การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมและการทาโครงการนาร่ องในภาคการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ครัง้ ที่ 1: 27 สิงหาคม 2557
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาในกระชัง บ้ านหัวข่ วง ต.สองแคว และ บ้ านวังขามป้อม ต.ดอยหล่ อ
อ.ดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่

AQUADAPT
หน่ วยวิ จยั สังคมและสิ่ งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053 845 898

หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม (USER)
หน่วยวิจยั สังคมและสิง่ แวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาเนินงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในด้ านที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็ นอยูแ่ ละ
สถาบันทางสังคมกับสิง่ แวดล้ อม การศึกษาวิจยั ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ
วิเคราะห์และสะท้ อนภาพความต้ องการพร้ อมทังรั้ บฟั งปั ญหาของกลุม่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมุง่ สร้ างสรรค์และประสานความร่วมมือด้ านการ
ศึกษาความเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดล้ อมเชิงบูรณาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ วิจัยเพื่อพัฒนาระหว่ างประเทศ (IDRC)
ศูนย์วจิ ยั เพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Research Center : IDRC) ประเทศแคนาดา คือ โครงการความช่วยเหลือจาก
แคนาดา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ ไขปั ญหาที่ประสบในเขตชนบทของประเทศกาลังพัฒนา

โครงการอควาแดป (AQUADAPT)
โครงการ “การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและการปรับตัวสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” (Inland Aquaculture to
Climate Change in Northern Thailand: AQUADAPT)
ได้ รับความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจยั สังคมและสิง่ แวดล้ อม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพภาคการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในภาคเหนือของประเทศไทย
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1
1 รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาในกระชัง บ้ านหัวข่ วง หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่
1. คุณธงชัย ประยูรญาติ 104 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 086-6597154
2. คุณอาพรรณ คาเบีย้ 23 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 090-4720593
3. คุณแจ้ จันทร์ เป็ ง 14 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 081-2897677
4. คุณประวิง เมฆช่ วง 48 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 081-9735840
5. คุณสมพร วงศ์ ปัญญา 11/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 086-1953512
6. คุณนิเวส ชมพูน้อย 195 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 085-6208927
7. คุณเหมย ตาระปิ น 68/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 089-2201814
8. คุณเดช คาตุ้ย 194/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 083-4760969
9. คุณชุมพร วงค์ ดี 203/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 088-4052767
10. คุณชรินทร์ โพธิมา 39/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 081-6714763
11. คุณปี จันจี๋ 204 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 088-8022556
12. คุณบุญธรรม จันทร์ หอม 150 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 081-0257893
13. คุณบัวจันทร์ สมญาณะ 135/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 082-8920993
14. คุณวีระพงษ์ ชมพูน้อย 159 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 085-6532945
15. เรื อโทธงชัย กาเนิดทรั พย์ หมู่ 7 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 085-6960158
16. คุณศรี ไพร กาเนิดทรั พย์ หมู่ 7 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 084-7392956
17. คุณประภาวิณญ์ เขียวหน่ อเมือง 203 หมู่ 7 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 092-3182914
18. คุณตัน ธนกิจภากรณ์ 295 หมู่ 7 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 080-7909940
19. คุณไพรินทร์ เพิ่มบุญมา 204 หมู่ 7 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 086-1893455
20. คุณสุนทอน กันริ ยะ 161/1 หมู่ท่ ี 5 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 084-0474915
21. คุณก๋ องแก้ ว กุณะ 411 หมู่ท่ ี 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 082-7656394
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2
2 รายชื่อผู้จัดประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร. หลุยส์ เลอเบล ผู้อานวยการหน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้นาโครงการ)
คุณพิมพกานต์ เลอเบล
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณพรพิมล พิมลรัตน์
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณพัชราวลัย ศรี ยะศักดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณเชษฐา ดวงสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาโท
คุณสุธิดา วันโน
ผู้ช่วยวิจัย
คุณนันทพร สุทธิ
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณวรวิทย์ รักษาแก้ ว
นักศึกษาปริญญาโท
คุณธนพล หอมจันทร์
นักศึกษาปริญญาตรี
รายงานฉบับนี้เป็ นบทสรุ ปที่จัดทาขึ้นโดยหน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อติชมใดๆ สามารถติดต่ อมาได้ ที่
คุณชลิสา กัลยาณมิตร (ผู้ประสานงานโครงการอควาแดป) Email: chalisa@sea-user.org
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3
3 วาระการประชุม
กาหนดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อช่ วยเกษตรกรผู้เลีย้ งปลารั บมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ครั ง้ ที่ 1
เวลา

กิจกรรม

12.30-13.00

ลงทะเบียนรับรหัสประจาตัว

13.00-13.30

- แนะนาตัวผู้เข้ าร่วมประชุม
- ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
- รายงานสิง่ ที่ค้นพบจากการวิจยั ภาพรวมของการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในเขตภาคเหนือของไทย
(พิมพกานต์ เลอเบล)

13.30-14.15

กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความสาคัญของปั ญหาที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาประสบ

14.15-16.50

กิจกรรมกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
แบ่งกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลา 1-3 กลุ่ม ตามปั ญหาสาคัญที่เกษตรกรเสนอ ระดมสมอง ในประเด็น
1. ลักษณะของปั ญหา สาเหตุและผลกระทบที่ได้ รับ (20 นาที)
2. ความพยายามที่ผา่ นมา ความสาเร็จ ปั ญหาและอุปสรรค ความช่วยเหลือที่ได้ รับจากภาครัฐและ
เอกชน (40 นาที)
----------------------------------------- พักรับประทานของว่าง (15 นาที) -----------------------------------3. แนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ ปั ญหาที่สามารถแก้ ไขได้ ความช่วยเหลือที่ต้องการ (30 นาที)
- รายงานผลการอภิปรายกลุม่ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมรับทราบ กลุม่ ละ 10 นาที

16.50-16.00

สรุปการประชุม ชี ้แจงและนัดหมายการประชุมครัง้ ต่อไป
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4
สรุ ปการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อช่ วยเหลือผู้เลีย้ งปลารั บมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ครั ง้ ที่ 1
การประเมินชุมชนแบบมีสว่ นร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้
เลี ้ยงปลารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้
ที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้ าใจสภาพปั ญหา ความสาคัญ
ของแต่ละปั ญหา ผลกระทบ และความพยายามที่ผา่ นมา
ในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลา
ร่วมกันหาแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประเมินครัง้ นี ้ให้
ความสาคัญกับผู้เลี ้ยงปลาในทุกขันตอนของการประเมิ
้
น
ตังแต่
้ การระบุปัญหาที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
การให้ ลาดับ
ความสาคัญของปั ญหา การระดมสมองเพื่อระบุความ
พยายามในการแก้ ไขปั ญหาที่ผา่ นมา และเพื่อเสนอแนว
ทางการปรับตัวและความช่วยเหลือที่ต้องการได้ รับจากผู้
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง การประเมินครัง้ นี ้ได้ แบ่งกิจกรรมออกเป็ น
2 ช่วง ได้ แก่ กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความสาคัญ
ของปั ญหาที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาประสบ และกิจกรรมวิเคราะห์
ศักยภาพของแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ซึง่ มีผ้ เู ลี ้ยงปลา
จานวน 21 ราย จากพื ้นที่บ้านหัวข่วง ต.สองแคว และ
บ้ านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ปั ญหาด้ านภูมิอากาศที่ตนประสบ

สรุปกิจกรรมวิเคราะห์ ปัญหาและความ
สาคัญของปั ญหาที่ผ้ ูเลีย้ งปลาประสบ
ในขันแรกของกิ
้
จกรรมได้ ให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาเขียนระบุ
ปั ญหาด้ านภูมิอากาศที่ตนประสบจากการเลี ้ยงปลาลงใน
กระดาษคาตอบที่ทางคณะผู้จดั การประชุมเตรี ยมไว้ โดย
ผู้เลี ้ยงปลาต้ องระบุปัญหาที่ตนคิดว่าสาคัญที่สดุ ใน
กระดาษใบแรก และปั ญหาที่สาคัญรองลงไปในกระดาษ
ใบอื่นๆ ตามลาดับ (ไม่เกิน 3 ปั ญหา) ในกระดาษคาตอบ
1ใบ ประกอบด้ วยคาถามเกี่ยวกับผลกระทบและความ
สามารถในการจัดการและรับมือกับปั ญหาดังกล่าว
7
คาถาม ดังนี ้ (1) ความสาคัญของการเลี ้ยงปลาต่อรายได้
รวม (2) ระดับความถี่ของผลกระทบ (3) ระดับผลกระทบ
ต่อกาไรที่ได้ จากการเลี ้ยงปลา (4) ความรู้ของผู้เลี ้ยงปลา
เกี่ยวกับปั ญหา (5) ศักยภาพของผู้เลี ้ยงปลาในการจัดการ
กับปั ญหา (6) ผลสัมฤทธิ์ของความพยายามที่ผ่านมา
และ (7) ความสามารถในการฟื น้ ตัวหลังเกิดปั ญหา เมื่อผู้
เลี ้ยงปลาแต่ละท่านเขียนปั ญหาและตอบ คาถามลงใน
กระดาษคาตอบแต่ละใบเรี ยบร้ อยแล้ วจะส่งคืนให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่
ซึง่ จะนามาติดบนกระดานหน้ าห้ องประชุม
เพื่อใช้ ในการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาจากคะแนน
รวมทางคณะผู้จดั การประชุมตกลงกับผู้เลี ้ยงปลาว่า
ปั ญหาที่สาคัญที่สดุ จะได้ รับ 5 คะแนน อันดับที่สองจะ
ได้ รับ 3 คะแนน และอันดับที่สามจะได้ รับ 1 คะแนน
ผลที่ได้ จากผู้เลี ้ยงปลาสรุปได้ วา่ ผู้เลี ้ยงปลาใน
พื ้นที่นี ้ประสบปั ญหาสาคัญทังหมด
้
5 ปั ญหา โดย
เรี ยงลาดับตามความสาคัญของปั ญหาจากมากที่สดุ ไป
น้ อยที่สดุ ดังนี ้ ปั ญหาน ้าแห้ ง (94 คะแนน) น ้าท่วม (38
คะแนน) อากาศร้ อน (3 คะแนน) และอากาศหนาว (1
คะแนน) (รูปที่ 1)
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รู ปที่ 1 คะแนนรวมความสาคัญของปั ญหาด้ านสภาพภูมิอากาศที่ผ้ ูเลี้ยงปลา
ในพื้นที่อาเภอดอยหล่ อประสบ
เนื่องจากมีผ้ เู ลี ้ยงปลาที่ประสบกับปั ญหาอากาศร้ อน
และอากาศหนาวเพียงอย่างละ 1 ราย ทางผู้จดั การ
ประชุมจึงตกลงร่วมกับผู้เลี ้ยงปลาว่าจะเลือกวิเคราะห์
1.ปั ญหานา้ แห้ ง
ผู้เลีย้ งปลาที่มาประชุมทุกรายกล่าวว่าปั ญหา
น ้าแห้ งนัน้ สาคัญ โดยเฉลี่ยผู้เลี ้ยงปลาให้ ความสาคัญ
กับปั ญหาน ้าแห้ งเมื่อเทียบกับรายได้ ที่ระดับสาคัญมาก
ผู้ เลี ย้ งปลาประสบกั บ ปั ญหาดั ง กล่ า วเป็ นประจ า
สม่าเสมอ ดังนันระดั
้ บผลกระทบจากปั ญหาน ้าแห้ งเมื่อ
เที ย บกั บ ก าไรที่ ไ ด้ รั บ จากการเลี ย้ งปลาจึ ง จัด อยู่ใ น
ระดับสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสบการณ์
ในการเลี ้ยงปลาเป็ นระยะเวลานาน ผู้เลี ้ยงปลาคิดว่าตน

เฉพาะปั ญหาน ้าแห้ งและน ้าท่วมในกิจกรรมต่อไปเรื่ อง
วิเคราะห์ศกั ยภาพของแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา

มีความรู้ในระดับปานกลางถึงมากเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าว
และมีศกั ยภาพในการจัดการกับปั ญหาระดับปานกลาง ผู้
เลี ้ยงปลาคิดว่าวิธีจดั การกับปั ญหาที่ตนเคยใช้ นนได้
ั ้ ผลใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือได้ ผลบ้ าง ไม่ได้ ผลบ้ าง ผู้เลี ้ยง
ปลาได้ ผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้ านในการเลี ้ยงปลาด้ วย
โดยภาพรวมเมื่อเกิดปั ญหาน ้าแล้ ง ผู้เลี ้ยงปลาสามารถฟื น้
ตัวจากปั ญหาได้ คอ่ นข้ างดี
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รู ปที่ 2 กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรั บมือกับปั ญหาน้าแห้ ง
2.ปั ญหานา้ ท่ วม
สาหรับปั ญหาน ้าท่วมมีผ้ ใู ห้ ความสาคัญกับ
ปั ญหาดังกล่าวจานวน 10 ราย โดยเฉลี่ยผู้เลี ้ยงปลาให้
ความสาคัญของปั ญหาน ้าท่วมเมื่อเทียบกับรายได้ ที่
ระดับสาคัญมาก ผู้เลี ้ยงปลาประสบกับปั ญหาดังกล่าว
เป็ นประจา ระดับผลกระทบจากปั ญหาน ้าท่วมเมื่อ
เทียบกับกาไรที่ได้ รับจากการเลี ้ยงปลาจึงจัดอยูใ่ น
ระดับปานกลางถึงมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ประสบการณ์ในการเลี ้ยงปลาเป็ นระยะเวลานาน ผู้
เลี ้ยงปลาคิดว่าตนมีความรู้เกี่ยวกับปั ญหาน ้าท่วมใน
ระดับมาก แต่ศกั ยภาพในการจัดการกับปั ญหานันอยู
้ ่
ในระดับปานกลาง เพราะปั ญหาเกี่ยวกับน ้าท่วมน ้า
หลากนันขึ
้ ้นอยู่กบั ผู้เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย แต่ที่ผา่ นมาวิธี
จัดการกับปั ญหาที่เคยใช้ นนค่
ั ้ อนข้ างได้ ผลดี
โดย
ภาพรวมเมื่อเกิดปั ญหาน ้าท่วม น ้าหลาก ผู้เลี ้ยงปลา
สามารถฟื น้ ตัวจากปั ญหาได้ ในระดับปานกลาง

สรุปกิจกรรมวิเคราะห์ ศักยภาพของแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา
กิจกรรมนี ้แบ่งกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาออกเป็ น 2 กลุม่
ตามปั ญหาน ้าแห้ ง และน ้าท่วม โดยให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาเลือก
เข้ าร่วมตามความสมัครใจ แต่ละกลุม่ จะมีผ้ อู านวยความ
สะดวกประจากลุม่ ละ 3 ท่าน โดยกลุม่ จะต้ องเลือก
ตัวแทนผู้เลี ้ยงปลา 1 ท่าน ให้ เป็ นผู้สรุปผลที่ได้ จากการ
อภิปราย ตามประเด็น ดังนี ้ (1) ลักษณะปั ญหาและ
ผลกระทบที่ได้ รับ (2) ความพยายามที่ผา่ นมา ผลสัมฤทธิ์
และอุปสรรคที่ประสบ และ (3) แนวทางแก้ ไขปั ญหาที่
เป็ นไปได้ และความช่วยเหลือที่ต้องการ
1. กลุ่มปั ญหานา้ แห้ ง
1.1 ลักษณะปั ญหาและผลกระทบ
จากการอภิปรายกลุ่มในประเด็นเกี่ยวกับปั ญหา
น า้ แห้ ง ในพื น้ ที่ อ าเภอดอยหล่ อ ท าให้ ท ราบว่ า ปั ญ หา
ดังกล่าวเกิดจากฝายดอยน้ อย ซึ่งเป็ นฝายชะลอน ้าแตก
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ทาให้ ไ ม่ส ามารถเก็ บกักนา้ ไว้ ไ ด้ กระทบต่อกลุ่ม ผู้เลี ย้ ง
ปลากระชังที่อยูเ่ หนือฝายเพราะระดับน ้าต่าอยู่ที่ประมาณ
30-50 เซนติเมตร ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์เหมาะสมมาก ทาให้
ปลาเบียดเสียดกัน ลาตัวช ้า เป็ นแผล ทาให้ ติดเชื ้อโรคได้
ง่าย และทยอยตายเรื่ อยๆ ปั ญหาดังกล่าวทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ ้นในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมของทุก ปี ซึ่ ง เป็ นช่ ว งหน้ าร้ อน ตามความ
เข้ าใจของผู้เลี ้ยงปลา นา้ ร้ อนทาให้ ปลามีอาการซึม และ
จะลอยหัว ฮุบอากาศ ไม่กินอาหารหรื อกินได้ น้อยลง ทา
ให้ ปลาโตช้ า และอ่อนแอ ทาให้ ติดโรคได้ ง่าย และทยอย
ตายเช่นกัน (รูปที่ 4)
จากการสรุ ป งานวิ จัย และแลกเปลี่ ย นความรู้
ความเข้ าใจกับผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ ทราบว่าความเข้ าใจของ
ผู้เลี ้ยงปลานันค่
้ อนข้ างถูกต้ อง แม้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาจะไม่ทราบ
ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของปั ญหาน ้าแห้ งอย่าง
เป็ นระบบ แต่ความรู้ ดงั กล่าวก็เพียงพอที่จะทาให้ ผ้ เู ลี ้ยง

ปลาหาทางแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
1.2 ความพยายามที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์และ
อุปสรรค
ผู้เลี ้ยงปลาในพื ้นที่อาเภอดอยหล่อได้ ปรับตัว
รับมือกับปั ญหาน ้าแห้ งด้ วยวิธีการต่างๆ ดังนี ้
1.2.1 การขุดลอกแม่ นา้ ให้ ลึกขึน้ โดยใช้
เครื่ องทุน่ แรงเช่น รถขุดดิน ในกรณีที่มีทนุ เพียงพอ
เพราะต้ องเสียค่าจ้ างถึงชัว่ โมงละ 4,000 บาท หรื ออาจ
ใช้ แรงงานคนขุดโดยใช้ จอบหรื อเสียม กรณีไม่มีทนุ จ้ าง
รถขุดดินผู้เลี ้ยงปลาอ้ างว่าวิธีดงั กล่าวค่อนข้ างได้ ผล
และน่าจะเป็ นวิธีที่ดีทีสดุ ในตอนนี ้ อย่างไรก็ตาม ในการ
ขุดลอกแม่น ้านัน้ ผู้เลี ้ยงปลาไม่สามารถนาทรายขึ ้นจาก
แม่น ้าได้ เพราะผิดกฎหมายกรมเจ้ าท่า วิธีดงั กล่าวจึง
สามารถแก้ ปัญหาได้ เพียงชัว่ คราวเท่านัน้ เพราะหาก
ปล่อยไปสักระยะ น ้าจะพัดพาทรายมาทับถม ทาให้ น ้า
ตื ้นเขินเช่นเดิม
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1.2.2 การใช้ เครื่องเพิ่มออกซิเจนในนา้ โดย
ใช้ เครื่ องสูบน ้าต่อกับท่อพีวีซี
โดยเฉพาะในช่วงเวลา
กลางคืนหรื อช่วงที่ปลาว่ายน ้าช้ าๆ ผู้เลี ้ยงปลาส่วนใหญ่
จะมีอปุ กรณ์ดงั กล่าวเกือบทุกฟาร์ ม โดยมีขนาดแตกต่าง
กันไป บ้ างใช้ ไฟฟ้า บ้ างใช้ น ้ามันในการเดินเครื่ อง และ
เนื่องจากต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยในการเดินเครื่ องเพิ่มออกซิเจน
ดังกล่าวค่อนข้ างสูง จึงทาให้ ต้องเปิ ดเครื่ องเป็ นบางเวลา
เท่านัน้
แม้ วา่ ต้ นทุนใน การเปิ ดเครื่ องจะสูงแต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ คือช่วยลดความสูญเสียได้
มากถึง 70-80 เปอร์ เซ็นต์ ผู้เลี ้ยงปลาจึงคิดว่าคุ้มค่าแก่
การลงทุน
1.2.3 การลดหรื อหยุดให้ อาหารปลา ซึ่งเป็ น
อีกหนึง่ วิธีที่ช่วยชะลอความสูญเสีย อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรอ้ างว่าวิธีดงั กล่าวใช้ ไม่คอ่ ยได้ ผล เพราะหากใน
แหล่งน ้ามีเชื ้อโรค การหยุดให้ อาหารปลานันจะท
้ าให้ ปลา
มีภมู ิต้านทานลดลง และติดโรคได้ ง่ายขึ ้น
1.2.4 การใส่ เกลือ ยา หรือวิตามิน เป็ นการ
ปรับสภาพคุณภาพน ้าให้ ดีขึ ้น ควรให้ ชว่ งที่ปลาไม่คอ่ ยกิน
อาหาร อย่างไรก็ตาม ผู้เลี ้ยงปลาอ้ างว่าหากให้ ยา
ติดต่อกันเกิน 3 วัน อาจทาให้ ปลาดื ้อยาได้

1.3 วิธีแก้ ปัญหาและความช่ วยเหลือที่ประสงค์
ผู้เลี ้ยงปลาในพื ้นที่อาเภอดอยหล่อได้ เสนอวิธี
แก้ ปัญหาและความช่วยเหลือที่ประสงค์จากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ทางโครงการเป็ นตัวติดต่อ
ประสานงานในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1.3.1 การสร้ างฝายชะลอนา้ ทดแทนฝาย
ดอยน้ อยที่เสียหายไปจากภัยน ้าท่วม โดยต้ องการให้ ทาง
โครงการช่วยประสานงานกับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องให้ เร่ง
ดาเนินการสร้ างฝายให้ เสร็จเร็วขึ ้น
1.3.2 การขุดลอกแม่ นา้ ต้ อ งการให้ ท าง
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นช่วยจัดหารถขุดดิน มาให้ ผ้ ู
เลี ้ยงปลายืมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อช่วยลดต้ นทุน
1.3.3 การปล่ อยนา้ ของเขื่อนแม่ งัด ต้ อ งการ
ให้ ทางโครงการช่วยติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองเรื่ อง
การปล่อยน ้าจากเขื่อนกับกรมชลประทาน
1.3.4 ความช่ วยเหลือจากส่ วนราชการ ใน
การให้ ความรู้เรื่ องการเลี ้ยงปลา
1.3.5 การสนับสนุนเครื่ องสูบนา้ เพื่อ ช่ วย
เพิ่มออกซิเจนในน ้า และมีต้นทุนต่ากว่าเครื่ องตีน ้า

รู ปที่ 4 แผนผังอธิบายปั ญหาและผลกระทบจากปั ญหาน้าแห้ งจากความเข้ าใจของผู้เลี้ยงปลา
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2. กลุ่มปั ญหานา้ ท่ วมและนา้ หลาก
2.1 ลักษณะปั ญหาและผลกระทบ
จากการอภิปรายกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาในประเด็น
เกี่ยวกับปั ญหาน ้าท่วมและน ้าหลากในพื ้นที่อาเภอดอย
หล่อทาให้ ทราบว่าปั ญหาดังกล่าวเกิดจากความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
ที่มกั มีน ้าเชี่ยวหลาก
ผู้เลี ้ยงปลาสรุปผลกระทบจาก
ปั ญหาน ้าท่วมและน ้าหลากออกเป็ น 5 ประเด็นด้ วยกัน
ได้ แก่
2.1.1 นา้ แดงขุ่นจากตะกอนดิน ซึ่งมัก จะ
เกิดขึ ้นในช่วงต้ นฤดูฝน หรื อในช่วงเดือนพฤษภาคมกรกฎาคม เพราะฝนไปชะล้ างหน้ าดิน พัดพาตะกอนดิน
ลงสูแ่ ม่น ้า ทาให้ ตะกอนดินไปเกาะตามเหงือกปลา ปลา
จึงไม่สามารถหายใจได้ อีกทังยั
้ งทาให้ ปลาช ้าจากการ
ขีดข่วน ทาให้ ติดโรคและตายในที่สดุ
2.1.2 ปลาหมดแรงจากการว่ ายนา้ ต้ าน
กระแส การที่น า้ ไหลแรงท าให้ ป ลาต้ อ งออกแรงว่ าย
น ้าต้ านกระแส ทาให้ ปลาหมดแรง ติดโรคได้ ง่ายขึ ้น และ
ตายในที่สดุ
2.1.3 สภาพนา้ เปลี่ยนแปลงฉับพลัน ท าให้
ปลาเครี ยด กินอาหารได้ น้อยลงหรื อหยุดกิน ส่งผลให้
ปลาเจริญเติบโตได้ ช้าลง ทาให้ ปลาอ่อนแอ ติดโรคง่าย
ขึ ้น และตายในที่สดุ

2.1.4 กระชังพังหรือบิดเบีย้ ว จะเกิด ขึน้ ใน
กรณีน ้าไหลเชี่ยว ผู้เลี ้ยงปลาไม่ได้ รับการเตือนภัย
ล่วงหน้ า จึงไม่ได้ โยกย้ ายกระชังหลบมุมปลอดภัยได้
ทันเวลาทาให้ พื ้นที่ในกระชังปลาน้ อยลง ปลาถูกบีบและ
เสียดสีกบั ตาข่าย ทาให้ ปลาช ้า เป็ นแผล และติดโรคได้
ง่ายและตายในที่สดุ หากกระชังฉีกขาดทาให้ ปลาบางตัว
หลุดหนีไปได้
2.1.5 สารเคมีจากภาคเกษตร โรงงาน
อุตสาหกรรม และตัวเมือง น ้าท่วมและน ้าหลากจากฝน
ตกหนักทาให้ เกิดน ้าไหลบ่าชะล้ างหน้ าดินและสารเคมี
และของเสียจากภาคเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และตัว
เมืองลงสูแ่ ม่น ้า ทาให้ ปลาน็อคตาย แม้ เหตุการณ์ดงั กล่าว
จะไม่ได้ เกิดขึ ้นบ่อย แต่หากเกิดขึ ้นแล้ วก็สร้ างความ
เสียหายให้ แก่ผ้ เู ลี ้ยงปลาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะผู้เลี ้ยงปลา
ไม่สามารถทราบได้ ลว่ งหน้ าได้ เลยว่าน ้าเสียจะมา จึงไม่
สามารถจัดการกับปั ญหาได้ ทนั
2.2 ความพยายามที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์และ
อุปสรรค
จากการอภิปรายกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาในพื ้นที่อาเภอ
ดอยหล่อได้ พยายามรวบรวมแนวทางการปรับตัวและ
ความพยายามที่ผา่ นมาเพื่อรับมือกับปั ญหาน ้าท่วมและ
น ้าหลากและผลกระทบหลัก 5 ประการข้ างต้ น ด้ วย
วิธีการต่างๆ ดังนี ้
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2.2.1 การจัดการกับปั ญหานา้ ขุ่น และการ
ขาดอากาศหายใจของปลา ผู้เ ลีย้ งปลาใช้ เ ครื่ อ งตี
อากาศ
2.2.2 การจัดการกับโรค โดยใช้ ส ารเคมี
เช่น ด่างทับทิม หรื อพืชสมุนไพร ยาปฏิชีวนะ หิอเกลือ
เพื่อฆ่าเชื ้อโรค ปริสิต หรื อปรับสภาพน ้า สาหรับยา
ปฏิชีวนะนันจะให้
้
ติดต่อกัน 3-7 วัน ซึง่ วิธีดงั กล่าว
สามารถลดความเสียหายจากปลาตายได้ ผลถึง 50
เปอร์ เซ็นต์
2.2.3 ลดหรืองดการให้ อาหาร ผู้เ ลีย้ งปลา
ใช้ วิธีการตรวจตรากระชังบ่อยๆ หากปลาเริ่มไม่กิน
อาหารให้ ลดหรื องดการให้ อาหารลง เพราะไม่เช่นนัน้
ปลาอาจท้ องอืดเนื่องจากอาหารไม่ยอ่ ยและตายได้
นอกจากนี ้ยังช่วยลดของเสียจากอาหารปลาได้ อีกด้ วย
2.2.4 จับปลาก่ อนกาหนด
2.2.5 ลดปริมาณปลา เพื่อ ลดความสูญเสีย
โดยเฉพาะในช่วงเสี่ยง
2.2.6 เลื่อนกระชังหลบในมุมปลอดภัย ใน
กรณีที่ทราบล่วงหน้ าว่าน ้าจะมา และมีที่สามารถเลื่อน
กระชังหลบมุมได้
2.2.7 ใช้ กระสอบทรายวางกัน้ ในหลุม
กระชัง ผู้เ ลีย้ งปลาบางรายใช้ ก ระสอบทราบวางกัน้
ในหลุมกระชังเพื่อลดแรงปะทะน ้าหรื อเบี่ยงเบนทางน ้า
ในกรณีที่น ้าเชี่ยวหลาก
2.2.8 ปล่ อยกระชังว่ างด้ านเหนือนา้ ผู้เ ลีย้ ง
ปลาบางรายใช้ วิธีการปล่อยกระชังให้ วา่ งด้ านเหนือน ้า
เพื่อชะลอการไหลของน ้า
2.2.9 ใช้ โครงเหล็กหรือคอกไม้ ผู้เ ลีย้ งปลา
บางรายใช้ โครงเหล็กทากระชัง หรื อทารัว้ ให้ กระชัง เพื่อ
ป้องกันตาข่ายบีบปลา
2.3 วิธีแก้ ปัญหาและความช่ วยเหลือที่ประสงค์
จากการอภิปรายกลุม่ ทาให้ ทราบว่าเป็ นเรื่ อง

ยากที่จะให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลานึกถึงแนวทางการแก้ ปัญหาที่เป็ น
ไปได้ นอกเหนือจากที่ตนได้ เคยลองมาแล้ ว ผู้เลี ้ยงปลาได้
แสดงความสนใจและเสนอวิธีรับมือกับผลกระทบจากน ้า
ท่วมและน ้าหลากและความช่วยเหลือที่ประสงค์จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
2.3.1 การทาโครงกระชังให้ แข็งแรง จากการ
ที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาได้ รับฟั งการแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้
ปั ญหาหรื อปรับตัวและความพยายามของผู้เลี ้ยงปลาท่าน
อื่น ผู้เลี ้ยงปลาจานวนมากสนใจการสร้ างโครงกระชังให้
แข็งแรงยิ่งขึ ้นเพื่อลดปั ญหากระชังพังหรื อบิดเบี ้ยวจาก
กระแสน ้าหลาก แต่ผ้ เู ลี ้ยงปลาก็ยงั เป็ นกังวลกับต้ นทุนที่
จะเพิ่มขึ ้น
2.3.2 ต้ องการขอยา ผู้เ ลีย้ งปลาต้ อ งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสนับสนุนยาฆ่าเชื ้อโรคในน ้าและยา
รักษาโรคปลา
2.3.3 การขุดลอกลานา้ เพื่อ ชะล้ างสิ่งปฏิก ูล
และของเสียสะสมก้ นแม่น ้า ซึง่ ช่วยลดความรุนแรงของ
ปั ญหาเมื่อเกิดน ้าท่วมและน ้าหลากได้
2.3.4 ต้ องการความช่ วยเหลือด้ านความรู้ ผู้
เลี ้ยงปลาประสงค์ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะจาก
กรมประมงมาให้ ความรู้เกี่ยวกับการเลี ้ยงปลาที่เหมาะสม
2.3.5 เร่ งรั ดการสร้ างฝาย ผู้เ ลีย้ งปลา
ต้ องการให้ โครงการอควาแดปเร่งรัดการดาเนินการสร้ าง
ฝายที่มาทดแทนฝายดอยน้ อยที่แตกไปให้ เสร็จโดยเร็ ว
2.3.6 สร้ างระบบการเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้เ ลีย้ งปลาอ้ างว่ าในพืน้ ที่ข องตนมี
ระบบดังกล่าวอยู่ แต่ไม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพ ที่ผา่ นมามี
การแจ้ งเตือนมายังหัวหน้ ากลุม่ บ้ าง และผู้เลี ้ยงปลาก็ใช้
วิธีการบอกต่อ แต่ก็มีบางรายที่ไม่ได้ รับรายงานแจ้ งเตือน
จึงประสบกับความเสียหาย ผู้เลี ้ยงปลาแนะนาให้ ใช้ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ หรื อปรับปรุงระบบการเตือนภัยเรื่ องน ้า

หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053 845 898

11
ท่วม น ้าหลาก หรื อคุณภาพน ้า ให้ ทนั เหตุการณ์ยิ่งขึ ้น
2.3.7 ควบคุมการใช้ สารเคมีในภาค
การเกษตร
2.3.8 ตรวจคุณภาพนา้ ผู้เ ลีย้ งปลาประสงค์
ให้ มีเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาช่วยเหลือ

เรื่ องการตรวจคุณภาพน ้า เป็ นประจา อาจจะมาเก็บน ้าไป
ตรวจ หรื อมาสอนวิธีการจรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างง่ายๆ
ก็ได้
2.3.9 พัฒนาระบบการจัดการลุ่มนา้

รู ปที่ 5 แผนผังอธิบายปั ญหาและผลกระทบจากปั ญหาน้าท่ วม น้าหลากจากความเข้ าใจของผู้เลี้ยงปลา
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รวมภาพกิจกรรม
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การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมและการทาโครงการนาร่ องในภาคการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ครัง้ ที่ 1: 27 สิงหาคม 2557
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาในกระชัง บ้ านหัวข่ วง ต.สองแคว และ บ้ านวังขามป้อม ต.ดอยหล่ อ
อ.ดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่

AQUADAPT

หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200
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การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมและการทาโครงการนาร่ องในภาคการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ครัง้ ที่ 2: 17 ตุลาคม 2557
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาในกระชัง บ้ านหัวข่ วง ต.สองแคว และ บ้ านวังขามป้อม ต.ดอยหล่ อ
อ.ดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่

หน่ วยวิ จยั สังคมและสิ่ งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200
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หน่ วยวิจยั สังคมและสิ่งแวดล้ อม (USER)
หน่วยวิจยั สังคมและสิง่ แวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาเนินงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในด้ านที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็ นอยูแ่ ละ
สถาบันทางสังคมกับสิง่ แวดล้ อม การศึกษาวิจยั ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ
วิเคราะห์และสะท้ อนภาพความต้ องการพร้ อมทังรั้ บฟั งปั ญหาของกลุม่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมุง่ สร้ างสรรค์และประสานความร่วมมือด้ านการ
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้ อมเชิงบูรณาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ วจิ ัยเพื่อพัฒนาระหว่ างประเทศ (IDRC)
ศูนย์วิจยั เพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Research Center : IDRC) ประเทศแคนาดา คือ โครงการความช่วยเหลือจาก
แคนาดา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ ไขปั ญหาที่ประสบในเขตชนบทของประเทศกาลังพัฒนา

โครงการอควาแดป (AQUADAPT)
โครงการ “การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและการปรับตัวสูก่ ารเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” (Inland Aquaculture to
Climate Change in Northern Thailand: AQUADAPT)
ได้ รับความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจยั สังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในภาคเหนือของประเทศไทย
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1 รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาในกระชัง บ้ านหัวข่ วง หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่
1. คุณธงชัย ประยูรญาติ 104 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 086-6597154
2. คุณแจ้ จันทร์ เป็ ง 14 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 081-2897677
3. คุณประวิง เมฆช่ วง 48 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 081-9735840
4. คุณวิลัย วงศ์ ปัญญา 11/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 086-1953512
5. คุณนิเวส ชมพูน้อย 195 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 085-6208927
6. คุณเหมย ตาระปิ น 68/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 089-2201814
7. คุณเดช คาตุ้ย 194/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 083-4760969
8. คุณชุมพร วงค์ ดี 203/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 088-4052767
9. คุณชรินทร์ โพธิมา 39/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 081-6714763
10. คุณปี จันจี๋ 204 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 088-8022556
11. คุณบัวจันทร์ สมญาณะ 135/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 082-8920993
12. คุณวีระพงษ์ ชมพูน้อย 159 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 085-6532945
13. เรือโทธงชัย กาเนิดทรัพย์ หมู่ 7 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 085-6960158
14. คุณประภาวิณญ์ เขียวหน่ อเมือง 203 หมู่ 7 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 092-3182914
15. คุณตัน ธนกิจภากรณ์ 295 หมู่ 7 ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ 080-7909940
16. คุณบัวชร ยะอุปละ 23 หมู่ 7 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 084-5015380
17. คุณสุรชัย วงค์ จนิ ะ 154 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ 081-1129075
18. คุณลีกุณะ 22 หมู่ท่ ี 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่ อ
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2 รายชื่อผู้จัดประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร. หลุยส์ เลอเบล ผู้อานวยการหน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้นาโครงการ)
คุณพิมพกานต์ เลอเบล
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณพรพิมล พิมลรัตน์
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณพัชราวลัย ศรียะศักดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณเชษฐา ดวงสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาโท
คุณชลิสา กัลยาณมิตร
ผู้ประสานงานโครงการ
คุณสุธิดา วันโน
ผู้ช่วยวิจัย
คุณนันทพร สุทธิ
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณวรวิทย์ รักษาแก้ ว
นักศึกษาปริญญาโท
คุณธนพล หอมจันทร์
นักศึกษาปริญญาตรี

รายงานฉบับนี้เป็ นบทสรุปทีจ่ ัดทาขึ้นโดยหน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กรณีทที่ ่ านมีข้อสงสัย ข้ อเสนอแนะ หรือข้ อติชมใดๆ สามารถติดต่ อมาได้ ที่
คุณชลิสา กัลยาณมิตร (ผู้ประสานงานโครงการอควาแดป) Email: chalisa@sea-user.org
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3 วาระการประชุม
กาหนดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อช่ วยเกษตรกรผู้เลีย้ งปลารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้ ที่ 2
เวลา

กิจกรรม

12.30-13.00
13.00-13.10

ลงทะเบียน
- กล่าวต้ อนรับพร้ อมชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมครัง้ ที่ 2
- รายงานสิง่ ที่ค้นพบจากการประชุมครัง้ ที่ 1 (พิมพกานต์ เลอเบล)
กิจกรรมที่ 1 การน าเสนอทางเลือ กในการปรับ ตัวโดยผู้เ ชี่ย วชาญรับ เชิญ
ระบบเติมอากาศในนา้ (รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย)
มาตรการปรับตัว (ชลิส า กัล ยาณมิต ร)

13.10-14.10

หมายเหตุ

นาเสนอ 10 นาที
อภิปราย 5 นาที

14.10-14.35

กิจกรรมที่ 2 วิเ คราะห์ เ กณฑ์ ก ารประเมิน ทางเลือ กในการปรับ ตัว

14.35-14.50
14.50-15.50

พักทานอาหารว่าง
กิจกรรมที่ 3 การประเมิน ทางเลือ กในการปรับ ตัว (กิจ กรรมกลุ่ม )
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ระบบเติมอากาศในน ้า และระบบป้องกันกระแสน ้าหลาก
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ มาตรการปรับตัว ระบบเตือนภัยล่วงหน้ า การตังกลุ
้ ม่ ผู้เลี ้ยงปลา และมาตรการ
ประกันภัยสัตว์น ้า
สรุปกิจกรรมการประเมินทางเลือกในการปรับตัว

15.50-16.10
16.10-16.50
16.50-17.00

กิจกรรมที่ 4 ประเมิน เสถีย รภาพของทางเลือ กในการปรับ ตัวต่ อ การแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ (ดร.หลุยส์ เลอเบล)
สรุปการประชุม ชี ้แจงและนัดหมายแผนการดาเนินงาน
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สรุปการประเมินชุมชนแบบมีสว่ นร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้เลี ้ยงปลารับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้ ที่ 1
การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วมเพื่อช่วยเหลือผู้
เลี ้ยงปลา ครัง้ ที่ 2 กลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาในกระชัง บ้ านหัวข่วง ต.
สองแคว และ บ้ า นวัง ขามป้ อม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รายงาน ล าดั บ
ความสาคัญของปั ญหา แนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ที่ ผ้ ู เลี ย้ งปลาต้ องการ การประชุ ม ครั ง้ นี เ้ ปิ ดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมเพื่อเสนอแนวทาง
ปรั บ ตัว ให้ กับ ผู้เ ลี ย้ งปลาและเปิ ดโอกาสให้ ผู้เ ลี ย้ งปลา
ซักถามข้ อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญได้ โดยตรง เพื่อให้ ผ้ ูเลี ้ยง
ปลามีส่วนร่ วมในการประเมินแนวทางการปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ นอกจากนีก้ ารประชุมครัง้ ที่ 2 มีการเตรี ยม
ความพร้ อมและสร้ างคณะทางานสาหรับการประเมินแนว
ทางการปรับตัวเชิงคุณภาพต่อไป
การประเมินได้ แบ่งกิจกรรมออกเป็ น 3 ช่วง ได้ แก่
กิ จ กรรมการน าเสนอทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว โดย
ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ กิจกรรมกลุ่มการประเมินทางเลือกใน
การปรับตัว และกิจกรรมการประเมินคุณภาพของทางเลือก
ในการปรับตัวต่อการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ซึง่ มีผ้ ู
เลี ้ยงปลาเข้ าร่ วมประชุมจานวน 20 ราย จากพื ้นที่บ้านหัว
ข่วง ต.สองแคว และบ้ านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ.ดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ก่อนเริ่ มต้ น กิ จกรรม คุณพิมพกานต์ เลอเบล ซึ่ง
เป็ นตัวแทนโครงการอควาแดปได้ รายงานสิ่งที่ค้นพบจาก
การประชุม ครั ง้ ที่ 1 ทัง้ ประเด็น เรื่ อ งปั ญ หาที่ ผ้ ูเลี ย้ งปลา
ประสบในพื ้นที่ ระดับความสาคัญของแต่ละปั ญหา จากนัน้
จึงชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการประชุมครัง้ ที่ 2 และขันตอน
้
การดาเนินกิจกรรม

สรุ ป กิ จ กรรมการน าเสนอทางเลื อ กในการ
ปรับตัวโดยผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ
ผู้เชี่ ยวชาญได้ เสนอทางเลือกในการปรั บตัว เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี ้
เรื่ องที่ 1 น าเสนอเรื่ อ งระบบเติม อากาศในน า้
ซึ่ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ในช่ ว งฤดูแ ล้ ง ที่ ร ะดับ
ออกซิเจนในน ้าลดต่าลง ส่งผลกระทบทาให้ ปลาน็อคตาย
เป็ นจานวนมาก และระบบป้องกันกระแสน ้าหลาก โดยการ
สร้ างหรื อต่อเติมตัวกระชังให้ แข็งแรงรับมือกับกระแสนา้
เชี่ยวกราก แต่ละแนวทางล้ วนแต่มีต้นทุนและประโยชน์ที่
แตกต่างกันไป ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องพิจารณาดูว่าเครื่ องมือ
ใดมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดย รศ.ดร.นิวฒ
ุ ิ หวังชัย จาก
คณะเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน า้
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
เรื่ องที่ 2 เสน อ มาตร การ ปรั บ ตั ว โดยการ
จัดตังเครื
้ อข่ายผู้เลี ้ยงปลา ระบบเตือนภัยน ้าล่วงหน้ า และ
ระบบการประกัน ภัยสัตว์ น า้ โดยเน้ นประโยชน์ ของแนว
ทางการปรั บ ตัว แต่ล ะแบบ ซึ่ง หากเปรี ย บเที ย บกับ แนว
ทางการปรับตัวเชิงคุณภาพ ที่เน้ นด้ านเทคโนโลยี เพื่อลด
ความสูญ เสี ย จากการเปลี่ ย นแปลงของภูมิ อ ากาศแล้ ว
พบว่าแนวทางการปรับตัวด้ านการจัดการนันเน้
้ นให้ ได้ ผล
ระยะยาว จึงไม่อาจเห็นผลได้ ภายในระยะเวลาสันๆ
้ แต่
หากระบบดังกล่าวถูกวางได้ สาเร็จ จะเกิดผลระยะยาวต่อผู้
เลี ย้ งปลา อั น น ามาซึ่ ง ความยั่ ง ยื น ของกิ จ กรรมการ
เพาะเลี ย้ งสั ต ว์ น า้ ได้ ในอนาคต โดย นางสาวชลิ สา
กั ล ยาณมิ ต ร นั ก วิ จั ย จากหน่ วยวิ จั ย สั ง คมและ
สิ่งแวดล้ อม
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จุดแข็งและจุดอ่ อนของแต่ ละแนวทางในการปรับตัว
ทางเลือกในการปรับตัว

จุดแข็ง

จุดอ่ อน

โครงกระชังเหล็ก

ช่ ว ยให้ กระชั ง มี ค วามทนทาน ในช่ ว งน า้ น้ อยจ าเป็ นต้ อ งเลื่ อ น
สามารถต้ านกระแสน ้าหลากได้
กระชังอุปสรรคทาให้ น ้าไหลถ่ายเท
ไม่สะดวก ต้ องนามาล้ างทาความ
สะอาดตัวตาข่ายกระชัง

เครื่ องเติมอากาศ

เติ ม ออกซิ เ จนในน า้ ช่ ว ยป้ องกัน ต้ นทุนสูง เปลืองไฟ
ปลาตาย

การจัดตังกลุ
้ ม่ ผู้เลี ้ยงปลา

ช่ ว ยให้ เกิ ด แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล
ข่าวสารระหว่างผู้เลี ้ยงปลาระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่
เกี่ ยวข้ อง เป็ นการเพิ่มอานาจการ
ต่อรองในด้ านต่างๆ
รายงานสถานการณ์ น า้ ท่ ว ม น า้
หลาก น ้าแล้ งได้ ทนั เวลา

ระบบเตือนภัยบนโทรศัพท์มือถือ

การประกันภัยสัตว์น ้า

ใช้ เวลา เพราะความเห็นที่แตกต่าง
กันต้ องคานึงถึงเรื่ องการเก็บภาษี

ค่าใช้ จ่ายสูง ความยุง่ ยากในการใช้
งาน ความร่ วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
ได้ รั บ ค่ า ชดเชยกรณี เ กิ ด ความ ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
เสียหายที่ในด้ านต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการจัดเก็บ
ข้ อมูลดังกล่าวให้ เป็ นระบบ

สรุ ปกิจกรรมกลุ่มการประเมินทางเลือกในการปรับตัว
จากการสนทนาแลกเปลี่ยนข้ อมูลนี ้ทาให้ คณะวิจยั โครงการอควาแดปสามารถสรุปประเด็นที่ทางผู้เลี ้ยงปลาให้
ความสาคัญในการพิจารณาทางเลือกแต่ละแนวทางได้ 7 ประเด็น ได้ แก่
- ประโยชน์ที่ได้ รับ
- ต้ นทุนหรื ออุปสรรคในการผลิตหรื อติดตังระบบ
้
- เวลาที่ใช้ ในการผลิตหรื อติดตังระบบ
้
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- การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการตัดสินใจ
ผลิตหรื อติดตังระบบ
้
- ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ร ะ บ บ ดั ง ก ล่ า ว ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- สัดส่วนของผู้ได้ รับประโยชน์
- ระบบดัง กล่ า วกระตุ้น ให้ ผู้ เลี ย้ งปลาพัฒ นา
ศักยภาพในการปรับตัวได้ หรื อไม่
จากนัน้ คณะวิจัยนาประเด็นทัง้ 7 ข้ างต้ น มาใช้
เป็ นเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมในการ
ปรับตัว ได้ แบ่งผู้เลี ้ยงปลาออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยผู้เลี ้ยงปลา
สามารถเข้ าร่วมกลุม่ ได้ ตามความสนใจ
ก ลุ่ ม ที่ 1 แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ตั ว โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีเป็ นตัวช่ วยการออกแบบโครงสร้ าง
กระชังต้ านกระแสนา้ หลาก
ผู้เลีย้ งปลาส่วนใหญ่ ใช้ กระชังเลีย้ งปลาเป็ น
โครงเหล็กผูกติดกับถังน ้าพลาสติกซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นทุ่นลอย
น ้า อายุใช้ งาน โดยเฉลี่ยประมาณ 7-10 ปี ถ้ ามีกระแสน ้า
หลากอาจพัดตีตวั กระชังให้ เสียหายและกระทบต่อปลาที่
อยู่ในกระชังได้ ดังนันการสร้
้
างกระชังปลาให้ แข็งแรง หรื อ
การออกแบบตัวกระชัง ให้ สามารถต้ านทานแรงน า้ ได้ จะ

ช่วยลดความเสี่ยงกระชังเสียหาย ทาให้ กระชังมีอายุการใช้
งานเพิ่มขึ ้น และยังช่วยรักษาปลาที่อยู่ในกระชังไม่ให้ ได้ รับ
ความเสียหายหรื อบอบช ้าได้ ด้วย
1.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (กระชังปกติ)
1.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
จัดการเคลื่อนย้ ายได้ สะดวก
1.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ไม่ต้านทานแรงน ้า เสี่ยงต่อกระชังเสียหาย
ตาข่ายลู่ตามน ้า เสี่ยงปลาช ้า ผลผลิตเสียหาย
จากน ้าหลาก
1.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ปกติใช้ เวลาในการสร้ างกระชัง หรื อติดตัง้ 1
วัน
1.1.4 การเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบ
กรณีผลิตกระชังเอง เรี ยนรู้ จากประสบการณ์
ลองผิดลองถูก
ซือ้ กระชัง ส าเร็ จ รู ป สะดวก ไม่จ าเป็ นต้ อ งมี
ความรู้เกี่ยวกับการสร้ างกระชัง
1.1.5 ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบดัง กล่ า วภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด

อากาศเหมาะสม

แล้ งจัด

หน้ าฝน:
+ กระชังไม่ได้ รับความ
- กระชังเสียหาย หน้ าแล้ ง: เสียหาย
+ สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ าย

+ สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ าย

การใช้ กระชังแบบนี ้ไม่เหมาะสมสาหรับ
สถานการณ์ที่ฝนตกหนัก เพราะอาจทาให้ กระชังเสียหาย
และส่งผลกระทบต่อปลาในกระชังได้ แต่ภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศแบบอื่นๆ กระชังแบบนี ้ถือว่า
เหมาะสมดีอยูแ่ ล้ ว
1.2 ทางเลือกใหม่
กระทายหน้ าจั่ว
1.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ช่วยต้ านกระแสน ้า ลดการเสียดสีและ
อัตราการตายของปลากรณีเกิดน ้าหลาก
สร้ างความทนทานให้ แก่ตาข่ายกระชังและ
โครงสร้ างกระชัง
1.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
มีต้นทุนการติดตังกระทาย
้
หากใช้ ไม้
ต้ นทุนจะต่ากว่า แต่อายุการใช้ งานจะน้ อยกว่าเหล็ก
ลาบากเคลื่อนย้ ายกระชังช่วงหน้ าแล้ ง

ฝนตกหนักมาก
- กระชังเสียหาย

1.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
เวลาติดตังกระทายเพิ
้
ม่ เติมประมาณ 1
วัน
1.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจ
ได้ รับความรู้เกี่ยวกับกระทายจาก
ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
อาศัยความรู้เฉพาะในการออกแบบ
กระทายให้ มีความทนทานและสามารถต้ านกระแสน ้าได้ ดี
ที่สดุ
1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ช่วยต้ านกระแสน ้าหลาก
หน้ าแล้ ง:
- ลาบากเคลื่อนย้ าย
- น ้าถ่ายเทไม่สะดวก

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
+ กระชังไม่ได้ รับความ - ลาบากเคลื่อนย้ ายช่วง
เสียหาย
หน้ าแล้ ง
- น ้าถ่ายเทไม่สะดวก

การทากระทายหน้ าจัว่ เพื่อต้ านทานแรงน ้านัน้
เหมาะสมหากมีการคาดการณ์วา่ ฝนจะตกหนักเพิ่มขึ ้น
แต่ไม่เหมาะสมสาหรับสถานการณ์ที่น ้าแล้ งเพราะจะทา
ให้ ลาบากในการเคลื่อนย้ าย อีกทังยั
้ งกีดขวางการไหลของ
น ้าอีกด้ วย
1.2 เว้ นกระชังเปล่ า
1.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ช่วยลดแรงปะทะจากกระแสน ้าหลาก
ลดอัตราการตายของปลากรณีเกิดน ้าหลากได้ พอๆ กับ
การติดตังกระทาย
้

ฝนตกหนักมาก
+ ช่วยต้ านกระแสน ้า
หลาก ลดความเสียหาย

1.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ค่าเสียโอกาสจากการเว้ น 2 กระชัง
ด้ านเหนือน ้าโดยพิจารณาจากการสูญเสียกาไรที่ควร
จะได้ รับในรอบการเลี ้ยงนัน้
1.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
กระทาได้ ทนั ที
1.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ไม่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง
1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ลดแรงปะทะจาก
กระแสน ้าหลาก

อากาศเหมาะสม
+ ลงปลาในจานวนมาก

แล้ งจัด
+ ลดจานวน ลงปลา

ฝนตกหนักมาก
+ ลดแรงปะทะจาก
กระแสน ้าหลาก
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การเว้ นกระชังเปล่านันเหมาะสมกั
้
บสภาพ
ภูมิอากาศเกือบทุกประเภท เพราะทาได้ ง่าย และมีความ
ยืดหยุน่ กล่าวคือ หากไม่จาเป็ นก็ไม่ต้องเว้ นกระชังเปล่า
ก็ได้ ก็ไม่เกิดต้ นทุน
1.2 ใส่ โครงกระชัง
1.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ช่วยยึดตาข่ายไม่ให้ เบียดเสียดตัวปลา
ลดอัตราการตายได้ ดีกว่าการติดตังกระทายและลด
้
กระชัง
1.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ต้ นทุนเพิม่ ขึ ้นจากการใช้ ท่อพีวีซีทา
โครงกระชังประมาณ 10 เส้ น/กระชัง และข้ อต่อ

1.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
เวลาในใส่โครงกระชังเพิม่ ประมาณ 5
วัน/10 กระชัง
1.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
อาศัยความชานาญเฉพาะทางในการ
ผลิต
1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ช่วยยึดตาข่ายไม่ให้
เบียดเสียดตัวปลา

อากาศเหมาะสม
+ กระชังไม่ได้ รับความ
เสียหาย

การใส่โครงกระชังเหมาะสมสาหรับทุกสภาพ
อากาศ ไม่วา่ จะฝนตกหนัก แล้ งจัด หรื ออากาศเหมาะสม
โครงกระชังช่วยลดความเสีย่ งและความเสียหายลงได้
1.2 กระชังสองชัน้ +โครงกระชัง
1.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ลดแรงปะทะจากกระแสน ้าหลาก ช่วยยึด
ตาข่ายไม่ให้ เบียดเสียดตัวปลา ลดอัตราการตายได้ ดีกว่า
วิธีอื่น
สร้ างความทนทานให้ แก่ตาข่ายกระชัง
และโครงสร้ างกระชัง
1.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ท่อพีวีซี 10 เส้ น/กระชัง ข้ อต่อ และตา
ข่ายพลาสติก

แล้ งจัด
+ ไม่สง่ ผลกระทบ

ฝนตกหนักมาก
+ ช่วยยึดตาข่ายไม่ให้
เบียดเสียดตัวปลา

ต้ องนามาทาความสะอาดทุกรอบการ
เลี ้ยงเพื่อชะล้ างคราบดินสะสม
อาจขัดขวางการไหลของน ้าช่วงหน้ าแล้ ง
เพิ่มโอกาสเสีย่ งปลาตาย
1.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
เวลาในการใส่กระชังสองชันเพิ
้ ่ม
ประมาณ 14 วัน/10 กระชัง
1.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
อาศัยความชานาญเฉพาะทางในการ
ผลิต
1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ กระชังไม่ได้ รับความ
- ขัดขวางการไหลของน ้า
+ ช่วยต้ านกระแสน ้าหลาก เสียหาย
ลดความเสียหาย
หน้ าแล้ ง:
- อาจขัดขวางการไหลของ
น ้า
การท ากระชัง ตาข่ า ยสองชัน้ บวกโครงกระชัง
เหมาะสาหรับสถานการณ์ ที่ฝนตกหนัก แต่ไม่เหมาะสม
หากน ้าแล้ ง เพราะจะไปกัดขวางทางน ้า
2.เครื่องเติมอากาศ
ผู้เลี ้ยงปลาบางรายได้ ใช้ เครื่ องเติม
อากาศในบ่อเลี ้ยงปลาอยูแ่ ล้ ว ส่วนใหญ่ใช้ เครื่ องเติม
อากาศแบบกระจายน ้าสัมผัสอากาศ โดยใช้ เครื่ องสูบน ้า
ต่อกับท่อพีวีซแี ละใช้ ซเู ปอร์ ชาร์ จแทนเครื่ องสูบน ้า แต่ละ
รายประยุกต์รูปแบบของเครื่ องเติมอากาศแตกต่างกันไป
ผู้เลี ้ยงปลากล่าวว่าจะเปิ ดเครื่ องตีน ้าเกือบตลอดทังปี
้
โดยเฉพาะในช่วงน ้าแล้ งประมาณช่วงเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคมจะเปิ ดเกือบตลอด ผู้เลี ้ยงปลาที่ใช้ เครื่ องเติม
อากาศกล่าวว่าอัตราการตายของปลาลดลง และอยาก
ลองเครื่ องเติมอากาศที่ใช้ ไฟฟ้า เพราะต้ นทุนจะลดลง
เกือบครึ่งหนึง่ แต่ก็อาจจะเสี่ยงเวลาไฟดับ ต้ องคอย
ระมัดระวัง
2.1 ทางเลื อ กเดิ ม ที่ เ คยใช้ (เครื่ อ งเติ ม
อากาศแบบกระจายน า้ สัม ผัส อากาศ(เครื่ อ งสูบ น า้ +
อุปกรณ์ท่อพีวีซี+สายยาง))
2.1.1ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผ ลิ ต อ อ ก ซิ เ จ น ไ ด้ 6 8 0 -1 , 4 5 0
กิโลกรัมออกซิเจน/แรงม้ าในเวลา 1 ชัว่ โมงช่วยลดอัตรา

ฝนตกหนักมาก
+ ช่วยต้ านกระแสน ้าหลาก

การตายของปลา
ใช้ ได้ กบั ทังไฟฟ
้ ้ าและน ้ามัน
2.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ค่าเครื่ องสูบน ้า+อุปกรณ์ท่อพีวีซี
ค่าไฟหรื อค่าน ้ามัน หากใช้ ไฟฟ้าอาจ
เสี่ยงกรณีไฟดับได้
2.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติดตังได้
้ ภายใน 1 วัน
2.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
เ รี ย น รู้ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก
หน่วยงานราชการและเอกชน
2.1.5 ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบดั ง กล่ า ว
ภายใต้ สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วง
ครึม้ ฟ้าครึม้ ฝน หรื อ
อากาศปิ ด
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนใน
น ้า ลดอัตราการตาย

อากาศเหมาะสม
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนใน
น ้า ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต

เครื่ องเติมอากาศแบบกระจายนา้ สัมผัสอากาศ
นัน้ เหมาะสมสาหรั บทุกสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงที่
อากาศปิ ด หรื อช่วงที่นา้ แล้ ง ช่วยลดการตายของปลาได้
2.2 ทางเลือกใหม่
เครื่องตีนา้ แบบใบพัด
2.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผลิตออกซิเจนได้ 1,590-2,220 กิโลกรัม
ออกซิเจน/แรงม้ าในเวลา 1 ชัว่ โมง ช่วยลดอัตราการตาย
ของปลา
ใช้ ได้ กบั ทังไฟฟ
้ ้ าและน ้ามัน
2.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ต้ นทุนค่าเครื่ องตีน ้าแบบใบพัด 1 ชุด 16
ใบพัด และมอเตอร์ ราคาประมาณ 20,000 บาท เหมาะ
สาหรับ 5 กระชัง
ค่าไฟหรื อค่าน ้ามัน หากใช้ ไฟฟ้าอาจ
เสี่ยงกรณีไฟดับได้
2.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติดตังได้
้ ภายใน 1 วัน

แล้ งจัด
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนใน
น ้า

ฝนตกหนักมาก
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
ปิ ด

2.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ตัวแทนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จะเป็ นผู้
เข้ ามาให้ ข้อมูลถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การติดตัง้
การใช้ งาน และการดูแลรักษา
2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
ปิ ด
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
ฝนตกหนักมาก
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า + ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า + เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
และให้ ปลากินอาหารได้ ดี
ปิ ด

เครื่ องตีน ้าแบบใบพัดนันเหมาะสมส
้
าหรับทุก
สภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงที่อากาศปิ ด หรื อช่วงที่น ้า
แล้ ง ช่วยลดการตายของปลาได้
2.2 เครื่องเติมอากาศแบบเวนจูร่ ี (เครื่อ งสูบ
น ้า+อุปกรณ์ท่อพีวีซี)
2.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผลิตออกซิเจนได้ 1,240-1,390 กิโลกรัม
ออกซิเจน/แรงม้ าในเวลา 1 ชัว่ โมงช่วยลดอัตราการตาย
ของปลา
ใช้ ได้ กบั ทังไฟฟ
้ ้ าและน ้ามัน
2.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ค่าเครื่ องสูบน ้า+อุปกรณ์ท่อพีวีซี
ค่าไฟหรื อค่าน ้ามัน หากใช้ ไฟฟ้าอาจ
เสี่ยงกรณีไฟดับได้

2.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติดตังได้
้ ภายใน 1 วัน
2.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ได้ รับความรู้จากหน่วยงานราชการและ
เอกชน ในการออกแบบเครื่ องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
ฝนตกหนักมาก
หน้ าฝน:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า + ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า + เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ปิ ด
ปิ ด
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า
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เครื่ องเติมอากาศแบบเวนจูรี่นนเหมาะสมส
ั้
าหรับ
ทุกสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงที่อากาศปิ ด หรื อช่วงที่น ้า
แล้ ง ช่วยลดการตายของปลาได้
เครื่ องอั ด อากาศลงในน า้ (ซู เ ป อ ร์ ช าร์ จ +
มอเตอร์ +อุปกรณ์ท่อสายยาง)
2.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผลิ ต ออกซิ เ จนได้ 950-1,410 กิ โ ลกรั ม
ออกซิเจน/แรงม้ าในเวลา 1 ชัว่ โมงช่วยลดอัตราการตายของ
ปลา
ใช้ ได้ กบั ทังไฟฟ
้ ้ าและน ้ามัน
2.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ซูเ ปอร์ ช าร์ จ +มอเตอร์ + อุป กรณ์ ท่ อ สาย
ยาง
ค่าไฟหรื อค่าน ้ามัน หากใช้ ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดับได้

ท่อสายยางอาจตันได้ ต้ องนามาทาความ
สะอาดทุกรอบการเลี ้ยง
2.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติดตังได้
้ ภายใน 1 วัน
2.2.4 การเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ได้ รับความรู้ จากหน่วยงานราชการและ
เอกชน ในการออกแบบเครื่ องเติมอากาศให้ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.2.5 ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบดัง กล่ า วภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
ฝนตกหนักมาก
หน้ าฝน:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า + ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า + เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ปิ ด
ปิ ด
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า
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เครื่ องอัดอากาศลงในนา้ นัน้ เหมาะสมสาหรับทุก
สภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงที่อากาศปิ ด หรื อช่วงที่น ้าแล้ ง
ช่วยลดการตายของปลาได้
กลุ่ ม ที่ 2 เรื่ องแนวทางการปรั บ ตั ว ด้ า นการ
จัดการ
การประเมินแนวทางการปรับตัวด้ านการจัดการ
ซึ่งประกอบด้ วย การตังเครื
้ อข่ายผู้เลี ้ยงปลา ทัง้ เครื อข่าย
แบบทางการและไม่เป็ นทางการ ระบบเตือนภัยล่วงหน้ า
ด้ วยโปรแกรมระบบเตือนภัยบนสมาร์ ทโฟน และระบบการ
ประกันภัยสัตว์น ้า ได้ พิจารณาเกณฑ์ทงั ้ 4 ได้ แก่ ประโยชน์
ที่ ไ ด้ รั บ ต้ น ทุน หรื อ อุป สรรคในการผลิต หรื อ ติ ด ตัง้ ระบบ
เวลาที่ใช้ ในการผลิตหรื อติดตังระบบ
้
และการเข้ าถึงข้ อมูล
ที่จาเป็ นสาหรับการตัดสินใจผลิตหรื อติดตังระบบ
้
ผู้เลี ้ยง
ปลาที่ ส นใจแนวทางการปรั บ ตั ว ด้ านการจั ด การได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้ องการ และร่ วมประเมินแต่ละ
แนวทางร่ วมกั บ คณะวิ จั ย โครงการอควาแดปและ
ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ ซึ่งรายละเอียดเกณฑ์ การประเมิน 4
ประเด็นของแต่ละแนวทางมีดงั ต่อไปนี ้
1.การจัดตัง้ เครือข่ ายผู้เลีย้ งปลา
เครื อข่ายผู้เลี ้ยงปลาช่วยสนับสนุนการส่งต่อข้ อมูล
ข่าวสาร การถ่ายทอดความรู้ การเรี ยนรู้เทคนิควิธีการเลี ้ยง
ปลาที่ประสบความสาเร็จ เครื อข่ายผู้เลี ้ยงปลาที่มีอยู่
ปั จจุบนั นันเป็
้ นแบบไม่เป็ นทางการ เน้ นการช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกัน มีการพบปะสังสรรค์กนั ตามโอกาส ไม่ได้ เน้ น
เรื่ องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึง่ ทุกคนเห็นว่าเป็ น
ประโยชน์ดี โดยทางทีมงานวิจยั มีการร่วมกันวางแผน
ออกแบบกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หรื อโดยการ

ไปดูงานกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลากลุม่ อื่นๆ ว่ามีการจัดการกัน
อย่างไร เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด แต่จะให้ กลุม่ เลี ้ยงปลา
ดูแลเรื่ องการตลาด ผู้เลี ้ยงปลาไม่มีศกั ยภาพพอที่จะจัดหา
ตลาดได้ เอง จากกลุม่ เรื่ องการกระจายข้ อมูลข่าวสาร และ
ความรู้ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับการเลี ้ยงปลา และอาจเป็ น
การเพิ่มอานาจการต่อรองเข้ าถึงความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ ผู้เลี ้ยงปลากังวลเกี่ยวกับการจัดตังกลุ
้ ม่ ผู้เลี ้ยงปลา
แบบเป็ นทางการ จะต้ องขึ ้นทะเบียนกับภาครัฐและมีการ
จ่ายภาษีตามขนาดของกระชัง ส่วนจะยอมจ่ายค่าภาษี
หรื อไม่นนั ้ อยากจะให้ มีการสร้ างฝายให้ เสร็จก่อนจึงจะมา
ตกลงกันอีกครัง้
1.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (การช่วยเหลือเกื ้อกูล
พบปะสังสรรค์ตามโอกาส)
1.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี ้ยงปลาด้ วยกัน
เองโดยตรง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากกัน
1.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ไม่สามารถเข้ าถึงความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในบางครัง้
1.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ไม่มีระบบ
1.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ และจากผู้เลี ้ยง
ปลารายอื่น
1.1.5 เสถียรภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
- เผชิญความเสี่ยง
+ ผู้เลี ้ยงปลามี ช่วยเหลือ
กันดี

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ - เผชิญความเสี่ยง
เลี ้ยงปลาน้ อยลง
+ ผู้เลี ้ยงปลา ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันดี

การช่วยเหลือเกื อ้ กูล พบปะสังสรรค์ตามโอกาส
นันเป็
้ นประโยชน์ตอ่ เมื่อสภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว หรื อ แปรปรวนจากเดิ ม มาก แต่ ถ้ าหากสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงไปจากปกติมากจะทาให้ ผ้ ูเลี ้ยงปลา
ต้ องเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ ้น
ทางเลื อกใหม่ (กลุ่มเครื อข่ายแบบไม่เป็ น
ทางการ โดยเน้ น การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านสภาพอากาศและการปรับตัว และกลุ่มเครื อข่ายแบบ
เป็ นทางการ)
กลุ่มเครือข่ ายแบบเป็ นทางการ
1.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ /เพิ่มอานาจ
ในการต่อรอง ระหว่างผู้เลีย้ งปลาและหน่วยงานภาครั ฐ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ านวิ ช าการ
ข่าวสารด้ านการฝึ กอบรม โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ เกิดการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งภาครั ฐ และกลุ่ม ผู้เ ลี ย้ งปลา
ได้ รับความช่ว ยเหลือ/จากภาครั ฐใน
ระดับ ต้ น ถ้ า ได้ รั บ ความเสี ย หายจากโรคระบาดหรื อ ภัย
ธรรมชาติ กรณีกระชังเงินช่วยเหลือ ตารางเมตรละ 315
บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร (5 กระชัง)
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต
1.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
เสียภาษี บารุ ง ท้ องถิ่ น ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ
เงื่อนไขการจัดเก็บขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและการ

ฝนตกหนักมาก
- เผชิญความเสี่ยง
+ ผู้เลี ้ยงปลา ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันดี

ต่อรองของผู้เลี ้ยงปลา
ความยุ่ ง ยากของการจั ด เตรี ย ม
เอกสาร และกระบวนการขอใช้ ส ถานที่ แ ละการขึ น้
ทะเบียน
1.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ขันตอนในการขึ
้
้นทะเบียนประมาณ
15-60 วัน
กระบวนการวางแผนจัด ตัง้ กลุ่ ม
ประชาสั ม พั น ธ์ ก าหนดบทบาท จั ด ตั ง้ ชุ ด ท างาน
คัดเลือกสมาชิกเข้ าร่ วมกลุ่ม กาหนดหน้ าที่ของแต่ละ
ตาแหน่ง ฯลฯ ใช้ เวลาประมาณ 2-3 เดือน
1.2.4 การเข้ าถึ ง ข้ อ มูล ที่ จ าเป็ นสาหรั บ
การตัดสินใจติดตังระบบ
้
หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งลง
พื ้นที่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ และอานวยความสะดวก
ในการขึ ้นทะเบียนให้ แก่ผ้ เู ลี ้ยงปลา อย่างสม่าเสมอ
ผู้เลี ้ยงปลายังไม่เข้ าใจประโยชน์ ที่
จะได้ รับจากการขึ ้นทะเบียนหรื อการมีกลุ่มผู้เลี ้ยงปลา
อย่างเป็ นทางการ
1.2.5 ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบดัง กล่ า ว
ภายใต้ สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
+ ได้ รับความช่วยเหลือ
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านวิชาการจากภาครัฐ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร +
+ อานาจต่อรองขอภาครัฐ ตามโอกาส
อานาจต่อรองขอจาก
เพิ่มขึ ้นในกรณีประสบกับ
ภาครัฐเพิ่มขึ ้นในกรณี
ภัยพิบตั ิ
ประสบกับภัยพิบตั ิ
กลุ่มเครื อข่ายแบบเป็ นทางการนัน้ เป็ นประโยชน์
สาหรับทุกสภาพอากาศเพราะช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้ อมูลข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลา
ปรับตัวได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่มอานาจต่อรอง
ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิรุนแรง
และยังได้ รับความช่วยเหลือด้ านวิชาการตามโอกาสอีกด้ วย
กลุ่มเครือข่ ายแบบไม่ เป็ นทางการ
1.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
สนับสนุนการกระจายข้ อมูลข่าวสาร
ความรู้ เกี่ยวกับสภาพอากาศระหว่างสมาชิกกลุม่ ผู้เลี ้ยง
ปลา
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
สมาชิกในกลุม่ ช่วยให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาสามารถเข้ าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ช่วยในการปรับตัวรับมือกับสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้
ผู้เลี ้ยงปลาเข้ าใจถึงปั ญหาที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศและหาวิธีจดั การได้ อย่างเหมาะสม ทัน
เหตุการณ์

ฝนตกหนักมาก
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร
+ อานาจต่อรองขอจาก
ภาครัฐเพิ่มขึ ้นในกรณี
ประสบกับภัยพิบตั ิ

1.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
เวลาเข้ าร่วมประชุม 2-3 ชัว่ โมง/เดือน
สถานที่จดั การประชุม (ใช้ ประโยชน์
จากห้ องประชุมที่มีอยู)่
ค่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ (เสมียน/ผู้
ประสานงาน/ฯลฯ)
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเจ้ าหน้ าที่ภายนอกมาให้
ความรู้ เดือนละครัง้
1.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ออกแบบโครงสร้ างกลุม่ ที่เหมาะสม
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
เจรจาตกลงเรื่องการจัดตังกลุ
้ ม่ ร่วมกับ
ผู้เลี ้ยงปลา
1.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
สามารถเชิญเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรื อเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทเอกชนมาให้
ความรู้ ข้ อมูลข่าวสารเป็ นระยะๆ
1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
+ ได้ รับความช่วยเหลือ
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านวิชาการจากภาครัฐ กระจายข้ อมูลข่าวสาร
รับมือกับสถานการณ์ได้ ทนั ตามโอกาส
รับมือกับสถานการณ์ได้
ทัน

ฝนตกหนักมาก
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร
รับมือกับสถานการณ์ได้
ทัน

เรื อโทธงชัย กาเนิดทรั พย์ (ผู้เลีย้ งปลา) กล่ าว
กลุม่ เครื อข่ายแบบไม่เป็ นทางการนันเป็
้ นประโยชน์
สาหรับทุกสภาพอากาศเพราะช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ว่ า “ระบบเตือนภัยไม่ว่าระบบใด ก็ ส้ ูระบบเตือนภัยด้ วย
ความรู้ ข้ อมูลข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลา สายตาตัวเองไม่ได้ เราให้ อาหารทุกวันจะต้ องสังเกต ว่าน ้า
ขึ ้นนา้ ลงอย่างไร ต้ องหมัน่ สังเกตและจดจาความผิดปกติ
ปรับตัวได้ ทนั ต่อเหตุการณ์
ของน ้า ความเชี่ยว ความเร็ ว สีของน ้า ตาของเรานันดี
้ ที่สดุ
เลี ย้ งปลามาสิ บ กว่ า ปี ใช้ ส ายตาทัง้ นัน้ ” โดยภาพรวม
2. ระบบเตือนภัยนา้ ล่ วงหน้ า
ส าหรั บ เรื่ อ งระบบการเตื อ นภัย นัน้ ทาง รู ปแบบการเตื อนภัย ที่ มีอ ยู่ปัจ จุบัน นัน้ ค่อ นข้ า งดีอ ยู่แล้ ว
คณะวิจยั ได้ สอบถามผู้เลี ้ยงปลาเกี่ยวกับรู ปแบบการเตือน ตราบเท่าที่ผ้ เู ลี ้ยงทราบล่วงหน้ าว่าพายุจะเข้ า หรื อน ้าหลาก
ภั ย ที่ มี อ ยู่ ซึ่ ง พบว่ า มั ก เป็ นรู ป แบบที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการ จะมา ผู้ เลี ย้ งปลาสามารถหาวิ ธี ก ารจั ด การปรั บ ตัว ที่
กล่า วคือ ใช้ การแจ้ ง ข่า วต่อๆ กัน มา ผ่า นทางเพื่ อนบ้ าน เหมาะสมได้ โดยการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
คุ ณ ธ ง ชั ย ป ร ะ ยู ร ญ า ติ ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐท้ องถิ่น หรื อใช้ วิธีการประกาศ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน การดูข่าวในโทรทัศน์ เป็ นต้ น ซึ่ง ประสบการณ์เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่เป็ นทางการ
ส่ว นใหญ่ ผ้ ูเ ลี ย้ งปลาจะทราบล่ว งหน้ า ประมาณ 24-48 ตนมีโอกาสได้ รับข้ อมูลจากนักวิชาการ การจัดการน ้าของ
ชัว่ โมง ซึ่งเพียงพอสาหรับการจัดการเคลื่อนย้ ายกระชังไป กรมชลประทานเป็ นประจา นอกจากนี ้ยังสอบถามถึงความ
ในที่ที่เหมาะสม ผู้เลี ้ยงปลาส่วนใหญ่ไม่ใช้ การสืบค้ นจาก เสียหายที่ตนได้ รับจากกรณีการปล่อยน ้าเสียของคลองแม่
อิน เทอร์ เน็ ต ซึ่ง มี การแจ้ ง ระดับน า้ ในแม่น า้ ปิ งว่าเกิ น ขี ด ข่าอีกด้ วย ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้ ช่วยจัดการ
อันตรายหรื อไม่ อย่างไรก็ตามผู้เลี ้ยงปลาเห็นว่ารูปแบบการ รั บ มื อ กั บ ปั ญหาต่ า งๆ ได้ ทั น ท่ ว งที ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ มี
เตือนภัยที่มีอยู่นนค่
ั ้ อนข้ างมีประสิทธิผล กล่าวคือสามารถ เหตุการณ์ใดที่รุนแรงเกินที่ตนจะรับมือได้ อย่างไรก็ตามผู้
ช่วยลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง มีผ้ เู ลี ้ยงปลาเพียงไม่กี่ เลี ้ยงปลาส่วนใหญ่ยงั มองไม่เห็นว่าระบบการเตือนภัยแบบ
คนเท่านัน้ ที่ไม่ได้ รับข่าวการแจ้ ง บ้ างอ้ างว่าตนได้ รับข่าว ใหม่ที่ใช้ โปรแกรมบนสมาร์ ทโฟนนัน้ จะเป็ นประโยชน์ ได้
แจ้ งกระแสน ้าหลาก แต่คาดการณ์ผิดพลาด ไม่คิดว่ามันจะ มากน้ อยขนาดไหน และหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะให้ การ
้ าโทรศัพท์
มาเร็ วกว่ากาหนด จึงทาให้ จดั การเคลื่อนย้ ายกระชังหลบ สนับสนุนมากน้ อยแค่ไหน จะคุ้มกับต้ นทุน (ทังค่
และค่าอินเทอร์ เน็ตรายเดือน) ที่เสียไปหรื อไม่
กระแสน ้าไม่ทนั ทาให้ เกิดความเสียหาย
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2.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (เรี ยนรู้ เอง จาก
การสังเกตสิ่งแวดล้ อม การกระจายข่าวด้ วยวิธีปากต่อปาก
เสี ย งตามสายในหมู่ บ้ าน ผู้ ใหญ่ บ้ านประชาสั ม พั น ธ์
โทรศัพท์/โทรทัศน์)
2.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า งผู้ เลี ย้ งปลา
ด้ วยกันเองโดยตรง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ จากกัน
ในการหาวิธีป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น
2.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ค่าโทรศัพท์แจ้ งข่าวสาร
ความสู ญ เสี ย จากการคาดการณ์
สถานการณ์ผิดพลาด

2.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ไม่มีระบบ
2.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ในการสังเกต
สิง่ แวดล้ อม
การสื่อสารข้ อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่าง
ล่าช้ า ทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาบางรายไม่ได้ รับข่าวสารทัน
เหตุการณ์ หรืออาจไม่ได้ รับข่าวสาวเลย
2.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
- เผชิญความเสี่ยง
+ ผู้เลี ้ยงปลา ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันดี

อากาศเหมาะสม
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
เลี ้ยงปลาอาจน้ อยลง

แล้ งจัด
- เผชิญความเสี่ยง
+ ผู้เลี ้ยงปลา ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันดี

ฝนตกหนักมาก
- เผชิญความเสี่ยง
+ ผู้เลี ้ยงปลา ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันดี
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การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองจากการสังเกตสิ่งแวดล้ อม
การกระจายข่ า วด้ ว ยวิ ธี ป ากต่ อ ปาก เสี ย งตามสายใน
หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ นันเป็
้ นประโยชน์หาก
สภาพอากาศไม่ แ ปรปรวนไปจากปกติ ม าก แต่ ถ้ า หาก
สภาพอากาศผิดปกติมากผู้เลี ้ยงปลาอาจเผชิญกับความ
เสี่ยงเพิ่มขึ ้นจากการไม่ได้ รับการเตือนภัยที่ทนั เหตุการณ์
ทางเลือกใหม่ (โปรแกรมระบบเตือนภัยบน
สมาร์ ทโฟน)
2.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับ
สภาพอากาศ เพื่อ หาวิ ธี จัด การและการปรั บตัว ได้ อ ย่า ง
เหมาะสม ทันเหตุการณ์ คาดว่าสามารถลดความเสียหาย
ลงได้
กระชับ ความสัมพัน ธ์ ระหว่า งผู้เลีย้ ง
ปลาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง

ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร
+ กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เลี ้ยงปลาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

2.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคในการติดตังระบบ
้
ค่ า เครื่ อ งโทรศั พ ท์ แ บบสมาร์ ท โฟน
(ส่วนบุคคล/ประจากลุม่ )
ค่าอินเทอร์ เน็ตรายเดือน
2.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ แนะนาวิธีใช้
งาน
2.2.4 การเข้ าถึง ข้ อ มูลที่ จาเป็ นสาหรั บการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ช่ น ก ร ม
ชลประทาน กรมประมง กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ มีข้อมูล
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์เพียงแต่ยากแก่การเข้ าถึง หรื อยาก
ต่อการเข้ าใจ
2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
+ ได้ รับความช่วยเหลือ
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
ด้ านวิชาการจากภาครัฐ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร
ตามโอกาส
+ กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เลี ้ยงปลาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ฝนตกหนักมาก
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร
+ กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เลี ้ยงปลาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ระบบเตือนภัยบนสมาร์ ทโฟนนันเหมาะสมส
้
าหรับ
ทุกสถานการณ์ เพราะนอกจากจะช่วยให้ เกิดการกระจาย
ของข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาได้ รับการแจ้ งเตือน
สถานการณ์ น า้ ทั น เหตุ ก ารณ์ แล้ ว ยั ง ช่ ว ยกระชั บ
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เลี ้ยงปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
อีกด้ วย
3. ระบบการประกันภัยสัตว์ นา้
ประเทศไทยยัง ไม่ มี ก ารประกั น ภัย การ
เลี ้ยงสัตว์น ้า แต่มีการประกันในรูปแบบอื่น เช่น การประกัน
ลูกพันธุ์ปลา 20-30 วัน ซึ่งผู้เลี ้ยงปลาจะต้ องจ่ายเงินแพง
ขึ ้นตัวละ 1 บาท ผู้เลี ้ยงปลาสงสัยว่าหากมีการประกันภัย
สัตว์ น า้ เบีย้ ประกันจะราคาเท่า ไร ซึ่ง ทางผู้เชี่ ยวชาญได้
อธิ บ ายให้ ทราบว่ า การก าหนดเบี ย้ ประกั น ให้ ถู ก ต้ อง
เหมาะสมนัน้ ต้ อ งอาศัย ข้ อ มูล จ านวนมาก อี ก ทัง้ ยัง ต้ อ ง
ค านึ ง ถึ ง ความคุ้ มครองว่ า จะครอบคลุ ม ภั ย อะไรบ้ าง
พิ จารณาถึ ง ราคาปลา ณ วัน ที่ เสี ย หายด้ ว ยหรื อไม่ หาก
ครอบคลุมหลายภัยและครอบคลุมถึงราคาตลาด ณ วันที่
เสี ย หายด้ ว ยเบี ย้ ประกัน ก็ จ ะสูง ขึ น้ ทางผู้เ ชี่ ย วชาญได้
อธิ บ ายให้ ผู้ เลี ย้ งปลาได้ รั บ ทราบถึ ง ประเภทของการ
ประกันภัย 3 รูปแบบ ได้ แก่
ประเภทที่ 1 คือ การประกัน ภัย แบบทั่ว ไป ซึ่ง
กาหนดเบี ้ยประกันจากการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละ
ฟาร์ ม จ่ายค่าชดเชยตามสัดส่วนความเสียหายจริ ง ฟาร์ มที่
มี ก ารจัด การดี ก ว่ า ก็ มี แ นวโน้ มจ่ า ยเบี ย้ ประกั น ถูก กว่ า
ประเภทที่ 2 คือ การประกัน ภัย แบบกลุ่ม ซึ่งมี
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ การประกั น ภั ย แบบทั่ ว ไปเพี ย งแต่ ผ้ ู
รั บ ประกัน นัน้ คื อ กลุ่ม สมาชิ ก ของผู้ซื อ้ ประกัน ดัง นัน้ จึ ง
เปรี ยบได้ วา่ ผู้ซื ้อประกันก็คือเจ้ าของบริษัทประกัน ทาหน้ าที่
บริ หารจัดการแบ่งปั นผลกาไรที่ได้ จากกิจการให้ แก่สมาชิก
ซึ่ ง การประกั น ทั ง้ สองรู ป แบบนี ส้ ามารถออกแบบให้

ครอบคลุมภัยได้ เกือบทุกประเภท
ประเภทที่ 3 คื อ การประกั น ภัย บนพื น้ ฐาน
ดัชนี ซึ่งครอบคลุมภัยเพียงบางประเภท เช่น นา้ ท่วม นา้
แล้ ง อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เป็ นต้ น โดยจาเป็ นต้ อง
มี ดัช นี ชี ว้ ัด ที่ ชัด เจน ต้ อ งอาศัย ความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์
พิจารณาความสูญเสียที่เกิดขึ ้นจากภัยดังกล่าวเพื่อใช้ เป็ น
พื ้นฐานกาหนดเบี ้ยประกันและความคุ้มครอง ผู้เลี ้ยงปลา
เกื อ บทุก คนเห็ น ด้ ว ยกับ การประกัน ภัย สัต ว์ น า้ บางราย
กล่าวว่าหากมีประกันภัยสัตว์น ้าขายเมื่อไหร่ ตนจะซื ้อทันที
โดยไม่ ลัง เล บางรายต้ อ งการทราบเงื่ อ นไข ราคาเบี ย้
ประกัน และความคุ้ม ครองเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตัดสิน ใจ
ทางคณะวิจัยได้ สอบถามความพึง พอใจในการจ่ายเบีย้
ประกันของผู้เลี ้ยงปลาแต่ละราย โดยให้ แต่ละคนเขียนลง
ในกระดาษที่เตรี ยมไว้ ให้ โดยกาหนดเงื่ อนไขว่าเป็ นเบีย้
ประกัน ส าหรั บ ปลา 1 กระชัง ซึ่ง มี เ งิ น ลงทุน ต่ อ กระชัง
เท่ากับ 50,000 บาท และหากเกิ ดความเสียหาย บริ ษัท
ประกันจะชดเชยเงินให้ 40,000 บาท หรื อร้ อยละ 80 ของ
ยอดต้ น ทุ น ส าหรั บ รู ป แบบการประกัน แบบทั่ว ไปซึ่ ง มี
บริ ษัทเอกชนเป็ นผู้รับประกัน พบว่าโดยเฉลี่ยผู้เลี ้ยงปลา
ต้ อ งการจ่ า ยเบี ย้ ประกั น คนละ 1,200 บาท ส่ ว นการ
ประกันภัยแบบกลุ่มนัน้ โดยเฉลี่ยผู้เลี ้ยงปลาต้ องการจ่าย
เบี ้ยประกันคนละเพียง 1,000 บาทเท่านัน้
ทางเลื อ กเดิ ม ที่ เ คยใช้ (การช่ ว ยเหลื อ
เยียวยาจากภาครัฐและเอกชน)
3.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ประกันลูกปลาสูงสุด 30 วัน (ขึ ้นอยู่กบั
บริ ษัท)กรณีจงั หวัดมีการประกาศเป็ นเขตภัยพิบตั ิ ผู้เลี ้ยง
ปลาที่ ขึน้ ทะเบีย นประมงจะได้ รั บเงิ น ช่ว ยเหลื อเยีย วยา
(ภายใต้ การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ความแตกต่างระหว่างความเสียหาย

หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053 845 898

22
จริงและความช่วยเหลือที่ได้ รับ
การพิจารณามูลค่าความเสียหายอาจ
ไม่เป็ นธรรม ขึ ้นอยูก่ บั การเมือง
3.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ระบบมีอยูแ่ ล้ ว

3.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ระบบมีอยูแ่ ล้ ว
3.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด

อากาศเหมาะสม

+ ประกันลูกปลาสูงสุด 30 + ได้ รับความช่วยเหลือ
วัน (ขึ ้นอยูก่ บั บริษัท)
ด้ านวิชาการเป็ นระยะๆ
- เผชิญความเสี่ยง

แล้ งจัด

ฝนตกหนักมาก

+ ประกันลูกปลาสูงสุด 30 + ประกันลูกปลาสูงสุด 30
วัน (ขึ ้นอยูก่ บั บริษัท)
วัน (ขึ ้นอยูก่ บั บริษัท)
- เผชิญความเสี่ยง
- เผชิญความเสี่ยง
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การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเอกชนที่ผ้ เู ลี ้ยงปลา
ได้ รั บ นัน้ ถื อ ว่ า ยัง ค่ อ นข้ างจ ากั ด เพราะมี เ พี ย งแค่ ก าร
ประกันลูกปลาจากผู้จาหน่ายลูกพันธุ์ปลา ซึง่ รับประกันให้
สูงสุดได้ แค่ 30 วัน ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนด นอกจากนันผู
้ ้
เลี ้ยงปลาต้ องเผชิญความเสี่ยงทังหลายด้
้
วยตนเอง
ทางเลือกใหม่
การประกันภัยสัตว์ นา้ แบบทั่วไป
3.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ได้ รับเงินชดเชยสินไหมกรณีเกิดความ
เสียหายที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ อาจช่วยลด
ภาระการดูแลให้ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
มีเงินเพียงพอไว้ ใช้ ในการลงทุนเลี ้ยงปลา
ครัง้ ต่อไป ไม่กระทบต่อการลงทุนและการใช้ จ่ายอื่นๆ
สามารถพิจารณาครอบคลุมทุกภัย
3.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคในการติดตังระบบ
้
ต้ นทุนการสร้ างระบบจัดการข้ อมูล
เกี่ยวกับการเลี ้ยงปลา ความเสี่ยงและความเสียหาย
ต้ นทุนการวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ ของธุรกิจและรูปแบบที่
เหมาะสมของการประกันภัย
ความเสี่ยงจากการรายงานความเสียหาย
ที่เกินจริงและข้ อจากัดอื่นๆ ทาให้ เบี ้ยประกันแพง
ผู้เลี ้ยงปลาจานวนมากไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนประกอบการอย่าง
ถูกต้ อง

3.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ใช้ เวลาในการศึกษาความเป็ นไปได้
ศึกษาตัวอย่างที่ประเทศอื่น ความต้ องการของผู้เลี ้ยงสัตว์
น ้า สัมภาษณ์บริษัทประกัน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจ
สภาพพื ้นที่ สภาพธุรกิจ สภาพความเสีย่ ง โครงสร้ าง
กฎหมาย ฯลฯ
ดาเนินโครงการนาร่อง ถอดบทเรี ยน
สร้ างระบบการเลี ้ยงสัตว์น ้า การจัดเก็บ
ข้ อมูลที่ได้ มาตรฐาน
ออกแบบการประกันภัยที่เหมาะสม
3.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าและเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อ
เอกชนจานวนมากขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ประกัน
ขาดข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ที่ตงั ้ การจัดการฟาร์ มของผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าแต่ละ
ราย
ข้ อมูลที่มีอยูข่ าดความน่าเชื่อถือ
3.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ได้ รับเงินชดเชยคือภัย
น ้าท่วมน ้าหลาก
หน้ าแล้ ง:
+ ได้ รับเงินชดเชยคือภัย
แล้ ง

อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
- หากไม่เกิดความเสียหาย + ได้ รับเงินชดเชยคือภัย
จะไม่ได้ รับจากบริษัท
แล้ ง
รับประกัน

ระบบการประกันสัตว์น ้าแบบทัว่ ไปนันเหมาะสม
้
กับทุกสภาพอากาศ เพราะผู้เลี ้ยงปลาสามารถถ่ายโอน
ความเสี่ยงไปให้ กบั ผู้รับประกันได้ หากเกิดความสูญเสียผู้
เลี ้ยงปลาจะได้ รับเงินชดเชย อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์ที่สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงจนทาให้
เกิดการสูญเสียเป็ นจานวนมากและคิดเป็ นมูลค่าสูงเกิน
กว่าเบี ้ยประกันที่ทางบริษัทประกันเก็บได้ อาจทาให้ บริษัท
ประกันขาดทุนและออกจากธุรกิจไปในที่สดุ จึงมีความ
เป็ นไปได้ ที่โครงการการรับประกันจะถูกยุติลง
การประกันภัยสัตว์ นา้ แบบกลุ่ม
3.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ได้ รับเงินชดเชยสินไหมกรณีเกิดความ
เสียหายที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ อาจช่วยลด
ภาระการดูแลให้ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ช่วยให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาได้ ฝึกทักษะด้ านการ
บริหารจัดการ สมาชิกเปรี ยบเสมือนเจ้ าของบริษัทประกัน
ผลกาไรที่เกิดขึ ้นจากการประกันจะถูกจัดสรรให้ แก่สมาชิก
สามารถปรับโครงสร้ างการดาเนินงานให้
เอื ้อต่องานด้ านอื่น เช่น การให้ เครดิตกู้ยืมเงินแก่สมาชิก
ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสอบความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจริงเนื่องจากสมาชิกอยูใ่ กล้ กนั

ฝนตกหนักมาก
+ ได้ รับเงินชดเชยคือภัย
น ้าท่วมน ้าหลาก

การประกันครอบคลุมทุกภัย
3.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคในการติดตังระบบ
้
ต้ นทุนการวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
ธุรกิจและรูปแบบที่เหมาะสมของการประกันภัย
ต้ นทุนการดาเนินโครงการนาร่อง
ความซับซ้ อนของความเสี่ยง การกาหนด
เบี ้ยประกันและสินไหมทดแทนทาได้ ยาก
ผู้เลี ้ยงปลาจานวนมากไม่ได้ ขึ ้นทะเบียน
ประกอบการอย่างถูกต้ อง
การเก็บเบี ้ยประกันไม่เท่ากันอาจทาให้
เกิดความบาดหมางระหว่างกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาได้
3.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ใช้ เวลาในการศึกษาความเป็ นไปได้
ศึกษาตัวอย่างที่ประเทศอื่น ความต้ องการของผู้เลี ้ยงสัตว์
น ้า สัมภาษณ์บริษัทประกัน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจ
สภาพพื ้นที่ สภาพธุรกิจ สภาพความเสีย่ ง โครงสร้ าง
กฎหมาย ฯลฯ
ใช้ เวลาดาเนินโครงการนาร่อง ใช้ เวลา
ออกแบบการประกันภัยที่เหมาะสม
3.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าและเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อ
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เอกชนจานวนมากขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ประกัน
สมาชิกแต่ละรายสภาพความเสี่ยง การจัดการดูแล
เอาใจใส่ฟาร์ มของสมาชิกแต่ละรายเป็ นอย่างดี

ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ได้ รับเงินชดเชยคือภัย
น ้าท่วมน ้าหลาก
หน้ าแล้ ง:
+ ได้ รับเงินชดเชยคือภัย
แล้ ง

3.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
- หากไม่เกิดความเสียหาย + ได้ รับเงินชดเชยคือภัย
จะไม่ได้ รับจากบริษัท
แล้ ง
รับประกัน

ระบบการประกันสัตว์น ้าแบบกลุม่ นันเหมาะสมกั
้
บ
ทุกสภาพอากาศ เพราะผู้เลี ้ยงปลาสามารถกระจายความ
เสี่ยงระหว่างสมาชิกในกลุม่ ของตน หากเกิดความสูญเสียผู้
เลี ้ยงปลาจะได้ รับเงินชดเชยซึ่งมาจากการเก็บเบี ้ยประกัน
จากสมาชิกภายในกลุม่ อย่างไรก็ตามภายใต้ สถานการณ์ที่
สภาพอากาศแปรปรวนอย่ า งรุ น แรงจนท าให้ เกิ ด การ
สูญเสียเป็ นจานวนมากและคิดเป็ นมูลค่าสูงเกินกว่าเบี ้ย
ประกัน ที่ ท างกลุ่มจัดเก็ บได้ ทางกลุ่มต้ องหาเงิ น มาเพิ่ ม
อาจมาจากการเก็ บ เงิ น จากผู้ซื อ้ ประกัน เพิ่ ม จึง มี ค วาม
เป็ นไปได้ ที่โครงการการรับประกันจะถูกยุติลง

ฝนตกหนักมาก
+ ได้ รับเงินชดเชยคือภัย
น ้าท่วมน ้าหลาก

การประกันภัยสัตว์ นา้ แบบใช้ ดัชนีชวี ้ ัด
3.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ได้ รับเงินชดเชยสินไหมกรณีเกิดความ
เสียหายความช่วยเหลือจากภาครัฐ
มีเงินเพียงพอไว้ ใช้ ในการลงทุนเลี ้ยงปลา
ครัง้ ต่อไป ได้ มาตรฐาน มีระบบในการจ่ายสินไหมทดแทน
กรณีเป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ป้องกันปั ญหาการแจ้ งความเสียหายเกิน
จริง ช่วยขจัดต้ นทุนในการตรวจสอบความเสียหายที่
เกิดขึ ้นจริง จึงทาให้ เบี ้ยประกันมีแนวโน้ มถูกลง
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3.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคในการติดตังระบบ
้
ต้ นทุนการวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
ธุรกิจและรูปแบบที่เหมาะสมของการประกันภัย
ความซับซ้ อนของความเสี่ยง ผู้เลี ้ยงปลา
จานวนมากไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนประกอบการอย่างถูกต้ อง
ครอบคลุมภัยบางประเภท เช่น ภัยด้ านสภาพอากาศ เป็ น
ต้ น
3.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ใช้ เวลาในการศึกษาความเป็ นไปได้ ศึกษา
ตัวอย่างที่ประเทศอื่น ความต้ องการของผู้เลี ้ยงสัตว์น ้า

สัมภาษณ์บริษัทประกัน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง
ใช้ เวลาออกแบบการประกันภัยที่
เหมาะสม
3.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการระบุ
ตัวชี ้วัดและเกณฑ์เพื่อแสดงถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้น
3.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด

อากาศเหมาะสม

หน้ าฝน:
- หากไม่เสียหายจะไม่ได้
+ ได้ รับเงินชดเชย
รับความช่วยเหลือจาก
หน้ าแล้ ง:
บริษัทรับประกัน
+ ได้ รับเงินชดเชยการไหล
ของน ้าตา่ กว่าเกณฑ์
กาหนด
ระบบการประกันสัตว์นา้ แบบทั่วไปนัน้ เหมาะสม
กับทุกสภาพอากาศ เพราะผู้เลีย้ งปลาสามารถถ่ายโอน
ความเสี่ยงไปให้ กบั ผู้รับประกันได้ หากเกิดความสูญเสียผู้
เลี ย้ งปลาจะได้ รั บ เงิ น ชดเชย อย่ า งไรก็ ต าม ภายใต้
สถานการณ์ที่สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุ นแรงจนทาให้

แล้ งจัด

ฝนตกหนักมาก

+ ได้ รับเงินชดเชยในอัตรา + ได้ รับเงินชดเชยในอัตรา
การไหลของน ้าต่ากว่า
การไหลของน ้าเร็วเกิน
เกณฑ์กาหนด
เกณฑ์กาหนด

เกิ ดการสูญเสียเป็ นจานวนมากและคิดเป็ นมูลค่าสูงเกิ น
กว่าเบี ้ยประกันที่ทางบริ ษัทประกันเก็บได้ อาจทาให้ บริ ษัท
ประกัน ขาดทุน และออกจากธุ ร กิ จ ไปในที่ สุด จึง มี ค วาม
เป็ นไปได้ ที่โครงการการรับประกันจะถูกยุติลง
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สรุ ปกิ จ กรรมการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว ต่ อความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ
ดร.หลุ ย ส์ เลอเบล ผู้ อ านวยการหน่ ว ยวิ จั ย
สั งคมและสิ่งแวดล้ อม มหาวิ ทยาลั ย เชียงใหม่ และ
หัวหน้ าโครงการอควาแดป ได้ น าเสนอภาพอนาคตที่
เป็ นไปได้ 4 สถานการณ์แบบ ได้ แก่
“กึ๊ดยาก” เป็ นสถานการณ์ ที่ฤดูกาลแตกต่างกัน
มาก ฤดูแล้ ง แล้ งจัด ฤดูฝนฝนตกหนัก ทาให้ ผ้ ูเลีย้ งปลา
หนักใจมากที่สดุ เพราะไม่ร้ ูวา่ จะปรับตัวรับมืออย่างไรดี
สถานการณ์ ที่ ส องเป็ น จึ ง เรี ยกสถานการณ์
ดังกล่าวว่า
“เหมาะขนาด” เป็ นสถานการณ์ที่ฤดูกาลแตกต่าง
กันน้ อย กล่าวคือฤดูแล้ งไม่แล้ งมาก มีฝนตกบ้ าง ฤดูฝนฝน
ตกพอประมาณ ผู้เลี ้ยงปลาจะชอบสถานการณ์แบบนี ้
“แล้ งแหมเมาะ” เป็ นสถานการณ์ ที่อากาศแห้ ง
แล้ งมากกว่าเดิม ฤดูแล้ งแล้ งจัด ฤดูฝนฝนไม่ค่อยตก จึง
อาจทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาประสบกับปั ญหาน ้าแล้ งต่อเนื่อง
“น า้ นั ก แต๊ ว่ า” เป็ นสถานการณ์ ที่ ฝ นตกมาก

กล่าวคือหน้ าแล้ งมีฝนตกมากกว่าปกติ และหน้ าฝนมีฝน
ตกหนัก จึงอาจทาให้ เกิดน ้าท่วมได้
สถานการณ์ ทั ง้ 4 ถู ก น ามาใช้ ในการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว ต่ อ ความ
แปรปรวนของภูมิ อ ากาศ ซึ่ ง ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ ง เกณฑ์ ก าร
ประเมิ น ที่ ส าคัญ ที่ ผ้ ู เ ลี ย้ งปลาและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่
เกี่ยวข้ องควรคานึงถึง จากการนาเสนอและการทดลองให้ ผ้ ู
เลี ้ยงปลาช่วยกันพิจารณาเสถียรภาพของแต่ละเครื่ องมือ
ภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ พบว่า ผู้เลี ้ยงปลาเข้ าใจการมอง
ภาพอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็ นอย่าง
ดี
ภายหลัง จากเสร็ จ สิ น้ กิ จ กรรมทางคณะวิ จัย ได้
มอบหมายงานให้ แ ก่ ผ้ ูเ ลี ย้ งปลาในการน าประเด็ น และ
ความรู้ตา่ งๆ ที่ได้ รับจากการประชุมทัง้ 2 ครัง้ ที่ได้ จดั ไป ไป
ใช้ ประเมินแนวทางการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ พร้ อมทั ง้ ชี แ้ จงว่ า ทางคณะวิ จัย จาก
โครงการอควาแดปจะให้ ก ารสนับ สนุ น ทุ ก ขัน้ ตอนการ
ประเมิน
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รูปกลุ่มผู้เลีย้ งปลาในกระชัง บ้ านหัวข่ วง ต.สองแคว และ บ้ านวังขามป้อม ต.ดอยหล่ อ
อ.ดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่
ครัง้ ที่ 2: 17 ตุลาคม 2557
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การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมและการทาโครงการนาร่ องในภาคการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ครัง้ ที่ 2: 17 ตุลาคม 2557
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาในกระชัง บ้ านหัวข่ วง ต.สองแคว และ บ้ านวังขามป้อม ต.ดอยหล่ อ
อ.ดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่

หน่ วยวิจยั สังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมและการทาโครงการนาร่ องในภาคการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ครัง้ ที่ 1: 7 กันยายน 2557
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาบ่ อดิน ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จังหวัดพะเยา

หน่ วยวิ จยั สังคมและสิ่ งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
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หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม (USER)
หน่วยวิจยั สังคมและสิง่ แวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาเนินงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในด้ านที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็ นอยูแ่ ละ
สถาบันทางสังคมกับสิง่ แวดล้ อม การศึกษาวิจยั ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ
วิเคราะห์และสะท้ อนภาพความต้ องการพร้ อมทังรั้ บฟั งปั ญหาของกลุม่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมุง่ สร้ างสรรค์และประสานความร่วมมือด้ านการ
ศึกษาความเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดล้ อมเชิงบูรณาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ วิจัยเพื่อพัฒนาระหว่ างประเทศ (IDRC)
ศูนย์วจิ ยั เพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Research Center : IDRC) ประเทศแคนาดา คือ โครงการความช่วยเหลือจาก
แคนาดา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ ไขปั ญหาที่ประสบในเขตชนบทของประเทศกาลังพัฒนา

โครงการอควาแดป (AQUADAPT)
โครงการ “การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและการปรับตัวสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” (Inland Aquaculture to
Climate Change in Northern Thailand: AQUADAPT)
ได้ รับความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจยั สังคมและสิง่ แวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในภาคเหนือของประเทศไทย
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1 รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาบ่ อดิน ต.บ้ านต๊า อ.เมือง จังหวัดพะเยา
1 นายสมิง อ้ อยหวาน 272 หมู่ 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 086-1898478
2 นางสาวรัชฎาพร หงหิน 20 หมู่ 8 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 086-1848834,088-1390125
4 นายมนัส นามบ้ าน 250 หมู่ 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 086-1875484
5 นายอุดม ยานะ 290 หมู่ 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 089-8535811
6 นายบรรจบ ธรรมไชย 358 หมู่ 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 080-859879
7 นางอาไพ มาทะ 29 หมู่ 8 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 083-5708192
8 นายคาอ้ าย เขียวสีมา 38 หมู่ 8 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 085-7249620
9 นายสมศักดิ์ อ้ อยหวาน 165 หมู่ 11 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 089-9504779
11 นายพงเทพ วงค์ ชัย 155 หมู่ 1 ต.แม่ อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 087-1911901
14 นายสุรชาติ เรือแก้ ว 71 หมู่ 1 ต.สันโค้ ง อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา 081-9801953
15 นางจินตา อ้ อยหวาน หมู่ 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา 086-1164276
16 นายศักดิ์ อ้ อยหวาน 286 หมู่ท่ ี 11 ต.บ้ านตา๊ อ.เมืองพะเยา 085-6218519
17 นายเมืองแก้ ว เทียวแก้ ม 193 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมืองพะเยา 085-6526713
18 นายสุทนิ อ้ อยหวาน 173 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมืองพะเยา 084-8072348
19 นายศรีมูล เพียรมาพงศ์ 143 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมืองพะเยา 089-9530468
20 นางจันทร์ ฟอง ยานะ 290 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมืองพะเยา 083-3248409
21 นางมิ่งขวัญ รัตนโสภา 398 หมู่ท่ ี 11 ต.บ้ านตา๊ อ.เมืองพะเยา 085-3503849
22 นายบุญช่ วย เพียรนา 165 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมืองพะเยา 094-4046167
23 นายอดิเรก กิตติวัชรพงศ์ 7 หมู่ท่ ี 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้ 086-6586367
24 นายอาคม ขุนกอง 78 หมู่ท่ ี 15 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้ 092-4479720

หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053 845 898

2
2 รายชื่อผู้จัดประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร. หลุยส์ เลอเบล ผู้อานวยการหน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้นาโครงการ)
คุณพิมพกานต์ เลอเบล
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณพรพิมล พิมลรัตน์
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณพัชราวลัย ศรี ยะศักดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณเชษฐา ดวงสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาโท
คุณชลิสา กัลยาณมิตร
นักวิจัยและผู้ช่วยประสานงาน
คุณสุธิดา วันโน
ผู้ช่วยวิจัย
คุณนันทพร สุทธิ
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณวรวิทย์ รักษาแก้ ว
นักศึกษาปริญญาโท
คุณธนพล หอมจันทร์
นักศึกษาปริญญาตรี
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3
3 วาระการประชุม
กาหนดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อช่ วยเกษตรกรผู้เลีย้ งปลารั บมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ครั ง้ ที่ 1
เวลา

กิจกรรม

12.30-13.00

ลงทะเบียนรับรหัสประจาตัว

13.00-13.30

- แนะนาตัวผู้เข้ าร่วมประชุม
- ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
- รายงานสิง่ ที่ค้นพบจากการวิจยั ภาพรวมของการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในเขตภาคเหนือของไทย
(พิมพกานต์ เลอเบล)

13.30-14.15

กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความสาคัญของปั ญหาของผู้เลี ้ยงปลา

14.15-16.50

กิจกรรมกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
แบ่งกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลา 1-3 กลุ่ม ตามปั ญหาสาคัญที่เกษตรกรเสนอ ระดมความคิด ในแต่ละประเด็น
1. ลักษณะของปั ญหา สาเหตุและผลกระทบที่ได้ รับ (20 นาที)
2. ความพยายามที่ผา่ นมา ความสาเร็จ ปั ญหาและอุปสรรค ความช่วยเหลือที่ได้ รับจากภาครัฐและ
เอกชน (40 นาที)
----------------------------------------- พักรับประทานของว่าง (15 นาที) -----------------------------------3. แนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ และความช่วยเหลือที่ต้องการ (30 นาที)
- รายงานผลการอภิปรายกลุม่ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมรับทราบ กลุม่ ละ 10 นาที

16.50-16.00

สรุปการประชุม ชี ้แจงและนัดหมายการประชุมครัง้ ต่อไป
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สรุ ปการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อช่ วยเหลือผู้เลีย้ งปลารั บมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ครั ง้ ที่ 1
การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วมเพื่อช่วยเหลือผู้
เลี ย้ งปลารั บมื อกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
ครั ง้ ที่ 1 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เข้ าใจสภาพปั ญหา
ความส าคัญ ของแต่ล ะปั ญ หา ผลกระทบ และความ
พยายามที่ ผ่ า นมาในการแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ เพื่ อ
กระตุ้นให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาร่ วมกันหาแนวทางในการปรับตัว
เพื่ อ รั บ มื อ กับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ การ
ประเมิ น ครั ง้ นี ใ้ ห้ ความส าคัญ กั บ ผู้ เลี ย้ งปลาในทุ ก
ขันตอนของการประเมิ
้
น ตังแต่
้ การระบุปัญหาที่เกิดขึน้
ในพื ้นที่ การให้ ลาดับความสาคัญของปั ญหา การระดม
ความคิดเพื่ อระบุความพยายามในการแก้ ไขปั ญหาที่
ผ่านมา และเพื่ อ เสนอแนวทางการปรั บ ตัวและความ
ช่วยเหลือที่ต้องการได้ รับจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง

กระดาษค าตอบ 1 ใบ ประกอบด้ ว ยค าถามเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับ
ปั ญหาดังกล่าว 7 คาถาม ดังนี ้ (1) ความสาคัญของการ
เลีย้ งปลาต่อรายได้ รวม (2) ระดับความถี่ของผลกระทบ
(3) ระดับ ผลกระทบต่อกาไรที่ ไ ด้ จ ากการเลี ย้ งปลา (4)
ความรู้ ของผู้เลี ้ยงปลาเกี่ยวกับปั ญหา (5) ศักยภาพของผู้
เลี ้ยงปลาในการจัดการกับปั ญหา (6) ผลสาเร็ จของความ
พยายามที่ ผ่านมา และ (7) ความสามารถในการฟื ้นตัว
หลังเกิดปั ญหา เมื่อผู้เลี ้ยงปลาแต่ละท่านเขียนปั ญหาและ
ตอบคาถามลงในกระดาษคาตอบแต่ละใบเรี ยบร้ อยแล้ ว
จะส่งคืนให้ กับเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งจะนามาติดบนกระดานหน้ า
ห้ อ งประชุม เพื่ อ ใช้ ในการจัด ล าดับ ความส าคัญ ของ
ปั ญหาจากคะแนนรวม

การประเมินครัง้ นีไ้ ด้ แบ่งกิจกรรมออกเป็ น 2 ช่วง
ได้ แก่ กิ จ กรรมวิเ คราะห์ ปั ญ หาและความส าคัญของ
ปั ญหาของผู้เลี ้ยงปลา และกิจกรรมวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ซึ่งมีผ้ เู ลี ้ยงปลาจานวน 20
ราย จากพื น้ ที่ ตาบลบ้ านต๊ า ตาบลเวี ยง อ าเภอเมื อ ง
ตาบลสันโค้ ง และตาบลดอนศรี ชุม อาเภอดอกคาใต้
และตาบลแม่อิง อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ทางคณะผู้จดั การประชุมตกลงกับผู้เลีย้ งปลาว่า
ปั ญ หาที่ ส าคัญ ที่ สุดจะได้ รั บ 5 คะแนน อันดับที่ ส องจะ
ได้ รับ 3 คะแนน และอันดับที่สามจะได้ รับ 1 คะแนน ผลที่
ได้ จากผู้เลีย้ งปลาสรุ ปได้ ว่าผู้เลีย้ งปลาในพืน้ ที่นีป้ ระสบ
ปั ญ หาส าคัญ ทัง้ หมด 4 ปั ญหา โดยเรี ย งล าดับ ตาม
ความส าคัญ ของปั ญ หาจากมากที่ สุด ไปน้ อ ยที่ สุด ดัง นี ้
ปั ญหาฟ้าปิ ด (56 คะแนน) น ้าแห้ ง (40 คะแนน) โรคปลา
(29 คะแนน) และน า้ ท่ ว ม ฝนตกหนัก (12 คะแนน)
อย่า งไรก็ ต าม จากการสนทนากับ ผู้เ ลี ย้ งปลาเกี่ ย วกับ
ปั ญหาทัง้ 4 ข้ างต้ น สรุ ปว่าโรคปลานันไม่
้ ใช่ปัญหาที่เกิด
จากสภาพอากาศโดยตรงแต่เป็ นผลกระทบที่เกิดขึน้ จาก
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ดังนันจึ
้ งตกลงร่วมกันว่าจะตัด
เรื่ องโรคปลาออกไป และนาปั ญหาหลัก 3 ประเด็น ที่เหลือ
มาสนทนาในกิ จกรรมต่อไปเรื่ องการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของแนวทางการแก้ ไขปั ญหา

สรุปกิจกรรมวิเคราะห์ ปัญหาและความ
สาคัญของปั ญหาของผู้เลีย้ งปลา
ในขัน้ แรกของกิจกรรมได้ ให้ ผ้ ูเลีย้ งปลาเขียนระบุ
ปั ญหาด้ านภูมิอากาศที่ตนประสบจากการเลี ้ยงปลาลง
ในกระดาษคาตอบที่ทางคณะผู้จดั การประชุมเตรี ยมไว้
โดยผู้เลี ้ยงปลาต้ องระบุปัญหาที่ตนคิดว่าสาคัญที่สดุ ใน
กระดาษใบแรก และปั ญหาที่ ส าคั ญ รองลงไปใน
กระดาษใบอื่ น ๆ ตามล าดับ (ไม่ เ กิ น 3 ปั ญ หา) ใน
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รู ปที่ 1 กราฟสรุ ปคะแนนรวมความสาคัญของปั ญหาที่ผ้ ูเลี้ยงปลาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประสบ
1.ปั ญหาฟ้าปิ ด
ผลที่ได้ จากคาถามทัง้ 7 ข้ อ สรุปได้ วา่ โดยเฉลี่ยผู้
เลี ้ยงปลาจานวน 14 ราย คิดว่าฟ้าปิ ดเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
มาก (รูปที่ 2) ผู้เลี ้ยงปลาให้ ความสาคัญกับปั ญหาฟ้าปิ ด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมที่ระดับมากถึงมากที่สดุ ผู้
เลี ้ยงปลาประสบกับปั ญหาดังกล่าวเป็ นประจาสม่าเสมอ
ระดับผลกระทบจากปั ญหาฟ้าปิ ดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กาไรที่ได้ รับจากการเลี ้ยงปลาจึงอยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ างสูง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสบการณ์ในการเลี ้ยงปลาเป็ น
ระยะเวลายาวนานถึงกว่าสิบปี ผู้เลี ้ยงปลาคิดว่าตนมี
ความรู้เกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวและศักยภาพในการจัดการ
กับปั ญหาดังกล่าวในระดับปานกลางถึงมาก ผู้เลี ้ยงปลา
คิดว่าวิธีจดั การกับปั ญหาที่ตนเคยใช้ นนได้
ั ้ ผลในระดับ
ปานกลางถึงมาก และเมื่อเกิดปั ญหาดังกล่าวขึ ้นผู้เลี ้ยง
ปลาสามารถฟื น้ ตัวจากปั ญหาได้ คอ่ นข้ างดี

หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053 845 898

6

รู ปที่ 2 กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับปั ญหาฟ้าปิ ด

ระดับคะแนน 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้ อย 1=น้ อยที่สุด
2.ปั ญหานา้ แห้ ง

รู ปที่ 3 กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับปั ญหาน้าแห้ ง
ระดับคะแนน 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้ อย 1=น้ อยที่สุด
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โดยเฉลี่ ยผู้เ ลี ย้ งปลาจ านวน 11 ราย คิด ว่าน า้
แห้ งเป็ นปั ญหาที่สาคัญปานกลาง (รูปที่ 2) ผู้เลี ้ยงปลาให้
ความสาคัญกับปั ญหาน ้าแห้ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้
รวมที่ ระดับมาก ผู้เ ลี ย้ งปลาประสบกับปั ญ หาดัง กล่าว
ค่อนข้ างประจา ระดับผลกระทบจากปั ญหานา้ แห้ งเมื่อ
เทียบกับกาไรที่ได้ รับจากการเลี ้ยงปลาจึงอยู่ในระดับปาน

กลางถึงค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตาม ผู้เลี ้ยงปลาคิดว่าตนมี
ความรู้ และมีศกั ยภาพในการจัดการกับปั ญหาดังกล่าวใน
ระดับปานกลาง ผู้เลี ้ยงปลาคิดว่าวิธีจดั การกับปั ญหาที่ตน
เคยใช้ นนั ้ ได้ ผลบ้ าง แต่เมื่อเกิดปั ญหาดังกล่าวขึน้ ผู้เลี ้ยง
ปลาสามารถฟื น้ ตัวจากปั ญหาได้ คอ่ นข้ างดี

3.ปั ญหานา้ ท่ วม ฝนตกหนัก

รู ปที่ 4 กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับปั ญหาน้าท่ วม ฝนตกหนัก
ระดับคะแนน 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้ อย 1=น้ อยที่สุด
มีผ้ เู ลี ้ยงปลาเพียงแค่ 4 ราย ที่ระบุว่าน ้าท่วมเป็ น

โดยเฉลี่ยผู้เลี ย้ งปลาประสบกับปั ญหาดัง กล่าวบ่อยครั ง้

ปั ญหาสาคัญ จากข้ อมูล พบว่าในพื น้ ที่ อื่นๆ ในจัง หวัด

ซึ่ ง ระดั บ ผลกระทบในแต่ ล ะครั ง้ อยู่ ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ

พะเยา ปั ญหาฝนตกหนัก และน ้าท่วมเป็ นปั ญหาบ้ าง แต่

เปรี ยบเทียบกับผลกาไรที่ได้ รับจากการเลี ้ยงปลา อย่างไรก็

ไม่มากนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่อาเภอดอกคาใต้ ซึ่งมีผ้ ู

ตามผู้เลี ้ยงปลาที่ประสบปั ญหาเชื่อว่าตนมีความรู้เกี่ยวกับ

เลี ย้ งปลาบางรายกล่ า วว่ า ปั ญ หาน า้ ท่ ว มเป็ นปั ญ หา

ปั ญ หาน า้ ท่วมและฝนตกหนักมาก แต่ศัก ยภาพในการ

สาคัญ มาก และสร้ างความเสี ยหายให้ ตนเป็ นอย่างยิ่ง

จัดการกับปั ญหาและผลสาเร็ จในความพยายามที่ผ่านมา
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นันอยู
้ ่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามผู้เลี ้ยงปลากล่าว

นั่นอาจเป็ นเพราะผู้เลีย้ งปลาบางรายมีทุนสารองหรื อมี

ว่าเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้น ตนสามารถฟื น้ ตัวได้ ในระดับที่ดีมาก

อาชีพเสริมรองรับความสูญเสียที่เกิดขึ ้น

สรุปกิจกรรมวิเคราะห์ ศักยภาพของแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา
กิจกรรมนี แ้ บ่ง กลุ่มผู้เ ลี ย้ งปลาออกเป็ น 3 กลุ่ม
ตามปั ญหาสาคัญด้ านสภาพอากาศที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาประสบ
ได้ แก่ ปั ญหาฟ้าปิ ด น ้าแห้ ง และน ้าท่วม ฝนตกหนัก โดย
ให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาเลือกเข้ าร่ วมกลุ่มตามความสมัครใจ แต่ละ
กลุม่ จะมีผ้ อู านวยความสะดวกประจากลุม่ กลุ่มละ 3 ราย
โดยกลุ่มจะต้ องเลือกตัวแทนผู้เลี ้ยงปลา 1 ราย ให้ เป็ นผู้
สรุ ป ผลที่ ไ ด้ จากการอภิ ป รายตามประเด็ น ดัง นี ้ (1)
ลักษณะปั ญหาและผลกระทบที่ได้ รับ (2) ความพยายาม
ที่ผ่านมา ผลสาเร็ จ และอุปสรรค และ (3) แนวทางแก้ ไข
ปั ญหาที่เป็ นไปได้ และความช่วยเหลือที่ต้องการ

เน่ า เสี ย จากเศษอาหารปลาที่ เ หลื อ ตกค้ างในบ่ อ
นอกจากนี ้หากฟ้าปิ ดติดต่อกันหลายวันจะทาให้ อณ
ุ หภูมิ
ของน ้าในบ่อลดลง ทาให้ ปลากินอาหารได้ น้อยลง ปลาจึง
อ่อนแอ ทาให้ ตดิ โรคได้ ง่าย และทยอยตายในที่สดุ

1.กลุ่มปั ญหาฟ้าปิ ด
1.1 ลักษณะปั ญหาและผลกระทบ
จากการอภิ ปรายกลุ่ม เกี่ ยวกับปั ญหาฟ้ า
ปิ ดในการเลี ้ยงปลาในบ่อดินในพื ้นที่จงั หวัดพะเยา พบว่า
ปั ญหาดังกล่าวเกิดขึน้ เป็ นประจาสม่าเสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน ซึ่งเป็ นช่วงครึม้ ฟ้า
ครึม้ ฝน มีก้อนเมฆบดบังแสงอาทิตย์ ทาให้ แพลงก์ตอนใน
บ่ อ ไม่ ส ามารถสั ง เคราะห์ แ สงและผลิ ต ออกซิ เ จนได้
ประกอบกับเป็ นช่วงที่น ้าในบ่อยังมีน้อยอยู่ ทาให้ ปริ มาณ
ของ สารอา หารในบ่ อ เ ข้ มข้ น ท าใ ห้ แพ ลง ก์ ตอ น
เจริญเติบโตได้ ดี และแย่งออกซิเจนหายใจ ทาให้ ปลาขาด
ออกซิ เ จน ปลาจะมี อาการเครี ย ด แสดงอาการลอยหัว
หายใจบนผิวน ้า และกินอาหารได้ น้อยลง หรื อหยุดกิน ผู้
เลี ้ยงปลาบางรายกล่าวว่าหากเรายังให้ อาหารปลาต่อไป
นอกจากจะท าให้ สิน้ เปลื อ งค่าอาหารแล้ ว อาจเสี่ ย งต่อ
ปลาน็อคตายเพราะอาหารไม่ย่อยได้ อี กทัง้ ยังทาให้ นา้

1.2 ความพยายามที่ผ่านมา ผลสาเร็จและ
อุปสรรค
ผู้เลี ้ยงปลาในบ่อดินในพื ้นที่จงั หวัดพะเยา
ได้ ใช้ ความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจัดการกับ
ปั ญหาฟ้าปิ ด ได้ แก่

1.เครื่ องเติ ม อากาศในบ่ อ เลี ย้ งปลา
เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า และเพิ่มการไหลเวียนของน ้า
ในบ่อ ผู้เลีย้ งปลากล่าวว่าการเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลีย้ ง
ปลามี หลายวิธี แต่ละวิธี มี ประสิทธิ ภ าพแตกต่างกันไป
ดังนี ้
- เครื่ องสู บ น า้ ขนาดเล็ ก เหมาะ
กับบ่อเลี ้ยงปลาขนาดเล็ก ผู้เลี ้ยงปลาเกือบทุกบ่อมีไดโว่
เป็ นของตัวเอง เพราะราคาไม่แพง แต่ประสิทธิภาพดีไม่
เท่าวิธีเติมอากาศแบบอื่นๆ
- เครื่ องตีนา้ แบบใบพัด ใช้ ไ ด้ ก ับ
บ่อเลี ้ยงปลาทังขนาดเล็
้
กและขนาดใหญ่ ผู้เลี ้ยงปลาอ้ าง
ว่าเครื่ องตีน ้าแบบใบพัดนันดี
้ ที่สดุ แต่ราคาค่อนข้ างสูง
- ซู เ ปอร์ ชาร์ จ ใช้ ไ ด้ ก ั บ บ่ อ เลี ย้ ง
ปลาทังขนาดเล็
้
กและขนาดใหญ่ มีราคาค่อนข้ างสูง
- แอร์ เจ็ ท ใช้ ไ ด้ ก ั บ บ่ อ เลี ย้ งปลา
ทังขนาดเล็
้
กและขนาดใหญ่ มีราคาค่อนข้ างสูง
ผู้ เลี ย้ งปลากล่ า วว่ า ในการเลื อ กใช้
อากาศแต่ละแบบ ต้ องดูขนาดบ่อของตนเอง และต้ อ ง
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ตรวจสอบดูเสมอว่าวิธีที่ได้ ได้ ผลมากน้ อยแค่ไหน วิธีการ
ติดตังเครื
้ ่ องมือดังกล่าวเหมาะสมหรื อไม่ มี ประสิทธิภาพ
แล้ วหรื อยัง เพื่อให้ ประโยชน์ที่ได้ รับคุ้มค่ากับต้ นทุนที่เสีย
ไปมากที่ สุด อย่างไรก็ตามผู้เ ลีย้ งปลากล่าวว่าในช่วงที่
ไฟฟ้าดับ ทาให้ ไม่สามารถเปิ ดเครื่ องเติมอากาศเหล่านี ้ได้
อาจเสี่ ย งท าให้ ปลาน็ อ คตาย ดัง นั น้ แต่ ล ะฟาร์ ม จึ ง มี
เครื่ องยนต์สารองไว้ ใช้ แทนไฟฟ้าโดยใช้ น ้ามันแทน
2.การเติ ม น ้า หมั ก ชี ว ภาพ ปู น ขาว
เกลือ ออกซิเ จน หรื อสารเคมีอ่ ืนๆ เพื่อ ปรั บ สภาพ
น ้าหรื อค่าเชื ้อโรค และเพิ่มวิตามินให้ ปลาแข็งแรง โดยที่ผ้ ู
เลี ย้ งปลาเชื่ อ ว่า การเติม น า้ หมักชี วภาพนัน้ ช่วยให้ ปลา
แข็งแรงเพราะมีวิตามิน และยังช่วยปรับสภาพน ้า เติมปูน
ขาวเพื่อปรับสภาพนา้ ช่วยทาให้ นา้ ใสและลดความเป็ น
กรด ส่ ว นการเติ ม เกลื อ นัน้ ช่ ว ยฆ่ า เชื อ้ โรค ท าให้ ป ลา
แข็งแรงขึ ้น ผู้เลี ้ยงปลาบางรายเชื่อว่าการเติมเกลือช่วยทา
ให้ น า้ เย็ น เพิ่ ม ขึ น้ ส่ ว นสารเคมี ที่ ผ้ ู เลี ย้ งปลาเรี ย กว่ า
ออกซิ เ จนนัน้ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ในช่ ว งที่ ไ ฟดับ เมื่ อ เติ ม สาร
ดังกล่าวลงไปในบ่อน ้าจะทาให้ ในบ่อมีปริ มาณออกซิเจน
เพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
3. งดการให้ อ าหารปลา ผู้ เ ลี ย้ งปลา
กล่าวว่าในช่วงฟ้าปิ ด ซึ่งทาให้ ในบ่อปลามีออกซิเจนต่า
ปลาจะมีอาการซึม ลอยหัว ฮุบอากาศ ไม่กินอาหาร หาก
เรายัง ให้ อาหารปลาอยู่ นอกจากจะทาให้ ปลาท้ องบวม
ตายแล้ ว ยังเป็ นการสิ ้นเปลืองค่าอาหารปลาอีกด้ วย ทางที่
ดีจงึ ควรงดการให้ อาหารปลาในช่วงนี ้
4. เปลี่ยนถ่ ายนา้ ตลอดเวลา เนื่อ งจาก
พื ้นที่จงั หวัดพะเยา อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน ้า ทาให้ มี
น ้าไหลผ่านเข้ าบ่อเลี ้ยงปลาเกือบตลอดเวลา ผู้เลี ้ยงปลา
จึ ง สามารถเปลี่ ย นถ่ า ยน า้ ในบ่ อ ได้ เกื อ บตลอดเวลา
กล่าวคือน ้าสามารถเข้ าทางหัวและออกทางท้ ายบ่อได้ แต่
จะมี เ ป็ นบางช่ ว งที่ น า้ แล้ ง ผู้เ ลี ย้ งปลาเสนอว่ า ควรใช้

ท่อพี วีซีต่อเป็ นท่อระบายนา้ เพราะช่วยให้ นา้ ระบายได้
ดีกว่าใช้ ทอ่ ซีเมนต์
5. ใส่ ใจ ตรวจตรา ดู แ ลบ่ ออย่ าง
สม่ า เสมอ โด ยการ ดู อ าการ พ ฤติ ก ร ร มการ กิ น
อาหาร การว่ายน ้า ของปลา ตรวจดูว่าปลาแข็งแรงดีไหม
มีตวั ไหนเป็ นโรค หรื อใกล้ ตายให้ รีบตักออก
6. ลดปริ มาณลูกปลาที่ปล่ อย จะช่ ว ย
ลดความหนาแน่นของปลาเมื่อโต ทาให้ คณ
ุ ภาพน ้าดีกว่า
การปล่อยปลาที่ความหนาแน่นสูง และช่วยลดอัตราการ
ตายของปลาได้ ด้วย
1.3 แนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ และความ
ช่ วยเหลือที่ต้องการ
1. ต้ องการความรู้ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส ามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการ
เลี ้ยงปลาและเกิดประโยชน์จริง ผู้เลี ้ยงปลาเชื่อว่าเครื่ องตี
น ้าแบบใบพัดเป็ นวิธีการเติมออกซิเจนในบ่อเลี ้ยงปลาที่ดี
ที่สดุ แต่มีต้นทุนค่อนข้ างสูง ผู้เลี ้ยงปลาบางรายเห็นว่าที่
อื่นมีการทดลองประดิษฐ์ เครื่ องเติมอากาศแบบประยุกต์
นาเอาท่อพีวีซีมาเจาะตามรูใส่ไปในบ่อเลี ้ยงปลา ซึง่ เป็ น
การลดต้ นทุนและคิดว่าน่าจะได้ ผลพอกับการใช้ เครื่ อง
เติมอากาศราคาแพง และคิดว่าน่าจะมีสิ่งประดิษฐ์ หรื อ
นวัตกรรมใหม่ๆ อีกที่ตนยังไม่เคยเห็น จึงต้ องการให้ มีการ
ทดลองใช้ เครื่ องเติมออกซิเจนแต่ละประเภทเพื่อ
เปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนที่ได้ รับ แต่ทงนี
ั ้ ้ก็
ต้ องการงบสนับสนุนจากหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้ องใน
การทดลองดังกล่าว
2. ต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่ ประมงที่ มี
ประสบการณ์ เข้ ามาช่ วยดู แ ลประจ า ใน การ ให้
ความรู้ ที่เป็ นประโยชน์เกี่ ยวกับการเลีย้ งปลา ช่วยตรวจ
คุณภาพน ้า หรื อตรวจหาสาเหตุโรคปลา เป็ นต้ น
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2. กลุ่มปั ญหานา้ แห้ ง
2.1 ลักษณะปั ญหาและผลกระทบ
จากการอภิ ปรายกลุ่ม เกี่ ยวกับปั ญ หาน า้
แห้ งในการเลี ้ยงปลาในบ่อดินในพื ้นที่จงั หวัดพะเยา พบว่า
ปั ญ หาดัง กล่ า วส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ น้ ในช่ ว งหน้ าแล้ ง คื อ
ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เนื่องจากการขาด
แคลนนา้ ในช่ว งหน้ า แล้ ง ท าให้ ผ้ ูเ ลี ย้ งปลาไม่มี นา้ ไว้ ใ ช้
สาหรับเปลี่ยนถ่ายในบ่อปลา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้า
และระดับน ้าในบ่อ ซึ่งส่งผลกระทบให้ น ้าในบ่อปลาร้ อน
ขึ ้น เมื่อน ้าร้ อนขึ ้นออกซิเจนจะละลายน ้าได้ น้อยลง ทาให้
ในบ่อปลาขาดออกซิเจน ปลาจึงเครี ยดและกินอาหารได้
น้ อยลงหรื อหยุดกิน ซึ่งจะทาให้ ปลาอ่อนแอและติดโรคได้
ง่าย และทยอยตายในที่สดุ

จากการวิจยั โดยผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
อควาแดปพบว่าในช่วงที่น ้าแห้ งจะทาให้ เกิดการแบ่งตัว
ของน ้าในช่วงกลางวันที่อากาศร้ อนจัด ผิวน ้าด้ านบนจะมี
ค่าออกซิเจนสูงกว่าด้ านล่าง เพราะมีพืชน ้าช่วยสังเคราะห์
แสง อีกทังยั
้ งมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าเพราะโดนแสงแดดโดยตรง
กระบวนการแบ่งชันของน
้
้าจะทาให้ เกิดการพลิกตัวของน ้า
ในช่วงกลางคืนหรื อในช่วงที่อณ
ุ หภูมิผิวน ้าลดลง เช่น จาก
การที่ฝนตก เป็ นต้ น เมื่ออุณหภูมิที่ผิวน ้าลดลงทาให้ น ้าที่

ผิวนา้ ชัน้ บนหนักกว่าจมลงแทนที่น ้าชันล่
้ าง ซึ่งตามปกติ
น ้าชันล่
้ างจะมีออกซิเจนต่ากว่าเนื่องจากแสงแดดส่องไม่
ถึง ประกอบกับมีของเสียสะสมและตะกอนดิน เมื่อถูกน ้า
ชันบนมาแทนที
้
่ จึงทาให้ ออกซิเจนในน ้าลดต่าลง ของเสีย
และตะกอนดินฟุ้งกระจาย ท าให้ ปลาขาดออกซิเจน ซึ่ง
อาจทาให้ ปลาน็อคตายเฉียบพลัน
นอกจากนี ้ปั ญหาน ้าแห้ งยังทาให้ น ้าในบ่อ
เขียวจัดเนื่องจากแพลงก์ตอนพืชเจริ ญเติบโตได้ ดีในน ้าที่มี
ความเข้ ม ข้ น ของสารอาหารสูง อัน ส่ง ผลให้ น า้ ในบ่อ มี
ปริ มาณออกซิเจนต่า โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่แพลงก์
ตอนไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ แต่ยงั คงดึงออกซิเจนไป
ใช้ ในการหายใจ จึงเป็ นการแย่งออกซิเจนในบ่อไปใช้ ทา
ให้ ปลาขาดออกซิเจน ซึ่งจะทาให้ ปลากินอาหารได้ น้อยลง
หรื อหยุดกินอาหาร ในช่วงที่น ้าแห้ งมากจนถึงกับขุ่น ปลา
ต้ อ งแหวกว่ า ยในน า้ ที่ มี ต ะกอนดิ น ผู้เ ลี ย้ งปลาเชื่ อ ว่ า
ตะกอนดินที่มาติดเหงือกปลาทาให้ ปลาขาดอากาศหายใจ
จึงอยู่ในภาวะที่อ่อนแอและติดโรคได้ ง่าย อย่างไรก็ตาม
ผู้เชี่ยวชาญอ้ างว่า แท้ จริ งแล้ วการที่ปลาอาศัยในภาวะที่
ไม่เหมาะสม คุณภาพน ้าต่า ทาให้ ปลาเป็ นโรค ตะกอนดิน
ที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาเห็นติดตามเหงือกปลานันเป็
้ นตะกอนดินที่มา
เกาะตามบาดแผลของปลา ทาให้ ปลาขาดอากาศหายใจ
หรื อติดติดเชื ้อโรคตายได้
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รู ปที่ 5 แผนผังอธิบายปั ญหาและผลกระทบจากปั ญหาน้าแห้ งจากความเข้ าใจของผู้เลี้ยงปลา
2.2 ความพยายามที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ และ
ของปลาในแต่ละบ่อลงซึง่ สามารถช่วยลดการแย่ง
อุปสรรค
ออกซิเจนของปลาในบ่อได้ แม้ วา่ วิธีดงั กล่าวจะทาให้ ผ้ ู
เลี ้ยงปลาสูญเสียรายได้ ไปบ้ าง แต่ก็ถือว่าดีกว่าเสี่ยงปลา
ผู้เลี ้ยงปลาในบ่อดินในพื ้นที่จงั หวัดพะเยาได้ ใช้
ตาย
ความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจัดการกับปั ญหา
4. ใส่ เกลือหรือจุลินทรีย์ เพื่อ ปรับ
น ้าแห้ ง ได้ แก่
สภาพน ้าและฆ่าเชื ้อโรค ผู้เลี ้ยงปลาใส่เกลือหรื อวิตามิน
1. การสูบนา้ จากแหล่ งนา้ อื่นมาใช้
เพื่อช่วยปรับสภาพน ้าในบ่อ เกลือและวิตามินช่วยลด
เช่น จากอ่างเก็บน ้า ห้ วย หรื อแหล่งน ้าบาดาลในหมู่บ้าน
ความเครี ยดให้ ปลา ช่วยรักษาแผลตามลาตัวปลา
เป็ นต้ น ซึง่ ผู้เลี ้ยงปลากล่าวว่าพอช่วยทุเลาปั ญหาและ
นอกจากนี ้ปลายังกินอาหารได้ ดีขึ ้น เจริญเติบโตเร็วและ
ผลกระทบได้ บ้าง แต่อย่างไรก็ตามแหล่งน ้าสาธารณะ
แข็งแรงยิ่งขึ ้น ช่วยลดการติดโรคได้
เหล่านี ้มีไม่เพียงพอกับความต้ องการ อีกทังคุ
้ ณภาพน ้าใน
5. ใช้ เครื่องตีนา้ เพื่อ เติม ออกซิเ จน
แหล่งน ้าดังกล่าวยังดีไม่พอสาหรับนามาใช้ ในการเลี ้ยง
และเพิ่มการหมุนเวียนของน ้าในบ่อ ซึง่ เครื่ องตีน ้าหรื อ
ปลา นอกจากนี ้การนาน ้าดังกล่าวมาใช้ ยงั มีต้นทุนที่
เครื่ องเติมออกซิเจนมีหลายแบบ แต่ละแบบมีต้นทุน
ค่อนข้ างสูง จนทาให้ บางครัง้ อาจไม่ค้ มุ ค่าสูบน ้าได้
แตกต่างกันไป บางฟาร์ มไม่ได้ ติดตังเครื
้ ่ องตีน ้าเนื่องจาก
2. เปลี่ยนชนิดปลาที่เลีย้ ง ผู้เ ลีย้ ง
กังวลเรื่ องต้ นทุนที่สงู ขึ ้น
ปลาบางรายหันมาเลี ้ยงปลาชนิดอื่นที่ทนต่อสภาพน ้าน้ อย
2.3 แนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ และ
ได้ ดีกว่า เช่น ปลาดุก เป็ นต้ น
ความช่ วยเหลือที่ต้องการ
3. ลดจานวนบ่ อ/จานวนปลา ในช่ วง
1. ต้ องการฝาย เพื่อ ช่ วยเก็บ กัก น า้ ไว้
ขาดแคลนน ้าผู้เลี ้ยงปลาปรับตัวโดยการลดจานวนบ่อ
ในในหน้ าแล้ ง นอกจากนี ้ยังเป็ นประโยชน์ในฤดูน ้าหลาก
เลี ้ยงปลาให้ น้อยลง หรื ออาจใช้ วิธีการลดความหนาแน่น
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เพราะช่วยชะลอการไหลของน ้าได้ อีกด้ วย
2.ต้ องการบ่ อเก็บนา้ ใต้ ดนิ /เพิ่มบ่ อ
บาดาล การขุด บ่ อ เก็บ น า้ ใต้ ด นิ นัน้ เป็ นการขุด ดิน
พื ้นที่ประมาณ 1 งาน แต่ให้ มีความลึกพอที่น ้าใต้ ดินจะซึม
ขึ ้นมาได้ โดยไม่ต้องสูบน ้า ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งใน
ยามหน้ าแล้ งที่มีน ้าไม่เพียงพอใจการเปลี่ยนถ่าย ผู้เลี ้ยง
ปลาต้ องการความช่วยเหลือด้ านรถขุดดิน
3. ต้ องการเครื่ องสูบนา้ ไว้ ป ระจ าแต่
ละฟาร์ มเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ แก่น ้าในบ่อปลาในยาม
ที่น ้าขาดแคลนและออกซิเจนในน ้าต่า

3. กลุ่มปั ญหานา้ ท่ วม ฝนตกหนัก
3.1 ลักษณะปั ญหาและผลกระทบ
จากการอภิ ป รายกลุ่ม เกี่ ย วกับปั ญ หาน า้
ท่ ว ม ฝนตกหนัก ในพื น้ ที่ จั ง หวัด พะเยา พบว่ า ปั ญ หา
ดังกล่าวเกิดขึ ้นเป็ นประจาที่อาเภอดอกคาใต้ ผู้เลี ้ยงปลา
เชื่อว่าปั ญหาดังกล่าวทวีความรุ นแรงเพิ่มขึน้ เนื่องจากมี
การสร้ างถนน ถมที่ดิน จึงไปปิ ดทางนา้ ไหล นอกจากฝน

4. ต้ องการทราบวิธีการบาบัดนา้ ที่มี
ต้ นทุนต่า เพื่อ ให้ ส ามารถน าน า้ กลับ มาใช้ ซ า้ และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้ องการความรู้หรื องบ
สนับสนุนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่นการสร้ างโรง
บาบัดน ้าเสียในชุมชน เป็ นต้ น
5. ต้ องการได้ รับความรู้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ต้ อ งการให้ ม ีผ้ ูเ ชี่ยวชาญมาให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการเลี ้ยงปลา หรื อกรณีที่ปลาเป็ นโรค อยากให้ มี
เจ้ าหน้ าที่มาช่วยดูแล นาปลาไปตรวจหาสาเหตุให้ หรื อ
แนะนาว่าควรจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการเลี ้ยง
ปลาอย่างไร เป็ นต้ น
ตกหนักจะท าให้ น า้ ในบ่อขุ่นแดงเพราะตะกอนดิน ซึ่ง ผู้
เลีย้ งปลาเชือ้ ว่าตะกอนดินเหล่านีจ้ ะไปเกาะตามเหงื อก
ปลา ทาให้ ปลาขาดอากาศหายใจ และทาให้ คณ
ุ ภาพนา้
ในบ่อปลาเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ซึ่งหากผู้เลี ้ยงปลาไม่ทนั
เฝ้าระวังอาจทาให้ ปิดประตูน ้าไม่ทนั ส่งผลให้ น ้าเสียไหล
ทะลักเข้ าสูบ่ อ่ ปลา และทาให้ ปลาตายได้
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3.2 ความพยายามที่ผ่านมา ผลสาเร็จและ
อุปสรรค
ผู้เลี ้ยงปลาในบ่อดินในพื ้นที่จงั หวัดพะเยาได้ ใช้
ความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจัดการกับปั ญหา
น ้าท่วม ฝนตกหนัก ได้ แก่
1.เติมปูนขาวหรื อสารอินทรี ย์ ใน
กรณีน ้าขุน่ ผู้เลี ้ยงปลาจะเติมปูนขาวในบ่อเลี ้ยงปลาเพื่อ
ปรับสภาพน ้า ลดความเป็ นกรด หรื อเติมสารอินทรี ย์ เช่น
กากน ้าตาลเพื่อบาบัดน ้าเสีย
2.มีบ่อพักนา้ ผู้เ ลีย้ งปลาบางรายมี
บ่อพักน ้าเป็ นของตนเอง จึงสามารถใช้ น ้าสะอาดที่สารอง
ไว้ มาเติมเข้ าบ่อปลาในยามฉุกเฉินได้ ทนั เช่น ในกรณีที่น ้า
เสียจากสารเคมีไหลทะลักเข้ าสูบ่ อ่ ปลา เป็ นต้ น
3.ใช้ เครื่องตีนา้ เพื่อ เพิ่ม ออกซิเ จน
ให้ ปลาในยามที่ฝนตกหนัก หรื อคุณภาพน ้าเปลี่ยนแปลง
ฉับพลัน
4.เสริมคันบ่ อ ทาร่ องระบายนา้ ผู้
เลี ้ยงปลาบางรายยอมลงทุนเสริมคันบ่อปลาให้ สงู ขึ ้น หรื อ
ทาร่องระบายน ้าเพื่อให้ น ้าถ่ายเทได้ สะดวกขึ ้น
5.ใช้ เครื่ องสูบนา้ ในกรณีท่ นี า้ ไหล
ทะลักเข้ าสูบ่ อ่ ปลา การมีเครื่ องสูบน ้าไว้ ใจประจาฟาร์ ม
ของตนนันช่
้ วยให้ สามารถสูบระบายน ้าออกจากบ่อได้ ทนั
6.หมั่นตรวจตราดูแล ผู้เ ลีย้ งปลา

เสนอว่าวิธีการควบคุมปั ญหาที่ดีที่สดุ คือการหมัน่ ตรวจ
ตราดูแลบ่อ ติดตามสถานการณ์ฝนและพายุที่จะเข้ าใน
พื ้นที่ เพื่อจะได้ หาทางป้องกันปั ญหาได้ ทนั
3.3 แนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ และ
ความช่ วยเหลือที่ต้องการ
ผู้เลี ้ยงปลาในบ่อดินในพื ้นที่จงั หวัดพะเยาได้ ใช้
ความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจัดการกับ
ปั ญหาน ้าแห้ ง ได้ แก่
1.สร้ างฝายชะลอนา้ ทางระบายนา้
อ่ างเก็บนา้ โรงบาบัดนา้ เสีย ผู้เ ลีย้ งปลาต้ อ งการฝาย
ชะลอน ้าเพื่อช่วยชะลอการไหลหลากของน ้าป่ า
นอกจากนี ้ยังต้ องการให้ ทางภาครัฐจัดทาระบบ
ชลประทานให้ มีทางระบายน ้าเพื่อช่วยระบายน ้าที่ทว่ มขัง
ส่วนอ่างเก็บน ้าและโรงบาบัดน ้าเสียนันช่
้ วยให้ น ้าเสีย
ตกตะกอนก่อนนามาใช้ นอกจากนี ้โรงบาบัดน ้าเสียยัง
สามารถช่วยบาบัดน ้าเสียที่ปล่อยออกจากบ่อปลา เพื่อนา
น ้ากลับมาใช้ ใหม่ชว่ ยให้ สามารถใช้ ทรัพยากรน ้าได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นในยามที่น ้าขาดแคลนได้ อีกด้ วย
2.เจรจาทาความเข้ าใจกั บเกษตรกรผู้
ปลู กพืชต้ นนา้ ผู้เลีย้ งปลาเสนอว่าทางผู้เลีย้ งปลาควร
รวมกลุ่มกันไปเจรจาต่อรองกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้ นนา้
ให้ เลือกทาการเกษตรแบบอินทรี ย์ เพื่อป้องกันปั ญหานา้
ไหลหลากชะล้ างสารเคมี จ ากภาคเกษตรเข้ าสู่บ่อเลี ย้ ง
ปลา
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การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมและการทาโครงการนาร่ องในภาคการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ครัง้ ที่ 1: 7 กันยายน 2557
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาบ่ อดิน ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จังหวัดพะเยา

รายงานฉบับนี้เป็ นบทสรุ ปที่จัดทาขึ้นโดยหน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อติชมใดๆ สามารถติดต่ อมาได้ ที่

คุณชลิสา กัลยาณมิตร (ผู้ประสานงานโครงการอควาแดป) Email: chalisa@sea-user.org
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การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมและการทาโครงการนาร่ องในภาคการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ครัง้ ที่ 2: 23 ตุลาคม 2557
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาในบ่ อดิน บ้ านตา๊ ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา

หน่ วยวิ จยั สังคมและสิ่ งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200
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หน่ วยวิจยั สังคมและสิ่งแวดล้ อม (USER)
หน่วยวิจยั สังคมและสิง่ แวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาเนินงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในด้ านที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็ นอยูแ่ ละ
สถาบันทางสังคมกับสิง่ แวดล้ อม การศึกษาวิจยั ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ
วิเคราะห์และสะท้ อนภาพความต้ องการพร้ อมทังรั้ บฟั งปั ญหาของกลุม่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมุง่ สร้ างสรรค์และประสานความร่วมมือด้ านการ
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้ อมเชิงบูรณาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ วจิ ัยเพื่อพัฒนาระหว่ างประเทศ (IDRC)
ศูนย์วิจยั เพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Research Center : IDRC) ประเทศแคนาดา คือ โครงการความช่วยเหลือจาก
แคนาดา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ ไขปั ญหาที่ประสบในเขตชนบทของประเทศกาลังพัฒนา

โครงการอควาแดป (AQUADAPT)
โครงการ “การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและการปรับตัวสูก่ ารเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” (Inland Aquaculture to
Climate Change in Northern Thailand: AQUADAPT)
ได้ รับความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจยั สังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในภาคเหนือของประเทศไทย

สารบั ญ
1 รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม ................................................................................................................... 1
2 รายชื่อผู้จดั ประชุม ........................................................................................................................... 3
3 วาระการประชุม ............................................................................................................................... 4
4 สรุ ปการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วมเพื่อช่ วยเหลือผู้เลีย้ งปลารับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครัง้ ที่ 1......................................................................................................................4
9 กลุ่มที่ 1 เรื่องแนวทางการปรับตัวเชิงประสิทธิภาพ ........................................................................ 6
10 กลุ่มที่ 2 เรื่องแนวทางการปรับตัวด้ านการจัดการ ....................................................................... 12
11 สรุ ปกิจกรรมการประเมินเสถียรภาพทางเลือกในการปรับตัวต่ อความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ ......................................................................................................................................... 21
13 รูปกลุ่มผู้เลีย้ งปลาในบ่ อดิน บ้ านตา๊ ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา ครัง้ ที่ 2: 23 ตุลาคม 2557 ..... 22

หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053 845 898

1
1 รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
กลุ่มผู้เลีย้ งปลาบ่ อดิน ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จังหวัดพะเยา
1.

นายสมิง อ้ อยหวาน 272 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 086-1898478

2.

นางสาวรัชฎาพร หงหิน 20 หมู่ท่ ี 8 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 086-1848834,088-1390125

3.

นายมนัส นามบ้ าน 250 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 086-1875484

4.

นายคาอ้ าย เขียวสีมา 38 หมู่ท่ ี 8 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 085-7249620

5.

นางจินตา อ้ อยหวาน หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 086-1164276

6.

นายศักดิ์ อ้ อยหวาน 286 หมู่ท่ ี 11 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 085-6218519

7.

นายสุทนิ อ้ อยหวาน 173 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 084-8072348

8.

นายศรีมูล เพียรมาพงศ์ 143 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 089-9530468

9.

นายอดิเรก กิตติวัชรพงศ์ 7 หมู่ท่ ี 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้ 086-6586367

10. นายอาคม ขุนกอง 78 หมู่ท่ ี 15 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้ 092-4479720
11. คุณอดิเรก กิตติวัชรพงศ์ 7 หมู่ท่ ี 3 อ.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้ 086-6586367
12. คุณสุรชาติ เรือแก้ ว 71 หมู่ท่ ี 1 ต.สันโค้ ง อ.ดอกคาใต้ 081-9801953
13. คุณธีรพงษ์ สีเสียดค้ า 219 หมู่ท่ 1ี ต.สันโค้ ง อ.ดอกคาใต้ 083-9463576
14. คุณอุดม ยานะ 290 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 089-8535811
15. คุณกรรณิกา อินต๊ ะแก้ ว 245 หมู่ท่ ี 11 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 089-2625721
16. คุณวิรัตน์ ใจพันธ์ 161 หมูท่ ี 8 ต.เวียง อ.เมือง 089-4338495
17. คุณสมศักดิ์ อ้ อยหวาน 165 หมู่ท่ ี 11 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 089-9504779
18. คุณชยาพร เตียเจริญวงศ์ 36 หมู่ท่ ี 6 ต.ดอกคาใต้ อ.เมือง 084-3729789
19. คุณไพบูลย์ ทาสิ่ง 89 หมู่ท่ ี 8 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 089-9517567
20. คุณบุญตา บุญนาค 137 หมู่ท่ ี 7 ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง 087-1779075
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2 รายชื่อผู้จัดประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร. หลุยส์ เลอเบล ผู้อานวยการหน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้นาโครงการ)
คุณพิมพกานต์ เลอเบล
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณพรพิมล พิมลรัตน์
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณพัชราวลัย ศรียะศักดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณเชษฐา ดวงสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาโท
คุณชลิสา กัลยาณมิตร
ผู้ประสานงานโครงการ
คุณสุธิดา วันโน
ผู้ช่วยวิจัย
คุณนันทพร สุทธิ
นักศึกษาปริญญาเอก
คุณวรวิทย์ รักษาแก้ ว
นักศึกษาปริญญาโท
คุณธนพล หอมจันทร์
นักศึกษาปริญญาตรี
รายงานฉบับนี้เป็ นบทสรุปทีจ่ ัดทาขึ้นโดยหน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กรณีทท่ี ่ านมีข้อสงสัย ข้ อเสนอแนะ หรือข้ อติชมใดๆ สามารถติดต่ อมาได้ ท่ี
คุณชลิสา กัลยาณมิตร (ผู้ประสานงานโครงการอควาแดป) Email: chalisa@sea-user.org
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3
3 วาระการประชุม
กาหนดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อช่ วยเกษตรกรผู้เลีย้ งปลารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้ ที่ 2
เวลา
12.30-13.00
13.00-13.10
13.10-14.10

14.10-14.35
14.35-14.50
14.50-15.50

15.50-16.10
16.10-16.50
16.50-17.00

กิจกรรม

หมายเหตุ

ลงทะเบียน
- กล่าวต้ อนรับพร้ อมชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมครัง้ ที่ 2 (เชษฐา ดวงสุวรรณ์)
- รายงานสิง่ ที่ค้นพบจากการประชุมครัง้ ที่ 1 (พิมพกานต์ เลอเบล)
กิจกรรมที่ 1 การน าเสนอทางเลือ กในการปรับ ตัวโดยผู้เ ชี่ย วชาญรับ เชิญ นาเสนอ 10 นาที
ระบบเติมอากาศในน ้า (รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย)
อภิปราย 5 นาที
มาตรการปรับตัว (ชลิสา กัลยาณมิตร)
การสร้ างองค์ความรู้ในการจัดการโรคปลา (ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส)
กิจกรรมที่ 2 วิเ คราะห์ เ กณฑ์ ก ารประเมิน ทางเลือ กในการปรับ ตัว
พักทานอาหารว่าง
กิจกรรมที่ 3 การประเมิน ทางเลือ กในการปรับ ตัว (กิจ กรรมกลุ่ม )
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ระบบเติมอากาศในน ้า และระบบป้องกันกระแสน ้าหลาก
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ มาตรการปรับตัว ระบบเตือนภัยล่วงหน้ า การตังกลุ
้ ม่ ผู้เลี ้ยงปลา และมาตรการ
ประกันภัยสัตว์น ้า
สรุปกิจกรรมการประเมินทางเลือกในการปรับตัว
กิจกรรมที่ 4 ประเมิน เสถีย รภาพของทางเลือ กในการปรับ ตัวต่ อ การแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ (ดร.หลุยส์ เลอเบล)
สรุปการประชุม ชี ้แจงและนัดหมายแผนการดาเนินงาน
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4
สรุปการประเมินชุมชนแบบมีสว่ นร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้เลี ้ยงปลารับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้ ที่ 2
การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่ วมเพื่อช่วยเหลือผู้
เลี ้ยงปลารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครัง้ ที่
2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานสิง่ ที่ค้นพบจากการประชุมครัง้
ที่ 1 เกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ ผ้ ูเ ลี ย้ งปลาประสบในพื น้ ที่ ล าดับ
ความส าคัญ ของปั ญ หา ความพยายามที่ ผ่ า นมา แนว
ทางการปรั บตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาต้ องการ และ
แนวการปรั บ ตัว ที่ เ ป็ นไปได้ ที่ ท างโครงการอควาแดปได้
นาไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในช่วงระหว่างการประชุมครัง้ ที่
1 และครัง้ ที่ 2 การประชุมครัง้ นีเ้ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ด้ านต่างๆ นาเสนอแนวทางการปรับตัวที่ผ้ ูเลี ้ยงปลาได้ มี
โอกาสได้ ซกั ถามข้ อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญได้ โดยตรง เพื่อให้
ผู้เลี ้ยงปลาได้ มีสว่ นร่วมในการประเมินแนวทางการปรับตัว
ที่มีประสิทธิภาพ
การประเมินครัง้ นีไ้ ด้ แบ่งกิจกรรมออกเป็ น 3 ช่วง
ได้ แ ก่ กิ จกรรมการน าเสนอทางเลื อ กในการปรั บ ตัว โดย
ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ กิจกรรมกลุ่มการประเมินทางเลือกใน
การปรั บ ตัว และกิ จ กรรมการประเมิน ประสิท ธิ ภาพของ
ทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว ต่ อ การแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งมีผ้ เู ลี ้ยงปลาเข้ าร่ วมประชุมจานวน 20 ราย
จากพื ้นที่อาเภอเมือง อาเภอดอกคาใต้ อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา
คุณ พิมพกานต์ เลอเบล เป็ นตัว แทนโครงการ
อควาแดปได้ รายงานสิ่งที่ค้นพบจากการประชุมครัง้ ที่ 1 ทัง้
ประเด็นเรื่ องปั ญหาที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาประสบในพื ้นที่ จากนันจึ
้ ง
ชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ ข องการประชุม ครั ง้ ที่ 2 และขัน้ ตอน
กิจกรรมต่อไป

สรุ ป กิ จ กรรมการน าเสนอทางเลื อ กในการ
ปรับตัวโดยผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ
ซึ่งทาง รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย จากคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรั พยากรทางนา้ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
ได้ นาเสนอเรื่ องการสร้ างอ่างเก็บน ้าต้ นน ้า เพื่อช่วยเก็บกัก
น ้าไว้ ใช้ ในหน้ าแล้ ง เรื่ องบ่อบาบัดน ้าเสียของส่วนรวมและ
เรื่ องระบบเติมอากาศในน ้าเพื่อช่วยแก้ ปัญหาออกซิเจนต่า
ในช่วงฟ้าปิ ด และการสร้ างอ่างเก็บน ้าที่พื ้นที่ต้นน ้า เพื่อใช้
ประโยชน์ จ ากแหล่ ง น า้ ตามธรรมชาติ 5 สาย ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุด โดยการกักเก็บนา้ ในช่วงหน้ านา้ ซึ่งมีนา้
ไหลตลอดทังฤดู
้ ไว้ ใช้ ในหน้ าแล้ ง ผู้เลี ้ยงปลาจะได้ มีน ้าไว้
ใช้ ในการเปลี่ยนถ่ายเพื่อป้องกันปั ญหาน ้าเขียว ข้ อมูลที่ได้
เพิ่ มเติม จากผู้เลี ย้ งปลาคื อพื น้ ที่ สาธารณะที่ จะนามาใช้
สร้ างอ่ า งเก็ บ น า้ นั น้ หาได้ ไม่ ย าก เพี ย งแต่ ว่ า ยั ง ไม่ มี
งบประมาณการจั ด สร้ าง ในการประชุ ม ครั ง้ นี ไ้ ด้ มี
นายกเทศมนตรี ตาบลบ้ านต๊า เข้ า ร่ วมประชุ ม และ
ชี แ้ จงให้ ท ราบว่าเรื่ องบ่อบาบัดน า้ เสียนัน้ ทางเทศบาลมี
นโยบายจะจัดสร้ างทังแบบบ่
้
อบาบัดตามธรรมชาติและบ่อ
บาบัดแบบมาตรฐาน นอกจากนี ้ นายกฯ ได้ เสนอว่าหากจะ
มีการสร้ างอ่างเก็บน ้าจริงๆ อาจสร้ างเป็ นอ่างขนาดเล็กโดย
แบ่งน ้าไปสองทาง ทางหนึ่งไปที่บ้านต๊ากลาง ทางที่สองคือ
แบ่งไปลงที่อา่ งห้ วยเฮือก
ประเด็นที่สองที่ รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย นาเสนอคือ
เรื่ องเครื่ องเติมอากาศในน ้า ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นอย่าง
ยิ่ง ในช่ วงฤดูแ ล้ ง ที่ ระดับออกซิเจนในน า้ ลดต่ า ลง ส่ง ผล
กระทบท าให้ ป ลาน็ อ คตายเป็ นจ านวนมาก เครื่ อ งเติ ม
อากาศแต่ละแบบนันมี
้ ต้นทุนและประโยชน์ที่แตกต่างกันไป
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องพิจารณาดูว่าแบบใดมีประสิทธิ ภาพ
มากที่สดุ
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ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนั ส จากคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรั พยากรทางนา้ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
ได้ นาเสนอเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้เรื่ องโรคปลา เพื่อ
เผยแพร่ ล งสื่ อ สิ่ง พิ ม พ์ ต่า งๆ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ลี ย้ งปลาสามารถ
ป้องกันหรื อจัดการกับปั ญหาเรื่ องโรคปลาได้ ทนั เหตุการณ์
เพื่ อ ลดความสูญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ การเผยแพร่ ค วามรู้
ดังกล่าวอาจผ่านทางคอลัมน์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรื อคู่มือ
การจัดการโรคปลา เป็ นต้ น
นางสาวชลิสา กัลยาณมิตร นักวิจัยจากหน่ วย
วิ จั ย สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม ได้ น าเ สน อ มาตร การ
ปรับตัวโดยเกี่ยวกับระบบการประกันภัยสัตว์น ้า

ในระหว่างการนาเสนอจะมีผ้ ทู าการบันทึกรายงาน
จุดแข็งและจุดอ่อนของมาตรการปรับตัวแต่ละแนวทางลง
กระดานหน้ าห้ องเพื่อให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับ
ตั ด สิ น ใจพิ จ ารณาว่ า ทางเลื อ กแต่ ล ะแนวทางมี ข้ อดี
ข้ อจ ากั ด ต่ า งกั น อย่ า งไร ซึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บกั บ แนว
ทางการปรับตัวเชิงประสิทธิภาพ ที่เน้ นด้ านเทคโนโลยีเพื่อ
ลดความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้ ว
พบว่าแนวทางการปรั บตัวด้ านนีต้ ้ องอาศัยการสนับสนุน
จากทางภาครัฐในด้ านการวางระบบการจัดการ สารสนเทศ
และองค์ความรู้ มากกว่า ดังนัน้ จึงอาจต้ องใช้ เวลาในการ
ประสานประโยชน์ ความร่ วมมื อ และการสนับสนุน จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต่อไป

เรื่ องที่ 1 รศ.ดร.นิ วุฒิ หวังชัย และ ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนั ส ได้ น าเสนอ สามารถสรุ ป จุด แข็ง และ
จุดอ่อนของแต่ละแนวทางได้ ดงั นี ้
ทางเลือกในการปรับตัว
อ่างเก็บน ้า

จุดแข็ง

จุดอ่ อน

การใช้ ประโยชน์จากแหล่งน ้าที่มีอยู่ทงั ้ ใช้ งบในการก่อสร้ างสูง ซึง่ อ่างเก็บน ้าตรง
5 สาย โดยวางแผนจะให้ นา้ ไหลไป 2 นันมี
้ น ้าไหลเข้ าน้ อย
ทาง

บ่อบาบัดน ้าเสียส่วนรวม (บ่อ ช่วยลดผลกระทบการปล่อยน ้าเสีย
บาบัดแบบธรรมชาติ/บ่อ
มาตรฐาน)

ไม่เพียงพอสาหรับการบาบัดน ้าเสีย

เครื่ องเติมอากาศ

ช่วยป้องกันปลาตาย ทาให้ ปลาเจริ ญ อาจไม่ก่อประโยชน์หรื ออาจเป็ นโทษแทน
เติบโตได้ ดี

การจัดการองค์ความรู้เรื่ อง
โรคปลา

ทาให้ เข้ าใจวิธีป้องกันและแก้ ปัญหา

ส่ ว นใหญ่ ผ้ ู เลี ย้ งปลาใช้ วิ ธี แ ก้ ปั ญหา
มากกว่าป้องกัน

การประกันภัยสัตว์น ้า

ได้ รับค่าชดเชยกรณีเกิดความเสียหาย

ต้ อ งมี ก ารขึน้ ทะเบี ย น เพื่ อ จะได้ เ ข้ า ถึ ง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
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สรุ ปกิจกรรมกลุ่มการประเมินทางเลือกในการ
ปรับตัว
จากการสนทนาแลกเปลีย่ นข้ อมูลนี ้ทาให้ คณะวิจยั
โครงการอควาแดปสามารถสรุปประเด็นที่ทางผู้เลี ้ยงปลา
ให้ ความสาคัญในการพิจารณาทางเลือกแต่ละแนวทางได้
7 ประเด็น ได้ แก่ ประโยชน์ที่ได้ รับ ต้ นทุนหรื ออุปสรรคใน
การผลิตหรื อติดตังระบบ
้
เวลาที่ใช้ ในการผลิตหรื อติดตัง้
ระบบ การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการตัดสินใจผลิต
หรื อติดตังระบบ
้
ทางคณะวิจยั เห็นว่ามีความเหมาะสมและ
ครอบคลุม จึงสามารถนาประเด็นดังกล่าวมาใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับตัวรับมือ
ต่อไป กิจกรรมการประเมินทางเลือกในการปรับตัวแบ่งผู้
เลี ้ยงปลาออกเป็ น 2 กลุม่ โดยผู้เลี ้ยงปลาสามารถเข้ าร่วม
กลุม่ ได้ ตามความสนใจ
กลุม่ ที่ 1 พิจารณาเรื่ องแนวทางการปรับตัว โดยใช้
การก่อสร้ างที่อาศัยความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเป็ นตัว
ช่วยในการปรับตัว กลุม่ ดังกล่าวพิจารณาเรื่ องการสร้ างอ่าง
เก็บน ้า บ่อบาบัดน ้าเสีย และเครื่ องเติมอากาศในน ้า
กลุม่ ที่ 2 พิจารณาเรื่ องแนวทางการปรับตัวด้ าน
การจัดการ กลุม่ ดังกล่าวพิจารณาเรื่ องการจัดองค์ความรู้
เกี่ยวกับโรคปลา การจัดการข้ อมูลข่าวสารและความรู้ และ
ระบบการประกันภัยสัตว์น ้า
กลุ่มที่ 1 เรื่องแนวทางการปรับตัวเชิง
ประสิทธิภาพ
กระตุ้นให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาพัฒนาศักยภาพในการ
ปรับตัว ผู้เลี ้ยงปลาที่สนใจแนวทางการปรับตัวเชิงกายภาพ
ได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้ องการ และร่วมประเมินแต่ละ
แนวทางร่วมกับคณะวิจยั โครงการ อควาแดปและ
ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ ซึง่ รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 7
ประเด็นของแต่ละแนวทางมีดงั ต่อไปนี ้
1. อ่ างเก็บนา้ ผู้เลี ้ยงปลาหลายรายรู้สกึ ว่า
ปริมาณน ้าธรรมชาติ เช่น จากน ้าฝน น ้าตก น ้าใต้ ดิน มี

ปริมาณและไม่เพียงพอ นอกจากนี ้คุณภาพน ้าก็เป็ นปั ญหา
เพราะมีการเพาะปลูกซึง่ มีใช้ สารเคมีทางต้ นน ้า นอกจากนี ้
ผู้ที่อยูท่ ้ ายน ้าต้ องใช้ น ้าทิ ้งจากบ่อปลาต้ นน ้า ซึง่ ผู้เลี ้ยงปลา
กล่าวว่าเป็ น “นา้ เขียว” หรือน ้าที่มีปริมาณแพลงก์ตอน
มาก หากมากเกินไปก็ไม่เหมาะสาหรับนามาใช้ เลี ้ยงปลา ผู้
เลี ้ยงปลาท้ ายน ้ากล่าวว่าน ้าพวกนี ้เป็ นน ้า “เก่ าของเขา
แต่ ใหม่ ของเรา” หรื อเป็ นน ้าที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาต้ นน ้าถ่ายทิ ้ง
แล้ ว แต่ผ้ เู ลี ้ยงปลาท้ ายน ้านามาใช้ ตอ่ ได้ หากคุณภาพน ้า
ไม่แย่จนเกินไป ผู้เลี ้ยงปลาได้ เสนอวิธีแก้ ปัญหาทังเรื
้ ่ อง
ปริมาณน ้าและคุณภาพน ้าว่าต้ องการอ่างเก็บน ้าที่ต้นน ้า
เพื่อจะได้ เก็บกักน ้าจากห้ วยต้ นน ้าทังหลาย
้
ได้ แก่ ห้ วยน ้า
ขุน่ ห้ วยแม่เหียง ห้ วยน ้าตก ห้ วยแม่ต๊า ห้ วยแม่ซ้ายและ
จากน ้าตกจาปาทอง ผู้เลี ้ยงปลาทุกท่านเห็นว่าพื ้นที่
เหมาะสมในการสร้ างอ่างเก็บน ้าคือพื ้นที่ข้างวัดแม่ซ้ายซึง่
เป็ นที่สาธารณะ
1.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (อาศัยน ้าจากแหล่ง
ธรรมชาติ: น ้าฝน น ้าตก น ้าใต้ ดิน ฯลฯ)
1.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
มีน ้าไหลตลอดช่วงหน้ าน ้า
1.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
น ้าไม่พอใช้ ในช่วงหน้ าแล้ ง จึงไม่มีใช้
เปลี่ยนถ่าย ทาให้ ปลาอ่อนแอ ติดเชื ้อได้ ง่าย และอาจทาให้
ตายในที่สดุ
ค่าไฟฟ้า/น ้ามัน จากการใช้ เครื่ องสูบน ้า
1.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ไม่มีระบบ
1.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจผลิต
ไม่มีระบบ
1.1.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต
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ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
- น ้าท่วม
หน้ าแล้ ง:
- น ้าไม่มีเพียงพอ

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
- น ้าอาจไม่พอใช้ เปลี่ยน - น ้าไม่มีเพียงพอสาหรับ
ถ่ายระหว่างรอบการเลี ้ยง เปลี่ยนถ่ายระหว่างรอบ
ช่วงหน้ าแล้ ง
การเลี ้ยง

1.2 ทางเลือกใหม่ (อ่างเก็บน ้าสาธารณะที่ต้น
น ้า) 1.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ใช้ กกั เก็บน ้าไว้ ใช้ ในฤดูแล้ งเพื่อการเปลี่ยน
ถ่ายน ้าในบ่อเลี ้ยงปลา ลดอัตราเสี่ยงปลาตายลง
เพิ่มคุณภาพน ้าโดยการพัก/กรองน ้า ลด
อัตราเสี่ยงปลาตายลง
1.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ค่าเช่า/ซื ้อที่ดนิ ข้ างวัดแม่ทราย พื ้นที่ 15
ไร่ พื ้นที่บางส่วนเป็ นของเอกชน บางส่วนเป็ นของกรมป่ าไม้
ต้ นทุนค่าก่อสร้ างอ่างเก็บน ้า
1.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
เวลาในการติดต่อของบสนับสนุน
เวลาในการเจรจากับกรมป่ าไม้ และ
ประชาชนในการขอใช้ พื ้นที่
เวลาก่อสร้ าง

ฝนตกหนักมาก
- อาจประสบปั ญหาน ้า
ท่วม

ค่าดูแลรักษาและค่าจ้ างพนักงานดูแลอ่าง
เก็บน ้า
1.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ผู้เลี ้ยงปลาส่วนใหญ่หรื อผู้นาไม่คอ่ ยมี
โอกาสได้ ติดต่อดาเนินเรื่ องเกี่ยวกับการของบสร้ างอ่างเก็บ
กักน ้ากับเทศบาลประจาตาบล หรื อหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เช่น กรมชลประทาน แต่ผ้ เู ลี ้ยงปลาเชื่อว่าหาก
ต้ องการให้ เกิดโครงการนี ้จริงๆ ต้ องติดต่อกับเทศบาลก่อน
เป็ นอันดับแรก เพื่อให้ เทศบาลช่วยผลักดันโครงการ
กรมชลประทาน กรมประมง และ
สถาบันการศึกษาหรื อหน่วยงานวิจยั สามารถช่วยวิเคราะห์
ต้ นทุนและผลตอบแทนจากการมีบอ่ เก็บกักน ้า
1.2.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต
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ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ สามารถเก็บกักน ้า
ส่วนเกินไว้ ได้
- หากอ่างชารุดเสียหาย
สร้ างความเสียหายให้ แก่
ชาวบ้ านมากกว่าเดิม
หน้ าแล้ ง:
+ เก็บสะสมน ้าจากช่วง
หน้ าฝนมาใช้ ได้

อากาศเหมาะสม
+ น ้ามีเพียงพอพอใช้ ทกุ
ฤดู

2. บ่ อบาบัดนา้ เสียชุมชน
ผู้เลี ้ยงปลาไม่ได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
บ่อบาบัดน ้าของชุมชน รายละเอียดข้ างล่างจึงมาจากการ
วิเคราะห์จากทางคณะวิจยั
2.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (ไม่มีการบาบัด)
2.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
น ้าจากบ่อปลาหากมีแร่ธาตุอาหารใน
ปริมาณที่เหมาะสมอาจเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ปลูกพืช
2.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
น ้าเสียอาจส่งผลกระทบต่อ

แล้ งจัด
- สามารถนาน ้าที่เก็บ
สะสมจากช่วงหน้ าฝนมา
ใช้ ได้

ฝนตกหนักมาก
+ สามารถเก็บกักน ้า
ส่วนเกินไว้ ได้
- หากอ่างชารุดสร้ างความ
เสียหายให้ แก่ชาวบ้ านมาก
กว่าเดิม

สภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศน์
2.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ไม่มีระบบ
2.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจผลิต
ไม่มีระบบ
2.1.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ เจือจางน ้าเสีย
หน้ าแล้ ง:
- น ้าเสียสะสมจากบ่อ

อากาศเหมาะสม
- น ้าเสียสะสม

แล้ งจัด
- น ้าเสียสะสม

ฝนตกหนักมาก
+ เจือจางน ้าเสีย
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2.2 ทางเลือกใหม่ (บ่อบาบัดน ้าเสียส่วนรวม)
2.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ช่วยลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้ อมจากการ
ปล่อยน ้าเสียจากฟาร์ มปลาสูช่ มุ ชนโดยไม่มีการบาบัด
อาจพัฒนาระบบให้ สามารถนาน ้าที่บาบัด
แล้ วกลับมาใช้ ตอ่ ได้ อีก
2.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ค่าเช่า/ซื ้อที่ดนิ

ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ช่วยระบายน ้าเสีย
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยบาบัดน ้าเสียและ
อาจดึงกลับมาใช้ อีก

ต้ นทุนค่าก่อสร้ างบ่อบาบัดน ้าเสียชุมชน
2.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ไม่มีระบบ
2.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจผลิต
ไม่มีระบบ
2.2.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
+ ช่วยบาบัดน ้าเสียและ
+ ช่วยบาบัดน ้าเสียและ
อาจดึงกลับมาใช้ อีก
อาจดึงกลับมาใช้ อีก

3. เครื่องเติมอากาศ
ผู้เลี ้ยงปลา ส่วนใหญ่ใช้ เครื่ องเติมอากาศ
แบบกระจายน ้าสัมผัสอากาศ โดยใช้ เครื่องสูบน ้าต่อกับ
ท่อพีวีซีและสายยาง ผู้เลี ้ยงปลาบางรายใช้ ซเู ปอร์ ชาร์ จ
แทนเครื่ องสูบน ้า บ้ างก็ใช้ ท่อพญานาค แต่ละคนประยุกต์
รูปแบบของเครื่ องเติมอากาศแตกต่างกันไป แต่ ผู้เลี ้ยงปลา
ส่วนใหญ่ใช้ น ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟซึง่ ทาให้
สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายมาก โดยเฉพาะช่วงปลาโต โดยเฉลี่ยใน
รอบการเลี ้ยงจะเปิ ดใช้ สกั ประมาณ 3 เดือน ผู้เลี ้ยงปลา
กล่าวว่าอยากลองเครื่ องตีน ้าแบบอื่นๆ ด้ วย แต่กลัวว่าจะ
ไม่ค้ มุ ที่ผา่ นมาก็มีนกั วิชาการเข้ ามาให้ ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่ องตีน ้าแบบใหม่ๆ ทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญจากประมง บริษัทขาย
อาหาร อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จากสหกรณ์เอง และ
จากวารสารจากหน่วยงานต่างๆ
3.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (เครื่ องเติมอากาศ

ฝนตกหนักมาก
+ ช่วยบาบัดน ้าเสียและ
อาจดึงกลับมาใช้ อีก

แบบกระจายน ้าสัมผัสอากาศ(เครื่ องสูบน ้า+อุปกรณ์
ท่อพีวีซี+สายยาง))
3.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผลิตออกซิเจนได้ 680-1,450 กิโลกรัม
ออกซิเจน/แรงม้ าในเวลา 1 ชัว่ โมงช่วยลดอัตราการตาย
ของปลา
ใช้ ได้ กบั ทังไฟฟ
้ ้ าและน ้ามัน
3.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ค่าเครื่ องสูบน ้า+อุปกรณ์ท่อพีวีซี
ค่าไฟหรื อค่าน ้ามัน หากใช้ ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดับได้
3.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติดตังได้
้ ภายใน 1 วัน
3.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
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เรี ยนรู้จากประสบการณ์ จากหน่วยงาน
ราชการและเอกชน

3.1.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด + ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า อัตราการตาย
อัตราการตายของปลา
ปิ ด
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด
อัตราการตาย
3.2 ทางเลือกใหม่
เครื่องตีนา้ แบบใบพัด
3.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผลิตออกซิเจนได้ 1,590-2,220 กิโลกรัม
ออกซิเจน/แรงม้ าในเวลา 1 ชัว่ โมง ช่วยลดอัตราการตาย
ของปลา
ใช้ ได้ กบั ทังไฟฟ
้ ้ าและน ้ามัน
3.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ต้ นทุนค่าเครื่ องตีน ้าแบบใบพัด 1 ชุด 16
ใบพัด และมอเตอร์ ราคาประมาณ 20,000 บาท เหมาะ
สาหรับ 5 กระชัง

ฝนตกหนักมาก
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
ปิ ด

ค่าไฟหรื อค่าน ้ามัน หากใช้ ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดับได้
3.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติดตังได้
้ ภายใน 1 วัน
3.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ส่วนใหญ่ตวั แทนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จะ
เป็ นผู้เข้ ามาให้ ข้อมูลถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การ
ติดตัง้ การใช้ งาน และการดูแลรักษา
3.2.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
หน้ าฝน:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า อัตราการตาย
ปิ ด
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด
อัตราการตาย

แล้ งจัด
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า
ลดอัตราการตายของปลา

ฝนตกหนักมาก
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
ปิ ด
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เครื่องเติมอากาศแบบเวนจูร่ ี (เครื่อ งสูบ น า้ +
อุปกรณ์ท่อพีวีซี)
3.2.1ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผลิตออกซิเจนได้ 1,240-1,390 กิโลกรัม
ออกซิเจน/แรงม้ าในเวลา 1 ชัว่ โมงช่วยลดอัตราการตาย
ของปลา
ใช้ ได้ กบั ทังไฟฟ
้ ้ าและน ้ามัน
3.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ค่าเครื่ องสูบน ้า+อุปกรณ์ท่อพีวีซี
ค่าไฟหรื อค่าน ้ามัน หากใช้ ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดับได้

3.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติดตังได้
้ ภายใน 1 วัน
3.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ได้ รับความรู้จากหน่วยงานราชการและ
เอกชน ในการออกแบบเครื่ องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.2.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด + ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า อัตราการตาย
อัตราการตายของปลา
ปิ ด
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด
อัตราการตายของปลา
เครื่องอัดอากาศลงในนา้ (ซูเ ปอร์ ช าร์ จ +
มอเตอร์ +อุปกรณ์ท่อสายยาง)
3.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผลิตออกซิเจนได้ 950-1,410 กิโลกรัม
ออกซิเจน/แรงม้ าในเวลา 1 ชัว่ โมงช่วยลดอัตราการตาย
ของปลา
ใช้ ได้ กบั ทังไฟฟ
้ ้ าและน ้ามัน
3.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ซูเปอร์ ชาร์ จ+มอเตอร์ +อุปกรณ์ท่อสาย
ยาง
ค่าไฟหรื อค่าน ้ามัน หากใช้ ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดับได้

ฝนตกหนักมาก
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
ปิ ด

ท่อสายยางอาจตันได้ ต้ องนามาทาความ
สะอาดทุกรอบการเลี ้ยง
3.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ติดตังได้
้ ภายใน 1 วัน
3.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ได้ รับความรู้จากหน่วยงานราชการและ
เอกชน ในการออกแบบเครื่ องเติมอากาศให้ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.2.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต
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ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
ปิ ด
หน้ าแล้ ง:
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด
อัตราการตายของปลา

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
ฝนตกหนักมาก
+ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลด + ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า + เพิ่มออกซิเจนในช่วงฟ้า
อัตราการตาย
ลดอัตราการตายของปลา ปิ ด

กลุ่มที่ 2 เรื่องแนวทางการปรับตัวด้ านการจัดการ
ซึง่ ประกอบด้ วย การจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค
ปลา การจัดการข้ อมูลข่าวสารและความรู้ และระบบการ
ประกันภัยสัตว์น ้า ได้ พิจารณาเกณฑ์ทงั ้ 7 ประการดังที่ได้
กล่าวไปแล้ วนัน้ ผู้เลี ้ยงปลาสนใจแนวทางการปรับตัวด้ าน
การจัดการได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้ องการ และร่วม
ประเมินแต่ละแนวทางร่วมกับคณะวิจยั โครงการอควาแดป
และผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ ซึง่ รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
4 ประเด็นของแต่ละแนวทางมีดงั ต่อไปนี ้
1. การจัดองค์ ความรู้เกี่ยวกับโรคปลา
เกษตรกรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับเรื่ องโรคปลา
โดยการติดต่อกันระหว่างผู้เลี ้ยงปลาและหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน หรื อนักวิชาการอยูบ่ ้ าง มีการโทรแจ้ งเรื่ องโดยตรง
และส่งตัวอย่างตรวจ ซึง่ ปั ญหาที่พบคือเจ้ าหน้ าที่และ
เครื่ องมือมีไม่เพียงพอตามความต้ องการ ทาให้ การให้ ความ
ช่วยเหลือเป็ นไปอย่างล่าช้ า กว่าจะทราบผลว่าปลามี
ปั ญหาอะไรใช้ เวลาหลายวัน ทาให้ แก้ ปัญหาไม่ทนั สิ่งที่ทาง
โครงการอควาแดปสามารถสนับสนุนแก่ผ้ เู ลี ้ยงปลาได้ คือ
การประสานงานระหว่างผู้เลี ้ยงปลา ประมงท้ องถิ่น
นักวิชาการ หรื อเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานเอกชน ให้ ชว่ ยร่าง
แนวทางการป้องกันหรื อแก้ ไขปั ญหาโรคปลาเพื่อให้ สะดวก
ต่อการรายงานปั ญหาและเพื่อขอคาแนะนาเบื ้องต้ นได้

1.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (แก้ ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้ า ลองผิดลองถูก ใช้ ประสบการณ์ในการแก้ ปัญหา
สอบถามเพื่อนผู้เลี ้ยงปลาที่เคยประสบปั ญหาเดียวกัน หรื อ
แจ้ งตรงไปยังประมงท้ องถิ่นหรื อบริษัทขายอาหารหรื อยา
รักษาโรค ส่งตัวอย่างตรวจเบื ้องต้ น)
1.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เลี ้ยงปลาและ
หน่วยงานรัฐและเอกชน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
จากกัน
1.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
อาจแก้ ปัญหาช้ าหรื อแก้ ปัญหาไม่ได้
มีเจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือไม่เพียงพอความ
ต้ องการ
เข้ าถึงข้ อมูลและความรู้ได้ ยาก
1.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ไม่มีระบบ
1.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ จากผู้เลี ้ยงปลา
รายอื่น และได้ รับความรู้บ้างเป็ นครัง้ คราวจากหน่วยงานรัฐ
และเอกชน
1.1.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
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ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
- เผชิญความเสี่ยง เพิ่มขึ ้น - ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ - เผชิญความเสี่ยง และ
+ ผู้เลี ้ยงปลา ช่วยเหลือ
เลี ้ยงปลาอาจน้ อยลง
ความสูญเสียเพิ่มขึ ้น + ผู้
เกื ้อกูลกันดี
เลี ้ยงปลา ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันดี
1.2 ทางเลือกใหม่ (การจัดทาเอกสารเผยแพร่
เกี่ยวกับโรคปลา คูม่ ือ คอลัมน์ประจาวารสารของภาครัฐ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อออนไลน์ การกระจายเสียงตาม
หมูบ่ ้ าน)
1.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
สนับสนุนการกระจายข้ อมูลข่าวสาร
ความรู้ การจัดการ การแก้ ปัญหาโรคปลาระหว่าง
นักวิชาการ กรมประมงและสมาชิกกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลา ทาให้
สามารถหาทางแก้ ไขจัดการกับปั ญหาได้ ทนั เหตุการณ์ ช่วย
ลดความสูญเสีย
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี ้ยง
ปลาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ต้ นทุนที่เกิดจากการรวบรวมข้ อมูลความรู้
และ/หรื อ การทดลองค่าจัดทาสื่อสิง่ พิมพ์ เอกสาร คูม่ ือ
เผยแพร่ความรู้
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร +
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักวิชาการ เจ้ าหน้ าที่รัฐ
เพิ่มขึ ้น

ฝนตกหนักมาก
- เผชิญความเสี่ยง และ
ความสูญเสียเพิ่มขึ ้น + ผู้
เลี ้ยงปลามี ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันดี

1.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
สอบถามความต้ องการจากผู้เลี ้ยงปลา
ปั ญหาที่ประสบ วางแผน กาหนดองค์ประกอบในสื่อ
สิง่ พิมพ์
ขันตอนการตี
้
พิมพ์และเผยแพร่เอกสาร
1.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน
รวมถึงผู้เลี ้ยงปลาที่ประสบความสาเร็จมีความรู้ความ
ชานาญเกี่ยวกับการระบุสาเหตุ การจัดการโรคปลาได้ อย่าง
ดีอยูแ่ ล้ ว
ผู้เลี ้ยงปลายังไม่เข้ าใจประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการขึ ้นทะเบียนหรื อการมีกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาอย่างเป็ น
ทางการ
1.2.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
+ ได้ รับความช่วยเหลือ
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
ด้ านวิชาการจากภาครัฐ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร +
ตามโอกาส
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักวิชาการ เจ้ าหน้ าที่รัฐ
เพิ่มขึ ้น

ฝนตกหนักมาก
+ สนับสนุนให้ เกิดการ
กระจายข้ อมูลข่าวสาร +
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักวิชาการ เจ้ าหน้ าที่รัฐ
เพิ่มขึ ้น

หน่ วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053 845 898

14
2. การจัดการข้ อมูล ข่ าวสาร และความรู้
เริ่มแรกทางทีมงานผู้วิจยั ได้ ให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลา
ช่วยเล่าให้ ฟังว่าทางผู้เลี ้ยงปลาได้ รับข้ อมูล ข่าวสาร และ
ความรู้เกี่ยวกับการเลี ้ยงปลาจากประมงจังหวัด จากบริษัท
ขายอาหาร บริษัทขายลูกพันธุ์ปลา ศูนย์วิจยั และพัฒนา
ประมงน ้าจืดจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปราชญ์ชมุ ชน และทางสหกรณ์เองก็ได้
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชนมาให้ ความรู้บ้าง
ทังในรู
้ ปแบบของการจัดอบรม การบรรยาย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้ นที่เรื่ องการเลี ้ยง การจัดการ
โดยเฉพาะเรื่ องโรคปลา ซึง่ ผู้เลี ้ยงปลาเชื่อว่าทุกวันนี ้ความรู้
ที่ได้ รับนันยั
้ งไม่เพียงพอ ยังขาดการประสานงานระหว่างผู้
จัดหลักสูตรอบรม สัมมนา หรื อผู้จดั ทาสื่อสิง่ พิมพ์เผยแพร่
ข้ อมูล ความรู้ กับผู้เลี ้ยงปลา เช่น เรื่ องการใช้ เครื่ องเติม
อากาศที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพบ่อปลาที่
แตกต่างกัน รวมถึงการจัดการ ผู้เลี ้ยงปลาเสนอให้ เริ่มจาก
การทาเป็ นแบบสอบถามเล็กๆ สอบถามความต้ องการเพื่อ
เข้ าใจความต้ องการเบื ้องต้ นของผู้เลี ้ยงก่อน จากนันจึ
้ งค่อย
มาอภิปรายกันว่าจะจัดอบรมเรื่ องไหนบ้ าง

2.1ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (หลักสูตรอบรมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน)
2.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ได้ ความรู้เพิ่มเติมเป็ นบางโอกาส
2.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
บางหลักสูตรไม่ตรงตามความต้ องการ
ผู้เลี ้ยงปลาบางรายไม่ได้ เข้ าร่วมเพราะไม่
ทราบข่าว ขาดการประชาสัมพันธ์/ประสานงานที่ดี
2.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ตามปกติหน่วยงานต่างๆ มีชดุ ความรู้/
หลักสูตรที่พร้ อมสาหรับการประชาสัมพันธ์อยูแ่ ล้ ว จึงอาจ
ไม่ได้ ใช้ เวลาในการเตรี ยมการมากนัก
2.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยูแ่ ล้ ว เพียงแต่บางกรณีอาจไม่
ตรงตามความต้ องการของผู้เลี ้ยงปลา หรื อข้ อมูลอาจไม่
ทันสมัย
2.1.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
- อาจได้ รับความรู้ที่ไม่
เกี่ยวกับสภาพปั ญหา

อากาศเหมาะสม
- ปั ญหาอาจไม่มาก
เท่าไหร่

แล้ งจัด
- อาจได้ รับความรู้ที่ไม่
เกี่ยวกับสภาพปั ญหา

ฝนตกหนักมาก
- อาจได้ รับความรู้ที่ไม่
เกี่ยวกับสภาพปั ญหา
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ผู้เลี ้ยงปลาเกิดการเรี ยนรู้แก้ ปัญหา
ด้ วยตนเอง จากประสบการณ์ที่มี อาจด้ วยการลองผิดลอง
ถูก และจากการเรี ยนรู้จากผู้เลี ้ยงปลาด้ วยกันซึง่ เป็ นการ
พัฒนาศักยภาพในการปรับตัวได้ อีกทาง เพียงแต่การลอง
ผิดลองถูกโดยไม่มีผ้ เู ชี่ยวชาญมาให้ ความรู้หรื อคาแนะนาที่
ถูกต้ องนันอาจจะท
้
าให้ เกิดความสูญเสียไปบ้ าง
2.2 ทางเลือกใหม่ (การจัดหลักสูตรสัมมนา
อบรม ดูงานอย่างมีสว่ นร่วม)
2.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ผู้เลี ้ยงปลาสามารถกาหนดหลักสูตร
รายละเอียด ความรู้เฉพาะทางที่จาเป็ น/ต้ องการสาหรับ
การเลี ้ยงปลาได้ เอง
มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากผู้
เลี ้ยงปลาที่ประสบความสาเร็จในพื ้นที่อื่นๆ ทาให้ เข้ าถึง
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ทาให้ สามารถ
รับมือกับปั ญหาได้ ดียิ่งขึ ้น
ทางโครงการจะสรุปรวมการจัดสัมมนา
อบรมเกี่ยวกับการเลี ้ยงปลาบ่อดินที่จะมีขึ ้นทัว่ ประเทศ
ภายใน 6 เดือน

เมื่อสิ ้นสุดโครงการนาร่องผู้เลี ้ยงปลา
สามารถนาวิธีการจัดการอบรมดังกล่าวไปใช้ ในโอกาส
ต่อไปได้ เอง
2.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคในการติดตังระบบ
้
ค่าเดินทางทัศนศึกษานอกสถานท
งบดาเนินการโครงการทดลอง
2.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
วางแผนหลักสูตรการสัมมนา จัดอบรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ติดต่อ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้ อง รับสมัครผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน รวมถึงผู้เลี ้ยงปลาที่ประสบความสาเร็จมีความรู้
ความชานาญในการเลี ้ยงปลา และเข้ าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพสามารถมาให้
ความรู้ คาแนะนาได้
2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
+ สามารถนาความรู้มาใช้
แก้ ปัญหาได้

อากาศเหมาะสม

แล้ งจัด

ได้ รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการ + สามารถนาความรู้มาใช้
เพิ่ม ที่เป็ นประโยชน์
แก้ ปัญหาได้

ฝนตกหนักมาก
+ สามารถนาความรู้มาใช้
แก้ ปัญหาได้
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ผู้เลี ้ยงปลาเกิดการเรี ยนรู้แก้ ปัญหาด้ วย
ตนเอง จากประสบการณ์ที่มี อาจด้ วยการลองผิดลองถูก
และจากการเรี ยนรู้จากผู้เลี ้ยงปลาด้ วยกันซึง่ เป็ นการพัฒนา
ศักยภาพในการปรับตัวได้ อีกทาง เพียงแต่การลองผิดลอง
ถูกโดยไม่มีผ้ เู ชี่ยวชาญมาให้ ความรู้หรื อคาแนะนาที่ถกู ต้ อง
นันอาจจะท
้
าให้ เกิดความสูญเสียไปบ้ าง
3. ระบบการประกันภัยสัตว์ นา้
หากพิจารณาเรื่ องความช่วยเหลือที่ผ้ เู ลี ้ยง
ปลาได้ รับกรณีเกิดเหตุภยั พิบตั ิที่สร้ างความเสียหายแก่ปลา
ที่เลี ้ยง ผู้เลี ้ยงปลากล่าวว่าจะต้ องรอให้ รัฐประกาศเป็ นเขต
ภัยพิบตั ิก่อนจึงจะมีสทิ ธิได้ รับความช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่
กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์กาหนด ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น
น ้าท่วม ภัยแล้ ง ไฟไหม้ โรคระบาด เป็ นต้ น ส่วนความ
ช่วยเหลือจากภาคเอกชน ผู้ขายอาหารปลานันแทบจะไม่
้
มี
เลย นอกจากการประกันลูกปลาภายใน 7 วัน จากบริษัท
ขายลูกปลา ทังนี
้ ้ต้ องพิจารณาเป็ นกรณี ลูกปลาฟาร์ มอื่น
ต้ องตายด้ วยเช่นกัน โดยภาพรวมเมื่อถามความต้ องการซื ้อ
ประกันภัยสัตว์น ้า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจ แต่ต้องการ
ทราบรายละเอียด เงื่อนไขและราคาเบี ้ยประกันก่อน
ตัดสินใจจริง แต่สว่ นมากคิดว่าเป็ นประโยชน์ เพียงแต่ต้อง
ออกแบบรูปแบบให้ เหมาะสม ผู้เลี ้ยงปลาเสนอว่าอยากให้
บริษัทขายประกันให้ แก่ผ้ จู าหน่ายวัตถุดิบ เช่น บริษัทขาย
อาหารปลา หรื อลูกพันธุ์ปลาก่อน แล้ วบริษัทเหล่านี ้จึงค่อย
มารับประกันให้ แก่ผ้ เู ลี ้ยงปลาโดยตรง
ทางคณะวิจยั ได้ สอบถามความพึงพอใจในการ
จ่ายเบี ้ยประกันของผู้เลี ้ยงปลาแต่ละราย โดยให้ แต่ละคน
เขียนลงในกระดาษที่เตรี ยมไว้ ให้ โดยกาหนดเงื่อนไขว่าเป็ น

เบี ้ยประกันสาหรับปลา 1 กระชัง ซึง่ มีเงินลงทุนต่อกระชัง
เท่ากับ 50,000 บาท และหากเกิดความเสียหาย บริษัท
ประกันจะชดเชยเงินให้ 10,000 บาท สาหรับรูปแบบการ
ประกันแบบใช้ ดชั นีชี ้วัด ซึง่ เป็ นแบบที่ผ้ เู ลี ้ยงปลาส่วนใหญ่
คิดว่าเป็ นไปได้ พบว่าโดยเฉลี่ยผู้เลี ้ยงปลาต้ องการจ่ายเบี ้ย
ประกันคนละ 857 บาท โดยมีผ้ เู ลี ้ยงปลาเสนอราคาเบี ้ย
ประกันสูงสุดที่ 3,000 บาท และต่าสุดที่เพียง 100 บาท ซึง่
ถือว่าแตกต่างกันมาก
3.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (การช่วยเหลือ
เยียวยาจากภาครัฐและเอกชน)
3.1.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ประกันลูกปลาสูงสุด 7 วัน (ขึ ้นอยูก่ บั
บริษัท)
กรณีจงั หวัดมีการประกาศเป็ นเขตภัยพิบตั ิ
จะได้ รับเงินช่วยเหลือเยียวยา (ภายใต้ การดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3.1.2 ต้ นทุน/อุปสรรคของระบบ
ความแตกต่างระหว่างความเสียหายจริง
และความช่วยเหลือที่ได้ รับ
การพิจารณามูลค่าความเสียหายอาจไม่
เป็ นธรรม ขึ ้นอยูก่ บั การเมือง
3.1.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ระบบมีอยูแ่ ล้ ว
3.1.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ระบบมีอยูแ่ ล้ ว
3.1.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด

อากาศเหมาะสม

+ ประกันลูกปลาสูงสุด 30 + ได้ รับความช่วยเหลือ
วัน (ขึ ้นอยูก่ บั บริษัท)
ด้ านวิชาการเป็ นระยะๆ
+

3.2 ทางเลือกใหม่
การประกันภัยสัตว์น ้าแบบทัว่ ไป
3.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ได้ รับเงินชดเชยสินไหมกรณีเกิดความ
เสียหายที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ อาจช่วยลด
ภาระการดูแลให้ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
มีเงินเพียงพอไว้ ใช้ ในการลงทุนเลี ้ยงปลาครัง้
ต่อไป ไม่กระทบต่อการลงทุนและการใช้ จ่ายอื่นๆ
สามารถพิจารณาครอบคลุมทุกภัย
3.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคในการติดตังระบบ
้
ต้ นทุนการสร้ างระบบจัดการข้ อมูลเกี่ยวกับ
การเลี ้ยงปลา ความเสีย่ งและความเสียหาย
ต้ นทุนการวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ ของธุรกิจ
และรูปแบบที่เหมาะสมของการประกันภัย
ต้ นทุนการดาเนินโครงการนาร่อง
ความซับซ้ อนของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน
ของสภาพอากาศ ทาให้ การออกแบบการประกันภัย การ
กาหนดเบี ้ยประกันและสินไหมทดแทนทาได้ ยาก
ความเสี่ยงจากการรายงานความเสียหายที่
เกินจริงและข้ อจากัดอื่นๆ ทาให้ เบี ้ยประกันแพง

แล้ งจัด

ฝนตกหนักมาก

+ ประกันลูกปลาสูงสุด 30 + ประกันลูกปลาสูงสุด 30
วัน (ขึ ้นอยูก่ บั บริษัท)
วัน (ขึ ้นอยูก่ บั บริษัท)
+
+

3.2.3 ใช้ เวลาที่ใช้ ในการศึกษาระบบ
ใช้ เวลาในการศึกษาความเป็ นไปได้ ศึกษา
ตัวอย่างที่ประเทศอื่น ความต้ องการของผู้เลี ้ยงสัตว์น ้า
สัมภาษณ์บริษัทประกัน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจ
สภาพพื ้นที่ สภาพธุรกิจ สภาพความเสีย่ ง โครงสร้ าง
กฎหมาย ฯลฯ
ดาเนินโครงการนาร่อง ถอดเทป
ออกแบบการประกันภัยที่เหมาะสม
3.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ผู้เลี ้ยงปลาและเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อเอกชน
จานวนมากขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการประกัน ผู้
เลี ้ยงปลาไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยสัตว์
น ้าจึง ต้ องการข้ อมูลและเงื่อนไขเบื ้องต้ นก่อนการตัดสินใจ
แต่เชื่อว่าการประกันภัยน่าจะดาเนินการร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน
ขาดข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ที่ตงั ้ การจัดการฟาร์ มของผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าแต่ละราย
ข้ อมูลที่มีอยูข่ าดความน่าเชื่อถือ
3.2.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้ สถานการณ์
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคต
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แล้ งจัด

ฝนตกหนักมาก

หน้ าฝน:
+ ได้ รับเงินชดเชยน ้าท่วม
น ้าหลาก
หน้ าแล้ ง:
+ ได้ รับเงินชดเชยภัยแล้ ง

- ไม่ได้ รับความช่วยเหลือ
จากบริษัทรับประกัน

+ ได้ รับเงินชดเชยภัยแล้ ง

+ ได้ รับเงินชดเชยน ้าท่วม
น ้าหลาก

* หากผู้ซื ้อประกันได้ รับความเสียหายเป็ น
จานวนมากและเป็ นมูลค่าสูงเกินกว่าเบี ้ยประกันที่ทาง
บริษัทประกันเก็บได้ จนอาจทาให้ บริษัทประกันขาดทุน
และออกจากธุรกิจไปในที่สดุ จึงมีความเป็ นไปได้ ที่โครงการ
การรับประกันจะถูกยุติลง
การประกันภัยสัตว์ นา้ แบบกลุ่ม
3.2.1 ประโยชน์ที่ได้ รับ
ได้ รับเงินชดเชยสินไหมกรณีเกิดความ
เสียหายที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ อาจช่วยลด
ภาระการดูแลให้ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
มีเงินเพียงพอไว้ ใช้ ในการลงทุนเลี ้ยงปลา
ครัง้ ต่อไป ไม่กระทบต่อการลงทุนและการใช้ จ่ายอื่นๆ
ช่วยให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาได้ ฝึกทักษะด้ านการ
บริหารจัดการ สมาชิกเปรี ยบเสมือนเจ้ าของบริษัทประกัน
ผลกาไรที่เกิดขึ ้นจากการประกันจะถูกจัดสรรให้ แก่สมาชิก
สามารถปรับโครงสร้ างการดาเนินงานให้
เอื ้อต่องานด้ านอื่น เช่น การให้ เครดิตกู้ยืมเงินแก่สมาชิก
ช่วยให้ สามารถคัดกรองสมาชิก หรื อ
จัดเก็บเบี ้ยประกันได้ เหมาะสมตามสภาพความเสีย่ ง โดย
ความเห็นชอบจากสมาชิกทุกคน

ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสอบความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจริงเนื่องจากสมาชิกอยูใ่ กล้ กนั
การประกันครอบคลุมทุกภัย
3.2.2 ต้ นทุน/อุปสรรคในการติดตังระบบ
้
ต้ นทุนการวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
ธุรกิจและรูปแบบที่เหมาะสมของการประกันภัย
ต้ นทุนการดาเนินโครงการนาร่อง
ความซับซ้ อนของความเสี่ยง ความไม่
แน่นอนของสภาพอากาศ ทาให้ การออกแบบการ
ประกันภัย การกาหนดเบี ้ยประกันและสินไหมทดแทนทาได้
ยาก
การเก็บเบี ้ยประกันไม่เท่ากันอาจทาให้
เกิดความบาดหมางระหว่างกลุม่ ผู้เลี ้ยงปลาได้
มีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการโกง หรื อคิด
เบี ้ยประกันหรือจ่ายสินไหมทดแทนอย่างไม่เป็ นธรรม
3.2.3 เวลาที่ใช้ ในการติดตังระบบ
้
ใช้ เวลาในการศึกษาความเป็ นไปได้
ศึกษาตัวอย่างที่ประเทศอื่น ความต้ องการของผู้เลี ้ยงสัตว์
น ้า สัมภาษณ์บริษัทประกัน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจ
สภาพพื ้นที่ สภาพธุรกิจ สภาพความเสีย่ ง โครงสร้ าง
กฎหมาย ฯลฯ
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ใช้ เวลาดาเนินโครงการนาร่อง ถอด
บทเรี ยน
ใช้ เวลาออกแบบการประกันภัยที่
เหมาะสม
3.2.4 การเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
ตัดสินใจติดตังระบบ
้
ผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าและเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อ
เอกชนจานวนมากขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ประกัน
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ได้ รับเงินชดเชยภัยน ้า
ท่วมน ้าหลาก
หน้ าแล้ ง:
+ ได้ รับเงินชดเชยภัยแล้ ง

สมาชิกแต่ละรายสภาพความเสี่ยง การ
จัดการดูแลเอาใจใส่ฟาร์ มของสมาชิกแต่ละรายเป็ นอย่างดี
จึงทาให้ ง่ายต่อการพิจารณาเบี ้ยประกันและการจ่าย
สินไหมทดแทนได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
3.2.5 ระบบดังกล่าวใช้ งานได้ ภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
ไม่ได้ รับความช่วยเหลือ
+ ได้ รับเงินชดเชยภัยแล้ ง
จากบริษัทรับประกัน

ฝนตกหนักมาก
+ ได้ รับเงินชดเชยภัยน ้า
ท่วมน ้าหลาก
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**หากผู้ซื อ้ ประกัน ได้ รั บ ความเสี ย หายเป็ น
จานวนมากและเป็ นมูลค่าสูงเกิ นกว่าที่ กลุ่มจะชดเชยได้
หมด ทางกลุ่มต้ องหาเงินมาเพิ่ม อาจมาจากการเก็บเงิน
จากผู้ซื ้อประกันเพิ่ม ซึง่ อาจทาให้ ผ้ ซู ื ้อประกันไม่พอใจ และ

ไม่เห็นประโยชน์จากการซื ้อประกัน จึงมีความเป็ นไปได้ ที่
โครงการการรับประกันจะถูกยุติลง
3.2.5 ระบบดั ง กล่ า วใช้ งานได้ ภายใต้
สถานการณ์ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาพอนาคต
ฝนตกหนัก+แล้ งจัด
หน้ าฝน:
+ ได้ รับเงินชดเชยอัตรา
การไหลของน ้าเร็วเกิน
เกณฑ์กาหนด
หน้ าแล้ ง:
+ ได้ รับเงินชดเชยอัตรา
การไหลของน ้าต่ากว่า
เกณฑ์กาหนด

อากาศเหมาะสม
แล้ งจัด
- หากไม่เกิดความเสียหาย + ได้ รับเงินชดเชยอัตรา
จะไม่ได้ รับความช่วยเหลือ การไหลของน ้าต่ากว่า
จากบริษัทรับประกัน
เกณฑ์กาหนด

** หากผู้ซื ้อประกันได้ รับความเสียหายเป็ น
จานวนมากและเป็ นมูลค่าสูงเกินกว่าเบี ้ยประกันที่ทาง
บริษัทประกันเก็บได้ จนอาจทาให้ บริษัทประกันขาดทุน

ฝนตกหนักมาก
+ ได้ รับเงินชดเชยอัตรา
การไหลของน ้าเร็วเกิน
เกณฑ์กาหนด

และออกจากธุรกิจไปในที่สดุ จึงมีความเป็ นไปได้ ที่โครงการ
การรับประกันจะถูกยุติลง
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สรุ ปกิจกรรมการประเมินเสถียรภาพทางเลือก
ในการปรั บ ตั ว ต่ อ ความแปรปรวนของภู มิ อ ากาศ
ดร.หลุยส์ เลอเบล ผู้อานวยการหน่วยวิจัยสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อม มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และหั ว หน้ า
โครงการอควาแดปได้ นาเสนอภาพอนาคตที่ เป็ นไปได้ 4
แบบ ได้ แก่ สถานการณ์ ที่ฤดูกาลแตกต่างกันมาก ฤดูแล้ ง
แล้ ง จัด ฤดูฝ นฝนตกหนัก ซึ่ง ทางคณะวิ จัย ตัง้ ชื่ อ ว่า เป็ น
สถานการณ์
“กึ๊ด ยาก” เพราะเป็ นสถานการณ์ ที่ท าให้ ผ้ ูเ ลี ย้ ง
ปลาหนัก ใจมากที่ สุด ไม่ ร้ ู ว่ า จะปรั บ ตัว รั บ มื อ อย่ า งใดดี
สถานการณ์ที่สองเป็ นสถานการณ์ที่ฤดูการมีความแตกต่าง
กันน้ อย กล่าวคือฤดูแล้ งไม่แล้ งมาก มีฝนตกบ้ าง ฤดูฝนฝน
ตกพอประมาณ จึงเรี ยกสถานการณ์ ดงั กล่าวว่า “เหมาะ
ขนาด” สถานการณ์ ที่สามเป็ นสถานการณ์ ที่อากาศแห้ ง
แล้ งมากกว่าเดิม ฤดูแล้ งแล้ งจัด ฤดูฝนฝนไม่ค่อยตก จึง
อาจทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงปลาประสบกับปั ญหาน ้าแล้ งต่อเนื่อง จึง
เรี ย กสถานการณ์ นี ว้ ่ า “แล้ งแหมเมาะ” สถานการณ์
สุดท้ ายเป็ นสถานการณ์ที่ฝนตกมาก กล่าวคือหน้ าแล้ งมีฝน

ตกมากกว่าปกติ และหน้ าฝนมีฝนตกหนัก จึงอาจทาให้ เกิด
น า้ ท่ ว มได้ จึ ง เรี ยกสถานการณ์ นี ว้ ่ า “น ้า นั ก แต๊ ว่ า”
สถานการณ์ ทัง้ 4 ถูกนามาใช้ ในการประเมินเสถี ยรภาพ
ของทางเลื อ กในการปรั บ ตั ว ต่ อ ความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ ซึง่ ถือเป็ นอีกหนึ่งเกณฑ์การประเมินที่สาคัญที่ผ้ ู
เลี ย้ งปลาและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรค านึง ถึ ง
จากการน าเสนอและการทดลองให้ ผ้ ูเ ลี ย้ งปลาช่ ว ยกัน
พิจารณาแต่ละเครื่ องมือภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ พบว่า ผู้
เลี ้ยงปลาเข้ าใจการมองภาพอนาคตและการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศเป็ นอย่างดี
ภายหลัง จากเสร็ จ สิ น้ กิ จ กรรมทางคณะวิ จัย ได้
มอบหมายงานให้ แ ก่ ผ้ ูเ ลี ย้ งปลาในการน าประเด็ น และ
ความรู้ตา่ งๆ ที่ได้ รับจากการประชุมทัง้ 2 ครัง้ ที่ได้ จดั ไป ไป
ใช้ ประเมินแนวทางการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ พร้ อมทั ง้ ชี แ้ จงว่ า ทางคณะวิ จัย จาก
โครงการอควาแดปจะให้ ก ารสนับ สนุ น ทุ ก ขัน้ ตอนการ
ประเมิน
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รูปกลุ่มผู้เลีย้ งปลาในบ่ อดิน บ้ านตา๊ ต.บ้ านตา๊ อ.เมือง จ.พะเยา
ครัง้ ที่ 2: 23 ตุลาคม 2557
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