
 

หน่วยวิจยัสงัคมและส่ิงแวดล้อม    คณะสงัคมศาสตร ์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

จ.เชียงใหม่   50200      โทร 053 845 898 

การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและการท าโครงการน าร่องในภาคการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

ครัง้ที่ 1: 27 สิงหาคม 2557 

กลุ่มผู้เลีย้งปลาในกระชัง บ้านหวัข่วง ต.สองแคว และ บ้านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ 

 อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

AQUADAPT 



 

หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม (USER) 

หนว่ยวจิยัสงัคมและสิง่แวดล้อม คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
ด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการในด้านท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวิต ความเป็นอยูแ่ละ
สถาบนัทางสงัคมกบัสิง่แวดล้อม การศกึษาวิจยัดงักลา่วมีเป้าหมายเพื่อ
วิเคราะห์และสะท้อนภาพความต้องการพร้อมทัง้รับฟังปัญหาของกลุม่
ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมมุง่สร้างสรรค์และประสานความร่วมมือด้านการ 
ศกึษาความเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดล้อมเชิงบรูณาการในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (IDRC) 

ศนูย์วจิยัเพื่อพฒันาระหวา่งประเทศ (International Development Re-
search Center : IDRC) ประเทศแคนาดา คือ โครงการความชว่ยเหลอืจาก
แคนาดา มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลอืด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ประสบในเขตชนบทของประเทศก าลงัพฒันา 

 

โครงการอควาแดป (AQUADAPT) 

โครงการ “การเพาะเลีย้งสตัว์น า้และการปรับตวัสูก่ารเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” (Inland Aquaculture to  

Climate Change in Northern Thailand: AQUADAPT)  

ได้รับความร่วมมือระหวา่งหนว่ยวิจยัสงัคมและสิง่แวดล้อม  

คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน า้ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อพฒันา
ศกัยภาพภาคการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในภาคเหนือของประเทศไทย 
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กลุ่มผู้เลีย้งปลาในกระชัง บ้านหัวข่วง หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

1. คุณธงชัย ประยูรญาต ิ 104 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  086-6597154 
2. คุณอ าพรรณ ค าเบีย้  23 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  090-4720593  
3. คุณแจ้ จันทร์เป็ง  14 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  081-2897677  
4. คุณประวิง เมฆช่วง  48 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  081-9735840  
5. คุณสมพร วงศ์ปัญญา  11/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  086-1953512 
6. คุณนิเวส ชมพูน้อย  195 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  085-6208927 
7. คุณเหมย ตาระปิน  68/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  089-2201814  
8. คุณเดช ค าตุ้ย  194/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  083-4760969  
9. คุณชุมพร วงค์ดี  203/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  088-4052767  
10. คุณชรินทร์ โพธิมา  39/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  081-6714763 
11. คุณปี จันจ๋ี  204 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  088-8022556  
12. คุณบุญธรรม จันทร์หอม  150 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  081-0257893  
13. คุณบัวจันทร์ สมญาณะ  135/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  082-8920993 
14. คุณวีระพงษ์ ชมพูน้อย  159 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ 085-6532945 
15. เรือโทธงชัย ก าเนิดทรัพย์  หมู่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  085-6960158 
16. คุณศรีไพร ก าเนิดทรัพย์  หมู่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  084-7392956 
17. คุณประภาวิณญ์ เขียวหน่อเมือง  203 หมู่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  092-3182914 
18. คุณตัน ธนกิจภากรณ์  295 หมู่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  080-7909940 
19. คุณไพรินทร์ เพิ่มบุญมา  204 หมู่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  086-1893455 
20. คุณสุนทอน กันริยะ  161/1 หมู่ท่ี 5 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  084-0474915 
21. คุณก๋องแก้ว กุณะ  411 หมู่ท่ี 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ   082-7656394 
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2 รายช่ือผู้จัดประชุม 
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1. ดร. หลุยส์ เลอเบล   ผู้อ านวยการหน่วยวิจัยสังคมและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้น าโครงการ)  
2. คุณพมิพกานต์ เลอเบล นักศึกษาปริญญาเอก 
3. คุณพรพมิล พมิลรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก 
4. คุณพัชราวลัย ศรียะศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก 
5. คุณเชษฐา ดวงสุวรรณ์ นักศึกษาปริญญาโท 
6. คุณสุธิดา วันโน ผู้ช่วยวิจัย 
7. คุณนันทพร สุทธิ นักศึกษาปริญญาเอก 
8. คุณวรวิทย์ รักษาแก้ว นักศึกษาปริญญาโท 
9. คุณธนพล หอมจันทร์ นักศึกษาปริญญาตรี 
 

รายงานฉบับน้ีเป็นบทสรุปท่ีจัดท าขึ้นโดยหน่วยวิจัยสังคมและส่ิงแวดล้อม  

กรณีท่ีท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อตชิมใดๆ สามารถติดต่อมาได้ท่ี  

คุณชลิสา กัลยาณมิตร (ผู้ประสานงานโครงการอควาแดป)  Email: chalisa@sea-user.org 



 

  

3 วาระการประชุม 
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ก าหนดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลีย้งปลารับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ครัง้ที่ 1 

 

เวลา กจิกรรม 

12.30-13.00 ลงทะเบียนรับรหสัประจ าตวั 

13.00-13.30 -  แนะน าตวัผู้ เข้าร่วมประชมุ 
-  ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
-  รายงานสิ่งท่ีค้นพบจากการวิจยัภาพรวมของการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในเขตภาคเหนือของไทย  
(พมิพกานต์ เลอเบล) 

13.30-14.15 กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความส าคญัของปัญหาท่ีผู้ เลีย้งปลาประสบ 

14.15-16.50 กิจกรรมกลุม่เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของแนวทางการแก้ไขปัญหา 
แบง่กลุม่ผู้ เลีย้งปลา 1-3 กลุ่ม ตามปัญหาส าคญัท่ีเกษตรกรเสนอ ระดมสมอง ในประเดน็ 
1. ลกัษณะของปัญหา สาเหตแุละผลกระทบท่ีได้รับ (20 นาที) 
2. ความพยายามท่ีผา่นมา ความส าเร็จ ปัญหาและอปุสรรค ความชว่ยเหลือท่ีได้รับจากภาครัฐและ
เอกชน   (40 นาที) 

    ----------------------------------------- พกัรับประทานของว่าง (15 นาที)  ------------------------------------ 
    3. แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ ปัญหาท่ีสามารถแก้ไขได้ ความชว่ยเหลือท่ีต้องการ (30 นาที) 
-   รายงานผลการอภิปรายกลุม่ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุรับทราบ กลุม่ละ 10 นาที 

16.50-16.00 สรุปการประชมุ ชีแ้จงและนดัหมายการประชมุครัง้ตอ่ไป 
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 การประเมินชมุชนแบบมีสว่นร่วมเพื่อชว่ยเหลือผู้
เลีย้งปลารับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้
ท่ี 1 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเข้าใจสภาพปัญหา ความส าคญั
ของแตล่ะปัญหา ผลกระทบ และความพยายามท่ีผา่นมา
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เลีย้งปลา
ร่วมกนัหาแนวทางในการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การประเมินครัง้นีใ้ห้
ความส าคญักบัผู้ เลีย้งปลาในทกุขัน้ตอนของการประเมิน 
ตัง้แตก่ารระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี การให้ล าดบั
ความส าคญัของปัญหา การระดมสมองเพ่ือระบคุวาม
พยายามในการแก้ไขปัญหาท่ีผา่นมา และเพ่ือเสนอแนว
ทางการปรับตวัและความชว่ยเหลือท่ีต้องการได้รับจากผู้
มีสว่นเก่ียวข้อง การประเมินครัง้นีไ้ด้แบง่กิจกรรมออกเป็น 
2 ชว่ง ได้แก่ กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความส าคญั
ของปัญหาท่ีผู้ เลีย้งปลาประสบ และกิจกรรมวิเคราะห์
ศกัยภาพของแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึง่มีผู้ เลีย้งปลา
จ านวน 21 ราย จากพืน้ท่ีบ้านหวัขว่ง ต.สองแคว และ 
บ้านวงัขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหลอ่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  

 สรุปกิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความ 
ส าคัญของปัญหาท่ีผู้เลีย้งปลาประสบ 

  ในขัน้แรกของกิจกรรมได้ให้ผู้ เลีย้งปลาเขียนระบุ
ปัญหาด้านภมูิอากาศท่ีตนประสบจากการเลีย้งปลาลงใน
กระดาษค าตอบท่ีทางคณะผู้จดัการประชมุเตรียมไว้  โดย
ผู้ เลีย้งปลาต้องระบปัุญหาท่ีตนคิดว่าส าคญัท่ีสดุใน
กระดาษใบแรก และปัญหาท่ีส าคญัรองลงไปในกระดาษ
ใบอ่ืนๆ ตามล าดบั (ไมเ่กิน 3 ปัญหา)  ในกระดาษค าตอบ 
1ใบ ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกบัผลกระทบและความ 
สามารถในการจดัการและรับมือกบัปัญหาดงักล่าว 7 
ค าถาม ดงันี ้ (1) ความส าคญัของการเลีย้งปลาตอ่รายได้
รวม (2) ระดบัความถ่ีของผลกระทบ (3) ระดบัผลกระทบ
ตอ่ก าไรท่ีได้จากการเลีย้งปลา (4) ความรู้ของผู้ เลีย้งปลา
เก่ียวกบัปัญหา (5) ศกัยภาพของผู้ เลีย้งปลาในการจดัการ
กบัปัญหา (6)  ผลสมัฤทธ์ิของความพยายามท่ีผ่านมา 
และ (7) ความสามารถในการฟืน้ตวัหลงัเกิดปัญหา เมื่อผู้
เลีย้งปลาแตล่ะทา่นเขียนปัญหาและตอบ ค าถามลงใน
กระดาษค าตอบแตล่ะใบเรียบร้อยแล้วจะสง่คืนให้กบั
เจ้าหน้าท่ี ซึง่จะน ามาติดบนกระดานหน้าห้องประชมุ  
เพื่อใช้ในการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาจากคะแนน
รวมทางคณะผู้จดัการประชมุตกลงกบัผู้ เลีย้งปลาว่า 
ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสดุจะได้รับ 5 คะแนน อนัดบัท่ีสองจะ
ได้รับ 3 คะแนน และอนัดบัท่ีสามจะได้รับ 1 คะแนน  
 ผลท่ีได้จากผู้ เลีย้งปลาสรุปได้วา่ผู้ เลีย้งปลาใน
พืน้ท่ีนีป้ระสบปัญหาส าคญัทัง้หมด 5 ปัญหา โดย
เรียงล าดบัตามความส าคญัของปัญหาจากมากท่ีสดุไป
น้อยท่ีสดุ ดงันี ้ ปัญหาน า้แห้ง (94 คะแนน) น า้ทว่ม (38 
คะแนน) อากาศร้อน (3 คะแนน) และอากาศหนาว (1 
คะแนน) (รูปท่ี 1) 

สรุปการประเมนิชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อช่วยเหลือผู้เลีย้งปลารับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ครัง้ที่ 1 

ปัญหาด้านภูมิอากาศท่ีตนประสบ 
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รูปท่ี 1  คะแนนรวมความส าคัญของปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศท่ีผู้เล้ียงปลา 

ในพ้ืนท่ีอ าเภอดอยหล่อประสบ 

เน่ืองจากมีผู้ เลีย้งปลาท่ีประสบกบัปัญหาอากาศร้อน
และอากาศหนาวเพียงอย่างละ 1 ราย ทางผู้จดัการ
ประชมุจงึตกลงร่วมกบัผู้ เลีย้งปลาวา่จะเลือกวิเคราะห์ 

 

1.ปัญหาน า้แห้ง 
 ผู้ เลีย้งปลาท่ีมาประชุมทุกรายกล่าวว่าปัญหา
น า้แห้งนัน้ส าคญั โดยเฉล่ียผู้ เลีย้งปลาให้ความส าคญั
กบัปัญหาน า้แห้งเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีระดบัส าคญัมาก 
ผู้ เ ลี ย้งปลาประสบกับปัญหาดังกล่าวเป็นประจ า
สม ่าเสมอ ดงันัน้ระดบัผลกระทบจากปัญหาน า้แห้งเม่ือ
เทียบกับก าไรท่ีได้รับจากการเลีย้งปลาจึงจัดอยู่ใน
ระดบัสงูเชน่กนั  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากประสบการณ์
ในการเลีย้งปลาเป็นระยะเวลานาน ผู้ เลีย้งปลาคิดว่าตน

มีความรู้ในระดบัปานกลางถึงมากเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว
และมีศกัยภาพในการจดัการกบัปัญหาระดบัปานกลาง ผู้
เลีย้งปลาคดิวา่วิธีจดัการกบัปัญหาท่ีตนเคยใช้นัน้ได้ผลใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ผู้ เลีย้ง
ปลาได้ผสมผสานภมูิปัญญาชาวบ้านในการเลีย้งปลาด้วย 
โดยภาพรวมเมื่อเกิดปัญหาน า้แล้ง ผู้ เลีย้งปลาสามารถฟืน้
ตวัจากปัญหาได้คอ่นข้างด ี 

เฉพาะปัญหาน า้แห้งและน า้ทว่มในกิจกรรมตอ่ไปเร่ือง

วิเคราะห์ศกัยภาพของแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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รูปท่ี 2  กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับปัญหาน ้าแห้ง 

2.ปัญหาน า้ท่วม 
ส าหรับปัญหาน า้ทว่มมีผู้ให้ความส าคญักบั

ปัญหาดงักลา่วจ านวน 10 ราย โดยเฉล่ียผู้ เลีย้งปลาให้
ความส าคญัของปัญหาน า้ท่วมเมื่อเทียบกบัรายได้ท่ี
ระดบัส าคญัมาก ผู้ เลีย้งปลาประสบกบัปัญหาดงักล่าว
เป็นประจ า ระดบัผลกระทบจากปัญหาน า้ทว่มเม่ือ
เทียบกบัก าไรท่ีได้รับจากการเลีย้งปลาจงึจดัอยูใ่น
ระดบัปานกลางถึงมาก อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก
ประสบการณ์ในการเลีย้งปลาเป็นระยะเวลานาน ผู้
เลีย้งปลาคิดวา่ตนมีความรู้เก่ียวกบัปัญหาน า้ท่วมใน
ระดบัมาก แตศ่กัยภาพในการจดัการกบัปัญหานัน้อยู่
ในระดบัปานกลาง เพราะปัญหาเก่ียวกบัน า้ทว่มน า้
หลากนัน้ขึน้อยู่กบัผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่าย แตท่ี่ผา่นมาวิธี
จดัการกบัปัญหาท่ีเคยใช้นัน้คอ่นข้างได้ผลดี โดย
ภาพรวมเมื่อเกิดปัญหาน า้ท่วม น า้หลาก ผู้ เลีย้งปลา
สามารถฟืน้ตวัจากปัญหาได้ในระดบัปานกลาง  

สรุปกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพของแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

กิจกรรมนีแ้บง่กลุม่ผู้ เลีย้งปลาออกเป็น 2 กลุม่ 
ตามปัญหาน า้แห้ง และน า้ทว่ม โดยให้ผู้ เลีย้งปลาเลือก
เข้าร่วมตามความสมคัรใจ แตล่ะกลุม่จะมีผู้อ านวยความ
สะดวกประจ ากลุม่ละ 3 ทา่น โดยกลุม่จะต้องเลือก
ตวัแทนผู้ เลีย้งปลา 1 ทา่น ให้เป็นผู้สรุปผลท่ีได้จากการ
อภิปราย ตามประเดน็ ดงันี ้ (1) ลกัษณะปัญหาและ
ผลกระทบท่ีได้รับ (2) ความพยายามท่ีผา่นมา ผลสมัฤทธ์ิ
และอปุสรรคท่ีประสบ และ (3) แนวทางแก้ไขปัญหาท่ี
เป็นไปได้ และความช่วยเหลือท่ีต้องการ  
1. กลุ่มปัญหาน า้แห้ง 

1.1 ลักษณะปัญหาและผลกระทบ 
           จากการอภิปรายกลุ่มในประเด็นเก่ียวกับปัญหา
น า้แห้งในพืน้ท่ีอ าเภอดอยหล่อท าให้ทราบว่าปัญหา
ดงักล่าวเกิดจากฝายดอยน้อย ซึ่งเป็นฝายชะลอน า้แตก 
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ท าให้ไม่สามารถเก็บกักน า้ไว้ได้ กระทบต่อกลุ่มผู้ เลีย้ง
ปลากระชงัท่ีอยูเ่หนือฝายเพราะระดบัน า้ต ่าอยู่ท่ีประมาณ 
30-50 เซนติเมตร ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์เหมาะสมมาก ท าให้
ปลาเบียดเสียดกนั ล าตวัช า้ เป็นแผล ท าให้ติดเชือ้โรคได้
ง่าย และทยอยตายเร่ือยๆ  ปัญหาดงักลา่วทวีความรุนแรง
มากย่ิงขึน้ในชว่งเดือนเมษายน- 
 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อน ตามความ
เข้าใจของผู้ เลีย้งปลา น า้ร้อนท าให้ปลามีอาการซึม และ
จะลอยหวั ฮุบอากาศ ไม่กินอาหารหรือกินได้น้อยลง ท า
ให้ปลาโตช้า และอ่อนแอ ท าให้ติดโรคได้ง่าย และทยอย
ตายเชน่กนั (รูปท่ี 4) 
 จากการสรุปงานวิจัยและแลกเปล่ียนความรู้
ความเข้าใจกบัผู้ เช่ียวชาญ ท าให้ทราบว่าความเข้าใจของ
ผู้ เลีย้งปลานัน้ค่อนข้างถูกต้อง แม้ผู้ เลีย้งปลาจะไม่ทราบ
ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของปัญหาน า้แห้งอย่าง
เป็นระบบ แต่ความรู้ดงักล่าวก็เพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ เลีย้ง

ปลาหาทางแก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

1.2  ความพยายามท่ีผ่านมา ผลสัมฤทธ์ิและ
อุปสรรค 

ผู้ เลีย้งปลาในพืน้ท่ีอ าเภอดอยหลอ่ได้ปรับตวั
รับมือกบัปัญหาน า้แห้งด้วยวิธีการตา่งๆ ดงันี ้

1.2.1 การขุดลอกแม่น า้ให้ลึกขึน้ โดยใช้
เคร่ืองทุน่แรงเชน่ รถขดุดิน ในกรณีท่ีมีทนุเพียงพอ 
เพราะต้องเสียคา่จ้างถึงชัว่โมงละ 4,000 บาท หรืออาจ
ใช้แรงงานคนขดุโดยใช้จอบหรือเสียม กรณีไมมี่ทนุ จ้าง
รถขดุดนิผู้ เลีย้งปลาอ้างวา่วิธีดงักลา่วคอ่นข้างได้ผล 
และนา่จะเป็นวิธีท่ีดีทีสดุในตอนนี ้ อยา่งไรก็ตาม ในการ
ขดุลอกแมน่ า้นัน้ ผู้ เลีย้งปลาไมส่ามารถน าทรายขึน้จาก
แมน่ า้ได้ เพราะผิดกฎหมายกรมเจ้าทา่ วิธีดงักลา่วจงึ
สามารถแก้ปัญหาได้เพียงชัว่คราวเท่านัน้ เพราะหาก
ปลอ่ยไปสกัระยะ น า้จะพดัพาทรายมาทบัถม ท าให้น า้
ตืน้เขินเชน่เดมิ       

รูปที่ 3  กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับปัญหาน ้าท่วม 
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1.2.2 การใช้เคร่ืองเพิ่มออกซิเจนในน า้ โดย
ใช้เคร่ืองสบูน า้ตอ่กบัท่อพีวีซี โดยเฉพาะในชว่งเวลา
กลางคืนหรือชว่งท่ีปลาวา่ยน า้ช้าๆ ผู้ เลีย้งปลาส่วนใหญ่
จะมีอปุกรณ์ดงักลา่วเกือบทกุฟาร์ม โดยมีขนาดแตกตา่ง
กนัไป บ้างใช้ไฟฟ้า บ้างใช้น า้มนัในการเดนิเคร่ือง และ
เน่ืองจากต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการเดนิเคร่ืองเพิ่มออกซิเจน
ดงักลา่วคอ่นข้างสงู จงึท าให้ต้องเปิดเคร่ืองเป็นบางเวลา
เทา่นัน้ แม้วา่ต้นทนุใน การเปิดเคร่ืองจะสงูแตเ่ม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีได้ คือชว่ยลดความสญูเสียได้
มากถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ ผู้ เลีย้งปลาจงึคิดวา่คุ้มคา่แก่
การลงทนุ  
 1.2.3 การลดหรือหยุดให้อาหารปลา ซ ึ่งเป็น
อีกหนึง่วิธีท่ีช่วยชะลอความสญูเสีย อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรอ้างวา่วิธีดงักลา่วใช้ไมค่อ่ยได้ผล เพราะหากใน
แหลง่น า้มีเชือ้โรค การหยดุให้อาหารปลานัน้จะท าให้ปลา
มีภมูิต้านทานลดลง และติดโรคได้ง่ายขึน้ 

1.2.4 การใส่เกลือ ยา หรือวิตามิน เป็นการ
ปรับสภาพคณุภาพน า้ให้ดีขึน้ ควรให้ชว่งท่ีปลาไมค่อ่ยกิน
อาหาร อยา่งไรก็ตาม ผู้ เลีย้งปลาอ้างวา่หากให้ยา
ตดิตอ่กนัเกิน 3 วนั อาจท าให้ปลาดือ้ยาได้ 

1.3  วิธีแก้ปัญหาและความช่วยเหลือท่ีประสงค์ 
ผู้ เลีย้งปลาในพืน้ท่ีอ าเภอดอยหลอ่ได้เสนอวิธี

แก้ปัญหาและความชว่ยเหลือท่ีประสงค์จากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ทางโครงการเป็นตวัติดตอ่
ประสานงานในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1.3.1 การสร้างฝายชะลอน า้ ทดแทนฝาย
ดอยน้อยท่ีเสียหายไปจากภยัน า้ทว่ม โดยต้องการให้ทาง
โครงการชว่ยประสานงานกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องให้เร่ง
ด าเนินการสร้างฝายให้เสร็จเร็วขึน้  

 1.3.2 การขุดลอกแม่น า้ ต้องการให้ทาง
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินช่วยจดัหารถขดุดิน มาให้ผู้
เลีย้งปลายืมเป็นการชัว่คราว เพ่ือชว่ยลดต้นทนุ  

 1.3.3 การปล่อยน า้ของเข่ือนแม่งัด ต้องการ
ให้ทางโครงการชว่ยติดตอ่ประสานงาน เจรจาตอ่รองเร่ือง
การปล่อยน า้จากเข่ือนกบักรมชลประทาน  

 1.3.4 ความช่วยเหลือจากส่วนราชการ  ใน
การให้ความรู้เร่ืองการเลีย้งปลา   

 1.3.5 การสนับสนุนเคร่ืองสูบน า้  เพ ื่อช่วย
เพิ่มออกซิเจนในน า้ และมีต้นทนุต ่ากวา่เคร่ืองตีน า้ 
 

รูปท่ี 4  แผนผังอธิบายปัญหาและผลกระทบจากปัญหาน ้าแห้งจากความเข้าใจของผู้เล้ียงปลา 
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 2. กลุ่มปัญหาน า้ท่วมและน า้หลาก  
 2.1  ลักษณะปัญหาและผลกระทบ 
  จากการอภิปรายกลุม่ผู้ เลีย้งปลาในประเดน็
เก่ียวกบัปัญหาน า้ท่วมและน า้หลากในพืน้ท่ีอ าเภอดอย
หลอ่ท าให้ทราบวา่ปัญหาดงักลา่วเกิดจากความ
แปรปรวนของสภาพภมูิอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดฝูน 
ท่ีมกัมีน า้เช่ียวหลาก ผู้ เลีย้งปลาสรุปผลกระทบจาก
ปัญหาน า้ทว่มและน า้หลากออกเป็น 5 ประเด็นด้วยกนั 
ได้แก่  
  2.1.1 น า้แดงขุ่นจากตะกอนดนิ ซ ึ่งมักจะ
เกิดขึน้ในช่วงต้นฤดฝูน หรือในชว่งเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม เพราะฝนไปชะล้างหน้าดนิ พดัพาตะกอนดนิ
ลงสูแ่มน่ า้ ท าให้ตะกอนดินไปเกาะตามเหงือกปลา ปลา
จงึไมส่ามารถหายใจได้ อีกทัง้ยงัท าให้ปลาช า้จากการ
ขีดขว่น ท าให้ติดโรคและตายในท่ีสดุ  
  2.1.2 ปลาหมดแรงจากการว่ายน า้ต้าน
กระแส การที่น  า้ไหลแรงท  าให้ปลาต้องออกแรงว่าย
น า้ต้านกระแส ท าให้ปลาหมดแรง ตดิโรคได้ง่ายขึน้ และ
ตายในท่ีสดุ 
  2.1.3 สภาพน า้เปล่ียนแปลงฉับพลัน ท  าให้
ปลาเครียด กินอาหารได้น้อยลงหรือหยดุกิน สง่ผลให้
ปลาเจริญเติบโตได้ช้าลง ท าให้ปลาออ่นแอ ตดิโรคง่าย
ขึน้ และตายในท่ีสดุ 

  2.1.4 กระชังพังหรือบิดเบีย้ว จะเกิดข ึน้ใน
กรณีน า้ไหลเช่ียว ผู้ เลีย้งปลาไมไ่ด้รับการเตือนภยั
ลว่งหน้า จงึไมไ่ด้โยกย้ายกระชงัหลบมมุปลอดภยัได้
ทนัเวลาท าให้พืน้ท่ีในกระชงัปลาน้อยลง ปลาถกูบีบและ
เสียดสีกบัตาขา่ย ท าให้ปลาช า้ เป็นแผล และติดโรคได้
ง่ายและตายในท่ีสดุ หากกระชงัฉีกขาดท าให้ปลาบางตวั
หลดุหนีไปได้ 
  2.1.5 สารเคมีจากภาคเกษตร โรงงาน
อตุสาหกรรม และตวัเมือง น า้ทว่มและน า้หลากจากฝน
ตกหนกัท าให้เกิดน า้ไหลบา่ชะล้างหน้าดนิและสารเคมี
และของเสียจากภาคเกษตร โรงงานอตุสาหกรรม และตวั
เมืองลงสูแ่มน่ า้ ท าให้ปลาน็อคตาย แม้เหตกุารณ์ดงักลา่ว
จะไมไ่ด้เกิดขึน้บอ่ย แตห่ากเกิดขึน้แล้วก็สร้างความ
เสียหายให้แก่ผู้ เลีย้งปลาเป็นอยา่งยิ่ง เพราะผู้ เลีย้งปลา
ไมส่ามารถทราบได้ลว่งหน้าได้เลยวา่น า้เสียจะมา จงึไม่
สามารถจดัการกบัปัญหาได้ทนั  
 2.2  ความพยายามท่ีผ่านมา ผลสัมฤทธ์ิและ
อุปสรรค 
  จากการอภิปรายกลุม่ ผู้ เลีย้งปลาในพืน้ท่ีอ าเภอ
ดอยหลอ่ได้พยายามรวบรวมแนวทางการปรับตวัและ
ความพยายามท่ีผา่นมาเพ่ือรับมือกบัปัญหาน า้ท่วมและ
น า้หลากและผลกระทบหลกั 5 ประการข้างต้น ด้วย
วิธีการตา่งๆ ดงันี ้
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  2.2.1 การจัดการกับปัญหาน า้ขุ่น และการ
ขาดอากาศหายใจของปลา ผู้ เลีย้งปลาใช้เครื่องตี
อากาศ 

  2.2.2 การจัดการกับโรค โดยใช้สารเคมี 
เชน่ ดา่งทบัทิม หรือพืชสมนุไพร ยาปฏิชีวนะ หิอเกลือ 
เพ่ือฆา่เชือ้โรค ปริสิต หรือปรับสภาพน า้ ส าหรับยา
ปฏิชีวนะนัน้จะให้ติดตอ่กนั 3-7 วนั ซึง่วิธีดงักลา่ว
สามารถลดความเสียหายจากปลาตายได้ผลถึง 50 
เปอร์เซ็นต์ 

  2.2.3 ลดหรืองดการให้อาหาร ผู้ เลีย้งปลา
ใช้วิธีการตรวจตรากระชงับอ่ยๆ หากปลาเร่ิมไมกิ่น
อาหารให้ลดหรืองดการให้อาหารลง เพราะไมเ่ชน่นัน้
ปลาอาจท้องอืดเน่ืองจากอาหารไมย่อ่ยและตายได้ 
นอกจากนีย้งัชว่ยลดของเสียจากอาหารปลาได้อีกด้วย 
  2.2.4 จับปลาก่อนก าหนด 
  2.2.5 ลดปริมาณปลา เพ ื่อลดความสูญเสีย
โดยเฉพาะในช่วงเส่ียง  
  2.2.6 เล่ือนกระชังหลบในมุมปลอดภัย ใน
กรณีท่ีทราบลว่งหน้าวา่น า้จะมา และมีท่ีสามารถเล่ือน
กระชงัหลบมมุได้ 
  2.2.7 ใช้กระสอบทรายวางกัน้ในหลุม
กระชัง ผู้ เลีย้งปลาบางรายใช้กระสอบทราบวางกัน้
ในหลมุกระชงัเพ่ือลดแรงปะทะน า้หรือเบี่ยงเบนทางน า้ 
ในกรณีท่ีน า้เช่ียวหลาก  
  2.2.8 ปล่อยกระชังว่างด้านเหนือน า้ ผู้ เลีย้ง
ปลาบางรายใช้วิธีการปล่อยกระชงัให้วา่งด้านเหนือน า้
เพ่ือชะลอการไหลของน า้ 
  2.2.9 ใช้โครงเหล็กหรือคอกไม้ ผู้ เลีย้งปลา
บางรายใช้โครงเหล็กท ากระชงั หรือท ารัว้ให้กระชงั เพ่ือ
ป้องกนัตาข่ายบีบปลา 
 2.3  วิธีแก้ปัญหาและความช่วยเหลือท่ีประสงค์ 
  จากการอภิปรายกลุม่ท าให้ทราบวา่เป็นเร่ือง

ยากท่ีจะให้ผู้ เลีย้งปลานกึถึงแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็น 
ไปได้นอกเหนือจากท่ีตนได้เคยลองมาแล้ว ผู้ เลีย้งปลาได้
แสดงความสนใจและเสนอวิธีรับมือกบัผลกระทบจากน า้
ทว่มและน า้หลากและความชว่ยเหลือท่ีประสงค์จาก
หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
  2.3.1 การท าโครงกระชังให้แข็งแรง  จากการ
ท่ีผู้ เลีย้งปลาได้รับฟังการแลกเปล่ียนแนวทางการแก้ 
ปัญหาหรือปรับตวัและความพยายามของผู้ เลีย้งปลาทา่น
อ่ืน ผู้ เลีย้งปลาจ านวนมากสนใจการสร้างโครงกระชงัให้
แข็งแรงยิ่งขึน้เพื่อลดปัญหากระชงัพงัหรือบดิเบีย้วจาก
กระแสน า้หลาก แตผู่้ เลีย้งปลาก็ยงัเป็นกงัวลกบัต้นทนุท่ี
จะเพิ่มขึน้ 
  2.3.2 ต้องการขอยา  ผู้ เลีย้งปลาต้องการให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสนบัสนนุยาฆา่เชือ้โรคในน า้และยา
รักษาโรคปลา   
  2.3.3 การขุดลอกล าน า้  เพ ื่อชะล้างสิ่งปฏิกูล
และของเสียสะสมก้นแมน่ า้ ซึง่ชว่ยลดความรุนแรงของ
ปัญหาเมื่อเกิดน า้ทว่มและน า้หลากได้   

  2.3.4 ต้องการความช่วยเหลือด้านความรู้  ผู้
เลีย้งปลาประสงค์ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะจาก
กรมประมงมาให้ความรู้เก่ียวกบัการเลีย้งปลาท่ีเหมาะสม
   2.3.5 เร่งรัดการสร้างฝาย  ผู้ เลีย้งปลา
ต้องการให้โครงการอควาแดปเร่งรัดการด าเนินการสร้าง
ฝายท่ีมาทดแทนฝายดอยน้อยท่ีแตกไปให้เสร็จโดยเร็ว 
  2.3.6 สร้างระบบการเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้ เลีย้งปลาอ้างว่าในพืน้ท ี่ของตนมี
ระบบดงักลา่วอยู ่แตไ่มค่อ่ยมีประสิทธิภาพ ท่ีผา่นมามี
การแจ้งเตือนมายงัหวัหน้ากลุม่บ้าง และผู้ เลีย้งปลาก็ใช้
วิธีการบอกตอ่ แตก็่มีบางรายท่ีไมไ่ด้รับรายงานแจ้งเตือน 
จงึประสบกบัความเสียหาย ผู้ เลีย้งปลาแนะน าให้ใช้ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ หรือปรับปรุงระบบการเตือนภยัเร่ืองน า้
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ทว่ม น า้หลาก หรือคณุภาพน า้ ให้ทนัเหตกุารณ์ยิ่งขึน้  
2.3.7 ควบคุมการใช้สารเคมีในภาค

การเกษตร 
  2.3.8 ตรวจคุณภาพน า้  ผู้ เลีย้งปลาประสงค์
ให้มีเจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาชว่ยเหลือ

เร่ืองการตรวจคณุภาพน า้ เป็นประจ า อาจจะมาเก็บน า้ไป
ตรวจ หรือมาสอนวิธีการจรวจสอบคณุภาพน า้อยา่งง่ายๆ 
ก็ได้  
  2.3.9 พัฒนาระบบการจัดการลุ่มน า้   

รูปท่ี 5  แผนผังอธิบายปัญหาและผลกระทบจากปัญหาน ้าท่วม น ้าหลากจากความเข้าใจของผู้เล้ียงปลา 
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การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและการท าโครงการน าร่องในภาคการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

ครัง้ที่ 1: 27 สิงหาคม 2557 

กลุ่มผู้เลีย้งปลาในกระชัง บ้านหวัข่วง ต.สองแคว และ บ้านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ 

 อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
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จ.เชียงใหม่   50200      โทร 053 845 898 

การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและการท าโครงการน าร่องในภาคการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

ครัง้ที่ 2: 17 ตุลาคม 2557 

กลุ่มผู้เลีย้งปลาในกระชัง บ้านหวัข่วง ต.สองแคว และ บ้านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ 

 อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 

หน่วยวิจยัสังคมและส่ิงแวดล้อม (USER) 

หน่วยวิจยัสงัคมและสิง่แวดล้อม คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการในด้านท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิต ความเป็นอยูแ่ละ
สถาบนัทางสงัคมกบัสิง่แวดล้อม การศกึษาวิจยัดงักลา่วมีเป้าหมายเพ่ือ
วิเคราะห์และสะท้อนภาพความต้องการพร้อมทัง้รับฟังปัญหาของกลุม่
ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมมุง่สร้างสรรค์และประสานความร่วมมือด้านการ 
ศกึษาความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเชิงบรูณาการในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

ศูนย์วจิัยเพื่อพฒันาระหว่างประเทศ (IDRC) 

ศนูย์วิจยัเพ่ือพฒันาระหวา่งประเทศ (International Development Re-
search Center : IDRC) ประเทศแคนาดา คือ โครงการความช่วยเหลือจาก
แคนาดา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ประสบในเขตชนบทของประเทศก าลงัพฒันา 

 

โครงการอควาแดป (AQUADAPT) 

โครงการ “การเพาะเลีย้งสตัว์น า้และการปรับตวัสูก่ารเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” (Inland Aquaculture to  

Climate Change in Northern Thailand: AQUADAPT)  

ได้รับความร่วมมือระหวา่งหน่วยวิจยัสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะสงัคม- 

ศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน า้ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในภาคเหนือของประเทศไทย 
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1 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  

1 

หน่วยวจิัยสังคมและสิ่งแวดล้อม   คณะสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50200     โทร 053 845 898 

กลุ่มผู้เลีย้งปลาในกระชัง บ้านหวัข่วง หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
1. คุณธงชัย ประยูรญาต ิ 104 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  086-6597154 
2. คุณแจ้ จันทร์เป็ง  14 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  081-2897677  
3. คุณประวิง เมฆช่วง  48 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  081-9735840  
4. คุณวิลัย วงศ์ปัญญา  11/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  086-1953512 
5. คุณนิเวส ชมพูน้อย  195 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  085-6208927 
6. คุณเหมย ตาระปิน  68/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  089-2201814  
7. คุณเดช ค าตุ้ย  194/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  083-4760969  
8. คุณชุมพร วงค์ด ี 203/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  088-4052767  
9. คุณชรินทร์ โพธิมา  39/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  081-6714763 
10. คุณปี จันจี๋  204 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  088-8022556  
11. คุณบัวจนัทร์ สมญาณะ  135/1 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  082-8920993 
12. คุณวีระพงษ์ ชมพูน้อย  159 หมู่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ 085-6532945 
13. เรือโทธงชัย ก าเนิดทรัพย์  หมู่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  085-6960158 
14. คุณประภาวณิญ์ เขียวหน่อเมือง  203 หมู่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  092-3182914 
15. คุณตนั ธนกจิภากรณ์  295 หมู่ 7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  080-7909940 
16. คุณบัวชร ยะอุปละ  23 หมู่ 7 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  084-5015380 
17. คุณสุรชัย วงค์จนิะ 154 หมู่ 6  ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ  081-1129075 
18. คุณลีกุณะ  22 หมู่ที่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ    



 

2 รายช่ือผู้จัดประชุม 

3 

หน่วยวจิัยสังคมและสิ่งแวดล้อม   คณะสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50200     โทร 053 845 898 

1. ดร. หลุยส์ เลอเบล   ผู้อ านวยการหน่วยวจิัยสังคมและส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (ผู้น าโครงการ)  
2. คุณพมิพกานต์ เลอเบล นักศึกษาปริญญาเอก 
3. คุณพรพมิล พมิลรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก 
4. คุณพัชราวลัย ศรียะศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก 
5. คุณเชษฐา ดวงสุวรรณ์ นักศึกษาปริญญาโท 
6. คุณชลิสา กัลยาณมิตร  ผู้ประสานงานโครงการ 
7. คุณสุธิดา วันโน ผู้ช่วยวจิัย 
8. คุณนันทพร สุทธิ นักศึกษาปริญญาเอก 
9. คุณวรวิทย์ รักษาแก้ว นักศึกษาปริญญาโท 
10. คุณธนพล หอมจันทร์ นักศึกษาปริญญาตรี 
 

รายงานฉบับน้ีเป็นบทสรุปทีจั่ดท าขึ้นโดยหน่วยวจัิยสังคมและส่ิงแวดล้อม  

กรณีทีท่่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อตชิมใดๆ สามารถตดิต่อมาได้ที ่ 

คุณชลิสา กัลยาณมิตร (ผู้ประสานงานโครงการอควาแดป)  Email: chalisa@sea-user.org 



 

  

3 วาระการประชุม 

4 

หน่วยวจิัยสังคมและสิ่งแวดล้อม   คณะสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50200     โทร 053 845 898 

ก าหนดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลีย้งปลารับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ที่ 2 

 เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

12.30-13.00 ลงทะเบียน 
13.00-13.10 -  กลา่วต้อนรับพร้อมชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการประชมุครัง้ท่ี 2 

-  รายงานสิง่ท่ีค้นพบจากการประชมุครัง้ท่ี 1 (พิมพกานต์ เลอเบล) 
13.10-14.10 กิจกรรมที่ 1 การน าเสนอทางเลือกในการปรับตวัโดยผู้ เช ี่ยวชาญรับเช ิญ 

ระบบเตมิอากาศในน า้  (รศ.ดร.นิวุฒ ิหวังช ัย) 
มาตรการปรับตัว (ชลิสา กัลยาณมิตร) 

น าเสนอ 10 นาที 
อภิปราย 5 นาที 

  

14.10-14.35 กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินทางเลือกในการปรับตวั  

14.35-14.50 พกัทานอาหารวา่ง 
14.50-15.50 กิจกรรมที่ 3  การประเมินทางเลือกในการปรับตวั (กิจกรรมกลุ่ม) 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ระบบเติมอากาศในน า้ และระบบป้องกนักระแสน า้หลาก 
กลุม่ท่ี 2 กลุม่มาตรการปรับตวั ระบบเตือนภยัลว่งหน้า การตัง้กลุม่ผู้ เลีย้งปลา และมาตรการ
ประกนัภยัสตัว์น า้ 

15.50-16.10 สรุปกิจกรรมการประเมินทางเลือกในการปรับตวั 

16.10-16.50 กิจกรรมที่ 4 ประเมินเสถยีรภาพของทางเลือกในการปรับตวัต่อการแปรปรวนของสภาพ
ภมูิอากาศ (ดร.หลยุส์ เลอเบล) 

16.50-17.00 สรุปการประชมุ ชีแ้จงและนดัหมายแผนการด าเนินงาน 



 

หน่วยวจิัยสังคมและสิ่งแวดล้อม   คณะสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50200     โทร 053 845 898 

5 

สรุปการประเมินชมุชนแบบมีสว่นร่วมเพ่ือช่วยเหลือผู้ เลีย้งปลารับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ท่ี 1 

การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้
เลีย้งปลา ครัง้ท่ี 2 กลุม่ผู้ เลีย้งปลาในกระชงั บ้านหวัข่วง ต.
สองแคว และ บ้านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ 
จังหวัดเ ชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน ล าดับ
ความส าคญัของปัญหา แนวทางการปรับตวัเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภมูิอากาศ
ท่ีผู้ เลี ย้งปลาต้องการ การประชุมครัง้นี เ้ปิดโอกาสให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสนอแนวทาง
ปรับตัวให้กับผู้ เลีย้งปลาและเปิดโอกาสให้ผู้ เลีย้งปลา
ซกัถามข้อสงสยัจากผู้ เช่ียวชาญได้โดยตรง เพื่อให้ผู้ เลีย้ง
ปลามีส่วนร่วมในการประเมินแนวทางการปรับตวัอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ารประชุมครัง้ท่ี 2 มีการเตรียม
ความพร้อมและสร้างคณะท างานส าหรับการประเมินแนว
ทางการปรับตวัเชิงคณุภาพตอ่ไป  

การประเมินได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
กิ จกรรมการน า เสนอทาง เลื อกในการป รับตัว โดย
ผู้ เช่ียวชาญรับเชิญ กิจกรรมกลุ่มการประเมินทางเลือกใน
การปรับตวั และกิจกรรมการประเมินคณุภาพของทางเลือก
ในการปรับตวัต่อการแปรปรวนของสภาพภมูิอากาศ ซึง่มีผู้
เลีย้งปลาเข้าร่วมประชุมจ านวน 20 ราย จากพืน้ท่ีบ้านหวั
ข่วง ต.สองแคว และบ้านวงัขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ.ดอย
หลอ่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ก่อนเร่ิมต้นกิจกรรม คุณพิมพกานต์ เลอเบล ซึ่ง
เป็นตวัแทนโครงการอควาแดปได้รายงานสิ่งท่ีค้นพบจาก
การประชุมครัง้ท่ี 1 ทัง้ประเด็นเร่ืองปัญหาท่ีผู้ เลีย้งปลา
ประสบในพืน้ท่ี ระดบัความส าคญัของแตล่ะปัญหา จากนัน้
จึงชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการประชุมครัง้ท่ี 2 และขัน้ตอน
การด าเนินกิจกรรม 

  สรุปกิจกรรมการน าเสนอทางเลือกในการ
ปรับตวัโดยผู้เช่ียวชาญรับเชิญ 

ผู้ เช่ียวชาญได้เสนอทางเลือกในการปรับตัวเพื่อ
รับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ดงันี ้

เร่ืองที่ 1 น  าเสนอเรื่ องระบบเติมอากาศในน า้ 
ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งท่ีระดับ
ออกซิเจนในน า้ลดต ่าลง ส่งผลกระทบท าให้ปลาน็อคตาย
เป็นจ านวนมาก และระบบป้องกนักระแสน า้หลาก โดยการ
สร้างหรือต่อเติมตวักระชังให้แข็งแรงรับมือกับกระแสน า้
เช่ียวกราก แต่ละแนวทางล้วนแต่มีต้นทุนและประโยชน์ท่ี
แตกต่างกนัไป ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาดวู่าเคร่ืองมือ
ใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  โดย รศ.ดร.นิวุฒิ หวงัชัย จาก
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน า้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เร่ืองที่  2  เ สนอมาตรการปรับตัวโดยการ
จดัตัง้เครือข่ายผู้ เลีย้งปลา ระบบเตือนภยัน า้ล่วงหน้า และ
ระบบการประกันภัยสัตว์น า้ โดยเน้นประโยชน์ของแนว
ทางการปรับตัวแต่ละแบบ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับแนว
ทางการปรับตวัเชิงคณุภาพ ท่ีเน้นด้านเทคโนโลยี เพื่อลด
ความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้ว
พบว่าแนวทางการปรับตวัด้านการจดัการนัน้เน้นให้ได้ผล
ระยะยาว จึงไม่อาจเห็นผลได้ภายในระยะเวลาสัน้ๆ แต่
หากระบบดงักลา่วถกูวางได้ส าเร็จ จะเกิดผลระยะยาวตอ่ผู้
เลี ย้งปลา อันน ามาซึ่งความยั่งยืนของกิจกรรมการ
เพาะเลี ย้งสัตว์น า้ไ ด้ในอนาคต โดย นางสาวชลิสา 
กัลยาณมิตร นักวิจัยจากหน่วยวิจัย สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
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จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแนวทางในการปรับตัว 

ทางเลือกในการปรับตวั จุดแข็ง จุดอ่อน 

โครงกระชงัเหลก็ ช่ วยใ ห้กระชัง มีความทนทาน 
สามารถต้านกระแสน า้หลากได้ 

ในช่วงน า้น้อยจ าเป็นต้องเลื่อน
กระชงัอปุสรรคท าให้น า้ไหลถ่ายเท
ไม่สะดวก ต้องน ามาล้างท าความ
สะอาดตวัตาขา่ยกระชงั 

เคร่ืองเตมิอากาศ เติมออกซิเจนในน า้ ช่วยป้องกัน
ปลาตาย 

ต้นทนุสงู เปลืองไฟ 

การจดัตัง้กลุม่ผู้ เลีย้งปลา ช่ วย ใ ห้ เ กิดแลก เปลี่ ยน ข้อมูล
ข่าวสารระหว่างผู้ เลีย้งปลาระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง เป็นการเพิ่มอ านาจการ
ตอ่รองในด้านตา่งๆ 

ใช้เวลา เพราะความเห็นท่ีแตกต่าง
กนัต้องค านงึถึงเร่ืองการเก็บภาษี 

  

ระบบเตือนภยับนโทรศพัท์มือถือ รายงานสถานการณ์น า้ท่วม น า้
หลาก น า้แล้งได้ทนัเวลา 

คา่ใช้จ่ายสงู ความยุง่ยากในการใช้
งาน ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

การประกนัภยัสตัว์น า้ ได้ รับค่าชดเชยกรณีเ กิดความ
เสียหายท่ีในด้านตา่งๆ 

ต้ อ งอาศัยก า รสนับสนุน จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดัเก็บ
ข้อมลูดงักลา่วให้เป็นระบบ 

สรุปกิจกรรมกลุ่มการประเมินทางเลือกในการปรับตัว 
จากการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมลูนีท้ าให้คณะวจิยัโครงการอควาแดปสามารถสรุปประเด็นท่ีทางผู้ เลีย้งปลาให้

ความส าคญัในการพิจารณาทางเลือกแตล่ะแนวทางได้ 7 ประเด็น ได้แก่  
- ประโยชน์ท่ีได้รับ  
- ต้นทนุหรืออปุสรรคในการผลติหรือติดตัง้ระบบ  
- เวลาท่ีใช้ในการผลติหรือติดตัง้ระบบ  
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- การเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจ
ผลิตหรือติดตัง้ระบบ  

- 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
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

- สดัสว่นของผู้ได้รับประโยชน์ 
- ระบบดังกล่าวกระตุ้ นให้ผู้ เลีย้งปลาพัฒนา

ศกัยภาพในการปรับตวัได้หรือไม่ 
จากนัน้คณะวิจัยน าประเด็นทัง้ 7  ข้างต้น มาใช้

เป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ
ปรับตวั ได้แบ่งผู้ เลีย้งปลาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยผู้ เลีย้งปลา
สามารถเข้าร่วมกลุม่ได้ตามความสนใจ 

 
ก ลุ่ มที่  1  แน วท า งก า รป รั บตั ว โ ดย ใ ช้

 เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยการออกแบบโครงสร้าง
กระชังต้านกระแสน า้หลาก 

ผู้ เลีย้งปลาส่วนใหญ่ใช้กระชังเลีย้งปลาเป็น
โครงเหล็กผกูติดกบัถงัน า้พลาสติกซึง่ท าหน้าท่ีเป็นทุ่นลอย
น า้ อายใุช้งาน โดยเฉลี่ยประมาณ 7-10 ปี ถ้ามีกระแสน า้
หลากอาจพดัตีตวักระชังให้เสียหายและกระทบต่อปลาท่ี
อยู่ในกระชงัได้ ดงันัน้การสร้างกระชงัปลาให้แข็งแรง หรือ
การออกแบบตัวกระชังให้สามารถต้านทานแรงน า้ได้จะ

ช่วยลดความเสี่ยงกระชงัเสียหาย ท าให้กระชงัมีอายกุารใช้
งานเพิ่มขึน้ และยงัช่วยรักษาปลาท่ีอยู่ในกระชงัไม่ให้ได้รับ
ความเสียหายหรือบอบช า้ได้ด้วย    
 1.1 ทางเลือกเดมิที่เคยใช้ (กระชงัปกต)ิ 
 1.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

จดัการเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
 1.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ   

ไม่ต้านทานแรงน า้ เสี่ยงตอ่กระชงัเสียหาย 
ตาข่ายลู่ตามน า้ เสี่ยงปลาช า้ ผลผลิตเสียหาย

จากน า้หลาก     
 1.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ   

ปกติใช้เวลาในการสร้างกระชัง หรือติดตัง้ 1 
วนั      
 1.1.4 การเ ข้าถึ ง ข้อมูล ท่ีจ า เ ป็นส าห รับการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัระบบ 

กรณีผลิตกระชังเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ 
ลองผิดลองถกู  

ซือ้กระชังส าเร็จรูป สะดวก ไม่จ าเป็นต้องมี
ความรู้เก่ียวกบัการสร้างกระชงั 

1.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน:  
- กระชงัเสียหาย หน้าแล้ง:  
+ สะดวกตอ่การ
เคลื่อนย้าย 

+ กระชงัไมไ่ด้รับความ
เสียหาย 

+ สะดวกตอ่การ
เคลื่อนย้าย 

- กระชงัเสียหาย 

 การใช้กระชงัแบบนีไ้ม่เหมาะสมส าหรับ
สถานการณ์ท่ีฝนตกหนกั เพราะอาจท าให้กระชงัเสียหาย
และสง่ผลกระทบตอ่ปลาในกระชงัได้ แตภ่ายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศแบบอ่ืนๆ กระชงัแบบนีถื้อวา่
เหมาะสมดีอยูแ่ล้ว 
 1.2 ทางเลือกใหม่  
 กระทายหน้าจั่ว 
 1.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ช่วยต้านกระแสน า้ ลดการเสียดสีและ
อตัราการตายของปลากรณีเกิดน า้หลาก 
  สร้างความทนทานให้แก่ตาขา่ยกระชงัและ
โครงสร้างกระชงั 
 1.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  มีต้นทนุการติดตัง้กระทาย หากใช้ไม้
ต้นทนุจะต ่ากวา่ แตอ่ายกุารใช้งานจะน้อยกวา่เหลก็ 
ล าบากเคลื่อนย้ายกระชงัช่วงหน้าแล้ง 

 1.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  เวลาตดิตัง้กระทายเพิม่เตมิประมาณ 1 
วนั 
 1.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจ 
  ได้รับความรู้เก่ียวกบักระทายจาก
ผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์จากมหาวิทยาลยั  
  อาศยัความรู้เฉพาะในการออกแบบ
กระทายให้มีความทนทานและสามารถต้านกระแสน า้ได้ดี
ท่ีสดุ  
 1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน:  
+ ช่วยต้านกระแสน า้หลาก 
หน้าแล้ง: 
- ล าบากเคลื่อนย้าย 
- น า้ถ่ายเทไมส่ะดวก 

+ กระชงัไมไ่ด้รับความ
เสียหาย 

- ล าบากเคลื่อนย้ายช่วง
หน้าแล้ง 
- น า้ถ่ายเทไมส่ะดวก 
  

+ ช่วยต้านกระแสน า้
หลาก ลดความเสียหาย 

 การท ากระทายหน้าจัว่เพื่อต้านทานแรงน า้นัน้
เหมาะสมหากมีการคาดการณ์วา่ฝนจะตกหนกัเพิ่มขึน้ 
แตไ่ม่เหมาะสมส าหรับสถานการณ์ท่ีน า้แล้งเพราะจะท า
ให้ล าบากในการเคลื่อนย้าย อีกทัง้ยงักีดขวางการไหลของ
น า้อีกด้วย 
 1.2 เว้นกระชังเปล่า 
 1.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ช่วยลดแรงปะทะจากกระแสน า้หลาก 
ลดอตัราการตายของปลากรณีเกิดน า้หลากได้พอๆ กบั
การตดิตัง้กระทาย 

 1.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  คา่เสียโอกาสจากการเว้น 2 กระชงั 
ด้านเหนือน า้โดยพิจารณาจากการสญูเสียก าไรท่ีควร
จะได้รับในรอบการเลีย้งนัน้ 
 1.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ 
  กระท าได้ทนัที  
 1.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
  ไม่ต้องอาศยัความรู้เฉพาะทาง 
 1.2.5  ประสทิธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน:  
+ ลดแรงปะทะจาก
กระแสน า้หลาก 

+ ลงปลาในจ านวนมาก + ลดจ านวน ลงปลา + ลดแรงปะทะจาก
กระแสน า้หลาก 
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 การเว้นกระชงัเปลา่นัน้เหมาะสมกบัสภาพ
ภมูิอากาศเกือบทกุประเภท เพราะท าได้ง่าย และมีความ
ยืดหยุน่ กลา่วคือ หากไม่จ าเป็นก็ไม่ต้องเว้นกระชงัเปลา่
ก็ได้ ก็ไม่เกิดต้นทนุ  
 1.2 ใส่โครงกระชัง 
 1.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ช่วยยดึตาขา่ยไมใ่ห้เบียดเสยีดตวัปลา 
ลดอตัราการตายได้ดีกวา่การติดตัง้กระทายและลด
กระชงั 
 1.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  ต้นทนุเพิม่ขึน้จากการใช้ท่อพีวีซีท า
โครงกระชงัประมาณ 10 เส้น/กระชงั และข้อตอ่ 

 1.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  เวลาในใสโ่ครงกระชงัเพิม่ประมาณ 5 
วนั/10 กระชงั 
 1.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
  อาศยัความช านาญเฉพาะทางในการ
ผลิต 
 1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน:  
+ ชว่ยยดึตาขา่ยไมใ่ห้
เบียดเสียดตวัปลา 

+ กระชงัไมไ่ด้รับความ
เสียหาย 

+ ไม่สง่ผลกระทบ + ช่วยยดึตาขา่ยไมใ่ห้
เบียดเสียดตวัปลา 

 การใสโ่ครงกระชงัเหมาะสมส าหรับทกุสภาพ
อากาศ ไม่วา่จะฝนตกหนกั แล้งจดั หรืออากาศเหมาะสม 
โครงกระชงัช่วยลดความเสีย่งและความเสยีหายลงได้ 
 1.2 กระชังสองชัน้+โครงกระชัง 
 1.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ลดแรงปะทะจากกระแสน า้หลาก ชว่ยยดึ
ตาข่ายไมใ่ห้เบียดเสียดตวัปลา ลดอตัราการตายได้ดีกวา่
วิธีอ่ืน 
  สร้างความทนทานให้แก่ตาขา่ยกระชงั
และโครงสร้างกระชงั 
 1.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  ท่อพีวีซี 10 เส้น/กระชงั ข้อตอ่ และตา
ข่ายพลาสติก 

  ต้องน ามาท าความสะอาดทกุรอบการ
เลีย้งเพ่ือชะล้างคราบดนิสะสม 
  อาจขดัขวางการไหลของน า้ช่วงหน้าแล้ง 
เพิ่มโอกาสเสีย่งปลาตาย 
 1.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  เวลาในการใสก่ระชงัสองชัน้เพิ่ม
ประมาณ 14 วนั/10 กระชงั 
 1.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
  อาศยัความช านาญเฉพาะทางในการ
ผลิต 
 1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน:  
+ ช่วยต้านกระแสน า้หลาก 
ลดความเสียหาย 
หน้าแล้ง:  
- อาจขดัขวางการไหลของ
น า้ 

+ กระชงัไมไ่ด้รับความ
เสียหาย 

- ขดัขวางการไหลของน า้ + ช่วยต้านกระแสน า้หลาก 

 การท ากระชังตาข่ายสองชัน้บวกโครงกระชัง
เหมาะส าหรับสถานการณ์ท่ีฝนตกหนกั แต่ไม่เหมาะสม
หากน า้แล้ง เพราะจะไปกดัขวางทางน า้  
      
  2.เคร่ืองเตมิอากาศ 

 ผู้ เลีย้งปลาบางรายได้ใช้เคร่ืองเตมิ
อากาศในบอ่เลีย้งปลาอยูแ่ล้ว สว่นใหญ่ใช้เคร่ืองเตมิ
อากาศแบบกระจายน า้สมัผสัอากาศ โดยใช้เคร่ืองสบูน า้
ตอ่กบัท่อพีวีซแีละใช้ซเูปอร์ชาร์จแทนเคร่ืองสบูน า้ แตล่ะ
รายประยกุต์รูปแบบของเคร่ืองเตมิอากาศแตกตา่งกนัไป 
ผู้ เลีย้งปลากลา่ววา่จะเปิดเคร่ืองตีน า้เกือบตลอดทัง้ปี 
โดยเฉพาะในช่วงน า้แล้งประมาณช่วงเดือนเมษายนถงึ
พฤษภาคมจะเปิดเกือบตลอด ผู้ เลีย้งปลาท่ีใช้เคร่ืองเตมิ
อากาศกลา่ววา่อตัราการตายของปลาลดลง และอยาก
ลองเคร่ืองเตมิอากาศท่ีใช้ไฟฟ้า เพราะต้นทนุจะลดลง
เกือบคร่ึงหนึง่ แตก็่อาจจะเสี่ยงเวลาไฟดบั ต้องคอย
ระมดัระวงั   

2.1 ทางเลือกเดิมที่ เคยใช้  (เคร่ืองเติม
อากาศแบบกระจายน า้สัมผัสอากาศ(เคร่ืองสูบน า้+
อปุกรณ์ท่อพีวีซี+สายยาง)) 

2.1.1ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลิ ต อ อก ซิ เ จ น ไ ด้  6 8 0 -1 , 4 5 0 

กิโลกรัมออกซิเจน/แรงม้าในเวลา 1 ชัว่โมงช่วยลดอตัรา

การตายของปลา 
 ใช้ได้กบัทัง้ไฟฟ้าและน า้มนั 
2.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
 คา่เคร่ืองสบูน า้+อปุกรณ์ท่อพีวีซี 
 ค่าไฟหรือค่าน า้มนั หากใช้ไฟฟ้าอาจ

เสี่ยงกรณีไฟดบัได้ 
2.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
 ติดตัง้ได้ภายใน 1 วนั  
2.1.4 การเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ

ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
 เ รี ย น รู้ จ า กป ร ะ สบก า ร ณ์  จ า ก

หน่วยงานราชการและเอกชน 
2.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว

ภายใต้สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เพิ่มออกซเิจนในช่วง
ครึม้ฟ้าครึม้ฝน หรือ
อากาศปิด 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนใน
น า้ ลดอตัราการตาย 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนใน
น า้ สง่ผลตอ่การ
เจริญเติบโต 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนใน
น า้ 

+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

  

 เคร่ืองเติมอากาศแบบกระจายน า้สมัผัสอากาศ
นัน้เหมาะสมส าหรับทุกสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงท่ี
อากาศปิด หรือช่วงท่ีน า้แล้ง ช่วยลดการตายของปลาได้
      
 2.2 ทางเลือกใหม่  
 เคร่ืองตีน า้แบบใบพัด 
 2.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ผลิตออกซเิจนได้ 1,590-2,220 กิโลกรัม
ออกซเิจน/แรงม้าในเวลา 1 ชัว่โมง ช่วยลดอตัราการตาย
ของปลา 
  ใช้ได้กบัทัง้ไฟฟ้าและน า้มนั 
 2.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  ต้นทนุคา่เคร่ืองตีน า้แบบใบพดั 1 ชดุ 16 
ใบพดั และมอเตอร์ ราคาประมาณ 20,000 บาท เหมาะ
ส าหรับ 5 กระชงั  
  คา่ไฟหรือคา่น า้มนั หากใช้ไฟฟ้าอาจ
เสี่ยงกรณีไฟดบัได้ 
 2.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
ติดตัง้ได้ภายใน 1 วนั  

 2.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
  ตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จะเป็นผู้
เข้ามาให้ข้อมลูถึงประสทิธิภาพของอปุกรณ์ การติดตัง้ 
  การใช้งาน และการดแูลรักษา 
 2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ 
และให้ปลากินอาหารได้ดี 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ + เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

  

 เคร่ืองตีน า้แบบใบพดันัน้เหมาะสมส าหรับทกุ
สภาพอากาศ โดยเฉพาะชว่งท่ีอากาศปิด หรือช่วงท่ีน า้
แล้ง ช่วยลดการตายของปลาได้ 
 2.2 เคร่ืองเตมิอากาศแบบเวนจูร่ี (เครื่องสูบ
น า้+อปุกรณ์ท่อพีวีซี)    

 2.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ผลิตออกซเิจนได้ 1,240-1,390 กิโลกรัม
ออกซเิจน/แรงม้าในเวลา 1 ชัว่โมงช่วยลดอตัราการตาย
ของปลา 
  ใช้ได้กบัทัง้ไฟฟ้าและน า้มนั 
 2.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  คา่เคร่ืองสบูน า้+อปุกรณ์ท่อพีวีซี 
  คา่ไฟหรือคา่น า้มนั หากใช้ไฟฟ้าอาจ
เสี่ยงกรณีไฟดบัได้    

 2.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
 ติดตัง้ได้ภายใน 1 วนั  
 2.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
 ได้รับความรู้จากหน่วยงานราชการและ
เอกชน ในการออกแบบเคร่ืองเตมิอากาศแบบเวนจร่ีูให้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
 2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้  
สง่ผลตอ่การเจริญเติบโต 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ + เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 
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เคร่ืองเติมอากาศแบบเวนจูร่ีนัน้เหมาะสมส าหรับ
ทุกสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงท่ีอากาศปิด หรือช่วงท่ีน า้
แล้ง ช่วยลดการตายของปลาได้   
 เคร่ืองอัดอากาศลงในน า้  (ซ ู เ ปอ ร์ ช าร์ จ+
มอเตอร์+อปุกรณ์ท่อสายยาง) 

2.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลิตออกซิเจนได้ 950-1,410 กิโลกรัม

ออกซเิจน/แรงม้าในเวลา 1 ชัว่โมงช่วยลดอตัราการตายของ
ปลา 

 ใช้ได้กบัทัง้ไฟฟ้าและน า้มนั 
2.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
 ซูเปอร์ชาร์จ+มอเตอร์+อุปกรณ์ท่อสาย

ยาง 
 คา่ไฟหรือคา่น า้มนั หากใช้ไฟฟ้าอาจเสี่ยง

กรณีไฟดบัได้ 

 ท่อสายยางอาจตนัได้ ต้องน ามาท าความ
สะอาดทกุรอบการเลีย้ง 

2.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
 ติดตัง้ได้ภายใน 1 วนั  
2.2.4 การเข้าถึง ข้อมูล ท่ีจ า เป็นส าหรับการ

ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
 ได้รับความรู้จากหน่วยงานราชการและ

เอกชน ในการออกแบบเคร่ืองเตมิอากาศให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ 

2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ 
สง่ผลตอ่การเจริญเติบโต 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ + เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 
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เคร่ืองอดัอากาศลงในน า้นัน้เหมาะสมส าหรับทุก
สภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงท่ีอากาศปิด หรือช่วงท่ีน า้แล้ง 
ช่วยลดการตายของปลาได้ 

 
กลุ่มที่  2 เร่ืองแนวทางการปรับตัวด้านการ

จัดการ 
การประเมินแนวทางการปรับตัวด้านการจัดการ 

ซึ่งประกอบด้วย การตัง้เครือข่ายผู้ เลีย้งปลา ทัง้เครือข่าย
แบบทางการและไม่เป็นทางการ  ระบบเตือนภยัล่วงหน้า
ด้วยโปรแกรมระบบเตือนภยับนสมาร์ทโฟน และระบบการ
ประกนัภยัสตัว์น า้ ได้พิจารณาเกณฑ์ทัง้ 4 ได้แก่ ประโยชน์
ท่ีได้รับ ต้นทุนหรืออุปสรรคในการผลิตหรือติดตัง้ระบบ 
เวลาท่ีใช้ในการผลิตหรือติดตัง้ระบบ และการเข้าถึงข้อมลู
ท่ีจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจผลิตหรือติดตัง้ระบบ ผู้ เลีย้ง
ปลาท่ีสนใจแนวทางการปรับตัวด้านการจัดการได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการ และร่วมประเมินแต่ละ
แนวทาง ร่วมกับคณะวิจัย โครงการอควาแดปและ
ผู้ เช่ียวชาญรับเชิญ  ซึ่งรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 4 
ประเด็นของแตล่ะแนวทางมีดงัตอ่ไปนี ้
 
 1.การจัดตัง้เครือข่ายผู้เลีย้งปลา  
 เครือข่ายผู้ เลีย้งปลาช่วยสนบัสนนุการสง่ตอ่ข้อมลู
ข่าวสาร การถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้เทคนิควิธีการเลีย้ง
ปลาท่ีประสบความส าเร็จ เครือข่ายผู้ เลีย้งปลาท่ีมีอยู่
ปัจจบุนันัน้เป็นแบบไม่เป็นทางการ เน้นการช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั มีการพบปะสงัสรรค์กนัตามโอกาส ไมไ่ด้เน้น
เร่ืองการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ซึง่ทกุคนเห็นวา่เป็น
ประโยชน์ด ีโดยทางทีมงานวจิยัมีการร่วมกนัวางแผน
ออกแบบกลุม่ผู้ เลีย้งปลาร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ หรือโดยการ

ไปดงูานกลุม่ผู้ เลีย้งปลากลุม่อ่ืนๆ วา่มีการจดัการกนั
อยา่งไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ แตจ่ะให้กลุม่เลีย้งปลา
ดแูลเร่ืองการตลาด ผู้ เลีย้งปลาไมมี่ศกัยภาพพอท่ีจะจดัหา
ตลาดได้เอง จากกลุม่เร่ืองการกระจายข้อมลูข่าวสาร และ
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัการเลีย้งปลา และอาจเป็น
การเพิ่มอ านาจการตอ่รองเข้าถึงความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ  ผู้ เลีย้งปลากงัวลเก่ียวกบัการจดัตัง้กลุม่ผู้ เลีย้งปลา
แบบเป็นทางการ จะต้องขึน้ทะเบยีนกบัภาครัฐและมีการ
จ่ายภาษีตามขนาดของกระชงั สว่นจะยอมจ่ายคา่ภาษี
หรือไม่นัน้ อยากจะให้มีการสร้างฝายให้เสร็จก่อนจงึจะมา
ตกลงกนัอีกครัง้  
 
 1.1 ทางเลือกเดมิที่เคยใช้ (การชว่ยเหลือเกือ้กลู 
พบปะสงัสรรค์ตามโอกาส) 
 1.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  มีความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เลีย้งปลาด้วยกนั
เองโดยตรง มีการพดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้จากกนั 
 1.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในบางครัง้ 
 1.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ไม่มีระบบ 
 1.1.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
  เรียนรู้จากประสบการณ์ และจากผู้ เลีย้ง
ปลารายอ่ืน 
 1.1.5 เสถียรภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

- เผชิญความเสี่ยง 
+ ผู้ เลีย้งปลามี ช่วยเหลือ
กนัด ี

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้
เลีย้งปลาน้อยลง 

- เผชิญความเสี่ยง 
+ ผู้ เลีย้งปลา ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัด ี

- เผชิญความเสี่ยง 
+ ผู้ เลีย้งปลา ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัด ี

การช่วยเหลือเกือ้กูล พบปะสงัสรรค์ตามโอกาส
นัน้เป็นประโยชน์ตอ่เม่ือสภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว หรือแปรปรวนจากเดิมมาก แต่ถ้าหากสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงไปจากปกติมากจะท าให้ผู้ เลีย้งปลา
ต้องเผชิญกบัความเสี่ยงมากยิ่งขึน้ 

 
ทางเลือกใหม่ (กลุ่มเครือข่ายแบบไม่เป็น

ทางการ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสภาพอากาศและการปรับตวัและกลุ่มเครือข่ายแบบ
เป็นทางการ)       
 กลุ่มเครือข่ายแบบเป็นทางการ 
 1.2.1  ประโยชน์ท่ีได้รับ  
  เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์/เพิ่มอ านาจ
ในการต่อรอง ระหว่างผู้ เลีย้งปลาและหน่วยงานภาครัฐ
  ไ ด้ รับการสนับสนุน ด้านวิ ชาการ 
ข่าวสารด้านการฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐและกลุ่มผู้ เลีย้งปลา
  ได้รับความช่วยเหลือ/จากภาครัฐใน
ระดับต้นถ้าได้รับความเสียหายจากโรคระบาดหรือภัย
ธรรมชาติ กรณีกระชงัเงินช่วยเหลือ  ตารางเมตรละ 315 
บาท รายละไมเ่กิน 80 ตารางเมตร (5 กระชงั) 
  ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
 1.2.2  ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  เสียภาษีบ ารุงท้องถ่ิน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
เง่ือนไขการจดัเก็บขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและการ

ตอ่รองของผู้ เลีย้งปลา     
  ความยุ่งยากของการจัดเตรียม
เอกสาร และกระบวนการขอใช้สถานท่ีและการขึน้
ทะเบียน      
 1.2.3  เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ 
  ขัน้ตอนในการขึน้ทะเบียนประมาณ 
15-60 วนั        
  กระบวนการวางแผนจัดตัง้กลุ่ม 
ประชาสัมพันธ์ ก าหนดบทบาท จัดตัง้ชุดท างาน 
คดัเลือกสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม ก าหนดหน้าท่ีของแต่ละ
ต าแหน่ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน   
  1.2.4 การเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับ
การตดัสินใจติดตัง้ระบบ     
  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องลง
พืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์ประโยชน์ และอ านวยความสะดวก
ในการขึน้ทะเบียนให้แก่ผู้ เลีย้งปลา อยา่งสม ่าเสมอ 
  ผู้ เลีย้งปลายงัไม่เข้าใจประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากการขึน้ทะเบียนหรือการมีกลุ่มผู้ เลีย้งปลา
อยา่งเป็นทางการ     
 1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว
ภายใต้สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร 
+ อ านาจตอ่รองขอภาครัฐ
เพิ่มขึน้ในกรณีประสบกบั
ภยัพิบตัิ 

+ ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการจากภาครัฐ
ตามโอกาส 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร + 
อ านาจตอ่รองขอจาก
ภาครัฐเพิ่มขึน้ในกรณี
ประสบกบัภยัพิบตัิ 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร 
+ อ านาจตอ่รองขอจาก
ภาครัฐเพิ่มขึน้ในกรณี
ประสบกบัภยัพิบตัิ 

กลุ่มเครือข่ายแบบเป็นทางการนัน้เป็นประโยชน์
ส าหรับทุกสภาพอากาศเพราะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมลูข่าวสารด้านสภาพอากาศ ท าให้ผู้ เลีย้งปลา
ปรับตวัได้ทนัต่อเหตกุารณ์ อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มอ านาจต่อรอง
ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัิรุนแรง
และยงัได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการตามโอกาสอีกด้วย 
       
 กลุ่มเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ 
 1.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  สนบัสนนุการกระจายข้อมลูข่าวสาร 
ความรู้ เก่ียวกบัสภาพอากาศระหวา่งสมาชิกกลุม่ผู้ เลีย้ง
ปลา 
  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
สมาชิกในกลุม่ช่วยให้ผู้ เลีย้งปลาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
และนวตักรรมท่ีช่วยในการปรับตวัรับมือกบัสภาพ
ภมูิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 
  ผู้ เลีย้งปลาเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดจาก
สภาพภมูิอากาศและหาวิธีจดัการได้อยา่งเหมาะสม ทนั
เหตกุารณ์       

 1.2.2  ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  เวลาเข้าร่วมประชมุ 2-3 ชัว่โมง/เดือน 
  สถานท่ีจดัการประชมุ (ใช้ประโยชน์
จากห้องประชมุท่ีมีอยู)่ 
  คา่จ้างเจ้าหน้าท่ี (เสมียน/ผู้
ประสานงาน/ฯลฯ)  
  คา่เบีย้เลีย้งเจ้าหน้าท่ีภายนอกมาให้
ความรู้ เดือนละครัง้ 
 1.2.3  เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ออกแบบโครงสร้างกลุม่ท่ีเหมาะสม
ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ 
  เจรจาตกลงเร่ืองการจดัตัง้กลุม่ร่วมกบั
ผู้ เลีย้งปลา 
 1.2.4  การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
  สามารถเชิญเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจาก
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหรือเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทเอกชนมาให้
ความรู้ ข้อมลูข่าวสารเป็นระยะๆ   
 1.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร
รับมือกบัสถานการณ์ได้ทนั 

+ ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการจากภาครัฐ
ตามโอกาส 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร
รับมือกบัสถานการณ์ได้
ทนั 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร
รับมือกบัสถานการณ์ได้
ทนั 

กลุม่เครือข่ายแบบไมเ่ป็นทางการนัน้เป็นประโยชน์
ส าหรับทุกสภาพอากาศเพราะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมลูข่าวสารด้านสภาพอากาศ ท าให้ผู้ เลีย้งปลา
ปรับตวัได้ทนัตอ่เหตกุารณ์    
      
 2. ระบบเตือนภัยน า้ล่วงหน้า   

  ส าหรับเร่ืองระบบการเตือนภัยนัน้ทาง
คณะวิจยัได้สอบถามผู้ เลีย้งปลาเก่ียวกบัรูปแบบการเตือน
ภัย ท่ี มีอยู่  ซึ่ งพบว่ามักเป็นรูปแบบท่ีไม่ เ ป็นทางการ 
กล่าวคือ ใช้การแจ้งข่าวต่อๆ กันมา ผ่านทางเพื่อนบ้าน 
ผู้ ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท้องถ่ิน หรือใช้วิธีการประกาศ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน การดขู่าวในโทรทศัน์ เป็นต้น  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ผู้ เลีย้งปลาจะทราบล่วงหน้าประมาณ 24 -48 
ชัว่โมง ซึ่งเพียงพอส าหรับการจดัการเคลื่อนย้ายกระชงัไป
ในท่ีท่ีเหมาะสม ผู้ เลีย้งปลาส่วนใหญ่ไม่ใช้การสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการแจ้งระดับน า้ในแม่น า้ปิงว่าเกินขีด
อนัตรายหรือไม่ อยา่งไรก็ตามผู้ เลีย้งปลาเห็นวา่รูปแบบการ
เตือนภยัท่ีมีอยู่นัน้ค่อนข้างมีประสิทธิผล กล่าวคือสามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดบัหนึ่ง มีผู้ เลีย้งปลาเพียงไม่ก่ี
คนเท่านัน้ท่ีไม่ได้รับข่าวการแจ้ง บ้างอ้างว่าตนได้รับข่าว
แจ้งกระแสน า้หลาก แตค่าดการณ์ผิดพลาด ไม่คิดว่ามนัจะ
มาเร็วกว่าก าหนด จึงท าให้จดัการเคลื่อนย้ายกระชงัหลบ
กระแสน า้ไมท่นั ท าให้เกิดความเสียหาย   

 เรือโทธงชัย ก าเนิดทรัพย์ (ผู้เลีย้งปลา) กล่าว
ว่า “ระบบเตือนภัยไม่ว่าระบบใด ก็สู้ ระบบเตือนภัยด้วย
สายตาตวัเองไม่ได้ เราให้อาหารทกุวนัจะต้องสงัเกต ว่าน า้
ขึน้น า้ลงอย่างไร ต้องหมัน่สงัเกตและจดจ าความผิดปกติ
ของน า้ ความเช่ียว ความเร็ว สีของน า้ ตาของเรานัน้ดีท่ีสดุ 
เลีย้งปลามาสิบกว่าปี ใช้สายตาทัง้นัน้ ”  โดยภาพรวม
รูปแบบการเตือนภัยท่ีมีอยู่ปัจจุบันนัน้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว 
ตราบเท่าท่ีผู้ เลีย้งทราบลว่งหน้าว่าพายจุะเข้า หรือน า้หลาก
จะมา ผู้ เลี ย้งปลาสามารถหาวิ ธีการจัดการปรับตัวท่ี
เหมาะสมได้ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์   
 คุณธง ชั ย  ประยู รญาติ  ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์เครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการ 
ตนมีโอกาสได้รับข้อมลูจากนกัวิชาการ การจดัการน า้ของ
กรมชลประทานเป็นประจ า นอกจากนีย้งัสอบถามถึงความ
เสียหายท่ีตนได้รับจากกรณีการปล่อยน า้เสียของคลองแม่
ข่าอีกด้วย ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ท าให้ช่วยจดัการ
รับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที  ท่ีผ่านมายังไม่ มี
เหตกุารณ์ใดท่ีรุนแรงเกินท่ีตนจะรับมือได้  อย่างไรก็ตามผู้
เลีย้งปลาส่วนใหญ่ยงัมองไม่เห็นว่าระบบการเตือนภยัแบบ
ใหม่ท่ีใช้โปรแกรมบนสมาร์ทโฟนนัน้จะเป็นประโยชน์ได้
มากน้อยขนาดไหน และหน่วยงานภาครัฐจะให้การ
สนบัสนนุมากน้อยแค่ไหน จะคุ้มกบัต้นทนุ (ทัง้ค่าโทรศพัท์
และคา่อินเทอร์เน็ตรายเดือน) ท่ีเสียไปหรือไม่ 
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2.1 ทางเลือกเดิมที่เคยใช้ (เรียนรู้เอง จาก
การสงัเกตสิ่งแวดล้อม การกระจายข่าวด้วยวิธีปากต่อปาก 
เสียงตามสายในหมู่ บ้าน ผู้ ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ 
โทรศพัท์/โทรทศัน์)    

2.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 มีปฏิสัมพัน ธ์ ระหว่ า งผู้ เ ลี ย้ งปลา

ด้วยกนัเองโดยตรง มีการพดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้จากกนั
ในการหาวิธีป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้  

2.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
 คา่โทรศพัท์แจ้งขา่วสาร 
 ความสูญเสียจากการคาดการณ์

สถานการณ์ผิดพลาด     

2.1.3  เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
 ไม่มีระบบ    
 2.1.4  การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
 ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ในการสงัเกต
สิง่แวดล้อม      
 การสื่อสารข้อมลูข่าวสารเป็นไปอยา่ง
ลา่ช้า ท าให้ผู้ เลีย้งปลาบางรายไมไ่ด้รับข่าวสารทนั
เหตกุารณ์ หรืออาจไม่ได้รับข่าวสาวเลย 
 2.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

- เผชิญความเสี่ยง 
+ ผู้ เลีย้งปลา ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัดี 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้
เลีย้งปลาอาจน้อยลง 

- เผชิญความเสี่ยง 
+ ผู้ เลีย้งปลา ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัด ี

- เผชิญความเสี่ยง 
+ ผู้ เลีย้งปลา ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัด ี
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การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสงัเกตสิ่งแวดล้อม 
การกระจายข่าวด้วยวิธีปากต่อปาก เสียงตามสายใน
หมู่บ้าน ผู้ ใหญ่บ้านประชาสมัพนัธ์ นัน้เป็นประโยชน์หาก
สภาพอากาศไม่แปรปรวนไปจากปกติมาก แต่ถ้าหาก
สภาพอากาศผิดปกติมากผู้ เลีย้งปลาอาจเผชิญกับความ
เสี่ยงเพิ่มขึน้จากการไมไ่ด้รับการเตือนภยัท่ีทนัเหตกุารณ์ 

 
ทางเลือกใหม่ (โปรแกรมระบบเตือนภยับน

สมาร์ทโฟน) 
2.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 กระจายข้อมลูข่าวสาร ความรู้เก่ียวกบั

สภาพอากาศ เพื่อหาวิธีจัดการและการปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม ทนัเหตกุารณ์ คาดว่าสามารถลดความเสียหาย
ลงได้  

 กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ เลีย้ง
ปลาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคในการติดตัง้ระบบ  
 ค่าเคร่ืองโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 

(สว่นบคุคล/ประจ ากลุม่) 
 คา่อินเทอร์เน็ตรายเดือน  
2.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
 ติ ดต่ อป ร ะสาน ง านหน่ ว ย ง าน ท่ี

เก่ียวข้องเพื่อร่วมกนัพฒันาระบบ 

 ประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ แนะน าวิธีใช้
งาน 

2.2.4 การเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 

 หน่ ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง เ ช่ น  ก ร ม
ชลประทาน กรมประมง กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ มีข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เพียงแต่ยากแก่การเข้าถึง หรือยาก
ตอ่การเข้าใจ 

2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร 
+ กระชบัความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งผู้ เลีย้งปลาและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

+ ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการจากภาครัฐ
ตามโอกาส 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร 
+ กระชบัความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งผู้ เลีย้งปลาและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร 
+ กระชบัความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งผู้ เลีย้งปลาและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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ระบบเตือนภยับนสมาร์ทโฟนนัน้เหมาะสมส าหรับ
ทุกสถานการณ์ เพราะนอกจากจะช่วยให้เกิดการกระจาย
ของข้อมลูข่าวสาร ซึ่งท าให้ผู้ เลีย้งปลาได้รับการแจ้งเตือน
สถานการณ์น า้ ทัน เหตุกา ร ณ์แ ล้ว  ยัง ช่ วยกระชับ
ความสมัพนัธ์ ระหว่างผู้ เลีย้งปลาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
อีกด้วย      
      
 3. ระบบการประกันภยัสัตว์น า้  
  ประเทศไทยยังไม่มีการประกันภัยการ
เลีย้งสตัว์น า้ แตมี่การประกนัในรูปแบบอ่ืน เช่น การประกนั
ลกูพนัธุ์ปลา 20-30 วนั ซึ่งผู้ เลีย้งปลาจะต้องจ่ายเงินแพง
ขึน้ตวัละ 1 บาท ผู้ เลีย้งปลาสงสยัว่าหากมีการประกันภยั
สัตว์น า้ เบีย้ประกันจะราคาเท่าไร ซึ่งทางผู้ เช่ียวชาญได้
อธิบายให้ทราบว่าการก าหนดเบีย้ประกันให้ถูกต้อง
เหมาะสมนัน้ต้องอาศัยข้อมูลจ านวนมาก อีกทัง้ยังต้อง
ค านึงถึงความคุ้ มครองว่าจะครอบคลุมภัยอะไรบ้าง 
พิจารณาถึงราคาปลา ณ วันท่ีเสียหายด้วยหรือไม่ หาก
ครอบคลมุหลายภยัและครอบคลมุถึงราคาตลาด ณ วนัท่ี
เสียหายด้วยเบีย้ประกันก็จะสูงขึน้ ทางผู้ เช่ียวชาญได้
อธิบายให้ผู้ เลี ย้งปลาได้รับทราบถึงประเภทของการ
ประกนัภยั 3 รูปแบบ ได้แก่    
 ประเภทที่ 1 คือ การประกันภัยแบบทั่วไป ซ ึ่ง
ก าหนดเบีย้ประกันจากการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละ
ฟาร์ม จ่ายค่าชดเชยตามสดัสว่นความเสียหายจริง ฟาร์มท่ี
มีการจัดการดีกว่าก็มีแนวโน้มจ่ายเบีย้ประกันถูกกว่า 
 ประเภทที่ 2 คือ การประกันภัยแบบกลุ่ม ซ ึ่งมี
ลักษณะเดียวกับการประกันภัยแบบทั่วไปเพียงแต่ผู้
รับประกันนัน้คือกลุ่มสมาชิกของผู้ ซือ้ประกัน ดังนัน้จึง
เปรียบได้วา่ผู้ซือ้ประกนัก็คือเจ้าของบริษัทประกนั ท าหน้าท่ี
บริหารจดัการแบ่งปันผลก าไรท่ีได้จากกิจการให้แก่สมาชิก 
ซึ่งการประกันทัง้สองรูปแบบนีส้ามารถออกแบบให้

ครอบคลมุภยัได้เกือบทกุประเภท   
 ประเภทที่  3 คือ การประกันภัยบนพืน้ ฐาน
ดชันี ซึ่งครอบคลุมภยัเพียงบางประเภท เช่น น า้ท่วม น า้
แล้ง อณุหภมูิเปลี่ยนแปลงฉบัพลนั เป็นต้น โดยจ าเป็นต้อง
มีดัชนีชีว้ัดท่ีชัดเจน ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
พิจารณาความสญูเสียท่ีเกิดขึน้จากภยัดงักล่าวเพื่อใช้เป็น
พืน้ฐานก าหนดเบีย้ประกนัและความคุ้มครอง ผู้ เลีย้งปลา
เกือบทุกคนเห็นด้วยกับการประกันภัยสัตว์น า้ บางราย
กลา่ววา่หากมีประกนัภยัสตัว์น า้ขายเมื่อไหร่ ตนจะซือ้ทนัที
โดยไม่ลังเล บางรายต้องการทราบเง่ือนไข ราคาเบีย้
ประกันและความคุ้มครองเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ทางคณะวิจัยได้สอบถามความพึงพอใจในการจ่ายเบีย้
ประกนัของผู้ เลีย้งปลาแต่ละราย โดยให้แต่ละคนเขียนลง
ในกระดาษท่ีเตรียมไว้ให้ โดยก าหนดเง่ือนไขว่าเป็นเบีย้
ประกันส าหรับปลา 1 กระชัง ซึ่งมีเงินลงทุนต่อกระชัง
เท่ากับ 50,000 บาท และหากเกิดความเสียหาย บริษัท
ประกนัจะชดเชยเงินให้ 40,000 บาท หรือร้อยละ 80 ของ
ยอดต้นทุน ส าหรับรูปแบบการประกันแบบทั่วไปซึ่งมี
บริษัทเอกชนเป็นผู้ รับประกัน พบว่าโดยเฉลี่ยผู้ เลีย้งปลา
ต้องการจ่ายเบีย้ประกันคนละ 1,200 บาท ส่วนการ
ประกันภยัแบบกลุ่มนัน้โดยเฉลี่ยผู้ เลีย้งปลาต้องการจ่าย
เบีย้ประกนัคนละเพียง 1,000 บาทเท่านัน้ 

ทางเลือกเดิมที่ เคยใช้ (การช่วยเหลือ
เยียวยาจากภาครัฐและเอกชน) 

3.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ  
  ประกนัลกูปลาสงูสดุ 30 วนั (ขึน้อยู่กบั
บริษัท)กรณีจงัหวดัมีการประกาศเป็นเขตภยัพิบตัิ ผู้ เลีย้ง
ปลาท่ีขึน้ทะเบียนประมงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 
(ภายใต้การดแูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 3.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ 
  ความแตกต่างระหว่างความเสียหาย
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จริงและความช่วยเหลือท่ีได้รับ 
 การพิจารณามลูคา่ความเสยีหายอาจ
ไม่เป็นธรรม ขึน้อยูก่บัการเมือง 
 3.1.3  เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ระบบมีอยูแ่ล้ว 

 3.1.4  การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ 
 ระบบมีอยูแ่ล้ว 
 3.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

+ ประกนัลกูปลาสงูสดุ 30 
วนั (ขึน้อยูก่บับริษัท) 
- เผชิญความเสี่ยง 

+ ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการเป็นระยะๆ 

+ ประกนัลกูปลาสงูสดุ 30 
วนั (ขึน้อยูก่บับริษัท) 
- เผชิญความเสี่ยง 

+ ประกนัลกูปลาสงูสดุ 30 
วนั (ขึน้อยูก่บับริษัท) 
- เผชิญความเสี่ยง 
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การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเอกชนท่ีผู้ เลีย้งปลา
ได้รับนัน้ถือว่ายังค่อนข้างจ ากัด เพราะมีเพียงแค่การ
ประกนัลกูปลาจากผู้จ าหน่ายลกูพนัธุ์ปลา ซึง่รับประกนัให้
สงูสดุได้แค่ 30 วนั ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด นอกจากนัน้ผู้
เลีย้งปลาต้องเผชิญความเสี่ยงทัง้หลายด้วยตนเอง 
 
 ทางเลือกใหม่ 
 การประกันภยัสัตว์น า้แบบทั่วไป 
 3.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ได้รับเงินชดเชยสนิไหมกรณีเกิดความ
เสียหายท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ อาจช่วยลด
ภาระการดแูลให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  มีเงินเพียงพอไว้ใช้ในการลงทนุเลีย้งปลา
ครัง้ตอ่ไป ไม่กระทบตอ่การลงทนุและการใช้จ่ายอื่นๆ 
  สามารถพิจารณาครอบคลมุทกุภยั
 3.1.2  ต้นทนุ/อปุสรรคในการติดตัง้ระบบ  
  ต้นทนุการสร้างระบบจดัการข้อมลู
เก่ียวกบัการเลีย้งปลา ความเสี่ยงและความเสียหาย 
ต้นทนุการวิจยัศกึษาความเป็นไปได้ของธุรกิจและรูปแบบท่ี
เหมาะสมของการประกนัภยั 
  ความเสี่ยงจากการรายงานความเสยีหาย
ท่ีเกินจริงและข้อจ ากดัอ่ืนๆ ท าให้เบีย้ประกนัแพง 
ผู้ เลีย้งปลาจ านวนมากไมไ่ด้ขึน้ทะเบยีนประกอบการอยา่ง
ถกูต้อง       

 3.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ใช้เวลาในการศกึษาความเป็นไปได้ 
ศกึษาตวัอยา่งท่ีประเทศอ่ืน ความต้องการของผู้ เลีย้งสตัว์
น า้ สมัภาษณ์บริษัทประกนั หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจ
สภาพพืน้ท่ี สภาพธุรกิจ สภาพความเสีย่ง โครงสร้าง
กฎหมาย ฯลฯ 
  ด าเนินโครงการน าร่อง ถอดบทเรียน 
  สร้างระบบการเลีย้งสตัว์น า้ การจดัเก็บ
ข้อมลูท่ีได้มาตรฐาน  
  ออกแบบการประกนัภยัท่ีเหมาะสม
 3.1.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  ผู้ เลีย้งสตัว์น า้และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือ
เอกชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
ประกนั      
  ขาดข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ท่ีตัง้ การจดัการฟาร์มของผู้ เลีย้งสตัว์น า้แตล่ะ
ราย      
  ข้อมลูท่ีมีอยูข่าดความน่าเช่ือถือ 
 3.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

หน้าฝน: 
+ ได้รับเงินชดเชยคือภยั
น า้ท่วมน า้หลาก 
หน้าแล้ง: 
+ ได้รับเงินชดเชยคือภยั
แล้ง 

- หากไม่เกิดความเสยีหาย
จะไมไ่ด้รับจากบริษัท
รับประกนั 

+ ได้รับเงินชดเชยคือภยั
แล้ง 

+ ได้รับเงินชดเชยคือภยั
น า้ท่วมน า้หลาก 
  

 ระบบการประกนัสตัว์น า้แบบทัว่ไปนัน้เหมาะสม
กบัทกุสภาพอากาศ เพราะผู้ เลีย้งปลาสามารถถ่ายโอน
ความเสี่ยงไปให้กบัผู้ รับประกนัได้ หากเกิดความสญูเสยีผู้
เลีย้งปลาจะได้รับเงินชดเชย อยา่งไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์ท่ีสภาพอากาศแปรปรวนอยา่งรุนแรงจนท าให้
เกิดการสญูเสยีเป็นจ านวนมากและคิดเป็นมลูคา่สงูเกิน
กวา่เบีย้ประกนัท่ีทางบริษัทประกนัเก็บได้ อาจท าให้บริษัท
ประกนัขาดทนุและออกจากธุรกิจไปในท่ีสดุ จงึมีความ
เป็นไปได้ท่ีโครงการการรับประกนัจะถกูยตุิลง 
 
 การประกันภยัสัตว์น า้แบบกลุ่ม  
 3.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ได้รับเงินชดเชยสนิไหมกรณีเกิดความ
เสียหายท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ อาจช่วยลด
ภาระการดแูลให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  ช่วยให้ผู้ เลีย้งปลาได้ฝึกทกัษะด้านการ
บริหารจดัการ สมาชิกเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัทประกนั 
ผลก าไรท่ีเกิดขึน้จากการประกนัจะถกูจดัสรรให้แก่สมาชิก 
  สามารถปรับโครงสร้างการด าเนินงานให้
เอือ้ตอ่งานด้านอ่ืน เช่น การให้เครดติกู้ยืมเงินแก่สมาชิก 
  ช่วยลดคา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้จริงเน่ืองจากสมาชิกอยูใ่กล้กนั 

  การประกนัครอบคลมุทกุภยั 
 3.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคในการติดตัง้ระบบ  
  ต้นทนุการวิจยัศกึษาความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจและรูปแบบท่ีเหมาะสมของการประกนัภยั 
ต้นทนุการด าเนินโครงการน าร่อง 
  ความซบัซ้อนของความเสี่ยง การก าหนด
เบีย้ประกนัและสนิไหมทดแทนท าได้ยาก 
  ผู้ เลีย้งปลาจ านวนมากไมไ่ด้ขึน้ทะเบยีน
ประกอบการอยา่งถกูต้อง 
  การเก็บเบีย้ประกนัไมเ่ท่ากนัอาจท าให้
เกิดความบาดหมางระหวา่งกลุม่ผู้ เลีย้งปลาได้ 
 3.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ใช้เวลาในการศกึษาความเป็นไปได้ 
ศกึษาตวัอยา่งท่ีประเทศอ่ืน ความต้องการของผู้ เลีย้งสตัว์
น า้ สมัภาษณ์บริษัทประกนั หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจ
สภาพพืน้ท่ี สภาพธุรกิจ สภาพความเสีย่ง โครงสร้าง
กฎหมาย ฯลฯ     
  ใช้เวลาด าเนินโครงการน าร่อง ใช้เวลา
ออกแบบการประกนัภยัท่ีเหมาะสม  
 3.1.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  ผู้ เลีย้งสตัว์น า้และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือ



 

หน่วยวจิัยสังคมและสิ่งแวดล้อม   คณะสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50200     โทร 053 845 898 

25 

เอกชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
ประกนั      
 สมาชิกแตล่ะรายสภาพความเสี่ยง การจดัการดแูล
เอาใจใสฟ่าร์มของสมาชิกแตล่ะรายเป็นอยา่งดี  

 3.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

หน้าฝน: 
+ ได้รับเงินชดเชยคือภยั
น า้ท่วมน า้หลาก 
หน้าแล้ง: 
+ ได้รับเงินชดเชยคือภยั
แล้ง 

- หากไม่เกิดความเสยีหาย
จะไมไ่ด้รับจากบริษัท
รับประกนั 

+ ได้รับเงินชดเชยคือภยั
แล้ง 

+ ได้รับเงินชดเชยคือภยั
น า้ท่วมน า้หลาก 
  

ระบบการประกนัสตัว์น า้แบบกลุม่นัน้เหมาะสมกบั
ทุกสภาพอากาศ เพราะผู้ เลีย้งปลาสามารถกระจายความ
เสี่ยงระหวา่งสมาชิกในกลุม่ของตน หากเกิดความสญูเสียผู้
เลีย้งปลาจะได้รับเงินชดเชยซึ่งมาจากการเก็บเบีย้ประกัน
จากสมาชิกภายในกลุม่ อยา่งไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ท่ี
สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงจนท าให้เกิดการ
สูญเสียเป็นจ านวนมากและคิดเป็นมูลค่าสูงเกินกว่าเบีย้
ประกันท่ีทางกลุ่มจัดเก็บได้ ทางกลุ่มต้องหาเงินมาเพิ่ม 
อาจมาจากการเก็บเงินจากผู้ ซือ้ประกันเพิ่ม จึงมีความ
เป็นไปได้ท่ีโครงการการรับประกนัจะถกูยตุิลง 

 การประกันภยัสัตว์น า้แบบใช้ดัชนีชีว้ัด 
 3.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ได้รับเงินชดเชยสนิไหมกรณีเกิดความ
เสียหายความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  มีเงินเพียงพอไว้ใช้ในการลงทนุเลีย้งปลา
ครัง้ตอ่ไป ได้มาตรฐาน มีระบบในการจ่ายสนิไหมทดแทน
กรณีเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
  ป้องกนัปัญหาการแจ้งความเสียหายเกิน
จริง ช่วยขจดัต้นทนุในการตรวจสอบความเสียหายท่ี
เกิดขึน้จริง จงึท าให้เบีย้ประกนัมีแนวโน้มถกูลง 
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 3.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคในการติดตัง้ระบบ  
  ต้นทนุการวิจยัศกึษาความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจและรูปแบบท่ีเหมาะสมของการประกนัภยั 
  ความซบัซ้อนของความเสี่ยง  ผู้ เลีย้งปลา
จ านวนมากไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนประกอบการอยา่งถกูต้อง 
ครอบคลมุภยับางประเภท เช่น ภยัด้านสภาพอากาศ เป็น
ต้น      
 3.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ใช้เวลาในการศกึษาความเป็นไปได้ ศกึษา
ตวัอยา่งท่ีประเทศอ่ืน ความต้องการของผู้ เลีย้งสตัว์น า้ 

สมัภาษณ์บริษัทประกนั หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
  ใช้เวลาออกแบบการประกนัภยัท่ี
เหมาะสม     
 3.1.4  การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  อาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการระบุ
ตวัชีว้ดัและเกณฑ์เพื่อแสดงถึงความเสียหายท่ีเกิดขึน้
 3.1.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

หน้าฝน: 
+ ได้รับเงินชดเชย 
หน้าแล้ง: 
+ ได้รับเงินชดเชยการไหล
ของน า้ต า่กวา่เกณฑ์
ก าหนด 

- หากไม่เสียหายจะไมไ่ด้
รับความช่วยเหลือจาก
บริษัทรับประกนั 

+ ได้รับเงินชดเชยในอตัรา
การไหลของน า้ต ่ากวา่
เกณฑ์ก าหนด 

+ ได้รับเงินชดเชยในอตัรา
การไหลของน า้เร็วเกิน
เกณฑ์ก าหนด 

 ระบบการประกันสตัว์น า้แบบทั่วไปนัน้เหมาะสม
กับทุกสภาพอากาศ เพราะผู้ เลีย้งปลาสามารถถ่ายโอน
ความเสี่ยงไปให้กบัผู้ รับประกนัได้ หากเกิดความสญูเสียผู้
เลี ย้งปลาจะได้รับเงินชดเชย อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์ท่ีสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงจนท าให้

เกิดการสูญเสียเป็นจ านวนมากและคิดเป็นมูลค่าสูงเกิน
กว่าเบีย้ประกนัท่ีทางบริษัทประกนัเก็บได้ อาจท าให้บริษัท
ประกันขาดทุนและออกจากธุรกิจไปในท่ีสุด จึงมีความ
เป็นไปได้ท่ีโครงการการรับประกนัจะถกูยตุิลง 
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 สรุปกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
ทางเลือกในการปรับตัวต่อความแปรปรวนของ
ภมิูอากาศ 

 ดร.หลุยส์ เลอเบล ผู้อ านวยการหน่วยวิจัย
สังคมและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
หัวหน้าโครงการอควาแดป ได้น  าเสนอภาพอนาคตที่
เป็นไปได้ 4 สถานการณ์แบบ ได้แก่  

“กึ๊ดยาก” เป็นสถานการณ์ท่ีฤดูกาลแตกต่างกัน
มาก ฤดูแล้งแล้งจัด ฤดูฝนฝนตกหนัก ท าให้ผู้ เลีย้งปลา
หนกัใจมากท่ีสดุเพราะไมรู้่วา่จะปรับตวัรับมืออยา่งไรดี  

สถานการณ์ท่ีสองเป็น จึง เ รียกสถานการณ์
ดงักลา่ววา่  

“เหมาะขนาด” เป็นสถานการณ์ท่ีฤดกูาลแตกตา่ง
กนัน้อย กลา่วคือฤดแูล้งไมแ่ล้งมาก มีฝนตกบ้าง ฤดฝูนฝน
ตกพอประมาณ ผู้ เลีย้งปลาจะชอบสถานการณ์แบบนี ้

“แล้งแหมเมาะ” เป็นสถานการณ์ท่ีอากาศแห้ง
แล้งมากกว่าเดิม ฤดูแล้งแล้งจัด ฤดูฝนฝนไม่ค่อยตก จึง
อาจท าให้ผู้ เลีย้งปลาประสบกบัปัญหาน า้แล้งตอ่เน่ือง 

“น า้ นักแต๊ว่า” เ ป็นสถานการณ์ท่ีฝนตกมาก 

กล่าวคือหน้าแล้งมีฝนตกมากกว่าปกติ และหน้าฝนมีฝน
ตกหนกั จงึอาจท าให้เกิดน า้ท่วมได้ 

สถานการณ์ทัง้  4 ถูกน ามาใช้ในการประเมิน
ประสิท ธิภาพของทางเลือกในการปรับตัวต่อความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์การ
ประเมินท่ีส าคัญท่ีผู้ เลีย้งปลาและหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้องควรค านงึถึง จากการน าเสนอและการทดลองให้ผู้
เลีย้งปลาช่วยกันพิจารณาเสถียรภาพของแต่ละเคร่ืองมือ
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ พบว่า ผู้ เลีย้งปลาเข้าใจการมอง
ภาพอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของภมูิอากาศเป็นอย่าง
ดี  
 ภายหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมทางคณะวิจัยได้
มอบหมายงานให้แก่ผู้ เลีย้งปลาในการน าประเด็นและ
ความรู้ตา่งๆ ที่ได้รับจากการประชมุทัง้ 2 ครัง้ ท่ีได้จดัไป ไป
ใช้ประเมินแนวทางการปรับตวัรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ชีแ้จงว่าทางคณะวิจัยจาก
โครงการอควาแดปจะให้การสนับสนุนทุกขัน้ตอนการ
ประเมิน  
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รูปกลุ่มผู้เลีย้งปลาในกระชัง บ้านหวัข่วง ต.สองแคว และ บ้านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ 

 อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

ครัง้ที่ 2: 17 ตุลาคม 2557 
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การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและการท าโครงการน าร่องในภาคการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

ครัง้ที่ 2: 17 ตุลาคม 2557 

กลุ่มผู้เลีย้งปลาในกระชัง บ้านหวัข่วง ต.สองแคว และ บ้านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ 

 อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
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จ.เชียงใหม่   50200      โทร 053 845 898 

การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและการท าโครงการน าร่องในภาคการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

ครัง้ที่ 1: 7 กันยายน 2557   

กลุ่มผู้เลีย้งปลาบ่อดนิ ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จังหวัดพะเยา  

 



 

หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม (USER) 

หนว่ยวจิยัสงัคมและสิง่แวดล้อม คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
ด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการในด้านท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวิต ความเป็นอยูแ่ละ
สถาบนัทางสงัคมกบัสิง่แวดล้อม การศกึษาวิจยัดงักลา่วมีเป้าหมายเพื่อ
วิเคราะห์และสะท้อนภาพความต้องการพร้อมทัง้รับฟังปัญหาของกลุม่
ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมมุง่สร้างสรรค์และประสานความร่วมมือด้านการ 
ศกึษาความเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดล้อมเชิงบรูณาการในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (IDRC) 

ศนูย์วจิยัเพื่อพฒันาระหวา่งประเทศ (International Development Re-
search Center : IDRC) ประเทศแคนาดา คือ โครงการความชว่ยเหลอืจาก
แคนาดา มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลอืด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ประสบในเขตชนบทของประเทศก าลงัพฒันา 

 

โครงการอควาแดป (AQUADAPT) 

โครงการ “การเพาะเลีย้งสตัว์น า้และการปรับตวัสูก่ารเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” (Inland Aquaculture to  

Climate Change in Northern Thailand: AQUADAPT)  

ได้รับความร่วมมือระหวา่งหนว่ยวิจยัสงัคมและสิง่แวดล้อม คณะสงัคม- 

ศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน า้ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในภาคเหนือของประเทศไทย 
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กลุ่มผู้เลีย้งปลาบ่อดิน ต.บ้านต ๊า อ.เมือง จังหวดัพะเยา  
1 นายสมิง อ้อยหวาน 272 หมู่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 086-1898478 
2 นางสาวรัชฎาพร หงหิน 20 หมู่ 8 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 086-1848834,088-1390125 
4 นายมนัส นามบ้าน 250 หมู่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 086-1875484 
5 นายอุดม ยานะ 290 หมู่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 089-8535811 
6 นายบรรจบ ธรรมไชย 358 หมู่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 080-859879 
7 นางอ าไพ มาทะ 29 หมู่ 8 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 083-5708192 
8 นายค าอ้าย เขียวสีมา 38 หมู่ 8 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 085-7249620 
9 นายสมศักดิ์ อ้อยหวาน 165 หมู่ 11 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 089-9504779 
11 นายพงเทพ วงค์ชัย 155 หมู่ 1 ต.แม่อิง อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 087-1911901 
14 นายสุรชาติ เรือแก้ว 71 หมู่ 1 ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 081-9801953 
15 นางจินตา อ้อยหวาน หมู่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 086-1164276 
16 นายศักดิ์ อ้อยหวาน 286 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต า๊ อ.เมืองพะเยา 085-6218519 
17 นายเมืองแก้ว เทียวแก้ม 193 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมืองพะเยา 085-6526713 
18 นายสุทนิ อ้อยหวาน 173 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมืองพะเยา 084-8072348 
19 นายศรีมูล เพียรมาพงศ์ 143 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมืองพะเยา 089-9530468 
20 นางจันทร์ฟอง ยานะ 290 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมืองพะเยา 083-3248409 
21 นางม่ิงขวัญ รัตนโสภา 398 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต า๊ อ.เมืองพะเยา 085-3503849 
22 นายบุญช่วย เพียรนา 165 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมืองพะเยา 094-4046167 
23 นายอดิเรก กติตวิัชรพงศ์ 7 หมู่ที่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ 086-6586367 
24 นายอาคม ขุนกอง 78 หมู่ที่ 15 ต.ดอนศรีชุม  อ.ดอกค าใต้ 092-4479720 
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2 รายช่ือผู้จัดประชุม 
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1. ดร. หลุยส์ เลอเบล   ผู้อ านวยการหน่วยวิจัยสังคมและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้น าโครงการ)  
2. คุณพมิพกานต์ เลอเบล นักศึกษาปริญญาเอก 
3. คุณพรพมิล พมิลรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก 
4. คุณพัชราวลัย ศรียะศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก 
5. คุณเชษฐา ดวงสุวรรณ์ นักศึกษาปริญญาโท 
6. คุณชลิสา กัลยาณมิตร  นักวิจัยและผู้ช่วยประสานงาน 
7. คุณสุธิดา วันโน ผู้ช่วยวิจัย 
8. คุณนันทพร สุทธิ นักศึกษาปริญญาเอก 
9. คุณวรวิทย์ รักษาแก้ว นักศึกษาปริญญาโท 
10. คุณธนพล หอมจันทร์ นักศึกษาปริญญาตรี 
 



 

  

3 วาระการประชุม 
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ก าหนดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลีย้งปลารับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ครัง้ที่ 1 

 

เวลา กจิกรรม 

12.30-13.00 ลงทะเบียนรับรหสัประจ าตวั 

13.00-13.30 -  แนะน าตวัผู้ เข้าร่วมประชมุ 
-  ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
-  รายงานสิ่งท่ีค้นพบจากการวิจยัภาพรวมของการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในเขตภาคเหนือของไทย  
(พมิพกานต์ เลอเบล) 

13.30-14.15 กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความส าคญัของปัญหาของผู้ เลีย้งปลา 

14.15-16.50 กิจกรรมกลุม่เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของแนวทางการแก้ไขปัญหา 
แบง่กลุม่ผู้ เลีย้งปลา 1-3 กลุ่ม ตามปัญหาส าคญัท่ีเกษตรกรเสนอ ระดมความคดิ ในแตล่ะประเด็น 
1. ลกัษณะของปัญหา สาเหตแุละผลกระทบท่ีได้รับ (20 นาที) 
2. ความพยายามท่ีผา่นมา ความส าเร็จ ปัญหาและอปุสรรค ความชว่ยเหลือท่ีได้รับจากภาครัฐและ
เอกชน   (40 นาที) 

    ----------------------------------------- พกัรับประทานของว่าง (15 นาที)  ------------------------------------ 
    3. แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้และความชว่ยเหลือท่ีต้องการ (30 นาที) 
-   รายงานผลการอภิปรายกลุม่ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุรับทราบ กลุม่ละ 10 นาที 

16.50-16.00 สรุปการประชมุ ชีแ้จงและนดัหมายการประชมุครัง้ตอ่ไป 
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สรุปการประเมนิชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อช่วยเหลือผู้เลีย้งปลารับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ครัง้ที่ 1 

การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยเหลือผู้
เลีย้งปลารับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ค รั ง้ ท่ี  1  มีวัตถุประสง ค์ เ พ่ือ เ ข้ าใจสภาพปัญหา 
ความส าคัญของแต่ละปัญหา ผลกระทบ และความ
พยายามท่ีผ่านมาในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ เลีย้งปลาร่วมกันหาแนวทางในการปรับตวั
เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ประเมินครัง้นี ใ้ห้ความส าคัญกับผู้ เ ลี ย้งปลาในทุก
ขัน้ตอนของการประเมิน ตัง้แต่การระบุปัญหาท่ีเกิดขึน้
ในพืน้ท่ี การให้ล าดบัความส าคญัของปัญหา การระดม
ความคิดเพ่ือระบุความพยายามในการแก้ไขปัญหาท่ี
ผ่านมา และเพ่ือเสนอแนวทางการปรับตัวและความ
ชว่ยเหลือท่ีต้องการได้รับจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  

การประเมินครัง้นีไ้ด้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง 
ได้แก่ กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความส าคัญของ
ปัญหาของผู้ เลีย้งปลา และกิจกรรมวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีผู้ เลีย้งปลาจ านวน 20 
ราย จากพืน้ท่ีต าบลบ้านต ๊า ต าบลเวียง อ าเภอเมือง 
ต าบลสันโค้ง และต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ 
และต าบลแมอิ่ง อ าเภอภกูามยาว จงัหวดัพะเยา  

  
 สรุปกิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและความ 
ส าคัญของปัญหาของผู้เลีย้งปลา 

ในขัน้แรกของกิจกรรมได้ให้ผู้ เลีย้งปลาเขียนระบุ
ปัญหาด้านภูมิอากาศท่ีตนประสบจากการเลีย้งปลาลง
ในกระดาษค าตอบท่ีทางคณะผู้จดัการประชมุเตรียมไว้  
โดยผู้ เลีย้งปลาต้องระบปัุญหาท่ีตนคิดว่าส าคญัท่ีสดุใน
กระดาษใบแรก และปัญหาท่ีส าคัญรองลงไปใน
กระดาษใบอ่ืนๆ ตามล าดับ (ไม่เกิน 3 ปัญหา)  ใน

กระดาษค าตอบ  1 ใบ ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับ
ผลกระทบและความสามารถในการจดัการและรับมือกับ
ปัญหาดงักล่าว 7 ค าถาม ดงันี ้(1) ความส าคญัของการ
เลีย้งปลาต่อรายได้รวม (2) ระดบัความถ่ีของผลกระทบ 
(3) ระดับผลกระทบต่อก าไรท่ีได้จากการเลีย้งปลา (4) 
ความรู้ของผู้ เลีย้งปลาเก่ียวกบัปัญหา (5) ศกัยภาพของผู้
เลีย้งปลาในการจดัการกบัปัญหา (6)  ผลส าเร็จของความ
พยายามท่ีผ่านมา และ (7) ความสามารถในการฟื้นตัว
หลงัเกิดปัญหา เม่ือผู้ เลีย้งปลาแตล่ะท่านเขียนปัญหาและ
ตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบแต่ละใบเรียบร้อยแล้ว
จะส่งคืนให้กับเจ้าหน้าท่ี ซึ่งจะน ามาติดบนกระดานหน้า
ห้องประชุม  เพื่อใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาจากคะแนนรวม 

 ทางคณะผู้ จดัการประชุมตกลงกับผู้ เลีย้งปลาว่า 
ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดจะได้รับ 5 คะแนน อันดับท่ีสองจะ
ได้รับ 3 คะแนน และอนัดบัท่ีสามจะได้รับ 1 คะแนน ผลท่ี
ได้จากผู้ เลีย้งปลาสรุปได้ว่าผู้ เลีย้งปลาในพืน้ท่ีนีป้ระสบ
ปัญหาส าคัญทัง้หมด 4 ปัญหา โดยเรียงล าดับตาม
ความส าคัญของปัญหาจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ดังนี ้
ปัญหาฟ้าปิด (56 คะแนน) น า้แห้ง (40 คะแนน) โรคปลา 
(29 คะแนน) และน า้ท่วม ฝนตกหนัก (12 คะแนน) 
อย่างไรก็ตาม จากการสนทนากับผู้ เลีย้งปลาเก่ียวกับ
ปัญหาทัง้ 4 ข้างต้น สรุปว่าโรคปลานัน้ไม่ใช่ปัญหาท่ีเกิด
จากสภาพอากาศโดยตรงแต่เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ดงันัน้จึงตกลงร่วมกนัว่าจะตดั
เร่ืองโรคปลาออกไป และน าปัญหาหลกั 3 ประเด็น ท่ีเหลือ
มาสนทนาในกิจกรรมต่อไปเร่ืองการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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รูปท่ี 1 กราฟสรุปคะแนนรวมความส าคัญของปัญหาท่ีผู้เล้ียงปลาในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาประสบ 

1.ปัญหาฟ้าปิด 

 ผลท่ีได้จากค าถามทัง้ 7 ข้อ สรุปได้วา่ โดยเฉล่ียผู้
เลีย้งปลาจ านวน 14 ราย คิดวา่ฟ้าปิดเป็นปัญหาท่ีส าคญั
มาก (รูปท่ี 2) ผู้ เลีย้งปลาให้ความส าคญักบัปัญหาฟ้าปิด
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้รวมท่ีระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ผู้
เลีย้งปลาประสบกบัปัญหาดงักลา่วเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
ระดบัผลกระทบจากปัญหาฟ้าปิดเม่ือเปรียบเทียบกบั
ก าไรท่ีได้รับจากการเลีย้งปลาจงึอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างสงู 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากประสบการณ์ในการเลีย้งปลาเป็น
ระยะเวลายาวนานถึงกวา่สิบปี ผู้ เลีย้งปลาคดิว่าตนมี
ความรู้เก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวและศกัยภาพในการจดัการ
กบัปัญหาดงักล่าวในระดบัปานกลางถึงมาก ผู้ เลีย้งปลา
คดิว่าวิธีจดัการกบัปัญหาท่ีตนเคยใช้นัน้ได้ผลในระดบั
ปานกลางถึงมาก และเมื่อเกิดปัญหาดงักล่าวขึน้ผู้ เลีย้ง
ปลาสามารถฟืน้ตวัจากปัญหาได้คอ่นข้างดี  
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2.ปัญหาน า้แห้ง 

รูปท่ี 2 กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับปัญหาฟ้าปิด 

ระดับคะแนน 5=มากท่ีสุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยท่ีสุด 

รูปท่ี 3 กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับปัญหาน ้าแห้ง 

ระดับคะแนน 5=มากท่ีสุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยท่ีสุด 
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โดยเฉล่ียผู้ เลีย้งปลาจ านวน 11 ราย คิดว่าน า้
แห้งเป็นปัญหาท่ีส าคญัปานกลาง (รูปท่ี 2) ผู้ เลีย้งปลาให้
ความส าคญักับปัญหาน า้แห้งเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้
รวมท่ีระดับมาก ผู้ เลีย้งปลาประสบกับปัญหาดังกล่าว
ค่อนข้างประจ า ระดบัผลกระทบจากปัญหาน า้แห้งเม่ือ
เทียบกบัก าไรท่ีได้รับจากการเลีย้งปลาจึงอยู่ในระดบัปาน

กลางถึงค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ เลีย้งปลาคิดว่าตนมี
ความรู้และมีศกัยภาพในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าวใน
ระดบัปานกลาง ผู้ เลีย้งปลาคดิวา่วิธีจดัการกบัปัญหาท่ีตน
เคยใช้นัน้ได้ผลบ้าง แต่เม่ือเกิดปัญหาดงักล่าวขึน้ผู้ เลีย้ง
ปลาสามารถฟืน้ตวัจากปัญหาได้คอ่นข้างด ี

3.ปัญหาน า้ท่วม ฝนตกหนัก 

รูปท่ี 4 กราฟอธิบายผลกระทบและความสามารถในการจัดการและรับมือกับปัญหาน ้าท่วม ฝนตกหนัก 

ระดับคะแนน 5=มากท่ีสุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยท่ีสุด 

 มีผู้ เลีย้งปลาเพียงแค ่4 ราย ท่ีระบวุ่าน า้ท่วมเป็น

ปัญหาส าคัญ จากข้อมูลพบว่าในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

พะเยา ปัญหาฝนตกหนกั และน า้ท่วมเป็นปัญหาบ้าง แต่

ไม่มากนกั เม่ือเปรียบเทียบกับท่ีอ าเภอดอกค าใต้ ซึ่งมีผู้

เลีย้งปลาบางรายกล่าวว่าปัญหาน า้ท่วมเป็นปัญหา

ส าคัญมาก และสร้างความเสียหายให้ตนเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉล่ียผู้ เลีย้งปลาประสบกับปัญหาดงักล่าวบ่อยครัง้ 

ซึ่ งระดับผลกระทบในแต่ละครั ง้อยู่ ในระดับสูง เ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัผลก าไรท่ีได้รับจากการเลีย้งปลา อย่างไรก็

ตามผู้ เลีย้งปลาท่ีประสบปัญหาเชื่อว่าตนมีความรู้เก่ียวกบั

ปัญหาน า้ท่วมและฝนตกหนักมาก แต่ศักยภาพในการ

จดัการกบัปัญหาและผลส าเร็จในความพยายามท่ีผ่านมา
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นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างไรก็ตามผู้ เลีย้งปลากล่าว

ว่าเม่ือเกิดปัญหาขึน้ ตนสามารถฟืน้ตวัได้ในระดบัท่ีดีมาก 

นั่นอาจเป็นเพราะผู้ เลีย้งปลาบางรายมีทุนส ารองหรือมี

อาชีพเสริมรองรับความสญูเสียท่ีเกิดขึน้ 

 สรุปกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพของแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
 กิจกรรมนีแ้บ่งกลุ่มผู้ เลีย้งปลาออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามปัญหาส าคญัด้านสภาพอากาศท่ีผู้ เลีย้งปลาประสบ 
ได้แก่ ปัญหาฟ้าปิด น า้แห้ง และน า้ท่วม ฝนตกหนกั โดย
ให้ผู้ เลีย้งปลาเลือกเข้าร่วมกลุ่มตามความสมคัรใจ แตล่ะ
กลุม่จะมีผู้อ านวยความสะดวกประจ ากลุม่ กลุ่มละ 3 ราย 
โดยกลุ่มจะต้องเลือกตวัแทนผู้ เลีย้งปลา 1 ราย ให้เป็นผู้
ส รุปผลท่ีได้จากการอภิปรายตามประเด็นดังนี  ้ (1) 
ลกัษณะปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับ (2) ความพยายาม
ท่ีผ่านมา ผลส าเร็จ และอุปสรรค และ (3) แนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเป็นไปได้ และความชว่ยเหลือท่ีต้องการ 

1.กลุ่มปัญหาฟ้าปิด 
1.1 ลักษณะปัญหาและผลกระทบ 

จากการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับปัญหาฟ้า
ปิดในการเลีย้งปลาในบอ่ดินในพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยา พบว่า
ปัญหาดงักล่าวเกิดขึน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุายน ซึ่งเป็นช่วงครึม้ฟ้า
ครึม้ฝน มีก้อนเมฆบดบงัแสงอาทิตย์ ท าให้แพลงก์ตอนใน
บ่อไม่สามารถสังเคราะห์แสงและผลิตออกซิ เจนได้ 
ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีน า้ในบอ่ยงัมีน้อยอยู่ ท าให้ปริมาณ
ของสารอาหาร ในบ่อ เ ข้ม ข้น  ท า ใ ห้ แพลง ก์ตอน
เจริญเตบิโตได้ดี และแย่งออกซิเจนหายใจ ท าให้ปลาขาด
ออกซิเจน ปลาจะมีอาการเครียด แสดงอาการลอยหัว 
หายใจบนผิวน า้ และกินอาหารได้น้อยลง หรือหยุดกิน ผู้
เลีย้งปลาบางรายกล่าวว่าหากเรายงัให้อาหารปลาต่อไป
นอกจากจะท าให้สิน้เปลืองค่าอาหารแล้วอาจเส่ียงต่อ
ปลาน็อคตายเพราะอาหารไม่ย่อยได้ อีกทัง้ยังท าให้น า้

เน่า เ สียจากเศษอาหารปลา ท่ี เห ลือตกค้างในบ่อ 
นอกจากนีห้ากฟ้าปิดติดตอ่กนัหลายวนัจะท าให้อณุหภูมิ
ของน า้ในบอ่ลดลง ท าให้ปลากินอาหารได้น้อยลง ปลาจึง
ออ่นแอ ท าให้ตดิโรคได้ง่าย และทยอยตายในท่ีสดุ 

 1.2 ความพยายามท่ีผ่านมา ผลส าเร็จและ
อุปสรรค 

ผู้ เลีย้งปลาในบอ่ดนิในพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยา
ได้ใช้ความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจดัการกบั
ปัญหาฟ้าปิด ได้แก่ 

1.เคร่ืองเติมอากาศในบ่อเลีย้งปลา 
เพ่ือชว่ยเพิ่มออกซิเจนในน า้ และเพิ่มการไหลเวียนของน า้
ในบ่อ ผู้ เลีย้งปลากล่าวว่าการเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลีย้ง
ปลามีหลายวิธี แต่ละวิธีมีประสิทธิภาพแตกต่างกันไป 
ดงันี ้

- เคร่ืองสูบน า้ขนาดเล็ก  เหมาะ
กับบ่อเลีย้งปลาขนาดเล็ก ผู้ เลีย้งปลาเกือบทุกบ่อมีไดโว่
เป็นของตวัเอง เพราะราคาไม่แพง แต่ประสิทธิภาพดีไม่
เทา่วิธีเตมิอากาศแบบอ่ืนๆ 

- เคร่ืองตีน า้แบบใบพัด  ใช้ ได้กับ
บอ่เลีย้งปลาทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผู้ เลีย้งปลาอ้าง
วา่เคร่ืองตีน า้แบบใบพดันัน้ดีท่ีสดุ แตร่าคาคอ่นข้างสงู 

- ซูเปอร์ชาร์จ  ใช้ ไ ด้กับ บ่อ เลีย้ง
ปลาทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีราคาคอ่นข้างสงู 

- แอร์เจ็ท  ใช้ ไ ด้กับบ่อ เลีย้งปลา
ทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีราคาคอ่นข้างสงู  

 ผู้ เ ลี ย้งปลากล่าวว่าในการเ ลือกใ ช้
อากาศแต่ละแบบ ต้องดูขนาดบ่อของตนเอง และต้อง
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ตรวจสอบดูเสมอว่าวิธีท่ีได้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน วิธีการ
ติดตัง้เคร่ืองมือดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่ มี ประสิทธิภาพ
แล้วหรือยงั เพ่ือให้ประโยชน์ท่ีได้รับคุ้มค่ากับต้นทนุท่ีเสีย
ไปมากท่ีสุด  อย่างไรก็ตามผู้ เลีย้งปลากล่าวว่าในช่วงท่ี
ไฟฟ้าดบั ท าให้ไม่สามารถเปิดเคร่ืองเติมอากาศเหล่านีไ้ด้ 
อาจเส่ียงท าให้ปลาน็อคตาย ดังนัน้แต่ละฟาร์มจึงมี
เคร่ืองยนต์ส ารองไว้ใช้แทนไฟฟ้าโดยใช้น า้มนัแทน 

2.การเติมน ้าหมักชีวภาพ ปูนขาว 
เกลือ ออกซิเจน หรือสารเคมีอ่ืนๆ เพ ื่อปรับสภาพ
น า้หรือค่าเชือ้โรค และเพิ่มวิตามินให้ปลาแข็งแรง โดยท่ีผู้
เลีย้งปลาเช่ือว่าการเติมน า้หมักชีวภาพนัน้ช่วยให้ปลา
แข็งแรงเพราะมีวิตามิน และยงัช่วยปรับสภาพน า้ เติมปนู
ขาวเพ่ือปรับสภาพน า้ ช่วยท าให้น า้ใสและลดความเป็น
กรด ส่วนการเติมเกลือนัน้ช่วยฆ่าเชือ้โรค ท าให้ปลา
แข็งแรงขึน้ ผู้ เลีย้งปลาบางรายเช่ือว่าการเติมเกลือช่วยท า
ให้น า้ เย็นเพิ่มขึน้  ส่วนสารเคมีท่ีผู้ เ ลี ย้งปลาเรียกว่า
ออกซิเจนนัน้ส่วนใหญ่ใช้ในช่วงท่ีไฟดับ เม่ือเติมสาร
ดงักล่าวลงไปในบ่อน า้จะท าให้ในบ่อมีปริมาณออกซิเจน
เพิ่มขึน้ เป็นต้น 

3. งดการให้อาหารปลา  ผู้ เ ลีย้งปลา
กล่าวว่าในช่วงฟ้าปิด ซึ่งท าให้ในบ่อปลามีออกซิเจนต ่า 
ปลาจะมีอาการซึม ลอยหวั ฮบุอากาศ ไม่กินอาหาร หาก
เรายังให้อาหารปลาอยู่ นอกจากจะท าให้ปลาท้องบวม
ตายแล้ว ยงัเป็นการสิน้เปลืองคา่อาหารปลาอีกด้วย ทางท่ี
ดีจงึควรงดการให้อาหารปลาในชว่งนี ้

4. เปล่ียนถ่ายน า้ตลอดเวลา  เนื่องจาก
พืน้ท่ีจงัหวดัพะเยา อดุมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรน า้ ท าให้มี
น า้ไหลผ่านเข้าบ่อเลีย้งปลาเกือบตลอดเวลา ผู้ เลีย้งปลา
จึงสามารถเปล่ียนถ่ายน า้ในบ่อได้เกือบตลอดเวลา 
กลา่วคือน า้สามารถเข้าทางหวัและออกทางท้ายบอ่ได้ แต่
จะมีเป็นบางช่วงท่ีน า้แล้ง ผู้ เลีย้งปลาเสนอว่าควรใช้

ท่อพีวีซีต่อเป็นท่อระบายน า้ เพราะช่วยให้น า้ระบายได้
ดีกวา่ใช้ทอ่ซีเมนต์    

5.  ใ ส่ใจ ตรวจตรา ดูแลบ่ออย่าง
สม ่ าเสมอ  โดยการ ดูอ าการ  พฤติก ร ร มการ กิน
อาหาร การว่ายน า้ ของปลา ตรวจดวู่าปลาแข็งแรงดีไหม 
มีตวัไหนเป็นโรค หรือใกล้ตายให้รีบตกัออก 

6. ลดปริมาณลูกปลาท่ีปล่อย  จะช่วย
ลดความหนาแน่นของปลาเม่ือโต ท าให้คณุภาพน า้ดีกว่า
การปล่อยปลาท่ีความหนาแน่นสูง และช่วยลดอตัราการ
ตายของปลาได้ด้วย    

        1.3 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ และความ
ช่วยเหลือท่ีต้องการ 

                 1. ต้องการความรู้เก่ียวกับส่ิงประดษิฐ์ 
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เลีย้งปลาและเกิดประโยชน์จริง ผู้ เลีย้งปลาเช่ือวา่เคร่ืองตี
น า้แบบใบพดัเป็นวิธีการเตมิออกซิเจนในบอ่เลีย้งปลาท่ีดี
ท่ีสดุ แตมี่ต้นทนุคอ่นข้างสงู ผู้ เลีย้งปลาบางรายเห็นวา่ท่ี
อ่ืนมีการทดลองประดษิฐ์เคร่ืองเตมิอากาศแบบประยกุต์
น าเอาท่อพีวีซีมาเจาะตามรูใสไ่ปในบอ่เลีย้งปลา ซึง่เป็น
การลดต้นทนุและคิดวา่น่าจะได้ผลพอกบัการใช้เคร่ือง
เตมิอากาศราคาแพง และคิดวา่น่าจะมีสิ่งประดษิฐ์ หรือ
นวตักรรมใหม่ๆ  อีกท่ีตนยงัไมเ่คยเห็น จงึต้องการให้มีการ
ทดลองใช้เคร่ืองเตมิออกซิเจนแตล่ะประเภทเพ่ือ
เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนท่ีได้รับ แตท่ัง้นีก็้
ต้องการงบสนบัสนนุจากหน่วยงานสง่เสริมท่ีเก่ียวข้องใน
การทดลองดงักล่าว 

2. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ ประมงที่ มี
ประสบการณ์เข้ามาช่วยดูแลประจ า   ในการ ให้
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับการเลีย้งปลา ช่วยตรวจ
คณุภาพน า้ หรือตรวจหาสาเหตโุรคปลา เป็นต้น  
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2. กลุ่มปัญหาน า้แห้ง 
2.1 ลักษณะปัญหาและผลกระทบ 

 จากการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับปัญหาน า้
แห้งในการเลีย้งปลาในบอ่ดนิในพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยา พบว่า
ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึน้ในช่วงหน้าแล้ง คือ 
ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เน่ืองจากการขาด
แคลนน า้ในช่วงหน้าแล้งท าให้ผู้ เลีย้งปลาไม่มีน า้ไว้ใช้
ส าหรับเปล่ียนถ่ายในบอ่ปลา ส่งผลกระทบตอ่คณุภาพน า้
และระดบัน า้ในบ่อ ซึ่งส่งผลกระทบให้น า้ในบ่อปลาร้อน
ขึน้  เม่ือน า้ร้อนขึน้ออกซิเจนจะละลายน า้ได้น้อยลง ท าให้
ในบ่อปลาขาดออกซิเจน ปลาจึงเครียดและกินอาหารได้
น้อยลงหรือหยุดกิน ซึ่งจะท าให้ปลาอ่อนแอและติดโรคได้
ง่าย และทยอยตายในท่ีสดุ  

 จากการวิจยัโดยผู้ เช่ียวชาญของโครงการ
อควาแดปพบว่าในช่วงท่ีน า้แห้งจะท าให้เกิดการแบ่งตวั
ของน า้ในช่วงกลางวนัท่ีอากาศร้อนจดั ผิวน า้ด้านบนจะมี
คา่ออกซิเจนสงูกวา่ด้านลา่ง เพราะมีพืชน า้ช่วยสงัเคราะห์
แสง อีกทัง้ยงัมีอณุหภมูิสงูกวา่เพราะโดนแสงแดดโดยตรง 
กระบวนการแบง่ชัน้ของน า้จะท าให้เกิดการพลิกตวัของน า้
ในชว่งกลางคืนหรือในชว่งท่ีอณุหภมูิผิวน า้ลดลง เช่น จาก
การท่ีฝนตก เป็นต้น เม่ืออุณหภูมิท่ีผิวน า้ลดลงท าให้น า้ท่ี

ผิวน า้ชัน้บนหนกักว่าจมลงแทนท่ีน า้ชัน้ล่าง ซึ่งตามปกติ
น า้ชัน้ล่างจะมีออกซิเจนต ่ากว่าเน่ืองจากแสงแดดส่องไม่
ถึง ประกอบกบัมีของเสียสะสมและตะกอนดิน เม่ือถกูน า้
ชัน้บนมาแทนท่ี จึงท าให้ออกซิเจนในน า้ลดต ่าลง ของเสีย
และตะกอนดินฟุ้ งกระจาย ท าให้ปลาขาดออกซิเจน ซึ่ง
อาจท าให้ปลาน็อคตายเฉียบพลนั   

 นอกจากนีปั้ญหาน า้แห้งยงัท าให้น า้ในบ่อ
เขียวจดัเน่ืองจากแพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโตได้ดีในน า้ท่ีมี
ความเข้มข้นของสารอาหารสูง อันส่งผลให้น า้ในบ่อมี
ปริมาณออกซิเจนต ่า โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนท่ีแพลงก์
ตอนไม่สามารถสงัเคราะห์แสงได้แต่ยงัคงดึงออกซิเจนไป
ใช้ในการหายใจ จึงเป็นการแย่งออกซิเจนในบ่อไปใช้ ท า
ให้ปลาขาดออกซิเจน ซึ่งจะท าให้ปลากินอาหารได้น้อยลง
หรือหยดุกินอาหาร ในช่วงท่ีน า้แห้งมากจนถึงกบัขุ่น ปลา
ต้องแหวกว่ายในน า้ท่ีมีตะกอนดิน ผู้ เลีย้งปลาเช่ือว่า
ตะกอนดนิท่ีมาตดิเหงือกปลาท าให้ปลาขาดอากาศหายใจ 
จึงอยู่ในภาวะท่ีอ่อนแอและติดโรคได้ง่าย อย่างไรก็ตาม 
ผู้ เช่ียวชาญอ้างว่า แท้จริงแล้วการท่ีปลาอาศยัในภาวะท่ี
ไมเ่หมาะสม คณุภาพน า้ต ่า ท าให้ปลาเป็นโรค ตะกอนดิน
ท่ีผู้ เลีย้งปลาเห็นตดิตามเหงือกปลานัน้เป็นตะกอนดินท่ีมา
เกาะตามบาดแผลของปลา ท าให้ปลาขาดอากาศหายใจ 
หรือตดิตดิเชือ้โรคตายได้  
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รูปท่ี 5 แผนผังอธิบายปัญหาและผลกระทบจากปัญหาน ้าแห้งจากความเข้าใจของผู้เล้ียงปลา 

 2.2 ความพยายามท่ีผ่านมา ผลสัมฤทธ์ิ และ
อุปสรรค 

 ผู้ เลีย้งปลาในบอ่ดนิในพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยาได้ใช้
ความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจดัการกบัปัญหา
น า้แห้ง ได้แก่ 

  1. การสูบน า้จากแหล่งน า้อ่ืนมาใช้  
เชน่ จากอ่างเก็บน า้ ห้วย หรือแหลง่น า้บาดาลในหมู่บ้าน 
เป็นต้น ซึง่ผู้ เลีย้งปลากล่าวว่าพอชว่ยทเุลาปัญหาและ
ผลกระทบได้บ้าง แตอ่ยา่งไรก็ตามแหลง่น า้สาธารณะ
เหลา่นีมี้ไมเ่พียงพอกบัความต้องการ อีกทัง้คณุภาพน า้ใน
แหลง่น า้ดงักลา่วยงัดีไมพ่อส าหรับน ามาใช้ในการเลีย้ง
ปลา นอกจากนีก้ารน าน า้ดงักลา่วมาใช้ยงัมีต้นทนุท่ี
คอ่นข้างสงู จนท าให้บางครัง้อาจไมคุ่้มคา่สบูน า้ได้ 

  2. เปล่ียนชนิดปลาที่เลีย้ง  ผู้ เลีย้ง
ปลาบางรายหนัมาเลีย้งปลาชนิดอ่ืนท่ีทนตอ่สภาพน า้น้อย
ได้ดีกว่า เชน่ ปลาดกุ เป็นต้น  
  3. ลดจ านวนบ่อ/จ านวนปลา  ในช่วง
ขาดแคลนน า้ผู้ เลีย้งปลาปรับตวัโดยการลดจ านวนบอ่
เลีย้งปลาให้น้อยลง หรืออาจใช้วิธีการลดความหนาแน่น

ของปลาในแตล่ะบอ่ลงซึง่สามารถชว่ยลดการแยง่
ออกซิเจนของปลาในบอ่ได้ แม้วา่วิธีดงักลา่วจะท าให้ผู้
เลีย้งปลาสญูเสียรายได้ไปบ้าง แตก็่ถือว่าดีกวา่เส่ียงปลา
ตาย 

  4. ใส่เกลือหรือจุลินทรีย์  เพ ื่อปรับ
สภาพน า้และฆา่เชือ้โรค ผู้ เลีย้งปลาใสเ่กลือหรือวิตามิน
เพื่อชว่ยปรับสภาพน า้ในบอ่ เกลือและวิตามินชว่ยลด
ความเครียดให้ปลา ชว่ยรักษาแผลตามล าตวัปลา 
นอกจากนีป้ลายงักินอาหารได้ดีขึน้ เจริญเติบโตเร็วและ
แข็งแรงยิ่งขึน้ ชว่ยลดการติดโรคได้ 

  5. ใช้เคร่ืองตีน า้ เพ ื่อเตมิออกซิเจน
และเพิ่มการหมนุเวียนของน า้ในบอ่ ซึง่เคร่ืองตีน า้หรือ
เคร่ืองเตมิออกซิเจนมีหลายแบบ แตล่ะแบบมีต้นทนุ
แตกตา่งกนัไป บางฟาร์มไมไ่ด้ติดตัง้เคร่ืองตีน า้เน่ืองจาก
กงัวลเร่ืองต้นทนุท่ีสงูขึน้ 
 2.3 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และ
ความช่วยเหลือที่ต้องการ 

  1. ต้องการฝาย เพ ื่อช่วยเก็บกักน า้ไว้
ในในหน้าแล้ง นอกจากนีย้งัเป็นประโยชน์ในฤดนู า้หลาก
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เพราะชว่ยชะลอการไหลของน า้ได้อีกด้วย  

  2.ต้องการบ่อเก็บน า้ใต้ดนิ/เพิ่มบ่อ
บาดาล  การขุดบ่อเก็บน า้ใต้ดนินัน้เป็นการขุดดนิ
พืน้ท่ีประมาณ 1 งาน แตใ่ห้มีความลกึพอท่ีน า้ใต้ดินจะซมึ
ขึน้มาได้โดยไมต้่องสบูน า้ ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งใน
ยามหน้าแล้งท่ีมีน า้ไมเ่พียงพอใจการเปล่ียนถ่าย ผู้ เลีย้ง
ปลาต้องการความช่วยเหลือด้านรถขดุดนิ  

  3. ต้องการเคร่ืองสูบน า้  ไว้ประจ าแต่
ละฟาร์มเพ่ือชว่ยเพิ่มออกซิเจนให้แก่น า้ในบอ่ปลาในยาม
ท่ีน า้ขาดแคลนและออกซิเจนในน า้ต ่า 

  4. ต้องการทราบวิธีการบ าบัดน า้ที่มี
ต้นทุนต ่า  เพ ื่อให้สามารถน าน า้กลับมาใช้ซ  า้และ
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ จงึต้องการความรู้หรืองบ
สนบัสนนุจากทางหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่การสร้างโรง
บ าบดัน า้เสียในชมุชน เป็นต้น 

  5. ต้องการได้รับความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญ  ต้องการให้มีผู้ เช ี่ยวชาญมาให้ความรู้
เก่ียวกบัการเลีย้งปลา หรือกรณีท่ีปลาเป็นโรค อยากให้มี
เจ้าหน้าท่ีมาชว่ยดแูล น าปลาไปตรวจหาสาเหตใุห้ หรือ
แนะน าวา่ควรจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการเลีย้ง
ปลาอยา่งไร เป็นต้น 

3. กลุ่มปัญหาน า้ท่วม ฝนตกหนัก 
3.1 ลักษณะปัญหาและผลกระทบ 

จากการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับปัญหาน า้
ท่วม ฝนตกหนักในพืน้ท่ีจังหวัดพะเยา พบว่าปัญหา
ดงักล่าวเกิดขึน้เป็นประจ าท่ีอ าเภอดอกค าใต้ ผู้ เลีย้งปลา
เช่ือว่าปัญหาดงักล่าวทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้เน่ืองจากมี
การสร้างถนน ถมท่ีดิน จึงไปปิดทางน า้ไหล นอกจากฝน

ตกหนักจะท าให้น า้ในบ่อขุ่นแดงเพราะตะกอนดิน ซึ่งผู้
เลีย้งปลาเชือ้ว่าตะกอนดินเหล่านีจ้ะไปเกาะตามเหงือก
ปลา ท าให้ปลาขาดอากาศหายใจ และท าให้คณุภาพน า้
ในบ่อปลาเปล่ียนแปลงฉับพลนั ซึ่งหากผู้ เลีย้งปลาไม่ทนั
เฝ้าระวงัอาจท าให้ปิดประตนู า้ไม่ทนั ส่งผลให้น า้เสียไหล
ทะลกัเข้าสูบ่อ่ปลา และท าให้ปลาตายได้  

รูปท่ี 6 แผนผังอธิบายปัญหาและผลกระทบจากปัญหาน ้าท่วม ฝนตกหนักจากความเข้าใจของผู้เล้ียงปลา 
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 3.2 ความพยายามท่ีผ่านมา ผลส าเร็จและ
อุปสรรค 
 ผู้ เลีย้งปลาในบอ่ดนิในพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยาได้ใช้
ความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจดัการกบัปัญหา
น า้ทว่ม ฝนตกหนกั ได้แก่ 

  1.เตมิปูนขาวหรือสารอินทรีย์  ใน
กรณีน า้ขุน่ ผู้ เลีย้งปลาจะเติมปนูขาวในบอ่เลีย้งปลาเพ่ือ
ปรับสภาพน า้ ลดความเป็นกรด หรือเตมิสารอินทรีย์ เชน่ 
กากน า้ตาลเพ่ือบ าบดัน า้เสีย 
  2.มีบ่อพักน า้  ผู้ เลีย้งปลาบางรายมี
บอ่พกัน า้เป็นของตนเอง จงึสามารถใช้น า้สะอาดท่ีส ารอง
ไว้มาเตมิเข้าบอ่ปลาในยามฉกุเฉินได้ทนั เชน่ ในกรณีท่ีน า้
เสียจากสารเคมีไหลทะลกัเข้าสูบ่อ่ปลา เป็นต้น 
  3.ใช้เคร่ืองตีน า้  เพ ื่อเพ ิ่มออกซิเจน
ให้ปลาในยามท่ีฝนตกหนกั หรือคณุภาพน า้เปล่ียนแปลง
ฉบัพลนั 
   4.เสริมคันบ่อ ท าร่องระบายน า้  ผู้
เลีย้งปลาบางรายยอมลงทนุเสริมคนับอ่ปลาให้สงูขึน้ หรือ
ท าร่องระบายน า้เพ่ือให้น า้ถ่ายเทได้สะดวกขึน้ 

  5.ใช้เคร่ืองสูบน า้  ในกรณีท ี่น  า้ไหล
ทะลกัเข้าสูบ่อ่ปลา การมีเคร่ืองสบูน า้ไว้ใจประจ าฟาร์ม
ของตนนัน้ชว่ยให้สามารถสบูระบายน า้ออกจากบอ่ได้ทนั
  6.หม่ันตรวจตราดูแล  ผู้ เลีย้งปลา

เสนอวา่วิธีการควบคมุปัญหาท่ีดีท่ีสดุคือการหมัน่ตรวจ
ตราดแูลบอ่ ตดิตามสถานการณ์ฝนและพายท่ีุจะเข้าใน
พืน้ท่ี เพ่ือจะได้หาทางป้องกนัปัญหาได้ทนั 
 3.3 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ และ
ความช่วยเหลือท่ีต้องการ 
 ผู้ เลีย้งปลาในบอ่ดนิในพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยาได้ใช้
ความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจดัการกบั
ปัญหาน า้แห้ง ได้แก ่
  1.สร้างฝายชะลอน า้ ทางระบายน า้ 
อ่างเก็บน า้ โรงบ าบัดน า้เสีย  ผู้ เลีย้งปลาต้องการฝาย
ชะลอน า้เพื่อชว่ยชะลอการไหลหลากของน า้ป่า 
นอกจากนีย้งัต้องการให้ทางภาครัฐจดัท าระบบ
ชลประทานให้มีทางระบายน า้เพื่อชว่ยระบายน า้ท่ีทว่มขงั 
สว่นอา่งเก็บน า้และโรงบ าบดัน า้เสียนัน้ชว่ยให้น า้เสีย
ตกตะกอนก่อนน ามาใช้ นอกจากนีโ้รงบ าบดัน า้เสียยงั
สามารถชว่ยบ าบดัน า้เสียท่ีปลอ่ยออกจากบอ่ปลา เพื่อน า
น า้กลบัมาใช้ใหมช่ว่ยให้สามารถใช้ทรัพยากรน า้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ในยามท่ีน า้ขาดแคลนได้อีกด้วย 

2.เจรจาท าความเข้าใจกับเกษตรกรผู้
ปลูกพืชต้นน า้  ผู้ เลีย้งปลาเสนอว่าทางผู้ เลีย้งปลาควร
รวมกลุ่มกันไปเจรจาต่อรองกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นน า้
ให้เลือกท าการเกษตรแบบอินทรีย์ เพ่ือป้องกันปัญหาน า้
ไหลหลากชะล้างสารเคมีจากภาคเกษตรเข้าสู่บ่อเลีย้ง
ปลา 
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หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม    คณะสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

จ.เชียงใหม่   50200      โทร 053 845 898 

การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและการท าโครงการน าร่องในภาคการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

ครัง้ที่ 1: 7 กันยายน 2557   

กลุ่มผู้เลีย้งปลาบ่อดนิ ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จังหวัดพะเยา  

 

รายงานฉบับน้ีเป็นบทสรุปท่ีจัดท าขึ้นโดยหน่วยวิจัยสังคมและส่ิงแวดล้อม  

กรณีท่ีท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อตชิมใดๆ สามารถติดต่อมาได้ท่ี  

คุณชลิสา กัลยาณมิตร (ผู้ประสานงานโครงการอควาแดป)  Email: chalisa@sea-user.org 



 

หน่วยวิจยัสงัคมและส่ิงแวดล้อม    คณะสงัคมศาสตร ์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

จ.เชียงใหม่   50200      โทร 053 845 898 

การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและการท าโครงการน าร่องในภาคการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

ครัง้ที่ 2: 23 ตุลาคม 2557  

กลุ่มผู้เลีย้งปลาในบ่อดนิ  บ้านต า๊ ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จ.พะเยา 



 

หน่วยวิจยัสังคมและส่ิงแวดล้อม (USER) 

หน่วยวิจยัสงัคมและสิง่แวดล้อม คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการในด้านท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิต ความเป็นอยูแ่ละ
สถาบนัทางสงัคมกบัสิง่แวดล้อม การศกึษาวิจยัดงักลา่วมีเป้าหมายเพ่ือ
วิเคราะห์และสะท้อนภาพความต้องการพร้อมทัง้รับฟังปัญหาของกลุม่
ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมมุง่สร้างสรรค์และประสานความร่วมมือด้านการ 
ศกึษาความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเชิงบรูณาการในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

ศูนย์วจิัยเพื่อพฒันาระหว่างประเทศ (IDRC) 

ศนูย์วิจยัเพ่ือพฒันาระหวา่งประเทศ (International Development Re-
search Center : IDRC) ประเทศแคนาดา คือ โครงการความช่วยเหลือจาก
แคนาดา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ประสบในเขตชนบทของประเทศก าลงัพฒันา 

 

โครงการอควาแดป (AQUADAPT) 

โครงการ “การเพาะเลีย้งสตัว์น า้และการปรับตวัสูก่ารเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” (Inland Aquaculture to  

Climate Change in Northern Thailand: AQUADAPT)  

ได้รับความร่วมมือระหวา่งหน่วยวิจยัสงัคมและสิ่งแวดล้อม คณะสงัคม- 

ศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน า้ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ภาคการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในภาคเหนือของประเทศไทย 
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หน่วยวจิัยสังคมและสิ่งแวดล้อม   คณะสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50200     โทร 053 845 898 

1 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  

 กลุ่มผู้เลีย้งปลาบ่อดนิ ต.บ้านต า๊ อ.เมือง จังหวัดพะเยา  

1. นายสมิง อ้อยหวาน 272 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  086-1898478 

2. นางสาวรัชฎาพร หงหนิ 20 หมู่ที่ 8 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  086-1848834,088-1390125 

3. นายมนัส นามบ้าน 250 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  086-1875484 

4. นายค าอ้าย เขียวสีมา 38 หมู่ที่ 8 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง 085-7249620 

5. นางจนิตา อ้อยหวาน หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  086-1164276 

6. นายศักดิ์ อ้อยหวาน 286 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  085-6218519 

7. นายสุทนิ อ้อยหวาน 173 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  084-8072348 

8. นายศรีมูล เพียรมาพงศ์ 143 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  089-9530468 

9. นายอดเิรก กิตตวัิชรพงศ์ 7 หมู่ที่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้  086-6586367 

10. นายอาคม ขุนกอง 78 หมู่ที่ 15 ต.ดอนศรีชุม  อ.ดอกค าใต้  092-4479720 

11. คุณอดเิรก กติตวัิชรพงศ์ 7 หมู่ที่ 3 อ.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้  086-6586367 

12. คุณสุรชาต ิเรือแก้ว 71 หมู่ที่ 1 ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้  081-9801953 

13. คุณธีรพงษ์ สีเสียดค้า 219 หมู่ที่1  ต.สันโค้ง อ.ดอกค าใต้  083-9463576 

14. คุณอุดม ยานะ 290 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  089-8535811 

15. คุณกรรณิกา อนิต๊ะแก้ว 245 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง  089-2625721 

16. คุณวิรัตน์ ใจพันธ์ 161 หมูที่ 8 ต.เวียง อ.เมือง  089-4338495 

17. คุณสมศักดิ์ อ้อยหวาน 165 หมู่ที่ 11  ต.บ้านต า๊ อ.เมือง   089-9504779 

18. คุณชยาพร เตยีเจริญวงศ์ 36 หมู่ที่ 6 ต.ดอกค าใต้ อ.เมือง  084-3729789 

19. คุณไพบูลย์ ทาส่ิง 89 หมู่ที่ 8 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง   089-9517567 

20. คุณบุญตา บุญนาค 137 หมู่ที่ 7 ต.บ้านต า๊ อ.เมือง   087-1779075 



 

2 รายช่ือผู้จัดประชุม 

1. ดร. หลุยส์ เลอเบล   ผู้อ านวยการหน่วยวจิัยสังคมและส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (ผู้น าโครงการ)  
2. คุณพมิพกานต์ เลอเบล นักศึกษาปริญญาเอก 
3. คุณพรพมิล พมิลรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก 
4. คุณพัชราวลัย ศรียะศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก 
5. คุณเชษฐา ดวงสุวรรณ์ นักศึกษาปริญญาโท 
6. คุณชลิสา กัลยาณมิตร  ผู้ประสานงานโครงการ 
7. คุณสุธิดา วันโน ผู้ช่วยวจิัย 
8. คุณนันทพร สุทธิ นักศึกษาปริญญาเอก 
9. คุณวรวิทย์ รักษาแก้ว นักศึกษาปริญญาโท 
10. คุณธนพล หอมจันทร์ นักศึกษาปริญญาตรี 
 

รายงานฉบับน้ีเป็นบทสรุปทีจั่ดท าขึ้นโดยหน่วยวจัิยสังคมและส่ิงแวดล้อม  

กรณีทีท่่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อตชิมใดๆ สามารถตดิต่อมาได้ที ่ 

คุณชลิสา กัลยาณมิตร (ผู้ประสานงานโครงการอควาแดป)  Email: chalisa@sea-user.org 
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3 วาระการประชุม 

ก าหนดการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลีย้งปลารับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ที่ 2 

 เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

12.30-13.00 ลงทะเบียน 
13.00-13.10 -  กลา่วต้อนรับพร้อมชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการประชมุครัง้ท่ี 2 (เชษฐา ดวงสุวรรณ์) 

-  รายงานสิง่ท่ีค้นพบจากการประชมุครัง้ท่ี 1 (พิมพกานต์ เลอเบล) 
13.10-14.10 กิจกรรมที่ 1 การน าเสนอทางเลือกในการปรับตวัโดยผู้ เช ี่ยวชาญรับเช ิญ 

ระบบเติมอากาศในน า้  (รศ.ดร.นิวุฒ ิหวังชัย) 
มาตรการปรับตวั (ชลิสา กัลยาณมิตร) 
การสร้างองค์ความรู้ในการจดัการโรคปลา (ผศ.ดร.ชนกันต์ จติมนัส) 

น าเสนอ 10 นาที
อภิปราย 5 นาที 

  

14.10-14.35 กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินทางเลือกในการปรับตวั  

14.35-14.50 พกัทานอาหารวา่ง 
14.50-15.50 กิจกรรมที่ 3  การประเมินทางเลือกในการปรับตวั (กิจกรรมกลุ่ม) 

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ระบบเติมอากาศในน า้ และระบบป้องกนักระแสน า้หลาก 
กลุม่ท่ี 2 กลุม่มาตรการปรับตวั ระบบเตือนภยัลว่งหน้า การตัง้กลุม่ผู้ เลีย้งปลา และมาตรการ
ประกนัภยัสตัว์น า้ 

15.50-16.10 สรุปกิจกรรมการประเมินทางเลือกในการปรับตวั 

16.10-16.50 กิจกรรมที่ 4 ประเมินเสถยีรภาพของทางเลือกในการปรับตวัต่อการแปรปรวนของสภาพ
ภมูิอากาศ (ดร.หลุยส์ เลอเบล) 

16.50-17.00 สรุปการประชมุ ชีแ้จงและนดัหมายแผนการด าเนินงาน 
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สรุปการประเมินชมุชนแบบมีสว่นร่วมเพ่ือช่วยเหลือผู้ เลีย้งปลารับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ท่ี 2 

การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้
เลีย้งปลารับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ท่ี 
2 มีวตัถปุระสงค์เพื่อรายงานสิง่ท่ีค้นพบจากการประชมุครัง้
ท่ี 1 เก่ียวกับปัญหาท่ีผู้ เลีย้งปลาประสบในพืน้ท่ี ล าดับ
ความส าคัญของปัญหา ความพยายามท่ีผ่านมา แนว
ทางการปรับตวัเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีผู้ เลีย้งปลาต้องการ และ
แนวการปรับตัวท่ีเป็นไปได้ท่ีทางโครงการอควาแดปได้
น าไปปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญในช่วงระหวา่งการประชมุครัง้ท่ี 
1 และครัง้ท่ี 2 การประชุมครัง้นีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านต่างๆ น าเสนอแนวทางการปรับตวัท่ีผู้ เลีย้งปลาได้ มี
โอกาสได้ซกัถามข้อสงสยัจากผู้ เช่ียวชาญได้โดยตรง เพื่อให้
ผู้ เลีย้งปลาได้มีสว่นร่วมในการประเมินแนวทางการปรับตวั
ท่ีมีประสิทธิภาพ     
 การประเมินครัง้นีไ้ด้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง 
ได้แก่ กิจกรรมการน าเสนอทางเลือกในการปรับตัวโดย
ผู้ เช่ียวชาญรับเชิญ กิจกรรมกลุ่มการประเมินทางเลือกใน
การปรับตัว และกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ
ทางเลือกในการปรับตัวต่อการแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งมีผู้ เลีย้งปลาเข้าร่วมประชุมจ านวน 20 ราย 
จากพืน้ท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภูกามยาว 
จงัหวดัพะเยา     
 คุณ พมิพกานต์ เลอเบล เป็นตัวแทนโครงการ
อควาแดปได้รายงานสิ่งท่ีค้นพบจากการประชมุครัง้ท่ี 1 ทัง้
ประเด็นเร่ืองปัญหาท่ีผู้ เลีย้งปลาประสบในพืน้ท่ี จากนัน้จึง
ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการประชุมครัง้ท่ี 2 และขัน้ตอน
กิจกรรมตอ่ไป 

  สรุปกิจกรรมการน าเสนอทางเลือกในการ
ปรับตวัโดยผู้เช่ียวชาญรับเชิญ   
 ซึ่งทาง รศ.ดร.นิวุฒิ หวงัชัย จากคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน า้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ได้น าเสนอเร่ืองการสร้างอ่างเก็บน า้ต้นน า้ เพื่อช่วยเก็บกกั
น า้ไว้ใช้ในหน้าแล้ง เร่ืองบ่อบ าบดัน า้เสียของส่วนรวมและ
เร่ืองระบบเติมอากาศในน า้เพื่อช่วยแก้ปัญหาออกซิเจนต ่า
ในช่วงฟ้าปิด และการสร้างอ่างเก็บน า้ท่ีพืน้ท่ีต้นน า้ เพื่อใช้
ประโยชน์จากแหล่งน า้ตามธรรมชาติ  5 สาย ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการกักเก็บน า้ในช่วงหน้าน า้ ซึ่งมีน า้
ไหลตลอดทัง้ฤด ูไว้ใช้ในหน้าแล้ง ผู้ เลีย้งปลาจะได้มีน า้ไว้
ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายเพื่อป้องกนัปัญหาน า้เขียว ข้อมลูท่ีได้
เพิ่มเติมจากผู้ เลีย้งปลาคือพืน้ท่ีสาธารณะท่ีจะน ามาใช้
สร้างอ่างเก็บน า้นัน้หาได้ไม่ยาก เพียงแต่ว่ายังไม่ มี
งบประมาณการจัดส ร้าง  ในการประชุมค รั ง้ นี ไ้ ด้ มี 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต ๊า เข้ าร่ วมประชุม และ
ชีแ้จงให้ทราบว่าเร่ืองบ่อบ าบัดน า้เสียนัน้ทางเทศบาลมี
นโยบายจะจดัสร้างทัง้แบบบอ่บ าบดัตามธรรมชาติและบ่อ
บ าบดัแบบมาตรฐาน นอกจากนี ้นายกฯ ได้เสนอว่าหากจะ
มีการสร้างอา่งเก็บน า้จริงๆ อาจสร้างเป็นอ่างขนาดเล็กโดย
แบง่น า้ไปสองทาง ทางหนึ่งไปท่ีบ้านต ๊ากลาง ทางท่ีสองคือ
แบง่ไปลงท่ีอา่งห้วยเฮือก    
 ประเด็นท่ีสองท่ี รศ.ดร.นิวุฒิ หวงัชัย น าเสนอคือ
เร่ืองเคร่ืองเตมิอากาศในน า้  ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในช่วงฤดูแล้งท่ีระดับออกซิเจนในน า้ลดต ่าลง ส่งผล
กระทบท าให้ปลาน็อคตายเป็นจ านวนมาก เคร่ืองเติม
อากาศแตล่ะแบบนัน้มีต้นทนุและประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนัไป 
ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาดูว่าแบบใดมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุ     
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 ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส จากคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน า้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ได้น าเสนอเก่ียวกบัการจดัการองค์ความรู้เร่ืองโรคปลา เพื่อ
เผยแพร่ลงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ เลีย้งปลาสามารถ
ป้องกนัหรือจดัการกบัปัญหาเร่ืองโรคปลาได้ทนัเหตกุารณ์
เพื่อลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้ การเผยแพร่ความรู้
ดงักล่าวอาจผ่านทางคอลมัน์หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินหรือคู่มือ
การจดัการโรคปลา เป็นต้น   
 นางสาวชลิสา กัลยาณมิตร นักวิจัยจากหน่วย
วิจัยสังคมและสิ่ งแวดล้อม  ไ ด้น  าเ สนอมาตร การ
ปรับตวัโดยเก่ียวกบัระบบการประกนัภยัสตัว์น า้  

เร่ืองที่  1  รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย และ ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส  ได้น าเสนอ สามารถสรุปจุดแข ็งและ
จดุอ่อนของแตล่ะแนวทางได้ดงันี ้

 ในระหวา่งการน าเสนอจะมีผู้ท าการบนัทึกรายงาน
จุดแข็งและจุดอ่อนของมาตรการปรับตวัแต่ละแนวทางลง
กระดานหน้าห้องเพื่อให้ผู้ เลีย้งปลาได้ใช้เป็นข้อมลูส าหรับ
ตัดสินใจพิจารณาว่าทางเลือกแต่ละแนวทางมีข้อดี
ข้อจ ากัดต่างกันอย่างไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกับแนว
ทางการปรับตวัเชิงประสิทธิภาพ ท่ีเน้นด้านเทคโนโลยีเพื่อ
ลดความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้ว
พบว่าแนวทางการปรับตวัด้านนีต้้องอาศยัการสนับสนุน
จากทางภาครัฐในด้านการวางระบบการจดัการ สารสนเทศ 
และองค์ความรู้มากกว่า ดงันัน้จึงอาจต้องใช้เวลาในการ
ประสานประโยชน์ ความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตอ่ไป 

ทางเลือกในการปรับตวั จุดแข็ง จุดอ่อน 

อา่งเก็บน า้ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน า้ท่ีมีอยู่ทัง้ 
5 สาย โดยวางแผนจะให้น า้ไหลไป 2 
ทาง 

ใช้งบในการก่อสร้างสงู ซึง่อ่างเก็บน า้ตรง
นัน้มีน า้ไหลเข้าน้อย 

บอ่บ าบดัน า้เสียสว่นรวม (บอ่
บ าบดัแบบธรรมชาติ/บอ่
มาตรฐาน) 

ช่วยลดผลกระทบการปลอ่ยน า้เสีย ไม่เพียงพอส าหรับการบ าบดัน า้เสีย 

เคร่ืองเตมิอากาศ ช่วยป้องกันปลาตาย ท าให้ปลาเจริญ 
เติบโตได้ด ี

อาจไมก่่อประโยชน์หรืออาจเป็นโทษแทน 

การจดัการองค์ความรู้เร่ือง
โรคปลา 

ท าให้เข้าใจวิธีป้องกนัและแก้ปัญหา ส่วนใหญ่ผู้ เลี ย้งปลาใช้วิ ธีแก้ปัญหา
มากกวา่ป้องกนั 

การประกนัภยัสตัว์น า้ ได้รับคา่ชดเชยกรณีเกิดความเสียหาย ต้องมีการขึน้ทะเบียน เพื่อจะได้เข้าถึง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
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  สรุปกิจกรรมกลุ่มการประเมินทางเลือกในการ
ปรับตัว      
 จากการสนทนาแลกเปลีย่นข้อมลูนีท้ าให้คณะวิจยั
โครงการอควาแดปสามารถสรุปประเด็นท่ีทางผู้ เลีย้งปลา
ให้ความส าคญัในการพิจารณาทางเลือกแตล่ะแนวทางได้ 
7 ประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ท่ีได้รับ ต้นทนุหรืออปุสรรคใน
การผลติหรือติดตัง้ระบบ เวลาท่ีใช้ในการผลติหรือติดตัง้
ระบบ การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจผลิต
หรือติดตัง้ระบบ ทางคณะวิจยัเห็นวา่มีความเหมาะสมและ
ครอบคลมุ จงึสามารถน าประเดน็ดงักลา่วมาใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมนิทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปรับตวัรับมือ
ตอ่ไป กิจกรรมการประเมนิทางเลือกในการปรับตวัแบง่ผู้
เลีย้งปลาออกเป็น 2 กลุม่ โดยผู้ เลีย้งปลาสามารถเข้าร่วม
กลุม่ได้ตามความสนใจ     
 กลุม่ท่ี 1 พิจารณาเร่ืองแนวทางการปรับตวั โดยใช้
การก่อสร้างท่ีอาศยัความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเป็นตวั
ช่วยในการปรับตวั กลุม่ดงักลา่วพิจารณาเร่ืองการสร้างอ่าง
เก็บน า้ บอ่บ าบดัน า้เสีย และเคร่ืองเตมิอากาศในน า้ 
 กลุม่ท่ี 2 พิจารณาเร่ืองแนวทางการปรับตวัด้าน
การจดัการ กลุม่ดงักลา่วพิจารณาเร่ืองการจดัองค์ความรู้
เก่ียวกบัโรคปลา การจดัการข้อมลูข่าวสารและความรู้ และ
ระบบการประกนัภยัสตัว์น า้    
 กลุ่มที่ 1 เร่ืองแนวทางการปรับตัวเชิง
ประสิทธิภาพ     
 กระตุ้นให้ผู้ เลีย้งปลาพฒันาศกัยภาพในการ
ปรับตวั ผู้ เลีย้งปลาท่ีสนใจแนวทางการปรับตวัเชิงกายภาพ
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการ และร่วมประเมินแตล่ะ
แนวทางร่วมกบัคณะวิจยัโครงการ   อควาแดปและ
ผู้ เช่ียวชาญรับเชิญ  ซึง่รายละเอียดเกณฑ์การประเมนิ 7 
ประเด็นของแตล่ะแนวทางมีดงัตอ่ไปนี ้
 1. อ่างเก็บน า้ ผู้ เลีย้งปลาหลายรายรู้สกึว่า 
ปริมาณน า้ธรรมชาติ เช่น จากน า้ฝน น า้ตก น า้ใต้ดิน มี

ปริมาณและไม่เพียงพอ นอกจากนีค้ณุภาพน า้ก็เป็นปัญหา 
เพราะมีการเพาะปลกูซึง่มีใช้สารเคมีทางต้นน า้ นอกจากนี ้
ผู้ ท่ีอยูท้่ายน า้ต้องใช้น า้ทิง้จากบอ่ปลาต้นน า้ ซึง่ผู้ เลีย้งปลา
กลา่ววา่เป็น “น า้เขียว” หรือน า้ท่ีมีปริมาณแพลงก์ตอน
มาก หากมากเกินไปก็ไม่เหมาะส าหรับน ามาใช้เลีย้งปลา ผู้
เลีย้งปลาท้ายน า้กลา่ววา่น า้พวกนีเ้ป็นน า้ “เก่าของเขา 
แต่ใหม่ของเรา” หรือเป็นน า้ท่ีผู้ เลีย้งปลาต้นน า้ถ่ายทิง้
แล้ว แตผู่้ เลีย้งปลาท้ายน า้น ามาใช้ตอ่ได้ หากคณุภาพน า้
ไม่แย่จนเกินไป ผู้ เลีย้งปลาได้เสนอวิธีแก้ปัญหาทัง้เร่ือง
ปริมาณน า้และคณุภาพน า้วา่ต้องการอ่างเก็บน า้ท่ีต้นน า้ 
เพื่อจะได้เก็บกกัน า้จากห้วยต้นน า้ทัง้หลาย ได้แก่ ห้วยน า้
ขุน่ ห้วยแมเ่หียง ห้วยน า้ตก ห้วยแมต่ ๊า ห้วยแมซ้่ายและ
จากน า้ตกจ าปาทอง ผู้ เลีย้งปลาทกุท่านเห็นวา่พืน้ท่ี
เหมาะสมในการสร้างอา่งเก็บน า้คือพืน้ท่ีข้างวดัแม่ซ้ายซึง่
เป็นท่ีสาธารณะ     
 1.1 ทางเลือกเดมิที่เคยใช้ (อาศยัน า้จากแหลง่
ธรรมชาต:ิ น า้ฝน น า้ตก น า้ใต้ดิน ฯลฯ)  
 1.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ     
  มีน า้ไหลตลอดช่วงหน้าน า้ 
 1.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  น า้ไมพ่อใช้ในช่วงหน้าแล้ง จงึไมมี่ใช้
เปลี่ยนถ่าย ท าให้ปลาออ่นแอ ตดิเชือ้ได้ง่าย และอาจท าให้
ตายในท่ีสดุ     
  คา่ไฟฟ้า/น า้มนั จากการใช้เคร่ืองสบูน า้  
 1.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ไม่มีระบบ    
 1.1.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจผลิต     
  ไม่มีระบบ   
 1.1.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน:  
- น า้ท่วม  
หน้าแล้ง:  
- น า้ไมมี่เพียงพอ 

- น า้อาจไมพ่อใช้เปลี่ยน
ถ่ายระหวา่งรอบการเลีย้ง
ช่วงหน้าแล้ง 

- น า้ไมมี่เพียงพอส าหรับ
เปลี่ยนถ่ายระหวา่งรอบ
การเลีย้ง 

- อาจประสบปัญหาน า้
ท่วม 

 1.2 ทางเลือกใหม่ (อา่งเก็บน า้สาธารณะท่ีต้น
น า้) 1.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ใช้กกัเก็บน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งเพื่อการเปลี่ยน
ถ่ายน า้ในบอ่เลีย้งปลา ลดอตัราเสี่ยงปลาตายลง 
  เพิ่มคณุภาพน า้โดยการพกั/กรองน า้  ลด
อตัราเสี่ยงปลาตายลง    
 1.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  คา่เช่า/ซือ้ท่ีดนิข้างวดัแม่ทราย พืน้ท่ี 15 
ไร่ พืน้ท่ีบางสว่นเป็นของเอกชน บางสว่นเป็นของกรมป่าไม้
  ต้นทนุคา่ก่อสร้างอา่งเก็บน า้ 
 1.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  เวลาในการตดิตอ่ของบสนบัสนนุ 
  เวลาในการเจรจากบักรมป่าไม้และ
ประชาชนในการขอใช้พืน้ท่ี   
  เวลาก่อสร้าง   

  คา่ดแูลรักษาและคา่จ้างพนกังานดแูลอ่าง
เก็บน า้      
 1.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  ผู้ เลีย้งปลาสว่นใหญ่หรือผู้น าไมค่อ่ยมี
โอกาสได้ติดตอ่ด าเนินเร่ืองเก่ียวกบัการของบสร้างอา่งเก็บ
กกัน า้กบัเทศบาลประจ าต าบล หรือหน่วยงานอื่นท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ กรมชลประทาน แตผู่้ เลีย้งปลาเช่ือวา่หาก
ต้องการให้เกิดโครงการนีจ้ริงๆ ต้องตดิตอ่กบัเทศบาลก่อน
เป็นอนัดบัแรก เพ่ือให้เทศบาลช่วยผลกัดนัโครงการ 
  กรมชลประทาน กรมประมง และ
สถาบนัการศกึษาหรือหน่วยงานวิจยัสามารถช่วยวิเคราะห์
ต้นทนุและผลตอบแทนจากการมีบอ่เก็บกกัน า้ 
 1.2.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน:  
+ สามารถเก็บกกัน า้
สว่นเกินไว้ได้ 

- หากอา่งช ารุดเสียหาย
สร้างความเสยีหายให้แก่
ชาวบ้านมากกวา่เดมิ  
หน้าแล้ง:  
+ เก็บสะสมน า้จากช่วง
หน้าฝนมาใช้ได้ 

+ น า้มีเพียงพอพอใช้ทกุ
ฤด ู

- สามารถน าน า้ท่ีเก็บ
สะสมจากช่วงหน้าฝนมา
ใช้ได้ 

+ สามารถเก็บกกัน า้
สว่นเกินไว้ได้ 

- หากอา่งช ารุดสร้างความ
เสียหายให้แก่ชาวบ้านมาก
กวา่เดมิ 

 2. บ่อบ าบัดน า้เสียชุมชน  
  ผู้ เลีย้งปลาไมไ่ด้ให้รายละเอียดเก่ียวกบั
บอ่บ าบดัน า้ของชมุชน รายละเอียดข้างลา่งจงึมาจากการ
วิเคราะห์จากทางคณะวิจยั   
 2.1 ทางเลือกเดมิที่เคยใช้ (ไม่มีการบ าบดั)
 2.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  น า้จากบอ่ปลาหากมีแร่ธาตอุาหารใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมอาจเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ปลกูพืช 
 2.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  น า้เสียอาจสง่ผลกระทบตอ่

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์   
 2.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ไม่มีระบบ    
 2.1.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจผลิต     
  ไม่มีระบบ   
 2.1.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เจือจางน า้เสีย 

หน้าแล้ง: 
- น า้เสียสะสมจากบอ่ 

- น า้เสียสะสม - น า้เสียสะสม + เจือจางน า้เสีย 
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 2.2 ทางเลือกใหม่ (บอ่บ าบดัน า้เสียสว่นรวม)
 2.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ช่วยลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อมจากการ
ปลอ่ยน า้เสียจากฟาร์มปลาสูช่มุชนโดยไมมี่การบ าบดั
  อาจพฒันาระบบให้สามารถน าน า้ท่ีบ าบดั
แล้วกลบัมาใช้ตอ่ได้อีก    
 2.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  คา่เช่า/ซือ้ท่ีดนิ   

  ต้นทนุคา่ก่อสร้างบอ่บ าบดัน า้เสียชมุชน
 2.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ไม่มีระบบ    
 2.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจผลิต     
  ไม่มีระบบ   
 2.2.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ ช่วยระบายน า้เสีย 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยบ าบดัน า้เสียและ
อาจดงึกลบัมาใช้อีก 

+ ช่วยบ าบดัน า้เสียและ
อาจดงึกลบัมาใช้อีก 

+ ช่วยบ าบดัน า้เสียและ
อาจดงึกลบัมาใช้อีก 

+ ช่วยบ าบดัน า้เสียและ
อาจดงึกลบัมาใช้อีก 

 3. เคร่ืองเตมิอากาศ   
  ผู้ เลีย้งปลา สว่นใหญ่ใช้เคร่ืองเตมิอากาศ
แบบกระจายน า้สมัผสัอากาศ โดยใช้เคร่ืองสบูน า้ตอ่กบั
ท่อพีวีซีและสายยาง ผู้ เลีย้งปลาบางรายใช้ซเูปอร์ชาร์จ
แทนเคร่ืองสบูน า้ บ้างก็ใช้ท่อพญานาค แตล่ะคนประยกุต์
รูปแบบของเคร่ืองเตมิอากาศแตกตา่งกนัไป แต ่ผู้ เลีย้งปลา
สว่นใหญ่ใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลงิเพ่ือผลิตกระแสไฟซึง่ท าให้
สิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายมาก โดยเฉพาะช่วงปลาโต โดยเฉล่ียใน
รอบการเลีย้งจะเปิดใช้สกัประมาณ 3 เดือน ผู้ เลีย้งปลา
กลา่ววา่อยากลองเคร่ืองตีน า้แบบอ่ืนๆ ด้วย แตก่ลวัว่าจะ
ไม่คุ้ม ท่ีผา่นมาก็มีนกัวิชาการเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกบั
เคร่ืองตีน า้แบบใหม่ๆ  ทัง้ผู้ เช่ียวชาญจากประมง บริษัทขาย
อาหาร อาจารย์จากมหาวิทยาลยั จากสหกรณ์เอง และ
จากวารสารจากหน่วยงานตา่งๆ    
 3.1 ทางเลือกเดมิที่เคยใช้ (เคร่ืองเตมิอากาศ

แบบกระจายน า้สมัผสัอากาศ(เคร่ืองสบูน า้+อปุกรณ์
ท่อพีวีซี+สายยาง))    
 3.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ผลิตออกซเิจนได้ 680-1,450 กิโลกรัม
ออกซเิจน/แรงม้าในเวลา 1 ชัว่โมงช่วยลดอตัราการตาย
ของปลา     
  ใช้ได้กบัทัง้ไฟฟ้าและน า้มนั 
 3.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  คา่เคร่ืองสบูน า้+อปุกรณ์ท่อพีวีซี 
  คา่ไฟหรือคา่น า้มนั หากใช้ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดบัได้     
 3.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ติดตัง้ได้ภายใน 1 วนั   
 3.1.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตาย 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตาย 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตายของปลา 

+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

  

 3.2 ทางเลือกใหม่    
 เคร่ืองตีน า้แบบใบพัด   
 3.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ผลิตออกซเิจนได้ 1,590-2,220 กิโลกรัม
ออกซเิจน/แรงม้าในเวลา 1 ชัว่โมง ช่วยลดอตัราการตาย
ของปลา     
  ใช้ได้กบัทัง้ไฟฟ้าและน า้มนั 
 3.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  ต้นทนุคา่เคร่ืองตีน า้แบบใบพดั 1 ชดุ 16 
ใบพดั และมอเตอร์ ราคาประมาณ 20,000 บาท เหมาะ
ส าหรับ 5 กระชงั     

  คา่ไฟหรือคา่น า้มนั หากใช้ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดบัได้     
 3.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ติดตัง้ได้ภายใน 1 วนั   
 3.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  สว่นใหญ่ตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จะ
เป็นผู้ เข้ามาให้ข้อมลูถึงประสทิธิภาพของอปุกรณ์ การ
ติดตัง้ การใช้งาน และการดแูลรักษา  
 3.2.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตาย 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตาย 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ 
ลดอตัราการตายของปลา 

+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

  

  เรียนรู้จากประสบการณ์ จากหน่วยงาน
ราชการและเอกชน 

 3.1.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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 เคร่ืองเตมิอากาศแบบเวนจูร่ี (เครื่องสูบน า้+
อปุกรณ์ท่อพีวีซี)     

 3.2.1ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ผลิตออกซเิจนได้ 1,240-1,390 กิโลกรัม
ออกซเิจน/แรงม้าในเวลา 1 ชัว่โมงช่วยลดอตัราการตาย
ของปลา     
  ใช้ได้กบัทัง้ไฟฟ้าและน า้มนั 
 3.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  คา่เคร่ืองสบูน า้+อปุกรณ์ท่อพีวีซี 
  คา่ไฟหรือคา่น า้มนั หากใช้ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดบัได้     

 3.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ติดตัง้ได้ภายใน 1 วนั   
 3.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  ได้รับความรู้จากหน่วยงานราชการและ
เอกชน ในการออกแบบเคร่ืองเตมิอากาศแบบเวนจร่ีูให้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ    
 3.2.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตายของปลา 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตาย 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตายของปลา 

+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

  

 เคร่ืองอัดอากาศลงในน า้ (ซ ูเปอร์ชาร์จ+
มอเตอร์+อปุกรณ์ท่อสายยาง)   

 3.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ผลิตออกซเิจนได้ 950-1,410 กิโลกรัม
ออกซเิจน/แรงม้าในเวลา 1 ชัว่โมงช่วยลดอตัราการตาย
ของปลา     
  ใช้ได้กบัทัง้ไฟฟ้าและน า้มนั 
 3.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  ซเูปอร์ชาร์จ+มอเตอร์+อปุกรณ์ท่อสาย
ยาง      
  คา่ไฟหรือคา่น า้มนั หากใช้ไฟฟ้าอาจเสี่ยง
กรณีไฟดบัได้     

  ท่อสายยางอาจตนัได้ ต้องน ามาท าความ
สะอาดทกุรอบการเลีย้ง    
 3.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ติดตัง้ได้ภายใน 1 วนั   
 3.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  ได้รับความรู้จากหน่วยงานราชการและ
เอกชน ในการออกแบบเคร่ืองเตมิอากาศให้มีประสทิธิภาพ
สงูสดุ      
 3.2.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

 หน้าฝน: 
+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

หน้าแล้ง: 
+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตายของปลา 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจน ลด
อตัราการตาย 

+ ช่วยเพิ่มออกซเิจนในน า้ 
ลดอตัราการตายของปลา 

+ เพิ่มออกซเิจนในช่วงฟ้า
ปิด 

  

กลุ่มที่ 2 เร่ืองแนวทางการปรับตัวด้านการจัดการ
      
 ซึง่ประกอบด้วย การจดัองค์ความรู้เก่ียวกบัโรค
ปลา การจดัการข้อมลูข่าวสารและความรู้ และระบบการ
ประกนัภยัสตัว์น า้ ได้พิจารณาเกณฑ์ทัง้ 7 ประการดงัท่ีได้
กลา่วไปแล้วนัน้ ผู้ เลีย้งปลาสนใจแนวทางการปรับตวัด้าน
การจดัการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการ และร่วม
ประเมินแตล่ะแนวทางร่วมกบัคณะวิจยัโครงการอควาแดป
และผู้ เช่ียวชาญรับเชิญ  ซึง่รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
4 ประเด็นของแตล่ะแนวทางมีดงัตอ่ไปนี ้  
 1. การจัดองค์ความรู้เก่ียวกับโรคปลา  
 เกษตรกรมีการจดัการความรู้เก่ียวกบัเร่ืองโรคปลา 
โดยการตดิตอ่กนัระหวา่งผู้ เลีย้งปลาและหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน หรือนกัวิชาการอยูบ้่าง มีการโทรแจ้งเร่ืองโดยตรง
และสง่ตวัอยา่งตรวจ ซึง่ปัญหาท่ีพบคือเจ้าหน้าท่ีและ
เคร่ืองมือมีไมเ่พียงพอตามความต้องการ ท าให้การให้ความ
ช่วยเหลือเป็นไปอยา่งลา่ช้า กวา่จะทราบผลวา่ปลามี
ปัญหาอะไรใช้เวลาหลายวนั ท าให้แก้ปัญหาไมท่นั สิ่งท่ีทาง
โครงการอควาแดปสามารถสนบัสนนุแก่ผู้ เลีย้งปลาได้คือ
การประสานงานระหวา่งผู้ เลีย้งปลา ประมงท้องถ่ิน 
นกัวิชาการ หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานเอกชน ให้ชว่ยร่าง
แนวทางการป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาโรคปลาเพื่อให้สะดวก
ตอ่การรายงานปัญหาและเพื่อขอค าแนะน าเบือ้งต้นได้   

 1.1 ทางเลือกเดมิที่เคยใช้ (แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ลองผิดลองถกู ใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
สอบถามเพ่ือนผู้ เลีย้งปลาท่ีเคยประสบปัญหาเดียวกนั หรือ
แจ้งตรงไปยงัประมงท้องถ่ินหรือบริษัทขายอาหารหรือยา
รักษาโรค สง่ตวัอยา่งตรวจเบือ้งต้น)  
 1.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง
  มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เลีย้งปลาและ
หนว่ยงานรัฐและเอกชน มีการพดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้
จากกนั      
 1.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  อาจแก้ปัญหาช้าหรือแก้ปัญหาไม่ได้
  มีเจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองมือไมเ่พียงพอความ
ต้องการ      
  เข้าถึงข้อมลูและความรู้ได้ยาก 
 1.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ไม่มีระบบ   
 1.1.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  เรียนรู้จากประสบการณ์ จากผู้ เลีย้งปลา
รายอ่ืน และได้รับความรู้บ้างเป็นครัง้คราวจากหนว่ยงานรัฐ
และเอกชน     
 1.1.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

- เผชิญความเสี่ยง เพิ่มขึน้ 

+ ผู้ เลีย้งปลา ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัดี 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้
เลีย้งปลาอาจน้อยลง 

- เผชิญความเสี่ยง และ
ความสญูเสียเพิ่มขึน้ + ผู้
เลีย้งปลา ชว่ยเหลือ
เกือ้กลูกนัด ี

- เผชิญความเสี่ยง และ
ความสญูเสียเพิ่มขึน้ + ผู้
เลีย้งปลามี ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัด ี

 1.2 ทางเลือกใหม่ (การจดัท าเอกสารเผยแพร่
เก่ียวกบัโรคปลา คูมื่อ คอลมัน์ประจ าวารสารของภาครัฐ 
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ การกระจายเสียงตาม
หมูบ้่าน)     
 1.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  สนบัสนนุการกระจายข้อมลูข่าวสาร 
ความรู้ การจดัการ การแก้ปัญหาโรคปลาระหวา่ง
นกัวิชาการ กรมประมงและสมาชิกกลุม่ผู้ เลีย้งปลา ท าให้
สามารถหาทางแก้ไขจดัการกบัปัญหาได้ทนัเหตกุารณ์ ช่วย
ลดความสญูเสีย     
  เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เลีย้ง
ปลาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 1.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  ต้นทนุท่ีเกิดจากการรวบรวมข้อมลูความรู้ 
และ/หรือ การทดลองคา่จดัท าสื่อสิง่พิมพ์ เอกสาร คูมื่อ 
เผยแพร่ความรู้     

 1.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  สอบถามความต้องการจากผู้ เลีย้งปลา 
ปัญหาท่ีประสบ วางแผน ก าหนดองค์ประกอบในสื่อ
สิง่พิมพ์      
  ขัน้ตอนการตีพิมพ์และเผยแพร่เอกสาร 
 1.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงผู้ เลีย้งปลาท่ีประสบความส าเร็จมีความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบัการระบสุาเหต ุการจดัการโรคปลาได้อยา่ง
ดีอยูแ่ล้ว     
  ผู้ เลีย้งปลายงัไมเ่ข้าใจประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการขึน้ทะเบียนหรือการมีกลุม่ผู้ เลีย้งปลาอยา่งเป็น
ทางการ      
 1.2.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร + 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
นกัวิชาการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ
เพิ่มขึน้ 

+ ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการจากภาครัฐ
ตามโอกาส 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร + 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
นกัวิชาการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ
เพิ่มขึน้ 

+ สนบัสนนุให้เกิดการ
กระจายข้อมลูข่าวสาร + 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
นกัวิชาการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ
เพิ่มขึน้ 

ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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 2. การจัดการข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ 
  เร่ิมแรกทางทีมงานผู้วิจยัได้ให้ผู้ เลีย้งปลา
ช่วยเลา่ให้ฟังว่าทางผู้ เลีย้งปลาได้รับข้อมลู ขา่วสาร และ
ความรู้เก่ียวกบัการเลีย้งปลาจากประมงจงัหวดั จากบริษัท
ขายอาหาร บริษัทขายลกูพนัธุ์ปลา ศนูย์วิจยัและพฒันา
ประมงน า้จืดจงัหวดัพะเยา มหาวิทยาลยัพะเยา 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ปราชญ์ชมุชน และทางสหกรณ์เองก็ได้
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชนมาให้ความรู้บ้าง 
ทัง้ในรูปแบบของการจดัอบรม การบรรยาย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นท่ีเร่ืองการเลีย้ง การจดัการ 
โดยเฉพาะเร่ืองโรคปลา ซึง่ผู้ เลีย้งปลาเช่ือวา่ทกุวนันีค้วามรู้
ท่ีได้รับนัน้ยงัไมเ่พียงพอ ยงัขาดการประสานงานระหว่างผู้
จดัหลกัสตูรอบรม สมัมนา หรือผู้จดัท าสื่อสิง่พิมพ์เผยแพร่
ข้อมลู ความรู้ กบัผู้ เลีย้งปลา เช่น เร่ืองการใช้เคร่ืองเตมิ
อากาศท่ีมีประสทิธิภาพท่ีเหมาะสมกบัสภาพบอ่ปลาท่ี
แตกตา่งกนั รวมถึงการจดัการ ผู้ เลีย้งปลาเสนอให้เร่ิมจาก
การท าเป็นแบบสอบถามเลก็ๆ สอบถามความต้องการเพื่อ
เข้าใจความต้องการเบือ้งต้นของผู้ เลีย้งก่อน จากนัน้จงึคอ่ย
มาอภิปรายกนัวา่จะจดัอบรมเร่ืองไหนบ้าง  

 2.1ทางเลือกเดมิที่เคยใช้ (หลกัสตูรอบรมจาก
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน) 
 2.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นบางโอกาส 
 2.1.2  ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ   
  บางหลกัสตูรไมต่รงตามความต้องการ
  ผู้ เลีย้งปลาบางรายไมไ่ด้เข้าร่วมเพราะไม่
ทราบขา่ว ขาดการประชาสมัพนัธ์/ประสานงานท่ีดี 
 2.1.3  เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ตามปกตหิน่วยงานตา่งๆ มีชดุความรู้/
หลกัสตูรท่ีพร้อมส าหรับการประชาสมัพนัธ์อยูแ่ล้ว จงึอาจ
ไม่ได้ใช้เวลาในการเตรียมการมากนกั  
 2.1.4  การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนมีความรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางอยูแ่ล้ว เพียงแตบ่างกรณีอาจไม่
ตรงตามความต้องการของผู้ เลีย้งปลา หรือข้อมลูอาจไม่
ทนัสมยั      
 2.1.5  ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

- อาจได้รับความรู้ท่ีไม่
เก่ียวกบัสภาพปัญหา 

- ปัญหาอาจไม่มาก
เท่าไหร่ 

- อาจได้รับความรู้ท่ีไม่
เก่ียวกบัสภาพปัญหา 

- อาจได้รับความรู้ท่ีไม่
เก่ียวกบัสภาพปัญหา 
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  ผู้ เลีย้งปลาเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ท่ีมี อาจด้วยการลองผิดลอง
ถกู และจากการเรียนรู้จากผู้ เลีย้งปลาด้วยกนัซึง่เป็นการ
พฒันาศกัยภาพในการปรับตวัได้อีกทาง เพียงแตก่ารลอง
ผิดลองถกูโดยไม่มีผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้หรือค าแนะน าท่ี
ถกูต้องนัน้อาจจะท าให้เกิดความสญูเสียไปบ้าง 
 2.2 ทางเลือกใหม่ (การจดัหลกัสตูรสมัมนา 
อบรม ดงูานอยา่งมีสว่นร่วม)    
 2.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ผู้ เลีย้งปลาสามารถก าหนดหลกัสตูร 
รายละเอียด ความรู้เฉพาะทางท่ีจ าเป็น/ต้องการส าหรับ
การเลีย้งปลาได้เอง     

  มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้
เลีย้งปลาท่ีประสบความส าเร็จในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท าให้เข้าถึง
ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ  ท าให้สามารถ
รับมือกบัปัญหาได้ดียิ่งขึน้    
  ทางโครงการจะสรุปรวมการจดัสมัมนา 
อบรมเก่ียวกบัการเลีย้งปลาบอ่ดินท่ีจะมีขึน้ทัว่ประเทศ
ภายใน 6 เดือน     

  เม่ือสิน้สดุโครงการน าร่องผู้ เลีย้งปลา
สามารถน าวิธีการจดัการอบรมดงักลา่วไปใช้ในโอกาส
ตอ่ไปได้เอง     
 2.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคในการติดตัง้ระบบ  
  คา่เดนิทางทศันศกึษานอกสถานท
  งบด าเนินการโครงการทดลอง 
 2.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  วางแผนหลกัสตูรการสมัมนา จดัอบรม
  ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร ติดตอ่
ประสานงานผู้ เก่ียวข้อง รับสมคัรผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงผู้ เลีย้งปลาท่ีประสบความส าเร็จมีความรู้
ความช านาญในการเลีย้งปลา และเข้าถึงเทคโนโลยี 
นวตักรรมท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสามารถมาให้
ความรู้ ค าแนะน าได้    
 2.2.5 ประสิทธิภาพของระบบดงักลา่วภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

+ สามารถน าความรู้มาใช้
แก้ปัญหาได้ 

ได้รับความรู้เก่ียวกบัวิธีการ
เพิ่ม ท่ีเป็นประโยชน์ 

+ สามารถน าความรู้มาใช้
แก้ปัญหาได้ 

+ สามารถน าความรู้มาใช้
แก้ปัญหาได้ 
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  ผู้ เลีย้งปลาเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาด้วย
ตนเอง จากประสบการณ์ท่ีมี อาจด้วยการลองผิดลองถกู 
และจากการเรียนรู้จากผู้ เลีย้งปลาด้วยกนัซึง่เป็นการพฒันา
ศกัยภาพในการปรับตวัได้อีกทาง เพียงแตก่ารลองผิดลอง
ถกูโดยไมมี่ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้หรือค าแนะน าท่ีถกูต้อง
นัน้อาจจะท าให้เกิดความสญูเสียไปบ้าง  
  3. ระบบการประกันภยัสัตว์น า้ 
  หากพิจารณาเร่ืองความช่วยเหลือท่ีผู้ เลีย้ง
ปลาได้รับกรณีเกิดเหตภุยัพิบตัิท่ีสร้างความเสยีหายแก่ปลา
ท่ีเลีย้ง ผู้ เลีย้งปลากลา่ววา่จะต้องรอให้รัฐประกาศเป็นเขต
ภยัพิบตัิก่อนจงึจะมีสทิธิได้รับความช่วยเหลือตามเกณฑ์ท่ี
กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ก าหนด ซึง่สว่นใหญ่จะเป็น
ความช่วยเหลืออนัเน่ืองมาจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เชน่ 
น า้ท่วม ภยัแล้ง ไฟไหม้ โรคระบาด เป็นต้น สว่นความ
ช่วยเหลือจากภาคเอกชน ผู้ขายอาหารปลานัน้แทบจะไมมี่
เลย นอกจากการประกนัลกูปลาภายใน 7 วนั จากบริษัท
ขายลกูปลา ทัง้นีต้้องพิจารณาเป็นกรณี ลกูปลาฟาร์มอ่ืน
ต้องตายด้วยเช่นกนั โดยภาพรวมเมื่อถามความต้องการซือ้
ประกนัภยัสตัว์น า้ เกษตรกรสว่นใหญ่สนใจ แตต้่องการ
ทราบรายละเอียด เง่ือนไขและราคาเบีย้ประกนัก่อน
ตดัสินใจจริง แตส่ว่นมากคดิวา่เป็นประโยชน์ เพียงแตต้่อง
ออกแบบรูปแบบให้เหมาะสม ผู้ เลีย้งปลาเสนอวา่อยากให้
บริษัทขายประกนัให้แก่ผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ เช่น บริษัทขาย
อาหารปลา หรือลกูพนัธุ์ปลาก่อน แล้วบริษัทเหลา่นีจ้งึคอ่ย
มารับประกนัให้แก่ผู้ เลีย้งปลาโดยตรง   
 ทางคณะวิจยัได้สอบถามความพงึพอใจในการ
จ่ายเบีย้ประกนัของผู้ เลีย้งปลาแตล่ะราย โดยให้แตล่ะคน
เขียนลงในกระดาษท่ีเตรียมไว้ให้ โดยก าหนดเง่ือนไขวา่เป็น

เบีย้ประกนัส าหรับปลา 1 กระชงั ซึง่มีเงินลงทนุตอ่กระชงั
เท่ากบั 50,000 บาท และหากเกิดความเสียหาย บริษัท
ประกนัจะชดเชยเงินให้ 10,000 บาท ส าหรับรูปแบบการ
ประกนัแบบใช้ดชันีชีว้ดั ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ เลีย้งปลาสว่นใหญ่
คิดว่าเป็นไปได้ พบวา่โดยเฉล่ียผู้ เลีย้งปลาต้องการจ่ายเบีย้
ประกนัคนละ 857 บาท โดยมีผู้ เลีย้งปลาเสนอราคาเบีย้
ประกนัสงูสดุท่ี 3,000 บาท และต ่าสดุท่ีเพียง 100 บาท ซึง่
ถือวา่แตกตา่งกนัมาก       
 3.1 ทางเลือกเดมิที่เคยใช้ (การช่วยเหลือ
เยียวยาจากภาครัฐและเอกชน)    
 3.1.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ประกนัลกูปลาสงูสดุ 7 วนั (ขึน้อยูก่บั
บริษัท)        
  กรณีจงัหวดัมีการประกาศเป็นเขตภยัพิบตัิ 
จะได้รับเงินชว่ยเหลือเยียวยา (ภายใต้การดแูลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)    
 3.1.2 ต้นทนุ/อปุสรรคของระบบ  
  ความแตกตา่งระหวา่งความเสียหายจริง
และความชว่ยเหลือท่ีได้รับ     
  การพิจารณามลูคา่ความเสยีหายอาจไม่
เป็นธรรม ขึน้อยูก่บัการเมือง     
 3.1.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ระบบมีอยูแ่ล้ว    
 3.1.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ     
  ระบบมีอยูแ่ล้ว    
 3.1.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

+ ประกนัลกูปลาสงูสดุ 30 
วนั (ขึน้อยูก่บับริษัท) 
+ 

+ ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการเป็นระยะๆ 

+ ประกนัลกูปลาสงูสดุ 30 
วนั (ขึน้อยูก่บับริษัท) 
+ 

+ ประกนัลกูปลาสงูสดุ 30 
วนั (ขึน้อยูก่บับริษัท) 
+ 

  3.2 ทางเลือกใหม ่   
 การประกนัภยัสตัว์น า้แบบทัว่ไป  
 3.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ   
  ได้รับเงินชดเชยสนิไหมกรณีเกิดความ
เสียหายท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ อาจช่วยลด
ภาระการดแูลให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  มีเงินเพียงพอไว้ใช้ในการลงทนุเลีย้งปลาครัง้
ตอ่ไป ไม่กระทบตอ่การลงทนุและการใช้จ่ายอื่นๆ 
   สามารถพิจารณาครอบคลมุทกุภยั 
 3.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคในการติดตัง้ระบบ 
  ต้นทนุการสร้างระบบจดัการข้อมลูเก่ียวกบั
การเลีย้งปลา ความเสีย่งและความเสียหาย 
  ต้นทนุการวิจยัศกึษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
และรูปแบบท่ีเหมาะสมของการประกนัภยั  
  ต้นทนุการด าเนินโครงการน าร่อง 
  ความซบัซ้อนของความเสี่ยง ความไมแ่นน่อน
ของสภาพอากาศ ท าให้การออกแบบการประกนัภยั การ
ก าหนดเบีย้ประกนัและสนิไหมทดแทนท าได้ยาก 
  ความเสี่ยงจากการรายงานความเสยีหายท่ี
เกินจริงและข้อจ ากดัอ่ืนๆ ท าให้เบีย้ประกนัแพง 

 3.2.3 ใช้เวลาท่ีใช้ในการศกึษาระบบ  
  ใช้เวลาในการศกึษาความเป็นไปได้ ศกึษา
ตวัอยา่งท่ีประเทศอ่ืน ความต้องการของผู้ เลีย้งสตัว์น า้ 
สมัภาษณ์บริษัทประกนั หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจ
สภาพพืน้ท่ี สภาพธุรกิจ สภาพความเสีย่ง โครงสร้าง
กฎหมาย ฯลฯ     
 ด าเนินโครงการน าร่อง ถอดเทป  
 ออกแบบการประกนัภยัท่ีเหมาะสม 
 3.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  ผู้ เลีย้งปลาและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชน
จ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกนั ผู้
เลีย้งปลาไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการประกนัภยัสตัว์
น า้จงึ ต้องการข้อมลูและเง่ือนไขเบือ้งต้นก่อนการตดัสินใจ 
แตเ่ช่ือวา่การประกนัภยัน่าจะด าเนินการร่วมระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชน    
  ขาดข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ท่ีตัง้ การจดัการฟาร์มของผู้ เลีย้งสตัว์น า้แตล่ะราย
  ข้อมลูท่ีมีอยูข่าดความน่าเช่ือถือ 
 3.2.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้สถานการณ์
ภมูิอากาศเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

หน้าฝน: 
+ ได้รับเงินชดเชยน า้ทว่ม
น า้หลาก 

หน้าแล้ง: 
+ ได้รับเงินชดเชยภยัแล้ง 

- ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากบริษัทรับประกนั 

+ ได้รับเงินชดเชยภยัแล้ง + ได้รับเงินชดเชยน า้ทว่ม
น า้หลาก 

  

 * หากผู้ซือ้ประกนัได้รับความเสียหายเป็น
จ านวนมากและเป็นมลูคา่สงูเกินกวา่เบีย้ประกนัท่ีทาง
บริษัทประกนัเก็บได้ จนอาจท าให้บริษัทประกนัขาดทนุ 
และออกจากธรุกิจไปในท่ีสดุ จงึมีความเป็นไปได้ท่ีโครงการ
การรับประกนัจะถกูยตุิลง  

 การประกันภยัสัตว์น า้แบบกลุ่ม  
 3.2.1 ประโยชน์ท่ีได้รับ  
  ได้รับเงินชดเชยสนิไหมกรณีเกิดความ
เสียหายท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ อาจช่วยลด
ภาระการดแูลให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  มีเงินเพียงพอไว้ใช้ในการลงทนุเลีย้งปลา
ครัง้ตอ่ไป ไม่กระทบตอ่การลงทนุและการใช้จ่ายอื่นๆ
  ช่วยให้ผู้ เลีย้งปลาได้ฝึกทกัษะด้านการ
บริหารจดัการ สมาชิกเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัทประกนั 
ผลก าไรท่ีเกิดขึน้จากการประกนัจะถกูจดัสรรให้แก่สมาชิก
  สามารถปรับโครงสร้างการด าเนินงานให้
เอือ้ตอ่งานด้านอ่ืน เช่น การให้เครดติกู้ยืมเงินแก่สมาชิก
  ช่วยให้สามารถคดักรองสมาชิก หรือ
จดัเก็บเบีย้ประกนัได้เหมาะสมตามสภาพความเสีย่ง โดย
ความเห็นชอบจากสมาชิกทกุคน   

  ช่วยลดคา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้จริงเน่ืองจากสมาชิกอยูใ่กล้กนั 
  การประกนัครอบคลมุทกุภยั 
 3.2.2 ต้นทนุ/อปุสรรคในการติดตัง้ระบบ 
  ต้นทนุการวิจยัศกึษาความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจและรูปแบบท่ีเหมาะสมของการประกนัภยั 
  ต้นทนุการด าเนินโครงการน าร่อง 
  ความซบัซ้อนของความเสี่ยง ความไม่
แน่นอนของสภาพอากาศ ท าให้การออกแบบการ
ประกนัภยั การก าหนดเบีย้ประกนัและสนิไหมทดแทนท าได้
ยาก      
  การเก็บเบีย้ประกนัไมเ่ท่ากนัอาจท าให้
เกิดความบาดหมางระหวา่งกลุม่ผู้ เลีย้งปลาได้ 
  มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการโกง หรือคิด
เบีย้ประกนัหรือจ่ายสนิไหมทดแทนอยา่งไม่เป็นธรรม
 3.2.3 เวลาท่ีใช้ในการตดิตัง้ระบบ  
  ใช้เวลาในการศกึษาความเป็นไปได้ 
ศกึษาตวัอยา่งท่ีประเทศอ่ืน ความต้องการของผู้ เลีย้งสตัว์
น า้ สมัภาษณ์บริษัทประกนั หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจ
สภาพพืน้ท่ี สภาพธุรกิจ สภาพความเสีย่ง โครงสร้าง
กฎหมาย ฯลฯ     
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  ใช้เวลาด าเนินโครงการน าร่อง ถอด
บทเรียน      
  ใช้เวลาออกแบบการประกนัภยัท่ี
เหมาะสม      
 3.2.4 การเข้าถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ตดัสินใจติดตัง้ระบบ    
  ผู้ เลีย้งสตัว์น า้และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือ
เอกชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
ประกนั      

  สมาชิกแตล่ะรายสภาพความเสี่ยง การ
จดัการดแูลเอาใจใสฟ่าร์มของสมาชิกแตล่ะรายเป็นอยา่งดี 
จงึท าให้ง่ายตอ่การพิจารณาเบีย้ประกนัและการจ่าย
สนิไหมทดแทนได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม  
 3.2.5 ระบบดงักลา่วใช้งานได้ภายใต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

หน้าฝน: 
+ ได้รับเงินชดเชยภยัน า้
ท่วมน า้หลาก 

หน้าแล้ง: 
+ ได้รับเงินชดเชยภยัแล้ง 

ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากบริษัทรับประกนั 

+ ได้รับเงินชดเชยภยัแล้ง + ได้รับเงินชดเชยภยัน า้
ท่วมน า้หลาก 
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 **หากผู้ ซือ้ประกันได้รับความเสียหายเป็น
จ านวนมากและเป็นมูลค่าสูงเกินกว่าท่ีกลุ่มจะชดเชยได้
หมด ทางกลุ่มต้องหาเงินมาเพิ่ม อาจมาจากการเก็บเงิน
จากผู้ซือ้ประกนัเพิ่ม ซึง่อาจท าให้ผู้ซือ้ประกนัไม่พอใจ และ

ไม่เห็นประโยชน์จากการซือ้ประกัน จึงมีความเป็นไปได้ท่ี
โครงการการรับประกนัจะถกูยตุิลง  
 3 .2 .5  ระบบดังกล่าวใ ช้ งานไ ด้ภายใ ต้
สถานการณ์ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ภาพอนาคต 

ฝนตกหนกั+แล้งจดั อากาศเหมาะสม แล้งจดั ฝนตกหนกัมาก 

หน้าฝน: 
+ ได้รับเงินชดเชยอตัรา
การไหลของน า้เร็วเกิน
เกณฑ์ก าหนด 

หน้าแล้ง: 
+ ได้รับเงินชดเชยอตัรา
การไหลของน า้ต ่ากวา่
เกณฑ์ก าหนด 

- หากไม่เกิดความเสยีหาย
จะไมไ่ด้รับความช่วยเหลือ
จากบริษัทรับประกนั 

+ ได้รับเงินชดเชยอตัรา
การไหลของน า้ต ่ากวา่
เกณฑ์ก าหนด 

+ ได้รับเงินชดเชยอตัรา
การไหลของน า้เร็วเกิน
เกณฑ์ก าหนด 

 ** หากผู้ซือ้ประกนัได้รับความเสียหายเป็น
จ านวนมากและเป็นมลูคา่สงูเกินกวา่เบีย้ประกนัท่ีทาง
บริษัทประกนัเก็บได้ จนอาจท าให้บริษัทประกนัขาดทนุ 

และออกจากธรุกิจไปในท่ีสดุ จงึมีความเป็นไปได้ท่ีโครงการ
การรับประกนัจะถกูยตุิลง 
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 สรุปกิจกรรมการประเมินเสถียรภาพทางเลือก
ในการปรับตัวต่อความแปรปรวนของภูมิอากาศ
 ดร.หลุยส์ เลอเบล ผู้ อ านวยการหน่วยวิจัยสงัคม
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้า
โครงการอควาแดปได้น าเสนอภาพอนาคตท่ีเป็นไปได้ 4 
แบบ ได้แก่ สถานการณ์ท่ีฤดกูาลแตกต่างกันมาก ฤดแูล้ง
แล้งจัด ฤดูฝนฝนตกหนัก ซึ่งทางคณะวิจัยตัง้ช่ือว่าเป็น
สถานการณ์      
 “กึ๊ดยาก” เพราะเป็นสถานการณ์ท่ีท าให้ผู้ เลีย้ง
ปลาหนักใจมากท่ีสุด ไม่รู้ว่าจะปรับตัวรับมืออย่างใดดี 
สถานการณ์ท่ีสองเป็นสถานการณ์ท่ีฤดกูารมีความแตกตา่ง
กนัน้อย กลา่วคือฤดแูล้งไม่แล้งมาก มีฝนตกบ้าง ฤดฝูนฝน
ตกพอประมาณ จึงเรียกสถานการณ์ดงักล่าวว่า “เหมาะ
ขนาด” สถานการณ์ท่ีสามเป็นสถานการณ์ท่ีอากาศแห้ง
แล้งมากกว่าเดิม ฤดูแล้งแล้งจัด ฤดูฝนฝนไม่ค่อยตก จึง
อาจท าให้ผู้ เลีย้งปลาประสบกับปัญหาน า้แล้งต่อเน่ือง จึง
เรียกสถานการณ์นีว้่า “แล้งแหมเมาะ” สถานการณ์
สดุท้ายเป็นสถานการณ์ท่ีฝนตกมาก กลา่วคือหน้าแล้งมีฝน

ตกมากกวา่ปกต ิและหน้าฝนมีฝนตกหนกั จึงอาจท าให้เกิด
น า้ท่วมได้  จึง เ รียกสถานการณ์นี ว้่า  “น ้า นักแต๊ว่า ” 
สถานการณ์ทัง้ 4 ถูกน ามาใช้ในการประเมินเสถียรภาพ
ของทางเลือกในการปรับตัวต่อความแปรปรวนของ
ภมูิอากาศ ซึง่ถือเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์การประเมินท่ีส าคญัท่ีผู้
เลีย้งปลาและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรค านึงถึง 
จากการน าเสนอและการทดลองให้ผู้ เลีย้งปลาช่วยกัน
พิจารณาแตล่ะเคร่ืองมือภายใต้สถานการณ์ตา่งๆ พบว่า ผู้
เลีย้งปลาเข้าใจการมองภาพอนาคตและการเปลี่ยนแปลง
ของภมูิอากาศเป็นอยา่งดี    
 ภายหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมทางคณะวิจัยได้
มอบหมายงานให้แก่ผู้ เลีย้งปลาในการน าประเด็นและ
ความรู้ตา่งๆ ท่ีได้รับจากการประชมุทัง้ 2 ครัง้ท่ีได้จดัไป ไป
ใช้ประเมินแนวทางการปรับตวัรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ชีแ้จงว่าทางคณะวิจัยจาก
โครงการอควาแดปจะให้การสนับสนุนทุกขัน้ตอนการ
ประเมิน  
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