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1)  สาระส าคญั 

โครงการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ป่าไมแ้ละคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน ้ าชี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการท่ี 
ด าเนินการโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก  
บริษทัโคคาโคลา คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั โดยมีจุดหมายเพื่อการผสมผสานการพฒันาความเป็นอยู่ทอ้งถ่ินให ้
กลมกลืนกบักิจกรรมฟ้ืนฟูวถีิการด ารงชีวติ  

แม่น ้ าชีเป็นสายน ้ าส าคญัสายหน่ึงของแม่น ้ าโขง ซ่ึงไหลผ่านพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ 
ประเทศไทย ในสมยัก่อนแม่น ้ าชีเป็นแหล่งน ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีน ้ าเพียงพอในการท านาเม่ือถึงฤดูกาล 
และเต็มไปด้วยธาตุอาหารท่ีเพิ่มพูนให้กับผืนดิน เป็นแหล่งน ้ าของชุมชนตลอดทั้งปี แต่ในระยะ 15 ปี 
ท่ีผา่นมาพื้นท่ีท่ีแม่น ้ าชีไหลผา่นมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งน่าใจหาย ปัจจุบนัน ้ าในแม่น ้ าชีมีปริมาณท่ีลดลง 
อยา่งมากจนเปรียบเสมือนเป็นเพียงธารน ้ าเล็กๆ ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าโขงในฤดูแลง้เท่านั้น การเปล่ียนแปลงน้ี 
เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆของผูค้นในลุ่มน ้ า ไม่วา่จะเป็นการสร้างเข่ือนเหนือลุ่มน ้ า การควบคุม 
น ้ า โครงการผนัแปรต่างๆเพื่อตอบสนองโครงการชลประทาน และการท าลายป่าอยา่งมากมายตลอดลุ่มน ้ า  
ในขณะเดียวกนัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนก็ท าให้มีน ้ าเสียทิ้งลงสู่แม่น ้ ามากข้ึน รวมถึงการท่ีชาวนาตอ้ง 
หนัมาใชส้ารเคมีซ่ึงเตม็ไปดว้ยอนัตรายเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตอนัส่งผลกระทบไปถึงคุณภาพของน ้ าท าให้ระดบั 
ภาวะมลพิษสูงข้ึน 

 ลุ่มน ้ าชีครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่าเศษหน่ึงส่วนสามของพื้นท่ีทั้งหมดในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีมีประชากรอาศยัอยูม่ากกวา่ 20 ลา้นคน คิดเป็นจ านวนถึงเศษหน่ึงส่วนสามของประชากรทั้ง 
ประเทศ โดยมากกวา่ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบอาชีพกสิกรรม  
มีพื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณ 8.8 ลา้นเฮคตาร์ ซ่ึงประกอบดว้ยนาขา้วร้อยละ 67.1  ท่ีไร่ร้อยละ 22.5  ทุ่งหญา้ 
 ร้อยละ 0.9 และอีกร้อยละ 9.5 เป็นท่ีใชส้อยอยา่งอ่ืน โดยครอบครัวท่ีมีสมาชิก 6-7 คน จะมีพื้นท่ีไร่นาเฉล่ีย  
4.3 เฮคตาร์ต่อครอบครัว มีรายไดเ้ฉล่ียโดยประมาณ 750 เหรียญสหรัฐต่อปีต่อครอบครัว1 หรือคิดเป็นร้อยละ  
31 ของอตัราเฉล่ียของชาติ สาเหตุท่ีประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียอยู่ในระดับต ่าเน่ืองจากผลิตผลท่ีมี 
ปริมาณน้อยมาก รวมทั้ งไม่มีรายได้ส่วนอ่ืนมาทดแทน เป็นผลให้ชาวนาชาวไร่โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ใน 
วยัแรงงานและเด็กๆ ตอ้งละถ่ินท่ีอยู่ อาจจะโดยชั่วคราว หรือถาวรเพื่อออกไปหางานท าในพื่นท่ีอ่ืน ซ่ึง 
การเคล่ือนย้ายประชากรไปสู่แหล่งศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีท าให้แรงงานส่วนใหญ่ 
ไดรั้บค่าตอบแทนต ่า 

 เหตุผลส าคญัอนัหน่ึงของการเส่ือมลงของลุ่มน ้ าและพื้นท่ีโดยรอบเป็นผลกระทบท่ีมาจากกิจกรรมอนั 
ไม่เก้ือหนุนของมนุษยชาติ ไม่วา่จะเป็นโครงการต่างๆในระดบัประเทศ รวมถึงแผนการพฒันาลุ่มน ้ าต่างๆ  
ซ่ึงได้มีการวางแผน และมีความพยายามท่ีจะท าให้บรรลุผลส าเร็จโดยเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่ 

                                                 
1 National Economic and Social Development Board 2001 



 3 

จะไม่ได้ท างานในพื้นท่ี ท าให้ผลท่ีได้มกัจะออกมาไม่เป็นท่ีน่าพอใจ และไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  
เม่ือไม่นานมาน้ีเอง ดร. ประกอบ วิโรจนกูฎ2 จากมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีไดท้  ารายงานสรุปสภาวการณ์ท่ี 
กลืนไม่เขา้คายไม่ออกน้ี ว่า “โครงการลุ่มน ้ าน้ีไม่สามารถท าให้บรรลุผลส าเร็จได้เน่ืองจากผูท่ี้ด าเนิน 
โครงการไม่ใช่ผูท่ี้ใชน้ ้า และผูท่ี้ใชน้ ้าก็ไม่ใช่ผูท่ี้บริหารจดัการระบบ”  

ปัจจุบนัลุ่มน ้าชีประสบกบัปัญหาขดัแยง้นานปัการรวมไปถึง 
- การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน และพื้นท่ีป่าถูกท าลายอยา่งมาก 
- ความหนาแน่นของพื้นท่ีการเกษตร และ การใชส้ารเคมีท่ีเพิ่มข้ึน 
- การบริหารจดัการของโครงการชลประทานท่ีมีอยูไ่ม่ดีเท่าท่ีควร 
- การจดัวางแผนและการบริหารจดัการจากภายนอกพื้นท่ียงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
- ขาดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของภาครัฐท่ีท างานในระดบัพื้นท่ี 
- ขาดการปรึกษาและความร่วมมือกบัชาวบา้น 
  
จากสถานการณ์เหล่าน้ีท าให้ปัจจุบนัลุ่มน ้ าชีมีสถานภาพท่ีเลวลง ดงันั้นเพื่อเป็นการยอมรับสถานการณ์น้ี 

และยอมรับวา่ลุ่มน ้าชีเป็นพื้นท่ีท่ีส าคญัส าหรับการอนุรักษป่์าเตง็รังอินโดจีนในประเทศไทย WWF จึงไดเ้ลือก 
พื้นท่ีลุ่มน ้ าแห่งน้ีเป็นจุดท่ีตั้ งส าหรับกิจกรรมฟ้ืนฟูสภาพป่าในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นลุ่มน ้ าท่ียงัคง 
อยู่ในสภาพเดิมและไม่มีการวางแผนการพฒันาหลักใดๆ ทั้งส้ิน รวมทั้งเป็นเขตท่ียากจนในประเทศไทย  
ประชากรทอ้งถ่ินยงัคงตอ้งพึ่งพาทั้งป่าและแหล่งทรัพยากรในพื้นท่ีราบลุ่มในการสืบทอดขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและการด ารงชีพ 

พื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าชี เคยเป็นแหล่งท่ีปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า และพื้นท่ีท่ีมีน ้ าท่วมเป็นคร้ังคราว  
ป่าชนิดน้ีมีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบา้น เช่น กมัพูชา ลาว และเวียดนาม โดยพื้นท่ีทั้งหมดน้ี 
เป็นพื้นท่ีท่ีจดัอยู่ในเขตส่ิงแวดล้อมวิกฤตของโครงการลุ่มน ้ าโขงของWWF แมว้่าภูมิประเทศแห่งน้ีจะถูก 
เปล่ียนแปลงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมไปมาก แต่พื้นท่ีบางส่วนก็ได้มีการสงวนไว ้โดยพื้นท่ีแรกท่ีจะถูก 
เปล่ียนแปลงให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมคือทุ่งหญา้และพื้นท่ีท่ีมีน ้ าท่วมเป็นคร้ังคราวน้ีเป็น ส่วนพื้นท่ีป่าท่ีมี 
ขนาดเล็กท่ีอยูใ่นทุ่งหญา้จะถูกสงวนรักษาไว ้ซ่ึงพื้นท่ีป่าเล็กๆเหล่าน้ียงัให้ผลผลิตท่ีส าคญัแก่ชาวบา้นและ 
ยงัคงมีการพึ่งพาผลิตผลจากป่าในระดบัสูงมากจนถึงปัจจุบนั นอกจากพื้นท่ีป่าขนาดเล็กๆแล้ว พื้นท่ีท่ีมี 
น ้าท่วมถึงท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะส าหรับการท าการเกษตร รวมถึงพื้นท่ีชุ่มน ้าขนาดเล็กก็เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บรักษา 
ไวเ้ช่นกนั จากความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดของชุมชนทอ้งถ่ินกบัพื้นท่ี และการใช้ประโยชน์อย่างมากมาย 
จากป่า และพื้นท่ีชุ่มน ้ า ดังนั้ นแม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงภูมิประเทศหลัก ๆ แต่ก็ยงัคงมีศักยภาพและ 
ความเป็นไปไดใ้นการฟ้ืนฟูพื้นท่ีใหมี้ความสมบูรณ์ดงัเดิม 
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เพื่อเป็นการยอมรับสถานการณ์ และความพยายามท่ีจะฟ้ืนฟูลุ่มแม่น ้ าชี โครงการจึงมีจุดมุ่งหมาย 
ดงัต่อไปน้ี 

 “ การฟ้ืนฟูป่าโดยพื้นฐานของชุมชนและพฒันาการบริหารจดัการภูมิประเทศด้านเกษตรกรรม 
โดยคนทอ้งถ่ินซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการทอ้งถ่ินและจงัหวดั และหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนทั้งคุณภาพชีวิตของประชากรและสภาพแวดลอ้มของลุ่มน ้ าชี และ 
โดยอาศยัการเผยแพร่บทเรียนท่ีไดรั้บและวิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด การทบทวนนโยบาย และการเป็น 
ศูนยแ์หล่งขอ้มูลอา้งอิงจะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ” 

 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บและกิจกรรมต่างๆของโครงการไดมี้การวางแผนไวค้ร่าวๆดงัน้ี 
- การเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อลุ่มน ้ าจะตอ้งไดรั้บการควบคุมและบริหารจดัการอยา่งเกิดผล 

โดยท้องถ่ิน การฟ้ืนฟูจะเป็นไปได้ถ้าเปล่ียนจากบริหารจัดการโดยหน่วยงานท่ีอยู่นอกพื้นท่ีมาเป็น 
ความรับผิดชอบของทอ้งถ่ินและบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือก โครงการจะมีการประสานงานอย่างใกลชิ้ดกบั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดัและชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อท่ีจะส่งเสริมให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการจดัการ 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวดัตามโครงสร้างท่ีระบุไวใ้นนโยบายกระจายอ านาจแต่ยงัไม่มี 
การปฏิบติั คณะกรรมการชุดน้ีจะเป็นผูดู้แลโดยตรงในดา้นการจดัการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน  
และเป็นผูส้นบัสนุนและประสานงานระหวา่งหน่วยงานและชุมชนในระดบัพื้นท่ี 

- ในปัจจุบนั พื้นท่ีภูมิประเทศส่วนเล็กๆของลุ่มน ้ าเอ้ือให้มีการพฒันาการฟ้ืนฟูดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ 
ซ่ึงสามารถให้ผลประโยชน์ไดท้ั้งทางดา้นการอนุรักษ ์และการพฒันา ชุมชนทอ้งถ่ินจะไดรั้บการสนบัสนุน 
ให้มีการพฒันาดา้นการมีส่วนร่วมซ่ึงจะท าให้ไดรั้บผลประโยชน์ทั้งทางดา้นนิเวศน์ และวิถีการด าเนินชีวิต 
ดงันั้นส่วนประกอบต่างๆของพื้นท่ีในปัจจุบนั ทั้งพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ท่ีดินส่วนบุคคล และพื้นท่ีของชุมชน 
ในเขตเกษตรกรรมลุ่มน ้ าชีจะได้รับการฟ้ืนฟู และพื้นท่ีปลูกป่าจะเพิ่มข้ึนโดยได้รับการสนับสนุน 
อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการร่วมมือกนัของชุมชนทอ้งถ่ิน 

- เพื่อเป็นการสนับสนุนการเขา้ถึงสถานการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี จ  าเป็นตอ้งอาศยับทเรียนท่ีได้รับและ 
มีการทดลองปฏิบติัอย่างดีท่ีสุด โดยโครงการจะมีการระดมความคิดเห็นและจดักิจกรรมอนัหลากหลาย  
เพื่อท าให้การทบทวนนโยบายง่ายข้ึนและมีการอภิปรายในทุกระดบั นอกจากน้ี บทเรียนท่ีได้รับจะตอ้ง 
สามาารถน าไปปรับใชไ้ดก้บัประเทศเพื่อนบา้นและชุมชนนานาชาติดว้ย ดงันั้นโครงการจึงเพิ่มความสนใจ 
และสนบัสนุนนโยบายท่ีไดรั้บซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการบริหารจดัการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน 
ของทอ้งถ่ิน และกระจายออกไปสู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มและองคก์ร 
พฒันาชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บเลือกในจงัหวดัขอนแก่น และพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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2)  โครงการ 

2.1  ความเป็นมา 

 
 การท าลายป่า 

ในปี 1960  ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าครอบคลุมมากกวา่ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ แต่ปัจจุบนั 
คงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 28 ของพื้นท่ีประเทศ  โดยมีพื้นท่ีประมาณ 6,451,000 เฮคตาร์ ท่ีจดัว่าเป็น 
ป่าส าคญั การลดลงของป่าพบวา่เกิดจากสาเหตุท่ีเช่ือมโยงกนั 2 ประการคือ 1)ความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีส าหรับ 
การเกษตรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของจ านวนประชากร และ 2) การตดัตน้ไมเ้พื่อการพาณิชย ์

ภูมิภาคหน่ึงซ่ึงเปล่ียนไปอยา่งมากในช่วงท่ีมีการเปิดสัมปทานให้มีการตดัไมเ้ชิงพาณิชยไ์ดแ้ก่  
ท่ีราบสูงโคราช ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีเกือบเศษหน่ึงส่วนสามของพื้นท่ี 
ประเทศไทย ผลของการเปิดสัมปทานดงักล่าวท าให้พื้นท่ีแห่งน้ีถูกแผว้ถางจนเรียบ พร้อมการจดัสร้าง 
ทางเขา้ออกท่ีสะดวก และเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรชนบทอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก พื้นท่ีแถบน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของ 
พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2500-2520 ซ่ึงรัฐบาลไดมี้การจดัท าโครงการระดบัชาติข้ึน 
ในรูปแบบของการพฒันาชนบทโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะปรับสภาพป่าให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมเพื่อขบัไล่ 
พรรคคอมมิวนิสตอ์อกจากป่า ซ่ึงแผนงานและการจดัการน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดสัมปทานการตดัไมแ้ละ 
ท าให้ป่าท่ีครอบคลุมพื้นท่ีหมดไป จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2532 ได้เกิดน ้ าท่วมอย่างหนักและแผ่นดินถล่ม  
ซ่ึงเป็นผลมาจากการตดัไมเ้ป็นจ านวนมาก รัฐบาลจึงตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการท าลายป่า และ 
ไดอ้อกกฎหมายห้ามการตดัไม ้และปิดการสัมปทานป่าไมใ้นปี พ.ศ.2532 แมว้า่ต่อมาการห้ามตดัไมจ้ะช่วย 
ลดจ านวนการท าลายป่าอย่างเป็นทางการ แต่การบุกรุกก็คงยงัมีอยู่ และตน้ไมก้็ยงัคงถูกตดัและเคล่ือนยา้ย 
ออกจากป่าอยูเ่ร่ือยมา 

ก่อนท่ีจะมีการตัดไม้เชิงพาณิชย์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคน้ีถูกปกคลุมไปด้วย 
ป่าเต็งรังท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค แต่ปัจจุบนัมีพื้นท่ีป่าเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 13 ของพื้นท่ีท่ีอยู่ใน 
ความดูแลของรัฐ นอกจากนั้นก็คงเหลือเพียงพื้นท่ีป่าขนาดเล็กๆท่ีอยู่ในเขตเกษตรกรรมของชุมชน ดงันั้น 
จึงยงัมีความเป็นไปไดท่ี้จะเพิ่มปริมาณตน้ไมใ้นพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อฟ้ืนฟูสภาพภูมิประเทศ ฟ้ืนฟูคุณค่าของ 
การอนุรักษ ์และเช่ือมโยงพื้นท่ีป่าท่ียงัคงเหลือเขา้ดว้ยกนั 

 

 

  



 6 

 ลุ่มน า้แม่โขง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้รับน ้ าฝนมากกว่า 1,000 มม.ต่อปี และประกอบดว้ยแหล่งน ้ าท่ี 
ใหญ่ท่ีสุดของลุ่มน ้ าโขง แม่น ้ าสายยอ่ยท่ีใหญ่ท่ีสุดสองสายของแม่น ้ าแม่โขงในประเทศไทยก็คือ แม่น ้ ามูล  
และ แม่น ้าชี 

แม่น ้ าทั้งสองสายเร่ิมตน้จากทิศตะวนัตกของท่ีราบสูงโคราชไหลผ่านเป็นระยะทางมากกว่า  
800 กิโลเมตร ก่อนท่ีจะมารวมตัวกันไหลเข้าสู่แม่น ้ าโขงบริเวณใกล้ๆ จังหวดัอุบลราชธานีทางด้าน 
ตะวนัออก  แม่น ้ าทั้งสามสาย และลุ่มน ้ าท่ีเก่ียวขอ้งมีพื้นท่ีครอบคลุมมากกวา่ร้อยละ 15 ของพื้นท่ีลุ่มน ้ าโขง 
ทั้งหมด3 เน่ืองจากแม่น ้ ามูลมีขนาดใหญ่ และเป็นพื้นท่ีต ่ามีน ้ าขงัมาก จึงท าให้ได้รับการจดัสรรโครงการ 
พลงังานไฟฟ้าจากพลงัน ้ าหลายโครงการเพื่อจดัเตรียมน ้ าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีควบคุม ส่วนแม่น ้ าชีไดรั้บ 
การพฒันาน้อยกว่า ยงัคงมีธรรมชาติหลงเหลืออยูม่ากกว่า และยงัไหลผา่นภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลาย 
มากกวา่ดว้ย 

ลุ่มน ้าชี และลุ่มน ้ามูลมีความเช่ือมโยงกบัมนุษยชาติมายาวนาน และมีการบนัทึกทางโบราณคดี 
ยอ้นอดีตมามากกว่า 2000  ปี ถึงแมว้่าลุ่มน ้ าน้ีจะเก่ียวโยงความหลากหลายทางชีวภาพและผูค้นท่ีอาศยัอยู ่
จะมีความสัมพนัธ์กนัมาเป็นเวลานาน แต่ในช่วงสองสามทศวรรษท่ีผ่านมากลบัมีการเปล่ียนแปลงของ 
พื้นท่ีป่าท่ีลดลงอย่างเห็นได้อย่างเด่นชดัเจน อนัมีผลให้ลุ่มน ้ ามีสภาพเส่ือมลง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคุกคามทั้งทาง 
ดา้นนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ สาเหตุหลกัสามประการของปัญหาการเส่ือมสภาพตามท่ีไดมี้การศึกษาลุ่มน ้ า 
เม่ือไม่นานมาน้ีก็คือ การวางแผน และการบริหารจดัการเก่ียวกบัแผนการชลประทานและเข่ือนไม่ดีพอ  
การชลประทานท่ีท าให้เกิดภาวะดินเค็ม และการท าลายป่าเป็นจ านวนมาก4 สาเหตุของปัญหาเหล่าน้ี 
ส่งผลกระทบในทางออ้มดว้ย ตวัอยา่งเช่น โครงการชลประทานของชาติ มกัจะตามดว้ยโครงการการพฒันา 
เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อนัน าไปสู่การท าสัญญาเพาะปลูกส าหรับพืชเศรษฐกิจ การส่งเสริมการ 
สนบัสนุนทางการเกษตรเพื่อการคา้ เพิ่มปริมาณการพึ่งพาปุ๋ย และสารเคมีอ่ืนๆ ให้กบัชาวนาชาวสวน ซ่ึง 
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพของน ้า 

ในการพยายามท่ีจะฟ้ืนฟูสภาพความเส่ือมของลุ่มน ้ า และฟ้ืนฟูวิถีการด ารงชีวิตของชุมชน 
WWF ประเทศไทยได้จดัอนัดบัลุ่มแม่น ้ าชีอยู่ในอนัดบัแรกๆ ของการพยายามฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไม ้นอกจากน้ี  
บริเวณป่าเต็งรังในพื้นท่ีลุ่มน ้ าโขงตอนล่าง และพื้นท่ีลุ่มม่น ้ าชีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของลุ่มแม่น ้ าโขงก็ได้รับ 
การคดัเลือกในโครงการเขตภูมินิเวศน์สากล 2005 ใหเ้ป็นเขตนิเวศน์ในอนัดบัตน้ๆ  

 

                                                 
3 Mekong River Commission 2005. Overview of Hydrology of The Mekong Basin. MRC Vietiane, November 2005. 73 pp.  
4 October 2003, Risking salinity, Watershed Vol 9 No 1, July 2003. 
5 For detail on the WWF Ecoregions and how this project fits in with other WWF progammes (เอกสารแนบ 3) 
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 สถานการณ์ปัจจุบัน 

เพื่อให้เขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยให้ดีข้ึน WWF จึงได ้
มีการด าเนินการวิจยัปัญหาร่วมกบักลุ่มชาวบา้นทอ้งถ่ิน และสามารถน าผลการศึกษามาสรุปประเด็นปัญหา 
ดา้นต่างๆได ้5 ดา้น ดงัน้ี  

- ดา้นความแหง้แลง้ การลดปริมาณน ้าด่ืม และ การจดัการดา้นชลประทานไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
- ดา้นการลดปริมาณ และคุณภาพของผลิตผลจากป่า 
- ดา้นผลิตผลทางการเกษตรท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัการสนบัสนุนจากภายนอก 
- ดา้นการขาดโอกาสทางเลือกทางเศรษฐกิจ 
- ดา้นการถูกแยกออกจากแผนการด าเนินการ     

WWF ตั้งเป้าหมายไปท่ีลุ่มแม่น ้ าชีเพื่อตอบสนองปัญหาต่างๆทั้งหลายเหล่าน้ี และเพื่อฟ้ืนฟู 
องคป์ระกอบทางดา้นนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของลุ่มน ้ า สถานท่ีตั้งโครงการครอบคลุมพื้นท่ี 2 อ าเภอ คือ 
 อ าเภอมัญจาคีรี และอ าเภอพระยืน รวมไปถึงเขตธรรมชาติ และพื้นท่ีผลิตผลทางเกษตรระหว่าง 
ป่าสงวนแห่งชาติกกหลวงดา้นตะวนัตก และพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าชี โดยจะอยูใ่นบริเวณลุ่มแม่น ้ าชี 
ตอน เห นือต้นน ้ า ข อ ง โ ร ง ง านบรร จุ ข วด  บ ริ ษัท  โ คค า โ คล า  ท่ี ตั้ ง อ ยู่ ใ น จังห วัด ขอนแ ก่ น  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายภายใตโ้ครงการน้ีประกอบดว้ย 
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก  
 (1) ระดับพื้นท่ี  ชุมชนท่ีอยู่ในอ าเภอเป้าหมาย 2 อ าเภอ (อ าเภอมัญจาคีรีและพระยืน) และ 

หน่วยงานทอ้งถ่ิน (คณะกรรมการหมู่บา้น และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)) จะเขา้มามีส่วนร่วมและ 
ไดรั้บผลตอบแทนจากความร่วมมือของชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการปลูกป่า 

กลุ่มเป้าหมายท่ีสอง 
(2)  ระดับจังหวัด เจา้หน้าท่ีระดบัจงัหวดัจะมีหน้าท่ีในโครงการอย่างเต็มท่ีทัว่ภาคพื้น (ภาค 6,  

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย) และส านักงานเขตจังหวัดของหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง โดยเฉพาะ 
ส านักงานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด จะมีส่วนเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินโครงการด้วยการท างานกับผู ้ท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องทั้ งในระดับภาค และระดับจังหวัด  
คณะกรรมการทรัพยากรแห่งชาติจงัหวดัขอนแก่นจะได้รับการสนับสนุน ผูแ้ทนจากชุมชนทอ้งถ่ิน และ 
หน่วยงานของรัฐ บุคคลากรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งจะได้รับการกระตุ้นในการแสดงความชัดเจนใน 
บทบาทของตนต่อการวางแผนการใช้ ท่ี ดินในระดับหมู่บ้านโดยการ เน้น ถึ งการปลูกป่าและ 
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ีประกอบดว้ย กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
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และพนัธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน และส านกังานนโยบายและวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

(3) ระดับชาติ โครงการจะจัดสรรเจ้าหน้าท่ีระดับชาติ ( เช่น คณะกรรมธิการป่าไม้ชุมชน6  
แห่งชาติ) หน่วยงานของรัฐ และองคก์รพฒันาชุมชน(NGO) ท่ีเก่ียวขอ้งโดยการเสนอแนะนโยบายและวิธีการ 
ปรับปรุงพื้นท่ีฟ้ืนฟูป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

(4) ระดับภูมิภาค  โครงการจะให้ประโยชน์กบัผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจ  องคก์รพฒันาชุมชน(NGO)  
และตวัแทนชุมชนในการท างานร่วมกนัและการปลูกป่าในประเทศท่ีก าหนด 

(5) ระดับนานาชาติ โครงการจะจดัสรรขอ้มูลในการแกปั้ญหาในการอนุรักษ์และพฒันาชุมชน  
ในบทบาทและผลกระทบของทรัพยากรป่าในวิถีการด ารงชีวิตของชุมชน โครงร่างเทคนิคส าหรับการฟ้ืนฟู 
ภู มิประเทศบนพื้นฐานชุมชน และเอกสารบทเรียนท่ีได้รับ  และวิ ธีการปฏิบัติ ท่ี ดี ท่ี สุดส าหรับ 
การปลูกป่าชุมชนในประเทศไทย 

 
2.3 พนัธมิตรระดับท้องถิ่น 

ในระดับทอ้งถ่ินมีหน่วยงานรัฐหลกัอยู่สองหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซ่ึงมีหนา้ท่ีด าเนินการในระดบัจงัหวดั และ ต าบล7 

 องค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) 

หน่วยงานทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัไดจ้ดัตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  
ปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็นการปฏิรูปหลงัจากออกพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแลว้ 3 ปี ซ่ึงท าให้เกิด 
ความสับสนกับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินในระดับหน่ึง ขอบเขตของจังหวดัท าให้อ านาจในการควบคุมของ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัถูกจ ากดั และเน่ืองจากพระราชบญัญติัถูกร่างข้ึนมาหลงัจากท่ีพระราชบญัญติั 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้เขา้ไปมีผลกับเจา้หน้าท่ีแล้ว ในทางทฤษฎี อ านาจการตดัสินใจควรจะตอ้ง 
กระท าการร่วมกันหรือเห็นพ้องกันทั้ งสองระดับ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด  จึงต้องมี 
การก าหนดพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการก าหนดแผนการและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่การปกครองทอ้งถ่ิน 
ข้ึนในปี พ.ศ.2542 เพื่อช้ีแจงอ านาจของหน่วยงานบริหารทอ้งถ่ินและเพื่อหลีกเล่ียงการขดัแยง้ท่ีอาจเกิดได ้ 
โดยอ านาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวดัถูกจ ากัดอยู่ท่ีสาระท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผน  

                                                 
6 คณะกรรมาธิการป่าไมแ้ห่งชาติ ถูกก าหนดไวใ้นแผนการหลกัของป่าไมใ้นประเทศไทย ปี  2528 แมว้า่ในทางปฏิบติัคณะกรรมาธิการน้ีไดถู้กจดั
ให้ตอบสนองโปรแกรมแห่งชาติ เช่น จดัตั้งคณะกรรมาธิการปลูกป่าแห่งชาติระหว่าง โปรแกรมปลูกป่าฉลองปีกาญจนาภิเษก อยา่งไรก็ตาม
คณะกรรมาธิการป่าไมชุ้มชนแห่งชาติไดรั้บการเสนอแนะภายใตญ้ตัติป่าไมชุ้มชนซ่ึงขณะน้ีก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของสภาผูแ้ทนราษฎร 
7 ต าบล เป็น หน่วยงานระดบัต าบล และประกอบดว้ย 7-10หมู่บา้น มีประชากรประมาณ  5,000 คน, ปัจจุบนัน้ี มีมากกวา่ 7,000 ต  าบลใน 76 
จงัหวดัในประเทศไทย 
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การร่วมมือ การส่งเสริมองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อ านาจ และหน้าท่ีต่างๆ ท่ีเกินความสามารถของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้ งข้ึนในปี พ.ศ.2537 ภายใต้สภาต าบลและ 
พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายรัฐบาลเพื่อการกระจายอ านาจและเพื่อ 
ส่งเสริมการร่วมมือของประชากรท้องถ่ิน โดยสมาชิก อบต. จะได้มาจากการเลือกตั้งจากชุมชนทอ้งถ่ิน  
อ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายคือ การดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การบริการทางสังคม  
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อ านาจหนา้ท่ีของ อบต. จะครอบคลุมพื้นท่ีในต าบล 
ทั้งหมด ซ่ึงมีประมาณ  3-20 หมู่บา้น 

3) จุดประสงค์ และ จุดมุ่งหมายของโครงการ 

โดยสรุปแผนการของโครงการคือ การพฒันาการแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่า 
โดยชุมชนของลุ่มน ้าชีใหก้ลบัอยูใ่นสภาพเดิม และเพื่อส ารวจหน่วยงานท่ีใหค้วามสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใต้กรอบของกฎหมายในปัจจุบนั และการให้ความสนับสนุนการใช้แนวทางน้ีส าหรับการปลูกป่า 
โดยชุมชนทั้งในประเทศไทย และบริเวณลุ่มแม่น ้าโขง 

3.1 เป้าหมายการพฒันา 

เป้าหมายการพฒันาส าหรับโครงการน้ีคือ การฟ้ืนฟูสภาพป่าโดยชุมชน รวมถึงการปรับปรุง 
การจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมโดยคนทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนโดยหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั  
และหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐอันจะน าไปสู่การปรับปรุงอย่างย ัง่ยืนทั้ งคุณภาพชีวิตของประชากรและ 
สภาพส่ิงแวดลอ้มของลุ่มน ้ าชี รวมถึงการกระจายบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่การท างานในระดบัจงัหวดั และ 
ระดบัชาติต่อไป 
 

ตวัช้ีวดั 
- น าเสนอผลจากบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ไปยงัหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องเพื่อส่งเสริมนโยบาย 

การพิจารณา และการปฏิรูป ภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ.2551 
- มีการพฒันาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทอ้งถ่ิน และหน่วยงานของรัฐ และมีการก าหนด 

กลไกการวางแผน การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในระดบัหมู่บา้น และกลไกในการยื่นขอ้เสนอ  
เพื่อการพิจารณา การท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ และการสนบัสนุน 

- มีพื้นท่ีปลูกตน้ไมป่้าเพิ่มในพื้นท่ีเกษตรกรรม ทั้งพื้นท่ีของเอกชนและพื้นท่ีของชุมชน 



 10 

- มีการปรับปรุงคุณภาพของป่าสงวน โดยความหนาแน่นของตน้ไมแ้ละพื้นท่ีป่าจะเพิ่มข้ึน และ 
มีเสถียรภาพทางความหลากหลายทางชีวภาพมากข้ึน 
(บันทึก :  ในปัจจุบันตัวชีว้ัดเหล่านีไ้ด้พัฒนาปรับปรุงและมีปริมาณเพ่ิมขึน้ แม้ว่าการผลของการพัฒนาจะ 
เจาะจงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังในเชิงปริมาณ แต่จะไม่บ่งบอกจ านวนเพ่ือเป็นการขจัดปัญหาผลส าเร็จ 
ท่ีคาดหวังอันไม่แน่นอน โดยการเร่ิมต้นการประเมินข้อมูลพื้นฐานปัจจุบันของพื้นท่ีเป้าหมายจะต้องมี 
การก าหนดเป้าหมายและจดบันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ ดังนั้นในช่วงเร่ิมต้นการด าเนินงานจะต้องแสดง 
ให้เห็นถึงปัจจัยท่ีจะใช้ในการประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ และจะต้องมี 
โครงร่างของแนวทางปฏิบัติเพ่ือการวดัผลระหว่างท่ีก าลังติดตามผลของโครงการ) 

 
3.2 วตัถุประสงค์ทีส่่งผลโดยตรง 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติผา่นคณะกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดัในการส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน 
โดยชุมชนทอ้งถ่ินในเขตลุ่มน ้าชี 

ตวัช้ีวดั 
- วิธีการท างานท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการระดบัจงัหวดัท่ีมีการด าเนินการ ไดรั้บการพิจารณา 

อย่างถ่ีถ้วน และมีการสนับสนุนในแผนงานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในการน าเสนอ 
หมู่บา้นเป้าหมายในพื้นท่ีโครงการ ภายในส้ินปี 2551 

2) ป่าธรรมชาติ พื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีของชุมชนในเขตเกษตรกรรมลุ่มน ้ าชีไดรั้บการฟ้ืนฟู และ  
มีพื้นท่ีปลูกป่าและปริมาณตน้ไมเ้พิ่มข้ึนโดยการจดัการอยา่งย ัง่ยนืระดบัทอ้งถ่ิน 

ตวัช้ีวดั 
- มีปริมาณพื้นท่ีปลูกตน้ไมใ้นชุมชนเพิ่มข้ึน 

- พื้นท่ีป่าและกิจกรรมปลูกป่าท่ีมีมาก่อน จะเขา้มาอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการโดยชุมชน และ 
เพื่อชุมชนทอ้งถ่ิน 

- ทุกพื้นท่ีของเขตป่าสงวน และพื้นท่ีชุมชน ได้รับการฟ้ืนฟูและได้รับการจดัการอย่างจริงจงั 
โดยสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินโดยผา่นแผนการจดัการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินส่วนกลาง 

- การเสนอแผนการบริหารจดัการชุมชนเพื่อใหห้น่วยงานรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณา 

- ทุกหมู่บา้นในโครงการใหค้วามร่วมมืออยา่งแขง็ขนัในกิจกรรมบริหารจดัการลุ่มน ้าอยา่งย ัง่ยนื 
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3) เพิ่มประสิทธิภาพความสนใจ และนโยบายการส่งเสริมป่าและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
ระหว่างผูเ้ก่ียวข้องหลัก รวมทั้ งหน่วยงานต่างๆของรัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และบุคคลท่ีได้รับเลือก 
ในจงัหวดัขอนแก่น 

 
ตวัช้ีวดั 
- จดัท ารายงานกรณีศึกษาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 

- จดัท าเอกสารนโยบายและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการชุมชน 

- จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูป่าบนพื้นฐานของชุมชนอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง เพื่อเผยแพร่ 
บทเรียนท่ีไดรั้บและวธีิการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

- การประชุมเชิงปฏิบติัการระดบัทอ้งถ่ินเพิ่มเติม และร่วมกนัรับผดิชอบในการเผยแพร่บทเรียนท่ี 
ไดรั้บและวธีิการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

3.3 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับในระดับจังหวดั 
1.1 ผู ้มี ส่ วน ร่วมท้อง ถ่ิน  และ เจ้าหน้ า ท่ี ของ รัฐ เข้า ใจหลักของการบ ริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และหนา้ท่ีพื้นฐานของชุมชนในการบริหารงานของตนในระดบัลุ่มน ้า 
1.2 จดัตั้ งคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติระดบัจงัหวดั(หรือ กลุ่มผูท้  างาน) ของจงัหวดั 

ขอนแก่น ส าหรับจัดสรรเ งินทุนในการสนับสนุนกิจกรรมของก ลุ่มท้อง ถ่ินในด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
 

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับในระดับพืน้ทีชุ่มชน 
2.1 ผูมี้ส่วนร่วมทอ้งถ่ิน และ พนัธมิตรร่วมโครงการไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นการมีส่วนร่วม 

ในการด าเนินการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และความช านาญในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
2.2 เอกสารการวิจยัในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภานะภาพทางนิเวศในทุกระดบัของพื้นท่ี 

เป้าหมายของลุ่มน ้าชี 
2.3 ชุมชนเป้าหมายจากหมู่บา้นท่ีผ่านวิธีการวางแผนหมู่บา้นอย่างมีแบบแผนโดยการพิจารณา 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การระบุถึงกลไกของสถาบนั และแก้ไขแผนงานของหมู่บ้านเพื่อ 
การน าเสนอและอนุมติัจากหน่วยงานทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการบริหารระดบัจงัหวดั 

2.4 การเพิ่มปริมาณพื้นท่ีป่าในรูปป่าชุมชนในพื้นท่ีชุมชนเป้าหมายดว้ยเงินทุนท่ีไดรั้บอนุมติั  
และด าเนินการตามสายงานผา่นคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติจงัหวดั 
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2.5 จดัตั้ งระบบตรวจสอบ และประเมินผลโดยชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันทาง 
การศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ 

 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับในระดับนโยบาย 

3.1 การประชุมเชิงปฏิบติัการ และจดัการประชุมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และระดบัชาติใน  
ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อน าเสนอต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจ 
ในภาครัฐและผูมี้ส่วนร่วมอ่ืนๆ 

3.2 เสนอแนะนโยบายใหม่ๆเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นท่ีป่าโดยการพฒันาของชุมชน  
และผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

3.3 เพิ่มความการรับรู้ของสาธารณชนและการให้ความสนับสนุนทางด้านกฎหมาย และ 
นโยบายเพื่อปรับปรุงสนบัสนุนการบริหารส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
3.4 กจิกรรม 

 กจิกรรมกบัโครงสร้างการประสานงานระดับจังหวดั 
1.1.1 การฝึกอบรมการประเมินค่าส าหรับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
1.1.2 การฝึกอบรมผูมี้ส่วนร่วมหลกัของชุมชน 
1.1.3 การศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัศกัยภาพท่ีสามารถจะพฒันาได้ส าหรับการบริหารทรัพยากร  

ธรรมชาติโดยชุมชน 
1.1.4 การประชุมเชิงปฏิบติัการและการประชุมชาวบา้น 
1.1.5 การประชุมเชิงปฏิบติัการ และประชุมชาวบา้น เพื่อแนะน าโครงการ 
1.2.1 ศึกษาความเป็นไปไดข้องคณะกรรมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติจงัหวดั ดา้นกฎเกณฑ์ 

ทางกฎหมาย และ ทางเลือกส าหรับกลไกการด าเนินการ 
1.2.2 เสนอความคิดต่อผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียในระดับจังหวัดเพื่อจัดตั้ งคณะกรรมการ 

ทรัพยากรธรรมชาติจงัหวดั 
1.2.3 จดัการประชุมหน่วยงานพนัธมิตรในระดบัจงัหวดั 
1.2.4 ใหค้วามสนบัสนุนและจดัการการประชุมสรุปผลในระดบัจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง 

 
 กจิกรรมในระดับพืน้ทีชุ่มชน 

2.1.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดเป้าหมายในระดับพื้นท่ี  ระบุและเพิ่มกลุ่ม 
ผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน 
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2.1.2 ฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีโครงการและผูมี้ส่วนร่วมหลกั ในดา้นการประเมินอย่างมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (Participatory Rural Appraisal: PRA) และการประเมินชุมชนอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural  
Appraisal: RRA) สนบัสนุนทกัษะและเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.1 ออกแบบ และวางแผนการรวบรวมขอ้มูล 
2.2.2 ฝึกอบรม และใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มรวบรวมขอ้มูล และเจา้หนา้ท่ีส ารวจ 
2.2.3 จดัการอยา่งถ่ีถว้น ใหค้วามร่วมมือ ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 

ในหมู่บา้นและลุ่มน ้าในพื้นท่ีเป้าหมาย 3 ต าบล 
2.2.4 รับผดิชอบในการส ารวจและวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิคเพิ่มเติม 
2.2.5 จัดท า เอกสารข้อมูลพื้นฐานในชุมชน และท าแผนท่ีภูมิประเทศลุ่มน ้ า เพื่อ เ ป็น 

ส่วนประกอบทางนิเวศ และพฒันาฐานขอ้มูลภูมิประเทศของระบบข่าวสารทางภูมิศาสตร์ 
2.3.1 มีการทบทวนเอกสารการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละชุมชน ณ ปัจจุบัน และ 

ด าเนินการ และทบทวนหรือเพิ่มเติมองคป์ระกอบส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.3.2 ส่งเสริมการทบทวนและสนบัสนุนการด าเนินการแผนพฒันาหมู่บา้นและต าบล 
2.4.1 จดัท าโครงสร้างท่ีเหมาะสมเพื่อจดัหากล้าไมคุ้ณภาพดีท่ีตอ้งการเพื่อท าการปลูกป่าได ้  

และ กิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นหมู่บา้นเป้าหมาย 
2.4.2 จดัซ้ือ และดูแลรักษาตน้อ่อน ในเรือนเพาะช าถาวร หรือ ส าเร็จรูปชัว่คราวตามท่ีตอ้งการ 
2.4.3 ปลูกกลา้ไมใ้นเขตพื้นท่ีหมู่บา้นท่ีเป็นจุดเป้าหมาย 
2.4.4 การบริหารพื้นท่ีท่ีปลูกตน้ไม ้
2.4.5 การบริหารพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการปฏิรูปธรรมชาติ และปรับปรุงการเพาะปลูก 
2.4.6 ควบคุมไฟป่า และ การกระท าอนัผดิกฎหมายตลอดภูมิประเทศอนักวา้งใหญ่ 
2.5.1 สร้างสรรค์ในลกัษณะพนัธมิตรกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ินครอบคลุมระบบการตรวจสอบและ 

การประเมินผล 
2.5.2 จดัท าระบบการตรวจสอบและการประเมินผลในดา้นเทคนิคและการมีส่วนร่วมในพื้นท่ี 

เป้าหมายและพื้นท่ีควบคุม 
2.5.3 ทบทวนขอ้มูลดา้นระบบการตรวจสอบและการประเมินผล และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนได ้

ส่วนเสียในทอ้งถ่ินไดแ้สดงความคิดเห็น 
2.5.4 เปรียบเทียบ และจดัท าเอกสารขอ้มูลดา้นระบบการตรวจสอบและการประเมินผล 

 
 กจิกรรมระดับนโยบาย 

3.1.1 ท าการศึกษาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3.1.2 จดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบับทเรียนท่ีไดรั้บและวธีิการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
3.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับท้องถ่ินในการบริหารจดัการพื้นท่ีโดยชุมชนในจังหวดั 

ขอนแก่น 
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3.1.4 จดักิจกรรมการอภิปรายระดบัชาติในดา้นการบริหารจดัการชุมชนและการฟ้ืนฟูป่าไม ้
3.2.1 จดัท ารายงานนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3.2.2 จัดท า เ อกสาร เพื่ อ เ ป็นแนวนโยบายส า ห รับชาวบ้านในการบ ริหารจัดก าร 

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
3.3.1 แจง้ใหท้ราบถึงแผนกลยทุธ์อยา่งคร่าวๆ  
3.3.2 เชิญผูใ้ห้ความร่วมมือหลากหลายรวมทั้งเจา้หน้าท่ีๆเก่ียวขอ้งของ บริษทั โคคา โคลา  

เขา้ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าเอกสารสรุปบทเรียนท่ีไดรั้บจากโครงการ 
3.3.3 จดัท าเอกสารโครงการส าหรับน าเสนอต่อส่ือทอ้งถ่ินและส่ือระดบัชาติ 

 
3.5 การพฒันาแม่แบบการฟ้ืนฟูลุ่มน า้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในท่ีท่ีไดรั้บเลือกด าเนินโครงการ เจา้หน้าท่ีโครงการของ  WWF จะส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ 
ชุมชน (ส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ียากจนและไม่มีความส าคญั) และพยายามชักจูงขอความสนับสนุนจาก 
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ีฟ้ืนฟู และการใช ้
ทรัพยากรลุ่มน ้าอยา่งย ัง่ยนื (โดยการเสริมสร้างความสามารถและการสนบัสนุน) 
 

กิจกรรมท่ีน าเสนอโดยชุมชนจะรวมอยู่ใน  (1) การทศันศึกษาเพื่อดูตวัอย่างการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนในการฟ้ืนฟูลุ่มน ้าใหก้ลบัอยูใ่นสภาพเดิม  (2) ท าการวิจยัร่วมในดา้นเศรษฐกิจสังคม และลกัษณะทาง 
ชีววิทยาของพื้นท่ีหมู่บา้น (3) ประชุมเชิงวิชาการการวิเคราะห์ขอ้มูล  (4) วางแผนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
รวมถึงแนวนโยบายการพฒันาป่าไมข้องชุมชนทอ้งถ่ิน (5) ฟ้ืนฟูภูมิทศัน์โดยการปลูกตน้ไม ้และ (6) การ 
น าเอาแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมาใชใ้นแผนการบริหารจดัการ โดยอ าเภอท่ีไดรั้บเลือก  
(กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพ) ในระดบัจงัหวดั เจา้หนา้ท่ี WWF จะส่งเสริมประสิทธิภาพให้กบับุคลากร 
ของสถาบนั (อนัได้แก่คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติจงัหวดั ซ่ึงถือเป็นสถาบนัการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนในจงัหวดัขอนแก่น) เพื่อเป็นการรวมตวัแทนจากชุมชนต่างๆ เพื่อให้การ 
สนบัสนุนทางดา้นเทคนิคและการเงินแก่คณะกรรมการหมู่บา้น รวมทั้งให้การรับรองแผนการบริหารชุมชน  
โดยจะใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมในทุกระดบั จะมีการดึงชุมชนทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้ดว้ยกนั ซ่ึง 
กลยทุธ์น้ีจะช่วยใหแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ทางทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีโครงการอยา่งสันติเท่าท่ีจะท าได ้
 

 การขยาย, นโยบาย และงานด้านกฎหมายในการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อเป็นการขยายผลส าเร็จและเผยแพร่บทเรียนท่ีไดรั้บจากกิจกรรมท่ีด าเนินการใน 2 อ าเภอ  

โครงการจะส่งเสริมให้เกิดการท างานระหว่างองค์กรพฒันาเอกชนกับกิจกรรมการพฒันาชุมชนในการ 
ปลูกป่าชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยในดา้นการปลูกป่าชุมชน ส่วนการอนุรักษป่์าในดา้นอ่ืนๆ 
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นั้น องค์กรพฒันาเอกชนจะได้รับการเชิญให้มาเยี่ยมเยือนสถานท่ีตั้งโครงการ และมีการแลกเปล่ียนกับ 
พนัธมิตรผูส้นใจ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของ โคคาโคลา และ บริษทั ไทยน ้าทิพย ์ 

นอกจากนั้น จะมีการจดักิจกรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีปลูกป่าเพื่อสร้าง 
ความสัมพนัธ์ เสริมความรู้และทศันคติท่ีดีต่อการบริหารชุมชน ทั้งในด้านกฎหมาย และการเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

เพื่อเป็นการส่งเสริมบทเรียนท่ีรับและวิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด การจดักิจกรรมทศันศึกษาจะตอ้งมี 
การจัดท าข้ึนเพื่อเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีได้รับเลือก เจ้าหน้าท่ีองค์กรพฒันาเอกชน บุคคลากรของโคคาโคลา 
ท่ีเก่ียวข้อง และผูแ้ทนชุมชนท่ีท างานในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย  
เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการสร้างประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
ปลูกป่าในประเทศไทย และอาจรวมถึงในส่วนภูมิภาค และนานาชาติ 

บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญใหม่ท่ีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน การส่งเสริมรูปแบบการพฒันาชุมชน และกิจกรรมชุมชนเป็นการแสดงให้เห็นท่ีส าคญัของความ 
เป็นจริงในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปลูกป่าให้ประสบผลส าเร็จโดยวิธีการทางประชาธิปไตยซ่ึงเป็น  
การจดัการท่ีดีในทางปฏิบติั ซ่ึงการด าเนินโครงการน้ีจะเป็นกรณีตวัอย่างท่ีท าให้มีพื้นท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษาท่ี 
เหมาะสมส าหรับผูฝึ้กหัดด้านการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ป่าจากประเทศอ่ืนๆ ในลุ่มน ้ าโขง แต่ทั้งน้ีต้องข้ึนอยู่กับ 
ความกา้วหนา้ของแต่ละภูมิภาค และความพร้อมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ส่วนในระดบันานาชาติ โครงการจะตรวจสอบการอนุรักษ ์และประโยชน์ท่ีชุมชนทอ้งถ่ินไดรั้บ 
จากผลจากการบริหารทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในประเทศไทย ส่ิงท่ีต่อเน่ืองกันของกรณีศึกษา 
ท่ีเก่ียวข้องกับพื้นฐานของชุมชน การปลูกป่า การบริหารจัดการป่าไม้ การบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน ้ า  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน และการกระจายอ านาจ ซ่ึงจะมี 
การด าเนินการในประเทศไทย 5 พื้นท่ี โดยกรณีศึกษาเหล่าน้ีควรจะมีการตอบสนองกลบัในดา้นกลไกโดยท่ี 
การมีส่วนร่วมจะสนบัสนุนการอนุรักษใ์ห้ประสบความส าเร็จ และการพฒันาทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
ส าหรับประเทศก าลงัพฒันา  

 นอกจากน้ี จะมีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การประชุมระดบัภูมิภาค และระดบัชาติส าหรับ 
กลุ่มพนัธมิตรของโครงการ ผูมี้ผลประโยชน์ร่วม และกลุ่มผูส้นใจ ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมความคิด  
และอธิบายวิธีการปฏิบติัส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ท าให้เป็นจุดสนใจต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจในรัฐบาลและผูมี้ผลประโยชน์ร่วมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้เสนอแนะ 
ส าหรับกฎหมายใหม่ๆ และกฎหมายท่ีปรับปรุงในการบริหารชุมชนจะถูกร่างข้ึนและรณรงค์ให ้
มีการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 โครงการน้ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากกิจกรรมส่ือสารมวลชนซ่ึงมุ่งไปท่ีสาธารณะชนของไทย 
และผูท่ี้เป็นผูก้  าหนดนโยบายโดยเฉพาะ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะเพิ่มความตระหนกัให้มากข้ึนในเร่ืองความส าคญั 
ของป่าและตน้ไมใ้นพื้นท่ีการเกษตรและแสดงให้เห็นวา่การมีส่วนร่วมในระดบัชุมชนเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าก่อน 
เพื่อความส าเร็จ นอกไปจากน้ี จะมีการจดัท าเอกสารการเรียนรู้เก่ียวกบัการศึกษาเฉพาะด้าน ซ่ึงจะรวมถึง 
แง่มุมต่างๆ เช่น การบริหารอยา่งย ัง่ยนืและหลกัการพื้นฐานในดา้นการมีส่วนร่วม รวมถึงมีการสนบัสนุนไป 
ยงัสมาคมหรือเครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชนเพื่อช่วยเหลือในการสนบัสนุนดา้นการสร้างความร่วมมือของ 
ชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศยัจากบทเรียนท่ีได้รับจากโครงการอนัน าพาไปสู่ 
การน าวธีิการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 เพศและความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วม 
 เน่ืองจากผูห้ญิงและผูช้ายมีบทบาทในสังคมท่ีต่างกนัจึงมกัจะมีความตอ้งการท่ีต่างกนั ดงันั้น 

การเขา้ใจในบทบาททางเพศ ความรับผิดชอบ และความต้องการจึงต้องเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผน 
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะความต้องการอย่างเป็นจริงในเพศหญิง และความสนใจในกลยุทธ์ จะต้อง 
ผสมผสานเขา้ไปในจุดมุ่งหมายของทุกเป้าหมาย จุดประสงค์ และการจดัล าดบัความส าคญั และโครงการ 
จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ความแตกต่างทางเพศจะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมประเภทใดบา้ง 

 ขอ้มูลโดยรวมดา้นเศรษฐกิจสังคมของชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายจะถูกน ามาใชเ้พื่อแสดงให้เห็น 
ถึงความแตกต่างระหวา่งเพศดา้นบทบาททางอาชีพในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน ์

 ลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนของทั้งผูห้ญิงและผูช้ายท่ีแตกต่างกันนั้นจะช่วยส่งเสริม 
การวางแผนโครงการและการด าเนินโครงการให้บรรลุผล โดยตลอดเวลาการด าเนินงานเจา้หนา้ท่ีโครงการ 
จะชักจูงให้มีการหยิบยกปัญหาระหว่างเพศทั้งในสถาบนัการบริหารระดับหมู่บา้นและการน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติภูมิภาค 

 ความยัง่ยืน 
 อันดับแรกโครงการจะ เน้นไป ท่ีก ารพัฒนา ท่ี มี ค่ า ใช้ จ่ า ยต ่ า  ส าห รับก ารบ ริหาร 

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพื่อให้ชุมชนทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการและเกิดผลส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง  
ภายใตภ้าวะจ ากดัทั้งท่าดา้นเทคนิคและการเงิน รวมถึงการสนบัสนุนท่ีไม่แน่นอนของรัฐบาล ซ่ึงรูปแบบ 
เหล่าน้ีจะเป็นรูปแบบท่ีง่ายท่ีจะท าซ ้ าอีกโดยชุมชนอ่ืนในสถานท่ีอ่ืนในอนาคต 

 อนัดบัท่ีสองโครงการจะจดัตั้งคณะกรรมการท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดบั 
หมู่บา้น ต าบล และจงัหวดัในอนาคต โดยจะท าการส ารวจศกัยภาพของบุคลากรท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัตั้ง 
เป็นคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติจงัหวดัในการบริหารจดัการพื้นท่ีของทุกหมู่บา้นในจงัหวดัขอนแก่น  
เม่ือได้รับการทดสอบและยอมรับแล้วคณะกรรมการนั้นสามารถท่ีจะรับประกนักองทุนระยะยาวโดยใช ้
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งบประมาณประจ าปีท่ีหน่วยงานตามสายงานรัฐบาลได้จัดเตรียมไว ้และเพิ่มเงินกองทุนจากรายได้ท่ี 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดจ้ดัเก็บไว ้

 อนัดบัท่ีสาม โครงการจะท างานโดยสร้างแรงผลกัดนัในระดบัชาติส าหรับรัฐบาลไทยเพื่อให้ 
นโยบายบรรลุผล และมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความมัน่คงท่ีดีกว่าในดา้นการมีส่วนรวมของชุมชนใน 
การบริหารจดัการป่าไมใ้นทอ้งถ่ิน ผลส าเร็จน้ีจะเป็นการรับประกนัผลส าเร็จอนัยาวไกล และผลระยะยาว 
ของการมีส่วนร่วมในโครงการ 

 เพิม่ประสิทธิภาพการรักษาส่ิงแวดล้อมและการสร้างสถาบันบุคลากร 
 โครงการจะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยการพฒันาปัจจยัท่ีส าคญัก็คือ คน โดย 
การสร้างศกัยภาพและการฝึกอบรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานราชการ 
ในกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรมป่าไม ้กบัหน่วยราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
พฒันาชนบทและชุมชนทอ้งถ่ิน 

 WWF ประเทศไทยไดเ้นน้ไปทางดา้นการเสริมสร้างสถาบนัโดยพยายามท่ีจะสร้างบุคลากรใน 
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม ท าผลประโยชน์ไดอ้ย่างจริงจงัและมีส่วนร่วมในระยะยาวและ 
อยา่งย ัง่ยนื โดยจะมีบุคลากรชัว่คราวอยูเ่ป็นองคป์ระกอบเร่ิมตน้ของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติระดบั 
จงัหวดั 

 การวางแผนและการบริหารจัดการพืน้ทีอ่ย่างยั่งยืน 
 โครงการจะท างานร่วมกบัชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเป้าหมายโดยการผสมผสานของสองส่ิง  

อนัไดแ้ก่ การฟ้ืนฟูพื้นท่ีทางดา้นนิเวศ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มัน่คงแข็งแรง  
ท่ีส าคญัคือ ผลส าเร็จของโครงการจะกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการอนุรักษ์ การดูแล 
รักษาและเกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการส่งเสริม  
ดูแลรักษา และปกป้องคุณภาพของส่ิงแวดล้อม (รัฐธรรมนูญใหม่, 2540) โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการปลูกป่าอย่างย ัง่ยืนส าหรับชุมชนเป้าหมาย การวางแผนในด้านการมีส่วนร่วมจะต้องรวมถึง 
การปรับปรุงลุ่มน ้ า การพฒันาป่าชุมชน การฟ้ืนฟูท าป่าในพื้นท่ีเกษตรกรรมให้ดีข้ึนดว้ยตน้ไมท่ี้มีคุณค่าทาง 
เศรษฐกิจสังคม การฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าโดยวิธีการทางธรรมชาติและการด าเนินการสนบัสนุน การสร้างแหล่ง 
พกัผอ่นเช่นเดียวกบัจดัหาตน้กลา้ตน้ไม ้ส าหรับพืชสวนไร่นาและการเพาะปลูกทางเศรษฐกิจ 

 การสร้างความตระหนักและการปฏิรูปนโยบาย 
 การสร้างความตระหนักและการปฏิรูปนโยบายจะอยู่บนพื้นฐานของบทเรียนท่ีได้รับ และ 

แนวทางของการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยโครงการจะพยายามให้ความรู้ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มท่ีมี 
ความสนใจในกรอบของนโยบายท่ีตอ้งการส าหรับการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน และจะเจาะจงไปท่ี 
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การก าหนดนโยบายทอ้งถ่ินเช่นเดียวกบัของชาติ รวมถึงจะตั้งเป้าไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบาย 
ระดบัจงัหวดัและหน่วยงานวางแผน 

 ส่วนกลยุทธ์ในดา้นการติดต่อส่ือสารจะตอ้งมีการพฒันาเพื่อเผยแพร่ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และ 
จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ท่ีไดรั้บโดยหน่วยงานการส่ือสารของ WWF ส านกังานประเทศไทย 
เพื่อการนดัหมาย กลยุทธ์น้ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างของความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงท าให ้
เกิดความหลากหลายทั้งดา้นนโยบาย การสร้างความตระหนักและเคร่ืองมือในการเรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง 
การด านินงานกบักลุ่มต่างๆ 

4) การบริหารโครงการ 

4.1  WWF ประเทศไทย 

WWF  ส านกังานประเทศไทยท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานในประเทศไทย ตั้งอยูก่รุงเทพ  
โดยผูอ้  านวยการส่วนงานอนุรักษข์องWWF ประเทศไทยจะท าหนา้ท่ีผูอ้  านวยการโครงการในระดบัประเทศ  
ส่วนผูอ้  านวยการประจ าประเทศไทย จะให้การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคและค าแนะน าโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ี 
เก่ียวขอ้งกบันโยบายระดบัชาติ 

ผูจ้ดัการโครงการผูซ่ึ้งเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรป่าไม้ของWWF ประเทศไทย จะรับผิดชอบใน 
การด าเนินโครงการใหบ้รรลุผล รวมถึงดูแลกิจกรรมต่างๆภายใตโ้ครงการ และรายงานต่อผูดู้แลโครงการซ่ึง 
ไดรั้บการแต่งตั้งจาก WWF สหรัฐอเมริกา 

ส านักงานโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีโครงการจะ เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมเพื่อเข้าถึงชุมชนใน 
พื้นท่ีเป้าหมายทั้ง 2 ต  าบลในจงัหวดัขอนแก่น 

เจา้หนา้ท่ีหลกัของโครงการประกอบดว้ย  

 ผู ้จ ัดการโครงการท่ีท างานเต็มเวลา จ านวน 1 คน จะเป็นผู ้รับผิดชอบการวางแผน และ 
การด าเนินการทั้งหมดของโครงการในประเทศไทยวนัต่อวนั 

 เจา้หน้าท่ีบริหารงานธุรการท่ีท างานเต็มเวลา จ านวน 1 คน จะเป็นผูใ้ห้ความสนับสนุนงาน 
ทางดา้นเลขานุการ จดัเก็บเอกสาร ค่าใชจ่้ายวนัต่อวนั ดูแลตรวจสอบสินทรัพย ์และจดัท ารูปเล่มรายงานของ 
โครงการ 

 เจา้หน้าท่ีวางแผนและบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติท่ีท างานเต็มเวลา จ านวน 3 คน จะเป็น 
ผูรั้บผิดชอบกิจกรรมของโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงประกอบด้วยการจดัทศันศึกษา การท าวิจยัทาง 
เศรษฐกิจสังคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การก าหนดแผนงานง่ายๆ และการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการปลูกป่า โดยเจา้หนา้ท่ี 1 คนจะไดรั้บมอบหมายใหดู้แลการปลูกป่า 1 ต าบล 
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ในด้านความเช่ือมโยงกับนโยบายของชาติท่ีมีความสัมพันธ์กับการฝึกอบรม การส่ือสาร  
การทัศนศึกษาระดับนานาชาติ และ ทิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการนั้ น  
WWF ประเทศไทยไดมี้การจดักลยทุธ์ของโครงการดงัน้ี 

 ผู ้อ  านวยการส่วนงานอนุรักษ์ของ WWF ประเทศไทยจะได้รับมอบหมายให้เป็น 
ผูอ้  านวยการโครงการและดูแลการด าเนินการการโครงการให้เป็นผลส าเร็จ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให ้
ความสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคส าหรับความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษข์องโครงการ 

 ฝ่ายบริหารและการเงินของ WWF ประเทศไทยจะให้การสนบัสนุนโครงการในการพฒันาและ 
จดัเตรียมวธีิการระบบจดัการท่ีดีส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล บญัชีการเงิน และช่วยเหลือในการติดตั้ง 
และดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านกังานและเครือข่ายทอ้งถ่ิน รวมถึงการเช่ือมโยงทางอินเตอร์เนต 

 ส่วนงานส่ือสารของ WWF ประเทศไทยจะใหค้วามสนบัสนุนกิจกรรมการส่ือสารของโครงการ 
ในด้านการพฒันา และท าให้บรรลุผลส าเร็จ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ การเดินทางของ 
ส่ือมวลชน เป็นตน้ 

อาจจะมีการจดัหาท่ีปรึกษาชั่วคราวเพื่อให้ค  าแนะน าเม่ือมีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินโครงการให้ 
ประสบความส าเร็จ 

4.2  การจัดการและการให้ความร่วมมือ 

 คณะกรรมการเตรียมการโครงการในระดับชาติ 
คณะกรรมการเตรียมการจะจดัตั้งตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 บริษทั โคคา โคลา และ/หรือ ผูร่้วมธุรกิจยอ่ยในประเทศไทย(กรุงเทพ) 
 WWF ส านกังานประเทศไทย โดย ผูอ้  านวยการโครงการ (ประธาน) 
 ผูจ้ดัการโครงการ 
 ผูแ้ทนชุมชนจากพื้นท่ีเป้าหมาย 
 ผูแ้ทนจากคณะกรรมการป่าไมแ้ห่งชาติ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐบาลไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งส่วนกลางและระดบัภูมิภาค 
 ผูแ้ทนจากองคก์รพฒันาเอกชน/กลุ่มสังคมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งท างานร่วมกบัการมีส่วนร่วมของ 

ชุมชนในประเทศไทย 
คณะกรรมการเตรียมการจะมีการประชุมเป็นประจ าเพื่อควบคุมการด าเนินโครงการ และจะมี 

การจดัการประชุมในระยะส้ินสุดของช่วงแรก และอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง คณะกรรมการจะรับผิดชอบการดูแล 
โครงการ การประสานงาน และทบทวนหน้าท่ีในการท างาน รวมทั้ งมีการประชุมรายปีเพื่อทบทวน 
การปฏิบติังาน และเสนอแนะการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการและงบประมาณ และ 
เม่ือโครงการส้ินสุดจะมีการประเมินคร้ังสุดทา้ย รวมถึงการตรวจสอบบญัชีค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของ 
โครงการ 
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 คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติส่วนภูมิภาค 
จดัตั้งคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติส่วนภูมิภาค (คณะท างาน) ท่ีจงัหวดัขอนแก่น โดย 

การคดัสรรสมาชิกของคณะกรรมการจะตอ้งท าตามขอ้เสนอแนะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้อ านาจการตดัสินขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั นอกไปจากน้ีโครงการจะส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของตวัแทนชุมชนทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีโครงการของ WWF 

การจัดเตรียมงานท่ีเก่ียวกับองค์กรทุกประเภทจะก าหนดให้ท าจัดท าบทเรียนท่ีได้รับให ้
เหมาะสมท่ีสุด และยงัคงความย ัง่ยนืจากการด าเนินการของโครงการก่อนๆ และประสบการณ์ในประเทศไทย 
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แผนการด าเนินงานในช่วงปีแรก 
กจิกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

- แนะน าโครงการกบัหน่วยงานในระดบัจงัหวดั 
o องคก์รภาครัฐระดบัจงัหวดั  
o ส านกังานจงัหวดัขอนแก่น 
o องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
o องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
o มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
o องคก์รพฒันาเอกชนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 
o องคก์รชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น กลุ่มแม่บา้น ฯลฯ 

- กระชบัสัมพนัธไมตรีและแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
การท างาน 

- แนะน าโครงการพร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะ 
- เร่ิมพฒันาเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีบนพื้นฐาน
ขอ้เสนอแนะ 
- สร้างเกณฑก์ารคดัเลือกพื้นท่ี 
- คดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมเพื่อจดัตั้งคณะกรรม
โครงการ (Project Steering Committee) 
- สามารถระบุแหล่งขอ้มูล ตวัแทนชุมชนท่ีสามารถ 
- รวบรวมขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคม ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 
แผนท่ี และขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ 

- เร่ิมการประเมินเบ้ืองตน้ในการหาศกัยภาพพื้นท่ี
บนพื้นฐานขอ้เสนอแนะจากตวัแทนในพื้นท่ี 

- เร่ิมการส ารวจพื้นท่ีเพื่อหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
- เขา้ใจลกัษณะภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีและการเขา้ถึง
พื้นท่ี 

- ดูงานพื้นท่ีแปลงปลูกป่า (FPT) - คดัเลือกพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมปลูกป่า 
- พิจารณาความกา้วหนา้และผลของการฟ้ืนฟูป่า - เขา้ใจความจ าเป็นพื้นฐานการฟ้ืนฟูป่าภายใต้

ลกัษณะของกิจกรรม เช่น ชนิดตน้ไมท่ี้ใชป้ลูก อตัรา
การรอดตาย ปัจจยัต่างๆของพื้นท่ี 

- ดูงานเรือนเพาะช าในพื้นท่ี - เขา้ใจขีดความสามารถของเรือนเพาะช าในพื้นท่ี 
และชนิดพนัธ์ุ และส ารวจองคป์ระกอบส าหรับการ
สนบัสนุนการจดัท าเรือนเพาะช า ขนาด และทรัพยากร
ท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้

- รับรองการประเมินชุมชน (Rapid Rural 
Appraisal: RRA) ในพื้นท่ีเป้าหมายภายใตล้ าดบั
ความส าคญั 

- เร่ิมตน้การพฒันาเกณฑก์ารเลือกพื้นท่ีเป้าหมายบน
พื้นฐาน first hand experience 

- เร่ิมตน้การติดต่อประสานงานกบัตวัแทนชุมชน
และสถาบนัต่างๆท่ีท างานในระดบัพื้นท่ี 

- สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเป้าหมาย 
- เตรียมเคร่ืองมือและรายละเอียดต่างๆส าหรับ
น าเสนอต่อคณะกรรมการโครงการ 

- รายงานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
- แผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการ 
- รายงานแนวความคิด 
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กจิกรรม ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- การประชุมคณะกรรมการโครงการ - สรุปสถานภาพของพื้นท่ี ประโยชน์ของทรัพยากร 

และน าเสนอกิจกรรมในโครงการ 
- แนะน าพื้นท่ีเป้าหมายและสรุปภาพรวมของ
ปริมาณของผลท่ีไดรั้บ 

- แนะน าศกัยภาพของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียและส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ลงมติส าหรับแผนการด าเนินงานในช่วง 1 ปีแรก 
- จดัตั้งส านกังานโครงการและคดัเลือกเจา้หนา้ท่ี
ภาคสนาม 

- เปิดตวัโครงการและทีมงานประจ าโครงการ 

- ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีโครงการ - เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจลกัษณะพื้นฐานของ WWF 
ทั้งดา้นนโยบายและขั้นตอนท างานต่างๆ 

- จดัซ้ืออุปกรณ์ภาคสนาม - มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ภาคสนามท่ีจ าเป็น 
- เตรียมเคร่ืองมือ ระบบดา้นการเงินและการบริหาร
โครงการ 

- ระบบบริหารงานโครงการท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้

- เปิดส านกังานโครงการ+ท าบุญ - การใหก้ารยอมรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื้นท่ี จาก
การจดักิจกรรมท าบุญแบบทอ้งถ่ิน 

 
 


