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ค�านิยมโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

 งานวิจัยเรื่องการสร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชนด้วยการ
สานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้วิจัยและผู้สนับสนุนงานวิจัย คือ
คณะวิจัยที่น�าโดยคุณชัยวัฒน์  จันธิมา และส�านักวิจัยและพัฒนาสถาบัน
พระปกเกล้าที่น�าโดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ ทั้งสองท่าน
เป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังกับการพัฒนา  โดยเฉพาะที่เป็นการพัฒนาที่น�าไปสู่การ
พัฒนาอย่างสมานฉันท์ 
 ทันทีที่ผมอ่านพบข่าวในหนังสือพิมพ์เขียนเสนอข่าวความสามารถ
ของคุณชัยวัฒน์ที่น�าเอาบุคคลสองกลุ่มที่คิดต่าง มองต่างที่เรียกกันว่ากลุ่ม
เสื้อเหลืองและเสื้อแดงมาพูดคุยในเวทีเดียวกันส�าเร็จ  ท�าให้ผมต้องชวน 
ดร.ถวิลวดี หาโอกาสมาเรียนรู้กระบวนการที่ผมและดร.บี๋สนใจและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กันอยู่บ่อยๆ นั่นคือการสานเสวนาที่น�า
ไปสู่การหาทางออกในเรื่องยากๆ  ในที่สุดก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ด้วยความ
ประทับใจ  และหลังจากนั้นก็คือสิ่งที่เป็นงานที่ท่านผู้อ่านได้มองเห็นอยู่ใน
ผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมแลก
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เปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกต้ังแต่ครั้งแรกๆในงาน
วิจัยนี้  รู้สึกภูมิใจและดีใจในความส�าเร็จนี้ ซึ่งเช่นกันจะเกิดชึ้นไม่ได้เลยถ้า
ชาวกว๊านพะเยาจะไม่ได้ร่วมกันอย่างจริงจังและจริงใจ   ขออนุญาตทางชาว
กว๊านพะเยาที่จะน�าเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นนี้ไปเล่าให้พี่น้องคนไทยในภาคอื่นที่
ก�าลังสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  และก�าลังพยายามท�ากระบวนการประชา
เสวนาและพยายามหาทางออกแบบชาวกว๊านพะเยาอยู่
 อยากให้ผู้อ่านท่ีก�าลังศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงหรือ
ผู้ที่ก�าลังแสวงหากระบวนการในการพัฒนาที่ไม่ท�าให้เกิดปัญหาเหมือนโครง
การอื่นๆ ที่ท�าในรูปแบบของ “ทางการเขาสั่งมาว่า” เหมือนเพลงผู้ใหญ่ลีใน
สมัยเมื่อกว่าห้าสิบปีที่แล้ว  ที่มักจะคิดและวางแผนโครงการโดยผู้มีอ�านาจ
อยากให้อ่านงานน้ีอย่างละเอียดท่ีได้บันทึกและท�ากระบวนการประชาเสวนา
หาทางออกอย่างเข้าใจและครบขั้นตอน  จนเกิดข้อตกลงที่เริ่มจากการหา
วิสัยทัศน์ แล้วเกิดโครงการที่ร่วมกันเขียน  ก็หวังว่าเวทีที่เกิดขึ้นจากการร่วม
แรงร่วมใจของทุกๆ คนและทุกๆ เวทีที่ได้ด�าเนินมาและยังจะด�าเนินต่อไป  
จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และด�ารงอยู่ต่อๆ ไปเพื่อชาวกว๊านพะเยาเอง
และเพื่อเป็นต้นแบบแก่คนไทยในพื้นที่อื่นๆ ครับ

ด้วยความยินดีและชื่นชม
ศ.นพ. วันชัย  วัฒนศัพท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
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ค�านิยมโดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเกิดประสิทธิผล
และเป็นธรรมต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆนั้น 
นับว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากนี้ ระเบียบต่างๆทั้งที่ถูกน�ามาใช้และไม่ถูกน�ามาใช้ ก่อให้เกิดสิ่งที่
เรียกว่า “ต่างคนต่างท�า” ผลจึงตกที่ประชาชน 
 กว๊านพะเยา แหล่งทรัพยากรน�้าที่ส�าคัญของจังหวัดพะเยา เป็น
ตัวอย่างของความพยายามหันหน้ามาสานเสวนากันของชาวพะเยาเพื่อ
ท�าการเมืองของพวกเขา โดยใช้แนวคิดและกระบวนการของประชาธิปไตย
แห่งประชาเสวนาหาทางออกร่วมกัน เพื่อเกิดผลต่อการพัฒนากว๊านพะเยา
อย่างยั่งยืน นับเป็นสิ่งที่น่าชมเชย เพราะการเมืองของพลเมืองอันสดใส 
สวยงาม และสันติได้เกิดขึ้นแล้วที่นี่ 
 ขอบคุณชาวพะเยาที่ก�าลังท�าสิ่งดีเพื่อลูกหลานและโลกใบนี้
  

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา

สถาบันพระปกเกล้า

ร่วมคิดเพื่อลูกหลาน
ร่วมสืบสานภูมิปัญญา
ร่วมกระบวนการเสวนา
ร่วมรักษาเพื่อชุมชน
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ค�าขอบคุณจากชาวพะเยา

 “คุณค่าและความหมาย”ของหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ จะไม่เกิดขึ้นเลย 
หากไม่มีสถาบันพระปกเกล้าให้การสนับสนุน โดยเฉพาะ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา รวมถึงทีมงาน ที่คอยเป็นที่ปรึกษาและ
ธุระจัดการให้  
 มากไปกว่านั้นคงล�าบากอย่างยิ่ง หาก ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า ไม่เสียสละเวลาอันมีค่าในชีวิตหลังเกษียณ
องท่านที่น่าจะพักผ่อนสุขสบาย น�าเอาต้นแบบการสานเสวนามาสร้าง
กระบวนการทั้งหมด จนเกิดเป็นพลวัติอันส�าคัญต่อการพัฒนากว๊านพะเยาใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้
 แต่อย่างไรก็ตามการสานเสนาจะไม่ส�าเร็จลงเลย หากไม่รับความ
ร่วมมือจากพี่น้องในชุมชน กลุ่มเครือข่าย ผู้น�าชุมชน  ผู้น�าท้องถิ่น องค์กร 
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความกระตือรือล้นอย่างสูงในการแสดงความคิดเห็น
และรับฟังผู้อื่นด้วยความปรารถนาอันดียิ่งต่อกว๊านพะเยาอันเป็นที่รัก
 หวังประโยชน์ว่า หนังสือเล่มนี้คงใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และ
พัฒนาส�าหรับผู้อ่านไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้เกิดธรรมนูญ
ที่ได้รับฉันทามติร่วม ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญในการก�าหนดอนาคตของแต่ละ
พื้นที่ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยอมรับได้เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต
 อนึ่งหากมีข้ออ่อนด้อย ไม่สมบูรณ์ หรือผิดพลาดประการใด จาก
หนังสือเล่มนี้ ทางสถาบันปวงผญาพยาวขอน้อมรับค�าแนะน�า ติชม และแก้ไข
ในโอกาสต่อไป

  สถาบันปวงผญาพยาว 
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“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต...”
 ข้อความขึ้นต้นค�าขวัญของจังหวัดพะเยาประโยคนี้  ได้สะท้อนนัย
ยะส�าคัญที่กล่าวถึงแหล่งน�้าอันกว้างใหญ่กลางใจเมือง  อันเป็นที่ยอมรับใน
ท้องถิ่นและผู้มาเยือนว่า กว๊านพะเยา นี่คือ ชีวิต จิตใจ ใบหน้า หรืออัตลักษณ์
ของจังหวัดพะเยา
 กว๊านพะเยา  เดิมเป็นแหล่งน�้าธรรมชาติ มีลักษณะเป็นหนองน�้า
หรือบึงขนาดเล็ก มีพื้นที่ไม่ถึง 1,200 ไร่   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2484 ราชการ
ได้ก่อสร้างเขื่อนคันดินกั้นแม่น�า้อิง  จึงท�าให้หนองน�้าแห่งนี้กลายเป็นอ่างเก็บ
น�้าขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 12,000 ไร่  ส่งผลโดยตรงท�าให้น�้าท่วมที่ไร่ที่นา
ของชาวบ้านและวัดวาโบราณสถานของชุมชนอีกหลายแห่ง  
 จากพื้นที่สาธารณะของชุมชน  กว๊านพะเยาถูกเปลี่ยนสถานะเป็น
พื้นที่ราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ โดยกรมประมงเป็นผู้ขอใช้
ประโยชน์หลัก เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น�้าและพันธุ์ปลา  ในขณะที่หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปก็เข้าไปใช้ประโยชน์
จากกว๊านพะเยาอย่างคุ้มค่า อาทิ เพื่อการประมง  เพื่อการประปา  เพื่อ

ค�าน�า 
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การเกษตร  เพื่อการท่องเที่ยว   ส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศของกว๊านพะเยา
ทรุดโทรมลงอย่างน่าใจหาย  
 ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคประชาชน ที่
ต่างฝ่าย ต่างมีเป้าหมายการพัฒนาที่แตกต่างกัน  หรือแม้แต่หน่วยงานรัฐ
ด้วยกันเองก็มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น  เนื่องจากถือกฎหมายหรือระเบียบในการใช้
กว๊านพะเยาคนละฉบับ ที่ปัจจุบันมีถึง 8 ฉบับ ไม่นับความไม่ต่อเนื่องของผู้
บริหารและแนวนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่ไม่มีชัดเจน  
 ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาในท้องถ่ิน
หลายด้านตามมา
 ในปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า  โดยส�านักวิจัยและพัฒนา  และ
สถาบันปวงผญาพยาว  องค์กรด้านการจัดระบบองค์ความรู้ท้องถิ่นและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่  จึงได้ร่วมกันคิดและค้นหาวิธีการเพื่อลดปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการสานเสวนาเพื่อหาทางออกให้
กับการพัฒนากว๊านพะเยาดังกล่าว
 กระบวนการครั้งแรก เริ่มต้นด้วยการประชุมเวทีสานเสวนาหา
ทางออกเพื่อแก้ไขปัญหารอบกว๊านพะเยา ภายใต้โครงการสร้างพลังทาง
กฎหมายแก่ภาคประชาชนด้วยการสานเสวนาหาทางออก เพื่อแก้ไขปัญหา
ของกว๊านพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ประมาณ 
60 คน ในเวทีดังกล่าวใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน   การท�าฉาก
ทัศน์ของกว๊านพะเยาทั้งสิ่งที่อยากเห็นและข้อห่วงกังวล ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วม
ได้ก�าหนดภาพฝัน และวิสัยทัศน์ในการจัดการกว๊านพะเยา 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านระบบนิเวศที่มีความสวยงาม ใสสะอาด     
 2) ด้านการบริหารจัดการกว๊านพะเยาที่มีส่วนร่วม 
 3) ด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีจิตส�านึกในการเป็น
เจ้าของ กว๊านพะเยา 
 ต่อมาทางสถาบันปวงผญาพยาว  โดยการสนับสนุนของสถาบันพระ
ปกเกล้า จึงได้จัดท�าโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้าน
กฎหมายแก่ภาคประชาชน  ศึกษากรณีชุมชนรอบกว๊านพะเยา จ.พะเยา  
โดยการวิจัยครั้งนี้  ได้ออกแบบการวิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย
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การจัดเวทีย่อยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
กว๊านพะเยา จ�านวนกว่า 14 กลุ่ม โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  และ
จากตัวแทนแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และใช้วิธี
การสนทนากลุ่ม /การเวทีประชุมร่วม/การจัดกิจกรรมในโอกาสส�าคัญ เพื่อ
ให้ได้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอของแต่ละกลุ่มต่อทางออกในการพัฒนากว๊าน
พะเยาอย่างมีส่วนร่วม  
 ได้แก่ แกนน�าชุมชนทั้งระดับท้องถิ่น-ท้องที่รอบกว๊านพะเยา 5 
ต�าบล อาทิ ต�าบลบ้านต๋อม ต�าบลสันป่าม่วง ต�าบลบ้านสาง ต�าบลบ้านตุ่น 
และต�าบลแม่ใส กลุ่มข้าราชการหน่วยงานรัฐ  กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ 
หอการค้า  กลุ่มเครือข่ายลุ่มน�้าอิง เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา 
เครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา เครือข่ายแม่หญิงพะเยา เครือข่ายนัก
วิชาการ  กลุ่มเยาวชน  นักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัย  กลุ่มผู้ใช้น�า้ท้ายกว๊าน
พะเยา กลุ่มคนรุ่นใหม่ คนในเมือง กลุ่มศิลปิน และกลุ่มแม่ค้าขายอาหารริม
กว๊านพะเยา
 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความ
เข้าใจกับกลุ่มอื่นๆ อาทิ การจัดกิจกรรมระหว่างคนถ่ายภาพกับชาวประมง  
การจัดวันรวมใจสานพลัง รักษ์กว๊านพะเยา ถวายพระเจ้าอยู่หัว  ระหว่างท้อง
ถิ่น  ราชการ สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน
 กระบวนการวิจัยครั้งนี้ ค้นพบประเด็นปัญหาและข้อเสนอเพื่อ
ทางออกของการพัฒนากว๊านพะเยา จากเวทีของกลุ่มต่างๆ ประมวลสรุปได้ 
ดังนี้  
 1.ด้านระบบนิเวศของกว๊านพะเยา   ค้นพบปัญหาด้านคุณภาพน�้า
ที่เน่าเสียมีสารพิษ  ด้านการกักเก็บน�้าที่ลดลง  จากความตื้นเขินและมีวัชพืช 
รวมทั้งป่าต้นน�้าที่ถูกท�าลาย  ด้านพันธุ์ปลาและสัตว์น�้าที่ลดลง ตลอดจน
ความเสื่อมโทรมของทัศนียภาพด้านการท่องเที่ยว
 ข้อเสนอในการหาทางออกต่อประเด็นปัญหานี้ คือ  การเสนอให้มี
ขุดลอกกว๊านพะเยา  การก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช  การลดใช้สารเคมีและ
ปล่อยน�้าเสีย  การอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น�้า  การอนุรักษ์ป่าต้นน�้ากว๊าน
พะเยา  และการปรับปรุงภูมิทัศน์กว๊านพะเยาเพื่อการท่องเที่ยว
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 2.ด้านบริหารจัดการกว๊านพะเยา ค้นพบปัญหาการพัฒนาที่ไร้
ทิศทาง  ความไม่เจ้าภาพ ต่างฝ่ายต่างด�าเนินการ  ความไม่ต่อเนื่องในการ
พัฒนา  ข้อกฎหมายที่ขัดกันของแต่ละหน่วยงาน   ขาดการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน
 ข้อเสนอจากเวที  คือ ให้มีการจัดท�าธรรมนูญหรือแผนแม่บทในการ
พัฒนากว๊านพะเยา  การจัดตั้งองค์กรบริหารกว๊านพะเยาระดับท้องถิ่นหรือ
สภาพัฒนากว๊านพะเยา  การปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกว๊านพะเยา  
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
 3.ด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีจิตส�านึกในการเป็นเจ้าของ
กว๊านพะเยา ค้นพบปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ  ขาดจิตส�านึก ขาด
ข้อมูล หรือเข้าถึงข้อมูลได้ยาก  มีการศึกษาวิจัยมาก แต่ไม่น�ามาใช้ประโยชน์
หรือไม่มีช่องทางเผยแพร่ ตลอดจนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 ข้อเสนอจากเวที  คือ ให้มีการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น  การเผยแพร่
ความรู้  การศึกษาวิจัย  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง  การ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์
 โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีของการจัดเวทีสานเสวนาได้เกิดกลไก
ความร่วมมือในหลายระดับ  และเกิดผลลัพท์ที่ส�าคัญ อันน�าไปสู่ความร่วม
มือและเกิดการยอมรับหลายด้าน อาทิ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัด
ท�าโครงการพัฒนากว๊านพะเยาแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชด�าริฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   การศึกษาดูงานขององค์กรและ
สถาบันต่างๆ  และการเผยแพร่จากสื่อมวลชน
 ทั้งนี้ในระหว่างการท�างานวิจัย   ยังได้ค้นพบอีกว่า การจัดเวทีสาน
เสวนา พูดคุยหรือกิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย ก่อ
ให้เกิดกระบวนการรับฟัง  การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย  มีข้อเสนอ
ที่หลากหลาย  ได้การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น    มีความเห็นอกเห็นใจ  และ
เกิดการยอมรับ   ลดปัญหาความขัดแย้ง  พร้อมให้ร่วมมือและกระตือรือร้น  
สร้างเป็นเครือข่ายในการพัฒนากว๊านพะเยาและชุมชนต่อไป
 กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต... ข้อความขึ้นต้นค�าขวัญจังหวัดพะเยา
ประโยคนี้  น่าจะเป็นจริงในอนาคตอันใกล้นี้ 
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ต�านานกว๊านพะเยา 
 
 กล่าวกันว่า ประวัติของกว๊านพะเยาได้มีการบันทึกเป็นต�านานไว้ใน
พงศาวดาร 2 ส�านวน 
 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61 กล่าวว่า “พระโพธิสัตว์เสวยชาติ
เป็นนกเอี้ยง อาศัยอยู่บนดอยจอมทอง แล้วลงไปอาบกินน�้าในหนองทุกวัน 
วันหนึ่งมีเหยี่ยวมาจิกตีกินนกเอี้ยงเป็นอาหาร ครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ ตรัส
เป็นพระสัพพัญญูแล้ว มาฉันจังหันที่บ้านช่างทอง ต�าบลเขาจอมทอง ท่าน
ก็เทศนาให้พระอานนท์ว่า ดูก่อนอานนท์ ต�าบลนี้เป็นป่าช้าของตถาคตแห่ง
หนึ่ง แลเหตุนี้สระทุ่งนี้จึงได้ชื่อว่า ‘หนองเอี้ยง’ หรือ ‘ทุ่งเอี้ยง’ เรียกตามนาม
นกเอี้ยงนั้น”
 ส่วนในพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนกล่าวว่า “ครั้งหนึ่งพระร่วง 
กษัตริย์สุโขทัยเสด็จเยี่ยมพญาง�าเมือง กษัตริย์พะเยาผู้เป็นพระสหาย และ
ได้ลักลอบเป็นชู้กับนางเทวีของพญาง�าเมือง  พญาง�าเมืองทราบเรื่อง จึงได้
ให้ไพร่พลตามจับพระร่วง พระร่วงแปลงเป็นนกเอี้ยงบินหนี แต่ต้องมนต์ของ
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พญาง�าเมือง ท�าให้อ่อนแรงตกลงในหนองน�า้ หนองน�้านั้นจึงชื่อว่า ‘หนอง
เอี้ยง’ จากนั้น พระร่วงจึงแปลงร่างเป็นวัวแดง โดดลงในสระแห่งหนึ่ง  แต่
ก็อ่อนก�าลังลงในที่นั้นอีก สระนั้นจึงได้ชื่อว่า ‘หนองวัวแดง’  พระร่วงยังไม่
ยอมแพ้ จึงแปลงเป็นตุ่นดันเข้าไปในดิน  พญาง�าเมืองจึงสกเสียม ขุดดินไล่
ตามตุ่นไปจนจับพระร่วงได้ที่บริเวณนั้นจึงเรียกว่า ‘ร่องตุ่น’ และ ‘บ้านตุ่น’ 
นั่นเอง
 กล่าวกันอีกว่า  กว๊านพะเยา มีความส�าคัญต่อเมืองพะเยามาก สมัย
การตั้งบ้านแปงเมืองพะเยาของขุนจอมธรรมนั้น กว๊านพะเยาถือเป็นหนึ่งใน
สามของชัยภูมิที่เหมาะสมกับการสร้างอาณาจักร กล่าวคือ มีชัยมงคล  3 
ประการคือ ประการแรก มีแม่น�า้สายตาหรือแม่น�้าอิงอยู่ทางใต้ของเมือง 
และไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประการที่สอง มีกว๊านพะเยาหรือ
หนองเอี้ยง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง และประการสุดท้ายที่หัวเวียงมี
ดอยจอมทอง ที่บรรจุพระธาตุจอมทอง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา 
ดังนั้นที่ตั้งของเมืองพะเยาจึงมีความอุดมสมบูรณ์ เฉพาะบริเวณตัวเมือง
พะเยา เพราะมีแหล่งน�้าที่ส�าคัญสองแหล่งคือ น�้าอิงและกว๊านพะเยา ซึ่งเป็น
บึงขนาดใหญ่ ส่วนพื้นที่ราบในบริเวณนี้ค่อนข้างกว้าง และต่อเนื่องมาจาก
จังหวัดเชียงราย (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2544, น.47)
 บริเวณรอบกว๊านพะเยาในอดีต มีบ้านเรือนและวัดตั้งอยู่เป็นจุด ๆ
ซึ่งประชากรรอบกว๊านพะเยาในสมัยนั้น มีทั้งชนพื้นเมือง อพยพมาจาก
จังหวัดล�าปาง  คนจีน และคนอีสานตามล�าดับ ชาวบ้านอาศัยน�า้จากหนอง 
ล�าห้วยต่างๆ ส�าหรับการอุปโภคและบริโภค
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กว๊านพะเยา :   ค�าและความหมาย

  ค�าว่า “กว๊าน” ตามหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
หมายความว่า บึงตอนลึก น�้าตอนลึกไหววน  ที่เรียกว่า “กว๊าน” คงเรียกตาม
ส�าเนียงการพูดของชาวบ้านเป็นหลัก พระธรรมวิมลโมลี (ปวง ธมมฺปญฺโญ) 
เจ้าอาวาสวัดศรีโคมค�า (ปัจจุบัน คือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) มีความเห็น
ว่า “กว๊าน” คือ “กว้าน” เพราะกว้านเอาน�้าจากห้วยหนอง คลอง บึง และ
แม่น�า้ล�าธารต่างๆ มารวมไว้ในที่แห่งเดียว ในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ตะวันออก
เฉียงเหนือว่า “กว้าน” หมายถึง ศาลากลางบ้าน หอประชุม สถานที่เหล่านี้
เป็นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน
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ก่อนเป็นกว๊านพะเยา

 กว๊านพะเยาก่อน พ.ศ. 2484 น�า้ในกว๊าน จะมีมากก็แต่เฉพาะใน
ฤดูฝนเท่านั้น ในฤดูแล้งจะมีสภาพเป็นบึง และมีบวก หนองอยู่รอบกว๊าน ดัง
ปรากฏตามหลักฐานการส�ารวจของนายเต่า กัลยา เจ้าหน้าที่เกษตรอ�าเภอ 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2462 และได้บันทึกการส�ารวจไว้ว่าหนองกว๊านอยู่
ในเขตต�าบลเวียง อ�าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากแม่น�า้อิง 25 
เส้น ยาว 50 เส้น ระดับน�า้ตามปกติในเดือนกันยายน ตามบริเวณโดยรอบ
น�้าท่วมลึกประมาณ 1 ศอก ตอนกลางน�้าลึก 1 วา 3 ศอก ตามบริเวณรอบ
เป็นป่าไผ่ และไม้กันยาเลย ห่างจากหมู่บ้านในเวียงประมาณ 8 เส้น เมื่อแบ่ง
กว๊านออกเป็น 4 ส่วน ก็จะได้ส่วนละ 25 เส้น บริเวณรอบกว๊านจะมีบวก
หนอง อยู่รอบ ๆ กว๊านและมีล�ารางน�้าเชื่อม ติดต่อกันตลอดกับแม่น�้าอิงเรียก
ว่า “ร่องเหี้ย” ไหลเชื่อมกว๊านหลวงกับแม่น�า้อิง 
 กว๊านมี 2 ตอน  ตอนแรกเรียกว่า “กว๊านน้อย” อยู่แถบทางทิศ
ตะวันตกเป็นร่องล�ารางน�้าขึ้นไปหาขาน�า้แม่ตุ่น และเยื้องไปหาชายบ้านสัน
เวียงใหม่ ตอนที่สองเรียกว่า “กว๊านหลวง” อยู่แถบทางทิศตะวันออกใกล้
กับล�าน�้าแม่อิงฝั่งขวา ในบริเวณกว๊านยังมีร่องน�า้ บวก หนอง ที่มีล�ารางไหล
เชื่อมติดต่อกันบ้าง ไหลมาจากภูเขาบ้าง  เช่น  แม่ร่องน้อยห่าง    หนองช้าง
แดง  หนองหญ้าม้า     หนองเอี้ยง  หนองวัวแดง  และหนองเหนียว   
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กว๊านพะเยา : เขื่อนกั้นแม่น�า้อิง

 จากการส�ารวจและให้ข้อเสนอแนะของ ดร.ฮิว แมคคอร์มิค สมิธ 
(H.M.Smith) พร้อมด้วยเจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเดินทางมาพะเยาเมื่อ พ.ศ.  2466 และ
จากการส�ารวจของหลวงมัศยจิตรการ ผู้แทนการประมง ที่เดินทางมาพะเยา
เมื่อ พ.ศ. 2482 เห็นว่ากว๊านในฤดูแล้งจะแห้งขอด ชาวบ้านจะพากันมาจับ
สัตว์น�า้โดยไม่มีการควบคุมจ�านวนไม่ต�่ากว่า 300 คน จะท�าให้จ�านวนปลา
ลดน้อยลง จึงมีด�าริให้กั้นท�านบทางตอนใต้กว๊านพะเยา จุดปากล�าน�้าอิงทิศ
ใต้ ก่อนที่น�า้กว๊านจะไหลออกไปสู่แม่น�้าอิงไปทางอ�าเภอดอกค�าใต้ ปัจจุบัน 
คือ ที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพะเยา
 พ.ศ. 2482 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�าเนินการ
สร้างท�านบ และประตูระบายน�า้ พร้อมทั้งก่อสร้างสถานีประมงน�า้จืดจังหวัด
พะเยาแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2484 ท�าให้น�้าท่วมที่หนอง ที่บวก ที่ร่องน�้าอิง 
ที่ดิน และบ้านเรือนของชาวบ้านบางส่วนที่ตั้งอยู่ใกล้ หนองน�า้ธรรมชาติจึง
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แปรเปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “กว๊านพะเยา” 
 ทั้งนี้ กว๊านพะเยาจึงถือได้เป็นแหล่งน�า้ที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน�า้อิง 
และภาคเหนือตอนบน มีรูปร่างคล้ายกระทะมีพื้นที่ 20.53 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 12,831.25 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา สามารถกักเก็บน�้าได้โดย
เฉลี่ย 31.45 ล้าน ลบ.ม. โดยมีต้นก�าเนิดจากป่าต้นน�้าทางด้านทิศตะวันตก
ซึ่งเป็นบริเวณเทือกเขาผีปันน�า้หรือดอยหลวง ประกอบด้วยดอยต่างๆ ได้แก่ 
ดอยขุนแม่ต�๊า ดอยกองหิน ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ฟาดเป็นแหล่งก�าเนิดของ
ล�าห้วยกว่า 12 สาย 
 นอกจากนี้ยังมีอีก 1 ล�าห้วย ซึ่งมีต้นน�้าบริเวณดอยด้วน อยู่ในเขต
อ�าเภอแม่ใจ และอ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมทั้งหมด 12  ลุ่มน�า้ ได้แก่ 
ลุ่มน�้าห้วยแม่ปืม ลุ่มน�า้ห้วยแม่เหยี่ยน ลุ่มน�า้ห้วยแม่ตุ้ม  ลุ่มน�า้ห้วยแม่ต�๊า  
ลุ่มน�้าห้วยแม่ต๋อม  ลุ่มน�า้ห้วยแม่ตุ่น  ลุ่มน�า้ห้วยแม่นาเรือ  ลุ่มน�า้ห้วยแม่ต�๋า  
ลุ่มน�้าห้วยแม่ใส  ลุ่มน�า้ห้วยแม่ร่องขุย  ลุ่มน�า้ห้วยแม่ร่องปอ และลุ่มน�า้อิง  
น�้าจากล�าห้วยต่างๆ ไหลเข้าทางบริเวณตอนเหนือของกว๊าน และไหลออก
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้แล้วย้อนกลับขึ้นมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ ลงสู่
แม่น�้าโขงที่อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
   กว๊านพะเยาได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ แปลงเลขที่ พย.7 โดยมี
ประวัติการได้มาตามประกาศพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
เวนคืนในท้องที่อ�าเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2482 เพื่อใช้ในราชการ
กระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบัน) ในการบ�ารุง
พันธุ์สัตว์น�้ากว๊านพะเยา และซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดินบางส่วน (ส�านักงาน
ประมงจังหวัดพะเยา, 2543)   
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ระบบนิเวศกว๊านพะเยา

 ก่อนการสร้างประตูระบายน�า้กั้นขวางล�าน�้าอิง กว๊านพะเยาจัดได้
ว่าเป็นแหล่งน�า้แบบที่มีการไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง และในทิศทางที่แน่นอน 
(Logic environment series) ซึ่งถือว่าเป็นระบบนิเวศแบบเปิด (Open 
aquatic ecosystem) และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความมั่นคง
สูง กล่าวคือ มีองค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบทางชีวภาพใน
ปริมาณและจ�านวนที่เหมาะสม แต่ละองค์ประกอบก็ท�าหน้าที่ของตนเอง
อย่างสมบูรณ์ในระบบ การสร้างประตูกั้นขวางล�าน�้าอิง ท�าให้กว๊านพะเยา
กลายสภาพเป็นแหล่งน�้าที่ไม่มีการไหลเวียนของน�า้อย่างต่อเนื่อง และถือว่า
เป็นระบบนิเวศแบบปิด (Closed aquatic ecosystem)  ซึ่งมีส่วนท�าให้พืช
น�้าประเภทต่างๆ เจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณริมกว๊านพะเยา จากการที่กว๊านพะเยาเป็นระบบนิเวศแบบ
กึ่งปิด ค่อนข้างตื้น เป็นบึงที่มีการไหลเวียนของน�้าไม่ต่อเนื่อง จึงพบสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ 

 1. นกน�้า 
 พบอย่างน้อย 14 ชนิด เช่น นกเป็ดผีเล็ก นกยางกรอกพันธุ์จีน นก
ยางไฟธรรมดา นกกวัก นกอีล�้าเป็นนกประจ�าถิ่น 8 ชนิด นกอพยพ 2 ชนิด 
เป็นทั้งนกประจ�าถิ่นและนกอพยพ 3 ชนิด นกส่วนใหญ่เหล่านี้มีความชุกชุม
น้อย ที่ชุกชุมมากคือ นกนางแอ่นบ้าน
 2. พันธุ์ปลา  
 พบพันธุ์ปลาสูงสุด 51 ชนิด(ปี 2514) และต�า่สุด 21 ชนิด (ปี 
2535) ชนิดที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ปลาดุกด้าน ปลา
ค้าว ปลาหมอไทย ปลากดเหลือง ปลาช่อน ปลาดุกอุย ปลาตะเพียนขาว  
ปลากราย  ปลาสลาด  แต่จากการส�ารวจสถิติชนิดและพันธุ์ปลาจากท่าขึ้น
ปลา 14 แห่งรอบกว๊านพะเยาโดยสถานีประมงน�า้จืดจังหวัดพะเยา ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2543- มกราคม 2544 พบพันธุ์ปลา 29ชนิด เป็นปลาและ
สัตว์น�า้ท้องถิ่น จ�านวน 22 ชนิด  ได้แก่ ปลากระสูบขีด ปลาหมอเทศลาย 
ปลาบู่ ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาสลาด  ปลากราย ปลาสลิด ปลาช่อน ปลาก
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ระดี่ ปลาหมอไทย ปลาหมอตาล ปลาซิว ปลาตะเพียนทราย ปลาซ่า ปลาดุก 
ปลาแป้นกระจก ปลาไส้ตัน ปลากดเหลือง ปลากระทิง ปลาแขยงใบข้าว ปลา
ปักเป้า กุ้งฝอย และเป็นปลาปล่อยจากสถานีฯ จ�านวน 7 ชนิดได้แก่ ปลา
ตะเพียน ปลาไน ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาสร้อยขาว 
ปลากาด�า 
 3. พันธุ์พืชน�้า 
 พบอย่างน้อย 42 ชนิด มีพืชใต้น�า้ ได้แก่ สาหร่าย บริเวณน�า้ตื้น 
พบพืชลอยน�้าตามขอบกว๊าน ได้แก่ ผักตบชวา ผักบุ้ง แพงพวยน�า้ จอกหูหนู 
บัว และ แหน พืชชายน�้าที่พบตามริมกว๊าน ได้แก่ หญ้าปล้อง บอน ผักเป็ด
น�้า หญ้าต่างๆ ต้นอ้อ ตาลปัตรฤาษี ธูปฤาษี โสนหางไก่ ต้นเทียนน�า้ ผักกูดนา 
ผักไผ่น�้า ผักตบไทย กระจับ ต้นกกและไมยราบยักษ์ 
นอกจากนี้กว๊านพะเยายังถูกขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�า้ที่มีความส�าคัญระดับ
นานาชาติ (Ramsar Site) เพราะถือว่าเป็นบึงน�้าจืดที่มีความส�าคัญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา สัตว์น�้า พืช
น�้า หลายชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยของนกประจ�าถิ่นและนกอพยพอีกด้วย 
(มนัส สุวรรณ, 2534, น.17)  
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ประโยชน์จากกว๊านพะเยา 

 การสร้างท�านบกั้นล�าน�้าอิงได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ชาว
ประมง ชุมชนต่างๆ เพราะได้ใช้น�า้กว๊านในการอุปโภค บริโภค การเกษตร 
การประมง การประปา รวมทั้ง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืดของกรมประมง  
อีกด้วย การใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยา สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
 1 การท�าประมง
 อาชีพการประมง เป็นอาชีพส�าคัญที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของชาว
บ้านรอบกว๊านพะเยามาตั้งแต่อดีต ในการหาปลาเครือญาติและเพื่อนบ้าน 
ต่างนัดสมัครพรรคพวกออกไปหาปลาต่าง ๆ ตามบวกหนองร่องน�า้เป็น
หมู่ โดยใช้เครื่องมือจับปลาพื้นบ้าน เช่น แหลม สุ่ม แน่ง ยอ ตุ้ม ฯลฯ ทุก
บวกหนองร่องน�า้มีปลามากมาย โดยเฉพาะบริเวณริมน�้าที่ตื้นเขิน เมื่อหา
ปลาได้ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือใช้บริโภคในครัวเรือน หรือจัดสรรแบ่งปันกัน
ในระหว่างหมู่หาปลาและญาติพี่น้องในหมู่บ้าน อีกส่วนหนึ่งจึงน�าไปขายที่



 ธรรมนูญกว๊านพะเยา 27

ตลาดสดในเมืองหรือตลาดบริเวณใกล้เคียง หลังจากมีการสร้างท�านบและ
ประตูกั้นน�้าอิงในบริเวณที่เป็นสถานีประมงน�า้จืด จังหวัดพะเยาในปัจจุบัน 
ท�าให้ที่ลุ่มต�่า บวก หนอง ร่องน�้า และป่าต่างๆ เปลี่ยนแปลงเป็น กว๊านพะเยา 
หลังจากการก่อสร้างประตูน�้าแล้วเสร็จ ท�าให้ปลาพื้นเมืองจากแม่น�้าอิง และ
แม่น�้าโขง ซึ่งเคยขึ้นมาวางไข่บริเวณกว๊านพะเยา และบริเวณต้นแม่น�้าอิง มี
จ�านวนลดน้อยลงหรือบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป เช่น ปลาเค้า ปลาข้างลาย ปลา
หมู ปลาดุกเมือง ปลาหลด ปลาสลิด อาจกล่าวได้ว่าปลาที่มีอยู่ในกว๊านพะเยา
ในปัจจุบัน  บางชนิดเป็นพันธุ์ปลาที่สถานีประมงน�้าจืด จังหวัดพะเยาน�ามา
ปล่อยเพื่อให้ขยายพันธุ์ในกว๊านพะเยา เช่น ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน 
ปลาสร้อย ปลาเฉา ปลาลิ่น ปลาซ่ง เป็นต้น 
 ป ัจจุบันการท�าการประมงของชาวประมงในกว ๊านพะเยาได ้
เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกว๊านพะเยามาก 
เช่น การผลิตน�้าประปา การท่องเที่ยว การขุดลอกกว๊านพะเยา การบุกรุกที่
กว๊าน การใช้เครื่องมือจับปลาที่ต้องห้าม โดยช๊อตไฟฟ้า หรือยาเบื่อ ส่งผลให้
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติกว๊านพะเยาลดน้อยลง เช่น น�้าเสีย จ�านวน
ปลาและพืชพันธุ์ลดลง ปลาท้องถิ่นบางพันธุ์สูญพันธุ์ การระบาดของพืชและ
สัตว์น�้าที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและพันธุ์สัตว์น�า้ เช่น สาหร่ายสีน�้าเงิน
แกมเขียว ปลาชะโด และต้นไมยราพยักษ์ ชาวประมงส่วนใหญ่จึงท�าการ
ประมงเป็นอาชีพเสริม และหันไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้มากขึ้น เช่น 
รับจ้าง ค้าขาย เป็นต้น 
 2 การผลิตน�้าประปา เพื่ออุปโภคบริโภค
 ปีพ.ศ. 2500 องค์การประปาภูมิภาคได้สร้างส�านักงานประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาพะเยา โดยใช้น�า้จากกว๊านพะเยาในการผลิต เริ่มใช้บริการน�า้
ประปาให้แก่ประชาชนในเขตอ�าเภอเมืองพะเยา และอ�าเภอดอกค�าใต้ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา โดยมีโรงกรองน�า้จ�านวน 2 แห่ง 
 3 การท่องเที่ยว
 กว๊านพะเยามีความสวยงามตามธรรมชาติ มีเทือกเขาผีปันน�้าเป็น
ฉากหลัง ชาวบ้านเรียกว่า “ดอยหลวงหรือดอยหนอก” ดังนั้นกว๊านพะเยา
จึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนพะเยา และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด 
กลายมาเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในฝั่ง



28 ธรรมนูญกว๊านพะเยา

เมือง จะมีร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักเกิดขึ้นมากมาย  และมีการพัฒนาบริเวณ
หน้ากว๊านพะเยา โดยเทศบาลเมืองพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 
 4 การเกษตร
 การท�าเกษตรของเกษตรกร ที่พึ่งพาน�้าจากกว๊านพะเยา จะอยู่ฝั่ง
ตะวันตก เพราะเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เรียกว่า “ที่ราบลุ่มกว๊านพะเยา” 
เกษตรกรจะมีการเพาะปลูกข้าวเป็นพืชหลักในฤดูฝน หลังเก็บเกี่ยวเกษตรกร
มักจะปลูกถั่ว กระเทียม หอมแดง เป็นต้น การใช้น�า้ในการท�านาที่ติดกว๊าน
ในอดีต ชาวบ้านเรียกว่า “นาหนอง” เกษตรกรจะใช้ระหัดวิดน�า้เข้านา ต่อ
มากรมพลังงานได้มาติดตั้งสถานี  สูบน�้าด้วยไฟฟ้าที่บ้านทุ่งกิ่ว เพื่อให้บริการ
สูบน�้าแก่เกษตรกร ดูแลรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน
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การจัดการกว๊านพะเยา 
 
 ในภาพรวมของการจัดการกว๊านพะเยา หลังจากสร้างประตูระบาย
น�้าปี พ.ศ. 2484 แล้วเสร็จ กว๊านพะเยาที่เคยเป็นของหน้าหมู่ของชาวบ้าน
ถูกเปลี่ยนมือมาควบคุมโดยรัฐ ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกว๊าน
พะเยาเข้ามาดูแลบริหารจัดการพื้นที่รอบกว๊านพะเยา และน�้าในกว๊านพะเยา  
ตามอ�านาจหน้าที่ที่บัญญัติในกฎหมาย หน่วยงานแรกที่เกิดมาพร้อมกับกว๊าน
พะเยาคือ สถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว์น�้า 2 กว๊านพะเยา กรมประมง พื้นที่ก่อสร้าง
ได้จากการเวนคืนโดยการจัดซื้อจากราษฎร ในปี พ.ศ. 2482-2484 พร้อมๆ 
กับการเวนคืนที่ดินในบริเวณกว๊านพะเยา การก่อสร้างสถานีฯ เริ่มด�าเนินการ
เมื่อก่อสร้างประตูน�า้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2482 และเปิดด�าเนินการเมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2484 
 ปี พ.ศ. 2496 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมง (กว๊านพะเยา) เชียงราย 
ปี พ.ศ. 2520 จังหวัดพะเยาได้แยกออกมาจากจังหวัดเชียงราย จึงเปลี่ยน
ชื่อเป็นสถานีประมงน�้าจืดจังหวัดพะเยา เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างระบบ
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ราชการใหม่ ในปีงบประมาณ 2545 ท�าให้สถานีประมงน�้าจืดจังหวัดพะเยา 
ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพะเยา ท�าหน้าที่ด้านการ
วิจัยสัตว์น�้า แหล่งน�า้ และเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ อีกหน่วยงานคือ ส�านักงาน
ประมงจังหวัดพะเยา ท�าหน้าที่ในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น�้า
ให้แก่ชาวประมง  
 นอกจากหน่วยงานด้านการประมงแล้ว ภายหลังได้มีหน่วยงานอื่น
เข้ามามีบทบาท ได้แก่ โครงการชลประทาน ส�านักงานธนารักษ์ ส�านักงานที่ดิน 
ส�านักงานประปา ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง ส�านักงานอุตสาหกรรม 
ส�านักงานจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุข ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โครงการสูบน�้าด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยาตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับต�าบลได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่
ใส เทศบาลต�าบลบ้านสาง องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านตุ่น เทศบาลต�าบล
สันป่าม่วง และเทศบาลต�าบลบ้านต๋อม โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วยงานเหล่านั้นในการจัดการ ควบคุมการใช้ทรัพยากรในกว๊านพะเยา
 นอกจากนี้ในการจัดการกว๊านพะเยา ยังมีคณะกรรมการพัฒนา
กว๊านพะเยาระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ
ด้าน แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยครั้งตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับกว๊านพะเยา 
เช่น คณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยา คณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยา
และการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา  คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนจังหวัดพะเยา คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกที่ดินที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พ.ย. 453 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน เป็นต้น คณะกรรมการที่แต่งตั้งใน
ชุดแรกๆ จะองค์ประกอบมาจากหน่วยงานภาครัฐ ต่อมาได้มีการเพิ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้วย 
 โดยในภาพรวมคณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยาแต่ละชุด จะมี
บทบาท หน้าที่ด้านการพิจารณาก�าหนดแนวทาง มาตรการ กลไก และข้อ
เสนอแนะของกว๊านพะเยา ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานราชการ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชนในการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา ก�ากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนากว๊านพะเยา และโครงการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มน�า้กว๊านพะเยา มีอ�านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อปฏิบัติงาน ด�าเนินการตาม
ภารกิจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และรวบรวมสรุปผลการด�าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
 ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการกว๊าน
พะเยา จะมีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต�าบล เทศบาล และหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค  องค์กรเหล่านี้
ต่างมีบทบาท หน้าที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ โดยจะพบบทบาททั่วไปใน
ด้านการควบคุม ดูแล บ�ารุงรักษา การจัดให้ใช้ประโยชน์  การให้ค�าแนะน�า
ด้านวิชาการ  การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์  การจัดท�าแผนงาน
โครงการพัฒนาชุมชน และการประเมินผล  นอกจากนี้ยังมีบทบาทเฉพาะ
ด้าน ได้แก่ การประสานงานเกี่ยวกับราชการภายในจังหวัด การให้บริการ
สาธารณะ การเฝ้าระวัง การตรวจสอบคุณภาพน�้า การค้นคว้า ศึกษา และ
วิจัย 
 ในทางปฏิบัติพบว่าคณะกรรมการกว๊านพะเยา ที่แต่งตั้งมาเพื่อ
ก�าหนดแนวทางในการพัฒนากว๊านพะเยา ยังไม่สามารถสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับภาค ประชาชน ไม่สามารถประสานแผนงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ และก�าหนดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
รวมทั้งไม่มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการพัฒนากว๊านพะเยาให้แก่
สาธารณชนคนพะเยาได้รับทราบ  (สหัทยา  วิเศษ และคณะ, 2545) 
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กฎหมายกับจัดการกว๊านพะเยา 
 
 กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดการกว๊านพะเยา  เนื้อหาของ
กฎหมายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก เป็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ซึ่ง
มีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ ประเภทที่สอง 
เป็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยาที่มี
บทบาท อ�านาจ หน้าที่ในการจัดการกว๊านพะเยา 
 กฎหมายประเภทแรก จะเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิชุมชน  การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การจัดการ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู  การควบคุมดูแล 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  โดย
จะเป็นทั้งกฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พระราช
บัญญัติโบราณวัตถุ  โบราณสถาน และศิลปวัตถุ ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง
การก�าหนดคุณภาพน�้าทิ้งจากอาคาร กฎกระทรวงออกตามความในพระราช
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บัญญัติการเดินเรือในน่านน�า้ไทย อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�า้ และข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน�้าโขงอย่างยั่งยืน   
 กฎหมายประเภทที่สอง เป็นกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐน�ามา
ปฏิบัติตามที่ก�าหนดในนโยบายและภารกิจขององค์กร  โดยจะเป็นกฎหมาย
ที่ถูกก�าหนดจากหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด  ระดับกรม  
ระดับกระทรวง และระดับประเทศ ได้แก่ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต�าบล ค�าสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด ระเบียบของกรม กฎกระทรวง พระราช
กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมาย 
 การใช้กฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะกฎหมายท่ีถูกก�าหนดจากหน่วย
งานทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับจังหวัด  ระดับกรม  ระดับกระทรวง ซึ่งหน่วย
งานภาครัฐมีอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละ
กระทรวง ในการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับกว๊านพะเยาของหน่วยงาน
ต่างๆ พบประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. กฎหมายบางฉบับมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องของกฎหมาย
กับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 พระราชบัญญัติ
ชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 เป็นต้น ซึ่งหลายมาตรามีความล้าสมัย ไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ไม่มีการแก้ไข เช่น แนวเขตของแหล่งน�้า เครื่องมือ
การท�าประมง เป็นต้น
 2. กฎหมายบางฉบับมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.
2550 ในมาตราที่เกี่ยวกับสิทธิบุคคล และชุมชนที่จะมีส่วนร่วม การดูแล 
บ�ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทาง
ปฏิบัติได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน เช่น ประกาศจังหวัด
พะเยา เพื่อก�าหนดกว๊านพะเยาเป็นสถานีจับสัตว์น�้าประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ 
ก�าหนดเครื่องมือที่อนุญาตให้ท�าการประมง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2492 
ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้แบ่งพื้นที่กว๊านพะเยาออกเป็น 2 ส่วน เขตที่ 1 เป็นเขต
อนุรักษ์ห้ามท�าการประมงทุกชนิดมีพื้นที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร (3,500 ไร่) 
เขตที่ 2 เป็นเขตที่อนุญาตให้ท�าการประมงได้ โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ เบ็ด 
ลอบนอน ไซ ยกยอ และสุ่มเท่านั้น โดยเจตจ�านงในการออกประกาศฉบับนี้ 
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า และควบคุมการท�าประมงในกว๊านพะเยา 
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 การออกประกาศจังหวัดพะเยาดังกล่าว ได้ท�าให้ชุมชนที่ได้ตั้ง
ถิ่นฐานมาก่อนหน้านั้น ไม่สามารถหาปลาได้เหมือนเดิม เมื่อลงเรือจะถูก
จับ ยึดเรือ และอุปกรณ์การท�าประมง ปรับและส่งด�าเนินคดีทันที ในกรณี
ดังกล่าวได้ท�าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่
ประมงกันบ่อยครั้ง จนท�าให้เกิดการรวมตัวของชาวประมง เป็นชมรมชาว
ประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต่อรองกับกรม
ประมงเพื่อหาปลาเขตที่ 1 โดยการสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชน ซึ่ง
ได้ผลดี หลายชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชมรมประมงพื้นบ้าน ปัจจุบันกรม
ประมงจึงได้อนุโลมให้ชาวบ้านลงหาปลาได้ 
 3. การท�างานที่ซ�้าซ้อนของหน่วยงาน โดยขาดการบูรณาการ เช่น 
ในการรักษาคุณภาพน�า้กว๊านพะเยามีหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส�านักงานสาธารณสุข สถานีประมงน�้าจืด และส�านักงานประปา ท�าหน้าที่
เฝ้าระวังคุณภาพน�า้ แต่ละหน่วยงานต่างมีวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังแตก
ต่างกัน ตามภารกิจของหน่วยงานและใช้เกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกัน โดย
ขาดการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในการจัดการกว๊านพะเยา  
 4. กว๊านพะเยา ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับ
นานาชาติที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน ต้องได้รับการฟื้นฟูตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ทั้งนี้ส�านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการ
การจัดการพื้นที่ชุ่มน�า้ ได้จัดท�ามาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้าประกอบ
ด้วยการอนุรักษ์ การสร้างจิตส�านึก การศึกษาส�ารวจ และการป้องกันไฟป่า 
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน�า้อย่างยั่งยืน
 ในทางปฏิบัติพบว่า กว๊านพะเยามีการบุกรุก คุกคามและท�ากิจกรรม
การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างถนน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่
มิได้ค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�า้ นอกจากนี้หน่วย
งานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั้งในเมือง และในชนบทยังขาดความ
รู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน�้า ตลอดจนขาด
ความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และคุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน�้า จึงท�าให้
มีการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม    
 การอาศัยช่องว่างของกฎหมาย บุกรุกเข้าท�าประโยชน์ในเขตกว๊าน
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พะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเนื่องจากแนวเขตของกว๊านพะเยายังไม่มีความ
ชัดเจน จึงเกิดการบุกรุกจากชุมชนรอบกว๊านพะเยา และการออกโฉนดโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายจากนายทุน ทั้งๆ ที่ผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. 2539 
ได้ก�าหนดให้กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่ชุ่มน�า้ โดยก�าหนดพื้นที่ขอบเขตกว๊าน
พะเยาเข้ามา 200 เมตรเป็นที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่อนันทนาการ การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง โดยห้ามก่อสร้างและต่อเติมอาคารทุก
อย่างที่เข้าข่ายพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522 ยังไม่มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าวอย่างแท้จริง (สหัทยา  วิเศษ และคณะ, 2545) 
 โดยสรุปการจัดการกว๊านพะเยาที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐจะมี
อ�านาจหน้าที่ในการจัดการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ บาง
เรื่องมีความซ�้าซ้อนกัน ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน เช่น การออกประกาศจังหวัดเรื่อง เขตอนุรักษ์ในกว๊านพะเยา การ
บุกรุกพื้นที่กว๊านพะเยาและออกโฉนดโดยมิชอบของนายทุน การตรวจจับผู้
กระท�าผิดกฎหมายการประมง 
 จะเห็นได้ว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายที่ผ่านมาไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง เป็นเพราะประชาชนขาดกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการพัฒนากว๊านพะเยา คณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยาตั้งขึ้นมา 
แต่กรรมการไม่รู้บทบาทหน้าที่ ส่วนตัวแทนของภาคประชาชนที่เข้าไปเป็น
คณะกรรรมการกว๊านพะเยามีเพียงส่วนน้อย ไม่มีอ�านาจหน้าที่อย่างแท้จริง 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามเช่น ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศใน
กว๊านพะเยา เกิดน�้าเน่าเสีย พันธุ์ปลาและสัตว์น�้าสูญพันธุ์ และมีปริมาณลด
ลง มีสัตว์น�้าต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
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ปัญหาส�าคัญของกว๊านพะเยา 

 1 คุณภาพของน�้า  
 บทบาทส�าคัญมากของกว๊านพะเยาในปัจจุบัน และทวีความส�าคัญ
ยิ่งขึ้นในอนาคต คือ เป็นแหล่งน�า้ดิบเพื่อผลิตน�้าประปาส�าหรับชุมชน
เมืองพะเยาและข้างเคียงรวมท้ังบางส่วนของชุมชนในสุขาภิบาลดอกค�าใต้ 
ความต้องการน�้าประปาจะเพิ่มข้ึนตลอดเวลาควบคู่ไปกับการขยายตัวของ
ประชากรและกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตจะต้องน�าน�้าจากกว๊านพะเยาขึ้น
ไปใช้ผลิตน�้าประปาให้แก่ชุมชนชนบทซึ่งตั้งอยู่ริมกว๊านด้านตะวันตกด้วย 
เพราะเป็นแหล่งน�า้แหล่งเดียวที่อยู่ใกล้ที่สุด  
 แต่ในเวลาเดียวกันปรากฏว่ากว๊านพะเยายังเป็นแหล่งรับน�้าเสีย
จากชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ปัจจุบันพื้นที่ที่ทิ้งน�้าเสียลงสู่กว๊าน
พะเยาปริมาณมากที่สุดและรุนแรงที่สุด ก็คือ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
พะเยาเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรและกิจกรรมต่างๆ รวมกันอยู่อย่าง
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หนาแน่นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ รอบกว๊าน ปริมาณน�า้
เสียจะเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการขยายตัวของประชากรและกิจกรรมต่าง ๆ 
 ถึงแม้ว่าผลการศึกษาเบื้องต้นปรากฏว่าคุณภาพน�้าในกว๊านพะเยา
โดยรวมแล้วยังอยู่ในสภาพดี และถึงแม้ว่าปัจจุบันก�าลังมีการก่อสร้างระบบ
ท่อดักน�้าเสียและระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อรับน�้าเสียจากบริเวณกลางเมืองแล้ว
ก็ตาม แต่น�า้เสียที่ผ่านระบบบ�าบัดแล้วก็ยังคงถูกทิ้งลงสู่กว๊านไม่ว่าจะเป็น
ระบบที่ก�าลังก่อสร้าง หรือระบบบ�าบัดน�้าเสียของโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด
และจากพื้นที่ส่วนอื่นของเทศบาลและข้างเคียงรวมทั้งยังมีน�้าเสียที่ถูกทิ้งลง
สู่กว๊านโดยไม่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสีย เช่น พื้นที่ในเขตต�าบลแม่ต�๋าและชุมชน
โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา และในอนาคตเมื่อชุมชนสุขาภิบาลแม่ใจ
และหมู่บ้านต่าง ๆ รอบกว๊านขยายตัวขึ้น จ�านวนน�้าเสียก็จะเพิ่มมากขึ้น 
 ปัญหาที่กล่าวถึงนี้จะต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากหากน�้าในกว๊านเน่าเสีย จะไม่มีแหล่งน�้าทดแทนหรือไม่มีแหล่งน�า้ที่
จะปล่อยออกมาไล่น�้าเสีย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียที่รุนแรงมาก ทั้งต่อสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของประชาชน ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตน�า้ประปาสูงขึ้น
ท�าให้ปริมาณสัตว์น�้าลดลงและมีราคาสูงข้ึนอันจะท�าให้ผู้บริโภคได้รับความ
เดือดร้อนลดรายได้ของประชาชนที่ประกอบอาชีพประมง ท�าให้พืชน�้าบาง
ประเภทขยายตัวอย่างรวดเร็วและท�าให้อัตราการตื้นเขินของกว๊านสูงขึ้น 
ท�าให้ศักยภาพส�าหรับการพัฒนาท้องถิ่นลดลง โดยเฉพาะในแง่ของการท่อง
เที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ 
 นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรไม่เหมาะสม และความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร ท�าให้เกิดการพัง
ทลายของหน้าดินเป็นตะกอนดินไหลลงสู่ล�าน�้าอิงและล�าน�า้สาขา พัดพา
มาทับถมในกว๊านพะเยา ประมาณ 95,200 ลูกบาศก์เมตร/ปี ท�าให้กว๊าน
พะเยามีความสามารถในการกักเก็บน�้าได้น้อย
 2 ความสามารถเก็บกักน�้าของกว๊านพะเยาและปัญหาน�า้ท่วม 
 การใช้น�้าในการเกษตรของประชากรในปัจจุบันบริเวณรอบกว๊าน
มีความต้องการน�้า 164.67 ล้าน ลบ.ม. เพื่อน�าไปใช้ในการการเกษตรแต่
ปัจจุบันมีน�้าที่กลมชลประทานกักเก็บไว้ 58.49  ล้าน ลบ.ม. และหน่วยงาน
อื่นอีก  46.81 ล้าน ลบ.ม.แต่นั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อการเกษตรที่มีการท�าอยู่
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ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาในปัจจุบันเพราะยังขาดแคลนน�้าอีกประมาณ 
59.37 ล้าน ลบ.ม. ที่จะน�ามาใช้  
 ป ัจจุบันป ัญหาหนึ่ ง ท่ีก�าลังเกิด ข้ึนกับชุมชนชนบทและพื้นที่
เกษตรกรรมโดยรอบและข้างเคียงกว๊านพะเยา ก็คือ การขาดแคลนน�้าทั้ง
เพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้ง หมู่บ้านริม
กว๊านพะเยาฝั่งตะวันตกใช้น�า้บ่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีปัญหาในฤดูแล้ง
เพราะน�้าในบ่อจะแห้งได้มีความพยายามเจาะหาแหล่งน�้าบาดาลแต่ก็ไม่พบ
ในปริมาณที่พอใช้ เคยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมกว๊านน�าน�้าจากกว๊านไปใช้บ้าง
แต่ปัจจุบันเลิกใช้เนื่องจากขุ่น 
 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น โครงการชลประทานพะเยา และส�านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ท�าการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่รองรับน�้าของกว๊านพะเยาซ่ึงสร้างเสร็จแล้ว
จ�านวน 13 แห่ง และก�าลังก่อสร้าง 1 แห่ง มีความจุทั้งหมดประมาณ 92 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในฤดูแล้งได้ปล่อยน�้าให้ไหลลงมาตามล�าน�้าต่าง ๆ 
ล�าเหมืองสาธารณะ และดูคลองชลประทานผ่านหมู่บ้านและพื้นที่เกษตร ซึ่ง
สุดท้ายจะไหลลงสู่กว๊านตามระดับความลาดเทของพื้นที่ 
 แต่ปรากฏว่าพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งอยู่บริเวณริมกว๊านฝั่งตะวันตก
ไม่ได้รับน�า้ในปริมาณที่เพียงพอที่จะท�าการเกษตรได้ หรือไม่ได้รับน�้าเลย 
เนื่องจากน�า้ในอ่างเก็บน�า้มีปริมาณน้อย (น�้าที่กักเก็บไว้ได้ไม่เต็มอ่าง) พื้นที่
เกษตรกรรมต้นน�้าเอาน�้าไปใช้หมด บางพื้นที่ไม่มีคูคลองส่งน�้าเข้าถึง ล�า
เหมืองสาธารณะที่เคยมีอยู่ก็ตื้นเขิน หรือถูกบุกรุกและถมปิดกั้นการไหลของ
น�้า ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 7 โครงการชลประทานพะเยาได้เน้นที่จะขุด
ลอกล�าเหมือง ล�าน�้า และก่อสร้างคูคลองส่งน�า้ ชาวบ้านที่ท�าการเกษตรใน
พื้นที่ริมกว๊านได้พยายามน�าน�้าจากกว๊านข้ึนไปใช้โดยการขุดร่องน�้าลึกให้น�้า
ในกว๊านไหลไปยังที่นาแล้วสูบน�้าขึ้นสู่นา ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
 ชาวบ้านที่ท�าการเกษตรในอ�าเภอดอกค�าใต้บางส่วนซ่ึงมีจ�านวนไม่
มากนักได้รับน�้าจากกว๊านพะเยาโดยน�้าจะไหลเข้าสูร่องระบายน�้าใกล้หน้า
ประตูน�้าในสถานีประมง และไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรม หมู่บ้านและไหลไป
ตามล�าน�าข้างถนนสายแม่ต�๋า-ดอกค�าใต้ ไปจนถึงหน้าสถานีต�ารวจดอกค�าใต้
แล้วไหลลงสู่ร่องข้าง ซึ่งไหลกลับไปลงสู่แม่น�า้อิง ชาวบ้านที่ท�าการเกษตรริม
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สองฝั่งแม่น�้าอิงด้านท้ายน�้าได้สูบน�้าขึ้นไปใช้เพื่อการเกษตรบ้างแต่ก็มีจ�านวน
ไม่มากนักเนื่องจากตลิ่งสูงท�าให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 
 เนื่องจากยังมีน�้าจ�านวนมากจากกว๊านพะเยาไหลผ่านประตูน�้าออก
ไปในฤดูฝน ดังนั้น หากสามารถกักเก็บน�า้ไว้ในกว๊านให้มากยิ่งขึ้นก็จะมีน�า้ใช้
มากขึ้นในฤดูแล้งซึ่งประตูน�้าท่ีก�าลังสร้างใหม่จะมีระดับประตูน�้าสูงสุดอยู่ที่ 
391.50 เมตร เหนือระดับน�้าทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าระดับประตูน�้าสูงสุด
ของประตูน�้าเดิม 0.50 เมตร แต่หากกักเก็บน�า้ในกว๊านพะเยาไว้ที่ระดับ 
391.50 เมตร เหนือระดับน�า้ทะเลปานกลาง น�า้ในกว๊านจะล้นขึ้นท่วม
หมู่บ้านและพื้นที่เกษตรหลายแห่งในฝั่งตะวันตกของกว๊าน และหากระบาย
น�้าออกมากและเร็วเกินไปในช่วงฤดูฝนก็ท�าให้น�้าในล�าน�้าอิงล้นขึ้นท่วมพื้นที่
เกษตรกรรมริมสองฝั่งแม่น�้าอิงด้วย 
 สาเหตุประการหนึ่งซึ่งท�าให้ความสามารถเก็บกักน�้าของกว๊าน
พะเยาลดลงก็คือการตื้นเขินของกว๊าน ทั้งเนื่องจากตะกอนที่น�า้ได้พัดพา
มาและเนื่องจากซากวัชพืชที่ตายได้ทับถมกัน การบุกรุกเข้าไปถมที่ภายใน
อาณาเขตของกว๊านพะเยา การเพิ่มความสามารถการกักเก็บน�า้ของกว๊าน
พะเยาจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีน�้าใช้ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเกษตร อันจะท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปราศจาก
โรคภัยบางชนิด และมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความ
พยายามที่จะเพิ่มความสามารถเก็บกักน�้าของกว๊านพะเยาจะต้องค�านึงถึง
ปัญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยโดยเฉพาะปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ฝั่งตะวัน
ตกของกว๊าน อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและผลดีที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไป
ด้วย 
 3 ปริมาณสัตว์น�้าในกว๊านลดลง 
 จากการส�ารวจพันธุ ์ปลาในกว๊านพะเยาของสถานีประมงน�้าจืด 
จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ.2512  พบปลา 27 ชนิด มีผลผลิตรวม 352.08 
ตัน  ส่วน ในปี พ.ศ. 2546  พบ 39 ชนิด เป็นปลาท้องถิ่น 32 ชนิด ปลาต่าง
ถิ่น จ�านวน 7 ชนิด จับปลาได้ปีละ 195.70 ตัน  พืชน�้าในกว๊านได้ก่อให้เกิด
ทั้งผลดีและผลเสีย ในแง่ของผลดีพืชน�้าเป็นอาหารแก่สัตว์น�า้ ให้ที่พักอาศัย
แก่สัตว์น�้า และพืชน�า้บางประเภทเช่นผักตบชวายังได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์
คุณภาพน�า้ แต่เมื่อพืชน�า้ขยายตัวขึ้นมากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมได้ก็มี
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ส่วนท�าให้คุณภาพน�า้ลดลง เพราะพืชน�้าจะตายและเน่าเสีย ซากพืชได้ทับถม
กันท�าให้กว๊านตื้นเขินเร็วยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นพืชน�้าบางประเภทเช่น ผักตบ
ชวาเป็นต้นได้ถูกลมพัดพาไปมา ซึ่งมีส่วนท�าลายความสวยงามของกว๊านและ
ขัดขวางการเล่นกีฬาทางน�า้บางประเภท 
 จากการสอบถามชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพประมงพบว่าจ�านวนสัตว์
น�้าที่จับได้มีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุประการหนึ่งคือมี
ประชาชนจ�านวนมากลงไปจับสัตว์น�้าแต่สาเหตุหลักน่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์
ที่ผิดกฎหมายเช่น การใช้ตาข่ายตาเล็กเกินไปซึ่งขวางไว้ในน�า้เพื่อดักปลา 
เป็นต้น ท�าให้ปริมาณสัตว์น�้าลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องหาทางควบคุมใช้
เหมาะสมตามทั้งหามาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น�้าในกว๊านให้
มากยิ่งขึ้น 
 4 การบุกรุกพื้นที่กว๊าน 
 จากการส�ารวจการใช้ที่ดินริมกว๊านได้พบว่ามีประชาชนจ�านวน
หนึ่งได้บุกรุกเข้าไปท�าประโยชน์และยึดครองพื้นที่ริมกว๊าน ทั้งเพื่อการท�า
เกษตรการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งถาวรและไม่ถาวร การถมดินและ
ล้อมรั้วเพื่อแสดงอาณาเขตครอบครองรวมท้ังการล้อมรั้วพื้นที่ในกว๊านพะเยา
ที่มีดอกบัวเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและเพื่อเก็บดอกบัวและฝักบัวขาย
เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงมากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้น�้าจึงมีการซื้อขายกันทั้ง ๆ 
ที่ไม่มีสิทธิ์ท�าให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ไม่เชื่อฟังเคารพกฎหมายท�าให้มีการบุกรุก
ที่ดินมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วน ท�าให้กว๊านพะเยาตื้นเขินเร็วขึ้นรวมทั้งการใช้
ที่ดิน เพื่อกิจกรรมบางประเภทยังอาจมีส่วนท�าให้คุณภาพของน�้าเสื่อมโทรม
ลง 
 ยิ่งไปกว่านั้นการล้อมรั้วบริเวณที่มีกอบัว เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
เพื่อเก็บดอกและฝักบัวขายนั้นได้ก่อให้เกิดกรณีพิพาท เนื่องจากกีดขวางทาง
ลงน�้าส�าหรับผู้ที่จะลงไปจับสัตว์น�้า รวมทั้งกีดขวางสัตว์เลี้ยงที่จะลงไปกินน�า้
ในช่วงที่บัวออกดอกและฝัก คนเฝ้าจะใช้หนังสติ๊กยิงสัตว์เลี้ยงที่พยายามจะ
เข้าไปในรั้ว รวมทั้งยิงปืนเตือนไม่ให้คนเข้าไปในบริเวณรั้ว ได้มีการท�าลายรั้ว
และเรือ จนในที่สุด ได้มีการเดินขบวนร้องเรียนและได้มีการท�าข้อตกลงไว้ที่
อ�าเภอเมืองว่าจะไม่มีการล้อมรั้วต่อไปอีกแต่ผู้ที่จะเข้าไปจับสัตว์น�้าจะต้อง
ท�าด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งห้ามท�าร้ายคน สัตว์เลี้ยงและห้ามท�าลาย
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ทรัพย์สินของทุก ๆ ฝ่าย 
 สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดการบุกรุกคือ เสาแสดงเขตที่ส�านักงานราช
พัสดุจังหวัดได้ติดตั้งไว้นั้นบางส่วนได้หายไป บางส่วนช�ารุดหรือล้มลง รวม
ทั้งชาวบ้านบางกลุ่มยังมีความคิดว่าพื้นที่ในกว๊านยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เจ้าของเดิม เนื่องจากก่อนที่จะมีการสร้างประตูน�า้เพื่อกักเก็บน�้าพื้นที่ดัง
กล่าวเป็นหมู่บ้าน เป็นไร่นาของชาวบ้านเพียงแต่เมื่อน�า้ท่วมก็อพยพหนีน�้า
ขึ้นมาหาที่ตั้งบ้านเรือนใหม่บน   ที่สูง 
 5 ผักตบชวาและทับถมของวัชพืช
 จากการส�ารวจของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เมื่อ มีนาคม 2553  
พบว่า กว๊านพะเยามีวัชพืชขึ้นปกคลุม(ผักตบชวา ผักตบชวาผสมหญ้า จอก
และแหน) ประมาณ 2, 420 ไร่ หรือคิดเป็นปริมาตร 2,234,795 ลูกบาศก์
เมตร ประมาณ ร้อยละ 20 ของพื้นที่กว๊าน 
ผักตบชวามีมากประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่น�า้ในกว๊าน  ผักตบชวาไม่อยู่เป็น
ที่ทางและมักจะอยู่เป็นแห่ง ๆ กระจัดกระจายอยู่มีน้อย เมื่อมีลมจัดและน�้า
ในกว๊านมาก ลมมักจะพัดผักตบชวากอใหญ่ย้ายที่ไปได้ไกล และไปติดรวม
กัน นอกจากนี้ยังมีหญ้าต่างๆ ในกว๊านพะเยา เช่น หญ้าปล้อง  หญ้าเค้านก
ขึ้นอยู่ทั่วไป ถ้าในฤดูแล้งน�า้ลดลงต้นหญ้าจะขึ้นงาม และเป็นกอสูง มีมากอยู่
ทางด้านใต้ 
 ส่วนแหน  สาหร่าย  บัว  และกระจับ  แหนมีบ้างเล็กน้อยเป็นบาง
ตอน  สาหร่ายมีมากทางด้านเหนือ มีอยู่ 3 ชนิด พื้นเมืองเรียกกันว่าสาหร่าย
นุ้ย  ต้นและใบยาวเล็กเป็นฝอย สาหร่ายเกลียว ต้นยาวใบโตกว่าและสาหร่าย
หางม้า  สาหร่ายมีมากในกว๊านและซื้อขายกัน  ส่วนกระจับมีไม่มาก 
การแพร่ระบาดของพืชต่างถิ่น   จากการส�ารวจเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2552 พบว่ามีการปกคลุมของวัชพืชน�้าและไมยราบยักษ์ โดยเฉพาะใน
บริเวณเหนือสะพานขุนเดช เนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่  เป็นผลให้กว๊าน
พะเยามีความสามารถในการกักเก็บน�้าได้น้อยตามไปด้วย
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เวทีสานเสวนากว๊านพะเยา
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จากปัญหาสู่สานเสวนาหาทางออกร่วมกัน

 การพัฒนากว๊านพะเยาที่ผ่านมาเป็นการด�าเนินงานภายใต้แนวคิด
การพัฒนากระแสหลักของภาครัฐ ที่เน้น “การพัฒนา” มากกว่า “การ
อนุรักษ์” หลายโครงการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบกว๊านพะเยาอย่าง
แท้จริง ถูกผูกขาดและด�าเนินไปเพื่อประโยชน์ของเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะ
กลุ่มบุคคลใด ขาดการวิเคราะห์ปัญหา โครงการที่ท�าไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของชุมชน
 สถานการณ์ดังกล่าวน�าไปสู่กระแสความขัดแย้งเชิงแนวคิดระหว่าง
การพัฒนา และการอนุรักษ์ ระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่ม
การเมือง และภาคประชาชนทั้งการเผชิญหน้า และ การรวมกลุ่มกันพูดคุย
ของภาคประชาสังคมตามจุดต่างๆ  ด้านระบบนิเวศ เกิดความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศในกว๊านพะเยาที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ  เช่น น�า้เน่าเสีย เกิด
สาหร่ายพิษ ปลาและสัตว์น�้าสูญพันธุ์ และอีกหลายชนิดลดจ�านวนลง  มีพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์น�า้ต่างถิ่นเข้ามาคุกคาม ฯลฯ  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่อง
มาจนถึงฉบับปีพุทธศักราช 2550 ได้มีเจตนารมณ์ในการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้
เมื่อประมาณ ปี ๒๕๕๔ สถาบันปวงผญาพยาว องค์กรภาคประชาสังคมใน
พื้นที่จึงได้ประสานไปยังสถาบันพระปกเกล้า  ให้มีการจัดเวทีสานเสวนา
หาทางออกร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหารอบกว๊านพะเยา ภาย
ใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชน (Legal 
Empowerment) เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องเบญจรงค์ โรง
แรมเกทเวย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 เวทีสานเสวนาหาทางออกร่วมกันในครั้งนั้น มีผู้เข้าร่วมจากภาค
รัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
ประมาณ 60 คน โดยมีการใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน (Public 
deliberation) การท�าฉากทัศน์ (Scenario) ของกว๊านพะเยาทั้งสิ่งที่อยาก
เห็นและสิ่งที่ห่วงกังวล และท้ายที่สุดผู้เข้าร่วมการสานเสวนาได้ก�าหนดภาพ
ฝัน และวิสัยทัศน์ในการจัดการกว๊านพะเยา 3 ด้านได้แก่ 
 1. ความสวยงามของกว๊านพะเยา –- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัด
ภูมิทัศน์กว๊านพะเยาทั้งนอกและในกว๊านให้สอดคล้องกับผังเมือง และวิถีชีวิต
ชุมชน 
 2. การใช้ประโยชน์จากน�้ากว๊านพะเยา – การใช้ทรัพยากรดิน น�า้ 
ป่าอย่างสมดุล เหมาะสม และยั่งยืน 
 3. การบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม– จัดท�าธรรมนูญกว๊านพะเยาและ
ลุ่มน�้าอิง โดยใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
 ต่อมาทางสถาบันปวงผญาพยาว โดยการสนับสนุนของสถาบันพระ
ปกเกล้า จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยการสร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชน
ด้วยการสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา โดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางออกร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัดการกว๊านพะเยาทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออก
ร่วมกัน (Public deliberation) ที่มาจากการก�าหนดโจทย์ร่วม การก�าหนด
ฉากทัศน์ (Scenario) การศึกษาข้อดีข้อด้อยของฉากทัศน์แต่ละฉาก หรือ
ข้อดีข้อด้อยของแต่ละทางออก และน�าทางออกของแต่ละทางมาสานเสวนา



46 ธรรมนูญกว๊านพะเยา

เพื่อหาฉันทามติร่วม (consensus) น�าไปสู่การแก้ไขปัญหากว๊านพะเยาร่วม
กันต่อไป  
 ทั้งนี้ได้วางวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกว๊าน
พะเยา เพื่อหาทางออกในการบริหารจัดการ ดูแลและใช้ประโยชน์จากใน
กว๊านพะเยาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพื่อสร้าง
ต้นแบบ (Model) ในการแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเพื่อถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดการกว๊าน
พะเยาแบบมีส่วนร่วม

 ส�าหรับขอบเขตการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ขอบเขตด้าน
พื้นที่ด�าเนินการ   พื้นที่รอบกว๊านพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา   
 ในการด�าเนินงานวิจัยมีขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี ้ กว ๊ านพะเยา 
: ความเป็นมา การจัดการ และสภาพปัญหา อาทิ กว๊านพะเยาในต�านาน 
ข้อมูลทั่วไปของกว๊านพะเยา การใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยา การจัดการ
กว๊านพะเยา กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับในการจัดการกว๊านพะเยา  ภาพ
ปัญหาของกว๊านพะเยา  
 การสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา เวทีสาน
เสวนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบกว๊านพะเยา  ประมวลสรุปทางออกในการ
แก้ไขปัญหากว๊านพะเยา หาฉันทามติร่วมในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554– 
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 

 วิธีการด�าเนินงาน ได้แก่ จัดเวทีประชุมคณะท�างานโครงการ การ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกว๊านพะเยา ในด้านสภาพปัญหา และการ
แก้ไขปัญหาจากเอกสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษา 
หนังสือ และวารสารที่ได้มีผู้รวบรวมไว้ การจัดท�าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการกว๊านพะเยา การด�าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้ก�าหนดไว้ การติดตาม



 ธรรมนูญกว๊านพะเยา 47

การท�างานของคณะท�างาน
 การประสานงานระหว่างคณะท�างานในพื้นที่และสถาบันพระ
ปกเกล้าเพื่อด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 การจัดท�ารายงานความก้าวหน้าของการศึกษาและรายงานผลการ
ศึกษาฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 เกิดการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างอ�านาจรัฐ และชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วม 
 การขยายผลองค์ความรู้ (Model) ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปยัง
พื้นที่อื่น 
 การผลักดันในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก และเสนอให้มีการออก
กฎหมายและนโยบายที่สอดคล้องกับเจตจ�านงของภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อ
การจัดการกว๊านพะเยาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

แนวคิดการสานเสวนาหาทางออก  
 การด�าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดการสานเสวนาหาทางออก 
(deliberation) เป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการด�าเนินงาน ในบทนี้ได้น�าเสนอ
ให้เห็นถึงแนวคิดสานเสวนาหาทางออกในโครงการวิจัยการสร้างพลังทาง
กฎหมายแก่ภาคประชาชนด้วยการสานเสวนาหาทางออก เพื่อแก้ไขปัญหา
ของกว๊านพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สานเสวนาหลากหลายระดับ
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 การด�าเนินโครงการวิจัยการสร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาค
ประชาชนด้วยการสานเสวนาหาทางออก เพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊าน
พะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยานั้น สถาบันปวงผญาพยาวได้ด�าเนิน
การวิจัย โดยการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย การจัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย น�าไปสู่การสานเสวนาหาทางออก และฉันทามติร่วมในการ
แก้ไขปัญหากว๊านพะเยาในระดับต่างๆ
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เริ่มต้นพัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 เป็นเวทีครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2554 โดยมีเป้าหมาย
เพื่อชี้แจงโครงการวิจัยฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา 
หลังจากนั้นได้เกิดคณะท�างานที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้
มีบทบาทร่วมกับสถาบันปวงผญาพยาว ในการจัดท�าเวทีสานเสวนากลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรอบกว๊านพะเยา 
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 ประชุมคณะท�างานระดับพื้นที่
 

 เป็นเวทีครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน 2554 โดยคณะท�างานฯ 
ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการฯ ที่จะน�าไปสู่
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากว๊านพะเยา โดยสถาบันปวง
ผญาพยาวเป็นฝ่ายประสานงานในจัดเวทีร่วมกับเครือข่ายฯ ทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน รวบรวมข้อมูลและบันทึกกระบวนการ
ท�างาน โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการท�างาน เพื่อให้มีเอกสารที่จะน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการท�างาน/ อ้างอิงในอนาคต 

 สู่เวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบกว๊านพะเยา 

 การจัดเวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบกว๊านพะเยา จ�านวน 
15 กลุ่มเพื่อร่วมกันจัดท�าทางออก และข้อเสนอในการบริหารจัดการ ดูแล
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในกว๊านพะเยาของแต่ละกลุ่มและเครือข่าย มี
ประเด็นพูดคุยในกลุ่มย่อยดังนี้ 
 1.กว๊านพะเยาในมุมมองของกลุ่มตนเอง  
 2.กลุ่มมีการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวกับกว๊านพะเยา เช่น การใช้ประโยชน์ 
แหล่งอาหาร ฯลฯ
 3.การมีส่วนร่วมของกลุ่มในการพัฒนากว๊านพะเยา การให้ข้อคิด
เห็นต่อการพัฒนา การจัดการกว๊านพะเยา 
 4.ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนากว๊านพะเยา/จากการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือจากกฎหมายหน่วยงานที่มีต่อกลุ่ม และการแก้ไขปัญหาของที่
ผ่านมา 
 5.สิ่งที่อยากเห็น/ภาพที่อยากเห็น/ทางออกที่มีต่อปัญหา (ฉากทัศน์)
 6.ข้อดี/ ข้อด้อยของแต่ละทางออก
 7.ประเด็นร่วม ทางออก และข้อเสนอของกลุ่มที่เป็นข้อเสนอในการ
พัฒนากว๊านพะเยา  
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1.เวทีย่อยต�าบลบ้านต๋อม 

 เวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต�าบลบ้านต๋อม ในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2554 ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านต๋อม โดยมีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านต๋อม สมาชิกสภาเทศบาลบ้าน
ต๋อม ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมง กลุ่มท�านาบัว และ
ตัวแทนสภาเกษตรกรในต�าบลบ้านต๋อม มาเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยว
กับกว๊านพะเยาและการพัฒนา และมีฝ่ายจัดสรรน�า้จากโครงการชลประทาน
จังหวัดพะเยา มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน�้าในกว๊านพะเยา ซึ่งทาง
กลุ่มเสนอให้ท้องถิ่นเข้าไปก�าหนดแผนการพัฒนากว๊านพะเยาในรูปแบบ
กรรมการท้องถิ่น



 ธรรมนูญกว๊านพะเยา 53

2. เวทีย่อยต�าบลบ้านตุ่น

 เวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต�าบลบ้านตุ่น ในวันที่ 19 
สิงหาคม 2554 ณ ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านตุ่น โดยมีผู้เข้า
ร่วมประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านตุ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมง และตัวแทนสภาเกษตรกรในต�าบลบ้านตุ่น มา
เสนอข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับกว๊านพะเยาและการพัฒนา โดยมีฝ่าย
จัดสรรน�้าจากโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการน�้าในกว๊านพะเยา กลุ่มบ้านตุ่นได้เสนอให้มีคณะกรรมการลุ่มน�า้สาขา
ย่อยเพื่อท�างานร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ และประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบเช้นที่ผ่านมา
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3. เวทีย่อยกลุ่มเยาวชน
 
 เวทีเด็กเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนากว๊านพะเยา ในวันที่  
6 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านสันแกลบด�า อ�าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจากตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชนจากชุมชนสันป่า
ม่วง อ�าเภอเมือง ซึ่งเป็นชุมชนต้นน�้ากว๊านพะเยา ชุมชนสันต้นผึ้ง อ�าเภอภู
กามยาว ซึ่งเป็นชุมชนกลางน�้าท้ายกว๊านพะเยา และนิสิตสาขาพัฒนาสังคม
และสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งเป็นคนพะเยา และคนต่าง
จังหวัดที่ได้มาใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา 
 นอกจากนี้สถาบันปวงผญาพยาว ยังได้จัดเวทีเด็กเยาวชนกับการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนากว๊านพะเยา อีกครั้งในกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียน
พะเยาพิทยาคม และตัวแทนสภาเด็กเยาวชน จังหวัดพะเยา วันที่ 8 ตุลาคม 
2554 ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค�า 
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4. เวทีย่อยกลุ่มผู้หญิง 
 
 เวทีผู้หญิงกับทางออกในการพัฒนากว๊านพะเยา ในวันที่ 8 สิงหาคม 
2554 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจากตัวแทน
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มกพสต. อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 5 ต�าบล 1 ชุมชนรอบกว๊านพะเยา ได้แก่ บ้านแม่
ต�๋า ชุมชนแม่ต�๋า บ้านแม่ใส บ้านร่องไฮ ต�าบลแม่ใส บ้านสันกว๊าน บ้านสันช้าง
หิน ต�าบลบ้านตุ่น บ้านสาง ต�าบลบ้านสาง และบ้านสันหนองเหนียว ต�าบล
บ้านต๋อม จ�านวน 31 คน โดยเสนอให้มีการพัฒนากว๊านพะเยาในเชิงอนุรักษ์
เพื่อการท่องเที่ยวและอาชีพ  โดยเฉพาะอาชีพสานผักตบชวาที่สร้างรายได้ให้
กับกลุ่มแม่บ้าน ซ฿่งคาดว่าจะมีการก�าจัดออกไปจากกว๊านพะเยา ต้องน�าเข้า
จากพื้นที่อื่น
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5. เวทีย่อยกลุ่มนักวิชาการ /นักวิจัย 
 
 เวทีสนทนากลุ่มนักวิชาการและนักวิจัย ในวันที่ 10 สิงหาคม 
2554 ณ ร้านกาแฟเฮือนไม้สัก อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีตัวแทน
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยพยาบาลพะเยาฯ และหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรี
โคมค�า จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการเสวนาได้ชวนพูดคุยในเรื่องการท�าวิจัย
ที่ผ่านมาของจังหวัดพะเยา การน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ความท้าทาย / 
แนวทางการท�างานวิจัยกว๊านพะเยาในอนาคต และแนวทางการเชื่อมร้อย
เครือข่ายนักวิจัย  
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6. เวทีย่อยกลุ่มธุรกิจ และท่องเที่ยว
 
 สถาบันปวงผญาพยาว ได้เข้าร่วมการประชุมกับกรรมการสภา
หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจ.พะเยา  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ 
โรงแรมนอร์ทเทรินเลค อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยผู้เข้าร่วมประมาณ 
10 คน  ประกอบด้วย ประธานหอการค้ากลุ่มภาคเหนือตอนบน  ประธาน
หอการค้าจังหวัดพะเยา เจ้าของธุรกิจโรงแรม  และร้านค้าอื่นๆ โดยเสนอให้
มีการจัดการกว๊านพะเยาเชิงท่องเที่ยว และเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดการ
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7. เวทีย่อยต�าบลสันป่าม่วง

 
 เวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต�าบลสันป่าม่วง ในวันที่ 13 
กันยายน  2554 ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลสันป่าม่วง โดยผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วยนายกเทศบาลต�าบลสันป่าม่วง สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลสัน
ป่าม่วง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  และตัวแทนจากกลุ่มประมงพื้นบ้านสันป่าม่วง 
ประมาณ 30 คน  ในเวทีได้มุ่งเน้นให้มีการจัดการกว๊านพะเยาเพื่อการเกษตร
และการประมง ตลอดจนผักตบชวาซึ่งเป็นอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่ โดยให้
ชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาต่างๆ
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8. เวทีย่อยต�าบลแม่ใส
 
 เวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต�าบลแม่ใส ในวันที่ 15กันยายน 
2554 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ใส โดยผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ใส สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแม่ใส ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านแม่ใสประมาณ 25 คน โดยเสนอให้มีการจัดการกว๊านพะเยา
ด้านการท่องเที่ยวและการประมง  เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยให้แต่ละ
ชุมชนรอบกว๊านพะเยาที่มีความแตกต่างหลากหลาย เป็นผู้ก�าหนดทิศทาง
การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีของตน
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9. เวทีย่อยต�าบลบ้านสาง
 
 เวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต�าบลบ้านสาง ในวันที่ 19 
กันยายน 2554 ณ วัดศรีบุญเรือง ต�าบลบ้านสาง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลบ้านสาง เจ้า
หน้าที่พัฒนาชุมชน เทศบาลต�าบลบ้านสาง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน และตัวแทนจากเกษตรกรรมทางเลือก ตัวแทนประมงพื้นบ้าน ประมาณ 
25 คน โดยกลุ่มเสนอให้มีการจัดการปัญหาบุกรุกที่ดินรอบกว๊านพะเยา  
การจัดการประมง  และน�้าเพื่อการเกษตร  
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10. เวทีย่อยกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา 
 
 เวทีสนทนากลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา ในวันที่ 20 
กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลสันป่าม่วง อ�าเภอเมือง ผู้
เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา และ
ตัวแทนจากสมาชิกสภาเกษตรกรต�าบล 7 ต�าบลรอบกว๊านพะเยา ได้น�า
เสนอทางออกการพัฒนากว๊านพะเยาทั้งระบบตั้งแต่ต้นน�า้ถึงปลายน�า้ โดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก�าหนดแผนพัฒนา ในรูปแบบคณะกรรมการท้องถิ่น
และธรรมนูญลุ่มน�้าอิง  
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11. เวทีย่อยคนขายของหาบเร่แผงลอย

 เวทีสนทนากลุ่มคนขายของหาบเร่บริเวณกว๊านพะเยา ในวันที่ 20 
กันยายน 2554 ณ ศาลาแปดเหลี่ยม สวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา ผู้เข้า
ร่วมประกอบด้วยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในบริเวณสวนสาธารณะโดยรอบ
อนุสาวรีย์พ่อขุนง�าเมือง เช่น กุ้งเต้น ปลานิลเผา ไก่ย่าง ส้มต�า ลูกชิ้นทอด 
กาแฟ ถั่วต้ม ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่มต่างๆ  ข้อเสนอของกลุ่มนี้ต้องการให้หน่วย
งานรัฐ/ท้องถิ่นจัดการกว๊านพะเยาด้านการท่องเที่ยว  โดยก�าหนดจุดค้าขาย
และกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ของชุมชน
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12. เวทีย่อยกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน
 
 เวทีสนทนากลุ่มชาวประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา ทั้ง 14 ชุมชนรอบ
กว๊านพะเยา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประมงสัน
แกลบด�า อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมจากตัวแทนของชุมชน
ประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา 14 ชุมชนๆ ละ 3 คน รวมทั้งหมด 45 คน 
ซึ่งกลุ่มได้เสนอให้มีการจัดการคุณภาพน�้า การจัดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดย
ชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศกว๊านพะเยาโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในรูปแบบคณะกรรมการท้องถิ่น
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 13. เวทีย่อยกลุ่มคนในเมือง/ศิลปิน 
 
 เวทีสนทนา “กลุ่มคนในเมือง ศิลปิน และชมรมพะเยาโฟโต้คลับ” 
จ�านวน 20 คน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประมง
สันแกลบด�า โดยกลุ่มได้ยกประเด็นปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มต่อการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนากว๊านพะเยา ให้เน้นด้านการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ตลอดจนการตวรจสอบโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อกว๊านพะเยาด้วย
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 14.เวทีย่อยกลุ่มผู้ใช้น�า้ท้ายกว๊านพะเยา
 
 เวทีสนทนากลุ่มผู้ใช้น�้าท้ายกว๊านพะเยา ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554  
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสันต้นผึ้ง อ�าเภอภูกามยาว ผู้เข้าร่วมประกอบ
ด้วยก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้าฝายต่างๆ ที่อยู่ท้าย
กว๊านพะเยา จ�านวน 30 คน ข้อเสนอกลุ่มนี้ต้องการให้มีการจัดสรรน�้าด้าน
การเกษตรอย่างเป็นธรรมต่อคนทั้งลุ่มน�้าอิง
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 15.เวทีย่อยกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 
 
 เวทีสนทนากลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 25 มกราคม 2555 
ณ โครงการชลประทานพะเยา อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้า
ร่วมจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพะเยา จ�านวน 15 คน  ที่ประชุมมอบ
ให้ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยประมงน�้าจืดพะเยา เป็นประธาน บรรยากาศการ
ประชุมได้สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ การก�าหนดแนวทาง
การประสานงานความร่วมมือ และข้อติดขัดด้านกฏหมายต่างๆ
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เวทีร่วมก�าหนดแผนพัฒนากว๊านพะเยา
 
 จังหวัดพะเยาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามกุฏราชกุมารีฯ รับโครงการกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ให้อยู่ภายใต้
โครงการพระราชด�าริฯ คณะท�างานระดับจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันปวงผญาพยาว  จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นและจัดท�าแผน
งานพัฒนาในภาคประชาชน  เพื่อบรรจุเป็นโครงการพัฒนาต่างๆ โดยได้น�า
เสนอผลการศึกษาจากเวทีสานเสวนา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ระบบนิเวศ ด้านการบริหารจัดการ และด้านสร้างจิตส�านึกร่วม  ซึ่งภาพรวม
ถือเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดตั้งแต่มี
โครงการพัฒนากว๊านพะเยาที่ผ่านมา
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กิจกรรมวันรวมพลัง สานใจ รักษ์กว๊านพะเยา 
 
 วันรวมพลัง สานใจ รักษ์กว๊านพะเยา ถวายพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 โดย เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน�า้กว๊าน
พะเยา องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านตุ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือขององค์กร
ทุกภาคส่วนกว่า 87 แห่งในจังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน 
เบื้องหลังงานดังกล่าวเกิดจากความคิดในการประชุมสานเสวนากว๊านพะเยา 
ทั้งนี้ได้มีการประชุมย่อยเพื่อวางแผนงานด�าเนินกิจกรรม 3 ครั้ง สร้างความ
คุ้นเคยแก่ผู้เข้าร่วมเวทีและกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม
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 เวทีฉันทามติกว๊านพะเยา  
  
 หลังจากที่สถาบันปวงผญาพยาวได้จัดเวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรอบกว๊านพะเยา จ�านวน 15 กลุ่มแล้ว ได้สรุปทางออกใน
การแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา และจัดเวทีสานเสวนาหาทางออกในการ
พัฒนากว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีโคมค�า อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี
ผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
พะเยา จ�านวน 60 คน โดยมีกระบวนการดังนี้  
 1.ชมวีดีทัศน์กระบวนการและผลการด�าเนินงานวิจัย
 2.เสวนา “ข้อค้นพบจากกระบวนการวิจัย” 
 3.แลกเปลี่ยนประเด็น“สานพลังท้องถิ่น-ราชการ-วิชาการ-
ประชาชนร่วมก�าหนดอนาคตกว๊านพะเยา
 4.แสดงปัจฉิมกถา เรื่อง “กว๊านพะเยาลือเลื่อง เมืองแห่ง
กว๊าน”โดย นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชจังหวัดพะเยา
 5.ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน ภาควิชาการลงนามในฉันทา
มติร่วม และถ่ายรูปร่วมกัน 
 เวทีสานเสวนาเพื่อหาทางออกให้กับกว๊านพะเยา จึงถือเป็น
ก้าวแรกของกระบวนการทั้งหมดที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว อันเป็นเส้น
ทางส�าคัญในล�าดับต่อไปที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนากว๊านพะเยาและการ
พัฒนาอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งต้องถือเป็นค�ามั่นสัญญาใจของคนพะเยาทุก
ภาคส่วนที่จะต้องจับมือ ร่วมใจขับขับเคลื่อนความคิด ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหากว๊านพะเยาได้อย่างแท้จริง 
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ข้อค้นพบจากการสานเสวนา  
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ประมวลสภาพปัญหาของกว๊านพะเยา

 ในกระบวนการวิจัย ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของกว๊านพะเยา 
ร่วมกัน 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้

  
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการ และการพัฒนากว๊านพะเยา 
• การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากว๊านพะเยา ยังไม่ครอบคลุม

กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบกว๊านพะเยา ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนากว๊านพะเยา  

• การพัฒนากว๊านพะเยาไม่ต่อเนื่อง ไม่ตอบสนองความ ต้องการของ
ประชาชน และวิถีของชุมชน มีกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มเสียผล
ประโยชน์ในการพัฒนากว๊านพะเยา และการผูกขาดการพัฒนากว๊าน
พะเยาที่หน่วยงานภาครัฐ

• แผนงาน/โครงการพัฒนากว๊านพะเยา ถูกก�าหนดจากหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของชุมชน

• คณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยา แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด มี
สัดส่วนของภาคประชาชนจ�านวนน้อย และไม่ได้เป็นตัวแทนของชุมชน 
อีกทั้งชุมชนไม่ได้รับรู้และเห็นถึงบทบาทหน้าที่ ในการท�างานของคณะ
กรรมการฯ 

• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกว๊านพะเยา มีหลายหน่วยงาน แต่
ท�างานแบบแยกส่วน ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ขาดการบูรณา
การกันทั้งแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร ส่งผลให้ไม่มีเจ้าภาพหลัก
ในการพัฒนากว๊านพะเยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงจัง
คิดแบบเดิม ท�าแบบเดิม การพัฒนากว๊านพะเยาไม่มีความก้าวหน้า

• การโยกย้ายข้าราชการ หรือหมดวาระโดยเฉพาะระดับบริหาร เช่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผลต่อ
การตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการพัฒนากว๊านพะเยา

• มีปัญหา ข้อขัดแย้ง และข้อคิดเห็นในการพัฒนากว๊านพะเยาที่หลาก
หลาย แต่ไม่มีเจ้าภาพในการน�าปัญหา ข้อขัดแย้ง และข้อคิดเห็นมาพูด
คุย เพื่อหาทางออกในการจัดการกว๊านพะเยา เช่น ความขัดแย้งของชาว
บ้านในพื้นที่ต้นน�้า และท้ายน�า้ ที่เกิดจากขาดการจัดการ และจัดสรรน�า้
ในกว๊านพะเยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ

• ไม่มีช่องทางในการสื่อสารในการพัฒนากว๊านพะเยาให้กับชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงกว๊านพะเยาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนาไม่มีความ
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เช่น พญานาคหน้ากว๊านพะเยา การปลูก
ต้นปาล์มที่ไม่ใช่เป็นต้นไม้ท้องถิ่น เป็นต้น 

• เสียงสะท้อนหรือข้อคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับกว๊านพะเยา ไม่
ได้น�าไปสู่การปฏิบัติ และไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐหรือผู้ที่
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เกี่ยวข้อง  

2 ด้านระบบนิเวศ 
• เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศกว๊านพะเยา ได้แก่ คุณภาพน�า้ต�่า 

น�้าเน่าเหม็นในบางจุด พันธุ์ปลาและสัตว์น�้าลงลง บางชนิดสูญพันธุ์ ส่ง
ผลต่อการประกอบอาชีพประมงกว๊านพะเยาที่ลดลง และชาวประมงหัน
ไปประกอบอาชีพอื่น 

• ปัญหาของการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช (ปึ๋ง)
 - การก�าจัดไม่ถูกวิธี และไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หน่วยงานภาค
รัฐมีงบประมาณในการก�าจัดผักตบชวาทุกปี แต่ไม่ท�างานอย่างจริงจัง และ
จะท�าเพียงจุดเดียว ไม่ท�าทั้งหมด
 - ผักตบชวามีประโยชน์ต่อกลุ่มหัตถกรรมในการจักสานกระเป๋า 
และของที่ระลึกของกว๊านพะเยา แต่ขาดการให้ความส�าคัญในการจัดการผัก
ตบชวาเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ดังกล่าว  

• การแพร่กระจายของสาหร่ายพิษ ที่มีสาเหตุมาจาก 
 -  น�า้เน่าเสียจากการระบายน�้าของเทศบาลเมือง 
 -  สารเคมีจากการเกษตรในบริเวณต้นน�้ากว๊านพะเยา 
 - ปริมาณน�้ากว๊านมีน้อย มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย

• การแพร่กระจายของปลาชะโดในกว๊านพะเยา  ซึ่งจะกินปลาเล็กปลา
น้อยชนิดอื่น 

• หน่วยงานภาครัฐ ยังไม่เข้าใจระบบนิเวศของกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่
ชุ่มน�า้ที่ประกอบด้วยป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา เป็นแหล่งก�าเนิดน�้าในกว๊าน
พะเยา และแม่น�า้อิง ดังนั้นการจัดการระบบนิเวศกว๊านพะเยาต้อง
จัดการทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง 
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3 ด้านการท่องเที่ยว
• ภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณฝั่งเมือง แต่ขาดความต่อเนื่องใน

การสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยาท่ีมีศักยภาพใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม เช่น หาดพัทยาบ้าน
สันหนองเหนียว โบราณสถานบ้านรองไฮ ท่าเรือโบราณบ้านตุ่น ฯลฯ 

• ถนนรอบกว๊านพะเยาในฝั่งตะวันตก ยังไม่มีความปลอดภัย มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นบ่อย จากการขับรถเร็ว เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น กินเหล้า และ
ไม่ไปเรียนหนังสือ อีกทั้งถนนยังเป็นคันไม่ให้น�า้กว๊านพะเยาไหลสะดวก 
เมื่อฝนตกหนัก น�้าในกว๊านระบายไม่ทันท�าให้น�า้เสีย น�้าท่วมนาข้าว และ
ท่วมบ้านเรือน

• ปรับภูมิทัศน์กว๊านพะเยาในบางจุดที่มีความทรุดโทรม เช่น ท�าป้าย 
“กว๊านพะเยา” ที่ชัดเจน ซ่อมแซมศาลาที่พักในสวนสมเด็จย่าฯ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะ มีถังขยะ การแยกขยะ จัดท�าซุ้มขาย
ของเป็นสัดส่วน มีที่เก็บของที่ เพื่อป้องกันคนลักขโมยและท�าป้ายร้าน
อาหาร ลงทะเบียนแม่ค้า ท�าบัตรอนุญาตติดหน้าอก ผ่านการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

• สิ่งปลูกสร้างหน้ากว๊านพะเยาฝั่งเมือง ๆไม่มีความสอดคล้อง ไม่มีความ
หมายกับอัตลักษณ์ของความเป็นพะเยา  เช่น พญานาค น�า้พุดนตรี 

• บริเวณหน้ากว๊านพะเยา มีปัญหาวัยรุ่น ดื่มสุรา ขี่จักรยานยนต์เสียงดัง 
ขยะ และเศษขวดแก้ว ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาแต่ไม่ตรงจุด เช่น ห้าม
น�าอาหารมารับประทานบริเวณหน้ากว๊านพะเยา การแก้ไขปัญหาหนึ่ง
น�าไปสู่ปัญหาใหม่ 

• ไม่มีการสร้างอัตลักษณ์พิเศษให้กว๊านพะเยา เป็นการอนุรักษ์เชิงพัฒนา 
และเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ปลานิล ปลาส้ม ซึ่งน�าปลามาจากพาน
และภาคกลาง
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4 ด้านที่ดินรอบกว๊านพะเยา
• แนวเขตกว๊านพะเยาไม่ชัดเจน มีการบุกรุกพื้นที่กว๊านพะเยา โดยการ

จับจอง และออกโฉนดที่ดิน เมื่อได้โฉนดก็ขายให้นายทุนต่างชาติ ส่งผล
ให้ที่สาธารณประโยชน์กว๊านพะเยาลดลง จาก 12,800 ไร่ เหลือเพียง 
12,000 ไร่

• กฎหมายไม่ชัดเจน เปิดช่องให้ผู้มีอ�านาจและมีเงินออกโฉนดในพื้นที่
สาธารณะซึ่งเป็นขอบเขตของกว๊านพะเยา

• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ไม่ด�าเนินการอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง ปล่อยให้เป็นปัญหาที่ยังค้างคา 

5 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกว๊านพะเยา
• กฎหมายล้าสมัย ไม่ทันต่อสถานการณ์ กฎหมายไม่ชัดเจน มีช่องว่าง เปิด

โอกาสให้ผู้มีอ�านาจกระท�าเพื่อประโยชน์ส่วนตน ถ้าขัดผลประโยชน์จะ
ถูกกลั่นแกล้ง
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• กฎหมายของแต่ละหน่วยงานมีความขัดกัน แต่ละหน่วยงานต่างยึดถือ
กฎหมายของตนเองในการปฏิบัติงาน

• ชุมชนไม่มีความรู้ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และการปฏิบัติของ
ภาครัฐ 

6 ด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกว๊านพะเยา 
• ที่ผ่านมามีงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกว๊านพะเยา และบริบทโดยรอบพื้นที่

กว๊านพะเยา ในกลุ่มประวัติศาสตร์กว๊านพะเยา การท่องเที่ยว การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ นันทนาการ ความหลากหลายของพืช สัตว์ ฯลฯ 
จากหน่วยงานต่างๆ จากบริษัทที่ปรึกษา นักวิชาการในมหาวิทยาลัย 
และสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามา
ท�างานวิจัยในพะเยาอีกมากมาย แต่ไม่ได้เผยแพร่   

• รูปแบบในการท�างานวิจัยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเพื่อวิจัย ขาด
การน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษา และผลการศึกษาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

 
• การใช้ประโยชน์จากงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมา จะกระจุกกับกลุ่มที่

เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจเท่านั้น ไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อ
สังคมพะเยา และคนในชุมชน  

• ไม่มีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัย และผลการศึกษาของกว๊าน
พะเยา เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลความรู้
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ประมวลทางออกในการจัดการกว๊านพะเยา
 
 ในกระบวนการวิจัย ได้มีการเสนอทางออกในการจัดการกว๊าน
พะเยา 6 ด้านสรุปได้ดังนี้ 
 
1 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการ และพัฒนากว๊านพะเยา 
• ให้เกิดสภาพัฒนากว๊านพะเยาระดับต�าบล มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

กว๊านพะเยาในระดับท้องถิ่น จัดท�าแผนการจัดการลุ่มน�้าขนาดเล็กทั้ง
ระบบ (ดิน น�า้ ป่า ปลา) เพื่อน�ามาก�าหนดทิศทางการพัฒนากว๊านพะเยา
เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ   

• จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยาในรูปแบบของสภาพัฒนากว๊าน
พะเยา ที่มาจากตัวแทนของทุกภาคส่วนที่มีสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน 
(รัฐ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิชาการ ธุรกิจ ประชาสังคม 
เยาวชน ผู้หญิง ฯลฯ) มีการคัดเลือกโดยกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อ



 ธรรมนูญกว๊านพะเยา 81

ให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย 

• คณะกรรมการพัฒนากว๊านพะเยา มีบทบาทหน้าที่ในสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการก�าหนดกรอบการพัฒนากว๊านพะเยา การ
จัดท�าเป็นแผนยุทธศาสตร์ หรือ Road map ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เสนอต่อจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นกลไกในการตัดสินใจในกิจกรรม 
โครงการ และติดตามแผนงานการพัฒนากว๊านพะเยา โดยหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นเพียงที่ปรึกษา ท�าหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น และจัดสรรงบประมาณ
ในการด�าเนินงาน

• สร้างแกนน�า และเครือข่ายเยาวชนในลุ่มน�้าอิง หรือรอบกว๊านพะเยา
ให้ความรู้ปลูกจิตส�านึกการรักกว๊านให้กับเยาวชน การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากว๊านของกลุ่มเยาวชน รวมทั้งให้ความรู้  ความเข้าใจแก่
เด็กเยาวชน ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเข้าใจถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับกว๊านพะเยา โดยการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น  วิ่ง
มาราธอนรอบกว๊านพะเยา

• การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ล�าน�้าอิงและกว๊านพะเยา 
ฟื้นฟูระบบนิเวศ และ สิ่งแวดล้อม เช่น สนับสนุนให้เกิดการจัดการร่วม
กัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวบ้าน เกี่ยวกับการจัดการน�า้ 
เช่น กลุ่มท้ายน�า้กว๊านพะเยา  และกลุ่มป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา  

• ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการด�าเนินโครงการ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากว๊านพะเยาผ่านกลไกต่างๆ รวมทั้งสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ 

2 ด้านการท่องเที่ยว
• แบ่งโซนในการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา เช่น จากสะพานประมงถึงหลัง

โรงพยาบาลเป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดพื้นที่เป็นลานกิจกรรมทางศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ เช่น เรือนโบราณหน้ากว๊านพะเยา ควรจัดท�า



82 ธรรมนูญกว๊านพะเยา

เป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งประมง เกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรืออื่นๆ ที่มีความเหมาะสม อีกทั้งเป็นการรองรับ
การเข้ามาของประชาคมอาเซียน เช่น ก�าหนดเขต/จัดโซนนิ่งในการเข้า
มาลงทุนของชาวต่างชาติ

• จ้างเอกชนในลักษณะ Outsource เข้ามาจัดการเรื่องการท่องเที่ยวของ
กว๊านพะเยา เช่น การท�าสนามบินน�้า ลากแพท่องเที่ยว เรียนรู้จุดเรียนรู้
ของชุมชนต่างๆ รอบกว๊านพะเยา โดยภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการ
ด�าเนินงานประจ�าปี

• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนของ
ตนเอง  โดย

 - สร้างการท่องเที่ยวในชุมชน จากจุดเด่นของชุมชน เน้นการท่อง
เที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยว อนุรักษ์ หรือ ท่องเที่ยววิถีชุมชน เช่น วัด สันธาตุ 
โบราณสถาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง น�า้ตก วิถีชีวิต เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
ท่าเรือโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ฯลฯ โดยจัดท�าเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบ 1 วันหรือแบบพักค้างคืน เช่น เส้นทางการท่องเที่ยวของ
ต�าบลสันป่าม่วง เริ่มจากลงเรือกว๊านพะเยา ดูสินค้าโอท๊อป/ ชมวัดอนาลโย /
ดูต้นตะเคียนยักษ์ / เที่ยวน�้าตกขุนต๋อม เส้นทางท่องเที่ยวต�าบลบานสาง เช่น 
วัดอนาลโย น�า้ตกผาเกล็ดนาค หัตถกรรมครกบ้านงิ้ว บ้านสาง เป็นต้น 
 - สร้างจุดขายของการท่องเที่ยว เช่น ปลาส้ม นาบัวสาย จักสานผัก
ตบชวา พัฒนาหาดริมกว๊าน จัดโฮมสเตย์  ขี่จักรยานสัมผัสธรรมชาติ ขี่ล้อ
เกวียนเทียมวัวชมกว๊านพะเยา เป็นต้น โดยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน
ท้องถิ่น ให้เป็นมัคกุเทศน์น้อย
 - การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชน 
ป้ายประกาศตามสถานที่ส�าคัญ สถานที่ราชการ หรือมีบูทรับนักท่องเที่ยว
บริเวณหน้ากว๊านพะเยา 

• ถนนรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก ควรท�าไหล่ถนนให้กว้างขึ้น โดยการถม
หิน และปลูกต้นไม้ จัดท�าที่ทิ้งขยะ และรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะ มีจุดบริการ
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ประชาชน และเจ้าหน้าที่ดูแล มีการตั้งชุดอาสาออกตรวจพื้นที่ เพื่อลด
ปัญหาการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่สาธารณะรอบกว๊าน

• บริเวณลานกว๊านพะเยา ควรจัดให้มีกิจกรรมในเชิงสืบสานวัฒนธรรม 
ในรูปแบบของข่วงผญาของแต่ละอ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน เพื่อให้คน
พะเยา โดยเฉพาะเยาวชน และผู้ที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม 
ประเพณี อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นพะเยา   

• สร้างแบรนด์ให้กว๊านพะเยา เพราะกว๊านพะเยาเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (เป็นแห่งเดียว ที่เดียว) ที่มีประโยชน์องค์รวม เพื่อดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวให้มาพักค้างคืนที่พะเยา

3 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ให้มีกฎหมายเฉพาะพื้นที่ โดยท�าเป็นพระราชบัญญัติกว๊านพะเยา/

ธรรมนูญกว๊านพะเยา มีสภาพบังคับตามกฎหมาย มีกลไกคือ สภาพัฒนา
กว๊านพะเยา ที่รับผิดชอบการพัฒนากว๊านพะเยา เน้นการมีส่วนร่วม โดย
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ศึกษาจากกรณีของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ เช่น มีบท
ลงโทษผู้ฝ่าฝืน เสียภาษีให้กว๊านพะเยาโดยตรง ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

• ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการออกฎหมาย / ธรรมนูญกว๊านพะเยา โดย
การศึกษาวิจัยควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้ข้อกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และท้องถิ่นพะเยา 

• แก้ไขกฎระเบียบของหน่วยงาน เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า กรม
ธนารักษ์ เทศบาลฯลฯ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนากว๊านพะเยา 
การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนพะเยา ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และความต้องการของคนพะเยา

• แต่ละหน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ข้อมูลด้านกฎหมายแก่ประชาชน ให้เกิดความเข้าใจ

4 ด้านระบบนิเวศกว๊านพะเยา และป่าต้นน�า้  
• การก�าจัดวัชพืชและผักตบชวา 
 - ควรบูรณาการร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐ  โดยรัฐเป็นฝ่าย
จัดสรรงบประมาณให้แต่ละต�าบล/อปท.จัดการผักตบชวา/ วัชพืชในเขตพื้นที่ 
โดยการจ้าง หรือรับซื้อผักตบชวาจากชาวบ้านหรือให้ชาวบ้านร่วมมือกันใน
วันหรือวาระโอกาสพิเศษ เช่น วันที่ 5 ธันวาคม 12 สิงหาคม หรือวันเกิดของ
จังหวัดพะเยา 
 - การก�าจัดวัชพืช (ปึ๋ง) ที่เป็นกระดานโดยใช้เลื่อยตัด และ แจกให้
ชาวบ้านที่สนใจน�าไปท�าปุ๋ย หรือท�าเป็นถ่านอัดแท่ง
 - การก�าจัดวัชพืช/ผักตบชวา ต้องดูทิศทางลม ควรก�าจัดตอนต้นปี
ในฤดูแล้ง เพราะน�้าจะมีปริมาณน้อย และสะดวกต่อการท�างาน เพราะลมจะ
พัดไปทางใต้ และอัดกันริมฝั่ง จะท�าได้ง่ายขึ้นมากกว่า ที่จะท�าโดยไม่เข้าใจ
ฤดูกาล อย่างไรก็ตามในการก�าจัดผักตบชวา จะต้องมีการพิจารณาเพราะยัง
มีประโยชน์ และยังเป็นสิ่งสร้างความสมดุลของกว๊านพะเยาเช่น ดักตะกอน 
ดูดซับสารเคมี เป็นแหล่งอาหาร วางไข่ของปลาและสัตว์น�า้ 
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• อนุรักษ์ และกันเขตผักตบชวา (Zoning) โดยกั้นพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็น
แปลงผักตบชวา เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการจักสานของชาวบ้าน และ
น�าวัชพืชออก

• การขุดลอกกว๊านพะเยาให้ลึกขึ้น โดยใช้เรือตักดิน จะดีกว่าการดูดขึ้นมา
ถมพื้นที่ ท�าให้กว๊านพะเยาแคบลง  

• สนับสนุนการจัดการป่าชุมชน โดยให้ชุมชนดูแล
 - ก�าหนดแนวเขตป่าชุมชน 
 - การปลูกป่าในวันส�าคัญ ปลูกต้นไม้เสริม เช่น กล้าหวาย  
 - สร้างจิตส�านึกของผู้น�า และคนในชุมชน เช่นส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบของการเดินป่าดอยหลวง ให้เห็นความสมบูรณ์ของป่า  โดยท�า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้ชาวบ้านเห็น เข้าใจ ตอกย�า้จิตส�านึก เช่น การบวช
ป่า เดินส�ารวจป่า
 - ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ปาล์ม ยางพารา ล�าไย ไม้สัก ให้เป็นแนวบริเวณ
ที่ราบเชิงเขา เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไปในเขตป่า
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• ส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์ในบริเวณป่าต้นน�า้กว๊านพะเยา โดยลด
การใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกปอเทือง
เป็นการบ�ารุงดินเพื่อลดการใช้สารเคมี

• ปลูกพืชน�า้เช่น ต้นไคร้ ดอกป้าน ดอกบัว ที่สามารถเป็นอาหาร และเป็น
ที่อยู่อาศัย ที่วางไข่ของปลาทั้งในกว๊านพะเยา และในล�าน�้าอิง รวมทั้ง
ปลูกต้นไม้ท้องถิ่นรอบๆ กว๊านพะเยา ทั้งสองฝั่ง

• การจัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยชุมชน เพื่อขยายพันธุ์ปลา ให้มีปล่อย
ปลาท้องถิ่นในกว๊านพะเยา รวมทั้งการป้องกันไม่ให้มีการหาปลา โดยใช้
เครื่องมือที่ผิดวิธี

• ท�าฝายชะลอน�้าในเขตป่าต้นน�า้ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าต้นน�้า 

• ก�าจัดลูกปลาชะโด โดยใช้แน่งตาถี่ให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการก�าจัด 

• กลุ่มผู้ใช้น�้าท้ายกว๊านพะเยา ควรจัดหาพื้นที่กักเก็บน�้า โดยขุดลอกน�้าอิง 
ก�าจัดวัชพืชที่ขวางการไหลของน�้า เจาะน�้าบาดาล ท�าแก้มลิง เพื่อเก็บกัก
น�้าไว้ในฤดูน�้าหลาก และแก้ไขปัญหาการแย่งชิงน�า้จากกว๊านพะเยา

5 ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินรอบกว๊านพะเยา
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการถือครองที่ดินรอบกว๊านพะเยาท่ีมา

จากผู้ว่าราชการจังหวัด ประมง ราชพัสดุ ที่ดิน โยธาธิการ และผังเมือง 

• พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินโดยร่วมกับที่ดินจังหวัดเป็นผู ้ตรวจสอบ 
ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ (พยานบุคคล) รวมทั้งใช้แผนที่เดิมในการชี้วัด
เขตแดน เพราะพยานบุคคลมีความเสี่ยงในการท�างาน  

• การรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่  เพื่อให้ข้อมูลที่
เป็นจริง เรื่องที่ดินรอบกว๊านพะเยา และน�าที่ดินที่ออกโฉนดคืนกลับมา
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• ออกกฎหมายห้ามขายที่ดินให้คนต่างชาติ หรือผู้สวมสิทธิ์ โดยการตรวจ
สอบในทุกขั้นตอน

6 ด้านการศึกษาวิจัย

• คัดเลือกข้อมูลศึกษาวิจัยที่มีประโยชน์มาให้ชุมชน หรือผู้ที่สนใจได้น�า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการกว๊านพะเยา  

• ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของคนพะเยา เป็น
เจ้าภาพหลักรับผิดชอบในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดของภาค
ประชาชน โดยเป็น Road map ระยะ 5-10 ปี

• สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากชุมชน สร้างนักวิจัยท้อง
ถิ่นที่เป็นคนในชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนัก และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นของในชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย ประเด็นการท�าวิจัยที่เกี่ยวกับ
กว๊านพะเยาที่น่าสนใจ เช่น 

 - กลไกและกฎหมาย ธรรมนูญกว๊านพะเยา และสภาประชาชน 
ตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกว๊านพะเยาคือใคร มาจากไหนบ้าง 
หน่วยงานไหน กรรมการได้มาอย่างไร  
 - การสร้างพลังทางกฎหมายให้แก่ประชาชน สร้างพลังภาค
ประชาชนอย่างไร กฎหมายอย่างไร 
 - การสร้าง ค้นหาทุนทางสังคม บทเรียนของชุมชน เพื่อให้เกิดเครือ
ข่ายเรียนรู้กัน และต่อยอดการท�ากิจกรรม ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ 
สร้างทุนทางสังคม และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 - การรับรู้ปัญหาของกว๊านพะเยาจากคนกลุ่มต่างๆ 
 - การพัฒนาช่องทางการสื่อสารในการจัดการกว๊านพะเยา 

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้น�ามาประมวลเป็นร่างฉันทามติที่แสดงให้
เห็นถึงทางออกในการแก้ปัญหากว๊านพะเยา ดังแสดงในตาราง ในหน้าถัดไป
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ระบบนิเวศ การบริหารจัดการ จิตส�านึก

ปัญหา 
ข้อกังวลที่มี.

• คุณภาพน�้า เน่าเสีย สารเคมี
• พันธุ์ปลาสัตว์น�า้ลดลง
• ป่าต้นน�้าถูกท�าลาย
• ปริมาณกักเก็บน�้า / แล้ง-ท่วม
• การบุกรุกที่ดิน
• ผลกระทบท่องเที่ยว

• ไม่มียุทธศาสตร์/แผนการพัฒนา 
• ไม่มีเจ้าภาพ/ขาดความไม่ต่อเนื่อง
• หลายหน่วยงานใช้ประโยชน์
• กฎหมายทับซ้อน

• ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
• ขาดความรู้ความเข้าใจ/ขาดจิตส�านึก
• ขาดการรับรู้ข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลยาก
• การศึกษาวิจัยมีมาก แต่ไม่มีช่องทางเผยแพร่/
ไม่ได้ใช้ประโยชน์
• ไม่ได้ร่วมกิจกรรม/เกิดความขัดแย้ง

ฉากทัศน์ อยากเห็นกว๊านพะเยา... ใส สะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม      การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม ส�านึกร่วม/หน้าหมู่

ข้อเสนอ
ประมวลโดยภาพรวม

• การอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา/ป่าต้นน�า้
• การรักษาคุณภาพน�า้/เน่าเสีย/สารเคมี
• การขุดลอกที่ตื้นเขิน
• การก�าจัดวัชพืช-ผักตบชวา
• การอนุรักษ์พันธ์ปลา/สัตว์น�า้
• การจัดภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
• การจัดวางระบบผังเมือง

• การมีธรรมนูญกว๊านพะเยาหรือกฎหมาย
เฉพาะพื้นที่
• การตั้งคณะกรรมการท้องถิ่น/สภาพัฒนากว๊าน
พะเยา 
• การสร้างเครือข่ายระดับล�าน�้าสาขา/เครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานรัฐ-ชุมชน
• การตั้งกองทุนพัฒนากว๊านพะเยา 

• การให้ความรู้/หลักสูตรท้องถิ่น ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม/ประวัติศาสตร์วิถีชุมชนท้องถิ่น
• การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา
• การจัดเวทีสาธารณะ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
• การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

ข้อสรุป
ทางออกการแก้ปัญหากว๊านพะเยา

 ให้ฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบนิเวศกว๊านพะเยา

ให้จัดระบบการบริหารจัดการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ให้จัดระบบความรู้และเครือข่ายเพื่อ
สร้างจิตส�านึกร่วมเป็นเจ้าของ

ฉันทามติร่วม

วิสัยทัศน์การพัฒนากว๊านพะเยา กว๊านพะเยาใส สะอาด สวยงาม พัฒนายั่งยืน ด้วยจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ตารางข้อเสนอและทางออกจากการสานเสวนาแก้ปัญหากว๊านพะเยา
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ระบบนิเวศ การบริหารจัดการ จิตส�านึก

ปัญหา 
ข้อกังวลที่มี.

• คุณภาพน�้า เน่าเสีย สารเคมี
• พันธุ์ปลาสัตว์น�้าลดลง
• ป่าต้นน�้าถูกท�าลาย
• ปริมาณกักเก็บน�้า / แล้ง-ท่วม
• การบุกรุกที่ดิน
• ผลกระทบท่องเที่ยว

• ไม่มียุทธศาสตร์/แผนการพัฒนา 
• ไม่มีเจ้าภาพ/ขาดความไม่ต่อเนื่อง
• หลายหน่วยงานใช้ประโยชน์
• กฎหมายทับซ้อน

• ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
• ขาดความรู้ความเข้าใจ/ขาดจิตส�านึก
• ขาดการรับรู้ข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลยาก
• การศึกษาวิจัยมีมาก แต่ไม่มีช่องทางเผยแพร่/
ไม่ได้ใช้ประโยชน์
• ไม่ได้ร่วมกิจกรรม/เกิดความขัดแย้ง

ฉากทัศน์ อยากเห็นกว๊านพะเยา... ใส สะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม      การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม ส�านึกร่วม/หน้าหมู่

ข้อเสนอ
ประมวลโดยภาพรวม

• การอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา/ป่าต้นน�้า
• การรักษาคุณภาพน�้า/เน่าเสีย/สารเคมี
• การขุดลอกที่ตื้นเขิน
• การก�าจัดวัชพืช-ผักตบชวา
• การอนุรักษ์พันธ์ปลา/สัตว์น�้า
• การจัดภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
• การจัดวางระบบผังเมือง

• การมีธรรมนูญกว๊านพะเยาหรือกฎหมาย
เฉพาะพื้นที่
• การตั้งคณะกรรมการท้องถิ่น/สภาพัฒนากว๊าน
พะเยา 
• การสร้างเครือข่ายระดับล�าน�้าสาขา/เครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานรัฐ-ชุมชน
• การตั้งกองทุนพัฒนากว๊านพะเยา 

• การให้ความรู้/หลักสูตรท้องถิ่น ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม/ประวัติศาสตร์วิถีชุมชนท้องถิ่น
• การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา
• การจัดเวทีสาธารณะ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
• การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

ข้อสรุป
ทางออกการแก้ปัญหากว๊านพะเยา

 ให้ฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบนิเวศกว๊านพะเยา

ให้จัดระบบการบริหารจัดการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ให้จัดระบบความรู้และเครือข่ายเพื่อ
สร้างจิตส�านึกร่วมเป็นเจ้าของ

ฉันทามติร่วม

วิสัยทัศน์การพัฒนากว๊านพะเยา กว๊านพะเยาใส สะอาด สวยงาม พัฒนายั่งยืน ด้วยจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
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แนวทางการขยายผล 

 ในการจัดการต่อเพื่อให้เกิดการน�าผลจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม จากข้อเสนอทั้ง 3 ด้าน คือ ระบบนิเวศ การบริหารจัดการ และ
จิตส�านึก  มีแนวทางการขยายผลให้เกิดการปฏิบัติ ดังนี้ 

• การเสนอต่อโครงการพัฒนากว๊านพะเยาตามแนวทางพระราชด�าริ ใน
แผนงานคุณภาพน�้าและสิ่งแวดล้อม แผนงานเพิ่มปริมาณสัตว์น�้า และ
แผนงานบริหารจัดการและมีส่วนร่วม 

• การเสนอในเวทีระดับนโยบายของประเทศและระดับจังหวัด ได้แก่ เวที
สมัชชาสุขภาพ เวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เวทีประชาคมจังหวัด 

• การวิจัยต่อยอดในประเด็นรูปแบบกฎหมายและกลไกการจัดการกว๊าน
พะเยาที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น และประเด็นการบริหารจัดการ
จังหวัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อแสวงหารูปแบบของการประสานงานเครือ
ข่ายภาคประชาชน การประสานงานภายใน และขับเคลื่อนกลไกการ
ท�างานแก้ปัญหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกว๊านพะเยา

• การสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันของเครือข่ายการจัดการ
กว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชา
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สังคม องค์กรภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นพะเยา 
การเชื่อมประสานคน องค์กร และเครือข่ายทุกภาคส่วน ผ่านเวทีการ
ประชุม สัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียน ทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละภาค
ส่วน เพื่อสร้างจิตส�านึกของคนในสังคมพะเยาเห็นคุณค่า และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา

• การคืนข้อมูลจากงานวิจัยกลับสู่ชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์แบบมี
ส่วนร่วมผลการด�าเนินงานให้ชุมชนทราบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้
คนในชุมชนเกิดความตระหนักในการจัดการกว๊านพะเยาร่วมกัน โดย
การใช้สื่อ ได้แก่ วีซีดี เอกสารรายงาน ไฟล์รายงาน รูปภาพ เว็บไซด์ 
หนังสือพิมพ์ หรือจัดท�าชุดนิทรรศการ เพื่อน�าเสนอในงานที่เกี่ยวข้องกับ
กว๊านพะเยา เช่น โครงการพระราชด�าริ     จัดนิทรรศการในบริเวณศาลา
กลางจังหวัด หอวัฒนธรรมนิทัศน์ หรือตามสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งการ
พัฒนาเป็นหลักสูตร คู่มือ หรือแนวทางการท�างานที่มีกระบวนการ ขั้น
ตอน ส�าหรับโครงการที่จะท�างานกับชุมชน  
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บทเรียนกระบวนการสานเสวนา
 
 สถาบันปวงผญาพยาว ได้น�าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่จัดเวที
สานเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา จ�านวน 15 กลุ่มมา
ประมวลสรุป และถอดบทเรียนคณะท�างานวิจัย ในวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2555 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านสันแกลบด�า อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา บท
เรียนกระบวนการสานเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา สรุป
ได้ดังนี้ 
 1. กระบวนการวิจัย และวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธี
การวิจัยที่หลากหลาย ได้แก่ 
 1.การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ
 2.การประชุมเพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือในการด�าเนินงานวิจัย  
 3.เวทีสนทนากลุ่มย่อยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 15 กลุ่ม 
 4.กิจกรรมเสริมร่วมกับภาคี ได้แก่ การถ่ายภาพกว๊านพะเยาร่วม
กับชมรมพะเยาโฟโต้คลับ งานวันรวมใจสานพลังรักษ์กว๊านพะเยา ถวาย
แด่พระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษาร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐองค์กรศาสนา ภาค
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา 
 5.เวทีสานเสวนาหาฉันทามติ ในการจัดการกว๊านพะเยาอย่างมีส่วน
ร่วม   
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 2 ผลจากการวิจัย  ในกระบวนการวิจัย ได้มีข้อค้นพบดังนี้ 
 1. การจัดเวทีพูดคุย หรือการท�ากิจกรรมร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้ก่อให้เกิดกระบวนการรับฟัง การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
มีข้อเสนอที่หลากหลาย มีการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ 
และเกิดการยอมรับ ลดปัญหาความขัดแย้ง พร้อมให้ร่วมมือและกระตือรือร้น
ในการสร้างเป็นเครือข่ายในการพัฒนากว๊านพะเยาและชุมชนต่อไป
 2. สถาบันผญาพยาว ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด
พะเยา และเกิดการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการโครงการพัฒนากว๊านพะเยาแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดู
งานขององค์กรและสถาบันต่างๆ และการเผยแพร่จากสื่อมวลชน รวมทั้งการ
ท�ากิจกรรมร่วมกันกับภาคีในจังหวัดพะเยา เช่น งานวันรักษ์กว๊านพะเยา 
 3. เกิดแนวคิดในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างอ�านาจรัฐและ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในกว๊านพะเยาอย่างมีส่วน
ร่วม เช่น การเสนอให้มีการออกกฎหมายท้องถิ่น และนโยบายที่สอดคล้อง
กับเจตจ�านงของภาคประชาชน การเสนอให้มีสภาพัฒนากว๊านพะเยาที่มา
จากคนพะเยา เป็นต้น
 4. ในเวทีโครงการพัฒนากว๊านพะเยาในพระราชด�าริ เกิดการรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคส่วนอื่นมากขึ้น โดยให้ชาวบ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมเข้าสู่โครงการพัฒนากว๊านพะเยา
ทั้ง 5 แผนงาน ท�าให้ผู้น�าชุมชน และผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ตื่นตัว มีความตระหนักในการเป็นเจ้าของกว๊านพะเยามากขึ้น และต้องการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนากว๊านพะเยาที่มีความสอดคล้องกับคนในท้องถิ่น 
 5. เกิดเครือข่ายนักวิชาการ และนักวิจัยท้องถิ่นจากสถาบันการ
ศึกษาในจังหวัดพะเยา ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีการพบปะ 
ท�ากิจกรรมร่วมกันแบบไม่เป็นทางการ 

3 บทเรียนที่ได้รับ
 1. ในกระบวนการของการท�าวิจัย ควรมีกิจกรรม และปฏิบัติการ
หนุนเสริมการวิจัยที่เชื่อมโยง และสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้
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เกิดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ 
กับชุมชน 
 2. การใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิจัยให้สอดคล้องกับวิถีของ
กลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากการจัดเวทีกลุ่มย่อยในช่วงเวลาปกติแล้ว ยัง
ต้องใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิจัยให้สอดคล้องกับวิถีของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ การประชุมร่วมกับกลุ่มธุรกิจได้ใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดให้กลุ่มเป้า
หมายได้กรอกข้อมูลก่อนที่จะพูดคุย การสร้างให้เกิดกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
เป้าหมาย เช่น กลุ่มคนในเมือง กลุ่มศิลปินที่น�าการถ่ายภาพชาวประมงกว๊าน
พะเยามาเป็นเครื่องมือ การนั่งคุยแบบไม่เป็นทางการในช่วงเย็นหลังเลิกงาน
กับกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ นอกจากนี้ยังให้เครือข่ายจากภาครัฐเป็นฝ่าย
ประสานงานพูดคุยในกลุ่มของหน่วยงานราชการ 
 3. ในกลุ่มตัวแทนชุมชน จะใช้ระยะเวลาในการท�ากระบวนการนาน
กว่าหน่วยงานอื่น ต้องปรับระยะเวลา และช่วงการท�างานให้สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน ซึ่งควรจะใช้วิธีการแบบธรรมชาติ ไม่เป็นทางการ และควรจัดเวทีใน
ช่วงเย็นหรือค�า่ ต�าบลละ 2-3 ครั้ง 
 4. ผู้น�าท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ มีงานประจ�ามาก บางหน่วย
งานยังยึดติดเงื่อนไข และระเบียบขององค์กร ไม่มาเข้าร่วม อาจเพราะยังไม่
เห็นความส�าคัญของกระบวนการ  
 5. วิธีการ และกระบวนการสานเสวนาจากการวิจัยในครั้งนี้  
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สามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการท�างานในองค์กรอื่น หรือปรับใช้กับการ
แก้ไขปัญหาในประเด็นอื่นได้ เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน อย่างไรก็ตาม 
คนท�างานจะต้องมีทุนเดิมในการท�างาน และได้รับการยอมรับจากชุมชนใน
ระดับหนึ่ง
 6. มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมจากรายงานการวิจัย และน�าเสนอข้อ
เสนอ/ชุดโครงการที่สมบูรณ์ต่อระดับนโยบายได้
 7 ตัวแบบในการแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา โดยการมีส่วนร่วม 
(Kwan Phayao Model)
 ผลการศึกษา ข้อค้นพบ และบทเรียนจากการด�าเนินงานวิจัย “การ
สร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชนด้วยการสานเสวนาหาทางออกเพื่อ
แก้ไขกฎหมายของกว๊านพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา” ผู้วิจัยได้น�า
มาสรุปเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่เป็นกระบวนการก่อน 
ระหว่าง และหลัง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม/ชุมชน/
องค์กร/เครือข่าย และระดับนโยบาย 
 ข้อสรุปจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ว่า กระบวนการสร้างการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสานเสวนา การประชุมกลุ่มย่อย การจัด
กิจกรรมร่วมกันเป็นส่วนส�าคัญในการหาทางออกให้กับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นในชุมชน ท้องถิ่น และสังคมได้ ดังแสดงในตารางหน้าถัดไป
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วิธีการ/เครื่องมือ ก่อน ระหว่าง หลัง

• เวทีสานเสวนา
• ประชุมกลุ่มย่อย
• กิจกรรมร่วมกับภาคี

• ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ
• ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น กลัวถูก/ผิด
• พูดความเห็นส่วนตัว/แต่ไม่รับฟังอื่น
• หวาดระแวง ไม่ไว้ใจผู้เข้าร่วม
• ไม่มั่นใจผู้จัด/ด�าเนินรายการ
• จัดบ่อย ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง

• เห็นภาพรวมของกระบวนการ
• มีความกระตือรือร้นในกิจกรรม
• รับฟังผู้อื่นมากขึ้น
• เกิดการยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
• เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม
• เกิดพื้นที่การสื่อสารสองทาง

• ได้รู้จักคุ้นเคย/เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• มีความยึดหยุ่นไม่ติดความเป็นทางการ
• มีพื้นที่แสดงความคิด/ผลงานตนเอง
• เห็นบทบาทและศักยภาพของผู้อื่น
• ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกัน
 •ลดความขัดแย้งที่มีต่อกัน

ผลลัพท์ ระดับบุตคล      ระดับกลุ่ม/ชุมชน/องค์กร/เครือข่าย ระดับนโยบาย

• สัมภาษณ์
• สังเกต
• ถอดบทเรียน

• เปิดใจ ทราบถึงเหตุผล  ข้อขัดแย้งเดิม     
  เกิดความเห็นอกเห็นใจ ปรับความเข้าใจกันได้
• วางตนเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
   ยกย่องชมเชยผู้อื่น มากกว่าติเตียน
• มีความมั่นใจหรือสามารถที่จะเป็นผู้น�าการพูดคุย/
  ประชุมแบบมีส่วนร่วมได้
• มีแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ

• น�ากระบวนการไปปรับใช้กับการท�างาน   ใน
กลุ่ม/องค์กร ด้านการมีส่วนร่วม
• มีเครือข่ายความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น  ในการติดต่อ
ประสานงาน สานประโยชน์กับกลุ่มองค์กรอื่นๆ 
• เกิดความมั่นใจที่จะท�างาน    /ด�าเนินกิจกรรม
โครงการกับชุมชน
• บรรยากาศความร่วมมือภาพรวมเริ่มดีขึ้น

• สามารถจัดท�าข้อเสนอ/ชุดโครงการที่สมบูรณ์
ต่อฝ่ายนโยบายได้
•ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะ
ท�างานวางแผนงานระดับนโยบาย/โครงการ
• ข้อเสนอได้รับการยอมรับ/ตอบสนอง  จากผู้
ก�ากับนโยบายเบื้องบน

เงื่อนไข/ข้อแนะน�า

• ใช้เวลาในการท�ากระบวนการนาน ควรปรับระยะเวลา/ช่วงฤดูงานให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
• ควรมีกิจกรรม/ปฏิบัติการหนุนเสริม ที่เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์และความต่อเนื่อง
• ผู้น�า/ราชการ มีงานประจ�ามาก ติดเงื่อนไข/ระเบียบองค์กร  ควรให้หน่วยงานเห็นความส�าคัญกระบวนการนี้
• ตัวแทนชุมชนมีภาระทางเศรษฐกิจ ควรมีงบประมาณสนับสนุน
• ควรมีองค์กร หรือศูนย์ประสานงานเครือข่ายประสานงานภายใน เพื่อช่วยขับเคลื่อนกลไกการท�างานแก้ปัญหาอื่นๆต่อไป

ข้อสรุป
กระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านวิธีสานเสวนา/ประชุมกลุ่ม/การจัดกิจกรรมร่วม 

เป็นส่วนส�าคัญ ในการหาทางออกให้กับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือสังคมได้

ตารางข้อค้นพบในกระบวนการสานเสวนากว๊านพะเยา
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วิธีการ/เครื่องมือ ก่อน ระหว่าง หลัง

• เวทีสานเสวนา
• ประชุมกลุ่มย่อย
• กิจกรรมร่วมกับภาคี

• ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการ
• ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น กลัวถูก/ผิด
• พูดความเห็นส่วนตัว/แต่ไม่รับฟังอื่น
• หวาดระแวง ไม่ไว้ใจผู้เข้าร่วม
• ไม่มั่นใจผู้จัด/ด�าเนินรายการ
• จัดบ่อย ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง

• เห็นภาพรวมของกระบวนการ
• มีความกระตือรือร้นในกิจกรรม
• รับฟังผู้อื่นมากขึ้น
• เกิดการยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
• เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม
• เกิดพื้นที่การสื่อสารสองทาง

• ได้รู้จักคุ้นเคย/เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• มีความยึดหยุ่นไม่ติดความเป็นทางการ
• มีพื้นที่แสดงความคิด/ผลงานตนเอง
• เห็นบทบาทและศักยภาพของผู้อื่น
• ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกัน
 •ลดความขัดแย้งที่มีต่อกัน

ผลลัพท์ ระดับบุตคล      ระดับกลุ่ม/ชุมชน/องค์กร/เครือข่าย ระดับนโยบาย

• สัมภาษณ์
• สังเกต
• ถอดบทเรียน

• เปิดใจ ทราบถึงเหตุผล  ข้อขัดแย้งเดิม     
  เกิดความเห็นอกเห็นใจ ปรับความเข้าใจกันได้
• วางตนเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
   ยกย่องชมเชยผู้อื่น มากกว่าติเตียน
• มีความมั่นใจหรือสามารถที่จะเป็นผู้น�าการพูดคุย/
  ประชุมแบบมีส่วนร่วมได้
• มีแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ

• น�ากระบวนการไปปรับใช้กับการท�างาน   ใน
กลุ่ม/องค์กร ด้านการมีส่วนร่วม
• มีเครือข่ายความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น  ในการติดต่อ
ประสานงาน สานประโยชน์กับกลุ่มองค์กรอื่นๆ 
• เกิดความมั่นใจที่จะท�างาน    /ด�าเนินกิจกรรม
โครงการกับชุมชน
• บรรยากาศความร่วมมือภาพรวมเริ่มดีขึ้น

• สามารถจัดท�าข้อเสนอ/ชุดโครงการที่สมบูรณ์
ต่อฝ่ายนโยบายได้
•ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะ
ท�างานวางแผนงานระดับนโยบาย/โครงการ
• ข้อเสนอได้รับการยอมรับ/ตอบสนอง  จากผู้
ก�ากับนโยบายเบื้องบน

เงื่อนไข/ข้อแนะน�า

• ใช้เวลาในการท�ากระบวนการนาน ควรปรับระยะเวลา/ช่วงฤดูงานให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
• ควรมีกิจกรรม/ปฏิบัติการหนุนเสริม ที่เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์และความต่อเนื่อง
• ผู้น�า/ราชการ มีงานประจ�ามาก ติดเงื่อนไข/ระเบียบองค์กร  ควรให้หน่วยงานเห็นความส�าคัญกระบวนการนี้
• ตัวแทนชุมชนมีภาระทางเศรษฐกิจ ควรมีงบประมาณสนับสนุน
• ควรมีองค์กร หรือศูนย์ประสานงานเครือข่ายประสานงานภายใน เพื่อช่วยขับเคลื่อนกลไกการท�างานแก้ปัญหาอื่นๆต่อไป

ข้อสรุป
กระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านวิธีสานเสวนา/ประชุมกลุ่ม/การจัดกิจกรรมร่วม 

เป็นส่วนส�าคัญ ในการหาทางออกให้กับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือสังคมได้
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คู่มือสานเสวนา
ความเป็นมา
 ในสังคมไทยปัจจุบันดูจะมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นกระทบต่อสาธารณชนอยู่มากมาย 
และในประเด็นปัญหาเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณะที่ดูเหมือนว่าจะตกลงกัน
ไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองนั้นท�าถูก มีเหตุผลที่ดี ท�าให้เกิดความขัดแย้งที่บางครั้ง
กลายเป็นความรุนแรง ดังกรณีต่างๆที่พบเห็นได้ตั้งแต่ความขัดแย้งเรื่องการสร้างที่ตั้ง
โครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทิ้งขยะ สร้างโรงไฟฟ้า วางท่อแก๊ส จนไปถึงการปัก
เสาไฟฟ้าผ่านป่าไม้ และอุทยานจนเป็นเรื่องราวลงข่าวหนังสือพิมพ์ เรื่องขัดแย้งระหว่าง
ผู้ประกอบการที่ได้สัมปทานระเบิดหินกับส�านักสงฆ์ซึ่งต่อมาเป็นวัดอย่างถูกต้อง จนถึง
เรื่องเชิงนโยบายด้านการกระจายอ�านาจ เช่น การถ่ายโอนโรงเรียนไปอยู่กับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเด็นสาธารณะเหล่านี้เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน และคาบเกี่ยวกันใน
ขอบเขตของกฎหมาย ขององค์กรที่ดูแลรวมถึงบทบาทหน้าที่ของหลาย ๆ ฝ่ายที่ท�าให้
เกี่ยวพันกันไปจนยิ่งท�าให้เรื่องทั้งหลายสลับซับซ้อนมากขึ้น  ในเรื่องของประเด็น
สาธารณะที่สลับซับซ้อนและความขัดแย้งนี้อาจจะไม่ใช่ว่ากลุ่มใดโดยเฉพาะจะท�าหน้าที่
แก้ปัญหาได้  จ�าเป็นที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
ประเด็นสาธารณะบางชนิดก็จะสลับซับซ้อนและแก้ยากมาก  หลายครั้งก็ดูเหมือนไม่มี
ทางออก  มีแต่ทางออกเพียงชั่วคราวและไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก  
 โดยแท้ที่จริงหากขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการมาดูปัญหาเหล่านี้  
การใช้การแก้ปัญหาทางเทคนิคเป็นเพียงเหมือนมาตรการช่ัวคราวที่มักจะไม่ได้เป็นการ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพราะสาธารณชนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น (Public has had 
no voice) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบในประเด็นดังกล่าวมักจะมีค่านิยมหรือ
ความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป มีขนบประเพณีและโลกทัศน์ไม่เหมือนกันก่อให้เกิดการ
มองความหมายทางสังคม ต่อประเด็นสาธารณะนั้นๆเลย ขอบเขตเพียงด้านข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์หรือข้อมูลทางเทคนิค กระบวนการทางสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะน�าประเด็น
นี้ไปสู่การแบ่งแยกขั้วกัน
 ในค�าน�าของหนังสือชื่อ “ Dialogue Sustained”  หรือ “การสานเสวนาที่
ยั่งยืน” ซึ่งเขียนโดย เจมส์ วูร์ฮีส์ (Jame Voorhees) ซึ่งบทค�าน�าเขียน โดย เดวิด  แม
ทธิวส์  (David  Mathews)ได้  พูดถึง “การสานเสวนาที่มีประโยชน์” (Useful Dia-
logue) ที่เริ่มจากการเอาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพ  โซเวียตมาประชุมกันโดย
กระบวนการสานเสวนาที่วิทยาเขตของวิทยาลัยดาร์ทเมาท์  (Darthmouth College 
Campus) ที่เมืองแฮนโอเวอร์ รัฐนิวแฮมเชียร์ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ.2503 (ค.ศ.
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1960) จนต่อมาได้รับการกล่าวขวัญทั่วไปในชื่อ “ดาร์ทเม้าท์ คอนเฟอเรนซ์”  
 การประชุมน้ีเป ็นการสานเสวนาท่ีได ้รับการสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาและข้าราชการระดับสูงในกรุงเครมลินของสหภาพโซเวียต เพื่อลดความ
ตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศโดยเฉพาะภาวะสงครามเย็นที่ตึงเครียดที่สุด ในเรื่อง
ของวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา เจมส์ วูร์ฮีส์   ผู้ประพันธ์ได้เล่าถึงความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐและสหภาพโซเวียตในช่วง ปี พ.ศ. 2503 นั้น อยู่ในสภาพที่เกือบจะไม่มีการติดต่อ
สื่อสารกันเลย  ไม่มีเครื่องบินพาณิชย์ที่บินตรงระหว่างทั้งสองประเทศ 
 จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2512  การสื่อสารกันระหว่างประธานาธิบดีเคนเนดี้ของ
สหรัฐอเมริกากับประธานาธิบดีครุสเชพ ของโซเวียต ในช่วงวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา
กว่าจะสื่อสารข่าวซักเรื่องหนึ่งใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมง  คนอเมริกันมองสหภาพโซเวียตผ่าน
แว่นที่ด�ามืด เขามองว่าผู้น�าโซเวียตนั้นเป็นศัตรูที่ไร้ความปราณีขู่ที่จะฝังคนอเมริกัน รถ
ถังและอาวุธที่ตั้งเผชิญหน้าอยู่ที่ชายแดนเยอรมันจ�านวนมากมาย ท�าให้มองเห็นว่าการขู่
นั้นดูจะเป็นจริง คนโซเวียตคงจะเหมือนหุ่นยนต์ที่จิตใจมีแต่ลัทธิอุดมการณ์ ถูกกักขังอยู่
เบื้องหลังม่านเหล็กที่เต็มไปด้วยป้อมปืน รั้วลวดหนามและต�ารวจลับ
 โซเวียตก็มองอเมริกันไม่แตกต่างไปจากกันเท่าใดนัก  ดูคนอเมริกันนั้นเป็น
ศัตรูที่โหดเหี้ยมเช่นกัน มองว่าระบบและอุดมการณ์ของอเมริกันนั้น มีแต่คอร์รัปชั่น 
เปิดโอกาสให้คนไม่กี่คนร�า่รวย  ในขณะที่คนส่วนใหญ่ยากจน จากการที่ได้มีการประ
ชุมดาร์ทเมาท์  เมื่อปี 2503 นั่นเองซึ่งเดวิด ร็อกกี้เฟลเลอร์ ได้เขียนในค�าน�าหนังสือ 
“สานเสวนาที่ยั่งยืน” เช่นกันว่า “ทั้งคนอเมริกันและคนรัสเซียได้มีโอกาสที่มาร่วม
ประชุมประจ�าปี มีโอกาสที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   เป็นเหมือนกับการที่เราทั้งหลายจับ
กระจกบานใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าคนอื่นนั้นมองเราอย่างไร ซึ่งเดวิด ร็อกกี้เฟลเลอร์ได้
สรุปว่าถึงแม้เราอาจจะไม่สามารถอ้างได้ว่าการมีการประชุมสานเสวนาดาร์ทเมาท์นี้เป็น
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้สงครามเย็นนั้นสิ้นสุดลง หรือการที่ทั้งสองฝ่ายไม่หันมาใช้การเผชิญ
หน้ากันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ดังที่หลาย ๆ คนหวั่นวิตกนั้น เป็นเพราะการสานเสวนาที่มี
ประโยชน์ที่ดาร์ทเมาท์นี้ก็ตาม เดวิดเชื่อว่ามันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างใน
ความสัมพันธ์จากเดิมของระหว่างมหาอ�านาจทั้งสองอย่างมาก
 กระบวนการสานเสวนาหาทางออก จึงเป็นกระบวนการที่ต่อมาได้น�ามาใช้กัน
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือหาทางออกของปัญหาต่างๆ มากมาย  ในประเทศไทย
เราก็ได้มีความพยายามจากหลายๆ กลุ่มที่จะเผยแพร่แนวทางด้านการใช้กระบวนการ
สานเสวนา ซึ่งท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ใช้ค�าว่า สุนทรียสนทนา คือ
การมาสนทนาอย่างสุนทรียะ ซึ่งคือการไม่มาชี้หน้าด่ากัน 
 ต่อมากระบวนการสานเสวนา ได้มีการน�ามาใช้ในประเทศไทยหลายเรื่องโดย
ส�านักสันติวิธี และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ในวิกฤตความขัดแย้งการถ่ายโอน
อ�านาจ วิกฤตปัญหาภาคใต้  โดยน�าผู้น�าจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาค
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ใต้มาสานเสวนาหาทางออก น�าข้อสรุปที่ได้เสนอรัฐบาลไปปฏิบัติหลายประเด็นและผู้
มีส่วนร่วมทั้งหลายมีความเห็นตรงกันว่า ควรจะจัดกระบวนการสานเสวนาหาทางออก
เป็นประจ�าโดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ  
 ความขัดแย้งที่เห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างผู้
ที่ยังมองว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง คือเสียงข้างมาก ส่วนอีกกลุ่มมองเลยไปว่า
ประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีสิทธิ์มีเสียง แล้วต่างมาเอาแพ้เอาชนะกันก็ดี  หรือความ
ขัดแย้งจากการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงาน สร้างโรง
ไฟฟ้า สร้างเขื่อน หรือการท�าเหมืองก็ดี ควรที่จะมีเวทีของการสานเสวนาหาทางออก  
โดยไม่ใช่มายอมๆกัน หรือมาเอาแพ้เอาชนะกัน แต่รู้จักมาฟังกันอย่างตั้งใจ มาร่วมกัน
หาทางออกที่ไม่เพียงแต่ยุติธรรมทางกฎหมาย แต่ยุติธรรมทางสังคมด้วย  (Voorhees, 
2002, อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์, 2554 [เอกสารอัดส�าเนา]) 

ความหมาย
 กระบวนการสานเสวนาหาทางออก (วันชัย วัฒนศัพท์, 2552) เป็นกระ
บวนการที่ได้มีการน�ามาใช้เพื่อท�าความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ที่มีความ
เห็นหลากหลาย เพื่อช่วยให้เกิดการหันหน้ามาฟังกันอย่างตั้งใจ  (Active listening) 
กระบวนการสานเสวนาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมหาศาลจากเวทีที่มีแต่
ความขัดแย้ง เมื่อใช้กระบวนการพูดคุยกันแบบเดิม ๆ ที่มีแต่การชี้หน้า ด่ากัน เวทีที่
พยายามแต่จะมาเอาชนะกัน ในเวทีของการโต้แย้ง (Debate) ให้หันมาแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ท�าความเข้าใจกันและกัน กระบวนการสันติวิธีที่ส�าคัญมากที่ได้มีการน�ามาใช้คือ การ
สานเสวนาหาทางออก
 การสานเสวนาหาทางออก (อภิญญา ดิสสะมาน, 2554) มีความหมายโดย
กว้างคือ การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยแท้จริง โดยผ่านกระบวนการพูดคุย
แลกเปลี่ยนจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่หลากหลาย และเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างกันจากหมากหลายมุมมอง ดังนั้นการสานเสวนาหาทางออกจึงเป็นการรับฟัง
พูดคุยความคิด เรียนรู้ระหว่างกันของประชาชนโดยตรง โดยมีการเสวนาอย่างจริงจัง
จากกลุ่มย่อยแล้วน�าเสนอความคิดเห็นสู่กลุ่มใหญ่ ก่อนที่จะได้ภาพในอนาคตร่วมกัน
จากฉันทามติในทุกระดับ
 ดังนั้นการสานเสวนาหาทางออก เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน
โดยตรง ในทุกระดับ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน หลักการส�าคัญ คือ ท�าอย่างไรให้
เสียง ความต้องการหรือความคิดเห็นของประชาชนในทุกระดับได้รับการรับฟัง (To be 
heard) และหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อน�ามาปรับปรุง
และพัฒนาแนวนโยบายหรือโครงการที่ก�าลังด�าเนินการให้ทุกฝ่ายยอมรับโดยทั่วกัน   
 เวทีการสานเสวนาหาทางออกเป็นเวทีที่มีคุณค่า มากกว่ากระบวนการส�ารวจ
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ความคิดของประชาชน (Poll watch) ในประเทศแคนาดาได้น�าไปใช้ในการหาข้อสรุป
ในประเด็นยากๆ ที่มีความเห็นแตกต่าง และเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการได้บางอย่าง
เสียบางอย่าง กระบวนการนี้สามารถส�ารวจค่านิยมของประชาชนและทางเลือกที่ชอบ
มากกว่า เมื่อได้รับค�าถามที่ยากต่อการตัดสินใจ
 
ความแตกต่างระหว่างการสานเสวนาหาทางออกกับการเจรจาไกล่เกลี่ย 
และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง     
          ในกระบวนการแก้ปัญหาใดๆนั้น การเจรจาเป็นวิธีการที่นักสันติวิธีเชื่อว่าจะ
หาทางออกได้ แม้หลายๆคนจะบอกว่าเลยเวลาของการเจรจาแล้วก็ตาม การเจรจาที่มี
หลักการเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่ไม่ใช่การเจรจาแบบการเกลี้ยกล่อมแบบเดิมๆ  สังคม
ไทยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนัก ก็เลยไปพูดถึงการโต้เถียง หรือโต้วาที ซึ่งไม่ใช่เป็นเครื่องมือใน
การเจรจาหาทางออกร่วมกัน 
กฎกติกาพื้นฐานส�าหรับการสานเสวนาหาทางออก หากจะน�าไปใช้จะต้องมีกฎกติกาซึ่ง
ที่ประชุมจ�าเป็นจะต้องรับเป็นหลักการจากทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะคนกลางที่จะมาอ�านวย
การประชุมควรที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักของการสานเสวนาหาทางออก ซึ่งแตกต่างจาก
การโต้เถียง 
 ตัวอย่างของกฎกติกาพื้นฐานท่ีต้องตกลงก่อนการสานเสวนาหาทางออก
ประกอบด้วย  (วันชัย วัฒนศัพท์, 2552) 
 1. เป้าหมายของการสานเสวนาหาทางออก คือการท�าความเข้าใจและการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน (เราไม่มา “เอาชนะ” กันในการสานเสวนา)
 2.ในการสานเสวนาหาทางออก ผู้มีส่วนร่วมพูดในนามของตัวเขาเอง ไม่ได้
เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์
 3. ทุกคนในวงสานเสวนามีความส�าคัญเท่าเทียมกัน : ปล่อยวางหัวโขน 
สถานภาพ และทัศนคติที่ตายตัวไว้นอกห้อง 
 4. เปิดเผยและฟังคนอื่น แม้เมื่อเราไม่เห็นด้วย และพักการตัดสินใจไว้ก่อน 
(พยายามอย่ารีบร้อนที่จะตัดสินใจ)
  5. แสวงหาตรวจสอบสมมติฐานต่าง ๆ (โดยเฉพาะในส่วนของเราเอง)
 6. ฟังด้วยความรู้สึกร่วมในมุมมองของคนอื่น : แสดงการรับรู้ว่าเราได้ยิน โดย
เฉพาะในเรื่องที่แม้แต่ว่าเราไม่เห็นด้วย
 7. มองหาจุดร่วม
 8. แสดงออกถึงความเห็นต่างในรูปของ “ความคิดเห็น” ไม่มองว่า เป็นเรื่อง
ของ “บุคคล” หรือ “เหตุจูงใจ”
 9. แยกการสานเสวนาหาทางออก และกระบวนการตัดสินใจเป็นคนละ
กิจกรรม (การสานเสวนาควรจะมาก่อนการตัดสินใจ)
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 10. เคารพในมุมมองของทุกคน และความคิดเห็นทั้งหลายนั้น จะต้องได้รับ
การบันทึก (โดยไม่ค�านึงถึงข้ออ้างใด ๆ) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการสานเสวนากับการถกเถียง

การถกเถียง การสานเสวนา

1.เชื่อว่ามีค�าตอบที่ถูกอย่างเดียว 
     (และฉันมีค�าตอบนั้น)

1.เชื่อว่าคนอื่นก็มีบางส่วนของค�าตอบ

2.พร้อมรบ : พยายามพิสูจน์ว่าคนอื่นผิด 2.พร้อมร่วมมือ : พยายามหาความเข้าใจ
ร่วมกัน

3.เกี่ยวกับการเอาชนะกัน 3.เกี่ยวกับการพิจารณาหาสิ่งที่ร่วมกัน

4.ฟังเพื่อจะหาช่องโหว่หรือข้อบกพร่อง 4.ฟังเพื่อที่จะท�าความเข้าใจ

5.ปกป้องสมมติฐานของเรา 5.หยิบยกสมมติฐานของเราขึ้นเพื่อรับกา
รตรวจสอบและอภิปราย

6. จับผิดมุมมองของฝ่ายอื่น 6.ตรวจสอบมุมมองของทุก ๆ ฝ่าย

7.ปกป้องมุมมองเดียวจากมุมมองอื่น 7.  ยอมรับความคิดของคนอื่น เพื่อน�ามา
ปรับปรุงความคิดของตน

8.แสวงหาจุดอ่อนและข้อบกพร่องในจุด
ยืนของฝ่ายอื่น

8.แสวงหาจุดแข็งและคุณค่าในจุดยืนของ 
ฝ่ายอื่น

9.แสวงหาทางออกที่ตอบสนองจุดยืน
ของเรา

9.ค้นพบโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ 
ๆ  ที่หลากหลาย

 ในปัจจุบันก็มีความตระหนักถึงการแก้ปัญหา หรือทางออกจ�าเป็นที่ต้อง
ให้สาธารณชนหรือประชาชนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อย่างไรก็ดีกระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆ ก็ไม่ได้เป็นยาสามัญประจ�าบ้าน หรือยาสารพัดนึกที่เอา
ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างจริงจังทุกเรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตระหนักถึงความท้าทายที่ต้อง
เผชิญกับปัญหาอันยากล�าบากนี้ ความพยายามหลายๆครั้งที่จะให้สาธารณชนเข้ามามี
ส่วนร่วมก็กลับไม่ได้ประสบความส�าเร็จมากนัก  
 ที่เรามักจะเห็นและที่รัฐมักจะชอบท�า คือ การใช้การท�าประชาพิจารณ์ หรือ
การประชุมสาธารณะ ดูจะยิ่งท�าให้ประชาชนผิดหวัง  เพราะการประชุมเหล่านี้มักจะ
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มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้าน  ยิ่งท�าให้เกิดความขัดแย้ง  
ปิดโอกาสผู้ที่ด้อยโอกาส ทั้งที่อาจจะได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อน  แม้จะดูเหมือนเป็น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม แต่ผู้ที่มาผลักดันกระบวนการกลับไม่ใช่ชุมชน แต่เป็นเหมือน
กระบวนการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกเล่าให้กับชุมชนมากกว่า
 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการใช้กระบวนการที่แตกต่างออกไปแทน 
ฉากทัศน์ (Scenario) ของ “เราสู้กับเขา” (us against them) เป็นกระบวนการที่จะ
ให้ประชาชนทั้งเข้ามามีส่วนร่วมและริเริ่มการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มการสื่อสารสองทาง
ระหว่างผู้ก�าหนดนโยบายกับผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย 
 กระบวนการสานเสวนาหาทางออก  (Deliberation) หรือ การสานเสวนา
ประชาธิปไตย (Democratic Deliberation หรือ Deliberative Democracy) หรือ
ประชาธิปไตยแห่งการสานเสวนาหาทางออก หากจะนิยามกระบวนการนี้ คือการมา
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งผลกระทบของทางเลือกต่างๆ จากการกระท�าและมุมมองของ
คนอื่น นอกจากการมาพิจารณาอย่างละเอียดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆแล้ว  การสาน
เสวนาหาทางออกยังมีรายละเอียดของหลักการอีกหลายๆอย่าง
 หนึ่ง “ข้อมูลข่าวสาร” เมื่อข้อมูลมีความแม่นย�า และถูกต้องเหมาะสม การ
สานเสวนาหาทางออกก็ยิ่งเป็นไปได้มาก   
 สอง แนวทางเลือกหากมีมากกว่าสองขึ้นไปก็จะป้องกันการแบ่งแยกขั้วว่าเอา
อย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นถ้ามีเพียงสองอย่างจะท�าให้เกิดมุมมองสองขั้ว ทางเลือกที่สามจะ
ช่วยให้มีการใช้เกณฑ์ประเมินร่วมกันอย่างกว้างขวางเพื่อพิจารณาทางออกและบรรลุ
การตัดสินใจ  ช่วยท�าให้เกิดการฟังคนอื่นมากขึ้น  แม้จะมีความเห็นแตกต่างกันมาก
ก็ตาม  
 สาม การสานเสวนาหาทางออกต้องการให้ผู้มีส่วนร่วมได้ใช้เกณฑ์การประเมิน
ในทุกๆ ทางเลือกที่มีการเสนอ เพื่อประเมินว่าแต่ละแบบมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากน้อยต่างกันอย่างไร  และมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรระหว่างแต่ละชนิดของทางออก
 การสานเสวนาหาทางออกช่วยให้สาธารณชนสามารถ “คิด”  “พูด” และ 
“กระท�า” ร่วมกันในจุดสนใจร่วมกันของเขา และยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิถี
ทางปกติที่คนเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันในประเด็นสาธารณะ บทบาทของสาธารณชนที่จะ
ต้องมาเผชิญหน้ากันในการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ มนุษยสัมพันธ์เป็น
หัวใจส�าคัญในประเด็นนโยบายสาธารณะ  
 ในกระบวนการสานเสวนาหาทางออก  เมื่อผู้มามีส่วนร่วมไม่แบ่งแยกขั้ว แต่
ช่วยกันพิจารณาหาทางออกร่วมกันในประเด็นที่โต้แย้งกัน จะสามารถค้นพบว่าควรจะมี
การแลกเปลี่ยนอะไร ทั้งๆที่เขาไม่เห็นด้วยในทางออกนั้นๆ 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างการโต้แย้ง(Debate)  การสานเสวนา (Dialogue)
 และ การสานเสวนาหาทางออก (Deliberation)

การโต้แย้ง 
Debate

การสานเสวนา 
Dialogue

การสานเสวนาหา
ทางออก Deliberation

การเอาชนะกัน
Compete

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Exchange

การเปรียบเทียบ 
Weigh

การถกเถียง 
Argue

การอภิปราย
Discuss

การเลือก
Choose

การสนับสนุนความเห็น
Promote opinion

การสร้างความสัมพันธ์
Build relationships

การหาทางเลือก
Make choices

การหาเสียงข้างมาก
Seek majority

การสร้างความ
เข้าใจUnderstand

การแสวงหาส่วนที่คาบ
เกี่ยว Seek overlap

การชักจูง
Persuade

การแสวงหาความเข้าใจ
Seek understanding

การแสวงหาความเห็นร่วม
Seek common ground

การเจาะลึก
Dig in

การสื่อเข้าหากัน
Reach across

วางกรอบเพื่อก�าหนดทาง
เลือกFramed to make 

choices

โครงสร้างรัดกุม 
Tight structure

โดรงสร้างหลวมๆ
Loose  structure 

โครงสร้างยืดหยุ่น
Flexible structure

แสดงออก 
Express

ฟังกัน
Listen

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Learn

ปกติรวดเร็ว
Usually fast

ปกติใช้เวลา
Usually slow

ปกติใช้เวลา
Usually slow

ชัดเจน
Clarifies

ชัดเจน
Clarifies

ชัดเจน
Clarifies

แพ้-ชนะ
Win/lose

ไม่มีการตัดสินใจ
No decision

หาความเห็นร่วม
Common ground
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กฎกติกาพื้นฐานส�าหรับการสานเสวนาหาทางออก 
 ในการสานเสวนาหาทางออกโดยทั่วไป ควรจะมีกติกา  อาจจะเป็นกติกาทาง
สังคมที่เราไม่ต้องประกาศหรือตกลงกัน แต่ในการสนทนาเมื่อมาเจรจาไกล่เกลี่ยกัน 
อาจจะต้องให้มีการรับรู้และเห็นชอบในกฎกติกานี้ซึ่งประกอบด้วย (วันชัย วัฒนศัพท์, 
2552) 
 1. “เป้าหมาย”   เป้าหมายของการสานเสวนาหาทางออก เพื่อท�าความเข้าใจ
และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ไม่ได้มาเอาแพ้เอาชนะกัน  ฉะนั้นในเวทีแห่งการสานเสวนาหา
ทางออก จะไม่ยึดติดแต่ความเห็นตัวเองว่าฉันถูก เธอผิด
 2. “พูดในนามของตัวเอง” กรณีผู้เข้ามาร่วมสานเสวนาหาทางออก เป็นผู้เสีย
หายหรือผู้ได้รับผลกระทบก็พูดในประเด็นของตัวเราเท่านั้น  แต่ถ้ามาพูดในนามของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ให้พูดอยู่ในประเด็นของกลุ่มของเราเองเท่านั้น ไม่ไปพูดแทนกลุ่มผล
ประโยชน์อื่น  เพราะอาจจะไม่ตรงประเด็นหรือข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนได้
 3.  “มีความเท่าเทียมกัน”  ทุก ๆ คนในวงสานเสวนาหาทางออกมีความเท่า
เทียมกัน ให้ปล่อยวางหัวโขน ปล่อยวางสถานภาพ และทัศนคติที่ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่
ได้ไว้นอกห้องเจรจา
 4.  “เปิดเผย  ฟัง  อย่าด่วนตัดสิน”  ในการสานเสวนาหาทางออกกันให้เปิด
เผยข้อมูลของประเด็นการเจรจาที่มีทั้งหมด  คู่สานเสวนาหาทางออก ควรจะมีความรู้ใน
ข้อมูลเท่าเทียมกัน  ต้องหัดฟังให้เป็นคือ ฟังทั้งในเรื่องที่ตัวเองเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  
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ทั้งเรื่องที่อยากฟังและไม่อยากฟัง แล้วอย่าเพิ่งด่วนตัดสิน  หรือตัดสินใจในข้อมูลหรือ
เนื้อหาที่เพิ่งได้รับ  โดยยังไม่ได้เกิดกระบวนการสื่อสารของรายละเอียดต่าง ๆ ที่อยู่เบื้อง
หลังจุดยืน หรือยังไม่ได้มีการหาทางเลือกของทางออกอย่างพอเพียง
 5.  “แสวงหาสมมติฐานต่าง ๆ”  ไม่ใช่เฉพาะสมมติฐานของเราเท่านั้นที่เรา
เชื่อและยึดถือ ให้ฟังดูสมมติฐานอื่น ๆ ที่คนอื่นอาจจะมีความคิดเห็นต่างจากเรา  ยิ่งได้
สมมติฐานที่หลากหลาย  เราอาจจะพบว่ามีสมมติฐานอื่นที่ดีกว่าของเราก็เป็นได้
 6.  “ฟังด้วยความรู้สึกร่วม” หลักการฟังข้อหนึ่งคือ “ฟังด้วยจิตว่าง” หมาย
ถึง ในขณะที่เราฟังอย่าเพิ่งตัดสินข้อมูลคนที่เขาพูดออกมาโดยใช้สมมติฐานของเรา ให้
ฟังเหตุฟังผลและฟังด้วยความ    รู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขาหรือถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะรู้สึก
อย่างไร การมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขา ก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราไปเป็นเขา โดยเอา
ตัวเราที่มีแนวคิดของเราสมมติฐานของเราอย่างนั้น เราเอาตัวตนของเราติดไปด้วยเราก็
อาจจะคิดอย่างของเรา เราไม่ท�าอย่างที่เขาท�าหรือไม่คิดอย่างที่เขาคิดหรอก แต่เราเป็น
เขาที่ต้องการให้คิดในที่นี้ให้ใช้หลักในความหมายว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับ
เขา เราจะรู้สึกอย่างไร ความรู้สึกร่วมนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเห็นด้วยในความคิดของ
เขา เราอาจจะเห็นต่าง แต่เราเข้าใจในสถานการณ์ของเขา และเราก็แสดงความรับรู้ว่า
เราก�าลังฟัง หรือเราได้ยินความรู้สึกเจ็บปวด เข้าใจในความรู้สึกโกรธไม่พอใจต่างๆ ถึง
แม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องนั้นๆ
 ถึงตอนนี้มีค�าภาษาอังกฤษสองค�าที่น่าจะต้องท�าความเข้าใจ คือ ค�าว่า Affir-
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mative หรือการ      รับรองเห็นด้วย และ Acknowledgement หรือการรับรู้ ซึ่ง
มีความหมายต่างกัน เราสามารถรับรู้ได้เสมอและความจริงก็เพียงพอแล้วในหลายกรณี 
คนที่มีความคิดเห็นค่านิยมต่างกันเรื่องการท�าแท้ง แต่สามารถรับรู้ซึ่งกันและกันได้ว่าฉัน
เข้าใจแล้วว่าท�าไมเธอจึงเชื่อเช่นนั้น โดยไม่จ�าเป็นต้องรับรองเห็นด้วย
 7.  “มองหาจุดร่วม”  การสนทนาจะด�าเนินไปอย่างราบรื่น  ถ้าเราเริ่มที่จุด
ที่เราเห็นร่วม แม้จุดที่มองเห็นร่วมนั้นจะเป็นจุดเล็กนิดเดียว หรือเปอร์เซ็นต์น้อยมาก  
นักการทูต ทั้งหลายจะได้รับการสอนให้มองจุดร่วมและขยายผลจากจุดร่วมนั้น  ต่าง
จากนักหาเรื่องมักจะมองจากจุดเล็ก ๆ ที่ขัดแย้งหรือเห็นต่างและขยายผลออกไปให้
ใหญ่โตเป็นความขัดแย้ง  ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่มีกระบวนการแย่งชิงประชาชนระหว่างคน
ที่หนีเข้าป่าเพราะต่างอุดมการณ์กับคนในเมือง มีค�าพูดที่แนะน�าให้ท�าคือ “แสวงจุดร่วม  
สงวนจุดต่าง”
 8. แสดงออกถึงความต่าง “ในความคิดเห็น” ไม่ใช่เรื่องของ “บุคคล” หรือ 
“เหตุจูงใจ”  ตรงนี้มีความส�าคัญ เพราะเมื่อเรามีความคิดเห็นต่างจากคนอื่น  เราก็เริ่ม
มองความต่างของเขาและมองความต่างนั้นในจุดด้อยหรือจุดเสียของเขา  ซึ่งทุกคนมีจุด
ด้อยจุดเสีย สุดท้ายด้วยการแสดงออกว่าไม่ใช่ต่างทางความเห็นเท่านั้นกลายเป็นเรื่อง
ของบุคคล  บุคลิกภาพ  กลายเป็นเรื่องของ “พวกเขา” “พวกมัน” ไม่ใช่ “พวกเรา”  
จะเห็นว่าการยกพวกตีกันของเด็กนักเรียนก็มักจะเริ่มจากความคิดเห็น หรือมุมมองที่
ต่างกัน  กลายเป็นเขม่นกัน กลายเป็นเรื่องของบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลจนกลายเป็นเหตุยก
พวกตีกัน  ฉะนั้นต้องจ�ากัดการพูดคุยหรือการแสดงออกให้อยู่ในเรื่องของ “ความต่างใน
ความคิดเห็น”
 9.  แยกกระบวนการตัดสินใจออกไปจากการสานเสวนาหาทางออก ในวงการ
พูดคุยกันทั่วไป เรามักจะไม่ค่อยแยกการตัดสินใจออกไปก่อน เรามักจะพูดไปตัดสินไป 
ซึ่งบางครั้งยังไม่ทันฟังได้จบ เราก็มักจะตัดสิน บางทียังไม่ทันพูดออกมา เราก็รู้แล้วว่า
เขาจะพูดว่าอะไร พอเราตัดสินไปก่อนแล้ว แทนที่จะได้ข้อมูลดี ๆ ที่ถูกต้อง เราก็หมด
โอกาสเหล่า การตัดสินใจของเราจึงไม่รอบคอบ  ฉะนั้นในระหว่างการสนทนาโดยเฉพาะ
เรื่องที่ส�าคัญจึงควรที่จะด�าเนินการตามขั้นตอนของการเจรจา  คือสนทนาซักถามจนได้
ความกระจ่างแล้วพิจารณาหาทางเลือกต่าง ๆ แล้วจึงสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจร่วมกัน
 10.  เคารพมุมมองของทุกคน  มุมมองหรือความเห็นของทุกคนต้องได้รับการ
บันทึก  การบันทึกมุมมองหรือความเห็นของทุกคนลงไปแสดงการรับรู้  หรือการได้ยิน
ในประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ  มุมมองนั้นจะถูกจะผิดอย่าเพิ่งตัดสินใจ และบางครั้งตัดสิน
ไม่ได้ เนื่องจากมุมมองเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่มซึ่งอาจจะไม่มีถูก มีผิดก็ได้
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2.5  รูปแบบของเวทีสานเสวนาหาทางออก มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง:
ตัดสินใจที่จะเข้าร่วม

จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ต้องการเปลี่ยนพลวัตความสัมพันธ์ เพื่อสร้างอนาคตที่จะ
ท�าให้คนที่ขัดแย้งกัน ท�างานด้วยกันได้ ในพื้นฐานของสิ่ง
แวดล้อมที่ร่วมกันก�าหนด ขั้นตอนนี้สิ้นสุดเมื่อกลุ่มย่อยที่เป็น
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ  ที่เกิดข้อขัดแย้งเห็นชอบที่จะพูดกันถึงเหตุ
ของความตึงเครียด และพร้อมที่จะหาทางเยียวยาระหว่างกัน

ขั้นตอนที่สอง: 
สร้างทิศทางการ
ด�าเนินการต่อไปและ
ระบุถึงปัญหาและ
ความสัมพันธ์

คู่กรณีนั่งด้วยกันเป็นครั้งแรก  เพื่อจะพูดถึงความสัมพันธ์ 
และเหตุของความตึงเครียด โดยแต่ละฝ่ายพูดถึงเรื่องราว
ของเขา และความขัดแย้งได้ก่อให้เกิดอะไรกับเขา  เพื่อที่จะ
ก�าหนดทิศทางและประเด็นปัญหา ขั้นตอนนี้สิ้นสุดลง เมื่อ
กลุ่มรู้สึกว่าพร้อมที่จะเข้าไปสู่การสานเสวนาหาทางออกใน
ปัญหาเฉพาะที่เขาได้ก�าหนดไว้แล้ว

ขั้นตอนที่สาม:  
เจาะลึกถึงประเด็น
ปัญหาและความ
สัมพันธ์ เพื่อเลือก
ทิศทางเดิน

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ�านวยกระบวนการกลุ่ม จะต้องเน้นถึง
ลักษณะความจ�าเป็นของกระบวนการสานเสวนาหาทางออก 
นอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่ก�าลังพูดคุยกัน ในขั้นที่สามนี้กลุ่มจะ
ท�างาน 5 ประการ คือ
1. ร่วมกันก�าหนดนิยามของปัญหา
2.ผู้ร่วมสานเสวนาหาทางออก จะเจาะลึกถึงปัญหา น�าขึ้นมา
พูดถึงความสัมพันธ์ และสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงในประเด็น
ที่ก�าหนดไว้แล้ว
3.ผู้ร่วมสานเสวนาหาทางออก พิจารณาถึงทิศทางที่จะเป็น
ไปได้เพื่อแก้ปัญหา แต่ยังไม่ลงรายละเอียด  เพียงแต่ตีกรอบ
ทางเลือกต่าง ๆ
4.ชั่งน�า้หนักดูทางเลือกต่าง ๆ เพื่อจะดูทิศทางของทางเลือก
ที่กลุ่มเห็นว่าจะ น�าทางชุมชนให้เดินต่อไป
5.เมื่อกลุ่มชั่งน�้าหนักดูแล้ว และเห็นว่ามีแนวโน้ม จะไปใน
ทิศทางหนึ่งด้วยกัน ให้ผู้อ�านวยการกลุ่มถามว่า “พวกเขารู้สึก
ว่าการเดินหน้าไปในทิศทางนี้กับการไม่ท�าอะไรเลย อย่างไหน
จะสูญเสียหรือเสียค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน”
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ที่มา : วันชัย วัฒนศัพท์, 2552

ขั้นตอนที่สี่: 
การสร้างฉากทัศน์ 
(Scenario) จาก
ประสบการณ์ในการ
เปลี่ยนความสัมพันธ์

ผู้ร่วมสานเสวนาหาทางออก จะช่วยกันพิจารณาถึงทิศทางซึ่ง
เขาต้องการจะก้าวเดินไปร่วมกัน แล้วให้ร่วมกันพิจารณาถึง
งานต่อไปนี้
1.เขียนรายการถึงอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งเรื่องของคนและแนว
ปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นในการเดินไปทิศทางนั้น
2.เขียนรายการ ขั้นตอนที่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือขจัดอุปสรรค
3.ระบุถึงบุคคลที่อาจจะมาช่วยท�าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
4.ร่างขั้นตอนในฉากทัศน์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน จากขั้นที่หนึ่ง
ต่อเนื่องจนถึงขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ห้า: 
ร่วมกันท�างาน
เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ผู้เข้าร่วมสานเสวนาหาทางออก ปรึกษาหารือ เพื่อที่จะดูว่า 
จะท�าอย่างไรได้ เพื่อให้ฉากทัศน์นั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยอาจเริ่มจากการประเมินถึงสถานการณ์ในด้าน
การเมือง และความสามารถที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
อาจจะต้องมีขั้นตอนของการเตรียมการเพิ่มเข้าไปในฉาก
ทัศน์
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