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โครงการนำร่อง 8 จังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดย สำนักงานทรัพยากร         

น้ำแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) นำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 และองค์ความรู้ใหม่จากภาคประชาชนในการแก้ไข

ปัญหามาขยายผล เผยแพร่และแลกเปลี่ยน และปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกับประชาชน เครือข่าย ผู้มีส่วนได้      

ส่วนเสีย ในพื้นที ่มีแนวโน้มได้รับความเสี ่ยง 2) นำร่องกิจกรรมในระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนประชาชน            

ใช้มาตรการลดและบรรเทาฯ มาตรการในการวางแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง 3) ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง          

ในการจัดการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ      

ของลุ่มน้ำโขง โดยดำเนินการต้ังแต่วันที ่27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 180 วัน  

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน มีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในชุมชนติดริมแม่น้ำโขง     

ซึ่งมีพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติเชื่อมโยงกับลำน้ำโขงหรือลำน้ำสาขาที่ไหลสู่แม่น้ำโขงที่มีความเสี่ยงและ

ความเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงระบบนิเวศและทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขง        

รวม 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ

อุบลราชธานี ซ ึ ่งครอบคลุมพื ้นที ่ 15 กิโลเมตร จากริมฝั ่งแม่น้ำโขง รวมทั ้งส ิ ้น จำนวน 50 อำเภอ             

1,699 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 13,029.91 ตร.กม. ดำเนินการจัดกิจกรรมนำร่องระดับพื้นที่ เรื่องการส่งเสริม

และใช้มาตรการลดและบรรเทา หรือมาตรการในการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่มีแนวโน้ม

ได้รับความเสี ่ยง ตามความเห็นของผู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้องในพื ้นที ่ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 โครงการ          

พร้อมบุคลากรสนับสนุนจากผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน จังหวัดละ 1 คน รวม 8 คน ซึ่งได้รับ

การเสนอและคัดเลือกจากเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ ่งมีภูมิลำเนาและ

ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ศึกษา ทำหน้าที่ผู้จัดการกิจกรรมนำร่องของจังหวัด โดยกิจกรรมต้องเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และการสนับสนุนของนักวิชาการ ผู้เชี่ ยวชาญและหน่วยงาน

ราชการ ในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงสูง จากผลการศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ที่ผ่านมา

ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561  
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การสรุปผลการศึกษาตลอดระยะเวลา 6 เดือน เป็นการเน้นการสร้างเครือข่าย คัดเลือกแกนนำ   

จังหวัดละ 1 คน ร่วมเสนอแผนของชุมชนนำร่องของทั้ง 8 จังหวัด และสรุปผล SIMVA การเสนอแนวทางการ

สืบค้นข้อมูลสถานการณ์น้ำและการเตือนภัย มีการถอดองค์ความรู้ของพื้นที่นำร่อง เพื่อให้ชุมชนที่เหลือนำไป

ประยุกต์ใช้ โดยให้มีการคัดเลือกตัวแทนชุมชนในแต่ละจังหวัด จำนวนอย่างน้อย 1 ชุมชนต่อจังหวัด        

เพื ่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพิจารณาให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน

พื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขงในปี พ.ศ. 2562 ทำให้ทุกชุมชนมีแผนในการรับมือและปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ โดยประโยชน์ที่ได้รับประกอบดว้ย 

1) ได้พื้นที่ต้นแบบในการวางแผนมาตรการการแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์       
ในการคัดเลือก ไว้ 4 ประเด็นได้แก่ (1) ระดับความเสี่ยง (2) ความเข้มแข็งและองค์ประกอบที่หลากหลาย   
ของเครือข่าย (3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (4) องค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการขยายผล ซึ่งใน   
ปี พ.ศ. 2562 ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่นำร่องในการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ  

2) ชุมชนและภาคประชาสังคม มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการ
เปลี่ยนเชิงกายภาพและเชิงชีวภาพ ได้แก่ ระบบการไหลของน้ำในแม่น้ำโขง ความผันผวนของระดับน้ำของ
แม่น้ำโขงสายประธาน การตกตะกอน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำโขง   

3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อันนำมาสู่การสร้างการมีส่วนร่วม การประสานภาคีเครือข่ายเพื่อ ใชใ้นการติดตาม
ผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและกลไกระดับท้องถิ่นและจังหวดัในการ
ประสานงานระหว่างภาครัฐและ ภาคประชาสังคม  

การวิเคราะห์แผนงานมาตรการระดับเครือข่ายเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของทั ้ง 8 จังหวัด            
ริมแม่น้ำโขง เป็นแผนงานมาตรการที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
รวมไปถึงการพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนที่ได้รับระหว่างการจัดประชุมนำเสนอผล
การศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง และข้อมูลจากผลการศึกษาด้านการให้บริการ
ระบบนิเวศ และด้านเศรษฐกิจและสังคม มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้ได้มาตรการฯ ที่สอดคล้อง รวมถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุดและทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่าแต่ละกลุ่มพื้นที่มีแผนงานและ
เป้าหมายในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงสถานการณ์ของลุ่มแม่น้ำโขงที่แตกต่างกัน 
โดยกลุ่มพื้นที่แม่น้ำโขงตอนบนและตอนกลางมีความสนใจและทำการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พันธุ์ปลา ระบบนิเวศและเกษตรริมฝั่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และอาจได้รับผลกระทบน้อย
กว่าท้ายน้ำ ในขณะที่กลุ่มพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนยังต้องการการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์แม่น้ำโขง และกระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง         
ในแง่ของข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่  
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โดยสรุปของโครงการนี้ เน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาคน เครือข่าย และทุนทางสังคมในพื้นที่ 
รวมถึงการจัดทำแผนระดับชุมชน และต่อยอด 3 ประการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้แกนนำและเครือข่ายทั้ง    
8 จังหวัด ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน มีการต่อยอดข้อเสนอของชุมชน 
โดยเสนอให้เกิดนักวิจัยท้องถิ่นในการติดตามประเมินผลระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมงของพื้นที่
ตนเองตามหลักวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคัดเลือกพื้นที่นำร่องเพิ่มเติม เพื่อนำไปเป็นต้นแบบ
ขยายผลให้แก่ชุมชนอื่นต่อไป ดังนั้น จึงเกิดโครงการนำร่อง 8 จังหวัด ตามแนวทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ
นำร่อง ดังบทวิเคราะห์โครงการนำร่องและข้อเสนอโครงการนำร่องในแต่ละจังหวัด ดังต่อไปน้ี 
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1) การวิเคราะห์โครงการนำร่องจังหวัดเชียงราย 
สถานการณ์ในจังหวัดเชียงราย 
1. ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนสูงกว่าจำนวนครัวเรือน
ที่มีการเตรียมตัวรับมือในทุกประเด็น ได้แก่ ด้านการประมง 
ด้านการเกษตรริมฝั ่ง ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที ่ยว      
ด้านการพังทลายของตลิ่ง ด้านภัยแล้ง และด้านน้ำท่วม 
2. ข้อเสนอแนะจากประชาชนต้องการให้ชุมชนรวมกลุ่มชุมชน
และสร้างเครือข่ายอยู่ในลำดับที่ 3 (ร้อยละ 16.0) 

โครงการนำร่อง 
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน
จังหวัดเชียงราย ปี 2563 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำโขง
ตอนล่างจังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่กลางของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ  
3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ  
กลุ่มเป้าหมาย แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ แกนนำเครือข่าย 
ตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดแกนนำที่มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
2. เกิดพื้นที่กลางของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ  
3. เกิดความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ  
4. เกิดพื้นที่เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติการในการเพาะพันธุ์
และขยายพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงรวมถึงการจัดตั้งธนาคารปลา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
แผนงานระยะที่ 1 มีลักษณะเป็นแผนงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
กับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
แผนงานระยะที ่  2 มีล ักษณะเก ี ่ยวข ้องก ับการอนุร ักษ์
ส ิ ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ ่มประชาชนผู ้ม ีความ
เปราะบางและได ้ ร ั บผลกระทบให ้ สามารถปร ับตั ว                 
ต่อสถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานระยะที่ 3 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง 

วิเคราะห์ 
1. โครงการมีลักษณะเป็นการเสริมสมรรถนะของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมภาคีต่าง ๆ ในระดับจังหวัด        
โดยเครือข่ายนี้จะกลายเป็นพื้นที่กลางของภาคประชาสังคมและภาคีทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างเสริมสมรรถนะ
ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วม 
2. โครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้ชุมชนรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย โดยประชาชนมี
ข้อเสนอแนะต้องการให้ชุมชนรวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่ายอยู่ในลำดับที่ 3 (ร้อยละ 16.0) 
3. โครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอยู่ในแผนงานระยะท่ี 1 ในแผนงานย่อย 1.3 แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือลุ่มน้ำโขง  
 4. โครงการมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผสมผสานกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงสังคมระยะยาว  
ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างเครือข่ายจะต้องมาพร้อมกับประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญและจะต้องแก้ไขอยา่งเร่งด่วนเพื่อให้เครือข่ายได้ดำเนิน
กิจกรรมและเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
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2) การวิเคราะห์โครงการนำร่องจังหวัดเลย  
สถานการณ์ในจังหวัดเลย 
1. การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบ
ทางด้านประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่า          
มีปริมาณหรือจำนวนสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 18.84) ส่งผล   
ทำใหร้ายได้จากการขายสัตว์น้ำเท่าเดิม (ร้อยละ 20.29)     
ในขณะที่จำนวนชาวประมงเท่าเดิม (ร้อยละ 18.84) 
2. ชุมชนเห็นว่าการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งมีผลกระทบ
ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง สูงเป็นอันดับ 3 (ร้อยละ 33.3)  
3. แนวทางการปรับตัวด้านการประมงด้วยการไม่จับสัตว์น้ำใน
ฤดูวางไข่สูงเป็นอันดับ 3 (ร้อยละ 37.6) และการอนุบาลสัตว์
น้ำเป็นอันดับที่ 4 (ร้อยละ 36.23)  

โครงการนำร่อง 
ชื่อโครงการ การกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำพันธปลาและพันธุ์
พืชแม่น้ำโขงจังหวัดเลย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชแม่น้ำโขง  
2. เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา สัตว์น้ำและพันธุ์พืช 
3. เพื่อรักษาระบบนิเวศและความมั่นคงทางด้านอาหารของ
ประชาชนในจังหวัดเลย 
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับชุมชนและประชาชนทั้งใน
และนอกจังหวัดเลย 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกรริมฝั่งโขง
นักเรียนนักศึกษา พระในวัดที่ติดแม่น้ำโขง ประชาชนผู้สนใจ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เกิดการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในภาวะวิกฤติน้ำโขงแห้งของชุมชน  
3. เป็นการเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงการ
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน 
โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผนงานระยะที่ 1 มีลักษณะเป็นแผนงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
กับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
แผนงานระยะที่  2 มีล ักษณะเก ี ่ยวข ้องก ับการอนุร ักษ์
สิ ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ ่มประชาชนผู ้ม ีความ
เปราะบางและได ้ร ับผลกระทบให ้สามารถปร ับต ัวต่อ
สถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานระยะที่ 3 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง 
วิเคราะห์ 
1. โครงการมีความสอดลคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมในสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงในระดับ
ปานกลาง ซึ่งครัวเรือนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นว่ามีจำนวนสัตว์น้ำเท่าเดิม ทำให้รายได้เท่าเดิม ซึ่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำ พันธปลา
และพันธุ์พืชจะช่วยเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ โดยเฉพาะพันธุ์ปลาที่หายาก ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้มากขึ้นจากการจับสัตว์น้ำ 
2. โครงการมีวัตถุประสงค์เชิงอนุรักษ์ โดยเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการอนุบาลปลา  
3. โครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอยู่ในแผนงานระยะท่ี 2 ในแผนงานย่อย 2.1 แผนงานการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
4. โครงการมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผสมผสานกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงสังคมระยะยาว  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่สามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่น ๆ สามารถเรียนรู้ได้ เช่น การประสาน
กับโครงการของจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ 

 



     
             สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                              การวิเคราะห์โครงการนำร่อง 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                                 6                      โครงการนำร่องพ้ืนที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง                                                                                   

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน                                          

3) การวิเคราะห์โครงการนำร่องจังหวัดหนองคาย 
สถานการณ์ในจังหวัดหนองคาย 
1. การเปลี่ยนแปลงของการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ครัวเรือนส่วนใหญ่คิดว่า จำนวนสัตว์น้ำลดลงและรายได้จาก
การขายสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 36.5) ในขณะที่จำนวน
ชาวประมงเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 16.2) 
2. ชุมชนเห็นว่าการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งมีผลกระทบ
ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง สูงเป็นอันดับ 3 (ร้อยละ 33.8)  
3. แนวทางการปรับตัวด้านการประมงมีการอนุบาลสัตว์น้ำใน
สัดส่วนที่น้อย (ร้อยละ 12.2)  

โครงการนำร่อง 
ชื่อโครงการ การฟื้นฟูพืชน้ำ-วังปลาในระบบนิเวศเพื่อการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีลุ่มน้ำโขง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชแม่น้ำโขง  
2. เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา สัตว์น้ำและพันธุพืช 
3. เพื่อรักษาระบบนิเวศและความมั่นคงทางด้านอาหาร 
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับชุมชนและประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกรริมฝั่งโขงนักเรียน
นักศึกษา พระและวัดที่ติดแม่น้ำ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการร่วมการฟื้นฟูต้นไคร้น้ำซึ่งเป็นพืช
ที่สำคัญในระบบนิเวศแม่น้ำโขง 
2. เกิดการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในภาวะวิกฤติน้ำโขงแห้งโดยการกำหนด
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชน   
3. เชื่อมโยงภาคีหน่วยงานให้ตระหนักของการเปลี่ยนแปลง
ของแม่น้ำโขงสายประธานที่หล่อเลี้ยงชาติพันธุ์   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผนงานระยะที่ 1 มีลักษณะเป็นแผนงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
กับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
แผนงานระยะที่ 2 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีความ
เปราะบางและได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานระยะที่ 3 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง 
วิเคราะห์ 
1. โครงการมีความสอดลคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง ซึ่ง
ครัวเรือนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นว่ามีจำนวนสัตว์น้ำลดลง ทำให้รายได้ลดลง และจากการบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านระบุว่า
สาเหตุหนึ่งของปลาลดลงคือการหายไปของต้นไคร้ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลปลาในธรรมชาติ 
2. โครงการมีวัตถุประสงค์เชิงอนุรักษ์ โดยเป็นการปลูกต้นไคร้เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการอนุบาลปลา ซึ่งต้นไคร้น้ำ
หายไปเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังและปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลง  
3. โครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอยู่ในแผนงานระยะท่ี 2 ในแผนงานย่อย 2.1 แผนงานการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง   
4. โครงการมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผสมผสานกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงสังคมระยะยาว  
5. การผนวกเรื่องศาสนา ความศรัทธาและความเชื่อของชาวชุมชนเข้ามาในโครงการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่อื่น เพ่ือสร้างเกณฑ์การวัดความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การประสานกับโครงการของจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม 
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4) การวิเคราะห์โครงการนำร่องจังหวัดบงึกาฬ 
สถานการณ์ในจังหวัดบึงกาฬ 
1. การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงมีผลกระทบทางด้านประมง
จากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณหรือจำนวน
สัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 9.9) รายได้จากการขายสัตว์น้ำลดลง 
(ร้อยละ 9.9) และจำนวนชาวประมงลดลง (ร้อยละ 7.0) 
2. ชุมชนเห็นว่าการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งมีผลกระทบ
ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง สูงเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 39.4)  
3. แนวทางการปรับตัวด้านการประมงมีการอนุบาลสัตว์น้ำใน
สัดส่วนที่น้อย (ร้อยละ 12.7)  

โครงการนำร่อง 
ชื่อโครงการ การกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำพันธ์ุปลาและพันธุ์
พืชแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชแม่น้ำโขง  
2. เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา สัตว์น้ำ และพันธุ์พืช 
3. เพื่อรักษาระบบนิเวศและความมั่นคงทางด้านอาหาร  
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชนและประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกรริมฝั่งโขงนักเรียน
นักศึกษา พระในวัดที่ติดแม่น้ำโขง ประชาชนผู้สนใจ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เกิดการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในภาวะวิกฤติน้ำโขงแห้งของชุมชน  
3. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึง
การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผนงานระยะที่ 1 มีลักษณะเป็นแผนงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
กับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
แผนงานระยะที่ 2 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีความ
เปราะบางและได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานระยะที่ 3 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง 
วิเคราะห์ 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง ซึ่งครัวเรือน
ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นว่ามีจำนวนสัตว์น้ำลดลง ทำให้รายได้ลดลง และจากการบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านระบุว่าสาเหตุหนึ่ง
ของปลาลดลงคอืการหายไปของต้นไคร้ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลปลาในธรรมชาติ 
2. โครงการมีวัตถุประสงค์เชิงอนุรักษ์ โดยเป็นการปลูกต้นไคร้เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการอนุบาลปลา ซึ่งต้นไคร้น้ำ
หายไปเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังและปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลง  
3. โครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในแผนงานระยะท่ี 2 ในแผนงานย่อย 2.1 แผนงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
4. โครงการมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผสมผสานกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงสังคมระยะยาว  
5. การผนวกเรื่องศาสนา ความศรัทธาและความเชื่อของชาวชุมชนเข้ามาในโครงการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่สามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่น ๆ สามารถเรียนรู้ได้ เช่น การประสาน
กับโครงการของจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม 
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5) การวิเคราะห์โครงการนำร่องจังหวัดนครพนม 
สถานการณ์ในจังหวัดนครพนม 
1. การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบ
ทางด้านประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่พบว่ามี
ปริมาณหรือจำนวนสัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 25.6) ส่งผลทำให้
รายได้จากการขายสัตว์น้ำ ลดลงด้วย (ร้อยละ 20.5) ในขณะที่
จำนวนชาวประมงเท่าเดิม (ร้อยละ 19.2) 
2. ชุมชนเห็นว่าการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งมีผลกระทบ
ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง สูงเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 34.6)  
3. แนวทางการปรับตัวด้านการประมงมีการอนุบาลสัตว์น้ำใน
สัดส่วนที่น้อย (ร้อยละ 25.6)  

โครงการนำร่อง 
ชื่อโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์
พันธุ์ปลา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
2.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากภาคีเครือข่าย  
กลุ่มเป้าหมาย ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสอดคล้อง
กับวิถีความถนัดของชุมชน  
2. สมาชิกในชุมชนได้รับการเสริมศักยภาพในการอนุรักษ์พันธุ์
ปลา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและครอบครัวได้ 
3. ชุมชนมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยซ่ึงถือเป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารธรรมชาติให้กับชุมชน 
4. เกิดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา รวมถึงการงดจับสัตวท์ี่มีขนาดเล็ก 
ทำให้เกิดการขยายพันธุ์ของปลา 
5. เกิดความตระหนักในในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลาให้แก่
ประชาชน ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผนงานระยะที่ 1 มีลักษณะเป็นแผนงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
กับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
แผนงานระยะที่ 2 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีความ
เปราะบางและได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานระยะที่ 3 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง 
วิเคราะห์ 
1. โครงการมีความสอดลคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง ซึ่ง
ครัวเรือนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นว่ามีจำนวนสัตว์น้ำลดลง ทำให้รายได้ลดลง จึงนำไปสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศให้เหมาะสมกับ
การอยู่อาศัยของปลา 
2. โครงการมีวัตถุประสงค์เชิงอนุรักษ์ โดยเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการอนุบาลปลา  
3. โครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอยู่ในแผนงานระยะท่ี 2 ในแผนงานย่อย 2.1 แผนงานการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
4. โครงการมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผสมผสานกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงสังคมระยะยาว  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่สามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่น ๆ สามารถเรียนรู้ได้ เช่น การประสาน
กับโครงการของจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ 
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6) การวิเคราะห์โครงการนำร่องจังหวัดมกุดาหาร 
สถานการณ์ในจังหวัดมุกดาหาร 
1. ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในทุกประเด็นมีจำนวนสูงกว่า
จำนวนครัวเรือนที่มีการเตรียมตัวรับมือโดยเฉพาะประเด็น
ด้านภัยแล้ง ด้านการเกษตรบนฝั่ง และด้านวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว   
2. ข้อเสนอแนะจากประชาชนต้องการให้รัฐสร้างความเข้าใจ
กับชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอยู่ในลำดับที่ 3           
(ร้อยละ 14.3) ซึ่งเป็นลำดับที่สูง 

โครงการนำร่อง 
ชื่อโครงการ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพเครือข่าย
ลุ่มน้ำโขงเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใน
แม่น้ำโขง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายลุ่มน้ำโขงรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขง 
2.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายลุ่มน้ำโขง ในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การประกอบอาชีพสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายลุ่มน้ำโขงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขง 
กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ประมง
จังหวัดนักวิชาการอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติได้จริงและเผยแพร่ขยายภายในชุมชนอย่างมั่นคง
ต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผนงานระยะที่ 1 มีลักษณะเป็นแผนงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
กับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
แผนงานระยะที่ 2 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีความ
เปราะบางและได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานระยะที่ 3 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง 
วิเคราะห์ 
1. โครงการมีลักษณะเป็นการเสริมสมรรถนะและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญแก่ภาคีเครือข่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
ซึ่งเป็นแนวทางศาสตร์พระราชาที่ได้รับการส่งเสริมและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
2. โครงการสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ซึ่งยังมีครัวเรือนที่เตรียมตัวรับมือกับประเด็นปัญหาน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบในทุกประเด็น และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะต่อรัฐที่ต้องการให้มีการสร้างความเข้าใจกับชุมชนอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง 
3. โครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอยู่ในแผนงานระยะท่ี 1 ในแผนงานย่อย 1.3 แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือลุ่มน้ำโขง และแผนงานระยะท่ี 2 ในแผนงานย่อยที่ 2.2 แผนงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 
 4. โครงการมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผสมผสานกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงสังคมระยะยาว  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการระบุประเด็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชัดเจน โดยเป็นประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบหรือเป็น
ปัญหาเร่งด่วน ซึ่งในโครงการระบุเพียงประเด็นวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ  
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7) การวิเคราะห์โครงการนำร่องจังหวัดอำนาจเจริญ 
สถานการณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ 
1. ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนสูงกว่าจำนวนครัวเรือน
ที่มีการเตรียมตัวรับมือในประเด็นด้านการประมง ด้าน
การเกษตรบนฝั่ง ด้านการพังทลายของตลิ่ง และด้านภัยแล้ง   
2. ข้อเสนอแนะจากประชาชนต้องการให้รัฐสร้างความเข้าใจ
กับชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอยู่ในลำดับที่ 2              
(ร้อยละ 15.9) ซึ่งเป็นลำดับที่สูง 

โครงการนำร่อง 
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการพัฒนาลุ่มน้ำโขงภาค
ประชาชน 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การประมงและการเกษตร 
3. เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ     
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาลุ่มน้ำโขง กลุ่มชาวบ้านจิตอาสา  และปราชญ์
ชาวบ้าน   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดเครือข่ายลุ่มน้ำโขงครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล  
2. กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพ 
3. เกิดพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรในแม่น้ำโขง    
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผนงานระยะที่ 1 มีลักษณะเป็นแผนงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
กับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
แผนงานระยะที่ 2 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีความ
เปราะบางและได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานระยะที่ 3 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง 
วิเคราะห์ 
1. โครงการมีลักษณะเป็นการเสริมสมรรถนะและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญแก่ภาคีเครือข่าย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการ
พัฒนาองค์ความรู้การประมงและการเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ  
2. โครงการสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ซึ่งยังมีครัวเรือนที่เตรียมตัวรับมือกับประเด็นปัญหาน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบในประเด็นด้านการประมง ด้านการเกษตรบนฝั่ง ด้านการพังทลายของตลิ่งและด้านภัยแล้ง และสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐที่ต้องการให้มีการสร้างความเข้าใจกับชุมชนอย่างใกล้ชิดแตะต่อเนื่อง 
3. โครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอยู่ในแผนงานระยะท่ี 1 ในแผนงานย่อย 1.3 แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือลุ่มน้ำโขง และแผนงานระยะท่ี 2 ในแผนงานย่อยที่ 2.2 แผนงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ    
การท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 2.3) แผนงานการทำประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และ 2.4) แผนงานการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำโขง 
 4. โครงการมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผสมผสานกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงสังคมระยะยาว  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเลือกเรื่องที่จะเสริมสร้างสมรรถนะหรือถ่ายทอดเฉพาะเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีจำกัด 
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8) การวิเคราะห์โครงการนำร่องจังหวัดอบุลราชธาน ี
สถานการณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนสูงกว่าจำนวนครัวเรือน
ที่มีการเตรียมตัวรับมือในประเด็นด้านการประมง ด้าน
การเกษตรบนฝั่ง ด้านการพังทลายของตลิ่ง และด้านภัยแล้ง 
2. ข้อเสนอแนะจากประชาชนต้องการให้ชุมชนรวมกลุ่มชุมชน
และสร้างเครือข่ายอยู่ในลำดับที่ 1 (ร้อยละ 87.3) 

โครงการนำร่อง 
ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน จังหวัด
อุบลราชธานีศรีวนาไล ปี 2563 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำโขง
ตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพื่อส่งเสริมให้มีพืน้ที่กลางของภาคีภาคส่วนตา่ง ๆ  
3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ  
กลุ่มเป้าหมาย แกนนำกลุ่มอาชีพ แกนนำเครือข่าย ตัวแทน
หน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดแกนนำที่มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
2. เกิดพื้นที่กลางของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ  
3. เกิดความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ  
4. เกิดพื้นที่เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติการในการเพาะพันธ์ุ
และขยายพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงตลอดจนกระบวนการจัดตั้ง
ธนาคารปลา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผนงานระยะที่ 1 มีลักษณะเป็นแผนงานเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
กับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายและการศึกษาวิจัยผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง  
แผนงานระยะที่ 2 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีความ
เปราะบางและได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานระยะที่ 3 มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ใช้งบประมาณลงทุนสูง 

วิเคราะห์ 
1. โครงการมีลักษณะเป็นการเสริมสมรรถนะของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมภาคีต่าง ๆ ในระดับจังหวัดโดย
เครือข่ายนี้จะกลายเป็นพื้นที่กลางของภาคประชาสังคมและภาคีทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างเสริมสมรรถนะ
ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วม 
2. โครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้ชุมชนรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย โดยประชาชน 
มีข้อเสนอแนะให้ชุมชนรวมกลุ่มชุมชนและสร้างเครือข่ายอยู่ในลำดับที่ 1 (ร้อยละ 87.3) 
3. โครงการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยอยู่ในแผนงานระยะท่ี 1 ในแผนงานย่อย 1.3 แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือลุ่มน้ำโขง  
 4. โครงการมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผสมผสานกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลงทุนเชิงสังคมระยะยาว  
ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างเครือข่ายจะต้องมาพร้อมกับประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญและจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เครือข่ายได้ดำเนิน
กิจกรรมและเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอโครงการนำร่อง จังหวัดเชียงราย 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือขา่ยและเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืนจังหวัดเชียงราย ปี 2563 
 

2. หลักการและเหตุผล 
         ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นสภาพนิเวศนานาชาติ เรียกว่า แม่น้ำระหว่างประเทศที่ไหลผ่านประเทศไทย 8 จังหวัด          
มีจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เชียงแสน เชียงของและเวียงแก่น มีแม่น้ำ
สาขาใหญ่ที่สำคัญหลายสาย ไหลเข้ามาสมทบแม่น้ำโขง เช่น แม่น้ำกก แม่น้ำคำ แม่น้ำจัน แม่น้ำลาว แม่น้ำอิง       
เป็นต้น ตลอดระยะทางที่แม่น้ำโขงไหลผ่านได้นำพาความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เกษตรกรรม สร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้กับประชาชน ทั้งการประมง การท่องเที่ยว วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำและวัฒนธรรมคนสู่ลุ่มน้ำ 
 ในปัจจุบันลุ่มน้ำแม่โขงในจังหวัดเชียงรายประสบปัญญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ คุณภาพน้ำ   
การไหลของน้ำ การทับถมและพังทะลายของตะลิง ประชากรสัตว์น้ำ พืชน้ำ การเกษตรริมฝั่ง และระบบนิเวศวิทยา
ตลอดทั้งการผันผวนของกระแสน้ำอันไม่เป็นไปตามช่วงเวลาปกติ อันเป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื ่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขง ส่งผลให้สถานการณ์ไหลของแม่น้ำโขงมีความ
เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามเดิม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำแม่น้ำโขงอย่างรุนแรง สภาพนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขง
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโน้มจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร เกิดผลกระทบ และความเสียหายต่อการประกอบ
สัมมาชีพ การใช้ชีวิตของประชาชน ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมินิเวศในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำโขง 
          จากปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกันเปิด
พื้นที่เครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง โดยได้เชื่อมโยงให้เกิดกลไกความร่วมมือที่มีการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทำการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยใช้พื้นที่อำเภอเชียงแสน เป็นพื้นที่
ตำบลนำร่อง ทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อลำน้ำโขงตอนบน และส่งเสริมให้เกิดกลไกร่วมกันในการที่จะเปิด
พื้นที่กลางเพื่อร่วมขับเคลื่อนครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในโครงการที่จะสร้างและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเรียนรู้ของประชาชน ในการที่จะร่วมเป็นกลไกในการร่วมออกแบบหรือร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาครั้งนี้
ร่วมกัน ทั้งในเรื่อง เศรษฐกิจ การจัดการฐานทรัพยากร นิเวศวิถีวัฒนธรรมชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิทธิชุมชน
โดยเฉพาะการจัดการฐานทรัพยากรทีได้รับผลกระทบจากนโยบายของการพัฒนา เป็นต้น กระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นกระบวนการ
เริ่มต้นที่ค่อนข้างมีความสำคัญ ในการที่จะใช้แผนงานกิจกรรมในการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์และสร้างความเข้มแข็งร่วมกันหรืออาจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นการสร้างโอกาสของคนในสังคม 
ชุมชนในการที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน สังคม/ประชาชน ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาและ
มาตรการหรือกระบวนการหาทางออกจากปัญหาโดยประชาชน และทำเพื่อประชาชน ตามแนวคิดเรื่องระบอบ
ประชาธิปไตยในอุดมคต ิเพื่อสร้างดุลยภาพทางสังคม ซึ่งจะสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน 
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                   ดังนั้นเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้
ร่วมกันและที่สำคัญมีความสอดรับกับสถานการณ์ปัญหาของนโยบายการพัฒนาบริเวณลุ่มน้ำโขง (การสร้างเขื่อนในลำ
น้ำโขง) ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ติดลำน้ำโขง กระแสของการปฏิรูปในปัจจุบันจากบทเรียนบทสรุปและ     
ข้อค้นพบข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ในช่วงที่ผ่านมาและที่สำคัญจากบทเรียนและข้อค้นพบ
ที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นข้อมูลและประเด็นกลางที่ค่อนข้างมีความสำคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนาต่อยอดยกระดับการดำเนินแผนงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่สังคมชุมชนอยากเห็นและอยากให้เป็น
นั่นคือการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการพัฒนาชุมชน สังคม ลุ่มน้ำโขงให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาสังคมเครือข่ายแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งเชื่อมโยงภาคี         
ลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด สู่ความยั่งยืนต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
           3.1 เพื ่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายรวมทั้งยกระดับการทำงานของแกนนำพื้นที่เครือข่าย       
ภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนบน และแกนนำพื้นที ่งานประเด็นรวมทั้งแกนนำภาคีภาคส่วนต่าง  ๆ ในพื้นที่       
จังหวัดเชียงราย ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม ชุมชนลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย 
  3.2 เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่กลางของภาคประชาสังคม และภาคีภาคส่วนต่าง  ๆ ในการที่จะเชื่อมโยงและ
เรียนรู้ข้อมูล/ศูนย์การเรียนรู้สถานการณ์ และกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้จาก
การศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขง            
สายประธาน ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนจากฐานรากและบูรณาการทุกภาคส่วน 

 3.3  เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ และ
เชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรม  
  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
     ส่วนที่ 1 

4.1 แกนนำกลุม่อนุรักษ์ด้านต่างๆ ในพื้นทีอ่ำเภอเชียงแสน (ต.เวียง ต.โยนก ต.ป่าสัก ต.ศรีดอนมูล          
ต.บ้านแซว ต.แม่เงิน) 
4.2 แกนนำเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ทสม.ลุ่มน้ำโขง กลุ่มทะเลสาบเชียงแสน กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ำหนองหล่ม  
หนองบงคาย ชมรมเชียงแสนน่าอยู่ สมาคมฮักเจียงฮาย 
4.3 ตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย   
         - หน่วยงานภาคีภาครัฐ เช่น สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสม.) 
         - สนง.เลขานุการส่วนประสานลุ่มน้ำกก - โขงเหนือ 
         - สนง.อุทกวิทยาที่ 4 เชียงแสน 
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         - สนง.เจ้าหน้าที่ภูมิภาค สาขาเชียงราย 
         - สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ภาค 1) 
     - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     - มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
        รวม  100 คน 

        ส่วนที่ 2   
            4.4 ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 3 อำเภอเชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น 
             รวม กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่ 1 และ 2 จำนวน 200 คน 
 

5.พื้นที่เป้าหมาย  
            พื้นที่นำร่อง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
     พื้นที่ขยายหริอพื้นที่เรียนรู้ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย 
6. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน  มีนาคม - ตุลาคม 2563 
  

7. สถานที่ ในการจัดโครงการ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

8. หน่วยงานดำเนนิการร่วม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    
จังหวัดเชียงราย (ทสม.) สำนกังานเลขานุการส่วนประสานลุ่มน้ำกก - โขงเหนือ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาสังคมลุ่มน้ำโขงเชียงราย โดยนายบุญนาค  จอมธรรม 
 

10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 
          10.1 เกิดแกนนำที่มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายรวมทั้งยกระดับการทำงานของแกนนำพื้นที่
เครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนบน และแกนนำพื้นที่งานประเด็นรวมทั้งแกนนำภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมชุมชนลุ่มน้ ำโขงตอนบนจังหวัดเชียงราย และ        
ที่สำคัญได้เกิดพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนงานเครือข่ายให้เข้มแข็งสู่การฟื้นฟูสังคมและชุมชนจากฐานรากในทุกประเด็น 
 10.2 เกิดพื้นที่กลางของภาคประชาสังคม และภาคีภาคส่วนต่างๆในการที่จะเชื่อมโยงและเรียนรู้ข้อมูล/    
ศูนย์การเรียนรู้สถานการณ์ และกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้จากการศึกษาและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ตลอดจน
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนจากฐานรากไปพร้อมกันให้เกิดความเข้มแข็งในทุกมิติ 
         10.3 เกิดความตระหนักรู ้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์และฟื ้นฟูฐานทรัพยากร           
ทางธรรมชาติของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงพ้ืนที่ และเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรม  
          10.4 เกิดพ้ืนที่เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติการในการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลาและอนุรักษ์พันธ์ุปลาใน
รูปแบบอุทยานมัจฉาแม่น้ำโขงตลอดจนกระบวนการจัดต้ังธนาคารปลาอย่างน้อย 1 แห่ง 
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11.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
11.1 ประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบประเมิน 
11.2. ประเมินแบบเสริมพลังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และแผนงานกิจกรรมในการ

ในการจัดการ เพาะพันธุ์ปลา ฟื้นฟู และอนรุักษ์ขยายพันธ์ุปลา 
11.3 ประเมินจาการมีเขตอนุรักษแ์ละขยายพันธ์ุปลา รวมทั้งมาตรการในการฟ้ืนฟู 
11.4 ประเมินผลสมัฤทธิ์การบริหารจัดการธนาคารปลา 
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รายละเอียดโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายแม่น้ำโขงสู่ความยั่งยืน จังหวัดเชียงราย ปี 2563 

 

ทำอะไร เพ่ืออะไร ใครทำ ทำกับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำแล้วได้อะไร งบประมาณ 
1. เวทีพัฒนาศักยภาพ 
  ผู้นำและเชื่อมโยง 
  เครือข่าย 
 
 
 
2. ฮักฮอม ฮ่วมใจ ห่วงใย 
  แม่โขง 
3. จัดทำเขตอนุรักษ์พันธุ์
ปลาแม่น้ำโขง 
 

- คืนข้อมูลเชิงรูปกรรม 
  วัฒนธรรม 
- นิทรรศการมีชีวิต 
- สร้างอุทยานมัจฉา                  
  (อนุรักษ์พันธ์ุปลา) 
- เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้แหลง 
  เรียนรู้จากธรรมชาติลุ่มน้ำ 

- ประชาสังคม                
  ลุ่มน้ำโขง 
- ทสม.ลุ่มน้ำโขง 
  เชียงราย 

- ภาครัฐได้แก่  
  ทสม./อุทกวิทยา 
  เจ้าท่า/ประมง/ม. 
  แม่ฟ้าหลวง         
  ม.ราชภัฏ  
  กลุ่มฮักเชียง 
  ของ สมาคมคนฮัก    
  เจียงฮาย          
  สภาวัฒนธรรม 
  สมาคมสร้างสรรค์ 
  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. อ.เชียงแสน 
2. อ.เชียงของ 
3. อ.เวียงแก่น 

เม.ย. 63 – 
มิ.ย. 63 

- จัดเวทีทำความ 
  เข้าใจแกนนำ/ 
  เครื่องมือทบทวน 
  แผนและวางแผน 
  ปฏิบัติการ 
- จัดตั้งอุทยานมัจฉา  
  3 แห่ง  3 อำเภอ 
- ศูนย์การเรียนรู้ทาง 
  ธรรมชาติ 

- ได้ความรู้ความ 
  เข้าใจได้ข้อมูลและ 
  ความต้องการการ 
  ที่จะนำไปสู่การ 
  แก้ไขปัญหา 
- ได้แหล่งเรียนรู้ทาง 
  ธรรมชาติ 
- ได้พื้นที่อนุรักษ์ 
  ทางธรรมชาติใน 
  รูปแบบอุทยาน  
  มัจฉา 
 

- อุทยานมัจฉา 
  20,000 X 1  
  พื้นที่ = 
 25,000 บาท 
 
- ศูนย์เรียนรู้  
  25,000 x 1 
= 25,000 บาท 

4. ติดตามประเมิน 
  ความก้าวหน้า 

- เพื่อเป็นการหนุนเสริมแบบ 
  เพิ่มพลัง 

- เครือข่ายประชา 
  สังคมลุ่มน้ำโขง 
  เชียงราย ทสม.      
  ลุ่มน้ำโขง 
 

- เครือข่ายประชา 
  สังคมลุ่มน้ำโขง 
  เชียงราย ทสม.              
  ลุ่มน้ำโขง 
 

1. อ.เชียงแสน 
2. อ.เชียงของ 
3. อ.เวียงแก่น 

เม.ย. 63 – 
มิ.ย. 63 

- ลงพื้นที่หนุนเสริม 
  และร่วมกิจกรรม 
  ของชุมชนทุก 
  กิจกรรม 

- เกิดกระบวนการ 
  ติดตามแนวใหม่ 
  ที่เน้นกระบวนการ 
  ติดตามแบบมี      
  ส่วนร่วม 
 

10,000 
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ทำอะไร เพ่ืออะไร ใครทำ ทำกับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำแล้วได้อะไร งบประมาณ 
5. สรุปรายงานผล - เพื่อจัดทำรายงานสาธารณะ 

- เพื่อสรุปและรายงานผล 
- เครือข่ายประชา 
  สังคมลุ่มน้ำโขง 
  เชียงราย ทสม.ลุ่มน้ำ 
  โขง 
 

- เครือข่ายประชา 
  สังคมลุ่มน้ำโขง 
  เชียงราย ทสม.     
  ลุ่มน้ำโขง 
 

1. อ.เชียงแสน 
2. อ.เชียงของ 
3. อ.เวียงแก่น 

ต.ค. 63 - สรุปและจัดทำ 
  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
  เป็นเอกสาร 

- ได้รายงานฉบับ 
  สมบูรณ์ 

10,000 

6. รวมพลฮักฮอม ฮ่วมใจ  
  หื้อกำลังใจแม่โขง 

- จัดนิทรรศการที่มีชีวิตใน     
  มิติต่าง ๆ 

- เครือข่ายประชา 
  สังคมลุ่มน้ำโขง 
  เชียงราย ทสม.         
  ลุ่มน้ำโขง 
 

- ภาคีภาครัฐ  
  เอกชน ประชาชน   
  ศธอ. 
 

อ.เชียงแสน 
 

ต.ค. 63 - นิทรรศการมีชีวิต 
  จากทุกภาคส่วน 
- ลานวัฒนธรรม      
  ลุ่มน้ำโขง 

- เกิดความรักห่วงใจ 
  แม่โขง 
- มีความห่วงใย 
- กฎระเบียบ 

30,000 

 

รวม งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
รวม งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน  จำนวน ทั้งสิ้น 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
หมายเหต ุงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ผู้ประสานโครงการ นายบุญนาค  จอมธรรม 
โทร. 097-9689109 

                                                                                                                                      (ลงชื่อ)  ………………………………….……………..  
                                                                                                                           (นายบุญนาค  จอมธรรม ) 
                         ประธานประชาสังคมลุ่มน้ำโขงจังหวัดเชียงราย 
                        ผู้เสนอโครงการ 
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ที่  พิเศษ/2563            เครือข่ายประชาสังคมลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงราย 

      173  หมู ่1 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 
      จ.เชียงราย 57260  

 

                       3  เมษายน  2563 
 

เรื่อง  ส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

เรียน  ผศ.ดร.รัชนี  นามมาตย์ 
        ประธานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นทีลุ่่มแม่น้ำโขง 8 จงัหวัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบเสนอโครงการ  รายละเอียดงบประมาณ  จำนวน  1  ชุด 
 

  ด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) ลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงราย  ได้พัฒนาโครงการการเฝ้าระวัง
ติดตามผลกระทบการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในน้ำแม่โขงสายประธาน  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้พัฒนา
คู่มือการฝึกอบรมปฏิบัติการและข้อมูลผลกระทบจากการสร้างเขื่อนอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน
ตามที่ทราบแล้วนั้น 
  ในการนี้ทางเครือข่ายฯ ได้พัฒนาโครงการ  ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแม่น้ำโขงสู่
ความยั่งยืนจังหวัดเชียงรายตามความเห็นชอบคณะกรรมการเครือข่ายลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอ
โครงการ งบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ทางมหาวิทยาลัย
มหาสารคามตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นายบุญนาค  จอมธรรม) 
         ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงราย 
          ผู้เสนอโครงการ 
 
โทร.097-9689109 
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ข้อเสนอโครงการนำร่อง จังหวัดเลย 
 

1. ชื่อโครงการ การกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำพันธุป์ลาและพันธ์ุพืชแม่น้ำโขงจังหวัดเลย 

2. หลักการและเหตุผล 
     การทำการประมงเกินกำลังผลิตของแหล่งน้ำ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรง          
ต่อชนิด และปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลง
จนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญพันธุ์ ประกอบกับวิกฤติการณ์น้ำโขงแห้ง ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง พันธุ์ปลา
และจำนวนปลาลดน้อยลง หายากและมีราคาแพงขึ้น ประกอบกับการใช้ดครื่องมือหาปลาและพฤติกรรมของคนที่
เห็นแก่ตัว ทำลายและเบียดบังธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากปรากฏการณ์ดังกล่าว 
ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน มีความคิดเห็นร่วมกันว่าชุมชนควรมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม โดยผ่านกระบวนการผสมผสานความรู้  ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญา 
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดการน้ำ
ชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคมแม่น้ำโขงจังหวัดเลย จึงจัดให้มีโครงการกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลาและ
พันธ์ุพืชแม่น้ำโขง  
 

พื้นที่ตัวอย่างนำร่องในจังหวัดเลยที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างนำร่อง คือ     
พื้นที่ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่โดยประมาณ 52 ตร.กม. หรือ 10,983 ไร่ หรือ 
โดยเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 6,073 ไร่ มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยพื้นที่ดังกล่าว มีเขตติดต่อดังนี้คือ ทิศเหนือ ติดกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงแบ่งกั้นพรมแดน ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน และทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินและเหมาะแก่การ
เพาะปลูก พื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำโขง ที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ไหลผ่านในหลายจังหวัดของประเทศไทย และไหลผ่านตำบลเชียงคาน 
อำเภอเชียงคานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขา คือ ลำน้ำฮวย ที่ไหลจากป่าภูเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว ไหลผ่าน
ตำบลเชียงคานและไหลลงสู่แม่น้ำโขง ประชาชนได้ประโยชน์ลำน้ำดังกล่าวเพื่อการเกษตรกรรมเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันธ์ุพืชแม่น้ำโขง ในจังหวัดเลย 

         3.2 เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่ขยายพันธุป์ลา สัตว์น้ำ และพันธุพ์ืชในแม่น้ำโขง 
  3.3 เพื่อรักษาระบบนิเวศและความมั่นคงทางด้านอาหาร ของประชาชนในจังหวัดเลย 
  3.4 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรยีนรู้ ให้กับชุมชนและประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดเลย 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
       4.1  สถานะกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกรริมฝั่งโขงนักเรียนนักศึกษา พระ และวดัที่ติด      
แม่น้ำโขง และประชาชนผู้สนใจ คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย  

4.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ชุมชนตำบลที่ติดแม่น้ำโขง จำนวน 60 คน 
       (รายช่ือผูเ้ข้าร่วมฯแนบท้ายโครงการแนบ) 
4.3  พื้นที่กลุม่เป้าหมาย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

5. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ....6.... เดือน 

6. สถานที่ในการจัดโครงการ  อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

7. หน่วยงานดำเนนิการร่วม  ประมงจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกัญจน์  วงอาจ โทรศัพท ์087-2271928 

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
  9.1 คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่านพิธีการบวช ใช้กุศโลบาย       
ความเช่ือความศรัทธา ซึ่งเปน็เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น 
          9.2 เกิดการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาวะวิกฤติน้ำโขงแห้ง   
ของชุมชน  

9.3 เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงการจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  

10. วิธีการติดตามและประเมินผล 
10.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบประเมิน 
10.2 การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ การเพ่ิมขี้นของปริมาณปลาพันธุ์ปลา สัตว์น้ำ พืชน้ำ ก่อน - หลัง 

11. วิธีดำเนนิการ  
ลำดับ แผนการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ       กรกฎาคม 2563 
2 กำหนดสถานที่ และเตรียมสถานที่     กรกฎาคม 2563 
3 ประสานภาคีเครือข่าย องค์กร  หน่วยงาน ทั้งในและนอกพื้นที่     กรกฎาคม 2563 
4 เตรียม การดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ     กรกฎาคม 2563 
 4.1 ขั้นเตรียม  

   สิงหาคม 2563 
 1.ประชุมซักซอ้ม ทำความเขา้ใจ ใหกับชุมชนพื้นที่ดำเนินการ 
 2.ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในพื้นที่ดำเนนิการ 
 3.สำรวจพื้นทีท่ี่จะกำหนดเขตอนุรักษ์ฯ 
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ลำดับ แผนการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด 
 4.2 ขั้นจัดกิจกรรม 

   สิงหาคม 2563  1.กำหนดวันดำเนินกิจกรรม เตรียมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ ประสานนัดหมาย 
  ภาคี 

 2.กำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงานในกิจกรรม ทั้งพิธีกรรมและกจิกรรมฯ  สิงหาคม 2563 
 4.3 ขั้นประเมินผลและสรุป  

  กันยายน 2563  1) การประชุมประเมินผลระหวา่งทำกิจกรรม 
 2) การประชุมประเมินผลหลังเสร็จกิจกกรม 
 3)  การออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
5 รายงานผลการดำเนินโครงการ   กันยายน 2563 

12. งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

13. กิจกรรมการดำเนนิงาน 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใช้จ่าย จำนวน 

1. ขั้นเตรียมการ 1) จดัเวทีประชมุชี้แจง ร่วมเสนอข้อคิดเห็น ร่วม 2 ตำบล 15,000.- 
2) จดัประชุม ในพื้นที่ตำบลเชียงคาน ผู้ร่วมกจิกรรม 45 คน 7,500.- 
3) จัดประชุม ในพ้ืนที่ตำบลปากชม ผู้ร่วมกจิกรรม 45 คน 7,500.- 

รวม 30,000.- 
2. ขั้นดำเนินการ 1) กิจกรรม กำหนดเขต,เวทีประชาคม,พิธีสงฆแ์ละอื่น ๆ     

  ประกอบ ชุมชนน้ำโขง ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน 
12,500.- 

2) กิจกรรม กำหนดเขต,เวที่ประชาคม,พิธีสงฆแ์ละอื่น ๆ    
   ประกอบ ชุมชนน้ำโขง ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน 

12,500.- 

3) กิจกรรม กำหนดเขต,เวที่ประชาคม,พิธีสงฆแ์ละอื่น ๆ    
   ประกอบ ชุมชนลุ่มน้ำโขง ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน 

12,500.- 

4) จดัทำป้าย คลิปวีดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ และส่ืออื่น ๆ 2,500.- 
5) จดัทำป้ายเหล็ก ประกาศ ข้อห้าม กติกา ของชุมชน 12 จดุ 15,000.- 
6) ตดิตั้งไฟส่องสว่าง/สัญญาณเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น             
   ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ 

10,000.- 

รวม 65,000.- 
3. สรุปและสง่รายงาน จัดทำรายงาน ภาพกิจกรรม บันทึก วีดีโอ สรุปพร้อม

สัมภาษณ์  
2,500.- 

จัดทำรูปเล่ม 50 ชุด 2,500.- 
รวม 5,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000.- 
หมายเหตุ  1. แสดงรายละเอียดการคำนวณให้ชัดเจน 
   2. ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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14. งบประมาณโครงการจำแนกตามหมวดงบประมาณ 
 

รายการ 

งบ
บุคลากร งบดำเนินงาน 

รวม 
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธาณูปโภค 

1.ขั้นเตรียมการ - 22,500.- - 7,500.-  30,000.- 
2.ขั้นดำเนินการ - 30,000.- 25,000.- - 10,000.- 65,000.- 
3.ขั้นสรุปผล - - 5,000.- - - 5,000.- 
4.ติดตามเฝ้า
ระวัง 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น      100,000.- 
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ข้อเสนอโครงการนำร่อง จังหวัดหนองคาย 
 

1. ชื่อโครงการ การฟื้นฟูพืชน้ำ - วังปลาในระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีลุ่มน้ำโขง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาพทั่วไปของตำบลบ้านหม้อแบ่งพ้ืนที่การปกครอง 8 หมู่บ้าน สภาพทั่วไปที่ราบและที่ดอนบางส่วน  พื้นที่
เป็นแนวยาวขนานไปกับลำน้ำโขงร้อยละ 70% ของพ้ืนที่เป็นที่ราบและ 30% เป็นที่ดอน ชุมชนอาศัยปลูกสร้างบ้าน
ตลอดแนวฝั่งริมแม่น้ำโขงเป็นส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำโขงและอุปโภคบริโภคอาชีพหลักคือ
เกษตรกร ทำนา พืชไร่  การประมงเลี ้ยงปลาริมฝั ่ง ฯลฯ การใช้ประโยชน์ ในที ่ดินส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์                 
โฉนด นส 3ก. ส.ป.ก. 4-01 ทพภ. และเขตป่าสงวนพานพร้าว - แก้งไก่ พื้นที่ทำเลเลื้ยงสัตว์ รวมไปถึงพื้นที่ริมตลิ่ง
กรมจ้าท่า ตำบลบ้านหม้อมี พื ้นที ่รวมจำนวน  14,400 ไร่ จำนวน 1,300 ครัวเรือน ประชากร 4,500 คน        
สถานที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โรงเรียนประถม 5 แห่ง วัด 9 แห่ง รพ.สต. 1 แห่ง ภาษาถิ่นไท
พวน (ลาวพวน) ต้นกำเนิดอพยพจากเมืองเชียงขวางและหลวงพระบางประเทศลาว ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อสมัย 
200 กว่าปี สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนจากระบบนิเวศตำบลบ้านหม้อ ประกอบด้วย 1) ปัญหาการ ตื้นเขินของ
ลำน้ำโขงจากสันดอนทราย 2) ปัญหาจากระบบนิเวศพันธุ์พืชน้ำ - พันธุ์ปลาเนื่องจากการลดระดับของแม่น้ำโขง 3) 
ปัญหาการใช้น้ำเพื่อบริโภคและการเกษตร 4) ปัญหาวัฒนธรรมประเพณีลุ่มน้ำที่คาดเคลื่อนเนื่องจากการขึ้น - ลง
ของแม่น้ำโขง และ 5) ปัญหาการค้าขายระหว่างประเทศ 

 การพัฒนาทรัพยากรในเขตลุ่มน้ำโขงด้วยปัญญาประดิษฐ์ ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเชิงบวกและ
เชิงลบ เช่น ภูมินิเวศไม่ปกติเหมือนเดิม วัฒนธรรมประเพณี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ ดังนั ้นการ
เปลี่ยนแปลงของระดับของแม่น้ำโขงที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องอาศัยการปรั บตัวของคนลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนิน
กิจกรรมการใช้ชีวิตที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวเป็นอีกวิธีที่จะต้องทำเพื่อความอยู่
รอดในสถานการณ์ที่ถูกกำหนด นอกเหนือชุมชนลุ่มน้ำโขงไม่สามารถควบคุมและกำหนดชะตาชีวิตได้ กระบวนการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ - ส่งเสริมการท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับตัว เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในขณะการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสายประธานที่จะเกิดขึ้น  โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตาม
บริบทการพัฒนาของแผนงานโครงการที่เกิดขึ้น ดังนั้นโครงการนี้คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดทุกมิติแต่ก็จะช่วย
ให้คนลุ่มน้ำโขงมีความเป็นอยู่ที่รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ 

 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ถ้าขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและขาดการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี   
ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้ นไม่ได้ถ้าขาดการ
สนับสนุนงบประมาณ กลไกที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ ในการรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และเชื่อมโยงภาคีท้องที่  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนภูมิภาค รวมไปถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อบูรนาการการทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 การทำงานจะให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลต้องอาศัยการร่วมมือจากหลายภาคส่วน เป็นผู้ประสานระหว่าง
ชาวบ้านที่เดือดร้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและเป็นผู้จัดทำข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ เช่นการฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดการร่วมมือ ในสังคมการเปลี่ยนแปลง ของคนลุ่มน้ำ การสร้างหลักประกันให้กับชุมชนซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักใน
การดำเนินโครงการ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ดิน น้ำ ป่า แร่ธาตุ อื่น  ๆ         
เป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีพและเป็นการตอบสนองความมั่นคงในการดำรงชีพของวิถีชุมชนคนลุ่มน้ำโขง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันธ์ุพืชแม่น้ำโขง ในจังหวัดหนองคาย 
 3.2 เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่ขยายพันธุป์ลา สัตว์น้ำ และพนัธุพ์ืชในแม่น้ำโขง 
 3.3 เพื่อรักษาระบบนิเวศและความมั่นคงทางด้านอาหาร ของประชาชนในจังหวัดหนองคาย 
 3.4 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับชุมชนและประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดหนองคาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 สถานะกลุม่เป้าหมาย เป็นกลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกรริมฝั่งโขงนักเรียนนักศึกษา พระและวัดที่ติด     
แม่น้ำโขง และประชาชนผู้สนใจ คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย  
 4.2 ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8  หมู่บ้าน 1 ตำบล และภาคีลุ่มน้ำจำนวน 60 คน 
(รายช่ือผู้เข้าร่วมฯแนบท้ายโครงการแนบ) 
 4.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เขตตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 1 บ้านหม้อ บ้านหม้อหมู่ที่ 2 บ้านหม้อ                      
หมู่ที่ 7 บ้านหม้อ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 3 บ้านป่าสัก หมูท่ี่ 4 บ้านท่ากฐิน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านยางคำ 

5. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน  ....6.... เดือน 

6. สถานที่ในการจัดโครงการ  ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  

7. หน่วยงานดำเนนิการร่วม  ประมงจังหวัดหนองคาย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดหนองคาย 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภูเบศ  ใจขาน เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130  
email.mai-j2011@hotmail.com = F/B Banmo nongkhai =  โทรศพัท์ 091-4183556 

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
  9.1 คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยการร่วมการฟื้นฟูต้นไคร้น้ำ             
ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญในระบบนิเวศแม่น้ำโขง 

mailto:email.mai-j2011@hotmail.com
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9.2 เกิดการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาวะวิกฤติน้ำโขงแห้งโดย
การกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชน   

9.3 เชื่อมโยงภาคีหน่วยงานรัฐและชุมชนลุ่มน้ำให้ตระหนักของการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงสายประธานที่
หล่อเลี้ยงชาติพันธุ์  เช่น เกิดการฟื้นฟู การรักษาแนวเขตพันธุ์ปลาน้ำโขง  การส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยว การค้า
ขายแดน ประเพณีวัฒนธรรม เกิดการตื่นรู้ต่ืนตัวทางสังคมลดความขัดแย้งเสียดทานในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

10.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
        10.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบประเมิน 
        10.2. การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ การเพ่ิมขี้นของปริมาณปลาพันธุ์ปลา สัตว์น้ำ พืชน้ำ ก่อน-หลัง 

11. วิธีดำเนนิการ  
ลำดับ แผนการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ กรกฎาคม 2563 
2 กำหนดสถานที่ และเตรียมสถานที่ กรกฎาคม 2563 
3 ประสานภาคีเครือข่าย องค์กร  หน่วยงาน ทั้งในและนอกพื้นที่  กรกฎาคม 2563 
4 เตรียม การดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  กรกฎาคม 2563 
 4.1 ขั้นเตรียม  

สิงหาคม 2563  1. ประชุมซักซอ้ม ทำความเขา้ใจ ใหกับชุมชนพื้นที่ดำเนินการ 
 2. ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในพื้นที่ดำเนนิการ 
 3. สำรวจพ้ืนทีท่ี่จะกำหนดเขตอนุรักษ์ฯ 
 4.2 ขั้นจัดกิจกรรม 

   สิงหาคม 2563    1. กำหนดวันดำเนินกิจกรรม เตรียมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ ์ประสานนัดหมาย 
     ภาค ี

   2. กำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงานในกิจกรรม ทั้งพิธีกรรมและกิจกรรมฯ  
 4.3 ขั้นประเมินผลและสรุป  

  กันยายน 2563  1. การประชุมประเมินผลระหว่างทำกิจกรรม 
  2. การประชุมประเมินผลหลังเสร็จกิจกกรม 
 3)  การออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
5 รายงานผลการดำเนินโครงการ   กันยายน 2563 

12. งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  

13. กิจกรรมการดำเนนิงาน 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใช้จ่าย จำนวน 

1. ขั้นเตรียมการ 1) จดัเวทีประชมุชี้แจง ร่วมเสนอข้อคิดเห็น ร่วม 3 ตำบล 15,000.- 
2) จดัประชุม ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านหม้อ ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน 5,000.- 
3) จัดประชุม ในพ้ืนที่หมู่ 8 บา้นหม้อ ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน 5,000.- 



     
             สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                              ข้อเสนอโครงการนำร่องในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง 
 
 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                           26                               โครงการนำร่องพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใช้จ่าย จำนวน 

4) จดัประชุม ในพื้นที่หมู่ 2,3,4,5,6 และ 7 ผู้ร่วมกจิกรรม             
    30 คน 

5,000.- 

รวม 30,000.- 
2. ขั้นดำเนินการ 1) กิจกรรม กำหนดเขต,เวทีประชาคม,พิธีสงฆแ์ละการปลูกต้น 

    ไคร้ในชุมชนน้ำโขง ต.บ้านหม้อ ผู้ร่วมกจิกรรม 60 คน 
12,500.- 

2) กิจกรรม กำหนดเขต,เวที่ประชาคม,พิธีสงฆแ์ละการกำหนด 
    เขตอนุรักษว์ังปลาในชุมชนน้ำโขง ต.บ้านหม้อ ผู้ร่วมกจิกรรม      
    60 คน 

12,500.- 

3) กิจกรรม กำหนดเขต,เวที่ประชาคม,พิธีสงฆแ์ละปล่อยปลาใน  
   ชุมชนลุ่มน้ำโขง ต.โคกกว้าง ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน 

12,500.- 

4) จดัทำป้าย คลิปวีดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ และส่ืออื่น ๆ 2,500.- 
5) จดัทำป้ายเหล็ก ประกาศ ข้อห้าม กติกา ของชุมชน 12 จดุ 15,000.- 
6) ตดิตั้งไฟส่องสว่าง/สัญญาณเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น               
    ใช้พลังงานโซล่าเซลล ์

10,000 

รวม 65,000.- 
3. สรุปและสง่รายงาน จัดทำรายงาน ภาพกิจกรรม บันทึก วดีีโอ สรปุพร้อมสัมภาษณ์  2,500.- 

จัดทำรูปเล่ม 50 ชุด 2,500.- 
รวม 5,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000.- 
หมายเหตุ  1. แสดงรายละเอียดการคำนวณให้ชัดเจน 
   2. ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

14. งบประมาณโครงการจำแนกตามหมวดงบประมาณ 
 

 
 

รายการ 

งบ
บุคลากร งบดำเนินงาน 

รวม 
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธณูปโภค 

1.ขั้นเตรียมการ - 22,500 - 7,500.-  30,000.- 
2.ขั้นดำเนินการ - 30,000.- 25,000.- - 10,000.- 65,000.- 
3.ขั้นสรุปผล - - 5,000.- - - 5,000.- 
4.ติดตามเฝ้า
ระวัง 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น      100,000.- 
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ข้อเสนอโครงการนำร่อง จังหวัดบึงกาฬ 
 

1. ชื่อโครงการ การกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำพันธ์ุปลาและพันธ์ุพืชแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ 

2. หลักการและเหตุผล 
     จากวิกฤติการณ์น้ำโขงแห้ง ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง พันธุ์ปลาและจำนวนปลาลดน้อยลง หายากและมีราคา
แพงขึ้น ประกอบกับการใช้เครื่องมือหาปลาและพฤติกรรมของคนที่เห็นแก่ตัว ทำลายและเบียดบังธรรมชาติโดย      
ไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน มีความคิดเห็น
ร่วมกันว่าชุมชนควรมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื ่อการอนุรักษ์ฟื ้นฟูระบบนิเวศให้ กลับมาอุดมสมบูรณ์
เหมือนเดิม โดยผ่านกระบวนการผสมผสานความรู้ ประเพณี ความเช่ือ ภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ผู้นำท้องถิ่น - ท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดการน้ำชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคมแม่น้ำโขง
จังหวัดบึงกาฬ จึงจัดให้มีโครงการกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลาและพันธุ์พืชแม่น้ำโขง ขึ้น ใน 3 พื้นที่ 3 ตำบล
ในจังหวัดบึงกาฬ คือ ตำบลบุ่งคล้า ตำบลหนองเดิ่น และตำบลโคกกว้าง โดยการนำพิธีกรรมทางศาสนามาใช้คือ    
การบวชสัตว์น้ำกุ้งหอย ปู ปลา พันธุ์สัตว์น้ำ ไกน้ำ ต้นไคร้ ฯลฯ ที่จะส่งผลให้คนเกรงกลัวต่อบาป กิจกรรมดังกล่าว  
จึงเป็นเหมือนการใช้ กุศโลบายที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสำคัญที่สุดคือมาจากความร่วมมือ       
ของชุมชน การสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ รักและหวงแหนทรัพยากรของตน มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งหากได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงาน สทนช. หรือองค์กรต่างๆ ในการ
สร้างต้นแบบชุมชนแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่งเสริมการถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับ
พื้นที่อื่น ๆ อีกต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                                   
 3.1 เพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันธ์ุพืชแม่น้ำโขง ในจังหวัดบึงกาฬ 
         3.2 เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่ขยายพันธุป์ลา สัตว์น้ำ และพันธุพ์ืชในแม่น้ำโขง 
  3.3 เพื่อรักษาระบบนิเวศและความมั่นคงทางด้านอาหาร ของประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ 
  3.4 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับชุมชนและประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดบึงกาฬ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1  สถานะกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มประมง กลุ่มเกษตรกรริมฝั่งโขงนักเรียนนักศึกษา พระและวัด              
ที่ติดแม่น้ำโขง และประชาชนผู้สนใจ คณะกรรมการลุ่มนำ้โขง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ  
 4.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ชุมชนตำบลที่ติดแม่น้ำโขง จำนวน 60 คน (รายชื่อผู้เข้าร่วมฯ แนบ
ท้ายโครงการแนบ) 
 4.3  พื้นที่กลุม่เป้าหมาย 1.ตำบลบุ่งคล้า 2.ตำบลหนองเดิ่น 3.ตำบลโคกกว้าง 

5. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน ....3...... เดือน 
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6. สถานที่ ในการจัดโครงการ  วัดป่าช้าบุ่งคล้าใต้  

7. หน่วยงานดำเนนิการร่วม  ประมงจังหวัดบึงกาฬ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ตำบล 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยโรจน์ อโคตมี โทร. 062-5955410 

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
9.1.คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่านพิธีการบวช ใช้กุศโลบาย 

ความเช่ือ ความศรัทธา ถือเปน็เอกลักษณ์ประจำถถิ่น 
9.2. เกิดการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาวะวิกฤติน้ำโขงแห้ง  

ของชุมชน  
9.3.เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงการจัดการและการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่นน้ันๆ  

10.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
10.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบประเมิน 
10.2. การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ การเพ่ิมขี้นของปริมาณปลาพันธุ์ปลา สัตว์น้ำ พืชน้ำ ก่อน-หลัง 

11. วิธีดำเนนิการ  
ลำดับ แผนการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ กรกฎาคม 2563 
2 กำหนดสถานที่ และเตรียมสถานที่ กรกฎาคม 2563 
3 ประสานภาคีเครือข่าย องค์กร  หน่วยงาน ทั้งในและนอกพื้นที่  กรกฎาคม 2563 
4 เตรียมการดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  กรกฎาคม 2563 
 4.1 ขั้นเตรียม  

สิงหาคม 2563 
 1. ประชุมซักซอ้ม ทำความเขา้ใจ ใหกับชุมชนพื้นที่ดำเนินการ 
 2. ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินการ 
 3. สำรวจพ้ืนทีท่ี่จะกำหนดเขตอนุรักษ์ฯ 
  
 4.2 ขั้นจัดกิจกรรม 

สิงหาคม 2563    1. กำหนดวันดำเนินกิจกรรม เตรียมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ ์ประสานนัดหมาย 
ภาคี 

   2. กำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงานในกิจกรรม ทั้งพิธีกรรมและกิจกรรมฯ  
 4.3 ขั้นประเมินผลและสรุป  

กันยายน 2563   3. การประชมุประเมินผลระหว่างทำกิจกรรม 
  4. การประชมุประเมินผลหลังเสร็จกิจกกรม 
 3)  การออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
5 รายงานผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2563 
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12. งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  

13. กิจกรรมการดำเนนิงาน 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใช้จ่าย จำนวน 

1. ขั้นเตรียมการ 1) จดัเวทีประชมุชี้แจง ร่วมเสนอข้อคิดเห็น ร่วม 3 ตำบล 15,000.- 
2) จดัประชุม ในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน 5,000.- 
3) จัดประชุม ในพ้ืนที่ตำบลหนองเดิ่น ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน 5,000.- 
4) จดัประชุม ในพื้นที่ตำบลโคกกว้าง ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน 5,000.- 

รวม 30,000.- 
2. ขั้นดำเนินการ 1) กิจกรรม กำหนดเขต เวทีประชาคม พิธีสงฆ์และอื่น ๆ  

   ประกอบ ชุมชนน้ำโขง ต.บุ่งคล้า ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน 
12,500.- 

2) กิจกรรม กำหนดเขต เวทีประชาคม พิธีสงฆ์และอื่นๆ  
   ประกอบ ชุมชนน้ำโขง ต.หนองเดิ่น ผูร้่วมกจิกรรม 60 คน 

12,500.- 

3) กิจกรรม กำหนดเขต เวที่ประชาคม พิธีสงฆ์และอื่น ๆ  
   ประกอบ ชุมชนลุ่มน้ำโขง ต.โคกกว้าง ผูร้่วมกิจกรรม 60 คน 

12,500.- 

4) จดัทำป้าย คลิบวีดีโอ.สื่อประชาสัมพันธ์ และส่ืออื่นๆ  2,500.- 
5) จดัทำป้ายเหล็ก ประกาศ ข้อห้าม กติกา ของชุมชน 12 จดุ 15,000.- 
6) ตดิตั้งไฟส่องสว่าง/สัญญาณเตือนผ่านแอพพลิเคชัน             
   ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ 

10,000 

รวม 65,000.- 
3. สรุปและสง่รายงาน จัดทำรายงาน ภาพกิจกรรม บันทึก วีดีโอ สรุปพร้อม

สัมภาษณ์  
2,500.- 

จัดทำรูปเล่ม 50 ชุด 2,500.- 
รวม 5,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000.- 
 

หมายเหตุ  1. แสดงรายละเอียดการคำนวณให้ชัดเจน 
   2. ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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14. งบประมาณโครงการจำแนกตามหมวดงบประมาณ 
 

รายการ 

งบ
บุคลากร งบดำเนินงาน 

รวม 
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค 

1.ขั้นเตรียมการ - 22,500 - 7,500.-  30,000.- 
2.ขั้นดำเนินการ - 30,000.- 25,000.- - 10,000.- 65,000.- 
3.ขั้นสรุปผล - - 5,000.- - - 5,000.- 
4.ติดตามเฝ้า
ระวัง 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น      100,000.- 
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ข้อเสนอโครงการนำร่อง จังหวัดนครพนม 
 

1. ชื่อโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์พันธ์ุปลา  
2. หลักการและเหตุผล 
 ผลจาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไป   
ไม่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทำการประมงเกินกำลังผลิต
ของแหล่งน้ำ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำจืดตาม
ธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการ         
สูญพันธุ์โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและน้ำจืดของไทย เป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นการ
เพาะเลี้ยงปลาไทย ในเชิงการค้าซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ของ
เกษตรกร นอกจากนี้การปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงในแหล่งน้ำยังสามารถเพิ่มผลผลิตปลา
ในแหล่งน้ำเป็นการเพิ ่มรายได้ และเพิ ่มปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรในชนบทตลอดจนสามารถคืนความ
หลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำอันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์
น้ำอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ตำบลน้ำก่ำเดิมทีได้มีราษฎรจากอำเภอมุกดาหารและจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่ปากลำน้ำก่ำ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากหนองหาร จังหวัดสกลนครสืบเนื่องจากบริเวณ
ปากลำน้ำก่ำเป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการประกอบอาชีพการเกษตรและการประมง เพราะเป็นที่ราบลุ่มมีปลา
ชุกชุมในฤดูน้ำหลาก ปลาจำนวนมากจะมารวมตัวกันว่ายทวนน้ำขึ้นไปในลำน้ำก่ำ เพื่อวางไข่ อาศัยพื้นที่ตรงที่ตั้ง
หมู่บ้านเป็นจุดระหว่างลำน้ำก่ำเชื่อมแม่น้ำโขงซึ่งเรียกว่าปากน้ำก่ำ ปัจจุบันตำบลน้ำก่ำแบ่งการปกครองออกเป็น     
10 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 39,960 ไร่ ประชากร 2,200 ครัวเรือน 11,665 คน (เทศบาลตำบลน้ำก่ำ, 2563)  จาก
การศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี 2557 - 2561 พบปัญหาด้านกายภาพคือ อัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำการ
ไหลของน้ำในแม่น้าโขงมีความเร็วและแรงมากขึ้น กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง ระดับน้ำผิดปกติ น้ำขึ้นและลงไม่คงที่ 
ด้านชีวภาพ พบว่า ประมงปลาลดน้อยลง หลงฤดู และอพยพหาที่อยู่ใหม่ที่น้ำลึกกว่าระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สาเหตุของปัญหา การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง น้ำขึ้นลงผิดปกติ การดูดทราย ซึ่งส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสังคมข้ามพรมแดน มิติด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเกษตรกรและชาวประมงลดลง มิติด้านระบบนิเวศ ปลาขึ้นไป
วางไข่ไม่ได้ ปลาสูญพันธุ์ และ หลงฤดู ทางชุมชนจึงมีความสนใจในการจัดทำ โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการอนุรักษ์พันธ์ุปลา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการบูรณาการจากภาคีทุกภาคส่วนในกระบวนการ
วางแผน และการดำเนินกิจกรรมในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์พันธ์ุปลา 

3.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในกระบวนการวางแผน และการดำเนิน
กิจกรรมในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลา 

  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1  สถานะกลุ ่มเป้าหมาย เป็นกลุ ่มประมง กลุ ่มเกษตรกรริมฝั ่งโขงนักเรียนนักศึกษา พระและวัด              
ที่ติดแม่น้ำโขง และประชาชนผู้สนใจ คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 
 4.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน 
 4.3  พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 12 เดือน 
 

6. สถานที่ ในการจัดโครงการ ปากน้ำก่ำ (ลุ่มน้ำโขง และลำน้ำก่ำ)  ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม                     
                                      จังหวัดนครพนม  
 

7. หน่วยงานดำเนินการร่วม เทศบาลตำบลพระกลางทุ่ง มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม  
สำนักงานประมงอำเภอธาตุพนม  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิชาติ หงษาวงษ์ โทรศัพท์ 09-8140-5948 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลา ทำให้การแก้ไขปัญหาหรือการสนับสนุนกิจกรรม

สอดคล้องกับวิถีความถนัดของชุมชน  
9.2 สมาชิกในชุมชนได้รับการเสริมศักยภาพ เกิดองค์ความรู้นการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และสามารถนา

ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชุมชนและครอบครัวได้ 
9.3 ชุมชนมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยจากกระบวนการผลิต และเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นการ

สร้างความมั่นคงทางอาหารธรรมชาติให้กับชุมชน 
9.4 เกิดเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา รวมถึงการงดจับสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ทำให้เกิดการขยายพันธุ์ของปลา 
9.5 เกิดความตระหนักในในการจัดการอนุรักษ์พันธุ ์ปลา ให้แก่ประชาชน ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

10.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
10.1 ประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบประเมิน 
10.2. ประเมินการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และแผนงานในการในการจัดการอนุรักษ์       

พันธ์ุปลา 
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10.3 ประเมินจาการมีเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลา และมาตรการในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
10.4 ประเมินจากปริมาณปลาที่เพิ่มขึ้น (ปริมาณและชนิดปลา) 
 

11. วิธีดำเนินการ  
ลำดับ แผนการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ มิถุนายน 2563 
2 ลงพื้นที่จัดเวที วิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ ปัญหาการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลา  กรกฎาคม 2563 
3 วางแผนการดำเนินงานการจัดการอนุรักษ์พันธ์ุปลา สิงหาคม 2563 
4 ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  ตุลาคม 2563 

 4.1 ขั้นเตรียม  

 
 1) ประชุมเตรียมทีมคณะทำงานโครงการ 
 2) ติดต่อประสานงานกับชุมชนเป้าหมาย 
 3) สร้างความเข้าใจกับแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 4.2 ขั้นจัดกิจกรรม 

  
1) จัดเวที วิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ ปัญหาการจัดการอนุรักษ์        

พันธ์ุปลาในปากลำน้ำก่ำ 

 
2) จัดตั้งภาคีเครือข่ายในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่มาจากทุกภาคส่วน

เพื่อวางแผน และการดำเนินกิจกรรมในการจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลา  

 3) รวบรวมรายชื่อพันธ์ุปลาที่พบในปากลำน้ำก่ำ   

 
4) สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ของปลาในปากลำน้ำก่ำ การอพยพ และ

ลักษณะนิเวศวิทยา อื่น ๆ  

 
5) จัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นแหล่ง

อาศัยของปลาปากลำน้ำก่ำ  

 

6) เสริมสร้างจิตสำนึกเกี ่ยวกับการอนุรักษ์ปลาในลำน้ำก่ำให้แก่ภาคี
เครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ เพื่อยับยั้งภัยคุกคามต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา 

 

 

7) ปล่อยพันธุ์ปลาในลำน้ำก่ำ เพื่อเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำ โดยให้
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รู้จักการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ  

 

 
8) กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา รวมถึงการงดจับสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ทำให้

เกิดการขยายพันธุ์ของปลา  

 4.3 ขั้นประเมินผลและสรุป    1) จัดเวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง (50 คน) 
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ลำดับ แผนการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด 
 2) จัดเวทีสรุปประเมินผลและถอดบทเรียน 1 ครั้ง (50 คน) 

5 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 
 

12. งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท  
13. กิจกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใช้จ่าย จำนวน 

1. ขั้นเตรียมการ 1) ประชุมทีมวางแผนการดำเนินงาน (10 คน) 9,500 
  - ค่าเดินทาง 200 บาท x 10 คน x 2 ครั้ง 4,000 
  - ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 10 คน x 2 ครั้ง  2,000 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 10 คน x 2 ครั้ง  1,000 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ตลอดโครงการ) 2,500 
2) ประชุมสร้างความเข้าใจกับแกนนำชุมชนและภาคีเครือข่า(30คน) 10,500 
  - ค่าเดินทาง 200 บาท x 30 คน x 1 ครั้ง 6,000 
  - ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 30 คน x 1 ครั้ง  3,000 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 30 คน x 1 ครั้ง  1,500 

รวม 20,000 
2. ขั้นดำเนินการ 1) ประชุมจัดเวที วิเคราะห์บริบท 

และทำแหล่งอนุรักษ์วังปลา (50คน) 
20,000 

  - ค่าเดินทาง 200 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง 10,000 
  - ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง  5,000 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 1 ครั้ง  2,500 
  - ค่าอุปกรณ์ในการทำเขตอนุรักษ์วังปลา  2,500 
2) จัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
อาศัยของปลาปากลำน้ำก่ำ (50คน) 

20,000 

  - ค่าเดินทาง 200 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง 10,000 
  - ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง  5,000 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 1 ครั้ง  2,500 
  - ค่าพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงสำหรับปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์  2,500 

รวม 40,000 
3. สรุปและส่งรายงาน 1) จัดเวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง (50 คน) 20,000 

  - ค่าเดินทาง 200 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง 10,000 
  - ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง  5,000 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 1 ครั้ง  2,500 
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ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใช้จ่าย จำนวน 

  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด x 50 บาท  2,500 
2) จัดเวทีสรุปประเมินผลและถอดบทเรียน 1 ครั้ง (50 คน) 20,000 
  - ค่าเดินทาง 200 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง 10,000 
  - ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 50 คน x 1 ครั้ง  5,000 
  - ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 1 ครั้ง  2,500 
  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด x 50 บาท  2,500 

รวม 40,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 

หมายเหต ุ 1. แสดงรายละเอียดการคำนวณให้ชัดเจน 
   2. ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

14. งบประมาณโครงการจำแนกตามหมวดงบประมาณ 
 

รายการ 

งบ
บุคลากร งบดำเนินงาน 

รวม 
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน 
ค่าวัสดุ ค่าใช้

สอย 
ค่า 

สาธาณูปโภค 
1.ขั้นเตรียมการ - 22,500.- - 7,500.-  30,000.- 
2.ขั้นดำเนินการ - 30,000.- 25,000.- - 10,000.- 65,000.- 
3.ขั้นสรุปผล - - 5,000.- - - 5,000.- 
4.ติดตามเฝ้าระวัง - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น      100,000.- 

 

      (ลงชื่อ)  ………………………………….…………….. ผู้เสนอโครงการ 
               (นายอภิชาติ หงษาวงษ์ ) 
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ข้อเสนอโครงการนำร่อง จังหวัดมุกดาหาร 
 
1. ชื่อโครงการ การอนุรักษ์พันธ์ุปลาใกล้สูญพันธ์ุและเสริมสร้างเครือข่ายลุ่มน้ำโขงเพื่อลดผลกระทบ                                         
                   การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในแม่น้ำโขง  
2. ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  และเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร 
3. หลักการและเหตุผล 
 จากการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจาก
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ซึ ่งได้ดำเนินงานตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง พ.ศ. 2561                    
โดยกรมทรัพยากรน้ำ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดูแลและกำกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมถึงทำหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2562 การศึกษานี้จึงอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผลการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 ทำให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลและมีการจัดทำฐานข้อมูลของผลกระทบระบบนิเวศ สิ ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ มากขึ้น
ตามลำดับ ตลอดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและปรับปรุงแนวทางวิธีการศึกษา ขอบเขตพื้นที่
ศ ึกษา และแสวงหาเครื ่องมือต่าง ๆ ที ่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษาผลกระทบระบบ นิเวศ สิ ่งแวดล้อม              
ข้ามพรมแดน เพื่อเป้าหมายให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องทางวิชาการ และทำให้ข้อมูลเหล่านั้น
สามารถบ่งชี้ผลกระทบระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การประเมินแนวโน้มความ
เสี่ยงในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดแม่น้ำโขงสายประธานในอาณาเขตของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความเข้าใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที ่ถูกต้อง น่าเชื ่อถือ ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล เชิงประจักษ์ วิพากษ์ โต้แย้ง 
หรือเห็นด้วย ตลอดกระบวนการศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ของการศึกษา ไปสู่การ
ประเมินผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งสามารถนำข้อมูล จากการศึกษาไว้ใช้ใน
การแลกเปลี่ยน การแจ้งให้สาธารณะได้รับทราบ ทั้งภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำโขง  
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายลุ ่มน้ำโขงรู ้เท่าทันต่อการเปลี ่ยนแปลงระบบ นิเวศ สิ ่งแวดล้อม              
ในแม่น้ำโขง 
 4.2  เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายลุ่มน้ำโขง ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การประกอบอาชีพสามารถ         
อยู่ร่วมกันได ้
 4.3 เพื ่อสร ้างส ่งเสร ิมสนับสนุนเครือข่ายลุ ่มน้ำโขงอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและลิ ่งแวดล้อม                   
ในแม่น้ำโขง โดยการจัดทำวังปลาและแหล่งอนุรักษ์พืชน้ำ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 
 1. เครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร 3 อำเภอ (อ.หว้านใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร อ.ดอนตาล) จำนวน 60 คน 
 2. เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 คน 
 3. นักวิชาการอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน  3 คน 
     เชิงคุณภาพ 
 เครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร และชาวบ้านรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขง 
ปร ับเปล ี ่ยนว ิถ ีช ีว ิต การประกอบอาช ีพ  สามารถดำเน ินว ิถ ีช ีว ิตตามหล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง                           
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขง นำสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง ส่งเสริม เผยแพร่ ต่อชุมชน 
ท้องถิ่นประสานงาน เช่ือมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร  

คณะทำงานโครงการ 
ตำแหน่งในโครงการ ชื่อบุคคล บทบาทที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ นายศศิพงษา จันทรสาขา ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
ผู้สนับสนุน อาจารย์สุริยะ พิสิษอัตฐาการ 

อาจารย์วิรัตน์ พรหมด ี
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา 

ที่ปรึกษา 

คณะทำงาน นายพรรณนา ราชิวงค์ 
นางพิศสมัย พาลึก 
นางสุดี โคตรสะขึง 
นางสมพร โคชขึง 
นางอรัญญา พิกุลศรี 
นายคำพา พิกุลศรี 
นางวิลัย โคชขึง 
นางคำจันทร์ ศรีลาศักดิ์ 
นายมวลชัย โคตรรสขึง 
นายพานิช โคตรสะขึง 

ประธานเครือข่ายฯ 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
ผู้ช่วยเหรัญญิก 
ประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ ์
ปฏิคม 
ผู้ช่วยปฏิคม 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

7.ระยะเวลาดำเนินงาน 
 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม    พ.ศ. 2563        
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8.สถานที่ดำเนินงาน   
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และ พื้นที่ในชุมชนศาลาริมโขงวัดศรีไค้ท่า บ้านนาแล ม.7 ต.นาสีนวน อ.

เมือง จ.มุกดาหาร 
9.วิธีดำเนินงาน 
  (1) ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร และอาจารย์
นักวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติและดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินงานเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563  ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
  (2) กำหนดวัตถุประสงค์ให้ตรงกับความต้องการ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในทุกแง่ทุกมุมให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การไหล การขึ้นลง ตะกอน คุณภาพ
ของแม่น้ำโขงก่อนการสร้างเขื่อน 5 ปี และหลังการสร้างเขื่อน และเลือกสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นการไปศึกษาดู
งานในพื้นที่ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี ร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร จากสถานที่จริง สามารถสัมผัส และพบเห็น
จากความเป็นจริงได้ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจอีกรูปแบบหนึ่ง  ระยะเวลา 1 วัน  ดำเนินงานเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร และวิทยาลัยชุมชนมุกดหาร 
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ที่ กิจกรรม 
พฤษภาคม 

2563 
มิถุนายน 
2563 

กรกฎาคม 
2563 

สิงหาคม 
2563 

กันยายน 
2563 

ตุลาคม 
2563 

1. 
 
 
 
 

  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการเครือข่าย
ล ุ ่ มน ้ ำ โขงม ุ กดาหาร   และ
อาจารย ์น ักว ิชาการว ิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหาร   

 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

2. กำหนดวัตถุประสงค์ให้ตรงกับ
ความต ้องการสำรวจข ้อมู ล
เกี่ยวกับสถานที่ในทุกแง่ทุกมุม
ให ้มากท ี ่ ส ุ ด เท ่ าท ี ่ จะทำได้         
เ ช ่ น  ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ร ะ บ บ น ิ เ ว ศ 
สิ่งแวดล้อม การไหล การขึ้นลง 
ตะกอน คุณภาพของแม่น้ำโขง
ก่อนการสร้างเขื ่อน 5 ปี  และ
หลังการสร้างเขื่อน 

 

     

3. กำหนดจำนวน และรายชื่ อ
กล ุ ่ ม เ ป ้ าหมาย  ผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
ผลกระทบ และที่อาศัย ในแม่น้ำ
โขงที่แท้จริงเข้าร่วมในโครงการ 
ดำเน ินงานเด ือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

 
     

4. 
 
 

ก ำ ห น ด ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น  
ระยะเวลา 6 เดือน  
มี  3  กิจกรรม 

  
 

   

5. ประเม ินผลด ้านต ่าง ๆ เช่น  
ความรู ้  ความคิด  ความรู ้สึก
หร ือท ัศนคติ หล ังจากอบรม
ศ ึ กษาด ู ง านของ เคร ื อข ่ า ย             
ลุ่มน้ำโขงมุกดาหารฯ                            
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  (3) กำหนดจำนวน และรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และที่อาศัย ในแม่น้ำโขงที่แท้จริง
เข้าร่วมในโครงการ ดำเนินงานเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร
และวิทยาลัยชุมชนมุกดหาร 
  (4) กำหนดการดำเนินงาน ระยะเวลา 6 เดือน ดำเนินงานเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2563  
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร และวิทยาลัยชุมชนมุกดหาร 
  (5) ประเมินผลด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้  ความคิด  ความรู้สึกหรือทัศนคติ หลังจากอบรมศึกษาดู
งานของเครือข่ายลุ ่มน้ำโขงมุกดาหาร โดยการอภิปราย ซักถาม ทำแบบสอบถาม กิจกรรมต่อเนื ่องจากการ          
ทัศนศึกษา ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินงาน เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มน้ำโขง
มุกดาหาร และวิทยาลัยชุมชนมุกดหาร 

 

10.ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
แผนภูมิการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดของผลลัพธ์/ผลผลิตการดำเนินโครงการ 

ผลผลิต/ผลลพัธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

ผลผลิต 
- เครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร  
มีทักษะมีศักยภาพ พร้อมที่จะรับ
ความเปล ี ่ยนแปลงของระบบ
นิเวศ สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ในแม ่ น ้ ำ โ ข งและ   น ้ อมนำ
หล ั ก ก า รปร ั ชญา เ ศ รษฐกิ จ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตในครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีความ
เข็มแข็งยั ่งย ืน สามารถพึ ่งพา
ตนเอง   
- เครือข่ายลุ ่มน้ำโขงมุกดาหาร  
ส่วนราชการบูรณาการณ์กันใน
การปฏิบัติงาน 

 
-  เคร ือข ่ ายล ุ ่ มน ้ ำ โขง
มุกดาหาร  และชาวบ้าน 
-วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
-ประมงจังหวัดมุกดาหาร 
- เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
จังหวัดมุกดาหาร 
-ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม จ ั ง ห วั ด
มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 

 
- เครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร  
จำนวน 60 คน และชาวบ้าน  
ส าม า ร ถน ำหล ั กป ร ั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้
จริงและเผยแพร่ขยายภายใน
ชุมชนอย่างมั่นคงต่อเนื่อง 
-ส่วนราชการร่วมบูรณาการณ์ 
 

 
6 เดือน 
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ผลผลิต/ผลลพัธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ 
  -เครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร  
และชาวบ้านร ู ้ เท ่าท ันต ่อการ
เปลี่ ย นแปลง   ม ี เ ค ร ื ่ อ งมื อ
เทคโนโลยีในการแจ้งเตือนให้
ทราบล่วงหน้าทันท่วงที 
 

 
  - เคร ือข ่ายล ุ ่ มน ้ ำ โขง
มุกดาหาร  และชาวบ้าน
ในชุมชนท้องถิ่นดำเนินวิถี
ช ี ว ิ ตตามหล ักปร ั ชญา
เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง  มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็น
จำนวนมาก 

 
  - เ ค ร ื อ ข ่ า ย ล ุ ่ ม น ้ ำ โ ข ง
ม ุกดาหาร จำนวน30  คน  
และชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ  สามารถนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบ ัต ิได ้จร ิงและเผยแพร่
ขยายภายในชุมชนอย่างมั่นคง
ต่อเนื่อง  

 
6 เดือน 

 

 

11.งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวม 100,000 บาท  
 (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 

  
1. 

ประช ุมปร ึกษาหาร ือร ่วมก ันระหว ่าง
คณะกรรมการ เคร ื อข ่ ายล ุ ่ มน ้ ำ โขง
มุกดาหาร (จำนวน 10 คน) และอาจารย์
น ักว ิชาการว ิทยาล ัยช ุมชนมุกดาหาร 
(จำนวน 5 คน) 

- ค่าสถานที่ 1,000.- บาท 
- ค่าอาหารว่าง (15คนx25x2 มื้อ)       
  จำนวน 750.- บาท 
- ค่าอาหารเที่ยง (15คนx100)            
  จำนวน 1,500.- บาท 
- ค่าพาหนะเดินทาง (15x200)              
  จำนวน  3,000.- บาท 

6,250.- 
 

2. กำหนดว ัตถ ุประสงค ์ให ้ตรงก ับความ
ต้องการ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใน
ทุกแง่ทุกมุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
สิ ่งแวดล้อม การไหล การขึ้นลง ตะกอน 
คุณภาพของแม่น้ำโขงก่อนการสร้างเขื่อน     
5 ปี  และหลังการสร้างเขื่อน 



     
             สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                              ข้อเสนอโครงการนำร่องในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง 
 
 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                           42                               โครงการนำร่องพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน      

 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 

3. 
 

กำหนดจำนวน และรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และที่อาศัย ในแม่น้ำ
โขงที่แท้จริง   เข้าร่วมในโครงการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
    

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการดำเน ินงานตามโครงการ  
ระยะเวลา 6 เดือน มี 3 กิจกรรม 
4.1 กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
ลุ ่มน้ำโขงรู ้เท่าทันต่อการเปลี ่ยนแปลง
ระบบนิเวศ ส ิ ่ งแวดล ้อมในแม ่น ้ำโขง 
จำนวน 60 คน 
 

- ค่าสถานที ่จำนวน 1,000.-บาท 
- ค่าพาหนะเดินทาง (60คนx300)           
  จำนวน 18,000.- บาท 
- ค่าอาหารว่าง  (60คนx25x2มื้อ)     
  จำนวน 3,000.- บาท 
- ค่าอาหารเทีย่ง (60คนx100)             
  จำนวน 6,000.- บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คน (เหมาจ่าย)                  
  จำนวน 1,200.- บาท 

29,200.- 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
  เครือข่ายลุ่มน้ำโขง ในการ 
  ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การประกอบ 
  อาชีพสามารถอยู่ร่วมกันได้ จำนวน  
  60 คน  
 
 
 

- ค่าสถานที่  จำนวน 1,000.-บาท 
- ค่าพาหนะเดินทาง (60คนx300)        
  จำนวน 18,000.- บาท 
- ค่าอาหารว่าง(60คนx25x2มื้อ)        
  จำนวน3,000.- บาท 
- ค่าอาหารเที่ยง(60คนx100)                       
  จำนวน 6,000.-บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คน(เหมาจ่าย)                       
  จำนวน  1,200.-บาท 

29,200.- 

4.3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
  เครือข่ายลุ่มน้ำโขงอนุรักษ ์
  ทรัพยากรธรรมชาติและ                
  สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขง (ศึกษาวิจัย   
  อนุรักษ์พันธุป์ลาที่ใกล ้จะสูญพันธุ์  สร้าง 
  แนวเขตอนุรกัษ์และปล่อยพันธ์ุปลาใน     
  เขตพ้ืนที่นำรอ่ง) 

- ค่าพาหนะเดินทาง (60คนx300)                
  จำนวน 18,000.-บาท 
- ค่าอาหารว่าง (60คนx25x2มื้อ)                   
  จำนวน 3,000.-บาท 
- ค่าอาหารเทีย่ง (60คนx100)                      
  จำนวน 6,000.-บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คน (เหมาจ่าย)                      

34,350.- 
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ รวมเงิน 

   จำนวน 1,200.-บาท 
- ค่าพันธ์ุปลา (12,000 ตัว)                              
  จำนวน 6,150.-บาท 

5 ประเม ินผลด ้านต ่าง ๆ เช ่น ความรู้   
ความคิด ความรู้สึกหรือทัศนคติ หลังจาก
อบรมศึกษาดูงานของเครือข่ายลุ่มน้ำโขง
มุกดาหาร         โดยการอภิปราย ซักถาม               
ทำแบบสอบถาม กิจกรรมต่อเนื่องจากการ
เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา       1 วัน 

- ไม่ใช้งบประมาณ  

12. การติดตามประเมินผลโครงการ 
    วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร ร่วมกันติดตามประเมินผลของโครงการดังนี ้

1. การตรวจเยี่ยม ซักถาม ทำแบบสอบถามและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของเครือข่าย     
ลุ่มน้ำโขงมุกดาหารและสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา รายงานให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ             
ได้รับทราบ เมื่อโครงการสิ้นสุดลง 

  

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร ทั้ง 3 อำเภอ จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่สว่น
ราชการ จำนวน 30 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีทักษะความรู้ ได้เสริมสร้างความเข้าใจที่ดี สามารถสัมผัสและ
พบเห็นการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการที่ได้ทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ มีระบบการทำงานที่มีแบบแผน ประสานเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื ่อง ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ มีความแข็งแรงและมั่นคง ขยายผลต่อไปถึง           
ผู้ใกล้ชิดตลอดคนในชุมชนได ้

(ลงชื่อ)                                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นายพรรณา  ราชิวงค์) 

ประธานเครือข่ายลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร 
(ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)                                   ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ 
         (นายศศิพงษา จันทรสาขา)                                  (........................................ ) 
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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ข้อเสนอโครงการนำร่อง จังหวัดอำนาจเจริญ 
1. ชื่อโครงการ  การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม         
                   ในแม่น้ำโขง 
2. หลักการและเหตุผล 
                    ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  แม่น้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจนส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เช่น การไหลของกระแสน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  ขึ้นลงอย่างรวดเร็วบางครั้งก็มีมวลน้ำ
ปริมาณน้ำมาก บางครั้งก็มีมวลน้ำปริมาณน้อย เพิ่มขึ้นและลดลงในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนที่
เคยเป็นในอดีต 
                      ในการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าวมานี้ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำโขงสายประธานอย่าง
รุนแรง เช่นการสูญเสียพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ป่าไม้น้ำชนิดต่าง ๆ เกาะ แก่งหิน เวิน บุ่ง   
คอน คก คัน ฯ ได้รับผลกระทบจนระบบนิเวศเสียหายไม่มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีพของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลา
ชนิดต่าง ๆ ในแม่น้ำโขงลดจำนวนลงจนเป็นที่ปรากฏชัด ตามแบบสอบถามที่ได้รับข้อมูลมาจากชาวบ้าน ปลาบาง
ชนิดที่ชาวบ้านเคยจับได้ในแม่น้ำโขงเป็นประจำกลับหายไป หรือปลาบางชนิดที่ชาวบ้านไม่เคยจับได้ มาหลายปี    
กลับพบปลาดังกล่าวในปีนี้ ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ในแม่น้ำโขงมีปลาหลากหลายชนิด หลายสาย
พันธุ์  มีทั้งปลาประจำถิ่น (หมายถึงปลาที่ไม่มีการเดินทางในฤดูวางไข่)  ปลาอพยพในบางฤดูกาลเพื่อวางไข่ ในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 ชาวบ้านได้พบปลาอพยพหลายชนิดเดินทางผ่านพื้นที่แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นการอพยพ
ผิดช่วงเวลาช่วงฤดูปกติ ปลาเหล่านี้จะอพยพในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เพื่อขึ้นไปวางไข่ในแม่น้ำ
โขงตอนบน หรือแม่น้ำสาขาที่มีระบบนิเวศเหมาะสมกับการวางไข่ จากการคาดการณ์จากปรากฏการณ์แบบนี้   
ชาวบ้านเข้าใจว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ปริมาณน้ำ นอกจากเกิดผลกระทบกับปลาแล้วยังส่งผล
กระทบกับการทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกด้วย เนื่องจากปริมาณน้ำโขงลดลง ไหลช้าลง น้ำน้อยในฤดูฝน   จึงทำให้
ที่ดินทำการเกษตรริมฝั่งโขงขาดตะกอนที่ควรจะไหลมากับน้ำในฤดูฝน พื้นที่ เพาะปลูกจึงขาดความอุดมสมบูรณ์    
และยังพบปัญหาอื่น ๆ อีกมาก  
                      จากการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม (SIMVA) ประชาชนที่อยู่ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงมีวิถีชีวิตที่   
ยึดโยงกับแม่น้ำโขงมายาวนาน จึงสมควรให้มีการรวมตัวกันเชื ่อมร้อยเป็นเครือข่าย เพื่อร่ วมปรึกษาหารือหา         
แนวทางแก้ไขปัญหา หรือสมควรให้มีการเสนอแนวคิดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตั้งรับ การปรับตัว หรือร่วมกัน
แสวงหาองค์ความรู้ หรือค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ แสวงหาองค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพ/หรือการเฝ้าระวังภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง การสื่อสารเตือนภัย การเผชิญเหตุเมื่อเกิด          
ภัยพิบัติในเบื้องต้นหรือเสริมสร้างพัฒนาการเข้าถึงสื่อในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐหรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อ
ยกระดับการป้องกันภัยพิบัติอันอาจจะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพในการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการพัฒนาลุ่มน้ำโขงภาคประชาชน 
 3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  การประมง   และการเกษตร 
 3.3 เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มระบบนิเวศ   
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1   ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
  - กลุ่มผู้นำชุมชนที่มีภูมิลำเนาตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงในระยะไม่เกิน  15   กม.ตำบลนำร่อง     
  - กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ  จากการพฒันาลุ่มน้ำโขงเช่น กลุ่มอาชีพประมง กลุ่มเกษตร        
ริมฝั่งโขง กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าตามแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำโขง 
  - กลุ่มชาวบ้านจิตอาสา  ปราชญ์ชาวบ้าน   
 4.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย 
  - จำนวน   60  คน  จากพื้นที่ตำบลนำร่อง (ต.โคกสาร) ตามบัญชีแนบทา้ย 
 4.3 พื้นที่เป้าหมาย 
  - ตำบลโคกสาร 
  - บ้านโคกนกกระเต็น หมู่ที่ 7  บ้านโคกสารท่า หมู่ที่  5  บ้านโคกสาร หมู่ที่ 1 บ้านโคกเจริญหมู่  2     
                       บ้านคันสูงหมู่ที่ 3 บ้านหินขันหมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญหมู่ที ่8                                 
                       บ้านโคกสารหมู่ที่ 9    
 

5.ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 - ห้วงระยะ 1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563. 
 

6.สถานที ่
 - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร  ตำบลโคกสาร   อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ 
 

7. หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 
 7.1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 7.2 พัฒนาชุมชน อำเภอชานุมาน 
 7.3 ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ 
 7.4 ท้องถิ่นท้องที่อำเภอชานุมาน  
 7.5 เกษตรอำเภอชานุมาน 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวีระ วงศ์สุวรรณ   โทรศัพท์ 087 - 8696841                                                                       
 2. นายเป็นธรรม ธรรมดา  โทรศัพท์ 098 - 1570968 
 3. นายสมาน บุดดี      
 4. นายประจวบ กรรณิกาตระกูล โทรศัพท์ 087 - 8621592 
 5. นายบุญยงค ์ทองอินทร ์ โทรศัพท์ 093 - 4701572 
 6. นางหนูพร วันเวียน   โทรศัพท์ 080 - 1498381 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เกิดเครือขา่ยลุ่มน้ำโขงครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
 9.2 กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง อาชีพเกษตร ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือยกระดับ                        
การประกอบอาชีพ 
 9.3 เกิดพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรในแม่น้ำโขง อย่างน้อย 1 แห่ง     
                    

 10. วิธีการตดิตามและประเมินผล 
 10.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจากแบบประเมิน 
 10.2 สื่อสารภายในกลุ่มหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมตามช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารได ้
 

11.  วิธีการดำเนินการ  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
ลำดับ กิจกรรม วิธีการดำเนินการ วัตถุประสงค ์

1. 
 

- สร้าง/ขยาย/พัฒนา 
  ศักยภาพเครอืข่ายภาค 
  ประชาชนลุ่มน้ำโขง 

- ประสานผู้นำชุมชน 
- ประสานหน่วยงานรัฐ/ภาคีร่วม 
  พัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
- จัดเวทีประชุม 
- ออกแบบภารกิจ 

- สร้างความเขม้แข็งให้กับองค์กรภาค 
  ประชาสังคม 
- เกิดองค์กรและภาคีร่วมพัฒนาอย่างเป็น 
  รูปธรรม 
- ออกแบบแผนงานร่วมกัน รัฐ/ประชาชน 

2. 
 
 
 
 

- นำเสนอข้อมูลผลกระทบ 
  ที่หลากหลายมิต ิ
 
 
 

- จัดประชุมประชาคมเครือข่าย 
- วิทยากร/นักวิชาการ/ให้ข้อมูล 
  ผลกระทบ 
 
 

- เครือข่ายได้รับองค์ความรู้เรื่องผลกระทบ 
  ข้ามพรมแดน 
- ได้องค์ความรู้มาประกอบการพิจารณา 
  จัดทำทำแผน/หาแนวทางแก้ไข 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการดำเนินการ วัตถุประสงค ์
3. 

 
- เวทีวิเคราะห์แผนงาน/     
  จัดตั้งกลไกการทำงานใน 
  ระดับพื้นที่นำร่อง 
 

- หน่วยงานรัฐเข้าร่วมแสดง 
  วิสัยทัศน์ ในการแก้ปัญหา                
- จัดเวที     
  ประชาคมในระดับตำบล 
- ระดมความคิดจากเวทีเพ่ือความ 
  สมบูรณ์ของแผนงานที่เกิดจาก 
  การมีส่วนร่วม รัฐ/ประชาชน 
 

- ได้ร่างแผนงานที่ครอบคลุมทุกมิติปัญหา-    
  ได้แผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติและ         
  เกิดผลจริง 
- ได้คนทำงานที่มาจากคนในพื้นที่ 
- ได้พ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานรัฐ 
- ได้กฎ/กติกา ที่มาจากการมีส่วนร่วมทุก 
   ภาคส่วน 

4. 
 
 
 
 

- กำหนดพื้นทีอ่นุรักษ์ใน 
  แม่น้ำโขง 
 
 
 
 

- จัดประชุมแกนนำหมู่บ้านพื้นที ่
  ตำบลนำร่อง 
- สำรวจพ้ืนที่ ที่จะกำหนดเป็นเขต 
  อนุรักษ์ร่วมกนั 
- ร่วมกำหนดพื้นที ่
 

- เพื่อให้เครือขา่ยและแกนนำมีส่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจ 
- ได้พ้ืนที่อนุรกัษ์ที่มีความเหมาะสม 
- ได้พ้ืนที่อนุรกัษ์อย่างเป็นรูปธรรมและ      
  มีความยั่งยืน 
- ใช้เป็นพ้ืนที่ตน้แบบเพ่ือเป็นกรณีศึกษา 

5. 
 

- พัฒนาองค์ความรู้ระบบ 
  นิเวศให้กับเครือข่ายและ 
  แกนนำ 
 

- จัดการอบรม  1  วัน   
- จัดหาวิทยากรที่มีความรู ้
   เฉพาะเรื่อง 
- จัดหาผู้เช่ียวชาญ/นักวิชาการ 
  ช่วย 
 

- ได้บุคลากรระดับพื้นที่ที่มีองค์ความรู้ 
  ระบบนิเวศ 
- เครือข่ายและแกนนำสามารถนำไปปฏิบัติ 
  และเกิดผลจริง 
- ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร /ด้าน 
  อื่น ๆ   อย่างยั่งยืน 
 

6. - จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/  
  ป้าย/บอกแนวเขต 

- เครือข่าย ลงพื้นที่เขตอนุรักษ ์
  ร่วมจัดทำแนวเขต/ป้ายกำหนด 
  แนวเขต/ป้ายประกาศกฎกติกา/ 
  วัสดุที่จำเป็น 

- ได้พ้ืนที่อนุรกัษ์อย่างน้อย 1 พื้นที่อย่าง 
  เป็นรูปธรรม เป็นพ้ืนที่นำร่อง/หรือเป็น 
  พื้นที่เพ่ือศึกษา 
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แผนการดำเนินการ 
ลำดับ แผนการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี ที่จัด 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมใน
การจัดโครงการ 
 
ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ 
2.1. ขั้นเตรียมการ 
       1. เวทีเตรียมความพร้อมให้กับแกนนำคณะทำงาน
เครือข่ายลุ่มน้ำโขง 
2.2. ขั้นจัดกิจกรรม 
        1. สร้าง/ขยาย/พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาค
ประชาชน  
        2. นำเสนอข้อมูลผลกระทบจากหลากหลายมิต ิ
        3. เวทีวิเคราะห์แผนงาน/จัดตั้งกลไกการทำงาน
ระดับพื้นที่นำร่อง 
         4. กำหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ในแม่น้ำโขง 
         5. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายและแกนนำ 
         6. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/ทำป้าย/ป้ายกฎกติกา/
ป้ายบอกแนวเขตอนุรักษ ์
2.3. ขั้นประเมนิผลและสรุป 
      1.  เวทีสรุปบทเรียน 
 
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

1 ก.ค. 2563 
 
 
 
 

10 ก.ค. 2563 
 
 

15 ก.ค. 2563 
 

25 ก.ค. 2563 
5 ส.ค. 2563 

 
15  ส.ค. 2563 
25 ส.ค. 2563 
1 ก.ค. 2563 

 
 

10 พ.ย. 2563 
 

11-20 ธ.ค. 2563 
 

  
12.งบประมาณจำนวน  100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
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13.กิจกรรมการดำเนนิงาน  

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใช้จ่าย จำนวน 

1. ขั้นเตรียมการ 1) จดัเวทีประชมุชีแจง ร่วมเสนอข้อคิดเห็น ร่วม 3 ตำบล 15,000.- 
2) จดัประชุม ในพื้นที่ตำบลชานุมาน ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน 5,000.- 
3) จัดประชุม ในพ้ืนที่ตำบลโคกสาร ผู้ร่วมกจิกรรม 30 คน 5,000.- 
4) จดัประชุม ในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน 5,000.- 

รวม 30,000.- 
2. ขั้นดำเนินการ 1) กิจกรรม กำหนดเขต,เวทีประชาคม,พิธีสงฆแ์ละอื่น ๆ   

   ประกอบ ชุมชนน้ำโขง ต.ชานุมาน ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน 
12,500.- 

2) กิจกรรม กำหนดเขต,เวที่ประชาคม,พิธีสงฆแ์ละอื่น ๆ  
   ประกอบ ชุมชนน้ำโขง ต.โคกสาร ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน 

12,500.- 

3) กิจกรรม กำหนดเขต,เวที่ประชาคม,พิธีสงฆ์และอื่น ๆ  
   ประกอบ ชุมชนลุ่มน้ำโขง ต.คำเข่ือนแก้ว ผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน 

12,500.- 

4) จดัทำป้าย คลิปวีดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ และส่ืออื่น ๆ 2,500.- 
5) จดัทำป้ายเหล็ก ประกาศ ข้อห้าม กติกา ของชุมชน 12 จดุ 15,000.- 
6) ตดิตั้งไฟส่องสว่าง/สัญญาณเตือนผ่านแอพพลิเคชันใช้พลังงาน                   
    โซลา่เซลล์ 

10,000 

รวม 65,000.- 
3. สรุปและสง่รายงาน จัดทำรายงาน ภาพกิจกรรม บันทึก วีดีโอ สรุปพร้อม

สัมภาษณ์  
2,500.- 

จัดทำรูปเล่ม 50 ชุด 2,500.- 
รวม 5,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000.- 
 

หมายเหต ุ 1. แสดงรายละเอียดการคำนวณให้ชัดเจน 
     2. ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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14. งบประมาณโครงการจำแนกตามหมวดงบประมาณ 
 

 
 

รายการ 

งบ
บุคลากร งบดำเนินงาน 

รวม 
ค่าจ้าง ค่าตอบ 

แทน ค่าวัสด ุ ค่าใช้สอย ค่าสาธาณูปโภค 

1.ขั้นเตรียมการ - 22,500 - 7,500.-  30,000.- 
2.ขั้นดำเนินการ - 30,000.- 25,000.- - 10,000.- 65,000.- 
3.ขั้นสรุปผล - - 5,000.- - - 5,000.- 
4.ติดตามเฝ้า
ระวัง 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น      100,000.- 

 

 
    (  ลงชื่อ  )                                       ผู้เสนอโครงการ 
                    (   วีระ   วงศ์สุวรรณ   )  
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ข้อเสนอโครงการนำร่อง จังหวัดอุบลราชธานี  
 

1. ชื่อโครงการ การอนุรักษ์พันธ์ุปลาแม่น้ำโขงและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี                      
                  ศรีวนาไล ปี 2563  
2. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันจากยุคที่เราเรียกว่าไม่
เป็นประชาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบหรือแม้แต่บางยุคเราบอกว่ามีประชาธิปไตยเต็มใบประชาชนมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองเช่นรัฐธรรมนูญ ปี 2540 กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่กล่าวคือเป็นการเมืองแบบตัวแทนซึ่งเราถือ
ได้ว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือทำสังคมเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างสมดุล ปัญหาหลาย
อย่างยังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะมันก็ยังเป็นการเมืองทางอ้อมการเมืองทางตรงยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร (การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมต่อกระบวนการพัฒนาสังคมประเทศมีค่อนข้างน้อยมาก) ดังนั้นนโยบายก็จะถูกกำหนดโดยคน
ไม่กี่กลุ่ม หน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้บังคับ/ปฏิบัติ ประชาชนเป็นผู้ถูกกระทำ ภายใต้นโยบายของภาครัฐที่กำหนด
โดยฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐเป็นด้านหลัก (รวมศูนย์) ถึงปัจจุบันจะมีความพยายามที่จะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น หรือให้ฝ่าย
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมบ้าง แต่ในความเป็นจริงการกระจายอำนาจฯ ยังมีข้อจำกัดซึ่งสถานการณ์ของปัญหามาจาก
หลายสาเหตุ/ประเด็นทั้งส่วนของท้องถิ่นเอง ส่วนนโยบายจากฝ่ายการเมือง ส่วนกลไกภาคราชการหรือแม้กระทั่ง
ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นต้นยังไม่สนองตอบหรือเอื้อต่อการพัฒนาสังคมชุมชนเท่าที่ควร ได้ส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและเป็นประจำ เช่น การบุกรุกที่สาธารณะ การละเมิดผิดกฎหมายของผู้
มีอำนาจ การซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริตคอรัปชั่น การจัดการทรัพยากร/เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม ซึ่งส่งผลให้คนส่วนใหญ่ในสังคมมีความรู้สึกว่าไม่เกิดความเป็นธรรม และได้นำไปสู่ปรากฏการณ์ความแตกแยก
ทางความคิดของคนในสังคมไทยอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้คนบางกลุ่มเข้าควบคุมสถานการณ์และประกาศ
ปฏริูปสังคมประเทศให้เป็นประชาธิปไตยในอุดมคติอย่างที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง 
 

          จากปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกัน
เปิดพื้นที่เครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง โดยได้เชื่อมโยงให้เกิดกลไกความร่วมมือที่มีการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทำการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  โดยใช้พื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร 
เป็นพื้นที่ตำบลนำร่อง ทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อลำน้ำโขงตอนล่าง และส่งเสริมให้เกิดกลไกร่วมกันในการที่
จะเปิดพื้นที่กลางเพื่อร่วมขับเคลื่อนครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในอันที่จะสร้างและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเรียนรู้ของประชาชน ในการที่จะร่วมเป็นกลไกในการร่วมออกแบบหรือร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาครั้งนี้
ร่วมกัน ทั้งในเรื่อง เศรษฐกิจ การจัดการฐานทรัพยากร นิเวศวิถีวัฒนธรรมชุมชน สังคม การเมือง และสิทธิชุมชน
โดยเฉพาะการจัดการฐานทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของการพัฒนา (การสร้างเขื่อนในลำน้ำโขงทั้งกำลัง
สร้างและเตรียมที่จะสร้างรวมทั้งนโยบายการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเฟส 3 ในอนาคต) เป็นต้น  กระบวนการ
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็น
กระบวนการเริ่มต้นที่ค่อนข้างมีความสำคัญ ในการที่จะใช้แผนงานกิจกรรมในการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์และสร้างความเข้มแข็งร่วมกันหรืออาจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นการสร้างโอกาส
ของคนในสังคม ชุมชนในการที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน สังคม/ประชาชน ซึ่งกระบวนการ
แก้ไขปัญหาและมาตรการหรือกระบวนการหาทางออกจากปัญหาโดยประชาชน และทำเพื่อประชาชน ตามแนวคิด
เรื่องระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ เพื่อสร้างดุลยภาพทางสังคม ซึ่งจะสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้วิกฤตการณ์ใน
ปัจจุบัน 
  ดังนั้นเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้
ร่วมกันและที่สำคัญมีความสอดรับกับสถานการณ์ปัญหาของนโยบายการพัฒนาบริเวณลุ่มน้ำโขง (การสร้างเขื่อนในลำ
น้ำโขง) ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ติดลำน้ำโขง กระแสของการปฏิรูปในปัจจุบันจากบทเรียนบทสรุปและข้อ
ค้นพบข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานของเครือข่ายฯในช่วงที่ผ่านมาและที่สำคัญจากบทเรียนและข้อค้นพบที่
ผ่านมานั้นถือว่าเป็นข้อมูลและประเด็นกลางที่ค่อนข้างมีความสำคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนาต่อยอดยกระดับการดำเนินแผนงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่สังคมชุมชนอยากเห็นและอยากให้เป็น
นั่นคือการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการพัฒนาชุมชน สังคม ลุ่มน้ำโขงให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
           3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายรวมทั้งยกระดับการทำงานของแกนนำพื้นที่เครือข่ายภาค
ประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนล่างและแกนนำพื้นที่งานประเด็นรวมทั้งแกนนำภาคีภาคส่วนต่าง  ๆ ในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม ชุมชนลุ่มน้ำโขงตอนล่างจังหวัดอุบลราชธาน ี
  3.2 เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่กลางของภาคประชาสังคม และภาคีภาคส่วนต่างๆในการที่จะเชื่อมโยงและเรียนรู้
ข้อมูล/สถานการณ์ และกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้จากการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนจากฐานรากไปพร้อมกันให้เกิดความเข้มแข็งในทุกมิติ 

 3.3 เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำโขง และสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ 
และเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรม  
  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
     ส่วนที่ 1 

4.1  แกนนำกลุ่มอาชิพต่างๆในพื้นที่อำเภอโพธ์ิไทรมี ตำบลสำโรง 30 คน ตำบลสองคอน 10 คน 
       และอำเภอนาตาล ตำบลนาตาล 10 คน  อำเภอนาตาล  
4.2 แกนนำเครือข่าย 10 คน 
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4.3 ตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย   
         - สนง.ประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
         - สนง.พช.จังหวัดอุบลราชธานี 
         - สนง.เกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 
         - สนง.ทรัพยากรฯ จงัหวัดอุบลราชธานีและภาค 11 
         - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     รวม 100 คน 

        ส่วนที่ 2   
            4.4 ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 2 อำเภอจาก 3 ตำบล 100 คน 
             รวม กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่ 1 และ 2 จำนวน 200 คน 
 

5.พื้นที่เป้าหมาย  
            พื้นที่นำร่อง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
            พื้นที่ขยายหรอืพื้นที่เรียนรู้ ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร และ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล              
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน มีนาคม  -  กันยายน 2563 
 

7. สถานที่ ในการจัดโครงการ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

8. หน่วยงานดำเนนิการร่วม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานประมงจังหวัด อุบลราชธานี  สำนักงานเกษตร
จังหวัดอุบลราชธานี สนง.ทรัพยากรฯ, จว.อบ.และภาค 11 , สนง.พช.จว.อบ. 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์  โทรศัพท์ 06-1147-1654 
 

10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 
          10.1 เกิดแกนนำที่มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายรวมทั้งยกระดับการทำงานของแกนนำพื้นที่
เครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงตอนล่างและแกนนำพื้นที่งานประเด็นรวมทั้งแกนนำภาคีภาคส่วนต่างๆในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นกลไกร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม ชุมชนลุ่มน้ำโขงตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีและที่
สำคัญได้เกิดพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานเครือข่ายให้เข้มแข็ง “สู่” การฟื้นฟูสังคมและชุมชนจากฐานรากในทุกประเด็น 
 10.2 เกิดพื้นที่กลางของภาคประชาสังคม และภาคีภาคส่วนต่างๆในการที่จะเชื่อมโยงและเรียนรู้ข้อมูล/
สถานการณ์ และกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้จากการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ตลอดจนสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนจากฐานรากไปพร้อมกันให้เกิดความเข้มแข็งในทุกมิติ 
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          10. 3  เกิดความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูฐานทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงพ้ืนที่ และเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรม  
          10.4 เกิดพ้ืนที่เรียนรู้กระบวนการปฏิบัตกิารในการเพาะพันธุ์และขยายพันธ์ุปลาแม่น้ำโขงตลอดจน
กระบวนการจัดตั้งธนาคารปลาอย่างน้อย 1 แห่ง 
 

11.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
11.1 ประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบประเมิน 
11.2. ประเมินแบบเสริมพลังที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และแผนงานกิจกรรมในการ

ในการจัดการ เพาะพันธ์ุปลา ฟื้นฟู และอนรุักษ์ขยายพันธุ์ปลา 
11.3 ประเมินจาการมีเขตอนุรักษ์และขยายพันธ์ุปลา รวมทั้งมาตรการในการฟ้ืนฟู 
11.4 ประเมินผลสมัฤทธิ์การบริหารจัดการธนาคารปลา 
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แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน จงัหวัดอุบลราชธานีศรีวนาไล ปี 2563 
 

ทำอะไร เพ่ืออะไร ใครทำ ทำกับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำแล้วได้อะไร งบประมาณ 
1. พัฒนาศักยภาพผู้นำ 
   และเชื่อมโยงเครือข่าย 

1. เพื่อเสริมสร้างความ 
   เข้มแข็งของเครือข่ายฯ 
2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน 
   ร่วมและเรียนรู้เครื่องมือ 
   ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเชื่อมโยงและถักทอ 
   เครือข่ายฯ 

- มหาวิทยาลัย      
  มหาสารคาม 
- ตัวแทนฝ่ายวิชาการ 
  และแกนนำ      
  เครือข่ายฯ 

- แกนนำชุมชนพื้นที่ 
  เป้าหมายที่เป็น 
  ตัวแทนจากกลุ่ม 
  อาชีพต่าง ๆ 

1. อำเภอ 
   โพธิ์ไทร 
- ตำบลสำโรง 
- ตำบลสองคอน 
2. อำเภอนาตาล 
- ตำบลนาตาล 

มี.ค. 63 - 
เม.ย. 63 

- จัดเวทีทำความ 
  เข้าใจแกนนำ/   
  เครื่องมือทบทวน 
  แผนและวางแผน 
  ปฏิบัติการ 

- ได้นักจัดการ    
  ความรู้ชุมชนและ 
  ได้แผนงานงาน 
  แผนปฏิบัติการ 
  ตลอดจนข้อมูล 

15,000 

2. กระบวนการนำ
เครื่องมือสู่การปฏิบัติ 

- เพื่อสร้างกระบวนการสำรวจ 
  ข้อมูลทั้งในแบบครัวเรือน 
  และชุมชน 

- แกนนำ 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  จำนวน 60-180 คน 

- แกนนำชุมชนพื้นที่ 
  เป้าหมายที่เป็น 
  ตัวแทนจากกลุ่ม    
  อาชีพต่าง ๆ 

1. อำเภอ 
   โพธิ์ไทร 
- ตำบลสำโรง 
- ตำบลสองคอน 
2. อำเภอนาตาล 
- ตำบลนาตาล 

เม.ย. 63 - สร้างกระบวนการ  
  สำรวจข้อมูลโดยใช้ 
  เครื่องมือ 
  แบบสอบถาม 

- ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
- เกิดความตระหนัก  
  ร่วมในการเป็น 
  เจ้าของข้อมูล 

10,000 

3. ประมวลรวบรวมข้อมูล -เพื่อรวบรวมข้อมูล - ตัวแทนฝ่ายวิชาการ
และแกนนำเครือข่ายฯ 

- ตัวแทนแกนนำ  
  ชุมชนพื้นที่ 
  เป้าหมายและแกน 
  นำเครือข่ายฯ 
- ตัวแทนฝ่าย 
  วิชาการ 

1.อำเภอโพธิ์ไทร 
-ตำบลสำโรง 
-ตำบลสองคอน 
2.อำเภอนาตาล 
-ตำบลนาตาล 
 

พ.ค. 63 -
มิ.ย. 63 

- สรุปรวบรวมเตรียม 
  ประมวลผล 

- ได้ชุดข้อมูลที่ 
  สะท้อนข้อเท็จจริง 
- จำแนกข้อมูลใน   
  แต่ละด้านเป็น  
  หมวดหมู่พร้อม   
  นำไปใช้ 

5,000 
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ทำอะไร เพ่ืออะไร ใครทำ ทำกับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำแล้วได้อะไร งบประมาณ 
4. กระบวนการจัดทำแผน 
  ชีวิตชุมชน/มาตรการ 
  ชุมชนและบูรณาการ 
  แผน 

- เพื่อจัดทำร่างแผน ชุด 
  ข้อเสนอและมาตรการชุมชน 
  ที่สอดคล้องกับความต้องการ  
  ของชุมชน 

- แกนนำเครือข่ายฯ 
- อาจารย์ 
  มหาวิทยาลัยและ     
  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ 

- ตัวแทนแกนนำ 
  ชุมชนพื้นที่ 
  เป้าหมายและแกน 
  นำเครือข่ายฯ 
- ตัวแทนฝ่าย 
  วิชาการ 

1. อำเภอ          
   โพธิ์ไทร 
- ตำบลสำโรง 
- ตำบลสองคอน 
2. อำเภอนาตาล 
- ตำบลนาตาล 
 

ก.ค. 63 - กระบวนการกลุ่ม - ได้ร่างแผนชีวิต 
  ชุมชนและข้อเสนอ 
  รวมทั้งมาตรการที่    
  มีความสอดคล้อง 
  กับความต้องการ 
  ของชุมชน 
- ได้ยุทธศาสตร์ 
  ชุมชนในการแก้ไข 
  ปัญหาอย่างเป็น 
  กระบวนการ 
- ได้ชุดข้อเสนอทั้ง 
  ในเชิงประเด็น/เชิง 
  พื้นที่และเชิง 
  นโยบายอย่างเป็น 
  รูปธรรม 

10,000 

5. ประชาคมและรับรอง 
  แผน 

- เพื่อสร้างกระบวนการรับรอง 
  แผนร่วมกันระหว่างชุมชน 
  และหน่วยงาน 

- แกนนำเครือข่ายฯ 
- อาจารย์ 
  มหาวิทยาลัยและ 
  ตัวแทนฝ่ายวิชาการ 

- ตัวแทนแกนนำ 
  ชุมชนพื้นที่ 
  เป้าหมายและแกน 
  นำเครือข่ายฯ 
- ตัวแทนฝ่าย 
  วิชาการ 

1. อำเภอ       
  โพธิ์ไทร 
- ตำบลสำโรง 
- ตำบลสองคอน 
2.อำเภอนาตาล 
- ตำบลนาตาล 

ก.ค. 63 – 
ส.ค. 63 

- เปิดเวทีประชาคม 
  เพื่อขอฉันทามติ 
  ร่วมกัน 

- ได้แผนชีวิตชุมชน 
  และข้อเสนอ 
  รวมทั้งมาตรการที่ 
  มีความสอดคล้อง 
  กับความต้องการ 
  ของชุมชน 

10,000 
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ทำอะไร เพ่ืออะไร ใครทำ ทำกับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำแล้วได้อะไร งบประมาณ 
- ประชาชนทั่วไปใน 
  พื้นที่ 

  

 
 

 

 
 

- ได้ยุทธศาสตร์ 
  ชุมชนในการแก้ไข 
  ปัญหาอย่างเป็น 
  กระบวนการ 
- ได้ชุดข้อเสนอทั้ง 
  ในเชิงประเด็น/   
  เชิงพื้นที่และ 
  เชิงนโยบายอย่าง 
  เป็นรูปธรรมที่ทุก 
  ฝ่ายให้การยอมรับ 

6. ส่งเสริมแผนเรียนรู้และ 
  กระบวนการทดลองการ 
  เพาะพันธุ์ปลาพื้นถิ่น 
  แม่น้ำโขง โดยการ 
  กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ 
  ปลา 

- เพื่อส่งเสริมกระบวนการ 
  เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลา 
  ให้กับแกนนำชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และ 
  ขยายพันธุ์ปลา 

- ชุมชน/หน่วยงาน 
  ท้องถิ่นท้องที่และ 
- นักวิชาการด้าน 
  การตลาด และ 
  ประมงจังหวัด 
-  แกนนำเครือข่ายฯ 

- นักวิชาการด้าน 
  ประมง และ 
  ประมงจังหวัด 
- ชุมชนร่วมทำ 
- แกนนำเครือข่ายฯ 

1.อำเภอโพธิ์ไทร 
- ตำบลสำโรง 
- ตำบลสองคอน 
2.อำเภอนาตาล 
- ตำบลนาตาล 

ส.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

-กระบวนการฝึกอบรม
การเพาะพันธุ์ปลา/
การอนุบาลฯ 
-ลงมือทดลองปฏิบัติ 
- สร้างแหล่งอนุรักษ์
และขยายพันธุ์ปลา 

- แกนนำที่เข้าร่วมมี 
  ความรู้เรื่องการ 
  เพาะพันธุ์ปลา 
- เกิดกระบวนการ   
  ปฏิบัติตามแผน 
- เกิดแหล่งอนุรักษ์ 
  และขยายพันธุ์ 
  ปลาของชุมชน 

15,000 

7. ส่งเสริมกระบวนการ 
  จัดตั้งธนาคารปลา 

- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรวมตัว 
  จัดตั้งธนาคารปลาของชุมชน 
- 

- ชุมชน/หน่วยงาน   
  ท้องถิ่นท้องที่ 
 

- ชุมชน/หน่วยงาน 
  ท้องถิ่นท้องที่และ 
- นักวิชาการด้าน 

1. อำเภอ         
  โพธิ์ไทร 
 - ตำบลสำโรง 

ส.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- กระบวนการ 
  ฝึกอบรมการตลาด/ 
  การรวบรวมฯ 

- เกิดธนาคารปลา 3   
  แห่งในพื้นที่ 2  
  อำเภอ 3 พื้นที่ ต. 

15,000 
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ทำอะไร เพ่ืออะไร ใครทำ ทำกับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำแล้วได้อะไร งบประมาณ 
- เพื่อส่งเสริมการตลาดชุมชน 
  แบบมีส่วนร่วมในการ 
  แบ่งปันและสร้างเศรษฐกิจ 
  ฐานล่างของชุมชน 

- นักวิชาการด้าน 
  ประมง และประมง 
  จังหวัด 
- แกนนำเครือข่ายฯ 

  การตลาด และ 
  ประมงจังหวัด 
- แกนนำเครือข่ายฯ 

- ตำบลสองคอน 
2. อำเภอนาตาล 
- ตำบลนาตาล 

- ลงมือทดลองปฏิบัติ 
- สร้างแหล่งธนาคาร 
  ปลา 

 

8. ติดตามประเมิน 
  ความก้าวหน้า 

- เพื่อเป็นการหนุนเสริมแบบ 
  เพิ่มพลัง 

- แกนนำเครือข่ายฯ 
- ภาคี/มหาวิทยาลัย 

- แกนนำเครือข่ายฯ 
  ร่วมกับฝ่าย 
  วิชาการ 
 

1. อำเภอ      
  โพธิ์ไทร 
- ตำบลสำโรง 
- ตำบลสองคอน 
2. อำเภอนาตาล 
- ตำบลนาตาล 

ส.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- ลงพื้นที่หนุนเสริม 
  และร่วมกิจกรรม 
  ของชุมชนทุก 
  กิจกรรม 

- เกิดกระบวนการ 
  ติดตามแนวใหม่ 
  ที่เน้นกระบวนการ 
  ติดตามแบบมี      
  ส่วนร่วม 

10,000 

9. สรุปรายงานผล - เพื่อจัดทำรายงานสาธารณะ 
- เพื่อสรุปและรายงานผล 

- แกนนำเครือข่ายฯ 
- ภาคี/มหาวิทยาลัย 

- แกนนำเครือข่ายฯ 
  ร่วมกับฝ่าย
วิชาการ 
 

1. อำเภอ       
  โพธิ์ไทร 
- ตำบลสำโรง 
- ตำบลสองคอน 
2. อำเภอนาตาล 
- ตำบลนาตาล 

ก.ย. 63 - สรุปและจัดทำ 
  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
  เป็นเอกสาร 

- ได้รายงานฉบับ 
  สมบูรณ์ 

10,000 

รวม งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ จำนวน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
หมายเหต ุงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

                                                                                                                                (ลงชื่อ)  ………………………………….…………….. ผู้เสนอโครงการ 
                                                                                                                      (นายพิฐิพัสจ์  พวงพันธ์ ) 



     
             สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                                                             QR CODE  
 

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ                                                    โครงการนำร่องพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน                                                
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