
 
 

เอกสารแนะน าโครงการ 
โครงการจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้อย่างมส่ีวนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มแม่น า้โขง  
(Community Management of Wetlands in Thailand and the Mekong River Basin) 

 
บทน า 
 

โครงการจัดการพื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มแม่น ้ าโขง             
(Community Management of Wetlands in Thailand and the Mekong River Basin) เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหวา่ง องคก์ารกองทุนสัตวป่์าโลกสากล ประเทศเดนมาร์ก (WWF, Denmark )  และ องคก์าร
กองทุนสัตว์ป่าโลก ภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง ส านักงานประเทศไทย (WWF Greater Mekong Thailand 
Country Programme) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ จาก องค์การความ
ช่วยเหลือดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาแห่งประเทศเดนมาร์ก (DANIDA)  
 
วตัถุประสงค์ด้านการพฒันา 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนมีศกัยภาพและความสามารถส าหรับการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ าใน
ประเทศไทย และลุ่มแม่น ้าโขง อยา่งชาญฉลาดและย ัง่ยนื   
 

วตัถุประสงคเ์ร่งด่วน 
1. สนับสนุนการจดัตั้งองค์กรชุมชนในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ าทั้ง 4 แห่ง ในพื้นท่ีภาคเหนือ

และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
2. สนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย หน่วยงานราชการ องคก์รประชาชน 

องคก์รพฒันาภาคเอกชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ  เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
พื้นท่ีชุมน ้า ตลอดจนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง เช่น ลาว กมัพูชา  เป็นตน้ หนั
มาสนใจเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชน และน าไปสู่การก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า ต่อไป   

 
 
 
 



พืน้ทีด่ าเนินงานโครงการ 
 โครงการฯ มีพื้นท่ีด าเนินงาน ใน 3 จงัหวดั ประกอบไปดว้ย จงัหวดัน่าน จงัหวดัเลย และ
จงัหวดัหนองคาย โดยแบ่งพื้นท่ีการด าเนินงานโครงการฯ ออกเป็น 4 ประเภท คือ  
 ประเภทท่ี 1 ตวัแทนของพื้นท่ีชุ่มน ้า ประเภทพื้นท่ีตน้น ้า (Watershed) พื้นท่ีด าเนินงาน
โครงการฯ บริเวณพื้นท่ีลุ่มแม่น ้าน่าน จงัหวดัน่าน 
 ประเภทท่ี 2 เป็นตวัแทนของพื้นท่ีชุ่มน ้า ประเภทพื้นท่ีราบลุ่มน ้าท่วมถึง (Lower Flood Plain) 
พื้นท่ีด าเนินงานโครงการฯ บริเวณพื้นท่ีลุ่มแม่น ้าเลย จงัหวดัเลย 
 ประเภทท่ี 3 และ 4 เป็นตวัแทนของพื้นท่ีชุ่มน ้า ประเภทพื้นท่ีลุ่มช้ืนแฉะ (Marsh) มีพื้นท่ี
ด าเนินงานโครงการฯ 2 พื้นท่ีดว้ยกนัคือ พื้นท่ีบริเวณกุดทิง อ าเภอบึงกาฬ และพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงโขงหลง  
(พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ หรือ Ramsar Site)  อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง 
จงัหวดัหนองคาย  
  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 เร่ิมด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 รวม
ระยะเวลา 3 ปี 
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่องคก์รชุมชนระดบัหมู่บา้น  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนต าบล ภาคเอกชน ส่วนราชการระดบัอ าเภอ ตลอดจนส่วนราชการระดบั
จงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั 
และคณะท างานระดบัอ าเภอพื้นท่ีปฏิบติัการ  เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารและด าเนินโครงการฯ ใน 3 
จงัหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ 
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โครงสร้าง โครงการฯในประเทศไทย          

   

    องคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากล 
ประจ าประเทศไทย 
 ผูจ้ดัการโครงการ 
 ผูเ้ช่ียงชาญดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
 การสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการ

ติดต่อส่ือสาร 

  คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ( PSC)   

  

          

          

   เจา้หนา้ท่ีโครงการ 

 หวัหนา้โครงการ 

 เจา้หนา้ท่ีบริหารส านกังานและการเงิน 
 เจา้หนา้ท่ีประสานงานชุมชน ( 4 คน ) 

   

  

         หน่วยงานราชการ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการพ้ืนท่ีชุ่ม
น ้าระดบัชาติ 

 คณะกรรมการระดบั
จงัหวดั 

 คณะท างานระดบัพ้ืนท่ี 

 ส่ือ ต่างๆ  

        

   ผูร่้วมงานใน 4 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 
 มูลนิธิเลย 
 มูลนิธิฮกัเมืองน่าน 

 ชุมชนทอ้งถ่ิน 

 คณะกรรมการหมู่บา้น 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

 

 

        

          

      สายการรายงาน 
      สายการประสานงาน 

       

 



กรอบการด าเนินงานโครงการจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในประเทศไทยและลุ่มน า้โขง     
   

                                               สืบเน่ืองจาก  ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าระดบัชาติและหน่วยงานประสานงานกลางของ
อนุสัญญาแรมซาร์ ไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าระดบัชาติและท่ี
ประชุมไดก้ าหนดวสิัยทศัน์และวตัถุประสงคต์ลอดจน เป้าหมายระดบัชาติ ดงัน้ี  
วสัิยทัศน์ในการจัดการพืน้ที่ชุ่มน า้ระดับชาติ   เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งย ัง่ยนื และนโยบาย
วตัถุประสงค ์ใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งย ัง่ยนื  
 วตัถุประสงค์  เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการและอนุรักษ ์เพื่อหยดุย ั้งการคุกคามและฟ้ืนฟู
พื้นท่ีชุ่มน ้าของประเทศ    
เป้าหมายระดับชาติ  ( พ.ศ. 2546 – 2550 ) ก าหนดเป้าหมายระดบัชาติไว ้รวม 7 ขอ้ ดงัน้ี  

1. ส ารวจศึกษาวจิยัดา้นการจดัการและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญั
ล าดบัสูง ไดแ้ก่ พื้นท่ีชุ่มน ้าโลก และระดบัชาติ อยา่งนอ้ย 20 แห่ง ภายใน 5 ปี 

2. จดัท าแผนการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื อยา่งนอ้ย 20 แห่ง ภายใน 5 ปี 
3. เสนอพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าโลก ( Ramsar Site ) อยา่งนอ้ย 

20 แห่ง ภายใน 5 ปี 
4. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุ่มน ้าของประเทศไทยไดอ้ยา่งนอ้ย ร้อยละ 35 ของพื้นท่ีชุ่มน ้าของ

ประเทศ ภายใน 5 ปี ( 7 แสนไร่ ) 
5.  สร้างเสริมความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รชุมชน และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์

และใชแ้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื ไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของชุมชนและองคก์รของประเทศ ภายใน 
5 ปี 

6. สร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้าใหเ้ป็นเอกภาพทั้งประเทศ  
ภายใน 5 ปี 

7. ติดตามความกา้วหนา้และประเมินผลการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ า  
         ประกอบด้วยมาตราการ หลกั 7 ประการ   คือ   

1. สร้างจิตส านึกใหต้ระหนกัในความส าคญัและคุณค่าของพื้นท่ีชุ่มน ้า 
2. การจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า และการประสานความร่วมมือในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้า 
3. เสริมสร้างสมรรถนะ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การศึกษาวจิยั เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า 
5. ก าหนดเง่ือนไขในการใชป้ระโยชน์ และสิทธิในการถือครองท่ีดินในพื้นท่ีชุ่มน ้า 

 
 



 
6. ส่งเสริมการใชม้าตราการทางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า 
7. ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าของประเทศ   

 

แนวทางการด าเนินโครงการ 

 

 
 เป้าหมาย ระดบัชาต ิ การบริหาร 

คณะกรรมการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ า 
ระดบัชาติ 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
 

     การจดัการพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า  
1. ส ารวจ ศึกษาวจิยั 
2. ท าแผนการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ 
3. เสนอข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าโลก 
4. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 
5. สร้างเสริมความเขม้แขง็แก่องคก์ร และอบต. 

6. เสริมสร้างเครือข่ายดา้นการอนุรักษ ์
7. ติดตาม ประเมินผล   

 แนวทางการด าเนินงานระดบัจงัหวดั 
1. สนับสนุนการศึกษาวจิยั รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  และจดัท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน  
2. จดัท าแผนที ่แบ่งเขตการจดัการ พื้นทีอ่นุรักษ์ และพืน้ทีเ่พ่ือการใช้ประโยชน์ 
    อย่างยัง่ยืน  พร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนออกกฎระเบียบควบคุมการใช้ประโยชน์ 
3. เตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอขึน้ทะเบยีนพื้นทีชุ่่มน า้โลก และประชาสัมพนัธ์สร้างจติส านกึ  
    ความตระหนัก ถึงคุณค่าความส าคญัของพื้นทีชุ่่มน า้ และสนบัสนุนการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
4.สนับสนุนกจิกรรมด้านการจดัการและการอนุรักษ์แก่ชุมชนและผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ เสริมสร้างความรู้ 
    ความสามารถแก่ เจ้าหน้าทีข่องรัฐ  ภาคเอกชน และชุมชนเพ่ือการจดัการและอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้ 
6. ก าหนดเง่ือนไขในการใช้ประโยชน์ และสิทธิการถือครองทีด่นิในพื้นทีชุ่่มน า้ โดยองค์กรชุมชน 
7. เสริมสร้างเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลีย่น บทเรียน  
8. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 
.  

คณะท างานระดบั 
พื้นท่ีปฏิบติัการ 

( ก าลงัด าเนินการแต่งตั้ง ) 

คณะกรรมการจัดการ 
พ้ืนทีชุ่่มน ้าระดับจังหวดั 

 



                  

ระดบัท้องถิน่ ( ฝ่ายปฏิบัตกิาร )  

3. จดัท าแผนท่ีแนวเขตการจดัการ
พื้นท่ีชุ่มน ้า และขอ้ตกลง 
กฎระเบียบ การอนุรักษแ์ละการ
ใชป้ระโยชน์ร่วมกบัชุมชน  

2. ให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์สร้าง
จิตส านึกเสริมความเขม้แขง็แก่
ชุมชนดา้นการจดัการทรัพยากร
(ศึกษาดูงาน)  

1. วิจยัและจดัท าฐานขอ้มูล 
ชีววิทยา  ทรัพยากร 
เศรษฐกิจ สังคม และ
การใชป้ระโยชน์จาก
พื้นท่ีชุ่มน ้า  

ระดบัจังหวดั ( ฝ่ายอ านวยการ )  

3. เสนอแนะรับรองการแบ่งเขต
การจดัการและการใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้า 
กฎระเบียบและขอ้ตกลงของ
ชุมชน 

2. เสริมสร้างความร่วมมือและ
พฒันาศกัยภาพ เจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง( อบรม, ศึกษาดูงาน)  

1. จดัตั้งคณะกรรมการจดัการ
พื้นท่ีชุ่มน ้าระดบัจงัหวดั 

5. ใหข้อ้เสนอแนะการด าเนิน
กิจกรรมและติดตามผล 

4. สนบัสนุนขอ้มูล การวิจยั  ให้
ค  าปรึกษา การด าเนินงาน 

ผลที่จะได้รับ 

ร่างนโยบายการจัดการพืน้ที่ชุ่มน า้ระดบัชาติ 

คณะกรรมการพืน้ทีชุ่่มน า้ระดบัชาต ิ
คณะกรรมการบริหารโครงการ 

 องคก์รชุมชนมีความเขม้แขง็  เขตการจดัการชดัเจน  
และมีกฎระเบียบควบคุมการใชป้ระโยชน์  

การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟโูดยชุมชน  
ส่งผลใหท้รัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

และมีหน่วยงานราชการเป็นท่ีปรึกษาแก่ชุมชน  
 

- ฐานข้อมูลพื้นท่ี  บทเรียน และ ผลลพัท์จากการ
ด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน   

-  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ขยายผล 

-แผนท่ีเขตการจัดการ และกฎระเบยีบป้องกนั
ควบคุมโดยชุมชน 

- เครือข่ายการจัดการพื้นท่ีชุ่มน า้ 
 

สรุป กรอบแนวคดิของโครงการ 

4. สนบัสนุนกิจกรรมชุมชน
ส าหรับการอนุรักษ ์และ 
การจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า 



   
 ผลทีจ่ะได้รับ  และกจิกรรมหลกั  
   ผลทีจ่ะได้รับ 1  ในพืน้ทีชุ่่มน า้เป้าหมาย 

1.1 ปฐมนิเทศโครงการให้กบัผู้มีส่วนเกีย่วข้องในท้องถิ่น เกีย่วกบัการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของ
โครงการ และการจัดการพืน้ทีชุ่่มน า้  

          ประกอบด้วย 6 กจิกรรมหลกั 
1.1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและแผนท่ีต่างๆโดยประสานงานกับผูมี้ส่วนเก่ียวข้องใน

ทอ้งถ่ิน และรวบรวมกฎระเบียบเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนในพื้นท่ีทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

1.1.2 จดัเตรียมคู่มือฝึกอบรมส าหรับปฏิบัติการวางแผนและจัดการพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้กับ
เจา้หนา้ท่ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1.3 จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัเจา้หนา้ท่ี ตวัแทนขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

1.1.4 ปฐมนิเทศให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป้าหมายโดยจดัการประชุม
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการให้กบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีชุ่มน ้าเป้าหมายทั้ง 4 แห่ง 

1.1.5 จดัการศึกษาดูงานจ านวน 12 คร้ัง ในพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป้าหมาย 3 แห่งเก่ียวกบัป่าชุมชน 
และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

1.2 การส ารวจวิจัยด้านชีววิทยา (ปลา พืชน ้า และนกน ้า)  เศรษฐกิจ และสังคมในการจัดการ
พืน้ทีชุ่่มน า้อย่างมีส่วนร่วม  
   ประกอบด้วย 5 กจิกรรมหลกั 
1.2.1     จดัใหมี้การส ารวจวจิยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม อยา่งมีส่วนร่วมในหมู่บา้นเป้าหมาย 
1.2.2     จดัใหมี้การส ารวจวจิยัดา้นประมงอยา่งมีส่วนร่วม  
1.2.3     จดัใหมี้การส ารวจวจิยัดา้นพืชน ้าอยา่งมีส่วนร่วม 
1.2.4  จดัใหมี้การส ารวจวจิยัและติดตามผลเร่ืองยาฆ่าแมลง/ปุ๋ยอยา่งมีส่วนร่วม  
1.2.5 จดัใหมี้การส ารวจวจิยันกน ้าอยา่งมีส่วนร่วม 

1.3 ชุมชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการช้ีแจงและเกิดความเข้าใจในประเด็น
หลกัๆ เกีย่วกบัการส ารวจวจัิยในพืน้ทีชุ่่มน า้  

          ประกอบด้วย 1 กจิกรรม หลกั 
1.3.1 จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการวิเคราะห์การส ารวจวิจยัขอ้มูลดา้นชีววิทยา 

รวมถึงขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 



  

 
1.4 พื้นที่ชุ่มน ้าเป้าหมายทั้ง 4 แห่งมีแผนที่ และขอบเขตชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก

พืน้ทีชุ่่มน า้   
          ประกอบด้วย 11 กจิกรรมหลกั  

1.4.1 ส ารวจพื้นท่ีชุ่มน ้าชุมชนและป่าชุมชนท่ีสัมพนัธ์กบัขอบเขตของหมู่บา้น 
1.4.2 จดัใหมี้การท าขอ้ตกลงในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าชุมชน และป่าชุมชน 
1.4.3 จดัใหมี้การท าแผนท่ีของพื้นท่ีชุ่มน ้าและแผนท่ีหมู่บา้น 
1.4.4 จดัให้มีการส ารวจหมู่บา้นและจดัท าหลกัเขตพื้นท่ีชุ่มน ้ า รวมถึงลกัษณะภูมิประเทศ

ต่างๆ เพื่อก าหนดจุดอา้งอิงของหมู่บา้น 
1.4.5  จดัให้มีการก าหนดเขตพื้นท่ีชุ่มน ้าของหมู่บา้น (และเขตเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นท่ี

น ้าท่วมถึง) 
1.4.6  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการถือครองท่ีดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการอา้ง

สิทธิครอบครองท่ีดินในบริเวณน ้าท่วมถึง 
1.4.7  จดัให้มีการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดและ

จ าแนกเขตพื้นท่ีชุ่มน ้าและเกษตรกรรม 
1.4.8  จดัให้มีการตรวจสอบการถือครองท่ีดิน ทบทวนการอา้งสิทธ์ิและแบ่งเขตพื้นท่ีชุ่ม

น ้าร่วมกบัชุมชน 
1.4.9 จดัให้มีการใชแ้ผนท่ีแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้ าอภิปรายร่วมกบัชุมชน

ในการจดัการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้าก่อนท าการจดัสรรแบ่งเขต 
1.4.10 ท าการส ารวจรังวดัพื้นท่ีชุ่มน ้า (และพื้นท่ีเกษตรกรรมน ้าท่วมถึง) 
1.4.11   สนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมตามท่ีชุมชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดริ้เร่ิมเก่ียวกบั

การจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึก  
1.5 จัดท าข้อตกลงเกีย่วกบัพืน้ทีชุ่่มน า้และการถ่ายโอนสิทธ์ิให้กบัชุมชน 
         ประกอบด้วย 1  กจิกรรมหลกั 

1.5.1 จดัเตรียมขอ้ตกลงและการถ่ายโอนสิทธ์ิเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้าใหก้บัชุมชน 
1.6 มีระบบการติดตามและประเมินผลโดยชุมชนบนความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กร

พฒันาภาคเอกชน   
          ประกอบด้วย 2 กจิกรรมหลกั 

1.6.1 จดัตั้งระบบการติดตามและประเมินผลการแบ่งเขตและการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่ม
น ้ าโดยตวัแทนท่ีไดรั้บคดัเลือกจากคณะกรรมการพื้นท่ีชุ่มน ้ าระดบัจงัหวดัท าการ
เยีย่มชมพื้นท่ีและสัมภาษณ์ชุมชน 



  

1.6.2 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัในระดบัทอ้งถ่ินเขา้ร่วมติดตามประเมินผลกิจกรรมท่ีริเร่ิมโดย
ชุมชน 

1.7 คณะกรรมการจัดการพื้นที่ ชุ่มน ้ าระดับจังหวัด ได้ รับการจัดตั้ งในพื้นที่  3 จังหวัด  
ประกอบด้วย 1 กจิกรรมหลกั 

1.7.1 สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้เกิดการจดัตั้งคณะกรรมการพื้นท่ีชุ่มน ้ าระดบั
จงัหวดั และประสานงานใหเ้กิดการประชุมอยา่งเป็นทางการ  

ผลทีค่าดจะได้รับ ที ่2  ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกัในประเทศไทยและพืน้ทีลุ่่มแม่น า้โขง 
2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการพื้นที่ชุ่มน ้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียหลกัในประเทศไทยและลุ่มแม่น า้โขง    
       ประกอบด้วย 4  กจิกรรม หลกั 

2.1.1 จดัการศึกษาดูงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าใหก้บัองคก์รพฒันาเอกชน 3 คร้ัง  
2.1.2 จดัการศึกษาดูงานเก่ียวกบัป่าชุมชนใหก้บัองคก์รพฒันาเอกชน 4 คร้ัง  
2.1.3 จดัให้มีการศึกษาดูงาน 3 คร้ัง ส าหรับเจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ ในประเทศ

ไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ เพื่อประชาสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า 

2.1.4 จดัให้มีการศึกษาดูงาน 3 คร้ัง ส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ จาก กลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคแม่น ้ าโขง (กมัพูชา ลาว  ฯลฯ) เพื่อประชาสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้า  

2.2 จัดให้มีการช้ีแจงประโยชน์ในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

       ประกอบด้วยกนั 1 กจิกรรม หลกั 
2.2.1 จดัให้มีการประเมินการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพโดยท าการประเมิน 2 ชั้นส าหรับ

พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ 10 แห่งซ่ึงด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ชีววทิยา 

2.3 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
       ประกอบด้วย 4  กจิกรรม หลกั 

2.3.1 จดัให้มีการประชุมระดบัภูมิภาคในจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทยเพื่อส่งเสริม
การจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.3.2 จดัให้มีการประชุมระดับชาติส าหรับการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

2.3.3     จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 



  

2.3.4      สนับสนุนชุมชนท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ าระดับ
จงัหวดั 

2.4  ให้มีการพัฒนา และสนับสนุนนโยบาย รวมถึงกฎระเบียบใหม่ๆ ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน ้า
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน  

       ประกอบด้วย 3 กจิกรรม หลกั 
2.4.1 ส่งเสริมนโยบายใหม่ๆ เพื่อใหค้ณะกรรมการพื้นท่ีชุ่มน ้าแห่งชาติพิจารณา 
2.4.2  ร่างกฎหมายพื้นท่ีชุ่มน ้าชุมชน 
2.4.3      สนับสนุนตวัแทนจาก 3 จงัหวดัในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับกฎหมายและนโยบายในการจัดการพื้นที่ชุ่มน ้าอย่างมีส่วน

ร่วมของชุมชน 
       ประกอบด้วย 5  กจิกรรม หลกั  

2.5.1 ท าการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จ  

2.5.2 สนับสนุนให้มีเครือข่ายประชาสังคมและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม 

2.5.3      ใหมี้การจดัท าส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ และกิจกรรม 
2.5.4      สนบัสนุนกิจกรรมวนัพื้นท่ีชุ่มน ้าโลก 
2.5.5      สนบัสนุนการส ารวจนกน ้าของภูมิภาคเอเชีย  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

   


