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บทคัดยอ
บทความนีไ้ดรวบรวมผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเกดิน้ำทวมและภยัแลงตอการเลีย้งปลาในกระชงัในแมน้ำของ

ประเทศไทย พบวา เกษตรกรผเูลีย้งปลาในกระชงัไดรบัผลกระทบจากภาวะน้ำทวม ทำใหกระชงัเสยีหาย ปลาตาย และ
บางสวนสูญหายไปกับน้ำ ในขณะที่ผลกระทบจากภัยแลงทำใหแมน้ำตื้นเขิน ปลาตองทนอยอูยางหนาแนนสงูขึน้ใน
กระชงั น้ำในแมน้ำไมมกีารหมนุเวยีน ทำใหคณุภาพน้ำต่ำลงไมเหมาะตอการเลีย้งปลาในกระชงั  ภาวะน้ำทวมและภยั
แลงสรางความเสยีหายแกเกษตรกร บางครัง้ตองรบีจบัปลาทีย่งัไมไดขนาดขายกอนกำหนดในราคาต่ำกวาทองตลาด สง
ผลใหมรีายไดลดลงบางขาดรายไดบาง และเกษตรกรตองชะลอการเลีย้งหรอืเลกิเลีย้งในชวงเวลาดงักลาว  ความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้จากน้ำทวมและภยัแลงสามารถบรรเทาลงไดหากไดมกีารรบัมอืในการปรบัตวัและบรหิารจดัการความเสีย่งระดบั
ฟารมและแหลงน้ำทีด่ขีึน้

Abstract
This article reviews evidence about the impacts from flooding and drought or low flows on fish cage culture in

rivers in Thailand. Major floods damage cages, result in fish escapes and kill fish while low flow results in water depths
too shallow for cages, increasing effective fish densities, which when combined with poor water circulation, leads to
low dissolved low water quality. Floods and droughts are a significant source of financial losses. Farmers may be
forced to oxygen concentrations and poor harvest carly sell fish at smaller-than-standard size and thus at a low price.
Losses due to floods and droughts can be reduced by improving management of risks at farm and reach level.

คำสำคัญ : การเลีย้งปลาในกระชงั น้ำทวม ภยัแลง ภมูอิากาศ
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1 บทนำ
ปจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำมีความสำคัญมาก

เนื่องจากปริมาณสัตวน้ำที่ไดจากการจับจากธรรมชาติทั้ง
จากทะเลและน้ำจดืลดลงอยางตอเนือ่งตัง้แตป พ.ศ. 2548
เปนตนมา โดยในป พ.ศ. 2553 มอีตัราการลดลงจากป พ.ศ.
2548 ถงึรอยละ 40.18 สถานการณราคาน้ำมนัทีส่งูขึน้ยัง
ทำใหธรุกจิประมงทะเลตองประสบกบัการขาดทนุ แตโชคดี
ทีผ่ลผลติสตัวน้ำทีไ่ดจากการเพาะเลีย้งในชวง 10 ป (พ.ศ.
2543 – 2553) มอีตัราเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง (รปูที่ 1) และ
จากขอมลู มูลคาสัตวน้ำในประเทศไทยจะเห็นไดวาสัตว
น้ำที่ไดจากการเพาะเลี้ยงมีมูลคาสูงกวาสัตวน้ำที่ไดจาก
การจบัและมแีนวโนมทีเ่พิม่มากขึน้ (รปูที่ 2) (1)

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำสรางรายไดใหกับเกษตรกร
และสรางงานที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอีกมาก
มาย อตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน้ำมสีวนสำคญัในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากการประเมินตัวเลข
ผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศไทย (GDP) ระหวางป
ค.ศ. 2004-2006 (พ.ศ. 2547- 2549) พบวา ผลติภณัฑมวลรวม
ภายในประเทศของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำคิดเปนรอยละ
2.07 ของผลติภณัฑมวลรวมทัง้ประเทศ (2)

การเลี้ยงปลาในกระชังของไทยไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูเลี้ยงไมจำเปนตองมีที่ดิน
เปนของตนเอง จากขอมูลการเลี้ยงสัตวน้ำในกระชังในป
2546 จำนวน 1,938 ราย เพิม่จำนวนเปน 6,462 ราย ในป
2552 และปรมิาณผลผลติจากการเลีย้งในกระชงัป 2546 จาก
6,097 ตนั เพิม่ขึน้เปน 36,238 ตนั ในป 2552 (1) ชนดิของ
ปลาทีน่ยิมเลีย้งไดแก ปลานลิ ปลาทบัทมิ ปลาดกุ ปลาตะเพยีน
และปลาแรด (1) การเลีย้งปลาในกระชงัในแมน้ำมขีอดกีวา
การเลี้ยงปลาในบอดิน เพราะการเลี้ยงปลาในแมน้ำที่ มี
กระแสน้ำไหลผานตลอดเวลา น้ำคณุภาพดจีะไหลผานเขา
ในกระชงัและพดัพาของเสยีออกไปนอกกระชงั ซึง่ชวยลด
การเกดิปญหาการหมกัหมมของเสยีพวกอนิทรยีสาร  ชวย
ลดปญหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำซึ่งเปนปญหา
สำคญัของการเลีย้งปลาความหนาแนนมากลงไดในระดบั
หนึง่ (3)

ความกงัวลของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศที่
อาจจะมีผลตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและนำไปสูความไม
มัน่คงทางอาหารเกดิขึน้ทัว่โลก การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศสามารถสงผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออม (4, 5)
ตวัอยางของผลกระทบทางออมทีเ่หน็ชดัคอื การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศทำใหจบัปลาจากทะเลไดนอยลง จำนวน

รปูที ่ 1 ผลผลติประมงประเทศไทยจากการประมงและการเพาะเลีย้ง (1)
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ปลาปนทีน่ำมาเปนวตัถดุบิอาหารปลาจงึลดลง (6, 7) สวนผล
ทางตรงคอืทำใหอณุหภมูสิงูขึน้ซึง่อาจจะมผีลทัง้ทางบวก
และลบตอการเจรญิเตบิโตและอตัรารอดของสตัวน้ำ (7, 8)
หรือทำใหความเสี่ยงตอการเกิดโรคปลาสูงขึ้น (9, 10)
อยางไรก็ตามการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศจำเปนตองมคีวามรู
ความเขาใจวา ระบบการเพาะเลีย้งสตัวน้ำมคีวามออนไหว
มากหรอืไม โดยเฉพาะอยางยิง่การเปลีย่นแปลงของฤดกูาล
ความแปรปรวนของสภาพอากาศและเหตุการณน้ำทวม
หรอืภยัแลงทีร่นุแรงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

บทความนีเ้ปนการรวบรวมผลกระทบของน้ำทวม
และภัยแลงตอการเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ำของ
ประเทศไทยที่ไดจากหนังสือพิมพและเอกสารของ
หนวยงานภาครฐั เนือ่งจากรายงานวจิยัเกีย่วกบัผลกระทบ
ของน้ำทวมและภัยแลงตอการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
มนีอย จดุประสงคของบทความนีเ้พือ่เปนแนวทางในการ
พฒันางานวจิยัทีจ่ะชวยแกไขปญหาใหแกเกษตรกรในการ
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศในปจจบุนั
และอนาคต

2 ผลกระทบจากน้ำทวม
ฝนทีต่กหนกัตดิตอกนัหลายวนั ทำใหน้ำในแมน้ำ

ไหลแรงหรอืน้ำทวมลนตลิง่ สงผลตอเกษตรกรทีเ่ลีย้งปลา
ในกระชังไดรับความเสียหาย เกษตรกรตองจับปลาขาย
กอนกำหนดหรือตองขายในราคาต่ำกวาทองตลาด เนื่อง
จากกระแสน้ำพดัพากระชงัเสยีหายไปกบัน้ำ ปลาทีเ่ลีย้งใน
กระชังหลุดไปกับน้ำ ปลาตาย เนื่องจากปรับตัวไมทัน
คณุภาพน้ำในชวงน้ำทวมอาจทำใหมปีญหากบัเหงอืกปลา
(11) และสวนใหญจะติดเชื้อแบคทีเรีย Flavobacterium
columnare ไดงาย

หากปลาขนาดเลก็เกนิกวาทีต่ลาดตองการ เกษตรกร
ตองหาวิธีปองกันไมใหน้ำทวมพัดกระชังหลุดไปกับน้ำ
โดยมดักระชงัใหแนนหนาและยายกระชงัมาไวรมิฝงของ
แมน้ำ หรือยายไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยกระแสน้ำไมไหล
เชีย่ว ซึง่การยายปลาหรอืยายกระชงัเปนการเสีย่งตอความ
เสียหายจากการยายและเพิ่มตนทุนในการเลี้ยงปลา การ
ปลอยปลาทีม่ขีนาดโตขึน้และแขง็แรงมากขึน้เปนอกีวธิทีี่
เกษตรกรปรบัเปลีย่นเพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้

รปูที ่ 2 มลูคาผลผลติประมงประเทศไทยจากการประมงและการเพาะเลีย้ง (1)
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การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศสงผลใหเกดิน้ำทวม
ในพืน้ทีเ่ลีย้งสตัวน้ำ มแีนวโนมทีจ่ะเกดิมากขึน้และสรางความ
เสยีหายเพิม่ขึน้ แตเปนเรือ่งยากในการคาดการณผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอลักษณะอุทกวิทยาและ
ปรมิาณน้ำในแมน้ำแตละสาย เนือ่งจากอทุกวทิยาของแม
น้ำจะเกี่ยวของกับการไหลของน้ำ โดยการเกิดน้ำทวม
จะขึน้อยกูบัสภาพภมูปิระเทศสงูต่ำทีแ่มน้ำไหลผาน รวมถงึ
ความแปรปรวนของภูมิอากาศในแตละป (12) ดังนั้น
เกษตรกรจงึตองมกีารเตรยีมความพรอมในการรบัมอืเพือ่
ปองกนัและลดความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากน้ำทวม โดยการ
วางแผนชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลอยสัตวน้ำลงเลี้ยง
ในกระชงั ขนาดของสตัวน้ำทีป่ลอยลงเลีย้งเพือ่ใหโตทนั
กอนฤดูน้ำหลาก แผนการจับแบบฉุกเฉินในกรณีที่จะมี
ปญหาเกิดขึ้น

น้ำทวมเปนปญหาสำคัญที่สรางความเสียหายให
แกผเูลีย้งสตัวน้ำ ขอมลูจากสวนโครงการพเิศษและบรรเทา
ปญหาผูประสบภัย สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การประมง กรมประมง พบวา ในป 2548-2554 เกษตรกร
ผเูลีย้งสตัวน้ำในภาคเหนอืไดรบัความเสยีหายจากอทุกภยั
จำนวนรวม  111,053 ราย วงเงินชวยเหลือทั้งสิ้น
536,432,051  บาท ความเสยีหายทีเ่กดิกบักระชงัเลีย้งสตัว
น้ำคดิเปนประมาณ 15 เปอรเซน็ตของวงเงนิชวยเหลอืทัง้
หมด โดยเกษตรกรไดรบัความเสยีหายจากอทุกภยัมากใน
ป 2549 และป 2554 (รปูที ่3) สำหรบัความเสยีหายทีเ่กดิกบั
กระชังเลี้ยงสัตวน้ำในภาคเหนือป 2548 พื้นที่กระชังเสีย
หาย 234 ตารางเมตร (ตรม.) ป 2549 พืน้ทีก่ระชงัเสยีหาย
32,604 ตรม. ป 2550 พืน้ทีก่ระชงัเสยีหาย 586 ตรม. ป 2551
พื้นที่กระชังเสียหาย 2,742 ตรม. ป 2552 พื้นที่กระชัง

เสยีหาย 99 ตรม. ป 2553 พืน้ทีก่ระชงัเสยีหาย 17,867 ตรม.
และในป 2554 พืน้ทีก่ระชงัเสยีหาย 52,210 ตรม. โดยชวง
ที่เกษตรกรมีความเสี่ยงจากน้ำทวมมากที่สุดคือเดือน
สงิหาคมถงึพฤศจกิายน (13)

ปญหาน้ำทวมสรางความเสียหายตอพื้นที่เพาะ
เลี้ยงสัตวน้ำและผลผลิตสัตวน้ำเปนอยางมาก ยกตัวอยาง
เชน ในป พ.ศ. 2548 เกษตรกรผเูลีย้งปลานลิในกระชงัใน
แมน้ำปงประสบกบัน้ำทวม 3-5 ครัง้ ซึง่เมือ่จำแนกชนดิของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำทวม พบวา ความเสีย
หายที่ทำใหปลาในกระชังตายมากที่สุดคิดเปน 65% เกิด
ความเสียหายตออวนหรือกระชัง 27 % และปลาสูญหาย
22 % (14) นอกจากนีป้รมิาณน้ำทีไ่หลแรงยงัสงผลกระทบ
ตอผลผลติปลาในกระชงัอกีดวย (3) ความรนุแรงและความ
เสียหายจากน้ำทวมที่มีตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำนั้นมีแนว
โนมที่เพิ่มสูงขึ้น ศูนยเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
ธรรมชาต ิอางใน ญาดา (2553) (15) รายงานวา หนวยงาน
รัฐไดจายเงินชดเชยแกเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย
ทางดานประมงจากเหตกุารณอทุกภยัในป พ.ศ. 2547 เปน
จำนวนเงนิ 60 ลานบาท ในป 2548 ไดจายเงนิชดเชยเปน
จำนวน 156 ลานบาท ในป 2549 จายเงนิชดเชย 758 ลานบาท
และในป 2554  ที่ผานมาไดเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงเปน
ประวัติการณ ทำใหเกิดน้ำทวมเปนบริเวณกวางและ
ตอเนือ่งหลายพืน้ที ่รายงานเบือ้งตนจากกรมประมงความ
เสยีหายดานประมงจากอทุกภยัระหวางวนัที ่25 มนีาคม ถงึ
11 เมษายน 2554 มพีืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิ11 จงัหวดั 87 อำเภอ
รวมพืน้ทีค่วามเสยีหายทัง้หมด 34,945 ไร 104,502 ตารางเมตร
แยกเปนบอเลี้ยงสัตวน้ำเสียหาย 25,490 บอ กระชังปลา
เสยีหาย 8,291 กระชงั มลูคาความเสยีหายทัง้สิน้ ประมาณ

รปูที ่3 ความเสยีหายจากภยัพบิตัขิองฟารมเลีย้งสตัวน้ำในภาคเหนอืของประเทศไทย ป 2548 – 2554: วงเงนิชวย
เหลอืฟารมทีป่ระสบภยั (A) และจำนวนเกษตรกรทีไ่ดรบัการชวยเหลอื (B)
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792 ลานบาท เกษตรกรไดรบัผลกระทบ 22,382 ราย (16)
และรายงานสถานการณอทุกภยัระหวางวนัที ่1 พฤษภาคม
ถงึ 30 ธนัวาคม 2554 ดานประมงมเีกษตรกรไดรบัความ
เสยีหาย 134,290 ราย พืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ำเสยีหายแบง
ออกเปนบอปลา 194,074 ไร บอกุง ปู หอย 34,968 ไร
กระชงับอซเีมนต 233,492 ตารางเมตร (17)

รายงานขาวความเสียหายจากการเกิดน้ำทวมที่มี
ผลกระทบตอการเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ำในพื้นที่
ตาง ๆ ในประเทศไทย พบวา พืน้ทีเ่ลีย้งปลานลิในกระชงั
ตำบลไรออย อำเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ไดรับ
ความเดอืดรอนหลงักรมชลประทานเรงผนัน้ำยมลงสนู้ำนาน
ทำใหปลากระชังไมสามารถปรับตัวกับน้ำใหมที่ไหลมา
สมทบกบัน้ำเกาในแมน้ำนาน สงผลใหระดบัน้ำแมน้ำนาน
สูงขึ้นเล็กนอย และบางแหงก็มีกลิ่นและฟอง เนื่องจาก
คุณภาพน้ำไมดี ทำใหปลานิลที่เลี้ยงในกระชังเริ่มตาย
จำนวนมาก เกษตรกรตองรีบจำหนายปลาขายในราคาที่
ต่ำกวาทองตลาด (18) เชนเดยีวกบักรณนี้ำในเขือ่นน้ำอนู
มีเกินความจุ เขื่อนตองเรงระบายน้ำ ทำใหปริมาณน้ำใน
แมน้ำสูงขึ้นอยางฉับพลัน เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง
ในลำน้ำอนู อำเภอพรรณนานคิม จงัหวดัสกลนครจงึตอง
เรงจับปลาในกระชังออกมาขายทั้งหมดแมวาจะไมอยูใน
ขนาดที่ตลาดตองการก็ตาม เพราะปริมาณน้ำที่ไหลแรง
จะพัดพากระชังขาดเสียหายสงผลใหปลาหลุดไปกับน้ำ
และประสบปญหาการขาดทนุ (19)

การเกดิน้ำทวมฉบัพลนัหรอืการปลอยน้ำจากเขือ่น
ที่ทำใหระดับน้ำสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เกษตรกรทราบ
ลวงหนาไมเพยีงกีว่นั ไมมเีวลาเตรยีมตวัยายปลาไปไวใน
ที่ปลอดภัย สงผลใหปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย เนื่องจาก
คุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กระแสน้ำที่ไหล
แรง ปลาวายตานน้ำไมไหวไปติดกระชังตาย กระชัง
เสยีหายจากเศษทอนไมเศษไมทีพ่งุชนกระชงั เชน ปลาที่
เกษตรกรเลีย้งในกระชงัทีจ่งัหวดัอยธุยาตายวนัละ 200-300
กโิลกรมั เพราะระดบัน้ำสงูขึน้อยางรวดเรว็ ทำใหเกษตรกร
ตองรบีจบัปลาขายแมวายงัไมไดขนาดตามทีต่ลาดตองการ
เพือ่ลดปญหาการขาดทนุ และตองรอดสูถานการณน้ำกอน
ที่จะลงปลาชุดใหม (20, 21) สวนแมน้ำนานที่ไหลผาน
อำเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ เพิม่ระดบัสงูขึน้น้ำในแมน้ำ
ไหลแรง และมสีแีดงขนุหลงัจากมฝีนตกหนกัตดิตอกนัมา

หลายวนั ทำใหน้ำปาไหลหลากลงสแูมน้ำลำหวยสาขาและ
ลนตลิ่งทวมบานเรือนในพื้นที่ตำบลวังแดงซึ่งเปนแหลง
เลีย้งปลาในกระชงัใหญทีส่ดุของภาคเหนอื สงผลกระทบ
ตอปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัตายอยางรวดเรว็กวา 1 ตนั (22) เชน
เดยีวกบัพืน้ทีเ่ลีย้งปลาในกระชงับรเิวณแมน้ำชแีละแมน้ำ
มลูซึง่ปรมิาณน้ำมากมาเรว็กวาปกตถิงึ 1 เดอืน ปรมิาณน้ำ
ที่มีระดับสูงขึ้นและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวในชวงฤดู
ฝนทำใหปลาเปนโรคและเริ่มทยอยตาย เกษตรกรจึงตอง
รบีจบัปลาขายกอนกำหนด (23) สำหรบัพืน้ทีเ่ลีย้งปลาทีม่ี
การเกดิน้ำทวมซ้ำซากตอเนือ่งกนัหลายป เชน อำเภอบาง
บาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เกษตรกรตองประสบกบั
ปญหาปลาตายในชวงน้ำทวมทุกป ทำใหขาดทุนทุกปใน
ชวงน้ำทวมปละหลายแสนบาท เกษตรกรตองเลกิเลีย้งปลา
ในกระชงัอยางถาวรเนือ่งจากทนแบกภาระหนีส้นิไมไหว
(24)  การเปดปดประตูฝายหรือเขื่อนเพื่อปองกันน้ำทวม
เมอืงหรอืการชลประทาน จะมผีลกระทบตอการเลีย้งปลา
ในกระชัง เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในเขตจังหวัดชัยนาทเสีย
หายมากกวา 1.2 ลานในเดือนกันยายนและตุลาคม 2554
เพราะเกดิการเปลีย่นแปลงของระดบัน้ำในแมน้ำอยางรวด
เร็ว (24) และความเสียหายของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน
จงัหวดัอยธุยาในป 2549 ในกรณกีารปองกนักรงุเทพจาก
น้ำทวม (25) นอกจากนีค้ณุภาพน้ำในแมน้ำชวงน้ำทวมยงั
สงผลกระทบและสรางความเสียหายใหกับปลาที่เลี้ยงใน
กระชังในแมน้ำ เนื่องจากน้ำที่เออลนจากแมน้ำไปทวม
บานเรือนไรนาเปนเวลานานจะกลายเปนน้ำเนาเสียและ
มีสารเคมีจากไรนาสะสมอยู เมื่อระดับน้ำลดลงและ
น้ำเหลานี้ไหลลงสูแมน้ำ จะทำใหปริมาณออกซิเจนของ
น้ำในแมน้ำลดต่ำลง สงผลทำใหปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัตาย
ดงักรณทีีเ่กดิในแมน้ำทาจนีพืน้ทีอ่ำเภอสามชกุ และอำเภอ
เดมิบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบรุ ี(25)

หากเกษตรกรทีเ่คยไดรบัความเสยีหายจากการเกดิ
น้ำทวมไดนำประสบการณทีไ่ดรบัผลกระทบ มาวเิคราะห
และหาวธิใีนการรบัมอืกบัการเกดิน้ำทวม กส็ามารถลดความ
เสยีหายจากทีเ่คยเกดิขึน้ได ตวัอยางเชน พืน้ทีเ่ลีย้งปลาใน
กระชังตำบลทาซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เปนจุด
บรรจบแมน้ำเจาพระยากับแมน้ำสะแกกรังอยูเหนือเขื่อน
เจาพระยา ซึ่งเปนพื้นที่เคยไดรับผลกระทบจากภาวะน้ำ
ทวมทีเ่กดิขึน้เปนบรเิวณกวาง ไดมกีารเตรยีมตวัรบัมอืกบั
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สถานการณน้ำทวมในปตอไปเปนอยางดี โดยกอนที่น้ำ
จะหลากผเูลีย้งไดจบัปลาทีไ่ดขนาดออกขายกอนถงึฤดนู้ำ
หลากเพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้นในชวงน้ำหลากความเสีย
หายทีเ่กดิขึน้จงึลดลงเหลอืเพยีงไมถงึรอยละ 10 เกษตรกร
บางรายกระชังปลาไมไดรับความเสียหายเลย ในขณะที่
พื้นที่อื่นๆ เกษตรกรไดรับผลกระทบรุนแรง นับเปน
ตวัอยางหนึง่ของการลดความเสีย่งจากน้ำทวม ซึง่นางวนั
เพญ็ นาทอง ประธานกลมุผเูลีย้งปลากระชงั  ไดกลาวถงึ
การลดความเสี่ยงจากน้ำทวมวา “การเฝาระวังภัย และ
วางแผนเผชิญเหตุอยางไมประมาททำใหลดความสูญเสีย
ผลผลิตคิดเปนมูลคารวมกันนับลานบาท อีกทั้งประหยัด
เงินของรัฐที่ตองนำมาชดเชยความเสียหายแกเกษตรกร
ไดอกีทางหนึง่”  (26)

อยางไรกต็ามเกษตรกรผเูลีย้งปลาไมสามารถควบ
คุมคุณภาพน้ำได เนื่องจากฝนที่ตกจะชะลางสารเคมีจาก
การเกษตรลงสแูมน้ำ ทำใหปลาทีเ่ลีย้งไวในกระชงัในแม
น้ำสายบรุ ีจงัหวดัปตตาน ีออนแอ เปนโรคและตาย โดยปลา
ทีต่ายมลีกัษณะหางกรอน ลำตวัเปนจดุขาว เกลด็หลดุ เปน
แผลและตาบอด (27) เชนเดียวกับในจังหวัดอุตรดิตถ
เชียงใหมและพิษณุโลก ชวงฤดูฝนเดือนสิงหาคม น้ำใน
แมน้ำไหลเชีย่วและน้ำเปนตะกอนดนิสแีดง สงผลใหปลา
นลิทีเ่ลีย้งไวในกระชงัตาย ทำใหเกษตรกรขาดทนุ เพราะ
ตองจบัปลาขายกอนกำหนดและขายไมไดตามราคาทีค่าด
ไว (28) อกีทัง้เกษตรกรหลายรายตองหยดุเลีย้งปลาชัว่คราว
ในชวงฤดูฝน เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงตอการขาดทุน (29)
นอกจากนี้ยังพบรายงานการเกิดโรคปลานิล ปลาทับทิม
และปลาสวายทีเ่ลีย้งในกระชงัในแมน้ำมลูทีม่ากบัน้ำจาก
สภาวะทีน่้ำทวมสงู โดยมอีาการปวยเปนโรคตวัแดง ไมกนิ
อาหารและตายในทีส่ดุ (30)  และรายงานการระบาดของ
เหบ็สายฟาแลบ (Alitropus typus) ทำใหลกูปลานลิขนาด
2-3 นิว้ตายจำนวนมาก ซึง่นาจะมสีาเหตมุาจากการเปลีย่น
แปลงคณุภาพน้ำในชวงฤดฝูน (31)

3. ผลกระทบจากภยัแลง
อุณหภูมิอากาศในฤดูรอนที่สู งขึ้นจะทำให

อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นอยางรวดเร็ว การระเหยของน้ำเพิ่มขึ้น
ปรมิาณน้ำในแมน้ำนอยลง น้ำไหลชาและคณุภาพน้ำลดต่ำ

ลง สงผลใหเกดิการขาดแคลนน้ำในการเลีย้งปลาในแมน้ำ
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจึงมีความเสี่ยงตอความเสีย
หายในการเพาะเลีย้งสตัวน้ำ พบวา การเลีย้งปลาในกระชงั
ในแมน้ำปงชวงที่น้ำนอยจะมีความเสี่ยงสูง แมวาอาจ
จะสามารถทำกำไรไดมาก แตเกษตรกรสวนใหญกไ็มกลา
เสี่ยงที่จะเลี้ยงในชวงเวลานั้น เพราะปริมาณน้ำที่มีนอย
เปนขอจำกดัในการเลีย้งปลาในแมน้ำ (3) โดยทัว่ไประดบั
ความลกึของน้ำทีเ่หมาะสมกบัการเลีย้งปลาในกระชงัควร
ลกึ 2 เมตรขึน้ไป และกนกระชงัตองอยสูงูกวาพืน้ทองน้ำ
ไมนอยกวา 1 เมตร (32)

ในสภาวะทีแ่หงแลง ปรมิาณน้ำในแหลงน้ำมนีอย
ลงจะสงผลตอการเจริญของแพลงกตอนพืชและคุณภาพ
น้ำของแมน้ำ ปรมิาณน้ำทีแ่หงขอด ตืน้เขนิ และไมมกีาร
หมนุเวยีนของน้ำ อณุหภมูขิองน้ำจะสงูขึน้มาก ทำใหเกดิ
น้ำเนาเสยีงาย เกดิการขาดออกซเิจน ซึง่การขาดออกซเิจน
นี้อาจเกิดจากการที่ความสามารถของออกซิเจนละลายน้ำ
ไดนอยลง หรอืการใชออกซเิจนของพชืน้ำหรอืแพลงกตอน
พชื หรอืการตายของแพลงกตอนในแหลงน้ำ สงผลกระทบ
ตอปลาที่เลี้ยงในกระชังปรับตัวไมทันเกิดความเครียด
ออนแอ และตายไดในทีส่ดุ  กรณแีมน้ำมลูทีน่้ำลดลงและ
ตืน้เขนิตัง้แตปลายเดอืน ธ.ค. 2553 ถงึตนเดอืน ม.ค. 2554
ซึ่งถือวาแลงเร็วกวาปกติที่น้ำจะลดลงประมาณชวงปลาย
เดอืน ก.พ. หรอืตนเดอืน ม.ีค. ทำใหเกษตรกรบางรายตอง
ชะลอและเลิกเลี้ยงปลา จากเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง
มากกวา 30 ราย ลดเหลอืไมถงึ 10 ราย เพราะเกรงวาปรมิาณ
น้ำมลูทีต่ืน้เขนิ จะทำใหน้ำไมไหลเวยีน เนาเสยี สงผลให
ปลาที่เลี้ยงไวขาดอากาศหายใจและตาย เสี่ยงตอการ
ประสบปญหาขาดทนุ  เกษตรกรสวนใหญจะกยูมืเงนินอก
ระบบ และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) มาลงทนุ เกษตรกรมหีนีส้นิเฉลีย่รายละ 200,000 –
500,000 บาท เคยเลี้ยงไดถึง 3 ครั้ง แตจากน้ำลดแหงลง
ทำใหเลีย้งไดเพยีง 2 ครัง้ (33) ในป 2554 เกษตรกรผเูลีย้ง
ปลาในกระชังในแมน้ำนาน จังหวัดพิษณุโลกประสบกับ
ปญหาปลาตายเนื่องจากน้ำในแมน้ำแหงขอดในตนเดือน
มถินุายน (34) การประสบปญหาภัยแลง ทำใหเกษตรกร
ตองชะลอการเลีย้งหรอืเลกิเลีย้งในชวงเวลาดงักลาว จงึเสยี
โอกาสในการเลีย้งและขาดรายไดจากการเลีย้งปลา



  ☺  

เชนเดียวกับพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืทีป่ระสบกบัปญหาภยัแลง โดยเกษตรกรผเูลีย้งปลา
ในแมน้ำมลู จงัหวดันครราชสมีา ตองยดืระยะเวลาในการ
เลีย้งปลาออกไปอกี 1 เดอืน เนือ่งจากระดบัน้ำทีล่ดลง ปลา
ไมกนิอาหาร ทำใหโตชาลง เกษตรกรจงึตองแบกภาระคา
ใชจายทีม่ากขึน้จากระยะเวลาเลีย้งทีน่านขึน้ (35) และใน
แมน้ำพองที่การปลอยน้ำของเขื่อนอุบลรัตนลดลง ทำให
เกษตรกรผู เลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ำพอง จังหวัด
ขอนแกน ตองหยุดเลี้ยงปลาเนื่องจากปริมาณน้ำมีนอย
เกษตรกรไมกลาเสีย่งทีจ่ะลงทนุเลีย้งปลาในภาวะน้ำนอย
เพราะปลาอาจเกดิโรคตายไดงาย มโีอกาสในการขาดทนุ
สูง เชนเดียวกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ำชี
จังหวัดมหาสารคาม ที่ตองเลิกเลี้ยงปลาในชวงหนาแลง
จำนวนกวาครึง่หนึง่ของผเูลีย้งทัง้หมด เพราะเสีย่งตอภาวะ
ขาดทนุจากปลาเปนโรคตายในชวงน้ำนอย (36) สำนกังาน
ประมงจงัหวดัมหาสารคามไดประกาศใหเกษตรกรผเูลีย้ง
ปลาจำนวน 268 ราย ในพืน้ทีอ่ำเภอเชยีงยนื อำเภอโกสมุ
พสิยั อำเภอกนัทรวชิยั และอำเภอเมอืงมหาสารคาม ทีเ่ลีย้ง
ปลาในกระชงัสงูถงึ 4,776 กระชงั เลกิเลีย้งในชวงฤดแูลง
เนื่องจากปริมาณน้ำไมเพียงพอ และอาจทำใหผูเลี้ยงปลา
ไดรบัความเสยีหาย (37)

เกษตรกรทีเ่ลีย้งปลาในกระชงัทีอ่ยใูตเขือ่นตาง ๆ
ควรตดิตามขาวสารการปด-เปดน้ำจากเขือ่นอยางตอเนือ่ง
เพือ่ทีจ่ะสามารถหาวธิลีดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
จดัการน้ำของเขือ่นไดทนัทวงท ีซึง่ในกรณขีองเกษตรกร
ในอำเภอบางกระทมุ จงัหวดัพษิณโุลก ทีเ่สยีหายจากการ
ทีเ่ขือ่นแควนอยหยดุจายน้ำโดยไมมกีารประกาศเตอืนลวง
หนา ทำใหปริมาณน้ำในแมน้ำนานลดลงอยางรวดเร็ว
เกษตรกรยายกระชงัปลาไมทนั ทำใหไดรบัความเสยีหาย
เปนอยางมาก (38)

สถานการณภยัแลงเริม่เขาสภูาวะวกิฤตติัง้แตกลาง
เดือนมกราคม 2556 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เก็บกักใน
เขือ่นตาง ๆ มนีอยกวาระดบัปกต ิทำใหเขือ่นตองเกบ็กกั
น้ำไวใชในฤดูแลง สงผลใหปริมาณน้ำในแมน้ำปงแหง
ขอด ตื้นเขิน จนเปนสันดอนกลางลำน้ำ น้ำในแมน้ำเปน
สีดำ เริ่มเนาเสียและไมมีการไหลเวียนของน้ำ ปริมาณ
ออกซเิจนในน้ำลดต่ำลง สงผลใหปลาในกระชงัทีเ่ลีย้งใน
แมน้ำทยอยตาย (39) สำนักงานชลประทานเชียงใหมได

ประชาสมัพนัธแจงเตอืนเกษตรกรควรงดการเลีย้งปลาใน
กระชงัในลำน้ำปงตลอดชวงฤดแูลงป 2555/2556 เพือ่ไมให
เกิดผลกระทบและความเสียหายตอกลุมเกษตรกรที่จะลง
ทนุในการเลีย้งปลาในกระชงัในลำน้ำปง (40) สถานการณ
ภัยแลงที่ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาง  ๆ  ของไทยสง
ผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การประสบปญหาภัย
แลงทำใหเกษตรกรตองชะลอการเลีย้งหรอืเลกิเลีย้งในชวง
เวลาดังกลาว ทำใหเกษตรกรเสียโอกาสในการเลี้ยงและ
ขาดรายไดจากการเลีย้งสตัวน้ำ จงึควรมกีารวางแผนสราง
เขื่อนหรืออางเก็บน้ำ รวมทั้งมีการบริหารจัดการน้ำโดย
ชุมชน เชน ในกรณีการเลี้ยงกุงกามกรามในอำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ำในฤดู
แลง เกษตรกรมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำโดยวธิจีดั
สรรน้ำ สลับกันสูบน้ำเขาบอ และเจรจาตอรองในกลุม
เกษตรกรเพื่อลดปญหาการแยงกันใชประโยชนจาก
ทรัพยากรน้ำและเห็นดวยกับแนวคิดการนำน้ำมาใชใหม
(41)

ภัยแลงบวกกับความหนาวเย็นสามารถทำใหเกิด
ผลกระทบอยางรนุแรงในหนาแลงไดเชนกนั พบรายงาน
ขาวความเสยีหายของปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัในเขือ่นลำปาว
จังหวัดกาฬสินธุ สภาพอากาศที่หนาวเย็นประกอบกับ
น้ำแลง ปลาทีเ่ลีย้งไวปรบัสภาพไมทนัและตาย เกษตรกร
ไดรบัความเสยีหายหลายแสนบาท บางรายจงึตองหยดุเลีย้ง
เพราะไมอยากเสี่ยงที่จะขาดทุนในการเลี้ยงปลาในสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ซึ่งการที่เกษตรกรลดจำนวนเลี้ยงลง
สงผลใหราคาปลาในตลาดสงูขึน้ เนือ่งจากปรมิาณปลาออก
สตูลาดมนีอย (42)

ในชวงที่ปริมาณน้ำในแมน้ำมูลลดต่ำลงและมี
อากาศเย็น ประกอบกับน้ำนิ่ง ไมมีการไหลเวียนของน้ำ
ทำใหปลาที่เลี้ยงในกระชังมีภูมิคุมกันลดลงและเปนโรค
จากปรสิตพวกเห็บปลาและปลิงใส นอกจากนี้ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำมีนอย ทำใหปลาไมแข็งแรง ปลาติดเชื้อ
และเปนโรค ปลาที่เปนโรคจะมีแผลเนาเปอยตามครีบ
ลำตวั ไมกนิอาหารทำใหน้ำหนกัลดและทยอยตาย (36) ใน
ขณะทีป่รมิาณน้ำนอยในชวงทีส่ภาพอากาศรอนอบอาว น้ำ
บริเวณผิวน้ำจะรอน ปลาจะไมขึ้นมากินอาหาร มีตะไคร
เกาะในกระชงัปลา ปลาทีป่รบัสภาพไมทนัจะเปนโรคและ
มแีผลเปอยตามตวั และตายในทีส่ดุ (43)



   ☺  

4. บทสรุปและอภิปราย
น้ำทวมและภัยแลงมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ

การเลีย้งปลาในกระชงั ดงันัน้จงึจำเปนตองหาพืน้ทีแ่หลง
เลี้ยงปลาที่มีปริมาณและคุณภาพน้ำเหมาะสมตลอดระยะ
เวลาทีเ่ลีย้งปลา ศกัยภาพการผลติปลาแตกตางกนัไปในแตละ
พื้นที่ อยางไรก็ตามเกษตรกรควบคุมสิ่งแวดลอมบริเวณ
กระชังไดยาก การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศเพิ่มความยุงยากใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน
กระชัง เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียตองรวมมือกัน
เพื่อประเมินความเสี่ยงของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
และหาแนวทางในการรบัมอืตอการเปลีย่นแปลงดงักลาว
โดยการเตรยีมความพรอมเพือ่ปองกนัและลดความเสยีหาย
จากน้ำทวมและภยัแลง อาท ิการเลอืกทีต่ัง้กระชงัใหเหมาะสม
การเตรียมพื้นที่รองรับการเคลื่อนยายกระชังไปหลบภัย
ชั่วคราวเมื่อตองเผชิญปญหาน้ำทวมหนัก การวางแผน
ชวงเวลาการปลอยปลา การเพิม่ขนาดลกูปลาทีป่ลอยเลีย้ง
ใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อใหโตทันจับขายกอนฤดูน้ำหลาก
หรอืน้ำแลง การเลีย้งปลาหลายรนุหลายขนาดทีแ่ตกตางกนั
เพื่อกระจายความเสี่ยง เลี้ยงปลาหลายชนิด ไมเลี้ยงปลา
หนาแนนเกนิไป การเตมิอากาศและเพิม่การหมนุเวยีนน้ำ
ในกรณีน้ำไหลนอย วางแผนการจับฉุกเฉินกรณีมีปญหา
เฝาระวงัและตรวจตราบอยครัง้ ตดิตามขาวสารสภาพอากาศ
และการเปดปดน้ำจากเขือ่น

การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเปนสิ่งจำเปนเพื่อ
ความอยรูอดของเกษตรกร ความยัง่ยนืของอาชพีและความ
มัน่คงทางอาหาร การวเิคราะหขอมลูอยางเปนระบบในการ
จดัการความเสีย่งของเกษตรกรยงัมนีอยมาก ความสมัพนัธ
ระหวางวธิกีารปรบัตวัของเกษตรกรกบัระดบัความสำเรจ็
การเลี้ยงปลายังไมชัดเจน การหาวิธีที่เหมาะสมในการ
จดัการความเสีย่งจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการหาแนวทาง
เพือ่ลดความเสยีหายหรอืการจายคาชดเชย งานวจิยัเพิม่เตมิ
ทีต่องการ คอื การศกึษาเชงิลกึเพือ่ตรวจสอบวา อะไรบางที่
เปนสาเหตุที่ทำใหปลาออนแอ เปนโรคและตายหลังจาก
ประสบภาวะน้ำทวมหรือภัยแลง ความเร็วของน้ำและ
ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน้ำอาจจะเปนปจจยัสำคญัตอ
การเจรญิเตบิโต อตัรารอดและผลผลติของปลาแตกย็งัขาด
การศกึษาทีด่พีอในระบบการเลีย้งปลานลิในกระชงั
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