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บทสรุป
การร่วมคิดและร่วมทำ�อย่างเท่าเทียมของผู้หญิงในการ
อนุรกั ษ์มคี วามสำ�คัญ เพราะหญิงและชายมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
และวิธีการทำ�งานที่ต่างกัน การอนุรักษ์ซึ่งละเอียดอ่อนมีหลาย
แง่มุมต้องอาศัยทั้งชายและหญิง ในสังคมไทย “ผี” ผู้ปกป้อง
ทรั พ ยากรธรรมชาติส่วนมากเป็นเพศหญิง เช่น พระแม่ธรณี
แม่คงคา ซึ่งคนไทยผูกพันอยู่กับธรรมชาติผ่านผีเหล่านี้ตลอดทั้งปี
ผ่านประเพณีและพิธกี รรมต่างๆ เช่น การเลีย้ งผีฝาย การลอยกระทง
เป็นต้น ผู้หญิงจึงเปรียบเหมือนผู้พิทักษ์และผู้เชื่อมโยงธรรมชาติ
เข้ากับคน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของชายหญิงกับธรรมชาติ
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในการอนุรักษ์บทบาทและ
ความคิดของผู้หญิงแตกต่างกันไปตามระดับตั้งแต่ระดับบุคคล
ครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงระดับสังคมภายนอก รวมถึงต่างไปตาม
สั ง คมที่ อ าศั ย อยู่ วั ย เชื้ อ ชาติ การศึ ก ษา และยุ ค สมั ย ที่ ไ ม่
หยุดนิ่ง
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ลุ่มน้ำ�อิงเป็นที่ราบลุ่มสำ�คัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัด
พะเยาและเชียงราย ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่หลากหลาย
เชื่อมต่อกันทั้งภูเขา ป่าต้นน้� 
ำ ที่ราบ ป่าชุ่มน้� 
ำ และแม่น�้ำ ที่ตอนล่างเชื่อมอยู่
กับแม่น�้ำ โขง ทำ�ให้มรี ะบบนิเวศอุดมสมบูรณ์และเฉพาะตัว เช่นการมีปา่ ชุม่ น้�ำ
จำ�นวนมากในลุ่มน้ำ�ตอนล่าง
ในลุ่มน้ำ�อิงมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เช่น การเสื่อมโทรมของ
ป่าต้นน้�ำ และป่าริมน้ำ�อิงทำ�ให้ปลาและสัตว์น�้ำ ลดลง ซึ่งปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ แ ละมี ห ลายประการที่ แ ตกต่ า งไปจากพื้ น ที่ อื่ น เช่ น
การเปลีย่ นแปลงทีผ่ ดิ ปกติของระดับน้ำ�แม่น�้ำ โขงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ของแม่น้ำ�อิง หรือการปลูกสวนกล้วยขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำ�อิงของบริษัทจีน
เพื่อส่งกล้วยกลับไปขายยังประเทศตนเอง
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มในลุ่ ม น้ำ � อิ ง โดยภาคประชาชนก็ มี ม าอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง มีการรวมเป็นกลุม่ และเครือข่ายเพือ่ จัดการกับปัญหาตามสถานการณ์
ของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งกลุ่มของคนในเมืองและกลุ่มของชาวบ้านที่ทำ�งาน
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น “สภาประชาชนลุ่มน้�ำ อิง” ที่มีความเข้มแข็ง
และบทบาทสำ�คัญมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ในเรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
แต่ยังรวมไปถึงเรื่องป่าต้นน้ำ�และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ด้วย ถึงแม้จะมีการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการอนุ รั ก ษ์ อ ยู่ ม าก แต่ ผู้ ท่ี เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและมี
บทบาทสำ�คัญส่วนมากเป็นผูช้ าย ซึง่ ต่อมาได้มกี ารตัง้ “เครือข่ายแม่ญงิ ลุม่ น้�ำ อิง”
ขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการอนุรักษ์ให้มากขึ้น
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชนลุ่มน้ำ�โขง
ร่วมกับเครือข่ายแม่ญงิ พะเยา เครือข่ายป่าชุมชนแม่รอ่ งขุย กลุม่ แม่ญงิ บุญเรือง
และกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง พบว่าบทบาทของผู้หญิงในลุ่มน้ำ�อิงมีความ
น่าสนใจหลายกรณี กรณีแรก เป็นบทบาทและความสัมพันธ์ของป้อจาย
และแม่ ญิ ง กั บ ป่ า ชุ่ ม น้ำ � บ้ า นบุ ญ เรื อ งในลุ่ ม น้ำ � อิ ง ตอนล่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น
เมื่ อ เที ย บในเชิ ง ปริ ม าณป้ อ จายและแม่ ญิ ง เข้ า ไปเก็ บ หาจากป่ า พอๆ กั น
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แต่ต่างกันที่ชนิดของทรัพยากร วิธีการ และสถานที่การเก็บหา ผู้ชายเป็น
กลุม่ หลักทีเ่ ข้าไปหาปลา ของป่า และไม้ใช้สอยเพราะคล่องตัวกว่า ส่วนผูห้ ญิง
จะเก็ บ หาผั ก และแมลง ในการหาปลาก็ จ ะใช้ เ ครื่ อ งมื อ ง่ า ยๆ ในพื้ น ที่
ที่ไม่อันตรายอย่างการใช้สวิง เบ็ด และจ๋ำ� ตามริมฝั่งหรือหนองน้� 
ำ ส่วนผู้ชาย
จะใช้เครือ่ งมือทีต่ อ้ งออกแรงและลงน้ำ�ลึก ในด้านการอนุรกั ษ์ชาวบ้านมีความ
เข้มแข็งมากทั้งชายและหญิง สามารถร่วมกันปกป้องป่าบุญเรืองไว้ได้จาก
การที่จะถูกนำ�ไปเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างประสบผลสำ�เร็จในเวลา
ไม่นานนักแม้จะไม่เคยต่อสูม้ าก่อน มีการรวมกันเป็น “กลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ บุญเรือง”
รวมทัง้ “กลุม่ แม่ญงิ บุญเรือง” ขึน้ เพือ่ การรักษาป่า ในการทำ�กิจกรรมก็จะหารือ
ร่วมกันทุกฝ่ายและแบ่งงานกันไปตามความถนัด
กรณีทสี่ อง เป็นความแตกต่างกันของป้อจายและแม่ญงิ ในความสัมพันธ์
กับป่าชุมชนแม่ร่องขุยในอำ�เภอดอกคำ�ใต้และบทบาทต่อการอนุรักษ์และ
ฟืน้ ฟูปา่ ผูห้ ญิงเป็นผูเ้ ชือ่ มโยงป่าเข้ากับครอบครัวและชุมชนผ่านการทำ�อาหาร
ที่ เ ป็ น พื ช ผั ก จากป่ า และความรู้ ข องผู้ ห ญิ ง เกี่ ย วกั บ ป่ า และอาหาร เพราะ
ในวัฒนธรรมภาคเหนือ อาหารหลักที่กินประจำ�วันในครัวเรือนกว่าร้อยละ 70
จะเป็ น เมนู ที่ มี ผั ก เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ซึ่ ง จะเป็ น หน้ า ที่ ผู้ ห ญิ ง ในการทำ � 
ส่วนผู้ชายจะทำ�อาหารที่เป็นเนื้อ เช่น ลาบ ส้า ในด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าชุมชน ผู้ชายจะมีสัดส่วนมากกว่าและทำ�หน้าที่ในการออกหน้า ส่วน
ผู้หญิงซึ่งมีความละเอียดอ่อนจะทำ�เกี่ยวกับการประสานงานและเอกสาร
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือ เสียงของผู้หญิงจะหนักแน่น
และมีคุณภาพ
กรณีที่สาม เป็นเรื่องราวของนักวิชาการที่มีบทบาทหลายอย่างต่อการ
อนุรักษ์และผู้หญิง ดร.สหัทยา วิเศษ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นลูกน้ำ�อิงโดยกำ�เนิด ก่อนมาเป็น
อาจารย์ได้ทำ�งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและผู้หญิงมาหลายอย่างโดยเฉพาะ
งานด้านวิชาการเกี่ยวกับลุ่มน้ำ�อิง ในช่วงที่ทำ�งานให้กับมูลนิธิพะเยาเพื่อ
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การพัฒนาจึงทำ�ให้มผี ลงานด้านวิชาการมาอยูม่ าก ปัจจุบนั นอกจากต้องทำ�งาน
หนักในการสอนและการวิจัยแล้ว ดร.สหัทยายังทุ่มเทช่วยงานให้กับองค์กร
ต่างๆ อีกกว่า 15 องค์กร ทัง้ งานด้านผูห้ ญิง การพัฒนาชุมชน และการอนุรกั ษ์
ในลุ่มน้ำ�อิง เช่น เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายแม่หญิงพะเยา กองเลขานุการของ
สภาประชาชนลุ่มน้ำ�อิง เป็นต้น
กรณีทสี่ ี่ เป็นบทบาทของข้าราชการหญิง โสภา วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาล
ตำ�บลสันมะค่า อำ�เภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผู้มีความผูกพันกับสายน้ำ�และ
ทำ�งานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรักและความมุ่งมั่น ในงานด้าน
การอนุรักษ์ได้ผลักดันการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำ�น้ำ�อิงและน้ำ�พุงร่วมกับผู้นำ�
ในท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง การดึ ง เอา
ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นบ้านมาใช้ นอกจากปลาแล้วยังทำ�เรื่องสิ่งแวดล้อม
ในครัวเรือนและชุมชน การจัดการน้ำ�  การรักษาป่า ที่ดิน รวมถึงปัญหา
สัตว์ป่าด้วย ในปัจจุบันกำ�ลังร่วมกับหลายภาคส่วนในการพัฒนา “สันมะค่า
โมเดล” ขึ้น โดยการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของตำ�บล

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.
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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.

ผู้หญิง

กับสิ่งแวดล้อม

ในลุ่มน้ำ�อิง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาคประชาชน
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท
สำ�คัญส่วนมากเป็นผู้ชาย จึงเป็นที่มาของการดำ�เนินโครงการ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการอนุรักษ์ให้มากขึ้น ซึ่งยัง
ส่งผลให้มีการก่อตั้ง “เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำ�อิง” ขึ้น รวมทั้ง
มีการทำ�วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเข้าใจถึงความ
สั ม พั น ธ์ ข องชายหญิ ง กั บ ธรรมชาติ แ ละบทบาทการอนุ รั ก ษ์
ในลุ่มน้ำ �อิง โดยสถาบันชุมชนลุ่มน้ำ � โขง ร่วมกับเครือข่าย
แม่ญิงพะเยา เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง
และกลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง ภายใต้การสนับสนุนของ Critical
Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และสหภาพนานาชาติ
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ (IUCN)
ซึ่งการศึกษาพบว่าบทบาทของหญิงชายในลุ่มน้ำ�อิงมีความ
น่าสนใจหลายกรณี
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ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม
ในบริบททั่วไป

ปัจจุบนั โลกให้ความสำ�คัญเรือ่ งผูห้ ญิงกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมมากขึน้
ด้วยความคิดสำ�คัญโดยสรุปสองประการคือ ประการแรก ความไม่สมดุลของ
ความคิดชาย-หญิงในสังคมมนุษย์ทำ�ให้ธรรมชาติไม่สมดุลและเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ยากจะแก้ ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของสังคมมนุษย์เป็นเพศหญิงซึ่ง
ก็จะมีความรู้ความคิดและทัศนคติต่อธรรมชาติแตกต่างจากชาย แต่ความคิด
ความอ่านในโลกส่วนใหญ่กลับเป็นของผูช้ ายหรือเกิดขึน้ มาจากผูช้ าย จึงทำ�ให้
การพัฒนาหรือดำ�เนินไปของโลกขาดความสมดุล แนวคิดแบบผู้ชายที่มักเร่ง
การใช้ทรัพยากรเพื่อการรุดหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต้องประกอบกับ
ความละเอียดรอบคอบและอ่อนโยนของผู้หญิง จึงจะทำ�ให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและยัง่ ยืน ซึง่ การไม่สมดุลทีว่ า่ นีร้ วมไปถึงความคิดในด้าน
การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมด้วย ดังจะเห็นว่าปรัชญาแนวคิดนโยบายและแผนงาน
การอนุ รั ก ษ์ เ กิ ด มาจากความคิดของผู้ชายหรือเป็นแนวคิดแบบผู้ชายเสีย
ส่วนใหญ่ ซึ่งก็แน่นอนว่ามันมีผลโดยตรงต่อการลงมือทำ�การอนุรักษ์
ประการที่ ส อง การขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ห ญิ ง ในการลงมื อ ทำ �
นอกจากความคิดแล้วการปฏิบัติการก็มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างกันไป
ตามเพศ วัย เชื้อชาติ รวมไปถึงช่วงเวลาและสถานที่ การขาดการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเป็นปัญหาสำ�คัญเพราะเราจำ�เป็นที่ต้องสัมพันธ์ จัดการ หรือ
แก้ปญ
ั หาอย่างแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนและละเอียดอ่อนของธรรมชาติ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง และผันแปรไปตามปัจจัยของแต่ละสถานที่
และช่ ว งเวลา นอกจากนี้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ห ญิ ง ยั ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
กลุ่มคนอื่นๆ ในสังคมที่ถูกละเลย เช่น เด็ก ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์
และกลุ่มคนด้อยโอกาสอื่นๆ

แ ม่ ญิ ง ลุ่ ม น้ำ � อิ ง

13

การร่วมคิดและร่วมทำ�ของผูห้ ญิงมีความสำ�คัญและจำ�เป็นด้วยความคิด
ที่ว่า 1) ผู้หญิงมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติต่างไปจากผู้ชาย 2) ผู้หญิงได้รับ
ผลกระทบมากกว่าเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผู้หญิงในชนบท
ที่จะใกล้ชิดอยู่กับธรรมชาติมากกว่า มีความผูกพันและความรู้สึกที่ละเอียด
ลึกซึ้งต่อถิ่นฐานหรือทรัพยากรมากกว่า ในขณะที่มีทางเลือกในการดำ�รงชีวิต
น้อยกว่าเพราะถูกกำ�หนดให้อยู่ในกรอบธรรมเนียมและประเพณีของสังคม
เช่น ความไม่เหมาะสมและอันตรายในการเดินทางไกลหรือไปค้างอ้างแรม
ต่างถิน่ อันตรายในยามค่ำ�คืน อาชีพสำ�หรับผูห้ ญิงทีม่ นี อ้ ยกว่า เมือ่ เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมผู้หญิงจึงต้องอยู่เผชิญกับปัญหาในหมู่บ้านในขณะที่ชายเดินทาง
ไปหางานในต่างถิ่นได้ง่ายกว่า 3) ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนในการจัดสรร
การใช้ทรัพยากรมากกว่า ทั้งการประหยัด ใช้ของอย่างรู้คุณค่า การจัดสรร
วางแผน การถนอมอาหาร ซึง่ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในบ้านแล้ว ทีส่ �ำ คัญ
คือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการบริโภค
ที่เกินความจำ�เป็นและลดการทำ�ลายสิ่งแวดล้อม 4) ข้อจำ�กัดทางสังคมของ
ผู้ ห ญิ ง ในสมั ย ปั จ จุ บั น น้ อ ยลง มี ค วามเท่ า เที ย มกั น มากขึ้ น ของหญิ ง ชาย
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงไปของสังคมในหลายด้าน โดยเฉพาะการผลิตอาหาร
และรายได้ของครอบครัวและการศึกษา ซึ่งมีผลสำ�คัญต่อโครงสร้างทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง 5) ผู้หญิงมีความอดทนและละเอียดอ่อนกว่า การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมต้องใช้ความใจเย็น ละเอียดอ่อน และอดทน 6) การเพิ่มบทบาท
ของผู้หญิงในด้านสิ่งแวดล้อมทำ�ให้เกิดความสมดุลทางความคิด โครงสร้าง
ทางสังคม และค่านิยมอืน่ ๆ ในสังคม เช่น สิทธิทางสังคม บทบาทการเป็นผูน้ �ำ
ทางสังคมและการเมือง ความรุนแรงในครอบครัว
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ผู้หญิงกับธรรมชาติ

และปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
ความสัมพันธ์ของสังคมกับธรรมชาติเกี่ยวพันกับอำ�นาจทางสังคมของ
เพศหรือความเป็นหญิง-ชายเพราะความรู้ ความคิด และบทบาททางด้าน
สิง่ แวดล้อมของแต่ละเพศต่างกัน และอำ�นาจของเพศก็มสี ว่ นกำ�หนดโครงสร้าง
ทางสั ง คม ซึ่ ง ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
มนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธ์และอำ�นาจดังกล่าวต่างก็แปรเปลี่ยนไป
ตามยุคตามสมัย
ในด้านอำ�นาจ นักวิชาการหลายท่านให้ข้อคิดเห็นว่าในอดีตของไทย
ความเป็นหญิงมีอำ�นาจทางพิธีกรรมมากกว่า โดยเฉพาะในความเชื่อดั้งเดิม
หรือการนับถือ “ผี” หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังจะเห็นจากผีบรรพบุรุษซึ่งเป็น
“ผีดี” ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลาน ส่วนมากจะเป็นผีผู้หญิง หลังจากที่มีการ
เผยแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมจากอินเดียและตะวันตกก็ทำ�ให้มีการผสมผสาน
กันอย่างกลมกลืนของอำ�นาจชายและหญิง (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559)
ซึ่ งหลั ง จากนั้ น มาก็ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามสมัย ดัง เช่นในช่วงที่
ครอบครัวในสังคมไทยอยูก่ นั อย่างใกล้ชดิ เมื่อแต่งงานฝ่ายชายก็จะต้องไปอยู่
บ้านฝ่ายหญิงและในบางชุมชนก็ต้องเปลี่ยนไปนับถือผีประจำ �ตระกูลของ
ฝ่ายหญิงด้วย แต่ในปัจจุบนั สังคมส่วนใหญ่กไ็ ม่คอ่ ยถือธรรมเนียมนีแ้ ล้ว
ในเรื่องธรรมชาติ ความเชื่อเรื่อง “ผี” ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นสิ่งแสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย
ดังเช่นความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านลุ่มน้�ำ ชีในภาคอีสานที่เชื่อว่าธรรมชาตินั้น
ยิง่ ใหญ่ “ผี” เป็นเจ้าของและผูป้ กปักรักษาทรัพยากร ชาวบ้านเป็นเพียงผูย้ มื ใช้
ประโยชน์ (สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 2536) ในสังคมไทย ผีผู้ปกป้อง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ส่ ว นมากเป็ น เพศหญิ ง เช่ น พระแม่ ธ รณี แม่ ค งคา
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แม่น� 
้ำ แม่โพสพ ซึง่ คนไทยโดยเฉพาะในชนบทผูกพันอยูก่ บั ธรรมชาติผา่ นทางผี
เหล่านี้ต ลอดทั้ ง ปี ผ่ า นประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมต่ า งๆ เช่ น การเลี้ ย งผี ฝ าย
เลี้ ย งผี ขุ น น้ำ �  การลอยกระทง การไหว้ พ ระแม่ โ พสพ การไหว้ แ ม่ ย่ า นาง
การขอฝน การบวงสรวงเรือหรือเครื่องมือก่อนออกหาปลา เป็นต้น
ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง เริ่ ม เกิ ด ขึ้ น มาหลั ง จากปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เริ่มก่อตัวในสังคมไทยจากผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ขาดการคำ�นึงถึงธรรมชาติ ผู้หญิงมีความคิดและบทบาทแตกต่างกันไป
ในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ไปจนถึงระดับสังคมภายนอก
ซึ่งแต่ละระดับก็มีปัจจัยเสริมในการกำ�หนดความคิดและบทบาทหลายอย่าง
เช่น สภาพสังคมที่อาศัยอยู่ ยุคสมัย วัย เชื้อชาติ การศึกษา สถานะทางสังคม
ของผูห้ ญิงนัน้ ๆ เป็นต้น ดังเช่น ความแตกต่างกันของผูห้ ญิงในเมืองกับชนบท
ผู้หญิงในชนบทจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่า โดยเฉพาะเรื่องอาหาร
การกินที่ต้องเก็บหาสดๆ จากธรรมชาติหรือไร่สวน ในขณะที่คนในเมือง
ก็จะซื้อหาจากตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งบทบาทก็จะเป็นเรื่องการดูแล
สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน ส่วนบทบาทของการเป็นแม่ทตี่ อ้ งดูแลอบรมลูกหลาน
เรือ่ งสิง่ แวดล้อมก็จะคล้ายๆ กัน ความแตกต่างกันตามแต่ยคุ สมัยของความเชือ่
เกีย่ วกับธรรมชาติของไทยทีแ่ ต่เดิมมีการไหว้ “แม่” ธรรมชาติตา่ งๆ อย่างเคารพ
และเข้าใจ แต่ปจั จุบนั ทำ�เพียงเป็นประเพณีเพือ่ ความบันเทิงหรือการท่องเทีย่ ว
อย่างการลอยกระทงที่ไม่ได้ทำ�เพื่อการสักการะหรือขอขมาแม่คงคา หรือ
ความแตกต่างกันตามแต่ยคุ สมัยและการศึกษาของหน้าทีช่ ายหญิงในครอบครัว
ที่เกี่ยวข้องกับอำ�นาจและการใกล้ชิดกับธรรมชาติ ในยุคใหม่ผู้หญิงทำ�งาน
หาเลี้ยงครอบครัวได้พอๆ กับชาย ทำ�ให้อำ�นาจในครอบครัวเปลี่ยนไป ผู้หญิง
ไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นเพียงช้างเท้าหลัง การต้องช่วยทำ�งานบ้านและเลีย้ งลูกทำ�ให้
ผู้ชายมีความละเอียดอ่อนและเข้าในธรรมชาติในมุมอื่นๆ มากขึ้น
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บทบาทในครอบครัว

ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่ผู้หญิงสามารถมีบทบาทได้มากที่สุด
ผู้ ห ญิ ง จำ � นวนมากทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น แม่ บ้ า น มี ชี วิ ต ประจำ � วั น อยู่ กั บ งานบ้ า น
การดูแลลูกสามีและญาติๆ ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นหัวใจและโลกทั้งใบของ
พวกเธอ ครอบครัวจึงมีความสำ�คัญอย่างมากต่อทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกครอบครั ว และผู้ ห ญิ ง ก็ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก เรื่ อ งและทุ ก ขั้ น ตอน
ภายในบ้าน ในเรือ่ ง สิง่ แวดล้อมภายในครอบครัว ซึง่ มีผลโดยตรงต่อคนในบ้าน
ทั้งความอยู่ดีมีสุขและสภาพเศรษฐกิจที่ดี ผู้หญิงมีบทบาทหลายอย่างทั้ง
การทำ�อาหาร ทำ�ความสะอาด จัดการขยะ ดูแลสุขภาพ จัดเก็บสิ่งของ ซึ่งต้อง
ใช้ความรู้และทักษะหลายอย่างรวมถึงความละเอียดอ่อนและความอดทน
ทัง้ ในการเลือกซือ้ เลือกใช้ จัดสรรการใช้ ถนอมการใช้ ถนอมอาหาร อย่างเช่น
การเลื อ กซื้ อ ผงซั ก ฟอกที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก
เป็นต้น
ในเรื่อง สิ่งแวดล้อมภายนอก ครอบครัวและผู้หญิงก็มีความสำ�คัญ
อย่ า งมาก เพราะพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะครอบครั ว ที่ ป ระกอบรวมกั น เป็ น ชุ ม ชน
เมื่ อ รวมกั น แล้ ว มี ข นาดและความสำ � คั ญ ไม่ แ พ้ พื้ น ที่ ส่ ว นกลางของชุ ม ชน
สภาพแวดล้อมในบ้านจึงเป็นครึ่งหนึ่งของสภาพแวดล้อมของชุมชน ผู้หญิง
ยังมีหน้าทีด่ แู ลอบรมลูกหลานให้คำ�นึงถึงธรรมชาติ เมือ่ เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม
ในชุมชนและสังคมการตัดสินใจต่อปัญหานั้นก็ต้องมาจากการปรึกษาหารือ
ร่วมกันของคนในบ้าน นอกจากนีผ้ หู้ ญิงยังมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์
กับญาติมิตรและเพื่อนบ้าน

บทบาทในชุมชน

ในชุมชน ผู้หญิงมีบทบาทสำ�คัญในการอนุรักษ์หลายด้าน ทั้งการเป็น
ผู้นำ�ชุมชนแบบเป็นทางการและผู้เฒ่าผู้แก่ที่คนเคารพนับถือ เป็นผู้นำ�ทาง
จิตวิญญาณ รวมทั้งเป็นนักอนุรักษ์ในหมู่บ้าน เช่น กรณีของผู้ใหญ่บ้านหญิง
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หมู่บ้านเวียงใต้ อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ได้ชวนลูกบ้านทำ�เขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาของหมู่บ้านในแม่น้ำ �ลาวอันเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำ �อิง ซึ่งเกิด
ผลสำ�เร็จเป็นอย่างดีทำ�ให้มีปลามากขึ้นและมีคนไปดูงานอยู่ตลอด
กรณีของการปกป้องและฟื้นฟูแม่น้ำ�มูนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากการสร้างเขื่อนปากมูล (สมภาร คืนดี และธีระพงศ์ โพธิ์มั่น, 2555) เป็น
ตัวอย่างสำ�คัญอันหนึง่ ชาวบ้านทีน่ นั่ มีคติวา่ “แม่ญงิ ” (ผูห้ ญิง) มีบทบาทสำ�คัญ
ในครอบครัว 3 อย่าง คือ การเป็นเมีย แม่ และหมอ ซึ่งต่างมีความเกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติและแม่น้ำ�  การเป็นหมอก็คือผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว
เมื่อธรรมชาติถูกทำ�ลายก็กระทบต่อสมุนไพร รวมถึงรายได้และอาหารของ
ครัวเรือนที่มีผลต่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล หน้าที่สำ�คัญประการหนึ่ง
ของการเป็นแม่และเมียคือการจัดเตรียมอาหารให้ผัวและลูก พวกเขาเปรียบ
แม่น้ำ�เป็นเสมือนสายสะดือที่ต่ออาหารจากธรรมชาติมายังบ้านผ่านทาง
ห้องครัวที่เป็นห้องทำ �งานของผู้หญิง เมื่อเกิดปัญหากับแม่น้ำ �มูน ความ
สั่ น สะเทื อ นจากสายสะดื อ จึ ง กระทบต่ อ ภาระหน้ า ที่ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องผู้ เ ป็ น
เมียและแม่ ความเข้าใจในความเป็นแม่ของน้ำ�มูนและความสำ�นึกถึงบุญคุณ
ที่มีต่อครอบครัวและชุมชนทำ�ให้แม่ญิงแม่มูนหลายคนเปลี่ยนตัวเองเป็น
นักต่อสู้เพื่อปกป้องแม่น้ำ�และชุมชน ในขบวนการเคลื่อนไหวคัดค้านเขื่อน
และฟื้นฟูแม่น้ำ�ของคนแม่มูนที่ยาวนานมากว่า 25 ปีจนถึงปัจจุบัน ผู้หญิง
มีบทบาทสำ�คัญในหลายด้านรวมทั้งการเป็นแกนนำ�สำ�คัญ

บทบาทต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมวงกว้าง

ผู้หญิงมีบทบาทต่อสังคมวงกว้างหลายด้านทั้งการเป็นนักคิด นักเขียน
ศิลปิน นักวิชาการ ข้าราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม หลายคน
เริม่ ต้นจากการเป็นแม่บา้ นธรรมดาทีล่ กุ ขึน้ มาปกป้องทรัพยากรของตนเองก่อน
ทีจ่ ะก้าวมาสูก่ ารเป็นนักสิง่ แวดล้อมอย่างเต็มตัว จนสร้างผลกระทบในวงกว้าง
เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ ในสังคม

แม่ญิง

กับสิ่งแวดล้อม
ลุ่มน้ำ�อิง

แม่
ญ
ง
ิ
กับสิ่งแวดล้อม
ลุ่มน้ำ�อิง

นิเวศและวัฒนธรรม
ลุ่มน�้ำอิง

ลุ่มนํ้าอิงเป็นหนึ่งในที่ราบลุ่มสำ�คัญของภาคเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัด
พะเยาและเชียงราย มีพนื้ ที่ 7,388 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นทีร่ าบแนวยาว
กว้างประมาณ 10 กิโลเมตร เฉียงขึ้นจากใต้ไปเหนือตามการไหลของแม่น้ำ�อิง
กว่า 260 กิโลเมตรที่ไหลขึ้นเหนือจากพะเยาไปลงแม่น�้ำ โขงที่เชียงราย โดยมี
แนวเขาไม่สูงมากนักขนาบข้างตลอดที่ราบลุ่มน้� 
ำ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์
และทรัพยากรที่หลากหลายเชื่อมต่อกันทั้งภูเขา ป่าต้นน้� 
ำ ที่ราบลุ่ม ป่าชุ่มน้ำ� 
และแม่น้ำ�ทำ�ให้ระบบนิเวศลุ่มน้ำ�อิงมีความอุดมสมบูรณ์และเฉพาะตัว
ลุ่มน้ำ�อิงแบ่งออกเป็น 3 ตอนตามสภาพภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำ�อิงตอนบน
คืนพืน้ ทีก่ ว๊านพะเยาและป่าต้นน้�ำ ซึง่ มีล�ำ ห้วย 12 สายไหลลงสูก่ ว๊าน ลุม่ น้�ำ อิง
ตอนกลาง เริม่ ต้นจากประตูระบายน้�ำ กว๊านพะเยาไปจนถึงอำ�เภอเทิงในจังหวัด
เชียงราย เป็นทีร่ าบลุม่ ขนาดใหญ่โดยเฉพาะทุง่ ดอกคำ�ใต้และทุง่ ลอ ในช่วงต้น

แ ม่ ญิ ง ลุ่ ม น้ำ � อิ ง

21

แม่น้ำ�อิงจะตื้นและแคบประมาณ 15 เมตร และขยายกว้างขึ้นเป็นประมาณ
25 เมตรในช่วงอำ�เภอจุน ลุม่ น้�ำ อิงตอนล่าง เริม่ จากอำ�เภอเทิงไปจนถึงอำ�เภอ
เชียงของซึง่ เป็นจุดทีแ่ ม่น�้ำ อิงไหลลงบรรจบกับแม่น�้ำ โขง ระบบนิเวศในตอนล่าง
จะอุ ด มสมบู ร ณ์ ก ว่ า ตอนบนและกลางเพราะในตอนล่ า งแม่ น้ำ � จะลึ ก และ
กว้างประมาณ 50 เมตร ที่สำ�คัญมันยังเชื่อมอยู่กับระบบนิเวศแม่น้ำ�โขง
น้ำ�โขงที่หนุนท่วมในฤดูน้ำ �หลากทำ�ให้เกิดระบบนิเวศเฉพาะตัวของน้ำ �อิง
ตอนล่าง ป่าริมน้ำ�อิงที่มีอยู่หลายแห่งกลายเป็นพื้นที่ “ป่าชุ่มน้ำ�” แหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์และพืชนานาชนิด รวมทัง้ สัตว์หายากและใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างเช่น
เสือปลา นาก ชะมด เป็นต้น นอกจากนี้มันยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย วางไข่
และอนุบาลตัวอ่อนของปลาและสัตว์น้ำ�ที่อพยพจากแม่น้ำ�โขงในฤดูน้ำ�หลาก
ป่าชุ่มน้ำ�จึงเปรียบเหมือนมดลูกของอิงและโขง
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ความอุดมสมบูรณ์และสภาพพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การอยู่อาศัยและ
เพาะปลูก ทำ�ให้มีผู้คนอาศัยอยู่ตลอดสายน้�ำ มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะทุ่งลอ
ที่เป็นอู่ข้าวสำ�คัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ อาชีพสำ�คัญของคนในลุ่มน้�ำ ที่มีมาแต่
อดีตคือการเพาะปลูกและการประมง ปัจจุบันหลายพื้นที่เป็นหมู่บ้านขยาย
หลายหมู่เรียงต่อกันไปตามลำ�น้ำ�และแม่น�้ำ สาขา
ในด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม กลุ่ ม คนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นลุ่ ม น้ำ � อิ ง เป็ น
กลุ่มคนเมืองประมาณร้อยละ 90 กลุ่มคนลาว-อีสานประมาณร้อยละ 6.6
กลุ่มคนไทยลื้อประมาณร้อยละ 1.4 กลุ่มคนไทยภาคกลางประมาณร้อยละ 1
กลุ่มคนไทยภูเขาประมาณร้อยละ 0.7 และกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนประมาณ
ร้อยละ 0.3 (สหัทยา วิเศษ และคณะ, 2545) ประเพณีและวัฒนธรรมลุ่มน้ำ�อิง
จึงเป็นวัฒนธรรมคนเมือง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
โดยภาคประชาชนในลุ่มน�ำ้ อิง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ถึ ง แม้ จ ะมี ท รั พ ยากรที่ ห ลากหลายและระบบนิ เวศที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
แต่ลมุ่ น้�ำ อิงก็มปี ญ
ั หาสิง่ แวดล้อมหลายด้าน ทัง้ ดินน้�ำ และป่าไม้ ได้แก่ 1) พืน้ ทีป่ า่
ลดลงทัง้ ป่าต้นน้�ำ และป่าริมน้�ำ อิง 2) พืน้ ทีก่ ารผลิตอาหารจากการเกษตรลดลง
3) การเปลี่ยนแปลงและลดลงของแหล่งน้ำ�ตามธรรมชาติ เช่น การตื้นเขิน
4) การลดลงและสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า พืชพรรณ
รวมถึงการลดลงทัง้ ชนิดพันธุแ์ ละจำ�นวนของปลาและสัตว์น� 
้ำ 5) การเสือ่ มโทรม
ของคุณภาพน้ำ�ตามแหล่งธรรมชาติ การปนเปื้อนของสารเคมี 6) น้ำ�ท่วม
7) การขาดแคลนน้ำ�ใช้ในหน้าแล้ง
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ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังคนในลุ่มน้ำ�  เช่น
1) ความขัดแย้งในการใช้น�้ำ เพื่อการเกษตร รวมทั้งการอุปโภคบริโภคในเมือง
2) อาหารจากธรรมชาติทั้งป่าและแม่น้ำ �ลดลง 3) ความเสียหายทางชีวิต
ทรัพย์สนิ การเกษตร และเศรษฐกิจจากผลของน้�ำ ท่วมและการขาดแคลนน้�ำ ใช้
4) ปัญหาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน
สาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาและผลกระทบต่ า งๆ เหล่ า นี้ ใ นลุ่ ม น้ำ � อิ ง
มีหลายประการ ได้แก่
1) การเพิม่ ขึน้ ของประชากรซึง่ ก็เป็นปัญหาพืน้ ฐานเหมือนกับพืน้ ทีอ่ นื่
เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศเหมาะสม และกำ�ลัง
กลายเป็นพื้นที่สำ�คัญทางเศรษฐกิจในการเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศจีน
ทำ�ให้มีคนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
2) นโยบายการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วมและคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม
เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3) การตัดทำ�ลายและบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ โดยเฉพาะพืน้ ทีป่ า่ ต้นน้�ำ และป่าชุม่ น้�ำ
ริมน้ำ�อิงเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และพื้นที่ส่วนราชการ
4) การเพาะปลูกในฤดูแล้ง โดยเฉพาะการทำ�นาปรังที่ต้องใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีในปริมาณมาก รวมทั้งการสูบน้ำ�อิงขึ้นมาใช้ในปริมาณมากๆ
5) ระบบการจัดการน้ำ �ที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การสร้างฝายกั้น
แม่น�้ำ อิงในช่วงแม่น้ำ�อิงตอนกลาง
6) ระบบการจัดการน้ำ � เสี ยในเขตเมืองทั้งบ้านเรือนและภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะตัวเมืองพะเยาที่ไหลลงสู่กว๊าน
7) การเปลีย่ นแปลงของระดับน้ำ�โขงทีข่ นึ้ ลงอย่างผิดปกติไม่เป็นไปตาม
ฤดูกาล จากปกติที่จะใช้เวลาประมาณสามสี่เดือนในการค่อยๆ ขึ้นและค่อยๆ
ลงไปจนสุด แต่ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ รายวัน ปกติแล้ว
ในฤดูน�ำ้ หลากน้�ำ โขงจะหนุนขึน้ มาในลุม่ น้�ำ อิงตอนปลายท่วมป่าริมอิงกลายเป็น
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“ป่าชุ่มน้ำ�” ระบบนิเวศสำ�คัญและเฉพาะตัวของสัตว์และพืชพรรณนานาชนิด
โดยเฉพาะปลาจากแม่น�้ำ โขงและนกที่อพยพมาอาศัยตามฤดูกาล
8) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำ�ให้ปริมาณและช่วงเวลา
การตกของฝนผิดไปจากธรรมชาติ ส่งผลกระทบไปยังระบบนิเวศและการเกษตร
9) การทำ�การเกษตรแปลงใหญ่ โดยเฉพาะสวนกล้วยหอมขนาดใหญ่
ริมแม่น�้ำ อิงของบริษทั จากประเทศจีนทีป่ ลูกเพือ่ ส่งกล้วยกลับไปขายยังประเทศ
ของตน ซึ่งต้องสูบน้ำ�อิงและน้ำ�บาดาลขึ้นไปใช้ปริมาณมาก ในขณะที่มีการใช้
สารเคมีอย่างเข้มข้น ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ�  ระบบนิเวศแม่น้ำ�เสียหาย
และมลพิษในแม่น�้ำ

การอนุรักษ์โดยภาคประชาชน

การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในลุม่ น้�ำ อิงโดยภาคประชาชนมีมาอย่างต่อเนือ่ ง
ตามสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่ในปี 2533 (สมาคมแม่น้ำ�
เพื่อชีวิต, 2558) ที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนในเมืองพะเยาในนาม “กลุ่ม
สิ่งแวดล้อมพะเยา” เพื่อจัดการกับความเสื่อมโทรมของกว๊าน หลังจากนั้น
ในปี 2536 ก็มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะกิจของคนพะเยาเพื่อคัดค้าน
การถมกว๊านพะเยา นอกจากนี้ก็ยังมีการรวมเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อ
การอนุรกั ษ์ในด้านต่างๆ ของชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนมาอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น กลุ่มอนุรักษ์กว๊านพะเยา ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้�ำ กว๊านพะเยา เครือข่าย
ประมงกว๊านพะเยา กลุ่มฮักแม่น้ำ�อิง เครือข่ายลุ่มน้ำ�อิงตอนล่าง ชมรม
ชาวประมงพื้นบ้าน (กว๊านพะเยา) กลุ่มลุ่มน้ำ�อิงตอนกลาง เครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำ�โขง-ล้านนา
เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ที่ สำ � คั ญ ในปั จ จุ บั น คื อ
สภาประชาชนลุ่มน้ำ�อิง ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปลายปี 2553 จากการรวมตัวกัน
ของผู้นำ�ชุมชนและชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ ตลอดลำ�น้ำ�อิงทั้งตอนบน
ตอนกลาง และตอนล่างทีท่ �ำ เขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาในหมูบ่ า้ น โดยการสนับสนุน
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ของสมาคมแม่น้ำ�เพื่อชีวิต กลุ่มรักษ์เชียงของ และเครือข่ายลุ่มน้ำ�ภาคเหนือ
ซึง่ การรวมตัวกันมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาแนวทางร่วมกันในการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา
และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น� 
้ำ เนื่องจากการลดลงของปลาเป็นปัญหา
สำ�คัญที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนตลอดลำ�น้ำ�  และชุมชนต่างก็ได้มี
การแก้ปัญหาที่เหมือนกันคือการทำ�วังสงวน (เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา) จากการ
สำ�รวจของสมาคมแม่น้ำ�เพื่อชีวิตเมื่อปี 2558 พบว่ามีวังสงวนทั้งในลำ�น้ำ�อิง
และแม่น�้ำ สาขาอย่างน้อย 62 หมู่บ้าน
ปัจจุบนั สภาประชาชนลุม่ น้�ำ อิงมีความเข้มแข็งและบทบาทสำ�คัญในการ
อนุรักษ์มากขึ้นไม่เพียงแต่ในเรื่องเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา แต่ยังรวมไปถึงเรื่อง
ป่าต้นน้ำ�และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ด้วย มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมและประกอบด้วย
หลายกลุม่ มีโครงสร้างการบริหารและดำ�เนินงานทีช่ ดั เจน รวมทัง้ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและกองเลขานุการ

l การเดินธรรมยาตราเพื่อกว๊านพะเยาและแม่น�้ำ อิงของสภาประชาชนลุ่มน้�ำ อิง เมื่อกุมภาพันธ์ 2558 l
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อีกเครือข่ายหนึง่ ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการอนุรกั ษ์คอื ภาคีความร่วมมือ
เพื่อการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ�อิง (Save the Ing River Coalition, SIC) ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชน 6 องค์กร ได้แก่ สมาคมแม่น้ำ�เพื่อชีวิต
กลุม่ รักษ์เชียงของ เครือข่ายลุม่ น้ำ�ภาคเหนือ สถาบันชุมชนลุม่ น้ำ�โขง โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิน่ และหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ การจัดการ
ลุ่มน้ำ�อิงอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำ�เนินงานของศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
คนกับป่า (RECOFTC) และสถาบันปวงผญาพยาว ซึ่งภาคีฯ มีการทำ�งาน
4 ด้านคือ 1) การทำ�งานเป็นกองเลขานุการของสภาประชาชนลุม่ น้�ำ อิง ซึง่ เป็น
งานหลักของภาคีฯ เพื่อหนุนเสริมสภาฯ ในด้านต่างๆ ทั้งการประสานงาน
เตรียมงาน ธุรการ การระดมทุน งานข้อมูล ฯลฯ 2) งานประสานความร่วมมือ
และพัฒนาศักยภาพของภาคีฯ เพื่อให้เกิดการทำ �งานอย่างมีประสิทธิผล
3) กิจกรรมอนุรักษ์ทั้งด้านดิน น้ำ�  ป่า 4) งานเคลื่อนไหวเชิงนโยบาย และ
5) งานวิชาการ ทั้งด้านการผลิตและเผยแพร่ความรู้
ถึงแม้จะมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์อยู่มาก แต่
ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำ�คัญส่วนมากจะเป็นผู้ชาย ดังเช่นกรณี
ของสภาประชาชนลุม่ น้�ำ อิงทีใ่ นตอนแรกกรรมการและสมาชิกทัง้ หมดเป็นผูช้ าย
หลังจากทีม่ กี ารเสนอความคิดเห็นว่าควรจะเพิม่ บทบาทผูห้ ญิงเข้ามาจึงได้เพิม่
กรรมการสภาฯ และกรรมการที่ปรึกษาสภาฯ เป็นผู้หญิง รวมทั้งการเพิ่ม
เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำ�อิงเข้าร่วมเป็นกลุ่มสมาชิก
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“แม่ญิง” และ “ป้อจาย”

กับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน�้ำบ้านบุญเรือง
บ้านบุญเรืองกับป่าชุ่มน้ำ�

บ้านบุญเรืองใต้ หมูท่ ี่ 2 ตำ�บลบุญเรือง อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุ 150 ปี ปัจจุบันเป็นชุมชนใหญ่มีประชากร 695 คน
จำ�นวนครัวเรือน 288 ครัวเรือน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทำ�นา ทำ�สวน
และทำ�ไร่ ลักษณะภูมิประเทศบ้านบุญเรืองเป็นที่ราบเชิงเขา ด้านขวาเป็น
แนวเขา ส่วนด้านซ้ายเป็นแม่น�้ำ อิง
ป่าบุญเรืองตั้งอยู่ริมน้�ำ อิงห่างจากหมู่บ้านไปราว 2 กิโลเมตร มีขนาด
3,021 ไร่ ปกติในฤดูน้ำ�หลากน้ำ�จะท่วมทุกปี บางครั้งท่วมนานหลายเดือน
และบางทีท่วมถึง 6 เมตร ทำ�ให้ที่นี่เป็นระบบนิเวศป่าที่มีความเฉพาะตัว
ที่เรียกว่า “ป่าชุ่มน้ำ�” พันธุ์ไม้มีความทนน้ำ�ท่วมได้หลายเดือน เช่น ต้นข่อย
ชุมแสง หัด ทองกวาว จากการศึกษาร่วมกันของชาวบ้านและองค์กรต่างๆ
ในภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำ�อิง (สภาประชาชนลุ่มน้ำ�อิง และ
คณะ, 2559) พบว่าระบบนิเวศป่าบุญเรืองมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก
มี ท รั พ ยากรที่ ห ลากหลาย ในด้ า นสั ต ว์ ป่ า มี สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม 8 ชนิ ด
สัตว์เลื้อยคลาน 13 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบก 13 ชนิด นก 90 ชนิด
ในจำ�นวนนี้เป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด 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 ผักกุ่มน้ำ�  ผักตีนฮุ้ง ผักจีจ้อ ผักหนอก
ผักหนัง ผักกาดนา ฮ้อสะปายควาย สะเปาลมเครือ ฯลฯ ป่ามีความหนาแน่น
ของต้นไม้โดยรวม 122 ต้นต่อไร่ 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 ตั้งจ๋� 
ำ หว่านแห ฯลฯ
ว่างจากทำ�นาก็หาของป่ามาขาย มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ในรอบปีหนึ่ง
ชาวบ้านจะเข้าไปหาอาหารในป่าหมุนเวียนกันไป ชาวบ้านเล่าว่า “ป่าเป็น
เสมือนห้างสรรพสินค้าของชุมชน เป็นห้างที่ไม่ต้องมีเงินแต่ต้องมีความขยัน
ที่จะเข้าไปหาอาหารในนั้น เพราะมีทั้งเห็ด พืชอาหารพื้นบ้าน ปลา และ
ของป่าอื่นๆ เช่น ผึ้ง ต่อ จี้กุ่ง คนที่มีกินคือคนที่ขยันเข้าไปหากิน บางคนไม่มี
ไร่นาแต่ก็อยู่ได้เพราะมีป่าเป็นแหล่งอาหารนานาชนิดและแหล่งหาเงินให้กับ
ครอบครัว”
การใช้ประโยชน์ร่วมกันมาอย่างแบ่งปันและผูกพันกับป่ามาแต่อดีต
ทำ�ให้ทกุ คนต่างมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมกัน หลายคนเกิดมาก็พบป่าผืนใหญ่
ผืนนี้แล้ว พ่อแม่พาเข้าไปหากินกับป่าแต่เด็ก เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่า
จากรุ่ น สู่ รุ่ น หลายช่ ว งอายุ แ ล้ ว ถ้ า ไม่ มี ป่ า ในช่ ว งที่ ผ่ า นๆ มาหลายชี วิ ต
หลายครอบครั ว คงต้ อ งลำ � บากมากกว่ า นี้ ป่ า เป็ น มากกว่ า ต้ น ไม้ แต่ ป่ า
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานทำ�ให้สร้างสมเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับป่า
ในด้านต่างๆ เช่น การแบ่งระบบนิเวศตามระบบความรูพ้ นื้ บ้านทีแ่ บ่งออกเป็น
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
ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เข้าใจถึงปลาและสัตว์น้ำ�แต่ละชนิดที่มีอยู่
มากมายทั้งเรื่องแหล่งที่อยู่ของปลา นิสัย การกินอาหาร และต้องมีความรู้
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เรื่องระบบนิเวศที่อยู่อาศัยของปลาที่ไม่เหมือนกันและเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล จากการศึกษาทางวิชาการ (เดชรัต สุขกำ�เนิด, 2560) พบว่าป่าบุญเรือง
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
การเป็นแหล่งกักเก็บน้�ำ มากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร การเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น� 
้ำ และการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

แม่ญิงและป้อจายกับป่าบุญเรือง

ความสัมพันธ์กับป่าและการเข้าไปใช้ประโยชน์ของป้อจายและแม่ญิง
มีความแตกต่างกันทัง้ ด้านการไปเก็บหาและการนำ�ไปใช้ประโยชน์ ด้านการไป
เก็บหา จากที่ป่าอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านและไม่ได้เป็นป่าลึก ป้อจายและแม่ญิง
จึงเข้าไปเก็บหาใช้ประโยชน์จากป่าพอๆ กันเมือ่ เทียบในเชิงปริมาณ แต่ตา่ งกัน
ทีช่ นิดของทรัพยากร วิธกี าร และสถานทีก่ ารเก็บหา ผูช้ ายเป็นกลุม่ หลักทีเ่ ข้าไป
หาปลา ของป่า และไม้ใช้สอยเพราะคล่องตัวกว่า ส่วนผู้หญิงจะเก็บหาผัก
และแมลง ในการหาปลาแม่ญิงจะใช้เครื่องมือง่ายๆ ในพื้นที่ที่ไม่อันตราย
อย่างการใช้สวิง เบ็ด และจ๋ำ�  ตามริมฝั่งหรือหนองน้� 
ำ ส่วนป้อจายจะหาด้วย
วิธีการที่ยากและเสี่ยงมากกว่า เช่น การใส่มอง การหว่านแหที่ต้องออกแรง
ลงน้ำ�ลึก พายเรือออกไปกลางน้ำ�ที่ลึกและไหลเชี่ยว ใช้เวลานาน ในการหา
ของป่าหลายอย่างที่อันตราย เช่น ผึ้ง ต่อ ผู้ชายก็จะเป็นหลักเช่นกัน แต่แม่ญิง
ก็จะตามไปช่วยสามีหาด้วย
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การใช้ประโยชน์จากป่าของแม่ญิงในรอบ 1 ปี

ฤดู (ช่วงเดือน)

ตัวอย่างอาหารจากป่าชุ่มน้�ำ

ร้อน (ก.พ.-มิ.ย.)
ฝน (ก.ค.-ต.ค.)

หาปลา ผักม่วนหมู บัว ผักชุมแสง ไข่มดแดง มดฮี่
หาปลา หนอนรถด่วน ต่อ แมงดา กบ เขียด ขี้เหล็ก
ตำ � ลึ ง มะระขี้ น ก นกนา เห็ ด ฮ้ า เห็ ด มั น เห็ ด ลุ ง
เห็ดคันจ้อง กุ้ง
หนาว (พ.ย.-ม.ค.) หาปลา ผั ก ขี้ เ สี ย ด ผั ก กาบปี ผั ก บุ้ ง ผั ก แว่ น
ดอกงิ้ว กุ้ง
ในด้าน การใช้ประโยชน์ หลังจากเก็บหามาได้ส่วนมากจะเป็นหน้าที่
แม่ญงิ ทัง้ การทำ�อาหาร เอาไปขาย หรือแบ่งปันให้เพือ่ นบ้าน “แม่” เป็นบทบาท
ความสำ�คัญของแม่ญงิ ซึง่ ความเป็นแม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับป่าก็มหี ลายอย่าง อย่างแรก
คือการเป็น “แม่ค้า” ผู้ชายน้อยคนที่จะนำ�สิ่งที่หามาได้ไปขายเอง ส่วนมาก
ภรรยาจะเป็นผูเ้ อาไปขาย ขายกุง้ ขายปลาขายผักบ้าง อาหารจากป่าจึงเกีย่ วข้อง
กับรายได้ของครอบครัวด้วย
“แม่ ค รั ว ” เป็ น ภารกิ จ สำ � คั ญ อี ก อย่ า งต่ อ ปากท้ อ งและสุ ข ภาพของ
สมาชิกที่ต้องอาศัยคุณสมบัติของความเป็นแม่ญิงหลายอย่าง ได้แก่ ก) ความ
ละเอียดอ่อนเพราะอาหารมีวัตถุดิบ เครื่องปรุง และเคล็ดลับหลายอย่าง
ข) ทักษะในการทำ�อาหารให้อร่อยถูกปากทุกคนทั้งลูกและสามีรวมทั้งญาติๆ
ค) ความใจเย็นที่ต้องอดทนเพราะการทำ�อาหารใช้เวลา บางอย่างต้องหมัก
ต้องแช่ต้องดอง ง) ความรู้ต่างๆ เช่น เกี่ยวกับวัตถุดิบพืชผักและส่วนประกอบ
แต่ละชนิด เคล็ดลับของวัตถุดิบแต่ละอย่างที่บางอย่างเป็นความรู้สืบทอด
มารุ่นต่อรุ่น บางอย่างเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตระกูล จ) ศิลปะ เพราะ
ต้องคิดออกแบบวางแผนเมนูอาหารในแต่ละวันว่าจะทำ�อะไร ผัวชอบอะไร
ลูกไม่กนิ อะไร นอกจากทำ�อาหารแล้วก็ตอ้ งถนอมอาหารด้วย ผูห้ ญิงบ้านบุญเรือง
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มีความรู้เรื่องการถนอมอาหารหลายอย่าง เช่น การทำ�หน่อไม้ดอง การทำ�
หน่อโอ่ ทำ�ปลาร้า ทำ�ปลาส้ม ทำ�ปลาแห้ง และการทำ�ปลาย่าง ความรู้เรื่อง
การถนอมอาหารก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นผ่านแม่ญิง

บทบาทหญิงชายต่อการปกป้องป่าของชุมชน

ปัญหาป่าบุญเรืองเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายจะยึดเอาผืนป่า
ของชาวบ้านไปทำ�เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมประเภท
ต่ า งๆ เพื่ อ หวั ง เพี ย งประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ จ ะได้ จ ากการค้ า ขายกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนผ่านถนนขนาด 6 เลนที่ผ่านบ้านบุญเรืองไปยัง
สะพานข้ามแม่น�้ำ โขงที่อำ�เภอเชียงของ และต่อไปยังถนน R3A ที่ตัดผ่านลาว
ไปยังประเทศจีน โดยหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องหลังจากได้รบั คำ�สัง่ มาก็ท�ำ เรือ่ ง
ไปทางรัฐบาลว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าเสื่อมโทรม เป็นเพียงพื้นที่สาธารณะ ใช้เป็น
ที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน ซึ่งต่างไปจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง
ชาวบ้านเมื่อทราบข่าวก็ได้รวมตัวกันเพื่อปกป้องป่าเพราะไม่เห็นด้วย
ที่จะให้นิคมอุตสาหกรรมเข้ามาในชุมชนเพราะกลัวผลกระทบที่จะมีต่อชุมชน
และที่ สำ� คั ญ คื อ การสูญเสียป่าที่ชุมชนรักและหวงแหน “เราไม่ได้คัดค้าน
การพัฒนา แต่เราแค่ต้องการจะปกป้องผืนป่าเพื่อไม่ให้ผืนป่าเปลี่ยนแปลงไป
เป็นอย่างอื่น เราปกป้องป่าเราไว้เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นป่านี้สืบไป” ชาวบ้าน
จึงมีการขึ้นป้ายประท้วงและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือกัน รวมทั้ง
ส่งข่าวไปยังพี่น้องลูกหลานที่อยู่ทั้งใกล้และไกล คนบุญเรืองซึ่งมีความเข้มแข็ง
สามั ค คี แ ละผู ก พั น กั บ บ้ า นเกิ ด แม้ จ ะอยู่ ต่ า งถิ่ น ถึ ง กรุ ง เทพฯ หรื อ แม้ แ ต่
ต่างประเทศ เมื่อทราบข่าวก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ แม้จะมาร่วมไม่ได้
ก็ระดมเงินส่งมาหรือหาทางเผยแพร่ข้อมูลช่วยกัน
จากนั้ น การต่ อ สู้ ข องชาวบ้ า นก็ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ มี ก ารตั้ ง
“กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง” ขึ้นโดยมีกรรมการกลุ่มฯ เป็นแกนหลักในการ
เคลื่ อ นไหว จากนั้ น ก็ มี ก ลุ่ ม และองค์ ก รต่ า งๆ เข้ า มาร่ ว มสนั บ สนุ น เช่ น
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กลุ่มรักษ์เชียงของ สภาประชาชนลุ่มน้�ำ อิง ภาคีความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์
แม่น้ำ�อิง เป็นต้น ซึ่งในการปกป้องป่าชาวบ้านได้ประชุมวางแผนร่วมกัน
เพื่อทำ�กิจกรรม เช่น การหาข้อมูล ทำ�ป้ายและทำ�เสื้อรณรงค์ การรณรงค์
ผ่านสื่อต่างๆ ยื่นหนังสือ ทำ�วิจัย บวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ�  การประชุมและ
พูดคุยทำ�ความเข้าใจในชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียง ทำ�ของที่ระลึกขายเพื่อ
ระดมทุนปกป้องป่า ปลูกป่าเสริม ทำ�เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ส่งตัวแทนชาวบ้าน
ก็เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาต่างๆ ยื่นหนังสือเรียกร้องและชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเรียกร้องให้มาชี้แจงข้อมูลต่างๆ
ในเรื่องบทบาทชายหญิงกับการปกป้องและฟื้นฟูป่านั้นจะขาดฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ มีการทำ�งานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ในการทำ�กิจกรรมแต่ละครั้ง
จะมีการประชุมหารือร่วมกันของทุกฝ่ายและแบ่งหน้าที่กันตามความถนัด
ำ แต่ผหู้ ญิงก็มบี ทบาทไม่แพ้กนั เพราะมีผนู้ �ำ หญิง
โดยมากแล้วผูช้ ายจะเป็นผูน้ � 
และกลุ่มแม่ญิงที่เข้มแข็ง งานหนักจะเป็นผู้ชาย กลุ่มแม่บ้านจะทำ�หน้าที่
ในการทำ�อาหาร เสิร์ฟอาหาร และช่วยดูแลงานที่มีรายละเอียดซึ่งผู้หญิง
จะถนัดกว่า
ในบ้านบุญเรืองมีกลุ่มทางสังคมอยู่หลายกลุ่ม ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ อย่างกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้านซึ่งมีความเข้มแข็งและ
มีสมาชิกอยู่จำ�นวนมาก ซึ่งต่อมารวมกันเป็น “กลุ่มแม่ญิงบุญเรือง” ขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปกป้องป่า โดยได้แรงบันดาลใจจากเครือข่ายแม่ญงิ พะเยา
ทีม่ าศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นในหมูบ่ า้ นตามโครงการส่งเสริมบทบาทผูห้ ญิง
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำ�อิงของสถาบันชุมชนลุ่มน้ำ�โขง นอกจากนี้
แล้วยังเกิดจากการทีไ่ ด้รบั งบประมาณเบือ้ งต้นในการสนับสนุนการทำ�กิจกรรม
ของผู้หญิงในหมู่บ้าน ซึ่งได้นำ�งบประมาณที่ได้มาทำ �เป็นของที่ระลึกขาย
เพื่อระดมทุนในการรักษาป่าของกลุ่มแม่บ้านและต่อยอดมาเป็นกลุ่มแม่ญิงฯ
ดังกล่าว ปัจจุบนั กลุม่ แม่ญงิ ฯ มีสมาชิกอยูร่ อ้ ยกว่าคน และมีกรรมการกลุม่ อยู่
15 คน ได้แก่ 1) นางเนียม จันทะเรือง ประธาน 2) นางกรรณิการ์ จินะสาม
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รองประธาน 3) นางพิ ม พรรณ วงศ์ ไชยา 4) นางจั น ทร์ แรม เรื อ งวิ ลั ย
5) นางลำ�ไย จีนน้ำ�ใส 6) นางนงนุช กันทา 7) นางสาย กาวิจา 8) นางอำ�ไพ
อริยะพรรณ์ 9) นางเกษรา อินเรือง 10) นางดวงจิต ติ๊บแก้ว 11) นางอัมรา
มโนใจ 12) นางวันเพ็ญ ริยะอุด 13) นางคำ�แปง น้อยเศษ 14) นางสม พึ่งพวก
และ 15) นางปราณี การะพิน
การต่อสู้อย่างเข้มแข็งของชุมชนทั้งชายและหญิงประกอบกับมีผืนป่า
ที่อุดมสมบูรณ์ทำ�ให้เป็นตัวอย่างที่สำ�คัญในการศึกษาดูงาน ปัจจุบันจึงมีคน
มาดูงานในด้านต่างๆ อยู่ตลอด ทั้งจากในและต่างประเทศ ทั้งกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา นักวิชาการ ส่วนราชการ ชาวบ้าน และองค์กรพัฒนาเอกชน

ป่าชุมชนแม่ร่องขุย

กับ “ป้อจาย” และ “แม่ญิง”
ป่าแม่ร่องขุย

ป่าแม่ร่องขุย หรือ “ป่าผักหนอง” เป็นป่าชุมชนขนาด 1,500 ไร่ ตั้งอยู่
ในเขต 4 ตำ�บลของ อำ�เภอดอกคำ�ใต้ จังหวัดพะเยา คือ ตำ�บลจำ�ปาหวาย คือ
เวียง แม่กา และบ้านปิน ป่าแห่งนี้มีความสำ�คัญเป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้าน
โดยรอบได้เข้าไปหาอยู่หากิน ทั้งพืชผัก ผลไม้ป่า ปลา แมลง กบเขียด และ
สัตว์ป่า รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำ�สำ�คัญ สมุนไพร และไม้ใช้สอยของชุมชน
จึงกล่าวได้ว่าป่าเป็นสวัสดิการทางธรรมชาติของชุมชน
จากการทำ�  “วิจัยจาวบ้าน” ในเรื่อง “พืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่า
แม่ร่องขุย” ที่ร่วมกันโดยเครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย เครือข่ายแม่ญิงพะเยา
และสมาคมสถาบันชุมชนลุม่ น้�ำ โขง พบว่ามีพชื อาหารและพืชสมุนไพรรวมแล้ว
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) หญ้าดอกปุ๊ (อี่แก้วอี่คำ�) 7) ป๋งเป้ง 8) ผักแซ่ว 9) ผักก้อแก้
10) ต้นดอกแคหางก้าง 11) หญ้าเหลมนกใส้ 12) ผักตุ๊ด 13) ต้นแดง 14) ดอก
ก้าน 15) มะเดือ่ ป่อง 16) ผักหมป้าว 17) ผักหมหนาม 18) ผักแหน 19) มะแฟน
20) เตา (สาหร่ายน้ำ�จืด) 21) ส้มเสี้ยน 22) มะเม่า 23) เห็ดดำ�  24) เห็ดแดง
25) เห็ดด่าน (เห็ดหล่ม) 26) เห็ดไข่เหลือง 27) เห็ดขลำ�หมา 28) เห็ดน้ำ�แป้ง
29) เห็ดน้ำ�เผิ่ง 30) เห็ดน้�ำ มิ่ม 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 (ม่าหำ�หมอย/
ตำ � ลึ ง เครื อ )   48) ส้ ม เสี้ ย ว 49) ส้ ม ป่ อ ย 50) ผั ก สลิ ด 51) ผั ด เผ็ ด ป่ า
52) หญ้ากอนหมา (หญ้าตดหมา) 53) ม้วนหมู 54) ต้นตึ่ง 55) มะเม่าสาย
ำ 57) โสน 58) ข่า 59) ผักหละ (ชะอม) 60) พริกขีห้ นู 61) มะกรูดป่า
56) ผักกุม่ น้� 
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) ลำ�ไยขี้กา (ลำ�ไยป่า) 83) มะแขว่น 84) ขี้เหล็ก 85) มะแว้ง
86) เครือหนำ�แหน่ (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) ต้ น ตี๋ น ตั่ ง 105) กวาวเครื อ ขาว 106) ฮ้ อ สะปาย (พาย) ควาย
107) หญ้างวงจ้าง (ช้าง) 108) ยาแก้ต้นเดียว 109) มะหำ�หอก (ต้นหำ�กระรอก)
110) ต้ น ตี น เป็ ด 111) หมากขาวแป้ ง 112) ไมยราบ 113) ต้ น หนาม
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114) หญ้าแป้วให้ 115) ลมแล้ง (ต้นคูน) 116) หญ้าก่องข้าว 117) หญ้า
แผ่นดินเย็น 118) เครือก๋องแกบ 119) มะแตก 120) ไม้เส้า

ความสัมพันธ์ของแม่ญิงป้อจายกับป่าแม่ร่องขุย

ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “บทบาทหญิ ง ชายกั บ ป่ า แม่ ร่ อ งขุ ย ” ในกรณี
“พืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่าแม่รอ่ งขุย” พบว่าหญิงและชายมีความสัมพันธ์
และบทบาทแตกต่างกัน ทั้งในด้านการเก็บหา รายได้จากพืช การใช้สมุนไพร
ด้านอาหาร ด้านวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า โดยแม่ญิงจะมีความ
สัมพันธ์กับป่าในด้านอาหารมากที่สุด นอกจากเรื่องน้ำ�แล้วพืชผักจากป่า
เป็นสิ่งสำ�คัญอีกอย่างที่เป็นสายเชื่อมครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นเข้ากับป่า
โดยตรง และเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เนื่องจากเมนูอาหารหลักของ
ครั ว เรื อ นที่ กิ น กั น ประจำ � วั น ในวั ฒ นธรรมภาคเหนื อ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ผั ก เป็ น
ส่วนประกอบหลักซึ่งเป็นเมนูที่ผู้หญิงเป็นคนทำ�
ในด้านการเก็บหา ในบริเวณป่าที่ไม่ลึกหรือรอบๆ ป่าทั้งหญิงและชาย
ไปหาพอๆ กัน ซึ่งทั้งหญิงและชายก็ต้องมีความรู้หลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น
ระบบนิเวศและฤดูที่พืชนั้นชอบขึ้น รวมทั้งวิธีการเก็บ ส่วนในพื้นที่ป่าลึก
มักจะเป็นผู้ชายเพราะต้องเดินเท้าไกล เหนื่อย ใช้เวลาเยอะ และอันตราย
จึงไม่เหมาะกับผูห้ ญิง รวมทัง้ ผูห้ ญิงไม่มเี วลาเยอะ เพราะมีภาระเรือ่ งการดูแล
งานบ้านและเลี้ยงดูลูกหลาน ดังนั้นพืชบางชนิดที่มีเฉพาะในป่าลึกผู้ชาย
จึงมีความรู้และบทบาทในการเก็บหามากกว่า
ในด้านรายได้จากพืช พบว่าคนที่เอาไปขายทั้งหมดเป็นผู้หญิง ในด้าน
สมุนไพร พบว่าผูท้ มี่ คี วามรูใ้ นการเก็บหาและใช้ประโยชน์เกือบทัง้ หมดเป็นชาย
ในด้านอาหาร ในวัฒนธรรมทางเหนือพบว่าหญิงชายจะมีหน้าที่และ
ความถนัดต่างกัน ผู้ชายมักจะทำ�อาหารที่มีเนื้อเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น
ลาบ ส้า อ่อม หลู้ เพราะต้องหั่นต้องแล่ ใช้แรงและใช้ฝีมือในการปรุงรส เช่น
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การทำ�พริกลาบ แต่อาหารประเภทนี้จะไม่ได้เป็นอาหารหลักหรือกินประจำ�
ในครัวเรือน ส่วนผู้หญิงจะมีหน้าที่ทำ�อาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลักซึ่ง
ถือเป็นประมาณร้อยละ 70 ของอาหารประจำ�วันในครัวเรือน เช่น แกงแค
แกงเมืองต่างๆ ยำ�ผัก ส้าผัก คั่ว ผัด ผักลวกจิ้มน้ำ�พริก รวมไปถึงผลไม้และ
ของว่างจากป่า เช่น มะแฟน กลอย ซึ่งผักจำ�นวนมากที่นำ�มาทำ�อาหารก็หาได้
จากป่า จึงกล่าวได้ว่าผู้หญิงเป็นผู้เชื่อมป่าเข้ากับครอบครัวผ่านห้องครัวที่
ผู้หญิงทำ�งาน
อาหารยังเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างป่ากับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกในครัวเรือนผ่านทางผู้หญิงด้วย เพราะผักมีคุณค่าต่อสุขภาพ ทั้งเป็น
อาหารปลอดสารพิษ มีคุณค่าทางโภชนาการ และสรรพคุณทางยา การได้กิน
อาหารสดใหม่รสชาติดที กุ วันทำ�ให้เจริญอาหารและมีความสุข ยังผลต่อสุขภาพ
ที่ดีของครอบครัว นอกจากนี้อาหารจากพืชผักป่ายังเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือนและชุมชน เมื่อเกิดการขาดแคลนอาหาร
จากป่ า รายจ่ า ยครั ว เรื อ นก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ในครอบครัว เกิดปัญหาครอบครัวและสังคมในชุมชนตามมา
ในด้านวัฒนธรรม ถือว่าอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบอย่างแกงเมือง
ต่างๆ เช่น แกงแค เป็นวัฒนธรรมสำ�คัญของคนเมือง ผู้หญิงจึงเป็นคนรักษา
วั ฒ นธรรมที่ เชื่ อ มโยงอยู่ กั บ ป่ า เป็ น ผู้ รั ก ษาภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นเกี่ ย วกั บ
พืชผักจากป่าอันมีคุณค่ารวมไปถึงเคล็ดลับต่างๆ ในการปรุงอาหารที่นับวัน
จะสูญหายไป

บทบาทการอนุรักษ์และฟื้นฟูปา่ แม่ร่องขุย

เดิมป่าแห่งนีม้ คี วามอุดมสมบูรณ์เป็นผืนใหญ่ตอ่ กับผืนป่าอืน่ มีสตั ว์ปา่
นานาชนิด เป็นต้นกำ�เนิดแหล่งน้ำ�ที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงคนในชุมชนและ
เมืองพะเยาทั้งด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค ชาวบ้านทุกเพศวัยทั้งหญิง
ชายได้เข้าไปใช้ประโยชน์นานัปการ หลายคนมีความสุขแม้เพียงได้เข้าไปเทีย่ ว

แ ม่ ญิ ง ลุ่ ม น้ำ � อิ ง

37

ไปนอนป่า แต่หลังจากมีนายทุนเข้ามาสัมปทานตัดไม้ออกเมื่อปี 2527 เพื่อใช้
พื้นที่ปลูกต้นกระถินขาย โดยหลอกให้ชาวบ้านเซ็นเอกสารเพื่อนำ�ไปยื่นขอ
อนุญาตกับทางจังหวัด ป่าผืนใหญ่ก็เสื่อมสภาพลงอย่างมาก หลังจากที่
สัมปทานหมดอายุลงในปี 2541 นายทุนก็ยังครอบครองใช้ประโยชน์จากป่านี้
ต่อมาอีก 10 ปีเพราะชาวบ้านไม่มีใครรู้ว่าการสัมปทานได้หมดอายุลงไปแล้ว
ในปี 2551 หลั ง จากที่ ช าวบ้ า นรู้ ว่ า ป่ า ได้ ห มดอายุ ล งไป 10 แล้ ว
ด้วยความหวงแหนผูกพันและการเห็นความสำ �คัญของป่า ชาวบ้านจึงได้
ร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาป่ากลับมา โดยสิ่งแรกที่ต้องทำ�ก็คือการรวบรวมหลักฐาน
และยื่นเรื่องฟ้องนายทุนต่อศาล ซึ่งก็เป็นไปอย่างยากลำ�บากและเสี่ยงต่อ
ความปลอดภั ย เพราะหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งก็ ไ ม่ ค่ อ ยให้ ค วามร่ ว มมื อ และ
ช่วยเหลือเท่าไหร่ อีกทัง้ นายทุนเป็นคนใหญ่โตในพะเยาและมีคนคอยหนุนหลัง
หลังจากนั้นชาวบ้านได้เขียนธรรมนูญป่าชุมชนแม่ร่องขุยขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
และสัญญาประชาคมร่วมกันในการรักษาป่า ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
พื้นที่ 1,500 ไร่ให้เป็นป่าชุมชน
หลังจากทีไ่ ด้ปา่ คืนมาแล้วก็มกี ารกันเขตป่าให้ชดั เจนและฟืน้ ฟูปา่ ภายใต้
การจัดการร่วมกันของทั้ง 4 ตำ�บลในรูปของ “เครือข่ายป่าชุมชนแม่ร่องขุย”
ซึง่ บริหารโดยกรรมการเครือข่ายฯ มีนายอุทยั วิรตั น์เกษม นายกอบต.คือเวียง
เป็นประธานกรรมการ และกำ�นันบันลือ เรืองสอน เป็นรองประธาน
บทบาทในการปกป้องและฟืน้ ฟูปา่ ของชายและหญิงมีความแตกต่างกัน
โดยสัดส่วนในกรรมการป่าฯ จะเป็นผู้ชาย 70% ผู้หญิง 30% ตามสภาพทั่วไป
ของการเมืองในท้องถิ่นที่จะมีผู้ชายมากกว่า แต่ในการประชุมต่างๆ เสียงของ
ผู้ ห ญิ ง จะหนั ก แน่ น และมี คุ ณ ภาพ ผู้ นำ � ที่ อ อกหน้ า ปกป้ อ งจะเป็ น ผู้ ช าย
ส่วนผู้หญิงจะทำ�หน้าที่ในด้านที่มีความละเอียด เช่น การทำ�งานด้านเอกสาร
ประสานงาน เตรียมงาน เป็นต้น อย่างเช่นกรณีของขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ
เลขาสภาอบต.ตำ�บลคือเวียง ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นเลขาของเครือข่ายป่าชุมชน
ป่าแม่รอ่ งขุย ทำ�หน้าทีใ่ นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชาวบ้าน
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ผู้หญิงอีกคนที่มีบทบาทสำ�คัญคือครูมุกดา อินต๊ะสาร ที่มีบทบาทมาตั้งแต่ต้น
ในการช่วยประสานงานกับผู้ว่าราชการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
ผลสำ�คัญในการได้ปา่ คืนมา นอกจากนีแ้ ล้วยังมีผหู้ ญิงคนอืน่ ๆ ในชุมชนเข้ามา
มีบทบาทสำ�คัญด้วย เช่น สายรุ้ง วิยะนัน ที่เป็นตัวแทนจากตำ�บลบ้านปิน
และคณะทำ�งานร่วมของทางจังหวัด หรือ วัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์ ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมทั้งในฐานะชาวบ้านตำ�บลคือเวียงและสมาชิกกลุ่มแม่ญิงพะเยา

นักวิชาการ
ลูกแม่นำ�้ อิง

ดร.สหัทยา วิเศษ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ด๊อกเตอร์กุ้ง” ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา เป็นลูกน้�ำ อิงโดยกำ�เนิด สมัยเด็กอาศัยอยูใ่ นบ้านพักในสถานี
ประมงพะเยาริมน้ำ�อิงเนื่องจากพ่อและแม่รับราชการที่นั่น จึงทำ�ให้ชีวิต
ในวัยเด็กผูกพันอยู่กับน้ำ�อิงทั้งฝึกว่ายน้ำ�  การได้รู้จักปลาชนิดต่างๆ ที่ว่าย
ขึ้นลงผ่านประตูระบายน้ำ�กว๊านพะเยา ทำ�ให้ได้เข้าใจเรื่องราวของกว๊านและ
แม่น้ำ�อิง จึงเป็นพื้นฐานของการรักและเข้าใจในธรรมชาติโดยเฉพาะสายน้ำ�
นอกจากชีวติ ในวัยเด็กทีผ่ กู พันกับลำ�น้�ำ อิงแล้ว อีกแรงบันดาลใจในการ
อนุ รั ก ษ์ คื อ การได้ ทำ � วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องปริ ญ ญาโทในหั ว ข้ อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน โดยทำ�ในหัวข้อ “ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ�กว๊านพะเยา: กรณีศึกษากลุ่มฮักป่าศรีถ้อย
อำ�เภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” ทำ�ให้ได้ความรู้แง่คิดและประสบการณ์โดยตรง
จากการเก็บข้อมูลในเรื่องสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำ�อิงและความสำ�คัญของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์

l ดร.สหัทยา วิเศษ l
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หลังจากจบการศึกษาปริญญาโทด้านพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ท�ำ งานในสำ�นักงานสภาผูแ้ ทนราษฎรและงานวิจยั อยูร่ ะยะหนึง่
จากนั้นได้กลับมาทำ�งานที่บ้านเกิดกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาที่ทำ�งาน
ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน เช่น ป่าชุมชน เขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลา บทบาทหญิงชายในการอนุรักษ์ รวมถึงการรณรงค์เชิงนโยบาย
ช่วงที่ทำ�งานกับมูลนิธิฯ ได้ใช้ความรู้และความถนัดด้านวิชาการมาสานต่อ
งานอนุรักษ์ในลุ่มน้ำ�อิงโดยรับผิดชอบงานด้านข้อมูลและการวิจัย ซึ่งมีส่วน
ช่วยให้งานของมูลนิธิฯ ให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้นจากแต่เดิมที่จะเป็นแค่
การลงพื้ น ที่ ทำ � กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชน งานที่ ไ ด้ รั บ ผิ ด ชอบในช่ ว งนั้ น เช่ น
งานข้อมูลเพื่อการคัดค้านโครงการผันน้ำ� กก อิง น่าน
นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ดร.สหัทยายังมีความสนใจเป็นพิเศษ
ในประเด็นเรื่องผู้หญิง โดยเฉพาะในช่วงที่สังคมพูดถึง “สาวดอกคำ�ใต้” ในแง่
มุมลบ เรื่องผู้หญิงขายบริการหรือการขายลูกสาวเพื่อหาเงินใช้หนี้ นอกจาก
การทำ�งานเรื่องผู้หญิงในประเด็นดังกล่าวแล้ว ในช่วงที่ทำ�งานกับมูลนิธิฯ
ยังได้ทำ�งานเรื่องผู้หญิงในด้านการอนุรักษ์ และบทบาทผู้นำ�สตรี ซึ่งได้มีการ
ศึกษาข้อมูลต่างๆ และทำ�งานร่วมกับกลุ่มแม่หญิงในจังหวัด ซึ่งได้พัฒนา
มาเป็น “เครือข่ายแม่ญิงพะเยา” ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญมาถึงปัจจุบันทั้งเรื่อง
สิทธิของผูห้ ญิง บทบาทการเป็นผูน้ � 
ำ ความรุนแรงในครอบครัว และการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
หลังจากทีจ่ บปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ได้มาทำ�งานเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยทีบ่ า้ นเกิด ปัจจุบนั มีผลงานด้าน
วิชาการอยู่มากมายทั้งงานวิจัยกว่า 32 เรื่อง เช่น “ภูมิปัญญาการพัฒนาและ
การใช้ ประโยชน์ จากหนองเล็งทราย” “วิถีชีวิตและสถานภาพชาวประมง
กว๊านพะเยา” “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกว๊านพะเยา” “ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรตนเองของตำ�บลสันมะค่า” ฯลฯ นอกจากนี้
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ยั ง มี ผ ลงานที่ เ ป็ น สิ่ ง ตี พิ ม พ์ อี ก 18 ชิ้ น เช่ น “จั ด การลุ่ ม น้ำ � โดยชุ ม ชน”
“ลุ่ ม น้ำ � อิ ง ” “คนหาปลา: ชี วิ ต บนผื น น้ำ � กว๊ า นพะเยา” “หนองเล็ ง ทราย:
ความล่มสลายใต้เงาการพัฒนา” “ป่าขุนต๊�ำ : แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน้ำ�แม่ต๊ำ�” “ทุนทางสังคมจังหวัดพะเยา” “ปฏิทินฤดูกาลคนลุ่มน้ำ�อิง”
“สุรานารี กับการจัดการตนเองของชุมชนในจังหวัดพะเยา” ฯลฯ
นอกจากต้องทำ�งานหนักด้านการสอน การวิจยั และงานบริหารในฐานะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว ดร.สหัทยายังทุ่มเททำ�งานให้กับองค์กรต่างๆ
อีกกว่า 15 องค์กร ทั้งงานด้านผู้หญิง การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์
ในลุ่มน้ำ�อิง เช่น เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายแม่หญิงพะเยา ที่ปรึกษาเครือข่าย
อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาต้ น น้ำ � กว๊ า นพะเยา กรรมการสมาคมแม่ น้ำ � เพื่ อ ชี วิ ต
กรรมการสถาบันปวงผญาพยาว ฯลฯ

ข้าราชการหญิง
นักอนุรักษ์และพัฒนา
ปลัดโสภา วงศ์ใหญ่ รับราชการเป็นปลัดเทศบาลตำ�บลสันมะค่า อำ�เภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีการทำ�งานหลายด้าน ในด้านการอนุรักษ์มีผลงาน
หลายอย่าง เช่น กรรมการที่ปรึกษาของสภาประชาชนลุ่มน้ำ�อิง โครงการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรในตำ � บลสั น มะค่ า ทั้ ง การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ป ลาและฟื้ น ฟู
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ�ในลำ�น้ำ�อิงและแม่น้ำ�สาขา การบวชป่า ปลูกป่า
ปลูกหญ้าแฝก ทำ�อาหารสัตว์ ทำ�ฝาย โครงการปิดทองหลังพระ โครงการ
แนวกันชน กรรมการเขตป่าพระยาลอ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการทำ�งานในด้าน
อื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นวิทยากรของท้องถิน่ ยาเสพติดและการจัดทำ�แผนชุมชน องค์กรพลังชุมชน
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คณะทำ�งานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเชียงราย คณะทำ�งานสภาจังหวัด
เชียงราย วิทยากรเรือ่ งไฟป่า วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน และได้ประกาศเกียรติคณ
ุ
สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิงเพื่อผู้หญิง ฯลฯ
ในด้านการศึกษา ปลัดโสภาจบปริญญาตรี 2 ใบ ใบแรกเป็นของ
เอกการจัดการทัว่ ไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใบทีส่ องจากคณะรัฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจบปริญญาโทสาขารัฐศาสตรบัณฑิต
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชี วิ ต ในวั ย เด็ ก ผู ก พั น อยู่ กั บ สายน้ำ � เพราะเป็ น ลู ก แม่ น้ำ � ยวนซึ่ ง เป็ น
สาขาของแม่น้ำ�ลาวและแม่น้ำ�อิง จึงมีภาพความทรงจำ�กับแม่น้ำ�มาตั้งแต่เด็ก
“บ้านติดกับน้ำ�ยวน สมัยเด็กๆ ใช้ชีวิตประจำ�วันอยู่กับน้ำ�  เวลาซักผ้าก็ซัก
ที่แม่น� 
้ำ ปลาจะว่ายน้ำ�เล่นกับผ้าเรา เมื่อข้าวเย็นก็เอาไปให้ปลา”
ปลัดโสภาเริ่มงานด้านการอนุรักษ์เมื่อไปทำ�งานที่น้ำ�แม่กอน โดยการ
สร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาขึ้นที่บ้านกอกร่วมกับชาวบ้าน เมื่อมาทำ�งานที่
ตำ�บลสันมะค่าในปี 2549 ก็ได้ผลักดันการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลำ�น้ำ�อิงและ
น้ำ � พุ ง ร่ ว มกั บ ผู้ นำ � ชุ ม ชนและพระ เพราะเห็ น ถึ ง ปั ญ หาต่ อ ธรรมชาติ แ ละ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน รวมทั้งการเห็นต้นทุนความอุดมสมบูรณ์
ของแม่น�้ำ อิงจากตัวอย่างการทำ�เขตอภัยทานของวัดทีม่ ปี ลาตัวใหญ่ๆ โดยเริม่
ทำ�เขตอนุรกั ษ์แห่งแรกขึน้ ทีส่ บพุงในปี 2551 หลังจากเห็นผลสำ�เร็จหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ
ก็อยากทำ�ด้วยจึงตั้งคณะทำ�งานและคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ�พุง
ขึ้นมา หลังจากนั้นที่มีการขยายไปทำ�ในหมู่บ้านอื่นๆ ในลำ�น้ำ�อิง และตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำ�อิงขึ้น
สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดถึงความสำ�เร็จและก่อให้เกิดความภูมิใจในการ
ทำ�งานอย่างหนึ่งคือ การที่ 4 หมู่บ้านที่เป็นชุมชนชาวอีสานในสันมะค่ามีปลา
ไว้ทำ�ปลาร้าตามวัฒนธรรมคนอีสาน “ครั้งหนึ่งที่ลงไปหมู่บ้าน ยายคนหนึ่ง
มาจับแขนเรา แล้วพูดว่าดีใจมากที่ช่วยให้มีปลาทำ�ปลาร้า ไม่ต้องไปซื้อปลา
จากที่อื่นมาทำ�”

l ปลัดโสภา วงศ์ใหญ่ l
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หลักการสำ�คัญในการอนุรักษ์ที่ปลัดโสภาใช้คือการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยมีการตัง้ คณะทำ�งานและกรรมการต่างๆ ขึน้ มาเพือ่ การดำ�เนินงาน
การสร้างกฎระเบียบ และการปรับไหมผูท้ �ำ ผิด ทีส่ �ำ คัญยังประสานทุกภาคส่วน
เข้ามาร่วม รวมทัง้ การดึงเอาศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ บ้านมาใช้ในการอนุรกั ษ์
นอกจากนี้ แ ล้ ว ก็ ยั ง มี แ นวคิ ด ในการใช้ ป ลาเป็ น เรื่ อ งนำ� ร่ อ งเพื่ อ เชื่ อ มโยง
ไปสู่การทำ�งานเรื่องอื่นๆ อย่างเช่นการลดพื้นที่และแบ่งโซนการทำ�นาปรัง
เพื่อแก้ปัญหาในช่วงที่เกิดการขาดแคลนน้ำ�ในปี 2553-2554
นอกจากปลาแล้วปลัดโสภายังทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ
เช่น สภาพแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน การจัดการขยะ การจัดการน้ำ� 
การรักษาป่าทัง้ ป่าชุมชนและป่าอนุรกั ษ์ การจัดการทีด่ นิ รวมถึงปัญหาสัตว์ปา่
อย่างเช่นโครงการปลูกไม้สู่ป่าเพื่อแก้ปัญหาลิงป่ามากินลำ �ไยของชาวบ้าน
ในปัจจุบันก็กำ�ลังร่วมกับหลายภาคส่วนในการพัฒนา “สันมะค่าโมเดล” ขึ้น
โดยการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ตำ�บลสันมะค่า ทั้งการทำ�วิจัย ศึกษาดูงาน และสัมมนาเพื่อให้เกิดการสร้าง
ข้อบัญญัติขึ้นซึ่งจะถือเป็นแห่งแรกในจังหวัดเชียงราย
ความผูกพันกับสายน้� 
ำ ความมุ่งมั่น ความรู้ ประกอบกับประสบการณ์
และความรักในการทำ�งานเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นผู้หญิงที่มี
ความอ่อนหวาน ละเอียดอ่อน และมีมนุษยสัมพันธ์ดีทำ�ให้เป็นที่รักใคร่ของ
ทุกคน สามารถประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ได้ดี และลดความ
ขัดแย้งลง ในขณะที่มีความแข็งแกร่งในตัว ลุยงานได้ทุกที่และทุกอย่างไม่แพ้
ผู้ชาย จึงทำ�งานทุกอย่างที่ทำ�เกิดผลสำ�เร็จเป็นอย่างดี รวมไปถึงการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมด้วย ซึง่ ถือเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องข้าราชการทีท่ �ำ งานเพือ่ รับใช้สงั คม
และสิ่งแวดล้อม
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เครือข่าย

แม่ญิงลุ่มน�้ำอิง
ด้วยการเห็นความสำ�คัญของบทบาทผู้หญิงต่อการอนุรักษ์จึงได้มีการ
ดำ�เนินโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทแม่ญิงในการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำ�อิง
ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการปรึกษาหารือและดำ�เนินงานร่วมกันของสถาบันชุมชน
ลุม่ น้�ำ โขงและเครือข่ายแม่ญงิ พะเยา มีการเดินทางไปแลกเปลีย่ นและเรียนรูก้ บั
แม่ญิงลุ่มน้ำ�อิงในจังหวัดเชียงราย ทั้งที่ตำ�บลสันมะค่า บ้านบุญเรือง และ
เชียงของ ทำ�ให้เกิดการประสานความสัมพันธ์และร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
พร้อมตัง้ “เครือข่ายแม่ญงิ ลุม่ น้�ำ อิง” ขึน้ ในปี 2559 ซึง่ ได้ท�ำ กิจกรรมหลายอย่าง
เช่น การประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพ การจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน งานวิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และกิจกรรมอนุรักษ์ในท้องถิ่น นอกจากนี้แล้ว
เครือข่ายฯ ยังมีแผนที่จะทำ�งานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างพื้นที่
ตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ที่ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วม เผยแพร่ความสำ�คัญของ
บทบาทผู้หญิง เป็นต้น

l การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของแม่ญิงพะเยาและชาวบ้านบุญเรือง l

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเชิงนโยบาย

เรื่อง แม่ญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ�อิง
เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำ�อิง
22 มีนาคม 2560 ณ วัดศรีโคมคำ� จังหวัดพะเยา

“แม่” น้ำ�อิงมีความสำ�คัญต่อพวกเราตลอดลำ�น้ำ�อิงทั้งชายและหญิง
อย่างไรก็ตามภายใต้ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างคนและธรรมชาติมีความ
แตกต่างระหว่างชายและหญิง เช่น ความเข้าใจ รับรู้ และผูกพันต่อธรรมชาติ
ที่ละเอียดอ่อนต่างกัน แม่ญิงเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับครอบครัว
ผ่านอาหารที่ได้จากธรรมชาติอย่างเช่นพืชผักจากป่าและปูปลาจากแม่น�้ำ
ในขณะที่ ท รั พยากรธรรมชาติได้ถูกทำ �ลายลงไปเรื่อยๆ เช่น กรณี
ป่าชุมชนบ้านบุญเรืองที่ภาครัฐจะยึดเอาไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่
คำ�นึงถึงสิทธิชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติต้องอาศัยทั้งหญิงชาย
อย่างผสานกลมกลืนกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
และฟื้ น ฟู ธ รรมชาติ อ ย่ า งครบรอบด้ า นและยั่ ง ยื น ในลุ่ ม น้ำ � อิ ง เราแม่ ญิ ง
ทั้งในพะเยาและเชียงรายที่ได้รวมกันขึ้นเป็น “เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ำ �อิง”
จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุผลผลสำ �เร็จดังที่ได้ตั้งไว้ พร้อมกับ
ได้มีข้อเสนอแนะต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือ
1. การจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องคำ�นึงถึงความแตกต่าง
ระหว่ า งหญิ ง ชายทั้ ง ด้ า นบทบาทหน้ า ที่ ความสั ม พั น ธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. ต้องเคารพสิทธิและบทบาทหน้าที่ของแม่ญิง
3. มีการเสริมสร้างบทบาทแม่ญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้น เช่น จัดเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง
แม่ญิงกันเอง หรือกับภาคส่วนอื่นๆ และเวทีนำ�เสนอข้อเท็จจริง
ต่อผู้มีอำ�นาจและสาธารณชน
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4. ต้องเร่งสร้าง ฟื้นฟู รักษา และเผยแพร่ความรู้ของแม่ญิงที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติ โดยเฉพาะการเผยแพร่ต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่
5. มีการฟื้นฟูฐานอาชีพของชุมชนที่พึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ เช่น ป่า
ครอบครัว
6. ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรในลุ่มน้ำ�อิง ที่กำ�ลังเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ
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