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สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม  
โครงการฟ้ืนฟูพืน้ที่ชุ่มน า้แม่น า้สงครามตอนล่าง 

ระยะเวลา  ๑๕ เดอืน  
( ชว่ง เดือน มกราคม ๒๕๕๘  – เดือน มีนาคม  ๒๕๕๙ ) 

------------------------------------------------------- 
 

องค์กร WWF ส านกังานประเทศไทย ได้รับงบประมาณ จากธนาคาร HSBC ภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ภายใต้ Water Programme ให้ด าเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ ความ
เข้มแข็ง และการมีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือการจดัการทรัพยากรน า้ และฟืน้ฟรูะบบนิเวศพืน้ท่ีชุม่น า้แมน่ า้
สงครามตอนลา่ง หรือ โครงการฟืน้ฟพืูน้ท่ีชุม่น า้แมน่ า้สงครามตอนลา่ง รวมระยะเวลาด าเนินงานทัง้สิน้  
๒.๔ ปี  โดยโครงการฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจกรรมมาตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในหมูบ้่านเปา้หมาย รวม  
๓๙ หมูบ้่าน ในเขตการปกครองพืน้ท่ีอ าเภอศรีสงคราม และอ าเภอทา่อเุทน  โดยสรุปผลความก้าวหน้า 
ระยะเวลา ๑๕ เดือน ท่ีผา่นมา ( เดือน มกราคม ๒๕๕๘  – เดือน มีนาคม ๒๕๕๙  ) พอสรุปได้ ดงันี ้ 
 

วัตถุประสงค์ ๑ เพ่ือประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน ้า รวมท้ัง
คุณภาพน ้า และปริมาณน ้าท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนการสร้างแบบจ าลองอุทก
วิทยา  สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน ได้ดงันี ้ 
กิจกรรมหลัก / สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

๑.๑ ส ารวจปรับปรุงข้อมลูลุ่มน า้สงครามตอนล่างท่ีจดัท าไว้โดย IUCN เม่ือปี ๒๐๐๕ ( เก่ียวกบั
เร่ือง การไหลของน า้ คณุภาพ ปริมาณ เป็นต้น ) 

ความก้าวหน้า คณะผูเ้ชี่ยวชาญ และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ลงพืน้ทีเ่ก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง ความก้าวหนา้การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 

๑.๒ จดัให้มีการประเมินความเปราะบาง และประเมินการปรับตวั รวมทัง้การเตมิเตม็คณุคา่ ใน
พืน้ท่ีโครงการท่ีจะมีการพฒันาเป็นพิเศษ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของยทุธศาสตร์การปรับตวัของระบบนิเวศ ใน
พืน้ท่ีลุม่น า้ท่ีมีโครงสร้างแตกตา่งกนั ๓ บริบท หลกั คือ แมน่ า้สาขา, แมน่ า้หลกั และ พืน้ท่ีชุม่น า้  ในแมน่ า้
สงครามตอนลา่ง 

ความก้าวหน้า คณะผูเ้ชี่ยวชาญ และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม และสถาบนั 
TEI  ลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีการจดัประชมุผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเพือ่ร่วมประเมินความ



โครงการฟืน้ฟพืูน้ท่ีชุ่มน า้แมน่ า้สงครามตอนลา่ง _สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน ครัง้ท่ี ๒ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙ 2 

 
 

เปราะบางผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
๖๕ 

๑.๓ จดัให้มีการคาดคะเน การท านาย การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และสร้างแบบจ าลอง
อทุกวิทยาในลุม่น า้สงครามตอนล่าง 

ความก้าวหน้า คณะผูเ้ชี่ยวชาญ จากสถาบนั AIT เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายข้อมูลลงสู่โมเดลเพือ่
ค านวณแนวโนม้การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิ่น
รวมทัง้สถานการณ์น ้าในแม่น ้าสงครามในอนาคต ความก้าวหน้าการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

๑.๔ สนบัสนนุให้มีการเร่ิมต้นระบบการติดตามคณุภาพ และความต้องการน า้ และรวบรวมข้อมลู
จาก ๑๒ หมูบ้่าน  เช่ือมโยงกบัองค์กรการจดัการน า้ระดบัจงัหวดัเพ่ือความยัง่ยืนในการจดัตัง้ระบบการ
ตดิตามน า้ในระยะยาว เชน่ การเฝา้ระวงัพืน้ท่ีชุม่น า้ กิจกรรมของโรงเรียน และ ผู้น าชมุชน ประกอบกบัการ
จดัท าฐานข้อมลูน า้ในพืน้ท่ีโครงการ เพ่ือการตรวจ เฝา้ระวงัน า้จืดโดยอาสาสมคัรจากพนกังาน HSBC 

 ความก้าวหนา้ 
-  คณะอาจารย์ และผูเ้ชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลยัมหิดล ไดจ้ดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่

อาสาสมคัรเก็บ ตรวจวดัคณุภาพน ้า จ านวน ๑ ครั้ง และท าการเก็บตวัอย่างน ้า จากสถานี
ตวัอย่าง ทัง้ ๓  สถานี รวม ๔  ครั้ง ความก้าวหนา้การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 

- วนัที ่๑๗-๑๘  ตลุาคม  ๒๕๕๘  อ านวยความสะดวกและจดักิจกรรมให้แก่อาสาสมคัร
พนกังานธนาคาร HSBC จ านวน  ๕๐  คน ณ บา้นปากยาม ร่วมท ากิจกรรมร่องเรือส ารวจ
ระบบนิเวศแม่น ้าสงครามตอนล่าง , กิจกรรมปลูกป่า , กิจกรรมปล่อยพนัธุ์ปลา , กิจกรรม
ตรวจวดัคณุภาพน ้า  และมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์เคร่ืองกรองน ้าดืม่ใหแ้ก่โรงเรียน
บา้นปากยาม โรงเรียนบา้นหาดแพง และโรงเรียนบา้นตาลปากน ้า   

 

วัตถุประสงค์  ๒  เพ่ือปกป้อง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาระบบนิเวศน ้าจืดในพ้ืนท่ีลุ่มน ้า สรุปผล
ความก้าวหน้าการด าเนินงานได้ ดงันี ้   
กิจกรรมหลัก / สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  

๒.๑ จดัให้มีการทดลอง ทดสอบ น าร่อง หาวิธีการปฏิบตัิท่ีดีส าหรับ การฟืน้ฟ ูระบบอทุกวิทยา 
โดยการคดัเลือกบงึน า้จืด และจดัให้มีการจดัการทรัพยากรน า้แบบผสมผสานเพ่ือการศกึษา น าร่องหา
วิธีการปฏิบตัท่ีิดี ตอ่ไป  

 ความก้าวหนา้ ส ารวจพืน้ที่หนองไชยวาน บา้นดอนแดง และจดัท าปา้ยสื่อความหมายทาง
ธรรมชาติเพือ่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมทัง้หาแนวทางการฟ้ืนฟแูละการจดัการทรัพยากรน ้าในพืน้ทีห่นอง
บ่อ ต าบลหาดแพง ความก้าวหนา้การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๕  
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๒.๒ จดัตัง้การจดัการป่าชมุชน รวมทัง้มีการปลกูป่าชว่งเร่ิมต้น ใน ๑๒ หมูบ้่าน และครอบคลมุ
หมูบ้่านเปา้หมายในชว่ง ๒.๔ ปี  

ความก้าวหน้า ด าเนินการสนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ์เพือ่การจดัการป่าชมุชนร่วมกบัผูน้ าชมุชน 
จ านวน  ๓๕  แห่งใน  ๑๘  หมู่บา้น เนื้อที่ ๑๒,๓๖๙  ไร่ ความก้าวหนา้การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

๒.๓ จดัตัง้คณะกรรมการจดัการพืน้ท่ีชุม่น า้จงัหวดั  อ าเภอ คณะท างานประมงในชมุชน ตลอดจน
สร้างความร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมทัง้มีการจดัแบง่เขต สร้างความชดัเจนเขตอนรัุกษ์ 
เขตการเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิพืชน า้ และมีการเก็บ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อยา่งน้อย
ใน ๑๐ พืน้ท่ีน าร่อง 

ความก้าวหน้า   
- จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการจดัการพืน้ทีชุ่่มน ้าแม่น ้าสงคราม จงัหวดันครพนม จ านวน ๒ 

ครั้ง ในวนัที ่๑๘ สิงหาคม และ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ,  มีคณะกรรมการฯเข้าร่วม ๔๗ และ ๓๙ คน 
ตามล าดบัและที่ประชมุรับทราบผลความก้าวหนา้การด าเนินงาน และมีมติเห็นชอบใหเ้สนอพืน้ทีชุ่่มน ้า
แม่น ้าสงครามตอนล่างข้ึนทะเบียนเป็นพืน้ที่ Ramsar site และการประชมุครั้งหลงั ที่ประชมุเสนอให้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเสนอข้ึนทะเบียนแรมซาร์ไซด์ และรับฟังประชาพิจารณ์ให้กวา้งขวางมากย่ิงข้ึน 
และใหน้ ากลบัมาเสนอทีป่ระชมุอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  

- จดัใหมี้การประชมุคณะท างานพืน้ทีอ่ าเภอท่าอเุทน จ านวน ๒ ครั้ง ในวนัที ่๓ มิถนุายน และ
วนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๘ และทีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนินงาน และมีมติเห็นชอบใหเ้สนอพืน้ทีชุ่่มน ้า
แม่น ้าสงครามตอนล่างข้ึนทะเบียนเป็นพืน้ที่ Ramsar site  

-  จดัใหมี้การประชมุคณะท างานพืน้ทีอ่ าเภอศรีสงคราม จ านวน ๒ ครั้ง ในวนัที ่๒๓ มิถนุายน 
และวนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๕๘ และทีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนินงาน และมีมติเห็นชอบใหเ้สนอพืน้ทีชุ่่ม
น ้าแม่น ้าสงครามตอนล่างข้ึนทะเบียนเป็นพืน้ที ่Ramsar site ต่อมาไดมี้หนงัสือขอทบทวนมติความ
เห็นชอบอีกครั้งหน่ึง  

- ใหก้ารสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ เพือ่การด าเนินงานจัดการเขตอนรุักษ์พนัธุ์สตัว์น ้า ๓๕ แห่ง ๑๘ 
หมู่บา้น เนื้อที่ ๑,๙๐๖ ไร่ ความก้าวหนา้การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

๒.๔ สนบัสนนุให้มีการเสนอพืน้ท่ีแมน่ า้สงครามตอนลา่งขึน้ทะเบียนเป็นพืน้ท่ีชุม่น า้ท่ีมี
ความส าคญัระดบันานาชาติ หรือพืน้ท่ี Ramsar site  

ความก้าวหน้า ไดจ้ดัท าแผนทีแ่สดงแนวเขตทีจ่ะด าเนินการเสนอข้ึนทะเบียนเป็นพืน้ที่ Ramsar 
site มีพืน้ที ่๓๓,๙๒๐ ไร่ และด าเนินการจดัประชมุชี้แจง รับฟังความคิดเห็น และขอมติความเห็นชอบ 
ตัง้แต่ระดบัหมู่บา้น ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และอ าเภอ เป็นทีเ่รียบร้อยแลว้ ตัง้แต่วนัที่ 
๑๗ – ๑๙ , ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ,  วนัที ่๒ ธนัวาคม และวนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๕๘ นี ้และจะน าผลการ
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รับฟังประชาพิจารณ์เสนอที่ประชมุคณะกรรมการจดัการพืน้ทีชุ่่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่างจงัหวดั
นครพนม ในวนัที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘ และจะด าเนินการส่งเร่ือง และเอกสารทัง้หมดใหส้ านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะเป็นผู้ประสานงานอนสุญัญา Ramsar ในช่วงเดือนมกราคม 
๒๕๕๙ เพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนการเสนอพืน้ทีชุ่่มน ้าข้ึนทะเบียนเป็นพืน้ที ่Ramsar site ต่อไป ซ่ึงคาด
ว่าจะใช้เวลา เกือบ ๑  ปี จึงจะเสร็จส้ินขัน้ตอน  ความก้าวหนา้การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๕   

๒.๕ จดัให้มีการประชมุ อบรม ศกึษาดงูาน แก่กลุม่เปา้หมาย ผู้ มีสว่นได้เสีย เรียนรู้เก่ียวกบัยทุธวิธี
การปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และมีการจดัท าแผนพฒันา ยทุธศาสตร์การปรับตวั
ให้เข้ากบัสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการจดัการแบบผสมผสาน ตอ่ไป 

ความก้าวหน้า  ยงัไม่ไดด้ าเนินงาน วางแผนจะด าเนินงานช่วงเดือน มิถนุายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

วัตถุประสงค์  ๓ เพ่ือสนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการน ้า และส่งผลดีต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน ได้ดงันี ้
กิจกรรมหลัก / สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  

๓.๑ สนบัสนนุให้มีการท าการเกษตรอย่างยัง่ยืน  (การท านา, การเกษตรอินทรีย์) ( อย่างน้อย ๒ 
หมูบ้่าน ในปีท่ี ๑ , ๓ หมูบ้่าน ในปีท่ี ๒ และ อีก ๒ หมูบ้่าน ในปีท่ี ๓ )  ในพืน้ท่ีแตกตา่งกนั ๓ ลกัษณะ   

ความก้าวหน้า จดัอบรม เกษตรอินทรีย์ การท าปุ๋ ยหมกั จ านวน ๓ ครั้ง ณ ต าบลสามผง ต าบล
บา้นข่า และบา้นตาลปากน ้า และใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณก่อตัง้กองทนุผลิตปุ๋ ยหมกั จ านวน ๑ 
กองทนุ  ความก้าวหนา้การด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕  และกองทนุปุ๋ ยหมกัต าบลสามผง ไดผ้ลิตปุ๋ ย
ไปแลว้  ๒  รอบการผลิต รวมปุ๋ ยทีผ่ลิตได ้๔,๙๐๐  ถงุ ( ๒๐ กก / ถงุ ประมาณ ๙๘ ตนั )  

๓.๒ จดัตัง้ ระบบ การควบคมุ ปอ้งกนัชนิดพนัธ์ท่ีรุกราน โดยการประชมุ หรือท าแปลงสาธิต (๓ 
หมูบ้่าน ในปีท่ี ๑ , ๕ หมูบ้่านในปีท่ี ๒ และ อีก ๔ หมูบ้่านในปีท่ี ๓) ในพืน้ท่ีแตกตา่งกนั ๓ ลกัษณะ 

ความก้าวหน้า  ด าเนินการที่ หนองไชวาน บา้นดอนแดง ไดน้ าจอกแหนแดง น ามาท าปุ๋ ยหมกั ได้
ประมาณ 2 ตนั  
  ๓.๓ รวบรวม และแลกเปล่ียนความรู้ยทุธศาสตร์การฟืน้ฟ ูในระดบัท้องถ่ินผ่านกระบวนการวิจยัไท
บ้านโดยการประชมุเชิงปฏิบตักิาร ในระดบั หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั และระดบัชาต ิโดยใช้
กระบวนการมีสว่นร่วม 

ความก้าวหน้า  ยงัไม่ไดด้ าเนินงาน วางแผนจะด าเนินงานช่วงเดือน มิถนุายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
๓.๔ จดังานรณรงค์เฉลิมฉลองวนัพืน้ท่ีชุม่น า้โลก และวนัสิ่งแวดล้อมโลก โดยการมีสว่นร่วมของ 

จงัหวดั อ าเภอ อาสมคัรพนกังานจาก HSBC ร่วมกบัชมุชนและผู้ มีสว่นได้เสีย  
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ความก้าวหน้า  ด าเนินการจดังานวนัพืน้ทีชุ่่มน ้าเมื่อวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค์บ้านปากอูน หมู่ ๔ ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม มีผูเ้ข้าร่วม จ านวน 
๓,๕๐๐ คน  
 

วัตถุประสงค์  ๔ เพ่ือเผยแพร่บทเรียน และประสบการณ์ การบริหารจัดการน ้าจากพ้ืนท่ีน าร่องสู่
ระดับนโยบาย สรุปผลความก้าวหน้าได้ ดงันี ้
กิจกรรมหลัก / สรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

๔.๑ จดัให้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และกิจกรรมโครงการ 
ความก้าวหน้า  
- จดัท าเอกสารแผ่นพบั แนะน าโครงการ และสื่อนิทรรศการ ความก้าวหนา้การด าเนินงาน คิด

เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- อ านวยความสะดวก ศึกษาระบบนิเวศแม่น ้าสงครามแก่คณะนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

๑ ครั้ง ๓๐ คน    
  ๔.๒ จดัให้มีการน าคณะส่ือสารมวลชนเย่ียมชมพืน้ท่ีการด าเนินงานโครงการ  

ความก้าวหน้า  ไดน้ าสือ่มวลชนทอ้งถ่ินจงัหวดันครพนม จ านวน  ๑๕  คน  ลงเรือศึกษาระบบ
นิเวศแม่น ้าสงคราม จ านวน ๑  ครั้ง และจะด าเนินการอีก ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ อีก   ๑  ครั้ง  

๔.๓ จดัรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในพืน้ท่ีแม่น า้สงครามตอนล่างโดยการล่องเรือ
Kayak  

ความก้าวหน้า  จดัใหผู้น้ าชุมชน ๓๙ หมู่บา้น ๓๙ คน ลงเรือศึกษาระบบนิเวศแม่น ้าสงคราม 
จ านวน ๑ ครั้ง  ๒  วนั  

๔.๔ จดัให้มีการเผยแพร่ บทเรียน ประสบการณ์จากชมุชนในท้องถ่ิน บริษัทในท้องถ่ิน สว่น
ราชการในระดบัอ าเภอ และจงัหวดั  

ความก้าวหน้า   ยงัไม่ไดด้ าเนินงาน วางแผนจะด าเนินงานช่วงเดือน มิถนุายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
๔.๕ ในปีท่ี ๓ ท าการประเมินกิจกรรมการฟืน้ฟลูุม่น า้ วา่กิจกรรมใดท่ีควรจะเพิ่มเตมิเข้าไปท่ีจะ

ชว่ยท าให้เป็นการยืดหยุน่ หรือการลดลงของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ของชมุชน และระบบนิเวศ 
และมีการแลกเปล่ียนข้อมลูส าหรับการตดัสินใจระดบัชมุชน อ าเภอ และระดบัจงัหวดั  

ความก้าวหน้า  ยงัไม่ไดด้ าเนินงาน วางแผนจะด าเนินงานช่วงเดือน มิถนุายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
๔.๖ จดัการประชมุเชิงปฏิบตักิาร ในระดบัชาต ิกบัผู้ ท่ีก าหนดนโยบาย และแลกเปล่ียนบทเรียน

จากโครงการน าเสนอข้อมลูข่าวสารวา่วิธีการใดเหมาะสมท่ีจะชว่ยในการปรับตวับนพืน้ฐานของระบบนิ
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เเพื่อท่ีจะชว่ยให้เกิดความยืดหยุน่ ผ่อนเบา ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศทัง้ในประเทศ
ไทย และ ภมูิภาค  

ความก้าวหน้า  ยงัไม่ไดด้ าเนินงาน วางแผนจะด าเนินงานช่วงเดือน มิถนุายน ๒๕๕๙ 
 

---------------------------------------------------------------- 


