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กรณีศึกษาจาก Equator Initiative

วิธีการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อผู้คน ธรรมชาติ และ
ชุมชนที่เข้มแข็ง

ชุดกรณีศึกษาจาก EQUATOR INITIATIVE โดย UNDP
ชุมชนท้องถิน
่ และชุมชนพืน
้ เมืองทัว่ โลกกำ�ลังพัฒนาวิธก
ี าร
แก้ปญ
ั หาเพือ
่ การพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืนทีแ
่ ปลกใหม่ และมีประสิทธิผล
สำ�หรับทัง้ คนและธรรมชาติ มีบทความตีพม
ิ พ์ หรือกรณีศก
ึ ษา
เพียงไม่กฉ
่ี บับเท่านัน
้ ทีบ
่ อกเล่าเรือ
่ งราวทัง้ หมดว่า ความคิดริเริม
่
ต่าง ๆ เหล่านัน
้ มีววิ ฒ
ั นาการหรือความเป็นมาอย่างไร มีผลกระทบ
ในวงกว้างมากแค่ไหน หรือเปลีย
่ นแปลงไปอย่างไรตามเวลา มี
เรือ
่ งราวเหล่านีน
้ อ
้ ยนักทีถ
่ ก
ู เล่า และถ่ายทอดในทิศทางทีผ
่ ป
ู้ ฏิบต
ั ิ
งานในชุมชนเองต้องการ ด้วยเหตุนโ้ี ครงการ Equator Initiative
จึงมีจด
ุ มุง่ หมายทีจ
่ ะเติมเต็มช่องว่างนัน
้
ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก German Federal
Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ) (กระทรวงเพือ
่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) และ Norwegian Agency
for Development Cooperation (NORAD) (องค์กรความ
ร่วมมือเพือ
่ การพัฒนาแห่งนอร์เวย์) องค์กร Equator Initiative
โดย UNDP ได้มอบรางวัล Equator Prize ในปี พ.ศ. 2563
ให้กบ
ั โครงการชุมชนท้องถิน
่ และชุมชนพืน
้ เมืองทีโ่ ดดเด่น 10
โครงการจาก 10 ประเทศ ซึง่ ทัง้ สิบองค์กรทีไ่ ด้รบ
ั รางวัลต่างแสดง
แนวทางการแก้ปญ
ั หาทีอ
่ าศัยธรรมชาติเป็นพืน
้ ฐานทีแ
่ ปลกใหม่

ในการรับมือปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
การเปลีย
่ นแปลงทางสภาพภูมอ
ิ ากาศ ผูร้ บ
ั รางวัลทีผ
่ า่ นการคัด
เลือกจากจำ�นวนโครงการทีไ่ ด้รบ
ั การเสนอชือ
่ กว่า 583 โครงการ
จาก 120 ประเทศ จะได้รบ
ั เชิญร่วมงานเลีย
้ งระดับสูง ผ่านระบบ
เสมือนจริง ในวันที่ 29 กันยายน ซึง่ ตรงกับการประชุมสุดยอดว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Summit) และ
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 75 (the 75th session
of the UN General Assembly) (ซึง่ ทัง้ สองเป็นการประชุม
เสมือนจริง) ผูไ้ ด้รบ
ั รางวัลนัน
้ เป็นผูค
้ ม
้ ุ ครอง ฟืน
้ ฟู และจัดการป่า
ไม้ ฟาร์ม พืน
้ ทีช
่ ม
่ ุ น้�ำ และระบบนิเวศทางน้�ำ เพือ
่ บรรเทาผลกระ
ทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยัง่ ยืน ช่วยชุมชนให้ปรับ
ตัวต่อการเปลีย
่ นแปลงทางสภาพอากาศ และช่วยสร้างเศรษฐกิจ
สีเขียวขึน
้ มา
กรณีศก
ึ ษาดังต่อไปนีเ้ ป็นหนึง่ ในชุดกรณีศก
ึ ษาทีก
่ �ำ ลังเพิม
่ มาก
ขึน
้ ซึง่ อธิบายถึงวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ เ่ ี หมาะสมซึง่ ได้รบ
ั การตรวจสอบและ
ทบทวนโดยผูเ้ ชีย
่ วชาญเพือ
่ ส่งเสริมการเสวนาเชิงนโยบาย และ
กำ�หนดแนวทางการแก้ปญ
ั หาโดยทีอ
่ าศัยธรรมชาติเป็นพืน
้ ฐาน
ซึง่ เป็นพืน
้ ฐานสำ�คัญอันจะนำ�ไปสูก
่ ารบรรลุเป้าหมายเพือ
่ การ
พัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน (Sustainable Development Goals)

โครงการโดยสังเขป
กลุม
่ อนุรก
ั ษ์ปา่ ชุม
่ น้�ำ บุญเรือง หรือ Boon Rueang
Wetland Forest Conservation Group (BRWFCG)
ได้กอ
่ ตัง้ ขึน
้ มาเพือ
่ ตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคาม
ต่อป่าชุม
่ น้�ำ ขนาดใหญ่ในลุม
่ แม่น�ำ้ อิงทางเหนือของ
ประเทศไทย โดยชุมชนได้ท�ำ การดูแลรักษาผืนป่า
มากกว่า 483 เฮกตาร์ผา่ นการประสานงานช่วยเหลือ
และการเจรจาแลกเปลีย
่ นกับผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
และดำ�เนินการพัฒนาแบบจำ�ลองป่าชุมชนทีป
่ ระสบ
ความสำ�เร็จภายใต้แบบจำ�ลองการอนุรก
ั ษ์ภม
ู ท
ิ ศ
ั น์
ระบบนิเวศป่าชุม
่ น้�ำ บุญเรืองนัน
้ มีความสำ�คัญเนือ
่ งจาก
ช่วยคุม
้ ครองแหล่งน้�ำ จืดธรรมชาติส�ำ หรับการเกษตร
และการบริโภค เป็นทีอ
่ ยูใ่ ห้กบ
ั สัตว์ปา่ สามารถกัก
เก็บคาร์บอนได้ตามธรรมชาติ และรักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพในแถบภูมภ
ิ าคอินโด-เบอร์มา่ การ
คุม
้ ครองความหลากหลายทางชีวภาพนัน
้ ประสบผล
สำ�เร็จได้เนือ
่ งจากการศึกษา การระดมทุน และการ
วิจย
ั ในประเด็นของความหลากหลายทางชีวภาพทีอ
่ ด
ุ ม
สมบูรณ์และคุณค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุม
่ น้�ำ ทีส
่ �ำ คัญ
นอกจากนี้ หลังจากการได้รบ
ั การสนับสนุน และผ่าน
การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ กลุม
่ อนุรก
ั ษ์นจ
้ี งึ สามารถ
เปลีย
่ นแปลงการตัดสินใจเดิมของการปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ทีต
่ อ
้ งการจะใช้พน
้ื ทีป
่ า่ ชุม
่ น้�ำ บุญเรืองเพือ
่ การ
อุตสาหกรรม โดยในปัจจุบน
ั นี้ ได้มก
ี ารคุม
้ ครองป่าชุม
่
น้�ำ ให้เป็นมรดกของชุมชนสำ�หรับลูกหลานรุน
่ ต่อไปใน
อนาคต

ข้อเท็จจริงที่สำ�คัญ
ได้รับรางวัล Equator Prize:
ปี พ.ศ. 2563

ก่อตั้ง:
ปี พ.ศ. 2558

ที่ตั้ง:
บ้านบุญเรือง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
ผู้ได้รับประโยชน์:
ผู้รับประโยชน์ทั้งหมด 6,024 คน รวมผู้หญิง 2,944 คน
ประเด็นสำ�คัญ:
การอนุรักษ์ป่าไม้/การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางแก้ไขปัญหา
สภาพภูมิอากาศโดยธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ขอบเขตความสนใจ:
การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ� การอนุรักษ์ระบบนิเวศ การกักเก็บ
คาร์บอนเชิงธรรมชาติ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้อง:
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ภาพและการใช้เส้นแบ่งเขตแดน รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ปรากฏในแผนที่หรือข้อความในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รับการรับรอง
ว่าปราศจากข้อผิดพลาดและไม่ได้มีนัยใด ๆ ที่เป็นการยอมรับหรือ
รับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ

ความเป็นมาและบริบท
ผมนายทรงพล จันทะเรือง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองและประธานกลุ่มผู้ใช้สถานีเครื่องปั๊มน้ำ� โดยอันดับ
แรก เราจะเห็นนาข้าวในพื้นที่ชุ่มน้ำ�มีสีเขียว ซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าเรามีแหล่งน้ำ� แล้วน้ำ�มาจากไหน? น้ำ�นั้นมาจากสอง
แหล่งคือจากภูเขาลูกนั้นและภูเขาลูกนี้ น้ำ�ทั้งหมดจะลงมารวมกันที่แม่น้ำ�อิงและเราก็สูบน้ำ�อิงมาใช้ในนาข้าวทั้งสอง
ฟากนี้
ถ้าให้เปรียบแล้วมันก็เหมือนหม้อข้าวหม้อแกงหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตดี ๆ นี้เอง เพราะเราได้กินได้ใช้ เมื่อเราเก็บเกี่ยวข้าว
เราก็มีข้าวมีปลาและสามารถนำ�มาขายเพื่อให้ได้เงินมาให้ลูกหลานได้เรียน มีรถมีราขี่มีบ้านช่องให้อยู่ งบประมาณ
ส่วนมากจะไม่ค่อยมี เราเลยตั้งข้อกำ�หนดสำ�หรับผู้ใช้น้ำ�ไว้ว่า อย่างเช่น กำ�หนดค่าดำ�เนินการเป็น 80 บาท (US$2.5)
ต่อชั่วโมง แต่เราเก็บ 100 บาท ($3) ต่อชั่วโมงเพื่อให้ครอบคลุมค่าไฟ แต่ต้องทำ�ความเข้าใจและประชุมกับผู้ใช้น้ำ�ทุก
คน และเอาส่วนต่าง 20 บาทจากค่าไฟฟ้านั้นมาเป็นเงินบริหารด้านอื่น ๆ เช่น ตัดหญ้า ซ่อมแซมคลอง และซ่อมแซม
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่สึกหรอ
การอนุรักษ์ป่าและการใช้น้ำ�นั้นจะต้องมีการประสานกัน นาข้าวจำ�เป็นที่จะต้องมีน้ำ� และพอมีน้ำ�เราก็ต้องมาบริหาร
จัดการว่าจะเอามาใช้อย่างไร อย่างที่ผมอนุรักษ์ป่า ผมก็ต้องสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่าที่มีต่อ
แหล่งน้ำ�ในนาข้าว ซึ่งเราสังเกตได้จากหน้าแล้งที่เราไม่มีน้ำ� [ในช่วงฤดูแล้ง] เราก็บริหารจัดการกันว่าตอนกลางคืนไม่
ต้องสูบน้ำ� จะสูบเฉพาะตอนกลางวัน และนำ�มาแบ่งปันจุนเจือกันเพื่อไม่ให้มีปัญหากัน...
...ตอนนี้ เรากำ�ลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ�อยู่ โดยปกติแล้ว ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ [บนริมฝั่งแม่น้ำ�] น้ำ�จะอยู่เหนือ
มิดหัวเราแล้ว แต่วันนี้น้ำ�กลับแห้งขอดอยู่ตรงนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากแม่น้ำ�โขงที่ไม่มีการปล่อยน้ำ�ออกมา ทำ�ให้กระแส
น้ำ�จากแม่น้ำ�อิงที่ไหลไปสู่แม่น้ำ�โขงไปไวและทำ�ให้น้ำ�แห้งเร็วขึ้น ส่วนปัจจัยที่สองคือสภาพอากาศ เราเผชิญกับภัย
แล้งซึ่งส่งผลให้มีปัญหาไฟป่าในเวลาต่อมา คำ�ถามคือเราจะช่วยกันแก้ปัญหานี้และความท้าทายในอนาคตอย่างไร?
ผมอยากได้พืชชนิดที่มีรากที่ลึกสามารถเสริมลงไปในดินเพื่อป้องกันแนวตลิ่ง แต่เราไม่ต้องการคอนกรีต เราอยากให้
ประชากรในประเทศอื่น ๆ ช่วยกันในลักษณะแบบนี้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในลักษณะนี้นอกจากในประเทศไทย
หรือในชุมชนบุญเรือง ผมอยากเห็นทุกประเทศและทุกทวีปมีป่าลักษณะแบบนี้ให้มากที่สุด และธรรมชาติจะคืนคุณค่า
และประโยชน์มาแก่เรา
— นายทรงพล จันทะเรือง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
ในทางตอนเหนือของราชอาณาจักรไทย (ประเทศไทย) นั้น
ชุมชนท้องถิ่นกำ�ลังปกป้องพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�ที่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพจากภัยคุกคามของการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยแทนที่ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งลำ�น้ำ� ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และคุณค่าในการลดผลกระทบทางสภาพอากาศ
โดยความพยายามที่จะรักษาป่านี้ดำ�เนินการโดยกลุ่มผู้
พิทักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ� ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามว่า Boon Rueang
Wetland Forest Conservation Group (BRWFCG) หรือ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
4

กลุม
่ อนุรก
ั ษ์ปา่ ชุม
่ น้�ำ บุญเรืองนัน
้ ตัง้ อยูใ่ นหมูบ
่ า้ นเล็ก ๆ ในอำ�เภอ
เชียงของ อยูร่ ะหว่างเทือกเขาดอยยาวและแม่น�ำ ้ อิง ซึง่ เป็นแม่น�ำ ้
สายย่อยของแม่น�ำ ้ โขง มีความยาวทัง้ หมด 260 กิโลเมตร โดย
หมูบ
่ า้ นนัน
้ มีชอ
่ ื ว่าหมูบ
่ า้ นบุญเรือง 2 มีประชากร 695 คน จาก
ทัง้ หมด 288 ครัวเรือน ซึง่ ประชากรส่วนมากคือไทยวน ชาวไทย
วนพูดภาษาล้านนาคำ�เมืองและถือว่าเป็นประชากรส่วนมากของ
ชนกลุม
่ น้อยทางภาคเหนือของประเทศไทย สมาชิกชุมชนส่วน
มากหารายได้จน
ุ เจือเลีย
้ งชีพจากสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวชุมชน
เช่น การเลีย
้ งควาย การประมง การทำ�ฟาร์ม เก็บเกีย
่ วข้าว หรือ

เก็บผลิตผลจากป่าทีไ่ ม่ใช่เนือ
้ ไม้ (non-timber forest products
(NTFPs)) เช่น หน่อไม้และเห็ด
ทางตะวันตกของหมู่บ้านนั้นเป็นป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง มีพื้นที่
483 เฮกตาร์ซึ่งชุมชนบุญเรืองได้จัดการร่วมกันตาม
ธรรมเนียมประเพณีมาเป็นเวลามากกว่า 200 ปี ป่านี้เป็นป่า
ชุ่มน้ำ�ที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำ�อิง และเป็นให้การบริการจาก
ระบบนิเวศที่สำ�คัญ ตัวอย่างเช่น ช่วยทำ�ให้น้ำ�สะอาดเหมาะ
สำ�หรับการบริโภคและการเกษตรกรรม จำ�กัดปริมาณน้ำ�ท่วม
หลากไม่ให้มากเกินไป กักเก็บคาร์บอน และเพิ่มปริมาณน้ำ�
ใต้ดินให้เต็ม นอกจากนี้ ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองยังเป็นแหล่งของ
ความมั่นคงทางอาหาร แหล่งยาสมุนไพร และไม้ฟืนให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นบุญเรืองอีกด้วย
ฤดูน้ำ�ท่วมหลากของป่าชุ่มน้ำ�นี้ คือ ช่วงระหว่างเดือน
สิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน ในช่วงน้ำ�หลาก ปลาต่าง ๆ
จะว่ายน้ำ�จากแม่น้ำ�โขงสายหลักไปยังแม่น้ำ�อิงที่เชื่อมต่อ
กัน ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ชุ่มน้ำ�บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านบุญเรือง
และจากนั้น ป่าชุ่มน้ำ�นี้ก็จะกลายเป็นแหล่งอนุบาลและแหล่ง
เพาะพันธุ์ชนิดพันธุ์ทางน้ำ� เมื่อปลาเจริญเติบโตเต็มวัย บาง
ส่วนจะว่ายน้ำ�กลับไปแม่น้ำ�อิงสู่แม่น้ำ�โขง ส่วนที่เหลือจะอยู่
ในบ่อน้ำ�และในแม่น้ำ�อิง ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งอาหารและวิถี
ชีวิตสำ�หรับชาวประมงท้องถิ่นต่อไป
ระบบนิเวศพืชริมน้ำ�ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีความสำ�คัญทางด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพแถบภูมิภาคอินโด-เบอร์ม่า ซึ่งได้รับการยอมรับ
โดย Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) (
กองทุนหุ้นส่วนระบบนิเวศที่สำ�คัญ) ป่าชุ่มน้ำ�ที่เขียวขจีนี้
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 (
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความสำ�คัญระหว่างประเทศ
) ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองก็ยังไม่เป็นพื้นที่แรมซาร์ อย่างไรก็ตาม
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมนั้นของพื้นที่
นี้นั้นสำ�คัญต่อชาวบ้านในหมู่บ้านบุญเรืองเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวิถี
ชีวิตและธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้านนั้นต่างต้อง
พึ่งสิ่งเหล่านี้

ต้นกำ�เนิดและโครงสร้าง
ในปี พ.ศ. 2558 ตัวแทนหมู่บ้านในระดับอำ�เภอรู้ว่าพื้นที่ป่า
ชุม
่ น้�ำ ของพวกเขาจะถูกเปลีย
่ นเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชาวบ้านเห็นว่าการกำ�หนดเขตอุตสาหกรรมเช่นนี้ จะทำ�ให้
เกิดการปรับปรุงที่ดิน การก่อสร้างโรงงาน การปูคอนกรีต
และสิ่งที่อาจสร้างความเสียหายอย่างมากที่สุด ก็คือ แผนการ
ที่จะทำ�การถมดินในพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีคุณค่ามหาศาล ด้วยเหตุ
นี้ชาวบ้านจึงได้รีบดำ�เนินการก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญ
เรืองโดยทันที โดยกลุ่มอนุรักษ์ได้สนับสนุนการคุ้มครองพื้นที่
ป่าชุ่มน้ำ�ของชุมชนเพื่อรักษาแหล่งน้ำ�สะอาดและระบบนิเวศ
พืชริมน้ำ�ที่ชุมชนต้องพึ่งพาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
หลังจากประสบความสำ�เร็จในการต่อต้านความพยายามที่
จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำ�ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้พัฒนา
ภารกิจขึ้นมาสี่ด้านด้วยกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ อนุรักษ์
ฟื้นฟู และส่งเสริมการจัดการป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการสร้างความรู้ทางวิชาการในพื้นที่และแลก
เปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างหุ้นส่วนความร่วมมือในแม่น้ำ�อิง
และแม่น้ำ�โขง ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาวบ้านที่
เชื่อมโยงกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ� และขึ้นทะเบียนพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ำ�อิงตอนล่างให้อยู่ในระดับประเทศและเป็นพื้นที่แรมซาร์
ในระหว่างประเทศ

โครงสร้างการจัดการของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
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
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองนั้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันและเป็นประชาธิปไตยในทุกเพศและวัยผ่านการ
ประชุมหมู่บ้านประจำ�เดือน ในระหว่างการประชุมนั้น ทุก
กลุ่มสังคมในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน
ใจผ่านวิธีการนับเสียงข้างมาก
ผู้หญิงถือว่ามีบทบาทสำ�คัญในกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
ผู้หญิงทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีบุญเรือง ในขณะที่กลุ่มการ
ดำ�เนินงานอนุรักษ์โดยกลุ่มสตรีที่มีขนาดเล็กกว่านั้นเป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ายสตรีแม่น้ำ�อิง และมีบทบาทสำ�คัญใน Ing
Watershed People’s Assembly (สภาประชาชนพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ำ�อิง) ส่วนกลุ่มผู้อาวุโสนั้นมีหน้าที่ในการรักษาพิธีกรรม
และพิธีการทางพุทธศาสนา เช่น พิธีบวชป่า โดยเสียงของ
ผู้อาวุโสนั้นจะถูกนำ�เข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจผ่านการ
ประชุมที่กำ�กับดูแลโดยผู้อาวุโสประจำ�หมู่บ้าน
5

ความท้าทายในท้องถิ่น
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ได้วางแผนไว้แล้ว
ในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการประกาศให้ป่าชุ่มน้ำ�ในพื้นที่ลุ่ม
น้ำ�อิงเป็น ‘พื้นที่ประโยชน์สาธารณะ’ ตามกฎหมายโดย
กระทรวงมหาดไทย ภายใต้หนังสือสำ�คัญสำ�หรับที่หลวง
หมายเลข 2540/2510 โดยพื้นที่ประมาณ 483 เฮกตาร์
นั้นสงวนไว้เป็นพื้นที่ของรัฐเพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะ
เท่านั้น ซึ่งรวมถึงพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง โดยการประกาศ
ของกระทรวงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติการใช้ที่ดินใน
พื้นที่นี้ในอดีต และยอมรับว่าชาวบ้านในหมู่บ้านบุญเรืองนั้น
จัดการป่าชุ่มน้ำ�ร่วมกันและตามธรรมเนียมมามากกว่า 200 ปี
โดยมีการปรับใช้กฎในการเก็บของป่าร่วมกัน มีการแบ่งเขต
และมีระบบชลประทานอีกด้วย
ถึงแม้ว่าชุมชนบุญเรืองจะได้สิทธิในที่ดินสาธารณะในปี พ.ศ
. 2510 ก็ตาม แต่ก็มีบุคคลและองค์กรจากภายนอกพยายาม
เข้ามาพัฒนาป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง ตัวอย่างเช่น จากปี พ.ศ
. 2511 ถึง พ.ศ. 2512 พื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�นี้ต้องเผชิญกับแผน
พัฒนาจากโรงงานสีข้าวและโรงงานบ่มยาสูบ เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อปัญหานี้ ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงคัดค้านและรวม
ตัวกันเพื่อพูดคุยกับนายอำ�เภอ ส่งผลให้โครงการที่เสนอเหล่า
นี้ถูกยกเลิก
ตลอดช่วงกลางปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลไทยได้เพิ่มการลงทุน
ในโครงการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่ในภูมิภาค รวมถึง
ทางด่วนและศูนย์กลางการขนส่งเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้
เกิดการค้ามากขึ้น ในช่วงปีถัดจากนั้น รัฐบาลได้เริ่มแปลง
สภาพที่ดินสาธารณะในเชียงของ ซึ่งเป็นอำ�เภอที่หมู่บ้าน
บุญเรืองอาศัยอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในภูมิภาคภายใต้ Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)) และ Economic Community

(AEC) (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในปี พ.ศ. 2556
รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อที่
จะเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำ�สาธารณะเป็นของเอกชน ชาวบ้านใน
หมู่บ้านบุญเรืองจึงตัดสินใจรวมกลุ่มกันเป็นครั้งที่สองเพื่อ
คุ้มครองป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
ในปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เสนอที่จะสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นซึ่งจะรวมเนื้อที่อำ�เภอเชียงของเข้าไปด้วย โดยปี
พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ และได้กำ�หนดการ
ใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองเป็น 2 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่ ที่ดินอุตสาหกรรม 288 เฮกตาร์ และแผนการสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตเชียงของ โดยข้อเสนอดังกล่าว
นั้นรวมถึงการถมป่าชุ่มน้ำ�ด้วยการบดอัดดิน ซึ่งจะทำ�ให้
สูญเสียการกักเก็บน้ำ�โดยธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และจุดประมงบางส่วนที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอาหาร
และวิถีชีวิต เพื่อที่จะดำ�เนินการตามข้อเสนอนี้ รัฐบาลจึง
เสนอให้เพิกถอนสถานะ ‘พื้นที่ประโยชน์สาธารณะ’ ตาม
กฎหมายที่เคยให้ไว้ในปี พ.ศ. 2510 อย่างไรก็ตาม ประกาศ
ดังกล่าวกระทำ�โดยปราศจากการปรึกษาหารือใด ๆ กับ
ชุมชนบุญเรือง
สมาชิกชุมชนบุญเรืองหลายคนต่างรู้สึกว่าการเวนคืนป่า
ชุ่มน้ำ�ของรัฐบาลนั้นเป็นการกระทำ�ที่ไม่ได้คำ�นึงถึงมุมมอง
ของคนในชุมชนอย่างเพียงพอ สมาชิกชุมชนส่วนอื่นกังวล
ว่าอุตสาหกรรมจะทำ�ลายวิถีชีวิตของชุมชนและความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่ อีกทั้งยังส่งผลต่อภูมิปัญญาชาว
บ้านที่เกี่ยวกับระบบนิเวศที่สั่งสมกันมาหลายรุ่น

การตัดไม้ทำ�ลายป่า
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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
ปัญหาการตัดไม้ทำ�ลายป่ายังเชื่อมโยงกับปัญหาดินกัดเซาะ
และผลกระทบจากน้ำ�ท่วมหลากที่รุนแรงขึ้น อุทกภัยในปี
พ.ศ. 2553 ได้พัดเอาน้ำ�หลากเข้าสู่แม่น้ำ�อิง ส่งผลให้หมู่บ้าน
ข้าง ๆ เกิดน้ำ�ท่วม แต่หมู่บ้านบุญเรืองกลับไม่ได้รับความเสีย

หาย ส่วนหนึ่งนั้นมาจากพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ� 483 เฮกตาร์นั้นทำ�
หน้าที่เสมือนแนวป้องกันธรรมชาติ ข้อเสนอในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงถือเป็นการ

คุกคามป่าชุ่มน้ำ�และศักยภาพในการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการก่อสร้างเขื่อน
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
และการมีอยู่ของเขื่อนต้นน้ำ�ทำ�ให้กระแสน้ำ�ในแม่น้ำ�อิง
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกระแสน้ำ�นี้ช่วยจุนเจือระบบนิเวศป่าชุ่ม
น้ำ�ในพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านรายงานมาว่าวงจรอุทกภัยใน
ต้นน้ำ�แม่น้ำ�โขงนั้นอ่อนลง และระดับน้ำ�ในแม่น้ำ�ก็ลดต่ำ�ลง
อย่างผิดปกติ ส่งผลให้รูปแบบการว่ายน้ำ�ของปลาจากแม่น้ำ�
โขงต้นสายมาสู่แม่น้ำ�อิงที่เชื่อมโยงกันนั้นเปลี่ยนไป
ปริมาณน้ำ�ฝนที่ลดลงและกระแสน้ำ�จากแม่น้ำ�โขงและ
ภูเขาโดยรอบมีบทบาทสำ�คัญต่อปรากฏการณ์นี้ จากเดือน
เมษายนถึงเดือนกันยายนในปี พ.ศ. 2562 แม่น้ำ�โขงตอนบน
ที่อยู่ในเขตในประเทศจีน ซึ่งเป็นต้นน้ำ�ที่แม่น้ำ�อิงเชื่อมต่อ

กับแม่โขงในประเทศไทย จะมีะดับน้ำ�ที่สูงมากในช่วงฤดูฝน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ประเทศปลายน้ำ�ใน
ลุ่มแม่น้ำ�โขงตอนล่างอย่างประเทศไทยนั้นกลับต้องเผชิญ
ปัญหาฝนแล้งและการปิดกั้นหรือการขัดขวางการไหลเวียน
ของกระแสน้ำ�จากประเทศต้นน้ำ� ส่งผลให้การไหลเวียนของ
น้ำ�ติดขัด ชาวบ้านในหมู่บ้านรายงานว่าได้มีการใช้เครื่องปั๊ม
น้ำ�ของชุมชนสี่เครื่องซึ่งทำ�หน้าที่ส่งน้ำ�จากแม่น้ำ�มาสู่พื้นที่
เกษตรบ่อยขึ้นกว่าในอดีต ชาวบ้านในหมู่บ้านยังเห็นว่าดินมี
ความเสื่อมโทรมลงมากและอัตราการเติบโตของต้นไม้นั้นใช้
เวลานานกว่าปกติ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความชุกชุม
ของปลาและการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้

“ในอดีต ผู้คนมักบอกว่าไม่จำ�เป็นที่จะต้องปลูกป่า – มันไม่มีประโยชน์
แต่ตอนนี้เรามีกลุ่มอนุรักษ์ ผู้คนที่คอยเสาะส่องพื้นที่ที่จะปลูกป่าใหม่
ได้ในพื้นที่ที่ถูกตัดไม้และพื้นที่ที่มีป่าเป็นหย่อม ๆ เมื่อพบพื้นที่ที่ไม่
อุดมสมบูรณ์ พวกเขาจะฟื้นฟูโดยหาต้นไม้ทุกชนิดแล้วนำ�มาปลูกใน
พื้นที่นี้ ทำ�ให้พื้นที่เขียวขจีมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้”
นายทรงพล จันทะเรือง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
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การตอบสนองของท้องถิ่น
การจัดการป่าชุ่มน้ำ�
สมาชิกชุมชนได้จัดการระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง 483
เฮกตาร์อย่างยั่งยืน โดยใช้แบบจำ�ลองการอนุรักษ์ภูมิทัศน์
และได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�ตามธรรมเนียมให้เป็น
ที่สาธารณะสำ�หรับชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนเพื่อให้เข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน เช่น อาหารและยาสมุนไพร ชาว
บ้านในหมู่บ้านยกให้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้น
ระหว่างพวกเขากับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ�เป็นสายสัมพันธ์ที่
บรรพบุรุษของพวกเขาได้ปลูกฝังมาอย่างยาวนาน
กฎของชุมชนที่คอยกำ�กับการใช้ประโยชน์สาธารณะและ
คุ้มครองป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองและแม่น้ำ�อิงที่เชื่อมโยงกัน มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ห้ามโค่นต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า 6 นิ้ว
(15.2 ซม.) และต้องมีการรับฟังในหมู่บ้านในกรณีที่มี
ข้อยกเว้น
ไม้ฟืนนั้นจะต้องเป็นกิ่งหรือก้านของต้นไม้เท่านั้น
ในกรณีที่มีต้นไม้ยืนต้นตาย จะต้องมีการประชุมรับฟัง
ความเห็นเพื่อหารือวิธีการขนออกจากพื้นที่ชุ่มน้ำ�
ต้นไผ่ รวมถึง หน่อไม้นั้นสามารถเก็บเกี่ยวไว้บริโภคใน
ครัวเรือนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำ�ไปขายเพื่อเอากำ�ไร
หรือเชิงพาณิชย์
ห้ามเก็บดอกอินทนิลน้ำ� (Lagerstroemia speciosa)
และดอกกล้วยไม้ป่าไปขาย

6.
7.
8.
9.

ห้ามใช้ไฟเพื่อการล่าสัตว์
ชาวบ้านสามารถเก็บแมลง ตัวต่อ และผึ้งได้
ห้ามการประมงที่ใช้ไฟฟ้า ระเบิด หรือสารพิษ
ห้ามกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประมงทุกอย่างในเขต
อนุรักษ์
10. ห้ามล่าหรือยิงสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์
กฎของชุมชนเหล่านีช
้ ว
่ ยคุม
้ ครองชนิดพันธุพ
์ ช
ื และสัตว์
มากมาย รวมถึง สัตว์เลีย
้ งลูกด้วยนมและสัตว์เลือ
้ ยคลานทีอ
่ ยู่
ในบัญชีแดงไอยูซเี อ็นว่าด้วยชนิดพันธุท
์ ถ
่ี ก
ู คุกคาม กฎเหล่านี้
ยังช่วยสนับสนุนการเก็บเกีย
่ วทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
เช่น ปลา ไม้ไผ่ เห็ด จิง้ หรีด และต้นไม้ตา่ ง ๆ
นอกจากกฎเหล่านีแ
้ ล้ว กลุม
่ อนุรก
ั ษ์ปา่ ชุม
่ น้�ำ บุญเรืองยัง
สนับสนุนแนวปฏิบต
ั ด
ิ ง้ั เดิมทีเ่ สริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คนและธรรมชาติทบ
่ี รรพบุรษ
ุ ได้สร้างขึน
้ มาให้เข้มแข็งยิง่
ขึน
้ กลุม
่ อนุรก
ั ษ์ได้จด
ั พิธบ
ี วชป่าและสร้างศาลบูชาเพือ
่ หลอม
รวมจิตวิญญาณเข้ากับการคุม
้ ครองและการฟืน
้ ฟูพน
้ื ทีช
่ ม
ุ่ น้�ำ
นอกจากนี้ กลุม
่ อนุรก
ั ษ์ปา่ ชุม
่ น้�ำ บุญเรืองร่วมกับ RECOFTC
(รีคอฟ) หรือเมือ
่ ก่อนเป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั ในนามของ the Center of
People and Forests (ศูนย์วนศาสตร์ชม
ุ ชนเพือ
่ คนกับป่า) ยัง
ได้สร้างเส้นทางและทางเดินป่าชุม
่ น้�ำ ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นพืน
้ ที่
การเรียนรูใ
้ ห้กบ
ั นักเรียนและสาธารณชนทัว
่ ไป

ผลกระทบหลักจากการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ�
■
■

■

■
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คุ้มครองพื้นที่ป่า 483 เฮกตาร์ รวมถึง รักษาความเป็นอยู่ของครอบครัวมากกว่า 200 ครอบครัวในหมู่บ้าน
บุญเรือง
คุ้มครองชนิดพันธุ์พืชและสัตว์อย่างน้อย 276 ชนิดพันธุ์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง 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

แคมเปญคัดค้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้ใช้แคมเปญสนับสนุนเพื่อ
คุ้มครองป่าชุ่มน้ำ�จากข้อเสนอในการแปลงพื้นที่นี้ให้เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกลยุทธ์เคลื่อนไหวของกลุ่มนั้น
ประกอบไปด้วยการเป็นตัวแทนและคว่ำ�บาตรในการประชุม
รับฟังความเห็นสาธารณะและในการลงประชามติ สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและกลุ่มอนุรักษ์ ติดต่อกลุ่มผู้พลัด
ถิ่นในกรุงเทพมหานครผ่านแชทกลุ่ม และสร้างกลุ่มสตรี กลุ่ม
เยาวชน และกลุ่มผู้อาวุโส

ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ชุ่มน้ำ�

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มส่งผลกระทบ
เป็นอย่างมาก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มอนุรักษ์ป่า
บุญเรืองได้ร่วมมือกับ Ing Watershed People’s Assembly
(IWPA) (สภาประชาชนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ�อิง) ด้วยความร่วมมือ
นี้ ทำ�ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้กระชับความสัมพันธ์
กับสถาบันอื่น ๆ กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มวิชาการและนักวิจัย และ
แหล่งเงินทุนต่าง ๆ

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้เริ่มยกระดับแคมเปญของ
ตนอย่างมีกลยุทธ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยร่วมมือ
กับ Lower Ing Watershed Network (เครือข่ายพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ำ�อิงตอนล่าง) เพื่อเรียกร้องให้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำ�อิงตอนล่าง
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีความสำ�คัญระหว่างประเทศหรือพื้นที่แรม
ซาร์ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้ใช้เครื่องมือโซเชียลมี
เดีย เช่น เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ เมสเซนเจอร์ และไลน์ เพื่อเน้นย้ำ�
ถึงความสำ�คัญของแบบจำ�ลองการจัดการป่าชุมชนของกลุ่ม
อนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้ร่วมมือ
กับ Mekong Community Institute (สถาบันชุมชนลุ่มแม่น้ำ�
โขง) ในการเผยแพร่วิดีโอลงบนยูทิวบ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม
เยาวชนซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 1,700 คนคอยช่วยจัดการกลุ่ม
ในเฟซบุ๊ก

ในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2558 ชุมชนบุญเรืองได้นัดผู้
ว่าจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศาสตราจารย์จากจังหวัดเชียงราย ตัวแทนจากรีคอฟ และ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ เพื่อโต้แย้งเรื่องการพัฒนา
อุตสาหกรรมว่าจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำ�และ
วัฒนธรรมดั้งเดิม รัฐบาลจึงให้การยอมรับถึงความสำ�คัญของ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 การดำ�เนินงานอย่างมุมานะ
ของกลุ่มอนุรักษ์ก็ได้สัมฤทธิ์ผล สำ�นักงานจังหวัดเชียงราย
ได้ถอนข้อเสนอการใช้พื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรม ผลจากแคมเปญโซเชียลมีเดียที่ชาญฉลาดและ
ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ทางกลุ่มอนุรักษ์จึงสามารถป้องกัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง

ผลกระทบหลักของแคมเปญสนับสนุนการ
ต่อต้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
■
■

■

ในปี พ.ศ. 2561 สำ�นักงานจังหวัดเชียงรายได้ถอนข้อเสนอในการพัฒนาอุตสาหกรรมในป่าชุม
่ น้�ำ บุญเรือง ซึง่ นับ
เป็นชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ในการรักษาระบบนิเวศทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่ากว่า 483 เฮกตาร์
สือ
่ ต่าง ๆ เช่น Thai Public Broadcasting Service (TPBS) (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย) Green News Agency (สำ�นักข่าวสิง่ แวดล้อม) และ Transborder News (สำ�นักข่าวชายขอบ) ได้
มาสัมภาษณ์ชาวบ้านในหมูบ
่ า้ นเกีย
่ วกับประเด็นของงานด้านการคุม
้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและชัยชนะในการ
อนุรก
ั ษ์พน
้ื ทีน
่ ้ี
แคมเปญของกลุม
่ ได้สร้างความเชือ
่ มัน
่ และความสามัคคีในชุมชนบุญเรืองและหุน
้ ส่วนความร่วมมือของชุมชน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลตามชุมชนและการประเมินระบบนิเวศเชิงปริมาณ
เพื่อที่จะป้องกันการพัฒนาทางอุตสาหกรรมในป่าชุ่มน้ำ�บุญ
เรือง กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้มีส่วนร่วมในการวัดเชิง
วิทยาศาสตร์และร่วมผลิตงานวิจัยทางการศึกษา จากปี พ.ศ.
2558 ถึงปี พ.ศ. 2562 European Union (สหภาพยุโรป) ได้
ให้ทุนสนับสนุนแก่รีคอฟ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพื่อดำ�เนินโครงการสนับสนุนเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วย
งานปกครองท้องถิ่นในการจัดการลุ่มแม่น้ำ�อิงอย่างยั่งยืน
ชุมชนบุญเรืองได้ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุ่มน้ำ� บันทึก
ประวัติศาสตร์ การบริการจากระบบนิเวศ และการกักคาร์บอน
ผ่านโครงการริเริ่มนี้

ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มอนุรักษ์ได้แบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับ
สำ�นักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำ�นักงานอำ�เภอ
เชียงของ บุคลากรในสำ�นักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และตัวแทน
จากสื่อต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่สำ�คัญของระบบ
นิเวศป่าชุ่มน้ำ� ตลอดทั้งกระบวนการนี้ สมาชิกชุมชนได้
ประกาศถึงคุณค่าของพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�ให้กับภาคส่วนสาธารณะ
และพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบนิเวศชุ่มน้ำ�นั้นให้คุณค่าทาง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และทางนิเวศที่ใหญ่หลวง

ผลกระทบหลักของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ชุมชนและการประเมิน
ระบบนิเวศเชิงปริมาณ
■

■

■

การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าป่าชุ่มน้ำ�ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยการร่วมมือกันระหว่างรีคอฟ และ
Kasetsart University (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ค้นพบว่าป่าชุ่มน้ำ�ให้ผลประโยชน์รายปีเป็นจำ�นวน 4
ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณ
เงินจำ�นวนประมาณ 400,000 เหรียญนั้นมาจากผลิตภัณฑ์โดยตรง รวมถึงอาหารและวัตุดิบต่าง ๆ ในขณะ
ที่เงินจำ�นวนประมาณ 3.5 ล้านเหรียญนั้นมาจากการบริการจากระบบนิเวศ เช่น แหล่งเก็บน้ำ�ธรรมชาติ
ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า การกักเก็บคาร์บอน และการศึกษา รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม
จากการดำ�เนินการโครงการสนับสนุนเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในการจัดการลุ่ม
แม่น้ำ�อิงอย่างยั่งยืนนั้นค้นพบว่าได้มีการเก็บคาร์บอนจำ�นวน 21,731 เมตริกตันไว้ในพื้นที่ 160 เฮกตาร์
ถ้าหากป่าชุ่มน้ำ�นี้ถูกแปลงสภาพเป็นที่ดินประเภทอื่น จะเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
ประมาณ 79,536 เมตริกตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าป่าชุ่มน้ำ�เป็นบ่อกักคาร์บอนที่สามารถช่วยบรรเทาผลกระ
ทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ โดยการประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนนั้น กลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้ดำ�เนินการร่วมกับหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ เช่น รีคอฟ สภาประชาชนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ�
อิง Institute of Biodiversity and Environment (สถาบันสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ)
Chiang Rai Rajabhat University (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) Living River Association (สมาคม
แม่น้ำ�เพื่อชีวิต) และ Chiang Khong Conservation Group (กลุ่มอนุรักษ์เชียงของ

“บรรพบุรุษของเราตกลงที่จะกำ�หนดพื้นที่ชุ่มน้ำ�นี้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง
สำ�หรับชุมชน มากกว่าที่จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเอกชน โดยมีความ
ตั้งใจว่าให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งอาหาร ไม้ฟืน และไม้ซุง และเราได้ปฏิบัติ
ตามจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน เราต้องรักษามรดกสืบทอดของเราไว้เพื่อ
ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำ�นี้ไว้เพื่อลูกหลานและธรรมชาติของเรา”
นายพิชเญศพงษ์ คุรุปรัชญามรรค ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
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ผลกระทบเชิงนโยบาย
ผลกระทบต่อนโยบายแห่งชาติ
งานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้สร้างอิทธิพลต่อ
นโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�
บุญเรืองได้เข้าร่วมประชุมและการอภิปรายต่าง ๆ ในหลาย
ๆ ครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน
พื้นที่ชุ่มน้ำ�แห่งชาติโดยทางการไทย ตัวอย่างเช่น ทางกลุ่ม
ได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับนโยบายทางเลือกเกี่ยวกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในช่วงทีด
่ �ำ เนินแคมเปญคัดค้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดเชียงราย กลุม
่ อนุรก
ั ษ์ปา่ ชุม
่ น้�ำ บุญเรือง ได้เข้า
ร่วมประชุมอภิปรายคัดค้านข้อเสนอพร้อมกับชุมชนอืน
่ ๆ โดย
ตัวแทนของชุมชนบุญเรืองนัน
้ ได้เข้าพบกับอดีตสมาชิกวุฒส
ิ ภา
ในจังหวัดเชียงราย และเนือ
่ งด้วยผลการดำ�เนินการสนับสนุน
การคัดค้านทีร่ อบคอบ สำ�นักงานจังหวัดเชียงรายได้ถอนข้อ
เสนอทีจ
่ ะใช้พน
้ื ทีป
่ า่ ชุม
่ น้�ำ เป็นทีด
่ น
ิ อุตสาหกรรม

ถึงแม้ว่าความพยายามของชุมชนบุญเรืองที่จะคุ้มครองป่า
ชุ่มน้ำ�จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ นั้นจะไม่ได้ส่ง
อิทธิพลไปยังนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์นั้นได้
ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐบาลระดับชาติยอมรับลักษณะพิเศษ
ของป่าชุ่มน้ำ�ในแม่น้ำ�อิง หน่วยงานรัฐอย่าง the Office of
Natural Resources and Environmental Policy and
Planning (สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) และ the Chiang Rai Provincial Office
for Natural Resources and Environment (สำ�นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย) นั้น
ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนชุมชนบุญเรืองและชุมชนอื่น ๆ
ในการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ�ในลุ่มแม่น้ำ�อิงตอนล่าง

การมีส่วนร่วมในวาระระดับโลก
ในระดับโลก กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้สนับสนุน
การดำ�เนินการตามข้อตกลงพหุภาคีที่สำ�คัญต่าง 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
ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองกว่า 160 เฮกตาร์เป็นบ่อกักเก็บคาร์บอน
ธรรมชาติที่มีค่าเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถกักเก็บคาร์บอนเป็น
จำ�นวน 27,731 เมตริกตันโดยประมาณ ซึ่งสนับสนุนกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศข้อที่ 4 (d) โดยตรง เป็นการสนับสนุน “การจัดการที่
ยั่งยืน...ที่กักและเก็บก๊าซเรือนกระจกทุกประเภท...รวมถึงชีว
มวล ป่าไม้ และมหาสมุทร...”

งานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองนั้นยังมีส่วนในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) พ.ศ. 2573 ตัวอย่างเช่น การปกป้องป่าชุ่มน้ำ�โดย
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้รักษาแนวป้องกันอุทกภัย
ธรรมชาติที่ช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติและช่วยในการกัก
เก็บคาร์บอน โดยสิ่งเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 13) ชีวิตบน
พื้นดิน (SDG 15) และเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (SDG 11)
ด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่วนในเรื่องของการรักษา
แหล่งอนุบาลปลาตามฤดูกาลนั้น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญ
เรืองก็ได้ช่วยรักษาและคุ้มครองประชากรปลาท้องถิ่นและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการ
ขจัดความหิวโหย (SDG 2) ในระดับสังคม กลุ่มสตรีบุญเรือง
ได้สนับสนุนเป้าหมายความเท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5)
ยิ่งไปกว่านั้น การที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้ร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา และกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุน
แคมเปญคัดค้านอุตสาหกรรมนั้นถือว่า เป็นการสนับสนุนเป้า
หมายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17)
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การทำ�ซ้ำ� การพัฒนาต่อยอด และความยั่งยืน
การทำ�ซ้ำ�
ถึงแม้ว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองไม่ได้มีการบันทึกราย
ละเอียดเรื่องการทำ�ซ้ำ�แต่อย่างใด แต่ชุมชนบุญเรืองได้จัดทำ�
แบบจำ�ลองการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุ่มน้ำ�ซึ่งสามารถทำ�ซ้ำ�
ได้ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้มีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
การแบ่งปันความรู้อยู่หลายครั้ง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559
ถึง พ.ศ. 2561 ชุมชนได้ทำ�หน้าที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำ�หรับ

อย่างน้อย 1,000 คนจาก 30 องค์กร องค์กรระหว่างประเทศ
จำ�นวนหนึ่งได้ร่วมกันทำ�วิจัยศึกษาและปริญญานิพนธ์ร่วมกับ
มหาลัย 11 แห่ง และทำ�โครงการวิจัย 10 โครงการในพื้นที่นี้
นอกจากนี้ ชุมชนใกล้เคียงหลายชุมชนในลุ่มแม่น้ำ�อิงตอน
ล่างยังได้ทำ�พิธีบวชป่าตามกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองอีก
ด้วย

การพัฒนาต่อยอด
ถึงแม้ว่าโครงการริเริ่มของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
จะไม่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นทางการ แต่โครงการ
เหล่านี้ก็มีศักยภาพมากพอที่จะต่อยอดไปทั่วประเทศไทย
และไปนอกเหนือจากประเทศไทยได้ ยิ่งกว่านั้น ทางกลุ่ม
อนุรักษ์ได้กระชับความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับหน่วยงาน
รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ในฐานะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและการอภิปรายในระดับ
จังหวัดและระดับอำ�เภอที่กระตือรือร้น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�
บุญเรืองได้สร้างพันธมิตรกับองค์กรในระดับอำ�เภอ ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งรวมถึง สำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำ�นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

ความยั่งยืน
อนาคตของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองนั้นถือว่าสดใสมาก
โดยทางกลุ่มได้รับการยอมรับในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชุ่มน้ำ�จากทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในปี พ.ศ
. 2559 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้รับเงินทุนเพื่อการ
สนับสนุนการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าไม้จาก Thai Fund
Foundation (มูลนิธิกองทุนไทย) และกองทุนสหภาพยุโรป
จากโครงการสนับสนุนเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นในการจัดการลุ่มแม่น้ำ�อิงอย่างยั่งยืน กลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองได้รับการสนับสนุนอย่างยั่งยืนจาก
การบริจาคของชุมชน กลุ่มการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมใน
โครงการขนาดเล็กในอดีต เมื่อมองไปในอนาคต กลุ่มอนุรักษ์
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นี้วางแผนที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์จากป่าที่
ทดแทนได้
ถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจในระดับโลก สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองต่างรู้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ท้าทายความ
ยั่งยืนของป่าชุ่มน้ำ�ในระยะยาว ซึ่งรวมถึง แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับใหม่ นโยบายรัฐบาล และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
ปัญหาความท้าทายยังคงอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายในลุ่มแม่น้ำ�อิงนั้นจะแบ่งปันแนวทางการจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ำ�แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบุญเรืองอย่างยั่งยืน ด้วย
เหตุนี้ การยอมรับและการขึ้นทะเบียนพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
เป็นพื้นที่แ

แผนในอนาคต
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองมีแผนที่จะใช้เงินทุนจาก Equator Prize ในการบรรลุเป้าหมายสามข้อด้วยกัน
เป้าหมายที่หนึ่ง กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองจะพัฒนาแผนการจัดการป่าชุ่มน้ำ�ซึ่งสนับสนุนโดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือที่สำ�คัญต่าง ๆ พื้นที่ชุ่มน้ำ�จะถูกแบ่งออกเป็นเขตเฉพาะ เช่น การฟื้นฟู วนเกษตรกรรม การอนุรักษ์พื้นที่
รกร้าง และวังปลา ทางกลุ่มจะสร้างศูนย์อนุบาลพืชและพื้นที่สำ�หรับการผลิตปุ๋ยสำ�หรับต้นอ่อน เสริมสร้างความ
เข้าใจในชนิดพันธุ์ท้องถิ่นและการฟื้นฟูป่าไม้ผ่านการเยี่ยมชมเรียนรู้และร่วมมือกับ the Forest Restoration
Research Unit (หน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า) แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะยังคงทำ�พิธีบวชป่าต่อไป
ต่อมา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มาจาก
ทรัพยากรป่าชุ่มน้ำ� ซึ่งรวมถึงการปลูกต้นข่อย การเก็บน้ำ�ผึ้ง และสร้างชีวมวลสำ�หรับปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู
คุณภาพดิน
สุดท้าย โดยการทำ�งานร่วมกับสภาประชาชนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ�อิงและหุ้นส่วนความร่วมมืออื่น ๆ ในท้องถิ่น กลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองมีความหวังที่จะเปลี่ยนสถานะของพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองจากพื้นที่สาธารณะประโยชน์
เป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ�ขึ้นทะเบียนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ�ในระดับประเทศ
จะเป็นการเร่งให้มีการคุ้มครองอย่างเป็นทางการผ่านมติคณะรัฐมนตรี ทางกลุ่มได้พยายามขึ้นทะเบียนส่วน
ตอนล่างของแม่น้ำ�อิงให้เป็นพื้นที่แรมซาร์ ในการเตรียมการขึ้นทะเบียนนี้ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองจะต้อง
เพิ่มฐานข้อมูลสัตว์ป่าและการสำ�รวจนก อีกทั้งจะต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทีม
วิจัยของชุมชนในการเก็บข้อมูลสัตว์ป่าและนก และยังได้วางแผนที่จะตีพิมพ์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสำ�รวจ
นกและสัตว์ป่า โดยสรุปแล้ว เป็นที่กระจ่างแล้วว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรืองยังคงมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะ
ใช้และปกป้องป่าชุ่มน้ำ�อย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานรุ่นต่อไปที่จะมาถึง

พาร์ทเนอร์
■

Chiang Khong Conservation Group (กลุม
่ อนุรก
ั ษ์
เชียงของ): กลุ่มนักกิจกรรมท้องถิ่นที่ทำ�งานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เชียงของและแม่โขงและ
คุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถิ่น

■

Chiang Rai Provincial Natural Resources and
Environment Office (สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงราย และ Chiang Rai Fisheries
Provincial Office (สำ�นักงานประมงจังหวัดเชียงราย):
ประสานงานและอำ�นวยความสะดวกการส่งเอกสารแจ้ง
เตือนล่วงหน้าในระดับจังหวัดและสร้างความเข้าใจกับ
ผู้นำ�ชุมชนและสาธารณชน

■

Chiang Rai Rajabhat University (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย): สนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและการประเมินทรัพยากร

■

Hill Area and Community Development Foundation
(มูลนิธพ
ิ ฒ
ั นาชุมชนและเขตภูเขา): องค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ทำ�งานด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการศึกษา
ของผู้คนในภูเขาตามชายแดนต่าง ๆ

■

Kasetsart University (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์):
สนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการประเมินทรัพยากร

■

Living River Association (สมาคมแม่น�ำ้ เพือ
่ ชีวต
ิ ):
องค์กรที่ดำ�เนินงานตามแคมเปญต่าง ๆ ในด้านการ
สนับสนุนสิทธิของชุมชนต่อทรัพยากรน้ำ� ส่งเสริมความ
รู้ท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ�อย่างยั่งยืน และ
ต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึง เขื่อนและการผันน้ำ�ใน
แม่น้ำ�และระบบนิเวศแม่น้ำ�ในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำ�โขงและลุ่มแม่น้ำ�สาละวิน

■

Mae Fah Luang University (มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง):
สนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการประเมินทรัพยากร

■

Mekong Community Institute (MCI) (สถาบันชุมชน
ลุม
่ น้�ำ โขง): องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่
ทำ�งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ�และระบบนิเวศพื้นที่
ลุ่มน้ำ�

■

RECOFTC (formerly The Center for People and
Forests) (รีคอฟ (อดีต: ศูนย์วนศาสตร์ชม
ุ ชนเพือ
่ คนกับ
ป่า)): ร่วมมือกับหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ ในการสร้าง
ศักยภาพสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองและช่วยเหลือ
ในการเก็บข้อมูลและหลักฐานสำ�หรับการคุ้มครองป่าชุ่ม
น้ำ�ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ�บุญเรือง
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■

Secretariat of Ing Watershed People’s Assembly
(IWPA) (เลขาธิการสภาประชาชนพืน
้ ทีล
่ ม
ุ่ แม่น�ำ้ อิง):
สนับสนุนการพัฒนาโครงการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

แหล่งข้อมูลและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
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