
 

 

0 โครงการติดตัง้ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ 

โครงการติดตัง้ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน ้า 

ในกระชงัเลี้ยงปลา อ่างเกบ็น ้าเข่ือนสิรินธร 

(Real-time water quality monitoring system project) 

วนัท่ี 17-18 กรกฎาคม 2563 
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2 โครงการติดตัง้ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ 

รายช่ือผู้ เข้าฝึกอบรม 

1. คณุวีรยธุ  ศรีโฮง 

2. คณุสมพงศ ์ เสาสรุนิทร ์

3. คณุเกียรติศกัดิ ์ โทณะกลุ 

4. คณุประยูร  แถววงศ ์

5. คณุสิงโต  สว่างแกว้ 

6. คณุนที  ภาศิริ 
7. คณุธันวา  บ ารุงรตัน ์

8. คณุจิรทิปต ์ กอบขนุทด 

9. คณุมณีวรรณ  ทองปน 

10. คณุสีนวล  ผลด า 

11. คณุสายไหม  นาคณู 

12. คณุมนสันนัท ์ ค าเพียร 

13. คณุประมวล  สโุภภาค 

14. คณุร  าพนั  สโุภภาค  
15. คณุธนชัชา  นาทอง 

16. คณุงกไชย  ข าเกิด 

17. คณุวนัชยั  นาคณู 

18. คณุงามพิศ  ขนุเพียร 

19. คณุสมจิตร  จวงจนัทร ์

20. คณุสมคิด  เกีย้วกา้ว 

21. คณุภทัรผล  นาคณู 

22. คณุอานนท ์ ฤทธิลน 

23. คณุวรรณภา  นาคณู 

24. คณุค าแพง  มงคล 

25. คณุทินกร  จนัทรส์มดุ 

26. คณุปรีชากร พนัธุว์ิเศษ 

27. คณุอาทิตย ์ แกว้พิมาย 

28. คณุสวสัดิ ์ บวัใหญ่ 

29. คณุทศันีย ์ จนัดีทม 

30. คณุบญุมี  ยะพลหา 

31. คณุส ารอง  เชือ้โชติ 

32. คณุสนธยา  คงคณู 

33. คณุสพุฒัน ์ ทองโบราณ 

34. คณุจ าลอง  ชื่นชม 

35. คณุยพุิน  สีหมอก 

36. คณุสงัคม  ฝางค า 

37. คณุบวัผดั  ดอนสิงห ์

38. คณุนายสาคร  ศรีนา 

39. คณุสญุญา  ฝางค า 

40. คณุสรุจิตร  ศรีนา 

41. คณุสรุยิา  แกว้ดอน 

 

รายช่ือผู้ เข้าร่วม 

1. นายศภุกิตติ ์ใสกระจ่าง   ประมงจงัหวดัอบุลราชธานี 

2. นายวิชยั ช านาญเวช   ปลดัอ าเภอสิรนิธร จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. นายโรจนินทร ์กิตติยศอานนัต ์ หวัหนา้แผนกบ ารุงรกัษาโยธา เขื่อนสิรินธร 

4. นายนที ศรีสมรรถการ   หวัหนา้งานประชาสมัพนัธฯ์ เขื่อนสิรนิธร



 

 

3 โครงการติดตัง้ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ 

รายช่ือผู้จัดฝึกอบรม 

1. ศาสตราจารย ์ดร. ทวนทอง จฑุาเกตุ หวัหนา้โครงการ AQUADAPT-Thailand 
2. ดร. พิมพกานต ์เลอเบล  นกัวิจยัโครงการ AQUADAPT-Mekong 
3. อาจารยอ์มรรตัน ์รงัสิวิวฒัน ์  นกัวิจยัโครงการ AQUADAPT-Thailand  
4. คณุศิริรตัน ์ อทุยัวฒัน ์  นกัวิจยัโครงการ AQUADAPT-Thailand 
5. คณุเชษฐา ดวงสวุรรณ ์  ผูช้่วยนกัวิจยัโครงการ AQUADAPT-Mekong 
6. คณุนิรนัดร ์วารนิทร ์   ผูช้่วยนกัวิจยัโครงการ AQUADAPT-Thailand 
7. คณุอนสุรณ ์แซ่ต่าง   นกัวิชาการประมง ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้ง

     สตัวน์ า้จืดอ านาจเจรญิ 
8. คณุวีระพนัธ ์ตนัสกลุ   บรษิัท แฮปป้ีฟารม์ เกิดผล จ ากดั 
9. คณุอโณทยั พรหมกระแสร ์  บรษิัท แฮปป้ีฟารม์ เกิดผล จ ากดั 
10. คณุฉตัรชยั เวชกิจ   บรษิัท แฮปป้ีฟารม์ เกิดผล จ ากดั 
11. คณุนพดล ศรีบญุ   บรษิัท แฮปป้ีฟารม์ เกิดผล จ ากดั (ช่างภาพและวิดีโอ) 
12. คณุวรรณภา นาคณู   ผูใ้หญ่บา้นแหลมสวรรค ์อ.สิรนิธร จ.อบุลราชธานี 
13. คณุภทัรพล นาคณู   เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลานิล 
14. คณุอานนท ์ ฤทธิลน   เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลานิล 

 



 

 

4 โครงการติดตัง้ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ 

ทีม่าและความส าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของสภาพอากาศมีผลต่อการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ บ่อยครัง้
ที่เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน า้เขื่อนสิรินธรประสบปัญหาปลาน็อคน า้ตายเป็นจ านวน
มาก การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนัของค่าคุณภาพน า้เป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งค่าออกซิเจนที่ละลายไดใ้นน า้ (Dissolved Oxygen) อณุหภมูิของน า้และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของน า้เป็นต้น การตรวจวัดคุณภาพน า้อย่างสม ่าเสมอเพื่อติดตามดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่า
คุณภาพเป็นเรื่องที่ส  าคัญ อย่างไรก็ตามขัน้ตอนในการตรวจวัดคุณภาพน า้ค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้นและมี
โอกาสที่จะคลาดเคลื่อนจากตวัผูต้รวจวดั  

 

ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ เป็นเครื่องมือส าคญัช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งปลารูข้อ้มลู
การเปลี่ยนแปลงของค่าคุณภาพน ้าตลอดเวลา โดยค่าคุณภาพน า้จะถูกส่งเข้าสู่ cloud server แล้วส่ง
ขอ้ความสัน้ผ่าน Line app. ในกรณีที่ค่าคุณภาพน า้ในฟารม์เลีย้งมีค่าต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 
ขอ้ความสั้นจะถูกส่งใหเ้กษตรกรในความถ่ีมากขึน้ เพื่อเตือนให้เกษตรกรไดร้บัรูถ้ึงความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้เพราะค่าคณุภาพน า้ไม่เหมาะสม ท าใหเ้กษตรกรแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที เป็นการบรหิารจดัการเชิง
รุก ซึ่งจะช่วยแกไ้ขปัญหาปลาอ่อนแอ เนื่องจากทนต่อสภาพน า้ที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน จนปลาแสดง
อาการอ่อนแอในทา้ยท่ีสดุ  

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนผูเ้ลีย้งเขา้ใจรบัรูถ้ึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการ
เพาะเลีย้งสัตว์น ้า ร่วมถึงแนวทางและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา โครงการ AQUADAPT-MEKONG 
Thailand  ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต ้หน่วยสงัคมวิจัยสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้
จดัท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  โครงการติดตัง้ระบบตรวจวัดและรายงานผลคณุภาพน า้ในกระชัง
เลีย้งปลา อ่างเก็บน า้เขื่อนสิรินธร โดยไดร้บัความร่วมมือจากบริษัท แฮปป้ีฟารม์ เกิดผล จ ากัด ใหค้วาม
อนเุคราะหส์นบัสนนุเคร่ืองมือตรวจวดัคณุภาพน า้ รว่มถึงการเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการ  



 

 

5 โครงการติดตัง้ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ 

สถานทีจ่ัดอบรม 

อ่างเก็บน า้เขื่อนสิรนิธร บา้นแหลมสวรรค ์อ.สิรนิธร จ.อบุลราชธานี  

 

 

 



 

 

6 โครงการติดตัง้ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ 

ก าหนดการ/วาระการฝึกอบรม 

 

โครงการติดตั้งระบบการตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำ 

ในกระชังผู้เลี้ยงปลานิล อ่างเก็บน้ำเข่ือนสิรินธร 

วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ท่าบ้านแหลมสวรรค์ 

กำหนดการ   กิจกรรม 

12.30 - 13.00 น.  ลงทะเบียน 
13.00 - 13:20 น. กล่าวเปิดงาน โดย ประมงจังหวัดอุบลราชธานี  
13.20 - 13.40 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ  
หัวหน้าโครงการ AQUADAPT- Thailand  

13.40 - 14.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”  
โดย อาจารย์อมรรัตน์ รังสิริวัฒน์ สาขาวิชาประมง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร  

14.00-15.00 น.  บรรยาย หัวข้อ “การตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ” โดย คุณวีระพันธ์ ตันสกุล บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด  

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15.15 – 16.00 น. การประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลารับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
• ลักษณะปัญหาและผลกระทบ  
• ความพยายามที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์และอุปสรรค   
• วิธีแก้ปัญหาและความช่วยเหลือที่ต้องการ. 

 
 ผู้เข้าร่วม * ประมงจังหวัดอุบลราชธาน ี* ประมงอำเภอสิรินธร * เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในเขื่อนสิรินธร * ตัวแทนเขื่อนสิรินธร * โครงการ 

AQUADAPT-Thailand * คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี * หนว่ยวจิัยสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสงัคมและการพัฒนา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ * บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม เกิดผล จำกัด * บริษัท เบทาโกร จำกัด 



 

 

7 โครงการติดตัง้ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ 

สรุปเนือ้หาการฝึกอบรม  

 การฝึกอบรมจัดขึน้ในวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแบ่งออกเป็นสองวันดังต่อไปนี ้ 
วนัที่ 17 คณะผูจ้ดัอบรม รว่มกบั บรษิัท แฮปป้ีฟารม์ เกิดผล จ ากดั ท าการติดตัง้และทดสอบระบบตรวจวัด
และรายงานผลคณุภาพน า้ ในกระชงัเลีย้งปลานิล วนัที่ 18 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้ับเกษตรกรผูเ้ลีย้ง
ปลานิลในกระชงัในอ่างเก็บน า้ เขื่อนสิรนิธร โดยมีหวัขอ้ในการบรรยายมีดงัต่อไปนี ้   

1. ประธานกล่าวเปิดงาน  

 ได้รับเกียรติจาก นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี
ส านกังานประมงจงัหวดัอบุลราชธานี ร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารติดตัง้ระบบตรวจวดัและ
รายงานผลคณุภาพน า้ ในกระชงัเลีย้งปลา โดยไดก้ลา่วถึง ความส าคญัของการน าเอานวตักรรมเขา้มาช่วย
ในระบบการเลีย้งปลาในกระชงั ช่วยใหเ้กษตรกรรบัรูถ้ึงคณุภาพน า้ เพื่อป้องกนัปัญหาวิกฤติจากคุณภาพ
น า้เปลี่ยนแปลงท าใหเ้กิดปลาน็อคตายเป็นจ านวนมาก เมื่อเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลารบัรูถ้ึงคณุภาพน า้ที่ก าลงั
เปลี่ยนแปลง ก็สามารถเปิดเครื่องเติมอากาศ เครื่องตีน า้ใหก้ับปลาที่เลีย้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ 

 
Figure 1 นายศุภกิตติ ์ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน , อธิบายถึงความส าคัญของนวัตกรรมในการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้า 

2. ชีแ้จงวัตถุประสงคข์องโครงการ 

ศาสตราจารย์.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หัวหน้า
โครงการ AQUADAPT-Thailand ชีแ้จงวัตถุประสงคข์องโครงการ พรอ้มทัง้ที่มาและความส าคัญของการ
จัดท าโครงการ   ซึ่งโครงการ AQUADAPT-Thailand เป็นโครงการวิจัยที่มีเป้าประสงค์อยากช่วยให้
เกษตรกรผูเ้ลีย้งปลามีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศต่อ
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การเพาะเลีย้งสตัวน์ า้อย่างถ่องแท ้ตลอดจนสามารถน าเอาองคค์วามรูม้าใชใ้นการบริหารจดัการฟารม์ได้
อย่างชาญฉลาด ดว้ยการปรบัใชอ้งคค์วามรูแ้ละนวตักรรมที่มีอยู่อย่างบรูณาการ  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรรูเ้ท่าทนัถึงความ
ไม่แน่นอนของสภาพอากาศ เพื่อที่จะไดห้าแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ส่งเสริมใหม้ีการรว่ม
กลุม่เพื่อใชเ้ป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างเกษตรกรดว้ยกนั ตลอดจนหน่วยงานที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง

 

Figure 2 ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ชีแ้จงวัตถุประสงคข์องโครงการ 

3. การหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศต่อการเพาะเลีย้งสัตวน์ ้า 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของโลก เกิดขึน้และทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์
ที่เห็นไดช้ัดและส่งผลกระทบขยายวงกวา้งไปยังสิ่งมีชีวิตทุกระบบนิเวศรวมไปถึงวัฏจักรของสารอินทรีย์
และอนินทรีย์ ได้แก่ ปรากฏการละลายของภูเขาน า้แข็งเนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึน้ จากข้อมูลของ
ส านกังานอตุนุิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจกัร (Meteorological Office : Met Office) องคก์ารบรหิารสมทุร
ศาสตรแ์ละบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration : 
NOAA) และศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
ระดบัน า้ทะเลเฉลี่ยและการสะสมความรอ้นสะสมในมหาสมทุรเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความเป็น
กรดในมหาสมุทรตัง้แต่ปลายปี ค.ศ. 1980 เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 26 ส่งผลต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรและ
ระบบนิเวศในแหล่งน า้ขยายวงกวา้งเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศต่อ
การเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ที่ส  าคญัคือการเปลี่ยนแปลง อณุหภมูิ เนื่องจากสตัวน์ า้เป็นสตัวเ์ลือดเย็น อณุหภมูิจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอ้ม สตัวน์ า้จึงมีความจ าเป็นในการใชพ้ลงังานเพื่อการปรบัตวัในกระบวนการ
ดงักล่าวเป็นอย่างมาก เมื่ออณุหภูมิต ่า การท างานของเอนไซมใ์นระบบย่อยอาหารจะลดลง อาหารที่ปลา
กินไปย่อยได้ชา้ ท าใหป้ลากินอาหารไดล้ดลงดว้ย ในขณะที่อุณหภูมิสูงอัตราการย่อยอาหารจะเพิ่มขึน้ 
อาหารที่กินไปเคลื่อนผ่านล าไสแ้ละถูกขบัถ่ายออกมาอย่างรวดเร็ว ท าใหค้วามสามารถในการย่อยอาหาร 
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ประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหาร การเก็บกักไนโตรเจนและการน าอาหาร ไปใชป้ระโยชนล์ดลง ส่งผลให้
อตัราการเจรญิเติบโตและ  การเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ลดลง  

ในสภาวะที่อากาศนิ่งหรือกระแสน า้มีการพัดพาน้อย น า้จะเกิดการแบ่งชั้นของอุณหภูมิตาม
ความสามารถในการสะสมความรอ้นที่สมัพนัธก์บัระดบัความลึก ระดบัความลกึที่มากขึน้น า้จะสะสมความ
รอ้น และการสงัเคราะห์

แสงไดน้อ้ยลง ส่งผลใหอ้ณุหภูมิและออกซิเจนที่ละลายไดใ้นลดต ่าลงไปดว้ย น า้ดา้นล่างจึงอยู่ใน
สภาวะขาดออกซิเจนและมีการสะสมของเสียที่พืน้บ่อ เมื่อฝนตกความเย็นของน า้ฝนท าใหน้ า้ชั้นบนมี
อุณหภูมิลดลงต ่ากว่าน า้ดา้นล่าง น า้ชั้นบนที่มีน า้หนักมากจะจมสู่ดา้นล่างตามแรงโน้มถ่วงและดันน า้
ดา้นลา่งที่มีออกซิเจนต ่าและมีการสะสมของเสียขึน้สูผ่ิวน า้ สง่ผลใหป้รมิาณออกซิเจนในบ่อลดลงและของ
เสียบริเวณพืน้บ่อกระจายทั่วบ่อ (พัชราวลัย และคณะ , 2554)1 เนื่องจากออกซิเจนที่ละลายไดใ้นน า้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยใหส้ตัวน์ า้มีการเจรญิเติบโตที่ดี และลดอตัราการตายได ้อีกทัง้ยงัช่วยลดความ
เป็นพิษของแอมโมเนีย เพิ่มความเป็นกรดเป็นด่าง เพิ่มก าลงัผลิตและลดการ    แบ่งชัน้ของอุณหภูมิของ
แหล่งน า้ได ้การขาดออกซิเจนอย่างฉับพลนัจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตสตัวน์ า้ ดงัเช่นปัญหาปลาน็อคน า้
ตายเป็นจ านวนมาก วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อการ
เพาะเลีย้งสตัวน์ า้ อาจกระท าไดโ้ดย การจดัการฟารม์ที่เหมาะสม การคดัเลือกสายพนัธุท์ี่มีความแข็งแรง 
การใหอ้าหารที่มีคุณค่าและปริมาณ  ที่เพียงพอ และการตรวจวัดคุณภาพน า้อย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะ
อณุหภมูิและออกซิเจน 

 

1พัชราวลัย ศรียะศักดิ์ นิวุฒิ หวังชัย ชนกันต์ จิตมนัส จงกล พรมยะและหลุยส์ เลอเบล. 2554. 
 ผลกระทบจากสภาพอากาศและฤดกูาลต่อคณุภาพน า้ในบ่อเลีย้งสตัวน์ า้. KKU Res. J. 2014; 19(5): 
 743-751.  
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4. การตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

บรรยายโดย คณุวีระพนัธ ์ตนัสกลุ บริษัท แฮปป้ีฟารม์ เกิดผล จ ากดั 

 

Figure 4 คุณวีระพันธ ์ตันสกุล อธิบายปัญหาปลาน็อคน ้าตาย,ระบบการตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน ้า 

 เกษตรกรประสบปัญหาปลาน็อคน า้ตายบ่อยครัง้ สรา้งความเสียหายอย่างมากในหลายพื ้นที่ 
สาเหตเุกิดจากปรากฎการณน์ า้ลม้ (upwelling) เป็นผลใหเ้กิดการสลายการแบ่งชัน้น า้ (De-stratification) 
อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิน ้า ออกซิเจนที่ละลายได้ในน ้า รวมถึง
แอมโมเนียรวมที่เกิดขึน้ในพืน้น า้ การสลายการแบ่งชัน้น า้เกิดขึน้ในเวลารวดเร็วภายในเวลาสัน้ ๆ ท าให้
สตัวน์ า้ปรบัตวัไม่ทนั การแกไ้ขปัญหาที่ดีที่สดุคือการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา การตรวจวดัคณุภาพน า้อย่าง
สม ่าเสมอช่วยให้รูถ้ึงการเปลี่ยนแปลงของค่าคุณภาพน า้ ปัจจุบันของแหล่งน ้า ณ เวลานั้น รวมถึงยัง
สามารถดขูอ้มลูยอ้นหลงัเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจในการบรหิารจดัการฟารม์สตัวน์ า้  
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ภาพการฝึกอบรม 
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ภาพการติดตัง้ระบบตรวจวัดและรายงานผลคณุภาพน ้า 
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ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ ์

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200720153928692?fbclid=IwAR1Cj5w9YU
1CZ7nI0Ua2Gq2-  

 

โครงการ AQUADAPT-Thailand 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu2Fbd0gi_8&fbclid=IwAR2cm3Mue1MDms7vQhNo
ohJp9WKTx3xLX9KrdRGW6XqYnQHZetmLBM0OsYY 

ส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวัดอุบลราชธานี 

https://www.youtube.com/watch?v=cQvSulfw84c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1y0ayuo
UmxasL1k9TNoWsvroE_XjoIBzCtboBy2Di7Qi6d8NqtiF_pnAc  

คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

http://www.agri.ubu.ac.th/album/view.php?GalleryID=0001498 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=11853%3A20
20-07-20-03&Itemid=129&fbclid=IwAR0H9A7-GZWIBhWz5ecyI3vw7CtqXTVNIb9Ii-w9L-
kek20_Y3hz2eS60G4 

 

 

 

 

คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

https://soc.cmu.ac.th/shownotice232?fbclid=IwAR37y8YacOLBcpKM9HHEwVSNg4-
IJofrgIwX025JwDKndch3bWiaQP3Zs2s 

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200720153928692?fbclid=IwAR1Cj5w9YU1CZ7nI0Ua2Gq2-
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200720153928692?fbclid=IwAR1Cj5w9YU1CZ7nI0Ua2Gq2-
https://www.youtube.com/watch?v=Mu2Fbd0gi_8&fbclid=IwAR2cm3Mue1MDms7vQhNoohJp9WKTx3xLX9KrdRGW6XqYnQHZetmLBM0OsYY
https://www.youtube.com/watch?v=Mu2Fbd0gi_8&fbclid=IwAR2cm3Mue1MDms7vQhNoohJp9WKTx3xLX9KrdRGW6XqYnQHZetmLBM0OsYY
https://www.youtube.com/watch?v=cQvSulfw84c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1y0ayuoUmxasL1k9TNoWsvroE_XjoIBzCtboBy2Di7Qi6d8NqtiF_pnAc
https://www.youtube.com/watch?v=cQvSulfw84c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1y0ayuoUmxasL1k9TNoWsvroE_XjoIBzCtboBy2Di7Qi6d8NqtiF_pnAc
http://www.agri.ubu.ac.th/album/view.php?GalleryID=0001498
https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=11853%3A2020-07-20-03&Itemid=129&fbclid=IwAR0H9A7-GZWIBhWz5ecyI3vw7CtqXTVNIb9Ii-w9L-kek20_Y3hz2eS60G4
https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=11853%3A2020-07-20-03&Itemid=129&fbclid=IwAR0H9A7-GZWIBhWz5ecyI3vw7CtqXTVNIb9Ii-w9L-kek20_Y3hz2eS60G4
https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=11853%3A2020-07-20-03&Itemid=129&fbclid=IwAR0H9A7-GZWIBhWz5ecyI3vw7CtqXTVNIb9Ii-w9L-kek20_Y3hz2eS60G4
https://soc.cmu.ac.th/shownotice232?fbclid=IwAR37y8YacOLBcpKM9HHEwVSNg4-IJofrgIwX025JwDKndch3bWiaQP3Zs2s
https://soc.cmu.ac.th/shownotice232?fbclid=IwAR37y8YacOLBcpKM9HHEwVSNg4-IJofrgIwX025JwDKndch3bWiaQP3Zs2s
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ข้อมูลจาก  

โครงการ AQUADAPT-Mekong (Aquaculture adaptation to climate change in the Mekong 

Region) โดย หน่วยวิจยัสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (Unit for Social and Environmental Research) ภาควิชา

สงัคมศาสตรก์บัการพฒันา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ติดตามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที ่ 

https://aquadapt.org หรือ https://www.facebook.com/aquadaptthailand  

ขอขอบคุณ  

ทนุวิจยั จาก International Development Research Centre (IDRC) ประเทศแคนนาดา 

ระบบตรวจวดัและรายงานผลคณุภาพน า้ จาก บริษัท แฮปป้ีฟารม์ เกิดผล จ ากดั 
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