1

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
กิจกรรมการเกษตรเชิงเดี่ยวที่เข้มข้นในพื้นที่จังหวัดนครพนม ทาให้เกิดการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่าอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งพื้นที่ป่าหัวไร่ปลายนาในจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ลดลง ทาให้หน้าดินเกิดการ
เสื่อมโทรม รวมทั้งปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ การใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นจานวนมาก
ในกระบวนการผลิตส่งผลให้ ปริมาณสารเคมีตกค้า งในดินและน้าเป็นจานวนมาก ประกอบกับ การเกษตรแบบ
พัน ธะสั ญญาโดยเฉพาะการผลิตเมล็ ดพันธุ์พืชให้บริษัท ซึ่งทาให้ เกษตรกรขาดอิส รภาพในการผลิตทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารขุ ด หิ น ขายในเขตอ าเภอศรี ส งคราม จั ง หวั ด นครพนมอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆบ่อขุด รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ผลกระทบ
ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงในหลายมิติ เช่น ระบบนิเวศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒ นาจึงพัฒนาโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม เสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม และได้รับการอนุมัติโครงการในคราวการประชุมคณะกรรมการ
กองทุ น สิ่ งแวดล้ อ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน พ.ศ.๒๕๕๒ มีระยะเวลาด าเนิ น โครงการ ๓ ปี
(พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - ตุลาคม ๒๕๕๕) งบประมาณ ๔,๗๘๒,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อฟื้นฟู
สภาพดิน-น้า-ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร (๒) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
การฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร โดยกระบวนการสร้างสานึก หวงแหน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น (๓) เพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร การจัดการทรัพยากรเชิงบูรณาการอย่าง
ยั่ ง ยื น (๔) เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบให้ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆได้ เ รี ย นรู้ แ ละขยายผล พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ คื อ พื้ น ที่
๑๐ หมู่บ้าน ใน ๗ ตาบล ๖ อาเภอของจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
โครงการมีแผนงานทั้งหมด ๔ แผนงาน ได้แก่ (๑) การถอดบทเรียน องค์ความรู้จากประสบการณ์การทา
การเกษตรที่สมดุล สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของชุมชน (๒) ฟื้นฟูระบบการทา
เกษตรธรรมชาติ และป่าหัวไร่ปลายนาเพื่อลดปัญหาทรัพยากร ดิน น้า เสื่อมโทรม และลดการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน (๓) การผสมผสานเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒ นธรรมพื้นบ้าน และสิ่งแวดล้อม และ (๔) การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการดาเนินงาน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมที่โดดเด่นคือ การแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในแปลงเพาะปลูกมาทาเกษตรธรรมชาติ การดึงสมาชิกใน
ชุมชนมาจัดทาผังไร่นาเพื่อแสดงภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆที่มีอยู่ในไร่นา ฟื้นคืนอดีตพื้นที่ป่า
หัวไร่ปลายนาให้เป็นป่าไม้ใช้สอย โดยการปลูกไม้ใช้สอยพันธุ์พื้นบ้าน ไม้หลัก ไม้ยืนต้น รวมทั้งไม้สมุนไพรทิ้งไว้ไม่
ไถกลบเป็นระยะเวลา ๒-๓ ปี รวมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ประจาชุมชนอีกด้วย
ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ (๑) พื้ นที่ป่าหั วไร่ปลายนามากกว่า ๑๐๐ แปลง มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสภาพความหลากหลายทางชีวภาพที่ฟื้นกลับคืนมา มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น และช่วยลดการใช้ไม้จากป่าสาธารณประโยชน์ ๑๐ แห่งได้ (๒) ดินในพื้นที่เป้าหมายมากกว่า ๘๐ แปลง มี
ธาตุอาหารพืชตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น (๓) ขยะอินทรีย์
ในเขตเทศบาลและชุมชนได้รับการกาจัดด้วยการนาไปทาเป็นปุ๋ยหมัก (๔) ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก
เพื่อใช้ในแปลงเกษตรธรรมชาติมากกว่า ๘๐ แปลง ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น (๕) ชุมชนมีการ
เรี ย นรู้ ก ารผสมผสานเทคโนโลยี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น ในการผลิ ต วั ส ดุ ในท้ อ งถิ่ น ให้ มี คุ ณ ภาพ
ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) กลุ่มเป้าหมายมากกว่า ๑๐๐ คน สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวางแนวทาง
และแผนการทางานในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (๗) เกิดชุดองค์ความรู้ในท้องถิ่น
จากการถอดบทเรียนของชุมชน เผยแพร่ผ่านสื่อวีดิทัศน์ เพลงพื้นบ้าน และหนังสือ (๘) เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
และแนวความคิดในการเพิ่มป่าหัวไร่ปลายนา และการทาการเกษตรที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ๑๐ หมู่บ้าน ใน ๗
ตาบล และในพื้นที่ใกล้เคียง
ปัจจัยที่ทาให้โครงการประสบผลสาเร็จคือ (๑) การดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่ต้นจน
จบโครงการ ทาให้ประชาชนในพื้นที่ดาเนินโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (๒) แกนน าชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพจากการเข้ าร่ว มกิ จกรรมต่ างๆและการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง
(๓) กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมทาให้คุณภาพการผลิตได้รับการปรับปรุง สามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรได้มากขึ้น รวมทั้งมีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้น และลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของประชาชนจากการ
สัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ดาเนินโครงการ
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ภาพจากพื้นที่ดาเนินโครงการ

