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1 บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำเขตภำคเหนื อของไทยต้องเผชิ ญกับปั ญหำควำมแปรปรวนจำกสภำพอำกำศ ซึ่ งมี
ควำมรุ นแรงมำกขึ้นและจะเกิดบ่อยขึ้นในอนำคต รำยงำนนี้ เป็ นกำรประเมินควำมคิดเห็นและวิธีปฏิบตั ิ
ต่อควำมเสี่ ยงอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงและควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศที่ มีผลต่อกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเขตภำคเหนื อ และมุ่งมัน่ ในกำรแสวงหำทำงเลือกในกำรปรับตัวเพื่อ
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพอำกำศ
สภาพอากาศในปัจจุบัน
และการบริหารจัดการน้า
มีความสาคัญต่ อความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากสภาพอากาศ
ต่ อกิจการฟาร์ มเลีย้ งปลา

กำรประเมิ น นี้ ประกอบด้วยงำนวิจัย ที่ บู รณำกำรจำกศำสตร์ ห ลำกหลำยสำขำ กำรส ำรวจพื้ น ที่ กำร
สัมภำษณ์ เกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ ภำครัฐและผูเ้ ชี่ ยวชำญ กำรทบทวนวรรณกรรม กำรจัดประชุ มกลุ่ม โดย
กิจกรรมทั้งหมดเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงกำรอควำแดป (AQUADAPT) ซึ่ งได้รับกำรสนับสนุ นทุ นวิจยั
จำกศูนย์พฒ
ั นำงำนวิจยั นำนำชำติ (International Development Research Centre, IDRC) ควำมเสี่ ยงจำก
สภำพอำกำศที่สำคัญและมีผลต่อกำไรของกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ได้แก่ ฤดูกำล ระบบหรื อรู ปแบบกำร
เลี้ ยง ทำเลที่ ต้ งั ของฟำร์ ม นั่นหมำยควำมว่ำ ควำมเสี่ ยงจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละฟำร์ ม ควำมเสี่ ยง ที่
สำคัญของกำรเลี้ยงปลำในกระชัง คือ กระแสน้ ำที่ไหลเชี่ยวในฤดูน้ ำหลำกและกำรไหลเวียนของน้ ำน้อย
ในฤดูแล้ง ส่ วนควำมเสี่ ยงหลักๆ สำหรับกำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน ได้แก่ น้ ำท่วม ภัยแล้งและฝนตกหนัก
ควำมเสี่ ย งของกำรเลี้ ย งปลำกระชังในอ่ ำงน้ ำปิ ดขนำดใหญ่ คื อ กำรเปลี่ ยนแปลงของอุ ณ หภูมิ อ ย่ำง
รวดเร็ วและท้องฟ้ ำปิ ดเป็ นเวลำนำน อุปสรรคของกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ ได้แก่ อำกำศที่ร้อนจัดหรื อคลื่น
ควำมร้อน อำกำศที่หนำวจัด และกำรขำดแคลนน้ ำสะอำด กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวกับสภำพ
อำกำศจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่ กำรจัดกำรและกลยุทธ์ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ เกษตรกรได้
ปฏิบตั ิกนั ภำยในฟำร์ ม ประกอบด้วย กำรเลือกสถำนที่เลี้ยงที่เหมำะสม กำรปรับควำมหนำแน่นของปลำ
ที่ เลี้ ย ง กำรติ ด ตั้ง เครื่ อ งเติ ม อำกำศ ส่ ว นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งระดับ ชุ ม ชนและลุ่ ม น้ ำ ได้แ ก่ กำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรเกี่ ยวกับกำรเตือนภัยของสภำพอำกำศ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนเทคนิ คกำร
เลี้ยงปลำ ส่ วนกำรจัดกำรภำครัฐจะเกี่ ยวข้องกับกำรจ่ำยค่ำชดเชยให้กบั ผูเ้ ลี้ยงปลำหำกเกิดภัยพิบตั ิและ
กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรกำหนดพื้นที่กำรเลี้ยง มำตรฐำนกำรเลี้ยง มำตรฐำนฟำร์มและผลผลิต

จากทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับสภาพอากาศ
ในเขตภาคเหนือของไทย
ให้ ถูกต้ อง จึงจาเป็ นต้ องมี
การกาหนดนโยบายที่
เข้ มแข็งและยืดหยุ่นได้

กำรสร้ำงเสริ มควำมเข้มแข็งในแนวทำงจัดกำรควำมเสี่ ยงสำหรับกำรเลี้ยงปลำน้ ำจืด ประกอบด้วยแผน
ระยะสั้น ระยะกลำงและระยะยำว กำรจัดกำรที่สำมำรถทำได้ทนั ทีในกรณี ที่คำดว่ำจะเกิดควำมเสี่ ยง คือ
กำรย้ำยกระชัง กำรติดตั้งเครื่ องเติมอำกำศ หรื อกำรจับปลำฉุ กเฉิ น แผนระยะกลำง คือ กำรปรับเปลี่ยน
กำรปล่อยปลำลงเลี้ยงเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลำที่มีควำมเสี่ ยงสู ง กำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้หน้ำแล้ง ส่ วนกลยุทธ์
ระยะยำว เกษตรกรอำจจะต้องหำแหล่งรำยได้อื่นเสริ ม และกำรวิจยั เกี่ยวกับกำรพัฒนำสำยพันธุ์ปลำที่ทน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ กำรปรับเปลี่ยนเทคนิคกำรเลี้ยงให้มีควำมเหมำะสม
นอกจำกนี้ เกษตรกรยังต้องเผชิญกับควำมเสี่ ยงอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับสภำพอำกำศ เช่น อัตรำดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่
สู ง รำคำอำหำรปลำที่ สู งขึ้ น รำคำและปริ มำณควำมต้องกำรปลำลดลง กำรบริ ห ำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
เหล่ำนี้ อำจจะต้องทำไปพร้อม ๆ กับกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกปั จจัยอื่น ๆ โดยกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
เกี่ ยวกับ สภำพอำกำศจะต้องไม่ ก่อให้เกิ ดผลเสี ยหรื อท ำให้เกิ ดควำมเสี่ ยงด้ำนอื่ น ๆ เพิ่ ม มำกขึ้ น กำร
คำดกำรณ์สภำพอำกำศอนำคตในภำคเหนื อของไทยให้ถูกต้องนั้นทำได้ยำก ระดับควำมคลำดเคลื่อนสู ง
จะมีควำมสำคัญมำกที่จะผลักดันให้สร้ำงมำตรกำรเพื่ อให้เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวอย่ำง
เข้มแข็งและยืดหยุน่ ได้ เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้น ภำพจำลองเหตุกำรณ์ดำ้ นสภำพอำกำศที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนำคตที่ สร้ ำงขึ้ นมำ 4 แบบ ถูกนำมำใช้ในกิ จกรรมกำรประเมิ น เพื่อช่ วยให้เข้ำใจ
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่อระบบกำรเลี้ ยงปลำ ปริ มำณฝนเป็ นตัวแปรหนึ่ งในกำรกำหนดภำพอนำคตซึ่ ง
อำจจะมี ป ริ ม ำณฝนเพิ่ ม มำกขึ้ น ปริ ม ำณฝนลดลง ท ำให้แ ห้งแล้งกว่ำเดิ ม หำกเกิ ดควำมแตกต่ ำงของ

1

ฤดูกำลมำกขึ้ น ฝนจะตกเยอะในช่ วงหน้ำฝนและลดลงมำกในช่ วงหน้ำแล้ง ในทำงตรงกันข้ำมควำม
แตกต่ำงของฤดูกำลน้อยลง ฝนจะตกน้อยลงในหน้ำฝนแต่อำจจะมีฝนบ้ำงในช่วงหน้ำร้อน
มีกำรใช้ภำพจำลองสภำพอำกำศทั้งสี่ แบบร่ วมกับสมมุติฐำนเกี่ยวกับควำมต้องกำรน้ ำและควำมต้องกำร
อื่ น ๆ ในกำรเลี้ ยงปลำ แล้ว ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ใ นกำรปรั บ ตัว ระยะยำวได้ท้ ั งหมด 21 กลยุ ท ธ์
ผลประโยชน์หรื อข้อดีของกำรนำกลยุทธ์มำใช้ เช่น กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรสร้ำงเขื่อน ฝำยหรื อ
พนังกั้นน้ ำ ระบบประกันภัย กำรพัฒนำระบบเตือนภัย แม้วำ่ จะไม่ใช่เป็ นคำตอบหรื อกำรป้ องกันแก้ไขที่
ดีที่สุด แต่ก็ช่วยบรรเทำควำมเสี ยหำยที่ จะเกิ ดขึ้นได้บำ้ ง อย่ำงไรก็ตำมกลยุทธ์ต่ำง ๆ ควรมี กำรใช้แบบ
ผสมผสำนเพื่อทำให้กำรปรับตัวของกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในสภำพอำกำศไม่แน่นอนเกิดผลดีและยืดหยุน่ ได้
จำกกำรตรวจสอบนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ มีอยู่ในปั จจุบนั พบว่ำไม่มีนโยบำยใดที่
เกี่ยวข้องกับกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเลย แต่บำงนโยบำยมีกำรพูดถึงควำมสำคัญ
ของสภำพอำกำศต่อน้ ำท่ วม ภัยแล้งและคุ ณภำพน้ ำในปั จจุ บนั ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
อำกำศอำจจะมีผลทำให้นโยบำยของภำครัฐไม่ประสบผลสำเร็ จ ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องนำส่ วน
ผลของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศไปใช้ในกำรกำหนดนโยบำยด้วย
ผลที่ได้จำกกำรประเมินสำมำรถนำไปสู่ กำรกำหนดนโยบำย สร้ำงแนวทำงปฏิบตั ิที่ดีและกำรศึกษำวิจยั
เพิ่มเติม ซึ่ งสำมำรถสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้ สำหรับส่ วนงำนนโยบำยและแผน ได้แก่ (1) เพิ่มควำมเข้มแข็ง
ในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ (2) กำรปรับเปลี่ยนนโยบำย แผน
และกลยุทธ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ (3) เพิ่มกำรเฝ้ ำระวังเกี่ยวกับ
กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำสำหรับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (4) กระตุน้ กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แนวปฏิบตั ิที่ดีในกำร
จัด กำรควำมเสี่ ย งระหว่ำงเกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งปลำ (5) ประสำนงำนกับ บริ ษ ัท เอกชนและเกษตรกรเพื่ อ
แลกเปลี่ยนแนวทำงใหม่เพื่อรับมือกับควำมเสี่ ยง (6) กำรกำหนดนโยบำยเขตพื้นที่กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
(7) ส่ งเสริ มสนับสนุ นกำรปรับกฎระเบี ยบเกี่ยวกับกำรจัดกำรมลพิษหรื อน้ ำทิ้งสำหรับฟำร์ มเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ (8) กำรลงทุ นเพื่ อกำรวิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีในกำรปรั บตัวเพื่ อกำรเลี้ ยงสัตว์น้ ำในสภำพ
อำกำศเปลี่ยนแปลง (9) มีกำรให้ขอ้ มูลและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ ยง และ (10) ร่ ำงยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ
สำหรั บเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำ (1) กำรวำงแผนธุ รกิ จหรื อเลี้ยงปลำต้องมีกำรวิเครำะห์และประเมิ นควำม
เสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพอำกำศ (2) กำรจดบันทึกตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับผลประกอบกำรในฟำร์ มและใช้เป็ นข้อมูล
ในกำรปรับวิธีกำรเลี้ยง (3) กำรวำงแผนและพัฒนำระบบมำตรฐำนเพื่อให้ฟำร์ มสำมำรถปรับตัวได้ (4)
กำรลงทุนอย่ำงเหมำะสมเพื่อลดควำมเสี่ ยงในระดับฟำร์ ม (5)กำรคิดค้นนวัตกรรมด้ำนเทคนิ คกำรจัดกำร
ฟำร์ มสัตว์น้ ำเพื่อเสำะหำวิธีกำรเพิ่มควำมยืดหยุน่ ในกำรรับมือกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
อำกำศ (6) กำรสร้ำงเสริ มควำมเข้มแข็งของสมำคม ชมรมและเครื อข่ำยเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อให้มี
อำนำจกำรต่อรองในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ
ประเด็นสำคัญเพื่อศึกษำเพิ่มเติม สำหรับนักวิจยั ได้แก่ (1) นำผลกำรวิจยั ไปสร้ำงเครื่ องมือจัดกำรควำม
เสี่ ยงอันเนื่ องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศสำหรับเกษตรผูเ้ ลี้ยงปลำ (2) กำรปรับระบบนิ เวศน์ใน
บ่อเลี้ ยงและแม่น้ ำให้มีควำมเหมำะสมสำหรั บกำรเพำะเลี้ ยงสัตว์น้ ำ (3) ยุทธศำสตร์ ระยะยำวด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อปรับตัว (4) กำรสนับสนุ นส่ งเสริ มกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อให้ชุมชนปรับตัวได้ (5)
กำรขยำยกิจกรรมกำรประเมินกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำไปยังสัตว์น้ ำชนิดอื่นและพื้นที่อื่น ๆ
ควำมเสี่ ยงอันเนื่องมำจำกสภำพอำกำศมีควำมสำคัญต่อกำรเลี้ยงปลำ อำจส่ งผลทำให้เกษตรกรบำงรำยไม่
สำมำรถทำธุ รกิจต่อไปได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรบริ หำรที่ดีท้ งั ระยะสั้นและระยะยำว อำจจะช่วยเสริ ม
ควำมเข้มแข็ง ปรับตัวและลดควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
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2 การประเมิ น
2.1 ความสาคั ญ
วันนี้ความเสี่ยงทีเ่ กิดจาก
สภาพอากาศต่ อการเลีย้ ง
ปลามีความสาคัญมาก
และจะทวีความรุนแรง
เพิม่ ขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
อากาศและความต้ องการน้า
ทีม่ ากขึ้น

สัตว์น้ ำที่เรำบริ โภคในปั จจุบนั ประมำณครึ่ งหนึ่ งของมำจำกกำรเพำะเลี้ยง13 และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมี
แนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองควำมมัน่ คงทำงอำหำร60 ผลผลิตที่ได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำมี
ควำมสำคัญต่อชีวิตควำมเป็ นอยู่ เป็ นแหล่งอำหำรที่ดีมีคุณภำพและก่อให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจในเขต
ร้อนและร้อนชื้นของเอเชีย22 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของไทยให้ผลผลิตสู งถึง 40 – 50% ของผลผลิตสัตว์น้ ำ
ทั้งหมด 10, 18, 22 จึ งมี กำรก ำหนดนโยบำยและสร้ ำงโครงกำรต่ ำง ๆ เพื่ อ พัฒ นำฟำร์ ม สั ต ว์น้ ำ อัน ที่ จ ะ
นำไปสู่ กำรพัฒนำควำมมัน่ คงทำงอำหำรและคุณภำพชีวติ ของคนไทยในชนบท 21, 50,1
สภำพอำกำศเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชำติที่รุนแรง เช่น น้ ำท่วม ภัยแล้ง ส่ งผลเสี ยและสร้ำงควำมเสี ยหำยต่อ
ผลผลิ ต และผลกำไร ควำมรู ้ เกี่ ยวกับ สภำพอำกำศที่ เปลี่ ย นแปลงส่ งผลกระทบต่ อ อุ ตสำหกรรมกำร
เพำะเลี้ ย งสั ต ว์น้ ำอย่ำงไรนั้น ยังมี จำกัด อย่ำงไรก็ตำม มี กำรตระหนักถึ งควำมท้ำทำยในกำรปรั บ ตัว
โดยเฉพำะควำมยุง่ ยำกในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้น้ ำที่เพิ่มมำกขึ้นในฤดูแล้ง
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งบริ หำรเพื่อช่วยป้ องกันภัยพิบตั ิจำกอุทกภัยในหน้ำฝน
พื้นที่ในกำรประเมินจะเน้นที่ภำคเหนื อของไทย เนื่ องจำกสภำพพื้นที่มีฤดูกำลที่แตกต่ำงกัน ทั้งเย็นสบำย
แห้งแล้ง สภำพอำกำศที่ร้อนขึ้นอย่ำงเห็นได้ชดั กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวันเพิ่มสู งขึ้นและฝนตก
หนักมำกขึ้น รวมทั้งมีกำรบริ หำรจัดกำรลุ่มน้ ำของแม่น้ ำหลัก (ภำพ 1) ซึ่ งจะมีกำรเมืองมำเกี่ยวข้อง จะ
เห็นได้วำ่ กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำบริ เวณนี้ มีส่วนสำคัญทำงเศรษฐกิจต่อนโยบำยกำรป้ องกันน้ ำท่วมและภัย
แล้งในประเทศไทย เกษตรกรในภำคเหนื อจะเลี้ยงปลำนิ ลเป็ นหลัก และมีกำรเลี้ยงปลำชนิ ดอื่น ๆ ด้วยทั้ง
ในบ่อดิน ในกระชังในแม่น้ ำและอ่ำงเก็บน้ ำ

2.2 ขอบเขตและจุ ด ประสงค์ ข องการประเมิ น
เป้ ำหมำยหลัก:
ร่ วมมื อกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยประเมิ นควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพอำกำศต่อกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในเขตภำคเหนือของไทย และเสำะหำทำงเลือกในกำรปรับตัวที่เหมำะสม
วัตถุประสงค์เฉพำะ ประกอบด้วย
1. วิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (sensitivity) ควำมเปรำะบำง (vulnerability) และควำมเสี่ ยงอันเกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศที่มีผลต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
2. รวบรวมและเรี ยบเรี ยงเอกสำรเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ และวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
3. สร้ำงภำพจำลองเพื่อค้นหำและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลที่อำจจะเกิดขึ้นกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและ
ทรัพยำกรน้ ำ อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศในอนำคต
4. ประเมินควำมเข้มแข็งของทำงเลือกในกำรปรับตัวที่สำมำรถปฏิบตั ิได้จริ งในสภำพปัจจุบนั
5. เสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุ งกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำและแผนกำรลงทุ นที่ จะช่ วยให้ผปู ้ ระกอบกำรธุ รกิ จกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำปรั บตัวเพื่อ
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ
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ภาพ 1
แผนที่แสดงพื้นที่ที่ใช้
ศึกษำกำรประเมินกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในจังหวัด
ต่ำง ๆ ภำคเหนือของไทย

2.3 กระบวนการ
กระบวนกำรประเมินประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักๆ
ขั้นตอนแรก รวบรวมผลกำรศึ กษำจำกกำรลงพื้นที่ กำรสัมภำษณ์ และวิจยั ในโครงกำรอควำแดปเพื่ อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่ งกำรศึกษำประกอบด้วยกำรสำรวจกำรรับรู ้ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนไป
กำรจัดกำรบ่อเลี้ยงปลำและกระชัง (ภำพ 1) กำรเก็บข้อมูลคุณภำพน้ ำจำกบ่อเลี้ยงปลำทั้งสำมรู ปแบบใน
พื้นที่ศึกษำแตกต่ำงกันตลอดทั้งปี กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำ ชุมชน ผูจ้ ดั กำรโรงเพำะพันธุ์
สั ต ว์น้ ำและผู ้เกี่ ย วข้อ งในวงจรธุ ร กิ จ ตั้ง แต่ ต ้น น้ ำ กลำงน้ ำและปลำยน้ ำ กำรสร้ ำงเกมโมเดลหรื อ
แบบจำลองสถำนกำรณ์ กำรเพำะเลี้ ยงสั ตว์น้ ำ และโมเดลทำงคณิ ตศำสตร์ สำหรั บระบบนิ เวศน์ในบ่ อ
ควำมสมดุ ล ของน้ ำในลุ่มน้ ำสำขำซึ่ งเป็ นกำรเชื่ อมโยงให้เห็ นภำพจำลองของกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
อำกำศในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 2 จะดำเนิ นงำนควบคู่ไปกับ งำนวิจยั ประกอบด้วยกำรจัดประชุ มกลุ่มย่อยเพื่ อระดมควำม
คิดเห็ นระดับชุ มชนในหัวข้อที่ แตกต่ำงกันไปตำมควำมสนใจของเกษตรกร รวมทั้งกำรรวบรวมควำม
คิดเห็น มุมมองและข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรประชุมกลุ่มที่ปรึ กษำ4-7
ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกนโยบำย แผนและยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำ กำรจัดกำรน้ ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศที่มีอยู่ มำประเมินควำมเหมำะสม โดยกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
จำกเอกสำรและกำรสัมภำษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนในกำรรับผิดชอบหรื อผูเ้ ชี่ยวชำญในภำครัฐและภำคเอกชน

4

กระบวนการประเมินเป็ น
การตรวจสอบองค์ ประกอบ
ด้ านกายภาพ นิเวศวิทยา
และสังคม โดยการมีส่วน
ร่ วมจากกลุ่มทีป่ รึ กษาและ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

3 การเพาะเลี้ยงสั ตว์ นา้ จืด
3.1 แนวโน้ ม ผลผลิ ต สั ต ว์ นา้
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมีควำมสำคัญคือเป็ นแหล่งอำหำรที่มีคุณภำพ ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็ นอยู่
กำรจ้ำงงำน กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมสำหรับคนไทย1, 62, 63, 69 รำยได้จำกกำรขำยผลผลิตสัตว์น้ ำ กำร
ทำงำนในฟำร์ มและโรงงำนแปรรู ปสัตว์น้ ำทำให้ประชำชนมีฐำนะกำรเงินที่ดีข้ ึน22 ผลผลิตสัตว์น้ ำที่ได้
จำกกำรเพำะเลี้ยงมีค่ำต่ำกว่ำ 20% ของผลผลิตสัตว์น้ ำทั้งหมดในปี 2543 และได้เพิ่มขึ้นสูงสุ ดถึง 43% ใน
ปี 2552 แต่ในปี 2556 ได้ลดลงเหลือ 35%
ภาพ 2

ประมงทะเล
ประมงนา้ จืด
เพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ ชายฝั่ง
เพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ จืด

4,000

ผลิตผล ( 1000 ตัน)

ผลผลิตสัตว์น้ ำที่ได้จำก
กำรจับและกำรเพำะเลี้ยง
ของไทย ในปี
2543 - 255616

5,000

3,000

2,000

1,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

กำรบริ โภคสัตว์น้ ำจืดและสัตว์น้ ำทะเลแตกต่ำงกัน อำหำรทะเลมักจะอยูใ่ นรู ปแช่แข็งหรื อบรรจุกระป๋ อง
เศษปลำหรื อปลำเป็ ดจะนำมำทำอำหำรสัตว์ แต่ส่วนใหญ่ปลำน้ ำจื ดผูบ้ ริ โภคต้องกำรปลำสด ๆ หรื อมี
ชีวิต ปั จจุบนั กำรบริ โภคสัตว์น้ ำของไทยอยูใ่ นระดับสู ง (30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยมีกำรบริ โภคปลำน้ ำจืดเพียงหนึ่ งในสำม1 ผลผลิตสัตว์น้ ำที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงของไทยสู งถึง 44%
ของสั ตว์น้ ำที่ เรำบริ โภค ในปี 2552 ปลำนิ ลเป็ นปลำน้ ำจื ดที่ มี กำรเพำะเลี้ ยงสู งที่ สุ ดและส่ วนใหญ่ ใช้
บริ โภคภำยในประเทศ (ภำพ 3, ภำพ 4)
ภาพ 3
86

ผลผลิตปลำนิลในห่วงโซ่
คุณค่ำ จำนวนตัวเลขใน
ลูกศรคือค่ำประมำณกำร
ร้อยละของผลผลิตปลำนิล
ทั้งหมดในปี 2552 คือ
221,043 ตัน

81

18

94

68

15
14
4

5

8

6

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดมีจำนวนมำกในประเทศไทย ผลผลิตของสัตว์น้ ำเศรษฐกิจได้แสดงในตำรำงที่ 1
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในฟำร์ มขนำดเล็ก มักจะเป็ นปลำกิ นพืชและปลำกิ นทั้งพืชและสัตว์ เช่น ปลำไน
ปลำตะเพียนขำว ปลำดุกและปลำนิล
600

ภาพ 4
ผลผลิตของสัตว์น้ ำจืดที่ได้
จำกกำรเพำะเลี้ยงของไทย
ระหว่ำงปี 2000-2013
(หน่วย : พันตัน)17

ผลิตผล ( 1000 ตัน)
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ปลาอื่นๆ
ปลาสวาย

200

ปลาสลิด
ปลาตะเพียนขาว
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3.2 รู ป แบบการเลี้ย ง
กำรเพำะเลี้ ยงปลำนิ ล สำมำรถจ ำแนกได้ 5 รู ป แบบ (ตำรำง 1) กำรเลี้ ยงปลำในบ่ อ ดิ น มี วิ ธี ก ำรที่
หลำกหลำยมำกกว่ำกำรเลี้ยงปลำในกระชังซึ่ งมักจะเป็ นกำรเลี้ยงเชิงพำณิ ชย์
บ่ อดิน

ตาราง 1

กระชัง

รู ปแบบของกำรเลี้ยงปลำนิล
ในกำรศึกษำครั้งนี้ 35, 39, 58

ลักษณะบ่ อ

ผสมผสำน

เชิงพำณิ ชย์

ยังชีพ

แม่น้ ำ

อ่ำงน้ ำ

อัตราปล่ อย
(ตัว/ตร.ม)

2-3

2-3

1

100

60

ระยะเวลาในการ
เลีย้ ง (เดือน)

6

6-7

14

4-5

4-5

ลักษณะอาหารที่
ให้

อำหำรเม็ด
สำเร็จรู ป

อำหำรเม็ด
สำเร็จรู ป

ผัก เศษอำหำร อำหำรเม็ด
สำเร็จรู ป

อำหำรเม็ด
สำเร็จรู ป

อำหำรเม็ด
สำเร็จรู ป

การใส่ ปุ๋ยคอก

ใช่

-

-

-

-

การเปลีย่ นถ่ าย
นา้

ไม่ค่อยได้
เปลี่ยนถ่ำย

ประมำณวันละ
10%

ไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ำย

มีกำร
ไหลเวียนผ่ำน
ตำข่ำยกระชัง

การจับ

จับพร้อมกัน

จับพร้อมกัน

จับเป็ นระยะ ๆ ตำมควำม
ต้องกำร

น้ ำไหลเวียน
ตลอดเวลำ
ยกเว้นในช่วง
หน้ำแล้ง
จับพร้อม
กัน

จับพร้อมกัน
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4 สภาพภู มิอากาศ
4.1 ฤดู ก าลของภาคเหนื อ ของไทย
สภำพอำกำศทำงภำคเหนื อของไทยมีควำมแตกต่ำงในแต่ละฤดูกำลสู ง (ภำพ 5A) โดยฝนตกชุกช่วงเดือน
พฤษภำคมถึ งตุลำคม ในขณะที่ ไม่มีฝนระหว่ำงเดื อนธันวำคมถึ งมี นำคม อุณหภูมิอำกำศจะเย็นสบำย
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุ ดพบในจังหวัดเชียงใหม่และบริ เวณลุ่มแม่น้ ำ
ปิ งตอนบน (ภำพ 5A)
ภาพ 5
สภำพอุณหภูมิอำกำศ
ปริ มำณน้ ำฝนและกำรไหล
ของน้ ำในแต่ละฤดูกำล
บริ เวณพื้นที่เลี้ยงปลำ
ที่ใช้ในกำรศึกษำ
(A) ค่ำเฉลี่ยรำยเดือนของ
ปริ มำณน้ ำฝนและอุณหภูมิ
(B) อัตรำไหลของน้ ำเฉลี่ย
(ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที)
ในแต่ละเดือน43

ค่ำเฉลี่ยของกำรไหลของน้ ำจะสู งสุ ดหลังฝนตกหนักและค่อย ๆ ลดลง (ภำพ 5B) กำรไหลของน้ ำบริ เวณ
แม่น้ ำปิ งตอนบนจะน้อยมำกในหน้ำแล้งเมื่อเปรี ยบเทียบกับเขตอื่น โดยกำรไหลของน้ ำจะสัมพันธ์อย่ำง
มำกกับลมพำยุและลมมรสุ มในฤดูฝน ส่ วนกำรไหลเวียนของน้ ำที่นอ้ ยกว่ำปกติน้ นั ส่ วนหนึ่ งเกิดจำกกำร
กระทำของมนุษย์ เช่น กำรสร้ำงเขื่อน กำรสร้ำงระบบชลประทำน ลักษณะของกำรใช้ที่ดิน44 หรื อกำรใช้
น้ ำเพื่อกำรเกษตร กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำในหลำยพื้นที่จะขึ้นอยูก่ บั กำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังน้ ำ กำรปิ ดเปิ ด
ประตูน้ ำของเหมืองฝำยและระบบกำรชลประทำน ตัวอย่ำงเช่น กำรไหลเวียนของน้ ำในฤดูฝนเขตจังหวัด
อุตรดิ ตถ์จะขึ้ นอยู่กบั ปริ มำณน้ ำในเขื่ อนสิ ริกิต์และนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำของเขื่ อน (ภำพ 5B)
ควำมแตกต่ ำ งของปริ ม ำณน้ ำฝนที่ ต กเหนื อ เขื่ อ นในแต่ ล ะปี และน้ ำที่ ป ล่ อ ยจำกเขื่ อ นลงสู่ แ ม่ น้ ำ มี
ควำมสำคัญต่อกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำเช่นกัน (ภำพ 6) จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรไหลของน้ ำและสภำพ
อำกำศ 90 ปี ที่ผำ่ นมำของแม่น้ ำปิ งตอนบนที่สะพำนนวรัตน์ พบว่ำ กำรไหลของน้ ำไม่ได้เพิ่มสู งขึ้นตั้งแต่
ปี 2464 ในขณะที่กำรไหลของน้ ำต่ำที่สุดและปริ มำณน้ ำที่ไหลในช่วงหน้ำฝนมีแนวโน้มลดลง44 จำกกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลในรอบ 38 ปี ที่ผำ่ นมำ พบว่ำ ปริ มำณฝนในแต่ละปี ลดลง 49

ภาพ 6
(A) กำรเปลี่ยนแปลงใน
ปริ มำณเฉลี่ยของน้ ำฝนใน
ลุ่มน้ ำปิ ง (1991-2010)61
และ (B) กำรเปลี่ยนแปลง
กระแสน้ ำในรอบน้ ำ (>200
m3s-1) ที่สะพำนนวรัตน์
(1974-2012)42
7

4.2 สภาพอากาศในอนาคต – แนวโน้ ม และความไม่ แ น่ นอน
สภำพอำกำศอนำคตในภำคเหนื อของไทยมี ควำมไม่แน่ นอนสู ง โดยเฉพำะปริ มำณฝน33 จำกกำรศึกษำ
เพื่อพยำกรณ์สภำพอำกำศโดยใช้แบบจำลองสภำพอำกำศ กำรย่อขนำดภำพจำลอง กำรปลดปล่อยก๊ำซ
เรื อนกระจกและข้อมูลทำงสถิติ ให้ขอ้ มูลที่ แตกต่ำงกัน43 และสำมำรถสร้ำงสถำนกำรณ์ จำลองเกี่ ยวกับ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 4 แบบ ได้แก่ ฝนตกมำกขึ้น แห้งแล้งกว่ำเดิม ควำมแตกต่ำงฤดูกำลมำก
ขึ้ น ควำมแตกต่ำงฤดูกำลน้อยลง ซึ่ งทั้งหมดจะมี ควำมส ำคัญ ต่อกำรเพำะเลี้ ยงสั ตว์น้ ำ (สภำพอำกำศ
อนำคตในภำคเหนื อของไทยมีควำมไม่แน่ นอนสู ง โดยเฉพำะปริ มำณฝน7) สถำนกำรณ์ ฝนตกมำกขึ้น
หมำยถึง ฝนตกเพิ่มขึ้นทั้งในหน้ำฝนและหน้ำแล้ง ในขณะที่สถำนกำรณ์แห้งแล้งกว่ำเดิม ฝนจะลดลงทุก
ฤดูกำล ควำมแตกต่ำงฤดูกำลมำกขึ้ น หมำยถึ ง ฝนตกเพิ่มมำกขึ้ นในหน้ำฝนแต่ตกน้อยลงในหน้ำแล้ง
ส่ ว นควำมแตกต่ ำ งของฤดู ก ำลน้ อ ยลง หมำยถึ ง ฝนตกน้ อ ยในหน้ ำฝนแต่ ต กเพิ่ ม ขึ้ น ในหน้ ำ แล้ง
กำหนดให้ค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในทุกสถำนกำรณ์ แต่ในสภำวะที่มีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลน้อยนั้น
จะไม่เกิดภำวะคลื่นควำมร้อน จัดว่ำ เป็ นสถำนกำรณ์ปกติ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
ความเสี่ ยง

ค่ าเฉลีย่ อุณหภูมิ
ปริมาณฝน
โอกาสที่จะเกิดนา้ ท่ วม
โอกาสที่จะเกิดภัยแล้ ง
โอกาสที่จะเกิดฟ้าปิ ด
ฝนตกหนักบ่ อยขึน้
ช่ วงเวลาที่หนาวเย็น
ภาวะคลืน่ ความร้ อน

ภาพ 7

สถานการณ์ จาลอง
ฝนตกมำกขึ้น

แห้งแล้งกว่ำเดิม

แตกต่ำงของฤดูกำล
มำก

แตกต่ำงของ
ฤดูกำลน้อย

↑

↑

↑

↑

↑

↓

−

−

↑

↓

↑

↓

↓

↑

↑

↓

↑

↓

↑

−

↑

↓

↑

−

↓

−

−

↓

↑

↑

↑

−

สถำนกำรณ์จำลองของ
สภำพอำกำศในอนำคตและ
ควำมเสี่ ยงอันเนื่ องมำจำกน้ ำ
ที่มีผลต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำ ทิศทำงลูกศรแสดงถึง
กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรี ยบ
เทียบกับเหตุกำรณ์ในอดีต35

เพื่อให้เข้ำใจควำมแตกต่ำงที่เป็ นไปได้ในแต่ละสถำนกำรณ์จำลอง เรำได้วิเครำะห์ขอ้ มูลในอดีตร่ วมกับ
ข้อ มู ล ที่ พ ยำกรณ์ ร่ ว มกัน เกี่ ย วกับ อุ ท กอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพอำกำศ และสร้ ำ ง
แบบจำลองสภำพอำกำศโดยปรับลดขนำดสำหรับพยำกรณ์ในปี 2583 - 2602 (2040 – 2059) ภำยใต้กำร
ปลดปล่อ ยก๊ ำซเรื อนกระจก 2 รู ป แบบ 31, 62 สภำพอำกำศที่ ฝนตกชุ กที่ สุ ดและแห้งแล้งที่ สุ ดจำนวน 9
แบบจ ำลอง ถู ก น ำมำใช้ เป็ นตัว บ่ ง ชี้ โดยใช้ ก ำรเปลี่ ย นแปลงของปริ มำณน้ ำฝนสู ง ขึ้ น 15% เป็ น
สถำนกำรณ์ที่ฝนตกชุก และปริ มำณน้ ำฝนที่ลดลง 5% เป็ นสถำนกำรณ์ที่แห้งแล้ง แบบจำลองที่มีปริ มำณ
ฝนน้อยที่สุดในเดือนพฤษภำคมและมำกที่สุดในเดือนตุลำคม (เดือนที่มีกำรเปลี่ยนฤดูกำลของภำคเหนือ)
ถูกใช้เป็ นตัวบ่งชี้ ระดับกำรเปลี่ยนแปลงของน้ ำฝนสำหรับสองเดื อนนั้น: -20% จัดเป็ นสถำนกำรณ์ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงฤดูกำลมำกขึ้น และ +10% เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำลที่นอ้ ยลง ส่ วนสถำนกำรณ์ที่
มี ค วำมแตกต่ ำงของฤดู กำลมำกขึ้ น นั้น หมำยถึ ง ควำมไม่ ส มดุ ล ย์ข องฝนจะมี เดื อ นที่ ฝนตกเยอะขึ้ น
(มิ ถุ น ำยน – กัน ยำยน) ในขณะที่ ค วำมแตกต่ ำ งของฤดู ก ำลน้ อ ยฝนจะตกในเดื อ นที่ เคยไม่ มี ฝ น
(พฤศจิ กำยน -เมษำยน) อุณหภูมิถูกคำดว่ำน่ ำจะเพิ่มขึ้ น 1.5 – 2.0 ºC โดยจะมี ค่ำสู งสุ ดในเดื อนที่ ร้อน
ที่ สุ ดของปี มี กำรเปลี่ ยนแปลงจำกเดื อนที่ ไม่ มี ฝนเป็ นเดื อนที่ มีอยู่ในหน้ำฝน คื อ เดื อนพฤษภำคม มี
รำยงำนว่ำ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของปริ มำณฝนต่อปริ มำณน้ ำไหลในแม่น้ ำจะขึ้นอยูก่ บั ช่วงระยะเวลำ
49
กำรลดลงของปริ มำณฝน โดยเฉพำะในหน้ำฝน ช่วงเดือนสิ งหำคม – กันยำยน ทำให้ปริ มำณน้ ำไหลใน
แม่ น้ ำปิ งลดลง 49, 54 กำรเปลี่ ย นแปลงของฤดู ก ำลท ำให้ น้ ำไหลเพิ่ ม ขึ้ น ในหน้ำแล้ง โดยเฉพำะเดื อ น
เมษำยน แต่จะลดลงในหน้ำฝน ซึ่ งจะมีปริ มำณกำรไหลสู งสุ ดในเดือน กันยำยน – ตุลำคม 49
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทาง
สถิติของการคาดคะเน
สภาพอากาศในภูมิภาค
นามาใช้ กาหนดสถานการณ์
จาลองเกีย่ วกับการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ 4
รูปแบบ

5 ความเสี่ ย งและความเปราะบาง
5.1 กลไกของผลกระทบจากสภาพอากาศ
สรุ ปควำมเป็ นไปได้ของสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภำพอำกำศและควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้น ตำรำง
2 เป็ นกำรสรุ ปควำมเข้ำใจควำมเสี่ ยงจำกสภำพอำกำศต่อผลกำไรของฟำร์ มสัตว์น้ ำ
ตาราง 2
กลไกของผลกระทบของ
ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพ
อำกำศและควำมเสี่ ยงที่เกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
อำกำศและปัจจัยอื่นๆ ที่
มีผลต่อกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ

ความเสี่ ยงอัน
เนื่องจากสภาพ
อากาศเปลีย่ นแปลง

ผลกระทบที่เกิดขึน้

นา้ ล้ นบ่ อ

ปลำหนีออกจำกบ่อ
ปลำต่ำงถิ่นเข้ำสู่ แหล่ง
น้ ำธรรมชำติ
บ่อและเครื่ องมือพัง
เสี ยหำย
น้ ำเสี ย ตะกอนดิน ทำ
ให้ปลำเครี ยด ปลำตำย
เป็ นโรคง่ำยขึ้น

นา้ ท่ วมระยะสั้ น นา้
ท่ วมขัง หรือ นา้
หลาก
นา้ ไหลเอือ่ ย การขาด
แคลนนา้

ท้ องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้ า
ปิ ด

ภาวะคลืน่ ความร้ อน
อุณหภูมิสูงขึน้ มาก

นา้ ไหลแรงและนา้
ท่ วม จากปริมาณนา้
ในแม่ นา้ ที่เยอะขึน้

ความตระหนัก
เกีย่ วกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
อากาศ

ปัจจัยอืน่ ที่มี
ผลกระทบ

ควำมเป็ นไปได้เพิม่
สู งขึ้น

ระบบชลประทำน

ควำมเป็ นไปได้เพิ่ม
สู งขึ้น

กำรใช้ที่ดินในพื้นที่
ใกล้เคียงและสภำพ
พื้นที่ลุ่มน้ ำด้ำนบน

คุณภำพน้ ำแย่ลง
หน้ำฝนมำช้ำกว่ำ
ปริ มำณออกซิ เจนในน้ ำ ปกติ
ต่ำ ทำให้ปลำเครี ยด
และตำยได้

ควำมเป็ นไปได้เพิ่ม
สู งขึ้นและระยะเวลำ
ที่ตอ้ งเผชิญยำวนำน
ขึ้น

กำรสังเครำะห์แสง
น้อยลงในช่วงกลำงวัน
นำไปสู่ ปริ มำณ
ออกซิ เจนในน้ ำต่ำมำก
ในตอนกลำงคืน
อำจจะทำให้ปลำเครี ยด
และตำยยกบ่อได้
กำรเจริ ญรวดเร็ วของ
แพลงค์ตอนพืชส่ งผล
ต่อคุณภำพน้ ำ
ควำมเครี ยดของปลำที่
เกิดจำกปริ มำณ
ออกซิ เจนและอุณหภูมิ

ควำมรุ นแรงของ
พำยุอำจจะมำกขึ้น
ยำวนำนขึ้น เมฆปก
คลุมหรื อฟ้ ำมืดครึ้ ม
นำนขึ้น

ควำมเป็ นไปได้เพิ่ม
สู งขึ้นและระยะเวลำ
ที่ตอ้ งเผชิญยำวนำน
ขึ้น

กำรขำดแคลนน้ ำ
เนื่องจำกมีผใู ้ ช้น้ ำ
ร่ วมกันหลำยรำย
กำรสร้ำงแหล่งกักเก็บ
น้ ำ
บ่อที่มีกำรเพิ่มธำตุ
อำหำรลงในบ่อสู ง
และ บ่อที่มีกำรเจริ ญ
ของแพลงค์ตอนพืช
ในปริ มำณสู ง

กำรเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกำล กำรเข้ำ
สู่ ฤดูฝนช้ำลง

ควำมเป็ นไปได้เพิ่ม
สู งขึ้น
ควำมรุ นแรงของ
ภำวะคลื่นควำมร้อน
มำกขึ้น

บ่ อดิน
พำยุโซนร้อนพัด
ผ่ำน ทำให้ฝนตก
เหนือเขื่อนหรื อ
พื้นที่ใกล้เคียง 3-5
วัน
ฝนตกหนัก

การเลีย้ งปลากระชังในแม่ นา้
ตำข่ำยและกระชังผิด
พำยุโซนร้อนพัด
ควำมถี่และควำม
รู ปร่ ำง ปลำถูกน้ ำพัด
ผ่ำน ทำให้ฝนตก
รุ นแรงเพิ่มขึ้น
ติดตำข่ำย
เหนือเขื่อน 3 – 5
วัน
ปลำว่ำยน้ ำจนอ่อนแรง
เศษขยะหรื อเศษไม้
ทำลำยกระชัง
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ตัวขับเคลือ่ นสภาพ
อากาศหลัก

บ่อที่มีกำรเพิ่มธำตุ
อำหำรลงในบ่อสู ง
และ ไม่มีน้ ำเปลี่ยน
ถ่ำย

โครงสร้ำงพื้นฐำน
เสี ยหำย
(เช่น เหมือง ฝำยพัง)

ความเสี่ ยงอัน
เนื่องจากสภาพ
อากาศเปลีย่ นแปลง

ผลกระทบที่เกิดขึน้

ตัวขับเคลือ่ นสภาพ
อากาศหลัก

ความตระหนัก
เกีย่ วกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
อากาศ

ปัจจัยอืน่ ที่มี
ผลกระทบ

ฝนตกหนักและการ
ชะล้ างของนา้ ลงสู่
แม่ นา้

น้ ำเสี ย ตะกอนดิน ทำ
ให้ปลำเครี ยด ปลำตำย
เป็ นโรคง่ำยขึ้น

ฝนหนักมำกขึ้น

ฝนตกถี่ข้ ึน

กำรใช้พ้นื ที่ในบริ เวณ
ลุ่มน้ ำและกำรตั้ง
บ้ำนเรื อนริ มแม่น้ ำ

นา้ ไหลเอือ่ ย และ นา้
ตืน้ เขิน

คุณภำพน้ ำแย่ลง
ปริ มำณออกซิ เจน
ละลำยน้ ำลดลง

ควำมเป็ นไปได้เพิ่ม
สู งขึ้นและระยะเวลำ
ที่ตอ้ งเผชิญยำวนำน
ขึ้น

กำรกักเก็บน้ ำและกำร
ใช้ประโยชน์ของน้ ำ
ร่ วมกันจำกหลำยภำค
ส่ วน

ควำมเป็ นไปได้ของ
กำรเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอย่ำง
รวดเร็ วเพิ่มสู งขึ้น

กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ
ในอ่ำงเก็บน้ ำที่
เกี่ยวข้องกับกำรผสม
ของน้ ำ

รุ นแรงมำกขึ้น หรื อ
ฤดูแล้งยำวนำนขึ้น

กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ
ในเขื่อน อันเกี่ยวข้อง
กับกำรชลประทำน
เพื่ออุปโภค บริ โภค
เพื่อกำรเกษตร หรื อ
นโยบำยป้ องกันน้ ำ
ท่วม

ฝนแรกหลังจำกเว้น
ช่วงเป็ นเวลำนำน
ฤดูฝนมำช้ำกว่ำ
ปกติ
(ลมมรสุ ม)

ลดจำนวนกระชัง
ลดควำมหนำแน่นปลำ
ในกระชัง
การเปลีย่ นแปลงของ
อุณหภูมินา้ ที่รวดเร็ว

ภัยแล้ ง

กำรแบ่งชั้นน้ ำ
น้ ำผุด กำรพลิกตัวของ
ชั้นน้ ำหลังจำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิอย่ำงรวดเร็ ว
ทำให้ปลำเจอกับน้ ำที่มี
ออกซิ เจนต่ำ เป็ นผลให้
ปลำเครี ยดและตำยได้
กำรเคลื่อนย้ำยกระชัง
ไปยังแหล่งเลี้ยงที่มี
กระชังจำนวนน้อย
หรื อแหล่งที่มีคุณภำพ
น้ ำดี
กำรลดจำนวนกระชัง
กำรลดจำนวนปลำต่อ
กระชัง

ภาวะคลืน่ ความร้ อน

พัฒนำกำรของลูกปลำ
ที่รวดเร็ วเกินไป

การขาดแคลนนา้

ไม่มีน้ ำเปลี่ยนถ่ำย ทำ
ให้เกิดปั ญหำคุณภำพ
น้ ำไม่ดี

อ่ างเก็บนา้
กำรเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกำลหนำว
หรื อฤดูซ่ ึ งไม่มีฝน
สภำพกำรพัดของ
ลม
กำรผสมของชั้นน้ ำ
หรื อน้ ำผุด
ฝนตกน้อยลงใน
หน้ำฝน
เข้ำหน้ำฝนช้ำลง

โรงเพาะพันธุ์ปลา
อุณหภูมิโดย
ภำพรวมสู งขึ้นกว่ำ
ปกติ
ฤดูร้อนที่ยำวนำน
(ลมมรสุ มมำช้ำ
กว่ำเดิม)

อุณหภูมิอำกำศใน
อนำคตมีแนวโน้ม
สู งกว่ำเดิมมำก
ปริ มำณฝนลด
น้อยลง

ควำมต้องกำรน้ ำเพิ่ม
สู งขึ้น ต้องแก่งแย่งน้ ำ
กับผูใ้ ช้น้ ำคนอื่น ๆ
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5.2 การเลี้ย งปลาในบ่ อ ดิ น
5.2.1 ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
ปั ญหำน้ ำท่วม ภัยแล้ง ฟ้ ำปิ ดและฝนตกหนักเป็ นควำมเสี่ ยงหลักของกำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน4, 49 อำกำศที่
เย็นจัดในช่วงหน้ำหนำวจะทำให้ปลำโตช้ำ กำรขำดแคลนน้ ำช่วงหน้ำแล้ง ทำให้เกษตรกรไม่มีน้ ำในกำร
เปลี่ ยนถ่ำย เกิ ดควำมยุ่งยำกในกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพน้ ำและควำมลึ กของน้ ำในบ่ อ 48, 59 รวมทั้งปริ มำณ
แพลงค์ตอนพืชในบ่ อเจริ ญ อย่ำงรวดเร็ ว ทำให้เกิ ดปั ญ หำกำรขำดอำกำศหรื อปริ มำณออกซิ เจนในน้ ำ
(DO) ต่ ำเกิ นไปในช่ วงดึ กจนถึ งเช้ำตรู่ เพรำะแพลงค์ตอนพืชและสัตว์น้ ำใช้ออกซิ เจนจำนวนมำกเพื่อ
หำยใจในยำมค่ำคืน 32, 58 ปริ มำณออกซิ เจนในน้ ำที่ ต่ำเกินไปจะทำให้ปลำเครี ยด กินอำหำรน้อยลง กำร
เจริ ญเติบโตลดลง ติดโรคได้ง่ำยและปลำตำยได้ 58
กำรแบ่งชั้นอุณหภูมิของน้ ำที่เกิดตำมด้วยกำรพลิกตัวของน้ ำอย่ำงรวดเร็ วอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของน้ ำอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ปลำเจอกับน้ ำด้ำนล่ำงที่มีออกซิ เจนน้อยหรื อไม่มีออกซิ เจนเลยยกตัว
ขึ้นมำ เป็ นผลให้ปลำตำยจำนวนมำก (ภำพ 8)57 ปลำที่เลี้ยงในบ่อที่มีสำรอำหำรสู งจะมีควำมเสี่ ยงสู ง หำก
ช่วงที่ฟ้ำปิ ด หรื อท้องฟ้ ำมืดครึ้ มเป็ นเวลำนำน ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์แสงของแพลงค์ตอนพืชใน
บ่อลดลง ทำให้เกิดควำมเสี่ ยงต่อกำรขำดออกซิ เจนได้ 58 กำรแบ่งชั้นอุณหภูมิของน้ ำจะเกิดช่วง 14:00 –
16:00 น. ในแต่ละวัน เมื่ อควำมแตกต่ำงระหว่ำงอุ ณ หภูมิผิวน้ ำและอุ ณ หภูมิ ของน้ ำในระดับ ที่ ต่ ำกว่ำ
ต่ำงกัน 1.3 – 4.0 ºC 58 กำรผสมกันของชั้นอุณหภูมิน้ ำในช่วงหน้ำร้อนและหน้ำหนำวมักเกิดขึ้นตอนดึก
ขณะที่ในฤดูฝนกำรผสมของชั้นน้ ำจะเกิดในช่วงบ่ำยที่อุณหภูมิเย็นลงจำกน้ ำฝน
ภาพ 8
(A) กำรแบ่งชั้นอุณหภูมิ
ของน้ ำ (B) ปริ มำณของ
ออกซิ เจนที่ละลำยในน้ ำ
ในบ่อที่มีสำรอำหำรสู ง ใน
รอบ 24 ชัว่ โมง
กำรสร้ำงแบบจำลองลักษณะชีวกำยภำพในบ่อเลี้ยงปลำจำกข้อมูลกำรเลี้ยงปลำในเขตภำคเหนื อของไทย
พบว่ำ กำรแบ่งชั้นอุณหภูมิของน้ ำ เกิดจำกควำมเข้มของแสง ควำมขุ่นและอุณหภูมิอำกำศ อุณหภูมิเฉลี่ย
ของอำกำศมีผลต่อกำรแบ่งชั้นน้ ำมำกกว่ำควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิในรอบวัน ควำมเสี่ ยงของปริ มำณ
ออกซิ เจนละลำยน้ ำต่ำกว่ำ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จะพบมำกขึ้นเมื่อควำมเข้มแสงลดลงและควำมขุ่นในน้ ำ
มำกขึ้น แต่จะลดลงหำกมีลมพัดให้เกิดกำรผสมของน้ ำ56 ผูบ้ ริ โภคไม่ชอบปลำที่มีกลิ่นโคลน ปลำที่เลี้ยง
ในบ่อที่ มีสำรอำหำรสู งและมี สำหร่ ำยสี เขียวเจริ ญมำกเกิ นไป อำจทำให้เกิ ดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเนื้ อ
ปลำ ควำมเสี่ ยงของกำรเกิดกลิ่นโคลนในสัตว์น้ ำแตกต่ำงกันตำมฤดูกำลและสภำพอำกำศ จำกกำรศึกษำ
บ่อปลำในเขตจังหวัดเชี ยงรำย สำรที่ ทำให้เกิ ดกลิ่นไม่พึงประสงค์มี 2 ชนิ ด คือ เอ็มไอบี และจี ออสมิ น
ซึ่ งเอ็มไอบีจะพบสู งสุ ดในเดือนตุลำคมในขณะสำรจีออสมินไม่พบว่ำแตกต่ำงตำมฤดูกำล47 ควำมเสี่ ยง
อันเนื่ องมำจำกกลิ่นโคลนหรื อปั ญหำกำรขำดออกซิ เจนสำหรับบ่อที่มีสำรอำหำรน้อยหรื อบ่อที่ไม่มีกำร
เติมปุ๋ ยคอกจะมีนอ้ ย
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5.2.2 ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
หำกในอนำคตต้องเผชิญกับภัยแล้ง จะเป็ นเหตุกำรณ์ทำ้ ทำยมำก โดยเฉพำะถ้ำมีควำมต้องกำรน้ ำที่จะใช้
ในบ่อเลี้ยงปลำสู ง อำจส่ งผลต่อปริ มำณผลผลิตปลำ และอำจจะทำให้ปลำมีรำคำแพงขึ้น
กำรเลี้ยงปลำในบ่อดินในสภำพอำกำศที่ มีฝนชุ กเพิ่มขึ้น อำจจะสร้ำงควำมยุง่ ยำกให้กบั บ่อเลี้ยงปลำเชิ ง
พำณิ ชย์ในที่รำบลุ่มหรื อบริ เวณที่มีน้ ำท่วม ซึ่ งทำให้ปลำต่ำงถิ่นหรื อชนิ ดที่ธรรมชำติไม่ตอ้ งกำรหลุดเข้ำ
ในระบบนิ เวศน์ หำกน้ ำท่วมไม่สูง แต่ท่วมยำวนำน อำจจะส่ งผลดีต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในบำงพื้นที่
เช่น บริ เวณลุ่มแม่น้ ำโขง ทำให้ชำวนำสำมำรถเลี้ยงปลำในนำข้ำว12 และจะส่ งผลดีต่อระบบนิ เวศน์ทำง
กำรเกษตรในที่รำบที่มีน้ ำท่วมถึงหำกน้ ำท่วมไม่ลึกมำก 55
ปริ มำณฝนที่ ตกมำกขึ้ น ทำให้โอกำสที่ จะเกิ ดควำมเสี่ ยงจำกน้ ำท่วมและช่ วงเวลำที่ ฟ้ำปิ ดมำกขึ้ น เกิ ด
ควำมเสี่ ยงต่อกำรมี ออกซิ เจนในบ่อต่ ำมำกขึ้ น ดังนั้นจึ งควรมี กำรแนะนำให้มีกำรใช้เครื่ องเติมอำกำศ
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
สิ่ งท้ำทำยมำกที่สุดสำหรับกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในบ่อดิน คือ หำกควำมแตกต่ำงทำงฤดูกำลมำกขึ้น ในขณะที่
ควำมต้องกำรน้ ำเพิ่มสู งขึ้นแต่ตลำดต้องกำรปลำน้อยลง ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ จำเป็ นต้องมีกำรลงทุนลด
ควำมเสี่ ยงจำกน้ ำท่ วมในหน้ำฝน และควำมเสี่ ย งจำกอำกำศร้ อ นจัดและขำดแคลนน้ ำอย่ำงหนัก ใน
หน้ำแล้ง แต่หำกไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงฤดูกำลมำกนัก ผลกระทบก็ไม่ได้แตกต่ำงจำกสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั
สภำพอำกำศที่ ร้อนขึ้นส่ งผลให้เกิดทั้งผลดี และผลเสี ยต่อกำรเลี้ยงปลำในบ่อดิ น ปลำบำงชนิ ดสำมำรถ
ปรับตัวได้ เพรำะคุน้ เคยกับกำรอำศัยในอำกำศที่ร้อนขึ้น ปลำนิ ลและปลำไนจะมีกำรใช้ออกซิ เจนมำกขึ้น
ทำให้กำรเจริ ญ เติ บโตลดลง เมื่ ออุ ณ หภูมิสู งกว่ำ 30 °C 20 ในบำงพื้ นที่ โดยเฉพำะพื้ น ที่ สู งที่ มีอำกำศ
หนำวเย็น คำดว่ำสภำพอำกำศที่ สูงขึ้นจะช่วยให้ปลำโตดีข้ ึน อัตรำแลกเนื้ อดี กว่ำเดิ ม และมี ฤดูกำลกำร
เลี้ยงปลำที่ ยำวนำนขึ้น 23, 46 แม้ว่ำสัตว์น้ ำโตเร็ วแต่อำจจะทำให้เกิดผลเสี ยด้ำนอื่น ๆ ได้ เช่น ทำให้หมด
โอกำสที่จะสื บพันธุ์หรื อเพิ่มควำมเสี่ ยงของกำรเกิดโรค 9, 26
ปลานิลแดงหรือปลาทับทิม
มักจะเลีย้ งอย่างหนาแน่ น
ในกระชัง แต่ มีเกษตรกร
บางราย ได้ เลีย้ งปลาชนิดนี้
ในบ่ อดิน เนื่องจากมีราคา
สู งกว่ าปลานิลดา
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5.3 การเลี้ย งปลาในกระชั ง ในแม่ นา้
5.3.1 ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้น
กำรเลี้ยงปลำนิ ลในกระชังของภำคเหนื อของไทยได้รับควำมเสี ยหำยจำกน้ ำท่วมเมื่อสองสำมปี ที่ผำ่ นมำ
แม้วำ่ เกษตรกรได้มีกำรสร้ำงกระชังโดยมีทุ่นแขวนลอยน้ ำที่แข็งแรงเพื่อให้สำมำรถยกระดับขึ้นลงตำม
กำรเปลี่ยนแปลงระดับควำมลึกของน้ ำ แต่บำงครั้งก็เกิ ดควำมเสี ยหำยได้หำกน้ ำไหลแรงเกินไป หรื อมี
เศษไม้เศษขยะพัดมำกับ น้ ำ รวมทั้งน้ ำมี ตะกอนดิ นสู งหรื อปนเปื้ อนสำรพิ ษ 5, 39 ซึ่ งทำให้กระชังปลำ
เสี ยหำย63 หรื อทำให้ปลำเหนื่อย หมดแรงและช้ ำจำกกำรกระแทกหรื อเสี ยดสี กบั กระชัง เกิดบำดแผลและ
เป็ นโรคได้ง่ำยขึ้น ควำมเสี่ ยงของกำรเลี้ยงปลำในแม่น้ ำ ส่ วนใหญ่เกิดจำกผลของฤดูกำลและกำรไหลของ
น้ ำ ซึ่ งแตกต่ำงกันไปตำมพื้นที่ (ตำรำง 3)42 น้ ำที่ไหลเอื่อยหรื อน้ ำที่ต้ืนเขินในหน้ำแล้ง ส่ งผลให้คุณภำพ
น้ ำต่ำ โดยเฉพำะปริ มำณออกซิ เจนในน้ ำลดต่ำลง ทำให้ปลำเครี ยดและเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้ อโรค (แผนผัง
1)5, 15 ควำมเหมำะสมของกำรเลี้ยงปลำในกระชังจะแตกต่ำงกันไปแต่ละสภำพภูมิประเทศ ควำมคดเคี้ยว
ควำมลึกและขนำดของแม่น้ ำ รวมทั้งผลของกำรเปิ ดปิ ดน้ ำของเขื่อนหรื อฝำย39, 43 เกษตรกรต้องเผชิญกับ
ควำมเสี่ ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภำพอำกำศด้วย ฟำร์ มส่ วนใหญ่ (84%) ประสบปั ญหำโรคสัตว์น้ ำในสองปี
ที่ผำ่ นมำ อำกำรของโรคปลำที่เกษตรกรพบมำกที่สุด คือ ตำโปน ซึ่ งลักษณะอำกำรดังกล่ำวน่ำจะเกิดจำก
กำรติดเชื้อแบคทีเรี ย สเตปโตคอคคัส เกษตรกรส่ วนมำก กล่ำวว่ำ ควำมเสี่ ยงของกำรเกิดโรคจะเท่ำ ๆ กัน
ทุกเดือน แต่ดูเหมือนว่ำ เดือนเมษำยนมักพบปั ญหำมำกที่สุด15
ตาราง 3

ลักษณะเหตุการณ์

ฟาร์ มที่ได้ รับผลกระทบ (%)

ปี

ผลกระทบของน้ ำท่วมและน้ ำ
ไหลน้อยต่อกำรเลี้ยงปลำ
กระชัง ใน 4 พื้นที่ รอบสองปี
ที่ผำ่ นมำ43

แม่น้ ำปิ ง
ตอนบน

แม่น้ ำปิ ง
ตอนล่ำง

แม่น้ ำ
น่ำน
ตอนบน

แม่น้ ำ
น่ำน
ตอนล่ำง

การสู ญเสี ย
รายได้ จากปลา
ตาย
ภำพรวม

หน่วย : พันบำท
ค่ำเฉลี่ย (SEM)

นา้ ท่ วม (นา้ ไหลเชี่ยว)

2012

25

40

19

11

24

61 (10)

นา้ ท่ วม
ภัยแล้ ง (นา้ ไหลเอือ่ ย)
ภัยแล้ ง

2011
2012-3
2011-2

61
33
34

67
26
14

67
63
11

64
34
6

65
44
18

81 (7)
63 (9)
46 (7)

5.3.2 ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
หำกอนำคตมีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลมำกขึ้น อำจจะสร้ำงควำมยุง่ ยำกให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลำในกระชัง
แต่ ห ำกมี ฝ นมำกขึ้ น ก็อ ำจจะเกิ ด ผลดี ต่ อ แหล่ งเลี้ ย งปลำบริ เวณที่ เป็ นแม่ น้ ำขนำดเล็ก เช่ น แม่ น้ ำปิ ง
ตอนบน ในขณะที่บริ เวณอื่น ๆ อำจจะเกิดผลกระทบทำงลบเนื่ องจำกมีกระแสน้ ำที่รุนแรงมำกขึ้น ควำม
ท้ำทำยสำหรับผูเ้ ลี้ยงปลำกระชัง ก็คือ หำกเกิดภัยแล้งมำกขึ้น และมีควำมต้องกำรใช้น้ ำสู งขึ้น กำรเลี้ยง
ปลำกระชังอำจจะทำได้ยำก เพรำะว่ำต้องแย่งน้ ำกับผูใ้ ช้จำกภำคส่ วนอื่น ๆ นอกจำกนี้ คลื่นควำมร้อนและ
กระแสน้ ำที่ไหลช้ำลงจะส่ งผลเสี ยต่อกำรเลี้ยงปลำกระชัง แต่หำกอนำคตไม่มีควำมแตกต่ำงของฤดูกำล
มำกนัก ผลกระทบของสภำพอำกำศต่ อ กำรเลี้ ย งปลำไม่ ม ำกนัก ผูเ้ ลี้ ย งปลำกระชังก็น่ ำจะรั บ มื อ ได้
อุณหภูมิอำกำศที่ เพิ่มสู งขึ้นไม่มำกนัก จะไม่มีผลมำกต่อกำรเลี้ยงปลำกระชัง แต่อำจจะส่ งผลดี ต่อกำร
เลี้ยงปลำในหน้ำหนำวหำกมีน้ ำไหลเวียนเพียงพอ
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ลูกพันธ์ ปุ ลา อาหาร และน้าเป็ นปัจจัยการผลิตที่สาคัญและเป็ น
แหล่งของความเสี่ยงที่มีต่อผลกาไร
ความต้ อ งการ
ปลา

อาหาร
ทางเลือก

อุณหภูมิ

พันธสัญญา

ฤดูกาล

อัตราแลกเนื้อ

โรงเพาะพันธุ์

การประมงทะเล

คุณภาพและราคาของอาหารและ
ลูกพันธุ์เป็ นปัจจัยสาคัญที่
เกษตรกรตระหนัก เพราะเป็ น
องค์ ประกอบสาคัญของต้ นทุน

ปริมาณลู กพันธุ์ จากโรงเพาะและ
อนุบาลสั ตว์ น้าอาจจะไม่ เพียงพอ
ในบางฤดูกาล เช่ น ฤดู หนาว
สภาพภูมิ
อากาศ

ความหนาแน่ นและอัตราการให้
อาหารมีผลต่ อคุณภาพน้า ดังนั้น
ต้ องมีการบริหารจัดการที่ดี
โดยเฉพาะในช่ วงที่ม ีภัยพิบ ัติ เช่ น
คลื่นความร้ อน ฟ้ าปิ ดเป็ น
เวลานาน

พันธสัญญา

อาหาร

ลูกพันธุ์
ปริมาณ
น้า

แผนผัง 1

น้าที่ปนเปื้ อน
สารพิษ

นา้
การเข้ าถึง

องค์ ประกอบของต้นทุ น

ความต้ อ ง
การน้า

อาหาร

70%

ลูกพันธุ์ปลา

16%

การจัดการ

อืน้
สิ ่งที่เกษตรกรกังวล
(ร้ อ ยละของเกษตรกร)

ความต้ อ งการ
ปลา

การรวมกลุ่ม
เกษตรกร

คุณภาพลูกพันธุ์ไม่ ดี
คุณภาพอาหารไม่ ดี
ราคาอาหารแพง

ราคาปลาถูก

ปลา
สภาพภูมิ
อากาศ

ความสั มพันธ์ ร ะหว่างความเสี่ ยง
ที่เกิดจากสภาพอากาศกับความ
เสี ่ยงด้ านการตลาดต่ อผลกาไร

เครือข่ า ย
ตลาด

ปลาโตช้ า ไม่ ได้ขนาด
ความต้ อ งการปลาของ
ตลาด

14%

พันธสัญญา
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5.4 การเลี้ย งปลาในกระชั ง ในอ่ า งนา้
5.4.1 ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้น
ควำมเสี่ ยงจำกสภำพอำกำศของกำรเลี้ยงปลำกระชังในอ่ำงน้ ำ ได้แก่ ภัยแล้ง อุณหภูมิที่สูงเกินไป (ตำรำง
4) อ่ำงเก็บน้ ำมักมีธำตุอำหำรน้อย ทำให้มีแพลงค์ตอนพืชน้อย กำรเพิ่มปริ มำณออกซิ เจนในน้ ำจึงมำจำก
ลมที่พดั เป็ นส่ วนใหญ่ กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่ำงรวดเร็ วเนื่องจำกฝนตกหรื อกำรเปลี่ยนแปลงฤดูกำล
อำจทำให้เกิ ดกำรพลิกตัวของน้ ำแล้วดึ งเอำน้ ำที่ มีออกซิ เจนต่ำหรื อไม่มีออกซิ เจนขึ้นสู่ ผิวน้ ำ ส่ งผลต่อ
ปลำที่เลี้ยงไว้ในกระชัง64 แต่เหตุกำรณ์ปลำน็อคตำยยกกระชังหลังจำกน้ ำมีกำรพลิกตัว ไม่เกิดบ่อยมำก
นักในอ่ำงน้ ำเขตภำคเหนือของไทย
ตาราง 4
ร้อยละ (%) ของฟำร์มที่
ผลผลิตล่ำสุ ดได้รับผล
กระทบจำกสภำพอำกำศ
4 แบบ

ร้ อนจัด

หนาวจัด

ฟ้ าปิ ด

32

45

51

50

ปลากินอาหารน้ อยลง / โตช้ า

74

77

98

88

ปลาอ่ อนแอ ติดโรคได้ ง่าย

68

75

71

77

ปลาตาย

87

93

84

81

ปลามีกลิน่ โคลน

26

25

18

27

337,000

21,000

40,000

81,000

นา้ ไหลน้ อย
แห้ งแล้ ง
ฟาร์ มที่ได้ รับผลกระทบจากการเลีย้ งที่ผ่านมา
ลักษณะของผลกระทบ (หากได้ รับผลกระทบ)

ประมาณความเสี ยหาย หากได้ รับผลกระทบ (บาท)

5.4.2 ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
สภำพอำกำศที่ แห้งแล้งมำกขึ้นเป็ นสิ่ งท้ำทำยมำก เพรำะทุกภำคส่ วนมี ควำมต้องกำรใช้น้ ำที่ มำกขึ้น จึ ง
ต้องมีกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำไม่วำ่ จะเป็ นกำรกักเก็บน้ ำหรื อกำรปล่อยน้ ำให้เพียงพอเพื่อกำร
อุปโภคบริ โภคหรื อเพื่อกำรเกษตรอื่น ๆ หำกในอนำคตมีฝนมำกขึ้นหรื อไม่มีควำมแตกต่ำงของฤดูกำล
จะมีผลดี ต่อกำรเลี้ยงปลำกระชังในอ่ำงน้ ำมำกกว่ำสภำพที่ แห้งแล้ง แต่ถำ้ สภำพอำกำศมี ควำมแตกต่ำง
ของฤดูกำลมำกขึ้น ผลกระทบกำรเลี้ยงปลำอำจจะซับซ้อน เพรำะขึ้นอยูก่ บั กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ รวมทั้ง
ผลกระทบต่อกำรแบ่งชั้นน้ ำและกำรพลิกตัวของน้ ำซึ่ งอำจจะมีผลทำให้ปลำน็อคตำยได้
ฝนตกหนักและอำกำศที่หนำวจัดอำจจะทำให้เกิดกำรแบ่งชั้นน้ ำในบ่อและอ่ำงเก็บน้ ำ กำรติดตั้งเครื่ องให้
อำกำศและกำรตรวจวัดคุ ณ สมบัติของน้ ำอำจจะเป็ นตัวช่ วยในกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยจำกกำรขำด
ออกซิ เจน
คลื่นควำมร้อนและอำกำศที่ร้อนจัดจะทำให้เกิดผลเสี ยต่อกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ แต่หำกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่สูง
มำกนัก อำจจะไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยแต่กลับให้ผลดีในฤดูหนำว
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5.5 โรงเพาะพัน ธุ์ สั ต ว์ นา้
5.5.1 ผลกระทบ
อุณหภูมิที่สูงมำกเกินไปโดยเฉพำะช่วงน้ ำน้อยและในช่วงก่อนเข้ำหน้ำฝน ทำให้ปลำเครี ยดและเสี่ ยงต่อ
กำรเกิดโรค ในขณะที่ฝนตกหนักและฝนแรกที่จะชะล้ำงตะกอนและสำรพิษลงสู่ แหล่งน้ ำ ทำให้ปลำตำย
จำนวนมำก ภำคเหนื อมีอำกำศที่หนำวเย็นกว่ำภำคอื่น ๆ ปลำกินอำหำรลดลงในหน้ำหนำว ทำให้ปลำโต
ช้ำและเป็ นอุปสรรคในกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำด้วย61

5.5.2 ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
กำรบริ หำรงำนโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำขึ้ นอยู่กบั แหล่งน้ ำที่ สะอำดและมี ปริ มำณน้ ำเพียงพอ ซึ่ งจะได้รับ
ผลกระทบทำงลบหำกในอนำคตเกิดภัยแล้งหรื อมีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลที่เพิ่มมำกขึ้น หำกมีฝนมำก
ขึ้น ปั ญหำจะเกิดเฉพำะโรงเพำะพันธุ์ที่อยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงต่อน้ ำท่วมและไม่มีกำรสร้ำงแนวป้ องกันน้ ำท่วม
ส่ วนอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นจะทำให้ควำมดกของไข่ปลำลดลงในเดือนที่ร้อนที่สุด (เมษำยน) โดยเฉพำะใน
จังหวัดพิจิตรที่ มีอุณหภูมิสูงมำก (ภำพ 9A)61 ส่ วนเดื อนที่ หนำวจัด (ธันวำคมหรื อมกรำคม) อุณหภูมิที่
สู งขึ้นจะช่วยให้ควำมดกของไข่ปลำมำกขึ้นในเชี ยงใหม่และน่ ำน แต่อำจจะมี ผลทำงลบต่อปลำในเขต
พิจิตร ส่ วนอัตรำกำรฟั กไข่ไม่แตกต่ำงมำกนัก หรื อจะก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยเพียงเล็กน้อย (ภำพ 9B)
โดยหำกอุณหภูมิสูงขึ้น จะ
ท ำให้ ไข่ ป ลำฟั ก ตัวได้เร็ ว
ขึ้ น ในฤดู ห นำว อย่ำงไรก็
ตำมในหน้ำร้ อน พื้ นที่ ที่ มี
ควำมร้ อ นสู งที่ สุ ด เช่ น
พิ จิ ต ร นอกจำกควำมดก
ของไข่และอัตรำฟั กลดลง
แล้ ว ยั ง ป ระส บ ปั ญ ห ำ
อั ต รำรอ ด ข อ งลู ก ป ล ำ
ลดลงอี ก ด้ ว ย (ภำพ 9C)
สำหรับตัวบ่งชี้เกี่ยวกับกำร
ด ำ เนิ น ง ำ น ข อ ง โ ร ง
เพำะพัน ธุ์ สั ตว์น้ ำไม่ ว่ำจะ
เป็ นผลดี หรื อผลเสี ยนั้นจะ
เห็ นผลชัดเจนในระยะยำว
(ปี 2080-2099) หำกมี ก ำร
ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ ำ ซ เรื อ น
กระจกในอัต รำสู ง (RCP
8.5, ภำพ 9)
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ภาพ 9
กำรพยำกรณ์กำรเปลี่ยน
แปลงของควำมดกของไข่
(a) อัตรำฟัก
(b) ของปลำนิลเพศเมีย และ
อัตรำรอดของตัวอ่อน
(c) จำกพื้นที่ศึกษำ 3 จังหวัด
ทำงภำคเหนือของไทย
ภำยใต้กำรปลดปล่อยก๊ำซ
เรื อนกระจก RCP 4.5 และ
8.5 ในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุด
และหนำวจัดที่สุด
โดยเปรี ยบเทียบกำร
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี
2040–2059 หรื อ 2080–2099
กับปี 1980–200461

5.6 การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง
กำรรับรู ้เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงมีควำมสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำ เกษตรกรมีปฏิกิริยำและปฏิบตั ิต่อภัยพิบตั ิหรื อ
ควำมเสี่ ยงอย่ำงไร ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระดับควำมตระหนักของเกษตรกรต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มี
ส่ วนช่วยให้นกั วิชำกำรได้วำงแผนในกำรสื่ อสำรควำมเสี่ ยงหรื อสร้ำงกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อลดควำมเสี่ ยง
ภำพ 10 แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงของกำรรับรู ้ควำมเสี่ ยงของเกษตรกรซึ่ งแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะ
รู ปแบบกำรเลี้ยงปลำ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำในบ่อดินส่ วนใหญ่จะตระหนักถึงควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำง ๆ ในกำร
เลี้ยงปลำน้อยกว่ำเกษตรกรที่เลี้ยงปลำกระชัง แต่ควำมตระหนักของผูเ้ ลี้ยงปลำกระชังแต่ละรำยแตกต่ำง
กันค่อนข้ำงเยอะ
ภาพ 10
ระดับควำมตระหนักของ
เกษตรกรแต่ละรำยถึง
ควำมสำคัญของผลกระทบ
ที่เกิดจำกสภำพอำกำศต่อ
ผลกำไรในฟำร์ มเลี้ยงปลำ
3 รู ปแบบ คะแนน:
5 (ตระหนักสูงสุ ด)
3 (ตระหนักปำนกลำง)
1 (ไม่สนใจเลย)42, 48

การเลีย้ งปลาในบ่อดิน

การเลีย้ งปลาในกระชังในแม่น้า

การเลีย้ งปลาในกระชังในอ่างเก็บน้า

ความเชื ่อ มั่น ( เฉลี่ย 95% CI )

ความเชื ่อ มั่น ( เฉลี่ย 95% CI )

ความเชื ่อ มั่น ( เฉลี่ย 95% CI )

น้าท่ วม/น้าไหลแรง
น้าแห้ ง/น้าไหลช้ า
อากาศร้ อ น
อุณหภูมิเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็ ว
อากาศหนาว
อุณหภูมิลดลงอย่ างรวดเร็ว

ฝนตกหนัก
ท้ องฟ้ามืดครึ้ม

ข้อมูลเกี่ ยวกับกำรรั บรู ้ ควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกสภำพอำกำศได้มำจำกกำรสัมภำษณ์ ผูเ้ ลี้ ยงปลำกระชัง38, 42
ต่อมำทีมวิจยั ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่ำง
บำงรำยโดยใช้กำรเล่นเกมส์ตำมบทบำทสมมุติ (a role-playing simulation game) (กรอบควำมคิด 2).44
เกษตรกรที่เพิ่งประสบควำมเสี ยหำยจำกอุทกภัย น้ ำไหลน้อยหรื อภัยแล้ง เมื่อไม่นำนมำนี้ จะมีกำรรับรู ้
ต่อควำมเสี่ ยงสู งเนื่ องจำกได้รับประสบกำรณ์ตรง42 จำกกำรสร้ำงสถำนกำรณ์เกมส์จำลองเกี่ยวกับจำนวน
ปลำที่ จะปล่อยลงเลี้ยงในครั้ งต่อไป พบว่ำ หำกเกษตรกรเสี ยหำยอย่ำงหนักจำกภัยพิบตั ิน้ ำท่วม เขำจะ
ตัดสิ นใจปล่อยปลำน้อยลงในครั้งถัดไป (แผนผัง 2) อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ เป็ นกำรยำกสำหรับเกษตรกร
ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงและเรี ยนรู้ จำกประสบกำรณ์ ที่ได้กำไรและขำดทุนในอดีต แล้วตัดใจว่ำ ควร
ปล่อยปลำเท่ำไรในครั้งต่อไป 44 ควำมยุง่ ยำกในกำรตัดสิ นใจเมื่อระดับควำมเสี่ ยงในเกมส์ที่เพิ่มขึ้น แสดง
ถึง สิ่ งที่ยำกในกำรคำดเดำว่ำ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสภำพอำกำศเปลี่ยนแปลง
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงปลำมี ท ัศนคติ ต่อควำมเสี่ ยงที่ ห ลำกหลำย บำงรำยไม่ กล้ำที่ จะเสี่ ยงในขณะที่ บ ำงรำย
ยอมรั บ กับ ควำมเสี่ ย ง38 จำกกำรสั ม ภำษณ์ เชิ งลึ ก ควำมแตกต่ ำงในควำมคิ ด เกี่ ย วกับ ควำมเสี่ ย งของ
เกษตรกร จะขึ้ น อยู่กับ ประสบกำรณ์ ที่ ไ ด้รั บ จำกภัย พิ บ ัติ ระดับ ควำมเสี ย หำย ผลก ำไรที่ เคยได้รั บ
ทรัพย์สินที่มีอยู่ แต่ควำมรู ้สึกและอำรมณ์ของเกษตรกรบำงรำยก็มีผลต่อควำมคิดเห็น
ควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้ งจำกงำนวิจยั นี้ มีควำมสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและพัฒนำโครงกำรที่ช่วยให้มีกำร
บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเรื่ องกำรเลี้ยงปลำน้ ำจืดได้ดียิ่งขึ้น กำรรับรู ้เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงมีส่วนสำคัญเพื่อ
ท ำให้เกิ ดกลไลในกำรแบ่ งปั น ควำมเสี่ ยง เช่ น กำรประกันภัย ซึ่ งผูท้ ำประกันจะได้รับ ค่ ำชดเชยหำก
ผลผลิตเสี ยหำย แต่ถำ้ เกษตรกรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่ดีกไ็ ม่จำเป็ นต้องได้รับค่ำชดเชยแต่อย่ำงใด25
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แผนผัง 2

ลักษณะส่ วนบุคคล
กำรรับรู ้ของควำมเสี ่ย งมีควำม
แตกต่ำงกันระหว่ำงเพศอำยุ
กำรศึกษำ สิ น ทรัพ ย์ ประสบกำรณ์
กำรเลี้ยง

ทัศนคติ
ผูเ้ ลี้ย งปลำมีควำมแตกต่ำงกันในระดับกำร
หลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยงโดยวัด จำกตำม
มำตรฐำน

50
40

% ผู้เลีย้ งปลา

การรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความเสี่ยง
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หลีกเลีย่ งความเสี่ ยง
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ยอมรับความเสี่ ยง

ความรู้ สึก
ควำมรู ้สึก เช่น ควำมภำคภูมิใจ
เครี ยด ผ่อ นคลำย ตื่นเต้น มีผลต่อ
กำรตัดสิ น ใจ

ข้ อมูล

การรั บรู้

ควำมรู ้และกำรเข้ำถึ งข อ้ มูล
เกี่ย วกับควำมเสี ่ยงที่เชื่อถือ ได้ท ี่มี
อิท ธิ พลต่อกำรตัดสิ น ใจ

กำรรับรู ้ควำมเสี ่ยงขึ้น อยู่กบั สถำนกำรณ์
ควำมรู ้ สถำนที่ตั้งฟำร์ มและประสบกำรณ์

สถานการณ์
กำรขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อ งหรื อ
กำรได้ก ำไรที่ผ ่ำนมำ จะมีผลต่อ
กำรรับรู ้และอำรมณ์ค วำมรู ้สึก

การตัดสิ นใจความเสี ่ยง
ในเกมจำลองผูเ้ ลี ้ยงปลำต้องเลือกระหว่ำง
เสี ่ยงมำกหรื อเสี ่ยงน้อยในกำรลงปลำที่มี
ลัก ษณะใกล้เคียงกัน กับสถำนกำรณ์จริ ง

ความเป็ นไปได้
ผูเ้ ลี้ย งปลำสำมำรถประเมิน ควำม
น่ำจะเป็ นของโอกำสที่จะเกิด
นำ้ ท่ วมจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ

ผลลัพธ์
ผลกระทบจำกสภำพอำกำศต่อผลกำไร
ขึ้น อยูก่ ับกำรตัดสิ น ใจที่ผ ่ำนไปแล้ว

ผลที่ได้ รับ
ประสบกำรณ์ที่เพิง่ ผ่ำนมำ ผูเ้ ลี ย้ ง
ปลำที่ได้ร ับผลกระทบจะมีผ ลต่อ
กำรรับรู ้ในควำมเสี ่ยงที ่สูงกว่ำ
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6 การจัดการความเสี่ ยง
ปั จจุบนั เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำปรับตัวเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกสภำพอำกำศโดยใช้หลำยวิธีร่วมกัน ไม่วำ่ จะ
เป็ นปรับวิธีกำรเลี้ยง ปรับช่วงเวลำที่เริ่ มปล่อยปลำ (ภำพ 11) ปรับวิธีกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ รวมทั้งวิธีกำร
บริ หำรกำรเงินและกำรสร้ำงเครื อข่ำยทำงสังคมเพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยง ควำมเสี่ ยงหลำยตัวสำมำรถบริ หำร
จัดกำรโดยเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงปลำ แต่ ในส่ วนกำรจัดกำรปริ ม ำณและคุ ณ ภำพน้ ำที่ ใช้ร่วมกันต้อ งมี กำร
บริ หำรจัดกำรในระดับชุมชนหรื อระดับลุ่มน้ ำ

วิธีการลดความเสี่ยงโดยการตัดสินใจในการลงปลา

ภาพ 11
3

ปฏิทินกำรปล่อยปลำ
เป็ นแนวทำงในกำรลด
และจัดกำรควำมเสี่ ยง

2

ปล่อยปลาขนาดโต
ขึน้ เพื่อลดเวลาใน
การเลีย้ งให้เหลือ
3 – 4.5 เดือน
4

หลีกเลีย่ งการ
เลีย้ งในช่ วงที่มี
ความเสี่ยงสู ง
5

ความเสี่ ยงจาก
ภัยแล้ ง
ความเสี่ ยงจาก
น้าท่ วม

ลดความหนาแน่น
ของปลาที่ปล่อย
โดยเฉพาะในช่ วง
ที่อาจจะทาให้ปลา
เครียด
1

ลงลูกพันธุ์
ปลาคุณภาพดี

พร้ อมจับฉุกเฉิน หาก
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงแตกต่ำงตำมสถำนที่ และเวลำ (ตำรำงที่ 5) ในระยะสั้น กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับภัยที่
เผชิ ญ อยู่แ ละกำรปฏิ บ ัติ ต อบสนองส่ วนใหญ่ จ ะขึ้ น อยู่กับ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งปลำ ส่ วนระยะกลำง กำร
ตัดสิ นใจเกี่ยวข้องกับควำมหนำแน่นมำกและช่วงเวลำที่ปล่อยปลำ โดยทัว่ ไป กำรจัดกำรระยะสั้นมักจะ
ทำงเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสี ย ในขณะที่ทำงเลือกระยะกลำง ผลที่ได้รับจำกกำรลดควำมเสี่ ยงนั้นขึ้นอยู่
กับวิธีกำร ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงและต้นทุนที่ลงไป เกษตรกรต้องกำรมีส่วนร่ วมในกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์ ระยะยำวในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำระดับลุ่มน้ ำและระดับประเทศ ภำครัฐบำลและผูเ้ ชี่ ยวชำญ
ได้วำงยุทธศำสตร์ ระยะยำวด้ำนกำรจัดกำรระบบนิ เวศน์ กำรกำหนดพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรคัดเลือกชนิ ด
และสำยพันธุ์ปลำที่ เหมำะสม กำรพัฒนำระบบมำตรฐำนเพื่อกำรส่ งออก แผนระยะสั้นและระยะยำวมี
ควำมสำคัญ ต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอันเนื่ องมำจำกสภำพอำกำศ ในขณะที่ แผนระยะยำว โดยเฉพำะ
กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรปรั บ ตัวต่ อ กำรเปลี่ ยนแปลงสภำพอำกำศเป็ นสิ่ งที่ ท ้ำทำยอย่ำงยิ่ง และจะ
กล่ำวถึงในกำรวิเครำะห์แบบจำลองอนำคตในส่ วนที่ 8 ของรำยงำนนี้
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ระดับของพืน้ ทีแ่ ละ
ช่ วงเวลา

ระยะสั้น
ชั่วโมง – วัน
สภาพอากาศปัจจุบัน
ภัยธรรมชาติและการตอบสนอง
แบบฉุกเฉิน

ปานกลาง
สัปดาห์ – เดือน
(1 รอบการเลีย้ ง)
ความแตกต่ างของฤดูกาล ความ
เสี่ยงและความสามารถในการ
ปรับตัวระยะปานกลาง

ระยะยาว ปี – 10 ปี
(หลายรอบการเลีย้ ง)
ความแตกต่ างของสภาพอากาศใน
แต่ ละปี ความสามารถในการ
ปรับตัวหรือความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวระยะยาว

ระดับฟาร์ มหรือ
ระดับครัวเรือน

- กำรเคลื่อนย้ำยกระชังเข้ำ-ออก
จำกฝั่ง R
- จับฉุกเฉินหรื อจับทันทีก่อนถึง
ขนำดตลำด
- กำรติดตั้งเครื่ องให้อำกำศ
- กำรปรับ/ลด/หยุดให้อำหำร
- กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ E
- กำรย้ำยปลำจำกกระชังไปพักไว้
ในบ่อ R

- ปรับควำมหนำแน่นและช่วงเวลำ
ปล่อยปลำลงเลี้ยง
- ทำให้กระชังมีควำมแข็งแรง R,D
- กำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำอย่ำง
สม่ำเสมอ P
- ซื้อ จัดหำหรื อพัฒนำเทคโนโลยี
ในกำรจัดกำรน้ ำ กำรจัดกำรเลี้ยง
- ชำระหนี้ตรงตำมเวลำ
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดำ้ นวิธีกำร
เลี้ยง
- เก็บน้ ำ/สำรองน้ ำไว้ใช้หน้ำแล้ง E
- เพิ่มกำรตรวจและเฝ้ ำระวังโรค
ระบำด
- พัฒนำมำตรฐำนฟำร์ ม

- กำรอพยพถิ่นฐำน
- กำรย้ำยพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ ำ
- กำรเสำะหำแหล่งรำยได้เสริ ม
- กำรทำฟำร์มแบบผสมผสำน
เพื่อให้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่
สู งสุ ด E
- กำรสะสมเงินไว้สำรองในยำม
ฉุกเฉิน

ตาราง 5
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
เพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยน
แปลงสภำพอำกำศทั้งใน
พื้นที่และเวลำที่ต่ำงกัน
อธิ บำยโดยกำรยกตัวอย่ำง
หำกมีตวั อักษรยกขึ้นกำกับ
อยู่ แสดงว่ำ ลักษณะดังกล่ำว
ไม่ครอบคลุมทุกระบบ กำร
เลี้ยง
โดยตัวยก R = กำรเลี้ยงปลำ
กระชัง,
E =กำรเลี้ยงปลำบ่อดิน
D = กำรเลี้ยงในอ่ำงเก็บน้ ำ 40

ระดับลุ่มนา้ หรือ
ระดับชุมชนขนาด
ใหญ่

- กำรให้ขอ้ มูลเตือนภัย
- กำรให้ขอ้ มูลด้ำนกำรตลำด
- กำรร่ วมด้วยช่วยกันในยำม
ฉุกเฉินหรื อเกิดวิกฤติ

- กำรปรับกำรจัดกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรปรับเปลี่ยนกำรเปิ ดน้ ำ
กำรจัดสรรน้ ำตำมฤดูกำล
- ควำมร่ วมมือหรื อสร้ำงกลุ่มเพื่อมี
อำนำจกำรต่อรองในกำรจัดหำ
ปัจจัยกำรผลิตและจำหน่ำยผลผลิต
- กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ควำมรู ้ดำ้ นกำรเลี้ยงปลำ
- กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมกำรบริ หำร
จัดกำรน้ ำทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับลุ่มน้ ำ
- แลกเปลี่ยนข่ำวสำรด้ำนสิ นเชื่อ
- กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำ R,D

- เสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชมรมหรื อสมำคมผูเ้ ลี้ยงปลำเพื่อ
สร้ำงนวัตกรรมและเรี ยนรู ้แนว
ทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี
- รักษำระดับควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพเพื่อให้ลุ่มน้ ำยังคงควำม
อุดมสมบูรณ์
- สนับสนุนกำรริ เริ่ มกำรบริ หำร
จัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำร
- ปรับปรุ งระบบข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนสภำพอำกำศเพื่อช่วยพยำกรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงฤดูกำลที่มี
ควำมจำเพำะต่อพื้นที่ในแต่ละ
ท้องถิ่น
- ลงทุนและก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ

ระดับชาติ

- จัดหำแนวทำงวิธีกำรในกำร
บรรเทำควำมเสี ยหำยจำกภัยพิบตั ิ
- แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกำร
เตือนภัยกับหน่วยงำนท้องถิ่น

- มีกำรช่วยเหลือสนับสนุนหรื อจูง
ใจเพื่อกำหนดพื้นที่ทำกำร
เพำะเลี้ยงหรื อโซนนิ่ง
- สร้ำงมำตรฐำนฟำร์มหรื อ
มำตรฐำนกำรผลิตสัตว์น้ ำโดย
สมัครใจ
- ติดตำมตรวจสอบและออกกฏ
เพื่อควบคุมกำรผลิตและกำรตลำด
ให้ค่ำชดเชยตำมควำมเหมำะสม

- วำงแผนระบบประกันภัยและกำร
จ่ำยค่ำชดเชย
- พัฒนำช่องทำงเลือกในตลำด
สิ นค้ำส่ งออก
- ให้ทุนวิจยั และพัฒนำเทคโนโลยี
ทำงเลือกและสัตว์น้ ำเศรษฐกิจ
ชนิดใหม่
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6.1 การจั ด การบ่ อ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำควรมีกำรเตรี ยมบ่อที่ ดี ไม่ควรให้อำหำรปลำมำกจนเกินไป ดูแลจัดกำรคุณภำพน้ ำ
กำรจัดกำรตะกอนหรื อของเสี ยภำยในบ่อ เพื่อป้ องกันกำรสะสมสำรอินทรี ยห์ รื อของเสี ยก้นบ่อ ซึ่ งจะมี
ผลเสี ยต่อคุณสมบัติของน้ ำ เช่น ออกซิ เจน ควำมเป็ นกรดด่ำง แอมโมเนี ย เกษตรกรควรติดตั้งเครื่ องให้
อำกำศ เพื่ อให้ป ลำได้รับ ออกซิ เจนเพี ยงพอ ไม่ ท ำให้ป ลำเครี ยดและตำยยกบ่ อ 58 กำรติ ดตั้งเครื่ อ งให้
อำกำศแบบต่ำง ๆ จะช่วยลดปั ญหำอุณหภูมิน้ ำที่สูงขึ้นในบ่อจนเกิดกำรแบ่งชั้นน้ ำซึ่ งอำจจะทำให้เกิดผล
กระทบทำงลบในกำรเลี้ยงปลำ (ภำพ 12)46 เครื่ องให้อำกำศช่วยทำให้เกิดกำรผสมของน้ ำมำกขึ้น ทำให้
เกิ ดกำรละลำยของออกซิ เจนในอำกำศลงสู่ น้ ำ ทำให้จุลินทรี ยท์ ี่ มีประโยชน์ในบ่อทำงำนได้ดีข้ ึน หรื อ
หำกมีน้ ำเพียงพอ ควรมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำบ้ำง (ตำรำง 5)
กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำที่ดี กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำในระบบปิ ด หรื อกำรเลี้ยงโดยไม่มีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ สำมำรถ
ลดปั ญหำกำรขำดแคลนน้ ำในหน้ำแล้งและลดปั ญหำกำรปล่อยน้ ำเสี ยจำกบ่อปลำ14 ระบบกำรเกษตรแบบ
ผสมผสำนจะช่ วยให้เกิ ดกำรน ำน้ ำมำใช้ป ระโยชน์ ใหม่ ท ำให้กำรใช้น้ ำมี ป ระสิ ท ธิ ภำพมำกขึ้ น 3 จำก
กำรศึกษำเปรี ยบเทียบระบบกำรเลี้ยงปลำในเขตชลประทำนและนอกเขตชลประทำน พบว่ำ สำรอำหำร
ในบ่อที่อยูน่ อกเขตชลประทำนซึ่ งใช้น้ ำจำกน้ ำฝนจะขึ้นอยูก่ บั ปุ๋ ยอินทรี ยม์ ำกกว่ำกำรใส่ ปุ๋ยเคมี บ่อเลี้ยง
สัตว์น้ ำเป็ นแหล่งกักเก็บน้ ำที่สำคัญสำหรับกำรเกษตรอื่น ๆ ในหน้ำแล้ง เช่น กำรปลูกผัก สวนผลไม้และ
นำข้ำว รวมทั้งเป็ นที่รองรับสำรอำหำรจำกกิจกรรมฟำร์ ม เพื่อเป็ นอำหำรธรรมชำติสำหรับกำรเลี้ยงปลำ45
กำรเลี้ ย งปลำในนำข้ำ ว เป็ นตัว อย่ำงหนึ่ งที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง กำรน ำน้ ำมำใช้ป ระโยชน์ แ ละกำรใช้
สำรอำหำรจำกฟำร์ มปลำให้เป็ นประโยชน์ต่อกำรปลูกข้ำว2 กำรสร้ ำงบ่ อปลำในฟำร์ มทำให้ภูมิทศั น์
เปลี่ยนแปลงไป แต่กเ็ ป็ นแหล่งกักเก็บน้ ำเพื่อใช้สำหรับกำรเกษตรอื่น ๆ ในหน้ำแล้ง
จำกกำรชักจูงเกษตรกรให้มีกำรประชุมกลุ่ม ผูเ้ ลี้ยงปลำได้มีกำรประเมินวิธีกำรที่เขำได้ปฏิบตั ิท้ งั ระยะสั้น
และระยะกลำงในระดับฟำร์ มและระดับลุ่มน้ ำ (แผนผัง 3) โดยวิธีกำรประเมินจะครอบคลุมกำรวิเครำะห์
ต้น ทุ น และผลตอบแทน รวมทั้งกำรสั งเกตว่ำแต่ ละฟำร์ ม จะได้รั บ ผลดี ผลเสี ย อย่ำงไรในกำรจัดกำร
เหล่ำนั้นในสภำพอำกำศที่แตกต่ำงกัน
ภาพ 12
กำรเติมอำกำศโดยใช้เครื่ อง
ตีน้ ำเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลด
ควำมเสี่ ยงจำกปลำน็อคตำย
จำกกำรขำดออกซิ เจน
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6.2 การจั ด การการเลี้ย งปลากระชั ง ในแม่ นา้
เกษตรกรปรั บ เปลี่ ยนกำรเลี้ ยงหลำยวิธีร่วมกัน เช่ น ปรั บช่ วงเวลำปล่อยปลำลงเลี้ ยง ปรั บ วิถีชีวิตทำง
สังคมและบริ หำรกำรเงิน เพื่อจัดกำรควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตและกำไรที่ได้จำกกำรเลี้ยงปลำ
ในกระชัง41 ในระยะสั้นเกษตรกรมี กำรติ ดตั้งเครื่ องเพิ่ มอำกำศส ำหรั บ กำรเลี้ ยงปลำในบ่ อดิ นและใน
กระชัง ช่วงที่มีน้ ำไหลน้อยและเมื่อปลำมีขนำดโตขึ้น หรื อเมื่อเกิดควำมเสี่ ยงที่น้ ำจะมีปริ มำณออกซิ เจน
ต่ำ (ตำรำง 6) กำรเพิ่มกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ กำรสร้ำงบ่อกักเก็บน้ ำหรื อพักน้ ำก่อนนำมำใช้ในบ่อ รวมทั้งกำร
เจำะน้ ำบำดำลเป็ นทำงเลื อกส ำหรั บ กำรเลี้ ยงปลำในบ่ อดิ น ส่ วนกำรเลี้ ยงปลำในกระชัง คงต้องเลื อ ก
สถำนที่เลี้ยงที่เหมำะสม รวมทั้งมีกำรเคลื่อนย้ำยกระชัง เพื่อให้อยูใ่ นที่ซ่ ึ งมีน้ ำไหลเวียนเหมำะสม หรื อ
อำจจะต้องย้ำยกระชังหลบกระแสน้ ำที่เชี่ยวกรำกในช่วงน้ ำหลำก41
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในแต่ละปั จจัยต้องใช้วิธีกำรและกลยุทธ์ที่หลำยหลำย ในทำงกลับกันกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงบำงอย่ำงอำจสื บเนื่ องมำจำกควำมเสี่ ยงหลำย ๆ อย่ำง กำรลดควำมหนำแน่ นในกำรเลี้ยงปลำ
ช่วยลดควำมเสี่ ยงได้หลำยอย่ำง44 เช่น ลดปั ญหำเรื่ องปริ มำณออกซิ เจนไม่พอ ควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดโรค
ปริ มำณของเสี ยจำกกำรขับถ่ำยของปลำ กำรปล่อยลูกพันธุ์ปลำที่มีขนำดโตขึ้น ทำให้ลดระยะเวลำในกำร
เลี้ยงลดลง ทำให้ลดควำมเสี่ ยงต่อควำมแปรปรวนของฤดูกำลหรื อควำมเสี่ ยงอื่น ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นหำก
ต้องเลี้ยงปลำในเวลำยำวนำนขึ้น ส่ วนกำรลดควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกน้ ำท่วมต้องปรับวิธีกำรเลี้ยงหลำยอย่ำง
เช่ น กำรลดปริ มำณกำรให้อำหำร กำรตรวจเช็คปลำและกระชังบ่อยขึ้น กำรเคลื่อนย้ำยกระชัง เป็ นต้น
กำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ ยงไม่จำเป็ นต้องรอตรวจสอบควำมถูกต้องก่อน บำงครั้งกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับวิธีกำร เทคนิคและเทคโนโลยีที่มีอยูแ่ ละสำมำรถปฏิบตั ิได้จริ งมีคุณค่ำมำก
กำรคัดเลือกสถำนที่ที่เหมำะสมสำหรับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเป็ นวิธีกำรสำคัญในกำรลดควำมเสี่ ยงที่เกิด
จำกสภำพอำกำศ ควำมเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละพื้นที่จะช่วยให้กำรตัดสิ นใจในกำรลงทุนถูกต้อง
หำกคิดว่ำควำมเสี่ ยงจะมี ควำมรุ นแรงมำกขึ้นในพื้นที่ น้ นั ๆ ในระยะยำว อำจต้องพิจำรณำเปลี่ยนพื้นที่
เลี้ยง กำรสร้ำงเขื่อน ฝำยและก้ำรบริ หำรจัดกำรน้ ำมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรลดควำมเสี่ ยงในระดับลุ่มน้ ำ
(ตำรำง 5, ภำพ 13).
ภาพ 13
ควำมคิดเห็นของเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงปลำในกระชัง 662 รำย
ต่อระดับควำมสำคัญในกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำง ๆ
แสดงเป็ นระดับคะแนนค่ำ
เฉลี่ย จำก 1 (ไม่สำคัญ) ถึง 5
(สำคัญมำกที่สุด) 41
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วิธีการของเกษตรกรในการจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดจากสภาพอากาศ

แผนผัง 3

1

ภัยแล้งหรื อกำรขำดแคลนน้ ำเป็ นควำมเสี่ ยงสำคัญใน
หน้ำแล้ง ปั ญหำกำรขำดแคลนน้ ำจะทวีควำมรุ นแรงเมื่อ
อุณ หภูมิสูงมำกขึ้น

วิเคราะห์ ความเสี่ ยง

22
ทาความเข้ าใจถึงผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึน้

หำกอำกำศร้อนและแห้งแล้ง จะมี กำรสะสมของเสีย เกิ ดกำรเจริ ญอย่ำงรวดเร็ ว
ของแพลงค์ตอนพืช และทำให้เกิดควำมเสี ่ยงต่ อกำรขำดออกซิเจน ปลำจะเครี ยด
เป็ นโรคและตำย
แพลงค์ตอนพืชเจริญ
อย่ำงรวดเร็ว

แห้ งแล้ง

3
ประเมินหาวิธีการปรั บตัว

4

5

การเลือกวิธีดาเนินการ
จัดการความเสี ่ยง

การทาให้ การจัดการ
ความเสี ่ยงได้ ผล

23

การสะสม
ของเสีย

ปลาเป็ นโรค

คุณ ภาพน้าต่า

ปลาเครียด

เกษตรกรจะมีก ำรคิดถึ งต้นทุนผลตอบแทน
รวมทั้งคำดเดำว่ำ หำกไม่ทำอะไรจะเสี ยหำย
หรื อ ไม่ รวมทั้งมีกำรแลกเปลี ่ยนวิธีกำรในกำร
รับมือกับควำมเสี ่ย ง

ปลาโตช้ า
&ปลาตาย

ติด ตั้งเครื่ องเพิ่มอำกำศ
กำรลดควำมหนำแน่น
หยุดเลี้ย งบำงฤดูก ำล
กำรจับฉุกเฉิน

จำกกำรทำกิจกรรมกลุ ่ม
เกษตรกรมีควำมเห็นตรงกัน
ว่ำ สิ ่งสำคัญประกำรแรก คื อ
กำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็งจะทำ
ให้มีกำรช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กันในกำรจัดกำรควำมเสี ่ยง

มีกำรขอร้องให้มีกำรทำวิจยั และให้คำปรึ กษำต่อไป วิเครำะห์
ถึงข้อดี และข้อ จำกัดของกำรรวมกลุ่มและกำรประกันภัย
รวมทั้งกำรแลกเปลี่ย นข้อมูล ข่ำวสำรระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร

6.3 การจั ด การการเลี้ย งปลากระชั ง ในอ่ า งเก็ บ นา้
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง เช่น กำรให้อำกำศและกำรลดกำรให้อำหำร สำมำรถทำได้ในระดับฟำร์ มในช่วงที่
ปลำเครี ยด37 กำรจับปลำก่อนกำหนดช่วงน้ ำหลำกเป็ นอีกวิธีที่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำกระชังหลำยรำยใช้
เพื่อลดควำมสู ญเสี ย39 เกษตรกรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ข่ำว
สภำพอำกำศ ข่ำวำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ (ตำรำง 5) ฟำร์ มขนำดใหญ่จะมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำม
เสี่ ยงได้มำกกว่ำฟำร์ มขนำดเล็ก เกษตรกรเจ้ำของฟำร์ มขนำดใหญ่จะให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
และปล่อยน้ ำจำกเขื่อนมำกกว่ำเกษตรกรรำยย่อย
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงปลำให้ควำมสำคัญ ในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำในระดับลุ่มน้ ำ เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำร
ชะล้ำงสำรเคมีจำกพื้นที่กำรเกษตร คุณภำพน้ ำจะมีควำมสัมพันธ์กบั สภำพอำกำศ โดยเฉพำะช่วงหน้ำแล้ง
ของเสี ยจำกฟำร์ มปลำจะเข้มข้นมำกขึ้น ดังนั้น ควำมหนำแน่นของปลำควรไม่เกินศักยภำพที่แหล่งน้ ำจะ
ยอมรั บได้ ยุทธศำสตร์ ระยะยำวควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรมี กำรปรั บตัวทั้งในด้ำนเทคนิ คกำรเลี้ยงและ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น กำรหำรำยได้เสริ ม กำรสร้ ำงเครื อข่ำยและควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
เกษตรกรรับรู ้วำ่ สภำพอำกำศเปลี่ยนแปลงและจะมีควำมรุ นแรงมำกขึ้นในอนำคต จึงมีควำมจำเป็ นต้องมี
กำรวำงแผนล่วงหน้ำ กำรบริ หำรจัดกำรในฟำร์ มต้องทำร่ วมกับกำรจัดกำรลุ่มน้ ำและกำรจัดกำรน้ ำในอ่ำง
เก็บน้ ำ

6.4 การจั ด การโรงเพาะพัน ธุ์ สั ต ว์ นา้
มี กำรเสนอ 3 ยุทธศำสตร์ เพื่อให้ เกิ ดกำรปรั บตัวของโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำต่อกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
อำกำศ61 ยุทธศำสตร์แรกที่เห็นผลทันที คือกำรปรับวิธีกำรเพำะพันธุ์ให้เหมำะสมกับสภำพอำกำศปั จจุบนั
กำรเตรี ยมกำรรับมือกับภำวะกำรขำดแคลนน้ ำในช่วงหน้ำแล้งและกำรป้ องกันน้ ำท่วมในหน้ำฝน ซึ่ งกำร
บริ หำรจัดกำรน้ ำต้องทำควบคู่ไปกับผูใ้ ช้น้ ำจำกภำคส่ วนอื่น ๆ ด้วย
ประกำรที่ ส อง ปรั บ วิ ธี ก ำรติ ด ตำมตรวจสอบข้อ มู ล ข่ ำวสำรให้ ร วดเร็ ว ทัน ต่ อ เหตุ ก ำรณ์ ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจกำรโรงเพำะพันธุ์และเกษตรกร ปั จจุบนั ผูด้ ำเนิ นงำนโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ ขำดกำรเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมดกของไข่ อัตรำฟั กและอัตรำรอดของลูกพันธุ์ ขำดกำรตรวจสอบคุณสมบัติของน้ ำ
อย่ำงสม่ำเสมอ ไม่มีกำรบันทึกข้อมูลสภำพอำกำศในพื้นที่ จึงควรมีกำรจัดเก็บข้อมูล พัฒนำระบบเตือน
ภัยและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพอำกำศ มีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรที่ให้ผลดีต่อกำรวำง
แผนกำรเพำะพันธุ์ปลำ ปรับแผนกำรผลิตเพื่อลดควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรแปรปรวนของฤดูกำลและควำม
แตกต่ำงของฝนและอำกำศในแต่ละปี
ยุทธศำสตร์ ที่สำม คือ กำรพัฒนำงำนวิจยั เพื่อให้ได้สำยพันธุ์ปลำที่ ดีและทนต่อสภำพแวดล้อม รวมทั้ง
ปรับโรงเพำะพันธุ์และวิธีกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ ควรมีกำรวิจยั เพิ่มเติมถึงผลของฤดูกำลและสภำพอำกำศ
ต่อกำรวำงไข่และผลผลิตของปลำชนิ ดต่ำง ๆ ในโรงเพำะพันธุ์ปลำ อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจยั พื้นฐำน เช่น
กำรจัดกำรพ่อแม่พนั ธุ์ อำหำรสัตว์น้ ำ กำรให้อำหำร กำรจัดกำรโรคและกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ ก็ควรมีกำร
ศึกษำวิจยั อย่ำงต่อเนื่อง
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ผลผลิตในโรงเพาะพันธุ์สัตว์
น้าได้ รับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงฤดูกาลและ
สภาพอากาศ ทาให้ บางครั้ง
ไม่ สามารถผลิตลูกพันธุ์ให้
เพียงพอกับเกษตรกร

7 การปรั บตั ว ระดับครั วเรื อน
7.1 สิ น ทรั พ ย์
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงปลำแต่ละรำยจะมี ทรั พย์สินที่ แตกต่ำงกัน ทำให้สำมำรถนำมำใช้เมื่ อเกิ ดสถำนกำรณ์
ฉุ กเฉิ น ครัวเรื อนร่ ำรวยที่มีฟำร์ มปลำขนำดใหญ่จะมีทรัพย์สินและเงินออมที่มำกกว่ำ ดังนั้นจึงมีศกั ยภำพ
ในกำรยอมรับควำมเสี ยหำยมำกกว่ำครอบครัวที่ยำกจนกว่ำ โดยทัว่ ไปเขำสำมำรถจะจัดหำหรื อลงทุนใน
พื้นที่ที่เหมำะสมมำกกว่ำ สำมำรถเข้ำถึงแหล่งน้ ำที่ดีกว่ำ อำจจะมีพ้ืนที่สำหรับกักเก็บน้ ำและบำบัดน้ ำเสี ย
ซึ่ งช่วยให้กำรเลี้ยงปลำทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงปริ มำณและคุณภำพน้ ำ 27
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำในกระชังปรับตัวโดยพยำยำมหำพื้นที่ที่เหมำะสมอยูใ่ กล้แม่น้ ำ มีกำรจัดเตรี ยมแหล่ง
เงินทุนและกำรจัดหำที่ดิน40 สำหรับกำรเลี้ยงปลำเชิงพำณิ ชย์ กำรจัดหำแรงงำนในฟำร์ มให้เพียงพอเป็ น
สิ่ งสำคัญ ผูเ้ ลี้ ยงปลำส่ วนใหญ่ อยู่ในวัยกลำงคนและเป็ นผูส้ ู งอำยุ22, 37, 39 อย่ำงไรก็ตำมกำรเลี้ ยงปลำใน
กระชังอำจจะไม่ตอ้ งใช้เวลำมำก เพียงแต่ไปดูแลและให้อำหำรปลำไม่กี่ครั้งต่อวัน 52

7.2 แหล่ ง สะสมรายได้
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงปลำมี รำยได้จำกหลำยแหล่ง39 ดังนั้นควำมเสี่ ยงที่ จะเกิ ดควำมเสี ยหำยจำกผลผลิตทำง
กำรเกษตรทั้งหมดในยำมที่เกิดภัยพิบตั ิอำจจะน้อยลง เขำสำมำรถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสร้ำงรำยได้จำก
แหล่งอื่นมำทดแทน
ประเด็ น หลัก ของกำรสร้ ำ งรำยได้ที่ ห ลำกหลำย เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทำผลกระทบจำกสภำพอำกำศที่
เปลี่ยนแปลงหรื อภัยพิบตั ิ โดยหวังว่ำ ภัยพิบตั ิ น้ นั ๆ จะไม่ได้สร้ ำงควำมเสี ยหำยกับผลผลิตกำรเกษตร
ทั้ง หมดที่ เขำได้ท ำมำ ควำมเสี่ ย งนั้ นจะแตกต่ ำงกัน ไปตำมกิ จ กรรมกำรเกษตร กำรท ำกำรเกษตร
ผสมผสำนก็เป็ นอีกแนวทำงหนึ่ งในกำรใช้ทรั พยำกรที่ มีอยูอ่ ย่ำงจำกัดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและเป็ น
กำรลดต้นทุนกำรผลิต นอกจำกนี้ ยงั มีส่วนช่วยในกำรบริ หำรจัดกำรธำตุอำหำรในระบบนิ เวศน์ พัฒนำ
คุณภำพและสร้ำงแนวทำงในกำรผลิตอำหำรที่ปลอดภัย 47 เป็ นต้นแบบในกำรพัฒนำควำมหลำกหลำย
ของรำยได้หรื อเศรษฐกิจพอเพียง
กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนหรื อเงินทุน เป็ นกำรปรับตัวอีกแบบหนึ่ งของกำรทำฟำร์ ม กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
ออกนอกพื้นที่ หรื อนอกภำคกำรเกษตรมี ส่วนช่วยสะสมเงินมำลงทุนเลี้ยงปลำ51 กำรเลี้ยงปลำในฟำร์ ม
ขนำดใหญ่ตอ้ งกำรเงินลงทุนที่สูง ดังนั้นกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนอำจจะออกไปไกลจำกพื้นที่มำกกว่ำและ
บำงครั้ งจำเป็ นต้องใช้ฝีมื อที่ สูงกว่ำ50 กำรพัฒนำฝี มื อนี้ มีส่วนช่ วยปรับตัวหรื อปรับวิธีกำรเลี้ยงในเวลำ
ต่อมำ จำกเหตุกำรณ์ ภยั แล้งในปี 2556 – 2557 พบว่ำ เกษตรกรบำงรำยมี กำรย้ำยถิ่ นเพื่อหำงำนทำ53 แต่
ข้อจำกัดของกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน คือ กำรมีภำระที่ตอ้ งดูแลครอบครัวและต้องดูแลปลำที่เลี้ยง52
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7.3 ความสั ม พัน ธ์ ใ นสั ง คม
ควำมสัมพันธ์ที่ดีในสังคมของชุมชนผูเ้ ลี้ยงสัตว์น้ ำเป็ นแหล่งข้อมูลสำคัญของควำมรู ้ดำ้ นเทคนิ คในกำร
เลี้ยงปลำ ข้อมูลควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวกับสภำพอำกำศ และวิธีที่หลำกหลำยในกำรรับมือควำมเสี่ ยง เครื อข่ำย
ในสังคมมีส่วนช่วยเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในกำรเลี้ยงปลำ ชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะ
สำมำรถปรับตัวและลดควำมเสี่ ยงในกำรเลี้ยงปลำได้ดี30 กำรรวมกลุ่มที่เหนี ยวแน่นและเข้มแข็งช่วยเพิ่ม
อำนำจกำรต่อรอง รวมทั้งช่วยให้เกิดกำรเลี้ยงปลำได้ง่ำยขึ้น 28, 40
กำรรวมกลุ่มมี ควำมสำคัญในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงระดับลุ่มน้ ำและระดับชำติ จำกกำรศึกษำ 3
หมู่บำ้ นในปี 2556 – 2557 พบว่ำ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำบ่อดิน สำมำรถใช้เครื อข่ำยทำงสังคมในกำรเข้ำถึง
น้ ำในยำมหน้ำแล้งและในยำมที่เกิดภำวะน้ ำเสี ย เมื่อหน่ วยงำนภำครัฐขำดกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำที่ดีหรื อ
มองข้ำมเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงปลำ 28 ควรพัฒนำควำมสัมพันธ์ หรื อทำงำนร่ วมกันระหว่ำงกลุ่มผูใ้ ช้น้ ำที่ ได้
จัดตั้งมำแต่ในอดี ตและกลุ่มผูเ้ ลี้ ยงปลำซึ่ งอำจจะไม่ ได้เข้ำไปมี ส่วนร่ วมในกำรบริ ห ำรจัดกำรน้ ำ เพื่อ
ร่ วมกันวำงแผนในกำรจัดสรรน้ ำให้เพียงพอกับทุกภำคส่ วน จำกกำรศึกษำเปรี ยบเทียบควำมเข้มแข็งของ
กำรรวมกลุ่มเกษตรกร พบว่ำ จะมี ควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่ จึ งทำให้กำรเข้ำถึ งแหล่งเงิ นทุ น
แตกต่ ำงกัน30 พฤติ กรรมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงปลำรำยใหญ่ จะมี ค วำมส ำคัญ มำก หำกเขำช่ วยแบ่ งปั น
ควำมรู ้และประสบกำรณ์ให้กบั เพื่อนสมำชิกจะเป็ นประโยชน์อย่ำงมำกต่อผูเ้ ลี้ยงปลำในกลุ่ม29

7.4 ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ และความเสี่ ย งอื่ น
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำก่อให้เกิดผลดีทำงเศรษฐกิจ สำหรับพื้นที่ที่มีแหล่งน้ ำเพียงพอและมีกำรปรับวิธีกำร
เลี้ยง ส่ งผลโดยตรงต่อเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำ ทำให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งในฟำร์ มและธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
เลี้ยงปลำ ในทำงตรงกันข้ำม ผลดีทำงเศรษฐกิจนี้ จะช่วยเป็ นภูมิคุม้ กันในกำรปรับตัวหำกได้รับผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศหรื อภัยพิบตั ิที่รุนแรง 11, 19, 24
ผลดีทำงเศรษฐกิจจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำ ผูเ้ ลี้ยงปลำมีควำมสุ ขและมีควำมสำมัคคีกนั ใน
กลุ่มผูเ้ ลี้ยง กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและจัดกำรควำมเสี่ ยงเป็ นเรื่ องน่ำตื่นเต้น และหำกจัดกำรสำเร็ จก็ทำให้
เกิดควำมภำคภูมิใจ38 ทัศนคติเกี่ยวกับควำมท้ำทำยที่จะรับมือกับควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพอำกำศเป็ นสิ่ ง
สำคัญในกำรปรับตัวในระดับชุมชน กำรเลี้ยงปลำเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมในชุ มชน ควำมเสี่ ยงจำก
สภำพอำกำศเป็ นเพี ยงส่ วนหนึ่ งของควำมท้ำทำยที่ เกษตรกรเผชิ ญ เท่ ำนั้น กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำง
กำรเงิน เช่น กำรชำระเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ รำคำขำยของปลำ รำคำปั จจัยกำรผลิต และกำรออมเงิน ก็
เป็ นสิ่ งที่จำเป็ น ควำมเสี่ ยงทำงสังคมมีควำมสำคัญแต่มกั จะถูกมองข้ำม เช่น กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ใน
กลุ่มหรื อเครื อข่ำยเพื่อให้เข้ำถึงควำมช่วยเหลือหรื อได้รับข้อมูลข่ำวสำร21 ภำยใต้สภำวะควำมแปรปรวน
ของสภำพอำกำศ เกษตรกรไม่สำมำรถบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพอำกำศแยกออกมำจำกควำมเสี่ ยง
ที่เกิดจำกปั จจัยอื่น ๆ จึงมีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งมีเทคนิคในกำรบริ หำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในอนำคต41
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“อยู่ทบี่ ้ านเครี ยด ไม่ สนุก
ไปอยู่กบั ปลาสนุกกว่ าเยอะ”36

“ปัจจุบันรายได้ จากการเลี้ยง
ปลาค่ อนข้ างดี ฉันเลีย้ งไม่
เคยขาดทุน ดีกว่ าการอยู่บ้าน
เฉย ๆ ไม่ ทาอะไร ตอนนี้กม็ ี
เงินสาหรับใช้ จ่ายและซื้อ
ทองคา”38

8 การปรั บตั ว
8.1 ยุ ท ธศาสตร์ การปรั บ ตั ว ระยะยาว
แม้วำ่ กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงระยะสั้นและระยะปำนกลำงมีควำมสำคัญต่อกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ ยุทธศำสตร์ ใน
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงระยะยำวเป็ นสิ่ งท้ำทำยเพื่อกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ (ตำรำง 6)
กลยุทธ์มีท้ งั ในระดับฟำร์ ม ระดับชุมชนและระดับชำติ
แหล่ ง รำยได้เสริ ม และควำมสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ใ นชุ ม ชนเป็ นสิ่ ง ส ำคัญ ในกำรรั บ มื อ กับ ควำมเสี่ ย งและ
ผลกระทบของสภำพอำกำศที่มีต่อกำรเลี้ยงปลำในระยะยำว กำรออมมีควำมสำคัญมำกเพื่อนำเงินมำใช้
เมื่ อเกิดวิกฤต กำรทำฟำร์ มปลำร่ วมกับกำรเลี้ยงสัตว์หรื อกิ จกรรมกำรเกษตรอื่น ๆ เป็ นอีกทำงเลือกใน
กำรลดต้นทุนกำรผลิต โดยกำรใช้วสั ดุเหลือใช้จำกกำรเกษตรมำเลี้ยงปลำ
ตาราง 6

ตัวย่ อ ยุทธศาสตร์

ยุทธศำสตร์กำรปรับ
ตัวระยะยำวของกำร
เพำะเลี้ยงปลำน้ ำจืด34

[Diver]

กำรจัดหำรำยได้จำกหลำย
แหล่ง

[Integ]

กำรทำเกษตรผสมผสำนเพื่อ สำหรับกำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน: กักเก็บน้ ำไว้ใช้เพื่อกำรเกษตรยำม
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
หน้ำแล้ง; ใช้ธำตุอำหำรเพื่อกำรเกษตร เช่น กำรใช้ปุ๋ยคอกจำกไก่หรื อวัว
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ควำย

[Save]

ยุทธศาสตร์ 3 อันแรกเป็ น
การบริหารจัดการระดับ
ฟาร์ ม ส่ วนต่ อมาเป็ นการ
จัดการระดับชุมชนและ
ระดับลุ่มน้า

[Grow]

[Best]
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คาอธิบาย
เพื่อลดควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกควำมเสี ยหำยของกำรเลี้ยงปลำ จะได้มีรำยได้
จำกที่อื่นมำเสริ ม

ออมเงิน และกูย้ มื เพื่อใช้
ยำมฉุกเฉิ นหรื อสูญเสี ยจำก
ภัยพิบตั ิ

เพื่อไว้ใช้ในยำมฉุ กเฉิ นในกรณี ที่เลี้ยงปลำขำดทุน

พัฒนำเครื อข่ำย กลุ่ม ชมรม
สหกรณ์ให้มีควำมเข้มแข็ง

เพื่อให้ได้ซ้ื ออำหำรปลำหรื อปั จจัยกำรผลิตรำคำย่อมเยำ ก่อให้เกิดอำนำจ
ต่อรองกับพ่อค้ำปลำ เป็ นแหล่งกูย้ มื เงินหรื อปั จจัยกำรผลิตระยะสั้น เพิ่ม
อำนำจต่อรองกับบริ ษทั เอกชนและภำครัฐ ช่วยให้เข้ำถึงควำมรู ้เกี่ยวกับ
แนวทำงปฏิบตั ิที่ดีในกำรเลี้ยงปลำ กำรรวมกลุ่มไม่เพียงแต่ได้ประโยชน์
ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพอำกำศเท่ำนั้น ยังมีส่วนช่วยใน
กำรจัดกำรกำรเลี้ยงให้มีคุณภำพดีข้ ึน

มีกำรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิ นักวิชำกำรส่ งเสริ มทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจะมีส่วนช่วยสร้ำงและ
ที่ดี
กระจำยองค์ควำมรู ้เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี ไม่วำ่ จะเป็ นเทคนิคกำร
เลี้ยง กำรเติมอำกำศ กำรให้อำหำรเสริ ม กำรคำนวณอัตรำแลกเนื้อ กำร
คำดเดำสภำวะกำรตลำด
กำรสร้ำงพื้นที่ชุ่มน้ ำ พื้นที่แก้มลิงเพื่อลดควำมรุ นแรงของน้ ำท่วม ช่วยกัก
เก็บน้ ำไว้ใช้ยำมหน้ำแล้ง ระบบนิเวศน์ทำงน้ ำที่ดีจะช่วยปรับคุณภำพน้ ำ
ไม่ให้มีแร่ ธำตุในแหล่งน้ ำมำกเกินไป ลดตะกอนดิน ลดปั ญหำภัยแล้ง
ต้นไม้และพืชน้ ำในบริ เวณลุ่มน้ ำจะเป็ นตัวช่วยดูดซึมมลพิษและตะกอน
ดิน ไม่ให้ส่งผลเสี ยต่อกำรเลี้ยงปลำ กำรปลูกป่ ำจะช่วยสร้ำงร่ มเงำ ทำให้
เกิดควำมร่ มรื่ น ลดปั ญหำคลื่นควำมร้อน ก่อให้เกิดเป็ นแหล่งต้นน้ ำและ
ป้ องกันกำรพังทะลำยของดิน

[Ecos]

กำรฟื้ นฟูและรักษำระบบ
นิเวศน์

[Zone]

กำรกำหนดเขตกำรเลี้ยงตำม กำหนดจำนวนกระชังสู งสุ ดในแม่น้ ำหรื ออ่ำงน้ ำ กำหนดจำนวนบ่อที่
ศักยภำพของพื้นที่
ตั้งอยูใ่ นเขตชลประทำนและนอกเขตชลประทำน เพื่อบริ หำรจัดกำรน้ ำ
ให้มีคุณภำพเหมำะสม โดยเฉพำะในช่วงหน้ำแล้งที่มีน้ ำจำกัด
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[Iwrm]

กำรบริ หำรจัดกำรน้ ำแบบ
บูรณำกำร

ต้องมีกำรนำเรื่ องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเป็ นส่ วนหนี่งในกำร
วำงแผนกำรจัดสรรน้ ำ โดยเฉพำะในหน้ำแล้ง และควรพิจำรณำเกี่ยวกับ
วิธีกำรป้ องกันน้ ำท่วมที่อำจจะมีผลกระทบต่อกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ

[Infra]

สร้ำงใหม่หรื อซ่อมแซม
เหมือง ฝำยและเขื่อน

เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำควรมีสิทธิในกำรวำงแผนกำรใช้น้ ำจำกเขื่อน กำรปิ ด
เปิ ดน้ ำเพื่อรักษำคุณภำพของน้ ำในแม่น้ ำ ให้ผเู ้ ลี้ยงปลำมีส่วนในกำรออก
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เหมือง ฝำยหรื อ
เขื่อน

[Warn]

ระบบกำรเตือนภัย

มีระบบกำรเตือนภัยที่จำเพำะต่อพื้นที่สำหรับน้ ำท่วม ข้อมูลคลื่นควำม
ร้อน ภัยหนำวและภัยแล้ง รวมทั้งกำรกักและปล่อยน้ ำจำกเขื่อน

ปรับปรุ งข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับสภำพอำกำศ

กำรจัดเตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับสภำพอำกำศที่เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงและใช้
งำนได้ มีกำรพยำกรณ์ควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับมรสุ ม ภัยแล้งและหนำวที่
ยำวนำนหรื อเอนโซ่ (ENSO) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับปริ มำณฝน

[Info]

[Insur]

พัฒนำระบบประกันภัย กำร กำรประกันภัยสัตว์น้ ำโดยใช้ดชั นีสภำพอำกำศ โดยควำมร่ วมมือจำก
แบ่งรับควำมเสี่ ยงและกำร ภำครัฐและภำคเอกชน กำรจ่ำยค่ำชดเชยเนื่องจำกกำรสร้ำงคลื่น หรื อภัย
จ่ำยค่ำชดเชย
พิบตั ิธรรมชำติ กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงร่ วมกันระหว่ำงผูเ้ ลี้ยงปลำและ
บริ ษทั เอกชนเจ้ำของพันธสัญญำ

[Trad]

พัฒนำทำงเลือกตลำดเพื่อ
กำรส่ งออก

กำรกำหนดนโยบำยและวิธีกำรด้ำนกำรทำฟำร์มและมำตรฐำนผลผลิต
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและเพิ่มโอกำสในกำรส่ งออก โดยวิธีกำรอำจจะไม่
จำเพำะในด้ำนกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกสภำพอำกำศแต่หวังว่ำ จะ
จำหน่ำยผลผลิตได้ในรำคำที่สูงขึ้น โดยอำจจะพัฒนำไปพร้อมกับกำรทำ
มำตรฐำนกำรผลิตสัตว์น้ ำชนิดใดชนิดหนึ่ง [Stand]

[Tech]

วิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีที่
เหมำะสม

กำรติดตั้งเครื่ องเติมอำกำศและใช้งำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ กำรใช้
เครื่ องมือตรวจสอบคุณภำพน้ ำรำคำย่อมเยำ กำรหำวิธีในกำรจัดกำร
คุณภำพน้ ำที่เหมำะสม เพื่อเผชิญกับภำวะภัยแล้ง กำรหำวิธีที่ทนต่อ
สภำวะคลื่นควำมร้อน รวมทั้งนวัตกรรมกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำที่สำมำรถทนต่อ
น้ ำท่วม กำรสร้ำงกระชังที่ทนทำน กำรสร้ำงพนังกั้นน้ ำเพื่อลดควำม
เสี ยหำยของกำรเลี้ยงปลำในบ่อดินและโรงเพำะพันธุ์สตั ว์น้ ำ

[Stand]

กำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
เลี้ยง

กำรให้รำงวัลหรื อสร้ำงสิ่ งจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีกำรเลี้ยงที่ดี
เพื่อสัมพันธ์กบั ภำวะกำรตลำดและรำคำ กำรพัฒนำระบบกำรเลี้ยงซึ่ง
สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ [Zone] โดยระบบกำรเลี้ยงจะไม่มี
ควำมจำเพำะต่อควำมเสี่ ยงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

[Spec]

กำรคัดเลือกและปรับปรุ ง
พันธุ์สตั ว์น้ ำ

ทดลองและปรับปรุ งชนิดและสำยพันธุส์ ตั ว์น้ ำให้มีควำมทนต่อโรคและ
อุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งอำจจะมีผลจำกสภำพอำกำศ
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ส่ วนทีเ่ หลือเป็ นยุทธศาสตร์
ระดับชาติทชี่ ่ วยเกือ้ หนุน
การปรับตัวของเกษตรกร
ผู้เพาะเลีย้ งปลาน้าจืด

เมื่อต้องเผชิ ญกับสภำวะที่ตอ้ งใช้ทรัพยำกรน้ ำร่ วมกัน กำรติดตำมตรวจสอบปริ มำณและคุณภำพน้ ำใน
ระดับชุมชนและระดับลุ่มน้ ำจึงเป็ นสิ่ งจำเป็ น [Warn] กำรวำงแผนในกำรสร้ำงเขื่อนหรื อฝำย มีอำยุกำรใช้
งำนที่ยำวนำน จึงเหมำะสำหรับกำรวำงแผนในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงระยะยำว [Infra] อย่ำงไรก็ตำม ควำม
เสี่ ยงมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึงต้องคำนึ งถึงต้นทุนหรื อกำรปรับเปลี่ยนหำกต้องใช้เครื่ องมือชนิ ด
อื่นแทนในอนำคต
ในระยะยำวกำรสร้ำงกลุ่มและกำรทำให้กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง [Grow] จะเป็ นปั จจัยสำคัญในกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับสภำพอำกำศ และยังช่วยลดต้นทุ นกำรผลิต สร้ ำงโอกำสทำงกำรตลำด
เพิ่ มอ ำนำจกำรต่อ รองกับ ภำครั ฐและภำคเอกชน ช่ วยเป็ นเวที ในกำรแลกเปลี่ ยนควำมรู้ และแนวทำง
ปฏิบตั ิที่ดีระหว่ำงกลุ่มและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง [Best] ยุทธศำสตร์ ระยะยำว คือ กำรอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ระบบนิ เวศน์ระดับชุมชนและลุ่มน้ ำ [Ecos] กำรกำหนดเขตพื้นที่เลี้ยงที่เหมำะสมไม่ให้เกินศักยภำพของ
พื้นที่และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งน้ ำ [Zone]
บทบำทหน้ำที่ระยะยำวของกรมประมง หน่วยงำนวิจยั และภำคเอกชน คือ กำรปรับปรุ งพันธุ์และคัดเลือก
พันธุ์และชนิ ดสัตว์น้ ำที่เหมำะสม [Spec] กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อให้มีกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ มี
กำรนำน้ ำกลับมำใช้ใหม่ กำรพัฒนำสร้ำงบ่อสำธิ ตในกำรลดกำรใช้พลังงำน [Tech] กำรปรับปรุ งระบบ
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับภูมิอำกำศ [Info] กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรผลิต [Stand] ที่ทำให้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
เกิดควำมยัง่ ยืนและเพิ่มมูลค่ำให้สำมำรถส่ งออกไปขำยต่ำงประเทศได้ [Trad]
แผนผัง 4

ความต้ องการน้า

สถำนกำรณ์จำลองเกี่ยวกับ
ควำมต้องกำรปลำและ
ควำมต้องกำรน้ ำ35
สู ง

สู ง

ล

คต

ล

คต

ฝ

มต

ฝ

มต

ล

คต

ล

คต

ฝ

มต

ฝ

มต

แห้ งแล้ ง
กว่ าเดิม

ความแตกต่ าง
ฤดูกาล
มากขึ้น

ฝนตกชุ ก
กว่ าเดิม

ไม่ มีความ
แตกต่ างของ
ฤดูกาล

ต่า

ความต้ องการปลา

ต่า

สภาพภูมิอากาศ

กำรสร้ำงภำพจำลองอนำคตใน 35 ปี ข้ำงหน้ำ (ถึงปี 2593) ส ำหรับควำมต้องกำรน้ ำและปลำแตกต่ำงกันไป
ในสภำพภูม ิอำกำศที่อำจจะเปลี่ยนไป 4 ลักษณะ ทำให้ได้สถำนกำรณ์ทั้งหมด 16 รู ปแบบ ควำมต้องกำร
น้ำที ่สูง ขึ้น หมำยรวมถึ ง ควำมต้องกำรน้ ำในภำคอื ่น ๆ เช่น นำข้ำว อุตสำหกรรม ท่ องเที่ยวและอุปโภค
บริ โภคในเมืองใหญ่ภำยในภำคเหนื อของไทยและบริ เวณด้ำนล่ำงลงไปด้วย
ส ำหรั บควำมต้องกำรน้ ำ
ลดลงนั้น ดูเหมือนว่ำ จะมีโอกำสเกิดขึ้นน้อยมำก แต่อำจจะเกิดได้หำกกำรส่ง ออกข้ำวมีปัญหำหรื อ
เศรษฐกิจถดถอย

ควำมต้องกำรปลำสู ง ขึ้น หมำยถึง ควำมต้องกำรบริ โภคเพิม่ ขึ้นอยำ่ งเห็ นได้ชัด ทำให้ตอ้ งผลิตปลำจำนวน
มำกเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ไม่ ว ำ่ จะเป็ นกำรส่ งออก
กำรพัฒนำระบบมำตรฐำนและกำรทำ
เครื่ องหมำยกำรค้ำ รำคำปลำสู งขึ้นแต่ควำมต้องกำรปลำลดลง ทำให้ปริ มำณน้ ำสำหรับใช้ลดลง เนื ่องจำก
มีควำมต้องกำรใช้น้ ำสำหรั บกำรเลี้ยงปลำมำกพอ ๆ กบั ควำมต้องกำรใช้น้ ำในภำคธุรกิจอื ่น ๆ ส ่วนควำม
ต้องกำรปลำลดลง อำจจะเกิ ดขึ้นได้เช่ นกันในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคเกิดกระแสต่อต้ำนกำรบริ โภคปลำ ปัญหำ
โรคระบำดสัตว์น้ ำหรื อไม่ส ำมำรถผลิตสัตว์น้ ำแข่ง ขันกับประเทศเพื่อนบ้ำน
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8.2 ความแข็ ง แกร่ งของกลยุ ท ธ์
ภำพ 14 สรุ ปให้เห็ นว่ำ ยุทธศำสตร์ ต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรรั บมื อภัยแล้งมี ควำมเหมำะสมอย่ำงไรกับ
สถำนกำรณ์ จำลองทั้ง 16 แบบ (แผนผัง 4) ตัวอย่ำงเช่ น หำกในสภำพที่ เกิ ดภัยแล้งมำกกว่ำเดิ ม ควำม
ต้องกำรน้ ำและปลำสู งขึ้น ยุทธศำสตร์ ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์ ในทำงกลับกันหำกสภำพอำกำศที่มีฝน
ตกชุกมำกขึ้น ควำมต้องกำรน้ ำและปลำลดลง ยุทธศำสตร์ เกี่ยวกับกำรจัดหำน้ ำก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่ำง
ใด ยุ ท ธศำสตร์ บ ำงอย่ำง เช่ น กำรจัด กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ นฟู ร ะบบนิ เวศน์ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ทุ ก
สถำนกำรณ์ เป็ นกำรได้ประโยชน์ร่วมกัน ส่ วนกำรประกันภัยแล้ง จะเกิดประโยชน์เฉพำะในช่วงที่เกิด
ภัยแล้งหรื อยำมที่มีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลมำก และควำมต้องกำรปลำสู ง (ภำพ 14) ในสถำนกำรณ์ที่ไม่
มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก ควำมจำเป็ นในกำรปรับตัวมีนอ้ ย แต่หำกเจอสถำนกำรณ์ที่ยงุ่ ยำกหรื อเกิดภัย
พิบตั ิที่รุนแรง มีควำมจำเป็ นในกำรปรับตัวสูง
นอกจำกปั ญหำกำรขำดแคลนน้ ำสำหรั บกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำแล้ว ภำพจำลองเหตุกำรณ์ ของสภำพอำกำศที่
เปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรปลำ จะมีส่วนช่วยในกำรกำหนดยุทธศำสตร์ เพื่อบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
กำรประกันภัยน้ ำท่วม กำรสร้ำงเขื่อน พนังกันน้ ำ ระบบกำรเตือนภัย เป็ นสิ่ งจำเป็ นหำกโอกำสที่จะเกิดน้ ำ
ท่วมมำกขึ้นและมีควำมต้องกำรปลำมำกขึ้น หำกอนำคตแห้งแล้งกว่ำเดิมหรื อควำมแตกต่ำงของฤดูกำลมี
น้อย กำรฟื้ นฟูระบบนิ เวศน์น่ำจะเป็ นประโยชน์ที่สุดเพรำะให้ผลประโยชน์ที่หลำกหลำย กำรลงทุนด้ำน
เทคโนโลยีป้องกันน้ ำท่วมจะเกิดประโยชน์เฉพำะช่วงที่มีควำมเสี่ ยงของอุทกภัยสู งขณะที่ควำมต้องกำร
ปลำต่ำ
ภาพ 14

Climate scenarios
Wetter

Drier

More Seasonal

คุณค่ำของยุทธศำสตร์ 16
ตัว ในกำรจัดกำรกับภัยแล้ง
ในกำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน
ภำยใต้ภำพจำลองเหตุกำรณ์
อนำคต 16 เหตุกำรณ์ข้ ีนอยู่
กับปริ มำณน้ ำที่มีใช้

Less Seasonal

○ Insur

○ Infra

● Insur

● Infra

● Insur

● Infra

● Insur

○ Infra

High fish

◐ Warn

◐ Ecos

● Warn

● Ecos

● Warn

● Ecos

◐ Warn

◐ Ecos

demand

● Stand

○ Diver

● Stand

◐ Diver

● Stand

◐ Diver

● Stand

◐ Diver

High Water

◐ Zone

◐ Integ

● Zone

● Integ

● Zone

● Integ

◐ Zone

◐ Integ

Demand

○ Insur

○ Infra

● Insur

● Infra

◐ Insur

● Infra

○ Insur

○ Infra

Low fish

○ Warn

◐ Ecos

● Warn

◐ Ecos

● Warn

● Ecos

○ Warn

◐ Ecos

demand

○ Stand

◐ Diver

○ Stand

● Diver

○ Stand

● Diver

○ Stand

◐ Diver

○ Zone

● Integ

◐ Zone

● Integ

◐ Zone

● Integ

○ Zone

● Integ

○ Insur

○ Infra

● Insur

◐ Infra

● Insur

◐ Infra

○ Insur

○ Infra

High fish

○ Warn

◐ Ecos

● Warn

● Ecos

● Warn

● Ecos

○ Warn

◐ Ecos

demand

◐ Stand

○ Diver

◐ Stand

◐ Diver

◐ Stand

◐ Diver

◐ Stand

○ Diver

Low Water

○ Zone

○ Integ

◐ Zone

◐ Integ

◐ Zone

◐ Integ

○ Zone

○ Integ

Demand

○ Insur

○ Infra

◐ Insur

○ Infra

○ Insur

○ Infra

○ Insur

○ Infra

● Strongly worthwhile

Low fish

○ Warn

○ Ecos

◐ Warn

◐ Ecos

◐ Warn

◐ Ecos

○ Warn

○ Ecos

◐ Somewhat worthwhile

demand

○ Stand

◐ Diver

○ Stand

● Diver

○ Stand

● Diver

○ Stand

◐ Diver

○ Not worthwhile

○ Zone

◐ Integ

◐ Zone

◐ Integ

◐ Zone

◐ Integ

○ Zone

◐ Integ

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยแล้ งหรื อการขาดแคลนน ้าในบ่อดิน โดยพิจารณาร่ วมกับการเลี ้ยงปลาชนิด
อื่น ๆ เช่น การเลี ้ยงปลาในกระชังทังในแม่
้
น ้าและอ่างเก็บน ้า การจัดการโรงเพาะพันธุ์สตั ว์น ้า และความเสี่ยง
จากสภาพอากาศ (น ้าท่วม ภัยแล้ งและคลื่นความร้ อน) เมื่อวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ แต่ละอันในสถานการณ์จาลอง
ที่ต่างกัน พอสรุปได้ วา่ ยุทธศาสตร์ ที่เข้ มแข็งน่าจะเป็ นการพัฒนาเทคโนโลยี การทาประกันภัยและการเตือนภัย
(แผนผัง 5). ยุทธศาสตร์ ที่มีความสาคัญน้ อย คือ ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการค้ า มาตรฐานและการกาหนดเขต
การเลี ้ยงปลา ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับกฏระเบียบและการพัฒนาหน่วยงานเพิ่มเติม คล้ ายกับว่าจะมีความสาคัญ
น้ อ ยกว่าการพัฒ นาความรู้ เทคโนโลยี การบริ ห ารการเงิน และการจัด การฟื ้น ฟูระบบนิ เวศน์ ยุท ธศาสตร์
บางอย่างเสริ มกันและกัน เช่น การจัดเตรี ยมข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถทาควบคุมไปกับระบบ
การเตือนภัย แต่บางยุทธศาสตร์ อาจจะส่งผลทางลบต่อกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การลงทุนในการสร้ างเขื่อนหรื อ
พนังกันน ้าอาจจะส่งผลทางลบต่อระบบนิเวศน์
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ยุทธศาสตร์ การปรั บ ตัวที่ป ระสบผลสาเร็ จ
ก่ อให้ เกิดความพึงพอใจที่หลากหลาย
แข็งแกร่ ง

ยุทธศำสตร์ที่มีประสิ ทธิภำพจะ
ลดควำมเสี่ ยงอย่ำงเห็ นชัด

ประสิ ทธิ
ภาพ

ยุทธศำสตร์ที่แข็งแกร่ งจะต้องสำมำรถใช้ไ ด้
กับทุกสถำนกำรณ์
ยืดหยุ่น

ยุทธศำสตร์อำจจะต้อ งมีกำiปรับเปลี่ยนหรื อ เลิก
ใช้เมื่อสถำนกำรณ์หรื อ สภำพอำกำศเปลี่ยนไป

กลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ควรช่ วยเหลือ เกื้อกูลอย่ำง
ทัว่ ถึง โดยเฉพำะเกษตรกรกลุ่มเสี่ ยง ยุติธรรม
และเกษตรรำยย่อ ย

ผลข้ างเคียง

ความหลากหลาย
บูรณาการ

เงินออม / สิ นเชื่อ
กลุ่มเกษตรกร
ป ิบัติที่ดีที่สุด

การฟื้ นฟู ระบบนิเวศ
การแบ่ งเขต
การบริหารจัดการน้าแบบผสมผสาน

โครงสร้ างพื้น าน
เตือนภัยล่ วงหน้า
ข้ อมูลสภาพภูมิอากาศ
ประกันภัย
ส่ งออก
เทคโนโลยี
มาตร าน

เลือ กสายพันธุ์
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แข็งแกร่ ง

ผลข้ างเคียง

ค่ าใช้ จ่าย

ยุติธรรม

สู ง
สื ่อกลาง
ต่า

ยุติธรรม

ผลของยุทธศาสตร์ ใน 6
ตัวบ่ งชี้

ยุทธศำสตร์ไม่ส่งผลกระทบทำง
ลบต่อกิจกรรมอื ่น ๆ

คำนึ งถึงต้นทุนหรื อ ผูท้ ่ จี ะรับผิดชอบ
ค่ำ ใช้จ่ำย
ระดับคะแนนของผล
ยุทธศาสตร์ ใน
สถานการณ์ ต่า ง

ประสิ ทธิภาพ

ค่ าใช้ จ่าย

แผนผัง 5

คะแนนที่แข็งแกร่ ง

8.3 แนวทางการปรั บ ตั ว
กำรเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนภูมิอำกำศต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จำเป็ นต้อง
มีกำรวำงแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลำงและระยะยำว ทั้งในระดับฟำร์ ม ชุมชนและระดับชำติ จำกกำรศึกษำ
พบว่ำ หำกต้องกำรให้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเข้มแข็งและยัง่ ยืน จำเป็ นต้องมีกำรวำงแผนระยะยำว ไม่วำ่ จะ
เป็ นกำรจัดหำเทคโนโลยีที่เหมำะสม กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรเปลี่ยนแปลง กำรสร้ำงระบบ
ประกันภัย กำรปรั บปรุ งระบบกำรเตือนภัย ซึ่ งต้องมี กำรบริ หำรจัดกำรครอบคลุมทั้งเรื่ องสภำพอำกำศ
ควำมต้องกำรน้ ำและควำมต้องกำรปลำ ในกำรที่ จะนำยุทธศำสตร์ ไปใช้ตอ้ งมี ควำมยืดหยุ่น เมื่ อเวลำ
เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ บำงอย่ำงต้องยกเลิก ปรับเปลี่ยน ควบรวม หรื อมีกำรสร้ำงยุทธศำสตร์ ใหม่ ตำม
สถำนกำรณ์และควำมรู้ที่เปลี่ยนแปลง เส้นทำงหรื อกระบวนกำรปรับตัวสำหรับกำรเพำะเลี้ยงปลำน้ ำจืด
เป็ นสิ่ งที่ จำเป็ น เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรนำไปสู่ กำรปฏิ บตั ิอย่ำงเหมำะสม หรื อกำรพัฒนำควำมยืดหยุน่
เพื่อลดควำมรุ นแรงจำกภัยพิบตั ิ กำรปรับตัวควรมีท้ งั ในระดับชุมชน กำรปรับตัวนโยบำยและกลยุทธ์ ใน
ระดับลุ่มน้ ำและระดับชำติ34 วิธีกำรปรับตัวในแต่ละขั้นตอนจะมีควำมอ่อนไหวและเปรำะบำงเกิดขึ้นได้
โดยแตกต่ำงกันไปในแต่ละวิธี กำรปรับตัวในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำต้องกำรกำรบูรณำกำรของกิจกรรม
ต่ำง ๆ ซึ่ งวิธีกำรหลำยอย่ำงจะสัมพันธ์กบั ลักษณะของสภำพอำกำศที่คำดเดำหรื อพยำกรณ์ไว้ แต่ในควำม
จริ งนั้น สภำพอำกำศเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีต หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดผล
กระทบดังกล่ ำว จะเป็ นบทเรี ย นที่ ช่ วยประกอบกำรตัด สิ น ใจ ภำพ 15 อธิ บ ำยถึ งแนวทำงในกรณี ที่
คำดกำรณ์ ว่ำ จะมี ฝนมำกขึ้ นในอนำคต ดังนั้นจึ งมี ควำมเป็ นไปได้ในกำรเพิ่มบ่ อเลี้ ยงปลำ หำกมี กำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ระบบชลประทำนหรื อมีกำรสร้ำงโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำ
กำรตัดสิ นใจลงทุนของเจ้ำของฟำร์ มเลี้ยงปลำเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศเป็ นหัวใจสำคัญ
ในขั้นตอนของกำรปรับตัวเพื่อให้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมีควำมยัง่ ยืน กำรเลือกสถำนที่ที่เหมำะสม กำรมี
น้ ำเพียงพอ กำรใช้เทคนิ คและเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเลี้ยงปลำ กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู ้หรื อข้อมูล
ข่ำวสำร มีส่วนทำให้ลดควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรในระดับที่สูงขึ้นจำกกำร
บริ หำรจัดกำรโดยเกษตรกรในฟำร์ ม ได้แก่ กำรบริ หำรจัดกำรตลำด กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรสร้ำงกฏ
ระเบี ยบและนโยบำย ควำมร่ วมมื อของผูม้ ี ส่ วนร่ วมหรื อผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยในกำรเพำะเลี้ ยงสัตว์น้ ำ
อย่ำงไรก็ตำมนโยบำยที่จะช่วยส่ งเสริ มให้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมีควำมยัง่ ยืนต้องลงถึงระดับผูป้ ฏิบตั ิงำน
หรื อ ตัวเกษตรกรแต่ จะต้อ งมี ค วำมยืดหยุ่น 8 กำรเพำะเลี้ ยงสั ตว์น้ ำจื ดเชิ งพำณิ ช ย์มี กำรขยำยตัวอย่ำง
รวดเร็ ว ทำให้มีผลกระทบต่อภำครัฐและภำคเอกชน10 ในอดีตกำรพัฒนำจะมีกำรพัฒนำชุมชนเมืองเป็ น
หลัก หรื อกำรพัฒนำผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค

กำรสร้ำงบ่อ
เพิ่มขึ้น

ตลำดขยำยตัว

กำรสร้ำงระบบ
ชลประทำน

เพิ่มฤดูกำล
เลี้ยงปลำ

พื้นที่เสี่ยงต่อ
น้ ำท่วม

ตัวอย่ำงของกระบวนกำรใน
กำรปรับตัวสำหรับกำรเลี้ยง
ปลำในสภำพอำกำศที่
เหมำะสมสำหรับกำรขยำย
พื้นที่เลี้ยงซึ่ งมีน้ ำเพียงพอ34

กำรจัดกำรลุ ่มน้ ำ

กำรขยำยโรง
เพำะพันธุ ์สัตว์น้ ำ

กระบวนการปรั บตัวในการ
เพาะเลีย้ งสัตว์ น้าจะต้ อง
สามารถยืดหยุ่นได้ เมื่อความรู้
สถานการณ์ และเวลาเปลี่ยนไป
ยุทธศาสตร์ บางอย่ างอาจจะ
ต้ องยกเลิกไป ปรับเปลี่ยนหรือ
ควบรวม

ภาพ 15

บ่ อ ปลาที่ได้รับ น้าจากฝนในสถานการณ์ ที่ฝนตกชุกกว่ าเดิม
สภำพอำกำศที่
ร้อนขึ้นแต่มี
ฝนตกมำกขึ้น

การจัดการความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้ องกับสภาพอากาศ
ในการเลีย้ งปลาน้าจืด
จาเป็ นต้ องบริหารจัดการ
ทัง้ ระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาว ในระดับครัว
เรื อน ชุมชนและระดับชาติ

เพิ่มควำมสู ง
ของคันบ่อ
ย้ำ ยไปเลี้ยงในพื้นที่
สู งขึ้นกวำ่ เดิ ม
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9 การพัฒนานโยบายและแนวทางป ิ บัติ
9.1 คาแนะนาเพื่อ กาหนดนโยบายและการวางแผน
เพิ่มความเข้ มแข็งในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พัฒนำระบบ
กำรจัดหำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสภำพอำกำศและฤดูกำลที่มีผลต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ข้อมูลภัยแล้งหรื อฝน
มำกกว่ำปกติ ที่ เกิ ดจำกปรำกฎกำรณ์ เอลนิ โญ (El Nino) ควำมผันแปรของระบบอำกำศในซี กโลกใต้
(Southern Oscillation) หรื อ กำรเกิ ด มรสุ ม กำรเตื อ นภัย พิ บ ั ติ ธ รรมชำติ เช่ น น้ ำท่ ว ม ในลัก ษณะที่
เหมำะสม เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำยกับกิจกำรโรงเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำและเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลำ มีกลยุทธ์ที่
จะพัฒนำให้ได้ผลเชิ งประจักษ์ รวมทั้งควรมีกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศในอนำคต
การปรับเปลีย่ นนโยบาย แผนและกลยุทธ์ ในการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ เพือ่ รับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ
เช่ น จัด หำวิธี ก ำรจัด กำรที่ เหมำะสมหำกต้อ งเผชิ ญ กับ ภัย ธรรมชำติ ที่ รุ น แรง น้ ำท่ วม ภัย แล้ง ควำม
แปรปรวนของสภำพอำกำศ รวมทั้งนำควำมรู ้เกี่ ยวกับควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศในแต่ละปี มำ
กำหนดเป้ ำหมำยและงบประมำณในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำที่ตอ้ งมีควำมยืดหยุน่ กับควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปี และกำหนดยุท ธศำสตร์ ระยะยำวในกำรรั บ มื อกับกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพอำกำศ ควำมไม่
แน่ น อนของสภำพอำกำศ นโยบำยภำครั ฐเกี่ ยวกับ มำตรฐำน กำรจดทะเบี ยนฟำร์ ม กำรส่ งเสริ ม กำร
ส่ งออกควรมีกำรคำนึงถึงปั ญหำที่อำจจะเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศด้วย1
เพิ่มการเฝ้ าระวังเกี่ยวกับการบริ หารจัดการน้าสาหรับการเพาะเลีย้ งสั ตว์ น้า กำรมีส่วนร่ วมอย่ำงใกล้ชิด
ในนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรลุ่มน้ ำ กำรจัดกำรลำน้ ำหรื อแม่น้ ำ กำรชลประทำน กำรปิ ดเปิ ดน้ ำจำกเขื่อน
ที่มีกำรผลิตไฟฟ้ ำ นโยบำยป้ องกันน้ ำท่วม ทั้งในระดับชุมชนและระดับชำติ กำรประชุมจะต้องนำไปสู่
กำรให้ขอ้ มูลและมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจในกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ โดยต้องมีเกษตรกรผูเ้ พำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำเป็ นตัวแทนในกลุ่มผูใ้ ช้น้ ำ
กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แนวป ิบัติที่ดีในการจัดการความเสี่ ยงระหว่ างเกษตรกรผู้เลีย้ งปลา มีกำร
บัน ทึ ก และยกย่อ งนวัตกรรมท้อ งถิ่ น ในงำนส่ งเสริ ม บริ ก ำรวิช ำกำร งำนประชุ ม สมำคม ชมรมหรื อ
เครื อข่ ำ ยด้ ำ นกำรเพำะเลี้ ยงสั ต ว์น้ ำในชุ ม ชน กำรแลกเปลี่ ย นควำมรู ้ มี ค วำมส ำคัญ ในกำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรับมือกับควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ กำรจัดกำร
โรคสัตว์น้ ำ ซึ่ งวิธีกำรจัดกำรที่ ดีเพื่อลดควำมเครี ยดและปั ญหำเรื่ องโรค เป็ นวิธีกำรสำคัญ ในลดควำม
เสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพอำกำศ ทำให้ไม่เกิดปั ญหำปลำโตช้ำหรื อตำยจำนวนมำก
ประสานงานกับบริ ษัทเอกชนและเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางใหม่ เพื่อรั บมือกับความเสี่ ยง มีกำร
ทบทวนกำรทำประกันแบบกลุ่มหรื อประกันภัยผลผลิตโดยใช้ดชั นี สภำพอำกำศในประเทศไทย (indexbased insurance) สำหรับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และพิจำรณำว่ำระบบนี้ มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยกว่ำกำรจ่ำยค่ำชดเชย
ที่เคยมีมำหรื อไม่ วิเครำะห์กำรประกันควำมเสี่ ยงในลักษณะเกษตรพันธสัญญำว่ำ ภำครัฐควรมีส่วนร่ วม
ในกำรควบคุมหรื อบริ หำรจัดกำรหรื อไม่
การกาหนดนโยบายเขตพืน้ ทีก่ ารเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ ควรใช้ขอ้ มูลศักยภำพของพื้นที่ สภำพแวดล้อม ควำม
แตกต่ำงในฤดูกำล ควำมเพียงพอของน้ ำ กำรไหลเวียนน้ ำ เป็ นตัวกำหนดเขตพื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ โดย
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นโยบำยควรมีกำรปรับเปลี่ยนตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและสภำพแหล่งน้ ำ กรณี กำรเลี้ยง
ปลำกระชังในแม่น้ ำและอ่ำงเก็บน้ ำ จำนวนปลำทั้งหมดจะต้องไม่เกิดศักยภำพที่ระบบนิ เวศน์น้ นั ๆ จะ
รองรับได้ โดยเฉพำะในช่วงที่ มีน้ ำไหลน้อยหรื อน้ ำปริ มำณน้อย ส่ วนกำรเลี้ยงปลำในบ่อดินควรคำนึ ง
ปริ มำณและคุณภำพน้ ำในคลองชลประทำน รวมทั้งคุณภำพน้ ำทิ้งที่ปล่อยสู่ แหล่งน้ ำธรรมชำติ นโยบำย
กำรกำหนดเขตกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำควรมีกำรปรับเปลี่ยนตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศและสภำพ
ของแหล่งน้ ำ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการปรั บกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการมลพิษหรื อน้าทิง้ สาหรั บฟาร์ มเพาะเลีย้ งสั ตว์
น้า น้ ำทิ้งจำกชุมชนเมืองและโรงงำนอุตสำหกรรมทำให้ปลำในแหล่งน้ ำตำยเป็ นจำนวนมำก ในขณะที่
กำรเลี้ยงปลำกระชังในแม่น้ ำแล้วประสบผลสำเร็ จจัดเป็ นตัวบ่งชี้ถึงคุณภำพน้ ำที่ดีและกำรจัดกำรลุ่มน้ ำที่
เหมำะสม ควรมีกำรตรวจสอบและเข้มงวดกับสำรอำหำรที่ปล่อยจำกบ้ำนเรื อน ฟำร์ มหมูและน้ ำทิ้งจำก
กิจกรรมกำรเกษตร รวมทั้งควรมีกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำให้เหมำะสม เพื่อรักษำระบบนิ เวศน์ของแหล่งน้ ำ
และเพียงพอกับกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำใต้เขื่อน
การลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ในการปรั บ ตั ว เพื่ อ การเลี้ย งสั ต ว์ น้ า ในสภาพอากาศ
เปลีย่ นแปลง กำรบำบัดคุณภำพน้ ำ กำรปรับปรุ งสำยพันธุ์สัตว์น้ ำให้ทนต่อสภำพแวดล้อมและโรคระบำด
กำรใช้เทคโนโลยีที่ เหมำะสมในทำงเศรษฐกิ จ เช่ น กำรติ ดตั้งเครื่ อ งเติ ม อำกำศ งำนวิจัยเกี่ ยวกับ กำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำทำงเลือก (alternative aquaculture) หรื อกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำเศรษฐกิจชนิ ดใหม่ เพื่อตลำด
เฉพำะกลุ่ม (niche market) รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เช่น กำรผลิตสัตว์น้ ำปลอดสำร กำร
ผลิตสัตว์น้ ำอินทรี ย ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
มีการให้ ข้อมูลและทาความเข้ าใจเกีย่ วกับความเสี่ ยง กำรสื่ อสำรที่มีประสิ ทธิภำพทำให้นโยบำยที่เกี่ยวกับ
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอันเนื่ องมำจำกสภำพอำกำศสำมำรถปฏิ บตั ิ ได้จริ ง อย่ำงไรก็ตำมกลยุท ธ์ในกำร
พูดคุยหรื อทำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรเกี่ยวข้องกับประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำสด ๆ ร้อน ๆ และเหตุกำรณ์ใน
อดี ตที่ เกษตรกรเคยปฏิ บตั ิต่อควำมเสี่ ยงที่ เคยเกิ ดขึ้น กำรวิเครำะห์ ขอ้ มูลจำกบทบำทสมมุติเพื่อสังเกต
ควำมรู ้สึกหรื ออำรมณ์ของเกษตรกรที่ตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเป็ นอีกวิธีของกำรสื่ อสำรควำมเสี่ ยง
ร่ างยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการนา้ เพือ่ การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ อันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
อากาศ ยุทธศำสตร์ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงจำกสภำพอำกำศเปลี่ยนแปลงใน
กำรเลี้ยงปลำน้ ำจื ด ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำควบคู่กนั ไป ยุทธศำสตร์ กำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งจะเป็ นประโยชน์ที่สำมำรถนำมำปรับใช้ได้ เพรำะปั ญหำหลำย
อย่ำงมีลกั ษณะคล้ำยกันยกเว้นระดับน้ ำทะเลที่สูงขึ้น ยุทธศำสตร์ 5 – 10 ปี ควรมีขอบข่ำยงำนครอบคลุม
ควำมท้ำทำยเกี่ยวกับสภำพอำกำศและทรัพยำกรน้ ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และต้องมีกำรปรับเปลี่ยนข้อมูล
ให้ทนั สมัยอย่ำงต่อเนื่อง
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9.2 คาแนะนาสาหรั บ ผู้ เ ลี้ย งปลา
การวางแผนธุรกิจหรื อเลีย้ งปลาต้ องมีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพอากาศ ควำม
เสี่ ยงแตกต่ำงกันไปตำมฤดูกำล วิเครำะห์เวลำที่เหมำะสมต่อกำรปล่อยปลำลงเลี้ยง
การจดบันทึกตัวบ่ งชี้เกีย่ วกับผลประกอบการในฟาร์ มและใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับวิธีการเลีย้ ง จดบันทึก
ปั จจัยกำรผลิตที่ใช้ เช่น อำหำรปลำ ลูกพันธุ์ กำรให้เครื่ องเติมอำกำศ ผลผลิตที่ได้และปริ มำณที่เสี ยหำย
บันทึกจำนวนและเวลำที่ปลำเสี ยหำย สภำพอำกำศในเวลำนั้น พฤติกรรมของสัตว์น้ ำที่เลี้ยง พฤติกรรมที่
ส่ อว่ำสัตว์น้ ำเกิดควำมเครี ยด ประสบกำรณ์ของผูเ้ ลี้ยงปลำจะเป็ นแหล่งควำมรู ้สำคัญที่ใช้ในกำรลดควำม
เสี่ ยงจำกสภำพอำกำศ กำรจดบันทึกจะช่วยให้มีควำมเข้ำใจข้อมูลอย่ำงลึกซึ้ ง
การวางแผนและพัฒนาระบบมาตร านเพื่อให้ ฟาร์ มสามารถปรั บตัวได้ กำรสร้ำงมำตรฐำนให้เป็ นที่
ยอมรั บ และเพิ่ ม มู ลค่ำ รวมทั้งสร้ ำงแนวปฏิ บ ัติที่ ดีเพื่ อ ลดควำมเสี่ ยง ซึ่ งจะมี ค วำมส ำคัญ มำกส ำหรั บ
เกษตรกรรำยย่อยที่ไม่มีพ้นื ที่หรื อสิ นทรัพย์เยอะเพียงพอที่จะมีระบบกำรจัดกำรน้ ำที่ดี
การลงทุนอย่ างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ ยงในระดับฟาร์ ม เช่น กำรติดตั้งเครื่ องเพิ่มอำกำศในบ่อเลี้ยงที่มี
ออกซิ เจนต่ำหรื อเมื่อปลำมี ขนำดโตขึ้น กำรติดตั้งในแม่น้ ำช่วงที่ มีน้ ำไหลเอื่อยหรื อไหลน้อย รวมทั้งมี
กำรติดต่อสื่ อสำรกับบริ ษทั หรื อพ่อค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อขอควำมช่วยเหลือหำกจำเป็ นต้องมีกำรจับปลำ
ขำยฉุ กเฉิ น อย่ำงไรก็ตำมฟำร์ มสัตว์น้ ำที่มีกำรเลี้ยงไม่หนำแน่นมำกและมีกำรให้อำหำรไม่เยอะ มีควำม
จำเป็ นที่ จะใช้เทคโนโลยีในกำรเลี้ยงที่ น้อยกว่ำ แต่ควรจะมี กำรใช้ยุทธศำสตร์ อื่น ๆ มำเสริ ม เช่น กำร
เลี้ยงสัตว์น้ ำแบบผสมผสำน หรื อกำรทำกำรเกษตรที่ หลำกหลำย เพื่อให้ได้มีเศรษฐกิ จพอเพียงสำหรั บ
กำรดำรงชีวิต
การคิดค้ นนวัตกรรมด้ านเทคนิ คการจัดการฟาร์ มสั ตว์ น้าเพื่อเสาะหาวิธีการเพิ่มความยืดหยุ่นในการ
รั บมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พัฒนำระบบกำรเลี้ยงที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เพื่อลดควำมอ่อนไหวต่อควำมเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นทั้งทำงกำยภำพ ปั ญหำด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ ยงด้ำนสังคม
และนโยบำย กระตุน้ ให้นักวิจยั ศึกษำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเงินที่ ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยง
การสร้ างเสริมความเข้ มแข็งของสมาคม ชมรมและเครือข่ ายเกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์ น้าเพื่อให้ มีอานาจการ
ต่ อรองในการบริหารจัดการนา้ โดยทัว่ ไปชมรมหรื อสมำคมมีอำนำจในกำรต่อรองกำรซื้ ออำหำรสัตว์น้ ำ
กำรจับปลำเพื่อจำหน่ำย แต่ควรเพิ่มเติมบทบำทในส่ วนของกำรบริ หำรจัดกำรน้ ำ ซึ่ งในส่ วนนี้ บำงพื้นที่
ได้มีเครื อข่ำยอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรในกำรร้ องขอกำรปล่อยน้ ำจำกเขื่ อนในหน้ำแล้ง หรื อในกรณี ที่เกิ ด
ปั ญหำน้ ำเสี ย
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9.3 คาแนะนาสาหรั บ นั ก วิ จั ย
นาผลการวิจัยไปสร้ างเครื่ องมือจัดการความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสาหรั บ
เกษตรผู้เลีย้ งปลา โดยเฉพำะเครื่ องมือที่สำมำรถใช้ได้กบั สมำร์ ทโฟนเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภำพอำกำศ
การปรับระบบนิเวศน์ ในบ่ อเลีย้ งและแม่ นา้ ให้ มีความเหมาะสมสาหรับการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ กำรจัดกำรที่
ดีเพื่อลดของเสี ยและรักษำคุณภำพน้ ำภำยในบ่อและแม่น้ ำระหว่ำงกำรเลี้ยง
ยุทธศาสตร์ ระยะยาวด้ านการเพาะเลี้ยงสั ตว์ น้าเพื่อปรั บ ตัว กำรร่ วมมื อ กับ ภำคเอกชนในกำรคิ ดค้น
นวัตกรรมเพื่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอย่ำงยัง่ ยืน ร่ วมกันกำหนดนโยบำยในกำรปรั บตัวของเกษตรกรผู ้
เลี้ยงปลำและผูม้ ีส่วนร่ วมทำงธุ รกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตั้งแต่ตน้ น้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ ให้เป็ นดัง่ “สำย
ธำรแห่งคุณค่ำ” (value chain)
การสนับสนุนส่ งเสริมการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ เพือ่ ให้ ชุมชนปรับตัวได้ ศึกษำเปรี ยบเทียบสภำพควำมเป็ นอยู่
ของเกษตรกรในชุมชนเพื่อประเมินว่ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำลักษณะใดที่สำมำรถเพิ่มควำมยืดหยุน่ ในกำร
ปรับตัวหรื อลดควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ
การขยายกิจกรรมการประเมินการเพาะเลีย้ งสั ตว์ น้าไปยังสั ตว์ น้าชนิดอื่นและพืน้ ที่อื่น เพิ่มกำรศึกษำ
กำรประเมินควำมเสี่ ยงและแนวทำงในกำรปรับตัวเปรี ยบเทียบกับภำคอื่น ๆ ของไทยและประเทศเพื่อน
บ้ำน ด้วยวิธีกำรศึกษำเดียวกัน เพื่อค้นหำแนวทำงปฏิ บตั ิที่ดี รวมไปถึงกำรดำเนิ นกิจกรรมกำรประเมิ น
กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก กำรปรับตัวกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ งอันเนื่ องมำจำกระดับน้ ำทะเลที่สูงขึ้นจะ
เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องพิจำรณำ
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