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จดหมายข่าวทุนขนาดเล็ก เดือนกันยายน 2559
ENVIRONMENTAL EMPOWERMENT FOR GRASSROOTS
AND NON-STATE ACTORS IN THAILAND
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนในประเทศไทย

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น�้ำบางปะกงผ่านเครื่องมือและการด�ำเนินงานในมิติต่างๆ กับทุกภาคส่วนของชุมชน
อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติกับเยาวชน การสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและปราจีนบุรี ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของแม่น�้ำบางปะกง   ภาคีบางปะกงสายน�้ำแห่งชีวิต กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติแนวหน้าของภาคตะวันออกของไทยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์
แม่น�้ำบางปะกง ด้วยการเสนอให้เป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site)
กิจกรรมเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติกับเยาวชน เป็นการจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพตลอดสายน�้ำของแม่น�้ำบางปะกง ข้อมูล
ดังกล่าวจะใช้ประกอบเหตุผลการเสนอแม่น�้ำบางปะกงให้เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำของโลกเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วย

September

แรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) คืออะไร?

ทุนขนาดเล็ก
“โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนในประเทศไทย” (Environmental Empowerment for Grassroots and
Non-State Actors in Thailand) หรือ EnROOT เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย (EU) ร่วมกับมูลนิธิคอนราด
อาเดนาวร์ (KAS) เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ปฏิบัติงานใน
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนในประเทศไทย โดยจะด�ำเนินการใน 3 ภูมิภาค จ�ำนวน 18 จังหวัด ดังนี้
ภาคเหนือ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ตาก, ล�ำปาง, ล�ำพูน, น่าน, พะเยา,
เชียงราย
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง
ภาคใต้  นครศรีธรรมราช, ชุมพร, กระบี่, ตรัง, สตูล, สงขลา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นกฎหมายให้ แ ก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในระดั บ
รากหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
พัฒนาความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ในสังคมและการยอมรับสิทธิชุมชนมากยิ่งขึ้นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการฯ ได้จัดทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคม
ในท้ อ งถิ่ น ท� ำ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกลุ่มบุคคล องค์กร ชุมชน ที่ต้องการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน (สิทธิชุมชน)

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น�้ำบางปะกงและการด�ำเนินการเสนอ
แม่น�้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) โดย ภาคีบางปะกงสายน�้ำแห่งชีวิต

โดยทุนดังกล่าว จะให้งบประมาณสนับสนุน 300,000 – 400,000 บาท
และมีระยะเวลาด�ำเนินกิจกรรม 12-18 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมของ
โครงการที่น�ำเสนอ โดยโครงการจะเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
โครงการ  EnROOT ได้จ�ำหน่ายแบบฟอร์มการสมัครวันที่ 2 พฤศจิกายน
2558 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559  
คณะกรรมการคัดเลือกได้ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์โครงการเมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ
ภาคเหนือ
1. โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ต. ปางหินฝน จ. เชียงใหม่   (สถาบัน
อ้อผะหญา)
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ - สกน.)
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3. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น�้ำบางปะกง
และการด�ำเนินการเสนอแม่น�้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ (ภาคีบางปะกงสายน�้ำแห่งชีวิต)
ภาคใต้
4. โครงการสิทธิชุมชนรวมพลปกป้องสองฝั่งทะเล (เครือข่ายประชาชน
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา-สตูล)
ทุกโครงการจะเริ่มด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เป็นระยะเวลาประมาณ ๑๒-๑๕ เดือน
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แรมซาร์ไซต์ หมายถึง พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระหว่างประเทศ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอนุสัญญาแรมซาร์
อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ  คือ อนุสัญญาที่จัดขึ้นที่เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งก�ำหนดกรอบการท�ำงานส�ำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์แหล่ง
ที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ โดยมีวัตถุประสงค์
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์
เพื่ออนุรักษ์ และยับยั้งการสูญหายของพื้นที่
เป็นล�ำดับที่ 110
ชุ ่ ม น�้ ำ ในโลกซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารจั ด การเพื่ อ ใช้
มีพื้นที่ชุ่มน�้ำ ที่ได้ขึ้นทะเบียนดังนี้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด อนุสัญญาฯ มีผล
o  พรุควนขี้เสี้ยน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
o  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง             
บังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2518
o  ปากแม่น�้ำกระบี่
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ
o  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความ
สมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง)
o  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมส�ำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ ของ
หมู่เกาะลิบง-ปากน�้ำตรัง
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง
o  อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์โดยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ
ปากแม่น�้ำกระบุรี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ�ำนวน 9 แห่ง และอยู่ใน
o  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
o  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
พื้นที่ชุมชนและ/หรือที่สาธารณะ รวม 3 แห่ง
o  พื
น
้
ที
ช
่
ุ่มน�้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย  
ดังนี้
o  ดอนหอยหลอด
o  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
o  กุดทิง จ.บึงกาฬ

ที่มา: http://wetland.onep.go.th/wetlands/ramsarsites.html ข้อมูลจัดท�ำโดย นายธนัญพนธ์ เทศข�ำ ส�ำนักความหลากหลายทางชีวภาพ ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเหนือ
โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ต. ปางหินฝน
จ. เชียงใหม่ โดย สถาบันอ้อผะหญา

ภาคเหนือ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
โดย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมบ้านศรีเตี้ยหมู่ที่ ๓ ต�ำบลศรีเตี้ย อ�ำเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดล�ำพูน และบ้านแคววัวด�ำหมู่ที่ ๑๒ ต�ำบลแม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ที่อาศัยอยู่มาก่อนถูกประกาศเขตป่าทับที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนส่งผลท�ำให้กลาย
เป็นคนท�ำผิดกฎหมายต้องถูกให้บังคับโยกย้ายหรือถูกจับกุมด�ำเนินคดีเป็นจ�ำนวน
มาก กลายเป็นคนชายขอบที่รัฐไม่ให้ความส�ำคัญอีกทั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกตัดไม้
ท�ำลายป่าตกเป็นจ�ำเลยของสังคม
เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นสิ่งที่จ�ำเป็นและมีปัญหาคือพยานหลักฐาน
เพราะว่าพยานหลักฐานสามารถน�ำไปสู่การพิสูจน์สิทธิของชุมชน

ภาคใต้

แต่ปัจจุบันปัญหาที่พบอยู่นั้นชุมชนเองไม่รู้ว่า
ต้องใช้พยานหลักฐานใดเพื่อใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การดู แ ลรั ก ษาและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพื่อยืนยันสิทธิ
ของชุมชนและพิสูจน์การใช้ประโยชน์ในที่ดินของตน อีกทัง้
การจัดเก็บข้อมูลชุมชนยังมีข้อบกพร่อง ไม่มีการจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่มีการจัดเก็บที่ดีท�ำให้เอกสาร
สูญหาย ฯลฯ ดังนั้น การสร้างระบบฐานข้อมูลการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนรายครอบครัว จะช่วยให้ชุมชน
บ้านศรีเตีย้ จังหวัดล�ำพูนและบ้านแคววัวด�ำ จงั หวัดเชียงราย
มีหลักฐานการใช้ประโยชน์ในที่ดินของตน เพื่อน�ำไปใช้ใน
การต่ อ สู ้ ค ดี แ ละพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก ารครอบครองและใช้
ประโยชน์ในที่ดินของตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แม่แจ่ม ถูกลิดรอนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิทธิการ
จัดการ ทส. และเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นเกษตรกรหันมา
ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์มากขึ้น สภาพป่าสงวนแปรสภาพ
เป็นไร่ข้าวโพดหอมแดงกะหล�่ำปลีกลายเป็นปัญหาคนรุกป่า  
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาหมอกควัน ปัญหาสุขภาพจากการ
เผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่ ปัญหาน�้ำท่วมน�้ำแล้ง ท�ำให้ชุมชน
จ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งระบบการจั ด การป่ า ไม้ แ ละที่ ดิ น
เพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดท�ำข้อมูลแผนที่จ�ำแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินรายแปลงและเอกสารทะเบียนประวัติการถือครอง
ที่ดินรายแปลงพร้อมกติกาการใช้ป ระโยชน์ป ่า ไม้ที่ดิน
จ�ำนวน ๔๙๓ ครอบครัวใน ๕ หมู่บ้าน จะช่วย
1. ติดตามตรวจสอบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2. ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินหมู่บ้านละ ๑ ชุด
ใน ๕ หมู่บ้าน
3. ป้องกันการขยายพื้นที่ท�ำกินในพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
จ�ำนวน ๕ หมู่บ้านในพื้นที่ต�ำบลปางหินฝน
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการบริหารจัดการป่าไม้ที่ดินน�้ำไฟป่าหมอกและควัน

โครงการสิทธิชุมชนรวมพลปกป้องสองฝั่งทะเล
โดย เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา-สตูล

นโยบายการพั ฒ นาชายฝั ่ ง ทะเลภาคใต้ แ ละ
การก่ อ สร้ า งโครงข่ า ยการขนส่ ง ทางน�้ ำ เชื่ อ มสองฝั ่ ง
ทะเลอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่เป็น
องค์ประกอบร่วมกันอีกหลายโครงการ เช่น โครงการ
ท่าเรือน�้ำลึกปากบารา, โครงการแลนด์บริดจ์สงขลา– สตูล  
มีแต่จะสร้างความเสียหายให้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน  
ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล
ได้เกิดการตื่นตัว รวมตัวกันเพื่อปกป้องพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน ตลอดถึงการปกป้องสิทธิในการจัดการทรัพยากร
ดั ง กล่ า วของชุ ม ชนตลอดเส้ น ทางโครงการและด้ ว ย
ความเชื่ อ มั่ น ว่ า ภายใต้ ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ทั้ ง สอง
จังหวัดในมิติต่างๆ มีความเพียงพอที่จะท�ำให้ประชาชน
และสั ง คมภาคใต้ ส ามารถด� ำ รงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข ได้

และจะมีความมั่นคงทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายอุดมสมบูรณ์ และเชื่อว่าการเกิดขึ้นของโครงการขนาดใหญ่
ภายใต้หลักคิดที่ต้องการเปิดเส้นทางการขนส่งคมนาคมระหว่างสองฝั่งทะเลนั้น จะยิ่งยังความเสียหายให้เกิดขึ้นกับคนทั้งสองพื้นที่และคนภาคใต้โดยรวม
การตื่นตัวดังกล่าวจะท�ำให้เกิดเวทีการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องสิทธิชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ฐานข้อมูลศักยภาพส�ำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตามเส้นทางโครงการแลนด์บริดจ์สงขลา
–สตูล, ฐานข้อมูลและการส�ำรวจศักยภาพฐานทรัพยากรที่ส�ำคัญของชุมชนที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายฯ อย่างน้อย ๕ ชุมชนของจังหวัดสงขลาและสตูล ที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกัน (ชุมชนประมง, ชุมชนป่าต้นน�้ำ, ชุมชนชาวนา, ชุมชนชาวสวน, ชุมชน
เมือง)   เพื่อน�ำไปจัดท�ำข้อมูลศักยภาพฐานทรัพยากรในภาพรวมระดับจังหวัดและ
ระดับภูมินิเวศของทั้งสองจังหวัด ประกอบข้อเสนอที่เป็นนโยบายสาธารณะเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่และการประกาศเขต
เพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร ภูเขา ป่านาเลร่วมกันของทั้งสองจังหวัดเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม

