ยวไว้บริโภคใน

ครัวเรือนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำาไปขายเพื่อเอากำาไร
หรือเชิงพาณิชย์

5. ห้ามเก็บดอกอินทนิลน้ำา (Lagerstroemia speciosa) 
และดอกกล้วยไม้ป่าไปขาย

6. ห้ามใช้ไฟเพื่อการล่าสัตว์
7. ชาวบ้านสามารถเก็บแมลง ตัวต่อ และผึ้งได้
8. ห้ามการประมงที่ใช้ไฟฟ้า ระเบิด หรือสารพิษ
9. ห้ามกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประมงทุกอย่างในเขต

อนุรักษ์
10. ห้ามล่าหรือยิงสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์

กฎของชุมชนเหล่าน้ีช่วยคุ้มครองชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์
มากมาย รวมถึง สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมและสัตว์เล้ือยคลานท่ีอยู่
ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็นว่าด้วยชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคาม กฎเหล่าน้ี
ยังช่วยสนับสนุนการเก็บเก่ียวทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
เช่น ปลา ไม้ไผ่ เห็ด จ้ิงหรีด และต้นไม้ต่าง ๆ

นอกจากกฎเหล่าน้ีแล้ว กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองยัง
สนับสนุนแนวปฏิบัติด้ังเดิมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คนและธรรมชาติท่ีบรรพบุรุษได้สร้างข้ึนมาให้เข้มแข็งย่ิง
ข้ึน กลุ่มอนุรักษ์ได้จัดพิธีบวชป่าและสร้างศาลบูชาเพ่ือหลอม
รวมจิตวิญญาณเข้ากับการคุ้มครองและการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีชุ่มน้ำา
 นอกจากน้ี กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองร่วมกับ RECOFTC 
(รีคอฟ) หรือเม่ือก่อนเป็นท่ีรู้จักในนามของ the Center of 
People and Forests (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า) ยัง
ได้สร้างเส้นทางและทางเดินป่าชุ่มน้ำา ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นพ้ืนท่ี
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและสาธารณชนท่ัวไป

ผลกระทบหลักจากการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำา   

 ■ คุ้มครองพื้นที่ป่า 483 เฮกตาร์ รวมถึง รักษาความเป็นอยู่ของครอบครัวมากกว่า 200 ครอบครัวในหมู่บ้าน
บุญเรือง

 ■ คุ้มครองชนิดพันธุ์พืชและสัตว์อย่างน้อย 276 ชนิดพันธุ์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง รวมถึง ชนิด
พันธุ์ปลาท้องถิ่น 87 ชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 16 ชนิดพันธุ์ พืชอาหาร 16 ชนิด และพืชสมุนไพร 41 
ชนิด

 ■ คุ้มครองสัตว์เลี่ยงลูกด้วยนมหลาย ๆ ประเภทที่อยู่ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็นว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม เช่น
 ลิ่นซุนดา (Manis javanica) ที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra) ซึ่งเกือบอยู่
ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และเสือปลา (Prionailurus viverrinus) ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์

 ■ คุ้มครองสัตว์เลื้อยคลานหลาย ๆ ประเภทที่อยู่ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็นว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม เช่นงูเห่า
หม้อ (Naja siamensis) และ งูจงอาง (Ophiophagus Hannah) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานะอยู่ใน
ข่ายใกล้สูญพันธุ์
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แคมเปญคัดค้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้ใช้แคมเปญสนับสนุนเพื่อ
คุ้มครองป่าชุ่มน้ำาจากข้อเสนอในการแปลงพื้นที่นี้ให้เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกลยุทธ์เคลื่อนไหวของกลุ่มนั้น
ประกอบไปด้วยการเป็นตัวแทนและคว่ำาบาตรในการประชุม
รับฟังความเห็นสาธารณะและในการลงประชามติ สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและกลุ่มอนุรักษ์ ติดต่อกลุ่มผู้พลัด
ถิ่นในกรุงเทพมหานครผ่านแชทกลุ่ม และสร้างกลุ่มสตรี กลุ่ม
เยาวชน และกลุ่มผู้อาวุโส 

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มส่งผลกระทบ
เป็นอย่างมาก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มอนุรักษ์ป่า
บุญเรืองได้ร่วมมือกับ Ing Watershed People’s Assembly 
(IWPA) (สภาประชาชนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาอิง) ด้วยความร่วมมือ
นี้ ทำาให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้กระชับความสัมพันธ์
กับสถาบันอื่น ๆ กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มวิชาการและนักวิจัย และ
แหล่งเงินทุนต่าง ๆ

ในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2558 ชุมชนบุญเรืองได้นัดผู้
ว่าจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ศาสตราจารย์จากจังหวัดเชียงราย ตัวแทนจากรีคอฟ และ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ เพื่อโต้แย้งเรื่องการพัฒนา
อุตสาหกรรมว่าจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำาและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม รัฐบาลจึงให้การยอมรับถึงความสำาคัญของ

ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ชุ่มน้ำา

 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้เริ่มยกระดับแคมเปญของ
ตนอย่างมีกลยุทธ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยร่วมมือ
กับ Lower Ing Watershed Network (เครือข่ายพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ำาอิงตอนล่าง) เพื่อเรียกร้องให้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำาอิงตอนล่าง
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญระหว่างประเทศหรือพื้นที่แรม
ซาร์ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้ใช้เครื่องมือโซเชียลมี
เดีย เช่น เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ เมสเซนเจอร์ และไลน์ เพื่อเน้นย้ำา
ถึงความสำาคัญของแบบจำาลองการจัดการป่าชุมชนของกลุ่ม
อนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้ร่วมมือ
กับ Mekong Community Institute (สถาบันชุมชนลุ่มแม่น้ำา
โขง) ในการเผยแพร่วิดีโอลงบนยูทิวบ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม
เยาวชนซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 1,700 คนคอยช่วยจัดการกลุ่ม
ในเฟซบุ๊ก

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 การดำาเนินงานอย่างมุมานะ
ของกลุ่มอนุรักษ์ก็ได้สัมฤทธิ์ผล สำานักงานจังหวัดเชียงราย
ได้ถอนข้อเสนอการใช้พื้นที่ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรม ผลจากแคมเปญโซเชียลมีเดียที่ชาญฉลาดและ
ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ทางกลุ่มอนุรักษ์จึงสามารถป้องกัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง

ผลกระทบหลักของแคมเปญสนับสนุนการ
ต่อต้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  

 ■ ในปี พ.ศ. 2561 สำานักงานจังหวัดเชียงรายได้ถอนข้อเสนอในการพัฒนาอุตสาหกรรมในป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง ซ่ึงนับ
เป็นชัยชนะอันย่ิงใหญ่ในการรักษาระบบนิเวศท่ีมีคุณค่ากว่า 483 เฮกตาร์

 ■ ส่ือต่าง ๆ เช่น Thai Public Broadcasting Service (TPBS) (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย) Green News Agency (สำานักข่าวส่ิงแวดล้อม) และ Transborder News (สำานักข่าวชายขอบ) ได้
มาสัมภาษณ์ชาวบ้านในหมู่บ้านเก่ียวกับประเด็นของงานด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและชัยชนะในการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีน้ี

 ■ แคมเปญของกลุ่มได้สร้างความเช่ือม่ันและความสามัคคีในชุมชนบุญเรืองและหุ้นส่วนความร่วมมือของชุมชน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลตามชุมชนและการประเมินระบบนิเวศเชิงปริมาณ 

เพื่อที่จะป้องกันการพัฒนาทางอุตสาหกรรมในป่าชุ่มน้ำาบุญ
เรือง กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้มีส่วนร่วมในการวัดเชิง
วิทยาศาสตร์และร่วมผลิตงานวิจัยทางการศึกษา จากปี พ.ศ. 
2558 ถึงปี พ.ศ. 2562 European Union (สหภาพยุโรป) ได้
ให้ทุนสนับสนุนแก่รีคอฟ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพื่อดำาเนินโครงการสนับสนุนเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วย
งานปกครองท้องถิ่นในการจัดการลุ่มแม่น้ำาอิงอย่างยั่งยืน
 ชุมชนบุญเรืองได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุ่มน้ำา บันทึก
ประวัติศาสตร์ การบริการจากระบบนิเวศ และการกักคาร์บอน
ผ่านโครงการริเริ่มนี้

ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มอนุรักษ์ได้แบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับ
สำานักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำานักงานอำาเภอ
เชียงของ บุคลากรในสำานักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และตัวแทน
จากสื่อต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่สำาคัญของระบบ
นิเวศป่าชุ่มน้ำา ตลอดทั้งกระบวนการนี้ สมาชิกชุมชนได้
ประกาศถึงคุณค่าของพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาให้กับภาคส่วนสาธารณะ
 และพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบนิเวศชุ่มน้ำานั้นให้คุณค่าทาง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และทางนิเวศที่ใหญ่หลวง

ผลกระทบหลักของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ชุมชนและการประเมิน
ระบบนิเวศเชิงปริมาณ  

 ■ การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าป่าชุ่มน้ำาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยการร่วมมือกันระหว่างรีคอฟ และ 
Kasetsart University (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ค้นพบว่าป่าชุ่มน้ำาให้ผลประโยชน์รายปีเป็นจำานวน 4 
ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณ

 ■ เงินจำานวนประมาณ 400,000 เหรียญนั้นมาจากผลิตภัณฑ์โดยตรง รวมถึงอาหารและวัตุดิบต่าง ๆ ในขณะ
ที่เงินจำานวนประมาณ 3.5 ล้านเหรียญนั้นมาจากการบริการจากระบบนิเวศ เช่น แหล่งเก็บน้ำาธรรมชาติ 
ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า การกักเก็บคาร์บอน และการศึกษา รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม

 ■ จากการดำาเนินการโครงการสนับสนุนเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในการจัดการลุ่ม
แม่น้ำาอิงอย่างยั่งยืนนั้นค้นพบว่าได้มีการเก็บคาร์บอนจำานวน 21,731 เมตริกตันไว้ในพื้นที่ 160 เฮกตาร์
 ถ้าหากป่าชุ่มน้ำานี้ถูกแปลงสภาพเป็นที่ดินประเภทอื่น จะเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
ประมาณ 79,536 เมตริกตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าป่าชุ่มน้ำาเป็นบ่อกักคาร์บอนที่สามารถช่วยบรรเทาผลกระ
ทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้  โดยการประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนนั้น กลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้ดำาเนินการร่วมกับหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ เช่น รีคอฟ สภาประชาชนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำา
อิง Institute of Biodiversity and Environment (สถาบันสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ) 
Chiang Rai Rajabhat University (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) Living River Association (สมาคม
แม่น้ำาเพื่อชีวิต) และ Chiang Khong Conservation Group (กลุ่มอนุรักษ์เชียงของ 

“บรรพบุรุษของเราตกลงที่จะกำาหนดพื้นที่ชุ่มน้ำานี้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง
สำาหรับชุมชน มากกว่าที่จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเอกชน โดยมีความ

ตั้งใจว่าให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งอาหาร ไม้ฟืน และไม้ซุง และเราได้ปฏิบัติ
ตามจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน เราต้องรักษามรดกสืบทอดของเราไว้เพื่อ

ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำานี้ไว้เพื่อลูกหลานและธรรมชาติของเรา” 

นายพิชเญศพงษ์ คุรุปรัชญามรรค ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง
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ผลกระทบเชิงนโยบาย 

ผลกระทบต่อนโยบายแห่งชาติ 
งานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้สร้างอิทธิพลต่อ
นโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำา
บุญเรืองได้เข้าร่วมประชุมและการอภิปรายต่าง ๆ ในหลาย
 ๆ ครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน
พื้นที่ชุ่มน้ำาแห่งชาติโดยทางการไทย ตัวอย่างเช่น ทางกลุ่ม
ได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับนโยบายทางเลือกเกี่ยวกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในช่วงท่ีดำาเนินแคมเปญคัดค้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดเชียงราย กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง ได้เข้า
ร่วมประชุมอภิปรายคัดค้านข้อเสนอพร้อมกับชุมชนอ่ืน ๆ โดย
ตัวแทนของชุมชนบุญเรืองน้ันได้เข้าพบกับอดีตสมาชิกวุฒิสภา
ในจังหวัดเชียงราย และเน่ืองด้วยผลการดำาเนินการสนับสนุน
การคัดค้านท่ีรอบคอบ สำานักงานจังหวัดเชียงรายได้ถอนข้อ
เสนอท่ีจะใช้พ้ืนท่ีป่าชุ่มน้ำาเป็นท่ีดินอุตสาหกรรม

ถึงแม้ว่าความพยายามของชุมชนบุญเรืองที่จะคุ้มครองป่า
ชุ่มน้ำาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ นั้นจะไม่ได้ส่ง
อิทธิพลไปยังนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์นั้นได้
ทำาให้หน่วยงานของรัฐบาลระดับชาติยอมรับลักษณะพิเศษ
ของป่าชุ่มน้ำาในแม่น้ำาอิง หน่วยงานรัฐอย่าง the Office of 
Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) และ the Chiang Rai Provincial Office 
for Natural Resources and Environment (สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย) นั้น
ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนชุมชนบุญเรืองและชุมชนอื่น ๆ 
ในการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำาในลุ่มแม่น้ำาอิงตอนล่าง

การมีส่วนร่วมในวาระระดับโลก
ในระดับโลก กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้สนับสนุน
การดำาเนินการตามข้อตกลงพหุภาคีที่สำาคัญต่าง ๆ เช่น
 Convention on Biological Diversity (CBD) (อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ) the United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) (กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)  และ 2030 Agenda for 
Sustainable Development (2030 Agenda) (วาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573) 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะนั้น พื้นที่
ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองกว่า 160 เฮกตาร์เป็นบ่อกักเก็บคาร์บอน
ธรรมชาติที่มีค่าเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถกักเก็บคาร์บอนเป็น
จำานวน 27,731 เมตริกตันโดยประมาณ ซึ่งสนับสนุนกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศข้อที่ 4 (d) โดยตรง เป็นการสนับสนุน “การจัดการที่
ยั่งยืน...ที่กักและเก็บก๊าซเรือนกระจกทุกประเภท...รวมถึงชีว
มวล ป่าไม้ และมหาสมุทร...”

งานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองนั้นยังมีส่วนในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
 (SDGs) พ.ศ. 2573 ตัวอย่างเช่น การปกป้องป่าชุ่มน้ำาโดย
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้รักษาแนวป้องกันอุทกภัย
ธรรมชาติที่ช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติและช่วยในการกัก
เก็บคาร์บอน โดยสิ่งเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 13) ชีวิตบน
พื้นดิน (SDG 15) และเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (SDG 11) 
ด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่วนในเรื่องของการรักษา
แหล่งอนุบาลปลาตามฤดูกาลนั้น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญ
เรืองก็ได้ช่วยรักษาและคุ้มครองประชากรปลาท้องถิ่นและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการ
ขจัดความหิวโหย (SDG 2) ในระดับสังคม กลุ่มสตรีบุญเรือง
ได้สนับสนุนเป้าหมายความเท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) 
ยิ่งไปกว่านั้น การที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้ร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา และกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุน
แคมเปญคัดค้านอุตสาหกรรมนั้นถือว่า เป็นการสนับสนุนเป้า
หมายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17) 

https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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การทำาซ้ำา การพัฒนาต่อยอด และความยั่งยืน 

การทำาซ้ำา 
ถึงแม้ว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองไม่ได้มีการบันทึกราย
ละเอียดเรื่องการทำาซ้ำาแต่อย่างใด แต่ชุมชนบุญเรืองได้จัดทำา
แบบจำาลองการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุ่มน้ำาซึ่งสามารถทำาซ้ำา
ได้ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้มีส่วนร่วมในการดำาเนิน
การแบ่งปันความรู้อยู่หลายครั้ง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 
ถึง พ.ศ. 2561 ชุมชนได้ทำาหน้าที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำาหรับ

อย่างน้อย 1,000 คนจาก 30 องค์กร องค์กรระหว่างประเทศ
จำานวนหนึ่งได้ร่วมกันทำาวิจัยศึกษาและปริญญานิพนธ์ร่วมกับ
มหาลัย 11 แห่ง และทำาโครงการวิจัย 10 โครงการในพื้นที่นี้
 นอกจากนี้ ชุมชนใกล้เคียงหลายชุมชนในลุ่มแม่น้ำาอิงตอน
ล่างยังได้ทำาพิธีบวชป่าตามกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองอีก
ด้วย

การพัฒนาต่อยอด 
ถึงแม้ว่าโครงการริเริ่มของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง
จะไม่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นทางการ แต่โครงการ
เหล่านี้ก็มีศักยภาพมากพอที่จะต่อยอดไปทั่วประเทศไทย
และไปนอกเหนือจากประเทศไทยได้ ยิ่งกว่านั้น ทางกลุ่ม
อนุรักษ์ได้กระชับความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับหน่วยงาน
รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

 ในฐานะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและการอภิปรายในระดับ
จังหวัดและระดับอำาเภอที่กระตือรือร้น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำา
บุญเรืองได้สร้างพันธมิตรกับองค์กรในระดับอำาเภอ ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งรวมถึง สำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

ความยั่งยืน 
อนาคตของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองนั้นถือว่าสดใสมาก
 โดยทางกลุ่มได้รับการยอมรับในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชุ่มน้ำาจากทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในปี พ.ศ
. 2559 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้รับเงินทุนเพื่อการ
สนับสนุนการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าไม้จาก Thai Fund 
Foundation (มูลนิธิกองทุนไทย) และกองทุนสหภาพยุโรป
จากโครงการสนับสนุนเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นในการจัดการลุ่มแม่น้ำาอิงอย่างยั่งยืน กลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองได้รับการสนับสนุนอย่างยั่งยืนจาก
การบริจาคของชุมชน กลุ่มการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมใน
โครงการขนาดเล็กในอดีต เมื่อมองไปในอนาคต กลุ่มอนุรักษ์

นี้วางแผนที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์จากป่าที่
ทดแทนได้

ถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจในระดับโลก สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองต่างรู้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ท้าทายความ
ยั่งยืนของป่าชุ่มน้ำาในระยะยาว ซึ่งรวมถึง แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับใหม่ นโยบายรัฐบาล และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
 ปัญหาความท้าทายยังคงอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายในลุ่มแม่น้ำาอิงนั้นจะแบ่งปันแนวทางการจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ำาแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบุญเรืองอย่างยั่งยืน ด้วย
เหตุนี้ การยอมรับและการขึ้นทะเบียนพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง
เป็นพื้นที่แ
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แผนในอนาคต  
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองมีแผนที่จะใช้เงินทุนจาก Equator Prize ในการบรรลุเป้าหมายสามข้อด้วยกัน
 เป้าหมายที่หนึ่ง กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองจะพัฒนาแผนการจัดการป่าชุ่มน้ำาซึ่งสนับสนุนโดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือที่สำาคัญต่าง ๆ พื้นที่ชุ่มน้ำาจะถูกแบ่งออกเป็นเขตเฉพาะ เช่น การฟื้นฟู วนเกษตรกรรม การอนุรักษ์พื้นที่
รกร้าง และวังปลา ทางกลุ่มจะสร้างศูนย์อนุบาลพืชและพื้นที่สำาหรับการผลิตปุ๋ยสำาหรับต้นอ่อน เสริมสร้างความ
เข้าใจในชนิดพันธุ์ท้องถิ่นและการฟื้นฟูป่าไม้ผ่านการเยี่ยมชมเรียนรู้และร่วมมือกับ the Forest Restoration 
Research Unit (หน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า) แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะยังคงทำาพิธีบวชป่าต่อไป

ต่อมา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มาจาก
ทรัพยากรป่าชุ่มน้ำา ซึ่งรวมถึงการปลูกต้นข่อย การเก็บน้ำาผึ้ง และสร้างชีวมวลสำาหรับปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู
คุณภาพดิน

สุดท้าย โดยการทำางานร่วมกับสภาประชาชนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาอิงและหุ้นส่วนความร่วมมืออื่น ๆ ในท้องถิ่น กลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองมีความหวังที่จะเปลี่ยนสถานะของพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองจากพื้นที่สาธารณะประโยชน์
เป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ำาขึ้นทะเบียนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำาในระดับประเทศ
จะเป็นการเร่งให้มีการคุ้มครองอย่างเป็นทางการผ่านมติคณะรัฐมนตรี ทางกลุ่มได้พยายามขึ้นทะเบียนส่วน
ตอนล่างของแม่น้ำาอิงให้เป็นพื้นที่แรมซาร์ ในการเตรียมการขึ้นทะเบียนนี้ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองจะต้อง
เพิ่มฐานข้อมูลสัตว์ป่าและการสำารวจนก อีกทั้งจะต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทีม
วิจัยของชุมชนในการเก็บข้อมูลสัตว์ป่าและนก และยังได้วางแผนที่จะตีพิมพ์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสำารวจ
นกและสัตว์ป่า โดยสรุปแล้ว เป็นที่กระจ่างแล้วว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรืองยังคงมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะ
ใช้และปกป้องป่าชุ่มน้ำาอย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อไปที่จะมาถึง

พาร์ทเนอร์  
 ■ Chiang Khong Conservation Group (กลุ่มอนุรักษ์

เชียงของ): กลุ่มนักกิจกรรมท้องถิ่นที่ทำางานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เชียงของและแม่โขงและ
คุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถิ่น

 ■ Chiang Rai Provincial Natural Resources and 
Environment Office (สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และ Chiang Rai Fisheries 
Provincial Office (สำานักงานประมงจังหวัดเชียงราย): 
ประสานงานและอำานวยความสะดวกการส่งเอกสารแจ้ง
เตือนล่วงหน้าในระดับจังหวัดและสร้างความเข้าใจกับ
ผู้นำาชุมชนและสาธารณชน

 ■ Chiang Rai Rajabhat University (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย): สนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและการประเมินทรัพยากร

 ■ Hill Area and Community Development Foundation 
(มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา): องค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ทำางานด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการศึกษา
ของผู้คนในภูเขาตามชายแดนต่าง ๆ

 ■ Kasetsart University (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์): 
สนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการประเมินทรัพยากร

 ■ Living River Association (สมาคมแม่น้ำาเพ่ือชีวิต): 
องค์กรที่ดำาเนินงานตามแคมเปญต่าง ๆ ในด้านการ
สนับสนุนสิทธิของชุมชนต่อทรัพยากรน้ำา ส่งเสริมความ
รู้ท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรน้ำาอย่างยั่งยืน และ
ต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึง เขื่อนและการผันน้ำาใน
แม่น้ำาและระบบนิเวศแม่น้ำาในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำาโขงและลุ่มแม่น้ำาสาละวิน

 ■ Mae Fah Luang University (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง): 
สนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการประเมินทรัพยากร

 ■ Mekong Community Institute (MCI) (สถาบันชุมชน
ลุ่มน้ำาโขง): องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่
ทำางานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำาและระบบนิเวศพื้นที่
ลุ่มน้ำา

 ■ RECOFTC (formerly The Center for People and 
Forests) (รีคอฟ (อดีต: ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับ
ป่า)): ร่วมมือกับหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ ในการสร้าง
ศักยภาพสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองและช่วยเหลือ
ในการเก็บข้อมูลและหลักฐานสำาหรับการคุ้มครองป่าชุ่ม
น้ำาของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำาบุญเรือง  
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 ■ Secretariat of Ing Watershed People’s Assembly 
(IWPA) (เลขาธิการสภาประชาชนพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ำาอิง): 
สนับสนุนการพัฒนาโครงการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

แหล่งข้อมูลและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม  
Akber, M., et al. ‘Land use change and its effect on biodiversity in Chiang Rai province of Thailand.’ (‘การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ’), Journal of Land Use Science (วารสารวิทยาศาสตร์การใช้ที่ดิน), 
2556. (ภาษาอังกฤษ). จากเว็บไซต์.

Arpornsilp, R., et al. ‘Nested interconnection: Transgressing community-based natural resource management towards 
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