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สารจากองค์ กรความร่ วมระหว่ างประเทศของญีป่ ุ่ น (JICA)
การประชุมสุ ดยอดขององค์การสหประชาชาติเรื่ องการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2558 ผูน้ าํ ของโลกมีมติเห็นชอบแผนพัฒนา 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนซึ่ งรวมถึงเป้ าหมาย
ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จํานวน 17 ข้อ ที่จะขจัดความยากจน การต่อสู ้ความไม่เท่าเทียมกัน และ
ความไม่ยตุ ิธรรม และการจัดการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายในปี 2573 (2030)
และประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติคาดว่าจะนําไปเป็ นกรอบเพื่อจัดทําแผนพัฒนาแห่งชาติ
และนโยบายทางการเมืองต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบาย
การช่วยเหลือที่ดาํ เนิ นการโดยรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐภายในอีก 15 ปี ข้างหน้า เป็ นที่น่า
สังเกตุวา่ การประมงคือหนึ่ งในเป้ าหมายของแผนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนรวมกับเป้ าหมายหลักอื่น ๆ
ได้แก่ ความยากจน สุ ขภาพ การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มันคือเป้ าหมายของ
แผนพัฒนาหัวข้อ 14 ภายใต้เรื่ อง “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
ในการตอบสนองต่อการให้ความสําคัญของการประมงอย่างยัง่ ยืนของนโยบายระดับสู ง
ขณะนี้องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้ให้ความสําคัญต่อการเพาะ
เลี้ยงปลา โดย JICA เข้าใจถึงความสําคัญของสัตว์น้ าํ ที่เป็ นส่ วนสําคัญต่อความมัน่ คงทางอาหาร
โภชนาการ การส่ งออก และความต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสามารถตอบสนองได้ดว้ ยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าํ ในขณะเดียวกันการเพิม่ ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่ยงั่ ยืน ควรเป็ นการลดการใช้
ทรัพยากรสัตว์น้ าํ จากธรรมชาติเพื่อนํามาใช้เป็ นลูกพันธุ์และใช้เป็ นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ าํ การควบคุม
โรคสัตว์น้ าํ และการใช้ยารักษา และการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมบริ เวณรอบที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
การเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดรายย่อยได้เปรี ยบในประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้น และยังเป็ นแหล่งป้ อน
โปรตีนจากสัตว์และวิตามิน เกลือแร่ ละสารอาหารที่จาํ เป็ นแก่ชุมชนชนบทได้โดยตรงในราคาถูก
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และเป็ นประจําทุกวัน อย่างไรก็ตาม การส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดรายย่อยมักจะประสบ
ปัญหาธรรมดาทัว่ ไปในช่วงเริ่ มต้น ได้แก่ เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงขาดความรู ้พ้ืนฐาน และเทคนิคการ
ทําฟาร์มเลี้ยงปลาการไม่มีลกู พันธุ์ปลาเพื่อนํามาปล่อยลงเลี้ยงและการให้บริ การการส่ งเสริ มอย่าง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนประชาชนที่ตอ้ งการ ในประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
มาดากัสการ์ และเบนิน JICA ได้ดาํ เนินการโครงการความร่ วมมือทางวิชาการที่คล้ายคลึงกันใน
ด้านการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลารายย่อย ซึ่ งมีการ จัดการปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นอย่างเหมาะสม
และมีการแก้ปัญหาอย่างกว้างขวางโดยอาศัยการพัฒนาเกษตรกรแกนหลักและการส่ งเสริ มแบบ
เกษตรกรสู่ เกษตรกร และด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นเหตุผลที่สาํ คัญที่เราได้พฒั นาจัดทําคู่มือฉบับนี้ข้ ึนมา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรี ยนที่เรี ยนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้กบั ประเทศอื่น ๆ
และกลุ่มองค์กรที่มีศกั ยภาพในการร่ วมมือ
คู่มือฉบับนี้เป็ นผลงานลําดับที่ 2 ของความร่ วมมือระหว่าง JICA และองค์กรข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าํ แห่งเอเชียแปซิ ฟิก (NACA) เป็ นผลจากความสําเร็ จของการจัด “การประชุมสัมมนาระดับ
นานาชาติการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อย”(International symposium on small-scale
aquaculture extension) ซึ่ งจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 ที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นที่ประจักษ์ชดั
ว่าหากไม่มี NACA โครงการนี้จะไม่เกิดขึ้น
ดังนั้น ในนามของ JICA ข้าพเจ้าขอแสดงความซาบซึ้ งสําหรับการสนับสนุนและร่ วมมืออย่างดียงิ่
จาก NACA
Makoto Kitanaka
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
แผนกพัฒนาชนบท
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สารจากองค์ กรข่ ายงานศูนย์ เพาะเลีย้ งสั ตว์ นํา้ แห่ งเอเชียและแปซิฟิก
(NACA)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยมีส่วนสําคัญในหลายโครงการที่องค์กรข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าํ แห่งเอเชียและแปซิ ฟิก (NACA) ได้ดาํ เนินการอยูอ่ ย่างต่อเนื่องในหลายปี ที่ผา่ นมา
ซึ่ งเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบัญญัติของ NACA ในฐานะเป็ นองค์กรระหว่างประเทศ
ซึ่ งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาชนบทผ่านการเพาะเลี้ยงปลาและการจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ าํ อย่างยัง่ ยืน NACA เสาะแสวงหาการพัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชนในชนบทให้ดีข้ ึน
ลดความยากจน และเพิ่มความมัน่ คงทางอาหาร โดยมีเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาและชุมชนในชนบท
เป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์อย่างแท้จริ ง NACA ดําเนินโครงการความช่วยเหลือการพัฒนาร่ วมกับ
ศูนย์วจิ ยั หน่วยงานของรัฐ องค์กรเพื่อการพัฒนา สมาคมเกษตรกร และองค์กรอื่นๆ และยัง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันและการพัฒนาด้านนโยบายสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาและการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าํ
อย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาคู่มือแนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกรเพื่อการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลารายย่อยถือเป็ นการ
จัดทําขึ้นอย่างถูกเวลา และมีความเหมาะสมอย่างมากกับโครงการและงานทั้งหมดของ NACA
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านการพัฒนาและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อย ผลของโครงการ
ระยะแรกที่ดาํ เนินการโดย JICA ในประเทศกัมพูชา ลาว และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคและ
ในแอฟริ กา แสดงถึงความมีประสิ ทธิผลของแนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกรในการส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีแบบง่ายแต่ใช้ได้จริ งในการเลี้ยงปลา และการผลิตลูกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชุมชน
ชนบทที่มีขอ้ จํากัดของกลไกด้านการเผยแพร่ ขอ้ มูล และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความร่ วมมือระหว่าง NACA กับ JICA ในการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยถือว่า
ประสบความสําเร็ จอย่างยิง่ ในนามของ NACA ข้าพเจ้าหวังว่าจะมีการร่ วมมือกันอีกต่อไปในการ
v
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นําคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยฉบับนี้ไปใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก และข้าพเจ้ายังหวังอย่าง
จริ งใจว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรมโดยใช้คู่มือสําคัญที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
ฉบับนี้เป็ นพื้นฐานเป็ นการเฉพาะต่อไป

ดร.เชิดศักดิ วีระพัฒน์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่องค์กรข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าํ แห่งเอเชียและแปซิ ฟิก
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คํานํา
คู่มือเล่มนี้ได้ถูกจัดเตรี ยมไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของการประชุมสัมมนานานาชาติการส่ งเสริ มการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืดรายย่อย ซึ่ งจัดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 25561
เรื่ องราวความสําเร็ จของเกษตรกรรายย่อยทั้งในภูมิภาคอาเซี ยน และประเทศต่าง ๆ ในแอฟริ กา
ถูกนํามาเรี ยบเรี ยงอย่างลึกซึ้ งแสดงถึงกลไกที่มีประสิ ทธิผลและพึ่งพาตัวเองได้ของการส่ งเสริ ม
การเพาะเลี้ยงปลาแบบเกษตรกรสู่ เกษตรกรซึ่ งถูกพัฒนาโดย JICA เพื่อการดําเนินงานของ
โครงการความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชนบทในประเทศกําลังพัฒนาหลายๆประเทศ
ภายในภูมิภาค
ข้อมูลที่บรรจุอยูใ่ นคู่มือส่ วนใหญ่นาํ มาจากผลงานของโครงการปรับปรุ งการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด
และการส่ งเสริ ม (ระยะที่ 1 และ 2) ที่ดาํ เนินการโดย JICA ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยงั
ประกอบด้วย ผลการหารื อจากการประชุมสัมมนา การสัมภาษณ์เกษตรกรแกนนํา และผูเ้ ลี้ยงปลา
ในหลายจังหวัดของกัมพูชา
เอกสารฉบับนี้เป็ นเพียงคู่มือแนะนําวิธีการดําเนินการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดรายย่อยแบบ
เกษตรกรสู่เกษตรกร ซึ่ งพัฒนาจากประสบการณ์ในพื้นที่จริ งที่ประสบความสําเร็ จส่ วนใหญ่จาก
การเพาะเลี้ยงปลาจืดในประเทศกัมพูชา เนื้อหาทุกข้อในคู่มือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ข้ ึนกับ
สถานการณ์ และสภาพในพื้นที่ที่โครงการส่ งเสริ มจะดําเนินงาน หวังว่าคู่มือฉบับนี้สามารถ
ประยุกต์ให้ใช้ได้กบั การดําเนินงานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยอื่นๆ ในภูมิภาคได้ (อาทิ
ในนํ้ากร่ อยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่ง) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่ชนบทยากจน

1

Proceedings of the symposium is available for free download at NACA
(www.enaca.org), JICA Thailand (www.jica.go.jp/thailand/english/office/)
and JICA (www.jica.go.jp) websites.
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1. บทนํา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืดรายย่อยในภูมิภาคมีการดํารงอยูม่ าอย่างยาวนาน และเป็ นแหล่งให้
ผลประโยชน์ ที่หลากหลายแก่เกษตรกรในชนบท ประกอบด้วย เป็ นแหล่งรายได้ ปรับปรุ ง
โภชนากร และการเพาะเลี้ยงปลาอย่างยัง่ ยืนผ่านการทําฟาร์มแบบผสมผสานในภูมิภาคเอเชีย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยสามารถบูรณาการอย่างมีประสิ ทธิภาพเข้ากับเศรษฐกิจเกษตรชนบท
โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดหาลูกพันธุ์ (Yamao, 2013) อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาที่จาํ เป็ นและการปรับปรุ งเทคโนโลยียงั ไม่สามารถเข้าถึง หรื อมีการเผยแพร่ อย่าง
เหมาะสมให้แก่เกษตรกรในชนบทหรื อรายย่อยได้ จึงทําให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างไม่เต็มที่ของ
ศักยภาพจากผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ในชุมชนชนบทจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ประเทศกําลังพัฒนา เกษตรกรท้องถิ่นในประเทศเหล่านี้มกั จะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพ้นื ฐาน
ที่พฒั นาแล้วสําหรับการผลิตลูกพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ าํ ทําให้เป็ นอุปสรรคในการพัฒนาและการ
ปรับปรุ งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่มีอยู่
การส่ งเสริ มเทคโนโลยีแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรที่ริเริ่ มโดย JICA ได้ถกู พิสูจน์แล้วว่าเป็ นแนวทาง
ที่มีประสิ ทธิ ผลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรที่ยากจนในชนบท ความได้เปรี ยบของ
แนวทางนี้ คือการให้โอกาสรับรู ้และการฝึ กอบรมให้แก่ชาวประมงรายย่อย(ทั้งชายและหญิง)
โดยเกษตรกรแกนนําในเรื่ อง เทคโนโลยีที่พฒั นาแล้วและปฏิบตั ิได้จริ งที่มีการทดลองใช้และ
พิสูจน์แล้วโดยเกษตรกรแกนนํา นอกจากนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มมีไปยังเกษตรกรใช้
ภาษาท้องถิ่น ดังนั้น จึงทําให้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิ ทธิภาพสูง และที่สาํ คัญที่สุด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีดาํ เนินการอยูบ่ นพื้นฐานการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถหา
ได้ง่าย
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แนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกรสามารถริ เริ่ มได้โดยการจัดอบรมที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรแกนนํา
ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่ งเป็ นผูซ้ ่ ึ งจะนําเอาเทคโนโลยีกลับไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่ฟาร์มของ
ตัวเอง เป็ นที่น่าสังเกตว่าแนวทางนี้ช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์ท้ งั ทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรแกน
นํา และเป็ นการเพิ่มบทบาททางสังคมในฐานะผูน้ าํ ชุมชน และ/หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มอีกด้วย
ทันทีที่เกษตรกรแกนนําได้รับการฝึ กอบรมและมีความพร้อม เทคโนโลยีจะถูกถ่ายทอดจาก
เกษตรกรแกนนําไปสู่เกษตรกรท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกที่ประสงค์ จะทดลองใช้เทคโนโลยี
กระบวนการจะเริ่ มจากฟาร์มหนึ่ งไปสู่อีกฟาร์มหนึ่ง ดังนั้น เกษตรกรท้องถิ่นจํานวนมาก
จะได้รับประโยชน์และสามารถช่วยให้เพิ่มผลผลิตของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาขนาดเล็กของตนเอง
นอกจากนี้ การเพิ่มความร่ วมมือระหว่างเกษตรกรแกนนําในฐานะผูผ้ ลิตลูกพันธุ์หรื อผูจ้ ดั หาผ่าน
เครื อข่ายที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็ นยุทธศาสตร์ ที่มีประสิ ทธิผลในการทําให้การพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ปลามีความยัง่ ยืน
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเกษตรกรท้องถิ่นจากประเทศที่มีโครงการของ JICA
ดําเนินงานอยู่ เป็ นเรื่ องควรค่าอย่างยิง่ ในการเรี ยนรู้เรื่ องราวแห่งความสําเร็ จของเกษตรกรแกนนํา
แต่ละคนที่อาสาเข้าร่ วมโครงการ (NACA, JICA, 2013) จากจุดเริ่ มต้นของโครงการที่มีแค่ถงั และ
บ่อขนาดเล็กสําหรับการดําเนินงาน มักจะมีการขยายสถานที่และเนื้อที่การดําเนินงานเพื่อเพิ่มการ
ผลิตลูกปลา (จากโรงเพาะฟักและสถานที่อนุบาล) และปลาเลี้ยงเพื่อการบริ โภคมากขึ้น (จากบ่อ
เลี้ยงปลาเนื้อ) เกษตรกรแกนนําเหล่านี้สามารถที่จะผลิตลูกปลาขายให้แก่เกษตรกรอื่นในท้องถิ่น
(ซึ่ งโดยปกติจะเป็ นเกษตรกรผ่านการฝึ กอบรมแนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกร) และขายบางส่ วนที่
เป็ นขนาดตลาดในตลาดท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ ความเต็มใจที่จะช่วยฝึ กอบรมให้แก่เกษตรกรราย
อื่นในชุมชน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ เป็ นผลให้เกิดการ
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าํ ในท้องถิ่นหรื อแม้แต่ในชุมชนใกล้เคียง
ในบางกรณี เกษตรกรท้องถิ่นบางคนที่ได้รับการฝึ กอบรมโดยเกษตรกรแกนนํา ได้กลายเป็ น
เกษตรกรแกนนําเสี ยเอง และสามารถที่จะฝึ กอบรมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายอื่นได้
ถึงแม้จะยังพบกับปั ญหา บางเรื่ องในการดําเนินงานในรู ปแบบนี้ (ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้น
2

คู่มือแนวทางการส่ งเสริ มแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาจืดรายย่อย

เพื่อเริ่ มต้นการคัดเลือกเกษตรกรแกนนํา ความเต็มใจของเกษตรกรที่อาสาเข้าร่ วมโครงการ) ผลที่
ได้รับจากการดําเนินโครงการของ JICA ในบางประเทศ ในภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิผล
ของรู ปแบบ และทําให้มนั่ ใจในความต่อเนื่องของการส่ งเสริ มเทคโนโลยี จากเกษตรกรคนหนึ่ง
ไปสู่ อีกคน

2. รู ปแบบ “เกษตรกรสู่ เกษตรกร”
ไม่กี่ปีที่ผา่ นมา โครงการความร่ วมมือทางวิชาการของ JICA หลายโครงการได้เปลี่ยนจากการวิจยั
และพัฒนามาเป็ นการให้บริ การส่ งเสริ มไปสู่เกษตรกร ซึ่ งเป็ นผลให้เกิดการกําหนดแนวทาง
สําหรับโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อย
(Chikami, 2013) แม้วา่ จะการมีรายงานผลของความสําเร็ จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การทําซํ้า
หรื อการขยายผลไปที่อื่นหลังจากนั้นไม่ใช่เรื่ องที่ทาํ ได้ง่าย เพราะศูนย์กลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานด้านการส่ งเสริ มส่ วนใหญ่จะไม่ได้รับผิดชอบการให้บริ การด้านการส่ งเสริ มในทั้งประเทศ
นอกจากนี้ ระบบการส่ งเสริ มของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศกําลังพัฒนามักเผชิญกับ
ข้อจํากัดที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ งานด้านการส่ งเสริ มที่
ดําเนินการอยูไ่ ม่คล่องตัว และการขาดแคลนบุคลากรที่ได้รับการฝึ กอบรม (Chikami, 2013)
ปัญหาเหล่านี้ ผนวกกับ การขาดแคลนลูกพันธุ์สัตว์น้ าํ กลายเป็ นคอขวดสําคัญของการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อย
เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้ แนวทางการส่ งเสริ มแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรได้ถกู นําเสนอ พัฒนา
และนําไปดําเนิ นการในประเทศสําคัญของอาเซี ยนที่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาจืดสามารถพบได้
ทัว่ ไป เป็ นการดําเนินการที่จุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนงานด้านการส่ งเสริ มภาครัฐเพื่อให้ดีข้ ึน และ
ให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาอย่างยัง่ ยืนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยเกษตรกร
ที่ยากจนในชนบท หนึ่งในคุณลักษณะที่สาํ คัญของรู ปแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร คือกลไกแบบ
พึ่งพาตนเองเพื่อให้มนั่ ใจให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาอย่างยัง่ ยืน ทั้งโดยมีหรื อไม่มีการ
สนับสนุนจากภาครัฐ โดยแนวทางนี้ ได้ถกู นําเสนอในภาพประกอบที่ 1
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Seed Production
Well‐
experienced
farmers

Selection of Seed Producers
(Core Farmers)

Training of Core Farmers
(Seed production and/or basic
aquaculture techniques)

Grow‐out Culture
Selection of grow‐out
farmers

Preparation of broodstock
and hatchery facilities

Fish seed production
(trials and actual)
Core Farmers training for
extension services

Farmer‐to‐farmer training
Fish seed supply

Pond preparation

Technical advice
Grow‐out culture
Organization of Core Farmers
Network

Evaluation

ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแบบง่ายของแนวทางการส่ งเสริ มแบบเกษตรกรสู่ เกษตรกรสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อย (ดัดแปลงจาก FiA และ JICA, 2014)
4
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มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็ จในการส่ งเสริ มแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร หากเกษตรกรธรรมดา
สามารถยอมรับเทคโนโลยีโดยปราศจากหรื อมีความยากลําบากทางการเงิน หรื อทางเศรษฐกิจเพียง
เล็กน้อย ด้วยเหตุน้ ี เทคนิคของการทําฟาร์มเลี้ยงปลาที่จะส่ งเสริ มควรมีตน้ ทุนตํ่า ไม่ยงุ่ ยาก ทําง่าย
และทําได้จริ ง จากประสบการณ์ ที่แลกเปลี่ยนโดยเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงปลาในประเทศที่ได้ดาํ เนิน
รู ปแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรไปแล้ว แสดงให้เห็นว่า ชนิดของพันธุ์ปลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
การส่ งเสริ มคือ ปลากินพืช และปลากินทั้งพืชและสัตว์ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน ปลา
นวลจันทร์ เทศ ปลายีส่ กเทศ ปลาจีน ปลากระโห้อินเดีย ซึ่ งชนิดของพันธุ์ปลาเหล่านี้เหมาะกับบ่อ
ดินขนาดเล็ก (เป็ นลักษณะทัว่ ไปของการเพาะเลี้ยงปลารายย่อย/บ่อปลาในพื้นที่หลังบ้าน)
และระบบการเลี้ยงซึ่ งต้องการปัจจัยในการเลี้ยงน้อย (ได้แก่ อาหาร)
นอกจากนี้ การนํารู ปแบบนี้ไปปฏิบตั ิจะเป็ นการเปิ ดโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและ
การพัฒนาทักษะแก่เกษตรกรทั้งเพศหญิงและเพศชาย
โดยทัว่ ไป ผลที่ได้จากการส่ งเสริ มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยแบบเกษตรกรสู่
เกษตรกร ในประเทศสําคัญของอาเซี ยน (ได้แก่ ลาว และกัมพูชา) มีศกั ยภาพที่จะสามารถนําไป
ปรับใช้กบั ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยอื่น (ได้แก่ นํ้ากร่ อย และนํ้าทะเล) และสามารถนําไป
ดําเนิ นการกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ในโลกที่มีการดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อย

3. บทบาทของภาครัฐและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความยัง่ ยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยในบริ บทของเทคโนโลยี–การผลิต-สิ่ งแวดล้อม
ถูกแสดงในภาพประกอบที่ 2 (JICA, NACA, DOF 2013) เป็ นหน้าที่ของภาครัฐ(โดยไม่คาํ นึงถึง
สถานการณ์พฒั นาของประเทศ) โดยมีหน้าที่ในการจัดทํานโยบายและทิศทางการพัฒนาของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อย สําหรับกิจกรรมการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ คุณภาพและศักยภาพ
ของกําลังคนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นกุญแจสําคัญในการสนับสนุนส่ งเสริ มด้าน
เทคโนโลยี ภาครัฐและหุน้ ส่ วนด้านการพัฒนาสามารถสนับสนุนให้เกิดการนําแนวทางการ
5

JICA, NACA

ภาพประกอบที่ 2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยอย่างยัง่ ยืนภายใต้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสภาพแวดล้อมการผลิต (JICA, NACA, DOF, 2013)
ส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรไปใช้ โดยอาศัยการกําหนด
นโยบายสนับสนุน การกําหนดทิศทาง การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจําเป็ น และการลงทุน
ในการพัฒนาศักยภาพบุคคล ซึ่ งการสนับสนุนเหล่านี้มกั จะดําเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และส่ วนใหญ่มกั จะรวมถึงการจัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ภาครัฐยังมีบทบาทสําคัญในการควบคุมดูแล
ประเด็นสําคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ประกอบด้วย เรื่ องสุ ขภาพ และ
ความปลอดภัยทางอาหาร
ในเรื่ องการฝึ กอบรมและการส่ งเสริ ม บทบาทของภาครัฐและหุน้ ส่ วนการพัฒนาอยูท่ ี่การจัดการ
ฝึ กอบรมและการเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั เกษตรกรแกนนําจนกว่าเกษตรกรเหล่านี้จะพัฒนาศักยภาพ และ
ความเชื่อมัน่ จนสามารถไปช่วยเกษตรกรรายอื่นได้ ภาครัฐยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและ
จัดหาวัสดุสื่อประกอบการฝึ กอบรมซึ่ งควรใช้ภาษาท้องถิ่น วัสดุสื่อประกอบการฝึ กอบรมเหล่านี้
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ภาพประกอบที่ 3 โปสเตอร์ภาษาท้องถิ่น (ขแมร์) ซึ่ งใช้สาํ หรับการฝึ กอบรมเกษตรกรท้องถิ่นส่ วน
หนึ่ง ของกิจกรรมส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลา (ภาพถ่ายได้รับความอนุเคราะห์จาก FiA ประเทศกัมพูชา)
สามารถจัดทําเป็ น โปสเตอร์ สื่ อเสี ยง หรื อภาพอื่น ๆ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มและเกษตรกรแกนนํา
สามารถนําไปใช้เพื่อการส่ งเสริ มให้แก่เกษตรกรรายย่อยอื่น ๆ ต่อได้ (ตัวอย่างในภาพประกอบที่ 3
โปสเตอร์ สาํ หรับการฝึ กอบรมในท้องถิ่นที่ใช้โดยเกษตรกรแกนนําในกัมพูชา)
การคัดเลือกและการพัฒนาฟาร์ มตัวอย่างควรมีการดําเนินการเพื่อใช้สาธิ ตในพื้นที่จริ งอย่างได้ผล
ในเรื่ อง วิธีการปฏิบตั ิในการจัดการฟาร์ มเพาะเลี้ยงปลาที่ดีเพื่อนําไปสู่การผลิตลูกพันธุ์หรื อปลา
ขนาดตลาดเพื่อการบริ โภค
นอกจากนี้ ห่ วงโซ่อุปทานยังมีบทบาทที่สาํ คัญในการบริ การด้านการส่ งเสริ ม ยกตัวอย่างในกรณี น้ ี
ได้แก่ผขู ้ ายอาหารสัตว์น้ าํ หรื อปั จจัยการผลิตอื่น ๆ สามารถให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการแก่เกษตรกร
จากการที่ติดต่อสื่ อสารระหว่างกันเป็ นประจํา การเผยแพร่ ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี้ยงปลาสามารถดําเนินการในระดับชาติระดับท้องถิ่นหรื อที่ระดับฟาร์ ม ผ่านการเผยแพร่
ข้อมูลโดยอาศัยสื่ อที่หลากหลายที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ตามปกติ (ได้แก่ วิทยุ, สิ่ งพิมพ์)
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ภารกิจของนักส่ งเสริมของภาครัฐ
นักส่ งเสริ มที่รับผิดชอบการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาควรรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่จะกล่าวถึง
ต่อไปนี้เพื่อการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลารายย่อยในระดับชุมชน (JICA และ FiA, 2014)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตพื้นที่ชนบทยากจน
1. การแนะนําทางวิชาการให้แก่เกษตรกรในเรื่ องความรู้พ้นื ฐาน และทักษะของการ
เพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดรายย่อยผ่านการฝึ กอบรมระยะสั้น และการไปเยีย่ มเพื่อส่ งเสริ ม
ซึ่ งเกษตรกรอาจไม่สามารถนําไปปฏิบตั ิจริ งได้ในทันทีทนั ใด ดังนั้น กิจกรรมการติดตาม
อย่างต่อเนื่องสําหรับเกษตรกรที่เข้าร่ วมควรมีการดําเนินการเพื่อกระตุน้ ให้เกษตรกรนํา
ความรู้ไปปฏิบตั ิในการเพาะเลี้ยงจริ ง
2. การเฝ้ าติดตามสภาพการเพาะเลี้ยงปลาและการดําเนินงานของฟาร์ มผ่านการเยีย่ มฟาร์ม
(ที่ควรจะทําหนึ่ งหรื อสองครั้งต่อเดือน) การเยีย่ มแบบนี้จะช่วยกระตุน้ และคงสภาพ
แรงจูงใจของเกษตรกรให้ยงั คงดําเนินการเพาะเลี้ยงปลาอยูไ่ ด้อย่างต่อเนื่อง
3. การเก็บรวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข่าวสารการพัฒนาล่าสุ ดหรื อข้อมูล
ทางเทคนิค การเพาะเลี้ยงปลาสําหรับปรับปรุ งการดําเนินการของเกษตรกร ซึ่ งถือเป็ นสิ่ ง
ที่สาํ คัญมากในเขตชนบท หรื อพื้นที่ห่างไกลซึ่ งเกษตรกรขาดการเข้าถึงข้อมูลที่ทนั สมัย
และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลาอื่น ๆ
4. สนับสนุนการกระจายลูกพันธุ์โดยการเชื่อมโยงทางการตลาดระหว่างผูผ้ ลิตลูกพันธุ์และ
เกษตรกร ที่เลี้ยงปลาเนื้อ ซึ่ งวิธีน้ ี จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทานและหลีกเลี่ยง การผลิตลูกพันธุ์ที่มากเกินความต้องการซึ่ งจะส่ งผลให้เกิด
ความสูญเปล่า
5. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับชาติ/ระดับจังหวัดและหน่วยงาน
หุ น้ ส่ วนการพัฒนาในท้องถิ่น/หน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกกลไกการส่ งเสริ ม การเพาะเลี้ยงปลาที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งมักจะพบว่า
หน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่นมีขอ้ มูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่ องที่ชุมชนต้องการความ
ช่วยเหลือมากที่สุด หรื อที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการดําเนินกิจกรรมด้านการส่ งเสริ ม
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6. สนับสนุนเครื อข่ายเกษตรกรแกนนําผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบกิจกรรมการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยง
ปลาในระดับ รากหญ้า
7. ภารกิจที่ระบุขา้ งต้นควรดําเนินการโดยความร่ วมมือกับเครื อข่ายเกษตรกรแกนนําผูซ้ ่ ึ ง
ถือเป็ นเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานด้านการ
ส่ งเสริ ม

4. เกษตรกรแกนนํา:การคัดเลือกและการฝึ กอบรม
การคัดเลือก
หนึ่งในประเด็นหลักของแนวทางการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลาแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรหรื อ
แบบกลุ่ม คือการคัดเลือกบุคคลที่มีส่วนผสมที่เหมาะสมทั้งด้านทักษะและเป็ นที่ยอมรับของชุมชน
ให้มาเป็ นเกษตรกรแกนนําที่มีประสิ ทธิผล และเป็ นผูซ้ ่ ึ งสามารถอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรราย
อื่น การคัดเลือกเกษตรกรแกนแสดงให้เห็นได้ตามภาพประกอบที่ 3 (JICA, NACA, DOF 2013)
เกษตรกรแกนนํามีบทบาทที่สาํ คัญและจําเป็ นในการส่ งเสริ มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาและ
วิธีการบริ หารจัดการที่ดี พวกเขายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึ กอบรบเกษตรกรท้องถิ่นที่เลี้ยงปลา
เนื้อและผูผ้ ลิตลูกพันธุ์ ซึ่ งถือว่าทําได้มากกว่าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มภาครัฐจะสามารถทําได้ ดังนั้น
จึงจําเป็ นในการคัดเลือกเกษตรกรแกนนําที่เหมาะสมโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ต้ งั ขึ้นเพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจได้วา่ การเผยแพร่ ขอ้ มูลเทคโนโลยี และวิธีการปฏิบตั ิในฟาร์ มเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นหลักเกณฑ์สาํ หรับการคัดเลือกเกษตรกรแกนนําควรกําหนดขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อเพิ่ม
ความเป็ นไปได้ของความสําเร็ จของโครงการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลา รายละเอียดข้างล่างเป็ น
ตัวอย่างของหลักเกณฑ์ที่ใช้คดั เลือกเกษตรกรแกนนําในประเทศกัมพูชา (Visethetal., 2013):
1) ทักษะและประสบการณ์
2) สถานที่ (สําหรับผลิตลูกพันธุ์ปลาและ/หรื อปลาเนื้อ)
3) แหล่งนํ้า
4) สถานะทางเศรษฐกิจ
5) ความตั้งใจ (ที่จะเป็ นเกษตรกรแกนนํา)/ประสบการณ์การส่ งเสริ ม
9
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หลักเกณฑ์สาํ หรับการคัดเลือกเกษตรกรแกนนําไม่ควรจํากัดเฉพาะตามที่ระบุขา้ งต้น ขึ้นอยูก่ บั
สถานะ ของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงในพื้นที่หรื อในประเทศ และศักยภาพปัจจุบนั ของการ
เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงปลาตัวอย่าง กรณี ประเทศที่พฒั นาแล้วที่มีระบบการเพาะเลี้ยงปลาอย่างดีควร
มีหลักเกณฑ์ที่เคร่ งครัดสําหรับการคัดเลือกเกษตรกรแกนนําผูซ้ ่ ึ งสามารถเผยแพร่ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาไปสู่เกษตรกรรายย่อย บทบาทของภาครัฐและหุน้ ส่ วนการพัฒนา
คือการฝึ กอบรมหรื อการเป็ นพี่เลี้ยงเกษตรกรแกนนําจนกระทัง่ พวกเขาพัฒนาศักยภาพและมีความ
เชื่อมัน่ ที่จะชักจูงเกษตรกรรายอื่นเข้าร่ วมโครงการ เกษตรกรแกนนําที่ได้รับการคัดเลือกควรจะมี
ความตั้งใจและให้คาํ มัน่ ที่จะร่ วมมือและสนับสนุนงานภาครัฐในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นใน
การดําเนินงานของกิจกรรมการถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงปลา
การฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมแกนนําที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มภาครัฐ
ที่ผา่ นการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์ การฝึ กอบรมควรจะจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรแกนนําสามารถ
จัดการฟาร์ม ของตนเองได้อย่างยัง่ ยืน (ไม่วา่ จะเป็ นฟาร์มผลิตลูกพันธุ์หรื อผลิตปลาเนื้อ) เพื่อเป็ น
ฟาร์มตัวอย่างให้แก่ เกษตรกรรายย่อยอื่นที่สนใจเมื่อรู ปแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรถูกนําไปใช้
โดยที่เกษตรกรแกนนําที่ได้รับการคัดเลือกมีความหลากหลายทั้งในด้านประสบการณ์และ
ศักยภาพในการส่ งเสริ มและการฝึ กอบรม ดังนั้น จึงควรมีโครงการฝึ กอบรมหลายโครงการ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการประสบการณ์และความสามารถทางเทคนิคที่หลากหลาย
ของพวกเขา รายละเอียดด้านล่างคือตัวอย่างโครงการฝึ กอบรมสําหรับเกษตรรายใหม่และ
เกษตรกรแกนนําที่มีประสบการณ์ (ดัดแปลงจากโปรแกรมที่พฒั นาโดยกรมประมงกัมพูชาสําหรับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มและเกษตรกรแกนนําทั้งระดับพื้นฐานและก้าวหน้า; FiA and JICA, 2014)
• โปรแกรมระดับพื้นฐาน:
º ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม: เกษตรกรแกนนํารายใหม่ (ผูท้ ี่เริ่ มต้นการผลิตลูกพันธุ์
และ/หรื อผลิตปลาเนื้อ)
º หัวข้อ: เทคนิคเบื้องต้นการเพาะเลี้ยงปลา เทคนิคการผลิตลูกพันธุ์
การฝึ กอบรมการส่ งเสริ ม)
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º วิธีการการฝึ กอบรม: การบรรยายโดยใช้ภาษาท้องถิ่น การฝึ กปฏิบตั ิ
การเยีย่ มฟาร์ม
º ผลที่คาดว่าจะได้รับ: พัฒนาความสามารถในการให้คาํ ปรึ กษาเกษตรกร
ผูเ้ พาะเลี้ยงปลา ในเรื่ องพื้นฐานเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสําหรับการผลิต
ลูกพันธุ์และปลาเนื้อ
• โปรแกรมระดับก้าวหน้า
º ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม: เกษตรกรแกนนําที่มีประสบการณ์ (เกษตรกรผลิต
ลูกพันธุ์ เกษตรกรผูผ้ ลิต ปลาเนื้ อ)
º หัวข้อ: เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาที่ได้รับการปรับปรุ งแล้ว เทคนิคการผลิต
ลูกพันธุ์ วิธีปฏิบตั ิในการจัดการฟาร์มให้ดีข้ ึน การวางแผนรองรับเหตุการณ์
ต่างที่อาจเกิดขึ้น
º วิธีการในการฝึ กอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การทดลองปฏิบตั ิการ
จัดการฟาร์มจริ ง การเยีย่ มชมฟาร์ม
º ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ปรับปรุ งศักยภาพการให้การส่ งเสริ ม ประกอบด้วยการ
ให้คาํ แนะนําแก่เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงทั้งระบบ การผลิตลูกพันธุ์และการผลิต
ปลาเนื้อ การขยายการบริ การการส่ งเสริ มจากระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับจังหวัด
หรื อเหนือกว่านั้น การปรับปรุ งความสามารถในการกระตุน้ ให้เกษตรกรราย
อื่นมาเป็ นเกษตรกรแกนนํา
การส่ งเสริ มเกษตรกรรายย่อยควรมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ง่าย ๆ ปฏิบตั ิได้ และการปรับปรุ งวิธีการ
จัดการ ดังนั้น การฝึ กอบรมเกษตรกรแกนนําควรเน้นยํ้าประเด็นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการ
ฝึ กอบรมและการส่ งเสริ มควรกล่าวถึงประเด็นที่ระบุ ดังนี้
• การเลือกสถานที่ต้ งั ที่ดี/บ่อ;
• เทคนิคการเตรี ยมฟาร์ม/บ่อ;
• วิธีการผลิตลูกปลาวัยอ่อนและลูกปลานิ้วที่ดี
• การจัดการเรื่ องการรวบรวมเลี้ยงลูกปลานิ้ว
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• คุณภาพนํ้าที่เหมาะสมและการจัดการการให้อาหาร (ถ้ามีการใช้) และ
• การเปลี่ยนผลผลิตต้นทุนตํ่าให้เป็ นผลผลิตที่มีมูลค่าสูง
นอกจากนี้ พบว่าการแลกเปลี่ยนเยีย่ มชมฟาร์มแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรโดยตรง คือวิธีที่มี
ประโยชน์ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และประเด็นการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง เป็ นการง่ายกว่าที่เกษตรกรจะยอมรับและนําข้อมูลหรื อเทคโนโลยี
ที่ได้รับจากการพบปะเพื่อนเกษตรกรด้วยกันไปใช้ปฏิบตั ิมากกว่าที่ได้จากแหล่งอื่น โดยทัว่ ไป
เกษตรกรจะตื่นตัวสนใจมากกว่าเมื่อพวกเขาได้เห็นเกษตรกรรายอื่นที่ประสบความสําเร็ จและ
จะกระตือรื อร้นอยากเรี ยนรู้จากพวกนั้น นอกจากนี้การได้ปฏิสัมพันธ์โดยใช้ภาษาท้องถิ่น
ของตัวเอง การส่ งผ่านข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

5. เครือข่ ายเกษตรกรแกนนํา
จากข้อแนะนําข้างต้น ปฏิสัมพันธ์ของเกษตรกรสู่เกษตรกรเป็ นการทําให้การส่ งผ่านข้อมูล
และประสบการณ์มีประสิ ทธิผลมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นทางการปฏิบตั ิในโรงเพาะ
ฟัก และ/หรื อ การจัดการบ่อเลี้ยงปลาเนื้อ ซึ่ งวิธีการนี้เป็ นแนวทางเชิงธุรกิจมีประสิ ทธิผลในการ
ส่ งเสริ ม ดังนั้น จึงจําเป็ นต้องสร้างเครื อข่ายเกษตรกรแกนนําเพื่อที่พวกเขาจะสามารถติดต่อสื่ อสาร
และเรี ยนรู้ระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งเครื อข่ายเกษตรกรแกนนําสามารถได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มภาครัฐที่ได้รับการฝึ กอบรมและช่วยผูผ้ ลิตลูกพันธุ์ให้ทราบถึง
วิธีการจัดตั้งและจัดการเครื อข่ายของกลุ่ม (ภาพประกอบที่ 4)
กระบวนการการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถดําเนินการได้ท้ งั แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
แล้วแต่วา่ แบบใดจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของท้องถิ่นนั้น โดยวิธีการประชุม หลักสูตรการ
ฝึ กอบรม และการสัมมนาให้ขอ้ มูล
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สิ่ งต่อไปนี้คือผลประโยชน์จากเครื อข่าย
เกษตรกรแกนนําที่คาดว่าสมาชิกในกลุ่ม
และเกษตรกร รายย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มจะได้รับ ได้แก่
• การปรับปรุ งเทคนิคการผลิต
ลูกพันธุ์
• การขายและการจัดส่ งลูกพันธุ์
ปลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• การประสานงานและการร้องขอ
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรื อ
การเงินหากจําเป็ น
• การแลกเปลี่ยนปั ญหาและ
วิธีแก้ไขปั ญหาสําหรับการจัดการ
โรงเพาะฟักและบ่อเบื้องต้น
• การปรับปรุ งการเข้าถึงตลาดและ

เครื อข่ายเกษตรกรแกนนําในหลายจังหวัดของกัมพูชาที่มีการ
ดําเนินการโครงการปรับปรุ งและส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลา
จืด (FAIEX) ของ JICA โครงการที่ 1 และ 2 โครงการเหล่านี้
มีการดําเนินงานตามแนวทางเกษตรกรสู่เกษตรกรกับ
เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงปลาจืดรายย่อยอย่างแข็งขัน ผูเ้ ป็ น
สมาชิกของเครื อข่ายจากจังหวัดกัมปอด (Kampot), จังหวัดตา
แก้ว (Takeo), จังหวัดโพธิสตั (Pursat) และจังหวัดพระตะบอง
(Battambang) ได้กาํ หนดสิ ทธิประโยชน์ซ่ ึ งสมาชิกแต่ละคน
สามารถเข้าถึง ดังต่อไปนี้
• เงินกูส้ าํ หรับก่อสร้างโรงเพาะฟั กและการผลิต
ลูกพันธุ์/ปลาเนื้อ (สมาชิกต้องจ่ายเงินกูค้ ืน
พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราตํ่า)
• การร่ วมใช้ช่องทางจัดหาปั จจัยการผลิตและ
การตลาด
• การแบ่งปั นทรัพยากร (อาทิ ฮอร์โมนปลาเพื่อใช้
ในการกระตุน้ ให้เกิดการผสมพันธุ์)
เครื อข่ายเกษตรกรแกนนําถ้าไม่นดั ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
(ทุก ๆ 3 - 4 เดือน) ก็จะติดต่อสื่ อสารกันตลอด โดยใช้
โทรศัพท์หรื อส่ งข้อความ SMS

ช่องทางการตลาด
• การดําเนินการด้านการเลี้ยง
ร่ วมกัน
• มีอาํ นาจในการต่อรองร่ วมกันที่
มากขึ้น
เครื อข่ายเมื่อได้จดั ตั้งขึ้นมาแล้วควรจะ

.
Mrs. Set Thy, President
CF Network
Kampot Province

Mr.Van Po, President
CF Network
Takeo Province

ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก
หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น หรื อระดับประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริ การส่ งเสริ มการ
เพาะเลี้ยงปลา ควรมีการเลือกตั้งกรรมการบริ หารเครื อข่าย (อาทิ ประธาน, รองประธาน,
เลขานุการ, การเงิน) กําหนดกฎระเบียบพื้นฐานของเครื อข่ายเพื่อให้ การทํางานของเครื อข่าย
เป็ นไปอย่างราบรื่ นและยัง่ ยืน
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ภาพประกอบที่ 4 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภาครัฐกําลังให้คาํ แนะนําและอํานวยความสะดวกให้กบั
เกษตรกรแกนนําในการจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่มของพวกเขา

6.การส่ งเสริมแบบเกษตรกรสู่ เกษตรกร
การส่ งเสริ มแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรเป็ นการให้เกษตรกรแกนนําฝึ กอบรบเกษตรกรรายอื่น
เกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาในระดับชุมชน ใช้การส่ งเสริ มของท้องถิ่นและใช้วสั ดุสื่อประกอบการ
ฝึ กอบรมภาษาท้องถิ่น ในฐานะที่เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมเกษตรกรแกนนําต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะการสอนขั้น
พื้นฐานเพื่อจัดการบรรยายในฐานะวิทยากรในระหว่างกระบวนการ (FiA และ JICA, 2014)
การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของเกษตรกรแกนนําดังกล่าวจะเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มภาครัฐซึ่ งควรจะเป็ นผูท้ ี่จดั หาวัสดุสื่อ/อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับการฝึ กอบรม (ได้แก่จุลสาร
ทางวิชาการ โปสเตอร์ และวีดิโอ) ซึ่ งสามารถถูกนํามาใช้โดยเกษตรกรแกนนําสําหรับงานส่ งเสริ ม
ของพวกเขา นักส่ งเสริ มภาครัฐควรเตรี ยมเกษตรกรแกนนําให้พร้อมสําหรับการสาธิ ตภาคปฏิบตั ิ
ในเรื่ องเทคนิคพื้นฐานและการปฏิบตั ิการผลิตลูกพันธุ์และปลาเนื้อ (ภาพประกอบที่ 5)
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คู่มือแนวทางการส่ งเสริ มแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาจืดรายย่อย
เกษตรกรแกนนําในประเทศกัมพูชาประสบความสําเร็ จในการดําเนินการส่ งเสริ มแบบเกษตรกรสู่ เกษตรกร มี
เกษตรกรชายและหญิงจํานวนหลายพันรายได้รับการฝึ กอบรมระหว่างการดําเนินงานของโครงการส่ งเสริ ม และ
การปรับปรุ งการเพาะเลี้ยงนํ้าจืดทั้ง 2 ระยะ (รวมทั้งสิ้ น 9 ปี ) นางสาว Set Thy เกษตรกรแกนนํา จากจังหวัดกัม
ปอด (Kampot) ได้ฝึกอบรมเกษตรกรมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งส่ วนใหญ่ได้กลายเป็ นเกษตรกร ที่ประสบ
ความสําเร็จในการผลิตปลาเนื้อ Mr. Van Po (จังหวัดตาแก้ว, Takeo) และ Mr. ChinKunTy (จังหวัดโพธิสตั ,
Pursat) แต่ละคนได้จดั ฝึ กอบรมให้เกษตรกร จํานวน 600 - 700 ราย ประมาณร้อยละ 70 - 80 ของเกษตรกรที่
ได้รับการฝึ กอบรมของจังหวัดตาแก้ว (Takeo) ประสบความสําเร็ จในการดําเนินการผลิตปลาเนื้ อ ในขณะที่มี
เกษตรกรจํานวนเพียง 40 - 45 รายในจังหวัดโพธิสตั (Pursat)ที่ประสบความสําเร็จ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่ องแหล่ง
นํ้า จังหวัดพระตะบอง (Battambang) เกษตรกรแกนนํา Mr. Mith Phan ได้ฝึกอบรมให้เกษตรกรจํานวน 400 ราย
และมีจาํ นวน 25 – 30 ราย ที่ประสบความสําเร็จ
ทั้งนี้ ไม่ใช่ผเู ้ ข้าร่ วมในการฝึ กอบรมทั้งหมดเป็ นเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาโดยอาชีพ บางคนเป็ นคนในชุมชน ผูซ้ ่ ึ ง
สนใจเพิ่มพูนความรู้พ้นื ฐานของการเลี้ยงปลา การฝึ กอบรมส่ วนใหญ่ดาํ เนินการภายในชุมชน แต่เกษตรกรแกน
นําบางรายได้ขยายการบริ การถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ ชุมชนอื่นและจังหวัดอื่นเช่นกัน ซึ่ งในการฝึ กอบรมได้เปิ ด
โอกาสให้ท้ งั ผูห้ ญิงและผูช้ ายเข้าร่ วม

ในการฝึ กอบรมแบบเกษตรกรสู่เกษตรกร การที่เกษตรกรแกนนําสอนทักษะพื้นฐานการเลี้ยง
ปลาเนื้อ ให้เกษตรกรรายอื่น เป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดระหว่างเกษตรกร
แกนนํากับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาเนื้อ ความสัมพันธ์ที่ดีข้ ึนจะก่อให้เกิดการจัดหาและการจัดส่ งลูก
พันธุ์ปลาให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาเนื้อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และยังสามารถแนะแนว แนะนํา
วิธีการดําเนินการให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาที่สถานที่เลี้ยงอีกด้วย
เกษตรกรแกนนําให้การฝึ กอบรมแก่เกษตรกรรายอื่นที่สนใจที่จะเป็ นเกษตรกรแกนนํา ในกรณี น้ ี
เกษตรกรแกนนําจะฝึ กอบรมพวกเขาเหล่านี้ ในเรื่ องของทักษะพื้นฐานสําหรับการผลิตลูกพันธุ์
และวิธีการเป็ นเกษตรกรแกนนําในอนาคต
ดังระบุในภาพประกอบที่ 1 เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาเนื้อและผูผ้ ลิตลูกพันธุ์ที่ได้รับการฝึ กอบรมควรจะ
ถูกสนับสนุนให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เกษตรกรรายอื่นในท้องถิ่นตนเอง (หรื อที่ไกล
ออกไป) ซึ่ งจะทําให้เกิด
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ภาพประกอบที่ 5 การลงมือฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการฝึ กอบรมด้านทักษะและเทคนิค
พื้นฐานสําหรับการผลิตลูกพันธุ์ที่ดาํ เนินการในระหว่างกิจกรรมการส่ งเสริ ม
(ภาพถ่ายได้รับความอนุเคราะห์จาก FiA ประเทศกัมพูชา)

ภาพประกอบที่ 6 การฝึ กอบรมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาท้องถิ่น (สําหรับการผลิตปลาเนื้อ)
ดําเนินการโดย เกษตรกรแกนนําที่ผา่ นการฝึ กอบรม (ผูผ้ ลิตลูกพันธุ์)
(ภาพถ่ายได้รับความอนุเคราะห์จาก FiA ประเทศกัมพูชา)
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การส่ งเสริ มเทคโนโลยีให้ขยายออกไปและ
สนับสนุนให้สมาชิกของชุมชมอื่นที่มีความสนใจ
เข้ามามีส่วนร่ วมการผลิตปลา (ภาพประกอบที่ 6)
การฝึ กอบรมเกษตรกรควรประกอบด้วย (แต่ไม่
ควรจํากัดเฉพาะ) หัวข้อดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุ งการผลิตลูกพันธุ์ปลานํ้าจืด
ชนิดที่มีความสําคัญ
a. การเลือกสถานที่และการจัดการนํ้า
b. เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และ
เทคนิคการกระตุน้ การผสมพันธุ์
รวมถึงการใช้สารกระตุน้ ให้เกิดการ
วางไข่

ในประเทศลาว รู ปแบบเกษตรกรสู่ เกษตรกรได้
ถูกนําไปใช้ปฏิบตั ิผา่ นโครงการปรับปรุ งการ
เพาะเลี้ยงปลาและการขยายโครงการเฟส 2
ระหว่างปี 2548 – 2553 เกษตรกรแกนนําที่ได้
ผ่านการฝึ กอบรม ไม่เพียงแต่ขยายการดําเนินงาน
การเลี้ยงของตนเองออกไป ยังได้ฝึกอบรม
เกษตรกรอื่นในเรื่ องพื้นฐานของการผลิตปลาเนื้อ
ในประเทศเบนิน (Benin) โครงการการส่ งเสริ ม
การเพาะเลี้ยงปลาจืดได้สนับสนุนเกษตรกร
แกนนํา ผูซ้ ่ ึงสามารถผลิตลูกปลาและอาหารปลา
ทําเอง ในระยะเวลา 3 ปี ครึ่ งของการดําเนิน
โครงการมีเกษตรกร ทั้งชายและหญิงจํานวน
2,200 ราย ได้รับการฝึ กอบรมผ่านรู ปแบบ
เกษตรกรสู่ เกษตรกรซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิผลในการฝึ กอบรม
เกษตรกรใหม่และเกษตรกรรายเดิม

c. การจัดการที่เหมาะสมของสถานที่
สําหรับการเพาะพันธุ์ (ได้แก่ บ่อ
หรื อถังพ่อแม่พนั ธุ์, บ่อเพาะพันธุ์,
บ่ออนุบาลลูกปลา)
d. การจัดการพ่อแม่พนั ธุ์
e. การจัดการโรงเพาะฟักและอนุบาล

ผลลัพธ์ในทํานองเดียวกันพบในโครงการ
ส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลาจืดรายย่อยที่ดาํ เนินการ
ในเมียนมาร์ (การส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงรายย่อย
เพื่อสนับสนุนการดํารงชีพของชุมชนในชนบท;
2009 - 2013) และในมาดากัสการ์ (Project
D’Aquaculture de Tilapia A Mahajanga, 2002 2004)

f. การจัดการอาหารและการให้อาหาร
g. การเก็บเกี่ยว การบรรจุและการ
ขนส่ งลูกปลานิ้ว
2. การปรับปรุ งการผลิตการเลี้ยงปลาเนื้อ
a. ระบบการเลี้ยง รวมถึงการนําการเลี้ยงแบบดั้งเดิมและเลี้ยงแบบหลายชนิดรวมกัน
ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
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b. ระบบฟาร์มแบบผสมผสานที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาจืดรายย่อย
(ได้แก่ การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงผสมผสานกับปศุสัตว์)
c. แหล่งหรื อการจัดหาลูกพันธุ์คุณภาพดีสาํ หรับการเพาะเลี้ยง
d. การเลือกสถานที่ ออกแบบบ่อและกําหนดขนาด
e. การเตรี ยมบ่อ การใส่ ปุ๋ย และการจัดการคุณภาพนํ้า
f. อาหารและการจัดการการให้อาหาร
g. วิธีการปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับการป้ องกันโรคและควบคุมโรค (กรณี ที่จาํ เป็ น)
3. การผลิตตามทิศทางของตลาดและห่วงโซ่คุณค่า
a. การบูรณาการของการผลิตของการเพาะเลี้ยงปลาและการตลาด
b. การทําฟาร์มแบบพันธสัญญาที่มีการตกลงราคาผลผลิตล่วงหน้าเพื่อกําหนดการ
ปล่อยและ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้เพื่อลดการแข่งขันและเกษตรกรสามารถคาด
เดารายได้ล่วงหน้ามากขึ้น
4. การปรับปรุ งด้านเทคนิคให้ดีข้ ึน นวัตกรรมและการส่ งเสริ ม
a. การประเมินวิธีการจัดการที่แตกต่างกันหลายๆแบบ
b. ส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลาสําหรับชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น /พื้นเมือง รวมถึงทดสอบ
สมรรถภาพการเจริ ญเติบโตที่มีความเหมาะสมสําหรับนํามาเพาะเลี้ยงปลา
c. การสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายเกษตรกรสู่เกษตรกรและการนําวิธีการบริ หาร
จัดการฟาร์มแบบกลุ่มสําหรับเกษตรกรรายย่อย
d. การส่ งเสริ มวิธีปฏิบตั ิในการจัดการฟาร์มที่ดีข้ ึนสําหรับการทําฟาร์มอย่างมีความ
รับผิดชอบ
e. การแสวงหาการสนับสนุนจากภาครัฐสําหรับความต่อเนื่องของโครงการส่ งเสริ ม
และความเป็ นไปได้ในลอกแบบอย่างไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ หรื อไปใช้ในการเพาะเลี้ยง
ปลารู ปแบบอื่น (เช่น การเลี้ยงในบ่อนํ้ากร่ อย)
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7. การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
ประเด็นสําคัญสองประเด็นในการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงปลาโดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับเกษตรกร
รายย่อยคือการควบคุมดูแลและการติดตามตรวจสอบ การควบคุมดูแลสามารถทําได้โดยผ่านการ
ฝึ กอบรม การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ และการมีปฏิสัมพันธ์กบั เกษตรกรตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลของกิจกรรมการส่ งเสริ มควรดําเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มภาครัฐและเกษตรกรแกนนํา และให้สนับสนุนทั้งเกษตรกรแกนนําและ
เกษตรกรในท้องถิ่นให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมในเรื่ องต่อไปนี้ พร้อมให้แยกข้อมูลเป็ น
ด้านหญิงชายกรณี ที่จาํ เป็ น
• จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึ กอบรม
• จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึ กอบรมแล้วประสบความสําเร็ จ
• คุณภาพของปัจจัยผลิต (ได้แก่ ลูกพันธุ์, อาหาร)
• ความสําเร็ จของการดําเนินการทําฟาร์ มในช่วงเวลาที่ผา่ นไป
• มาตรการวิธีการที่ทาํ เพื่อจัดการกับปัญหาเร่ งด่วนที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการเลี้ยง
• การเปลี่ยนแปลงของผลิตผลที่ได้จากการเลี้ยงและรายได้ของเกษตรกร
การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลสามารถดําเนินการโดยการเยีย่ มฟาร์มและการสัมภาษณ์
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรื อแม้แต่เครื อข่ายเกษตรกรแกนนํา (ทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ) (ภาพประกอบที่ 7) ยกตัวอย่างในประเทศกัมพูชา การประเมินผลการปฏิบตั ิของ
เกษตรกรแกนนําและเกษตรกรในการผลิตลูกพันธุ์และเลี้ยงปลาเนื้อ ซึ่ งถือเป็ นประเด็นที่สาํ คัญ
ของการส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ รายย่อยมีการดําเนินการโดยการสัมภาษณ์และการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการของเกษตรกร (FiA และ JICA, 2014) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างถูกใช้เพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่จาํ เป็ นผ่านการพูดคุยอย่างเป็ นกันเองหรื ออย่างไม่เป็ นทางการกับเกษตรกรผู้
เลี้ยงปลา การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้ ไม่ตอ้ งการแบบสอบถามเต็มรู ปแบบทําให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
มีอิสระที่จะเพิม่ หรื อเปลี่ยนแปลงบางคําถามได้ ขึ้นกับการดําเนินไปของการสัมภาษณ์และ
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ภาพประกอบที่ 7 การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลเกษตรกรแกนนําและเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงปลาเนื้อ สําเร็ จลุล่วงโดยดําเนินการแบบเป็ นกลุ่ม (บนซ้าย) หรื อแบบตัวต่อตัว (ด้านขวา)
สัมภาษณ์และการเยีย่ มฟาร์มอย่างสมํ่าเสมอ (รู ปถ่ายด้านล่าง)
การตอบสนองของเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มจะต้องให้ความสนใจกับคําตอบของเกษตรกร
เพื่อสามารถระบุประเด็นที่แท้จริ งที่มีอยูใ่ นการเพาะเลี้ยงและกิจกรรมเพื่อการดํารงชีวติ
การวิเคราะห์ของปั ญหาหรื อประเด็นที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาควรดําเนินการหลังจากการ
สัมภาษณ์ (ในการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล) มาตรการที่ใช้ได้จริ งและเหมาะสม
ควรถูกเสนอแนะสําหรับการดําเนินการเพื่อจัดการประเด็นและปั ญหาที่ถกู ค้นพบ การกระทํา
เช่นนี้มีเป้ าหมายเพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งการผลิตลูกพันธุ์/ปลาเนื้อของเกษตรกรรายย่อย แนวทาง
การบูรณาการ การคํานึงถึงบทบาทหญิงชายในการทํางานร่ วมกับเกษตรกร และในการวิเคราะห์
ประเด็น เป็ นสิ่ งที่แนะนําเพื่อทําให้คาํ ตอบสําหรับประเด็นมีการตอบสนองต่อบทบาทหญิงชาย
มากขึ้น
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คู่มือแนวทางการส่ งเสริ มแบบเกษตรกรสู่เกษตรกรสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาจืดรายย่อย
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