
การขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศในระยะต่อไปอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ

นายวรศักดิ์ พ่วงเจริญ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพเิศษ

ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สผ.)
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จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535

“เป็นมาตรการทางการเงนิที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาค
ส่วน ทัง้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในการเข้ามา
มีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองประเทศ”
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กรอบทิศทางการสนบัสนนุเงินกองทนุสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แหง่
พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 
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1. การเสริมสร้างความรู้ 
จติส านึก และความตระหนัก
เก่ียวกบัความส าคญัของพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ สตัว์ป่า คณุค่าระบบ
นิเวศ  รวมทัง้การปกป้องและฟืน้ฟู
พืน้ท่ีอนรัุกษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สตัว์ป่า
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยเฉพาะในบริเวณที่ถูกแปร
สภาพเป็นเขาหวัโล้น และพืน้ที่
เส่ียงภัยต่างๆ  ในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาหมอกควนัและมลพิษ การใช้
สารเคมีในพืน้ท่ีสงู การติดตาม เฝ้าระวงั
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาพืน้ท่ีเสี่ยงภยั 
การบรูณาการเครือข่ายภาคประชาชน
เพ่ือการเตือนภยั โดยเฉพาะในระดบั
ชมุชนท้องถ่ิน

2.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเกิดความตระหนกัถึง
คณุค่าในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ พืน้ท่ีป่าต้นน า้ พืน้ท่ีป่า
และบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณท่ีถกู
แปรสภาพเป็นเขาหวัโล้น

4.เสริมสร้างศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
อปท. องค์กรเอกชน ส่วนราชการ
ชุมชนประมงชายฝ่ัง ในการคุ้มครอง
ดแูล จดัการ และฟืน้ฟ ูสตัว์ป่าสงวน 
สตัว์ป่าคุ้มครอง ชนิดพนัธุ์พืชและ
สตัว์ที่ถกูคกุคาม ชนิดพนัธุ์เฉพาะถ่ิน
และชนิดพนัธุ์พืน้เองท่ีหายาก เช่น
วาฬบรูด้า  และปลากระเบนราห ูเป็นต้น

5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทัง้การใช้
กระบวนการเพ่ือสร้างข้อบญัญตัิท้องถ่ิน
หรือสิทธิชมุชนในการจดัการท้องถ่ินอย่าง
ยัง่ยืน เพ่ือให้ชมุชนสามารถอยุ่ร่วมกบั
ธรรมชาติได้อย่างยัง่ยืนและพึง่ตนเองได้

6.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการ
ปกป้องคุ้มครองและฟืน้ฟพืูน้ท่ีอนรัุกษ์ 
พืน้ท่ีป่าต้นน า้ ทรัพยากรป่าไม้ สตัว์ป่า 
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

1.การปกป้อง คุ้มครอง และฟืน้ฟพืูน้ที่อนรัุกษ์ 
พืน้ที่ป่าต้นน า้ ทรัพยากรป่าไม้ สตัว์ป่า และ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ป่า
น า้

ดิน

4



1. การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การจัดการ  
การอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และรักษาไว้สู่อนาคต
โดยการมีส่วนร่วมของชมุชนท้องถ่ิน เช่น การอนรัุกษ์ระบบ
นิเวศท่ีส าคญัและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน การอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
การรวบรวมองค์ความรู้ การจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน การส่งเสริมการจดัท าธนาคารต้นไม้

3. การส่งเสริม การสร้างความตระหนัก
และการสร้างจติส านึกในการอนรัุกษ์และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์
สงูสดุและรักษาไว้สู่อนาคต

2.เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และส่วนราชการใน
การ พฒันาชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ให้เป็นชมุชนเชิงนิเวศ
พฒันา สงวน อนรัุกษ์ และฟืน้ฟทูรัพยากรดิน น า้ ป่า ป่าต้นน า้ และ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ อนรัุกษ์และ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
เพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน การเพิม่
มลูค่าและคณุค่าของทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ิน รวมถึงการบริการ
จากระบบนิเวศของพืน้ท่ี และติดตาม เฝ้าระวงั ป้องกนัการคกุคาม
ความหลากหลายทางชีวภาพ

4.การส่งเสริมการจัดการความรู้ รณรงค์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เก่ียวกบั การ
อนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

2.การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
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1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะและน า้เสียที่แหล่งก าเนิด 
โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม  เช่น สง่เสริมกลไกการคดัแยกขยะ
เพ่ือน ากลบัมาใช้ใหมใ่ห้มากท่ีสดุ สง่เสริมการสร้าง
องค์ความรู้/พฒันาความรู้/การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
นวตักรรมการจดัการขยะและน า้เสยี ผลกระทบ
จากสารท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพหรือสารก่อมะเร็ง
ท่ีมาจากขยะ/ สร้างแหลง่เรียนรู้ในการจดัการขยะ
และน า้เสียในท้องถ่ิน รวมทัง้การสง่เสริมการต่อยอด
นวตักรรมจากการจดัการขยะและน า้เสีย รณรงค์ 
ประชาสมัพนัธ์  จดักิจกรรม สร้างจิตส านึก ความตระหนกั
และสร้างวินยัให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการดแูล
รักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมในท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน ติดตาม
เฝ้าระวงัมใิห้มีการลกัลอบทิง้ของเสียอนัตราย
สารอนัตราย กากอตุสาหกรรม และขยะตดิเชือ้ใน
สิง่แวดล้อมและลกัลอบปลอ่ยน า้เสียลงสูแ่หลง่น า้ธรรรมชาติ

3. การส่งเสริมการสร้างจติส านึกโดยยดึหลกัเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ของเสียเหลือศนูย์ (Zero 
Waste ) กิจกรรม 3 Rs การลดการใช้ (Reduce) การใช้
ซ า้ (Reuse) และการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมต่างๆ เช่น การ
สง่เสริมการใช้พลงังานทดแทน การคดัแยกขยะ/ลดขยะท่ี
แหลง่ก าเนิด การเพิ่มประสทิธิภาพการน าขยะกลบัมาใช้
ใหม ่การบริหารจดัการซากอิเลค็ทรอนิกส์
เป็นต้น

2.การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของประชาชน
และองค์กรชุมชน ในการจดัการขยะและน า้เสียท่ี
ต้นทาง การดแูลรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมในชมุชนและ
การสง่เสริมให้มีการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อมท่ีดีใน
ชมุชน

3.การจดัการขยะและน า้เสียท่ีแหลง่ก าเนิด โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน

6 



1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการรับมือกบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ การลดการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ การใช้พลงังานทดแทนและการใช้พลงังาน
อย่างมีประสทิธิภาพ

2. การสร้างความตระหนักและการสร้างจติส านึก เพ่ือสง่เสริมการ
ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการผลติและการบริโภค 

3. การสร้างศักยภาพของชุมชนและการสร้างเครือข่าย ในการลด
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก การปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

4.การพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสนบัสนนุภมูปัิญญาท้องถ่ิน
เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพในการลดการปลดปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

4.การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ
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1. ส่งเสริมการท าแกษตรกรรมอย่าง
ย่ังยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ 
วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เป็นต้น เพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการ
ใช้สารเคมีในดินและน า้ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม

3. การสนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้/พัฒนาองค์ความรู้/
เผยแพร่ความรู้/การสร้างแหล่ง
เรียนรู้/ประชาสัมพันธ์และ
ฝึกอบรมให้ความรู้ เก่ียวกบั
การเกษตรอย่างยัง่ยืนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.การสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การน าของเสียและของเหลือใช้
จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็น
ปุ๋ ยอินทรีย์ เพ่ือฟืน้ฟทูรัพยากรดิน
และลดการใช้สารเคมี หรือเป็น
พลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ในระดบัครัวเรือน 
เช่น การรวบรวมกลุ่มเพ่ือน า
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือลด
การเผาในท่ีโล่ง โดยการน าวสัดุ
ทางการเกษตรมาท าปุ๋ ยอินทรีย์
เป็นต้น

4.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ายในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สนบัสนนุการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการลดการใช้
ทรัพยากร ลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและ
การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.การสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักให้กบัชมุชน
ท้องถ่ินในการปรับพฤติกรรม
การใช้ชีวิตประจ าวนั เพื่อการ
บริโภคสินค้าและบริการท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.การสนับสนุนการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
และส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1. งานวิจัยเชิงปฏบิัตหิรืองานวิจัยไทบ้าน ท่ีสนบัสนนุ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึง่รวมถึง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ในการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างชาวบ้านกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือชาวบ้านร่วมกบัวดั โรงเรียน หรือชมุชน
ในพืน้ท่ี เป็นต้น

3. งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดภายในประเทศ เพ่ือขยายผลใน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือลด
ผลกระทบและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพ่ือ
ส่งเสริมการพฒันาปุ๋ ยอินทรีย์เพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสม เทคโนโลยี
การแปรรูปขยะและน า้เสียเป็นพลงังาน เป็นต้น

2.งานวิจัยที่สนับสนุนโยบาย มาตรการ ด้านการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีปัญหา
เร่งด่วน

4.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และ
จัดท าพืน้ที่ต้นแบบเพ่ือสาธิตการปรับเปล่ียนกระบวนการ
ผลิตให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานศกึษาเพ่ือ
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ ในแง่ของประโยชน์ท่ีได้รับในเชิงสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม

5.การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการเพ่ือการ
แลกเปล่ียน เรียนรู้ และต่อยอดงานวิจยัและพฒันา ในเชิง
บรูณาการร่วมกบัท้องถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 
องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชนหรือ
ส่วนราชการ

6.การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด
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งานเลก็ ตอบ โจทย์ใหญ่
Global level

Regional level

Local level

National level

แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2555 - 2559

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแมบ่ทรองรับการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน า้
(พ.ศ. 2558 -2569)

แผนแมบ่ทการแก้ไขปัญหาการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบกุรุกที่ดินของรัฐ และ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน
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การรักษาป่าต้นน า้แม่แจ่มโดยภมูิปัญญา
ปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่

การจดัการเศษวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตร
ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน

พืน้ท่ีภาคเหนือ
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนลุ่มน า้มวบเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

การบกุรุกพืน้ท่ีต้นน า้เพื่อท าการเกษตรเชิงเดี่ยว

การใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

สถานการณ์ปัญหา

การด าเนินการ

ผลงานเด่น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวดัโป่งค ำ สวมหมวกให้ภูเขำ ใส่รองเท้ำให้ตีนดอย

• วดั: เป็นศูนยก์ลางของ
ชุมชน เป็นศูนยร์วมจิต
วิญญาณ
• เกดิ: เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แกไ้ขปัญหาของชุมชนและ
สังคม
• กจิกรรม: เกษตร
ผสมผสาน สมุนไพร
พ้ืนบา้น การทอผา้ยอ้มสี
ธรรมชาติ
• ส่งเสริมและถ่ำยทอด: 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปัญญา

• เปลีย่น: พ้ืนท่ีท ากินเป็น
พ้ืนท่ีป่าชุมชน
• ใช้: พิธีกรรมทางศาสนา
ไปประกอบกิจกรรมให้
ชาวบา้นย  าเกรง
• เพิม่: ตน้ไมบ้ริเวณยอด
ดอยเป็นการ “สวม
หมวก” ใหภู้เขาหวัโลน้
แบบ “ค่อยเป็นค่อยไป”

• สร้ำง: ความร่วมมือร่วม
ใจของเกษตรกร

• ส่งเสริม: ใหเ้ปล่ียนวิถี
พืชเชิงเด่ียวเป็นการปลูก
พืชแบบผสมผสาน
• แบ่งพืน้ท่ีท ำกนิ: เป็น
ส่วนๆตามสภาพพ้ืนท่ีและ
ความตอ้งการของแต่ละ
ครัวเรือน
• ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์:

ยอดดอยเป็นป่า ส่วนกลาง
ปลูกพืชสร้างรายได้
ส่วนล่างปลูกพืชอาหาร
• ผลที่เกดิขึน้: ลดค่าใชจ่้าย
ลดการเบียดเบียนป่า เพ่ิม
แหล่งน ้าและความชุ่มช้ืน
ใหก้บัพ้ืนท่ี

• ศูนย์การเรียนรู้ วดัโป่งค าด าเนินโครงการ
พฒันาศกัยภาพเครือข่ายชมุชนลุ่มน า้มวบเพ่ือ
ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2552 -2555
• ถอดบทเรียนและองค์ความรู้ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
• ขยายผลการด าเนินงานของศนูย์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ชมุชนวดัโป่งค า
• ท าแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วม
• กลุ่มเป้าหมาย: อปท. เครือข่ายอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครูและ
นกัเรียน ใน อ.สนัติสขุ และ อ.แม่จริม
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พืน้ท่ีภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือเหนือ
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โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบฟ้ืนฟูป่าดงหนองเอียด จ.ร้อยเอด็

สถานการณ์ปัญหา

การด าเนินการ
• มูลนิธิพัฒนาอีสาน: ด าเนินโครงการพฒันา
ชมุชนต้นแบบฟืน้ฟปู่าดงหนองเอียด จ.ร้อยเอ็ด
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 -2553
• พัฒนารูปแบบการฟืน้ฟปู่าชมุชนท่ีเหมาะสม
กบัพืน้ท่ี
• ขยายแนวคิดการชมุชนฟืน้ฟปู่าแก่ชมุชน
ใกล้เคียง
• เกดิหลักสูตร”เดินป่า กินข้าวป่า ธรรมชาติเป็น
ครู” และ “ศิลปะกบัการดแูลสิ่งแวดล้อม”
• กลุ่มเป้าหมาย: ชาวบ้าน เด็ก เยาวชนและ
โรงเรียน ผู้น าชมุชน 16  หมู่บ้าน ใน ต.ดงแดง อ.
จตรุพกัตรพมิาน จ.ร้อยเอ็ด

ผลงานเด่น

จากบุกรุกกลับสู่
ความร่วมมือ

ผู้น าชุมชน: เห็นปัญหา หารือ พดูคยุ เจรจาขอคืนพืน้ท่ีท่ีอยู่ติดกบั
ป่าชมุชน ชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับ
อปท. : ส ารวจแนวเขตป่า ท าถนนรอบพืน้ท่ีป่า สะดวกต่อการ
สญัจรและเฝ้าระวงัป่า

เครือข่ายป่าชุมชน
ต าบลดงแดง

ขยายแนวคิด: “ชมุชนฟืน้ฟปู่า” ไปสู่ชมุชนใกล้เคียง
ประสานงาน: ผู้น าชมุชนข้างเคียงชีแ้จงประโยชน์ท่ีได้จากการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา
จัดกจิกรรม: แลกเปล่ียนประสบการณ์และศกึษาดงูานพืน้ท่ี
ป่าดงหนองเอียด
สืบค้น/ด าเนินงานร่วมกัน: ข้อมลูชมุชน ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต
ชมุชนท่ีเช่ือมโยงกบัป่า น าเสนอสู่สาธารณะ

แหล่งเรียนรู้ป่าดง
หนองเอียด

ส่งต่อแนวคิด: เยาวชนได้เรียนรู้การอนรัุกษ์และรักษาป่า
พัฒนาแหล่งเรียนรู้: ข้อมลูชมุชน ข้อมลูป่า จดัท าเส้นทางเรียนรู้
ถ่ายทอด: จดัฝึกอบรมแกนน าชมุชน ในการถ่ายทอดความรู้แก่
เยาวชนและผู้สนใจ

การฟืน้ฟปู่าเสื่อมโทรมของชมุชนที่อยูร่อบๆ
ป่าดงหนองเอียด โดยร่วมกบั อปท. ท า
ประชาคมหมูบ้่าน เมื่อปี พ.ศ. 2548 ท าการ
ฟืน้ฟจูนป่าเร่ิมฟืน้ตวัสามารถเก็บหาอาหาร 
สมนุไพร ไม้ใช้สอยได้ และยงัพบพืชและสตัว์
หลายชนิดเข้ามาอยู่อาศยั 
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พืน้ที่ภาคกลาง
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โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธ์ุข้าวพืน้บ้านในระบบ
เกษตรอนิทรีย์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม: พืน้ที่น าร่องจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานการณ์ปัญหา

การด าเนินการ

• มูลนิธิข้าวขวัญ: ด าเนินโครงการฟืน้ฟรูะบบนิเวศ
เษตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธุ์ข้าว
พืน้บ้านฯ: พืน้ท่ีน าร่องจงัหวดัสพุรรณบรีุ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2558-2560
• เสริมสร้าง องค์ความรุ้ให้เกษตรกรในการฟืน้ฟู
ระบบนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพนัธุ์ข้าว
• ส่งเสริม ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้าง
ภาคีเครือข่ายของภาคีประชาชนและภาครัฐในการ
ปกป้องพนัธุกรรมข้าว
• พัฒนา ระบบเกษตรทีไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ

ผลงานเด่น
การปรับระบบการ
ผลิตในนา

ปรับเปล่ียน: ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ไม่เผาฟาง ลดการใช้
สารเคมี
ส่งเสริม : กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพฒันา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เสริมสร้าง: องค์ความรู้ในการท าเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ศักยภาพ

เกดิ: การเรียนรู้เช่ือมโยงระหว่างคน พนัธุ์ข้าวพืน้บ้าน กบั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การเปล่ียนแปลงของ
สงัคม
เกดิ: รูปแบบท่ีหลากหลายในการจดัการไร่นา 
มี: ต้นแบบในการเรียนรู้ให้กบัภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

กลไกในการ
ขับเคลื่อน

แต่งตัง้: คณะกรรมการจากภาครัฐ เกษตรกร ภาคประชาชน 
และธุรกิจเอกชนในการขบัเคล่ือนการท านาเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็น
รูปธรรม

ความเช่ือมโยง
ทรัพยากรธรรมชา 
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกจิและสังคม

ความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิม่ขึน้ของพนัธุ์พืชและ
สตัว์ในธรรมชาติ
ความม่ันคงด้านอาหาร: ครอบครัว ชมุชน และสงัคม
รายได้: มีรายได้เสริมจากความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเพิ่มขึน้

• การลดลงของพนัธุ์ข้าวพืน้บ้าน
• การใช้สารเคมีทางการเกษตรและต่อเน่ืองส่งผล
กระทบกบัระบบนิเวศเกษตรและรายได้ของเกษตรกร
• การเผาวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรก่อให้เกิดปัญหา
มลพษิทางอากาศ
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โครงการสานเครือข่ายยั่งยืนคืนน า้ใสท่าจีน

สถานการณ์ปัญหา

การด าเนินการ
• มูลนิธิลุ่มน า้ท่าจีน จ.นครปฐม: ด าเนิน
โครงการสานเครือข่ายยัง่ยืนคืนน า้ใสท่าจีน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2554
• มุ่งสานต่อและขยายเครือข่ายการอนรัุกษ์
และฟืน้ฟแูม่น า้ท่าจีน กลุ่มโรงเรียนให้เข้มแข็ง
• พัฒนาหลักสูตรท่าจีนสู่การเรียนการสอน
ส าหรับโรงเรียนในพืน้ท่ี
•สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชมุชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน อ.บางเลน 
อ.นครชยัศรี และ อ.สามพราน จ.นครปฐม
•กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มโรงเรียน เยาวชน และ
ประชาชนในพืน้ท่ี

ผลงานเด่น
แมน่ า้ท่าจีนเป็นแมน่ า้สายหลกัที่ไหลผ่าน จ.
นครปฐม ประสบปัญหาคณุภาพน า้เสื่อม
โทรมตัง้แต่ปี 2536 จงึมีกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
สร้างจิตส านึกให้คนรักและหวงแหนแม่น า้ท่า
จีน

เครือข่ำยลุ่มน ำ้ท่ำจีน หลกัสูตรท้องถ่ิน เรือส่ือรักท่ำจีน

• ดงึ: บา้น วดั
โรงเรียนเขา้มา
เป็นกลุ่มหลกัในการพฒันา
กิจกรรม
• ประชุม: หารือเป็นประจ า
ทุกเดือนหมุนเวียนกนัเป็น
เจา้ภาพ
• พฒันำ: ศกัยภาพของผูน้ า
รุ่นใหม่ “เป็นตัวจ๊ีดขยำย
และแพร่เช้ือ” เพื่อสานต่อ
กิจกรรมและพฒันา
เครือข่ายในการอนุรักษแ์ม่
น ้าท่าจีน

• เกดิ: ศูนยท่์าจีนศึกษา
โรงเรียนวดัดอนหวาย
• ใช้: กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้
• มี: หลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ี
เรียนรู้เร่ืองราวของแม่
น ้าท่าจีนแบบบูรณาการ
• สร้ำงแนวคดิ: “ข้ึนตน้
ครูจะสอนวิชาอะไรก็ได้
แต่ขอใหล้งทา้ยดว้ย
เร่ืองราวท่าจีน”

• เคร่ืองมือ: ล่องเรือ
ร่วมกนัระหวา่งครูและ
นกัเรียน
• เช่ือมโยง: วิถีทอ้งถ่ินกบั
การเรียนรู้นอกหอ้งเรียน
เปิดหอ้งเรียนกลางสายน ้า
• สร้ำงกจิกรรม: ตรวจวดั
คุณภาพน ้าอยา่งง่าย ส ารวจ
พืชทอ้งถ่ิน เก็บผกัตบชวา
และขยะในแม่น ้า
• ประชำสัมพนัธ์: เชิญ
ชวนชุมชนริมน ้าร่วม
อนุรักษแ์ม่น ้าโดยไม่ท้ิง
ขยะลงแม่น ้า
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พ้ืนท่ีภาคใต้

ความร่วมมือเพ่ือฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน 
จ.สรุาษฎร์ธานี
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โครงการความร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอนด้วยพลังชุมชน

สถานการณ์ปัญหา

การด าเนินการ
• มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ร่วมกับมูลนิธิ
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา: ด าเนินโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอนด้วย
พลงัชมุชนระหว่างปี พ.ศ. 2552 -2555
• เสริมสร้าง ศกัยภาพขององค์กรชมุชนในการ
เฝ้าระวงัและดแูลทรัพยากรชายฝ่ัง
• พัฒนา อาชีพท่ีสอดคล้องกบัฐานทรัพยากร
• เกดิเครือข่าย: อนรัุกษ์อ่าวบ้านดอนในพืน้ท่ี
เป้าหมายน
• กลุ่มเป้าหมาย: 10 หมู่บ้าน ของ 7 ต าบล 
ชายฝ่ังอ่าวบ้านดิน

ผลงานเด่น

กองทุน
ปรับเปล่ียน
เคร่ืองมือประมง

สร้างโอกาส : ได้ปรับเปล่ียนเครืองมือท่ีไม่เหมาะสม
ส่งเสริม : รวมกลุ่มและออมเงินอย่างต่อเน่ือง
รูปแบบ : ยืมเงินไปซือ้เคร่ืองมือและผ่อนช าระคืนในอตัราดอกเบีย้
ต ่า

บ้านปลา-ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน

รูปแบบที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ: ในแม่น า้ ล าคลอง บริเวณ
ปากแม่น า้ ในทะเล

ธนาคารปูม้า-
ธนาคารชีวิต

มีคณะท างาน: ดแูลและรับบริจาคแม่ปู่ ไข่นอกกระดองจาก
สมาชิกประมงพืน้บ้าน
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาต ิ: น าปไูปปล่อยในกระชงัเพ่ือให้ไข่ปมู้ามี
โอกาสเจริญเป็นลกูปู

แปลงสาธิตอนุรักษ์
ปูแสม

ฟ้ืนฟู: ป่าชายเลนท่ีเป็นแหล่งอาศยัของปแูสม
กฎ กตกิา: งดจบัปขูนาดเล็กและมีไข่ หากจบัมาแม่ค้าจะไม่รับซือ้

เขตทะเลชุมชน ก าหนดเขตพืน้ที่: เพ่ือป้องกนัการบกุรุกของเรือคลาดหอยและ
เรืออวนลาก อวนรุน
เฝ้าระวังป้องกัน: ปกป้องพืน้ท่ีและอนรัุกษ์ลกูไม้อ่อนท่ีงอกใหม่

จักรยานธรรม
ยาตรา

รณรงค์และสื่อสาร : สาธารณชนรับทราบสถานการณ์ปัญหา
อ่าวบ้านดอน
สร้างความเข้าใจ: วิถีชาวประมงพืน้บ้าน
เสริมสร้าง: ความร่วมมือจากทกุภาคส่วน

•อ่าวบ้านดอน เป็นพืน้ที่ชุ่มน า้ท่ีมี
ความส าคญัระดบันานาชาติ 
•เป็นแหลง่อนบุาลสตัว์น า้วยัอ่อนและแหลง่
ท่ีอยู่ของสตัว์น า้นานาชนิด 
•มีการแย่งชิงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
มลพิษจากกิจกรรมบนฝ่ังท าให้อ่าวบ้านดอน
เกิดการเสื่อมโทรม
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การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

4.ร่วมลงมือท ำ

3.ร่วมตัดสินใจ

2.ร่วมคิด

6.ร่วมติดตำมประเมินผล

5.ร่วมรับผลประโยชน์
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การปรับตวัโดยใชร้ะบบนิเวศเป็นฐาน

การปรับตวั
โดยใชร้ะบบ
นิเวศเป็นฐาน

มุ่งเน้นการลดแรง
กดดนัท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัสภาพ
ภมูิอากาศ มุ่งสร้างความ

ร่วมมือในการ
พฒันาจากหลาย

ภาคส่วน

มุ่งเนน้แนวทาง
ในการปรับตวั

รับมือ

เนน้การส่ือสาร
และการให้
ความรู้

บูรณาการแนวทาง
ในการปรับตวัเพื่อ
ก าหนดยทุธศาสตร์
ท่ีหลากหลาย

ใชแ้นวปฏิบติัใน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติเป็นฐานในการ

ด าเนินงาน

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน

Source: Adapted from IUCN (2009)
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การใหบ้ริการของระบบนิเวศ
Provisioning

• Foods, woods, 
fiber, and fuel,…

Cultural

• Aesthetic, spiritual, 
and recreational,…

Regulating

• Climate 

regulations, water 
cycle regulations,

Supporting

• eg.photosynthesis, soil formation and nutrient cycle,… 

Source: Millenium Ecosystem Assessment (2005)
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งานเลก็ ตอบ โจทย์ใหญ่
Global level

Regional level

Local level

National level

แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2555 - 2559

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแมบ่ทรองรับการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศพ.ศ. 2558 - 2593

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน า้
(พ.ศ. 2558 -2569)

แผนแมบ่ทการแก้ไขปัญหาการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบกุรุกที่ดินของรัฐ และ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน
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คู่มือการจดัท าขอ้เสนอโครงการท่ีจะขอรับการสนบัสนุน
จากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม

• ความเป็นมา
• รูปแบบการให้การสนบัสนนุ
• การย่ืนข้อเสนอโครงการ
• ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอ

โครงการ
• หลกัเกณฑ์พืน้ฐานและแนวคิดใน

การจดัท าข้อเสนอโครงการ
• สาระส าคญัของข้อเสนอโครงการ
• องค์กรและกลไกการพิจารณาให้

การสนบัสนนุโครงการ
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หวัข้อการจัดท าข้อเสนอโครงการ

10. การบริหารโครงการ

12. การติดตามประเมินผล

7. แผนงาน กิจกรรมการด าเนินงาน

1. ข้อมลูพืน้ฐานโครงการ

4.ความสอดคล้องกบันโยบาย แผนยทุธศาสตร์9.ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ

2. สภาพปัญหา/ผลกระทบ

3.วตัถปุระสงค์

5. พืน้ท่ีเป้าหมาย/กลุม่เป้าหมาย

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ

8.งบประมาณ

11. ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ
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เครือข่ายพี่เล้ียงในการ
พฒันาขอ้เสนอโครงการ

ภาค จ านวน (องค์กร)

เหนือ 10

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2

กลาง 3

ใต้ 2

รวม 17
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รูปแบบการเป็นพี่เล้ียง 

• การให้เอกสาร
• ให้ค าปรึกษาหารือขัน้ตอน วิธีการในการขอรับ
การสนบัสนนุงบประมาณและการจดัท า
ข้อเสนอโครงการ

• ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
• ร่วมก าหนดกรอบ/ประเด็น/หวัข้อโครงการ
• ร่วมส ารวจพืน้ท่ีโครงการ
• ร่วมพฒันาข้อเสนอโครงการ
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

ความพร้อมในการด าเนิน
โครงการ

การยอมรับของกลุม่เป้าหมาย
หรือชมุชน

ภาวะผู้น าและศกัยภาพของผู้น า
ชมุชน

รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม

ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งด าเนินโครงการ

การใช้ข้อมลูและแผนท่ี

การสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกชมุชน

ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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www.themegallery.com

จบการน าเสนอ

• ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
• ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร  02  265  6591 - 4
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ขอบคุณครับ.....

http://envfund.onep.go.th/ ส านักงานกองทุนสิง่แวดลอ้ม
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