การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในระยะต่ อไปอย่ างไรให้ ประสบความสาเร็จ
นายวรศักดิ์ พ่ วงเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้ อมชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ โครงการด้ านทรัพยากรธรรมชาติ

สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้ อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.)

จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535
“เป็ นมาตรการทางการเงินที่จะสร้ างแรงจูงใจให้ ทุกภาค
ส่ วน ทัง้ ส่ วนราชการ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และองค์ การเอกชนด้ านสิ่งแวดล้ อมในการเข้ ามา
มีส่วนร่ วมเพื่อการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ”

2

2

กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้ อมตามมาตรา 23 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2535
ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564
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1. การเสริมสร้ างความรู้
จิตสานึก และความตระหนัก
เกี่ยวกับความสาคัญของพื ้นที่ป่าอนุรักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ สัตว์ป่า คุณค่าระบบ
นิเวศ รวมทั ้งการปกป้องและฟื น้ ฟู
พื ้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ สัตว์ป่า
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

1.การปกป้อง คุ้มครอง และฟื น้ ฟูพื ้นที่อนุรักษ์
พื ้นที่ป่าต้ นน ้า ทรัพยากรป่ าไม้ สัตว์ป่า และ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

2.การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ ประชาชนเกิดความตระหนักถึง
คุณค่าในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ พื ้นที่ป่าต้ นน ้า พื ้นที่ป่า
และบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะบริ เวณที่ถกู
แปรสภาพเป็ นเขาหัวโล้ น
3. ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของชุมชน
โดยเฉพาะในบริเวณที่ถูกแปร
สภาพเป็ นเขาหัวโล้ น และพืน้ ที่
เสี่ยงภัยต่ างๆ ในการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาหมอกควันและมลพิษ การใช้
สารเคมีในพื ้นที่สงู การติดตาม เฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาพื ้นที่เสี่ยงภัย
การบูรณาการเครื อข่ายภาคประชาชน
เพื่อการเตือนภัย โดยเฉพาะในระดับ
ชุมชนท้ องถิ่น

ดิน
น ้า

ป่ า

4.เสริมสร้ างศักยภาพและ
การมีส่วนร่ วมขององค์ กรชุมชน
อปท. องค์ กรเอกชน ส่ วนราชการ
ชุมชนประมงชายฝั่ ง ในการคุ้มครอง
ดูแล จัดการ และฟื น้ ฟู สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิดพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่ถกู คุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
และชนิดพันธุ์พื ้นเองที่หายาก เช่น
วาฬบรูด้า และปลากระเบนราหู เป็ นต้ น

6.ส่ งเสริมการสร้ างเครือข่ ายในการ
ปกป้องคุ้มครองและฟื น้ ฟูพื ้นที่อนุรักษ์
พื ้นที่ป่าต้ นน ้า ทรัพยากรป่ าไม้ สัตว์ป่า
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

5. ส่ งเสริมและพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมชุมชน รวมทังการใช้
้
กระบวนการเพื่อสร้ างข้ อบัญญัติท้องถิ่น
หรื อสิทธิชมุ ชนในการจัดการท้ องถิ่นอย่าง
ยัง่ ยืน เพื่อให้ ชมุ ชนสามารถอยุ่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้ อย่างยัง่ ยืนและพึง่ ตนเองได้
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2.การอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมศิลปกรรม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่ างยั่งยืน
1. การส่ งเสริมการสร้ างเครื อข่ าย การจัดการ
การอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ ประโยชน์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และรักษาไว้ ส่อู นาคต
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ องถิ่น เช่น การอนุรักษ์ ระบบ
นิเวศที่สาคัญและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน การอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
การรวบรวมองค์ความรู้ การจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น การส่งเสริมการจัดทาธนาคารต้ นไม้

3. การส่ งเสริม การสร้ างความตระหนัก
และการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ และ
การใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อมศิลปกรรม และความ
หลากหลายทางชีวภาพให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและรักษาไว้ ส่อู นาคต

2.เสริมสร้ างศักยภาพและการมีส่วนร่ วมขององค์ กรชุมชน
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น องค์ กรเอกชน และส่ วนราชการใน
การ พัฒนาชุมชนโดยรอบพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ เป็ นชุมชนเชิงนิเวศ
พัฒนา สงวน อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรดิน น ้า ป่ า ป่ าต้ นน ้า และ
การใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ และ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมท้ องถิ่น การเพิม่
มูลค่าและคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพในท้ องถิ่น รวมถึงการบริการ
จากระบบนิเวศของพื ้นที่ และติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการคุกคาม
ความหลากหลายทางชีวภาพ

4.การส่ งเสริมการจัดการความรู้ รณรงค์
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อมศิลปกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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3.การจัดการขยะและน ้าเสียที่แหล่งกาเนิด โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
1. การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดการขยะและนา้ เสียที่แหล่ งกาเนิด
โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น และ/หรื อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เช่น ส่งเสริมกลไกการคัดแยกขยะ
เพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ให้ มากที่สดุ ส่งเสริมการสร้ าง
องค์ความรู้/พัฒนาความรู้/การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการจัดการขยะและน ้าเสีย ผลกระทบ
จากสารที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรื อสารก่อมะเร็ง
ที่มาจากขยะ/ สร้ างแหล่งเรี ยนรู้ในการจัดการขยะ
และน ้าเสียในท้ องถิ่น รวมทั ้งการส่งเสริมการต่อยอด
นวัตกรรมจากการจัดการขยะและน ้าเสีย รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม สร้ างจิตสานึก ความตระหนัก
และสร้ างวินยั ให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดูแล
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน ติดตาม
เฝ้าระวังมิให้ มีการลักลอบทิ ้งของเสียอันตราย
สารอันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื ้อใน
สิง่ แวดล้ อมและลักลอบปล่อยน ้าเสียลงสูแ่ หล่งน ้าธรรรมชาติ

2.การสร้ างเครื อข่ ายและความร่ วมมือของประชาชน
และองค์ กรชุมชน ในการจัดการขยะและน ้าเสียที่
ต้ นทาง การดูแลรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมในชุมชนและ
การส่งเสริมให้ มีการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้ อมที่ดีใน
ชุมชน

3. การส่ งเสริมการสร้ างจิตสานึกโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ของเสียเหลือศูนย์ (Zero
Waste ) กิจกรรม 3 Rs การลดการใช้ (Reduce) การใช้
ซ ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) และ
ดาเนินกิจกรรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมต่างๆ เช่น การ
ส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน การคัดแยกขยะ/ลดขยะที่
แหล่งกาเนิด การเพิ่มประสิทธิภาพการนาขยะกลับมาใช้
ใหม่ การบริหารจัดการซากอิเล็คทรอนิกส์
เป็ นต้ น
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4.การเสริมสร้ างศักยภาพชุมชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
1. การเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การลดการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ การใช้ พลังงานทดแทนและการใช้ พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสร้ างความตระหนักและการสร้ างจิตสานึก เพื่อส่งเสริ มการ
ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการผลิตและการบริโภค
3. การสร้ างศักยภาพของชุมชนและการสร้ างเครื อข่ าย ในการลด
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ และการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

4.การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการลดการปลดปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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5.การสนับสนุนการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่ งเสริมการบริโภคที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
1. ส่ งเสริมการทาแกษตรกรรมอย่ าง
ยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรี ย์
วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ
เป็ นต้ น เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ลดการ
ใช้ สารเคมีในดินและน ้า โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม
2.การสนับสนุนและส่ งเสริมให้ มี
การนาของเสียและของเหลือใช้
จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็ น
ปุ๋ยอินทรี ย์ เพื่อฟื น้ ฟูทรัพยากรดิน
และลดการใช้ สารเคมี หรื อเป็ น
พลังงานทดแทนที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อใช้ ในระดับครัวเรื อน
เช่น การรวบรวมกลุ่มเพื่อนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อลด
การเผาในที่โล่ง โดยการนาวัสดุ
ทางการเกษตรมาทาปุ๋ ยอินทรี ย์
เป็ นต้ น

4.การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนและเครื อข่ ายในการผลิตและ
จาหน่ายสินค้ าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
สนับสนุนการใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้ นการลดการใช้
ทรัพยากร ลดของเสียสู่สิ่งแวดล้ อมและ
การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การสนับสนุนการสร้ างองค์
ความรู้ /พัฒนาองค์ ความรู้ /
เผยแพร่ ความรู้ /การสร้ างแหล่ ง
เรี ยนรู้ /ประชาสัมพันธ์ และ
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
การเกษตรอย่างยัง่ ยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
บริโภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

5.การสร้ างจิตสานึกและ
ความตระหนักให้ กบั ชุมชน
ท้ องถิ่นในการปรับพฤติกรรม
การใช้ ชีวิตประจาวัน เพื่อการ
บริโภคสินค้ าและบริการที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
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6.การส่ งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมและการใช้ เทคโนโลยีท่ สี ะอาด
1. งานวิจัยเชิงปฏิบัตหิ รื องานวิจัยไทบ้ าน ที่สนับสนุน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึง่ รวมถึง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดาเนินงานร่วมกันระหว่างชาวบ้ านกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น หรื อชาวบ้ านร่วมกับวัด โรงเรี ยน หรื อชุมชน
ในพื ้นที่ เป็ นต้ น

4.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และ
จัดทาพืน้ ที่ต้นแบบเพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมถึงงานศึกษาเพื่อ
ถอดบทเรี ยนองค์ความรู้ ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในแง่ของประโยชน์ที่ได้ รับในเชิงสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม

2.งานวิจัยที่สนับสนุนโยบาย มาตรการ ด้ านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่มีปัญหา
เร่งด่วน

5.การส่ งเสริมการสร้ างเครื อข่ ายวิชาการเพื่อการ
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ และต่อยอดงานวิจยั และพัฒนา ในเชิง
บูรณาการร่วมกับท้ องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรเอกชนหรื อ
ส่วนราชการ

3. งานวิจัยและพัฒนาที่เป็ นนวัตกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม และ
ด้ านการใช้ เทคโนโลยีท่ สี ะอาดภายในประเทศ เพื่อขยายผลใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศ เพื่อลด
ผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาปุ๋ ยอินทรี ย์เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม เทคโนโลยี
การแปรรูปขยะและน ้าเสียเป็ นพลังงาน เป็ นต้ น
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งานเล็ก ตอบ โจทย์ใหญ่
Global level

Regional level

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า
(พ.ศ. 2558 -2569)

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
พ.ศ. 2555 - 2559

แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593

National level

แผนแม่บทการแก้ ไขปั ญหาการ
ทาลายทรัพยากรป่ าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

Local level
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พื ้นที่ภาคเหนือ
การรักษาป่ าต้ นน ้าแม่แจ่มโดยภูมิปัญญา
ปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่

การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ ายชุมชนลุ่มนา้ มวบเพื่อฟื ้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

ผลงานเด่ น

สถานการณ์ ปัญหา
การบุกรุกพื ้นที่ต้นน ้าเพื่อทาการเกษตรเชิงเดี่ยว
การใช้ สารเคมีทางการเกษตรในปริ มาณมาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเสื่อมโทรม

การดาเนินการ
• ศูนย์ การเรี ยนรู้ วัดโป่ งคาดาเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายชุมชนลุ่มน ้ามวบเพื่อ
ฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2552 -2555
• ถอดบทเรี ยนและองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
• ขยายผลการดาเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนวัดโป่ งคา
• ทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วม
• กลุ่มเป้าหมาย: อปท. เครื อข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ครูและ
นักเรี ยน ใน อ.สันติสขุ และ อ.แม่จริม

ศูนย์ เรียนรู้ ชุมชนวัดโป่ งคำ
• วัด: เป็ นศูนย์กลางของ

ชุมชน เป็ นศูนย์รวมจิต
วิญญาณ
• เกิด: เวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วม
แก้ไขปั ญหาของชุมชนและ
สังคม
• กิจกรรม: เกษตร
ผสมผสาน สมุนไพร
พื้นบ้าน การทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ
• ส่ งเสริ มและถ่ ำยทอด:
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญา

สวมหมวกให้ ภูเขำ

ใส่ รองเท้ ำให้ ตีนดอย
• ส่ งเสริ ม: ให้เปลี่ยนวิถี

พืชเชิงเดี่ยวเป็ นการปลูก
พืชแบบผสมผสาน
• แบ่ งพืน
้ ที่ทำกิน: เป็ น
• เปลีย
่ น: พื้นที่ทากินเป็ น
ส่ วนๆตามสภาพพื้นที่และ
พื้นที่ป่าชุมชน
ความต้องการของแต่ละ
• ใช้ : พิธีกรรมทางศาสนา
ครัวเรื อน
ไปประกอบกิจกรรมให้
• กำหนดกำรใช้ ประโยชน์ :
ชาวบ้านยาเกรง
ยอดดอยเป็ นป่ า ส่ วนกลาง
• เพิม
่ : ต้นไม้บริ เวณยอด
ปลูกพืชสร้างรายได้
ดอยเป็ นการ “สวม
ส่ วนล่างปลูกพืชอาหาร
หมวก” ให้ภูเขาหัวโล้น
• ผลที่เกิดขึน
้ : ลดค่าใช้จ่าย
แบบ “ค่อยเป็ นค่อยไป”
ลดการเบียดเบียนป่ า เพิม่
• สร้ ำง: ความร่ วมมือร่ วม
แหล่งน้ าและความชุ่มชื้น
ใจของเกษตรกร
ให้กบั พื้นที่
12

พื ้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเหนือ
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โครงการพัฒนาชุมชนต้ นแบบฟื ้ นฟูป่าดงหนองเอียด จ.ร้ อยเอ็ด
ผลงานเด่ น

สถานการณ์ ปัญหา
การฟื น้ ฟูป่าเสื่อมโทรมของชุมชนที่อยูร่ อบๆ
ป่ าดงหนองเอียด โดยร่วมกับ อปท. ทา
ประชาคมหมูบ่ ้ าน เมื่อปี พ.ศ. 2548 ทาการ
ฟื น้ ฟูจนป่ าเริ่มฟื น้ ตัวสามารถเก็บหาอาหาร
สมุนไพร ไม้ ใช้ สอยได้ และยังพบพืชและสัตว์
หลายชนิดเข้ ามาอยู่อาศัย

การดาเนินการ
• มูลนิธิพัฒนาอีสาน: ดาเนินโครงการพัฒนา
ชุมชนต้ นแบบฟื น้ ฟูป่าดงหนองเอียด จ.ร้ อยเอ็ด
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 -2553
• พัฒนารู ปแบบการฟื น้ ฟูป่าชุมชนที่เหมาะสม
กับพื ้นที่
• ขยายแนวคิดการชุมชนฟื น้ ฟูป่าแก่ชมุ ชน
ใกล้ เคียง
• เกิดหลักสูตร”เดินป่ า กินข้ าวป่ า ธรรมชาติเป็ น
ครู” และ “ศิลปะกับการดูแลสิ่งแวดล้ อม”
• กลุ่มเป้าหมาย: ชาวบ้ าน เด็ก เยาวชนและ
โรงเรี ยน ผู้นาชุมชน 16 หมู่บ้าน ใน ต.ดงแดง อ.
จตุรพักตรพิมาน จ.ร้ อยเอ็ด

จากบุกรุ กกลับสู่
ความร่ วมมือ

เครื อข่ ายป่ าชุมชน
ตาบลดงแดง

แหล่ งเรี ยนรู้ ป่าดง
หนองเอียด

ผู้นาชุมชน: เห็นปั ญหา หารื อ พูดคุย เจรจาขอคืนพื ้นที่ที่อยู่ติดกับ
ป่ าชุมชน ชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์ที่ได้ รับ
อปท. : สารวจแนวเขตป่ า ทาถนนรอบพื ้นที่ป่า สะดวกต่อการ
สัญจรและเฝ้าระวังป่ า
ขยายแนวคิด: “ชุมชนฟื น้ ฟูป่า” ไปสู่ชมุ ชนใกล้ เคียง
ประสานงาน: ผู้นาชุมชนข้ างเคียงชี ้แจงประโยชน์ที่ได้ จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา
จัดกิจกรรม: แลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานพื ้นที่
ป่ าดงหนองเอียด
สืบค้ น/ดาเนินงานร่ วมกัน: ข้ อมูลชุมชน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับป่ า นาเสนอสู่สาธารณะ
ส่ งต่ อแนวคิด: เยาวชนได้ เรี ยนรู้การอนุรักษ์ และรักษาป่ า
พัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ : ข้ อมูลชุมชน ข้ อมูลป่ า จัดทาเส้ นทางเรี ยนรู้
ถ่ ายทอด: จัดฝึ กอบรมแกนนาชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ แก่
เยาวชนและผู้สนใจ
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พืน้ ที่ภาคกลาง
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โครงการฟื ้ นฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพืน้ บ้ านในระบบ
เกษตรอินทรีย์ท่ เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม: พืน้ ที่นาร่ องจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลงานเด่ น

สถานการณ์ ปัญหา
• การลดลงของพันธุ์ข้าวพื ้นบ้ าน
• การใช้ สารเคมีทางการเกษตรและต่อเนื่องส่งผล
กระทบกับระบบนิเวศเกษตรและรายได้ ของเกษตรกร
• การเผาวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรก่อให้ เกิดปั ญหา
มลพิษทางอากาศ

การดาเนินการ
• มูลนิธิข้าวขวัญ: ดาเนินโครงการฟื น้ ฟูระบบนิเวศ
เษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าว
พื ้นบ้ านฯ: พื ้นที่นาร่องจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี
พ.ศ. 2558-2560
• เสริมสร้ าง องค์ความรุ้ให้ เกษตรกรในการฟื น้ ฟู
ระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพันธุ์ข้าว
• ส่ งเสริม ให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้ าง
ภาคีเครื อข่ายของภาคีประชาชนและภาครัฐในการ
ปกป้องพันธุกรรมข้ าว
• พัฒนา ระบบเกษตรทีไม่ก่อให้ เกิดปั ญหามลภาวะ

การปรั บระบบการ
ผลิตในนา

ปรั บเปลี่ยน: ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่เผาฟาง ลดการใช้
สารเคมี
ส่ งเสริม : กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เสริมสร้ าง: องค์ความรู้ในการทาเกษตรที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม

การพัฒนา
ศักยภาพ

เกิด: การเรี ยนรู้เชื่อมโยงระหว่างคน พันธุ์ข้าวพื ้นบ้ าน กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
เกิด: รูปแบบที่หลากหลายในการจัดการไร่นา
มี: ต้ นแบบในการเรี ยนรู้ให้ กบั ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง

กลไกในการ
ขับเคลื่อน

แต่ งตัง้ : คณะกรรมการจากภาครัฐ เกษตรกร ภาคประชาชน
และธุรกิจเอกชนในการขับเคลื่อนการทานาเกษตรอินทรี ย์ที่เป็ น
รูปธรรม

ความเชื่อมโยง
ทรั พยากรธรรมชา
สิ่งแวดล้ อม
เศรษฐกิจและสังคม

ความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิม่ ขึ ้นของพันธุ์พืชและ
สัตว์ในธรรมชาติ
ความมั่นคงด้ านอาหาร: ครอบครัว ชุมชน และสังคม
รายได้ : มีรายได้ เสริมจากความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ ้น
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โครงการสานเครื อข่ ายยั่งยืนคืนนา้ ใสท่ าจีน
ผลงานเด่ น

สถานการณ์ ปัญหา
แม่น ้าท่าจีนเป็ นแม่น ้าสายหลักที่ไหลผ่าน จ.
นครปฐม ประสบปั ญหาคุณภาพน ้าเสื่อม
โทรมตั ้งแต่ปี 2536 จึงมีกิจกรรมต่างๆเพื่อ
สร้ างจิตสานึกให้ คนรักและหวงแหนแม่น ้าท่า
จีน

การดาเนินการ
• มูลนิธิล่ ุมนา้ ท่ าจีน จ.นครปฐม: ดาเนิน
โครงการสานเครื อข่ายยัง่ ยืนคืนน ้าใสท่าจีน
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2554
• มุ่งสานต่ อและขยายเครื อข่ ายการอนุรักษ์
และฟื น้ ฟูแม่น ้าท่าจีน กลุ่มโรงเรี ยนให้ เข้ มแข็ง
• พัฒนาหลักสูตรท่าจีนสู่การเรี ยนการสอน
สาหรับโรงเรี ยนในพื ้นที่
•สร้ างความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน อ.บางเลน
อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน จ.นครปฐม
•กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มโรงเรี ยน เยาวชน และ
ประชาชนในพื ้นที่

เครือข่ ำยลุ่มนำ้ ท่ ำจีน

หลักสู ตรท้ องถิ่น

เรือสื่ อรักท่ ำจีน

• ดึง: บ้าน วัด

• เกิด: ศูนย์ท่าจีนศึกษา

• เครื่ องมือ: ล่องเรื อ

โรงเรี ยนเข้ามา
เป็ นกลุ่มหลักในการพัฒนา
กิจกรรม
• ประชุ ม: หารื อเป็ นประจา
ทุกเดือนหมุนเวียนกันเป็ น
เจ้าภาพ
• พัฒนำ: ศักยภาพของผูน
้ า
รุ่ นใหม่ “เป็ นตัวจี๊ดขยำย
และแพร่ เชื้อ” เพื่อสานต่อ
กิจกรรมและพัฒนา
เครื อข่ายในการอนุรักษ์แม่
น้ าท่าจีน

โรงเรี ยนวัดดอนหวาย
• ใช้ : กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรี ยนรู้
• มี: หลักสู ตรท้องถิ่นที่
เรี ยนรู้เรื่ องราวของแม่
น้ าท่าจีนแบบบูรณาการ
• สร้ ำงแนวคิด: “ขึ้นต้น
ครู จะสอนวิชาอะไรก็ได้
แต่ขอให้ลงท้ายด้วย
เรื่ องราวท่าจีน”

ร่ วมกันระหว่างครู และ
นักเรี ยน
• เชื่ อมโยง: วิถีทอ
้ งถิ่นกับ
การเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
เปิ ดห้องเรี ยนกลางสายน้ า
• สร้ ำงกิจกรรม: ตรวจวัด
คุณภาพน้ าอย่างง่าย สารวจ
พืชท้องถิ่น เก็บผักตบชวา
และขยะในแม่น้ า
• ประชำสั มพันธ์ : เชิญ
ชวนชุมชนริ มน้ าร่ วม
อนุรักษ์แม่น้ าโดยไม่ทิ้ง
ขยะลงแม่น้ า
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พื้นที่ภาคใต้

ความร่วมมือเพื่อฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมอ่าวบ้ านดอน
จ.สุราษฎร์ ธานี
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โครงการความร่ วมมือเพื่อฟื ้ นฟูส่ งิ แวดล้ อมอ่ าวบ้ านดอนด้ วยพลังชุมชน
ผลงานเด่ น

สถานการณ์ ปัญหา
•อ่าวบ้ านดอน เป็ นพื ้นที่ช่มุ น ้าที่มี
ความสาคัญระดับนานาชาติ
•เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนและแหล่ง
ที่อยู่ของสัตว์น ้านานาชนิด
•มีการแย่งชิงและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
มลพิษจากกิจกรรมบนฝั่ งทาให้ อ่าวบ้ านดอน
เกิดการเสื่อมโทรม

การดาเนินการ
• มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ร่ วมกับมูลนิธิ
ชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา: ดาเนินโครงการความ
ร่วมมือเพื่อฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมอ่าวบ้ านดอนด้ วย
พลังชุมชนระหว่างปี พ.ศ. 2552 -2555
• เสริมสร้ าง ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการ
เฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรชายฝั่ ง
• พัฒนา อาชีพที่สอดคล้ องกับฐานทรัพยากร
• เกิดเครื อข่ าย: อนุรักษ์ อ่าวบ้ านดอนในพื ้นที่
เป้าหมายน
• กลุ่มเป้าหมาย: 10 หมู่บ้าน ของ 7 ตาบล
ชายฝั่ งอ่าวบ้ านดิน

กองทุน
ปรั บเปลี่ยน
เครื่ องมือประมง

สร้ างโอกาส : ได้ ปรับเปลี่ยนเครื องมือที่ไม่เหมาะสม
ส่ งเสริม : รวมกลุ่มและออมเงินอย่างต่อเนื่อง
รู ปแบบ : ยืมเงินไปซื ้อเครื่ องมือและผ่อนชาระคืนในอัตราดอกเบี ้ย
ต่า

บ้ านปลา-ภูมิปัญญา รู ปแบบที่สอดคล้ องกับระบบนิเวศ: ในแม่น ้า ลาคลอง บริเวณ
ปากแม่น ้า ในทะเล
ชาวบ้ าน
ธนาคารปูม้าธนาคารชีวิต

มีคณะทางาน: ดูแลและรับบริจาคแม่ปไข่
ู่ นอกกระดองจาก
สมาชิกประมงพื ้นบ้ าน
ปล่ อยคืนสู่ธรรมชาติ : นาปูไปปล่อยในกระชังเพื่อให้ ไข่ปมู ้ ามี
โอกาสเจริญเป็ นลูกปู

แปลงสาธิตอนุรักษ์
ปูแสม

ฟื ้ นฟู: ป่ าชายเลนที่เป็ นแหล่งอาศัยของปูแสม
กฎ กติกา: งดจับปูขนาดเล็กและมีไข่ หากจับมาแม่ค้าจะไม่รับซื ้อ

เขตทะเลชุมชน

กาหนดเขตพืน้ ที่: เพื่อป้องกันการบุกรุกของเรื อคลาดหอยและ
เรื ออวนลาก อวนรุน
เฝ้าระวังป้องกัน: ปกป้องพื ้นที่และอนุรักษ์ ลกู ไม้ อ่อนที่งอกใหม่

จักรยานธรรม
ยาตรา

รณรงค์ และสื่อสาร : สาธารณชนรับทราบสถานการณ์ปัญหา
อ่าวบ้ านดอน
สร้ างความเข้ าใจ: วิถีชาวประมงพื ้นบ้ าน
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เสริมสร้ าง: ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

6.ร่ วมติดตำมประเมินผล
5.ร่ วมรับผลประโยชน์

4.ร่ วมลงมือทำ

3.ร่ วมตัดสิ นใจ
1.ร่ วมรับรู้
ปัญหำ

2.ร่ วมคิด

20

การปรับตัวโดยใช้ระบบนิเวศเป็ นฐาน

ส่งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของ
ชุมชนท้องถิ่น
ใช้แนวปฏิบตั ิใน
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติเป็ นฐานในการ
ดาเนินงาน

มุ่งเน้ นการลดแรง
กดดันที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับสภาพ
ภูมิอากาศ

มุ่งสร้างความ
ร่ วมมือในการ
พัฒนาจากหลาย
ภาคส่วน

การปรับตัว
โดยใช้ระบบ
นิเวศเป็ นฐาน

บูรณาการแนวทาง
ในการปรับตัวเพื่ อ
กาหนดยุทธศาสตร์
ที่หลากหลาย

มุ่งเน้นแนวทาง
ในการปรับตัว
รับมือ

เน้นการสื่ อสาร
และการให้
ความรู้
Source: Adapted from IUCN (2009)
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การให้บริ การของระบบนิเวศ
Provisioning

Regulating

Cultural

• Foods, woods,
fiber, and fuel,…

• Climate
regulations, water
cycle regulations,

• Aesthetic, spiritual,
and recreational,…

Supporting

• eg.photosynthesis, soil formation and nutrient cycle,…
Source: Millenium Ecosystem Assessment (2005)
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งานเล็ก ตอบ โจทย์ใหญ่
Global level

Regional level

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า
(พ.ศ. 2558 -2569)

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
พ.ศ. 2555 - 2559

แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศพ.ศ. 2558 - 2593

National level

แผนแม่บทการแก้ ไขปั ญหาการ
ทาลายทรัพยากรป่ าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

Local level
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คู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่ งแวดล้อม
•
•
•
•

ความเป็ นมา
รูปแบบการให้ การสนับสนุน
การยื่นข้ อเสนอโครงการ
ระยะเวลาการเปิ ดรับข้ อเสนอ
โครงการ
• หลักเกณฑ์พื ้นฐานและแนวคิดใน
การจัดทาข้ อเสนอโครงการ
• สาระสาคัญของข้ อเสนอโครงการ
• องค์กรและกลไกการพิจารณาให้
การสนับสนุนโครงการ
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หัวข้ อการจัดทาข้ อเสนอโครงการ
12. การติดตามประเมินผล

11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
10. การบริ หารโครงการ
9.ตัวชี ้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.งบประมาณ

7. แผนงาน กิจกรรมการดาเนินงาน

1. ข้ อมูลพื ้นฐานโครงการ
2. สภาพปั ญหา/ผลกระทบ
3.วัตถุประสงค์
4.ความสอดคล้ องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์

5. พื ้นที่เป้าหมาย/กลุม่ เป้าหมาย
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
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เครื อข่ายพี่เลี้ยงในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ
ภาค

จานวน (องค์ กร)

เหนือ

10

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2

กลาง

3

ใต้

2

รวม

17
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รู ปแบบการเป็ นพี่เลี้ยง
• การให้ เอกสาร
• ให้ คาปรึกษาหารื อขันตอน
้
วิธีการในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณและการจัดทา
ข้ อเสนอโครงการ
• ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
• ร่วมกาหนดกรอบ/ประเด็น/หัวข้ อโครงการ
• ร่วมสารวจพื ้นที่โครงการ
• ร่วมพัฒนาข้ อเสนอโครงการ
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ปั จจัยสู่ความสาเร็จ
ความพร้ อมในการดาเนิน
โครงการ

การสื่อสารทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน

การยอมรับของกลุม่ เป้าหมาย
หรื อชุมชน

การใช้ ข้อมูลและแผนที่

ภาวะผู้นาและศักยภาพของผู้นา
ชุมชน

ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นระหว่างดาเนินโครงการ

รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ขอบคุณครับ.....

จบการนาเสนอ

• สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
• สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 02 265 6591 - 4
http://envfund.onep.go.th/

สานักงานกองทุนสิง่ แวดล้อม
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www.themegallery.com
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