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1 บทสรุปผู้บริหาร 
เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำเขตภำคเหนือของไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหำควำมแปรปรวนจำกสภำพอำกำศ ซ่ึงมี
ควำมรุนแรงมำกข้ึนและจะเกิดบ่อยข้ึนในอนำคต รำยงำนน้ีเป็นกำรประเมินควำมคิดเห็นและวิธีปฏิบติั
ต่อควำมเส่ียงอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงและควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศท่ีมีผลต่อกำรเพำะเล้ียง
สัตวน์ ้ ำของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเขตภำคเหนือ และมุ่งมัน่ในกำรแสวงหำทำงเลือกในกำรปรับตวัเพื่อ
รับมือกบักำรเปล่ียนแปลงจำกสภำพอำกำศ 

กำรประเมินน้ีประกอบด้วยงำนวิจัยท่ีบูรณำกำรจำกศำสตร์หลำกหลำยสำขำ  กำรส ำรวจพ้ืนท่ี กำร
สัมภำษณ์เกษตรกร เจำ้หน้ำท่ีภำครัฐและผูเ้ช่ียวชำญ กำรทบทวนวรรณกรรม กำรจดัประชุมกลุ่ม โดย
กิจกรรมทั้งหมดเป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรอควำแดป (AQUADAPT) ซ่ึงไดรั้บกำรสนับสนุนทุนวิจยั
จำกศูนยพ์ฒันำงำนวิจยันำนำชำติ (International Development Research Centre, IDRC) ควำมเส่ียงจำก
สภำพอำกำศท่ีส ำคญัและมีผลต่อก ำไรของกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำจืด ไดแ้ก่ ฤดูกำล ระบบหรือรูปแบบกำร
เล้ียง ท ำเลท่ีตั้ งของฟำร์ม นั่นหมำยควำมว่ำ ควำมเส่ียงจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละฟำร์ม ควำมเส่ียง ท่ี
ส ำคญัของกำรเล้ียงปลำในกระชงั คือ กระแสน ้ ำท่ีไหลเช่ียวในฤดูน ้ ำหลำกและกำรไหลเวียนของน ้ำนอ้ย
ในฤดูแลง้ ส่วนควำมเส่ียงหลกัๆ ส ำหรับกำรเล้ียงปลำในบ่อดิน ไดแ้ก่ น ้ ำท่วม ภยัแลง้และฝนตกหนัก 
ควำมเส่ียงของกำรเล้ียงปลำกระชังในอ่ำงน ้ ำปิดขนำดใหญ่ คือ กำรเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอย่ำง
รวดเร็วและทอ้งฟ้ำปิดเป็นเวลำนำน อุปสรรคของกำรเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำ ไดแ้ก่ อำกำศท่ีร้อนจดัหรือคล่ืน
ควำมร้อน อำกำศท่ีหนำวจดั และกำรขำดแคลนน ้ ำสะอำด กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสภำพ
อำกำศจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี กำรจดักำรและกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเกษตรกรได้
ปฏิบติักนัภำยในฟำร์ม ประกอบดว้ย กำรเลือกสถำนท่ีเล้ียงท่ีเหมำะสม กำรปรับควำมหนำแน่นของปลำ
ท่ีเล้ียง กำรติดตั้ งเคร่ืองเติมอำกำศ ส่วนกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับชุมชนและลุ่มน ้ ำ ได้แก่ กำร
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรเตือนภยัของสภำพอำกำศ กำรแลกเปล่ียนขอ้มูลดำ้นเทคนิคกำร
เล้ียงปลำ ส่วนกำรจดักำรภำครัฐจะเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยค่ำชดเชยให้กบัผูเ้ล้ียงปลำหำกเกิดภยัพิบติัและ
กำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรก ำหนดพ้ืนท่ีกำรเล้ียง มำตรฐำนกำรเล้ียง มำตรฐำนฟำร์มและผลผลิต 

กำรสร้ำงเสริมควำมเขม้แข็งในแนวทำงจดักำรควำมเส่ียงส ำหรับกำรเล้ียงปลำน ้ ำจืด ประกอบดว้ยแผน
ระยะสั้น ระยะกลำงและระยะยำว กำรจดักำรท่ีสำมำรถท ำไดท้นัทีในกรณีท่ีคำดวำ่จะเกิดควำมเส่ียง คือ 
กำรยำ้ยกระชงั กำรติดตั้งเคร่ืองเติมอำกำศ หรือกำรจบัปลำฉุกเฉิน แผนระยะกลำง คือ กำรปรับเปล่ียน
กำรปล่อยปลำลงเล้ียงเพ่ือหลีกเล่ียงช่วงเวลำท่ีมีควำมเส่ียงสูง กำรกกัเก็บน ้ ำไวใ้ชห้นำ้แลง้ ส่วนกลยทุธ์
ระยะยำว เกษตรกรอำจจะตอ้งหำแหล่งรำยไดอ่ื้นเสริม และกำรวิจยัเก่ียวกบักำรพฒันำสำยพนัธ์ุปลำท่ีทน
ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ กำรปรับเปล่ียนเทคนิคกำรเล้ียงใหมี้ควำมเหมำะสม 

นอกจำกน้ีเกษตรกรยงัตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัสภำพอำกำศ เช่น อตัรำดอกเบ้ียเงินกูท่ี้
สูง รำคำอำหำรปลำท่ีสูงข้ึน รำคำและปริมำณควำมตอ้งกำรปลำลดลง กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
เหล่ำน้ีอำจจะตอ้งท ำไปพร้อม ๆ กบักำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกปัจจยัอ่ืน ๆ โดยกำรจดักำรควำมเส่ียง
เก่ียวกบัสภำพอำกำศจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือท ำให้เกิดควำมเส่ียงดำ้นอ่ืนๆ เพ่ิมมำกข้ึน  กำร
คำดกำรณ์สภำพอำกำศอนำคตในภำคเหนือของไทยให้ถูกตอ้งนั้นท ำไดย้ำก ระดบัควำมคลำดเคล่ือนสูง
จะมีควำมส ำคญัมำกท่ีจะผลกัดนัให้สร้ำงมำตรกำรเพ่ือให้เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรปรับตวัอยำ่ง
เขม้แขง็และยดืหยุน่ได ้เพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน ภำพจ ำลองเหตุกำรณ์ดำ้นสภำพอำกำศท่ี
เปล่ียนแปลงไปในอนำคตท่ีสร้ำงข้ึนมำ 4 แบบ ถูกน ำมำใชใ้นกิจกรรมกำรประเมิน เพ่ือช่วยให้เขำ้ใจ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบกำรเล้ียงปลำ ปริมำณฝนเป็นตวัแปรหน่ึงในกำรก ำหนดภำพอนำคตซ่ึง
อำจจะมีปริมำณฝนเพ่ิมมำกข้ึน ปริมำณฝนลดลง ท ำให้แห้งแลง้กว่ำเดิม หำกเกิดควำมแตกต่ำงของ

จากทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ที่
เกีย่วข้องกบัสภาพอากาศใน

เขตภาคเหนือของไทยให้
ถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องมีการ

ก าหนดนโยบายทีเ่ข้มแข็งและ
ยดืหยุ่นได้ 

 

สภาพอากาศในปัจจบุันและ
การบริหารจัดการน ้ามี

ความส าคญัต่อความเส่ียงที่
เกดิจากสภาพอากาศต่อ
กจิการฟาร์มเลี้ยงปลา 
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ฤดูกำลมำกข้ึน ฝนจะตกเยอะในช่วงหน้ำฝนและลดลงมำกในช่วงหน้ำแลง้ ในทำงตรงกนัขำ้มควำม
แตกต่ำงของฤดูกำลนอ้ยลง ฝนจะตกนอ้ยลงในหนำ้ฝนแต่อำจจะมีฝนบำ้งในช่วงหนำ้ร้อน 

มีกำรใชภ้ำพจ ำลองสภำพอำกำศทั้งส่ีแบบร่วมกบัสมมุติฐำนเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรน ้ ำและควำมตอ้งกำร
อ่ืน ๆ ในกำรเล้ียงปลำ แล้วก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรปรับตัวระยะยำวได้ทั้ งหมด 16 กลยุทธ์ 
ผลประโยชน์หรือขอ้ดีของกำรน ำกลยทุธ์มำใช ้เช่น กำรพฒันำเทคโนโลยใีหม่ๆ กำรสร้ำงเข่ือน ฝำยหรือ
พนงักั้นน ้ำ ระบบประกนัภยั กำรพฒันำระบบเตือนภยั แมว้ำ่ จะไม่ใช่เป็นค ำตอบหรือกำรป้องกนัแกไ้ขท่ี
ดีท่ีสุด แต่ก็ช่วยบรรเทำควำมเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนไดบ้ำ้ง อยำ่งไรก็ตำมกลยุทธ์ต่ำง ๆ ควรมีกำรใชแ้บบ
ผสมผสำนเพ่ือท ำใหก้ำรปรับตวัของกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำในสภำพอำกำศไม่แน่นอนเกิดผลดีและยดืหยุน่ได ้

จำกกำรตรวจสอบนโยบำยรัฐบำลดำ้นกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั พบว่ำไม่มีนโยบำยใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศเลย แต่บำงนโยบำยมีกำรพดูถึงควำมส ำคญั
ของสภำพอำกำศต่อน ้ ำท่วม ภยัแลง้และคุณภำพน ้ ำในปัจจุบนั ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
อำกำศอำจจะมีผลท ำให้นโยบำยของภำครัฐไม่ประสบผลส ำเร็จ ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งน ำส่วน
ผลของกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศไปใชใ้นกำรก ำหนดนโยบำยดว้ย 

ผลท่ีไดจ้ำกกำรประเมินสำมำรถน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำย สร้ำงแนวทำงปฏิบติัท่ีดีและกำรศึกษำวิจยั
เพ่ิมเติม ซ่ึงสำมำรถสรุปประเด็นไดด้งัน้ี ส ำหรับส่วนงำนนโยบำยและแผน ไดแ้ก่ (1) เสริมสร้ำงควำม
เขม้แข็งในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศ (2) ปรับเปล่ียนนโยบำยกำรพฒันำแผนและ
ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ โดยค ำนึงถึงกำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ (3) เพ่ิมกำรเฝ้ำระวงั
และให้ควำมส ำคญัเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรน ้ ำท่ีมีผลต่อภำคกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ (4) กระตุน้กำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีระหว่ำงผูเ้ล้ียงปลำด้วยกัน (5) ท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
บริษทัเอกชนและเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำเพ่ือแลกเปล่ียนแนวทำงในกำรจดักำรควำมเส่ียง (6) กำรจดัตั้งและ
ผลกัดนันโยบำยกำรก ำหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรเพำะเล้ียงปลำ (7) สนบัสนุนกำรวิจยัและพฒันำ
ดำ้นเทคโนโลยีท่ีช่วยในกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ เพื่อให้สำมำรถรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ 
และ (8) ร่ำงกลยทุธ์ดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ำส ำหรับกำรเล้ียงปลำในสภำวะอำกำศปัจจุบนัและอนำคต 

ส ำหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำ (1) ตอ้งวิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศให้เป็นส่วนหน่ึง
ของกำรวำงแผนทำงธุรกิจ (2) ลงทุนอยำ่งเหมำะสมในกำรจดัหำเคร่ืองมือ เทคโนโลยหีรือวิธีกำรเพื่อลด
ควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน (3) ตรวจสอบนวตักรรมด้ำนเทคนิคกำรเล้ียงปลำเพ่ือสร้ำงโอกำสในกำร
ปรับตวัหรือสร้ำงควำมยดืหยุน่ (4) พฒันำเครือข่ำยและเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของสมำคมหรือชมรมผู ้
เล้ียงปลำ เพ่ือเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรองเร่ืองต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรบริหำรจดักำรน ้ำ  

ประเด็นส ำคัญเพ่ือศึกษำเพ่ิมเติม ส ำหรับนักวิจัย ได้แก่ (1) สร้ำงและจัดหำเคร่ืองมือ วิธีกำรหรือ
นวตักรรมดำ้นกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศให้กบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำ (2) กำรปรับ
ระบบนิเวศน์ใหเ้หมำะสมส ำหรับกำรเล้ียงปลำในบ่อดินและในแม่น ้ำ (3) กลยทุธ์ระยะยำวในกำรปรับตวั
เพ่ือเล้ียงสัตวน์ ้ ำในโลกท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน 4 องศำเซลเซียส (a +4 ºC world) (4) กำรสนับสนุนส่งเสริม
กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำเพ่ือให้ชุมชนเขม้แข็งและปรับตวัได ้(5) กำรปรับตวัดำ้นกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ควำมเส่ียงอนัเน่ืองมำจำกสภำพอำกำศมีควำมส ำคญัต่อกำรเล้ียงปลำ อำจส่งผลท ำใหเ้กษตรกรบำงรำยไม่
สำมำรถท ำธุรกิจต่อไปได ้อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรบริหำรท่ีดีทั้งระยะสั้นและระยะยำว อำจจะช่วยเสริม
ควำมเขม้แขง็ ปรับตวัและลดควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต  
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2 การประเมิน 

2.1 ความส าคัญ 

สัตวน์ ้ ำท่ีเรำบริโภคในปัจจุบนัประมำณคร่ึงหน่ึงของมำจำกกำรเพำะเล้ียง13 และกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำมี
แนวโนม้ขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองควำมมัน่คงทำงอำหำร60 ผลผลิตท่ีไดจ้ำกกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำมี
ควำมส ำคญัต่อชีวิตควำมเป็นอยู ่เป็นแหล่งอำหำรท่ีดีมีคุณภำพและก่อให้เกิดกำรพฒันำเศรษฐกิจในเขต
ร้อนและร้อนช้ืนของเอเชีย22 กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำของไทยใหผ้ลผลิตสูงถึง 40 – 50% ของผลผลิตสัตวน์ ้ ำ
ทั้ งหมด10, 18, 22  จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยและสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือพฒันำฟำร์มสัตว์น ้ ำ อันท่ีจะ
น ำไปสู่กำรพฒันำควำมมัน่คงทำงอำหำรและคุณภำพชีวติของคนไทยในชนบท 21, 50,1 

สภำพอำกำศเปล่ียนแปลง ภยัธรรมชำติท่ีรุนแรง เช่น น ้ำท่วม ภยัแลง้ ส่งผลเสียและสร้ำงควำมเสียหำยต่อ
ผลผลิตและผลก ำไร ควำมรู้เก่ียวกับสภำพอำกำศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำร
เพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำอย่ำงไรนั้ นยงัมีจ ำกัด อย่ำงไรก็ตำม มีกำรตระหนักถึงควำมท้ำทำยในกำรปรับตัว 
โดยเฉพำะควำมยุง่ยำกในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำใหเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำท่ีเพ่ิมมำกข้ึนในฤดูแลง้ 
ขณะเดียวกนักต็อ้งบริหำรเพ่ือช่วยป้องกนัภยัพิบติัจำกอุทกภยัในหนำ้ฝน 

พ้ืนท่ีในกำรประเมินจะเนน้ท่ีภำคเหนือของไทย เน่ืองจำกสภำพพ้ืนท่ีมีฤดูกำลท่ีแตกต่ำงกนั ทั้งเยน็สบำย 
แหง้แลง้ สภำพอำกำศท่ีร้อนข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดั กำรเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในรอบวนัเพ่ิมสูงข้ึนและฝนตก
หนกัมำกข้ึน รวมทั้งมีกำรบริหำรจดักำรลุ่มน ้ ำของแม่น ้ ำหลกั (ภำพ 1)  ซ่ึงจะมีกำรเมืองมำเก่ียวขอ้ง จะ
เห็นไดว้ำ่ กำรบริหำรจดักำรน ้ำบริเวณน้ี มีส่วนส ำคญัทำงเศรษฐกิจต่อนโยบำยกำรป้องกนัน ้ำท่วมและภยั
แลง้ในประเทศไทย เกษตรกรในภำคเหนือจะเล้ียงปลำนิลเป็นหลกั และมีกำรเล้ียงปลำชนิดอ่ืน ๆ ดว้ยทั้ง
ในบ่อดิน ในกระชงัในแม่น ้ำและอ่ำงเกบ็น ้ำ 

2.2 ขอบเขตและจุดประสงค์ของการประเมิน 

เป้ำหมำยหลกั: 

ร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียประเมินควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศต่อกำร
เพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำในเขตภำคเหนือของไทย และเสำะหำทำงเลือกในกำรปรับตวัท่ีเหมำะสม 

วตัถุประสงคเ์ฉพำะ ประกอบดว้ย 

1. วเิครำะห์ควำมอ่อนไหว (sensitivity) ควำมเปรำะบำง (vulnerability) และควำมเส่ียงอนัเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศท่ีมีผลต่อกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ 

2. รวบรวมและเรียบเรียงเอกสำรเก่ียวกบัยทุธศำสตร์และวธีิกำรจดักำรควำมเส่ียง 
3. สร้ำงภำพจ ำลองเพ่ือคน้หำและเรียนรู้เก่ียวกบัผลท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบักำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำและ

ทรัพยำกรน ้ำ อนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศในอนำคต  
4. ประเมินควำมเขม้แขง็ของทำงเลือกในกำรปรับตวัท่ีสำมำรถปฏิบติัไดจ้ริงในสภำพปัจจุบนั 
5. เสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจดักำรควำมเส่ียง กำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรเพำะเล้ียง

สัตวน์ ้ ำและแผนกำรลงทุนท่ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบกำรธุรกิจกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำปรับตวัเพ่ือ
รับมือกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ  

วันน้ีความเส่ียงทีเ่กดิจาก

สภาพอากาศต่อการเลีย้งปลามี
ความส าคญัมาก และจะทวี

ความรุนแรงเพิม่ขึ้นในอนาคต
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลง

สภาพอากาศและความ
ต้องการน ้าที่มากขึ้น 
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2.3 กระบวนการ 

กระบวนกำรประเมินประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ 
ขั้นตอนแรก รวบรวมผลกำรศึกษำจำกกำรลงพ้ืนท่ี กำรสัมภำษณ์และวิจยัในโครงกำรอควำแดปเพ่ือ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ ซ่ึงกำรศึกษำประกอบดว้ยกำรส ำรวจกำรรับรู้ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศท่ีเปล่ียนไป 
กำรจดักำรบ่อเล้ียงปลำและกระชงั (ภำพ 1) กำรเก็บขอ้มูลคุณภำพน ้ ำจำกบ่อเล้ียงปลำทั้งสำมรูปแบบใน
พ้ืนท่ีศึกษำแตกต่ำงกนัตลอดทั้งปี กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำ ชุมชน ผูจ้ดักำรโรงเพำะพนัธ์ุ
สัตว์น ้ ำและผู ้เก่ียวข้องในวงจรธุรกิจตั้ งแต่ต้นน ้ ำ กลำงน ้ ำและปลำยน ้ ำ กำรสร้ำงเกมโมเดลหรือ
แบบจ ำลองสถำนกำรณ์กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ และโมเดลทำงคณิตศำสตร์ส ำหรับระบบนิเวศน์ในบ่อ 
ควำมสมดุลของน ้ ำในลุ่มน ้ ำสำขำซ่ึงเป็นกำรเช่ือมโยงให้เห็นภำพจ ำลองของกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
อำกำศในพ้ืนท่ี  
ขั้นตอนท่ี 2 จะด ำเนินงำนควบคู่ไปกบังำนวิจยั ประกอบดว้ยกำรจดัประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมควำม
คิดเห็นระดบัชุมชนในหัวขอ้ท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมควำมสนใจของเกษตรกร รวมทั้งกำรรวบรวมควำม
คิดเห็น มุมมองและขอ้เสนอแนะจำกผูเ้ช่ียวชำญในกำรประชุมกลุ่มท่ีปรึกษำ4-7 
ขั้นตอนท่ี 3 คดัเลือกนโยบำย แผนและยทุธศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำกำรประมงและเพำะเล้ียงสัตว์
น ้ำ กำรจดักำรน ้ำ กำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศท่ีมีอยู ่มำประเมินควำมเหมำะสม โดยกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
จำกเอกสำรและกำรสัมภำษณ์ผูท่ี้มีส่วนในกำรรับผดิชอบหรือผูเ้ช่ียวชำญในภำครัฐและภำคเอกชน 
  

กระบวนการประเมินเป็นการ
ตรวจสอบองค์ประกอบด้าน
กายภาพ นิเวศวิทยาและ
สังคม โดยการมีส่วนร่วมจาก
กลุ่มทีป่รึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

 

ภาพ 1  
แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีท่ีใชศึ้กษำ
กำรประเมินกำรเพำะเล้ียง
สัตวน์ ้ ำในจงัหวดัต่ำง ๆ 
ภำคเหนือของไทย  
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3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น า้จืด 

3.1 แนวโน้มผลผลิตสัตว์น า้  

กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำมีควำมส ำคญัคือเป็นแหล่งอำหำรท่ีมีคุณภำพ ช่วยพฒันำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู ่
กำรจำ้งงำน กำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมส ำหรับคนไทย1, 62, 63, 69 รำยไดจ้ำกกำรขำยผลผลิตสัตวน์ ้ ำ กำร
ท ำงำนในฟำร์มและโรงงำนแปรรูปสัตวน์ ้ ำท ำให้ประชำชนมีฐำนะกำรเงินท่ีดีข้ึน22 ผลผลิตสัตวน์ ้ ำท่ีได้
จำกกำรเพำะเล้ียงมีค่ำต ่ำกวำ่ 20% ของผลผลิตสัตวน์ ้ ำทั้งหมดในปี 2543 และไดเ้พ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 43% ใน
ปี 2552 แต่ในปี 2556 ไดล้ดลงเหลือ 35% 

 

กำรบริโภคสัตวน์ ้ ำจืดและสัตวน์ ้ ำทะเลแตกต่ำงกนั อำหำรทะเลมกัจะอยูใ่นรูปแช่แขง็หรือบรรจุกระป๋อง 
เศษปลำหรือปลำเป็ดจะน ำมำท ำอำหำรสัตว ์แต่ส่วนใหญ่ปลำน ้ ำจืดผูบ้ริโภคตอ้งกำรปลำสด ๆ หรือมี
ชีวิต ปัจจุบนักำรบริโภคสัตวน์ ้ ำของไทยอยูใ่นระดบัสูง (30 กิโลกรัมต่อคนต่อปี) และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
โดยมีกำรบริโภคปลำน ้ ำจืดเพียงหน่ึงในสำม1 ผลผลิตสัตวน์ ้ ำท่ีไดจ้ำกกำรเพำะเล้ียงของไทยสูงถึง 44% 
ของสัตวน์ ้ ำท่ีเรำบริโภค ในปี 2552 ปลำนิลเป็นปลำน ้ ำจืดท่ีมีกำรเพำะเล้ียงสูงท่ีสุดและส่วนใหญ่ใช้
บริโภคภำยในประเทศ (ภำพ 3, ภำพ 4) 
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ภาพ 2  

ผลผลิตสัตวน์ ้ ำท่ีไดจ้ำกกำรจบั
และกำรเพำะเล้ียงของไทย ใน

ปี 2543 - 255616  
 

 

ภาพ 3  

ผลผลิตปลำนิลในห่วงโซ่
คุณค่ำ จ ำนวนตวัเลขในลกูศร
คือค่ำประมำณกำรร้อยละของ
ผลผลิตปลำนิลทั้งหมดในปี 

2552 คือ 221,043 ตนั  
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กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำจืดมีจ ำนวนมำกในประเทศไทย ผลผลิตของสัตวน์ ้ ำเศรษฐกิจไดแ้สดงในตำรำงท่ี 1 
กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำในฟำร์มขนำดเล็ก มกัจะเป็นปลำกินพืชและปลำกินทั้งพืชและสัตว ์เช่น ปลำไน 
ปลำตะเพียนขำว ปลำดุกและปลำนิล  

 

3.2 รูปแบบการเลี้ยง 

กำรเพำะเล้ียงปลำนิลสำมำรถจ ำแนกได้ 5 รูปแบบ  (ตำรำง 1) กำรเล้ียงปลำในบ่อดินมีวิธีกำรท่ี
หลำกหลำยมำกกวำ่กำรเล้ียงปลำในกระชงัซ่ึงมกัจะเป็นกำรเล้ียงเชิงพำณิชย ์

  

ลกัษณะบ่อ 

บ่อดนิ กระชัง 

ผสมผสำน เชิงพำณิชย ์ ยงัชีพ แม่น ้ำ อ่ำงน ้ำ 

อตัราปล่อย 
 (ตัว/ตร.ม) 

2-3 2-3 1 100 60 

ระยะเวลาในการ
เลีย้ง (เดอืน) 

6 6-7 14 4-5 4-5 

ลกัษณะอาหารที่
ให้ 

อำหำรเมด็
ส ำเร็จรูป 

อำหำรเมด็
ส ำเร็จรูป 

ผกั เศษอำหำร อำหำรเมด็
ส ำเร็จรูป 

อำหำรเมด็
ส ำเร็จรูป 

อำหำรเมด็
ส ำเร็จรูป 

การใส่ปุ๋ยคอก ใช่ - - - - 

การเปลีย่นถ่าย
น า้ 

ไม่ค่อยได้
เปล่ียนถ่ำย 

ประมำณวนัละ 
10% 

ไม่ค่อยไดเ้ปล่ียนถ่ำย น ้ำไหลเวยีน
ตลอดเวลำ 

ยกเวน้ในช่วง
หนำ้แลง้ 

มีกำร
ไหลเวยีนผำ่น
ตำข่ำยกระชงั 

การจับ จบัพร้อมกนั จบัพร้อมกนั จบัเป็นระยะ ๆ ตำมควำม
ตอ้งกำร 

จบัพร้อม 
กนั 

จบัพร้อมกนั 

 
  

ภาพ 4  

ผลผลิตของสัตวน์ ้ำจืดท่ีได้
จำกกำรเพำะเล้ียงของไทย
ระหวำ่งปี 2000-2013  
(หน่วย : พนัตนั)17 

ตาราง 1 

รูปแบบของกำรเล้ียงปลำนิลใน
กำรศึกษำคร้ังน้ี 35, 39, 58  
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4 สภาพภูมิอากาศ 

4.1 ฤดูกาลของภาคเหนือของไทย 

สภำพอำกำศทำงภำคเหนือของไทยมีควำมแตกต่ำงในแต่ละฤดูกำลสูง (ภำพ 5A) โดยฝนตกชุกช่วงเดือน
พฤษภำคมถึงตุลำคม ในขณะท่ีไม่มีฝนระหว่ำงเดือนธันวำคมถึงมีนำคม อุณหภูมิอำกำศจะเยน็สบำย
ระหวำ่งเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพนัธ์ อุณหภูมิต ่ำสุดพบในจงัหวดัเชียงใหม่และบริเวณลุ่มแม่น ้ ำ
ปิงตอนบน (ภำพ 5A)  

 
ค่ำเฉล่ียของกำรไหลของน ้ำจะสูงสุดหลงัฝนตกหนกัและค่อย ๆ ลดลง (ภำพ 5B) กำรไหลของน ้ำบริเวณ
แม่น ้ ำปิงตอนบนจะนอ้ยมำกในหนำ้แลง้เม่ือเปรียบเทียบกบัเขตอ่ืน โดยกำรไหลของน ้ ำจะสัมพนัธ์อยำ่ง
มำกกบัลมพำยแุละลมมรสุมในฤดูฝน ส่วนกำรไหลเวียนของน ้ำท่ีนอ้ยกวำ่ปกตินั้น ส่วนหน่ึงเกิดจำกกำร
กระท ำของมนุษย ์เช่น กำรสร้ำงเข่ือน กำรสร้ำงระบบชลประทำน ลกัษณะของกำรใชท่ี้ดิน44  หรือกำรใช้
น ้ ำเพ่ือกำรเกษตร กำรบริหำรจดักำรน ้ ำในหลำยพ้ืนท่ีจะข้ึนอยูก่บักำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงัน ้ ำ กำรปิดเปิด
ประตูน ้ ำของเหมืองฝำยและระบบกำรชลประทำน ตวัอยำ่งเช่น กำรไหลเวียนของน ้ำในฤดูฝนเขตจงัหวดั
อุตรดิตถ์จะข้ึนอยู่กบัปริมำณน ้ ำในเข่ือนสิริกิต์และนโยบำยกำรบริหำรจดักำรน ้ ำของเข่ือน (ภำพ 5B) 
ควำมแตกต่ำงของปริมำณน ้ ำฝนท่ีตกเหนือเข่ือนในแต่ละปีและน ้ ำท่ีปล่อยจำกเข่ือนลงสู่แม่น ้ ำมี
ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเช่นกนั (ภำพ 6) จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรไหลของน ้ ำและสภำพ
อำกำศ 90 ปี ท่ีผำ่นมำของแม่น ้ำปิงตอนบนท่ีสะพำนนวรัตน์ พบวำ่ กำรไหลของน ้ำไม่ไดเ้พ่ิมสูงข้ึนตั้งแต่
ปี 2464 ในขณะท่ีกำรไหลของน ้ำต  ่ำท่ีสุดและปริมำณน ้ำท่ีไหลในช่วงหนำ้ฝนมีแนวโนม้ลดลง44 จำกกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลในรอบ 38 ปี ท่ีผำ่นมำ พบวำ่ ปริมำณฝนในแต่ละปีลดลง 49 

 
 

ภาพ 5 

สภำพอุณหภูมิอำกำศ ปริมำณ
น ้ำฝนและกำรไหลของน ้ำใน
แต่ละฤดูกำลบริเวณพ้ืนท่ีเล้ียง

ปลำ ท่ีใชใ้นกำรศึกษำ  

 (A) ค่ำเฉล่ียรำยเดือนของ
ปริมำณน ้ำฝนและอุณหภมิู  
(B) อตัรำไหลของน ้ำเฉล่ีย 

(ลกูบำศกเ์มตรต่อวนิำที) ใน
แต่ละเดือน43 

 

ภาพ 6 

(A) กำรเปล่ียนแปลงใน
ปริมำณเฉล่ียของน ้ำฝนในลุ่ม
น ้ำปิง   (1991-2010)61 และ 

(B) กำรเปล่ียนแปลง
กระแสน ้ำในรอบน ้ำ (>200 

m3s-1) ท่ีสะพำนนวรัตน์ 
(1974-2012)42 



  

8 

 

4.2 สภาพอากาศในอนาคต – แนวโน้มและความไม่แน่นอน 

สภำพอำกำศอนำคตในภำคเหนือของไทยมีควำมไม่แน่นอนสูง โดยเฉพำะปริมำณฝน33 จำกกำรศึกษำ
เพื่อพยำกรณ์สภำพอำกำศโดยใชแ้บบจ ำลองสภำพอำกำศ กำรยอ่ขนำดภำพจ ำลอง กำรปลดปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกและขอ้มูลทำงสถิติ ให้ขอ้มูลท่ีแตกต่ำงกนั43 และสำมำรถสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลองเก่ียวกบั
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 4 แบบ ไดแ้ก่ ฝนตกมำกข้ึน แห้งแลง้กวำ่เดิม ควำมแตกต่ำงฤดูกำลมำก
ข้ึน ควำมแตกต่ำงฤดูกำลน้อยลง ซ่ึงทั้ งหมดจะมีควำมส ำคญัต่อกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ  (สภำพอำกำศ
อนำคตในภำคเหนือของไทยมีควำมไม่แน่นอนสูง โดยเฉพำะปริมำณฝน7) สถำนกำรณ์ฝนตกมำกข้ึน 
หมำยถึง ฝนตกเพ่ิมข้ึนทั้งในหนำ้ฝนและหนำ้แลง้ ในขณะท่ีสถำนกำรณ์แหง้แลง้กวำ่เดิม ฝนจะลดลงทุก
ฤดูกำล ควำมแตกต่ำงฤดูกำลมำกข้ึน หมำยถึง ฝนตกเพ่ิมมำกข้ึนในหน้ำฝนแต่ตกน้อยลงในหน้ำแลง้ 
ส่วนควำมแตกต่ำงของฤดูกำลน้อยลง หมำยถึง ฝนตกน้อยในหน้ำฝนแต่ตกเพ่ิมข้ึนในหน้ำแล้ง 
ก ำหนดให้ค่ำเฉล่ียอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนในทุกสถำนกำรณ์ แต่ในสภำวะท่ีมีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลนอ้ยนั้น 
จะไม่เกิดภำวะคล่ืนควำมร้อน จดัวำ่ เป็นสถำนกำรณ์ปกติ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรง   

ความเส่ียง สถานการณ์จ าลอง 

ฝนตกมำกข้ึน แหง้แลง้กวำ่เดิม 
แตกต่ำงของฤดูกำล

มำก 
แตกต่ำงของ
ฤดูกำลนอ้ย 

ค่าเฉลีย่อุณหภูมิ ↑ ↑ ↑ ↑ 

ปริมาณฝน ↑ ↓ − − 

โอกาสที่จะเกดิน า้ท่วม ↑ ↓ ↑ ↓ 

โอกาสที่จะเกดิภัยแล้ง ↓ ↑ ↑ ↓ 

โอกาสที่จะเกดิฟ้าปิด ↑ ↓ ↑ − 

ฝนตกหนักบ่อยขึน้ ↑ ↓ ↑ − 

ช่วงเวลาที่หนาวเยน็ ↓ − − ↓ 

ภาวะคลืน่ความร้อน  ↑ ↑ ↑ − 

เพ่ือให้เขำ้ใจควำมแตกต่ำงท่ีเป็นไปไดใ้นแต่ละสถำนกำรณ์จ ำลอง เรำไดว้ิเครำะห์ขอ้มูลในอดีตร่วมกบั
ข้อมูลท่ีพยำกรณ์ร่วมกันเก่ียวกับอุทกอุตุนิยมวิทยำต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ และสร้ำง
แบบจ ำลองสภำพอำกำศโดยปรับลดขนำดส ำหรับพยำกรณ์ในปี 2583 - 2602 (2040 – 2059) ภำยใตก้ำร
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 2 รูปแบบ31, 62 สภำพอำกำศท่ีฝนตกชุกท่ีสุดและแห้งแลง้ท่ีสุดจ ำนวน 9 
แบบจ ำลอง ถูกน ำมำใช้เป็นตัวบ่งช้ีโดยใช้กำรเปล่ียนแปลงของปริมำณน ้ ำฝนสูงข้ึน 15% เป็น
สถำนกำรณ์ท่ีฝนตกชุก และปริมำณน ้ำฝนท่ีลดลง 5% เป็นสถำนกำรณ์ท่ีแห้งแลง้ แบบจ ำลองท่ีมีปริมำณ
ฝนนอ้ยท่ีสุดในเดือนพฤษภำคมและมำกท่ีสุดในเดือนตุลำคม (เดือนท่ีมีกำรเปล่ียนฤดูกำลของภำคเหนือ) 
ถูกใชเ้ป็นตวับ่งช้ีระดบักำรเปล่ียนแปลงของน ้ ำฝนส ำหรับสองเดือนนั้น: -20% จดัเป็นสถำนกำรณ์ท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลงฤดูกำลมำกข้ึน และ +10% เป็นกำรเปล่ียนแปลงของฤดูกำลท่ีนอ้ยลง ส่วนสถำนกำรณ์ท่ี
มีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลมำกข้ึนนั้ น หมำยถึง ควำมไม่สมดุลยข์องฝนจะมีเดือนท่ีฝนตกเยอะข้ึน 
(มิถุนำยน – กันยำยน) ในขณะท่ีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลน้อยฝนจะตกในเดือนท่ีเคยไม่มีฝน 
(พฤศจิกำยน -เมษำยน) อุณหภูมิถูกคำดว่ำน่ำจะเพ่ิมข้ึน 1.5 – 2.0 ºC โดยจะมีค่ำสูงสุดในเดือนท่ีร้อน
ท่ีสุดของปี มีกำรเปล่ียนแปลงจำกเดือนท่ีไม่มีฝนเป็นเดือนท่ีมีอยู่ในหน้ำฝน คือ เดือนพฤษภำคม  มี
รำยงำนวำ่ ผลของกำรเปล่ียนแปลงของปริมำณฝนต่อปริมำณน ้ ำไหลในแม่น ้ ำจะข้ึนอยูก่บัช่วงระยะเวลำ
49 กำรลดลงของปริมำณฝน โดยเฉพำะในหนำ้ฝน ช่วงเดือนสิงหำคม – กนัยำยน ท ำใหป้ริมำณน ้ำไหลใน
แม่น ้ ำปิงลดลง 49, 54 กำรเปล่ียนแปลงของฤดูกำลท ำให้น ้ ำไหลเพ่ิมข้ึนในหน้ำแล้ง โดยเฉพำะเดือน
เมษำยน แต่จะลดลงในหนำ้ฝน ซ่ึงจะมีปริมำณกำรไหลสูงสุดในเดือน กนัยำยน – ตุลำคม 49    

ภาพ 7 

สถำนกำรณ์จ ำลองของสภำพ
อำกำศในอนำคตและควำม
เส่ียงอนัเน่ืองมำจำกน ้ำท่ีมีผล
ต่อกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ 
ทิศทำงลูกศรแสดงถึงกำร
เปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเหตุกำรณ์ในอดีต35 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ
ของการคาดคะเนสภาพอากาศ
ในภูมิภาคน ามาใช้ก าหนด
สถานการณ์จ าลองเกีย่วกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 
รูปแบบ 
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5 ความเส่ียงและความเปราะบาง 

5.1 กลไกของผลกระทบจากสภาพอากาศ 

สรุปควำมเป็นไปไดข้องสถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพอำกำศและควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน ตำรำง 
2 เป็นกำรสรุปควำมเขำ้ใจควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศต่อผลก ำไรของฟำร์มสัตวน์ ้ำ  

ความเส่ียงอนั
เน่ืองจากสภาพ
อากาศเปลีย่นแปลง 

ผลกระทบที่เกดิขึน้ ตัวขับเคลือ่นสภาพ
อากาศหลกั 

ความตระหนัก
เกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศ 

ปัจจัยอืน่ที่มี
ผลกระทบ 

 

บ่อดนิ 

น า้ล้นบ่อ ปลำหนีออกจำกบ่อ 

ปลำต่ำงถ่ินเขำ้สู่แหล่ง
น ้ำธรรมชำติ 

บ่อและเคร่ืองมือพงั
เสียหำย 

พำยโุซนร้อนพดั
ผำ่น ท ำใหฝ้นตก
เหนือเข่ือนหรือ
พื้นท่ีใกลเ้คียง 3-5 

วนั 

ควำมเป็นไปไดเ้พิ่ม
สูงข้ึน 

ระบบชลประทำน 

น า้ท่วมระยะส้ัน น า้
ท่วมขัง หรือ น า้
หลาก 

น ้ำเสีย ตะกอนดิน ท ำ
ใหป้ลำเครียด ปลำตำย 
เป็นโรคง่ำยข้ึน 

ฝนตกหนกั ควำมเป็นไปไดเ้พิ่ม
สูงข้ึน 

กำรใชท่ี้ดินในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงและสภำพ
พื้นท่ีลุ่มน ้ำดำ้นบน 

น า้ไหลเอือ่ย การขาด
แคลนน า้ 

คุณภำพน ้ำแยล่ง 
ปริมำณออกซิเจนในน ้ำ
ต ่ำ ท ำใหป้ลำเครียด
และตำยได ้

หนำ้ฝนมำชำ้กว่ำ
ปกติ 

ควำมเป็นไปไดเ้พิ่ม
สูงข้ึนและระยะเวลำ
ท่ีตอ้งเผชิญยำวนำน
ข้ึน 

กำรขำดแคลนน ้ำ 
เน่ืองจำกมีผูใ้ชน้ ้ ำ
ร่วมกนัหลำยรำย 

กำรสร้ำงแหล่งกกัเกบ็
น ้ำ 

ท้องฟ้ามืดคร้ึม ฟ้า
ปิด 

 

กำรสังเครำะห์แสง
นอ้ยลงในช่วงกลำงวนั 
น ำไปสู่ปริมำณ
ออกซิเจนในน ้ำต ่ำมำก
ในตอนกลำงคืน 
อำจจะท ำใหป้ลำเครียด
และตำยยกบ่อได ้

ควำมรุนแรงของ
พำยอุำจจะมำกข้ึน 
ยำวนำนข้ึน เมฆปก
คลุมหรือฟ้ำมืดคร้ึม
นำนข้ึน 

 

ควำมเป็นไปไดเ้พิ่ม
สูงข้ึนและระยะเวลำ
ท่ีตอ้งเผชิญยำวนำน
ข้ึน 

บ่อท่ีมีกำรเพิ่มธำตุ
อำหำรลงในบ่อสูง 
และ บ่อท่ีมีกำรเจริญ
ของแพลงคต์อนพืช
ในปริมำณสูง 

ภาวะคลืน่ความร้อน 

อุณหภูมิสูงขึน้มาก 

กำรเจริญรวดเร็วของ
แพลงคต์อนพืชส่งผล
ต่อคุณภำพน ้ำ 
ควำมเครียดของปลำท่ี
เกิดจำกปริมำณ
ออกซิเจนและอุณหภูมิ  
 

กำรเปล่ียนแปลง
ของฤดูกำล กำรเขำ้
สู่ฤดูฝนชำ้ลง 

ควำมเป็นไปไดเ้พิ่ม
สูงข้ึน 

ควำมรุนแรงของ
ภำวะคล่ืนควำมร้อน
มำกข้ึน 

บ่อท่ีมีกำรเพิ่มธำตุ
อำหำรลงในบ่อสูง 
และ ไม่มีน ้ำเปล่ียน
ถ่ำย 

การเลีย้งปลากระชังในแม่น า้ 

น า้ไหลแรงและน า้
ท่วม จากปริมาณน า้
ในแม่น า้ที่เยอะขึน้ 

ตำข่ำยและกระชงัผิด
รูปร่ำง ปลำถกูน ้ำพดั
ติดตำข่ำย 

 

ปลำวำ่ยน ้ ำจนอ่อนแรง 

 

เศษขยะหรือเศษไม้
ท ำลำยกระชงั 

พำยโุซนร้อนพดั
ผำ่น ท ำใหฝ้นตก
เหนือเข่ือน 3 – 5 
วนั 

ควำมถ่ีและควำม
รุนแรงเพิ่มข้ึน 

โครงกำรพื้นฐำน
พงัทะลำย 

 (เช่น เหมือง ฝำยพงั) 

ตาราง 2 

กลไกของผลกระทบของ
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพ
อำกำศและควำมเส่ียงท่ีเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ

อำกำศและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผล
ต่อกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ  
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ความเส่ียงอนั
เน่ืองจากสภาพ
อากาศเปลีย่นแปลง 

ผลกระทบที่เกดิขึน้ ตัวขับเคลือ่นสภาพ
อากาศหลกั 

ความตระหนัก
เกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศ 

ปัจจัยอืน่ที่มี
ผลกระทบ 

 

 

ฝนตกหนักและการ
ชะล้างของน า้ลงสู่
แม่น า้ 

น ้ำเสีย ตะกอนดิน ท ำ
ใหป้ลำเครียด ปลำตำย 
เป็นโรคง่ำยข้ึน 

ฝนหนกัมำกข้ึน 

 

ฝนแรกหลงัจำกเวน้
ช่วงเป็นเวลำนำน 

ฝนตกถ่ีข้ึน  กำรใชพ้ื้นท่ีในบริเวณ
ลุ่มน ้ำและกำรตั้ง
บำ้นเรือนริมแม่น ้ำ 

 

น า้ไหลเอือ่ย และ น า้
ตืน้เขิน 

คุณภำพน ้ำแยล่ง 
ปริมำณออกซิเจน
ละลำยน ้ำลดลง 

 

ลดจ ำนวนกระชงั 

ลดควำมหนำแน่นปลำ
ในกระชงั 

ฤดูฝนมำชำ้กวำ่
ปกติ 

 (ลมมรสุม) 

ควำมเป็นไปไดเ้พิ่ม
สูงข้ึนและระยะเวลำ
ท่ีตอ้งเผชิญยำวนำน
ข้ึน 

 

กำรกกัเกบ็น ้ำและกำร
ใชป้ระโยชน์ของน ้ำ
ร่วมกนัจำกหลำยภำค
ส่วน 

 

อ่างเกบ็น า้ 

การเปลีย่นแปลงของ
อุณหภูมิน า้ที่รวดเร็ว 

กำรแบ่งชั้นน ้ำ 

น ้ำผดุ กำรพลิกตวัของ
ชั้นน ้ำหลงัจำกมีกำร
เปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิอยำ่งรวดเร็ว 
ท ำใหป้ลำเจอกบัน ้ำท่ีมี
ออกซิเจนต ่ำ เป็นผลให้
ปลำเครียดและตำยได ้

กำรเปล่ียนแปลง
ของฤดูกำลหนำว
หรือฤดูซ่ึงไม่มีฝน  
สภำพกำรพดัของ
ลม 

กำรผสมของชั้นน ้ำ 
หรือน ้ำผดุ 

 

ควำมเป็นไปไดข้อง
กำรเปล่ียนแปลง
อุณหภมิูอยำ่ง
รวดเร็วเพิ่มสูงข้ึน 

กำรบริหำรจดักำรน ้ำ
ในอ่ำงเกบ็น ้ำท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรผสม
ของน ้ำ 

ภัยแล้ง กำรเคล่ือนยำ้ยกระชงั
ไปยงัแหล่งเล้ียงท่ีมี
กระชงัจ ำนวนนอ้ย 
หรือแหล่งท่ีมีคุณภำพ
น ้ำดี 

กำรลดจ ำนวนกระชงั 

กำรลดจ ำนวนปลำต่อ
กระชงั 

ฝนตกนอ้ยลงใน
หนำ้ฝน 

 

เขำ้หนำ้ฝนชำ้ลง 

 

รุนแรงมำกข้ึน หรือ 
ฤดูแลง้ยำวนำนข้ึน 

กำรบริหำรจดักำรน ้ำ
ในเข่ือน อนัเก่ียวขอ้ง
กบักำรชลประทำน
เพื่ออุปโภค บริโภค 
เพื่อกำรเกษตร หรือ
นโยบำยป้องกนัน ้ำ
ท่วม 

โรงเพาะพนัธ์ุปลา 

ภาวะคลืน่ความร้อน พฒันำกำรของลูกปลำ
ท่ีรวดเร็วเกินไป 

อุณหภูมิโดย
ภำพรวมสูงข้ึนกวำ่
ปกติ 

อุณหภูมิอำกำศใน
อนำคตมีแนวโนม้
สูงกวำ่เดิมมำก 

 

การขาดแคลนน า้ ไม่มีน ้ำเปล่ียนถ่ำย ท ำ
ใหเ้กิดปัญหำคุณภำพ
น ้ำไม่ดี 

ฤดูร้อนท่ียำวนำน 

(ลมมรสุมมำชำ้
กวำ่เดิม) 

ปริมำณฝนลด
นอ้ยลง 

ควำมตอ้งกำรน ้ ำเพิ่ม
สูงข้ึน ตอ้งแก่งแยง่น ้ ำ
กบัผูใ้ชน้ ้ ำคนอ่ืน ๆ 
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5.2 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน  

5.2.1 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น  

ปัญหำน ้ ำท่วม ภยัแลง้ ฟ้ำปิดและฝนตกหนกัเป็นควำมเส่ียงหลกัของกำรเล้ียงปลำในบ่อดิน4, 49 อำกำศท่ี
เยน็จดัในช่วงหนำ้หนำวจะท ำให้ปลำโตชำ้ กำรขำดแคลนน ้ ำช่วงหนำ้แลง้ ท ำใหเ้กษตรกรไม่มีน ้ ำในกำร
เปล่ียนถ่ำย เกิดควำมยุ่งยำกในกำรควบคุมคุณภำพน ้ ำและควำมลึกของน ้ ำในบ่อ 48, 59 รวมทั้ งปริมำณ
แพลงค์ตอนพืชในบ่อเจริญอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เกิดปัญหำกำรขำดอำกำศหรือปริมำณออกซิเจนในน ้ ำ 
(DO) ต ่ำเกินไปในช่วงดึกจนถึงเช้ำตรู่ เพรำะแพลงค์ตอนพืชและสัตวน์ ้ ำใชอ้อกซิเจนจ ำนวนมำกเพ่ือ
หำยใจในยำมค ่ำคืน 32, 58  ปริมำณออกซิเจนในน ้ ำท่ีต  ่ำเกินไปจะท ำให้ปลำเครียด กินอำหำรน้อยลง กำร
เจริญเติบโตลดลง ติดโรคไดง่้ำยและปลำตำยได ้58 

กำรแบ่งชั้นอุณหภูมิของน ้ำท่ีเกิดตำมดว้ยกำรพลิกตวัของน ้ำอยำ่งรวดเร็วอนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิของน ้ ำอยำ่งรวดเร็ว ท ำให้ปลำเจอกบัน ้ ำดำ้นล่ำงท่ีมีออกซิเจนนอ้ยหรือไม่มีออกซิเจนเลยยกตวั
ข้ึนมำ เป็นผลใหป้ลำตำยจ ำนวนมำก (ภำพ 8)57 ปลำท่ีเล้ียงในบ่อท่ีมีสำรอำหำรสูงจะมีควำมเส่ียงสูง หำก
ช่วงท่ีฟ้ำปิด หรือทอ้งฟ้ำมืดคร้ึมเป็นเวลำนำน ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์แสงของแพลงคต์อนพืชใน
บ่อลดลง ท ำให้เกิดควำมเส่ียงต่อกำรขำดออกซิเจนได ้58 กำรแบ่งชั้นอุณหภูมิของน ้ ำจะเกิดช่วง  14:00 – 
16:00 น. ในแต่ละวนั เม่ือควำมแตกต่ำงระหว่ำงอุณหภูมิผิวน ้ ำและอุณหภูมิของน ้ ำในระดบัท่ีต ่ำกว่ำ
ต่ำงกนั 1.3 – 4.0 ºC 58  กำรผสมกนัของชั้นอุณหภูมิน ้ ำในช่วงหนำ้ร้อนและหนำ้หนำวมกัเกิดข้ึนตอนดึก 
ขณะท่ีในฤดูฝนกำรผสมของชั้นน ้ำจะเกิดในช่วงบ่ำยท่ีอุณหภมิูเยน็ลงจำกน ้ำฝน 

 

กำรสร้ำงแบบจ ำลองลกัษณะชีวกำยภำพในบ่อเล้ียงปลำจำกขอ้มูลกำรเล้ียงปลำในเขตภำคเหนือของไทย 
พบวำ่ กำรแบ่งชั้นอุณหภูมิของน ้ำ เกิดจำกควำมเขม้ของแสง ควำมขุ่นและอุณหภูมิอำกำศ อุณหภูมิเฉล่ีย
ของอำกำศมีผลต่อกำรแบ่งชั้นน ้ ำมำกกว่ำควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิในรอบวนั ควำมเส่ียงของปริมำณ
ออกซิเจนละลำยน ้ ำต  ่ำกว่ำ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จะพบมำกข้ึนเม่ือควำมเขม้แสงลดลงและควำมขุ่นในน ้ ำ
มำกข้ึน แต่จะลดลงหำกมีลมพดัให้เกิดกำรผสมของน ้ ำ56 ผูบ้ริโภคไม่ชอบปลำท่ีมีกล่ินโคลน ปลำท่ีเล้ียง
ในบ่อท่ีมีสำรอำหำรสูงและมีสำหร่ำยสีเขียวเจริญมำกเกินไป อำจท ำให้เกิดกล่ินไม่พึงประสงค์ในเน้ือ
ปลำ ควำมเส่ียงของกำรเกิดกล่ินโคลนในสัตวน์ ้ ำแตกต่ำงกนัตำมฤดูกำลและสภำพอำกำศ จำกกำรศึกษำ
บ่อปลำในเขตจงัหวดัเชียงรำย สำรท่ีท ำให้เกิดกล่ินไม่พึงประสงค์มี 2 ชนิด คือ เอ็มไอบีและจีออสมิน 
ซ่ึงเอ็มไอบีจะพบสูงสุดในเดือนตุลำคมในขณะสำรจีออสมินไม่พบว่ำแตกต่ำงตำมฤดูกำล47 ควำมเส่ียง
อนัเน่ืองมำจำกกล่ินโคลนหรือปัญหำกำรขำดออกซิเจนส ำหรับบ่อท่ีมีสำรอำหำรนอ้ยหรือบ่อท่ีไม่มีกำร
เติมปุ๋ยคอกจะมีนอ้ย 

ภาพ 8 

 (A) กำรแบ่งชั้นอุณหภมิูของ
น ้ำ (B) ปริมำณของออกซิเจน

ท่ีละลำยในน ้ำในบ่อท่ีมี
สำรอำหำรสูง ในรอบ 24 

ชัว่โมง   
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5.2.2 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

หำกในอนำคตตอ้งเผชิญกบัภยัแลง้ จะเป็นเหตุกำรณ์ทำ้ทำยมำก โดยเฉพำะถำ้มีควำมตอ้งกำรน ้ ำท่ีจะใช้
ในบ่อเล้ียงปลำสูง อำจส่งผลต่อปริมำณผลผลิตปลำ และอำจจะท ำใหป้ลำมีรำคำแพงข้ึน 

กำรเล้ียงปลำในบ่อดินในสภำพอำกำศท่ีมีฝนชุกเพ่ิมข้ึน อำจจะสร้ำงควำมยุง่ยำกให้กบับ่อเล้ียงปลำเชิง
พำณิชยใ์นท่ีรำบลุ่มหรือบริเวณท่ีมีน ้ ำท่วม ซ่ึงท ำใหป้ลำต่ำงถ่ินหรือชนิดท่ีธรรมชำติไม่ตอ้งกำรหลุดเขำ้
ในระบบนิเวศน์ หำกน ้ ำท่วมไม่สูง แต่ท่วมยำวนำน อำจจะส่งผลดีต่อกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำในบำงพ้ืนท่ี 
เช่น บริเวณลุ่มแม่น ้ ำโขง ท ำให้ชำวนำสำมำรถเล้ียงปลำในนำขำ้ว12  และจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์ทำง
กำรเกษตรในท่ีรำบท่ีมีน ้ำท่วมถึงหำกน ้ำท่วมไม่ลึกมำก 55 

ปริมำณฝนท่ีตกมำกข้ึน ท ำให้โอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียงจำกน ้ ำท่วมและช่วงเวลำท่ีฟ้ำปิดมำกข้ึน เกิด
ควำมเส่ียงต่อกำรมีออกซิเจนในบ่อต ่ำมำกข้ึน ดงันั้นจึงควรมีกำรแนะน ำให้มีกำรใชเ้คร่ืองเติมอำกำศ
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ส่ิงทำ้ทำยมำกท่ีสุดส ำหรับกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำในบ่อดิน คือ หำกควำมแตกต่ำงทำงฤดูกำลมำกข้ึน ในขณะท่ี
ควำมตอ้งกำรน ้ ำเพ่ิมสูงข้ึนแต่ตลำดตอ้งกำรปลำนอ้ยลง ในสถำนกำรณ์เช่นน้ี จ ำเป็นตอ้งมีกำรลงทุนลด
ควำมเส่ียงจำกน ้ ำท่วมในหน้ำฝน และควำมเส่ียงจำกอำกำศร้อนจัดและขำดแคลนน ้ ำอย่ำงหนักใน
หน้ำแลง้ แต่หำกไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงฤดูกำลมำกนัก ผลกระทบก็ไม่ไดแ้ตกต่ำงจำกสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั 

สภำพอำกำศท่ีร้อนข้ึนส่งผลให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อกำรเล้ียงปลำในบ่อดิน ปลำบำงชนิดสำมำรถ
ปรับตวัได ้เพรำะคุน้เคยกบักำรอำศยัในอำกำศท่ีร้อนข้ึน ปลำนิลและปลำไนจะมีกำรใชอ้อกซิเจนมำกข้ึน 
ท ำให้กำรเจริญเติบโตลดลง เม่ืออุณหภูมิสูงกว่ำ 30 °C 20  ในบำงพ้ืนท่ี โดยเฉพำะพ้ืนท่ีสูงท่ีมีอำกำศ
หนำวเยน็ คำดว่ำสภำพอำกำศท่ีสูงข้ึนจะช่วยให้ปลำโตดีข้ึน อตัรำแลกเน้ือดีกว่ำเดิม และมีฤดูกำลกำร
เล้ียงปลำท่ียำวนำนข้ึน 23, 46 แมว้่ำสัตวน์ ้ ำโตเร็วแต่อำจจะท ำให้เกิดผลเสียดำ้นอ่ืน ๆ ได ้เช่น ท ำให้หมด
โอกำสท่ีจะสืบพนัธ์ุหรือเพ่ิมควำมเส่ียงของกำรเกิดโรค 9, 26    

  

ปลานิลแดงหรือปลาทบัทมิ
มักจะเลีย้งอย่างหนาแน่นใน
กระชัง แต่มีเกษตรกรบางราย 
ได้เลีย้งปลาชนิดน้ีในบ่อดนิ 
เน่ืองจากมีราคาสูงกว่าปลานิลด า  
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5.3 การเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น า้ 

5.3.1 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น  

กำรเล้ียงปลำนิลในกระชงัของภำคเหนือของไทยไดรั้บควำมเสียหำยจำกน ้ ำท่วมเม่ือสองสำมปีท่ีผำ่นมำ 
แมว้ำ่ เกษตรกรไดมี้กำรสร้ำงกระชงัโดยมีทุ่นแขวนลอยน ้ ำท่ีแขง็แรงเพ่ือให้สำมำรถยกระดบัข้ึนลงตำม
กำรเปล่ียนแปลงระดบัควำมลึกของน ้ ำ แต่บำงคร้ังก็เกิดควำมเสียหำยไดห้ำกน ้ ำไหลแรงเกินไป หรือมี
เศษไม้เศษขยะพดัมำกบัน ้ ำ รวมทั้ งน ้ ำมีตะกอนดินสูงหรือปนเป้ือนสำรพิษ 5, 39 ซ่ึงท ำให้กระชังปลำ
เสียหำย63 หรือท ำใหป้ลำเหน่ือย หมดแรงและช ้ำจำกกำรกระแทกหรือเสียดสีกบักระชงั เกิดบำดแผลและ
เป็นโรคไดง่้ำยข้ึน ควำมเส่ียงของกำรเล้ียงปลำในแม่น ้ำ ส่วนใหญ่เกิดจำกผลของฤดูกำลและกำรไหลของ
น ้ำ ซ่ึงแตกต่ำงกนัไปตำมพ้ืนท่ี  (ตำรำง 3)42 น ้ ำท่ีไหลเอ่ือยหรือน ้ ำท่ีต้ืนเขินในหนำ้แลง้ ส่งผลให้คุณภำพ
น ้ำต  ่ำ โดยเฉพำะปริมำณออกซิเจนในน ้ำลดต ่ำลง ท ำใหป้ลำเครียดและเส่ียงต่อกำรติดเช้ือโรค (กล่อง 2)5, 

15 ควำมเหมำะสมของกำรเล้ียงปลำในกระชงัจะแตกต่ำงกนัไปแต่ละสภำพภูมิประเทศ ควำมคดเค้ียว 
ควำมลึกและขนำดของแม่น ้ำ รวมทั้งผลของกำรเปิดปิดน ้ ำของเข่ือนหรือฝำย39, 43 เกษตรกรตอ้งเผชิญกบั
ควำมเส่ียงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสภำพอำกำศดว้ย ฟำร์มส่วนใหญ่ (84%) ประสบปัญหำโรคสัตวน์ ้ ำในสองปี
ท่ีผำ่นมำ อำกำรของโรคปลำท่ีเกษตรกรพบมำกท่ีสุด คือ ตำโปน ซ่ึงลกัษณะอำกำรดงักล่ำวน่ำจะเกิดจำก
กำรติดเช้ือแบคทีเรีย สเตปโตคอคคสั เกษตรกรส่วนมำก กล่ำววำ่ ควำมเส่ียงของกำรเกิดโรคจะเท่ำ ๆ กนั
ทุกเดือน แต่ดูเหมือนวำ่ เดือนเมษำยนมกัพบปัญหำมำกท่ีสุด15 

   ษณ   ตุ   ณ์    ฟ  ์ม  ่ไ             (%)      ญ   ย
  ยไ  จ     

ต ย  

แมน่ ำ้
ปิง

ตอนบ
น 

แมน่ ำ้ปิง
ตอนลำ่ง 

แมน่ ำ้
น่ำน
ตอนบน 

แมน่ ำ้
น่ำน
ตอนลำ่ง 

ภำพรวม หน่วย : พนับำท 

ค่ำเฉลี่ย (SEM) 

   ้   ม (   ้ไ     ่ย ) 2012 25 40 19 11 24 61 (10) 

   ้   ม  2011 61 67 67 64 65 81 (7) 
  ย     (   ้ไ    ื่ ย) 2012-3 33 26 63 34 44 63 (9) 
  ย      2011-2 34 14 11 6 18 46 (7) 

5.3.2 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

หำกอนำคตมีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลมำกข้ึน อำจจะสร้ำงควำมยุง่ยำกใหเ้กษตรกรท่ีเล้ียงปลำในกระชงั 
แต่หำกมีฝนมำกข้ึนก็อำจจะเกิดผลดีต่อแหล่งเล้ียงปลำบริเวณท่ีเป็นแม่น ้ ำขนำดเล็ก เช่น แม่น ้ ำปิง
ตอนบน ในขณะท่ีบริเวณอ่ืน ๆ อำจจะเกิดผลกระทบทำงลบเน่ืองจำกมีกระแสน ้ำท่ีรุนแรงมำกข้ึน ควำม
ทำ้ทำยส ำหรับผูเ้ล้ียงปลำกระชงั ก็คือ หำกเกิดภยัแลง้มำกข้ึน และมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำสูงข้ึน กำรเล้ียง
ปลำกระชงัอำจจะท ำไดย้ำก เพรำะวำ่ตอ้งแยง่น ้ำกบัผูใ้ชจ้ำกภำคส่วนอ่ืน ๆ นอกจำกน้ีคล่ืนควำมร้อนและ
กระแสน ้ ำท่ีไหลชำ้ลงจะส่งผลเสียต่อกำรเล้ียงปลำกระชงั แต่หำกอนำคตไม่มีควำมแตกต่ำงของฤดูกำล
มำกนัก ผลกระทบของสภำพอำกำศต่อกำรเล้ียงปลำไม่มำกนัก ผูเ้ล้ียงปลำกระชังก็น่ำจะรับมือได ้
อุณหภูมิอำกำศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไม่มำกนัก จะไม่มีผลมำกต่อกำรเล้ียงปลำกระชงั  แต่อำจจะส่งผลดีต่อกำร
เล้ียงปลำในหนำ้หนำวหำกมีน ้ำไหลเวยีนเพียงพอ   

ตาราง 3 

ผลกระทบของน ้ำท่วมและน ้ำ
ไหลนอ้ยต่อกำรเล้ียงปลำ

กระชงั ใน 4 พ้ืนท่ี รอบสองปี
ท่ีผำ่นมำ43 
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ปริมาณ
น ้า

โรงเพาะพันธุ์

อุณหภูมิ
ความต้องการ

ปลา 

พันธสัญญา

ลูกพันธ์ุ 

อัตราแลกเนื้อ

การประมงทะเล

พันธสัญญา
อาหาร
ทางเลือก

ฤดูกาล

อาหาร

การเข้าถึง

การจัดการ

น ้าท่ีปนเป้ือน
สารพิษ

สภาพภูมิ
อากาศ

ความต้อง
การน ้า

น า้

สภาพภูมิ
อากาศ

พันธสัญญา

การรวมกลุ่ม
เกษตรกร

ความต้องการ
ปลา

เครือข่าย
ตลาด

ปลา

อาหาร

ลูกพันธุ์ปลา

อืน้ 

องค์ประกอบของต้นทุน

70%

16%

14%

ลูกพันธ์ุปลา อาหาร และน ้าเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญและเป็น
แหล่งของความเส่ียงที่มีต่อผลก าไร

ความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียง
ที่เกิดจากสภาพอากาศกับความ
เสี่ยงด้านการตลาดต่อผลก าไร

คุณภาพและราคาของอาหารและ
ลูกพันธุ์ เป็นปัจจัยส าคัญท่ี

เกษตรกรตระหนัก เพราะเป็น
องค์ประกอบส าคัญของต้นทุน

ปริมาณลูกพนัธ์ุจากโรงเพาะและ
อนุบาลสัตว์น ้าอาจจะไม่เพยีงพอ
ในบางฤดูกาล เช่น ฤดูหนาว

ความหนาแน่นและอัตราการให้
อาหารมีผลต่อคุณภาพน ้า ดังนั้น
ต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี 
โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีภัยพิบัติ เช่น 
คลื่นความร้อน ฟ้าปิดเป็น
เวลานาน

สิ่งท่ีเกษตรกรกังวล 
(ร้อยละของเกษตรกร)

คุณภาพลูกพันธ์ุไม่ดี

คุณภาพอาหารไม่ดี

ราคาอาหารแพง

ราคาปลาถูก

ปลาโตช้า ไม่ได้ขนาด

ความต้องการปลาของ
ตลาด

 

 

กล่อง 1 
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5.4 การเลี้ยงปลาในกระชังในอ่างน า้ 

5.4.1 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น 

ควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศของกำรเล้ียงปลำกระชงัในอ่ำงน ้ำ ไดแ้ก่ ภยัแลง้ อุณหภูมิท่ีสูงเกินไป (ตำรำง 
5) อ่ำงเก็บน ้ ำมกัมีธำตุอำหำรนอ้ย ท ำให้มีแพลงคต์อนพืชนอ้ย กำรเพ่ิมปริมำณออกซิเจนในน ้ ำจึงมำจำก
ลมท่ีพดัเป็นส่วนใหญ่ กำรเปล่ียนแปลงอุณหภมิูอยำ่งรวดเร็วเน่ืองจำกฝนตกหรือกำรเปล่ียนแปลงฤดูกำล 
อำจท ำให้เกิดกำรพลิกตวัของน ้ ำแลว้ดึงเอำน ้ ำท่ีมีออกซิเจนต ่ำหรือไม่มีออกซิเจนข้ึนสู่ผิวน ้ ำ ส่งผลต่อ
ปลำท่ีเล้ียงไวใ้นกระชงั64  แต่เหตุกำรณ์ปลำน็อคตำยยกกระชงัหลงัจำกน ้ ำมีกำรพลิกตวั ไม่เกิดบ่อยมำก
นกัในอ่ำงน ้ำเขตภำคเหนือของไทย  

 น า้ไหลน้อย 

แห้งแล้ง 
ร้อนจัด หนาวจัด ฟ้าปิด  

ฟาร์มที่ได้รับผลกระทบจากการเลีย้งที่ผ่านมา 32 45 51 50 

ลกัษณะของผลกระทบ (หากได้รับผลกระทบ)     

ปลากนิอาหารน้อยลง / โตช้า 74 77 98 88 

ปลาอ่อนแอ ติดโรคได้ง่าย 68 75 71 77 

ปลาตาย 87 93 84 81 

ปลามีกลิน่โคลน 26 25 18 27 

     

ประมาณความเสียหาย หากได้รับผลกระทบ (บาท) 

 

337,000 21,000 40,000 81,000 

5.4.2 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

สภำพอำกำศท่ีแห้งแลง้มำกข้ึนเป็นส่ิงทำ้ทำยมำก เพรำะทุกภำคส่วนมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำท่ีมำกข้ึน จึง
ตอ้งมีกำรบริหำรจดักำรน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำไม่วำ่จะเป็นกำรกกัเก็บน ้ ำหรือกำรปล่อยน ้ ำให้เพียงพอเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคหรือเพื่อกำรเกษตรอ่ืน ๆ หำกในอนำคตมีฝนมำกข้ึนหรือไม่มีควำมแตกต่ำงของฤดูกำล 
จะมีผลดีต่อกำรเล้ียงปลำกระชงัในอ่ำงน ้ ำมำกกว่ำสภำพท่ีแห้งแลง้ แต่ถำ้สภำพอำกำศมีควำมแตกต่ำง
ของฤดูกำลมำกข้ึน ผลกระทบกำรเล้ียงปลำอำจจะซับซ้อน เพรำะข้ึนอยูก่บักำรบริหำรจดักำรน ้ ำ รวมทั้ง
ผลกระทบต่อกำรแบ่งชั้นน ้ำและกำรพลิกตวัของน ้ำซ่ึงอำจจะมีผลท ำใหป้ลำน็อคตำยได ้  

ฝนตกหนกัและอำกำศท่ีหนำวจดัอำจจะท ำใหเ้กิดกำรแบ่งชั้นน ้ำในบ่อและอ่ำงเกบ็น ้ำ กำรติดตั้งเคร่ืองให้
อำกำศและกำรตรวจวดัคุณสมบัติของน ้ ำอำจจะเป็นตวัช่วยในกำรป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรขำด
ออกซิเจน  

คล่ืนควำมร้อนและอำกำศท่ีร้อนจดัจะท ำให้เกิดผลเสียต่อกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำ แต่หำกอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนไม่สูง
มำกนกั อำจจะไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียแต่กลบัใหผ้ลดีในฤดูหนำว   

ตาราง 4 

ร้อยละ (%) ของฟำร์มท่ี
ผลผลิตล่ำสุดไดรั้บผลกระทบ

จำกสภำพอำกำศ 4 แบบ 
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5.5 โรงเพาะพันธ์ุสัตว์น า้ 

5.5.1 ผลกระทบ  

อุณหภูมิท่ีสูงมำกเกินไปโดยเฉพำะช่วงน ้ ำนอ้ยและในช่วงก่อนเขำ้หนำ้ฝน ท ำให้ปลำเครียดและเส่ียงต่อ
กำรเกิดโรค ในขณะท่ีฝนตกหนกัและฝนแรกท่ีจะชะลำ้งตะกอนและสำรพิษลงสู่แหล่งน ้ำ ท ำใหป้ลำตำย
จ ำนวนมำก ภำคเหนือมีอำกำศท่ีหนำวเยน็กวำ่ภำคอ่ืน ๆ ปลำกินอำหำรลดลงในหนำ้หนำว ท ำใหป้ลำโต
ชำ้และเป็นอุปสรรคในกำรเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำดว้ย61  

5.5.2 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

กำรบริหำรงำนโรงเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำข้ึนอยู่กบัแหล่งน ้ ำท่ีสะอำดและมีปริมำณน ้ ำเพียงพอ ซ่ึงจะไดรั้บ
ผลกระทบทำงลบหำกในอนำคตเกิดภยัแลง้หรือมีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลท่ีเพ่ิมมำกข้ึน หำกมีฝนมำก
ข้ึน ปัญหำจะเกิดเฉพำะโรงเพำะพนัธ์ุท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อน ้ ำท่วมและไม่มีกำรสร้ำงแนวป้องกนัน ้ ำท่วม 
ส่วนอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนนั้นจะท ำให้ควำมดกของไข่ปลำลดลงในเดือนท่ีร้อนท่ีสุด (เมษำยน) โดยเฉพำะใน
จงัหวดัพิจิตรท่ีมีอุณหภูมิสูงมำก (ภำพ 9A)61 ส่วนเดือนท่ีหนำวจดั (ธันวำคมหรือมกรำคม) อุณหภูมิท่ี
สูงข้ึนจะช่วยให้ควำมดกของไข่ปลำมำกข้ึนในเชียงใหม่และน่ำน แต่อำจจะมีผลทำงลบต่อปลำในเขต
พิจิตร ส่วนอตัรำกำรฟักไข่ไม่แตกต่ำงมำกนัก หรือจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยเพียงเล็กน้อย (ภำพ 9B) 
โดยหำกอุณหภูมิสูงข้ึน จะ
ท ำให้ไข่ปลำฟักตวัได้เร็ว
ข้ึนในฤดูหนำว อย่ำงไรก็
ตำมในหน้ำร้อน พ้ืนท่ีท่ีมี
ควำม ร้อน สู งท่ี สุ ด  เช่น 
พิ จิตร นอกจำกควำมดก
ของไข่และอตัรำฟักลดลง
แล้ว  ย ังป ระสบ ปัญ ห ำ
อัต ร ำรอดขอ งลู กป ล ำ
ลดลงอีกด้วย  (ภำพ 9C) 
ส ำหรับตวับ่งช้ีเก่ียวกบักำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง โ ร ง
เพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำไม่ว่ำจะ
เป็นผลดีหรือผลเสียนั้นจะ
เห็นผลชดัเจนในระยะยำว 
(ปี  2080-2099) หำกมีกำร
ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ ำซ เรื อ น
กระจกในอัตรำสูง  (RCP 
8.5, ภำพ 9)   
  

ภาพ 9 

กำรพยำกรณ์กำรเปล่ียนแปลง
ของควำมดกของไข่  
(a) อตัรำฟัก  
(b) ของปลำนิลเพศเมีย และ
อตัรำรอดของตวัอ่อน  
(c) จำกพ้ืนท่ีศึกษำ 3 จงัหวดัทำง
ภำคเหนือของไทย ภำยใตก้ำร
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
RCP 4.5 และ 8.5 ในช่วงเดือนท่ี
ร้อนท่ีสุดและหนำวจดัท่ีสุด  

โดยเปรียบเทียบกำร
เปล่ียนแปลงระหวำ่งปี 2040–
2059 หรือ 2080–2099 กบัปี 
1980–200461 
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5.6 การรับรู้เกี่ยวกับความเส่ียง  

กำรรับรู้เก่ียวกบัควำมเส่ียงมีควำมส ำคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ เกษตรกรมีปฏิกิริยำและปฏิบติัต่อภยัพิบติัหรือ
ควำมเส่ียงอยำ่งไร ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระดบัควำมตระหนกัของเกษตรกรต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มี
ส่วนช่วยใหน้กัวชิำกำรไดว้ำงแผนในกำรส่ือสำรควำมเส่ียงหรือสร้ำงกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือลดควำมเส่ียง 

ภำพ 10 แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงของกำรรับรู้ควำมเส่ียงของเกษตรกรซ่ึงแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะ
รูปแบบกำรเล้ียงปลำ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำในบ่อดินส่วนใหญ่จะตระหนกัถึงควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ ในกำร
เล้ียงปลำนอ้ยกวำ่เกษตรกรท่ีเล้ียงปลำกระชงั แต่ควำมตระหนกัของผูเ้ล้ียงปลำกระชงัแต่ละรำยแตกต่ำง
กนัค่อนขำ้งเยอะ 

 
 

 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรรับรู้ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศไดม้ำจำกกำรสัมภำษณ์ผูเ้ล้ียงปลำกระชงั38, 42 
ต่อมำทีมวิจยัไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรตดัสินใจเก่ียวกบัควำมเส่ียงของกลุ่มเกษตรกรตวัอยำ่ง
บำงรำยโดยใชก้ำรเล่นเกมส์ตำมบทบำทสมมุติ  (a role-playing simulation game) (กล่อง 2).44   

เกษตรกรท่ีเพ่ิงประสบควำมเสียหำยจำกอุทกภยั น ้ ำไหลน้อยหรือภยัแลง้ เม่ือไม่นำนมำน้ี จะมีกำรรับรู้
ต่อควำมเส่ียงสูงเน่ืองจำกไดรั้บประสบกำรณ์ตรง42 จำกกำรสร้ำงสถำนกำรณ์เกมส์จ ำลองเก่ียวกบัจ ำนวน
ปลำท่ีจะปล่อยลงเล้ียงในคร้ังต่อไป พบว่ำ หำกเกษตรกรเสียหำยอยำ่งหนักจำกภยัพิบติัน ้ ำท่วม เขำจะ
ตดัสินใจปล่อยปลำนอ้ยลงในคร้ังถดัไป  (กล่อง 2) อยำ่งไรกต็ำม พบวำ่ เป็นกำรยำกส ำหรับเกษตรกรใน
กำรประเมินควำมเส่ียงและเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ท่ีไดก้  ำไรและขำดทุนในอดีต แลว้ตดัใจวำ่ ควรปล่อย
ปลำเท่ำไรในคร้ังต่อไป 44 ควำมยุง่ยำกในกำรตดัสินใจเม่ือระดบัควำมเส่ียงในเกมส์ท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงถึง ส่ิง
ท่ียำกในกำรคำดเดำวำ่ อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือสภำพอำกำศเปล่ียนแปลง  

เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำมีทัศนคติต่อควำมเส่ียงท่ีหลำกหลำย บำงรำยไม่กลำ้ท่ีจะเส่ียงในขณะท่ีบำงรำย
ยอมรับกับควำมเส่ียง38  จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ควำมแตกต่ำงในควำมคิดเก่ียวกับควำมเส่ียงของ
เกษตรกร จะข้ึนอยู่กับประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกภัยพิบัติ ระดับควำมเสียหำย ผลก ำไรท่ีเคยได้รับ 
ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่แต่ควำมรู้สึกและอำรมณ์ของเกษตรกรบำงรำยกมี็ผลต่อควำมคิดเห็น 

ควำมเขำ้ใจท่ีลึกซ้ึงจำกงำนวิจยัน้ีมีควำมส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและพฒันำโครงกำรท่ีช่วยใหมี้กำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงเร่ืองกำรเล้ียงปลำน ้ ำจืดไดดี้ยิ่งข้ึน กำรรับรู้เก่ียวกบัควำมเส่ียงมีส่วนส ำคญัเพ่ือ
ท ำให้เกิดกลไลในกำรแบ่งปันควำมเส่ียง เช่น กำรประกันภยั ซ่ึงผูท้  ำประกันจะได้รับค่ำชดเชยหำก
ผลผลิตเสียหำย แต่ถำ้เกษตรกรมีกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีดีกไ็ม่จ ำเป็นตอ้งไดรั้บค่ำชดเชยแต่อยำ่งใด25 
  

ภาพ 10 

ระดบัควำมตระหนกัของ
เกษตรกรแต่ละรำยถึง

ควำมส ำคญัของผลกระทบท่ี
เกิดจำกสภำพอำกำศต่อผล
ก ำไรในฟำร์มเล้ียงปลำ 3 

รูปแบบ  คะแนน: 5 (ตระหนกั
สูงสุด) 3 (ตระหนกัปำนกลำง) 

1 (ไม่สนใจเลย)42, 48 
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การตัดสินใจความเส่ียง
ในเกมจ  ำลองผูเ้ล้ียงปลำต้องเลือกระหว่ำง
เส่ียงมำกหรือเส่ียงน้อยในกำรลงปลำท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกันกบัสถำนกำรณ์จริง

ผลที่ได้รับ
ประสบกำรณ์ท่ีเพิ่งผ่ำนมำ ผูเ้ล้ียง
ปลำท่ีได้รับผลกระทบจะมีผลต่อ
กำรรับรู้ในควำมเส่ียงที ่สูงกว่ำ

ความเป็นไปได้ 
ผูเ้ล้ียงปลำสำมำรถประเมินควำม
น่ำจะเป็นของโอกำสท่ีจะเกิด

น ้ำท่วมจำกประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ 

ผลลัพธ์
ผลกระทบจำกสภำพอำกำศต่อผลก ำไร
ข้ึนอยูกั่บกำรตดัสินใจท่ีผ่ำนไปแล้ว

ข้อมูล
ควำมรู้และกำรเขำ้ถึงขอ้มูล

เก่ียวกับควำมเส่ียงท่ีเชื่อถือได้ที่มี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ

ทัศนคติ
ผูเ้ล้ียงปลำมีควำมแตกต่ำงกันในระดบักำร

หลีกเล่ียงควำมเส่ียงโดยวดัจำกตำม
มำตรฐำน 

สถานการณ์
กำรขำดทุนอย่ำงต่อเน่ืองหรือ
กำรได้ก  ำไรท่ีผ่ำนมำ จะมีผลต่อ
กำรรับรู้และอำรมณ์ควำมรู้สึก

 

ความรู้สึก
ควำมรู้สึก เช่น ควำมภำคภูมิใจ 
เครียด ผ่อนคลำย ตื่นเต้น มีผลต่อ

กำรตดัสินใจ 

การรับรู้
กำรรับรู้ควำมเส่ียงข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณ์
ควำมรู้ สถำนท่ีต้ังฟำร์มและประสบกำรณ์ 

การรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความเส่ียง 

ลักษณะส่วนบุคคล
กำรรับรู้ของควำมเส่ียงมีควำม
แตกต่ำงกันระหวำ่งเพศอำยุ

กำรศึกษำ สินทรัพย ์ประสบกำรณ์
กำรเล้ียง
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6 การจัดการความเส่ียง  
ปัจจุบนั เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำปรับตวัเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศโดยใชห้ลำยวิธีร่วมกนั ไม่วำ่จะ
เป็นปรับวิธีกำรเล้ียง ปรับช่วงเวลำท่ีเร่ิมปล่อยปลำ (ภำพ 11) ปรับวิธีกำรบริหำรจดักำรน ้ำ รวมทั้งวิธีกำร
บริหำรกำรเงินและกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมเพื่อบริหำรควำมเส่ียง ควำมเส่ียงหลำยตวัสำมำรถบริหำร
จัดกำรโดยเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำ แต่ในส่วนกำรจัดกำรปริมำณและคุณภำพน ้ ำท่ีใช้ร่วมกันตอ้งมีกำร
บริหำรจดักำรในระดบัชุมชนหรือระดบัลุ่มน ้ำ  
 

วิธีการลดความเส่ียงโดยการตัดสินใจในการลงปลา
ปล่อยปลา
ขนาดโตขึ้น 
เพื่อลดเวลา
ในการเลีย้ง
ให้เหลือ 
3 – 4.5 เดือน

ลงลูกพันธ์ุ
ปลาคุณภาพ
ดี

หลีกเลีย่งการ
เลีย้งในช่วงท่ี
มีความเส่ียง
สูง

ความเส่ียงจาก
ภัยแล้ง

ความเส่ียงจาก
น ้าท่วม

4

1

3

พร้อมจับ
ฉุกเฉิน หาก
เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

5

ลดความ
หนาแน่น
ของปลาท่ี
ปล่อย
โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ี
อาจจะท าให้
ปลาเครียด

2

 

 

กำรจดักำรควำมเส่ียงแตกต่ำงตำมสถำนท่ีและเวลำ (ตำรำงท่ี 5) ในระยะสั้ น กำรตดัสินใจเก่ียวกบัภยัท่ี
เผชิญอยู่และกำรปฏิบัติตอบสนองส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำ ส่วนระยะกลำง กำร
ตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัควำมหนำแน่นมำกและช่วงเวลำท่ีปล่อยปลำ โดยทัว่ไป กำรจดักำรระยะสั้นมกัจะ
ทำงเลือกท่ีไม่ก่อให้เกิดผลเสีย ในขณะท่ีทำงเลือกระยะกลำง ผลท่ีไดรั้บจำกกำรลดควำมเส่ียงนั้นข้ึนอยู่
กบัวิธีกำร ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเส่ียงและตน้ทุนท่ีลงไป เกษตรกรตอ้งกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
ยทุธศำสตร์ระยะยำวในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำระดบัลุ่มน ้ ำและระดบัประเทศ ภำครัฐบำลและผูเ้ช่ียวชำญ
ไดว้ำงยทุธศำสตร์ระยะยำวดำ้นกำรจดักำรระบบนิเวศน์ กำรก ำหนดพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวน์ ้ ำ กำรคดัเลือกชนิด
และสำยพนัธ์ุปลำท่ีเหมำะสม กำรพฒันำระบบมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออก แผนระยะสั้ นและระยะยำวมี
ควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรควำมเส่ียงอนัเน่ืองมำจำกสภำพอำกำศ ในขณะท่ีแผนระยะยำว โดยเฉพำะ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศเป็นส่ิงท่ีท้ำทำยอย่ำงยิ่ง และจะ
กล่ำวถึงในกำรวเิครำะห์แบบจ ำลองอนำคตในส่วนท่ี 8 ของรำยงำนน้ี  

ภาพ 11 

ปฏิทินกำรปล่อยปลำเป็น
แนวทำงในกำรลดและจดักำร

ควำมเส่ียง 
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ระดบัของพืน้ทีแ่ละ
ช่วงเวลา 

ระยะส้ัน 
ช่ัวโมง – วนั 
สภาพอากาศปัจจุบัน 
ภัยธรรมชาตแิละการตอบสนอง
แบบฉุกเฉิน 

ปานกลาง 
สัปดาห์ – เดอืน  
(1 รอบการเลีย้ง) 
ความแตกต่างของฤดูกาล ความ
เส่ียงและความสามารถในการ
ปรับตัวระยะปานกลาง 

ระยะยาว ปี – 10 ปี  
(หลายรอบการเลีย้ง) 
ความแตกต่างของสภาพอากาศใน
แต่ละปี ความสามารถในการ
ปรับตวัหรือความยดืหยุ่นในการ
ปรับตัวระยะยาว 

ระดบัฟาร์มหรือ
ระดบัครัวเรือน 
 

- กำรเคล่ือนยำ้ยกระชงัเขำ้-ออก
จำกฝ่ัง R 
- จบัฉุกเฉินหรือจบัทนัทีก่อนถึง
ขนำดตลำด 
- กำรติดตั้งเคร่ืองใหอ้ำกำศ 
- กำรปรับ/ลด/หยดุใหอ้ำหำร 
- กำรเปล่ียนถ่ำยน ้ำ E 
- กำรยำ้ยปลำจำกกระชงัไปพกัไว้
ในบ่อ R 

- ปรับควำมหนำแน่นและช่วงเวลำ
ปล่อยปลำลงเล้ียง 
- ท ำใหก้ระชงัมีควำมแขง็แรง R,D 
- กำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำอยำ่ง
สม ่ำเสมอ P 
- ซ้ือ จดัหำหรือพฒันำเทคโนโลยี
ในกำรจดักำรน ้ำ กำรจดักำรเล้ียง 
- ช ำระหน้ีตรงตำมเวลำ 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ดำ้นวธีิกำร
เล้ียง 
- เกบ็น ้ ำ/ส ำรองน ้ำไวใ้ชห้นำ้แลง้  E 
- เพ่ิมกำรตรวจและเฝ้ำระวงัโรค
ระบำด 
- พฒันำมำตรฐำนฟำร์ม 

- กำรอพยพถ่ินฐำน 
- กำรยำ้ยพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวน์ ้ ำ 
- กำรเสำะหำแหล่งรำยไดเ้สริม 
- กำรท ำฟำร์มแบบผสมผสำน
เพ่ือใหใ้ชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ี
สูงสุด E 
- กำรสะสมเงินไวส้ ำรองในยำม
ฉุกเฉิน 
 
 

ระดบัลุ่มน า้หรือ
ระดบัชุมชนขนาด
ใหญ่ 

- กำรใหข้อ้มูลเตือนภยั  
- กำรใหข้อ้มูลดำ้นกำรตลำด  
- กำรร่วมดว้ยช่วยกนัในยำม
ฉุกเฉินหรือเกิดวกิฤติ  
 
 
 
 

- กำรปรับกำรจดักำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน กำรปรับเปล่ียนกำรเปิดน ้ำ 
กำรจดัสรรน ้ำตำมฤดูกำล  
- ควำมร่วมมือหรือสร้ำงกลุ่มเพ่ือมี
อ ำนำจกำรต่อรองในกำรจดัหำ
ปัจจยักำรผลิตและจ ำหน่ำยผลผลิต  
- กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
ควำมรู้ดำ้นกำรเล้ียงปลำ  
- กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรบริหำร
จดักำรน ้ำทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัลุ่มน ้ำ 
- แลกเปล่ียนข่ำวสำรดำ้นสินเช่ือ  
- กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำ R,D 

- เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของ
ชมรมหรือสมำคมผูเ้ล้ียงปลำเพ่ือ
สร้ำงนวตักรรมและเรียนรู้แนว
ทำงกำรปฏิบติังำนท่ีดี  
- รักษำระดบัควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพเพ่ือใหลุ่้มน ้ำยงัคงควำม
อุดมสมบูรณ์ 
- สนบัสนุนกำรริเร่ิมกำรบริหำร
จดักำรน ้ำแบบบูรณำกำร  
- ปรับปรุงระบบขอ้มูลข่ำวสำร
ดำ้นสภำพอำกำศเพ่ือช่วยพยำกรณ์
กำรเปล่ียนแปลงฤดูกำลท่ีมี
ควำมจ ำเพำะต่อพ้ืนท่ีในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน  
- ลงทุนและก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในกำรบริหำรจดักำรน ้ำ  

ระดบัชาต ิ
 

- จดัหำแนวทำงวธีิกำรในกำร
บรรเทำควำมเสียหำยจำกภยัพิบติั 

- แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบักำร
เตือนภยักบัหน่วยงำนทอ้งถ่ิน 
 

- มีกำรช่วยเหลือสนบัสนุนหรือจูง
ใจเพ่ือก ำหนดพ้ืนท่ีท ำกำร
เพำะเล้ียงหรือโซนน่ิง 
- สร้ำงมำตรฐำนฟำร์มหรือ
มำตรฐำนกำรผลิตสัตวน์ ้ ำโดย
สมคัรใจ  

- ติดตำมตรวจสอบและออกกฏ
เพ่ือควบคุมกำรผลิตและกำรตลำด  
ใหค้่ำชดเชยตำมควำมเหมำะสม  

- วำงแผนระบบประกนัภยัและกำร
จ่ำยค่ำชดเชย  
- พฒันำช่องทำงเลือกในตลำด
สินคำ้ส่งออก 
- ใหทุ้นวจิยัและพฒันำเทคโนโลยี
ทำงเลือกและสัตวน์ ้ ำเศรษฐกิจ
ชนิดใหม่  
 

 
 

  

ตาราง 5 

กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเพื่อ
รับมือกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพ
อำกำศทั้งในพ้ืนท่ีและเวลำท่ี
ต่ำงกนั อธิบำยโดยกำร
ยกตวัอยำ่ง หำกมีตวัอกัษร
ยกข้ึนก ำกบัอยู ่แสดงวำ่ 
ลกัษณะดงักล่ำวไม่ครอบคลุม
ทุกระบบกำรเล้ียง  

โดยตวัยก R = กำรเล้ียงปลำ
กระชงั,  

E =กำรเล้ียงปลำบ่อดิน 

D = กำรเล้ียงในอ่ำงเกบ็น ้ำ 40 
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6.1 การจัดการบ่อ  

เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำควรมีกำรเตรียมบ่อท่ีดี ไม่ควรให้อำหำรปลำมำกจนเกินไป ดูแลจดักำรคุณภำพน ้ ำ 
กำรจดักำรตะกอนหรือของเสียภำยในบ่อ เพ่ือป้องกนักำรสะสมสำรอินทรียห์รือของเสียกน้บ่อ ซ่ึงจะมี
ผลเสียต่อคุณสมบติัของน ้ ำ เช่น ออกซิเจน ควำมเป็นกรดด่ำง แอมโมเนีย เกษตรกรควรติดตั้งเคร่ืองให้
อำกำศ เพ่ือให้ปลำไดรั้บออกซิเจนเพียงพอ ไม่ท ำให้ปลำเครียดและตำยยกบ่อ58 กำรติดตั้งเคร่ืองให้
อำกำศแบบต่ำง ๆ จะช่วยลดปัญหำอุณหภูมิน ้ ำท่ีสูงข้ึนในบ่อจนเกิดกำรแบ่งชั้นน ้ำซ่ึงอำจจะท ำให้เกิดผล
กระทบทำงลบในกำรเล้ียงปลำ (ภำพ 12)46  เคร่ืองให้อำกำศช่วยท ำให้เกิดกำรผสมของน ้ ำมำกข้ึน ท ำให้
เกิดกำรละลำยของออกซิเจนในอำกำศลงสู่น ้ ำ ท ำให้จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในบ่อท ำงำนไดดี้ข้ึน หรือ
หำกมีน ้ำเพียงพอ ควรมีกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ำบำ้ง  (ตำรำง 6) 

กำรบริหำรจดักำรน ้ ำท่ีดี กำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำในระบบปิด หรือกำรเล้ียงโดยไม่มีกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำ สำมำรถ
ลดปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำในหนำ้แลง้และลดปัญหำกำรปล่อยน ้ำเสียจำกบ่อปลำ14 ระบบกำรเกษตรแบบ
ผสมผสำนจะช่วยให้เกิดกำรน ำน ้ ำมำใช้ประโยชน์ใหม่ ท ำให้กำรใช้น ้ ำมีประสิทธิภำพมำกข้ึน3 จำก
กำรศึกษำเปรียบเทียบระบบกำรเล้ียงปลำในเขตชลประทำนและนอกเขตชลประทำน พบวำ่ สำรอำหำร
ในบ่อท่ีอยูน่อกเขตชลประทำนซ่ึงใชน้ ้ ำจำกน ้ ำฝนจะข้ึนอยูก่บัปุ๋ยอินทรียม์ำกกวำ่กำรใส่ปุ๋ยเคมี บ่อเล้ียง
สัตวน์ ้ ำเป็นแหล่งกกัเกบ็น ้ำท่ีส ำคญัส ำหรับกำรเกษตรอ่ืน ๆ ในหนำ้แลง้ เช่น กำรปลูกผกั สวนผลไมแ้ละ
นำขำ้ว รวมทั้งเป็นท่ีรองรับสำรอำหำรจำกกิจกรรมฟำร์ม เพ่ือเป็นอำหำรธรรมชำติส ำหรับกำรเล้ียงปลำ45 
กำรเล้ียงปลำในนำข้ำว เป็นตัวอย่ำงหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรน ำน ้ ำมำใช้ประโยชน์และกำรใช้
สำรอำหำรจำกฟำร์มปลำให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปลูกขำ้ว2  กำรสร้ำงบ่อปลำในฟำร์มท ำให้ภูมิทศัน์
เปล่ียนแปลงไป แต่กเ็ป็นแหล่งกกัเกบ็น ้ำเพ่ือใชส้ ำหรับกำรเกษตรอ่ืน ๆ ในหนำ้แลง้ 

จำกกำรชกัจูงเกษตรกรใหมี้กำรประชุมกลุ่ม ผูเ้ล้ียงปลำไดมี้กำรประเมินวธีิกำรท่ีเขำไดป้ฏิบติัทั้งระยะสั้น
และระยะกลำงในระดบัฟำร์มและระดบัลุ่มน ้ ำ (กล่อง 4) โดยวิธีกำรประเมินจะครอบคลุมกำรวิเครำะห์
ตน้ทุนและผลตอบแทน รวมทั้ งกำรสังเกตว่ำแต่ละฟำร์มจะได้รับผลดีผลเสียอย่ำงไรในกำรจัดกำร
เหล่ำนั้นในสภำพอำกำศท่ีแตกต่ำงกนั 

  

ภาพ 12 

กำรเติมอำกำศโดยใชเ้คร่ืองตี
น ้ำเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดควำม

เส่ียงจำกปลำน็อคตำยจำกกำร
ขำดออกซิเจน 
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6.2 การจัดการการเลี้ยงปลากระชังในแม่น า้ 

เกษตรกรปรับเปล่ียนกำรเล้ียงหลำยวิธีร่วมกนั เช่น ปรับช่วงเวลำปล่อยปลำลงเล้ียง ปรับวิถีชีวิตทำง
สังคมและบริหำรกำรเงิน เพ่ือจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนต่อผลผลิตและก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรเล้ียงปลำ
ในกระชัง41 ในระยะสั้ นเกษตรกรมีกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมอำกำศส ำหรับกำรเล้ียงปลำในบ่อดินและใน
กระชงั ช่วงท่ีมีน ้ ำไหลนอ้ยและเม่ือปลำมีขนำดโตข้ึน หรือเม่ือเกิดควำมเส่ียงท่ีน ้ ำจะมีปริมำณออกซิเจน
ต ่ำ (ตำรำง 6) กำรเพ่ิมกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ำ กำรสร้ำงบ่อกกัเกบ็น ้ำหรือพกัน ้ำก่อนน ำมำใชใ้นบ่อ รวมทั้งกำร
เจำะน ้ ำบำดำลเป็นทำงเลือกส ำหรับกำรเล้ียงปลำในบ่อดิน ส่วนกำรเล้ียงปลำในกระชัง คงตอ้งเลือก
สถำนท่ีเล้ียงท่ีเหมำะสม รวมทั้งมีกำรเคล่ือนยำ้ยกระชงั เพ่ือให้อยูใ่นท่ีซ่ึงมีน ้ ำไหลเวียนเหมำะสม หรือ
อำจจะตอ้งยำ้ยกระชงัหลบกระแสน ้ำท่ีเช่ียวกรำกในช่วงน ้ำหลำก41 

กำรจดักำรควำมเส่ียงในแต่ละปัจจยัตอ้งใชว้ิธีกำรและกลยุทธ์ท่ีหลำยหลำย ในทำงกลบักนักำรจดักำร
ควำมเส่ียงบำงอยำ่งอำจสืบเน่ืองมำจำกควำมเส่ียงหลำย ๆ อยำ่ง กำรลดควำมหนำแน่นในกำรเล้ียงปลำ
ช่วยลดควำมเส่ียงไดห้ลำยอยำ่ง44 เช่น ลดปัญหำเร่ืองปริมำณออกซิเจนไม่พอ ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรค 
ปริมำณของเสียจำกกำรขบัถ่ำยของปลำ กำรปล่อยลูกพนัธ์ุปลำท่ีมีขนำดโตข้ึน ท ำใหล้ดระยะเวลำในกำร
เล้ียงลดลง ท ำให้ลดควำมเส่ียงต่อควำมแปรปรวนของฤดูกำลหรือควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึนหำก
ตอ้งเล้ียงปลำในเวลำยำวนำนข้ึน ส่วนกำรลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกน ้ ำท่วมตอ้งปรับวิธีกำรเล้ียงหลำยอยำ่ง 
เช่น กำรลดปริมำณกำรให้อำหำร กำรตรวจเช็คปลำและกระชงับ่อยข้ึน กำรเคล่ือนยำ้ยกระชงั เป็นตน้ 
กำรจดักำรเพ่ือลดควำมเส่ียงไม่จ ำเป็นตอ้งรอตรวจสอบควำมถูกตอ้งก่อน บำงคร้ังกำรแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่ำวสำรเก่ียวกบัวธีิกำร เทคนิคและเทคโนโลยท่ีีมีอยูแ่ละสำมำรถปฏิบติัไดจ้ริงมีคุณค่ำมำก 

กำรคดัเลือกสถำนท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำเป็นวิธีกำรส ำคญัในกำรลดควำมเส่ียงท่ีเกิด
จำกสภำพอำกำศ ควำมเขำ้ใจถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละพ้ืนท่ีจะช่วยใหก้ำรตดัสินใจในกำรลงทุนถูกตอ้ง 
หำกคิดว่ำควำมเส่ียงจะมีควำมรุนแรงมำกข้ึนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ในระยะยำว อำจตอ้งพิจำรณำเปล่ียนพ้ืนท่ี
เล้ียง กำรสร้ำงเข่ือน ฝำยและกำ้รบริหำรจดักำรน ้ ำมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรลดควำมเส่ียงในระดบัลุ่มน ้ ำ 
(ตำรำง 6, ภำพ 13). 

 

ภาพ 13 

ควำมคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียง
ปลำในกระชงั 662 รำยต่อระดบั
ควำมส ำคญัในกำรจดักำรควำม
เส่ียงดำ้นต่ำง ๆ แสดงเป็นระดบั
คะแนนค่ำเฉล่ีย จำก 1 (ไม่
ส ำคญั) ถึง 5 (ส ำคญัมำกท่ีสุด) 41 
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ภยัแล้งหรือกำรขำดแคลนน ้ำเป็นควำมเส่ียงส ำคญัใน
หน้ำแลง้ ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำจะทวีควำมรุนแรงเมื่อ
อุณหภูมิสูงมำกขึ้น

หำกอำกำศร้อนและแห้งแลง้ จะมีกำรสะสมของเสีย เกิดกำรเจริญอยำ่งรวดเร็ว
ของแพลงค์ตอนพืช และท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรขำดออกซิเจน ปลำจะเครียด 
เป็นโรคและตำย

การสะสม
ของเสีย

คุณภาพน ้าต ่า ปลาเครียด

วิธีการของเกษตรกรในการจัดการความเส่ียง
ท่ีเกิดจากสภาพอากาศ

จำกกำรท  ำกิจกรรมกลุ่ม 
เกษตรกรมีควำมเห็นตรงกัน
ว่ำ ส่ิงส ำคญัประกำรแรก คือ 
กำรรวมกลุ่มท่ีเขม้แข็งจะท ำ
ให้มีกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กนัในกำรจัดกำรควำมเส่ียง

เกษตรกรจะมีกำรคิดถึงตน้ทุนผลตอบแทน 
รวมทั้งคำดเดำว่ำ หำกไม่ท  ำอะไรจะเสียหำย
หรือไม่ รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนวิธีกำรในกำร
รับมือกับควำมเส่ียง

มีกำรขอร้องให้มีกำรท  ำวิจยัและให้ค  ำปรึกษำต่อไป วิเครำะห์
ถึงขอ้ดีและขอ้จ ำกัดของกำรรวมกลุ่มและกำรประกนัภยั 
รวมทั้งกำรแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร

วิเคราะห์ความเส่ียง 

2

ท าความเข้าใจถึงผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

การเลือกวิธีด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

การท าให้การจัดการ
ความเสี่ยงได้ผล 

1

2

ประเมินหาวิธีการปรับตวั 

3

แห้งแล้ง

แพลงค์ตอนพืชเจริญ
อย่ำงรวดเร็ว

ปลาเป็นโรค

ปลาโตช้า
&ปลาตาย

ติดต้ังเคร่ืองเพ่ิมอำกำศ 
กำรลดควำมหนำแน่น 
หยุดเล้ียงบำงฤดูกำล 

4

5

กำรจับฉุกเฉิน
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6.3 การจัดการการเลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน า้ 

กำรจดักำรควำมเส่ียง เช่น กำรให้อำกำศและกำรลดกำรให้อำหำร สำมำรถท ำไดใ้นระดบัฟำร์มในช่วงท่ี
ปลำเครียด37  กำรจบัปลำก่อนก ำหนดช่วงน ้ ำหลำกเป็นอีกวิธีท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำกระชงัหลำยรำยใช้
เพื่อลดควำมสูญเสีย39 เกษตรกรให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ข่ำว
สภำพอำกำศ ข่ำวำรบริหำรจดักำรน ้ ำ (ตำรำง 5) ฟำร์มขนำดใหญ่จะมีควำมสำมำรถในกำรจดักำรควำม
เส่ียงไดม้ำกกวำ่ฟำร์มขนำดเล็ก เกษตรกรเจำ้ของฟำร์มขนำดใหญ่จะให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรจดัเก็บ
และปล่อยน ้ำจำกเข่ือนมำกกวำ่เกษตรกรรำยยอ่ย  

เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำในระดบัลุ่มน ้ ำ เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำร 
ชะลำ้งสำรเคมีจำกพ้ืนท่ีกำรเกษตร คุณภำพน ้ำจะมีควำมสัมพนัธ์กบัสภำพอำกำศ โดยเฉพำะช่วงหนำ้แลง้ 
ของเสียจำกฟำร์มปลำจะเขม้ขน้มำกข้ึน ดงันั้น ควำมหนำแน่นของปลำควรไม่เกินศกัยภำพท่ีแหล่งน ้ ำจะ
ยอมรับได ้ยุทธศำสตร์ระยะยำวควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรปรับตวัทั้งในดำ้นเทคนิคกำรเล้ียงและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรหำรำยไดเ้สริม กำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เกษตรกรรับรู้วำ่สภำพอำกำศเปล่ียนแปลงและจะมีควำมรุนแรงมำกข้ึนในอนำคต จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งมี
กำรวำงแผนล่วงหนำ้ กำรบริหำรจดักำรในฟำร์มตอ้งท ำร่วมกบักำรจดักำรลุ่มน ้ำและกำรจดักำรน ้ำในอ่ำง
เกบ็น ้ำ   

6.4 การจัดการโรงเพาะพันธ์ุสัตว์น า้ 

มีกำรเสนอ 3 ยุทธศำสตร์ เพื่อให้เกิดกำรปรับตวัของโรงเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
อำกำศ61 ยทุธศำสตร์แรกท่ีเห็นผลทนัที คือกำรปรับวิธีกำรเพำะพนัธ์ุใหเ้หมำะสมกบัสภำพอำกำศปัจจุบนั 
กำรเตรียมกำรรับมือกบัภำวะกำรขำดแคลนน ้ำในช่วงหนำ้แลง้และกำรป้องกนัน ้ำท่วมในหนำ้ฝน ซ่ึงกำร
บริหำรจดักำรน ้ำตอ้งท ำควบคู่ไปกบัผูใ้ชน้ ้ำจำกภำคส่วนอ่ืน ๆ ดว้ย  

ประกำรท่ีสอง ปรับวิธีกำรติดตำมตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรให้รวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกำรโรงเพำะพนัธ์ุและเกษตรกร ปัจจุบนัผูด้  ำเนินงำนโรงเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำ ขำดกำรเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมดกของไข่ อตัรำฟักและอตัรำรอดของลูกพนัธ์ุ ขำดกำรตรวจสอบคุณสมบติัของน ้ ำ
อยำ่งสม ่ำเสมอ ไม่มีกำรบนัทึกขอ้มูลสภำพอำกำศในพ้ืนท่ี จึงควรมีกำรจดัเก็บขอ้มูล พฒันำระบบเตือน
ภยัและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศ มีกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรท่ีใหผ้ลดีต่อกำรวำง
แผนกำรเพำะพนัธ์ุปลำ ปรับแผนกำรผลิตเพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรแปรปรวนของฤดูกำลและควำม
แตกต่ำงของฝนและอำกำศในแต่ละปี 

ยุทธศำสตร์ท่ีสำม คือ กำรพฒันำงำนวิจยัเพื่อให้ไดส้ำยพนัธ์ุปลำท่ีดีและทนต่อสภำพแวดลอ้ม รวมทั้ง
ปรับโรงเพำะพนัธ์ุและวิธีกำรเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำ ควรมีกำรวิจยัเพ่ิมเติมถึงผลของฤดูกำลและสภำพอำกำศ
ต่อกำรวำงไข่และผลผลิตของปลำชนิดต่ำง ๆ ในโรงเพำะพนัธ์ุปลำ อยำ่งไรก็ตำมงำนวิจยัพ้ืนฐำน เช่น 
กำรจดักำรพอ่แม่พนัธ์ุ อำหำรสัตวน์ ้ ำ กำรใหอ้ำหำร กำรจดักำรโรคและกำรจดักำรคุณภำพน ้ำ กค็วรมีกำร
ศึกษำวจิยัอยำ่งต่อเน่ือง   
  

ผลผลติในโรงเพาะพนัธ์ุสัตว์น ้า
ได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงฤดูกาลและสภาพ
อากาศ ท าให้บางคร้ังไม่สามารถ
ผลิตลกูพนัธ์ุให้เพยีงพอกบั
เกษตรกร 
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7 การปรับตัวระดับครัวเรือน 

7.1 สินทรัพย์ 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำแต่ละรำยจะมีทรัพยสิ์นท่ีแตกต่ำงกนั ท ำให้สำมำรถน ำมำใช้เม่ือเกิดสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน ครัวเรือนร ่ ำรวยท่ีมีฟำร์มปลำขนำดใหญ่จะมีทรัพยสิ์นและเงินออมท่ีมำกกวำ่ ดงันั้นจึงมีศกัยภำพ
ในกำรยอมรับควำมเสียหำยมำกกวำ่ครอบครัวท่ียำกจนกวำ่ โดยทัว่ไปเขำสำมำรถจะจดัหำหรือลงทุนใน
พ้ืนท่ีท่ีเหมำะสมมำกกวำ่ สำมำรถเขำ้ถึงแหล่งน ้ำท่ีดีกวำ่ อำจจะมีพ้ืนท่ีส ำหรับกกัเกบ็น ้ำและบ ำบดัน ้ำเสีย 
ซ่ึงช่วยใหก้ำรเล้ียงปลำทนต่อกำรเปล่ียนแปลงปริมำณและคุณภำพน ้ำ 27  

เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำในกระชงัปรับตวัโดยพยำยำมหำพ้ืนท่ีท่ีเหมำะสมอยูใ่กลแ้ม่น ้ำ มีกำรจดัเตรียมแหล่ง
เงินทุนและกำรจดัหำท่ีดิน40  ส ำหรับกำรเล้ียงปลำเชิงพำณิชย ์กำรจดัหำแรงงำนในฟำร์มให้เพียงพอเป็น
ส่ิงส ำคญั ผูเ้ล้ียงปลำส่วนใหญ่อยู่ในวยักลำงคนและเป็นผูสู้งอำยุ22, 37, 39 อย่ำงไรก็ตำมกำรเล้ียงปลำใน
กระชงัอำจจะไม่ตอ้งใชเ้วลำมำก เพียงแต่ไปดูแลและใหอ้ำหำรปลำไม่ก่ีคร้ังต่อวนั 52  
 

7.2 แหล่งสะสมรายได้ 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำมีรำยไดจ้ำกหลำยแหล่ง39 ดงันั้นควำมเส่ียงท่ีจะเกิดควำมเสียหำยจำกผลผลิตทำง
กำรเกษตรทั้งหมดในยำมท่ีเกิดภยัพิบติัอำจจะนอ้ยลง เขำสำมำรถปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพื่อสร้ำงรำยไดจ้ำก
แหล่งอ่ืนมำทดแทน  

ประเด็นหลักของกำรสร้ำงรำยได้ท่ีหลำกหลำย เพ่ือช่วยบรรเทำผลกระทบจำกสภำพอำกำศท่ี
เปล่ียนแปลงหรือภยัพิบติั โดยหวงัว่ำ ภยัพิบติันั้น ๆ จะไม่ไดส้ร้ำงควำมเสียหำยกบัผลผลิตกำรเกษตร
ทั้ งหมดท่ีเขำได้ท ำมำ ควำมเส่ียงนั้ นจะแตกต่ำงกันไปตำมกิจกรรมกำรเกษตร กำรท ำกำรเกษตร
ผสมผสำนก็เป็นอีกแนวทำงหน่ึงในกำรใชท้รัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็น
กำรลดตน้ทุนกำรผลิต นอกจำกน้ียงัมีส่วนช่วยในกำรบริหำรจดักำรธำตุอำหำรในระบบนิเวศน์ พฒันำ
คุณภำพและสร้ำงแนวทำงในกำรผลิตอำหำรท่ีปลอดภยั 47 เป็นตน้แบบในกำรพฒันำควำมหลำกหลำย
ของรำยไดห้รือเศรษฐกิจพอเพียง  

กำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนหรือเงินทุนเป็นกำรปรับตวัอีกแบบหน่ึงของกำรท ำฟำร์ม กำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำน
ออกนอกพ้ืนท่ีหรือนอกภำคกำรเกษตรมีส่วนช่วยสะสมเงินมำลงทุนเล้ียงปลำ51 กำรเล้ียงปลำในฟำร์ม
ขนำดใหญ่ตอ้งกำรเงินลงทุนท่ีสูง ดงันั้นกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนอำจจะออกไปไกลจำกพ้ืนท่ีมำกกวำ่และ
บำงคร้ังจ ำเป็นตอ้งใชฝี้มือท่ีสูงกว่ำ50 กำรพฒันำฝีมือน้ีมีส่วนช่วยปรับตวัหรือปรับวิธีกำรเล้ียงในเวลำ
ต่อมำ จำกเหตุกำรณ์ภยัแลง้ในปี 2556 – 2557 พบว่ำ เกษตรกรบำงรำยมีกำรยำ้ยถ่ินเพื่อหำงำนท ำ53 แต่
ขอ้จ ำกดัของกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำน คือ กำรมีภำระท่ีตอ้งดูแลครอบครัวและตอ้งดูแลปลำท่ีเล้ียง52 
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7.3 ความสัมพันธ์ในสังคม 

ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีในสังคมของชุมชนผูเ้ล้ียงสัตวน์ ้ ำเป็นแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมรู้ดำ้นเทคนิคในกำร
เล้ียงปลำ ขอ้มูลควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสภำพอำกำศ และวิธีท่ีหลำกหลำยในกำรรับมือควำมเส่ียง เครือข่ำย
ในสังคมมีส่วนช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรปรับตวัในกำรเล้ียงปลำ ชุมชนท่ีมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัจะ
สำมำรถปรับตวัและลดควำมเส่ียงในกำรเล้ียงปลำไดดี้30 กำรรวมกลุ่มท่ีเหนียวแน่นและเขม้แขง็ช่วยเพ่ิม
อ ำนำจกำรต่อรอง รวมทั้งช่วยใหเ้กิดกำรเล้ียงปลำไดง่้ำยข้ึน 28, 40  

กำรรวมกลุ่มมีควำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงระดบัลุ่มน ้ ำและระดบัชำติ จำกกำรศึกษำ 3 
หมู่บำ้นในปี 2556 – 2557 พบวำ่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำบ่อดิน สำมำรถใชเ้ครือข่ำยทำงสังคมในกำรเขำ้ถึง
น ้ ำในยำมหนำ้แลง้และในยำมท่ีเกิดภำวะน ้ ำเสีย เม่ือหน่วยงำนภำครัฐขำดกำรบริหำรจดักำรน ้ ำท่ีดีหรือ
มองขำ้มเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำ 28 ควรพฒันำควำมสัมพนัธ์หรือท ำงำนร่วมกนัระหว่ำงกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำท่ีได้
จดัตั้ งมำแต่ในอดีตและกลุ่มผูเ้ล้ียงปลำซ่ึงอำจจะไม่ไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ เพื่อ
ร่วมกนัวำงแผนในกำรจดัสรรน ้ ำให้เพียงพอกบัทุกภำคส่วน จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมเขม้แขง็ของ
กำรรวมกลุ่มเกษตรกร พบว่ำ จะมีควำมแตกต่ำงกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี จึงท ำให้กำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน
แตกต่ำงกัน30 พฤติกรรมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำรำยใหญ่จะมีควำมส ำคญัมำก หำกเขำช่วยแบ่งปัน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ใหก้บัเพ่ือนสมำชิกจะเป็นประโยชน์อยำ่งมำกต่อผูเ้ล้ียงปลำในกลุ่ม29 

7.4 ผลประโยชน์ที่ได้รับและความเส่ียงอื่น   

กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำก่อใหเ้กิดผลดีทำงเศรษฐกิจ ส ำหรับพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งน ้ำเพียงพอและมีกำรปรับวิธีกำร
เล้ียง ส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำ ท ำใหเ้กิดกำรจำ้งงำนทั้งในฟำร์มและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
เล้ียงปลำ ในทำงตรงกนัขำ้ม ผลดีทำงเศรษฐกิจน้ีจะช่วยเป็นภูมิคุม้กนัในกำรปรับตวัหำกไดรั้บผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศหรือภยัพิบติัท่ีรุนแรง 11, 19, 24   

ผลดีทำงเศรษฐกิจจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำ ผูเ้ล้ียงปลำมีควำมสุขและมีควำมสำมคัคีกนัใน
กลุ่มผูเ้ล้ียง กำรบริหำรควำมเส่ียงและจดักำรควำมเส่ียงเป็นเร่ืองน่ำต่ืนเตน้ และหำกจดักำรส ำเร็จก็ท ำให้
เกิดควำมภำคภูมิใจ38 ทศันคติเก่ียวกบัควำมทำ้ทำยท่ีจะรับมือกบัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศเป็นส่ิง
ส ำคญัในกำรปรับตวัในระดบัชุมชน  กำรเล้ียงปลำเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในชุมชน ควำมเส่ียงจำก
สภำพอำกำศเป็นเพียงส่วนหน่ึงของควำมท้ำทำยท่ีเกษตรกรเผชิญเท่ำนั้ น กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำง
กำรเงิน เช่น กำรช ำระเงินกู ้อตัรำดอกเบ้ียเงินกู ้รำคำขำยของปลำ รำคำปัจจยักำรผลิต และกำรออมเงิน ก็
เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็น ควำมเส่ียงทำงสังคมมีควำมส ำคญัแต่มกัจะถูกมองขำ้ม เช่น กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ใน
กลุ่มหรือเครือข่ำยเพ่ือให้เขำ้ถึงควำมช่วยเหลือหรือไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร21 ภำยใตส้ภำวะควำมแปรปรวน
ของสภำพอำกำศ เกษตรกรไม่สำมำรถบริหำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศแยกออกมำจำกควำมเส่ียง
ท่ีเกิดจำกปัจจยัอ่ืน ๆ จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งมีเทคนิคในกำรบริหำรจดักำรแบบบูรณำกำรในอนำคต41 

 

 

 

 

“อยู่ทีบ้่านเครียด ไม่สนุก ไปอยู่
กบัปลาสนุกกว่าเยอะ”36 

 

“ปัจจบุันรายได้จากการเลี้ยง
ปลาค่อนข้างด ีฉันเลีย้งไม่เคย
ขาดทุน ดกีว่าการอยู่บ้านเฉย ๆ 
ไม่ท าอะไร ตอนน้ีกม็ีเงินส าหรับ
ใช้จ่ายและซ้ือทองค า”38 
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8 การปรับตัว  

8.1 ยุทธศาสตร์การปรับตัวระยะยาว 

แมว้ำ่กำรจดักำรควำมเส่ียงระยะสั้นและระยะปำนกลำงมีควำมส ำคญัต่อกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำ ยทุธศำสตร์ใน
กำรจดักำรควำมเส่ียงระยะยำวเป็นส่ิงทำ้ทำยเพ่ือกำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ (ตำรำง 7) 
กลยทุธ์มีทั้งในระดบัฟำร์ม ระดบัชุมชนและระดบัชำติ  

แหล่งรำยได้เสริมและควำมสัมพันธ์อันดีในชุมชนเป็นส่ิงส ำคัญในกำรรับมือกับควำมเส่ียงและ
ผลกระทบของสภำพอำกำศท่ีมีต่อกำรเล้ียงปลำในระยะยำว กำรออมมีควำมส ำคญัมำกเพ่ือน ำเงินมำใช้
เม่ือเกิดวิกฤต กำรท ำฟำร์มปลำร่วมกบักำรเล้ียงสัตวห์รือกิจกรรมกำรเกษตรอ่ืน ๆ เป็นอีกทำงเลือกใน
กำรลดตน้ทุนกำรผลิต โดยกำรใชว้สัดุเหลือใชจ้ำกกำรเกษตรมำเล้ียงปลำ 

ตัวย่อ ยุทธศาสตร์ ค าอธิบาย  

[Diver] กำรจดัหำรำยไดจ้ำกหลำย
แหล่ง 

เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมเสียหำยของกำรเล้ียงปลำ จะไดมี้รำยได้
จำกท่ีอ่ืนมำเสริม 

[Integ] กำรท ำเกษตรผสมผสำนเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ทรัพยำกร
อยำ่งมีประสิทธิภำพ  

ส ำหรับกำรเล้ียงปลำในบ่อดิน: กกัเกบ็น ้ำไวใ้ชเ้พื่อกำรเกษตรยำม
หนำ้แลง้; ใชธ้ำตุอำหำรเพื่อกำรเกษตร เช่น กำรใชปุ๋้ยคอกจำกไก่หรือววั
ควำย  

[Save] ออมเงิน และกูย้มื เพื่อใช้
ยำมฉุกเฉินหรือสูญเสียจำก
ภยัพิบติั 

เพื่อไวใ้ชใ้นยำมฉุกเฉินในกรณีท่ีเล้ียงปลำขำดทุน 
 

[Grow] พฒันำเครือข่ำย กลุ่ม ชมรม 
สหกรณ์ใหมี้ควำมเขม้แขง็ 

เพื่อใหไ้ดซ้ื้ออำหำรปลำหรือปัจจยักำรผลิตรำคำยอ่มเยำ ก่อใหเ้กิดอ ำนำจ
ต่อรองกบัพอ่คำ้ปลำ เป็นแหล่งกูย้มืเงินหรือปัจจยักำรผลิตระยะสั้น เพิ่ม
อ ำนำจต่อรองกบับริษทัเอกชนและภำครัฐ ช่วยใหเ้ขำ้ถึงควำมรู้เก่ียวกบั
แนวทำงปฏิบติัท่ีดีในกำรเล้ียงปลำ กำรรวมกลุ่มไม่เพียงแต่ไดป้ระโยชน์
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศเท่ำนั้น ยงัมีส่วนช่วยใน
กำรจดักำรกำรเล้ียงใหมี้คุณภำพดีข้ึน 

[Best] มีกำรแลกเปล่ียนแนวปฏิบติั
ท่ีดี 

นกัวชิำกำรส่งเสริมทั้งภำครัฐและภำคเอกชนจะมีส่วนช่วยสร้ำงและ
กระจำยองคค์วำมรู้เก่ียวกบัแนวทำงปฏิบติัท่ีดี ไม่วำ่จะเป็นเทคนิคกำร
เล้ียง กำรเติมอำกำศ กำรใหอ้ำหำรเสริม กำรค ำนวณอตัรำแลกเน้ือ กำร
คำดเดำสภำวะกำรตลำด 

[Ecos] กำรฟ้ืนฟแูละรักษำระบบ
นิเวศน ์

กำรสร้ำงพื้นท่ีชุ่มน ้ ำ พื้นท่ีแกม้ลิงเพื่อลดควำมรุนแรงของน ้ำท่วม ช่วยกกั
เกบ็น ้ำไวใ้ชย้ำมหนำ้แลง้ ระบบนิเวศน์ทำงน ้ำท่ีดีจะช่วยปรับคุณภำพน ้ำ 
ไม่ใหมี้แร่ธำตุในแหล่งน ้ำมำกเกินไป ลดตะกอนดิน ลดปัญหำภยัแลง้ 
ตน้ไมแ้ละพืชน ้ำในบริเวณลุ่มน ้ำจะเป็นตวัช่วยดูดซึมมลพิษและตะกอน
ดิน ไม่ใหส่้งผลเสียต่อกำรเล้ียงปลำ กำรปลูกป่ำจะช่วยสร้ำงร่มเงำ ท ำให้
เกิดควำมร่มร่ืน ลดปัญหำคล่ืนควำมร้อน ก่อใหเ้กิดเป็นแหล่งตน้น ้ำและ
ป้องกนักำรพงัทะลำยของดิน 

[Zone] กำรก ำหนดเขตกำรเล้ียงตำม
ศกัยภำพของพื้นท่ี 

 

ก ำหนดจ ำนวนกระชงัสูงสุดในแม่น ้ำหรืออ่ำงน ้ำ ก ำหนดจ ำนวนบ่อท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตชลประทำนและนอกเขตชลประทำน เพื่อบริหำรจดักำรน ้ำ
ใหมี้คุณภำพเหมำะสม โดยเฉพำะในช่วงหนำ้แลง้ท่ีมีน ้ำจ  ำกดั 

ตาราง 6 

ยทุธศำสตร์กำรปรับตวั
ระยะยำวของกำรเพำะเล้ียง

ปลำน ้ำจืด34 

ยทุธศาสตร์ 3 อันแรกเป็นการ
บริหารจัดการระดบัฟาร์ม 
ส่วนต่อมาเป็นการจัดการ

ระดบัชุมชนและระดบัลุ่มน ้า 

 



  

28 

 

ตัวย่อ ยุทธศาสตร์ ค าอธิบาย  

[Iwrm] กำรบริหำรจดักำรน ้ำแบบ
บูรณำกำร  

ตอ้งมีกำรน ำเร่ืองกำรใชน้ ้ ำเพื่อกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำเป็นส่วนหน่ีงในกำร
วำงแผนกำรจดัสรรน ้ำ โดยเฉพำะในหนำ้แลง้ และควรพิจำรณำเก่ียวกบั
วธีิกำรป้องกนัน ้ำท่วมท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อกำรเล้ียงสตัวน์ ้ ำ 

[Infra] สร้ำงใหม่หรือซ่อมแซม
เหมือง ฝำยและเข่ือน 

 

เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำควรมีสิทธิในกำรวำงแผนกำรใชน้ ้ ำจำกเข่ือน กำรปิด
เปิดน ้ำเพื่อรักษำคุณภำพของน ้ำในแม่น ้ำ ใหผู้เ้ล้ียงปลำมีส่วนในกำรออก
ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรจดัสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เหมือง ฝำยหรือ
เข่ือน 

[Warn] ระบบกำรเตือนภยั มีระบบกำรเตือนภยัท่ีจ  ำเพำะต่อพื้นท่ีส ำหรับน ้ำท่วม ขอ้มูลคล่ืนควำม
ร้อน ภยัหนำวและภยัแลง้ รวมทั้งกำรกกัและปล่อยน ้ำจำกเข่ือน  

[Info] ปรับปรุงขอ้มูลข่ำวสำร
เก่ียวกบัสภำพอำกำศ  

กำรจดัเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัสภำพอำกำศท่ีเกษตรกรสำมำรถเขำ้ถึงและใช้
งำนได ้มีกำรพยำกรณ์ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรสุม ภยัแลง้และหนำวท่ี
ยำวนำนหรือเอนโซ่ (ENSO) รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัปริมำณฝน  

[Insur] พฒันำระบบประกนัภยั กำร
แบ่งรับควำมเส่ียงและกำร
จ่ำยค่ำชดเชย 

กำรประกนัภยัสตัวน์ ้ ำโดยใชด้ชันีสภำพอำกำศ โดยควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชน กำรจ่ำยค่ำชดเชยเน่ืองจำกกำรสร้ำงคล่ืน หรือภยั
พิบติัธรรมชำติ กำรป้องกนัควำมเส่ียงร่วมกนัระหวำ่งผูเ้ล้ียงปลำและ
บริษทัเอกชนเจำ้ของพนัธสญัญำ  

[Trad] พฒันำทำงเลือกตลำดเพื่อ
กำรส่งออก  

กำรก ำหนดนโยบำยและวธีิกำรดำ้นกำรท ำฟำร์มและมำตรฐำนผลผลิต
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและเพิ่มโอกำสในกำรส่งออก โดยวธีิกำรอำจจะไม่
จ ำเพำะในดำ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศแต่หวงัวำ่ จะ
จ ำหน่ำยผลผลิตไดใ้นรำคำท่ีสูงข้ึน โดยอำจจะพฒันำไปพร้อมกบักำรท ำ
มำตรฐำนกำรผลิตสตัวน์ ้ ำชนิดใดชนิดหน่ึง [Stand] 

[Tech] วจิยัและพฒันำเทคโนโลยท่ีี
เหมำะสม  

กำรติดตั้งเคร่ืองเติมอำกำศและใชง้ำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ กำรใช้
เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภำพน ้ำรำคำยอ่มเยำ กำรหำวธีิในกำรจดักำร
คุณภำพน ้ำท่ีเหมำะสม เพื่อเผชิญกบัภำวะภยัแลง้ กำรหำวธีิท่ีทนต่อ
สภำวะคล่ืนควำมร้อน รวมทั้งนวตักรรมกำรเล้ียงสตัวน์ ้ ำท่ีสำมำรถทนต่อ
น ้ำท่วม กำรสร้ำงกระชงัท่ีทนทำน กำรสร้ำงพนงักั้นน ้ำเพื่อลดควำม
เสียหำยของกำรเล้ียงปลำในบ่อดินและโรงเพำะพนัธุ์สตัวน์ ้ ำ  

[Stand] กำรพฒันำมำตรฐำนกำร
เล้ียง 

 

กำรใหร้ำงวลัหรือสร้ำงส่ิงจูงใจใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนวธีิกำรเล้ียงท่ีดี 
เพื่อสมัพนัธ์กบัภำวะกำรตลำดและรำคำ กำรพฒันำระบบกำรเล้ียงซ่ึง
สอดคลอ้งกบัศกัยภำพของพื้นท่ี [Zone] โดยระบบกำรเล้ียงจะไม่มี
ควำมจ ำเพำะต่อควำมเส่ียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  

[Spec] กำรคดัเลือกและปรับปรุง
พนัธุ์สตัวน์ ้ ำ  

ทดลองและปรับปรุงชนิดและสำยพนัธุส์ตัวน์ ้ ำใหมี้ควำมทนต่อโรคและ
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอำจจะมีผลจำกสภำพอำกำศ  

 

ส่วนทีเ่หลอืเป็นยทุธศาสตร์
ระดบัชาติทีช่่วยเกือ้หนุนการ
ปรับตัวของเกษตรกรผู้
เพาะเลีย้งปลาน ้าจืด 
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เม่ือตอ้งเผชิญกบัสภำวะท่ีตอ้งใชท้รัพยำกรน ้ ำร่วมกนั กำรติดตำมตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน ้ ำใน
ระดบัชุมชนและระดบัลุ่มน ้ำจึงเป็นส่ิงจ ำเป็น [Warn] กำรวำงแผนในกำรสร้ำงเข่ือนหรือฝำย มีอำยกุำรใช้
งำนท่ียำวนำน จึงเหมำะส ำหรับกำรวำงแผนในกำรจดักำรควำมเส่ียงระยะยำว [Infra] อยำ่งไรกต็ำม ควำม
เส่ียงมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ จึงตอ้งค ำนึงถึงตน้ทุนหรือกำรปรับเปล่ียนหำกตอ้งใชเ้คร่ืองมือชนิด
อ่ืนแทนในอนำคต   

ในระยะยำวกำรสร้ำงกลุ่มและกำรท ำให้กลุ่มเกษตรกรมีควำมเขม้แขง็ [Grow] จะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำร
จดักำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพอำกำศ และยงัช่วยลดตน้ทุนกำรผลิต สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด 
เพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรองกับภำครัฐและภำคเอกชน ช่วยเป็นเวทีในกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และแนวทำง
ปฏิบติัท่ีดีระหวำ่งกลุ่มและภำคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง [Best] ยทุธศำสตร์ระยะยำว คือ กำรอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์ระดบัชุมชนและลุ่มน ้ ำ [Ecos] กำรก ำหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงท่ีเหมำะสมไม่ให้เกินศกัยภำพของ
พ้ืนท่ีและสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งน ้ำ [Zone] 

บทบำทหนำ้ท่ีระยะยำวของกรมประมง หน่วยงำนวิจยัและภำคเอกชน คือ กำรปรับปรุงพนัธ์ุและคดัเลือก
พนัธ์ุและชนิดสัตวน์ ้ ำท่ีเหมำะสม [Spec] กำรพฒันำเทคโนโลยีเพ่ือให้มีกำรใชน้ ้ ำอยำ่งมีประสิทธิภำพ มี
กำรน ำน ้ ำกลบัมำใชใ้หม่ กำรพฒันำสร้ำงบ่อสำธิตในกำรลดกำรใชพ้ลงังำน [Tech] กำรปรับปรุงระบบ
ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัภูมิอำกำศ [Info] กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรผลิต [Stand] ท่ีท ำใหก้ำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ
เกิดควำมยัง่ยนืและเพ่ิมมูลค่ำใหส้ำมำรถส่งออกไปขำยต่ำงประเทศได ้[Trad]  

กำรสร้ำงภำพจ ำลองอนำคตใน 35 ปีขำ้งหน้ำ (ถึงปี 2593) ส ำหรับควำมตอ้งกำรน ้ ำและปลำแตกต่ำงกนัไป 
ในสภำพภูมิอำกำศที่อำจจะเปล่ียนไป 4 ลกัษณะ ท ำให้ไดส้ถำนกำรณ์ทั้งหมด 16 รูปแบบ ควำมตอ้งกำร
น ้ำที่สูงขึ้น หมำยรวมถึง ควำมตอ้งกำรน  ้ ำในภำคอื่น ๆ เช่น นำขำ้ว อุตสำหกรรม ท่องเที่ยวและอุปโภค
บริโภคในเมืองใหญ่ภำยในภำคเหนือของไทยและบริเวณดำ้นล่ำงลงไปด้วย ส  ำหรับควำมตอ้งกำรน ้ ำ
ลดลงนั้น ดูเหมือนว่ำ จะมีโอกำสเกิดขึ้นน้อยมำก แต่อำจจะเกิดได้หำกกำรส่งออกข้ำวมีปัญหำหรือ
เศรษฐกิจถดถอย

ควำมตอ้งกำรปลำสูงขึ้น หมำยถึง ควำมต้องกำรบริโภคเพิ่มขึ้นอยำ่งเห็นไดช้ัด ท  ำให้ตอ้งผลิตปลำจ ำนวน
มำกเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร ไม่วำ่จะเป็นกำรส่งออก กำรพฒันำระบบมำตรฐำนและกำรท  ำ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ รำคำปลำสูงขึ้นแต่ควำมตอ้งกำรปลำลดลง ท ำใหป้ริมำณน ้ำส ำหรับใชล้ดลง เนื่องจำก
มีควำมต้องกำรใชน้ ้ ำส ำหรับกำรเลี้ยงปลำมำกพอ ๆ กบัควำมต้องกำรใชน้ ้ ำในภำคธุรกิจอื่น ๆ ส่วนควำม
ตอ้งกำรปลำลดลง อำจจะเกิดขึ้นไดเ้ช่นกนัในกรณีท่ีผูบ้ริโภคเกิดกระแสต่อต้ำนกำรบริโภคปลำ ปัญหำ
โรคระบำดสัตวน์ ้ ำหรือไม่สำมำรถผลิตสัตวน์ ้ ำแข่งขนักับประเทศเพื่อนบำ้น

สูง

ต ่า

ต ่า

สูง

ความต้องการน ้า

คว
าม

ต้อ
งก
าร
ปล

า

แห้งแล้ง
กว่าเดิม

ฝนตกชุก
กว่าเดิม

ความแตกต่าง
ฤดูกาล
มากข้ึน

ไม่มีความ
แตกต่างของ
ฤดูกาล

ล

ฝ

คต

มต

สภาพภูมิอากาศ

ล

ฝ

คต

มต

ล

ฝ

คต

มต

ล

ฝ

คต

มต

  

กล่อง 4 

สถำนกำรณ์จ ำลองเก่ียวกบั
ควำมตอ้งกำรปลำและควำม

ตอ้งกำรน ้ำ35 
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8.2 ความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ 

ภำพ 14 สรุปให้เห็นว่ำ ยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับมือภยัแลง้มีควำมเหมำะสมอยำ่งไรกบั
สถำนกำรณ์จ ำลองทั้ ง 16 แบบ (กล่อง 4)  ตวัอย่ำงเช่น หำกในสภำพท่ีเกิดภัยแลง้มำกกว่ำเดิม ควำม
ตอ้งกำรน ้ ำและปลำสูงข้ึน ยทุธศำสตร์ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์ ในทำงกลบักนัหำกสภำพอำกำศท่ีมีฝน
ตกชุกมำกข้ึน ควำมตอ้งกำรน ้ ำและปลำลดลง ยทุธศำสตร์เก่ียวกบักำรจดัหำน ้ ำก็ไม่มีประโยชน์แต่อยำ่ง
ใด ยุทธศำสตร์บำงอย่ำง เช่น กำรจัดกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์จะเป็นประโยชน์ต่อทุก
สถำนกำรณ์ เป็นกำรไดป้ระโยชน์ร่วมกนั ส่วนกำรประกนัภยัแลง้ จะเกิดประโยชน์เฉพำะในช่วงท่ีเกิด
ภยัแลง้หรือยำมท่ีมีควำมแตกต่ำงของฤดูกำลมำก และควำมตอ้งกำรปลำสูง (ภำพ 14) ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่
มีกำรเปล่ียนแปลงมำกนกั ควำมจ ำเป็นในกำรปรับตวัมีนอ้ย แต่หำกเจอสถำนกำรณ์ท่ียุง่ยำกหรือเกิดภยั
พิบติัท่ีรุนแรง มีควำมจ ำเป็นในกำรปรับตวัสูง  

นอกจำกปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำส ำหรับกำรเล้ียงสัตวน์ ้ ำแลว้ ภำพจ ำลองเหตุกำรณ์ของสภำพอำกำศท่ี
เปล่ียนแปลงและควำมตอ้งกำรปลำ จะมีส่วนช่วยในกำรก ำหนดยทุธศำสตร์เพ่ือบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
กำรประกนัภยัน ้ำท่วม กำรสร้ำงเข่ือน พนงักนัน ้ำ ระบบกำรเตือนภยั เป็นส่ิงจ ำเป็นหำกโอกำสท่ีจะเกิดน ้ำ
ท่วมมำกข้ึนและมีควำมตอ้งกำรปลำมำกข้ึน หำกอนำคตแหง้แลง้กวำ่เดิมหรือควำมแตกต่ำงของฤดูกำลมี
นอ้ย กำรฟ้ืนฟรูะบบนิเวศน์น่ำจะเป็นประโยชน์ท่ีสุดเพรำะให้ผลประโยชน์ท่ีหลำกหลำย กำรลงทุนดำ้น
เทคโนโลยป้ีองกนัน ้ ำท่วมจะเกิดประโยชน์เฉพำะช่วงท่ีมีควำมเส่ียงของอุทกภยัสูงขณะท่ีควำมตอ้งกำร
ปลำต ่ำ 

○ Insur ○ Infra ● Insur ● Infra ● Insur ● Infra ● Insur ○ Infra

High fish ◐ Warn ◐ Ecos ● Warn ● Ecos ● Warn ● Ecos ◐ Warn ◐ Ecos

demand ● Stand ○ Diver ● Stand ◐ Diver ● Stand ◐ Diver ● Stand ◐ Diver

High Water ◐ Zone ◐ Integ ● Zone ● Integ ● Zone ● Integ ◐ Zone ◐ Integ

Demand ○ Insur ○ Infra ● Insur ● Infra ◐ Insur ● Infra ○ Insur ○ Infra

Low fish ○ Warn ◐ Ecos ● Warn ◐ Ecos ● Warn ● Ecos ○ Warn ◐ Ecos

demand ○ Stand ◐ Diver ○ Stand ● Diver ○ Stand ● Diver ○ Stand ◐ Diver

○ Zone ● Integ ◐ Zone ● Integ ◐ Zone ● Integ ○ Zone ● Integ

○ Insur ○ Infra ● Insur ◐ Infra ● Insur ◐ Infra ○ Insur ○ Infra

High fish ○ Warn ◐ Ecos ● Warn ● Ecos ● Warn ● Ecos ○ Warn ◐ Ecos

demand ◐ Stand ○ Diver ◐ Stand ◐ Diver ◐ Stand ◐ Diver ◐ Stand ○ Diver

Low Water ○ Zone ○ Integ ◐ Zone ◐ Integ ◐ Zone ◐ Integ ○ Zone ○ Integ

Demand ○ Insur ○ Infra ◐ Insur ○ Infra ○ Insur ○ Infra ○ Insur ○ Infra ● Strongly worthwhile

Low fish ○ Warn ○ Ecos ◐ Warn ◐ Ecos ◐ Warn ◐ Ecos ○ Warn ○ Ecos ◐ Somewhat worthwhile

demand ○ Stand ◐ Diver ○ Stand ● Diver ○ Stand ● Diver ○ Stand ◐ Diver ○ Not worthwhile

○ Zone ◐ Integ ◐ Zone ◐ Integ ◐ Zone ◐ Integ ○ Zone ◐ Integ

Wetter Drier More Seasonal Less Seasonal

Climate scenarios

จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกภยัแล้งหรือกำรขำดแคลนน ำ้ในบ่อดิน โดยพิจำรณำร่วมกบักำรเลีย้งปลำชนิด
อื่น ๆ เช่น กำรเลีย้งปลำในกระชงัทัง้ในแม่น ำ้และอ่ำงเก็บน ำ้ กำรจดักำรโรงเพำะพนัธุ์สตัว์น ำ้ และควำมเสี่ยง
จำกสภำพอำกำศ (น ำ้ท่วม ภยัแล้งและคลื่นควำมร้อน) เมื่อวิเครำะห์ยทุธศำสตร์แต่ละอนัในสถำนกำรณ์จ ำลอง
ที่ต่ำงกนั พอสรุปได้วำ่ ยทุธศำสตร์ที่เข้มแข็งน่ำจะเป็นกำรพฒันำเทคโนโลยี กำรท ำประกนัภยัและกำรเตือนภยั 
((กลอ่ง 5). ยทุธศำสตร์ที่มีควำมส ำคญัน้อย คือ ยทุธศำสตร์ที่เก่ียวกบักำรค้ำ มำตรฐำนและกำรก ำหนดเขตกำร
เลีย้งปลำ ยทุธศำสตร์เก่ียวกับกฏระเบียบและกำรพฒันำหน่วยงำนเพิ่มเติมคล้ำยกบัว่ำจะมีควำมส ำคญัน้อย
กว่ำกำรพฒันำควำมรู้ เทคโนโลยี กำรบริหำรกำรเงินและกำรจดักำรฟืน้ฟูระบบนิเวศน์ ยุทธศำสตร์บำงอย่ำง
เสริมกนัและกนั เช่น กำรจดัเตรียมข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบัสภำพอำกำศสำมำรถท ำควบคมุไปกบัระบบกำรเตือน
ภยั แต่บำงยทุธศำสตร์อำจจะส่งผลทำงลบต่อกิจกรรมอย่ำงอื่น เช่น กำรลงทนุในกำรสร้ำงเขื่อนหรือพนงักนัน ำ้
อำจจะสง่ผลทำงลบตอ่ระบบนิเวศน์  

 

ภาพ 14 

คุณค่ำของยทุธศำสตร์ 16 ตวั 
ในกำรจดักำรกบัภยัแลง้ในกำร
เล้ียงปลำในบ่อดิน ภำยใตภ้ำพ
จ ำลองเหตุกำรณ์อนำคต 16 
เหตุกำรณ์ข้ีนอยูก่บัปริมำณน ้ำ 
ท่ีมีใช ้ 
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ยืดหยุ่น
ประสิทธิ
ภาพ

ค่าใช้จ่าย

ผลข้างเคียงยุติธรรม

แข็งแกร่ง

กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์อำจจะต้องมีกำiปรับเปล่ียนหรือเลิก
ใช้เมื่อสถำนกำรณ์หรือสภำพอำกำศเปลี่ยนไป

ยุทธศำสตร์ท่ีมีประสิทธิภำพจะ
ลดควำมเส่ียงอยำ่งเห็นชดั

ยุทธศำสตร์ไม่ส่งผลกระทบทำง
ลบต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ

ยุทธศำสตร์ท่ีแขง็แกร่งจะตอ้งสำมำรถใชไ้ด้
กบัทุกสถำนกำรณ์

ยุทธศาสตร์การปรับตัวท่ีประสบผลส าเร็จ
ก่อให้เกดิความพึงพอใจท่ีหลากหลาย

ยุทธศำสตร์ควรช่วยเหลือเกื้อกูลอยำ่ง
ท ั่วถึง โดยเฉพำะเกษตรกรกลุ่มเส่ียง
และเกษตรรำยย่อย

ประกันภัย

เตือนภัยล่วงหน้า

ยุต
ิธร
รม

ยุต
ิธร
รม

ค่า
ใช้
จ่า
ย

ผล
ข้า
งเคี

ยง

โครงสร้างพื้น าน

ปร
ะสิ

ทธ
ิภา
พ

ความหลากหลาย

บูรณาการ

แข็
งแ
กร่

ง

ส่งออก

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

เงินออม / สินเช่ือ

กลุ่มเกษตรกร

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

การแบ่งเขต

การบร ิหารจัดการน ้าแบบผสมผสาน 

เทคโนโลยี

มาตร าน

เลือกสายพันธ์ุ

คะแนนที่แข็งแกร่ง

ผลของยุทธศาสตร์ใน 6 
ตัวบ่งชี้

ค ำนึงถึงตน้ทุนหรือผูท้ี่จะรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำย

สูง

สื่อกลาง

ต ่า

ระดับคะแนนของผล
ยุทธศาสตร์ใน

สถานการณ์ต่าง  

กล่อง 4
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9 แนวทางปรับตัว 

กำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นภูมิอำกำศต่อกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำจืด จ ำเป็นตอ้ง
มีกำรวำงแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลำงและระยะยำว ทั้งในระดบัฟำร์ม ชุมชนและระดบัชำติ จำกกำรศึกษำ
พบวำ่ หำกตอ้งกำรใหก้ำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำเขม้แขง็และยัง่ยนื จ ำเป็นตอ้งมีกำรวำงแผนระยะยำว ไม่วำ่จะ
เป็นกำรจดัหำเทคโนโลยท่ีีเหมำะสม กำรสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรเปล่ียนแปลง กำรสร้ำงระบบ
ประกนัภยั กำรปรับปรุงระบบกำรเตือนภยั ซ่ึงตอ้งมีกำรบริหำรจดักำรครอบคลุมทั้งเร่ืองสภำพอำกำศ 
ควำมตอ้งกำรน ้ ำและควำมตอ้งกำรปลำ ในกำรท่ีจะน ำยุทธศำสตร์ไปใช้ตอ้งมีควำมยืดหยุ่น เม่ือเวลำ
เปล่ียนแปลง ยทุธศำสตร์บำงอยำ่งตอ้งยกเลิก ปรับเปล่ียน ควบรวม หรือมีกำรสร้ำงยทุธศำสตร์ใหม่ ตำม
สถำนกำรณ์และควำมรู้ท่ีเปล่ียนแปลง เส้นทำงหรือกระบวนกำรปรับตวัส ำหรับกำรเพำะเล้ียงปลำน ้ ำจืด
เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบติัอยำ่งเหมำะสม หรือกำรพฒันำควำมยืดหยุน่
เพื่อลดควำมรุนแรงจำกภยัพิบติั กำรปรับตวัควรมีทั้งในระดบัชุมชน กำรปรับตวันโยบำยและกลยทุธ์ใน
ระดบัลุ่มน ้ ำและระดบัชำติ34 วิธีกำรปรับตวัในแต่ละขั้นตอนจะมีควำมอ่อนไหวและเปรำะบำงเกิดข้ึนได้
โดยแตกต่ำงกนัไปในแต่ละวิธี กำรปรับตวัในกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำตอ้งกำรกำรบูรณำกำรของกิจกรรม
ต่ำง ๆ ซ่ึงวธีิกำรหลำยอยำ่งจะสัมพนัธ์กบัลกัษณะของสภำพอำกำศท่ีคำดเดำหรือพยำกรณ์ไว ้แต่ในควำม
จริงนั้น สภำพอำกำศเปล่ียนแปลงไปอยำ่งไร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอดีต หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท ำให้เกิดผล
กระทบดังกล่ำว จะเป็นบทเรียนท่ีช่วยประกอบกำรตัดสินใจ ภำพ 15 อธิบำยถึงแนวทำงในกรณีท่ี
คำดกำรณ์ว่ำ จะมีฝนมำกข้ึนในอนำคต ดงันั้นจึงมีควำมเป็นไปได้ในกำรเพ่ิมบ่อเล้ียงปลำ หำกมีกำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น ระบบชลประทำนหรือมีกำรสร้ำงโรงเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ำ 

กำรตดัสินใจลงทุนของเจำ้ของฟำร์มเล้ียงปลำเพ่ือรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศเป็นหวัใจส ำคญั
ในขั้นตอนของกำรปรับตวัเพ่ือให้กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำมีควำมยัง่ยนื กำรเลือกสถำนท่ีท่ีเหมำะสม กำรมี
น ้ ำเพียงพอ กำรใชเ้ทคนิคและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำรเล้ียงปลำ กำรเขำ้ถึงองคค์วำมรู้หรือขอ้มูล
ข่ำวสำร มีส่วนท ำให้ลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้อยำ่งไรก็ตำมกำรจดักำรในระดบัท่ีสูงข้ึนจำกกำร
บริหำรจดักำรโดยเกษตรกรในฟำร์ม ไดแ้ก่ กำรบริหำรจดักำรตลำด กำรพฒันำนวตักรรม กำรสร้ำงกฏ 
ระเบียบและนโยบำย ควำมร่วมมือของผูมี้ส่วนร่วมหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ 
อยำ่งไรก็ตำมนโยบำยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำมีควำมยัง่ยนืตอ้งลงถึงระดบัผูป้ฏิบติังำน
หรือตวัเกษตรกรแต่จะตอ้งมีควำมยืดหยุ่น 8 กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำจืดเชิงพำณิชยมี์กำรขยำยตวัอย่ำง
รวดเร็ว ท ำให้มีผลกระทบต่อภำครัฐและภำคเอกชน10 ในอดีตกำรพฒันำจะมีกำรพฒันำชุมชนเมืองเป็น
หลกั หรือกำรพฒันำผลผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  

บ่อปลาที่ได้รับน ้าจากฝนในสถานการณ์ท่ีฝนตกชุกกว่าเดิม

กำรสร้ำงบ่อ
เพิ่มข้ึน

สภำพอำกำศท่ี
ร้อนขึ้นแต่มี
ฝนตกมำกขึ้น

ตลำดขยำยตวักำรขยำยโรง
เพำะพนัธ์ุสัตวน์  ้ ำ

พื้นที่ เส่ียงต่อ
น  ้ ำท่วม

เพิ่มควำมสูง
ของคนับ่อ

ยำ้ยไปเล้ียงในพื้นที่
สูงขึ้นกวำ่เดิม

กำรสร้ำงระบบ
ชลประทำน

เพิ่มฤดูกำล
เลี้ยงปลำ

กำรจดักำรลุ่มน  ้ำ

  

การจัดการความเส่ียงที่
เกีย่วข้องกบัสภาพอากาศในการ

เลีย้งปลาน ้าจืด จ าเป็นต้อง
บริหารจัดการทั้งระยะส้ัน ระยะ
กลางและระยะยาว ในระดบั
ครัวเรือน ชุมชนและระดบัชาติ 

 

กระบวนการปรับตัวในการ

เพาะเลีย้งสัตว์น ้าจะต้อง
สามารถยดืหยุ่นได้ เม่ือความรู้ 
สถานการณ์และเวลาเปลี่ยนไป 
ยทุธศาสตร์บางอย่างอาจจะ
ต้องยกเลิกไป ปรับเปลี่ยนหรือ
ควบรวม 

ภาพ 15 

ตวัอยำ่งของกระบวนกำรใน
กำรปรับตวัส ำหรับกำรเล้ียง
ปลำในสภำพอำกำศท่ี
เหมำะสมส ำหรับกำรขยำย
พ้ืนท่ีเล้ียงซ่ึงมีน ้ำเพียงพอ34 
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10 การพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติ  

10.1 ค าแนะน าเพื่อก าหนดนโยบายและการวางแผน 

 เพิ่มความเข้มแข็งในการบริหารจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พฒันำระบบ
กำรจดัหำขอ้มูลข่ำวสำรดำ้นสภำพอำกำศและฤดูกำลท่ีมีผลต่อกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ กำรสร้ำงระบบเตือน
ภยัธรรมชำติท่ีเหมำะสมกบัเกษตรกร มีกลยทุธ์ท่ีจะพฒันำให้ไดผ้ลเชิงประจกัษ ์อยำ่งไรกต็ำมควรมีกำร
พฒันำระบบอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตวัจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศใน
อนำคต 

การปรับเปลีย่นนโยบาย แผนและกลยุทธ์ในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้เพือ่รับมือการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
จดัหำวิธีกำรจดักำรดำ้นกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำหำกตอ้งเผชิญกบัภยัธรรมชำติท่ีรุนแรง ควำมแปรปรวน
ของสภำพอำกำศ และก ำหนดยุทธศำสตร์ระยะยำวในกำรรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ 
นโยบำยภำครัฐเก่ียวกบัมำตรฐำน กำรจดทะเบียนฟำร์ม กำรส่งเสริมกำรส่งออกควรมีกำรค ำนึงถึงปัญหำ
ท่ีอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศดว้ย 

เพิ่มการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าส าหรับการเพาะเลีย้งสัตว์น ้า กำรมีส่วนร่วมอยำ่งใกลชิ้ด
ในนโยบำยกำรบริหำรจดักำรลุ่มน ้ ำ กำรจดักำรล ำน ้ ำหรือแม่น ้ำ กำรชลประทำน กำรปิดเปิดน ้ ำจำกเข่ือน
ท่ีมีกำรผลิตไฟฟ้ำ นโยบำยป้องกนัน ้ ำท่วม ทั้งในระดบัชุมชนและระดบัชำติ กำรประชุมจะตอ้งน ำไปสู่
กำรใหข้อ้มูลและมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในกำรบริหำรจดักำรน ้ำ 

กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความเส่ียงระหว่างเกษตรกรผู้เลีย้งปลา มีกำร
บนัทึกและยกยอ่งนวตักรรมทอ้งถ่ินระหวำ่งงำนบริกำรวิชำกำร งำนประชุมสมำคม ชมรมหรือเครือข่ำย
ดำ้นกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำในชุมชน กำรแลกเปล่ียนควำมรู้มีควำมส ำคญัในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
ปรับตวัเพ่ือรับมือกบัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ กำรจดักำรโรคสัตวน์ ้ำ 

ประสานงานกับบริษัทเอกชนและเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือกับความเส่ียง มีกำรทบทวน
กำรท ำประกนัแบบกลุ่มหรือประกนัภยัผลผลิตโดยใชด้ชันีสภำพอำกำศในประเทศไทย (index-based 
insurance) ส ำหรับกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ และพิจำรณำว่ำระบบน้ีจะมีขอ้ดีขอ้เสียกว่ำกำรจ่ำยค่ำชดเชยท่ี
เคยมีมำหรือไม่ วเิครำะห์กำรประกนัควำมเส่ียงในลกัษณะเกษตรพนัธสัญญำวำ่ ภำครัฐควรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจดักำรหรือไม่ 

การก าหนดนโยบายเขตพืน้ทีก่ารเพาะเลีย้งสัตว์น า้ ควรใชข้อ้มูลศกัยภำพของพ้ืนท่ี สภำพแวดลอ้ม ควำม
แตกต่ำงในฤดูกำล ควำมเพียงพอของน ้ ำ กำรไหลเวียนน ้ ำ เป็นตวัก ำหนดเขตพ้ืนท่ีเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ 
นโยบำยควรมีกำรปรับเปล่ียนตำมกำรเปล่ียนแปลงของสภำพภมิูอำกำศและสภำพแหล่งน ้ำ 

การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับตัวเพื่อการเลี้ยงสัตว์น ้าในสภาพอากาศ
เปลีย่นแปลง กำรบ ำบดัคุณภำพน ้ำ กำรปรับปรุงสำยพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำใหท้นต่อสภำพแวดลอ้มและโรคระบำด 
กำรใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสมในทำงเศรษฐกิจ กำรติดตั้งเคร่ืองเติมอำกำศ  

ร่างยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน า้เพือ่การเพาะเลีย้งสัตว์น า้อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศ ยทุธศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรจดักำรควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศเปล่ียนแปลงใน
กำรเล้ียงปลำน ้ำจืด ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรน ้ำควบคู่กนัไป   
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10.2 ค าแนะน าส าหรับผู้เลี้ยงปลา 

กำรวำงแผนธุรกิจหรือเล้ียงปลำตอ้งมีกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสภำพอำกำศ ควำม
เส่ียงแตกต่ำงกนัไปตำมฤดูกำล วเิครำะห์เวลำท่ีเหมำะสมต่อกำรปล่อยปลำลงเล้ียง  

กำรวำงแผนและพฒันำระบบมำตรฐำนเพื่อให้ฟำร์มสำมำรถปรับตวัได ้กำรสร้ำงมำตรฐำนให้เป็นท่ี
ยอมรับและเพ่ิมมูลค่ำ รวมทั้งสร้ำงแนวปฏิบติัท่ีดีเพ่ือลดควำมเส่ียง 

กำรลงทุนอยำ่งเหมำะสมเพ่ือลดควำมเส่ียงในระดบัฟำร์ม เช่น กำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมอำกำศในบ่อเล้ียงท่ีมี
ออกซิเจนต ่ำหรือเม่ือปลำมีขนำดโตข้ึน รวมทั้ งกำรติดตั้งในแม่น ้ ำช่วงท่ีมีน ้ ำไหลเอ่ือยหรือไหลน้อย 
รวมทั้งมีกำรติดต่อส่ือสำรกบับริษทัหรือพ่อคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือขอควำมช่วยเหลือหำกจ ำเป็นตอ้งมี
กำรจบัปลำขำยอยำ่งฉุกเฉิน 

กำรคิดคน้นวตักรรมดำ้นเทคนิคกำรจดักำรฟำร์มสัตวน์ ้ ำเพ่ือเสำะหำวิธีกำรเพ่ิมควำมยืดหยุ่นในกำร
รับมือกบัผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ พฒันำระบบกำรเล้ียงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือลดควำมอ่อนไหวต่อควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนทั้งทำงกำยภำพ ปัญหำดำ้นกำรตลำด ควำมเส่ียงดำ้นสังคม
และนโยบำย กระตุน้ให้นักวิจยัศึกษำนวตักรรมดำ้นเทคโนโลยีและนวตักรรมทำงกำรเงินท่ีใชใ้นกำร
จดักำรควำมเส่ียง  

กำรสร้ำงเสริมควำมเขม้แข็งของสมำคม ชมรมและเครือข่ำยเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวน์ ้ ำเพ่ือให้มีอ  ำนำจกำร
ต่อรองในกำรบริหำรจดักำรน ้ำ โดยทัว่ไปชมรมหรือสมำคมมีอ ำนำจในกำรต่อรองกำรซ้ืออำหำรสัตวน์ ้ ำ 
กำรจบัปลำเพ่ือจ ำหน่ำย แต่ควรเพ่ิมเติมบทบำทในส่วนของกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ ซ่ึงในส่วนน้ี บำงพ้ืนท่ี
ไดมี้เครือข่ำยอย่ำงไม่เป็นทำงกำรในกำรร้องขอกำรปล่อยน ้ ำจำกเข่ือนในหน้ำแลง้ หรือในกรณีท่ีเกิด
ปัญหำน ้ำเสีย 

10.3 ค าแนะน าส าหรับนักวิจัย 

น ำผลกำรวิจยัไปสร้ำงเคร่ืองมือจดักำรควำมเส่ียงอนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศส ำหรับ
เกษตรผูเ้ล้ียงปลำ โดยเฉพำะเคร่ืองมือท่ีสำมำรถใชไ้ดก้บัสมำร์ทโฟนเพ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสภำพอำกำศ 

กำรปรับระบบนิเวศน์ในบ่อเล้ียงและแม่น ้ำใหมี้ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ กำรจดักำรท่ี
ดีเพ่ือลดของเสียและรักษำคุณภำพน ้ำภำยในบ่อและแม่น ้ำระหวำ่งกำรเล้ียง  

ยทุธศำสตร์ระยะยำวดำ้นกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำเพ่ือปรับตวัในโลกท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน 4 ºC กำรร่วมมือกบั
ภำคเอกชนในกำรคิดคน้นวตักรรมเพ่ือกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำอยำ่งย ัง่ยืน ร่วมกนัก ำหนดนโยบำยในกำร
ปรับตวัของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลำและผูมี้ส่วนร่วมทำงธุรกิจกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำตั้งแต่ตน้น ้ ำ กลำงน ้ ำ 
ปลำยน ้ำ ใหเ้ป็นดัง่ “สำยธำรแห่งคุณค่ำ” (value chain)  

กำรสนบัสนุนส่งเสริมกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำเพ่ือใหชุ้มชนปรับตวัได ้ศึกษำเปรียบเทียบสภำพควำมเป็นอยู่
ของเกษตรกรในชุมชนเพ่ือประเมินวำ่ กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำลกัษณะใดท่ีสำมำรถเพ่ิมควำมยดืหยุน่ในกำร
ปรับตวัหรือลดควำมอ่อนไหวต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพอำกำศ 

กำรขยำยกิจกรรมกำรประเมินกำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำไปยงัสัตวน์ ้ ำชนิดอ่ืนและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิมกำรศึกษำ
กำรประเมินควำมเส่ียงและแนวทำงในกำรปรับตวัเปรียบเทียบกบัภำคอ่ืน ๆ ของไทยและประเทศเพ่ือน
บำ้น ดว้ยวิธีกำรศึกษำเดียวกนั เพ่ือคน้หำแนวทำงปฏิบติัท่ีดี รวมไปถึงกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประเมิน
กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั 
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