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สรุปย่อโครงการ 
ช่ือโครงการ เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพ่ือการจัดการทรัพยากรน า้ และฟ้ืนฟูระบบนิเวศพืน้ท่ีชุ่มน า้แม่น า้สงครามตอนล่าง  
 

ภูมิหลัง  
 แมน่ า้โขง นบัวา่เป็นแมน่ า้ท่ีส าคญัในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ี
แมน่ า้โขงไหลผา่น เชน่ สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
ไทย ประเทศกมัพชูา และ ประเทศเวียดนาม และทรัพยากรธรรมชาตจิากแมน่ า้โขง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ทรัพยากรสตัว์น า้ได้หลอ่เลีย้งชีวิต และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูริ่มฝ่ังแมน่ า้โขง ใน ๕ ประเทศ 
ดงักลา่วแล้ว กว่า ๖๐ ล้านคน ขณะเดียวกนัปัจจบุนัแมน่ า้โขงก าลงัได้รับการพฒันาในเชิงเศรษฐกิจ ตามท่ี
ทราบแล้วนัน้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อาหารโปรตีนจากสตัว์น า้ หรือปลา ท่ีหลอ่เล่ียงชีวิตผู้คนมาอยา่งช้านาน  

แมน่ า้สงคราม  ต้นน า้เกิดจากเทือกเขาภูผาหลกั ภูเพลิน และภูผาเหล็ก ในเขตอ าเภอส่องดาว จงัหวดั
สกลนคร มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ครอบคลุมพืน้ท่ีประมาณ ๑๒,๗๐๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาว โดยประมาณ ๔๒๐ 
กิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ท่ีติดต่อกันถึง ๓๓ อ าเภอ ของจงัหวดัอุดรธานี  หนองคาย  บึงกาฬ  สกลนคร  และ
นครพนม  และไหลลงสู่แม่น า้โขงท่ีต าบลไชยบรีุ อ าเภอท่าอุเทน  จงัหวดันครพนม แม่น า้สงคราม นบัว่าเป็น
แม่น า้ สาขา ท่ีส าคัญของแม่น า้ โ ขง  มี พื น้ ท่ี รับน า้ ใหญ่ เ ป็นอันดับ  ๒  รองจากลุ่ มน า้ มูล ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 

คุณค่า ความส าคัญ และการใช้ประโยชน์  
แม่น า้สงคราม มีคณุค่า ความส าคญัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนบัสนุน ปัจจยัท่ีส าคญัใน

การด ารงชีพของคน และสรรพสตัว์ สิ่งมีชีวิต ทัง้พืช และสตัว์ พอสรุปได้ ดงันี ้ 
๑. เป็นแหลง่น า้ผิวดนิให้แก่แหลง่น า้โดยรอบ และแม่น า้โขง รวมทัง้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืช 

สตัว์ ท่ีส าคญั ส าหรับการด ารงชีวิตของมนษุย์ และเป็นแหลง่รายได้ท่ีส าคญั    
๒. เป็นแหลง่น า้ใต้ดนิ ท่ีส าคญั เป็นพืน้ท่ีรองรับน า้ทว่ม ชะลอ ความรุนแรงการไหลบา่ของน า้ ช่วยดกั

จบัสารเคมี สารพิษ ตะกอนดิน และช่วยเพิ่มปริมาณน า้ให้ แก่มนุษย์ และสิ่งมีชีวิต เพ่ือคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ 

๓.  เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งผสมพันธุ์  และท ารัง วางไข่ของสัตว์น า้ท่ีส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหลายชนิดจากแม่น า้โขง อพยพมาผสมพันธุ์  และวางไข่ พร้อมทัง้เป็น
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แหล่งอนุบาลลูกปลา ก่อนท่ีจะออกไปเจริญเติบโตในแม่น า้โขง เป็นอาหาร และรายได้ท่ีส าคญั 
ให้แก่ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นลุม่น า้โขง ตอ่ไป  

ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลา จากการส ารวจของนกัวิชาการประมง สถาบนัวิจยัและพฒันา
ทรัพยากรประมงน า้จืด กรมประมง ในระยะเวลา ๓ ปี ( ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ )  พบปลา ทัง้หมด  ๑๙๒ ชนิด  
จาก ๓๙ วงศ์ และเป็นปลาท่ีมีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ ๘๐ ชนิด  เช่น ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน ปลาหมู ปลากด 
ปลาเนือ้อ่อน  ปลาสวาย  เป็นต้น พบปลา อย่างน้อย ๒๐ ชนิด ท่ีถกูคกุคาม และพบอย่างน้อย ๕๘ ชนิด เป็น
ปลาท่ีอพยพระหวา่งแมน่ า้โขง และแมน่ า้สงคราม และบางปียงัพบปลาอย่างน้อย ๗ ชนิดท่ีอยู่ในบญัชีแดงของ 
IUCN ท่ีใกล้สญูพนัธุ์ ยกตวัอยา่ง เชน่ ปลาบกึ  
 ธนาคาร HSBC ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภายใต้ Water Programme เห็นถึงความส าคญัของ
แมน่ า้สงครามตอนล่าง จงึให้การสนบัสนนุงบประมาณแก่องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล เพ่ือด าเนิน
กิจกรรม โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ ความเข้มแข็ง และการมีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือการจดัการทรัพยากรน า้ 
และฟืน้ฟรูะบบนิเวศพืน้ท่ีชุม่น า้แมน่ า้สงครามตอนลา่ง  
 

วัตถุประสงค์ เพื่อ 
๑. เพ่ือประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในลุม่น า้ รวมทัง้คณุภาพน า้ และ

ปริมาณน า้ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนการสร้างแบบจ าลองอทุกวิทยา   
๒. เพ่ือปกป้อง ฟืน้ฟ ูดแูลรักษาระบบนิเวศน า้จืดในพืน้ท่ีลุม่น า้  
๓. เพ่ือสนบัสนนุให้มีการด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการน า้ และสง่ผลดีตอ่การปรับปรุงคณุภาพ

ชีวิตของชมุชน  
๔. เพ่ือเผยแพร่บทเรียน และประสบการณ์ การบริหารจดัการน า้จากพืน้ท่ีน าร่องสูร่ะดบันโยบาย  

   
กิจกรรมหลัก 

๑.๑ ส ารวจปรับปรุงข้อมลูลุ่มน า้สงครามตอนล่างท่ีจดัท าไว้โดย IUCN เม่ือปี ๒๐๐๕ ( เก่ียวกบัเร่ือง 
การไหลของน า้ คณุภาพ ปริมาณ เป็นต้น ) 

๑.๒ จดัให้มีการประเมินความเปราะบาง และประเมินการปรับตวั รวมทัง้การเตมิเตม็คณุคา่ ในพืน้ท่ี
โครงการท่ีจะมีการพฒันาเป็นพิเศษ ตัง้อยบูนพืน้ฐานของยทุธศาสตร์การปรับตวัของระบบนิเวศ ในพืน้ท่ีลุม่น า้
ท่ีมีโครงสร้างแตกตา่งกนั ๓ บริบท หลกั คือ แมน่ า้สาขา, แมน่ า้หลกั และ พืน้ท่ีชุม่น า้  ในแมน่ า้สงคราม
ตอนล่าง 

๑.๓ จดัให้มีการคาดคะเน การท านาย การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และสร้างแบบจ าลองอทุก
วิทยาในลุม่น า้สงครามตอนลา่ง 
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๑.๔ สนบัสนนุให้มีการเร่ิมต้นระบบการติดตามคณุภาพ และความต้องการน า้ และรวบรวมข้อมลูจาก 
๑๒ หมูบ้่าน  เช่ือมโยงกบัองค์กรการจดัการน า้ระดบัจงัหวดัเพ่ือความยัง่ยืนในการจดัตัง้ระบบการตดิตามน า้ใน
ระยะยาว เชน่ การเฝ้าระวงัพืน้ท่ีชุม่น า้ กิจกรรมของโรงเรียน และ ผู้น าชมุชน ประกอบกบัการจดัท าฐานข้อมลู
น า้ในพืน้ท่ีโครงการ เพ่ือการตรวจ เฝ้าระวงัน า้จืดโดยอาสาสมคัรจากพนกังาน HSBC  

๒.๑ จดัให้มีการทดลอง ทดสอบ น าร่อง หาวิธีการปฏิบตัิท่ีดีส าหรับ การฟืน้ฟ ูระบบอทุกวิทยา โดย
การคดัเลือกบงึน า้จืด และจดัให้มีการจดัการทรัพยากรน า้แบบผสมผสานเพ่ือการศกึษา น าร่องหาวิธีการ
ปฏิบตัท่ีิดี ตอ่ไป   

๒.๒ จดัตัง้การจดัการป่าชมุชน รวมทัง้มีการปลกูป่าชว่งเริมต้น ใน ๑๒ หมูบ้่าน และครอบคลมุ
หมูบ้่านเป้าหมายในชว่ง ๒.๔ ปี  

๒.๓ จดัตัง้คณะกรรมการจดัการพืน้ท่ีชุม่น า้จงัหวดั  อ าเภอ คณะท างานประมงในชมุชน ตลอดจน
สร้างความร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมทัง้มีการจดัแบง่เขต สร้างความชดัเจนเขตอนรัุกษ์ เขต
การเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิพืชน า้ และมีการเก็บ ใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน อยา่งน้อยใน ๑๐ 
พืน้ท่ีน าร่อง   

๒.๔ สนบัสนนุให้มีการเสนอพืน้ท่ีแมน่ า้สงครามตอนลา่งขึน้ทะเบียนเป็นพืน้ท่ีชุม่น า้ท่ีมีความส าคญั
ระดบันานาชาต ิหรือพืน้ท่ี Ramsar site  

๒.๕ จดัให้มีการประชมุ อบรม ศกึษาดงูาน แก่กลุม่เป้าหมาย ผู้ มีสว่นได้เสีย เรียนรู้เก่ียวกบัยทุธวิธีการ
ปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และมีการจดัท าแผนพฒันา ยทุธศาสตร์การปรับตวัให้เข้า
กบัสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการจดัการแบบผสมผสาน ตอ่ไป  

๓.๑ สนบัสนนุให้มีการท าการเกษตรอย่างยัง่ยืน  (การท านา, การเกษตรอินทรีย์) ( อย่างน้อย ๒ 
หมูบ้่าน ในปีท่ี ๑ , ๓ หมูบ้่าน ในปีท่ี ๒ และ อีก ๒ หมูบ้่าน ในปีท่ี ๓ )  ในพืน้ท่ีแตกตา่งกนั ๓ ลกัษณะ   

๓.๒ จดัตัง้ ระบบ การควบคมุ ป้องกนัชนิดพนัธ์ท่ีรุกราน โดยการประชมุ หรือท าแปลงสาธิต (๓ 
หมูบ้่าน ในปีท่ี ๑ , ๕ หมูบ้่านในปีท่ี ๒ และ อีก ๔ หมูบ้่านในปีท่ี ๓) ในพืน้ท่ีแตกตา่งกนั ๓ ลกัษณะ 
  ๓.๓ รวบรวม และแลกเปล่ียนความรู้ยทุธศาสตร์การฟืน้ฟ ูในระดบัท้องถ่ินผ่านกระบวนการวิจยัไท
บ้านโดยการประชมุเชิงปฏิบตักิาร ในระดบั หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั และระดบัชาต ิโดยใช้กระบวนการมี
สว่นร่วม   

๓.๔ จดังานรณรงค์เฉลิมฉลองวนัพืน้ท่ีชุม่น า้โลก และวนัสิ่งแวดล้อมโลก โดยการมีสว่นร่วมของ 
จงัหวดั อ าเภอ อาสมคัรพนกังานจาก HSBC ร่วมกบัชมุชนและผู้ มีสว่นได้เสีย   

๔.๑ จดัให้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน และกิจกรรมโครงการ 
  ๔.๒ จดัให้มีการน าคณะส่ือสารมวลชมเย่ียมชมพืน้ท่ีการด าเนินงานโครงการ  
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๔.๓ จดัรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในพืน้ท่ีแม่น า้สงครามตอนล่างโดยการล่องเรือKayak  
๔.๔ จดัให้มีการเผยแพร่ บทเรียน ประสบการณ์จากชมุชนในท้องถ่ิน ผู้น าบริษัทในท้องถ่ิน สว่น

ราชการในระดบัอ าเภอ และจงัหวดั  
๔.๕ ในปีท่ี ๓ ท าการประเมินกิจกรรมการฟืน้ฟลูุม่น า้ วา่กิจกรรมใดท่ีควรจะเพิ่มเตมิเข้าไปท่ีจะชว่ยท า

ให้เป็นการยืดหยุน่ หรือการลดลงของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ของชมุชน และระบบนิเวศ และมีการ
แลกเปล่ียนข้อมลูส าหรับการตดัสินใจระดบัชมุชน อ าเภอ และระดบัจงัหวดั  

๔.๖ จดัการประชมุเชิงปฏิบตักิาร ในระดบัชาต ิกบัผู้ ท่ีก าหนดนโยบาย และแลกเปล่ียนบทเรียนจาก
โครงการน าเสนอข้อมลูข่าวสารวา่วิธีการใดเหมาะสมท่ีจะชว่ยในการปรับตวับนพืน้ฐานของระบบนิเวศ 
เพ่ือท่ีจะชว่ยให้เกิดความยืดหยุน่ ผ่อนเบา ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศทัง้ในประเทศไทย 
และ ภมูิภาค  
 

งบประมาณ  
ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ จากธนาคาร HSBC ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภายใต้ Water 

Programme  รวมงบประมาณ ๒๕๕,๘๔๗ USD. 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน   
รวมเวลา ๒ ปี ๔ เดือน ( เร่ิมตัง้แต ่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ) 

 

พืน้ท่ี และหมู่บ้านเป้าหมาย    
ด าเนินงานในพืน้ท่ีแมน่ า้สงครามตอนลา่ง ในพืน้ท่ีเขตการปกครองอ าเภอศรีสงคราม หมูบ้่าน

เป้าหมายจ านวน ๑๔ หมูบ้่าน และในพืน้ท่ีเขตการปกครองอ าเภอท่าอเุทน หมูบ้่านเป้าหมาย จ านวน ๖ 
หมูบ้่าน รวมหมูบ้่านเป้าหมายทัง้สิน้  ๒๐ หมูบ้่าน  

 

รายช่ือหมู่บ้านเป้าหมาย  
 อ าเภอศรีสงคราม  

๑. บ้านสามผง หมู ่๓  ต าบลสามผง  
๒. บ้านศรีเวินชยั หมู ่๖ ต าบลสามผง 
๓. บ้านดอนแดง  หมู ่๓  ต าบลทา่บอ่สงคราม 
๔. บ้านทา่บอ่สงคราม หมู ่๔  ต าบลทา่บอ่สงคราม 
๕. บ้านยางงอย  หมู ่๓  ต าบลศรีสงคราม 
๖. บ้านหาดแพง  หมู่ ๑  ต าบลหาดแพง 
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๗. บ้านค าไฮ  หมู ่๒  ต าบลหาดแพง 
๘. บ้านเสียวสงคราม  หมู ่๓  ต าบลหาดแพง 
๙. บ้านอ้วน  หมู ่๔  ต าบลหาดแพง 
๑๐. บ้านดอนมงคล  หมู ่ ๕ ต าบลบ้านขา่ 
๑๑. บ้านดงหนองบวั  หมู่ ๖ ต าบลบ้านขา่ 
๑๒.บ้านนาหนองยาว หมู่ ๗  ต าบลบ้านขา่ 
๑๓.บ้านทา่โขง่  หมู่ ๘ ต าบลบ้านขา่ 
๑๔.บ้านขา่ ต าบลบ้านขา่ 
อ าเภอทา่อเุทน 
๑๕.บ้านตาลปากน า้  หมู ่๒  ต าบลไชยบรีุ 
๑๖.บ้านตาลปากน า้ หมู ่๑๑  ต าบลไชยบรีุ 
๑๗.บ้านไชยบรีุ  หมู ่๑  ต าบลไชยบรีุ  
๑๘.บ้านไชยบรีุ หมู ่๗  ต าบลไชยบรีุ 
๑๙.บ้านหาดกวน  หมู ่    ต าบลไชยบรีุ 
๒๐.บ้านดอนดู ่ หมู ่๑๐  ต าบลไชยบรีุ 

 

กลไกการอ านวยการโครงการ  
 ในระดบัจงัหวดั มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการพืน้ท่ีชุ่มน า้แมน่ า้สงคราม จงัหวดันครพนม และ
คณะท างานระดบัพืน้ท่ีอ าเภอ เพ่ือเป็นคณะท างาน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล ส านกังานประเทศไทย  
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แผนท่ีแสดงลุม่น า้สงคราม 

 

 
 

  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเป้าหมาย และหมูบ้่านเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมโครงการในลุม่น า้สงครามตอนลา่ง 

-------------------------------------------------- 


