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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของโครงกำร 

ลุ่มแม่น ้าโขงถูกจดัใหเ้ป็นระบบลุ่มน ้าหนึ่งของโลกทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในดา้นความ

หลากหลายทางชวีภาพ และการใหคุ้ณประโยชน์การบรกิารทางระบบนิเวศพืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญั

ต่อวถิชีวีติของผูค้นในอนุภมูภิาคประเทศลุ่มแมน่ ้าโขง ลุ่มแม่น ้าโขงพบว่ามพีนัธุป์ลาธรรมชาตมิากกว่า 

1,100 ชนิด และมพีนัธุป์ลากว่า 10 ชนิดทีถ่อืว่าเป็นพนัธุป์ลาน ้าจดืขนาดใหญ่ทีสุ่ดของโลกทีค่น้พบได้

แค่ในภมูภิาคนี้เท่านัน้ ลุ่มแมน่ ้าโขงยงัถูกประเมนิว่าเป็นลุ่มน ้าทีใ่หผ้ลติผลของปลาจากการประมงได้

มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ทีห่ล่อเลีย้งวถิชีวีติของผูค้น ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาและการ

เจรญิเตบิโตทางสงัคมเศรษฐกจิของอนุภมูภิาคประเทศลุ่มน ้าโขง อนัไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา ลาว 

เวยีดนาม และส่วนหน่ึงของมณฑณยนูานในประเทศจนี แต่ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาไมน่านนี้

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศไดส้่งผลกระทบอย่างชดัเจนต่อการ

เปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  และการด าเนินวถิชีวีติของผูค้นในทอ้งถิน่เพิม่มาก

ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งไปพรอ้มๆกบัปัจจยัหลกัต่างๆในการพฒันาทีข่าดการจดัการทีย่ ัง่ยนืไดส้่งผลใหลุ้่ม

แมน่ ้าโขง ในปัจจบุนัอยู่ในสภาพวกิฤตความเสีย่งและความเปราะบางต่อการปรบัตวัของกลไกภาค

นโยบายและผูค้นในทอ้งถิน่เป็นอยา่งยิง่ในขณะทีม่กีารวเิคราะห ์ ถกเถยีงโตแ้ยง้มากมายจากหลาย

ภาคส่วนในเรือ่ง ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ( ภยัแล้งน ้ำท่วมซ ำ้ซำก ) ประกอบ

กบัการขาดบทเรยีนตวัอยา่งการปฏบิตักิารแกไ้ขปัญหาเชงิบรูณาการทีม่าจากขบวนการส่วนรว่มจากผู้

มสี่วนไดส้่วนเสยีทีแ่ทจ้รงิโดยเฉพาะอย่างยิง่จากชาวบา้นและหน่วยงานในทอ้งถิน่นัน้ยิง่ท าใหปั้ญหา

การจดัการน ้านัน้เกดิความยุ่งยาก และสลบัซบัซอ้นเพิม่มากขึน้  

ดว้ยเหตุนี้ทางองคก์ารกองทุนสตัวป่์าโลกสากล WWF ประเทศไทยไดน้ าเสนอแนวทางในการ 

บรูณาการจดัการทรพัยากรน ้าแบบมสี่วนรว่ม การบรหิารจดัการพืน้ทีลุ่่มน ้าอยา่งยัง่ยนืโดยค านึงถงึ

ปัจจยัแนวโน้ม ความเปราะบางความเสีย่ง แนวทางการปรบัตวัของชุมชนในทอ้งถิน่ต่อสภาวะการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นปัจจยัทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของการด าเนินกจิกรรมโครงการฯ โดยได้

เสนอโครงการน ารอ่งสาธติ การบูรณาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในพื้นท่ีลุ่มน ้ำชี 

(แก่งละว้ำ)จงัหวดัขอนแก่น และบางส่วนของลุ่มน ้าสงคราม ในจงัหวดันครพนม ในประเดน็ส าคญัใน

เรือ่งการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแบบมสี่วนรว่ม การฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน ้าทีค่ านึงถงึคุณประโยชน์

และการบรกิารของระบบนิเวศทีช่่วยป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ การฟ้ืนฟูและปรบัปรงุระบบอุทกศาสตรข์องพืน้ที่ชุ่มน ้าทีจ่ะเหมาะสมและเอือ้ต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพทีส่นบัสนุนวถิกีารด าเนินชวีติของคนในทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื โครงการนี้มี

เป้าหมายระดบัของการส่วนรว่มอยู่สองระดบัคอื ระดบัพืน้ทีน่ ารอ่งสาธติทีจ่ะด าเนินการในระดบั

หมูบ่า้นเป้าหมายทีถู่กคดัเลอืก และในระดบันโยบายทีจ่ะมผีลต่อยทุธศาสตรใ์นภาพรวมของสอง
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จงัหวดั ในนโยบายการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโดยค านึงถงึการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู

คุณประโยชน์และการบรกิารทางระบบนิเวศของพืน้ทีชุ่่มน ้าเป็นหลกัในการพจิารณา ( ดแูผนที่

ประกอบดา้นล่าง ) 

 

พื้นท่ีด ำเนินกำรโครงกำร 

 
 

2.สถำนกำรณ์โดยสรปุ ลุ่มน ้ำชี 

แมน่ ้าชเีป็นสายน ้าส าคญัสายหน่ึงของแม่น ้าโขง ซึง่ไหลผ่านพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ 

ประเทศไทย ในสมยัก่อนแมน่ ้าชเีป็นแหล่งน ้าทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ มนี ้าเพยีงพอในการท าเกษตรเมื่อ

ถงึฤดูกาลและเต็มไปด้วยธาตุอาหารที่เพิม่พูนให้กบัผนืดนิ เป็นแหล่งน ้าของชุมชนตลอดทัง้ปี แต่ใน

ระยะ 15 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่แม่น ้าชไีหลผ่านมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงนี้เป็น

ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของผู้คนในลุ่มน ้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนเหนือลุ่มน ้า การ

ควบคุมน ้า โครงการผนัแปรต่างๆเพื่อตอบสนองโครงการชลประทาน และการท าลายป่าอย่างมากมาย

ตลอดลุ่มน ้าในขณะเดยีวกนัจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ กส็่งผลต่อการใชน้ ้าเพิม่มากขึน้ กท็ าใหม้นี ้าเสยี

ทิ้งลงสู่แม่น ้ามากขึ้น รวมถึงการที่ชาวนาต้องหนัมาใช้สารเคมซีึ่งเต็มไปด้วยอนัตรายเพื่อเพิม่พูน

ผลผลติอนัส่งผลกระทบไปถงึคุณภาพของน ้าท าให้ระดบัภาวะมลพษิสูงขึน้เหตุผลส าคญัอนัหนึ่งของ

การเสื่อมลงของลุ่มน ้าและพื้นที่ชุ่มน ้าโดยรอบเป็นผลกระทบที่มาจากกิจกรรมอันไม่เกื้อหนุนของ
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มนุษยชาต ิไมว่่าจะเป็นโครงการต่างๆในระดบัประเทศ รวมถงึแผนการพฒันาลุ่มน ้าต่างๆ ซึง่ขาดการ

มสี่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์ ค้นหา แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ย ัง่ยนื ในการวาง

แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรลุ่มน ้าอย่างบูรณาการอย่างเป็นระบบ  และประกอบกบัในระยะช่วง

ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ไดเ้กดิขอ้เทจ็จรงิของสภาวการณ์เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีรุ่นแรง และมี

ความถี่เพิม่มากขึน้ซึ่ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสูญเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิเพิม่มากขึน้  ซึ่งจะ

ส่งผลใหน้โยบายยทุธศาสตรเ์ดมิของรฐัทอ้งถิน่ทีม่อียู่ไม่อาจแก้ไขปัญหาวกิฤตดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ าลงั

เกดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี 

 
3. จดุมุ่งหมำยของโครงกำร 

“ การพฒันาศักยภาพชุมชนและความมัน่คงของระบบนิเวศโดยการเสริมสร้างความ 

เข้มแขง็ของการจดัการทรพัยากรน ้ าแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศพ้ืนทีชุ่่มน ้ าเพือ่การรบัมือ

และปรบัตวัจาก ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศในพ้ืนทีลุ่่มน ้ าชีและลุ่มน ้ า

สงคราม ” โดยผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และข้อเท็จจรงิของโครงการจะน าไปสู่นโยบาย

วางแผนในแนวทางการสนับสนุนการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบภูมนิิเวศลุ่มน ้า พื้นที่ชุ่มน ้า  ทัง้ในระดบั

ภมูภิาคลุ่มน ้าโขง และในระดบัทอ้งถิน่ ทีส่อดคลอ้งกบัการเกือ้หนุนการด ารงชวีติอย่างยัง่ยนืของชุมชน

ท้องถิ่น ที่จะช่วยลดความเสี่ยง และความเปราะบาง และป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

 
4.วตัถปุระสงคโ์ครงกำร 

1. เสรมิสร้างพฒันาองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ

แผนการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตรห์ลกัในการ

ปรบัตวัเพื่อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ ทัง้ในระดบัหมู่บ้าน 

อ าเภอ และจงัหวดั โดยพฒันาและบรูณาการเขา้ไปในแผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 

2. สาธติการด าเนินกจิกรรมโครงการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบและค าแนะน าจากขอ้มลูคณะท างานในระดบัทอ้งถิน่ ทีเ่สนอต่อคณะกรรมการในระดบัหมู่บา้น 

อ าเภอ และจงัหวดั (เปรยีบเทยีบขอ้มลูจากแผนการปรบัตวัของลุ่มน ้าสงคราม) 

3. เผยแพร่ ข้อมูล บทเรยีน องค์ความรู้จากผลลัพธ์ของโครงการ เข้าไปในแผนนโยบาย

ยทุธศาสตรแ์ห่งชาตวิ่าดว้ยการปรบัตวัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ทีเ่ชื่อมโยงสู่การเวทกีาร

ประชุมในระดบันโยบายของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบัอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง 
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5. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
1. บทเรยีน ประสบการณ์ ขอ้มลูผลลพัธจ์ากกจิกรรมการด าเนินงานของโครงการจะบูรณาการ

เขา้ไปสู่ในนโยบายแผนยุทธศาสตรก์ารปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

ทัง้ในระดบัอ าเภอ และในระดบัจงัหวดั 

2. ชุมชนทอ้งถิน่มกีจิกรรมตน้แบบทีเ่ป็นรปูธรรมของกจิกรรมการปรบัตวั ทีเ่ป็นผลมาจากการ

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศพืน้ทีลุ่่มน ้า พื้นทีชุ่่มน ้า ทีส่ามารถรบัมอืกบัสภาพการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศได ้ 

3. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร ับการอบรมในเครื่อง มือ และ

กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทีส่ามารถน าไปประยุกต์ออกแบบ

วางแผนการบรูณาการกจิกรรมภายใตค้วามรบัผดิชอบตนเองได้ 

4. เกดิเครอืข่ายความร่วมมอืของคณะท างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศทัง้ทีเ่ป็น

คณะกรรมการในระดบัจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดันครพนม และรวมถึงเครอืข่ายความร่วมมอืใน

ระดบัภมูภิาคลุ่มน ้าโขงต่อไป 

 

6. กิจกรรมโครงกำร  
1. เสรมิสรา้งพฒันาองคค์วามรูชุ้มชนทอ้งถิน่และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการบูรณาการแผนการ

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เป็นหน่ึงในแผนยุทธศาสตรห์ลกัในการ

ปรบัตวัเพื่อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ ทัง้ในระดบั

หมูบ่า้น อ าเภอ และจงัหวดั โดยพฒันาและบรูณาการเขา้ไปในแผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 

 การฝึกอบรมประชุมสัมมนากับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ใน

แนวทางการบรณูาการแผนงานกจิกรรมต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารปรบัตวั

เพื่อการจดัการกบัสภาวการณ์เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 การจดัท างานวจิยัและเผยแพร่องคค์วามรูข้อง การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศพืน้ที่

ชุ่มน ้าแบบมสี่วนรว่มเพื่อการจดัการสภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโดยองค์

ความรูท้อ้งถิน่ (วจิยัไทบา้น)   

 จดังานสนับสนุนกจิกรรมวนัพื้นที่ชุ่มน ้าโลก วนัสิง่แวดล้อมโลก โดยการมสี่วนร่วม

จากผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง และชุมชนในทอ้งถิน่ 

2. สาธติการด าเนินกจิกรรมโครงการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีไ่ดร้บัความ

เห็นชอบและค าแนะน าจากข้อมูลคณะท างานในระดบัท้องถิ่น ที่เสนอต่อคณะกรรมการใน
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ระดบัหมู่บา้น อ าเภอ และจงัหวดั (เปรยีบเทยีบขอ้มลูจากแผนการปรบัตวัของลุ่มน ้าสงคราม 

) 

 ศึกษาทบทวนข้อมูลการประเมนิสภาพความเปราะบาง ความเสี่ยงของชุมชนและ

ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีลุ่่มน ้าสงคราม ( IUCN MWBP ศกึษาไวปี้ 2005 ) เพื่อ

การยกรา่งยทุธศาสตรก์ารปรบัตวัของจงัหวดันครพนม 

 ศกึษาสภาพความเปราะบาง ความเสีย่ง และแนวทางการปรบัตวัทีเ่ป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และนโยบายการจดัการทรพัยากรน ้า เพื่อจดัท าร่าง

ยุทธศาสตร์ของการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโดยใช้หลกัการ

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศพืน้ทีลุ่่มน ้า จงัหวดัขอนแก่น 

 แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ประสบการณ์ในการศกึษาวเิคราะหป์ระเมนิความเปราะบาง 

ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง ของการ

จดัการระบบชลประทาน และการจดัการ E-flow ( Environmental flow ) ของพืน้ที่

จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดันครพนม 

 จดัตัง้โปรแกรมการจดัการชนิดพนัธุต่์างถิน่รุกราน ทีม่าจากการมสี่วนร่วมของชุมชน

และหน่วยงานในทอ้งถิน่ 

 ฟ้ืนฟูระบบอุทกศาสตร์ของน ้าในพื้นที่ชุ่มน ้าแก่งละว้า เพื่อสร้างความสมดุลและ

เหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้ าและการปรบัตัวของชุมชน( ศึกษา

ทบทวนระบบอุทกศาสตรข์อง แก่งละวา้ การจดัการ Flow  การออกแบบการตดิตาม

ประเมนิผลการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั ทัง้คุณภาพและปรมิาณของน ้าในพืน้ทีชุ่่มน ้าแก่ง

ละวา้  

 การสนบัสนุนชุมชนรอบพืน้ทีแ่ก่งละวา้จดัท าระบบเกษตรอนิทรยี ์12 หมูบ่า้น 

 การฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าต้นน ้า ป่าบุ่งป่าทาม ป่าหวัไร่ปลายนาของชุมชนเป้าหมายโดยการ

มสี่วนรว่ม 

 การตรวจวดั ติดตามประเมนิผล คุณภาพของน ้า ปรมิาณของน ้าที่ส่งผลต่อความ

ตอ้งการในการใชน้ ้าในการด าเนินชวีติของชุมชน 

 จดัตัง้แหล่งอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์น ้าที่เหมาะสมต่อการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาต ิและ

สนับสนุนการจบัปลาที่ไม่ท าลายล้าง และสนับสนุนใช้ประโยชน์จากทรพัยากรพื้นที่

ชุ่มน ้าอย่างยัง่ยนืโดยร่วมมอืกบัชุมนชนในพืน้ที ่ร่วมกบัทางกรมประมง หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในพืน้ที ่ 
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3. เผยแพร่ ข้อมูล บทเรียน องค์ความรู้จากผลลัพธ์ของโครงการเข้าไปในแผนนโยบาย

ยุทธศาสตรแ์ห่งชาติว่าด้วยการปรบัตวัจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ที่เชื่อมโยงสู่

การเวทกีารประชุมในระดบันโยบายของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบัอนุภูมภิาค

ลุ่มน ้าโขง 

 จดัประชุมสมัมนาระดบัท้องถิ่น จงัหวดั และเพื่อเผยแพร่บทเรียน ประสบการณ์ 

ขอ้มลูผลลพัธจ์ากกจิกรรมการด าเนินงานของโครงการกบั ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในระดบั

ชุมชนหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรมผู้ใช้น ้าในการผลติ และคณะกรรมการลุ่มน ้าช ี

เพื่อทบทวนกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 น าเสนอผลลพัธ์กิจกรรมการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรพื้นที่ชุ่มน ้า ที่ได้ผ่านการ

ตดิตามขอ้มูลอย่างเป็นระบบที่มแีนวโน้มจะสามารถช่วยให้ชุมชนปรบัตวัรบัมอืกบั

สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ น าเสนอต่อคณะผู้มีอ านาจในการ

ตดัสนิใจในระดบัหมูบ่า้น อ าเภอ และในระดบัจงัหวดั 

 ประชุมสมัมนาระดบัชาต ิในการน าเสนอผลลพัธ ์บทเรยีน ประสบการณ์จากโครงการ

กบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจในระดบันโยบายในระดบัประเทศไทย และ

ระดบัภมูภิาคลุ่มน ้าโขง 


