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บทคัดยอ
บทความนีไ้ ดรวบรวมผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเกิดน้ำทวมและภัยแลงตอการเลีย้ งปลาในกระชังในแมน้ำของ
ประเทศไทย พบวา เกษตรกรผเู ลีย้ งปลาในกระชังไดรบั ผลกระทบจากภาวะน้ำทวม ทำใหกระชังเสียหาย ปลาตาย และ
บางสวนสูญหายไปกับน้ำ ในขณะที่ผลกระทบจากภัยแลงทำใหแมน้ำตื้นเขิน ปลาตองทนอยอู ยางหนาแนนสูงขึน้ ใน
กระชัง น้ำในแมน้ำไมมกี ารหมุนเวียน ทำใหคณ
ุ ภาพน้ำต่ำลงไมเหมาะตอการเลีย้ งปลาในกระชัง ภาวะน้ำทวมและภัย
แลงสรางความเสียหายแกเกษตรกร บางครัง้ ตองรีบจับปลาทีย่ งั ไมไดขนาดขายกอนกำหนดในราคาต่ำกวาทองตลาด สง
ผลใหมรี ายไดลดลงบางขาดรายไดบา ง และเกษตรกรตองชะลอการเลีย้ งหรือเลิกเลีย้ งในชวงเวลาดังกลาว ความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากน้ำทวมและภัยแลงสามารถบรรเทาลงไดหากไดมกี ารรับมือในการปรับตัวและบริหารจัดการความเสีย่ งระดับ
ฟารมและแหลงน้ำทีด่ ขี นึ้

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 : การเลีย้ งปลาในกระชัง น้ำทวม ภัยแลง ภูมอิ ากาศ
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1 บทนำ
ปจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำมีความสำคัญมาก
เนื่องจากปริมาณสัตวน้ำที่ไดจากการจับจากธรรมชาติทั้ง
จากทะเลและน้ำจืดลดลงอยางตอเนือ่ งตัง้ แตป พ.ศ. 2548
เปนตนมา โดยในป พ.ศ. 2553 มีอตั ราการลดลงจากป พ.ศ.
2548 ถึงรอยละ 40.18 สถานการณราคาน้ำมันทีส่ งู ขึน้ ยัง
ทำใหธรุ กิจประมงทะเลตองประสบกับการขาดทุน แตโชคดี
ทีผ่ ลผลิตสัตวน้ำทีไ่ ดจากการเพาะเลีย้ งในชวง 10 ป (พ.ศ.
2543 – 2553) มีอตั ราเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง (รูปที่ 1) และ
จากขอมูล มูลคาสัตวน้ำในประเทศไทยจะเห็นไดวาสัตว
น้ำที่ไดจากการเพาะเลี้ยงมีมูลคาสูงกวาสัตวน้ำที่ไดจาก
การจับและมีแนวโนมทีเ่ พิม่ มากขึน้ (รูปที่ 2) (1)
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำสรางรายไดใหกับเกษตรกร
และสรางงานที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอีกมาก
มาย อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำมีสว นสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากการประเมินตัวเลข
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทย (GDP) ระหวางป
ค.ศ. 2004-2006 (พ.ศ. 2547- 2549) พบวา ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำคิดเปนรอยละ
2.07 ของผลิตภัณฑมวลรวมทัง้ ประเทศ (2)

รูปที่ 1

การเลี้ยงปลาในกระชังของไทยไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูเลี้ยงไมจำเปนตองมีที่ดิน
เปนของตนเอง จากขอมูลการเลี้ยงสัตวน้ำในกระชังในป
2546 จำนวน 1,938 ราย เพิม่ จำนวนเปน 6,462 ราย ในป
2552 และปริมาณผลผลิตจากการเลีย้ งในกระชังป 2546 จาก
6,097 ตัน เพิม่ ขึน้ เปน 36,238 ตัน ในป 2552 (1) ชนิดของ
ปลาทีน่ ยิ มเลีย้ งไดแก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาตะเพียน
และปลาแรด (1) การเลีย้ งปลาในกระชังในแมน้ำมีขอ ดีกวา
การเลี้ยงปลาในบอดิน เพราะการเลี้ยงปลาในแมน้ำที่ มี
กระแสน้ำไหลผานตลอดเวลา น้ำคุณภาพดีจะไหลผานเขา
ในกระชังและพัดพาของเสียออกไปนอกกระชัง ซึง่ ชวยลด
การเกิดปญหาการหมักหมมของเสียพวกอินทรียส าร ชวย
ลดปญหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำซึ่งเปนปญหา
สำคัญของการเลีย้ งปลาความหนาแนนมากลงไดในระดับ
หนึง่ (3)
ความกังวลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศที่
อาจจะมีผลตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและนำไปสูความไม
มัน่ คงทางอาหารเกิดขึน้ ทัว่ โลก การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศสามารถสงผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางออม (4, 5)
ตัวอยางของผลกระทบทางออมทีเ่ ห็นชัดคือ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทำใหจบั ปลาจากทะเลไดนอ ยลง จำนวน

ผลผลิตประมงประเทศไทยจากการประมงและการเพาะเลีย้ ง (1)
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รูปที่ 2

มูลคาผลผลิตประมงประเทศไทยจากการประมงและการเพาะเลีย้ ง (1)

ปลาปนทีน่ ำมาเปนวัตถุดบิ อาหารปลาจึงลดลง (6, 7) สวนผล
ทางตรงคือทำใหอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ซึง่ อาจจะมีผลทัง้ ทางบวก
และลบตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดของสัตวน้ำ (7, 8)
หรือทำใหความเสี่ยงตอการเกิดโรคปลาสูงขึ้น (9, 10)
อย า งไรก็ ต ามการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศจำเปนตองมีความรู
ความเขาใจวา ระบบการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำมีความออนไหว
มากหรือไม โดยเฉพาะอยางยิง่ การเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล
ความแปรปรวนของสภาพอากาศและเหตุการณน้ำทวม
หรือภัยแลงทีร่ นุ แรงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
บทความนีเ้ ปนการรวบรวมผลกระทบของน้ำทวม
และภั ย แล ง ต อ การเลี้ ย งปลาในกระชั ง ในแม น้ำ ของ
ประเทศไทยที่ ไ ด จ ากหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละเอกสารของ
หนวยงานภาครัฐ เนือ่ งจากรายงานวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบ
ของน้ำทวมและภัยแลงตอการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
มีนอ ย จุดประสงคของบทความนีเ้ พือ่ เปนแนวทางในการ
พัฒนางานวิจยั ทีจ่ ะชวยแกไขปญหาใหแกเกษตรกรในการ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศในปจจุบนั
และอนาคต

2 ผลกระทบจากน้ำทวม
ฝนทีต่ กหนักติดตอกันหลายวัน ทำใหน้ำในแมน้ำ
ไหลแรงหรือน้ำทวมลนตลิง่ สงผลตอเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งปลา
ในกระชังไดรับความเสียหาย เกษตรกรตองจับปลาขาย
กอนกำหนดหรือตองขายในราคาต่ำกวาทองตลาด เนื่อง
จากกระแสน้ำพัดพากระชังเสียหายไปกับน้ำ ปลาทีเ่ ลีย้ งใน
กระชังหลุดไปกับน้ำ ปลาตาย เนื่องจากปรับตัวไมทัน
คุณภาพน้ำในชวงน้ำทวมอาจทำใหมปี ญ
 หากับเหงือกปลา
(11) และสวนใหญจะติดเชื้อแบคทีเรีย Flavobacterium
columnare ไดงา ย
หากปลาขนาดเล็กเกินกวาทีต่ ลาดตองการ เกษตรกร
ตองหาวิธีปองกันไมใหน้ำทวมพัดกระชังหลุดไปกับน้ำ
โดยมัดกระชังใหแนนหนาและยายกระชังมาไวรมิ ฝง ของ
แมน้ำ หรือยายไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยกระแสน้ำไมไหล
เชีย่ ว ซึง่ การยายปลาหรือยายกระชังเปนการเสีย่ งตอความ
เสียหายจากการยายและเพิ่มตนทุนในการเลี้ยงปลา การ
ปลอยปลาทีม่ ขี นาดโตขึน้ และแข็งแรงมากขึน้ เปนอีกวิธที ี่
เกษตรกรปรับเปลีย่ นเพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
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การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศสงผลใหเกิดน้ำทวม
ในพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตวน้ำ มีแนวโนมทีจ่ ะเกิดมากขึน้ และสรางความ
เสียหายเพิม่ ขึน้ แตเปนเรือ่ งยากในการคาดการณผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอลักษณะอุทกวิทยาและ
ปริมาณน้ำในแมน้ำแตละสาย เนือ่ งจากอุทกวิทยาของแม
น้ำจะเกี่ยวของกับการไหลของน้ำ โดยการเกิดน้ำทวม
จะขึน้ อยกู บั สภาพภูมปิ ระเทศสูงต่ำทีแ่ มน้ำไหลผาน รวมถึง
ความแปรปรวนของภูมิอากาศในแตละป (12) ดั ง นั้ น
เกษตรกรจึงตองมีการเตรียมความพรอมในการรับมือเพือ่
ปองกันและลดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากน้ำทวม โดยการ
วางแผนชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลอยสัตวน้ำลงเลี้ยง
ในกระชัง ขนาดของสัตวน้ำทีป่ ลอยลงเลีย้ งเพือ่ ใหโตทัน
กอนฤดูน้ำหลาก แผนการจับแบบฉุกเฉินในกรณีที่จะมี
ปญหาเกิดขึ้น
น้ำทวมเปนปญหาสำคัญที่สรางความเสียหายให
แกผเู ลีย้ งสัตวน้ำ ขอมูลจากสวนโครงการพิเศษและบรรเทา
ปญหาผูประสบภัย สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การประมง กรมประมง พบวา ในป 2548-2554 เกษตรกร
ผเู ลีย้ งสัตวน้ำในภาคเหนือไดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย
จำนวนรวม 111,053 ราย วงเงิ น ช ว ยเหลื อ ทั้ ง สิ้ น
536,432,051 บาท ความเสียหายทีเ่ กิดกับกระชังเลีย้ งสัตว
น้ำคิดเปนประมาณ 15 เปอรเซ็นตของวงเงินชวยเหลือทัง้
หมด โดยเกษตรกรไดรบั ความเสียหายจากอุทกภัยมากใน
ป 2549 และป 2554 (รูปที่ 3) สำหรับความเสียหายทีเ่ กิดกับ
กระชังเลี้ยงสัตวน้ำในภาคเหนือป 2548 พื้นที่กระชังเสีย
หาย 234 ตารางเมตร (ตรม.) ป 2549 พืน้ ทีก่ ระชังเสียหาย
32,604 ตรม. ป 2550 พืน้ ทีก่ ระชังเสียหาย 586 ตรม. ป 2551
พื้นที่กระชังเสียหาย 2,742 ตรม. ป 2552 พื้นที่กระชัง

รูปที่ 3

เสียหาย 99 ตรม. ป 2553 พืน้ ทีก่ ระชังเสียหาย 17,867 ตรม.
และในป 2554 พืน้ ทีก่ ระชังเสียหาย 52,210 ตรม. โดยชวง
ที่ เ กษตรกรมี ค วามเสี่ ย งจากน้ำ ท ว มมากที่ สุ ด คื อ เดื อ น
สิงหาคมถึงพฤศจิกายน (13)
ปญหาน้ำทวมสรางความเสียหายตอพื้นที่เพาะ
เลี้ยงสัตวน้ำและผลผลิตสัตวน้ำเปนอยางมาก ยกตัวอยาง
เชน ในป พ.ศ. 2548 เกษตรกรผเู ลีย้ งปลานิลในกระชังใน
แมน้ำปงประสบกับน้ำทวม 3-5 ครัง้ ซึง่ เมือ่ จำแนกชนิดของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำทวม พบวา ความเสีย
หายที่ทำใหปลาในกระชังตายมากที่สุดคิดเปน 65% เกิด
ความเสียหายตออวนหรือกระชัง 27 % และปลาสูญหาย
22 % (14) นอกจากนีป้ ริมาณน้ำทีไ่ หลแรงยังสงผลกระทบ
ตอผลผลิตปลาในกระชังอีกดวย (3) ความรุนแรงและความ
เสียหายจากน้ำทวมที่มีตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำนั้นมีแนว
โนมที่เพิ่มสูงขึ้น ศูนยเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
ธรรมชาติ อางใน ญาดา (2553) (15) รายงานวา หนวยงาน
รัฐไดจายเงินชดเชยแกเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย
ทางดานประมงจากเหตุการณอทุ กภัยในป พ.ศ. 2547 เปน
จำนวนเงิน 60 ลานบาท ในป 2548 ไดจา ยเงินชดเชยเปน
จำนวน 156 ลานบาท ในป 2549 จายเงินชดเชย 758 ลานบาท
และในป 2554 ที่ผานมาไดเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงเปน
ประวั ติ ก ารณ ทำให เ กิ ด น้ำ ท ว มเป น บริ เ วณกว า งและ
ตอเนือ่ งหลายพืน้ ที่ รายงานเบือ้ งตนจากกรมประมงความ
เสียหายดานประมงจากอุทกภัยระหวางวันที่ 25 มีนาคม ถึง
11 เมษายน 2554 มีพนื้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ 11 จังหวัด 87 อำเภอ
รวมพืน้ ทีค่ วามเสียหายทัง้ หมด 34,945 ไร 104,502 ตารางเมตร
แยกเปนบอเลี้ยงสัตวน้ำเสียหาย 25,490 บอ กระชังปลา
เสียหาย 8,291 กระชัง มูลคาความเสียหายทัง้ สิน้ ประมาณ

ความเสียหายจากภัยพิบตั ขิ องฟารมเลีย้ งสัตวน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย ป 2548 – 2554: วงเงินชวย
เหลือฟารมทีป่ ระสบภัย (A) และจำนวนเกษตรกรทีไ่ ดรบั การชวยเหลือ (B)

  ☺  
792 ลานบาท เกษตรกรไดรบั ผลกระทบ 22,382 ราย (16)
และรายงานสถานการณอทุ กภัยระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม
ถึง 30 ธันวาคม 2554 ดานประมงมีเกษตรกรไดรบั ความ
เสียหาย 134,290 ราย พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตวน้ำเสียหายแบง
ออกเปนบอปลา 194,074 ไร บอกุง ปู หอย 34,968 ไร
กระชังบอซีเมนต 233,492 ตารางเมตร (17)
รายงานขาวความเสียหายจากการเกิดน้ำทวมที่มี
ผลกระทบตอการเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ำในพื้นที่
ตาง ๆ ในประเทศไทย พบวา พืน้ ทีเ่ ลีย้ งปลานิลในกระชัง
ตำบลไรออย อำเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ไดรับ
ความเดือดรอนหลังกรมชลประทานเรงผันน้ำยมลงสนู ้ำนาน
ทำใหปลากระชังไมสามารถปรับตัวกับน้ำใหมที่ไหลมา
สมทบกับน้ำเกาในแมน้ำนาน สงผลใหระดับน้ำแมน้ำนาน
สูงขึ้นเล็กนอย และบางแหงก็มีกลิ่นและฟอง เนื่องจาก
คุณภาพน้ำไมดี ทำใหปลานิลที่เลี้ยงในกระชังเริ่มตาย
จำนวนมาก เกษตรกรตองรีบจำหนายปลาขายในราคาที่
ต่ำกวาทองตลาด (18) เชนเดียวกับกรณีน้ำในเขือ่ นน้ำอูน
มีเกินความจุ เขื่อนตองเรงระบายน้ำ ทำใหปริมาณน้ำใน
แมน้ำสูงขึ้นอยางฉับพลัน เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง
ในลำน้ำอูน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครจึงตอง
เรงจับปลาในกระชังออกมาขายทั้งหมดแมวาจะไมอยูใน
ขนาดที่ตลาดตองการก็ตาม เพราะปริมาณน้ำที่ไหลแรง
จะพัดพากระชังขาดเสียหายสงผลใหปลาหลุดไปกับน้ำ
และประสบปญหาการขาดทุน (19)
การเกิดน้ำทวมฉับพลันหรือการปลอยน้ำจากเขือ่ น
ที่ ทำให ร ะดั บ น้ำ สู ง ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว เกษตรกรทราบ
ลวงหนาไมเพียงกีว่ นั ไมมเี วลาเตรียมตัวยายปลาไปไวใน
ที่ปลอดภัย สงผลใหปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย เนื่องจาก
คุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กระแสน้ำที่ไหล
แรง ปลาว า ยต า นน้ำ ไม ไ หวไปติ ด กระชั ง ตาย กระชั ง
เสียหายจากเศษทอนไมเศษไมทพี่ งุ ชนกระชัง เชน ปลาที่
เกษตรกรเลีย้ งในกระชังทีจ่ งั หวัดอยุธยาตายวันละ 200-300
กิโลกรัม เพราะระดับน้ำสูงขึน้ อยางรวดเร็ว ทำใหเกษตรกร
ตองรีบจับปลาขายแมวา ยังไมไดขนาดตามทีต่ ลาดตองการ
เพือ่ ลดปญหาการขาดทุน และตองรอดูสถานการณน้ำกอน
ที่จะลงปลาชุดใหม (20, 21) สวนแมน้ำนานที่ไหลผาน
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ เพิม่ ระดับสูงขึน้ น้ำในแมน้ำ
ไหลแรง และมีสแี ดงขนุ หลังจากมีฝนตกหนักติดตอกันมา


หลายวัน ทำใหน้ำปาไหลหลากลงสแู มน้ำลำหวยสาขาและ
ลนตลิ่งทวมบานเรือนในพื้นที่ตำบลวังแดงซึ่งเปนแหลง
เลีย้ งปลาในกระชังใหญทสี่ ดุ ของภาคเหนือ สงผลกระทบ
ตอปลาทีเ่ ลีย้ งในกระชังตายอยางรวดเร็วกวา 1 ตัน (22) เชน
เดียวกับพืน้ ทีเ่ ลีย้ งปลาในกระชังบริเวณแมน้ำชีและแมน้ำ
มูลซึง่ ปริมาณน้ำมากมาเร็วกวาปกติถงึ 1 เดือน ปริมาณน้ำ
ที่ มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น และกระแสน้ำ ที่ ไ หลเชี่ ย วในช ว งฤดู
ฝนทำใหปลาเปนโรคและเริ่มทยอยตาย เกษตรกรจึงตอง
รีบจับปลาขายกอนกำหนด (23) สำหรับพืน้ ทีเ่ ลีย้ งปลาทีม่ ี
การเกิดน้ำทวมซ้ำซากตอเนือ่ งกันหลายป เชน อำเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรกรตองประสบกับ
ปญหาปลาตายในชวงน้ำทวมทุกป ทำใหขาดทุนทุกปใน
ชวงน้ำทวมปละหลายแสนบาท เกษตรกรตองเลิกเลีย้ งปลา
ในกระชังอยางถาวรเนือ่ งจากทนแบกภาระหนีส้ นิ ไมไหว
(24) การเปดปดประตูฝายหรือเขื่อนเพื่อปองกันน้ำทวม
เมืองหรือการชลประทาน จะมีผลกระทบตอการเลีย้ งปลา
ในกระชัง เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในเขตจังหวัดชัยนาทเสีย
หายมากกวา 1.2 ลานในเดือนกันยายนและตุลาคม 2554
เพราะเกิดการเปลีย่ นแปลงของระดับน้ำในแมน้ำอยางรวด
เร็ว (24) และความเสียหายของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน
จังหวัดอยุธยาในป 2549 ในกรณีการปองกันกรุงเทพจาก
น้ำทวม (25) นอกจากนีค้ ณ
ุ ภาพน้ำในแมน้ำชวงน้ำทวมยัง
สงผลกระทบและสรางความเสียหายใหกับปลาที่เลี้ยงใน
กระชังในแมน้ำ เนื่องจากน้ำที่เออลนจากแมน้ำไปทวม
บานเรือนไรนาเปนเวลานานจะกลายเปนน้ำเนาเสียและ
มี ส ารเคมี จ ากไร น าสะสมอยู เมื่ อ ระดั บ น้ำ ลดลงและ
น้ำเหลานี้ไหลลงสูแมน้ำ จะทำใหปริมาณออกซิเจนของ
น้ำในแมน้ำลดต่ำลง สงผลทำใหปลาทีเ่ ลีย้ งในกระชังตาย
ดังกรณีทเี่ กิดในแมน้ำทาจีนพืน้ ทีอ่ ำเภอสามชุก และอำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (25)
หากเกษตรกรทีเ่ คยไดรบั ความเสียหายจากการเกิด
น้ำทวมไดนำประสบการณทไี่ ดรบั ผลกระทบ มาวิเคราะห
และหาวิธใี นการรับมือกับการเกิดน้ำทวม ก็สามารถลดความ
เสียหายจากทีเ่ คยเกิดขึน้ ได ตัวอยางเชน พืน้ ทีเ่ ลีย้ งปลาใน
กระชังตำบลทาซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เปนจุด
บรรจบแมน้ำเจาพระยากับแมน้ำสะแกกรังอยูเหนือเขื่อน
เจาพระยา ซึ่งเปนพื้นที่เคยไดรับผลกระทบจากภาวะน้ำ
ทวมทีเ่ กิดขึน้ เปนบริเวณกวาง ไดมกี ารเตรียมตัวรับมือกับ



  ☺  

ลง สงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ำในการเลีย้ งปลาในแมน้ำ
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจึงมีความเสี่ยงตอความเสีย
หายในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ พบวา การเลีย้ งปลาในกระชัง
ในแมน้ำปงชวงที่น้ำนอยจะมีความเสี่ยงสูง แมวาอาจ
จะสามารถทำกำไรไดมาก แตเกษตรกรสวนใหญกไ็ มกลา
เสี่ยงที่จะเลี้ยงในชวงเวลานั้น เพราะปริมาณน้ำที่มีนอย
เปนขอจำกัดในการเลีย้ งปลาในแมน้ำ (3) โดยทัว่ ไประดับ
ความลึกของน้ำทีเ่ หมาะสมกับการเลีย้ งปลาในกระชังควร
ลึก 2 เมตรขึน้ ไป และกนกระชังตองอยสู งู กวาพืน้ ทองน้ำ
ไมนอ ยกวา 1 เมตร (32)
ในสภาวะทีแ่ หงแลง ปริมาณน้ำในแหลงน้ำมีนอ ย
ลงจะสงผลตอการเจริญของแพลงกตอนพืชและคุณภาพ
น้ำของแมน้ำ ปริมาณน้ำทีแ่ หงขอด ตืน้ เขิน และไมมกี าร
หมุนเวียนของน้ำ อุณหภูมขิ องน้ำจะสูงขึน้ มาก ทำใหเกิด
น้ำเนาเสียงาย เกิดการขาดออกซิเจน ซึง่ การขาดออกซิเจน
นี้อาจเกิดจากการที่ความสามารถของออกซิเจนละลายน้ำ
ไดนอ ยลง หรือการใชออกซิเจนของพืชน้ำหรือแพลงกตอน
พืช หรือการตายของแพลงกตอนในแหลงน้ำ สงผลกระทบ
ตอปลาที่เลี้ยงในกระชังปรับตัวไมทันเกิดความเครียด
ออนแอ และตายไดในทีส่ ดุ กรณีแมน้ำมูลทีน่ ้ำลดลงและ
ตืน้ เขินตัง้ แตปลายเดือน ธ.ค. 2553 ถึงตนเดือน ม.ค. 2554
ซึ่งถือวาแลงเร็วกวาปกติที่น้ำจะลดลงประมาณชวงปลาย
เดือน ก.พ. หรือตนเดือน มี.ค. ทำใหเกษตรกรบางรายตอง
ชะลอและเลิกเลี้ยงปลา จากเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง
มากกวา 30 ราย ลดเหลือไมถงึ 10 ราย เพราะเกรงวาปริมาณ
น้ำมูลทีต่ นื้ เขิน จะทำใหน้ำไมไหลเวียน เนาเสีย สงผลให
ปลาที่ เ ลี้ ย งไว ข าดอากาศหายใจและตาย เสี่ ย งต อ การ
ประสบปญหาขาดทุน เกษตรกรสวนใหญจะกยู มื เงินนอก
ระบบ และธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) มาลงทุน เกษตรกรมีหนีส้ นิ เฉลีย่ รายละ 200,000 –
500,000 บาท เคยเลี้ยงไดถึง 3 ครั้ง แตจากน้ำลดแหงลง
ทำใหเลีย้ งไดเพียง 2 ครัง้ (33) ในป 2554 เกษตรกรผเู ลีย้ ง
ปลาในกระชังในแมน้ำนาน จังหวัดพิษณุโลกประสบกับ
ปญหาปลาตายเนื่องจากน้ำในแมน้ำแหงขอดในตนเดือน
3. ผลกระทบจากภัยแลง
มิถนุ ายน (34) การประสบปญหาภัยแลง ทำใหเกษตรกร
อุ ณ หภู มิ อ ากาศในฤดู ร อ นที่ สู ง ขึ้ น จะทำให ตองชะลอการเลีย้ งหรือเลิกเลีย้ งในชวงเวลาดังกลาว จึงเสีย
อุณหภูมิน้ำสูงขึ้นอยางรวดเร็ว การระเหยของน้ำเพิ่มขึ้น โอกาสในการเลีย้ งและขาดรายไดจากการเลีย้ งปลา
ปริมาณน้ำในแมน้ำนอยลง น้ำไหลชาและคุณภาพน้ำลดต่ำ
สถานการณน้ำทวมในปตอไปเปนอยางดี โดยกอนที่น้ำ
จะหลากผเู ลีย้ งไดจบั ปลาทีไ่ ดขนาดออกขายกอนถึงฤดูน้ำ
หลากเพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้นในชวงน้ำหลากความเสีย
หายทีเ่ กิดขึน้ จึงลดลงเหลือเพียงไมถงึ รอยละ 10 เกษตรกร
บางรายกระชังปลาไมไดรับความเสียหายเลย ในขณะที่
พื้ น ที่ อื่ น ๆ เกษตรกรได รั บ ผลกระทบรุ น แรง นั บ เป น
ตัวอยางหนึง่ ของการลดความเสีย่ งจากน้ำทวม ซึง่ นางวัน
เพ็ญ นาทอง ประธานกลมุ ผเู ลีย้ งปลากระชัง ไดกลาวถึง
การลดความเสี่ยงจากน้ำทวมวา “การเฝาระวังภัย และ
วางแผนเผชิญเหตุอยางไมประมาททำใหลดความสูญเสีย
ผลผลิตคิดเปนมูลคารวมกันนับลานบาท อีกทั้งประหยัด
เงินของรัฐที่ตองนำมาชดเชยความเสียหายแกเกษตรกร
ไดอกี ทางหนึง่ ” (26)
อยางไรก็ตามเกษตรกรผเู ลีย้ งปลาไมสามารถควบ
คุมคุณภาพน้ำได เนื่องจากฝนที่ตกจะชะลางสารเคมีจาก
การเกษตรลงสแู มน้ำ ทำใหปลาทีเ่ ลีย้ งไวในกระชังในแม
น้ำสายบุรี จังหวัดปตตานี ออนแอ เปนโรคและตาย โดยปลา
ทีต่ ายมีลกั ษณะหางกรอน ลำตัวเปนจุดขาว เกล็ดหลุด เปน
แผลและตาบอด (27) เชนเดียวกับในจังหวัดอุตรดิตถ
เชียงใหมและพิษณุโลก ชวงฤดูฝนเดือนสิงหาคม น้ำใน
แมน้ำไหลเชีย่ วและน้ำเปนตะกอนดินสีแดง สงผลใหปลา
นิลทีเ่ ลีย้ งไวในกระชังตาย ทำใหเกษตรกรขาดทุน เพราะ
ตองจับปลาขายกอนกำหนดและขายไมไดตามราคาทีค่ าด
ไว (28) อีกทัง้ เกษตรกรหลายรายตองหยุดเลีย้ งปลาชัว่ คราว
ในชวงฤดูฝน เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงตอการขาดทุน (29)
นอกจากนี้ยังพบรายงานการเกิดโรคปลานิล ปลาทับทิม
และปลาสวายทีเ่ ลีย้ งในกระชังในแมน้ำมูลทีม่ ากับน้ำจาก
สภาวะทีน่ ้ำทวมสูง โดยมีอาการปวยเปนโรคตัวแดง ไมกนิ
อาหารและตายในทีส่ ดุ (30) และรายงานการระบาดของ
เห็บสายฟาแลบ (Alitropus typus) ทำใหลกู ปลานิลขนาด
2-3 นิว้ ตายจำนวนมาก ซึง่ นาจะมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ น
แปลงคุณภาพน้ำในชวงฤดูฝน (31)

  ☺  
เชนเดียวกับพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือทีป่ ระสบกับปญหาภัยแลง โดยเกษตรกรผเู ลีย้ งปลา
ในแมน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา ตองยืดระยะเวลาในการ
เลีย้ งปลาออกไปอีก 1 เดือน เนือ่ งจากระดับน้ำทีล่ ดลง ปลา
ไมกนิ อาหาร ทำใหโตชาลง เกษตรกรจึงตองแบกภาระคา
ใชจา ยทีม่ ากขึน้ จากระยะเวลาเลีย้ งทีน่ านขึน้ (35) และใน
แมน้ำพองที่การปลอยน้ำของเขื่อนอุบลรัตนลดลง ทำให
เกษตรกรผู เ ลี้ ย งปลาในกระชั ง ในแม น้ำ พอง จั ง หวั ด
ขอนแกน ตองหยุดเลี้ยงปลาเนื่องจากปริมาณน้ำมีนอย
เกษตรกรไมกลาเสีย่ งทีจ่ ะลงทุนเลีย้ งปลาในภาวะน้ำนอย
เพราะปลาอาจเกิดโรคตายไดงา ย มีโอกาสในการขาดทุน
สูง เชนเดียวกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ำชี
จังหวัดมหาสารคาม ที่ตองเลิกเลี้ยงปลาในชวงหนาแลง
จำนวนกวาครึง่ หนึง่ ของผเู ลีย้ งทัง้ หมด เพราะเสีย่ งตอภาวะ
ขาดทุนจากปลาเปนโรคตายในชวงน้ำนอย (36) สำนักงาน
ประมงจังหวัดมหาสารคามไดประกาศใหเกษตรกรผเู ลีย้ ง
ปลาจำนวน 268 ราย ในพืน้ ทีอ่ ำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุม
พิสยั อำเภอกันทรวิชยั และอำเภอเมืองมหาสารคาม ทีเ่ ลีย้ ง
ปลาในกระชังสูงถึง 4,776 กระชัง เลิกเลีย้ งในชวงฤดูแลง
เนื่องจากปริมาณน้ำไมเพียงพอ และอาจทำใหผูเลี้ยงปลา
ไดรบั ความเสียหาย (37)
เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งปลาในกระชังทีอ่ ยใู ตเขือ่ นตาง ๆ
ควรติดตามขาวสารการปด-เปดน้ำจากเขือ่ นอยางตอเนือ่ ง
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถหาวิธลี ดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการ
จัดการน้ำของเขือ่ นไดทนั ทวงที ซึง่ ในกรณีของเกษตรกร
ในอำเภอบางกระทมุ จังหวัดพิษณุโลก ทีเ่ สียหายจากการ
ทีเ่ ขือ่ นแควนอยหยุดจายน้ำโดยไมมกี ารประกาศเตือนลวง
หนา ทำใหปริมาณน้ำในแมน้ำนานลดลงอยางรวดเร็ว
เกษตรกรยายกระชังปลาไมทนั ทำใหไดรบั ความเสียหาย
เปนอยางมาก (38)
สถานการณภยั แลงเริม่ เขาสภู าวะวิกฤติตงั้ แตกลาง
เดือนมกราคม 2556 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เก็บกักใน
เขือ่ นตาง ๆ มีนอ ยกวาระดับปกติ ทำใหเขือ่ นตองเก็บกัก
น้ำไวใชในฤดูแลง สงผลใหปริมาณน้ำในแมน้ำปงแหง
ขอด ตื้นเขิน จนเปนสันดอนกลางลำน้ำ น้ำในแมน้ำเปน
สีดำ เริ่มเนาเสียและไมมีการไหลเวียนของน้ำ ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง สงผลใหปลาในกระชังทีเ่ ลีย้ งใน
แมน้ำทยอยตาย (39) สำนักงานชลประทานเชียงใหมได


ประชาสัมพันธแจงเตือนเกษตรกรควรงดการเลีย้ งปลาใน
กระชังในลำน้ำปงตลอดชวงฤดูแลงป 2555/2556 เพือ่ ไมให
เกิดผลกระทบและความเสียหายตอกลุมเกษตรกรที่จะลง
ทุนในการเลีย้ งปลาในกระชังในลำน้ำปง (40) สถานการณ
ภั ย แล ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต า ง ๆ ของไทยส ง
ผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การประสบปญหาภัย
แลงทำใหเกษตรกรตองชะลอการเลีย้ งหรือเลิกเลีย้ งในชวง
เวลาดังกลาว ทำใหเกษตรกรเสียโอกาสในการเลี้ยงและ
ขาดรายไดจากการเลีย้ งสัตวน้ำ จึงควรมีการวางแผนสราง
เขื่อนหรืออางเก็บน้ำ รวมทั้งมีการบริหารจัดการน้ำโดย
ชุมชน เชน ในกรณีการเลี้ยงกุงกามกรามในอำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ำในฤดู
แลง เกษตรกรมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยวิธจี ดั
สรรน้ำ สลับกันสูบน้ำเขาบอ และเจรจาตอรองในกลุม
เกษตรกรเพื่ อ ลดป ญ หาการแย ง กั น ใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรน้ำและเห็นดวยกับแนวคิดการนำน้ำมาใชใหม
(41)
ภัยแลงบวกกับความหนาวเย็นสามารถทำใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงในหนาแลงไดเชนกัน พบรายงาน
ขาวความเสียหายของปลาทีเ่ ลีย้ งในกระชังในเขือ่ นลำปาว
จังหวัดกาฬสินธุ สภาพอากาศที่หนาวเย็นประกอบกับ
น้ำแลง ปลาทีเ่ ลีย้ งไวปรับสภาพไมทนั และตาย เกษตรกร
ไดรบั ความเสียหายหลายแสนบาท บางรายจึงตองหยุดเลีย้ ง
เพราะไมอยากเสี่ยงที่จะขาดทุนในการเลี้ยงปลาในสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ซึ่งการที่เกษตรกรลดจำนวนเลี้ยงลง
สงผลใหราคาปลาในตลาดสูงขึน้ เนือ่ งจากปริมาณปลาออก
สตู ลาดมีนอ ย (42)
ในช ว งที่ ป ริ ม าณน้ำ ในแม น้ำ มู ล ลดต่ำ ลงและมี
อากาศเย็น ประกอบกับน้ำนิ่ง ไมมีการไหลเวียนของน้ำ
ทำใหปลาที่เลี้ยงในกระชังมีภูมิคุมกันลดลงและเปนโรค
จากปรสิตพวกเห็บปลาและปลิงใส นอกจากนี้ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำมีนอย ทำใหปลาไมแข็งแรง ปลาติดเชื้อ
และเปนโรค ปลาที่เปนโรคจะมีแผลเนาเปอยตามครีบ
ลำตัว ไมกนิ อาหารทำใหน้ำหนักลดและทยอยตาย (36) ใน
ขณะทีป่ ริมาณน้ำนอยในชวงทีส่ ภาพอากาศรอนอบอาว น้ำ
บริเวณผิวน้ำจะรอน ปลาจะไมขึ้นมากินอาหาร มีตะไคร
เกาะในกระชังปลา ปลาทีป่ รับสภาพไมทนั จะเปนโรคและ
มีแผลเปอ ยตามตัว และตายในทีส่ ดุ (43)



  ☺  

4. บทสรุปและอภิปราย

5. คำขอบคุณ

น้ำทวมและภัยแลงมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
การเลีย้ งปลาในกระชัง ดังนัน้ จึงจำเปนตองหาพืน้ ทีแ่ หลง
เลี้ยงปลาที่มีปริมาณและคุณภาพน้ำเหมาะสมตลอดระยะ
เวลาทีเ่ ลีย้ งปลา ศักยภาพการผลิตปลาแตกตางกันไปในแตละ
พื้นที่ อยางไรก็ตามเกษตรกรควบคุมสิ่งแวดลอมบริเวณ
กระชังไดยาก การเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศเพิ่มความยุงยากใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลาใน
กระชัง เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียตองรวมมือกัน
เพื่อประเมินความเสี่ยงของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
และหาแนวทางในการรับมือตอการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
โดยการเตรียมความพรอมเพือ่ ปองกันและลดความเสียหาย
จากน้ำทวมและภัยแลง อาทิ การเลือกทีต่ งั้ กระชังใหเหมาะสม
การเตรียมพื้นที่รองรับการเคลื่อนยายกระชังไปหลบภัย
ชั่วคราวเมื่อตองเผชิญปญหาน้ำทวมหนัก การวางแผน
ชวงเวลาการปลอยปลา การเพิม่ ขนาดลูกปลาทีป่ ลอยเลีย้ ง
ใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อใหโตทันจับขายกอนฤดูน้ำหลาก
หรือน้ำแลง การเลีย้ งปลาหลายรนุ หลายขนาดทีแ่ ตกตางกัน
เพื่อกระจายความเสี่ยง เลี้ยงปลาหลายชนิด ไมเลี้ยงปลา
หนาแนนเกินไป การเติมอากาศและเพิม่ การหมุนเวียนน้ำ
ในกรณีน้ำไหลนอย วางแผนการจับฉุกเฉินกรณีมีปญหา
เฝาระวังและตรวจตราบอยครัง้ ติดตามขาวสารสภาพอากาศ
และการเปดปดน้ำจากเขือ่ น
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเปนสิ่งจำเปนเพื่อ
ความอยรู อดของเกษตรกร ความยัง่ ยืนของอาชีพและความ
มัน่ คงทางอาหาร การวิเคราะหขอ มูลอยางเปนระบบในการ
จัดการความเสีย่ งของเกษตรกรยังมีนอ ยมาก ความสัมพันธ
ระหวางวิธกี ารปรับตัวของเกษตรกรกับระดับความสำเร็จ
การเลี้ยงปลายังไมชัดเจน การหาวิธีที่เหมาะสมในการ
จัดการความเสีย่ งจะเปนประโยชนอยางยิง่ ในการหาแนวทาง
เพือ่ ลดความเสียหายหรือการจายคาชดเชย งานวิจยั เพิม่ เติม
ทีต่ อ งการ คือ การศึกษาเชิงลึกเพือ่ ตรวจสอบวา อะไรบางที่
เปนสาเหตุที่ทำใหปลาออนแอ เปนโรคและตายหลังจาก
ประสบภาวะน้ำทวมหรือภัยแลง ความเร็วของน้ำและ
ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ำอาจจะเปนปจจัยสำคัญตอ
การเจริญเติบโต อัตรารอดและผลผลิตของปลาแตกย็ งั ขาด
การศึกษาทีด่ พี อในระบบการเลีย้ งปลานิลในกระชัง
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