สรุ ปย่ อโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมสร้ างศักยภาพ ความเข้ มแข็ง และการมีส่วนร่ วมของชุมชน
เพื่อการจัดการทรั พยากรนา้ และฟื ้ นฟูระบบนิเวศพืน้ ที่ช่ ุมนา้ แม่ นา้ สงครามตอนล่ าง
ภูมิหลัง
แม่น ้าโขง นับว่าเป็ นแม่น ้าที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่
แม่น ้าโขงไหลผ่าน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
ไทย ประเทศกัมพูชา และ ประเทศเวียดนาม และทรัพยากรธรรมชาติจากแม่น ้าโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรสัตว์น ้าได้ หล่อเลี ้ยงชีวิต และสร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชนที่อาศัยอยูร่ ิมฝั่ งแม่น ้าโขง ใน ๕ ประเทศ
ดังกล่าวแล้ ว กว่า ๖๐ ล้ านคน ขณะเดียวกันปั จจุบนั แม่น ้าโขงกาลังได้ รับการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ ตามที่
ทราบแล้ วนันส่
้ งผลกระทบโดยตรงต่ออาหารโปรตีนจากสัตว์น ้า หรื อปลา ที่หล่อเลี่ยงชีวิตผู้คนมาอย่างช้ านาน
แม่น ้าสงคราม ต้ นน ้าเกิดจากเทือกเขาภูผาหลัก ภูเพลิน และภูผาเหล็ก ในเขตอาเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร มีพื ้นที่ล่มุ น ้าครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ ๑๒,๗๐๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาว โดยประมาณ ๔๒๐
กิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่ติดต่อกันถึง ๓๓ อาเภอ ของจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และ
นครพนม และไหลลงสู่แม่น ้าโขงที่ตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แม่น ้าสงคราม นับว่าเป็ น
แม่ น า้ สาขาที่ ส าคั ญ ของแม่ น า้ โ ขง มี พื น้ ที่ รั บ น า้ ใหญ่ เ ป็ นอั น ดั บ ๒ รองจากลุ่ ม น า้ มู ล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
คุณค่ า ความสาคัญ และการใช้ ประโยชน์
แม่น ้าสงคราม มีคณ
ุ ค่า ความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ การสนับสนุน ปั จจัยที่สาคัญใน
การดารงชีพของคน และสรรพสัตว์ สิ่งมีชีวิต ทังพื
้ ช และสัตว์ พอสรุปได้ ดังนี ้
๑. เป็ นแหล่งน ้าผิวดินให้ แก่แหล่งน ้าโดยรอบ และแม่น ้าโขง รวมทังเป็
้ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืช
สัตว์ ที่สาคัญ สาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์ และเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญ
๒. เป็ นแหล่งน ้าใต้ ดนิ ที่สาคัญ เป็ นพื ้นที่รองรับน ้าท่วม ชะลอ ความรุ นแรงการไหลบ่าของน ้า ช่วยดัก
จับสารเคมี สารพิษ ตะกอนดิน และช่วยเพิ่มปริ มาณน ้าให้ แก่มนุษย์ และสิ่งมีชีวิต เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้น
๓. เป็ นแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศัย แหล่ ง อาหาร แหล่ ง ผสมพัน ธุ์ และท ารั ง วางไข่ ข องสัต ว์ น า้ ที่ ส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหลายชนิดจากแม่นา้ โขง อพยพมาผสมพันธุ์ และวางไข่ พร้ อมทัง้ เป็ น
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แหล่งอนุบาลลูกปลา ก่อนที่จะออกไปเจริ ญเติบโตในแม่น ้าโขง เป็ นอาหาร และรายได้ ที่สาคัญ
ให้ แก่ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นลุม่ น ้าโขง ต่อไป
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา จากการสารวจของนักวิชาการประมง สถาบันวิจยั และพัฒนา
ทรัพยากรประมงน ้าจืด กรมประมง ในระยะเวลา ๓ ปี ( ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ ) พบปลา ทังหมด
้
๑๙๒ ชนิด
จาก ๓๙ วงศ์ และเป็ นปลาที่มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ ๘๐ ชนิด เช่น ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน ปลาหมู ปลากด
ปลาเนื ้ออ่อน ปลาสวาย เป็ นต้ น พบปลา อย่างน้ อย ๒๐ ชนิด ที่ถกู คุกคาม และพบอย่างน้ อย ๕๘ ชนิด เป็ น
ปลาที่อพยพระหว่างแม่น ้าโขง และแม่น ้าสงคราม และบางปี ยังพบปลาอย่างน้ อย ๗ ชนิดที่อยู่ในบัญชีแดงของ
IUCN ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์ ยกตัวอย่าง เช่น ปลาบึก
ธนาคาร HSBC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ Water Programme เห็นถึงความสาคัญของ
แม่น ้าสงครามตอนล่าง จึงให้ การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล เพื่อดาเนิน
กิจกรรม โครงการเสริมสร้ างศักยภาพ ความเข้ มแข็ง และการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรน ้า
และฟื น้ ฟูระบบนิเวศพื ้นที่ชมุ่ น ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุม่ น ้า รวมทังคุ
้ ณภาพน ้า และ
ปริมาณน ้าที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดจนการสร้ างแบบจาลองอุทกวิทยา
๒. เพื่อปกป้อง ฟื น้ ฟู ดูแลรักษาระบบนิเวศน ้าจืดในพื ้นที่ลมุ่ น ้า
๓. เพื่อสนับสนุนให้ มีการดาเนินกิจกรรมการบริหารจัดการน ้า และส่งผลดีตอ่ การปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
๔. เพื่อเผยแพร่บทเรี ยน และประสบการณ์ การบริหารจัดการน ้าจากพื ้นที่นาร่องสูร่ ะดับนโยบาย
กิจกรรมหลัก
๑.๑ สารวจปรับปรุงข้ อมูลลุ่มน ้าสงครามตอนล่างที่จดั ทาไว้ โดย IUCN เมื่อปี ๒๐๐๕ ( เกี่ยวกับเรื่ อง
การไหลของน ้า คุณภาพ ปริ มาณ เป็ นต้ น )
๑.๒ จัดให้ มีการประเมินความเปราะบาง และประเมินการปรับตัว รวมทังการเติ
้
มเต็มคุณค่า ในพื ้นที่
โครงการที่จะมีการพัฒนาเป็ นพิเศษ ตังอยู
้ บนพื ้นฐานของยุทธศาสตร์ การปรับตัวของระบบนิเวศ ในพื ้นที่ ลมุ่ น ้า
ที่มีโครงสร้ างแตกต่างกัน ๓ บริบท หลัก คือ แม่น ้าสาขา, แม่น ้าหลัก และ พื ้นที่ชมุ่ น ้า ในแม่น ้าสงคราม
ตอนล่าง
๑.๓ จัดให้ มีการคาดคะเน การทานาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้ างแบบจาลองอุทก
วิทยาในลุม่ น ้าสงครามตอนล่าง
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๑.๔ สนับสนุนให้ มีการเริ่มต้ นระบบการติดตามคุณภาพ และความต้ องการน ้า และรวบรวมข้ อมูลจาก
๑๒ หมูบ่ ้ าน เชื่อมโยงกับองค์กรการจัดการน ้าระดับจังหวัดเพื่อความยัง่ ยืนในการจัดตังระบบการติ
้
ดตามน ้าใน
ระยะยาว เช่น การเฝ้าระวังพื ้นที่ชมุ่ น ้า กิจกรรมของโรงเรี ยน และ ผู้นาชุมชน ประกอบกับการจัดทาฐานข้ อมูล
น ้าในพื ้นที่โครงการ เพื่อการตรวจ เฝ้าระวังน ้าจืดโดยอาสาสมัครจากพนักงาน HSBC
๒.๑ จัดให้ มีการทดลอง ทดสอบ นาร่อง หาวิธีการปฏิบตั ิที่ดีสาหรับ การฟื น้ ฟู ระบบอุทกวิทยา โดย
การคัดเลือกบึงน ้าจืด และจัดให้ มีการจัดการทรัพยากรน ้าแบบผสมผสานเพื่อการศึกษา นาร่องหาวิธีการ
ปฏิบตั ทิ ี่ดี ต่อไป
๒.๒ จัดตังการจั
้
ดการป่ าชุมชน รวมทังมี
้ การปลูกป่ าช่วงเริมต้ น ใน ๑๒ หมูบ่ ้ าน และครอบคลุม
หมูบ่ ้ านเป้าหมายในช่วง ๒.๔ ปี
๒.๓ จัดตังคณะกรรมการจั
้
ดการพื ้นที่ชมุ่ น ้าจังหวัด อาเภอ คณะทางานประมงในชุมชน ตลอดจน
สร้ างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมทังมี
้ การจัดแบ่งเขต สร้ างความชัดเจนเขตอนุรักษ์ เขต
การเก็บเกี่ยวใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ พืชน ้า และมีการเก็บ ใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน อย่างน้ อยใน ๑๐
พื ้นที่นาร่อง
๒.๔ สนับสนุนให้ มีการเสนอพื ้นที่แม่น ้าสงครามตอนล่างขึ ้นทะเบียนเป็ นพื ้นที่ชมุ่ น ้าที่มีความสาคัญ
ระดับนานาชาติ หรื อพื ้นที่ Ramsar site
๒.๕ จัดให้ มีการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน แก่กลุม่ เป้าหมาย ผู้มีสว่ นได้ เสีย เรี ยนรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีการ
ปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการจัดทาแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ การปรับตัวให้ เข้ า
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการแบบผสมผสาน ต่อไป
๓.๑ สนับสนุนให้ มีการทาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน (การทานา, การเกษตรอินทรี ย์) ( อย่างน้ อย ๒
หมูบ่ ้ าน ในปี ที่ ๑ , ๓ หมูบ่ ้ าน ในปี ที่ ๒ และ อีก ๒ หมูบ่ ้ าน ในปี ที่ ๓ ) ในพื ้นที่แตกต่างกัน ๓ ลักษณะ
๓.๒ จัดตัง้ ระบบ การควบคุม ป้องกันชนิดพันธ์ที่รุกราน โดยการประชุม หรื อทาแปลงสาธิต (๓
หมูบ่ ้ าน ในปี ที่ ๑ , ๕ หมูบ่ ้ านในปี ที่ ๒ และ อีก ๔ หมูบ่ ้ านในปี ที่ ๓) ในพื ้นที่แตกต่างกัน ๓ ลักษณะ
๓.๓ รวบรวม และแลกเปลี่ยนความรู้ยทุ ธศาสตร์ การฟื น้ ฟู ในระดับท้ องถิ่นผ่านกระบวนการวิจยั ไท
บ้ านโดยการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในระดับ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด และระดับชาติ โดยใช้ กระบวนการมี
ส่วนร่วม
๓.๔ จัดงานรณรงค์เฉลิมฉลองวันพื ้นที่ชมุ่ น ้าโลก และวันสิ่งแวดล้ อมโลก โดยการมีสว่ นร่วมของ
จังหวัด อาเภอ อาสมัครพนักงานจาก HSBC ร่วมกับชุมชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
๔.๑ จัดให้ มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน และกิจกรรมโครงการ
๔.๒ จัดให้ มีการนาคณะสื่อสารมวลชมเยี่ยมชมพื ้นที่การดาเนินงานโครงการ
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๔.๓ จัดรณรงค์เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ในพื ้นที่แม่น ้าสงครามตอนล่างโดยการล่องเรื อKayak
๔.๔ จัดให้ มีการเผยแพร่ บทเรี ยน ประสบการณ์จากชุมชนในท้ องถิ่น ผู้นาบริษัทในท้ องถิ่น ส่วน
ราชการในระดับอาเภอ และจังหวัด
๔.๕ ในปี ที่ ๓ ทาการประเมินกิจกรรมการฟื น้ ฟูลมุ่ น ้า ว่ากิจกรรมใดที่ควรจะเพิ่มเติมเข้ าไปที่จะช่วยทา
ให้ เป็ นการยืดหยุน่ หรื อการลดลงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของชุมชน และระบบนิเวศ และมีการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลสาหรับการตัดสินใจระดับชุมชน อาเภอ และระดับจังหวัด
๔.๖ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในระดับชาติ กับผู้ที่กาหนดนโยบาย และแลกเปลี่ยนบทเรี ยนจาก
โครงการนาเสนอข้ อมูลข่าวสารว่าวิธีการใดเหมาะสมที่จะช่วยในการปรับตัวบนพื ้นฐานของระบบนิเวศ
เพื่อที่จะช่วยให้ เกิดความยืดหยุน่ ผ่อนเบา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทังในประเทศไทย
้
และ ภูมิภาค
งบประมาณ
ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ จากธนาคาร HSBC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ Water
Programme รวมงบประมาณ ๒๕๕,๘๔๗ USD.
ระยะเวลาดาเนินงาน
รวมเวลา ๒ ปี ๔ เดือน ( เริ่มตังแต่
้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ )
พืน้ ที่ และหมู่บ้านเป้าหมาย
ดาเนินงานในพื ้นที่แม่น ้าสงครามตอนล่าง ในพื ้นที่เขตการปกครองอาเภอศรี สงคราม หมูบ่ ้ าน
เป้าหมายจานวน ๑๔ หมูบ่ ้ าน และในพื ้นที่เขตการปกครองอาเภอท่าอุเทน หมูบ่ ้ านเป้าหมาย จานวน ๖
หมูบ่ ้ าน รวมหมูบ่ ้ านเป้าหมายทังสิ
้ ้น ๒๐ หมูบ่ ้ าน
รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย
อาเภอศรี สงคราม
๑. บ้ านสามผง หมู่ ๓ ตาบลสามผง
๒. บ้ านศรี เวินชัย หมู่ ๖ ตาบลสามผง
๓. บ้ านดอนแดง หมู่ ๓ ตาบลท่าบ่อสงคราม
๔. บ้ านท่าบ่อสงคราม หมู่ ๔ ตาบลท่าบ่อสงคราม
๕. บ้ านยางงอย หมู่ ๓ ตาบลศรี สงคราม
๖. บ้ านหาดแพง หมู่ ๑ ตาบลหาดแพง
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๗. บ้ านคาไฮ หมู่ ๒ ตาบลหาดแพง
๘. บ้ านเสียวสงคราม หมู่ ๓ ตาบลหาดแพง
๙. บ้ านอ้ วน หมู่ ๔ ตาบลหาดแพง
๑๐.บ้ านดอนมงคล หมู่ ๕ ตาบลบ้ านข่า
๑๑.บ้ านดงหนองบัว หมู่ ๖ ตาบลบ้ านข่า
๑๒.บ้ านนาหนองยาว หมู่ ๗ ตาบลบ้ านข่า
๑๓.บ้ านท่าโข่ง หมู่ ๘ ตาบลบ้ านข่า
๑๔.บ้ านข่า ตาบลบ้ านข่า
อาเภอท่าอุเทน
๑๕.บ้ านตาลปากน ้า หมู่ ๒ ตาบลไชยบุรี
๑๖.บ้ านตาลปากน ้า หมู่ ๑๑ ตาบลไชยบุรี
๑๗.บ้ านไชยบุรี หมู่ ๑ ตาบลไชยบุรี
๑๘.บ้ านไชยบุรี หมู่ ๗ ตาบลไชยบุรี
๑๙.บ้ านหาดกวน หมู่ ตาบลไชยบุรี
๒๐.บ้ านดอนดู่ หมู่ ๑๐ ตาบลไชยบุรี
กลไกการอานวยการโครงการ
ในระดับจังหวัด มีการแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการพื ้นที่ช่มุ น ้าแม่น ้าสงคราม จังหวัดนครพนม และ
คณะทางานระดับพื ้นที่อาเภอ เพื่อเป็ นคณะทางาน และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สานักงานประเทศไทย
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แผนที่แสดงลุม่ น ้าสงคราม

แผนที่แสดงพื ้นที่เป้าหมาย และหมูบ่ ้ านเป้าหมายการดาเนินกิจกรรมโครงการในลุม่ น ้าสงครามตอนล่าง
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