
ตามหาปลารอ้งเพลง..ลมหายใจแห่งกวา๊นพะเยา

Finding Singing Fish in Kwan Phayao Lake, Phayao Provice :

Model of Community Base Ecotourism Development from Fishery Biodiversity and Wisdom. 



รูปแบบการจดัการความรูด้า้นความหลากหลายทางชีวภาพ

สูก่ารท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา 

คณะผูวิ้จยั

ดร.ฤทยัภทัร พิมลศรี หวัหนา้โครงการวิจยั สาขาวิชาการท่องเท่ียว

ดร.สนัธิวฒัน์ พิทกัษ์พล สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ

ผศ.มนตรา พงษ์นิล คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ผศ.ดร.อนุรกัษ์ ประสาทเขตรก์าร สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

นายสมศกัด์ิ เทพตุ่น ประธานเครือข่ายประมงพื้ นบา้นกวา๊นพะเยา

ว่าท่ีรอ้ยตรี จนัทรห์อม แสวงผล  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัพะเยา

นายอดิเรก วงศภ์ูริวฒัน์ เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนรอบกวา๊นพะเยา

นายพงษ์พิพฒัน์ เสน่หดี์ ผูช้่วยวิจยั

มหาวิทยาลยัพะเยา



ดร.ฤทยัภทัร พิมลศรี

Interesting :

Tourism Destination Planning

Low Carbon Tourism

Natural Tourism

Creative Tourism

Sustainable Tourism



ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ

สาขาวิชา ประมง และ ผูอ้  านวยการ UPSP

Interesting :

ชีวธรณีเคมี (Biogeochemistry)

นิเวศวทิยาทางน ้า

จดัการทรพัยากรประมง

Ecological risk assessment 
Bayesian network
การพฒันานวตักรรม และวทิยาศาสตร์

ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล



ผศ.ดร.อนุรกัษ ์ประสาทเขตตก์าร

สาขาวิชาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ /ความสนใจพิเศษ :
วสัดุไดอิเล็กทริก  มลัติเฟรโ์รอิก  เพียโซอิเล็กทริก

และเฟรโ์รอิเล็กทริก (Dielectric, 

Multiferroic, Piezoelectric and 
Ferroelectric materials), การสงัเคราะห์

วสัดุนาโน (Synthesis of Nano-

Materials) ระบบเฝ้าตรวจวดัดว้ยคอมพิวเตอร ์

(Data Acquisitions), อิเล็กทรอนิกส ์

(Electronics), การประยุกตใ์ชง้านแสงเลเซอร ์

(Laser Applications)

ผศ.ดร.อนุรกัษ ์ประสาทเขตตก์าร



ผศ.มนตรา พงษนิ์ล
สาขาพฒันาสงัคม  คณะรฐัศาสตร์

ความเช่ียวชาญ :

ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ประชาสงัคม นิเวศวิทยา

วฒันธรรมกบัการพฒันา เพศวิถี

ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร ์

ประชาสงัคม

นิเวศวิทยาวฒันธรรมกบัการพฒันา

ผศ.มนตรา พงษนิ์ล



สมศักดิ์  เทพตุ่น

ประธานเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 
จังหวัดพะเยา
ประธานวิสาหกิจชุมชนวิถีประมงฯ
ผูอ้ านวยการ โฮงเฮียนกวา๊นพะเยา
ปราชญ์ 
ผูน้ าชุมชน 
นักเคลื่อนไหว

นักวิจัยชุมชน

สมศักด์ิ  เทพตุ่น



อดิเรก  วงศภ์วิูวฒัน์
ประธานเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชนรอบ

กวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา

รองประธานเครือข่ายประมงพ้ืนบา้น 

กวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา                                

อดิเรก  วงศภ์ูวิวฒัน์



ว่าที่รอ้ยตรี จนัทรห์อม  แสวงผล

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

นักวจิัย

ว่าท่ีรอ้ยตรี จนัทรห์อม  แสวงผล
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กว๊านพะเยา...แหล่งชีวิต

กวา๊นพะเยา แหล่งน ้าขนาดใหญ่

มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้ง เป็น

แหล่งประมงน ้าจืดท่ีส าคญัท่ีสุดของภาคเหนือ

ตอนบน เป็นทะเลสาบน ้าจืดใหญ่เป็นอนัดบั 1 

ในภาคเหนือ และ อนัดบั 4 ของประเทศไทย

รองจาก บึงบอระเพ็ด  หนองหาน และบึง

ละหาน นอกจากน้ี ยงัจดัเป็นพื้ นท่ีชุ่มน ้าท่ีมี

ความส าคญัในระดบันานาชาติ เป็นลกัษณะของ

บึงท่ีมีการไหลเวยีนของน ้าแบบไมต่่อเน่ือง และ

เป็นระบบนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์



ข้อมูลทั่วไป

พ.ท.รับน ้ำฝน    1,464 ตร.กม.

ควำมจุเก็บกัก     33.84  ล้ำน ม.3

น ้ำไหลลงกว๊ำน  330.70  ล้ำน ม.3

พื นที่กว๊ำนพะเยำ 12,831 ไร่

ระดับเก็บกัก   +391.500   ม.รทก.

ระดับท้องน ้ำ  +387.940   ม.รทก.

ปริมำณตะกอน  95,200    ม.3/ปี

พ.ท.กำรเกษตร

-ท้ำยกว๊ำนพะเยำ  34,385 ไร่

-เมอืงพะเยำ-ดอกค้ำใต้ 12,000ไร่

ที่มา: คณะท างานแผนแม่บท
การพัฒนากวา๊นพะเยา

กวา๊นพะเยา เป็นแอ่งน ้าที่รวบรวมของล าหว้ย

ต่างๆ 18 สาย มีลกัษณะของบึงท่ีมีการไหลเวียนของน ้าแบบไม่

ต่อเน่ือง และเป็นระบบนิเวศท่ีมีความอุดมสมบรูณ์
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ข้อมูลทั่วไป

ทม.พะเยำ 17,521 คน (1,947 คน/กม.2)

ทต.บ้ำนต๋อม 12,302 คน (216 คน/กม.2)

ทต.สันป่ำม่วง 3,244 คน (90 คน/กม.2)

ทต.บ้ำนสำง 4,357 คน (183 คน/กม.2)

อบต.บ้ำนตุ่น 4,996 คน (167 คน/กม.2)

อบต.แม่ใส 6,358 คน (212 คน/กม.2)

รวมประชำกร 48,778 คน

ต้นน ้ำ

ทต.แม่กำ 19,081 คน

ทต.บ้ำนต ้ำ 7,292 คน

ทต.แม่ปืม 9,279 คน

อบต.บ้ำนเหล่ำ 8,167 คน

ทต.ศรีถ้อย 4,309 คน

รวมประชำกร 48,065 คน

ต้ำบลรอบหนองเล็งทรำย 

แม่ใจ ศรีถ้อย เจริญรำษฎร์ บ้ำนเหล่ำ        
ป่ำแฝก
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กวา๊นพะเยาแหลง่ชีวิต ซ่ึง

แสดงคุณค่าต่อวถีิชีวติของชาวพะเยา 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัอาชีพประมง

พ้ืนบา้นท่ีอยูคู่่กวา๊นพะเยามาชา้นาน
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อาชีพประมงพ้ืนบา้นในกวา๊น

พะเยา  มีจ านวนมากเกือบ 600 

ครวัเรือนจาก 18 ชุมชนรอบกวา๊นพะเยา

ในเขตพื้ นท่ี 9 ต าบล อ าเภอเมือง จงัหวดั

พะเยา ท่ีประกอบอาชีพน้ีและมีความ

ผูกพนักบักวา๊นพะเยาอยา่งยิง่ 



ปลาที่พบทุกพื้นที่ส ารวจ (Common)

ปลาต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien species)

ที่มาภาพ : www.fishbase.org

ปลำ : พบอย่างน้อย 45 ชนดิ ปลาท่ีพบส่วนใหญ่อยู่ในวงศป์ลาตะเพียน



กว๊านพะเยา..ปลา..ชาวประมง

ความหลากหลายทางชีวภาพในกวา๊นพะเยา 

เป็นส่ิงท่ีเชื่อมโยงและมีความสมัพนัธก์บัการ

ด ารงชีวติของผูค้นทอ้งถ่ิน ..........

ถึงแมป้ลาจะเป็นทรพัยากรประเภทท่ี

ทดแทนได ้(Renewable resources) แต่
หากสภาพแวดลอ้มทางน ้าเส่ือมโทรม ขาด

สมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จาก

การประมงมากเกินก าลงัผลิตยอ่มน ามาซึ่ง การ

เส่ือมโทรมพนัธุ ์(stock depletion) และการ

สูญพนัธุใ์นธรรมชาติ (extinct in the wild) 

ในท่ีสุด
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ปัจจยัหลกัที่สง่ผลกระทบตอ่ความชุกชุมของทรพัยากร

ประมงในกวา๊นพะเยา

- ปัญหาจากการท าเกษตร

- ปัญหาจากอุตสาหกรรม 

- ปัญหาการปล่อยของเสียของชุมชน และ

- การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ

ผลการวเิคราะหปั์จจยัท่ีมีความอ่อนไหวต่อการ

เปล่ียนแปลง พบวา่ คณุภาพน ้า เป็นปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบดา้นลบต่อความชุกชุมของทรพัยากร

ประมงในกวา๊นพะเยามากท่ีสุด 
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กว๊านพะเยา...แหล่งชีวติ
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ปรากฏการณป์ลากอง หรือ 

ฝงูปลารอ้งในกวา๊นพะเยา      

มีจ านวนการพบเจอนอ้ยลงทุกที 

“ปลากอง” น่าจะมาจากภาษาเหนือค าวา่ 

“กอง” คือ มารวมตวักนั ปลากอง คือ 

ปรากฏการณท์างธรรมชาติ เป็นอากปักิริยา

ของฝูงปลาจ านวนนับพนันับหมื่นตวัมา

รวมตวักนั เพื่อผสมพนัธุว์างไขใ่นแหล่งน ้า

ธรรมชาติ โดยปลาเพศผูแ้ละเพศเมียจะวา่ย

เคลา้เคลียแลว้เปล่งเสียงรอ้ง รวมกนัเป็นฝูง

ใหญ่ จนสงัเกตเห็นตวัปลาอยา่งชดัเจน 

ในชว่งฤดูกาลผสมพนัธุ์



แหลง่วางไข่และฤดูกาลวางไขข่องปลาในกว๊านพะเยา
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ปรากฏการณป์ลากอง หรือ 

ฝงูปลารอ้งเพลงรกั..ในกวา๊น

พะเยา มีจ านวนการพบเจอนอ้ยลงทุกที

จนถึงกบักล่าวกนัวา่...ปรากฏการณน้ี์เป็น

เร่ืองเล่าในต านานของวถีิประมงกวา๊นพะเยา
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ปรากฏการณป์ลากอง หรือ ฝงูปลารอ้งในกวา๊นฯ       

มีจ านวนการพบเจอนอ้ยลงทุกที 

ปรากฏการณแ์หง่ความหลากหลายทางชีวภาพและภมิูปัญญาดา้นประมงท่ี

กวา๊นพะเยาที่ลม่สลายลง การท าประมงพ้ืนบา้นที่กวา๊นพะเยา

จะเหลือเพียง....ต านานและเรื่องเลา่ เทา่นั้น
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การจดัการ หรือการใชท้รพัยากรบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

มีอยูใ่นทอ้งถ่ินกวา๊นพะเยาอยา่งไรใหเ้กิดความสมดุล การรกัษาสภาพ 

แวดลอ้ม หรือใชป้ระโยชน์จากการท าประมงอยา่งชาญฉลาดอยา่งไรท่ี

จะท าให ้ปรากฏการณธ์รรมชาติ ปลากอง หรือ ปลารอ้งเพลงให้

กลบัมาอุดมสมบูรณข้ึ์นอีกครั้ง โดยท่ีชาวประมงยงัคงมีรายไดจ้ากฐาน

ทรพัยากรประมงโดยไมเ่บียดเบียนประชาคมปลาชว่งฤดูการผสมพนัธุ์



ท าอยา่งไร...ทีจ่ะสรา้งพลงัความเขม้แข็งของกลุม่ชาวประมง

ในการรว่มปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมจากการเหว่ียงแหในขณะที่

เกิดปรากฏการณป์ลากองแลว้ไดป้ลาจ  านวนนับหม่ืนตวั 

มาเป็นการอนุรกัษ ์รกัษาปรากฏการณน้ี์ใหค้งอยูโ่ดยใช้

การทอ่งเที่ยวเป็นเครื่องมือ
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สอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตรก์ารวจิยัท่ี3 ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ  ในขอ้ท่ี 2 การ

วจิยัสู่การสนับสนุนการใชป้ระโยชน์และเพิ่มมลูคา่ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งมัน่คง

และยัง่ยนื แผนงานวิจยัที่ 3 การวิจยัการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน แผนงานวิจยัท่ี4 การวิจยัยกระดบัมาตรฐานและ

คุณภาพและเพิ่มมูลค่าของภมิูปัญญา ทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรชีวภาพ 



ค าถามในการวิจยั  (Research Question)

การตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊น

พะเยา จงัหวดัพะเยา เพื่อน าไปสู่การ

พฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากความ

หลากหลายทางชีวภาพและภมิูปัญญา

ดา้นประมงโดยการมีสว่นรว่มของ

ชุมชนทอ้งถ่ิน...ควรด าเนินการอยา่งไร

การตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา



1. เพื่อศึกษาและจดัท าชุดความรูค้วามหลากหลายทางชีวภาพดา้นเสียงและ

แหล่งผสมพนัธุข์องปลาเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกวา๊นพะเยา

2. เพื่อศึกษาวฒันธรรมและความสมัพนัธท์างสงัคมของชุมชน ภูมิปัญญา ความ

เชื่อและประเพณีของวถีิประมงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปลากองในกวา๊นพะเยาเป็น

อยา่งไร

3. เพื่อวจิยัและพฒันาการจดัการความรูด้า้นความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภูมิปัญญาดา้นประมงสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดว้ยกิจกรรมการ

ตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา 

4. เพื่อวจิยัและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดว้ยกิจกรรมการตามหาปลารอ้ง

เพลงท่ีกวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา 
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องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ปลากอง และการ
เปล่งเสียงของปลา

วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ทาง
สังคมของชุมชน ที่

เก่ียวข้องกับ
“ปลากอง”

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน “ปลาร้องเพลง” 

ที่กว๊านพะเยา 

การจัดการความรู้
Knowledge Management



32แผนการด าเนินงานวิจยั 
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การวิจยัครั้งน้ีเป็นการบูรณาการในสาขาชีววิทยา /ประมง และสาขาสงัคมวิทยา โดยใช ้ การวิจยัและ

พฒันา (research and development) เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action research) 
ซ่ึงมุ่งเนน้น าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรงในการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพดา้นประมง โดยมีการใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ
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โครงกำรย่อย 1.1 โครงกำรย่อย 1.2 โครงกำรย่อย 2

ชุดความรูค้วาม

หลากหลายทาง

ชีวภาพดา้นเสียงและ

แหลง่ผสมพนัธุข์อง

ปลาเพื่อพฒันาการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชนของกวา๊น

พะเยา

วฒันธรรมและระบบ

ความสมัพนัธท์างสงัคม

ของชุมชนที่เก่ียวกบั

ปลากองหรือปลารอ้ง ที่

กวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา

รูปแบบการจดัการความรู ้

ดา้นความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภมิูปัญญา

ดา้นประมงสูก่ารพฒันา 

การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศโดย

ชุมชนดว้ยกิจกรรม

การตามหาปลารอ้งเพลงท่ี

กวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา

กระบวนการจดัการความรู ้เก่ียวกบั ปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา                                              

สูต่น้แบบการพฒันา  การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน
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วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม
ของชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับ “ปลากอง”

(ทุนสังคม)
-ความเชื่อ ประเพณีที่เก่ียวข้อง 
-วีชีวิตชาวประมงที่เก่ียวข้องกับปลากอง
-ระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติ คน
และชุมชนที่เก่ียวข้องกับปลากอง

การจัดการ
ความรู้

Knowledge 
Management

กรอบแนวความคิดการวิจัย(Conceptual Framework)

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยา (ทุน
ทรัพยากร)
-ทรัพยากรด้านการประมง
-องค์ความรู้เกี่ยวกับ ปลากอง และการเปล่ง
เสียงของปลาแต่ละชนิด
-สถิติการเกิดปรากฏการณ์ “ปลากอง”
- ฤดูกาล “ปลากอง” ที่กว๊านพะเยา
-พิกัดของวังปลา ที่เคยมีปลากองในกว๊านฯ
-ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดปรากฏการณ์ปลากอง

การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชน “ปลาร้องเพลง” ที่

กว๊านพะเยา (ทุนเศรษฐกิจ);
-ด้านพ้ืนที่ (การจัดการทรัพยากรท่ี
เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ)
-ด้านกิจกรรม(รูปแบบและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ วิถี
ประมงและชีววิทยา “ปลากองหรือ 
ปลาร้องเพลง”)
-ด้านองค์กร (การมีส่วนร่วม /  
การบูรณาการทุกภาคส่วน)
-ด้านการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์

ทางการท่องเที่ยวเก่ียวกับกิจกรรม 
“ตามหาปลาร้องเพลงที่กว๊านฯ
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ท ษ /ีแนวคิด วรร กรรมที่เก่ียวข้อง 

 การจัดการความรู ้

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดยชุมชน 

 รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียว 
 ด้แก ่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  การ
ท่องเท่ียว ดยชุมชนมีส่วนร่วมและการ
จัดการการท่องเท่ียว ดยเครือข่าย
ทางการท่องเที่ยว 

 การตลาดทางการท่องเท่ียว ฯลฯ 
 
 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  ดยเน้นรูปแบบการค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก 
(Appreciative Inquiring หรือ AI)สู่การพั นาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดยชุมชน  
ด้วยกิจกรรมการตามหาปลาร้องเพลงที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (R and D) 

 

 ลการศ ก าด้าน:  านทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยา 
(ทุนทรัพยากร) 
-ทรัพยากรด้านการประมง 
-องค์ความรู้เก่ียวกับ ปลากอง และการ
เปล่งเสียงของปลาแต่ละชนิด 
-สถิติการเกิดปรากฏการณ์ “ปลากอง” 
- ฤดูกาล “ปลากอง” ที่กว๊านพะเยา 
-พิกัดของวังปลา ที่เคยมีปลากองใน
กว๊านฯ และปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
ปรากฏการณ์ปลากอง 
 

ส าหรับกระบวนการตามกรอบการวิจัย (research framework) น าเสนอ ด้ดังนี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 าพ    กรอบการวิจัย (research framework)  
 

   การก าหนดสิ่งที่ตอ้งเรียนรู้ (Knowledge Identification) การ
ประชุม/ประชาคมลุ่มเครือข่ายประมงพื นบ้านฯและภาคีทีเก่ียวข้องเพื่อ
ก าหนดพันธกิจร่วมกันในการพั นาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดยชุมชน  
   การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition)  ดย การประชุม 
การบรรยาย การ  กอบรม/สัมมนา การแสดง ลงาน ระบบพี่เลี ยง การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากเร่ืองเล่าเร้าพลัง (Springboard 
Storytelling) การศ ก าดูงาน (Study tour) การจัดเวทีเสวนา หรือ
สุนทรียสนทนา 
   การสร้างความรู ้(Knowledge Creation)  ดย การประชุม ใช้แบบ
ประเมินและการประชุมสัมมนากลุ่มภาครั  เอกชน   ู้น าท้องถิ่น และ
 ู้เชี่ยวชา ) 
   การจัดความรู้ ห้เป นระบบและเข้า  ง ด้ (Knowledge 
Organization and Access)   ดย การจัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดยชุมชน “ตามหาปลาร้องเพลง”ในรูป คู่มอื
ท่องเที่ยว หนังสั น หนัง   ณา ภาพถ่าย  
 ) การแบ่งป นแลกเปลี่ยนความรู้และ ช้ประโยชน์ (Knowledge 
Sharing & Utilization) การเ ยแพร่สื่อที่ ด้จัดท าแก่กลุ่มเป าหมาย 
รวมทั งจัดเทศกาล ทดลองด าเนินการจัด ปรแกรม “ตามหาปลาร้องเพลงที่
กว๊านพะเยา”ให้เกิดข  นจริง  
 6) การเรียนรู้ (Learning)  

 

 ลการศ ก าด้าน: วั นธรรมและ
ความ สัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน 
ที่เกี่ยวข้องกับ “ปลากอง” 
(ทุนสังคม) 
-ความเชื่อ ประเพณีที่เกี่ยวข้อง  
-วีชีวิตของชาวประมงที่เกี่ยวข้องกับ
ปลากอง 
-ระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติ 
คนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปลา
กอง (ปลาร้อง) 

 

การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ปลา
ร้องเพลง  ที่กวา๊นพะเยา (ทุนเศรษฐกิจ); 
-ด้านพื นที่/ทรัพยากร (การจัดการทรัพยากรที่
เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ) 
-ด้านกิจกรรม(รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงการเรียนรู้ วิถีประมงและชีววิทยา “ปลากอง
หรือ ปลาร้องเพลง”) 
-ด้านองค์กร (การมีส่วนร่วม /การบูรณาการ) 
-ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทางการ
ท่องเที่ยวเก่ียวกับกิจกรรม “ตามหาปลาร้องเพลง
ที่กว๊านพะเยา” 
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การวิจยัและพฒันา (research 

and development) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน มีขั้นตอนในการด าเนินการ

วจิยัหลกั ดงัน้ี

- การวจิยัเอกสาร โดยทบทวนงานวจิยั แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้ง ขอ้มลูจากผลการศึกษา

ในโครงการยอ่ยท่ี1+2

- บนฐานคิด; ทฤษฎีปรากฏการณนิ์ยม และ การ

วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research)



ภาพ โครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย(Structure of Thai tourism industry)

ท่ีมาภาพ ดรรชนี เอมพนัธ์ุ และคณะ,2553
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ประชากรและกลุม่เป้าหมาย

1. ชาวประมงในพื้ นท่ีรอบกวา๊นพะเยา

(17ชุมชน 9ต าบล)
2. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน /

ผูน้ าชุมชน

3. ผูบ้ริหารภาครฐั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมง

และการท่องเทียว

4. ผูป้ระกอบการ /องคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท่องเท่ียว

5. นักท่องเท่ียวชาวไทยในพื้ นท่ี



Knowledge Management

1.การก าหนดส่ิงท่ี
ตอ้งเรียนรู ้

Knowledge 
Identification) 2.การแสวงหา

ความรู ้

(Knowledge 

Acquisition)

3. การสรา้ง
ความรู ้

(Knowledge 

Creation) 4. การจดัความรูใ้ห้
เป็นระบบและเขา้ถึง

ได ้(Knowledge 

Organization and

Access)

5. การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู ้

และใชป้ระโยชน ์

(Knowledge 

Sharing & 

Utilization)

6. การเรียนรู ้

(Learning)



1. การก าหนดสิ่งที่ตอ้งเรียนรู ้(Knowledge Identification) การประชุม/

ประชาคมลุ่มเครือขา่ยประมงพื้ นบา้นฯและภาคีทีเพื่อหาแนวทางในการมีส่วนร่วม 

ร่วมกนั และก าหนดพนัธกิจร่วมกนัในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน

2.การแสวงหาความรู ้(Knowledge Acquisition) โดย การประชุม การ

บรรยาย การฝึกอบรม/สมัมนา การแสดงผลงาน ระบบพี่เล้ียง การเรียนรูจ้าก

ประสบการณต์รงจากเร่ืองเล่าเรา้พลงั (Springboard Storytelling) การศึกษาดู

งาน (Study tour) การจดัเวทีเสวนา

3. การสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) ร่วมกนัการประเมินศกัยภาพ

ทรพัยากรและเสน้ทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบักิจกรรมปลารอ้งเพลง แลว้ร่างเสน้ทาง

และกิจกรรมท่องเท่ียว  การร่วมวางแผนทิศทางการพฒันาร่วมกนั

Knowledge Management



เปิดตวัโครงการฯ

การก าหนดสิ่งท่ีตอ้ง

เรียนรู ้(Knowledge 

Identification) 
ร่วมกนัทุกภาคสว่น



รายการ จ  านวน (คน) รอ้ยละ

1. ประสบการณเ์ก่ียวกบัปลารอ้งเพลงในกวา๊น

พะเยา

1) เคยพบเจอดว้ยตนเอง

21 60

2) เคยไดย้นิเร่ืองราวเก่ียวกบัปลารอ้งเพลง 13 37.1

3) ไม่เคยทราบ 1 2.9

รวม 35 100.00

2. สาเหตขุองปรากฏการณป์ลารอ้งเพลง

1) ทราบ

2) ไม่แน่ใจ/ไม่มัน่ใจ

3) ไม่ทราบสาเหตุ

24

10

1

68.6

28.6

2.9

รวม 35 100.00

ตาราง  แสดงจ านวนร้อยละของประสบการ ์เก่ียวกับปลาร้องเพลง การท าประมงและการเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
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ปรากฏการณธ์รรมชาต ิ ปลากอง

หรือ ปลารอ้ง ถือเป็นความมหศัจรรยข์องความ

หลากหลายทางชีวภาพ และยงัมีเรื่องราวแหง่ภูมิปัญญา

ดา้นประมงพื้ นบา้นท่ีผสมผสานกนัในการด ารงอยู่ของวถีิ

แหง่สายน ้าและผูค้น แต่อยา่งไรก็ตามเรื่องราวในแง่มุม 

ขอ้เท็จจริงหรือองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรชี์วภาพและ

ภูมิปัญญาเกี่ยวกบัปรากฏการณป์ลากองท่ีกวา๊นพะเยา 

ยงัถือเป็นเร่ืองท่ีแปลก และทราบเรื่องราวเหล่าน้ีในวง

แคบเฉพาะกลุ่มชาวประมงพื้ นบา้น

เส
ีย
ง
ป
ล
าร
อ้
ง
เพ
ล
ง
ร
กั
..
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ปรากฏการณ ์ ปลากอง

โดยกอ่นท่ีจะมีปรากฏการณน้ี์ จะมีเหตุบ่ง

บอก เชน่ ทอ้งฟ้ามืดคร้ึม อากาศเยน็

ผิดปกติ และมีนกเคา้แมวส่งเสียงรอ้งดงัไป

ทัว่บริเวณ ซ่ึงถือวา่เป็นปรากฏการณท่ี์

แปลกประหลาด และน่าอศัจรรยใ์จ โดย

ปรากฏการณน้ี์จะเกิดขึ้ นตรงกบัวนัขึ้ น 14 

และ 15 ค า่ หรือ วนัพระ เพียงแคส่องวนั

ของเดือนมีนาคมของทุกปีเท่าน้ัน หลงัจาก

ปลาท่ีขึ้ นมาผสมพนัธุแ์ละวางไขแ่ลว้ จะ

กลบัไปอาศยัอยูท่ี่เดิม



สุภาพร (2550) ระบุวา่มีปลาอยูป่ระมาณ 50 
วงศ ์ท่ีอยูท่ั้งในพวกปลากระดูกออ่นและปลา

กระดูกแข็ง จะสามารถผลิตหรือท าเสียงได้ โดย

มีสาเหตุการเกิดเสียงท่ีแตกต่างกนั บางชนิดอาจ

เกิดจากการขยบัถุงลม การดูดหรือเป่าอากาศ 

การบดฟัน หรือการขยบักา้นครีบแข็งและกา้น

ครีบออ่น เป็นตน้ 



วตัถุประสงคใ์นการใชเ้สียงของปลาส่วนใหญ่มีดังน้ี คือ

1. ส่งเสียงเพื่อผสมพนัธุ ์ซ่ึงตวัผูจ้ะเป็นฝ่ายส่งเสียง

เรียกตวัเมีย เมื่อถึงเวลาผสมพนัธุ ์ปลา

2.เมื่อถูกศตัรูจบัก็จะส่งเสียงขอความชว่ยเหลือ เตือน

ภยัต่อพรรคพวก เพื่อใหป้ลอดภยัจากการถูกล่า

3. ส่งเสียงรอ้งเพื่อแสดงอ านาจ ขม่ขูคู่ต่่อสู ้

4. ส่งเสียงเพื่อติดต่อส่ือสารกบัพวกพอ้งในสปีชีส์
เดียวกนั ท่ีส่ือสารกนัต่างสปีชีสพ์บไดเ้ป็นส่วนนอ้ย

(สุภาพร ,2550)
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ชนิดพนัธุ์ ภาพ การเปล่งเสียง ฤดกูาลผสมพนัธุ์

ปลาปีกแดง ตูดๆ ตูดๆ มีค – พค

ปลาสวาย โอบ๊ โอบ๊ โอบ๊

กค.

ปลากด โอด๊ โอด๊ โอด๊ โอด๊

พค. –กย.

ปลาสรอ้ย โอ่ โอ่ โอ่

พค. –กย.

ปลาบู่ บึกๆ 

พค. –กย.

ปลากราย

บรือๆ

(เสียงคลา้ยหมู) พค. –กย.





ผลการศ กษาด้านเสียงของปลา
 ู้วิจัยทดสอบการบันท กเสียงด้วยเครื่องบันท กเสียง ดย ลการทดลองนี เป็นเสียงของปลาสวาย 

(Iridescent shark หรือ Striped catfish หรือ Sutchi catfish) ซ ่งเป็นปลาชนิดหน ่งที่มีอยู่ในกว๊านพะเยา 
ปลาสวายมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pangasianodon hypophthalmus อยู่ในวงศ์ปลาสวาย 
(Pangasiidae)

เป็นปลาน  าจืดชนิดหน ่ง มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถ งครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอหรือสูง
กว่ามุมปาก ก้านครีบท้องมี 8-9 เส้น ครีบก้นยาว ด้านข้างล าตัวสีจางและมีแถบสีคล  าตามยาว ครีบสีจาง 
ครีบหางมีแถบสีคล  าตามแนวยาวทั งตอนบนและล่าง มีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ให ่สุด 1.5 เมตร 
ในธรรมชาติมีฤดูวาง ข่ในเดือนกรกฎาคม พบในแม่น  าและล าคลองสายให ่ทั่วประเทศ ทย 



เสียงของปลาสวายท่ีบนัทึกไดมี้

สญัญาณเสียงอยูใ่นชว่งความถ่ี 0-800 

Hz และชว่งของการตอบสนองท่ีดีท่ีสุด

ในชว่งความถ่ี 20-30 Hz ซ่ึงเป็นชว่งท่ี
หขูองคนเราสามารถไดย้นิเสียงได ้แต่

อยา่งไรก็ตาม การวเิคราะหน้ี์เป็นเพียง

การวเิคราะหข์ั้นตน้ ถา้จะใหไ้ดข้อ้มลูท่ี

ชดัเจนขึ้ น จะตอ้งเก็บตวัอยา่งเสียง

จ านวนมากหรือหลายซ ้า และน าเสียงแต่

ครั้งมาเทียบเคียงกนั ก็จะไดค้วามถูกตอ้ง

มากยิง่ขึ้ น และอาจรูข้อ้มลูเชิงลึกมาก

ยิง่ขึ้ น เชน่ รูปแบบสญัญาณเสียง ความ

กวา้งของคล่ืน เป็นตน้
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คุณภาพเสียงของปลาสวายที่บันทึกได้มีสัญญาณเสียงอยู่ในช่วงความถี่ 0-900 Hz และช่วงของการ

ตอบสนองที่ดทีี่สุดในช่วงความถ่ี 20-800 Hz
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ปลาสรอ้ยขาว ( Siamese mud carp) เป็นปลาน ้าจืดขนาดเล็กชนิดหน่ึง มีชื่อ

วิทยาศาสตรว์่า Henicorhynchus siamensis อยู่ในวงศป์ลาตะเพียน (Cyprinidae) มีลกัษณะล าตวัเพรียวยาว หวั
โตและกลมมน ปากเล็กอยู่เกือบจะสุดจะงอยปาก กึ่งกลางของริมฝีปากมีปุ่ มกระดูกยื่นออกมา ไม่มีหนวด เกล็ดมีขนาดใหญ่ 

ล าตวัสีเงินอมเทา เหนือครีบอกมีจุดสีคล ้า ครีบหลงัเล็ก ครีบหางเวา้ลึกและมีจุดประสีคล ้า โคนครีบหางมีจุดสีจาง มีขนาด

โตเต็มท่ีประมาณ 15-20 ซม.

ปลาสรอ้ยขาวมีพฤติกรรมอยู่รวมเป็นฝูงใหญ่ และในฤดูฝนจะมีการอพยพยา้ยถ่ินขึ้ นสู่ตน้น ้าหรือบริเวณท่ีน ้าหลากเพื่อวางไข่

และหากิน พบในแหล่งน ้าหลาก หนองบึง และแม่น ้าขนาดใหญ่ เป็นปลาเศรษฐกิจท่ีส าคญัอย่างยิ่ง โดยนิยมน ามาท าปลารา้

ท าน ้าปลารสชาติดี
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ภาพ  ลการวิเคราะห์เสียงของปลาสร้อยขาวด้วย ปรแกรม Matlab
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สญัญาณเสียงของปลาสสรอ้ยขาวมีชว่งของความถ่ีในชว่งไหน ซ่ึงเราพบวา่เสียงของ

ปลาสรอ้ยขาวท่ีบนัทึกไดมี้สญัญาณเสียงอยูใ่นชว่งความถ่ี 0-1000 Hz และชว่ง

ของการตอบสนองท่ีดีท่ีสุดในชว่งความถ่ี 300-600 Hz แต่อยา่งไรก็ตาม เรายงั

พบขอ้มลูท่ีส าคญัวา่ ขอ้มลูเสียงหรือรูปแบบของเสียงท่ีบนัทึกมาในชว่งเวลามีความ

แตกต่างกนั แต่เมื่อวเิคราะหเ์ชิงคุณภาพแลว้ พบวา่ มีชว่งของความถ่ีท่ีเหมือนกนั 

แสดงใหเ้ห็นวา่ ปลาสรอ้ยขาวมีลกัษณะของเสียงเชิงคุณภาพที่เหมือนกนั ไม่ว่า

ขอ้มูลดิบจะเป็นอยา่งไร



ปลากราย (Clown featherback, Clown knifefish

ช่ือวิทยาศาสตร:์ Chitala ornate เป็นปลาน ้าจืดชนิดหน่ึง อยู่ในวงศป์ลากราย (Notopteridae) 
มีปากกวา้งมาก มุมปากอยู่เลยขอบหลงัลูกตา ในตวัเต็มวยัส่วนหนา้ผากจะหกัโคง้ ส่วนหลังโก่งสูง มีลาย

จุดเป็นสีเทาเงินและมีจุดกลมใหญ่สีด าขอบขาวท่ีฐานครีบกน้ตั้งแต่ 3-20 ดวง ซ่ึงมีจ านวนและขนาด

แตกต่างกนัออกไปในแต่ละตวั ขนาดโดยเฉล่ีย 60 ซม.ขนาดใหญ่สุด คือ 1 เมตร น ้าหนักไดถึ้ง 15 กม.

มกัอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีมีก่ิงไมใ้ตน้ ้าหรือพืชน ้าค่อนขา้งหนาแน่น อยู่รวมกนัเป็นฝูงเล็ก อาหารไดแ้ก่ ปลา

และสตัวน์ ้าขนาดเล็ก พบในแหล่งน ้าทั้งแหล่งน ้าน่ิง แต่ปัจจุบนัพบนอ้ยลงมาก
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 าพ  ลการวิเคราะห์เสียงของปลากรายด้วย ปรแกรม Matlab

คุณภาพเสียงของปลากรายใน

รูปของ Time domain และ 

Frequency domain พบวา่ 

เสียงของปลากรายท่ีบนัทึกไดมี้

สญัญาณเสียงอยูใ่นชว่งความถ่ี 

0-250 Hz และชว่งของการ
ตอบสนองท่ีดีท่ีสุดในชว่งความถ่ี 

20-30 Hz ในขณะท่ี คุณภาพ
เสียงของปลาสวายท่ีบนัทึกไดมี้

สญัญาณเสียงอยูใ่นชว่งความถ่ี 

0-900 Hz และชว่งของการ
ตอบสนองท่ีดีท่ีสุดในชว่งความถ่ี 

20-800 Hz



จากการวเิคราะหเ์สียงท่ีเกิดจากการ

เปล่งเสียงของปลา 3 ชนิด ผลการศึกษา 
พบวา่ รูปแบบสญัญาณเสียงของปลาทั้ง

สามชนิดมีลกัษณะเฉพาะท่ีไมเ่หมือนกนั 

ท าใหส้ามารถแยกแยะไดด้ว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูป 

ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้น

ประมง / ดา้นการท่องเท่ียวเชน่การท า

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า และการท าของท่ี

ระลึกในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการ

สรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร

ประมงในกวา๊นพะเยาต่อไป



ขอ้สงัเกตที่น่าสนใจ 

ปลาสรอ้ยขาวเป็นปลาท่ีเกิดเสียงรอ้งในระหวา่งการผสมพนัธุห์รือวางไข ่

ซ่ึงจะเกิดเสียงดงัและมีความถ่ีของการเกิดเสียงเพิ่มมากขึ้ นเร่ืองๆ จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่ 

เสียงและฮอรโ์มน ในตวัปลาอาจมีความสมัพนัธก์นั 

ดงัน้ัน จึงควรมีการศึกษาต่อยอดในเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างฮอรโ์มนและ

คุณภาพของเสียงปลาสรอ้ยขาวที่ กวา๊นพะเยา ตอ่โอกาสในการวางไข่และการ

เพาะพนัธุ ์ อนัเป็นการศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหวา่ง คุณภาพเสียงและฮอรโ์มนใน

ปลาสรอ้ยขาว ไดแ้กก่ลุ่ม testosterone, estrogen, sestradiol, LH 

(luteinizing hormone), progesterone และ Cortisol ในซีรัม่ ท่ีส่งผลต่อ

การวางไขแ่ละ การเพาะพนัธุ ์ซ่ึงถา้โครงการวจิยัในอนาคตน้ีส าเร็จอาจส่งผลต่อ

วงการประมงของประเทศไทยและทัว่โลก เชน่ การใชเ้สียงรอ้งของปลากระตุน้แทน

การใชฮ้อรโ์มนท่ีมีราคาสูง และฮอรโ์มนอาจตกคา้งในตวัปลา อีกทั้งมีผลกระทบต่อ

พอ่พนัธุแ์มพ่นัธุ ์เป็นตน้



การสรา้งโมเดล  “ปลารอ้งเพลง” เพื่อประกอบการจดั

นิทรรศการ “ตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา”



Knowledge Management

4. การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบและเขา้ถึงได ้(Knowledge Organization

and Access) จดัท าส่ือ ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

“ตามหาปลารอ้งเพลง”ในรูป คูมื่อท่องเท่ียว หนังสั้น หนังโฆษณา ภาพถ่าย 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรูแ้ละใชป้ระโยชน ์(Knowledge Sharing

& Utilization) การเผยแพร่ส่ือท่ีไดจ้ดัท าแกก่ลุ่มเป้าหมาย 



ความแตกต่างเกี่ยวกบัความเชื่อทางวฒันธรรมต่อปลากอง/ปลาขึ้ นของชาวบา้นรอบ

กวา๊นพะเยาดงัขา้งตน้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประการคือ 

1. ชาวบา้นส่วนหน่ึงเชื่อวา่ปลากองเป็นพญานาคท่ีวา่ยน ้ากลางกวา๊นพะเยาใน

ชว่งเวลาวนัพระและชว่งฤดูฝน ในขณะท่ีเสียงของปลาขึ้ นเป็นเสียงผีพรายท่ีอยู่

ตามปากล าน ้าสาขาของกวา๊นพะเยา ในชว่งฤดูฝน ซ่ึงความเช่ือทั้งหมดคือการ

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่กวา๊นพะเยามีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสถิตยอ์ยู ่ซ่ึงสรา้งทั้งความเคารพ

และความเกรงกลวัต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชาวบา้นรอบ

กวา๊นพะเย

2. ชาวบา้นอีกส่วนหน่ึงไมมี่ความเช่ือวา่กวา๊นพะเยามีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากเสียงท่ีปลา

กอง/ปลาขึ้ นแสดงออกมา แต่มีความคิดเห็นวา่ ปลากอง/ปลาขึ้ นเป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติของพฤติกรรมการผสมพนัธุใ์นฤดูวางไขข่องปลา



สมัผัส เรียนรู ้ก่อใหเ้กิด ความรู ้ความเขา้ใจ                   

(through interpretation, understanding) 

เม่ือมีความรู ้ความเขา้ใจก็ก่อใหเ้กิด ความประทบัใจและช่ืนชมยินดี

(through understanding, appreciation)

เม่ือเกิดความประทบัใจและช่ืนชมยินดีก็จะสามารถช่วยกันดูแลและ

ปกป้องสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน้ันต่อไป

(through appreciation, protection)
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สืบสานวัฒนธรรม รักษ์น้ า รักษ์ปลา สีสันกว๊านพะเยา ตามหาปลาร้องเพลง
ร่วมขบวนสักการะเทพยาดา คารวะเทพแห่งสายน  า ขบวนแห่ปลาช่อนขอ น ประกวดหุ่นปลา

ตามหาปลาร้องเพลง อนุรัก ์สิ่งแวดล้อม กว๊านพะเยา



















Knowledge Management

6. การเรียนรู ้(Learning) โดยการปฏิบติั 

(Action Learning) ทบทวนหลงัปฏิบติัการหรือการถอดบทเรียน 

(After action review : AAR) การเรียนรูร้่วมกนัหลงังานส าเร็จและ

บทเรียนความผิดพลาด 



สมัผัส เรียนรู ้ก่อใหเ้กิด ความรู ้ความเขา้ใจ                   

(through interpretation, understanding) 

เม่ือมีความรู ้ความเขา้ใจก็ก่อใหเ้กิด ความประทับใจและช่ืนชมยินดี

(through understanding, appreciation)

เม่ือเกิดความประทับใจและช่ืนชมยินดีก็จะสามารถช่วยกนัดูแลและ

ปกป้องสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มนั้นต่อไป

(through appreciation, Protection)
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ความจริง
ความรู ้

ความสมัพนัธเ์ชิงโครงสรา้ง

-มนุษยก์บัธรรมชาติ/

ส่ิงแวดลอ้ม

-มนุษย ์กบัมนุษย์

-มนุษยก์บั วฒันธรรม /ภูมิ

ปัญญา ความเช่ือ ศาสนา 

มนุษยก์บัชีวติ

ภายใน /ส านึก

inner

วิธีการศึกษาเชิงลึก

Group 
/social

Action Reflection
Learning

คุณค่าของงานวิจยั..คือ 

การเรียนรู.้.สูก่ารเปล่ียนแปลง..บางสิ่ง



เสียงร้องของปลา   หาย ป  ด้อย่าง ร
ปริมาณน  าลดลงในขั นวิกฤติ
กว๊านพะเยาตื นเขินเก็บน  า ด้น้อย
สัตว์น  าลดลง บางชนิดสู พันธุ์
การจับปลาในฤดู สมพันธุ์ วาง ข่
คุณภาพน  าต่ า/น  าเสีย
ป่า ม้ พื นที่ต้นน  าถูกท าลาย
การใช้น  าเพื่ออุป ภคบริ ภค และการเก ตร ม่
สมดุลกับปริมาณน  าท่ีมี
การบุกรุกพื นที่กว๊านพะเยา
การขุดลอกกว๊านฯที่ ม่ค าน งถ งพืชพันธุ์และแหล่ง
อนุบาลสัตว์น  า
การใช้สารเคมีจากเก ตรกรรม
วัชพืช สาหร่ายพิ  ฯลฯ
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• เป้าหมายการวิจยัและพฒันาเพื่อจะเป็น ตน้แบบของการพฒันา

เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินดา้นการประมง ในลกัษณะวิจยัเชิงบูรณาการ วิจยัแบบมุ่ง

เป้า และเป็นฐานขอ้มูลทรพัยากรของทอ้งถ่ินใหเ้กิดการใช้ประโยชน์

อย่างชาญฉลาด เพื่อน าไปสู่การพฒันาต่อยอดในดา้นการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการพฒันาท่ียัง่ยืน 

การขบัเคล่ือนและผลกัดนั...
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แนวทางการจดัการและการอนุรกัษก์วา๊นพะเยา

ดา้นทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม

จดัพื้ นท่ีใหป้ลาไดอ้ยูอ่าศยัโดยไมถู่กรบกวน

เพิ่มพนัธุส์ตัวน์ ้าใหห้ลากหลายมากมาย

ท าการเปิดทางน ้าเพือ่ใหป้ลาสามารถไปวางไขใ่นแมน่ ้าสาขารอบกวา๊นพะเยา

สรา้งปะการงัเทียม

จดัท าสถานท่ีส าหรบัหลบซ่อนตวัของปลา 

ควรมีการเพิ่มสถานท่ีในการอนุรกัษ์พนัธุป์ลาแต่ละชนิดไว ้

ควรมีแนวทางในการส่งเสริมการงดการจบัปลาในฤดูวางไข่

ควรมีการแกไ้ขปัญหาน ้าแลง้ในพื้ นท่ีกวา๊นพะเยา

เน้นในการรกัษาระบบนิเวศของกวา๊นพะเยาใหอ้ยูน่านท่ีสุด
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แนวทางการจดัการและการอนุรกัษก์วา๊นพะเยา

ดา้นทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม

ควรมีแนวทางในการกกัเก็บน ้าในกวา๊นพะเยาเพื่อใหป้ลามีท่ีอยูอ่าศยั

มีแนวทางการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มในกวา๊นพะเยาจากตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า  

ท าแนวอนุรกัษ์ใหช้ดัเจน และตอ้งมีเขตอนุรกัษ์ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได้

ท าการขุดลอกพื้ นท่ีอนุรกัษ์ใหลึ้กขึ้ น

ควรมีการปรบัปรุงนิเวศในกวา๊นพะเยาใหส้มบูรณ์

พื้ นท่ีเกษตรกรรมควรงดใชส้ารเคมีเพื่อไมใ่หเ้กิดมลภาวะต่อกวา๊นพะเยา

งดการท้ิงขยะลงในกวา๊นพะเยา

ก าจดัวชัพืชท่ีมีอยูใ่นกวา๊นพะเยา





ปลกูป่า..ใหป้ลารอ้ง...เพลง

ร่วมปลูกป่า ตน้น ้า 18สายธารท่ีไหลรินสู่กวา๊นพะเยา ใหอุ้ดมสมบูรณ์กลบัคืนมา

แลว้วนัหน่ึง..ฝูงมจัฉา จะกลบัมารอ้งเพลงรกั ณ กวา๊นพะเยา







ภาพ ลักษณะภูมิทัศน์ของกว๊านพะเยาบริเวณชุมชนประมงท่ีอยู่รอบกว๊านพะเยา



ท าบา้นใหป้ลารอ้ง  (วงัปลา หรือพื้ นท่ีอนุรกัษ์เพื่อเป็นแหล่งปลารอ้งเพลง

ต่อไป)

ท่ีมา: กั  าณั สุนทรประสิทธิ์ ใน สันธิวั น์ พิทัก ์พลและคณะ, 2557





ตามหา..ปลารอ้งเพลง

ใหก้ลบัมามีอีกครั้ง..และอยูคู่ ่  

กวา๊นพะเยา ไปอีกนานแสนนาน



ปลาในกวา๊นฯ...ก าลงัจะกลบัมา



Tourism Activity



ขอ้ความ
ค่าเฉล่ีย SD ความหมาย

การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวในกวา๊นพะเยา

การล่องเรือเพ่ือตามหาปลารอ้งเพลงฯ 4.52 0.585 มากท่ีสุด

การล่องเรือ จิบกาแฟ ท่ามกลางสายหมอกกวา๊นพะเยา 4.21 0.753 มากท่ีสุด

การล่องเรือเพ่ือเรียนรูว้ิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้นกวา๊น

พะเยา

4.37 0.553 มากท่ีสุด

การล่องเรือเพ่ือเรียนรูพื้ช ผกั สมุนไพรท่ีอยู่ในกวา๊นพะเยา 4.29 0.544 มากท่ีสุด

การล่องเรือเพ่ือเวียนเทียนกลางน ้า 4.29 0.477 มากท่ีสุด

เทศกาลกินปลา กวา๊นพะเยา 4.27 0.484 มากท่ีสุด

การปลูกป่าใหป้ลารอ้งเพลง 4.29 0.432 มากท่ีสุด

การล่องเรือเพ่ือสกัการะวดั และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในกวา๊น

พะเยา

4.18 0.618 มาก

ตาราง แสดงความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพั นาการท่องเท่ียวบนพื น านการอนุรัก ์กว๊านพะเยา 







กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ าสัมผัสกว๊านพะเยา ปฐม กษ ์ โดยเครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา
ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กับทริปจิบกาแฟฝ่าดงเหมย@กว๊านพะเยา    



105การสมัผสัวถีิประมงพื้ นบา้น..กวา๊นพะเยา



 าพ งาน Boat Rally สีสันกว๊านพะเยาครั งท่ี 1





การพฒันาดา้นการเขา้ถึงและสิ่งอ  านวยความสะดวก

ท่าเรือประมงพื้ นบา้นฯ ท่ีใหบ้ริการการล่องเรือแก่นักท่องเที่ยว 4.37 0.569 มากท่ีสุด

โปรแกรมและเสน้ทางการท่องเที่ยวเพื่อตามหาปลารอ้งเพลง  4.33 0.560 มากท่ีสุด

ของท่ีระลึกท่ีเป็นสญัลกัษณข์องประมงพื้ นบา้น หรือกิจกรรมการ

ตามหาปลารอ้งเพลง

4.19 0.717 มาก

สญัญาณอินเตอรเ์น็ต / Wifi 4.17 0.746 มาก

แอพพลิเคชัน่ แนะน าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนประมงฯ 4.13 0.689 มาก

ศูนยบ์ริการขอ้มูลนักท่องเที่ยว 4.09 0.789 มาก

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 4.07 0.791 มาก

รถเช่า /รถรบัจา้งในการเขา้ถึงชุมชนประมงฯ 3.90 0.684 มาก

โฮมสเตยใ์นชุมชนประมงพื้ นบา้นกวา๊นพะเยา 3.87 0.777 มาก

บริษัทน าเท่ียว 3.71 0.907 มาก



การพฒันาดา้นการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์

การจดัท าหนังสั้น “การตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกว๊าน

พะเยา”

4.44 0.597 มากท่ีสุด

การจดัท าแผ่นพบั(โบชวั)ประชาสมัพนัธ์ 4.30 0.598 มากท่ีสุด

คู่มือการท่องเท่ียว “ตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา” 4.31 0.601 มากท่ีสุด

ป้ายส่ือความหมาย 4.40 0.510 มากท่ีสุด

มคัคุเทศกส่ื์อความหมายปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา 4.31 0.503 มากท่ีสุด

นิทรรศการ “ตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา”ท่ี

อุทยานการเรียนรู ้จ.พะเยา

4.33 0.560 มากท่ีสุด

นิทรรศการ “ตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยา”ท่ี

ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้าจืด จ.พะเยา

4.27 0.747 มากท่ีสุด



ดา้นการพฒันาทรพัยากรบุคคล

1. ท าความเขา้ใจกบัชาวประมง ผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกวา๊นพะเยาในการ

สรา้งอาชีพ

2. ท าโครงการอนุรกัษ์กวา๊นพะเยาเพื่อเสริมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์

3. ใชง้านวจิยัเขา้ไปชว่ยในการดูแล และจดัการพื้ นท่ี

4. ควรมีการร่วมมือกบัชุมชนประมงพื้ นบา้นในการด าเนินโครงการ

5. สรา้งจิตส านึกของทุกชุมชนโดยรอบกวา๊นพะเยาใหเ้ห็นความส าคญัของ

การอนุรกัษ์หวงแหนทรพัยากรท่ีมีอยูใ่นกวา๊นพะเยา

6. หน่วยงานภาครฐัควรมีการประชาสมัพนัธใ์หแ้กผู่ป้ระกอบการธุรกจิ

ท่องเท่ียวท่ีอยูโ่ดยรอบกวา๊นพะเยาใหมี้การบ าบดัน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่

กวา๊นพะเยา



การพฒันาดา้นการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน /บุคลากร

ปฏิบติัตนเป็นเจา้ภาพ เป็นมิตรท่ีดีกบันักท่องเที่ยว อธัยาศยัดี ยิ้ ม

แยม้แจ่มใส และพฒันาใหม้ีการบริการอย่างมืออาชีพ

4.36 0.733 มากท่ีสุด

การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 4.34 0.609 มากท่ีสุด

การสัง่สมความรูด้า้นประมงจนเป็นภูมิปัญญาในการหาปลาสืบ

ทอดกนัมาแต่ชา้นานจึงควรมีการสืบสานภูมิปัญญาเหล่าน้ีเอาไว ้

4.29 0.636 มากท่ีสุด

ควรมีคณะกรรมการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนประมงกว๊าน

พะเยา ทั้งในระดบัชุมชน  ต าบล และอ าเภอ

4.29 0.560 มากท่ีสุด

ชุมชนจะตอ้งใหค้ าแนะน า ขอ้ควรปฏิบติัตนแก่นักท่องเท่ียวในดา้น

ต่าง ๆ เช่น ประเพณีขอ้หา้ม  หรือความปลอดภยั

4.24 0.647 มากท่ีสุด

สรา้งเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนประมง รอบกวา๊น

พะเยา (เชื่อมโยงชุมชนประมงทั้งหมด17ชุมชน)

4.21 0.861 มากท่ีสุด



กลุม่วิสาหกิจชุมชนวิถีประมงพ้ืนบา้นเพ่ือการทอ่งเท่ียวรกัษก์วา๊นพะเยา

เป็นการรวมตวัจดัตั้งกลุ่มขึ้ นตามมติท่ีประชุม เครือขา่ยประมงพื้ นบา้น จงัหวดัพะเยา ใน

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2559 ภายใตโ้ครงการวจิยัฯการตามหาปลารอ้งเพลงท่ีกวา๊นพะเยาฯ 



การขบัเคล่ือนพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ โดยพลงัชุมชน จนน าไปสู่

“วสิาหกิจชุมชนประมงพื้ นบา้นเพื่อ               

การท่องเท่ียวรกัษ์กวา๊นพะเยา”



1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ครือขา่ยประมง

พื้ นบา้นกวา๊นพะเยาเกิดรายได้

เสริมจากภาคการท่องเท่ียว

2. เพื่อพฒันากองทุนในการอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มกวา๊นพะเยา

3. เพื่อพฒันากองทุนสวสัดิการแก่

สมาชิกวสิาหกิจชุมชนวถีิประมง

พื้ นบา้นเพื่อการท่องเท่ียวรกัษ์กวา๊น

พะเยา





การมีตวัตน..ในเวทีระดบันโยบาย จงัหวดั ในการพฒันา “กวา๊นพะเยา”



การมีตวัตน..ในเวทีระดบันโยบาย จงัหวดั ในการพฒันา “กวา๊นพะเยา”



ระบบนิเวศ
ความหลากหลาย        

ทางชีวภาพ

พชืพนัธ์ุและ
สัตว์น า้ “ปลาใน
กว๊านพะเยา”

สังคม/ชุมชน
ท้องถิ่น

ความสัมพันธ์ทางสังคม 
ภูมิปัญญาและจารีต 
มาตรการ กฏหมาย

เศรษฐกิจ
สีเขียว

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชน                       

กรอบการอ ิปรายผล  ดยสรุป ด้ดังภาพต่อ ปนี 

ภาพ ประยุกต์แนวคิดจาก Green Economic ของ Scott Cato (2009)





ขอ้ตกลงอนุสญัญาว่าดว้ยความหลากลายทางชีวภาพ 

(Convention on Biological Diversity: CBD)

การใชป้ระโยชน์

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพอยา่ง

ยัง่ยืน

การแบ่งปันผลประโยชน์

ท่ีไดจ้ากการใชท้รพัยากร

พนัธุกรรมอยา่งเท่าเทียม

และยุติธรรม

อนุรกัษค์วาม

หลากหลายทาง

ชีวภาพ
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สุนทรียภาพ ในการหยุด...ฟังเสียงแหง่ธรรมชาติ



ความสุข   HAPPINESS; 
ชาวประมงมีความสุข HAPPINESS

นักท่องเที่ยวพ งพอ จ  VISITOR SATISFACTION,

ผู้ประกอบการมีความสุข TOURISM ENTREPRENEURS’ HAPPINESS AND

ชุมชนท้อง ิ่นมีความสุข  LOCAL PEOPLE HAPPINESS

http://www.postjung.com/
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ขอขอบพระคณุอยา่งยิง่...

ท่ีใหโ้อกาสไดม้าน าเสนอในครั้งน้ีค่ะ



ดร.ฤทยัภทัร พิมลศรี หวัหนา้โครงการวิจยั สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดร.สนัธิวฒัน์ พิทกัษ์พล สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ

ผศ.มนตรา พงษ์นิล คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ผศ.ดร.อนุรกัษ์ ประสาทเขตรก์าร สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

นายสมศกัด์ิ เทพตุ่น ประธานเครือข่ายประมงพื้ นบา้นกวา๊นพะเยา

ว่าท่ีรอ้ยตรี จนัทรห์อม แสวงผล  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัพะเยา

นายอดิเรก วงศภ์ูริวฒัน์ เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนรอบกวา๊นพะเยา

นายพงษ์พิพฒัน์ เสน่หดี์ ผูช้่วยวิจยั

มหาวิทยาลยัพะเยา


