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โครงการร่วมจัดการทรัพยากรประมงระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว : 

เพื่อเพิ่มปริมาณปลาและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในแม่น า้โขงตอนกลาง 
 

แมน่ ำ้โขงเป็นแหลง่ท ำกำรประมงของ 4 ประเทศ ในแตล่ะปีจบัปลำได้ประมำณ 2.6 ล้ำนตนั คดิ

เป็นสตัว์มำกกวำ่ร้อยละ 75 และคดิเป็นแหลง่โปรตีนถึงร้อยละ 35 ประชำชนท่ีอำศยัอยูต่ำมแมน่ ำ้โขงต้อง

พึง่พำอำศยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจนยำกท่ีแยกจำกกนัได้ นบัวำ่เป็นอนัดบัท่ีสองรองจำกแมน่ ำ้อเม

ซอนเทำ่นัน้ ท่ีมีควำมหลำกหลำยของชนิดพนัธุ์ปลำและเป็นแหลง่ท่ีอยูข่องสตัว์น ำ้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกนัน่

ก็คือ ปลำบกึและปลำกระเบนแมน่ ำ้โขง 

อยำ่งไรก็ตำมแมน่ ำ้โขงก ำลงัได้รับผลกระทบอยำ่งหนกัจำกกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจในภมูิภำค 

รวมถงึโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรดดูทรำย สง่ผลกระทบตอ่แหลง่วำงไขข่องปลำหลำยชนิด และท่ียิ่งไปกวำ่

นัน้ก็คือระบบนิเวศแหลง่น ำ้ลกึก ำลงัเปล่ียนแปลง 

ควำมคดิของเรำมุง่ไปท่ีตอนกลำงของแมน่ ำ้โขง ท่ีไหลผำ่นประเทศไทยและสปป.ลำว เพ่ือปรับปรุง

และเพิ่มปริมำณสตัว์น ำ้ ผำ่นกระบวนกำรจดักำรประมงแบบมีสว่นร่วม,กำรวิจยัทำงวิทยำศำสตร์ของชนิด

พนัธ์ท่ีส ำคญัและสนบัสนนุควำมเป็นอยูข่องชมุชนท้องถ่ิน 

ภัยคุกคาม : 

แมน่ ำ้โขงในปัจจบุนัได้รับผลกระทบจำกกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจในระดบัภมูิภำค เช่น กำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงขัน้พืน้ฐำน และ กำรดดูทรำย ในแมน่ ำ้โขง สง่ผลกระทบตอ่แหลง่ท ำรัง วำงไขข่องปลำ และ
ปริมำณ ชนิดพนัธุ์ปลำธรรมชำต ิตลอดจนสง่ผลกระทบตอ่กำรอพยพของปลำบกึจำกTonle Sap ไป
ภำคเหนือของ สปป.ลำว เพ่ือขยำยพนัธุ์    

 

เป้าหมายโครงการ:  

  เพ่ือปรับปรุง และอนรัุกษ์ทรัพยำกรสตัว์น ำ้ท่ีมีอยู่เดมิในแมน่ ำ้โขงตอนกลำง และพฒันำคณุภำพ

ชีวิตชมุชน ควบคูไ่ปกบักำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ ชมุชน และสว่นรำชกำร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบั

ภำพรวมของระบบควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพน ำ้จืด และมีกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมหลกั

วิทยำศำสตร์ระบบนิเวศน ำ้จืด อยำ่งเหมำะสมสอดคล้องกบัวิถีชีวิตชมุชน 
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วัตถุประสงค์โครงการ : 

1.เพ่ือปรับปรุงกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติน ำ้จืดระหว่ำงประเทศ โดย กำรก ำหนดเขตอนรัุกษ์ 
สตัว์น ำ้ คณะกรรมกำรกำรจดักำรประมง กำรลำดตระเวนของชมุชน และกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำร
เพ่ือให้ชมุชนได้รับรู้ประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรอนรัุกษ์ปลำ และกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรประมง 

2.เพ่ือลดกำรพึง่พำทรัพยำกรธรรมชำตจิำกแหลง่น ำ้จืดด้วยกำรสนบัสนนุควำมเป็นอยูแ่ละสง่เสริม 
ทำงเลือกเพ่ือเพิ่มรำยได้ 

3.เพ่ือเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในแมน่ ำ้โขงตอนกลำง  
ประกอบด้วยแหลง่วงัปลำท้องถ่ิน พืน้ท่ีหรือแหลง่วำงไข ่ของปลำบกึ และชนิดพนัธุ์อ่ืนท่ีถกูคกุคำม  
 

พืน้ท่ีด าเนินงาน และหมู่บ้านเป้าหมาย :    
30 หมูบ้่ำน (ฝ่ังประเทศไทย 15 หมูบ้่ำน และ สปป.ลำว 15 หมูบ้่ำน) 
 

Site / 
พืน้ท่ี 

Thailand ประเทศไทย <Neigh
bours> 

Laos สปป.ลาว 
Province จงัหวดั District อ ำเภอ District อ ำเภอ Province จงัหวดั 

1 

Loei เลย 
ChiangKhong 
เชียงคาน <> 

Xanakham 
 สานะคาม 

Vientiane 
เวียงจนัทน์ 

Pak Chom ปากชม 

Nong Khai 
หนองคาย 

Sangkhom สงัคม <> 
Sangthong 
 แสงทอง 

Vientiane Capital 
นครหลวง
เวียงจนัทน์ 

Srichiangmai 
ศรีเชียงใหม่ 

<> 
Sikhothabong  
สีโคตตะบอง 

Thabo ท่าบ่อ <> 
Hatxayfong 
หาดทรายฟอง 

2 
Bueng Kan  
บึงกาฬ 

Bung Khla 
บุ่งคล้า 

<> Paksanปากซัน 
Bolikhamxay     
บอลิค าไซ 

Bueng Khong 
Longบึงโขงหลง 

<> 
Pakkading 
ปากกระดิง่ 

Bolikhamxay     
บอลิค าไซ 

3 
Nakhon Phanom 
นครพนม 

Tha U Than 
ท่าอุเทน 

<> Hinboun หนิบูน Khammouan      
ค าม่วน 

Meuang เมือง <> Thakhek ท่าแขก 
4 Don Tan <> Xayphouthong Savannakhet 
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Mukdahan
มกุดาหาร 

ดอนตาล เซโพธ์ิทอง สหวนันะเขต 

Meuang เมือง <> 
Chanthabouri 
จนัทะบรีุ 

5 
Ubon 
Ratchathani
อบุลราชธานี 

Pho Si โพธ์ิศรี <> 
Lakhonpheng 
ละคอนเพ็ง 

Salavanสาละวนั 

Khong Chiam 
โขงเจียม 

<> 

Kongxedon 
โขงสีดอน 
Xanasomboun 
สะนะสมบูน 

Champassakจ าปา
สกั 

  แนน่อนวำ่โครงกำรไมส่ำมำรถท ำพร้อมกนัได้ทกุพืน้ท่ี จำกกำรสงัเครำะห์ผลประโยชน์ผลกระทบ
จำกโครงกำรในอดีตและปัจจบุนั (ดเูพิ่มเตมิในข้อ 5.2) พืน้ท่ี 2 และ 3 นำ่จะเหมำะท่ีสดุของ WWF (ทัง้ไทย
และสปป.ลำว)และสำมำรถตดัสินใจร่วมกนัได้ทัง้สองประเทศ พืน้ท่ี 4 เป็นล ำดบัท่ีสอง แม้วำ่ผลประโยชน์
จะได้จำกโครงกำรก่อนหน้ำนีแ้ละในปัจจบุนั พืน้ท่ี 1 และ 5 ควรจะเป็นพืน้ท่ีใหมข่อง WWF ประเทศไทย
และ  WWF สปป.ลำว และเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูอ่นัดบัหลงัๆ รำยช่ือหมูบ้่ำนเปำ้หมำยจะได้ครบในช่วงเตรียม
ควำมพร้อมโครงกำร และเวลำท่ีจะลงนำมข้อตกลงร่วมกนัระหวำ่รัฐบำลไทยและสปป.ลำว  ท ำกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมทัง้จำกโครงกำรในอดีตและปัจจบุนัตลอดจนแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ
ระดบัชำตอีิกด้วย 

 
แผนที่แสดงพืน้ที่เป้าหมายด าเนินงานโครงการ ในพืน้ที่ที่ 2 และที่ 3 
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ระยะเวลาด าเนินงาน :    เดือน กรกฎำคม 2559- มิถนุำยน  2562 ( รวม 3 ปี ) 
 

หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน : 
     สนบัสนนุงบประมำณโดย องค์กร WWF Switzerland และรับผิดชอบด ำเนินงำน โดย องค์กร WWF 
Laos และ WWF Thailand  
 

 
 

กิจกรรมหลัก :  

• กำรจ ำแนกถ่ินท่ีอยูท่ี่ส ำคญั(เชน่ แหลง่หำกินและแหลง่วำงไข่,แหลง่น ำ้ลกึ,เส้นทำงอพยพ)และ 
สถำนท่ีเหมำะส ำหรับก ำหนดเป็นวงัสงวนพนัธุ์สตัว์น ำ้ (FCZs) 

• กำรท ำแนวเขตท่ีชดัเจนของเขตวงัสงวนพนัธุ์สตัว์น ำ้และให้กำรสนบัสนนุอยำ่งเป็นทำงกำร,รวมทัง้ 
ของตกลงร่วมกนัระหว่ำงประเทศไทย และสปป.ลำว 

• มีหนว่ยลำดตระเวนชมุชนเพ่ือดแูลเขตวงัสงวนพนัธุ์สตัว์น ำ้ 
• มีกำรติดปำ้ยและหรือใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมเพ่ือแยกแยะชนิดพนัธุ์และสำมำรถระบรูุปแบบกำร 

อพยพ 

• ตดิตำมกำรจบัปลำและกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสนบัสนนุข้อมลูให้กบั WWF ใช้ตอ่ต้ำนกำร 
สร้ำงเข่ือนและเป็นหลกัฐำนคณุคำ่ของกำรท ำเขตวงัสงวนพนัธุ์สตัว์น ำ้ 
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• วิจยัแหลง่วำงไขข่องปลำบกึผำ่นกระบวนกำรตรวจ DNA และกำรส ำรวจ แพลงตอน 
• สนบัสนนุชมุชนชำวประมงเพ่ือปรับปรุงกำรแปรรูปผลผลิตจำกปลำในประเทศไทย 
• สนบัสนนุสมำชิกของชมุชนให้มีรำยได้เสริมและพฒันำควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้(เชน่ ปลกูพืชผกัฤดแูล้ง 

ริมฝ่ัง ธนำคำรปุ๋ ย ธุรกิจชมุชน ร้ำนค้ำสินค้ำท ำมือ) 

• มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ข้อมลูทำงวิชำกำรให้กบัชมุชนผ่ำนเวทีเสริมสร้ำงจิตส ำนกึ กำรประชมุเชิง 
ปฏิบตัิกำรด้ำนเทคนิคและพิมพ์บทควำมเผยแพร่ 

กิจกรรมย่อยภำยใต้วตัถปุระสงค์ท่ี 1 
1.1 ส ำรวจข้อมลูพืน้ฐำน ด้ำนควำมรู้ ทศันคต ิและทกัษะท่ีเก่ียวกบักำรประมงและกำร 

อนรัุกษ์ 
1.2  จดัตัง้เขตอนรัุกษ์พนัธุ์ปลำ 30 แหง่ (ในไทย 15 แหง่ ในสปป.ลำว 15 แหง่) 
1.3  จดัตัง้หน่วยลำดตระเวน 20 หนว่ย (10 หนว่ยในไทย 10 หนว่ยใน สปป.ลำว) 
1.4  สนบัสนนุให้มีกำรลงนำมข้อตกลงร่วมกนัอย่ำงเป็นทำงกำร ระหวำ่งหมู่บ้ำนในไทย 15  

หมูบ้่ำนใน สปป.ลำว 15 หมูบ้่ำน 
1.5  เตรียมบทสรุปตำ่งๆทำงวิชำกำรและเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือในกำรเผยแพร่ 
1.6  รณรงค์ในหมู่บ้ำนเปำ้หมำยทัง้ 30 หมูบ้่ำน เพ่ือเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบของ 

กำรท ำประมงและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 

กิจกรรมย่อยภำยใต้วตัถปุระสงค์ท่ี 2 
2.1 จดัส ำรวจข้อมลูพืน้ฐำนเพ่ือหำทำงเลือกท่ีเหมำะสมในกำรสนบัสนนุชมุชนทัง้ 30 หมูบ้่ำน 
2.2 จดัส ำรวจข้อมลูพืน้ฐำนเก่ียวกบัควำมรู้ ทศันคติและทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบักำรท ำประมง 

และวิถีชีวิต 
2.3 คดัเลือกกิจกรรมท่ีจะน ำมำสนบัสนนุวิถีชีวิตโดยหำรือกบัชมุชนท่ีผำ่นกำรคดัเลือก 
2.4 ด ำเนินกิจกรรมท่ีเลือกมำท ำกบับ้ำนเปำ้หมำย 
2.5 ตดิตำมและประเมิลผลลพัท์ท่ีได้จำกกำรสนบัสนนุกิจกรรม รวมทัง้กำรส ำรวจควำมรู้  

ทศันคตแิละทกัษะเม่ือสิน้สดุโครงกำร 
 

กิจกรรมย่อยภำยใต้วตัถปุระสงค์ท่ี 3 
3.1 เก็บตวัอย่ำงชีวมวลและตรวจวดัคณุภำพน ำ้ใน 4 พืน้ท่ีท่ีจะเลือกให้เป็นเขตอนรัุกษ์พนัธุ์ 

ปลำ 
3.2 ส ำรวจติดตำมกำรจบัปลำใน 4 หมูบ้่ำนทัง้ฝ่ังไทยและ สปป.ลำว 
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3.3 น ำข้อมลูสมัภำษณ์กำรค้นพบชนิดพนัธุ์หำยำกอยำ่งน้อย 2 ชนิด รวมทัง้ปลำบกึ ในพืน้ท่ีท่ี 
คดัเลือก 

3.4 ส ำรวจแหลง่ท ำรังวำงไขข่องปลำบกึอย่ำงน้อย 2 แหง่ท่ีมำจำกภมูิปัญญำท้องถ่ิน และ
ส ำรวจแพลงตอนอย่ำงน้อยหนึง่แหง่ 
3.5 เก็บตวัอยยำ่ง eDNA อย่ำงน้อย 3 พืน้ท่ี 
3.6 จดัประชมุทำงวิชำกำรเพ่ือน ำเสนอผลงำนกำรวิจยัท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร 
3.7 เตรียมและน ำเสนอบทควำมของผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกท ำเขตอนรัุกษ์พนัธุ์ปลำ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 1 ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
1.1.1 คณะกรรมกำรประมงและเขตสงวนพนัธุ์สตัว์น ำ้ได้ถกูจดัตัง้ 10 หมูบ้่ำนใน สปป.ลำวและ 10 

หมูบ้่ำนในไทย 
1.1.2 มีหนว่ยลำดตระเวนประเทศละ 2 ชดุ(รวม 4 ชดุ)ถกูจดัตัง้และมีกำรลำดตระเวน 
1.1.3 มีกำรลงนำมข้อตกลงระหวำ่งประเทศร่วมกนัรวม 10 พืน้ท่ี 
1.1.4 ผู้ รับผิดชอบของทัง้สองประเทศมีกำรเตรียมข้อสรุปทำงวิชำกำรเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับจำกกำรอนรัุกษ์ปลำ และมีกำรส ำรวจด้ำนจิตส ำนกึ(ควำมรู้ ทศันคตแิละทกัษะ)เพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์ก่อนด ำเนินโครงกำร 

1.1.5 มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือส ำหรับจดัท ำข้อมลู ให้กำรศกึษำและกำรตดิตอ่ส่ือสำร ท่ีมีควำม
พร้อมเพ่ือใช้ในกำรรณรงค์ส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนกึ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 2ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
2.1.1 คณะกรรมกำรประมงและเขตสงวนพนัธุ์สตัว์น ำ้ได้ถกูจดัตัง้เพิ่มอีก 10 หมูบ้่ำนในสปป.ลำว

และ 10 หมูบ้่ำนในไทย 
2.1.2 มีหนว่ยลำดตระเวนเพิ่มขึน้อีกประเทศละ 4 ชดุ (รวมทัง้สิน้ 12 ชดุ(4+8))ถกูจดัตัง้และมีกำร

ลำดตระเวน 
2.1.3 มีกำรลงนำมข้อตกลงระหวำ่งประเทศร่วมกนัอีก 10 พืน้ท่ี 
2.1.4 มีกำรรณรงค์เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนกึ 20 หมู่บ้ำนในไทยและ 20 หมู่บ้ำนใน สปป.ลำว 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 3 ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
3.1.1 คณะกรรมกำรประมงท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพใน 20 หมูบ้่ำนในไทยและ 20 หมูบ้่ำนใน 

สปป.ลำว 
3.1.2 เพิ่มหนว่ยลำดตระเวนอีกประเทศละ 4 ชดุ (รวมทัง้หมด 20 ชดุ) ถกูจดัตัง้และมีกำร

ลำดตระเวน 
3.1.3 ข้อตกลงร่วมกนัระหว่ำงประเทศน ำมำใช้ในพืน้ท่ี 
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3.1.4 จ ำนวนสมำชิกภำยในชมุชนมีควำมตระหนกัในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรอนรัุกษ์
ปลำและกฎระเบียบในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรประมงเพิ่มขึน้อยำ่งน้อยร้อยละ 50 ของสมำชิกในชมุชน 

3.1.5 ประชำกรอยำ่งน้อยร้อยละ 70 ได้ผำ่นกำรสมัภำษณ์กำรส ำรวจกำรเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม
หลงัจำกด ำเนินโครงกำร (เช่น เวลำกำรหำปลำลดลง มีควำมรับผิดชอบในกำรจบัปลำเพิ่มมำกขึน้  มีอำชีพ
และควำมเป็นอยู่ท่ีหลำกหลำยขึน้) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 1 ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
1.2.1 ครัวเรือนจำก 40 ชมุชนในโครงกำรได้รับกำรสนบัสนนุอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ 
1.2.2 มีรำยระเอียดของกิจกรรมท่ีจะสนบัสนนุ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 2 ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
2.2.1 ครัวเรือนอย่ำงน้อย 100 ครัวเรือนได้รับผลประโยชน์จำกกิจกรรมทำงเลือกท่ีเข้ำไปสนบัสนนุ 
2.2.2 สถำนีเพำะพนัธุ์ปลำอยำ่งน้อย 3 แหง่เปิดท ำกำรได้ ( 3 หมูบ้่ำน) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 3 ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
3.2.1  อยำ่งน้อยร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีกำรเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีชดัเจน เชน่รำยได้เพิ่มขึน้ 

ลดเวลำในกำรไปจบัปลำลงโดยมีอำชีพเสริมอยำ่งอ่ืน 
3.2.2 สถำนีเพำะพนัธุ์ปลำ 3 แหง่มีรำยได้ท่ีชดัเจน และอยำ่งน้อยร้อยละ 15 ของรำยได้ถกูจดัสรร

ไปให้คณะกรรมกำรประมงชมุชน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 1 ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ข้อ 3 
1.3.1 มีกำรเก็บข้อมลูชีวมวลอยำ่งน้อย 4 พืน้ท่ีและมีกำรวิเครำะห์กำรอพยพของปลำทัง้สองฝ่ัง

แมน่ ำ้โขง 
1.3.2 ชนิดพนัธุ์ปลำหำยำกอยำ่งน้อย 2 ชนิด นอกจำกปลำบกึได้รับกำรคดัเลือกเพ่ือเป็นตวัชีว้ดั

และตดิตำมถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพืน้ท่ีลุม่น ำ้โขงบริเวณนี ้
1.3.3  แหลง่วำงไขข่องปลำบกึอยำ่งน้อย 3 แหง่มำจำกกำรวิเครำะห์ของภมูิปัญญำท้องถ่ิน 
1.3.4 มีกำรเก็บข้อมลูกำรจบัปลำตลอดทัง้ปี อยำ่งน้อย 3 หมูบ้่ำนของสองฝ่ังแมน่ ำ้โขง 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 2 ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 2.3.1 กำรรำยงำนชนิดพนัธุ์ปลำหำยำก 2 ชนิด นอกจำกปลำบกึ จะท ำเม่ือสิน้ปีท่ี 2 
2.3.2 กำรส ำรวจแพลงตอนจะท ำอยำ่งน้อยหนึง่พืน้ท่ีในแมน่ ำ้โขงบริเวณท่ีใกล้กบัจดุท่ีเช่ือวำ่เป็น

แหลง่วำงไขข่องปลำบกึ 
2.3.3 กำรเก็บตวัอยำ่งน ำ้เพ่ือวิเครำะห์หำ eDNA  จะเก็บอยำ่งน้อย 3 พืน้ท่ีท่ีเช่ือวำ่เป็นแหลง่

วำงไขข่องปลำบกึ 



  

WWF - LAOS-THAI FISHERIES C0-MANAGEMENT  _ JULY 2016 9 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปีที่ 3 ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
3.3.1 ข้อมลูชีวมวลท่ีรวบรวมและวิเครำะห์ 4 พืน้ท่ีในปีแรก และน ำมำเป็นตวัอยำ่งกำรเพิ่มขึน้ของ

ชีวมวลอยำ่งน้อย 3 พืน้ท่ี 
3.3.2 กำรรำยงำนชนิดพนัธุ์หำยำก 2 ชนิดนอกจำกปลำบกึ จะท ำเม่ือ สิน้ปีท่ี 3 และแสดงกำร

เพิ่มขึน้ของประชำกร 
3.3.3 ผลกำรส ำรวจแพลงตอนท่ีได้ถกูน ำไปเผยแพร่ไปยงัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในพืน้ท่ีและท่ีอ่ืนโดย

ผำ่นผู้ ส่ือขำ่วหรือกำรประชมุเชิงปฏิบตักิำร 
3.3.4 ผลของกำรวิเครำะห์ eDNA ท่ีได้ถกูน ำไปเผยแพร่ไปยงัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้ในพืน้ท่ีและท่ี

อ่ืนๆโดยผำ่นผู้ ส่ือข่ำวหรือกำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำร 
3.3.5  ผลของกำรจบัปลำรำยปี จะน ำมำเปรียบเทียบกนัและแสดงให้เห็นถึงกำรเพิ่มขึน้ของควำม

หลำกหลำยท่ีจบัได้ 
 

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


