
โครงการวิจัยเรื่อง 

“กระบวนการปรบัตัวด้วยการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรลุ่มน ้า

ของชุมชนประมงพื นบ้านลุ่มน ้าสงครามตอนล่าง”



คุณค่าความส้าคัญ ของแม่น ้าสงคราม

• ความยาวล้าน ้า 420 กิโลเมตร

• แม่น ้าสงครามไหลหล่อเลี ยงผู้คนกว่า1.45 ล้านคน จับปลาได้ 34,000 ตัน/ ปี รายได้เฉลี่ย 
32,794 บาท / ปี ( พืช สัตว์น ้า อื่น ๆ)

• เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย ผสมพันธุ์ วางไข่ที่ส าคัญของพันธุ์ปลาและ
สัตว์น  า อย่างน้อย 28 แห่ง

• พื นที่ป่าบุ่ง-ป่าทาม (ป่าน ้าท่วมถึง) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า 166,206 ไร่ 
(Sombutputorn, 1998)

• อยู่ระหว่างการเสนอขึ นทะเบียนเป็นพื นที่ชุ่มน ้าที่ความส้าคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ ล้าดับที่ 15 
ของประเทศไทย

• พื นที่ลุ่มน ้า 6,472 km2 หรือ 4,045,000 ไร่
ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของ 5 จังหวัด 33 อ้าเภอ 

(อุดรธานี สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ นครพนม)

ที่มา : WWF



พัฒนาการวถิีการทาประมงพืน้บ้านลุ่มน า้สงคราม 4 ยุค 
ยุคที่ 1 : การประมงเพื่อการยังชีพ (ก่อน 2500) 
ท าประมงเพื่อการยังชีพของครอบครัว/ ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนสนิค้ากบัสนิค้าท่ีจ าเป็น เช่น การท าน า้ปลา/ ปลาร้าแลกกบัข้าว/ พริก/ เกลือ 
เสือ้ผ้า เคร่ืองมือจบัปลาส่วนใหญ่เป็นการถกั/ สานเอง ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินเป็นหลกั แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรจึงท าให้สามารถหา
ปลาได้ในปริมาณมากและมีปลาขนาดใหญ่ 
ยุคที่ 2 : ยุคในล่อนและเคร่ืองยนต์ (2500-2517)
เป็นยคุการเข้ามาของเทคโนโลยีผลิตเคร่ืองมือจบัปลาจาก “ในล่อน” และเคร่ืองยนต์เรือหางยาว ท าให้สามารถหาปลาได้ปริมาณมากเปล่ียน
จากการหาปลาเพื่อยังชีพเป็นการหาปลาเพื่อขายอย่างกว้างขวาง ทัง้การขายในตลาดท้องถ่ินและต่างจงัหวดัภาคอ่ืน 
ยุคที่ 3 : ยุคเคร่ืองมือหาปลาขนาดใหญ่ “โต่ง” 
มีการพัฒนาเคร่ืองมือหาปลาขนาดใหญ่ โดยพัฒนาโพงพางหลกั มาจับปลาในฤดูกาลปลาอพยพลง (ก.ย.-ต.ค) ท าให้สามารถดักปลาได้
จ านวนมาก นอกจากนี ้ยงัมีการพฒันาเคร่ืองการจบัปลาขนาดใหญ่อ่ืนๆ เช่น สะดุ้ง, อวนทบัตะลิ่ง การจบัปลายคุนี ้จึงเป็นยุคของการลงทุน
เคร่ืองมือและจับปลาเพื่อการค้ามากขึน้ มีระบบพ่อค้าตลาดมารองรับ 
ยุคที่ 4 : ยุคการบังคับใช้กฎหมาย (2540-ปัจจุบัน) 
พฒันาเคร่ืองมือ/ วิธีการจบัปลาเพ่ือการค้าท าให้สามารถจบัปลาได้จ านวนมาก ส่งผลต่อการลดลงของความอดุมสมบรูณ์ของลุ่มน า้ ปริมาณ/ 
ขนาดของปลาลดลง ประกอบกับกระแสการพัฒนาท่ีน าสู่ความยั่งยืนจึงมีความพยายามมีการบงัคับใช้กฎหมายเพิ่มมากขึน้ (พรก.ประมง 
พ.ศ.2558 และ พรก.ประมง (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ.2560) วิธีการ/ เคร่ืองมือ การหาปลาของชาวประมงพืน้บ้านสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย 
กลายเป็นจ าเลย ในสภาวการณ์ ประมงผิดกฎหมาย การประมงที่ ไม่ปรากฏรายงาน และการประมงที่ ไร้กฎเกณฑ์ Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)



-บ้านวังเวนิ อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร
-บ้านนาค า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร
-บ้านท่ากกแดง อ.เซกา จ.บงึกาฬ
-บ้านท่าแร่ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร
-บ้านดงสาร อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร
-บ้านนาดอกไม้ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร
-บ้านปากยาม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
-บ้านสามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
-บ้านปากอูน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

120 กม.ลุ่มน า้สงครามตอนล่าง
11 ต าบล 4 อ าเภอ 3 จังหวัด

เครือข่ายชุมชนประมงพืน้บ้านลุ่มน า้สงครามตอนล่าง



จากปัญหาในยคุปัจจุบนัน าไปสู่การยืน่ขอ้เรียกร้อง 6 ขอ้ของเครือข่ายฯ
ต่อ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร และ นครพนม ในฐานะประธานคณะกรรมการประมงจงัหวดั 

เร่ืองความเดือดร้อนและผลกระทบจากการบงัคบัใชพ้ระราชก าหนดการประมง (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2560 ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2560

1. ขอเสนอให้มีการทบทวน พรก.ประมงให้มีรายละเอียดแตกตา่งกนัในเร่ืองนิเวศน์ เร่ืองเคร่ืองมือจบัปลา วิธีการและฤดกูาลจบัปลา 

2. ยืนยนัวา่การหาปลา วิธีการและเคร่ืองมือหาปลาของชมุชนลุม่น า้สงครามเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ท่ีสอดคล้องกบัสภาพนิเวศน์มา
ยาวนานและเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของชมุชนท้องถ่ิน

3. ขอเสนอให้มีการศกึษาเคร่ืองมือ วิธีการ ช่วงเวลา และพืน้ท่ีการหาปลาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบันิเวศน์และวิถีชีวิตอย่างยัง่ยืนโดย
สถาบนัทางวิชาการ และสว่นร่วมจากชมุชนท้องถ่ินประมงพืน้บ้านลุม่น า้สงคราม

4. ในระหวา่งช่วงเวลาการศกึษาท่ียงัไม่มีข้อสรุปร่วมกนั ขอให้อนโุลมให้ชาวบ้าน/ชมุชน ท าประมงตามวิถีเดิมท่ีเคยท ามา

5. ขอเสนอให้รัฐช่วยสง่เสริมพฒันาอาชีพประมงน า้จืดให้มีความมัน่คงยัง่ยืน

6. ขอเสนอให้สง่เสริมและสนบัสนนุชมุชนท้องถ่ินให้มีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืน

การเจรจาระหว่างแกนน าเครือข่ายฯ กับ รองอธิบดีกรมประมงและคณะน าไปสู่ค าส่ังแต่งตัง้ “คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบ” แต่จนปัจจุบัน “ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด”



ปัญหานาการวจิัย 

1.ทรัพยากรลุ่มน า้สงคราม/ ลุ่มน า้โขงมีความส าคญัต่อการด ารงชีพของผู้คน/ ชมุชนลุ่มน า้ในภูมิภาคและการท าประมงพืน้บ้าน
เป็นอาชีพถือเป็นระบบเศรษฐกิจพืน้ฐานตัง้แตร่ะดบัชมุชนกระทัง่ระดบัภมูภิาค การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรลุ่มน า้จงึสง่ผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต/ เศรษฐกิจชมุชน/ ลุม่น า้ ท่ีผ่านมาชมุชน/ ท้องถ่ินยงัไมส่ามารถเรียนรู้ติดตามได้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงสง่ผลต่อการปรับตวั
ท่ีเท่าทนัสถานการณ์ 

2. การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรลุ่มน า้ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนมีมาจากหลายสาเหตุ / หลายระดบั ตัง้แต่ระดบั
สากล/ ระดับภูมิภาค/ ระดับชาติ และระดับท้องถ่ินทัง้ในรูปแบบนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ/ เอกชน และท่ีส าคัญรูปแบบ
วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มน า้ของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ทรัพยากรลุ่มน า้เสื่อมสภาพลดน้ อยลง บนสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดงักลา่ว ชมุชน/ ท้องถ่ินประมงลุม่น า้สงครามจะตัง้รับปรับตวัได้อย่างไร 

3. วิกฤติปัญหา IUU ท่ีท าให้รัฐบาลด าเนินการทัง้ออก พ.ร.ก. ประมง ปี 2558/ และ ปี 2560 บงัคบัใช้ทัว่ประเทศ ท าให้ชาวประมง
พืน้บ้านน า้จืดไม่สามารถท าการประมงตามวิถีท่ีเคยท ามาส่งผลต่ออาชีพ/ รายได้ของครัวเรือนชมุชนท่ีพึ่งพาทรัพยากรลุ่มน า้/ การ
ประมงเลีย้งชีพเร่ือยมา 

4. มาตรการทางกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา IUU เป็นเสมือนการควบคุม/ ท าลายอาชีพประมงพืน้บ้านและวิถีชุมชนประมง ไม่
สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาท่ียัง่ยืนที่ต้องหาแนวทางสร้างความมัน่คง/ การเข้าถึงทรัพยากรของชมุชนท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน 



เ พื่ อ ศึ ก ษ า
พั ฒน า ก า ร ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
เศรษฐกิจ สังคม
และการปรับตั ว
ของชุมชนประมง
ลุ่มน า้สงคราม

ศึกษาประเมินฐานทุน
ทรัพยากรนิเวศชุ่มน า้
( wetland 
ecosystem) ของ
ลุ่มน ้าสงคราม การ
เปล่ียนแปลงทางมูลค่า
และผลกระทบต่อวิ ถี
ชุมชน

สร้างต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรนิเวศชุ่มน า้ของ
ลุ่มน า้สงคราม ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่ยั่ งยืนและเป็นธรรม
ทัง้ในระดับครัวเรือนและ
ชุมชนชาวประมง

ค้นหาทางเ ลือกในการ
พัฒนายกร ะดั บอาชี พ
ราย ไ ด้ ขอ งค รั ว เ รื อน /
ชุมชนประมงพืน้บ้านลุ่ม
น า้สงครามตอนล่าง

ค้ นห าท า ง เ ลื อก ก า ร
พัฒนา เศ รษฐ กิ จ เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ( ก า ร
ท่องเที่ ยว -การส่ือสาร
สังคมแบบใหม่ฯลฯ) บน
ฐานทรัพยากร เศรษฐกิจ
และสังคมชุมชนลุ่มน า้
สงครามตอนล่าง

1.สร้างกระบวนการเรียนรู้/ เสริมพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่ม
น า้สงครามกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างเท่าทันทัง้ในระดับชุมชนพืน้ท่ีและระดับลุ่มน า้/ 
ภูมภิาค/ สากล 

2. ค้นหารูปแบบ/ วิธีการ/ มาตรการในการจัดการทุน/ 
ทรัพยากรลุ่มน า้ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาระบบ
สังคม/ เศรษฐกิจท่ี ย่ังยืน เป็นต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบเศรฐกิจฐานรากของชุมชน
ประมง 

3. ค้นหา/ พัฒนาแนวทางการยกระดับอาชีพ/ รายได้
ของชุมชนประมงลุ่มน า้สงครามทัง้ระดับครัวเรือน/ 
ชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน 

4. สร้างข้อเสนอและขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน/ ท้องถิ่นบนฐานทรัพยากรลุ่มน า้เข้าสู่แผนงาน
นโยบายท้องถิ่นและการจัดการลุ่มน า้ 

ชุมชนประมงลุ่มน า้สงคราม
ตอนล่างมีกระบวนการ/
วิธีการปรับตัวเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของ
ครัวเรือนและชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรประมง/ทรัพยากร
ลุ่มน า้สงครามตอนล่าง ให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไร 

เป้าหมาย

โจทย์
1. ผลผลิต (Output)
1.1 เชงิการวจิัย 
- ได้ชุดความรู้พัฒนาการการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมชุมชน
ประมงลุ่มน า้สงคราม 
-กระบวนการการประเมินมูลค่าการเปล่ียนแปลงทรัพยากรลุ่มน า้สงครามและ
ผลกระทบต่อชุมชน 
-ต้นแบบการจัดการทุนชุมชน/ ทรัพยากรลุ่มน า้เพื่อการพัฒนาอาชีพ/ รายได้
ชุมชนประมงลุ่มน า้สงคราม 
-มีแนวทางการพัฒนายกระดับอาชีพ/ รายได้ชุมชนประมงลุ่มน า้สงครามทัง้ใน
ระดับครัวเรือน/ ชุมชน 
-แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับฐานทรัพยากรชุมชน
ประมงลุ่มน า้สงครามตอนล่าง 

1.1 เชงิการพัฒนา 
-ชุมชน-ท้องถิ่นเกิดแผน/มาตรการ/ข้อตกลงและกลไกด าเนินการจัดการ
ทรัพยากรประมงพืน้บ้านระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น 
-ชาวประมงและชุมชนประมงมีการพัฒนาอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได้ครัวเรือน
และชุมชนท่ีสอดคล้องกับฐานทรัพยากร 
-เกิดทางเลือกอาชีพเชิงสร้างสรรค์บนฐานวิถีชีวิตของชุมชนประมงลุ่มน า้
สงครามตอนล่าง 

2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ชุมชนประมงพืน้บ้านลุ่มน า้สงครามมีรายได้เพิ่ม
ขึน้และมีอาชีพ/ระบบการด ารงชีพที่ม่ันคงทัง้ระดบั
ครัวเรือนและชุมชน 
- เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างชุมชนประมง
พืน้บ้านลุ่มน า้สงครามและท้องถิ่นมีแผนงาน/แนว
ทางการขบัเคลื่อนการจดัการทรัพยากรประมง/
ทรัพยากรลุ่มน า้ที่ยั่งยนืและเป็นธรรม 
- มีชุดความรู้บทเรียนจากประสบการณ์ แหล่ง
เรียนรู้และข้อเสนอต่อนโยบายในการจดัการ
ทรัพยากรชุมชนลุ่มน า้เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชนท้องถิ่น 
- เกิดเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ประมงที่
สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ประมงของตนเองที่ท า
หน้าที่เชื่อมโยงและต่อรองกับระบบตลาดใน
ท้องถิ่นได้ 
- เกิดเครือข่ายชาวประมงพืน้บ้านที่สามารถผลักดนั
และขบัเคล่ือนข้อเสนอสู่มาตรการการจดัการ
ทรัพยากรประมง/ทรัพยากรลุ่มน า้ในระดบัจงัหวัด 
และระดบัอนุภมิูภาคลุ่มน า้โขง 

3. ผลกระทบ (Impact) 
- อปท./ ชุมชน ขยายผลกระบวนการพฒันาจดัการ
ทรัพยากรลุ่มน า้แบบมีส่วนร่วมตัง้แต่กระบวน
เรียนรู้/ วางแผน/ และการส่งเสริม 
- เกิดข้อเสนอและความร่วมมือกันในรูปภาคีความ
ร่วมมือในการขบัเคลื่อนการจดัการทรัพยากร
ประมง/ทรัพยากรพืน้ที่ชุ่มน า้ในขอบเขตลุ่มน า้
สงครามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นแหล่งเรียนรู้/ อ้างอิงในทางวิชาการและการ
เรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในภาคอีสาน 
- มีตวัอย่างรูปธรรมในพืน้ที่ที่ช่วยลดทอนความ
เหล่ือมล า้และช่วยสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง/ทรัพยากร
พืน้ที่ชุมน า้ขอบเขตลุ่มน า้สงคราม 
- มีข้อเสนอที่มีเหตุและผลประกอบด้วยข้อมูล-
หลักฐานเชิงประจกัษ์ที่น าเสนอต่อมาตรการ/
นโยบายการจดัการทรัพยากรประมงน า้จดืทัง้ใน
ระดบัจงัหวัดและระดบัชาต ิ

โจทย์/วัตถุประสงค์/เป้าหมายการวิจัย



อ. เซกา
อ. ค าตากล้า

แม
น่ า้
สง
คร
ามอ.อากาศอ านวย

อ.ศรีสงคราม

ปากน า้สงคราม-แม่น า้โขง

ขอบเขตพืน้ที่เป้าหมาย

โซนท่ี 1 เขต อ.เซกา(ต.ท่ากกแดง) และเขต อ.ค้าตากล้า จ านวน 6 ชมุชน 

โซนท่ี 2 เขต ต.โพนงาม อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร จ านวน 2 ชมุชน 

โซนท่ี 3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
จ านวน 2 ชมุชน 

โซนท่ี 4 ต.ศรีสงคราม, ต.ท่าบ่อสงคราม และ ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
จ านวน 6 ชมุชน 



มลูนิธิเพ่ือการบริการจดัการน า้
แบบบรูณาการ(ประเทศไทย)

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะ
มนษุยศาสตร์

และ
สงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยายลยั

ราชภฏั
สกลนคร

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันา
ท้องถ่ินอีสาน

เครือข่าย
ประมงพืน้บ้าน
ลุม่น า้สงคราม
ตอนลา่ง 3 
จงัหวดั

กลไกร่วมด าเนินโครงการฯ



บทบาทองคค์วามรู้ทางวิชาการกบัการศึกษาในโครงการฯ
• เป็นนักวจิัยนักวชิาการ ในโครงการฯ ร่วมกับ นักวจิัยชุมชน

• หนุนเสริมความรู้แก่ชุมชนในแง่ แนวคดิ/ทฤษฎีเก่ียวข้องกับทรัพยากรพืน้ที่ ชุ่มน า้(นิเวศ ทรัพยากร มูลค่า/คุณค่าทรัพยากร)

• ชุดวธีิการ-เคร่ืองมือศึกษา วเิคราะห์และประเมินระบบทรัพยากรพืน้ที่ชุ่มน า้ที่ ผสมผสานกันระหว่างองค์ความรู้ทางวชิาการ กับ องค์ความรู้ท้องถิ่น

• สร้างการเรียนรู้ และข้อเสนอการจัดการทรัพยากรพืน้ที่ ชุ่มน า้ร่วมกับชุมชน แผนพัฒนาทรัพยากรพืน้ที่ ชุ่มน า้ระดับท้องถิ่น ลุ่มน า้ ผลักดันให้เกิดยอมรับ
ข้อเสนอระดับนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมในลุ่มน า้ และการประมงน า้จืด

• จัดการ-ยกระดับความรู้พัฒนาสู่การเรียนการสอนในมหาวทิยาลัย



ศึกษาพัฒนาการเปล่ียนแปลงทรัพยากรและระบบนิเวศลุ่มน า้สงครามโดยผสมผสานระหว่าง
องค์ความรู้ชุมชน กับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)



• ระบบนิเวศจะท าหน้าที่หลัก 4 
ประการ

• -การถ่ายทอดพลังงาน

• -การหมุนเวียนน า้

• -การหมุนเวียนธาตุอาหาร

• -การแลกเปล่ียนก๊าช

• การรวมตัวกันขององค์ประกอบทาง
กายภาพและชีวภาพท าให้เกิดเป็น
โครงสร้างที่แต่ละองค์ประกอบจะมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

• เป็นส่วนที่ท าให้เกิดดุลยภาพของระบบ
นิเวศ ศึกษาถึงองค์ประกอบหรือความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ชนิด 
ปริมาณ การรวมเป็นกลุ่มถิ่นที่อยู่ของ
ส่ิงมีชีวิต ไปจนถึงปฏิสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบด้านกายภาพ

• ได้แก่ ดิน น า้ ลม ไฟ ที่เป็นตัวควบคุม
กลไก โดยมีลักษณะทาง

• - ลมฟ้าอากาศ

• -สัณฐานของลุ่มน า้

• -อุทกวิทยาของลุ่มน า้

องค์ประกอบ
ด้านกายภาพ

องค์ประกอบ
ด้านชีวภาพ

หน้าที่ของ
ระบบนิเวศ

โครงสร้าง
ของระบบ
นิเวศ

Ecosystem services
(บริการทางนิเวศ)

จ าแนกบริการของระบบนิเวศ 
ออกเป็น 4 ประเภท 

1.บริการ หรือ ประโยชน์โดยตรง
(provisioning services) 
ได้แก่อาหาร เนือ้ไม้ น า้ เชือ้เพลิง 
2.บริการ หรือ ประโยชน์ท่ีได้จากการท าหน้าท่ี
ของ ระบบนิเวศ (regulating services)
เชน่ อากาศ บรรยากาศ คณุภาพน า้ น า้ท่วม ซึง่
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบ ของระบบ
นิเวศ
3.บริการ หรือ ประโยชน์ทางวฒันธรรม 
(cultural services) 
เชน่ การพกัผอ่นหยอ่นใจ สนุทรียภาพ 
ทอ่งเท่ียว คณุคา่ทางจิตใจ-จิตวิญญาณ
4.บริการ หรือ ประโยชน์ท่ีเป็นตวัสนบัสนนุ
ก่อให้เกิด บริการทัง้สามสว่นข้างต้น 
(supporting services) 
เชน่ แหลง่อาศยั การหมนุเวียนธาตอุาหาร 
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ

ศึกษาประเมินฐานทนุทรัพยากรนิเวศชุ่มน า้(Wetland ecosystem)



คนหาปลา คนแปรรูป พ่อค้าสง่ พ่อค้าปลีก

ผู้จดัหา ผู้บริโภค

การบริหาร
จดัการ

การ
ออกแบบ

การผลิต

ข้อมลู/ความรู้ , ผลิตภณัฑ์ , การไหลของเงิน , ทนุด าเนินการตลอดทัว่ทัง้ระบบ

ศึกษาห่วงโซ่อุปทาน(supply chain)ทรัพยากรประมงลุ่มน า้สงครามตอนล่าง



กจิกรรมสนับสนุน

ระบบกลุ่ม(กลุ่มคนหาปลา กลุ่มแปรรูป กลุ่มพอ่ค้า/แม่ค้า)
(โครงสร้าง แผนกิจกรรม บญัชี การเงิน)

ก าไร

เกณฑ์การเป็นสมาชิก/การเสริมศกัยภาพกลุ่ม/การพฒันากลุ่ม

การพฒันาเทคโนโลยี
(ภมูิปัญญาดัง้เดิม/เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม)

การจดัหาทรัพยากรเพื่อด าเนินการ

การขนส่งขาเข้า การปฏิบตัิการ การขนส่ง การตลาดและ
การขาย

การบริการ

-แหล่งหาปลา/สตัว์น า้
-การเก็บรักษา

-กระบวนการผลิต/การ
แปรรูปปลา/สตัว์น า้

ระบบการกระจาย
สินค้าจากสตัว์น า้

-แหล่งขาย
-รูปแบบ/วิธีการขาย
-ราคา

-คณุภาพผลิตภณัฑ์
-มาตรฐานผลิตภณัฑ์

กจิกรรมพืน้ฐาน

การศึกษาห่วงโซ่มูลค่า(Value chain)ทรัพยากรสัตว์น า้จากลุ่มน า้สงครามตอนล่าง



ขอบคุณครับ


