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1) สาระสาคัญ
โครงการฟื้ นฟูภูมิทศั น์ป่าไม้และคุ ณภาพชี วิตชุ มชนลุ่มน้ าชี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นโครงการที่
ด าเนิ น การโดยองค์ก ารกองทุ น สั ต ว์ป่ าโลกสากล (WWF) ซึ่ งได้รั บ การสนับ สนุ น ทางการเงิ น จาก
บริ ษทั โคคาโคลา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด โดยมีจุดหมายเพื่อการผสมผสานการพัฒนาความเป็ นอยู่ทอ้ งถิ่ นให้
กลมกลืนกับกิจกรรมฟื้ นฟูวถิ ีการดารงชีวติ
แม่ น้ า ชี เป็ นสายน้ าส าคัญสายหนึ่ ง ของแม่น้ าโขง ซึ่ งไหลผ่า นพื้ นที่ ใ นภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อของ
ประเทศไทย ในสมัยก่อนแม่น้ าชี เป็ นแหล่งน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ าเพียงพอในการทานาเมื่อถึงฤดูกาล
และเต็มไปด้วยธาตุ อาหารที่ เพิ่มพู นให้ก ับผืนดิ น เป็ นแหล่ งน้ าของชุ ม ชนตลอดทั้งปี แต่ในระยะ 15 ปี
ที่ผา่ นมาพื้นที่ที่แม่น้ าชี ไหลผ่านมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าใจหาย ปั จจุบนั น้ าในแม่น้ าชี มีปริ มาณที่ลดลง
อย่างมากจนเปรี ยบเสมือนเป็ นเพียงธารน้ าเล็กๆ ที่เชื่ อมต่อกับแม่น้ าโขงในฤดูแล้งเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้
เป็ นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของผูค้ นในลุ่มน้ า ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างเขื่อนเหนื อลุ่มน้ า การควบคุม
น้ า โครงการผันแปรต่างๆเพื่อตอบสนองโครงการชลประทาน และการทาลายป่ าอย่างมากมายตลอดลุ่มน้ า
ในขณะเดี ยวกันจานวนประชากรที่ เพิ่ม ขึ้ นก็ทาให้มีน้ าเสี ยทิ้งลงสู่ แม่น้ ามากขึ้ น รวมถึ งการที่ ชาวนาต้อง
หันมาใช้สารเคมีซ่ ึงเต็มไปด้วยอันตรายเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตอันส่ งผลกระทบไปถึงคุณภาพของน้ าทาให้ระดับ
ภาวะมลพิษสู งขึ้น
ลุ่ ม น้ า ชี ค รอบคลุ ม พื้ นที่ มากกว่า เศษหนึ่ งส่ วนสามของพื้นที่ ท้ งั หมดในภู มิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ซึ่งเป็ นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยูม่ ากกว่า 20 ล้านคน คิดเป็ นจานวนถึงเศษหนึ่ งส่ วนสามของประชากรทั้ง
ประเทศ โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประกอบอาชีพกสิ กรรม
มีพ้นื ที่เกษตรกรรมประมาณ 8.8 ล้านเฮคตาร์ ซึ่ งประกอบด้วยนาข้าวร้อยละ 67.1 ที่ไร่ ร้อยละ 22.5 ทุ่งหญ้า
ร้อยละ 0.9 และอีกร้อยละ 9.5 เป็ นที่ใช้สอยอย่างอื่น โดยครอบครัวที่มีสมาชิก 6-7 คน จะมีพ้ืนที่ไร่ นาเฉลี่ย
4.3 เฮคตาร์ ต่อครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยโดยประมาณ 750 เหรี ยญสหรัฐต่อปี ต่อครอบครัว1 หรื อคิดเป็ นร้อยละ
31 ของอัตราเฉลี่ ยของชาติ สาเหตุที่ประชากรส่ วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ ย อยู่ในระดับต่ าเนื่ องจากผลิ ตผลที่ มี
ปริ ม าณน้อ ยมาก รวมทั้ง ไม่ มี ร ายได้ส่ ว นอื่ น มาทดแทน เป็ นผลให้ ช าวนาชาวไร่ โ ดยเฉพาะผู ท้ ี่ อ ยู่ ใ น
วัยแรงงานและเด็กๆ ต้องละถิ่ นที่ อยู่ อาจจะโดยชัว่ คราว หรื อถาวรเพื่อออกไปหางานทาในพื่นที่อื่น ซึ่ ง
การเคลื่ อ นย้า ยประชากรไปสู่ แ หล่ ง ศู น ย์ก ลางเศรษฐกิ จ ของประเทศเหล่ า นี้ ท าให้ แ รงงานส่ ว นใหญ่
ได้รับค่าตอบแทนต่า
เหตุผลสาคัญอันหนึ่ งของการเสื่ อมลงของลุ่มน้ าและพื้นที่โดยรอบเป็ นผลกระทบที่มาจากกิ จกรรมอัน
ไม่เกื้ อหนุ นของมนุ ษยชาติ ไม่วา่ จะเป็ นโครงการต่างๆในระดับประเทศ รวมถึงแผนการพัฒนาลุ่มน้ าต่างๆ
ซึ่ งได้มี ก ารวางแผน และมี ค วามพยายามที่ จ ะท าให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ โดยเจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ ซึ่ งส่ ว นใหญ่
1

National Economic and Social Development Board 2001

2

จะไม่ ได้ท างานในพื้นที่ ทาให้ผ ลที่ ไ ด้มกั จะออกมาไม่เป็ นที่ น่าพอใจ และไม่ ประสบผลสาเร็ จเท่า ที่ ควร
เมื่อไม่นานมานี้ เอง ดร. ประกอบ วิโรจนกูฎ 2 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทารายงานสรุ ปสภาวการณ์ ที่
กลื นไม่ เ ข้า คายไม่ ออกนี้ ว่า “โครงการลุ่ ม น้ า นี้ ไม่ ส ามารถท าให้บ รรลุ ผ ลส าเร็ จได้เ นื่ อ งจากผู ท้ ี่ ด าเนิ น
โครงการไม่ใช่ผทู ้ ี่ใช้น้ า และผูท้ ี่ใช้น้ าก็ไม่ใช่ผทู ้ ี่บริ หารจัดการระบบ”
ปั จจุบนั ลุ่มน้ าชีประสบกับปั ญหาขัดแย้งนานัปการรวมไปถึง
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และพื้นที่ป่าถูกทาลายอย่างมาก
- ความหนาแน่นของพื้นที่การเกษตร และ การใช้สารเคมีที่เพิ่มขึ้น
- การบริ หารจัดการของโครงการชลประทานที่มีอยูไ่ ม่ดีเท่าที่ควร
- การจัดวางแผนและการบริ หารจัดการจากภายนอกพื้นที่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร
- ขาดความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐที่ทางานในระดับพื้นที่
- ขาดการปรึ กษาและความร่ วมมือกับชาวบ้าน
จากสถานการณ์เหล่านี้ ทาให้ปัจจุบนั ลุ่มน้ าชี มีสถานภาพที่เลวลง ดังนั้นเพื่อเป็ นการยอมรับสถานการณ์ น้ ี
และยอมรับว่าลุ่มน้ าชีเป็ นพื้นที่ที่สาคัญสาหรับการอนุรักษ์ป่าเต็งรังอินโดจีนในประเทศไทย WWF จึงได้เลือก
พื้ นที่ ลุ่ ม น้ าแห่ ง นี้ เป็ นจุ ดที่ ต้ งั ส าหรั บกิ จกรรมฟื้ นฟู สภาพป่ าในประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นลุ่ มน้ า ที่ ย งั คง
อยู่ในสภาพเดิ มและไม่มี การวางแผนการพัฒนาหลักใดๆ ทั้งสิ้ น รวมทั้งเป็ นเขตที่ยากจนในประเทศไทย
ประชากรท้องถิ่ นยังคงต้องพึ่งพาทั้งป่ าและแหล่ งทรัพยากรในพื้นที่ ราบลุ่มในการสื บทอดขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และการดารงชีพ
พื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ า ชี เคยเป็ นแหล่ ง ที่ ป กคลุ ม ด้ว ยป่ าเต็ง รั ง ทุ่ ง หญ้า และพื้ น ที่ ที่ มี น้ า ท่ ว มเป็ นครั้ งคราว
ป่ าชนิ ดนี้ มีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว และเวียดนาม โดยพื้นที่ท้ งั หมดนี้
เป็ นพื้นที่ที่จดั อยู่ในเขตสิ่ งแวดล้อมวิกฤตของโครงการลุ่มน้ าโขงของWWF แม้ว่าภู มิประเทศแห่ งนี้ จะถู ก
เปลี่ ย นแปลงเป็ นพื้ น ที่ เ กษตรกรรมไปมาก แต่ พ้ื น ที่ บ างส่ วนก็ ไ ด้มี ก ารสงวนไว้ โดยพื้ นที่ แ รกที่ จะถู ก
เปลี่ยนแปลงให้เป็ นแหล่งเกษตรกรรมคือทุ่งหญ้าและพื้นที่ที่มีน้ าท่วมเป็ นครั้งคราวนี้ เป็ น ส่ วนพื้นที่ป่าที่มี
ขนาดเล็กที่อยูใ่ นทุ่งหญ้าจะถู กสงวนรักษาไว้ ซึ่ งพื้นที่ป่าเล็กๆเหล่านี้ ยงั ให้ผลผลิ ตที่สาคัญแก่ชาวบ้านและ
ยังคงมี การพึ่งพาผลิ ตผลจากป่ าในระดับสู งมากจนถึ งปั จจุบนั นอกจากพื้นที่ ป่าขนาดเล็กๆแล้ว พื้นที่ ที่ มี
น้ าท่วมถึงที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสาหรับการทาการเกษตร รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ าขนาดเล็กก็เป็ นพื้นที่ที่ได้รับรักษา
ไว้เช่ นกัน จากความสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิดของชุ มชนท้องถิ่ นกับพื้นที่ และการใช้ประโยชน์อย่างมากมาย
จากป่ า และพื้ นที่ ชุ่ ม น้ า ดัง นั้นแม้ว่า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงภู มิ ป ระเทศหลัก ๆ แต่ ก็ ย งั คงมี ศ ัก ยภาพและ
ความเป็ นไปได้ในการฟื้ นฟูพ้นื ที่ให้มีความสมบูรณ์ดงั เดิม
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เพื่ อ เป็ นการยอมรั บ สถานการณ์ และความพยายามที่ จะฟื้ นฟู ลุ่ ม แม่ น้ า ชี โครงการจึ ง มี จุ ดมุ่ ง หมาย
ดังต่อไปนี้
“ การฟื้ นฟู ป่าโดยพื้นฐานของชุ ม ชนและพัฒนาการบริ หารจัดการภู มิ ประเทศด้านเกษตรกรรม
โดยคนท้องถิ่ นซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยราชการท้องถิ่ นและจังหวัด และหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทั้งคุ ณภาพชี วิตของประชากรและสภาพแวดล้อมของลุ่มน้ าชี และ
โดยอาศัยการเผยแพร่ บทเรี ยนที่ได้รับและวิธีการปฏิ บตั ิที่ดีที่สุด การทบทวนนโยบาย และการเป็ น
ศูนย์แหล่งข้อมูลอ้างอิงจะต้องได้รับการส่ งเสริ มทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ”
ผลที่คาดว่าจะได้รับและกิจกรรมต่างๆของโครงการได้มีการวางแผนไว้คร่ าวๆดังนี้
- การเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อลุ่มน้ าจะต้องได้รับการควบคุมและบริ หารจัดการอย่างเกิ ดผล
โดยท้อ งถิ่ น การฟื้ นฟู จ ะเป็ นไปได้ถ้า เปลี่ ย นจากบริ ห ารจัด การโดยหน่ ว ยงานที่ อ ยู่ น อกพื้ น ที่ ม าเป็ น
ความรับผิดชอบของท้องถิ่ นและบุคคลที่ได้รับการคัดเลื อก โครงการจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและชุ มชนท้องถิ่นเพื่อที่จะส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ร ะดับ จัง หวัด ตามโครงสร้ า งที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นนโยบายกระจายอ านาจแต่ ย งั ไม่ มี
การปฏิบตั ิ คณะกรรมการชุ ดนี้ จะเป็ นผูด้ ูแลโดยตรงในด้านการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
และเป็ นผูส้ นับสนุนและประสานงานระหว่างหน่วยงานและชุมชนในระดับพื้นที่
- ในปั จจุบนั พื้นที่ภูมิประเทศส่ วนเล็กๆของลุ่มน้ าเอื้อให้มีการพัฒนาการฟื้ นฟูดว้ ยนวัตกรรมใหม่ๆ
ซึ่ งสามารถให้ผลประโยชน์ได้ท้ งั ทางด้านการอนุ รักษ์ และการพัฒนา ชุ มชนท้องถิ่ นจะได้รับการสนับสนุ น
ให้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่ วมซึ่ งจะทาให้ได้รับผลประโยชน์ท้ งั ทางด้านนิ เวศน์ และวิถีการดาเนินชีวิต
ดังนั้นส่ วนประกอบต่างๆของพื้นที่ในปั จจุบนั ทั้งพื้นที่ป่าธรรมชาติ ที่ดินส่ วนบุคคล และพื้นที่ของชุ มชน
ในเขตเกษตรกรรมลุ่ ม น้ า ชี จ ะได้รั บ การฟื้ นฟู และพื้ น ที่ ป ลู ก ป่ าจะเพิ่ ม ขึ้ น โดยได้รั บ การสนับ สนุ น
อย่างต่อเนื่องด้วยการร่ วมมือกันของชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการเข้าถึ ง สถานการณ์ ต่างๆ เหล่ านี้ จาเป็ นต้องอาศัยบทเรี ยนที่ ได้รับ และ
มีการทดลองปฏิ บตั ิ อย่างดี ที่สุด โดยโครงการจะมี การระดมความคิ ดเห็ นและจัดกิ จกรรมอันหลากหลาย
เพื่อทาให้การทบทวนนโยบายง่ ายขึ้ นและมี การอภิ ปรายในทุกระดับ นอกจากนี้ บทเรี ย นที่ ได้รับจะต้อง
สามาารถนาไปปรับใช้ได้กบั ประเทศเพื่อนบ้านและชุมชนนานาชาติดว้ ย ดังนั้นโครงการจึงเพิ่มความสนใจ
และสนับสนุนนโยบายที่ได้รับซึ่ งเป็ นการสนับสนุนการบริ หารจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
ของท้องถิ่น และกระจายออกไปสู่ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้อง กลุ่มและองค์กร
พัฒนาชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง
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2) โครงการ
2.1 ความเป็ นมา
 การทาลายป่ า
ในปี 1960 ประเทศไทยมีพ้นื ที่ป่าครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ท้ งั ประเทศ แต่ปัจจุบนั
คงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 28 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 6,451,000 เฮคตาร์ ที่จดั ว่าเป็ น
ป่ าสาคัญ การลดลงของป่ าพบว่าเกิดจากสาเหตุที่เชื่ อมโยงกัน 2 ประการคือ 1)ความต้องการใช้พ้ืนที่สาหรับ
การเกษตรเพื่อตอบสนองการเจริ ญเติบโตของจานวนประชากร และ 2) การตัดต้นไม้เพื่อการพาณิ ชย์
ภูมิภาคหนึ่ งซึ่ งเปลี่ยนไปอย่างมากในช่ วงที่มีการเปิ ดสัมปทานให้มีการตัดไม้เชิงพาณิ ชย์ได้แก่
ที่ราบสู งโคราช ซึ่ งเป็ นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ครอบคลุ มพื้นที่เกือบเศษหนึ่ งส่ วนสามของพื้นที่
ประเทศไทย ผลของการเปิ ดสัม ปทานดัง กล่ า วทาให้พ้ืนที่ แห่ ง นี้ ถู ก แผ้ว ถางจนเรี ย บ พร้ อมการจัดสร้ าง
ทางเข้าออกที่สะดวก และเป็ นพื้นที่ที่มีประชากรชนบทอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก พื้นที่แถบนี้ เคยเป็ นที่ต้ งั ของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2500-2520 ซึ่งรัฐบาลได้มีการจัดทาโครงการระดับชาติข้ ึน
ในรู ปแบบของการพัฒนาชนบทโดยมี จุดมุ่งหมายที่ จะปรั บสภาพป่ าให้เป็ นแหล่ งเกษตรกรรมเพื่อขับไล่
พรรคคอมมิวนิสต์ออกจากป่ า ซึ่งแผนงานและการจัดการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ก่อให้เกิดสัมปทานการตัดไม้และ
ทาให้ป่าที่ ครอบคลุ มพื้นที่ หมดไป จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2532 ได้เกิ ดน้ าท่วมอย่างหนักและแผ่นดิ นถล่ ม
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการตัดไม้เป็ นจานวนมาก รัฐบาลจึงตระหนักถึ ง ผลกระทบที่ เกิ ดจากการทาลายป่ า และ
ได้ออกกฎหมายห้ามการตัดไม้ และปิ ดการสัมปทานป่ าไม้ในปี พ.ศ.2532 แม้วา่ ต่อมาการห้ามตัดไม้จะช่วย
ลดจานวนการทาลายป่ าอย่างเป็ นทางการ แต่การบุกรุ กก็คงยังมีอยู่ และต้นไม้ก็ยงั คงถู กตัดและเคลื่อนย้าย
ออกจากป่ าอยูเ่ รื่ อยมา
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารตัด ไม้เ ชิ ง พาณิ ช ย์ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภู มิ ภ าคนี้ ถู ก ปกคลุ ม ไปด้ว ย
ป่ าเต็งรังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค แต่ปัจจุ บนั มี พ้ืนที่ ป่าเหลื ออยู่ประมาณร้ อยละ 13 ของพื้นที่ที่อยู่ใน
ความดู แลของรัฐ นอกจากนั้นก็คงเหลื อเพียงพื้นที่ป่าขนาดเล็กๆที่อยู่ในเขตเกษตรกรรมของชุ มชน ดังนั้น
จึงยังมีความเป็ นไปได้ที่จะเพิ่มปริ มาณต้นไม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้ นฟูสภาพภูมิประเทศ ฟื้ นฟูคุณค่าของ
การอนุรักษ์ และเชื่อมโยงพื้นที่ป่าที่ยงั คงเหลือเข้าด้วยกัน
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 ลุ่มนา้ แม่ โขง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อได้รับน้ าฝนมากกว่า 1,000 มม.ต่อปี และประกอบด้วยแหล่ งน้ าที่
ใหญ่ที่สุดของลุ่มน้ าโขง แม่น้ าสายย่อยที่ใหญ่ที่สุดสองสายของแม่น้ าแม่โขงในประเทศไทยก็คือ แม่น้ ามูล
และ แม่น้ าชี
แม่น้ าทั้งสองสายเริ่ มต้นจากทิ ศตะวันตกของที่ ราบสู งโคราชไหลผ่านเป็ นระยะทางมากกว่า
800 กิ โ ลเมตร ก่ อ นที่ จ ะมารวมตัว กัน ไหลเข้า สู่ แ ม่ น้ า โขงบริ เ วณใกล้ๆ จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ท างด้า น
ตะวันออก แม่น้ าทั้งสามสาย และลุ่มน้ าที่เกี่ยวข้องมีพ้ืนที่ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ลุ่มน้ าโขง
ทั้งหมด3 เนื่ องจากแม่น้ ามู ลมี ขนาดใหญ่ และเป็ นพื้นที่ต่ ามี น้ าขังมาก จึงทาให้ได้รับการจัดสรรโครงการ
พลังงานไฟฟ้ าจากพลังน้ าหลายโครงการเพื่อจัดเตรี ยมน้ าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ควบคุม ส่ วนแม่น้ าชี ได้รับ
การพัฒนาน้อยกว่า ยังคงมีธรรมชาติหลงเหลื ออยูม่ ากกว่า และยังไหลผ่านภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย
มากกว่าด้วย
ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ามูลมีความเชื่ อมโยงกับมนุ ษยชาติมายาวนาน และมีการบันทึกทางโบราณคดี
ย้อนอดีตมามากกว่า 2000 ปี ถึงแม้ว่าลุ่มน้ านี้ จะเกี่ ยวโยงความหลากหลายทางชี วภาพและผูค้ นที่อาศัยอยู่
จะมีค วามสัมพันธ์ กนั มาเป็ นเวลานาน แต่ใ นช่ วงสองสามทศวรรษที่ ผ่า นมากลับมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
พื้นที่ ป่าที่ ลดลงอย่างเห็ นได้อย่างเด่ นชัดเจน อันมี ผลให้ลุ่มน้ ามี สภาพเสื่ อมลง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คุกคามทั้งทาง
ด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ สาเหตุหลักสามประการของปั ญหาการเสื่ อมสภาพตามที่ได้มีการศึกษาลุ่มน้ า
เมื่ อไม่นานมานี้ ก็คือ การวางแผน และการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับแผนการชลประทานและเขื่ อนไม่ดีพ อ
การชลประทานที่ ท าให้ เ กิ ดภาวะดิ น เค็ ม และการท าลายป่ าเป็ นจ านวนมาก 4 สาเหตุ ข องปั ญ หาเหล่ า นี้
ส่ งผลกระทบในทางอ้อมด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการชลประทานของชาติ มักจะตามด้วยโครงการการพัฒนา
เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อันนาไปสู่ การทาสัญญาเพาะปลูกสาหรับพืชเศรษฐกิ จ การส่ งเสริ มการ
สนับสนุ นทางการเกษตรเพื่อการค้า เพิ่มปริ มาณการพึ่งพาปุ๋ ย และสารเคมีอื่นๆ ให้กบั ชาวนาชาวสวน ซึ่ ง
ทาให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า
ในการพยายามที่ จะฟื้ นฟู ส ภาพความเสื่ อมของลุ่ ม น้ า และฟื้ นฟู วิถี การดารงชี วิตของชุ มชน
WWF ประเทศไทยได้จดั อันดับลุ่มแม่น้ าชี อยู่ในอันดับแรกๆ ของการพยายามฟื้ นฟูพ้ืนที่ ป่าไม้ นอกจากนี้
บริ เวณป่ าเต็งรังในพื้นที่ ลุ่มน้ าโขงตอนล่ าง และพื้นที่ ลุ่มม่น้ าชี ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของลุ่ มแม่น้ าโขงก็ได้รับ
การคัดเลือกในโครงการเขตภูมินิเวศน์สากล 2005 ให้เป็ นเขตนิเวศน์ในอันดับต้นๆ
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Mekong River Commission 2005. Overview of Hydrology of The Mekong Basin. MRC Vietiane, November 2005. 73 pp.
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)
4
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 สถานการณ์ ปัจจุบัน
เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ ปัจจุบนั ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทยให้ดีข้ ึ น WWF จึงได้
มีการดาเนินการวิจยั ปั ญหาร่ วมกับกลุ่มชาวบ้านท้องถิ่ น และสามารถนาผลการศึกษามาสรุ ปประเด็นปั ญหา
ด้านต่างๆได้ 5 ด้าน ดังนี้
-

ด้านความแห้งแล้ง การลดปริ มาณน้ าดื่ม และ การจัดการด้านชลประทานไม่เป็ นที่น่าเชื่ อถือ
ด้านการลดปริ มาณ และคุณภาพของผลิตผลจากป่ า
ด้านผลิตผลทางการเกษตรที่ข้ ึนอยูก่ บั ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก
ด้านการขาดโอกาสทางเลือกทางเศรษฐกิจ
ด้านการถูกแยกออกจากแผนการดาเนินการ

WWF ตั้งเป้ าหมายไปที่ ลุ่มแม่น้ าชี เพื่อตอบสนองปั ญหาต่ างๆทั้งหลายเหล่ านี้ และเพื่ อฟื้ นฟู
องค์ประกอบทางด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของลุ่มน้ า สถานที่ต้ งั โครงการครอบคลุมพื้นที่ 2 อาเภอ คือ
อ าเภอมัญ จาคี รี และอ าเภอพระยื น รวมไปถึ ง เขตธรรมชาติ และพื้ น ที่ ผ ลิ ต ผลทางเกษตรระหว่ า ง
ป่ าสงวนแห่ งชาติกกหลวงด้านตะวันตก และพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าชี โดยจะอยูใ่ นบริ เวณลุ่มแม่น้ าชี
ต อ น เ ห นื อ ต้ น น้ า ข อ ง โ ร ง ง า น บ ร ร จุ ข ว ด บ ริ ษั ท โ ค ค า โ ค ล า ที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ น จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
2.2 กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายภายใต้โครงการนี้ประกอบด้วย
กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มแรก
(1) ระดั บ พื ้น ที่ ชุ ม ชนที่ อ ยู่ใ นอ าเภอเป้ า หมาย 2 อ าเภอ (อ าเภอมัญ จาคี รี และพระยืน ) และ
หน่วยงานท้องถิ่ น (คณะกรรมการหมู่บา้ น และองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)) จะเข้ามามีส่วนร่ วมและ
ได้รับผลตอบแทนจากความร่ วมมือของชุมชนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในการปลูกป่ า
กลุ่มเป้ าหมายที่สอง
(2) ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับ จังหวัดจะมีหน้าที่ ในโครงการอย่างเต็มที่ ทวั่ ภาคพื้น (ภาค 6,
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย) และส านั ก งานเขตจั ง หวัด ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะ
ส านัก งานสิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องจัง หวัด จะมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการด าเนิ น โครงการด้ ว ยการท างานกั บ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ง ในระดับ ภาค และระดับ จัง หวัด
คณะกรรมการทรั พยากรแห่ งชาติ จงั หวัดขอนแก่ นจะได้รับการสนับสนุ น ผูแ้ ทนจากชุ มชนท้องถิ่ น และ
หน่ วยงานของรั ฐ บุค คลากรของรั ฐที่ มีหน้า ที่ เกี่ ยวข้องจะได้รับ การกระตุ ้นในการแสดงความชัดเจนใน
บทบาทของตนต่ อ การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น ในระดั บ หมู่ บ ้ า นโดยการเน้ น ถึ ง การปลู ก ป่ าและ
การบริ หารทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วย กรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
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และพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสานักงานนโยบายและวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
(3) ระดั บ ชาติ โครงการจะจัด สรรเจ้า หน้า ที่ ร ะดับ ชาติ (เช่ น คณะกรรมธิ ก ารป่ าไม้ชุ ม ชน6
แห่งชาติ) หน่วยงานของรัฐ และองค์กรพัฒนาชุมชน(NGO) ที่เกี่ยวข้องโดยการเสนอแนะนโยบายและวิธีการ
ปรับปรุ งพื้นที่ฟ้ื นฟูป่าโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
(4) ระดับภูมิภาค โครงการจะให้ประโยชน์กบั ผูท้ ี่มีอานาจตัดสิ นใจ องค์กรพัฒนาชุมชน(NGO)
และตัวแทนชุมชนในการทางานร่ วมกันและการปลูกป่ าในประเทศที่กาหนด
(5) ระดับนานาชาติ โครงการจะจัดสรรข้อมูลในการแก้ปัญหาในการอนุ รักษ์และพัฒนาชุ มชน
ในบทบาทและผลกระทบของทรัพยากรป่ าในวิ ถีการดารงชี วิตของชุ มชน โครงร่ างเทคนิ คสาหรับการฟื้ นฟู
ภู มิ ป ระเทศบนพื้ น ฐานชุ ม ชน และเอกสารบทเรี ยนที่ ไ ด้ รั บ และวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ที่ ดี ที่ สุ ดส าหรั บ
การปลูกป่ าชุมชนในประเทศไทย
2.3 พันธมิตรระดับท้องถิ่น
ในระดับท้องถิ่ นมี หน่ วยงานรั ฐหลักอยู่ส องหน่ วยงาน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ซึ่ งมีหน้าที่ดาเนินการในระดับจังหวัด และ ตาบล7
 องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด (อบจ.)
หน่ วยงานท้องถิ่ นระดับจังหวัดได้จดั ตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2540 ซึ่ งเป็ นการปฏิรูปหลังจากออกพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลแล้ว 3 ปี ซึ่ งทาให้เกิ ด
ความสั บ สนกับ เจ้า หน้ า ที่ ท ้อ งถิ่ น ในระดับ หนึ่ ง ขอบเขตของจัง หวัด ท าให้ อ านาจในการควบคุ ม ของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดถู กจากัด และเนื่ องจากพระราชบัญญัติถูกร่ างขึ้นมาหลังจากที่พระราชบัญญัติ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้เข้าไปมี ผลกับเจ้าหน้าที่ แล้ว ในทางทฤษฎี อานาจการตัดสิ นใจควรจะต้อง
กระท าการร่ ว มกัน หรื อ เห็ น พ้อ งกัน ทั้ง สองระดับ อย่า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความกระจ่ า งชัด จึ ง ต้อ งมี
การกาหนดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดแผนการและขั้นตอนการกระจายอานาจสู่ การปกครองท้องถิ่น
ขึ้นในปี พ.ศ.2542 เพื่อชี้ แจงอานาจของหน่ วยงานบริ หารท้องถิ่ นและเพื่อหลี กเลี่ ยงการขัดแย้งที่อาจเกิ ดได้
โดยอ านาจและหน้า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ถู ก จ ากัด อยู่ ที่ ส าระที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การวางแผน
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คณะกรรมาธิการป่ าไม้แห่ งชาติ ถูกกาหนดไว้ในแผนการหลักของป่ าไม้ในประเทศไทย ปี 2528 แม้วา่ ในทางปฏิบตั ิคณะกรรมาธิ การนี้ ได้ถูกจัด
ให้ตอบสนองโปรแกรมแห่ งชาติ เช่ น จัดตั้งคณะกรรมาธิ การปลู กป่ าแห่ งชาติ ระหว่าง โปรแกรมปลูกป่ าฉลองปี กาญจนาภิ เษก อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมาธิ การป่ าไม้ชุมชนแห่ งชาติได้รับการเสนอแนะภายใต้ญตั ติป่าไม้ชุมชนซึ่ งขณะนี้ กาลังอยูใ่ นขั้นตอนของสภาผูแ้ ทนราษฎร
7
ตาบล เป็ น หน่วยงานระดับตาบล และประกอบด้วย 7-10หมู่บา้ น มีประชากรประมาณ 5,000 คน, ปั จจุบนั นี้ มีมากกว่า 7,000 ตาบลใน 76
จังหวัดในประเทศไทย
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การร่ วมมื อ การส่ งเสริ มองค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อ อานาจ และหน้าที่ต่างๆ ที่ เกิ นความสามารถของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล
 องค์ การบริหารส่ วนตาบล (อบต.)
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ นหน่ ว ยงานที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น ในปี พ.ศ.2537 ภายใต้ส ภาต าบลและ
พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งเป็ นผลจากนโยบายรัฐบาลเพื่อการกระจายอานาจและเพื่ อ
ส่ งเสริ มการร่ วมมื อของประชากรท้องถิ่ น โดยสมาชิ ก อบต. จะได้มาจากการเลื อกตั้งจากชุ มชนท้องถิ่ น
อานาจที่ได้รับมอบหมายคือ การดูแลด้านโครงสร้ างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุ ข การบริ การทางสังคม
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อานาจหน้าที่ของ อบต. จะครอบคลุมพื้นที่ในตาบล
ทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 3-20 หมู่บา้ น

3) จุดประสงค์ และ จุดมุ่งหมายของโครงการ
โดยสรุ ปแผนการของโครงการคือ การพัฒนาการแนวทางการสร้างการมีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่า
โดยชุมชนของลุ่มน้ าชีให้กลับอยูใ่ นสภาพเดิม และเพื่อสารวจหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อม
ภายใต้ก รอบของกฎหมายในปั จจุ บ นั และการให้ความสนับสนุ นการใช้ แนวทางนี้ ส าหรั บการปลู ก ป่ า
โดยชุมชนทั้งในประเทศไทย และบริ เวณลุ่มแม่น้ าโขง
3.1 เป้ าหมายการพัฒนา
เป้ า หมายการพัฒ นาส าหรั บ โครงการนี้ คื อ การฟื้ นฟู ส ภาพป่ าโดยชุ ม ชน รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
การจัดการพื้นที่เกษตรกรรมโดยคนท้องถิ่นซึ่ งได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และหน่ ว ยงานอื่ น ๆของรั ฐ อัน จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งยัง่ ยื น ทั้ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรและ
สภาพสิ่ งแวดล้อมของลุ่มน้ าชี รวมถึ งการกระจายบทเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้ ไปสู่ การทางานในระดับจังหวัด และ
ระดับชาติต่อไป
ตัวชี้วดั
- น าเสนอผลจากบทเรี ย นที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ ไ ปยัง หน่ ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม นโยบาย
การพิจารณา และการปฏิรูป ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2551
- มีการพัฒนาความร่ วมมื อระหว่างหน่ วยงานท้องถิ่ น และหน่ วยงานของรั ฐ และมี การกาหนด
กลไกการวางแผน การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับหมู่บา้ น และกลไกในการยื่นข้อเสนอ
เพื่อการพิจารณา การทาให้บรรลุผลสาเร็ จ และการสนับสนุน
- มีพ้นื ที่ปลูกต้นไม้ป่าเพิ่มในพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งพื้นที่ของเอกชนและพื้นที่ของชุมชน
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- มีการปรับปรุ งคุณภาพของป่ าสงวน โดยความหนาแน่นของต้นไม้และพื้นที่ป่าจะเพิ่มขึ้น และ
มีเสถียรภาพทางความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น
(บันทึ ก : ในปั จจุบันตัวชีว้ ัดเหล่ านีไ้ ด้ พัฒนาปรั บปรุ งและมีปริ มาณเพิ่มขึน้ แม้ ว่าการผลของการพัฒนาจะ
เจาะจงถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง ในเชิ งปริ มาณ แต่ จะไม่ บ่งบอกจานวนเพื่อเป็ นการขจัดปั ญหาผลสาเร็ จ
ที่ค าดหวัง อั นไม่ แน่ นอน โดยการเริ่ ม ต้ นการประเมิ น ข้ อมูลพื ้นฐานปั จจุบันของพื ้นที่ เป้ าหมายจะต้ องมี
การกาหนดเป้ าหมายและจดบันทึ กข้ อมูลในเชิ ง ปริ มาณ ดังนั้ นในช่ วงเริ่ มต้ นการดาเนิ นงานจะต้ องแสดง
ให้ เห็ นถึ งปั จจัย ที่ จะใช้ ในการประเมิ น ที่ แสดงให้ เห็ น ถึ งความเปลี่ย นแปลงในเชิ งปริ มาณ และจะต้ องมี
โครงร่ างของแนวทางปฏิ บัติเพื่อการวัดผลระหว่ างที่กาลังติดตามผลของโครงการ)
3.2 วัตถุประสงค์ ทสี่ ่ งผลโดยตรง
1) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติผา่ นคณะกรรมการ
ทรั พยากรธรรมชาติ ของจังหวัดในการส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืน
โดยชุมชนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ าชี
ตัวชี้วดั
- วิธีการทางานที่เหมาะสมของคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีการดาเนินการ ได้รับการพิจารณา
อย่า งถี่ ถ้วน และมี ก ารสนับ สนุ น ในแผนงานการจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ ของชุ มชน ในการนาเสนอ
หมู่บา้ นเป้ าหมายในพื้นที่โครงการ ภายในสิ้ นปี 2551
2) ป่ าธรรมชาติ พื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่ของชุมชนในเขตเกษตรกรรมลุ่มน้ าชี ได้รับการฟื้ นฟู และ
มีพ้นื ที่ปลูกป่ าและปริ มาณต้นไม้เพิ่มขึ้นโดยการจัดการอย่างยัง่ ยืนระดับท้องถิ่น
ตัวชี้วดั
- มีปริ มาณพื้นที่ปลูกต้นไม้ในชุมชนเพิ่มขึ้น
- พื้นที่ ป่าและกิ จกรรมปลู กป่ าที่มีมาก่ อน จะเข้ามาอยู่ภายใต้การบริ หารจัดการโดยชุ มชน และ
เพื่อชุมชนท้องถิ่น
- ทุ กพื้ นที่ ข องเขตป่ าสงวน และพื้นที่ ชุม ชน ได้รับการฟื้ นฟู และได้รับ การจัดการอย่า งจริ งจัง
โดยสถาบันชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านแผนการจัดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นส่ วนกลาง
- การเสนอแผนการบริ หารจัดการชุมชนเพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องพิจารณา
- ทุกหมู่บา้ นในโครงการให้ความร่ วมมืออย่างแข็งขันในกิจกรรมบริ หารจัดการลุ่มน้ าอย่างยัง่ ยืน
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3) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพความสนใจ และนโยบายการส่ งเสริ มป่ าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุ มชน
ระหว่า งผูเ้ กี่ ย วข้องหลัก รวมทั้ง หน่ วยงานต่ า งๆของรั ฐ องค์ก รพัฒ นาเอกชน และบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ เลื อ ก
ในจังหวัดขอนแก่น
ตัวชี้วดั
- จัดทารายงานกรณี ศึกษาการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
- จัดทาเอกสารนโยบายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการชุมชน
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการฟื้ นฟูป่าบนพื้นฐานของชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่
บทเรี ยนที่ได้รับและวิธีการปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับท้องถิ่นเพิ่มเติม และร่ วมกันรับผิดชอบในการเผยแพร่ บทเรี ยนที่
ได้รับและวิธีการปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
3.3 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับในระดับจังหวัด
1.1 ผู ้ มี ส่ วนร่ วมท้ อ งถิ่ น และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เข้ า ใจหลั ก ของการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และหน้าที่พ้นื ฐานของชุมชนในการบริ หารงานของตนในระดับลุ่มน้ า
1.2 จัดตั้ง คณะกรรมการทรั พ ยากรธรรมชาติ ระดับ จัง หวัด(หรื อ กลุ่ ม ผูท้ างาน) ของจัง หวัด
ขอนแก่ น ส าหรั บ จั ด สรรเงิ น ทุ น ในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของกลุ่ ม ท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
 ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับในระดับพืน้ ทีช่ ุ มชน
2.1 ผูม้ ีส่วนร่ วมท้องถิ่น และ พันธมิตรร่ วมโครงการได้รับการฝึ กอบรมในด้านการมีส่วนร่ วม
ในการดาเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความชานาญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
2.2 เอกสารการวิจยั ในด้านสังคม เศรษฐกิ จ และสภานะภาพทางนิ เวศในทุกระดับของพื้นที่
เป้าหมายของลุ่มน้ าชี
2.3 ชุ มชนเป้ าหมายจากหมู่บา้ นที่ผ่านวิธีการวางแผนหมู่บา้ นอย่างมีแบบแผนโดยการพิจารณา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม การระบุ ถึ ง กลไกของสถาบัน และแก้ไ ขแผนงานของหมู่ บ ้า นเพื่ อ
การนาเสนอและอนุมตั ิจากหน่วยงานท้องถิ่น และคณะกรรมการบริ หารระดับจังหวัด
2.4 การเพิ่มปริ มาณพื้นที่ป่าในรู ปป่ าชุ มชนในพื้นที่ชุมชนเป้ าหมายด้วยเงิ นทุนที่ได้รับอนุ มตั ิ
และดาเนินการตามสายงานผ่านคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติจงั หวัด
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2.5 จัด ตั้ง ระบบตรวจสอบ และประเมิ น ผลโดยชุ ม ชนภายใต้ค วามร่ ว มมื อ กับ สถาบัน ทาง
การศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ
 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับในระดับนโยบาย
3.1 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และจัดการประชุมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และระดับชาติใน
ประเทศไทยเพื่อส่ งเสริ มการเพิ่มปริ มาณป่ าโดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนเพื่อนาเสนอต่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ
ในภาครัฐและผูม้ ีส่วนร่ วมอื่นๆ
3.2 เสนอแนะนโยบายใหม่ๆเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการพัฒนาของชุ มชน
และผูใ้ ห้การสนับสนุน
3.3 เพิ่ ม ความการรั บ รู ้ ข องสาธารณชนและการให้ ค วามสนับ สนุ น ทางด้า นกฎหมาย และ
นโยบายเพื่อปรับปรุ งสนับสนุนการบริ หารสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่นให้ดีข้ ึนโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
3.4 กิจกรรม
 กิจกรรมกับโครงสร้ างการประสานงานระดับจังหวัด
1.1.1 การฝึ กอบรมการประเมินค่าสาหรับการบริ หารทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
1.1.2 การฝึ กอบรมผูม้ ีส่วนร่ วมหลักของชุมชน
1.1.3 การศึ ก ษาเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ ศัก ยภาพที่ ส ามารถจะพัฒนาได้สาหรั บการบริ หารทรั พยากร
ธรรมชาติโดยชุมชน
1.1.4 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการและการประชุมชาวบ้าน
1.1.5 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และประชุมชาวบ้าน เพื่อแนะนาโครงการ
1.2.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ของคณะกรรมการบริ หารทรัพยากรธรรมชาติจงั หวัด ด้านกฎเกณฑ์
ทางกฎหมาย และ ทางเลือกสาหรับกลไกการดาเนินการ
1.2.2 เสนอความคิ ด ต่ อ ผู ้มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยในระดั บ จัง หวัด เพื่ อ จั ด ตั้ง คณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติจงั หวัด
1.2.3 จัดการประชุมหน่วยงานพันธมิตรในระดับจังหวัด
1.2.4 ให้ความสนับสนุนและจัดการการประชุมสรุ ปผลในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
 กิจกรรมในระดับพืน้ ทีช่ ุ มชน
2.1.1 จัด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารก าหนดเป้ า หมายในระดั บ พื้ น ที่ ระบุ แ ละเพิ่ ม กลุ่ ม
ผูม้ ีส่วนร่ วมในชุมชน
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2.1.2 ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ โครงการและผูม้ ีส่วนร่ วมหลัก ในด้านการประเมิ นอย่างมีส่วนร่ วม
ของชุ มชน (Participatory Rural Appraisal: PRA) และการประเมิ นชุ มชนอย่างเร่ งด่ วน (Rapid Rural
Appraisal: RRA) สนับสนุนทักษะและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ออกแบบ และวางแผนการรวบรวมข้อมูล
2.2.2 ฝึ กอบรม และให้ความร่ วมมือกับกลุ่มรวบรวมข้อมูล และเจ้าหน้าที่สารวจ
2.2.3 จัดการอย่างถี่ถว้ น ให้ความร่ วมมือ สารวจข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรื อน
ในหมู่บา้ นและลุ่มน้ าในพื้นที่เป้ าหมาย 3 ตาบล
2.2.4 รับผิดชอบในการสารวจและวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเพิ่มเติม
2.2.5 จัด ท าเอกสารข้อ มู ล พื้ น ฐานในชุ ม ชน และท าแผนที่ ภู มิ ป ระเทศลุ่ ม น้ าเพื่ อ เป็ น
ส่ วนประกอบทางนิเวศ และพัฒนาฐานข้อมูลภูมิประเทศของระบบข่าวสารทางภูมิศาสตร์
2.3.1 มี ก ารทบทวนเอกสารการวางแผนพัฒ นาหมู่ บ ้า นในแต่ ล ะชุ ม ชน ณ ปั จ จุ บ ัน และ
ดาเนินการ และทบทวนหรื อเพิ่มเติมองค์ประกอบสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.3.2 ส่ งเสริ มการทบทวนและสนับสนุนการดาเนินการแผนพัฒนาหมู่บา้ นและตาบล
2.4.1 จัดทาโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อจัดหากล้าไม้คุณภาพดี ที่ตอ้ งการเพื่อทาการปลู กป่ าได้
และ กิจกรรมปลูกต้นไม้ในหมู่บา้ นเป้ าหมาย
2.4.2 จัดซื้ อ และดูแลรักษาต้นอ่อน ในเรื อนเพาะชาถาวร หรื อ สาเร็ จรู ปชัว่ คราวตามที่ตอ้ งการ
2.4.3 ปลูกกล้าไม้ในเขตพื้นที่หมู่บา้ นที่เป็ นจุดเป้ าหมาย
2.4.4 การบริ หารพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้
2.4.5 การบริ หารพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการปฏิรูปธรรมชาติ และปรับปรุ งการเพาะปลูก
2.4.6 ควบคุมไฟป่ า และ การกระทาอันผิดกฎหมายตลอดภูมิประเทศอันกว้างใหญ่
2.5.1 สร้างสรรค์ในลักษณะพันธมิตรกับพันธมิตรท้องถิ่ นครอบคลุ มระบบการตรวจสอบและ
การประเมินผล
2.5.2 จัดทาระบบการตรวจสอบและการประเมินผลในด้านเทคนิคและการมีส่วนร่ วมในพื้นที่
เป้ าหมายและพื้นที่ควบคุม
2.5.3 ทบทวนข้อมูลด้านระบบการตรวจสอบและการประเมินผล และเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็น
2.5.4 เปรี ยบเทียบ และจัดทาเอกสารข้อมูลด้านระบบการตรวจสอบและการประเมินผล
 กิจกรรมระดับนโยบาย
3.1.1 ทาการศึกษาการบริ หารทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1.2 จัดเตรี ยมเอกสารเกี่ยวกับบทเรี ยนที่ได้รับและวิธีการปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
3.1.3 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารระดับ ท้องถิ่ น ในการบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ โ ดยชุ ม ชนในจัง หวัด
ขอนแก่น
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3.1.4 จัดกิจกรรมการอภิปรายระดับชาติในด้านการบริ หารจัดการชุมชนและการฟื้ นฟูป่าไม้
3.2.1 จัดทารายงานนโยบายส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน
3.2.2 จั ด ท าเอกสารเพื่ อ เป็ นแนวนโยบาย ส า หรั บ ชาวบ้ า นในการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
3.3.1 แจ้งให้ทราบถึงแผนกลยุทธ์อย่างคร่ าวๆ
3.3.2 เชิ ญผูใ้ ห้ความร่ วมมื อหลากหลายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ ย วข้องของ บริ ษ ทั โคคา โคลา
เข้าร่ วมในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทาเอกสารสรุ ปบทเรี ยนที่ได้รับจากโครงการ
3.3.3 จัดทาเอกสารโครงการสาหรับนาเสนอต่อสื่ อท้องถิ่นและสื่ อระดับชาติ
3.5 การพัฒนาแม่ แบบการฟื้ นฟูล่ มุ นา้ โดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ในที่ที่ได้รับเลือกดาเนินโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการของ WWF จะส่ งเสริ มและให้ความช่วยเหลื อ
ชุ ม ชน (ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นชุ ม ชนที่ ย ากจนและไม่ มี ค วามส าคัญ ) และพยายามชัก จู ง ขอความสนับสนุ น จาก
หน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ย วข้อง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพให้ก ับ ความร่ วมมื อของชุ ม ชนในพื้นที่ ฟ้ื นฟู และการใช้
ทรัพยากรลุ่มน้ าอย่างยัง่ ยืน (โดยการเสริ มสร้างความสามารถและการสนับสนุน)
กิ จกรรมที่ นาเสนอโดยชุ ม ชนจะรวมอยู่ใ น (1) การทัศนศึก ษาเพื่อดู ตวั อย่างการมี ส่ วนร่ วมของ
ชุมชนในการฟื้ นฟูลุ่มน้ าให้กลับอยูใ่ นสภาพเดิม (2) ทาการวิจยั ร่ วมในด้านเศรษฐกิจสังคม และลักษณะทาง
ชีววิทยาของพื้นที่หมู่บา้ น (3) ประชุ มเชิ งวิชาการการวิเคราะห์ขอ้ มูล (4) วางแผนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
รวมถึงแนวนโยบายการพัฒนาป่ าไม้ของชุ มชนท้องถิ่ น (5) ฟื้ นฟูภูมิทศั น์โดยการปลู กต้นไม้ และ (6) การ
นาเอาแผนการบริ หารทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนมาใช้ในแผนการบริ หารจัดการ โดยอาเภอที่ได้รับเลือก
(กิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพ) ในระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ WWF จะส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพให้กบั บุคลากร
ของสถาบัน (อันได้แก่ ค ณะกรรมการทรั พ ยากรธรรมชาติ จงั หวัด ซึ่ งถื อเป็ นสถาบันการบริ หารจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืนในจังหวัดขอนแก่ น) เพื่อเป็ นการรวมตัวแทนจากชุ มชนต่างๆ เพื่อให้การ
สนับสนุนทางด้านเทคนิคและการเงินแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น รวมทั้งให้การรับรองแผนการบริ หารชุมชน
โดยจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมในทุกระดับ จะมีการดึงชุมชนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าด้วยกัน ซึ่ ง
กลยุทธ์น้ ีจะช่วยให้แก้ปัญหาความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการอย่างสันติเท่าที่จะทาได้
 การขยาย, นโยบาย และงานด้ านกฎหมายในการปลูกป่ าอย่ างมีส่วนร่ วมของชุ มชน
เพื่อเป็ นการขยายผลสาเร็ จและเผยแพร่ บทเรี ยนที่ได้รับจากกิ จกรรมที่ดาเนิ นการใน 2 อาเภอ
โครงการจะส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการทางานระหว่างองค์ก รพัฒนาเอกชนกับกิ จกรรมการพัฒนาชุ ม ชนในการ
ปลูกป่ าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในด้านการปลูกป่ าชุมชน ส่ วนการอนุรักษ์ป่าในด้านอื่นๆ
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นั้น องค์กรพัฒนาเอกชนจะได้รับการเชิ ญให้มาเยี่ย มเยือนสถานที่ ต้ งั โครงการ และมี การแลกเปลี่ ยนกับ
พันธมิตรผูส้ นใจ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ โคคาโคลา และ บริ ษทั ไทยน้ าทิพย์
นอกจากนั้น จะมี ก ารจัด กิ จ กรรมส าหรั บ เจ้า หน้า ที่ รั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้องในพื้ น ที่ ปลู ก ป่ าเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ เสริ มความรู ้ และทัศ นคติ ที่ดีต่อการบริ หารชุ ม ชน ทั้งในด้า นกฎหมาย และการเสริ มสร้ า ง
ประสิ ทธิภาพของบุคลากร
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มบทเรี ยนที่รับและวิธีการปฏิบตั ิที่ดีที่สุด การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาจะต้องมี
การจัด ท าขึ้ น เพื่ อ เจ้า หน้า ที่ รั ฐ ที่ ไ ด้รั บ เลื อ ก เจ้า หน้า ที่ อ งค์ก รพัฒ นาเอกชน บุ ค คลากรของโคคาโคลา
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และผูแ้ ทนชุ ม ชนที่ ท างานในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อยู่ใ นพื้ นที่ เ ป้ า หมาย
เพื่อส่ งเสริ มการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และการสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการ
ปลูกป่ าในประเทศไทย และอาจรวมถึงในส่ วนภูมิภาค และนานาชาติ
บนพื้ นฐานของรั ฐธรรมนู ญใหม่ ที่ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย และการมี ส่วนร่ วมของ
ชุ มชน การส่ งเสริ มรู ปแบบการพัฒนาชุ มชน และกิ จกรรมชุ มชนเป็ นการแสดงให้เห็ นที่สาคัญของความ
เป็ นจริ งในการเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการปลู กป่ าให้ประสบผลสาเร็ จโดยวิธีก ารทางประชาธิ ปไตยซึ่ งเป็ น
การจัดการที่ดีในทางปฏิบตั ิ ซึ่ งการดาเนิ นโครงการนี้ จะเป็ นกรณี ตวั อย่างที่ทาให้มีพ้ืนที่ที่เป็ นกรณี ศึกษาที่
เหมาะสมส าหรั บผูฝ้ ึ กหัดด้า นการฟื้ นฟู ภูมิทศั น์ป่ าจากประเทศอื่ นๆ ในลุ่ มน้ าโขง แต่ท้ งั นี้ ต้องขึ้ นอยู่ก ับ
ความก้าวหน้าของแต่ละภูมิภาค และความพร้อมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ส่ วนในระดับนานาชาติ โครงการจะตรวจสอบการอนุรักษ์ และประโยชน์ที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับ
จากผลจากการบริ ห ารทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยชุ มชนในประเทศไทย สิ่ ง ที่ ต่ อเนื่ อ งกัน ของกรณี ศึ ก ษา
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พื้ น ฐานของชุ ม ชน การปลู ก ป่ า การบริ ห ารจัด การป่ าไม้ การบริ ห ารจัด การพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การแสวงหาศัก ยภาพการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และการกระจายอ านาจ ซึ่ งจะมี
การดาเนินการในประเทศไทย 5 พื้นที่ โดยกรณี ศึกษาเหล่านี้ ควรจะมีการตอบสนองกลับในด้านกลไกโดยที่
การมีส่วนร่ วมจะสนับสนุ นการอนุ รักษ์ให้ประสบความสาเร็ จ และการพัฒนาท้องถิ่ นในพื้นที่เกษตรกรรม
สาหรับประเทศกาลังพัฒนา
นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ การประชุ มระดับภูมิภาค และระดับชาติสาหรับ
กลุ่มพันธมิตรของโครงการ ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วม และกลุ่มผูส้ นใจ ซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้ จะช่วยส่ งเสริ มความคิด
และอธิ บายวิธีการปฏิ บตั ิ สาหรับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทาให้เป็ นจุดสนใจต่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในรัฐบาลและผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมที่ เกี่ ยวข้อง โดยข้อเสนอแนะ
ส าหรั บ กฎหมายใหม่ ๆ และกฎหมายที่ ป รั บ ปรุ งในการบริ หารชุ ม ชนจะถู ก ร่ างขึ้ นและรณรงค์ ใ ห้
มีการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจที่เกี่ยวข้อง
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โครงการนี้ จะได้รับการสนับสนุ นจากกิจกรรมสื่ อสารมวลชนซึ่ งมุ่งไปที่สาธารณะชนของไทย
และผูท้ ี่เป็ นผูก้ าหนดนโยบายโดยเฉพาะ สิ่ งต่างๆเหล่านี้ จะเพิ่มความตระหนักให้มากขึ้นในเรื่ องความสาคัญ
ของป่ าและต้นไม้ในพื้นที่การเกษตรและแสดงให้เห็ นว่าการมีส่วนร่ วมในระดับชุมชนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาก่อน
เพื่อความสาเร็ จ นอกไปจากนี้ จะมีการจัดทาเอกสารการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการศึกษาเฉพาะด้าน ซึ่ งจะรวมถึ ง
แง่มุมต่างๆ เช่น การบริ หารอย่างยัง่ ยืนและหลักการพื้นฐานในด้านการมีส่วนร่ วม รวมถึงมีการสนับสนุนไป
ยังสมาคมหรื อเครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อช่ วยเหลื อในการสนับสนุนด้านการสร้างความร่ วมมือของ
ชุ มชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยจากบทเรี ยนที่ได้รับจากโครงการอันนาพาไปสู่
การนาวิธีการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดไปใช้อย่างกว้างขวาง
 เพศและความเท่าเทียมในการมีส่วนร่ วม
เนื่ องจากผูห้ ญิงและผูช้ ายมี บทบาทในสังคมที่ต่างกันจึงมักจะมีความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้น
การเข้า ใจในบทบาททางเพศ ความรั บ ผิดชอบ และความต้องการจึ งต้องเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการวางแผน
กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยเฉพาะความต้อ งการอย่า งเป็ นจริ ง ในเพศหญิ ง และความสนใจในกลยุ ท ธ์ จะต้อ ง
ผสมผสานเข้าไปในจุ ดมุ่งหมายของทุกเป้ าหมาย จุดประสงค์ และการจัดลาดับความสาคัญ และโครงการ
จะต้องแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางเพศจะมีอิทธิ พลต่อกิจกรรมประเภทใดบ้าง
ข้อมูลโดยรวมด้านเศรษฐกิจสังคมของชุ มชนในพื้นที่เป้ าหมายจะถูกนามาใช้เพื่อแสดงให้ เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างเพศด้านบทบาททางอาชีพในการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
ลัก ษณะการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชนของทั้ง ผูห้ ญิ ง และผูช้ ายที่ แ ตกต่ า งกันนั้น จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การวางแผนโครงการและการดาเนิ นโครงการให้บรรลุผล โดยตลอดเวลาการดาเนินงานเจ้าหน้าที่โครงการ
จะชัก จู งให้มี ก ารหยิบ ยกปั ญหาระหว่า งเพศทั้งในสถาบันการบริ หารระดับ หมู่ บา้ นและการนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติภูมิภาค
 ความยัง่ ยืน
อั น ดั บ แรก โครงการจะ เน้ น ไปที่ การพั ฒ นา ที่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ส า หรั บการบริ หาร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุ มชน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่ นสามารถบริ หารจัดการและเกิ ดผลสาเร็ จได้ดว้ ยตนเอง
ภายใต้ภาวะจากัดทั้งท่าด้านเทคนิ คและการเงิน รวมถึงการสนับสนุ นที่ไม่แน่ นอนของรัฐบาล ซึ่ งรู ปแบบ
เหล่านี้จะเป็ นรู ปแบบที่ง่ายที่จะทาซ้ าอีกโดยชุมชนอื่นในสถานที่อื่นในอนาคต
อันดับที่สองโครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการที่เหมาะสมในการจัดกิ จกรรมต่างๆ ทั้งในระดับ
หมู่บา้ น ตาบล และจังหวัดในอนาคต โดยจะทาการสารวจศักยภาพของบุคลากรที่เหมาะสมสาหรับการจัดตั้ง
เป็ นคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติจงั หวัดในการบริ หารจัดการพื้นที่ของทุกหมู่บา้ นในจังหวัดขอนแก่น
เมื่ อได้รับการทดสอบและยอมรั บแล้วคณะกรรมการนั้นสามารถที่ จะรั บประกันกองทุ นระยะยาวโดยใช้
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งบประมาณประจ าปี ที่ ห น่ วยงานตามสายงานรั ฐ บาลได้จ ัดเตรี ย มไว้ และเพิ่ ม เงิ นกองทุ นจากรายได้ที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบล และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้จดั เก็บไว้
อันดับที่สาม โครงการจะทางานโดยสร้ างแรงผลักดันในระดับชาติสาหรับรัฐบาลไทยเพื่อให้
นโยบายบรรลุผล และมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความมัน่ คงที่ดีกว่าในด้านการมีส่วนรวมของชุ มชนใน
การบริ หารจัดการป่ าไม้ในท้องถิ่ น ผลสาเร็ จนี้ จะเป็ นการรับประกันผลสาเร็ จอันยาวไกล และผลระยะยาว
ของการมีส่วนร่ วมในโครงการ
 เพิม่ ประสิ ทธิภาพการรักษาสิ่ งแวดล้อมและการสร้ างสถาบันบุคลากร
โครงการจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยการพัฒนาปั จจัยที่สาคัญก็คือ คน โดย
การสร้างศักยภาพและการฝึ กอบรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความเชื่ อมโยงระหว่างหน่ วยงานราชการ
ในกระทรวงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมป่ าไม้ กับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชนบทและชุมชนท้องถิ่น
WWF ประเทศไทยได้เน้นไปทางด้านการเสริ มสร้างสถาบันโดยพยายามที่จะสร้างบุคลากรใน
การบริ หารทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ทาผลประโยชน์ได้อย่างจริ งจังและมีส่วนร่ วมในระยะยาวและ
อย่างยัง่ ยืน โดยจะมีบุคลากรชัว่ คราวอยูเ่ ป็ นองค์ประกอบเริ่ มต้นของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติระดับ
จังหวัด
 การวางแผนและการบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ ย่างยั่งยืน
โครงการจะทางานร่ วมกับชุ มชนที่ อาศัยอยู่ใ นพื้นที่ เป้ าหมายโดยการผสมผสานของสองสิ่ ง
อันได้แก่ การฟื้ นฟูพ้ืนที่ทางด้านนิ เวศ และฟื้ นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริ มคุณภาพชี วิตให้มนั่ คงแข็งแรง
ที่สาคัญคือ ผลสาเร็ จของโครงการจะกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมของสาธารณชนในการอนุ รักษ์ การดูแล
รักษาและเกิ ดความสมดุ ลของทรัพ ยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี ว ภาพ และในการส่ งเสริ ม
ดู แลรั กษา และปกป้ องคุ ณภาพของสิ่ งแวดล้อม (รัฐธรรมนู ญใหม่, 2540) โดยการส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วม
ในการปลู ก ป่ าอย่ า งยัง่ ยื น ส าหรั บ ชุ ม ชนเป้ า หมาย การวางแผนในด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มจะต้อ งรวมถึ ง
การปรับปรุ งลุ่มน้ า การพัฒนาป่ าชุมชน การฟื้ นฟูทาป่ าในพื้นที่เกษตรกรรมให้ดีข้ ึนด้วยต้นไม้ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิ จสังคม การฟื้ นฟู พ้ืนที่ป่าโดยวิธีการทางธรรมชาติและการดาเนิ นการสนับสนุ น การสร้างแหล่ ง
พักผ่อนเช่นเดียวกับจัดหาต้นกล้าต้นไม้ สาหรับพืชสวนไร่ นาและการเพาะปลูกทางเศรษฐกิจ
 การสร้ างความตระหนักและการปฏิรูปนโยบาย
การสร้ า งความตระหนัก และการปฏิ รูปนโยบายจะอยู่บ นพื้ นฐานของบทเรี ย นที่ ไ ด้รับ และ
แนวทางของการปฏิ บ ัติ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยโครงการจะพยายามให้ค วามรู ้ และให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารแก่ ก ลุ่ ม ที่ มี
ความสนใจในกรอบของนโยบายที่ตอ้ งการสาหรั บการบริ หารจัดการพื้นที่ อย่างยัง่ ยืน และจะเจาะจงไปที่
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การกาหนดนโยบายท้องถิ่ นเช่ นเดี ยวกับของชาติ รวมถึ งจะตั้งเป้ าไปที่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของนโยบาย
ระดับจังหวัดและหน่วยงานวางแผน
ส่ วนกลยุทธ์ในด้านการติดต่อสื่ อสารจะต้องมีการพัฒนาเพื่อเผยแพร่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และ
จะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ที่ได้รับโดยหน่วยงานการสื่ อสารของ WWF สานักงานประเทศไทย
เพื่อการนัดหมาย กลยุทธ์น้ ี จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งทาให้
เกิ ดความหลากหลายทั้งด้านนโยบาย การสร้างความตระหนักและเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ รวมทั้งแนวทาง
การดานินงานกับกลุ่มต่างๆ

4) การบริหารโครงการ
4.1 WWF ประเทศไทย
WWF สานักงานประเทศไทยที่ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนิ นงานในประเทศไทย ตั้งอยูก่ รุ งเทพ
โดยผูอ้ านวยการส่ วนงานอนุรักษ์ของWWF ประเทศไทยจะทาหน้าที่ผอู ้ านวยการโครงการในระดับประเทศ
ส่ วนผูอ้ านวยการประจาประเทศไทย จะให้การสนับสนุ นทางด้านเทคนิ คและคาแนะนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติ
ผูจ้ ดั การโครงการผูซ้ ่ ึ งเป็ นหัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรป่ าไม้ของWWF ประเทศไทย จะรับผิดชอบใน
การดาเนินโครงการให้บรรลุผล รวมถึงดูแลกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ และรายงานต่อผูด้ ูแลโครงการซึ่ ง
ได้รับการแต่งตั้งจาก WWF สหรัฐอเมริ กา
ส านัก งานโครงการพร้ อ มด้ว ยเจ้าหน้า ที่ โ ครงการจะเป็ นผู ด้ าเนิ น กิ จกรรมเพื่ อ เข้า ถึ ง ชุ ม ชนใน
พื้นที่เป้ าหมายทั้ง 2 ตาบลในจังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่หลักของโครงการประกอบด้วย
 ผู ้จ ัด การโครงการที่ ท างานเต็ ม เวลา จ านวน 1 คน จะเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบการวางแผน และ
การดาเนินการทั้งหมดของโครงการในประเทศไทยวันต่อวัน
 เจ้าหน้าที่ บริ หารงานธุ รการที่ทางานเต็มเวลา จานวน 1 คน จะเป็ นผูใ้ ห้ความสนับสนุ นงาน
ทางด้านเลขานุการ จัดเก็บเอกสาร ค่าใช้จ่ายวันต่อวัน ดูแลตรวจสอบสิ นทรัพย์ และจัดทารู ปเล่มรายงานของ
โครงการ
 เจ้าหน้าที่ วางแผนและบริ หารงานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทางานเต็มเวลา จานวน 3 คน จะเป็ น
ผูร้ ั บ ผิดชอบกิ จกรรมของโครงการให้บรรลุ ผลสาเร็ จ ซึ่ งประกอบด้วยการจัดทัศนศึ กษา การทาวิจยั ทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร การก าหนดแผนงานง่ า ยๆ และการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการปลูกป่ า โดยเจ้าหน้าที่ 1 คนจะได้รับมอบหมายให้ดูแลการปลูกป่ า 1 ตาบล
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ในด้ า นความเชื่ อ มโยงกั บ นโยบายของชาติ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ การฝึ กอบรม การสื่ อ สาร
การทัศ นศึ ก ษาระดั บ นานาชาติ และทิ ศ ทางด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของโครงการนั้ น
WWF ประเทศไทยได้มีการจัดกลยุทธ์ของโครงการดังนี้
 ผู ้อ านวยการส่ ว นงานอนุ รั ก ษ์ ข อง WWF ประเทศไทยจะได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น
ผูอ้ านวยการโครงการและดู แลการดาเนิ นการการโครงการให้เป็ นผลส าเร็ จ และโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ให้
ความสนับสนุนทางด้านเทคนิคสาหรับความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ของโครงการ
 ฝ่ ายบริ หารและการเงินของ WWF ประเทศไทยจะให้การสนับสนุนโครงการในการพัฒนาและ
จัดเตรี ยมวิธีการระบบจัดการที่ดีสาหรับการบริ หารทรัพยากรบุคคล บัญชี การเงิน และช่วยเหลือในการติดตั้ง
และดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสานักงานและเครื อข่ายท้องถิ่น รวมถึงการเชื่อมโยงทางอินเตอร์เนต
 ส่ วนงานสื่ อสารของ WWF ประเทศไทยจะให้ความสนับสนุ นกิจกรรมการสื่ อสารของโครงการ
ในด้านการพัฒนา และทาให้บรรลุ ผลสาเร็ จ เช่ น การเผยแพร่ ข่าวสารทางหนังสื อพิม พ์ การเดิ นทางของ
สื่ อมวลชน เป็ นต้น
อาจจะมี ก ารจัดหาที่ ป รึ ก ษาชั่วคราวเพื่อให้ค าแนะนาเมื่ อมี ความจาเป็ นที่ จะดาเนิ นโครงการให้
ประสบความสาเร็ จ
4.2 การจัดการและการให้ ความร่ วมมือ
 คณะกรรมการเตรี ยมการโครงการในระดับชาติ
คณะกรรมการเตรี ยมการจะจัดตั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้
 บริ ษท
ั โคคา โคลา และ/หรื อ ผูร้ ่ วมธุ รกิจย่อยในประเทศไทย(กรุ งเทพ)
 WWF สานักงานประเทศไทย โดย ผูอ
้ านวยการโครงการ (ประธาน)
 ผูจ้ ด
ั การโครงการ
 ผูแ
้ ทนชุมชนจากพื้นที่เป้ าหมาย
 ผูแ
้ ทนจากคณะกรรมการป่ าไม้แห่งชาติ และ/หรื อหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งส่ วนกลางและระดับภูมิภาค
 ผูแ
้ ทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน/กลุ่มสังคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางานร่ วมกับการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในประเทศไทย
คณะกรรมการเตรี ยมการจะมีการประชุ มเป็ นประจาเพื่อควบคุม การดาเนิ นโครงการ และจะมี
การจัดการประชุมในระยะสิ้ นสุ ดของช่วงแรก และอย่างน้อยปี ละครั้ง คณะกรรมการจะรับผิดชอบการดูแล
โครงการ การประสานงาน และทบทวนหน้า ที่ ใ นการท างาน รวมทั้ง มี ก ารประชุ ม รายปี เพื่ อ ทบทวน
การปฏิ บตั ิ งาน และเสนอแนะการปรั บปรุ ง แผนการดาเนิ นงาน กิ จกรรมโครงการและงบประมาณ และ
เมื่อโครงการสิ้ นสุ ดจะมีการประเมินครั้งสุ ดท้าย รวมถึ งการตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของ
โครงการ
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 คณะกรรมการทรั พยากรธรรมชาติ ส่วนภูมิภาค
จัดตั้ง คณะกรรมการทรั พยากรธรรมชาติ ส่วนภู มิภาค (คณะทางาน) ที่จงั หวัดขอนแก่ น โดย
การคัดสรรสมาชิ กของคณะกรรมการจะต้องทาตามข้อเสนอแนะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้อานาจการตัดสิ นขององค์การบริ หารส่ วนจัง หวัด นอกไปจากนี้ โครงการจะส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่ วมของตัวแทนชุมชนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่โครงการของ WWF
การจัด เตรี ย มงานที่ เ กี่ ย วกับ องค์ก รทุ ก ประเภทจะก าหนดให้ ท าจัด ท าบทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ให้
เหมาะสมที่สุด และยังคงความยัง่ ยืนจากการดาเนินการของโครงการก่อนๆ และประสบการณ์ในประเทศไทย
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แผนการดาเนินงานในช่ วงปี แรก
กิจกรรม
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
- แนะนาโครงการกับหน่วยงานในระดับจังหวัด
- กระชับสัมพันธไมตรี และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
o องค์กรภาครัฐระดับจังหวัด
การทางาน
o สานักงานจังหวัดขอนแก่น
- แนะนาโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
o องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
- เริ่ มพัฒนาเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่บนพื้นฐาน
o องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ข้อเสนอแนะ
o มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สร้างเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่
o องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นในพื้นที่
- คัดเลือกผูท้ ี่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งคณะกรรม
o องค์กรชุ มชนท้องถิ่น เช่ น กลุ่มแม่บา้ น ฯลฯ
โครงการ (Project Steering Committee)
- สามารถระบุแหล่งข้อมูล ตัวแทนชุมชนที่สามารถ
- รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ถิ่นที่อยูอ่ าศัย
แผนที่ และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
- เริ่ มการประเมินเบื้องต้นในการหาศักยภาพพื้นที่ - เริ่ มการสารวจพื้นที่เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสม
บนพื้นฐานข้อเสนอแนะจากตัวแทนในพื้นที่
- เข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ ของพื้นที่และการเข้าถึง
พื้นที่
- ดูงานพื้นที่แปลงปลูกป่ า (FPT)
- คัดเลือกพื้นที่สาหรับกิจกรรมปลูกป่ า
- พิจารณาความก้าวหน้าและผลของการฟื้ นฟูป่า
- เข้าใจความจาเป็ นพื้นฐานการฟื้ นฟูป่าภายใต้
ลักษณะของกิจกรรม เช่น ชนิดต้นไม้ที่ใช้ปลูก อัตรา
การรอดตาย ปั จจัยต่างๆของพื้นที่
- ดูงานเรื อนเพาะชาในพื้นที่
- เข้าใจขีดความสามารถของเรื อนเพาะชาในพื้นที่
และชนิดพันธุ์ และสารวจองค์ประกอบสาหรับการ
สนับสนุนการจัดทาเรื อนเพาะชา ขนาด และทรัพยากร
ที่จาเป็ นต้องใช้
- รับรองการประเมินชุมชน (Rapid Rural
- เริ่ มต้นการพัฒนาเกณฑ์การเลือกพื้นที่เป้ าหมายบน
Appraisal: RRA) ในพื้นที่เป้ าหมายภายใต้ลาดับ
พื้นฐาน first hand experience
ความสาคัญ
- เริ่ มต้นการติดต่อประสานงานกับตัวแทนชุมชน
และสถาบันต่างๆที่ทางานในระดับพื้นที่
- สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนเป้ าหมาย
- เตรี ยมเครื่ องมือและรายละเอียดต่างๆสาหรับ
- รายงานข้อมูลเบื้องต้น
นาเสนอต่อคณะกรรมการโครงการ
- แผนที่พ้นื ที่ดาเนินการ
- รายงานแนวความคิด
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กิจกรรม
- การประชุมคณะกรรมการโครงการ

- จัดตั้งสานักงานโครงการและคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ภาคสนาม
- ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่โครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
- สรุ ปสถานภาพของพื้นที่ ประโยชน์ของทรัพยากร
และนาเสนอกิจกรรมในโครงการ
- แนะนาพื้นที่เป้ าหมายและสรุ ปภาพรวมของ
ปริ มาณของผลที่ได้รับ
- แนะนาศักยภาพของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยและส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
- ลงมติสาหรับแผนการดาเนินงานในช่วง 1 ปี แรก
- เปิ ดตัวโครงการและทีมงานประจาโครงการ

- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของ WWF
ทั้งด้านนโยบายและขั้นตอนทางานต่างๆ
- จัดซื้ ออุปกรณ์ภาคสนาม
- มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ภาคสนามที่จาเป็ น
- เตรี ยมเครื่ องมือ ระบบด้านการเงินและการบริ หาร - ระบบบริ หารงานโครงการที่สามารถนาไปใช้ได้
โครงการ
- เปิ ดสานักงานโครงการ+ทาบุญ
- การให้การยอมรับจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยในพื้นที่ จาก
การจัดกิจกรรมทาบุญแบบท้องถิ่น
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