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ค าน า 
 

 ปัจจุบนั สถานการณ์ปลาป่วยและตาย ในแหล่งน ้าธรรมชาติ บ่อเล้ียง เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง สาเหตุหลกัมาจาก 
ส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงไป   อนัเน่ืองมาจากกิจกรรมการพฒันาทางเศรษฐกิจ  การเพิ่มของประชากรใน
ประเทศไทย  มากกวา่  65.4 ลา้นคน  ท าใหมี้การใชท้รัพยากร  และปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติ อยา่งมากมาย  
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงนบัวนัจะมีความรุนแรงมากข้ึน   ดงัเห็นไดจ้าก  ในช่วง 10 ปี ท่ีผา่นมา  
(2542 – 2552) มีสภาวการณ์ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี  หลายกรณี  เช่น  ภยัจากสารเคมีและวตัถุอนัตราย  
จ านวน 347 คร้ัง  ภยัจากอุทกภยั  213 คร้ัง คร้ังรุนแรงท่ีสุด  เกิดจากพายโุชนร้อนนกเตน  พายโุชนร้อนไห่ถาน  
ก่อใหเ้กิดฝนตกหนกั น ้าท่วมใหญ่กรุงเทพฯ (2554)  ปี 2552  เกิดภยัแลง้ 62 จงัหวดั และภยัหนาว  52 จงัหวดั ภยั
ต่างๆ เหล่าน้ี ส่วนหน่ึงท าใหส้ภาพแวดลอ้มทางน ้าเปล่ียนแปลง มีผลใหป้ลาป่วยและตาย คร้ังละมากๆ  
 ในการสืบหาสาเหตุการเกิดเหตุสัตวน์ ้าป่วยหรือตาย  อยูเ่ป็นประจ าทั้งในแหล่งน ้าธรรมชาติ  และในบ่อ
เล้ียงสัตวน์ ้า  นั้น มีความซบัซอ้นมาก  อาจมีปัจจยัเดียวหรือหลายอยา่งประกอบกนั  เช่น  การเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิ.ระดบัออกซิเจนละลายน ้าไม่เพียงพอ น ้าท่ีไหลผา่นนาขา้ว  สวนผกั ผลไม้ จะน าปุ๋ยมาดว้ย  ท าใหพ้ืชน ้า
และสาหร่าย .เจริญงอกงามอยา่งมากมาย  การร่ัวไหลของสารเคมี   การติดเช้ือโรค การปล่อยน ้าเสีย , สารก าจดั
ศตัรูพืช การไหล ของตะกอนโคลนมากเกินไป ลว้นเป็นสาเหตุการตายทั้งส้ิน 
 เอกสารฉบบัน้ีข้ึน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ใหผู้ส้นใจไดใ้ชเ้ป็นคู่มือในการหาสาเหตุ  การสังเกตอาการ  
การป้องกนั  และการรักษาสัตวน์ ้าป่วยหรือตาย   เอกสารฉบบัน้ีไดร้วบรวมวธีิการสืบหาสาเหตุและการสังเกต
อาการของสัตวน์ ้าป่วยหรือตาย การพิจารณาเบ้ืองตน้เพื่อหา สาเหตุการป่วยหรือตายของสัตวน์ ้า  การวนิิจฉยัโรค
และสาเหตุ  ตามลกัษณะอาการของสัตวน์ ้า  การเก็บตวัอยา่งเพื่อการชนัสูตรหาสาเหตุการตายของสัตวน์ ้า  การ
ป้องกนั  รักษาสัตวน์ ้าป่วยหรือตาย  ตามการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล  แนวทางแกไ้ขสาเหตุการตายของสัตวน์ ้า
เบ้ืองตน้ พร้อมทั้งข่าวการป่วยและตายของสัตวน์ ้า ในรอบปี 2554 – 2555 
 กรมประมง  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  คู่มือฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ  ใหมี้หลกัการและสะดวก  ใน
การหาสาเหตุ การสังเกตอาการ การป้องกนั และการรักษาสัตวน์ ้าป่วยหรือตาย ต่อไป 
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บทน า 
              การตายของสัตวน์ ้า ในแหล่งน ้าธรรมชาติหรือในบ่อท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ ปี นั้น มาจากสาเหตุหลายอยา่ง  
เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งรวดเร็ว  (พายุ อุณหภูมิ น ้าฝน ฟ้าผา่) โรคติดเช้ือปรสิตและแบคทีเรีย
ท่ีเกิดจากความเครียด การบนเป้ือนของสารพิษและสารอินทรีย์  หรือตายหลงัจากถูกจบัได้  และถูกปล่อยไปโดย
ชาวประมง บางคร้ังสัตวน์ ้าตายไม่ก่ีตวัก็ไม่ไดเ้ป็นส่ิงบ่งบอกถึงปัญหาคุณภาพน ้า  
              ระดบัออกซิเจนละลายน ้าต ่า เป็นสาเหตุท่ีพบมากท่ีสุดของการตายของสัตวน์ ้า  การลดลงของออกซิเจน
อาจเกิดจากหน่ึงหรือหลายปัจจยัในช่วงฤดูร้อนซ่ึงอุณหภูมิน ้าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย
ในน ้าจะเก่ียวขอ้งโดยตรงท่ีอุณหภูมิน ้า : น ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงจะมีออกซิเจนท่ีละลายน ้าอยูน่อ้ยกวา่น ้าท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่ากวา่  รวมทั้งการเน่าสลายของสารอินทรีย์  ในแหล่งน ้าปิด  "การหมุนเวยีนของน ้าภายในแหล่งน ้า " มกัจะเกิด  
ข้ึนในช่วง เปล่ียนฤดู  เช่น ฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน ความหนาแน่นของออกซิเจนละลายน ้าท่ีมีนอ้ยของน ้าชั้น ล่าง 
เม่ือมนัผสมกบัน ้า ระดบับน  ลมท่ีพดัอยูผ่วิน ้า สามารถก่อใหเ้กิดการผสม ของน ้าไดดี้  แต่ถา้ฝนตกหนกัสัตวน์ ้าก็
อาจตายได ้หลงัฝนตกหนกั 3-7 วนั รวมทั้งการตายของพืชน ้าหรือสาหร่ายเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือจากสาร เคมี 
สามารถก่อใหเ้กิดสภาวะออกซิเจนละลายน ้าต ่า  ในระหวา่งกระบวนการยอ่ยสลาย  ส าหรับในบ่อเล้ียงปลา   การ
ปล่อยปลามากเกินหรือการใหอ้าหารมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุใหส้ัตวน์ ้าขาดออกซิเจนและตายได ้
              การพิจารณาหาสาเหตุของการตายของสัตวน์ ้า มีความซบัซอ้นมาก เราควรตรวจสอบปัจจยัต่าง  ๆ อยา่ง
ละเอียด เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ี  ในขอ้เทจ็จริง นั้น  ปลาตายได้จากหลายสาเหตุ   เช่น  การเปล่ียนแปลงของ อุณหภูมิ .
ออกซิเจนละลายน ้าไม่เพียงพอ  น ้าท่ีไหลผา่นนาขา้ว  สวนผกั ผลไม้  จะน าปุ๋ยมาดว้ย   ท าใหพ้ืชน ้าและสาหร่าย. 
เจริญงอกงามอยา่งมากมาย การร่ัวไหลของสารเคมี  การติดเช้ือโรค การปล่อยน ้าเสีย, สารก าจดัศตัรูพืช  การไหล 
ของตะกอนโคลนมากเกินไป ลว้นเป็นสาเหตุการตายทั้งส้ิน 
              ดงันั้น การเขา้พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุอยา่งรวดเร็ว เม่ือไดรั้บแจง้เหตุวา่มีสัตวน์ ้าป่วยหรือตาย  จะท าใหมี้โอกาส .
มากข้ึน ในการตรวจสอบหาสาเหตุหรือหลกัฐาน  โดยบนัทึก  การสืบหาสาเหตุและการสังเกตลกัษณะการป่วย
หรือการตายของสัตวน์ ้า  พร้อมถ่ายรูป (วดีิโอ) และควรจดบนัทึกการสอบถามอยา่งละเอียด ดงัน้ี 
 

ข้อมูลเบือ้งต้น การสืบหาสาเหตุและการสังเกตอาการของสัตว์น า้ป่วยหรือตาย (ตารางผนวกท่ี 1) 
 พบวา่มีสัตวน์ ้าตายท่ีไหน เม่ือไร  
 ขนาดและความลึกของแหล่งน ้าเท่าไร 
 ตน้น ้ามาจากท่ีใด 



2 

 

 อุณหภูมิของน ้าเป็นเท่าไร 
 จ านวนชนิดและปริมาณพืชน ้า (เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี หรือน ้าหนกัเป็นกิโลกรัม) เป็นอยา่งไร 
 ขอ้มูลล่าสุดของการฉีดพน่ปุ๋ย ยา สารเคมี ทางการเกษตร หรือการปล่อยของเสีย เป็นอยา่งไร 
 ขอ้มูลล่าสุดของสภาพอากาศร้อน หนาว พาย ุเป็นอยา่งไร 
 สัตวน์ ้าตาย ชนิดใดบา้ง 
 สัตวน์ ้าชนิดเดียว (species) ตาย ใช่หรือไม่ 
 สัตวน์ ้าชนิดใดอยูใ่นบ่อหรือแหล่งน ้า 
 สัตวน์ ้าขนาดใดตาย 
 สัตวน์ ้าตายทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ใช่หรือไม่ 
 ประมาณการวา่มีสัตวน์ ้าตายเท่าไร (จ านวนตวั กิโลกรัม) 
 บริเวณใดของแหล่งน ้าท่ีพบสัตวน์ ้า (ผวิน ้า กน้บ่อหรือแหล่งน ้า ริมตล่ิง ทางน ้าไหล)  
 สัตวน์ ้ายงัมีอาการท่ีก าลงัจะตายอีกหรือไม่ 
 สัตวน์ ้าลอยตวัฮุบอากาศท่ีผวิน ้าหรือไม่ 
 สัตวน์ ้ามีอาการวา่ยน ้าหรือมีพฤติกรรมอ่ืนๆ ผดิปกติหรือไม่  
 ตามร่างกายของสัตวน์ ้ามีแผล เน้ืองอก หรือไม่ 
 สัตวน์ ้าตายบริเวณตน้น ้าหรือปลายน ้า 

 

ข้อมูลทีส่ าคัญ การสืบหาสาเหตุและการสังเกตอาการของสัตว์น า้ป่วยหรือตาย (ตารางผนวกท่ี 2) 
 หลงัจากทราบขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงานเบ้ืองตน้แลว้ ต่อไปน้ี เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีควรบนัทึกและรวบ 
รวมในระหวา่ง “การสืบหาสาเหตุและการสังเกตลกัษณะการตายของสัตวน์ ้า” แบ่งเป็น 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 วนั เดือน ปี และเวลาท่ีถูกพบ 
 วนั เดือน ปี และเวลาท่ีเขา้ไปถึงแหล่งน ้าท่ีเกิดเหตุ 
 ต าแหน่งของแหล่งน ้าท่ีเกิดเหตุ รวมทั้งท่อหรือทางระบายน ้าทิ้งท่ีมีอยูโ่ดยรอบ  
 ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของเจา้ของบ่อหรือแหล่งน ้า (ถา้มี)  
 ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของผูพ้บสัตวน์ ้าตาย (คนละคนกบัของเจา้ของบ่อหรือแหล่งน ้า)  
 ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลหรือบริษทั ท่ีใช ้ยาฆ่าแมลงหรือยาปราบวชัพืช บริเวณใกลเ้คียง  
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2. หลกัฐานทางกายภาพ 
 บนัทึก สภาพพนัธ์ุไม ้โดยรอบแหล่งน ้าและในแหล่งน ้า (ท่ีมีอยู ่หายไป ตายไป หรือก าลงัตาย) 
 ถา้เคยมีการใช ้  ยาฆ่าแมลงหรือยาปราบวชัพืช   บริเวณใกลแ้หล่งน ้า   บนัทึกทิศทางการระบายน ้าของ ..

พื้นท่ีๆมีการใชย้า 
 บนัทึกทิศทางการไหลของน ้าจากแหล่งก าเนิดของการใชย้ายาฆ่าแมลงหรือยาปราบวชัพืช 
 บนัทึกการก่อสร้างโครงการต่างๆ ท่ีอยูใ่กล้ๆ  (สร้างถนน....) 
 บนัทึกสี กล่ิน การผดุของฟองอากาศจากพื้นบ่อหรือแหล่งน ้า 
 บนัทึกเวลา การเก็บตวัอยา่งน ้า  
 บนัทึกออกซิเจนท่ีละลายน ้าและอุณหภูมิน ้า  ท่ีระดบัความลึก 30 เซนติเมตร  ตอนเชา้มืดก่อน 

พระอาทิตยข้ึ์น และเวลาเยน็ก่อนพระอาทิตยต์ก 
3. หลกัฐานทางชีววทิยา 

 บนัทึกชนิดและจ านวนสัตวน์ ้าท่ีตาย  
 บนัทึกสัตวอ่ื์นๆ ท่ีมีการตายในบริเวณแหล่งน ้านั้นๆ 
 บนัทึกขนาด (น ้าหนกั ความยาว) ของสัตวน์ ้าท่ีตาย แยกเป็นแต่ละชนิด 
 บนัทึกลกัษณะท่ีผดิปกติของสัตวน์ ้าท่ีตาย (ลกัษณะภายนอกและภายใน รวมทั้งในช่องปากและเหงือก) 
 บนัทึกลกัษณะการเน่าสลายของสัตวน์ ้า และประเมินวา่ตายมาแลว้นานเท่าใด 
 บนัทึกลกัษณะการวา่ยน ้าของสัตวน์ ้าท่ีผดิปกติ  ( เช่น วา่ยน ้าอยูผ่วิน ้า  ลอยตวัฮุบออกซิเจน กระโดนข้ึน

จากน ้า หอยคลานข้ึนตน้ไมเ้พื่อหนีน ้า ลูกออ๊ดลอยอยูผ่วิน ้า) 
 บนัทึกตน้ไมท่ี้ก าลงัจะตาย (อาจใชทิ้ศทางการไหลของสารอนัตรายท่ีอาจปนเป้ือนมากบัน ้า)  

4. หลกัฐานทางส่ิงแวดลอ้ม 
 บนัทึกสภาพอากาศ ก่อนสภาพอากาศเปล่ียนแปลง เช่น พาย ุฟ้าผา่ 
 บนัทึกสภาพอากาศก่อนเกิดเหตุ เช่น อุณหภูมิ เมฆปกคลุม ทิศทางลม ความเร็วลม 1-7 วนั ก่อนเกิดเหตุ  
 บนัทึกสีของน ้า  
 บนัทึกความขุ่นของน ้า (น ้าใส ขุ่นจากตะกอนดิน....) 
 บนัทึกการจดัการบ่อหรือแหล่งน ้าท่ีผา่นมาก่อนการป่วยหรือตาย (เช่น การใชส้ารเคมีทางการเกษตร....)  
 บนัทึกการจดัการหรือการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีรอบแหล่งน ้า (การใส่ปุ๋ยหรือสารเคมี ในนาขา้ว สวนผลไม ้

สนามหญา้ โรงานอุตสาหกรรม....) 
 บนัทึกการใชส้ารเคมีและช่ือของสารท่ีใช ้ของกิจกรรมต่างๆ โดยรอบบ่อหรือแหล่งน ้า  
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การพจิารณาเบือ้งต้นเพือ่หาสาเหตุการป่วยหรือตายของสัตว์น า้ 
 ในทางปฏิบติั อาจจะเป็นการยากท่ีจะวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก็บรวมรวมมาจาก  พื้นท่ีท่ีมีการตายของ
สัตวน์ ้าเกิดข้ึน  การตายของสัตวน์ ้าหลายชนิดพร้อมๆ  กนั มกัจะมีสาเหตุมาจากส่ิงแวดลอ้ม   แต่ถา้การตายของ
สัตวน์ ้าเป็นรายชนิดมกัมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือโรคหรือปรสิต ท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจใช้ ตารางท่ี 1 เป็นตวัช่วย
ในการก าหนดสาเหตุการตายของสัตวน์ ้าเบ้ืองตน้  
 

ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารพิจารณาเบ้ืองตน้เพื่อหาสาเหตุการป่วยหรือตายของสัตวน์ ้า 

เกณฑ์การพจิารณา
สาเหตุเบือ้งต้น  

ปริมาณออกซิเจน 
ละลายน า้ต า่ 

แพลงค์ตอน ขยายพนัธ์ุ
จ านวนมากมาย 
และรวดเร็ว 

พษิจากยาค่าแมลง/
สารเคม ี

เช้ือโรค/ 
ปรสิต 

อาการว่ายน า้ของ
ปลา 

อา้ปากหุบน ้ า วา่ยน ้ าใกลผ้ิวน ้ า วา่ยน ้ าไม่มีทิศทาง วา่ยน ้ าไม่มีทิศทาง  
มีอาการชกั เกร็ง 

วา่ยน ้ าหรือหมุน
ควงไม่มีทิศทาง  

ขนาดปลา ปลาขนาดใหญ่ตายก่อน พบปลา
หลายชนิดตาย 

ปลาขนาดเลก็ตายก่อน ปลาขนาดเลก็ตายก่อน 
ปลากินเน้ือจะตายก่อน 

ปลาทุกขนาดตาย  

ความเฉพาะของ
ชนิดปลา 

ไม่มีความเฉพาะต่อชนิดปลา 
 ถา้เป็นปลาคาร์พ (ปลาไน ปลา
จีน) จะมีโอกาสรอดตายบา้ง 
ปลาชนิดท่ีมีอวยัวะช่วยหายใจ
(ปลาหมอ ปลาดุก ปลาช่อน) จะ
มีชีวติอยูไ่ด ้ 

ไม่มีความเฉพาะต่อชนิด
ปลา ปลาทุกชนิดไดรั้บ
ผลกระทบ 

โดยปกติ มีโอกาสท่ีจะ
มีปลาชนิดใดชนิดหน่ึง 
ตายก่อนชนิดอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะปลากินเน้ือ
จะไวต่อพิษสารเคมีกวา่
ปลากินพืช 

โดยปกติ มีโอกาสท่ี
จะมีปลาชนิดเดียว
ตาย 

ช่วงเวลาทีป่ลาอาจ
มกีารตาย 

เวลากลางคืน และช่วงเวลาเชา้ ช่วงเวลามีแสงอาทิตย ์
เวลาประมาณ 09.00 น. 
ถึง 17.00 น. 

ทุกเวลา ทั้งกลางวนั
และกลางคืน 

ช่วงเวลาท่ีปลาเกิด
ความเครียด 

ความอุดมสมบูรณ์
ของแพลงค์ตอน 

สาหร่ายและตะไคร่น ้ าจะตาย จะเกิดมีสาหร่ายหรือ
ตะไคร่น ้ าชนิดเดียว 
จ านวนมาก 

ยาฆ่าแมลง/สารเคมี 
อาจฆ่าสาหร่ายและ
ตะไคร่น ้ าตาย 

ไม่มีผล 

ปริมาณออกซิเจน
ละลายน า้ 

นอ้ยกวา่ 3 พีพีเอม็.  ปริมาณโดย 
ทัว่ไปจะนอ้ยกวา่ 2 พีพีเอม็. 

12-14 พีพีเอม็. 8-10 พีพีเอม็.  ไม่มีผล 

สีของน า้ สีน ้ าตาล สีเทา หรือสีด า สีเขียวคล ้า สีน ้ าตาล หรือ
สีทอง 

น ้าไม่มีสีใส สีเขียวอ่อน 
หรือสีน ้ าตาลอ่อน 

ไม่มีผล 

Source : ปรับปรุงจาก Field Manual for the Investigation of Fish Kills. 1990. Fish and Wildlife Service. National Technical Information 
Service, 5285 Port Royal Road,Springfield, VA; Fish Kills In Indiana—Their Causes and Prevention. Purdue University. FNR 69 
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การวนิิจฉัยโรคและสาเหตุ ตามลกัษณะอาการของสัตว์น า้ 
 นอกจากน้ี การวนิิจฉยัโรคสัตวน์ ้าโดยทัว่ไป อาจพิจารณาจากพฤติกรรม  หรือการเปล่ียนแปลงทางกาย . 
ภาพ ตามตารางท่ี 2 และ 3 แต่ก็ไม่สามารถบอกไดช้ดัเจน  ตอ้งท าการตรวจวนิิจฉยัสัตวน์ ้าอยา่งละเอียด   อยา่งไร
ก็ตาม อาการต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน  อาจมาจากเช้ือโรคหลายชนิด  ส่ิงน้ีเองท่ีเป็นเหตุผล  ท าใหเ้ราจ าเป็นตอ้งตรวจสอบ
หรือทดสอบเพิ่มเติมในหอ้งปฏิบติัการตรวจวนิิจฉยัโรคสัตวน์ ้า เพื่อใหก้ารคน้หาสาเหตุมีความถูกตอ้ง 
 

ตารางท่ี 2 แสดง ลกัษณะอาการของสัตวน์ ้าท่ีพบ และสาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดลกัษณะอาการดงักล่าวในสัตวน์ ้า 
 ลกัษณะอาการ ทีพ่บ สาเหตุทีอ่าจท าให้เกดิ 

1. สตัวน์ ้ าตายทนัทีจ านวนมาก ในเวลาอนัสั้น 
ก่อนแสดงอาการใหเ้ห็นไม่นาน พบปลายงัมี
ชีวติอยูผ่ิวน ้ าทัว่ไป หรืออยูพ้ื่นบ่อ และอาจเสีย
การทรงตวั เซ่ืองซึม ไม่กินอาหาร  

1) พิษเฉียบพลนั ควรตรวจสอบคุณสมบติัน ้ า (แอมโมเนีย ออกซิเจน ฯลฯ) 
และหาร่องรอยของปรสิต  หรือแผลตามล าตวัของสตัวน์ ้ า ถา้เป็นไปไดค้วรรีบ
ชนัสูตรปลาท่ีตายใหม่ๆ ถา้ไม่พบเช้ือโรค สนันิฐานวา่เกิดจากน ้ าเสีย ส าหรับ
ในบ่อเล้ียงควรเปล่ียนถ่ายน ้ า 75 % หรือมากกวา่  และส่งตวัอยา่งสตัวน์ ้ าไป
ตรวจสอบหาสาเหตุหรือสารพิษ 
2) ออกซิเจนละลายน ้ าต ่า ควรวดัระดบัความลึกของน ้ า และควรวดัปริมาณออซิ
เจนตอนเชา้มืดก่อนพระอาทิตยข้ึ์น เป็นช่วงท่ีมีออกซิเจนต ่าท่ีสุด 
3) โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย การวนิิจฉยัตอ้งใชป้ลาท่ียงัมีชีวติอยู ่และเก็บ
ตวัอยา่งเช้ือโรคจากอวยัวะส่วนต่างๆของปลา เก็บไวใ้นภาชนะท่ีสะอาด  

2. ปลาใชล้ าตวัถูกบัวตัถุใตน้ ้ า จะเห็นเป็นแสง
สีเงินเวบ็ๆจากเกลด็หรือผิวล าตวัปลาเวลาวา่ย
น ้ าแฉลบกบัวสัดุต่างๆใตผ้ิวน ้ า นอกจากน้ีอาจ
กระโดดข้ึนผิวน ้ าดว้ย 

แสดงวา่มีการระคายเคืองของผิวหนงัและเหงือกปลา 
1) การระคายเคืองอาจมาจาก ปรสิตภายนอก เช่น หนอนสมอ โรคจุดขาว ท่ี
ผิวหนงัหรือเหงือก ท าการขดูเมือกท่ีผิวหนงัและเหงือก 2-3 ตวัอยา่งเพ่ือตรวจ
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  พร้อมทั้งบนัทึกลกัษณะของเหงือกปลา 
2) อาจมาจากปริมาณ แอมโมเนีย ไนไตรท ์สูงข้ึน พีเอช อาจสูงหรือต ่า  ถา้ พี
เอช มีการเปล่ียนแปลงในช่วงกวา้งและรวดเร็ว จะท าใหป้ลาเกิดการระคาย
เคืองต่อผิวหนงั ควรตรวจสอบคุณภาพน ้ า 

3. ปลาวา่ยน ้ าปกติ แต่ หายใจถ่ีและหนกั (กรณี
น้ีอาจพิจารณาจากการเคล่ือนไหวของแผน่ปิด
เหงือก) ปลาเหมือนจะอา้ปากคา้ง เพ่ือใหน้ ้ า
ไหลผา่นช่องเหงือก 

1) การขาดออกซิเจน ระดบัออกซิเจนในน ้ าอาจต ่า ควรวดัออกซิเจนในช่วงเชา้ 
2) คุณภาพน ้ าไม่ดี เป็นสาเหตุท าใหเ้ซลท่ีเหงือกมีความผิดปกติ ขบัเมือกออกมา
มาก ควรตรวจสอบปริมาณ แอมโมเนีย ไนไตรท์ พีเอช สภาพแหล่งน ้ า บ่อเล้ียง 
และบ่อพกัน ้ า 
3) แสดงวา่เร่ิมมีความผิดปกติหรือเกิดโรคท่ีเหงือก ควรตรวจสอบเหงือกปลา 
2-3 ตวั วา่มี เช้ือแบคทีเรีย ปรสิตเกาะอยูห่รือไม่ 
4) แอมโมเนียสูง หรือไดรั้บสารพิษ ลกัษณะเหงือกจะซีด ล าตวัและครีบจะมี
ลกัษณะปกติ 
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 ลกัษณะอาการ ทีพ่บ สาเหตุทีอ่าจท าให้เกดิ 
4. ปลาแยกตวัออกมาจากตวัอ่ืนๆ หายใจปกติ 
อาจไม่กินอาหาร อาจมีสีคล ้า หรือสีเทา ท่ี
ผิวหนงั ไม่แสดงอาการอ่ืนๆ 

ปลาเซ่ืองซึม เป็นอาการจากโรคหลายชนิด ดงันั้นจ าเป็นตอ้งสืบหาสาเหต ุ
1) ปลาอาจมีปัญหาจาก ปรสิต ควรเก็บตวัอยา่งโดยขดูผิวหนงัและเหงือกปลา 
พร้อมทั้งตรวจสอบเหงือก 
2) อาจมีปัญหาจากโรคติดเช้ือภายในตวัปลา 
3) ปลาอาจไดรั้บเช้ือแบคทีเรียระยะเร่ิมตน้ ควรแยกปลาออกมาสงัเกตอาการ 
4) ตรวจสอบคุณภาพน ้ า 

5. ปลาหลายตวัมีอาการเซ่ืองซึม ไม่กินอาหาร
หรือกินเลก็นอ้ย ชอบหลบซ่อนตวั ปลาบางตวั
ครีบแตกหรือขาด 

อาการเซ่ืองซึมและไม่อยากกินอาหาร เป็นลกัษณะของโรคสตัวน์ ้ าทัว่ๆ ไป 
ดงันั้น ตอ้งท าการตรวจสอบเพ่ิมเติม  
1) คุณภาพน ้ าไม่ดี ตรวจสอบ ปริมาณ แอมโมเนีย ไนไตรท ์และพีเอช  
2) ปริมาณของสารอินทรียใ์นน ้าสูงมาก 
3) มีปรสิตภายนอกรบกวน ตรวจสอบท่ีตวัปลา 2-3 ตวั และท่ีเหงือก 
4) ระยะแรกของโรคจากแบคทีเรีย ตรวจสอบล าตวัปลา มีการอกัแสบเป็นแผล 

6. มีการขบัเมือออกมามากจากเหงือกและผิว 
หนงั เมือกมีสีเทา อาจจะมาพร้อมกบัลกัษณะท่ี
ปลาใชล้ าตวัแฉลบกบัพ้ืน หายใจถ่ี และหรือ
เซ่ืองซึม 

1) ปรสิตภายนอก ขดูผิวหนงัและเหงือก ตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์
2) คุณภาพน ้ าไม่ดี ตรวจสอบคุณภาพน ้ า  ปริมาณ แอมโมเนีย ไนไตรท์  และพี
เอช. 

7. โรคผิวหนงัและแผลมีการอกัเสบเป็น 
สีแดง ตามล าตวัและครีบ เกลด็ยกสูงข้ึนหรือ
ฟอง รอบๆแผลมีลกัษณะบวม แผล ไม่
สามารถรักษาไดภ้ายใน 1-2 วนั 

1) ผลจากการกระแทกต่อร่างกาย โดยปกติจะเกิดแผล และการอกัเสบเลก็นอ้ย 
ปกติรักษาภายใน 1-3 วนั แต่เส่ียงท่ีจะมีการติดเช้ือไดอี้กคร้ัง 
2) การระคายเคืองของเน้ือเยือ่ มีสาเหตุจาก ปรสิตภายนอก ควรขดูผิวหนงัและ
เหงือกมาตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์
3) โรคจากเช้ือแบคทีเรีย 
4) คุณภาพน ้ าไม่ดี ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท่ีเก่ียวขอ้ง 
5) มีปริมาณสารอินทรียสู์ง ตรวจสอบสภาพแหล่งน ้ า บ่อเล้ียง และบ่อพกัน ้ า 

8. เกิดแผลแดงเป็นตุ่มบนล าตวัและครีบ ปรสิตภายนอกขนาดใหญ่ เช่น ปลิง หนอนสมอ สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า  
9. ครีบเน่า 
ครีบแตกแยกหรือขาด ปลายขอบครีบอาจมีสี
ขาวเป็นขยุหรือมีขอบแดง 

1) ติดเช้ือแบคทีเรีย 
2) ปรสิตภายนอกเกาะ ขดูเมือกท่ีผิวหนงัและเหงือกไปตรวจสอบดว้ยกลอ้ง... 
3) ส่ิงแวดลอ้มไม่ดี ตรวจคุณภาพน ้ า ท าความสะอาด ปรับสภาพแหล่งน ้ า   
4) ร่างกายไดรั้บอนัตราย บอบช ้า 
5) มีปลาจ านวนมาก ความหนาแน่นสูง 
6) ติดเช้ือจากรา  
7) ติดเช้ือแบคทีเรีย (Columnaris disease) และอาจมีเช้ือราเขา้ร่วมท าอนัตราย 
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 ลกัษณะอาการ ทีพ่บ สาเหตุทีอ่าจท าให้เกดิ 
10. ปลามีอาการทอ้งบวม เกลด็ยกสูงหรือพอง
ออก อาจท าใหล้ าตวัหรือครีบมีสีแดง บางคร้ัง
ตามีอาการบวมหรือตาโปน 

1) ติดเช้ือไวรัส ตอ้งส่งตวัอยา่งไปหอ้งปฏิบติัการเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติม 
2) ติดเช้ือแบคทีเรีย เกิดของเหลวภายในช่องทอ้ง  
4) โรคไต สามารถวนิิจฉยัโดยผา่ชนัสูตรท่ีหอ้งปฏิบติัการตรวจวนิิจฉยัโรค 
5) ปรสิตภายใน  
6) ความผิดปกติทางพนัธุกรรม 
7) การอุดตนัของส าไส ้สามารถวนิิจฉยัโดยผา่ชนัสูตร 

11. ปลามีปัญหาระบบการหายใจ แสดงใหเ้ห็น
โดย การสงัเกตการเคล่ือนไหวของกระพุง้แกม้  
มีเน้ือเยือ่ตายท่ีเหงือก มีจุดด า และเมือกมาก 

1) โรคแบคทีเรียท่ีเหงือก 
2) ติดเช้ือไวรัส 
3) เหงือกเน่า 
4) ปรสิตเกาะท่ีเหงือก  
5) ตรวจสอบเน้ือเยือ่ท่ีเหงือกดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์

12. จุดขาวเลก็ๆท่ีผิวหนงัและครีบ คลา้ยกบัผง
เกลือ มีการขบัเมือกออกมามาก 

โรคจุดขาว (white spot). การวนิิจฉยัท่ีแน่นอนตอ้งขดูผิวหนงัมาตรวจสอบดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน ์

13. เกิดลกัษณะปุยฝ้ายท่ีมีสีขาวบนผิว หนงั
หรือครีบ มกัจะตามมาดว้ยการอกัเสบและแผล
ลึกท่ีผิวหนงั 

1) ติดเช้ือจากรา (Fungal disease) 

14. การบวมท่ีผิวหนงั 
 

1) กลุ่มกอ้นของปรสิต (Parasitic cysts) ฝังลึกใตผ้ิวหนงั 
2) การบอบช ้าของร่างกาย ตรวจสอบปลาและสงัเกต  
3) การติดเช้ือจากแบคทีเรีย ปกติแลว้ จะมีอาการของการอกัเสบและเกลด็ฟอง  
4) เกิดเน้ืองอกภายในร่างกายหรือใตผ้ิวหนงั 

15. ผิวหนงัหรือครีบมีการเติบโตผิดปกติ เน้ืองอกหรือติดเช้ือไวรัส เช่น  
1) โรคฝีดาษในปลาคาร์พ (carp pox) คลา้ยข้ีผึ้งเหลวคลุมบนผิงหนงัหรือครีบ 
2) โรคหูด (Papillomas) อาจเจริญเป็นกอ้นใหญ่ผิวเรียบหรือคลา้ยดอกกระหล ่า
ปี สีขาว แดง หรือชมพ ู
3) โรคเซลลเ์จริญเติบโตขยายใหญ่ผิดปกติ (Lymphocystis) เกิดจากเช้ือไวรัส 
เซลลจ์ะมีขนาดแตกต่างกนั เป็นกอ้นเน้ือสีขาว ชมพ ูตรวจโดยใชก้ลอ้ง
จุลทรรศน์จะเห็นเซลลข์นาดขยายใหญ่หลายพนัเท่า โรคพวกน้ีไม่มีทางรักษา 
ส่วนใหญ่จะหายไปเอง แต่อาจเป็นสาเหตุเบ้ืองตน้ท าใหติ้ดเช้ืออ่ืนๆ  

16. ตาขุ่น (cloudy eye) 1) จากการบอบช ้า การถูกกระแทก 
2) ขาดสารอาหาร 
3) คุณภาพน ้าไม่ดี    
4) ติดเช้ือแบคทีเรีย 

http://www.fishdoc.co.uk/disease/fungus.htm
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 ลกัษณะอาการ ทีพ่บ สาเหตุทีอ่าจท าให้เกดิ 
17. กระดูกพิการ 1) ถูกไฟฟ้าดูด (Electrical shock) 

2) ไดรั้บสารท่ีใชใ้นการฆ่าแมลง (organophosphates) 
3) ไดรั้บสารอาหารไม่สมดุล 
4) ความผิดปกติทางพนัธุกรรม 
5) จากการบอบช ้า การถูกกระแทก 
6) ถูกสารพิษ 
หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงไดย้าก 

18. การสูญเสียการทรงตวั ปลาอาจวา่ยน ้ าได ้
แต่จะหงายทอ้งเม่ือหยดุวา่ยน ้ า 

1) กระเพาะลมมีความผิดปกติ สาเหตุมาจากการติดเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรีย  
2) โรคภายในอวยัวะอ่ืนๆ เช่น โรคไต ล าไส ้ปกติแลว้จะทราบแน่ชดัตอ้งผา่
ตรวจวนิิจฉยั 

19. เซ่ืองซึม น ้ าหนกัลด มีการตายเร้ือรัง อาจมี
หนอน/พยาธิ ออกมาทางทวารหนกั 

ปรสิตภายใน  ควรตรวจเลือด อุจจาระ ผา่วนิิจฉยั  

Source : http://www.fishdoc.co.uk/disease/clinicalsigns.htm 
 

ตารางท่ี 3 ลกัษณะอาการของโรคสัตวน์ ้าท่ีพบ 
โรค ลกัษณะอาการของโรค 

โรคติดเช้ือแบคทีเรีย  
เช่น Aeromonas hydrophila 

 

มีจุดเลือดออกท่ีล าตวั หรือมีการ
ตกเลือดท่ีบริเวณครีบ ครีบกร่อน 
บางตวัท่ีติดเช้ือหลายวนัแลว้จะ
พบแผลหลุมท่ีผิวหนงั 

โรคหนอนสมอ 

 

เป็นปรสิตภายนอก  หนอนสมอ
ตวัเมียเท่านั้น  ท่ีพบเกาะอยูต่า ม
ผิวหนงัของปลา   โดยเฉพาะ ...
บริเวณโคนครีบ  

โรคเหงือกอกัเสบ/เหงือกเน่า 

 

เหงือกปลาจะบวมแดง เกิดการ
เน่าและแหวง่หายไป 
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โรค ลกัษณะอาการของโรค 
โรคเห็บระฆงั 
 

 

ปรสิตเซลลเ์ดียวรูปร่างคลา้ย
ระฆงั เกาะผิวตวัและเหงือกปลา 

โรคครีบ/หางกร่อน 

 

อาการของโรคจะเกิดตามบริเวณ
ปลายครีบก่อนและค่อย ๆ ลาม
เขา้ไปจนท าใหดู้เหมือนวา่ ครีบ
มีขนาดเลก็ลง 

โรคเมือกขุ่น 

 

ปลาจะมีเมือกสีขาวปกคลุมล าตวั
เป็นหยอ่ม ๆ  หรืออาจขบัเมือก
ออกมาจาก  เหงือกและผิวหนงั
มาก และอาจมีปรสิตภายนอกรบ 
กวน 

โรคตวัเป่ือย 

 

เกิดจากการติดเช้ือปรสิตเซลล์
เดียว สามารถชอนไชเขา้ตวัปลา 
ท าลายเมด็เลือดแดง 

โรคปลิงใส 

 

มีปลิงใสเขา้ไปเกาะตามตวัและ
เหงือก จะมีอาการวา่ยน ้ าทุรนทุ
ราย ลอยตวัตามผิวน ้ า 

โรคครีบและหางเน่า 
 

 

เกิดจากปลาไดรั้บโปรโตซวั .... 
และมีการติดเช้ือแบคทีเรียร่วม
ดว้ย ท าใหป้ลายครีบและหางมีสี
ขาวขุ่นหรือแดง    ครีบและหาง
ขาดแหวง่คลา้ยถูกกดั 



10 

 

โรค ลกัษณะอาการของโรค 
โรคทอ้งบวม 

 

อาการทอ้งบวม 2 ลกัษณะ คือ 
สาเหตุจากกระเพาะหรือล าไสมี้
ก๊าซมากท าใหท้อ้งบวม หรือ มี
เลือดปนน ้ าเหลืองในช่องทอ้ง 

โรคจุดขาว 

 

Ichthyopthirius  multifilis หรือ 
อ๊ิค ( Ich) รูปร่างกลมหรือกลมรี 
มีขนรอบตวัเป็นปรสิตท่ีเม่ือเขา้
เกาะตวัปลา มนัจะฝังตวัเขา้ไป
อยูใ่ตผ้ิวหนงัชั้นนอกของปลา 

โรคอียเูอช 

 

เช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของโรคท่ี.
ส าคญั คือ Aphanomyces 
...invadans ปกติจะเกิดเม่ือปลามี
บาดแผลหรือบอบช ้า โรคอียเูอช   

โรคตกเลือด 

  

มีอาการบวมท่ีผิวหนงั บอบช ้า
ของร่างกาย เกิดจากเช้ือ
Aeromonas และPseudomonas 
รูปร่างเป็นท่อนสั้น ๆ หรืออาจมี
การรบกวนของปรสิต  

โรคหูดปลา 

  

ปลาจะเกิดเป็นตุ่มสีขาวครีม 
หรือเทาด า คลา้ยหูดมีขนาดต่าง 
ๆ กนั มกัจะพบตามบริเวณ 
หลงัและครีบหลงัของปลา ตุ่ม
เหล่าน้ีมกัอยูร่วมกนัเป็นกระจุก 

โรคตาขุ่น 

 

ตาขุ่นขาว   วา่ยน ้ าชา้ๆ   ลอยน่ิง  
บางคร้ังช่องขบัถ่ายมีอาการบวม
แดง  
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โรค ลกัษณะอาการของโรค 
โรคกระดูกรูปร่างพิการ  

 
 
 
 

อาจเกิดจากการขาดสารอาหาร 
ถูกไฟฟ้าดูด ( Electrical shock) 
ไดรั้บสารท่ีใชใ้นการฆ่าแมลง 
(organophosphates) หรือความ 
ผิดทางพนัธุกรรม เป็นตน้ 

โรคสูญเสียการทรงตวั 

 

ปลาวา่ยน ้ าเสียการทรงตวัวา่ยน ้ า
หงายทอ้งพลิกกลบัไป กลบัมา มี
อาการตกเลือดตามล าตวัและ
ซอกเกลด็ 

โรคพยาธิใบไม ้
(ระยะ เมตตาเซอคาเรีย)  

 

อาการ  วา่ยน ้ าทุรนทุราย  ลอยตวั
ท่ีผิวน ้ า   เซ่ืองซึม   น ้าหนกัลด  
ผอม เหงือกบวม มีการตายเร้ือรัง  
อาจมีหนอนหรือพยาธิออกมา
ทางทวารหนกั 

 
การเกบ็ตัวอย่างเพือ่การชันสูตรหาสาเหตุการตายของสัตว์น า้  
ตวัอยา่งสัตวน์ ้า 
 การเก็บตวัอยา่งและการตรวจวนิิจฉยัสาเหตุการตายของสัตวน์ ้า  และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแหล่ง
น ้าธรรมชาติและในฟาร์ม เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี  เพื่อป้องกนัมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค  ควรมีการส่ง
ตวัอยา่งเพื่อชนัสูตร  เม่ือพบปัญหา ในการวนิิจฉยั หาสาเหตุการตายของสัตวน์ ้า   ใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งแม่นย  า   ตอ้ง
ประกอบดว้ย ประวติัโดยละเอียดของแหล่งน ้า บ่อเล้ียง สัตวน์ ้า การเจบ็ป่วย ตาย  ประวติัการรักษาดว้ยวธีิต่าง ๆ  
ตลอดจน  วธีิการเก็บและส่งตวัอยา่งไปตรวจยงัหอ้งปฏิบติัการ   ซ่ึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจ  และปฏิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ดงัน้ี 

 การส่งตวัอยา่งสัตวน์ ้ามีชีวติ  หากพบอาการป่วยของสัตวน์ ้าควรเลือกส่งสัตวน์ ้าป่วย 5 – 6 ตวั ท่ีมี
ความรุนแรงของอาการแตกต่างกนั เพื่อหาสาเหตุอาการป่วยของสัตวน์ ้าท่ีแทจ้ริง  และทดสอบวธีิการรักษาท่ีถูก  
ตอ้ง และท่ีควรค านึงถึง  คือ ไม่ควรใหส้ัตวน์ ้าเครียดในขณะขนส่ง   เช่น  ไม่ใหถู้กแดดร้อนระหวา่งการเดินทาง 
ควรมีวสัดุ เช่น ผา้ชุบน ้าคลุมถุงหรือพาชนะท่ีใส่สัตวน์ ้า ควรรักษาอุณหภูมิน ้า ระหวา่ง   25-26  องศาเซลเซียส  
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เพราะถา้อากาศร้อนจดัอาจเป็นสาเหตุของการท าใหส้ัตวน์ ้าตาย   มีผลผดิพลาดต่อการวนิิจฉยัและชนัสูตรอาการ
ป่วยของสัตวน์ ้าได ้

 การส่งตวัอยา่งซากสัตวน์ ้าตาย ในกรณีสัตวน์ ้าตายควรส่งชนัสูตรภายใน 8 ชัว่โมง หากท าไม่ไดค้วร
แช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ไม่ควรแช่ในช่องแช่แขง็) หรือแช่ในกระติกท่ีมีน ้าแขง็เตม็ และส่งในสภาพท่ี
เยน็ตลอดเวลา และรีบส่งใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้ไม่ควรเกิน 1 – 2 วนั 

 การเก็บและส่งตวัอยา่งช้ินส่วน  ในกรณีท่ีซากสัตวมี์ขนาดใหญ่  หรือไม่สามารถน าส่งไดภ้ายใน  1 
วนั ควรท าการผา่ซาก จดบนัทึกรอยโรคท่ีพบและเก็บตวัอยา่งอวยัวะน าส่งโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกอวยัวะ
สดใส่ถุงพลาสติก 1 ถุง 1 อวยัวะ เพื่อแยกเช้ือ  ควรเก็บแช่แขง็ระหวา่งรอน าส่ง   อีกส่วนเก็บในขวดน ้ายา 10..... 
เปอร์เซ็นตฟ์อร์มาลีน เพื่อดูการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่ ใช ้ 1 ขวดต่อสัตว ์1 ตวั  สามารถเก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง .
แต่มีขอ้มีจ ากดั ในการตรวจ คือ ไม่สามารถตรวจหาเช้ือแบคทีเรียและยาท่ีมีผลต่อเช่ือแบคทีเรียได้  หากตอ้งการ .
เพาะแยกเช้ือตอ้งส่งเป็นอวยัวะสด 

 อาหารสัตว์  อาหารท่ีผสมเอง  สามารถตรวจหาเช้ือแบคทีเรียปนเป้ือนจากปลาป่น   หรือเช้ือราใน
ขา้วโพดหรือสารพิษอ่ืน ๆ ไดโ้ดยส่งอยา่งนอ้ย 500 กรัมในภาชนะท่ีสะอาด  
 การส่งตวัอยา่งเพื่อชนัสูตรอาการป่วยของสัตวน์ ้า นอกเหนือจากวธีิการเก็บและส่งแลว้  ควรค านึงความ
สะอาดของภาชนะท่ีบรรจุ  อุณหภูมิ  และระยะเวลาในการน าส่งเป็นส าคญั ทั้งน้ี  เพื่อใหก้ารวนิิจฉยัและชนัสูตร
โรคมีความถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
ตวัอยา่งน ้า 
 การเก็บตวัอยา่งน ้า  มีความส าคญัต่อผลการวเิคราะห์มาก   หากเก็บตวัอยา่งไม่ถูกตอ้ง   จะท าใหผ้ลการ
วเิคราะห์ท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้งไปดว้ย   การเก็บตวัอยา่งน ้าควรมีแบบแผนท่ีแน่นอน   และควรมีการบนัทึกรายละเอียด  
ต่าง ๆ ครบถว้นตามสมควร เพราะถา้ไม่มีรายละเอียดเพียงพอแลว้  การคน้หาหรือวนิิจฉยัขั้นแรกอาจครอบคลุม  
หรือถา้ตวัอยา่งไม่เป็นตวัแทนของแหล่งน ้าท่ีแทจ้ริงก็อาจใหผ้ลการวเิคราะห์ผดิพลาดได ้
การเก็บตวัอยา่งน ้าท่ีดีและถูกตอ้ง ควรพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 

 ภาชนะท่ีบรรจุตวัอยา่ง ( Sample container)  โดยทัว่ไป   ขวดเก็บตวัอยา่งมกัเป็นขวด  โพลีเอทิลีน 
(Polyethylene) หรือขวดแกว้อยา่งหนา ควรมีขนาดใหญ่ประมาณ 500 – 1000 ลบ.ซม. และมีฝาเกลียวปิดมิดชิด
ควรใชข้วดท่ีมีปากกวา้ง  เพื่อใหท้  าความสะอาดไดง่้ายและสามารถเก็บตวัอยา่งน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว   ปากขวดไม่
ควรเล็กกวา่ 5 ซม. โดยปกติขวดพลาสติกท่ีมีคุณภาพดี  จะใชเ้ก็บตวัอยา่งไดเ้หมาะสมกวา่ขวดแกว้   เน่ืองจากมี
น ้าหนกัเบากวา่และไม่แตกง่าย  อยา่งไรก็ตาม   ลกัษณะของภาชนะท่ีใชเ้ก็บตวัอยา่งน ้าจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสม
ส าหรับดชันีแต่ละชนิด  ก่อนใชข้วดเก็บตวัอยา่งทุกคร้ัง  ควรลา้งดว้ยน ้าสะอาดหลาย ๆ คร้ัง   การเขียนฉลากติด
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ขวดตวัอยา่ง  เม่ือเก็บตวัอยา่งน ้าเสร็จแลว้   ควรปิดฝาใหส้นิท  ปิดฉลาก (Label) ไวทุ้กใบ  โดยฉลากจะตอ้งแจง้
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นใหล้ะเอียด ส่ิงท่ีควรบนัทึกรายละเอียดไว ้ดงัน้ี 
  สถานท่ีเก็บตวัอยา่ง 
  จุดเก็บตวัอยา่ง อาจบอกเป็นรหสัจุดเก็บ 
  วนั เวลาของการเก็บตวัอยา่ง 
  แหล่งน ้าของตวัอยา่ง 
  วธีิการเก็บรักษา 
  ดชันีตอ้งการวเิคราะห์ 
  ช่ือ – สกุลของผูเ้ก็บตวัอยา่ง 

 ขนาดหรือปริมาตรของตวัอยา่ง ( Sample size) ปริมาตรของตวัอยา่งน ้าท่ีเก็บจะมากหรือนอ้ยเท่าใด
ข้ึนอยูก่บัปริมาตรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ของแต่ละดชันี  ซ่ึงควรเก็บใหม้ากวา่ท่ีตอ้งการเล็กนอ้ย  เพราะในกรณีท่ีมี
ความผดิพลาดเกิดข้ึน  เน่ืองจาก   การวเิคราะห์หรือตอ้งยนืยนัผล   จะไดมี้น ้าตวัอยา่งเพียงพอในการวเิคราะห์ซ ้ า 
และในบางคร้ังตอ้งใชต้วัอยา่งน ้ากลั้ว  (rise) ภาชนะท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดว้ย  ปริมาตรท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีควรเก็บของ
น ้าตวัอยา่งท่ีใชว้เิคราะห์แต่ละดชันี แสดงในตารางท่ี 1 

 จุดเก็บตวัอยา่ง ( Sample site) การเก็บตวัอยา่งน ้าซ่ึงเป็นตวัแทนของน ้าทั้งหมด  จะตอ้งค านึงถึงจุด
เก็บตวัอยา่ง ส่ิงท่ีควรระวงัในการเก็บตวัอยา่งจากแหล่งน ้าแต่ละประเภท คือ 
 แหล่งน ้าไหล ไดแ้ก่ แม่น ้า ล าธาร หว้ย  คลอง หรือน ้า ทะเล ในกรณีท่ีเก็บแบบจว้ง ( Grab sampling) 
ตอ้งเก็บท่ีจุดก่ึงกลางความกวา้งของแหล่งน ้า และท่ีระดบัก่ึงกลางความลึก ไม่ควรเก็บใกลฝ่ั้ง  
 แหล่งน ้าน่ิง ไดแ้ก่ หนอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ ใหเ้ก็บท่ีระดบัความลึก 1 เมตร (ส าหรับแหล่งน ้าท่ีมี
ความลึกเกินกวา่ 2 เมตร) หรือใหเ้ก็บท่ีจุดก่ึงกลางความลึก (ส าหรับแหล่งน ้าท่ีมีความลึกไม่เกิน 2 เมตร)  
 บ่อเล้ียงสัตวน์ ้า ในบ่อเล้ียงปลา  ควรเก็บตวัอยา่งน ้าท่ีระดบั กลางน ้าของความลึกบ่อ  ส่วนในบ่อเล้ียงกุง้  
ควรเก็บตวัอยา่งน ้า ท่ีระดบัเหนือพื้นกน้บ่อเพาะกุง้อาศยัอยูบ่ริเวณพื้นกน้บ่อ 

 ช่วงเวลาการเก็บและการตรวจวเิคราะห์ โดยปกติแลว้   การเก็บตวัอยา่งน ้าควรเป็นเวลาเดียวกนั  แลว้
ท าการตรวจวเิคราะห์ทนัที เพื่อมิใหส้ภาพน ้าท่ีเก็บมาเปล่ียนแปลงไป  ถา้เป็นการตรวจวเิคราะห์ทางกายภาพ (สี  
กล่ิน ความขุ่น อุณหภูมิ ความน าไฟฟ้า) ควรท าในขณะท่ีเก็บ หรือในทนัทีท่ีตวัอยา่งถึงหอ้งปฏิบติัการ ระยะเวลา 
ท่ี ยอมใหม้ากท่ีสุดท่ีจะเก็บตวัอยา่งน ้าไวก่้อนวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 1 

  เทคนิคการเก็บตวัอยา่งน ้า ( Sampling technique)   การเก็บตวัอยา่งน ้า ของแต่ละดชันี  มีวธีิการและ
เทคนิคแตกต่างกนั   ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของแหล่งน ้า และข้ึนอยูก่บัดชันีท่ีตอ้งการวเิคราะห์   วธีิการเก็บบางดชันี  
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อาจใชข้วดตกัน ้าไดเ้ลย  หากเก็บตวัอยา่งท่ีมีความลึกไม่มากนกั   แต่ในบริเวณท่ีน ้าลึก  ตอ้งใชเ้คร่ืองมือเก็บตวั  
อยา่งน ้า เทคนิคการเก็บตวัอยา่งโดยทัว่ ๆ ไป ดงัน้ี 
 ก่อนเก็บตวัอยา่ง ตอ้งใชต้วัอยา่งน ้าท่ีจะเก็บกลั้ว (rinse) ขวดเก็บตวัอยา่งก่อน 2 - 3 คร้ัง  
 ปริมาตรของตวัอยา่งท่ีเก็บบางดชันี   เช่น  ไนเตรทและฟอสฟอรัสรวม  ไม่ควรเก็บตวัอยา่งน ้าเตม็ขวด  
เพราะตอ้งเหลือท่ีวา่งไวส้ าหรับเติมสารเคมีรักษาสภาพ  และส าหรับเขยา่ใหผ้สมกนัก่อนท าการวเิคราะห์  ยกเวน้
ตวัอยา่งท่ีจะท าการวเิคราะห์หาปริมาณ   บีโอดี  ออกซิเจนละลาย   ความเป็นด่าง   และความเป็นกรด   ท่ีตอ้งเก็บ
ตวัอยา่งเตม็ขวด และปิดฝาใหส้นิท  เพื่อป้องกนัไม่ใหอ้ากาศเหลืออยูบ่นผวิน ้าละลายเขา้ไปในตวัอยา่ง   เป็นการ
เพิ่มปริมาณออกซิเจนใหก้บัตวัอยา่ง   และจะท าใหผ้ลการวเิคราะห์คลาดเคล่ือน  จากความเป็นจริงได้   ขวดเก็บ
ตวัอยา่งตอ้งปิดฝาอยูต่ลอดเวลา  และวางหงายข้ึน อยา่งวางคว  ่าบนพื้น เพราะจะเกิดการปนเป้ือนได้  และเม่ือเก็บ
น ้าตวัอยา่งแลว้ตอ้งรีบปิดฝาขวดทนัที  

  การเก็บรักษาน ้าตวัอยา่ง ( Sample preservation) ตวัอยา่งน ้าท่ีเก็บมาเพื่อท าการตรวจสอบคุณภาพ
นั้นบางดชันีตอ้งการวเิคราะห์ในภาคสนามเลย  ไดแ้ก่ ความเป็นกรด – ด่าง  อุณหภูมิ ความน าไฟฟ้า  และความ
เป็นด่าง เพราะดชันีเหล่าน้ี  มีค่าเปล่ียนแปลงไดง่้าย  ตอ้งท าการวเิคราะห์ ณ  จุดเก็บตวัอยา่งทนัที เพื่อใหไ้ดค้่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัค่าของแหล่งน ้านั้นจริง ๆ   ส่วนดชันีอ่ืน ๆ   สามารถท่ีจะน ามาท าการวเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการได้  
โดยการรักษาคุณภาพน ้าไวก่้อน  เพื่อไม่ใหส่้วนประกอบของน ้าเปล่ียนแปลงไปทั้งทางเคมี  และทางกายภาพ  
วธีิการรักษาสภาพ ดงัน้ี 
 การแช่เยน็ดว้ยน ้าแขง็  จุดประสงค์  เพื่อช่วยลดการท างานของพวกจุลินทรีย์   และลดอตัราเร็วของการ
เกิด.กระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี  
 การเติมสารเคมี เช่น กรดไนตริก (HNO3)  หรือกรดซลัฟุริก ( H2SO4) เขม้ขน้  เป็นการรักษาสภาพน ้าตวั  
อยา่ง โดยการควบคุม pH (pH < 2) วตัถุประสงค์  คือ ป้องกนัการดูดซบัอิออนท่ีผวิภาชนะ   และการตกตะกอน
และช่วยยบัย ั้งการท างานของจุลินทรียด์ว้ย  
 การเติมสารเคมีเฉพาะดชันี รายละเอียดการรักษาสภาพตวัอยา่งของแต่ละดชันี แสดงในตารางท่ี 4  

  การเก็บรักษาตวัอยา่งขณะขนส่งมายงัหอ้งปฏิบติัการ   (Sample transportation)  เม่ือเก็บตวัอยา่ง
เรียบร้อยแลว้   ขณะท าการขนส่งตวัอยา่ง  มายงัหอ้งปฏิบติัการ   ตอ้งระวงัอยา่ใหต้วัอยา่งนั้นโดนแสง   ควรมี
อลูมิเนียมฟอยด ์( Aluminium foil) ปิดครอบปากขวดตวัอยา่งไว้   และตวัอยา่งทั้งหมดตอ้งแช่เยน็ในภาชนะแช่
เยน็ท่ีเป็นกระติกน ้าแขง็หรือกล่องโฟม ควรมีวาวไขน ้าท่ีละลายออกทิ้งได้  การใส่น ้าแขง็ตอ้งระวงัอยา่ใส่จนลน้
หรือมากเกินไป   ควรใส่ใหเ้สมอกบัระดบัปากขวด   การเก็บตวัอยา่งลงในกระติกน ้าแขง็   ตอ้งเรียงขวดให้เป็น
ระเบียบ ระวงัอยา่ใหข้วดตวัอยา่งลม้หรือเอียง 
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ตารางท่ี 4 วธีิการเก็บรักษาตวัอยา่งน ้า เพื่อน ามาวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ 

ดชันี 
ปริมาตรท่ีใช้

ส าหรับวเิคราะห์ 
(ลบ.ซม.) 

ภาชนะท่ีใชบ้รรจ ุ วธีิการเก็บรักษา 
ระยะเวลาท่ีสามารถ
เก็บไวก่้อนการ

วเิคราะห์  
ความเป็นกรด 100 พลาสติก, แกว้ แช่เยน็ท่ี 4 oC 24 ชม. 
ความเป็นด่าง 100 พลาสติก, แกว้ แช่เยน็ท่ี 4 oC 24 ชม. 

บีโอดี 1,000 พลาสติก, แกว้ แช่เยน็ท่ี 4 oC 24 ชม. 
ออกซิเจนละลาย 300 แกว้ (ขวดบีโอดี) ไม่มี ตอ้งวเิคราะห์ทนัที 
ความกระดา้ง 100 พลาสติก, แกว้ แช่เยน็ท่ี 4 oC 7 วนั 

ไนโตรเจน   
(แอมโมเนีย,ไนเตรท  
และไนโตรเจน) 

400 พลาสติก,แกว้ เติม HgCL2 40 mg/l แลว้แช่เยน็ท่ี  
4 oC หรือเติม H2SO4 เขม้ขน้แลว้แช่
เยน็ ท่ี 4 oC 

24 ชม. 

ความเป็นกรด – ด่าง  50 พลาสติก, แกว้ วเิคราะห์ทนัที หรือแช่เยน็ท่ี 4 oC. 6 ชม. 
ฟอสฟอรัสรวม 50 พลาสติก, แกว้ แช่เยน็ท่ี 4 oC 24 ชม. 

ฟอสฟอรัสละลายน ้ า 50 พลาสติก, แกว้ กรองในขณะเก็บแลว้แช่เยน็ 4 oC. 24 ชม. 
ความเคม็ 200                  แกว้ วเิคราะห์ทนัที หรือใชก้ระดาษไขปิด

ใหแ้น่น 
6 เดือน 

ความขุ่น 100 พลาสติก, แกว้ แช่เยน็ท่ี 4 oC เก็บไวใ้นท่ีมืด - 

Source : Water Quality Monitoring - A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater 
Quality Studies and Monitoring Programmes  
Edited by Jamie Bartram and Richard Balance, Published on behalf of United Nations Environment 
Programme and the World Health Organization,  
 
การป้องกนั รักษาสัตว์น า้ป่วยหรือตาย ตามการเปลีย่นแปลงของฤดูกาล 
 ก่อนการเกิดโรคหรือมีอาการป่วยของปลา  มีขอ้สังเกตท่ีส าคญัคือ  มกัพบวา่สภาวะอากาศบริเวณพื้นท่ี
นั้นๆ จะร้อนจดัติดต่อกนัหลายวนั หลงัจากนั้น เม่ือมีฝนตกหรือคร้ึมฟ้าคร้ึมฝน  ติดต่อกนั 2-3 วนั ท าใหอุ้ณหภูมิ
ของน ้าในรอบวนัแตกต่างกนัมาก สภาวะดงักล่าวส่งผลถึงกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียโ์ดย จุลชีพท่ีเกิดข้ึน  
เช่น เศษอาหาร และส่ิงขบัถ่ายจากปลา ท าใหเ้กิดการตายของส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีตามมา เกิดการสะสมของอนินทรีย์  
และอินทรียส์ารจ านวนมหาศาล  ส่งผลใหคุ้ณภาพน ้า  ทั้งทางชีวภาพ  กายภาพ   และเคมีเกิดการเปล่ียนแปลง ไป
ในทางไม่ดี 
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 ในกรณีท่ีเล้ียงในกระชงั มกัพบวา่ ก่อนการเกิดโรคนั้น น ้าในบริเวณแหล่งเล้ียงจะน่ิงไม่มีการไหลเวยีน
ของมวลน ้า หรือมกัมีมวลน ้าใหม่สีขุ่นมีตะกอนไหลลงมาในแหล่งเล้ียงปลาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน  ซ่ึงถือวา่
เป็นช่วงระยะวกิฤติของการเล้ียงปลา  เหตุดงักล่าวจะเป็นส่วนส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดสภาวะเครียดในปลา  เน่ืองจาก
ปลาตอ้งใชพ้ลงังานในการปรับตวัเองใหอ้ยูร่อดในสภาวะดงักล่าว อาจส่งผลใหป้ลามีสุขภาพอ่อนแอรับเช้ือโรค 
ไดง่้าย ปลามกัจะแสดงอาการป่วยและทยอยตายเร่ือย ๆ ในช่วงแรก หรืออาจสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 5-7 วนั 
ทั้งน้ี อตัราการตายของปลาหรือความรุนแรงของการเกิดโรคจะมากหรือนอ้ย  ยงัข้ึนอยูก่บัการ ดูแลสุขภาพปลา
ของผูเ้ล้ียง  รวมไปถึงความรุนแรงของสภาวะท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดต่าง ๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัท่ีอยูน่อก  
เหนือความสามารถของเราท่ีจะจดัการได ้เช่น  การเปล่ียนแปลงของสภาพของน ้า การเล้ียง ปลาในกระชงัท่ีมีน ้า
ไหลบ่ามา  ฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลานาน อากาศร้อนสลบัเยน็ อากาศหนาวเป็นเวลานาน เป็นตน้ ซ่ึงโดย
ปกติฤดูกาลของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ฤดู และมีความสัมพนัธ์กบัสัตวน์ ้า ดงัน้ี 
ฤดูร้อน 
 เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงเปล่ียนจากมรสุม ตะวนัออก  
เฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้   และเป็นระยะ เวลาท่ีขั้วโลกเหนือหนัเขา้หาดวงอาทิตย ์  โดยเฉพาะเดือน
เมษายน ประเทศไทย มีดวงอาทิตยอ์ยูเ่กือบตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวนั ท าใหไ้ดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยเ์ตม็ท่ี 
สภาวะอากาศจึงร้อนอบอา้วทัว่ไป  ในฤดูน้ีบางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีน   แผล่งมาปกคลุมจนถึง
ประเทศไทยตอนบน ท าใหเ้กิดการปะทะกนัของมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยูเ่หนือประเทศ
ไทย ซ่ึงก่อใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้พายฝุน
ฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ีมกัเรียกวา่ "พายฤุดูร้อน" ลกัษณะของอากาศในฤดูร้อนใชเ้กณฑอุ์ณหภูมิสูงสุดของ
แต่ละวนั โดยแบ่งดงัน้ี  อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหวา่ง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส  อากาศร้อนจดั มีอุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียสข้ึนไป 
 สภาพอากาศร้อนจดั อาจท าใหอุ้ณหภูมิผวิน ้าสูงถึง 38 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิน ้าท่ีเหมาะสมส าหรับ
ปลาในเขตร้อนทัว่ไป  อยูร่ะหวา่ง 25-32 องศาเซลเซียส  ยิง่อุณหภูมิสูงการละลายของออกซิเจนในน ้ายิง่ลดลง
รวมทั้งการแปลงสภาพของโปรตีนหรือเน้ือปลาจะเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 50 องศาเซลเซียส  ดงันั้น ช่วงหนา้ 
แลง้ ควรจะมีการวางแผนการเพาะเล้ียงปลาหรือสัตวน์ ้า  หากพื้นท่ีแหล่งน ้าใดมีปริมาณน ้านอ้ย  ก็ควรจะชะลอ
การเล้ียง และเตรียมพร้อมในการเพาะเล้ียงปลาในฤดูกาลต่อไป  
 การป้องกนั 
 1. ลดความหนาแน่นของปลาท่ีเล้ียง ป้องกนัการขาดออกซิเจน 
 2. ลดปริมาณการใหอ้าหารใหน้อ้ยลง 10 -15 เปอร์เซ็นต ์หรือมากกวา่   เพื่อป้องกนัอาหารไม่ยอ่ยใน
กระเพาะปลา หรือน ้าเน่าเสีย ท่ีอาจท าใหป้ลาช็อคตาย 
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 3. การเล้ียงปลาในกระชงั ควรยา้ยกระชงัไปในพื้นท่ีทีมีน ้าพอเพียง มีการไหลเวยีนของน ้าสม ่าเสมอ 
พื้นกน้กระชงัควรอยูสู่งจากพื้นแหล่งน ้าไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร 
 4. หมัน่สังเกตอาการของปลาท่ีเล้ียงอยูเ่สมอ หากพบปลามีอาการผดิปกติหรือตายเป็นจ านวนมาก ควร
รีบจบัออกจ าหน่าย 
 5. ควรจะชะลอหรือหยดุการเล้ียง ท าการตากกระชงั ตากบ่อใหแ้หง้ แลว้ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือหรือ
แบคทีเรีย โรยปูนขาว เพื่อเตรียมพร้อมในการเพาะเล้ียงปลาในฤดูกาลต่อไป 
ฤดูฝน 
 เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเม่ือมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้   พดัปกคลุมประเทศไทย   และร่องความกด
อากาศต ่าพาดผา่นประเทศไทย  ท าใหมี้ฝนชุกทัว่ไป   ร่องความกดอากาศต ่าน้ีปกติจะพาดผา่นภาคใต้  ในเดือน
พฤษภาคม แลว้จึงเล่ือนข้ึนไปทางเหนือตามล าดบัจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะพาดผา่นอยูบ่ริเวณ
ประเทศจีนตอนใต ้ท าใหฝ้นในประเทศไทยลดลงระยะหน่ึง และเรียกวา่เป็น "ช่วงฝนทิ้ง" ซ่ึงอาจนานประมาณ 
1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอ้ยนานนบัเดือน  ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศ  
ต ่า จะเล่ือนกลบัลงมาทางใต้  พาดผา่นบริเวณประเทศไทย  อีกคร้ัง  ท าใหมี้ฝนชุกต่อเน่ือง  จนกระทัง่ เกิดมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  พดัเขา้มาปกคลุมประเทศไทย  แทนท่ีมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้  ประมาณกลางเดือนตุลาคม
ประเทศไทยตอนบน จะเร่ิมมีอากาศเยน็และฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เวน้แต่
ภาคใตย้งัคงมีฝนชุกต่อไป จนถึงเดือนธนัวาคม  และมกัมีฝนหนกัถึงหนกัมาก  จนก่อใหเ้กิดอุทกภยั  โดยเฉพาะ
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกซ่ึงจะมีปริมาณฝนมากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก อยา่งไรก็ตามการเร่ิมตน้ฤดูฝนอาจจะชา้หรือ
เร็วกวา่ก าหนดได้  ประมาณ 1-2 สัปดาห์  การพิจารณาปริมาณฝนในเวลา 24 ชัว่โมงของแต่ละวนั  จะนบัตั้งแต่
เวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 07.00 น. ของวนัถดัไป โดยมีเกณฑแ์บ่งดงัน้ี  ฝนวดัจ านวนไม่ได:้ ปริมาณฝนนอ้ยกวา่ 
0.1 มิลลิเมตร ฝนเล็กนอ้ย  ปริมาณฝนระหวา่ง 0.1-10.0 มิลลิเมตร  ฝนปานกลาง  ปริมาณฝนระหวา่ง 10.1-35.0 
มิลลิเมตร ฝนหนกั  ปริมาณฝนระหวา่ง 35.1-90.0 มิลลิเมตร   และฝนหนกัมาก ปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร
ข้ึนไป 
 เม่ือเขา้สู่ฤดูฝน  มกัจะประสบปัญหามากมายเก่ียวกบัการเล้ียงปลา  ท าใหไ้ดรั้บผลกระทบไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
 1. อากาศร้อนมาก  ๆ ก่อนฝนจะตก  ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ  ความเป็นกรด -ด่างและ
ความขุ่นของน ้าอยา่งรวดเร็วหลงัฝนตก  มีผลต่อลูกปลาและปลาท่ีปล่อยใหม่  ตลอดจนปลาท่ีเล้ียงกนัแบบหนา  
แน่นมาก จะมีผลใหป้ลาน๊อคหรือปลาตาย 
 2. เม่ือฝนตกหนกั จะพดัพาพวกปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ข้ีเถา้จากการเผาป่า ลว้นเป็นพิษต่อปลา ซ่ึงอาจไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งมากในช่วงท่ีฝนตกใหม่ ๆ 
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 3. ตะกอนแขวนลอยซ่ึงเกิดจากการชะ หนา้ดินของน ้าฝน  ตะกอนจะฟุ้ งกระจาย  ซ่ึงสร้างปัญหาเก่ียวกบั
เหงือกสัตวน์ ้าในการแลกเปล่ียนออกซิเจน สัตวน์ ้าจะกินอาหารลดลง เครียด และตาย  
 4. น ้าฝนจะชะลา้งความเป็นกรดจากอากาศ  และดินลงสู่บ่อ   ท าให้ pH  ของน ้าต ่าลง  ความเป็นพิษของ
ก๊าซไข่เน่า และแอมโมเนียจะมากข้ึน ท าใหป้ลาลอยหวัข้ึนมาฮุบอากาศหายใจ ซ่ึงอาจท าใหป้ลาเครียด  ป่วย และ
ตายได ้ 
 5. สภาพอากาศมืดคร้ึม แต่ฝนไม่ตก  หรือสภาพอากาศร้อนอบอา้ว  เป็นเวลานาน ๆ  ซ่ึงมีผลต่อการแลก 
เปล่ียนออกซิเจน ระหวา่งชั้นบรรยากาศกบัผวิน ้า  การยอ่ยสลายของเสียในน ้า  การสังเคราะห์แสงของแพลงค์
ตอน ท าใหป้ลาขาดออกซิเจน ปลาจะข้ึนมาลอยหวัฮุบอากาศบนผวิน ้าจ  านวนมาก  
การป้องกนั 
 1. เม่ือฝนหยดุตก  ควรเปิดเคร่ืองตีน ้า  เพื่อคลุกเคลา้น ้าฝนกบัน ้าในบ่อใหเ้ขา้กนั  ป้องกนัการแบ่งชั้นน ้า
 2. เม่ือฝนตกหนกั ท าใหอุ้ณหภูมิน ้าเปล่ียนแปลง  ปลาจะลดการกินอาหาร  ดงันั้น ควรลดปริมาณอาหาร
ใหน้อ้ยลง หรืองดอาหารในวนัท่ีฝนตกหนกั 
 3. เม่ืออากาศมืดคร้ึมยาวนาน 2-3 วนั ควร เปิดเคร่ืองตีน ้า  เพื่อเพิ่มออกซิเจน  หรือสูบน ้าข้ึนไปในอากาศ
เวลาน ้าตกลงมาจะช่วยเพิ่มออกซิเจน 
 4. ควรโรยปูนขาวรอบคนับ่อ ประมาณ 30-50 กิโลกรัม เม่ือฝนตกจะช่วยปรับ pH น ้าไดดี้ข้ึน 
 5. สาดเกลือแกงลงในบ่อ หลงัฝนตก ประมาณ 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยลดพิษของแอมโมเนีย 
และช่วยรักษาสมดุลภายในร่างกายของปลา 
ฤดูหนาว 
 เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศ
ไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดู
หนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็หรืออาจยงัมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวนัออกลงไป  ซ่ึงจะหมดฝน  และเร่ิมมีอากาศเยน็ชา้กวา่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียง  
เหนือ ลกัษณะของอากาศในฤดูหนาว ลกัษณะของอากาศในฤดูหนาวใชเ้กณฑอุ์ณหภูมิต ่าสุดของแต่ละวนั โดย
แบ่งดงัน้ี  อากาศหนาวจดั จะมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 8.0 องศาเซลเซียส   อากาศหนาว มีอุณหภูมิระหวา่ง 8.0-15.9 .....
องศาเซลเซียส อากาศเยน็ มีอุณหภูมิระหวา่ง 16.0-22.9 องศาเซลเซียส 
 ในช่วงอากาศหนาวยาวนาน จะตอ้งดูแลปลาอยา่งใกลชิ้ด  สาเหตุมาจากปลาปรับสภาพไม่ทนัต่ออากาศ
ท่ีหนาวเยน็ลง   ซ่ึงปลาจะกินอาหารนอ้ยลง  หากใหอ้าหารมาก   เม่ือปลากินไม่หมดก็จะเกิด การเน่า เกิดแก๊สพิษ 
นอกจากน้ี สภาพความแปรปรวนของอากาศ เน่ืองจากเป็นช่วงเปล่ียนฤดูกาล เม่ือมีฝนตกน ้าไหลหลาก ท าใหน้ ้า
ขุ่นมีตะกอน ซ่ึงเกิดจากการซะลา้งหนา้ดินและพดัพาส่ิงต่างๆ ลงสู่แหล่งน ้าล าคลอง รวมทั้งยาฆ่าแมลง ยาก าจดั
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วชัพืชจากการท าเกษตรกรรม ของเสียจากชุมชน ปัจจยัโนม้นา้วต่างๆ ดงักล่าว กระตุน้ใหป้ลาเครียด  และเม่ือ
ปลาเกิดความเครียดสะสมต่อเน่ือง  เป็นระยะเวลานาน   ส่งผลใหป้ลาอ่อนแอติดเช้ือโรคแทรกซอ้นจากปรสิต 
แบคทีเรีย และตายในท่ีสุด 
การป้องกนั 
 1. ลดปริมาณอาหารปลาท่ีใหล้ง 10 -15 เปอร์เซ็นต ์หรือมากกวา่ 
 2. เสริมวติามินซีในอาหาร 1-2 เปอร์เซ็นต ์โดยน ้าหนกั  ซ่ึงวติามินซี จะมีผลดี กบัการเจริญเติบโต  การ
สืบพนัธ์ุ ความตา้นทานโรค การทนทานต่อความเครียด 
 3. ควรแยกปลาท่ีแสดงอาการ ป่วยออกไปเล้ียงและรักษาต่างหาก หรือท าลาย  เพราะปลาท่ีตบั  มา้ม ไต 
ถูกท าลายแลว้โอกาสรักษาใหห้ายยาก และจะเป็นสาเหตุใหป้ลาท่ียงัไม่เป็นโรคเกิดการติดเช้ือเพิ่มข้ึน  
 4. ช่วงตน้ฤดูหนาวมีโอกาสสูงท่ีจะมีพยาธิภายนอกมาเกาะตามตวัและเหงือกปลา ดงันั้น คารมีการ
ป้องกนั เช่น ในกระชงัปลาควร ใชด่้างทบัทิม 1 ชอ้นชา ห่อดว้ยผา้หนาๆ  ถ่วงดว้ยหิน  แช่น ้าลึกประมาณ 30 
เซนติเมตร  ผกูตามมุมกระชงัหรือดา้นเหนือน ้า  เพื่อป้องกนัปรสิตภายนอก กระท า 3 วนัคร้ังจะเป็นการดี 
 5. หากกระชงัปลาอยูใ่นบริเวณน ้าต้ืน  ควรยา้ยลงไปอยูท่ี่บริเวณน ้าลึก  ซ่ึงจะเป็นการปรับอุณหภูมิของ
น ้าเพราะอุณหภูมิน ้าลึกจะสูงกวา่น ้าต้ืน 
 6. ในบ่อดิน น าเกลือแกงมาละลายน ้า แลว้สาดใหท้ัว่บ่อ ประมาณ 20-80 กิโลกรัมต่อไร่  
 7. ในสภาวะท่ีอากาศเยน็ ท าใหน้ ้ามีอุณหภูมิต ่ากวา่ปกติ  (ต ่ากวา่ 23 องศาเซลเซียส) ไม่ควรสูบน ้าเขา้ ..
หรือออกจากบ่อ และไม่ควรยา้ยหรือล าเลียงปลาไปท่ีอ่ืน จะท าใหป้ลาเครียดและติดเช้ือโรคไดง่้าย 
 ซ่ึงการใชย้าและสารเคมีในการรักษาปลาป่วยเป็นไปตาม ตารางท่ี 5 
 
แนวทางแก้ไขสาเหตุการตายของสัตว์น า้เบือ้งต้น 
 ในเบ้ืองตน้ เม่ือพบ สาเหตุการตายของสัตวน์ ้าน่าจะมาจากเหตุใด โดยพิจารณาจากตารางท่ี 1, 2  และ 3 
เจา้หนา้ท่ี ควรแนะน าแนวทางแกไ้ข สาเหตุการตายของสัตวน์ ้าเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

o ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าต ่า   แนวทางแกไ้ข สูบน ้าพน่ ข้ึนบนอากาศ
 ใชเ้คร่ืองตีน ้า   เปล่ียนถ่ายน ้า  2 ใน 3 ส่วน  ใส่เกลือแกง  0.1-0.5 % ของปริมาณน ้า ใส่
 ปูนขาว 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ งดอาหาร  ลดปริมาณความหนาแน่นของสัตวน์ ้า 

o เกิดแพลงคต์อนจ านวนมากมายและรวดเร็ว แนวทางแกไ้ข เปล่ียนถ่ายน ้าใหม้ากท่ีสุด   
               ใชส้ารก าจดัแพลงคต์อน เช่น เกลือแกง ใชจุ้ลินทรียช่์วยยอ่ยของเสีย 

o พิษจากยาฆ่าแมลง/สารเคมี   แนวทางแกไ้ข เปล่ียนถ่ายน ้าทั้งหมด ...  
 ใชเ้คร่ืองตีน ้าเพิ่มออกซิเจน  
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o พบเช้ือโรค/ปรสิต    แนวทางแกไ้ข กรณีท่ีพบวา่สัตวน์ ้าเป็น
 โรคหรือมีปรสิต  ควรด าเนินการ (ตารางท่ี 5) หรือเอกสารเผยแพร่ เร่ือง การป้องกนั..          
               และก าจดัโรคปลา กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33 หนา้ 
 

ตารางท่ี 5  สารเคมีและยาทัว่ไป ท่ีใชใ้นการป้องกนั รักษาโรคและปรสิต ท่ีเกิดข้ึนในสัตวน์ ้า 
สารเคมี / ยา การใชท้างการประมง อตัราการใช ้ วธีิการใช ้

เกลือแกง (Sodium 
chloride) 

ก าจดัปรสิตภายนอก 0.1–0.5 % แช่ตลอดไป  
1 %  แช่ 30 นาที - 1 ชัว่โมง 
3 % แช่ 2-3 นาที 

ลดความเครียดระหวา่งขนส่ง 0.1 % แช่ตลอดไป 
ลดเป็นพิษแอมโมเนีย ไนไตรท ์ก๊าซไข่เน่า 60 – 100 ก.ก. ต่อ ไร่ ละลายน ้ าสาดทัว่บ่อ 

ด่างทบัทิม (Potassium 
permanganate) 

ก าจดัปรสิตภายนอก 2-3 พีพีเอม็. แช่ตลอดไป 
ฆ่าเช้ือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล้ียงสตัวน์ ้ า 20-25 พีพีเอม็. แช่นาน 24 ชัว่โมง 
ก าจกัปรสิต เช้ือรา และแบคทีเรียในอาหาร
สตัวน์ ้ ามีชีวติ 

100-150 พีพีเอม็. แช่นาน 3-5 นาที 

ลดปริมาณแพลงกต์อนและสารอินทรียใ์นน ้ า ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 
ใชล้ดความเป็นพิษของก๊าชไข่เน่า และโลต๊ิน ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

ฟอร์มาลิน (37-40 % 
ของ ฟอร์มาลดีไฮด)์ 

ก าจดัปรสิตภายนอก โรคจุดขาว 25-50 พีพีเอม็. แช่ตลอดไป 
100-200 พีพีเอม็. แช่นาน 30 นาที-1 ชัว่โมง  

คลอรีน (Chlorine) ฆ่าเช้ือและพาหะต่างๆ ในน ้ า 10-30 พีพีเอม็ แช่ตลอดและท าซ ้ าทุก 5 
วนั จ  านวน 4 คร้ัง 

ฆ่าเช้ือภาชนะ อุปกรณ์ในโรงเพาะฟัก 10-30 พีพีเอม็ แช่นาน 1 คืน  
ท าความสะอาดพ้ืนโรงฟัก 50-100 พีพีเอม็ สาดใหท้ัว่ ท้ิงไว ้30 นาที  

 โซเดียมไธโอซลัเฟต 
(Sodium thiosulfate) 

ใชก้ าจดัคลอรีนในน ้ า 10-20 พีพีเอม็ ใชน้ ้ าไดท้นัที 

 ไตรคลอร์ฟอน 
(Trichlofon) 

ก าจดัปรสิตภายนอก ไดแ้ก่ ปลิงใส 
(monogene) เห็บปลา (Argulus) หนอนสมอ 
(Lernaea) 

0.25-0.5 พีพีเอม็ แช่ท้ิงไว ้3-4 วนั ท าซ ้ า 

ก าจดัศตัรูของสตัวน์ ้ า (แมลงในน ้ า) 0.5-1.0 พีพีเอม็ ท้ิงไว ้7-14 วนั ก่อนปล่อย
สตัวน์ ้ าลงเล้ียง 

 ไตรฟรูาลิน  
 (trifluralin) 

ก าจดัเช้ือรา (สกลุ Lagenidium) ก าจดัปรสิต
ภายนอก กลุ่ม ซูโอแทมเนียม 

0.01-0.06 พีพีเอม็. แช่ตลอด 
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สารเคมี/ยา การใชท้างการประมง อตัราการใช ้ วธีิการใช ้
 เบนซลัโคเนียมคลอ
ไรด ์(BKC) 

ฆ่าเช้ือแบคทีเรียในน ้ า ก าจดัโปรโตซวัภาย 
นอก และแพลงกต์อน 

0.3-0.8 พีพีเอม็ (0.5-1.3 
ลิตร/บ่อ 1 ไร่ น ้ าลึก 1 เมตร) 

ใชฆ่้าเช้ือในบ่อดิน  

1-2 พีพีเอม็ แช่นาน 1 ชัว่โมง  
 โพวโิดนไอโอดีน 
(Povidone iodine) 

ยาฆ่าเช้ือทัว่ไป ตามฉลากก าหนด ตามฉลากบอกวธีิการ 

 ปูนขาว ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน ้ า 30-50 กิโลกรัม/ไร่ ละลายน ้ าสาดทัว่บ่อ 
น ้าเป็นกรดจดั 100-200 กิโลกรัม/ไร่ ละลายน ้ าสาดทัว่บ่อ 

 ปูนมาร์ล ใชใ้นการเตรียมบ่อ 100-200 กิโลกรัม/ไร่ ละลายน ้ าสาดทัว่บ่อ 
ดินเป็นกรดจดั 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ละลายน ้ าสาดทัว่บ่อ 

 ปูนเปลือกหอย น ้าเป็นกรดจดั 30 กิโลกรัม/ไร่  ละลายน ้ าสาดทัว่บ่อ 
 ปูนโดโลไมท ์ ใส่บ่อเร่งใหแ้พลงกต์อนเจริญเร็วข้ึน 20-30 กิโลกรัม/ไร่/คร้ัง ละลายน ้ าสาดทัว่บ่อ 
 แอมมอ็กซิซีลลิน
(Amoxicillin) 

รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบ ในระบบอวยัวะภายใน / ผิวหนงั  

ตามฉลากก าหนด ตามฉลากบอกวธีิการ 

 เอนโรฟลอ็กซาซิน
(Enrofloxacin) 

รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบ 

ตามฉลากก าหนด ตามฉลากบอกวธีิการ 
((ENRO:MRL=0.1 พีพี
เอม็.) 

 ออกโซลินิค แอซิด
(Oxolinic acid) 

รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ พวกเช้ือ 
Stephylococcus aerues 

ตามฉลากก าหนด ตามฉลากบอกวธีิการ 
(OXO:MR=0.02 พีพีเอม็.) 

 กลุ่มยาเททราไซคลิน 
(Chlortetracycline, 
Oxytetracyclin, 
Tetracycline) 

รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบ เช้ือ anaerobicbacteria, rickettsiae, 
chlamydiae, mycoplasma, spiro-chetes และ 
protozoa บางชนิด  

3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  ผสมอาหาร 
(TC:MRL= 0.1 พีพีเอม็.) 

 Sulfadimethoxine 
sodium และ 
Ormethoprim  

รักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรม
บวกและแกรมลบ รักษาโรคติดเช้ือในระบบ
ทางเดินอาหาร และโรคติดเช้ือแบคทีเรีย 

10-30 พีพีเอม็ หรือตาม
ฉลากก าหนด 

แช่ตลอด  
(SME:MRL=0.1 พีพีเอม็.) 

10 มิลลิกรัม/น ้าหนกัปลา 1 
ก.ก. หรือตามฉลากก าหนด 

ผสมอาหาร 
(SME:MRL=0.1 พีพีเอม็.) 

 Sulfadimethoxine 
sodium และ 
Trimethoprim 

รักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรม
บวกและแกรมลบ และรักษาโรคติดเช้ือ 

ตามฉลากก าหนด ตามฉลากบอกวธีิการ 
(SME:MRL=0.1 พีพีเอม็.) 
(TMB:MR=0.05 พีพีเอม็.) 

 Sulfadiazine และ 
Trimethoprim 

รักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือ เช่น โรคติดเช้ือท่ี
ผิวหนงั ทางเดินหายใจ 

ตามฉลากก าหนด ตามฉลากบอกวธีิการ 
(SDZ:MRL=0.1 พีพีเอม็.) 
(TMB:MR=0.05 พีพีเอม็.) 
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สารเคมี/ยา การใชท้างการประมง อตัราการใช ้ วธีิการใช ้
 Sulfamonomethoxine 
Sodium  

รักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือ ในระบบทางเดิน
หายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร 

ตามฉลากก าหนด ตามฉลากบอกวธีิการ 
(SMM:MR=0.1 พีพีเอม็.) 

 Toltrazuril  ใชฆ่้าโปรโตซวัในระบบทางเดินอาหาร ใน
กลุ่ม Coccidia  

ตามฉลากก าหนด ตามฉลากบอกวธีิการ 
(หา้มตรวจพบในเน้ือ) 

หมายเหตุ 
1. MRL = Maximum Residue Limit (ปริมาณสารตกคา้งสูงสุดท่ียอมรับได)้ 
2. พีพีเอ็ม = หมายถึง 1 ใน 1,000,000 ส่วน เช่น เกลือ 1 พีพีเอ็ม คือ เกลือ 1 กรัมในน ้า 1,000 ลิตร 
3. การใชย้าปฏิชีวนะและสารเคมี  ตอ้งเป็นยาท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  ปฏิบติัตามค า  

แนะน าท่ีระบุบนฉลากและเอกสารก ากบัยา  รวมถึงระยะหยดุยาอยา่งเคร่งครัด  ไม่ใชย้าหรือสารเคมีตอ้งหา้ม  
(ตามประกาศทางราชการ) และควรอยูภ่ายใตก้ารดูแล ของนกัวชิาการประมง 

4. หากผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้า ประสบปัญหาเร่ืองสุขภาพสัตวน์ ้า ติดต่อขอค าแนะน าไดจ้าก 
 ส านกังานประมงจงัหวดั ทัว่ประเทศ 
 ศูนยว์จิยัและพฒันาประมง ทัว่ประเทศ 
 สถาบนัวจิยัสุขภาพสัตวน์ ้า ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์02 579 4122 , 074 334 5168 
 
เอกสารอ้างองิ 
กรมประมง 2537 เอกสารเผยแพร่ การป้องกนัและก าจดัโรคปลา กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900 
การควบคุมเภสัชเคมีภณัฑ์ ในการแกไ้ขปัญหาปฏิชีวนะตกคา้งในสัตวบ์ริโภค 2555 ส านกัยา กระทรวง
 สาธารณสุข. (ออนไลน์) สืบคน้จาก : http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_chemic/che005.asp 
 [30 ตุลาคม 2555] 
ปัญหาโรคปลาในกระชงัหนา้หนาว 2555 ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจืด (ออนไลน์) สืบคน้จาก : 
 http://www. Fisheries go.th/sf-lampang/index.php?option=com_content&view=article&id 
 =76&Itemid=135 [30 ตุลาคม 2555] 
มุกดา อุตรพงศ ์2550 วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 32 
  หนา้ 
ยาสัตวก์บัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2555 กรมประมง (ออนไลน์) สืบคน้จาก : http://www.fisheries.go.th/thacert/ 
 index.php/knowledge/76-drug-animal  [30 ตุลาคม 2555] 

http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_chemic/che005.asp
http://www/
http://www.fisheries.go.th/thacert/%20index.php/knowledge/76-drug-animal
http://www.fisheries.go.th/thacert/%20index.php/knowledge/76-drug-animal
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ยาตา้นจุลชีพ 2555 กรมประมง (ออนไลน)์ สืบคน้จาก : http://www.fisheries.go.th/quality/  [30 ตุลาคม 2555] 
วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2550 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40 หนา้ 
ฤดูกาลของประเทศไทย 2555 กรมอุตุนิยมวทิยา (ออนไลน์)  สืบคน้จาก : http://www.tmd.go.th/info/info 
 .php?FileID=23  [30 ตุลาคม 2555] 
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 กระทรวงมหาดไทย 3/12 ถนน อู่ทอง แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300. 
American Public Health Association, American Water Works Association and Water Pollution Control 
 Federation. 1992. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 18th Edition, 
 American Public Health Assoc., Wash. D.E, USA. 
AOAC. 2005. Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemist. 18th eds., 
 Arlington, Verginia. 1298 p.Bernfeld, P. 1951. Enzyme of starch degradation and synthesis. Adv. 
 Enzyme. 12:379. 
Bond, C.E.  1991.  Biology of Fishes.  Saunders College Publishing, Philadelphia.  514 pp. 
Durborow, R.M., and R. Francis-Floyd. 1996. Medicated feed for food fish. Southern Regional Aquaculture 
 Center Publication 473, Mississippi State Univ. MS. 
Federal Joint Subcommittee on Aquaculture. 1994. Guide to Drug, Vaccine, and Pesticide Use in Aquaculture. 
 Texas Agriculture Extension Service, College Station, TX. 
Fred  Whitford. What killed the fish ? Purdue University Cooperative Extension Service  615 West State 
 Street, West Lafayette, IN 47907-2053 USA. 
Rottman, R. W., R. Francis-Floyd, P.A. Reed, and R. Durborow. 1992. Submitting a sample for fish kill 
 investigation. Southern Regional Aquaculture Center Publication 472, Mississippi State Univ. MS. 
Rottman, R. W., R. Francis-Floyd, and R. Durborow. 1992. The role of stress in fish disease. Southern 
 Regional Aquaculture Center Publication 474, Mississippi State Univ. MS. 
Water Quality Monitoring. A practical guide to the design and implementation of freshwater quality studies 
 and monitoring programmes. 1996 Edited by Jamie Bartram and Richard Balance.  (Online) 
 Available : http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/who/monito.pdf  [2012 October 30]  
 

--------------------------------------------------  

http://www.fisheries.go.th/quality/
http://www.tmd.go.th/info/info%20.php?FileID=23
http://www.tmd.go.th/info/info%20.php?FileID=23
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/who/monito.pdf
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ภาคผนวก 
ข่าวปลาตาย รอบ ปี พ.ศ. 2554-2555  
1. ข่าวปลาตายจากสารเคมีและการปล่อยของเสีย 

1.1 ปัญหาน ้าเสีย จากเหตุเรือน ้าตาลล่ม ! วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2554 
เรือบรรทุกน ้าตาลล่ม  ในแม่น ้าเจา้พระยา ท่ีเกิดข้ึน
เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   โดย เรือบรรทุก
น ้าตาลประสบอุบติัเหตุ  พุง่ชนตอม่อ   สะพานขา้ม
แม่น ้าเจา้พระยาท่ี  ต. ภูเขาทอง จ . พระนครศรีอยธุยา 
อุบติัเหตุเรือน ้าตาลล่มเช่นกนัน้ี  ก็เคยเกิดข้ึนมาแลว้ 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายคลา้ยๆ กนั คือน ้าตาลจ านวน
มากนบัพนัตนัจมน ้า  ท าใหป้ริมาณออกซิเจนลดลง
และน ้าเน่าเสีย และเกิดมวลน ้าเสียปริมาณมหาศาล

ไหลตามสายน ้า ส่งผลต่อปลาตามธรรมชาติและปลาเล้ียงในกระชงัท่ีอยูใ่ตจุ้ดเกิดเหตุ  ขาดออกซิเจนและตายใน
ท่ีสุด ท าใหป้ลา ตายนบัลา้นตวั ประเมินความเสียหายไดไ้ม่ต ่ากวา่ 20 ลา้นบาท  ซ่ึงยงัไม่รวมถึงสัตวน์ ้าต่าง  ๆ 
ตามธรรมชาติต่างๆ ไม่สามารถประเมินค่าได ้โดยเฉพาะปลาพื้นถ่ินพนัธ์ุหายาก 
 ท่ีมา : http://wastewatertreatments.wordpress.com/ 
 1.2. พบปลาตายเกล่ือนหนองน ้าสาธารณะ คาดเบ้ืองตน้อาจเกิดจากยาฆ่าหญา้   วนัท่ี 3 ธนัวาคม2554 

เม่ือเวลา 11.30 น. นายประเวช อวรุิทธพาณิชย ์ประมง
อ าเภอเมืองกระบ่ี ไดรั้บแจง้จากชาวบา้นหนองกก ม. 2 
ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบ่ี วา่ มีปลาในหนองน ้าหนอง
กก ลอยตายจ านวนมาก  โดยไม่ทราบสาเหตุ จึง
เดินทางไปตรวจสอบพร้อมดว้ย นายศกัดา อาจเสริม 
ผูใ้หญ่บา้น พบ ปลาลอยตายเกล่ือนหนองน ้า เน้ือท่ี
กวา้งประมาณ 30 ไร่ จากการสอบถามชาวบา้นทราบ

วา่  เดิมท่ีน ้าในล าคลองเป็นสีเขียวใส แต่ตอนน้ีพบวา่น ้าคลองมีลกัษณะเป็นสีขุ่นมวั และมีคราบน ้าทัว่บริเวณ 
ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุท าใหป้ลาตาย อาทิ ปลาตะเพียน ปลายีส่ก ปลาสวาย เป็นตน้ ในเบ้ืองตน้คาดวา่ อาจจะมี
การฉีดยาฆ่าวชัพืชบริเวณใกลเ้คียง เม่ือมีฝนตกลงมาเกิดการชะลา้งและไหลลงในล าคลอง 
ท่ีมา: :http://hktaus4.blogspot.com/2011/12/blog-post_06.html 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://hktaus4.blogspot.com/2011/12/blog-post_06.html
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1.3 ชาวนาแห่ใชย้าฆ่าเพล้ีย ลามลงคลอง สัตวน์ ้าตายเกล่ือน  วนัท่ี 8 เมษายน 2555 
 พบชาวนาในพื้นท่ีเมืองกรุงเก่า ใชย้าฆ่า 
เพล้ียระบาด   ชนิดรุนแรง "ก๊าซเนอร์" ท่ีทางการหา้ม
จ าหน่าย พร้อมปล่อยน ้าเสียจากนาลงคลอง เป็นผลให้
สัตวน์ ้าตายเกล่ือน เน่าเหมน็หลายพื้นท่ี 
 ดร.อภิชาติ ลาวลัยป์ระเสริฐ   ผอ.ศูนยว์จิยัขา้ว
พระนครศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ ชาวนาก าลงัประสบ ..
ปัญหาเพล้ียกระโดดระบาดหนกั กดักินตน้ขา้วฉีดยา

หลายชนิด แต่เอาไม่อยู ่จึงลกัลอบใชย้าตอ้งหา้มท่ีอนัตรายคือ ก๊าซเนอร์ หรือชาวบา้นเรียกวา่ ยาหยด ท่ีทางการ
สั่งหา้มขายและน าเขา้ ซ่ึงเป็นยาอนัตรายต่อคนและสัตวน์ ้า รวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม แต่มีชาวนาในพื้นท่ี จ.
สุพรรณบุรี และ จ.อ่างทอง ใชก้นัมาก และก าลงัลุกลามมาท่ี จ.พระนครศรีอยธุยา จึงไดใ้หเ้จา้หนา้ท่ีออกส ารวจ 
ตรวจตามร้านขายปุ๋ยและยาของเกษตรกร แต่ยงัไม่พบ เพราะชาวนาจะแอบซ้ือกนัลบัๆ 
 ผูส่ื้อข่าวรายงาน ชาวนาจะสูบน ้าเขา้นาใหสู้งกวา่โคนตน้ขา้ว แลว้ใชย้าหยดลงไปในน ้า ยาชนิดน้ี  จะฆ่า
เพล้ียตายหมด จากนั้นชาวนาจึงปล่อยน ้าทิ้งลงแหล่งคู คลองธรรมชาติ ท าใหส้ัตวน์ ้าตายหมด บางรายใชย้าผสม   
น ้ามนัเคร่ืองฉีดป้อง กนัไม่ดี ชาวนาถึงกบัน็อกกลางนา 
ท่ีมา :http://www.thairath.co.th/content/region/251629  

1.4  คพ.ช้ี'แอมโมเนียโรง.น ้าแขง็ ตน้เหตุปลาล าตะคองตาย  วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยกรณีปลาในแม่น ้าล าตะ
คอง ตายจ านวนมาก น่าจะมาจากโรงงานน ้าแขง็ท่ีลา้ง
เคร่ือง ซ่ึงตอ้งเปล่ียนสารแอมโมเนียในการผลิต 
เตรียมแจง้ขอ้กล่าวหา พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือวนัท่ี 16 
ก.ค. นายวเิชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
(ทส.) เปิดเผย ล่าสุดไดรั้บรายงานจากเจา้หนา้ท่ี

ส่ิงแวดลอ้มภาค จ.นครราชสีมา วา่ สาเหตุท่ีท าใหป้ลาตาย เพราะโรงงานน ้าแขง็ท่ีปิดซ่อมใหญ่ ท่ีเม่ือซ่อมแลว้
จะตอ้งลา้งเคร่ือง และเปล่ียนสารแอมโมเนียท่ีใชใ้นขั้นตอนการด าเนินการผลิตน ้าแขง็คร้ังละ 6 ถงั ถงัละ 50 
กิโลกรัม รวม 300 กิโลกรัม คาดวา่ระหวา่งการลา้งท าความสะอาด และซ่อมบ ารุงนั้น แอมโมเนียจะร่ัวไหลลง
ในน ้าและท าใหป้ลาตายจ านวนมาก 
ท่ีมา: http://www.thairath.co.th/content/edu/276475 

http://www.thairath.co.th/content/region/251629
http://www.thairath.co.th/content/edu/276475
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1.5  เจา้ของเรือชดใชค้่าเสียหายชาวบา้น หลงัท าน ้ามนัร่ัวลงทะเลกระบ่ี  วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 
 เจา้หนา้ท่ีของ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กระบ่ี ลงพื้นท่ี  ตรวจสอบ
บริเวณป่าชายเลน จุดเกิดเหตุ คราบน ้ามนัร่ัวลงทะเล 
พร้อมประสานเจา้ ของเรือท่ีประสบเหตุ ชดใชค้่าเสีย 
หายใหก้บัชาวประมง ท่ีไดรั้บผล กระทบ  
วนัท่ี 1 ก.ค.55 นายทศพร โชติช่วง ผูอ้  านวยการฝ่าย
ส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี พร้อมเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

บริเวณป่าชายเลนใกลก้บัท่าเทียบเรือเอกชน บา้นแหลมกรวด ม.8 ต.ตล่ิงชนั อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี หลงัไดรั้บ
การร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบา้นวา่ พบคราบน ้ามนับริเวณดงักล่าวจ านวนมาก โดยในเบ้ืองตน้พบเป็นคราบ
น ้ามนัเตา เกาะอยูบ่ริเวณริมชายหาด และบริเวณใบและรากตน้โกงกาง ตลอดระยะทางกวา่ 10 กิโลเมตร 
ท่ีมา : http://www.thairath.co.th/content/region/272573 

1.6  สงขลา น ้าคลองอู่ตะเภาเน่าปลาตายเกล่ือน  วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2555 
 ปลาในคลองอู่ตะเภาและในกระชงัเล้ียงของ
ชาวบา้นในอ าเภอสะเดา   จงัหวดัสงขลา  ลอยตาย
เกล่ือน คาดสาเหตุมาจากโรงงานลกัลอบปล่อยน ้าเสีย 
 เกิดปัญหาน ้าในคลองอู่ตะเภา ซ่ึงเป็นคลอง
สายหลกัของจงัหวดัสงขลาเน่าเสียในช่วงท่ีไหลผา่น
พื้นท่ี 5 หมู่บา้นของต าบลปริก อ าเภอสะเดา ประกอบ  
ดว้ย หมู่ 1, 4, 6 ,7  และ หมู่ 8  รวมระยะทางเกือบ 20 
ก.ม.  ท  าใหป้ลาในคลองทยอยลอยคอตาย นอกจากน้ี 

ยงัส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่อกระชงัเล้ียงปลาทบัทิมของชาวบา้นในพื้นท่ีหมู่ 6 อาทิ กระชงัปลาของนายอบัดุล
รอซกั หวนัเตะ๊ อาย ุ 47 ปี  เป็นปลาทบัทิมท่ีเล้ียงมา 7 เดือน  และก าลงัเตรียมจบัขายตายหมดยกกระชงัทั้ง 4 
กระชงั จ  านวน 20,000 ตวั มูลค่ากวา่ 150,000 บาท 
 สภาพน ้าในคลองอู่ตะเภาเร่ิมผดิปกติตั้งแต่เม่ือวานน้ี  เน่ืองจากปลาเร่ิมลอยคอข้ึนมาบนผวิน ้า  กระทัง่
วนัน้ีไดท้ยอยตาย โดยเฉพาะปลาท่ีเล้ียงไวใ้นกระชงัตายหมดทั้งกระชงั คาดวา่สาเหตุน่าจะมาจากโรงงานน ้ายาง
ขน้ในพื้นท่ีลกัลอบปล่อยน ้าเสีย ขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเก็บตวัอยา่งน ้าไปตรวจสอบ เพื่อหาทางแกไ้ข 
ท่ีมา: http://www.krobkruakao.com/ข่าว/59227/สงขลา-น ้าคลองอู่ตะเภาเน่าปลาตายเกล่ือน.html 

http://www.thairath.co.th/content/region/272573
http://www.krobkruakao.com/����/59227/ʧ���-��Ӥ�ͧ���������һ�ҵ������.html
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 1.7  ชาวระยองร้องโรงงานปล่อยน ้าเสียปลาตาย  วนัท่ี 17 สิงหาคม 2555 

 นางวรรณพร วงศสุ์วรรณ เจา้หนา้ท่ีประมง
อ าเภอบา้นค่าย  จ.ระยอง พร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
สาธารณสุข เขา้ตรวจสอบ ปลาท่ีตาย ลอยอยูใ่น คลอง
ปลากั้ง  หมู่ 2 บา้นหวัทุ่ง ต.หนองบวั  อ.บา้นค่าย จ.
ระยอง ซ่ึงเกิดจากน ้าเน่าเสีย โดยชาวบา้นระบุวา่  มี
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน ้าเสียลงคลองปลากั้ง จน
ท าใหน้ ้ามีสีด า และกล่ินเหมน็รุนแรง ปลาตาย และยงัมี
ปลาลอยหวั อีกเป็นจ านวนมาก 

 นายส าเริง บุรุษโชติ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั หมู่ 2  กล่าววา่  ไดแ้จง้ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเจา้ของพื้นท่ี และแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บทราบ เพื่อหาสาเหตุของน ้าเสีย และหา
โรงงานอุตสาหกรรมตน้ตอ ท่ีปล่อยน ้าเสียดงักล่าว เบ้ืองตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั ใหเ้จา้หนา้ท่ี
แจง้ความกบัต ารวจ สภ.หนองกรับ เพื่อด าเนินคดีกบัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยน ้าเสียแลว้ 
ท่ีมา :http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=398558 
 1.8  อ. บา้นค่าย น าปลาในคลองปลากลั้งไปตรวจหาสารปนเป้ือน วนัท่ี 25 กนัยายน 2555 

 จงัหวดัระยอง  อบต  สาธารณสุข  และชาว .. 
บา้น อ. บา้นค่าย เมืองระยอง  ร่วมกนัเก็บตวัอยา่งใน .
คลองปลากลั้ง เหนือ กลาง และปลายน ้า ของโรงงาน.
เจา้ของปัญหา เพื่อตรวจหาสารปนเป้ือนในปลา  
 การด าเนินงานคร้ังน้ีเพื่อเก็บตวัอยา่งปลาทั้ง  
3 จุด ส่งไปตรวจพิสูจนืท่ีหอ้งปฏิบติัการ  ซ่ึงเป็นของ
เอกชนแห่งหน่ึงใน  จ. ฉะเชิงเทรา  เพื่อตรวจหาสาร
ปนเป้ือน  เช่น  สารตะกัว่   สารโลหะหนกั  ต่างๆ   ใน

เน้ือปลา คาดวา่จะทราบผลใน  7 วนั หลงัจากชาวบา้นประสพ   ปัญหาเร่ืองการลกัลอบปล่อยน ้าเสียจากโรงงาน  
รวมทั้งบ่อบ าบดัน ้าเสียรวมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ท่ีอยู่ เหนือคลองปลากลั้งลงมา   หลายคร้ังท าใหป้ลา
ขาดอากาศหายใจ ท าใหป้ลาตายจ านวนมาก น ้าในคลองดงักล่าว ส่งกล่ินเหมน็ ซ่ึงเป็นปัญหาซ ้ าซาก  มานานกวา่  
5 ปี รวมทั้งปัญหาเคร่ืองจกัรในโรงงานดงักล่าว ส่งเสียดงักลาง ดึกและส่งกล่ินเหมน็เปร้ียว  แต่ยงัไม่มีหน่วยงาน
ท่ีเก่ีนวขอ้งเขา้มาด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั 
ท่ีมา :http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000117934 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=398558
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000117934
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 1.9  ร้องเรียนปลาอ่างเก็บน ้าโครงการพระราชด าริตายนบัหม่ืน    วนัท่ี 6 ตุลาคม 2555 
ผูส่ื้อข่าวไดรั้บการติดต่อจากกลุ่มชาวบา้น บา้นโนน
อุดม ต. ไร่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร กรณีอ่างเก็บ
น ้าตามโครงการพระราชด าริหว้ยวงัถ ้า พบปลาในอ่าง
เก็บน ้าเร่ิมทยอยตายอยา่งต่อเน่ือง จากการลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ พบวา่ มีปลาใหญ่นอ้ยลอยตายอยูใ่นอ่าง
เก็บน ้าเป็นจ านวนมาก แหล่งน ้าแห่งน้ีชาวบา้นไดใ้ช้
ประโยชน์อยา่งหลากหลาย ทั้งการประปาในหมู่บา้น
โนนอุดม ชาวบา้นไดใ้ชท้  าประมงน ้าจืดจบักุง้ หอย ปู 

ปลา ทั้งบริโภคเองในครัวเรือนตลอดจนการขายสร้างรายได ้อ่างเก็บน ้าหว้ยวงัถ ้า มีพื้นท่ีกวา่ 600 ไร่ เก็บกกัน ้า
ความจุน ้าท่ี 3,100,000 ลบ.ม. ชลประทานผนัน ้าสู่ภาคการเกษตรครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 3,000 ไร่ 
 จากการตรวจสอบในเบ้ืองตน้พบวา่การตายของสัตวน์ ้าไม่ไดเ้กิดจากโรคระบาดหรือพยาธิ ซ่ึงชาวบา้น
โนนอุดมใหข้อ้มูลกบัเจา้หนา้ท่ีวา่ กรณีปลาในอ่างเก็บน ้าหว้ยวงัถ ้าตาย เกิดจากสารเคมีจ าพวกยาฆ่าหญา้ท่ีกลุ่ม
นายทุนใชก้ าจดัหญา้เพื่อการปลูก ยางพารา รวมถึงปาลม์น ้ามนั ในพื้นท่ีป่าตน้น ้าซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ. 
ท่ีมา : http://www.thairath.co.th/content/region/274012 

1.10  ปลากระชงัช็อกตายหลงัสารพิษไหลลงแม่น ้า   วนัท่ี 21 มิถุนายน 2555 
 นายพิจิตร  บุญโต  อาย ุ44 ปี เกษตรกรผูเ้ล้ียง
ปลากระชงั บริเวณ ชุมชนฝ่ังสถานีรถไฟ จ. พิจิตร 
เขตเทศบาลเมืองพิจิตร และผูป้ระกอบ การเล้ียงปลา
ในกระชงัอีกหลายราย เปิดเผยวา่ ฝนท่ีตกหนกัติดต่อ  
กนัหลายวนั   และน ้าไดช้ะลา้งดินโคลน รวมทั้งสาร 
เคมีในนาขา้ว ปะปนลงมาและไหลลงมาในแม่น ้าน่าน 
ท าใหร้ะดบัน ้าสูงข้ึน และมีสีขุ่นแดง ส่งผลกระทบให้

ปลาในกระชงัปรับสภาพไม่ทนั ไม่กินอาหาร โดยเฉพาะปลาดุก, ปลาทบัทิม ท าใหป้ลาท่ีเล้ียงไวต้ายลอยเป็นแพ
จ านวนมาก รวมถึงราคาก็ตกต ่าท าใหข้าดทุน จึงท าใหข้ณะน้ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัในแม่น ้าน่าน ต่างทน
กบัสถานการณ์ไม่ไหว ประกาศจะเลิกเล้ียงปลาในกระชงัแลว้ จึงอยากวงิวอนขอใหห้น่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งลง
มาช่วยเหลือชาวบา้นดว้ย 
ท่ีมา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=386094 

http://www.thairath.co.th/content/region/274012
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=386094
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 1.11  คาดปลาบึงแก่นนครลอยตายอ้ือเหตุสารพิษ-ออกซิเจนต ่า  วนัท่ี 26 กนัยายน 2555 
ศูนยข์่าวขอนแก่น -รายงานข่าวแจง้วา่  หลงัจากท่ีพบ
ปลานานาชนิดในบึงแก่นนคร   เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น  ไดล้อยข้ึนมาตายบนผวิน ้าโดยไม่ทราบ
สาเหตุ โดยพบตายผดิปกติจ านวนมาก  ตั้งแต่วานน้ี  
(25 ก.ย.)  ดา้นส านกังานประมงจงัหวดัขอนแก่น ได้
ส่งนกัวชิาการ  มาเก็บตวัอยา่งปลาท่ีตายและตวัอยา่ง
น ้าไปตรวจ เบ้ืองตน้  นกัวชิาการสันนิษฐานวา่  เม่ือสุด
สัปดาห์ท่ีผา่นมาไดเ้กิดฝนตกติดต่อกนัหลายวนั จึงชะ

ลา้งสารพิษไหลลงสู่บึงแก่นนครมากเป็นพิเศษ 
 ส่วนอีกสาเหตุหน่ึงน่าจะเกิดจาก การมีสารฟอสฟอรัส สารซลัไฟดเ์กินขอ้ก าหนด และมีค่าออกซิเจนท่ี
ละลายในน ้าต ่ามาก ประกอบกบัเกิดปรากฎการณ์ ALGAE BLOM โดยในเวลากลางคืนสาหร่ายจะหายใจเอา
ออกซิเจนและก๊าชคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมา ซ่ึงเป็นการแยง่อากาศส าหรับหายใจของปลา 
ท่ีมา :http://lightofearth.fix.gs/index.php?topic=2429.0  :http://m.thairath.co.th/content/region/294008 

2. ข่าวปลาตายจากน า้จืดไหลลงทะเล 
 2.1  ปลาทะเลนบัลา้นตวัเกยต้ืนหาดชะอ า หลงัน ้าจืดท่ีท่วมไหลลงสู่ทะเลมหาศาล  14 ตุลาคม 2554 

ตลอดแนวชายหาดชะอ า ไดเ้กิดปรากฏการณ์น ้าเบียด
ข้ึน โดยมีปลานบัลา้นตวัเกยต้ืนข้ึนมาตายจนเกล่ือน
หาด จึงรุดไปตรวจสอบ พบวา่   ตลอดแนวหาดชะอ า 
โดยเฉพาะหนา้หาดบา้นหนองแจง   ชะอ าใต้  มีชาว  
บา้นและนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีทราบข่าววา่  มีปลา
ข้ึนตลอดแนวชายหาดชะอ า  ต่างพากนัน าอุปกรณ์
จ าพวกอวน แห และตาข่ายดกัปลามาจบัปลาท่ีโผล่หวั
เหนือน ้าท่ีลอยเกยต้ืนอยูต่ลอดแนวชายหาดชะอ า 

ส าหรับปรากฏการณ์น ้าเบียดในคร้ังน้ี  เกิดจาภาวะน ้าเหนือท่ีไหลท่วมบา้นเรือนราษฎรในหลายพื้นท่ี และมา
บรรจบลงสู่ทะเล ท าใหน้ ้าจืดท่ีไหลลงสู่ทะเลมีมากเกินไป จนส่งผลใหน้ ้าขาดออกซิเจน  และไม่สามารถใชชี้วติ
อยูใ่นทะเลได้  โดยปลาส่วนใหญ่ท่ีลอยตวัในแนวน ้าต้ืนเป็นปลาจ าพวกปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาดุกทะเล  
ปลาจวด ปลาล้ินหมา กุง้ และปลาเล็กปลานอ้ยนบัลา้นตวัท่ีตาย 
ท่ีมา :http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000130688 

http://lightofearth.fix.gs/index.php?topic=2429.msg2636#msg2636
http://lightofearth.fix.gs/index.php?topic=2429.0
http://m.thairath.co.th/content/region/294008
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000130688
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2.1  นกัวชิาการกรวดน ้าทะเลสาบสงขลาหลงัปลาตาย  วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 
นายนิคม ละอองศิริวงศ ์นกัวชิาการประมงช านาญการ  
สถาบนัวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังจงัหวดัสงขลา  
ลงพื้นท่ีตรวจสอบและเก็บตวัอยา่งน ้าในทะเลสาบ
สงขลา พื้นท่ีต าบลเกาะยอ อ.เมือง  หลงัจากเม่ือช่วง 2 
วนัท่ีผา่นมา ปลากะพงขาวในกระชงัของเกษตรกรใน 
ต.เกาะยอ  ทยอยตายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าตวัอยา่งน ้า
ไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ วา่  มาจากสภาพแวดลอ้ม
ของน ้าในทะเลสาบสงขลาท่ีเพิ่มสูงข้ึนในช่วงน้ีหรือ  

ไม่ เน่ืองจาก  เป็นพื้นท่ีรับน ้าทั้งจากในพื้นท่ี จ.สงขลา และ จ.พทัลุง   ท่ีจะท าใหเ้กิดแบคทีเรียจากสภาพน ้าท่ี
เพิ่มข้ึนท าใหน้ ้าทะเลจืดพบบ่อยในปลาเล็กท่ีอยูใ่นช่วงอายปุระมาณ  3 เดือน ทั้งน้ีเพื่อเร่งหาทางป้องกนัและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลากะพงขาว   ในกระชงัรอบทะเลสาบสงขลา  โดยเฉพาะใน   ต.
เกาะยอ เป็นแหล่งเล้ียงปลากะพงขาวมากท่ีสุดใน   จ.สงขลา มีกระชงัเล้ียงปลากะพง กวา่ 500 กระชงั  และเป็น
สัตวเ์ศรษฐกิจของ จ.สงขลา ท่ีส่งออกไปยงัมาเลเซีย ญ่ีปุ่น รวมทั้งโรงงานแปลรูปสัตวน์ ้าใน จ.สงขลา 
ท่ีมา : http://www.news.sanook.com/1075835/นกัวิชาการกรวดน ้าทะเลสาบสงขลาหลงัปลาตาย 

2.2  ปู-ปลาน็อกน ้าเกล่ือนบางแสน  วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2555 

เม่ือวนัท่ี 19 ก.พ. ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่  มีสัตวน์ ้าจ  านวน
มากทั้งกุง้ ปู ปลาลอยเขา้ฝ่ังชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี 
ชาวบา้นท่ีทราบข่าว   แห่กนัมาจบัเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะบริเวณสะพานปลา   หาดวอนนภาท่ีมี ปู 
ปลา กุง้และปลาหมึกลอยเขา้มา  นายอนุชา โชตจินดา  
ชาวประมงเรือเล็ก เผยวา่  มีเหตุการณ์สัตวน์ ้าลอยเขา้
ฝ่ังเหมือนคร้ังน้ี เกิดข้ึน 4-5 คร้ังแลว้ตนไม่รู้วา่เกิด

อะไรข้ึน แต่ดูจากสภาพน ้าแลว้ไม่น่าจะมีสัตวน์ ้าลอยเขา้ฝ่ัง ขณะท่ีกลุ่มเพื่อนชาวประมงดว้ยกนับอกวา่น ้าท่ีอยู่
ดา้นนอกมีสภาพไม่ดีมีน ้าจืดผสมอยูท่  าใหส้ัตวน์ ้าขาดออกซิเจนจึงหนีเขา้ฝ่ังเพื่อหาอากาศหายใจ อยากจะให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาตรวจสอบสภาพน ้าวา่สาเหตุเกิดจากอะไรมิฉะนั้นอีกหน่อย กุง้ หอย ปู ปลาในบริเวณ
ชายหาดบางแสนคงจะสูญพนัธ์ุหมด 
ท่ีมา : http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhOekl3TURJMU5RPT0= &sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1pMHdNaTB5TUE9PQ== 

 

http://news.sanook.com/1075835/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%25%20%20%20E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhOekl3TURJMU5RPT0=%20&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1pMHdNaTB5TUE9PQ==
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2.3  พบสาเหตุปลาตายท่ีหาดปากหราและหาดยาวแลว้เกิดจากปรากฏการณ์ บลูกรีน  15 พฤษภาคม 2555 
 นายไพบูลย ์บุญลิปตานนท ์ผอ.ศูนยว์จิยั .
และพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ี เปิดเผยความคืบหนา้
กรณีชาวประมงในต าบลตล่ิงชนั อ.เหนือคลอง จ.
กระบ่ี พบ  ปลาในทะเลท่ีบริเวณหาดยาว   และหาด
ปากหรา ต.ตล่ิงชนั หลายชนิด อาทิ ปลาทราย ปลา
จวดปลาแป้น ทยอยตายจ านวนมากติดต่อกนัหลาย
วนั  
 เหตุเกิด ตั้งแต่วนัท่ี  25 เมษายน 55 ท่ีผา่นมา

นายไพบูลย ์กล่าวอีกวา่ต่อมา  ในวนัท่ี 3พฤษภาคม 2555 เจา้หนา้ท่ีก็ไดล้งพื้นท่ีเก็บตวัอยา่งน ้า  และปลาตาย  มา
วเิคราะห์อยา่งละเอียดอีกคร้ังซ่ึงผลการวเิคราะห์สรุปไดว้า่ ไม่พบพยาธิบริเวณภายนอกและแบคทีเรียส่วน
คุณภาพน ้าก็อยูใ่นเกณฑป์กติ แต่พบสาหร่ายบลูกรีน บริเวณเหงือกและกระเพาะอาหารอีก จึงสรุปไดว้า่   สาเหตุ
การตายของปลาท่ีหาดยาวและหาดปากหรา ไม่ไดเ้กิดจากโรคระบาดแต่เกิดจากปรากฏการณ์ สาหร่ายบลูกรีน 
(Blue Green) ซ่ึงมีอยูใ่นบริเวณดงักล่าวจ านวนมากมีสาเหตุมาจากฤดูกาลและสารอาหารท่ีมีจ านนมากในน ้า 
ท่ีมา : http://www.insanpost.com/opennews.asp?pCategory=1&pColumn=120504165343 

2.4  ชาวภูเก็ตต่ืนปลาตายเกล่ือนคลองแสนสุข หวัน่เกิดแผน่ดินไหว-สึนามิซ ้ า   วนัท่ี 26 เมษายน 2555 
ศูนยข์่าวภูเก็ต –ชาวภูเก็ตต่ืนปลาตายเกล่ือนคลองแสน
สุขหวัน่เป็นลางร้ายจะเกิดแผน่ดินไหวและสึนามิซ ้ า

อีก เพราะท่ีผา่นมาไม่เคยมีปลาในคลองแสนสุขตาย
เป็นจ านวนมากอยา่งวนัน้ี 
 เม่ือเวลาประมาณ 17.00 น.วนัน้ี   (25 เม.ย.) 
ผูส่ื้อข่าว  ไดรั้บแจง้วา่   มีประชาชนชาวภูเก็ต  จ านวน
มากมามุงดูปลาท่ีนอนตายเกล่ือนอยูใ่นคลองแสนสุข
เขตเทศบาลนครภูเก็ต เม่ือไปถึงยงับริเวณคลองแสน

สุข ปรากฏวา่ มีประชาชนชาวภูเก็ตจ านวนมากมามุงดูปลาท่ีตายเกล่ือนอยูใ่นคลองแสนสุข  เน่ืองจาก  น ้าภายใน
คลองไดล้ดลงจนแหง้ขอด ท าใหเ้ห็นวา่  มีปลาจ านวนมากตายอยูภ่ายในคลองตลอด  ตั้งแต่ บริเวณสะพานไป
จนถึงจุดท่ีออกสู่ทะเล ประชาชนไดน้ าปลาท่ีตายอยูใ่นคลองแสนสุขข้ึนมาจ านวนหน่ึง มีทั้งปลาสวาย ปลาแรด  
ปลายีส่ก เป็นตน้ 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9550000051607&TabID=2& 

http://www.insanpost.com/opennews.asp?pCategory=1&pColumn=120504165343
http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9550000051607&TabID=2&
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 3. ข่าวปลาตายตามการเปลีย่นแปลงของฤดูกาล 
3.1 บุรีรัมยอ์ากาศหนาวปลาช็อคตายเกล่ือนประมงรุดตรวจสอบ วนัท่ี 20 ธนัวาคม  2554 

ประมงบุรีรัมยรุ์ดตรวจสอบคุณภาพน ้าหลงัปลาช็อค
ตายจ านวนมากคาดอากาศหนาวปลาปรับ ตวัไม่ทนั  
ประมง จ.บุรีรัมย ์  รุดตรวจสอบคุณภาพน ้าหลงัไดรั้บ
แจง้วา่ ปลาในสระน ้าท่ีใชท้  าประปาหมู่ บา้น ช็อคตาย 
จ านวนมาก 
(16 ธ.ค.54) นายสมเกียรติ พิบูลยผ์ล ประมงจงัหวดั
บุรีรัมย ์ พร้อมเจา้หนา้ท่ี  ไดรุ้ดไปตรวจสอบคุณภาพน ้า
ในสาธารณะ “โคกหวัควาย ”  หลงัวดับา้นหนองไผด่ง 

ม.13 ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง  ท่ีใชส้ าหรับท าประปาหมู่บา้น   ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าของเจา้หนา้ท่ี เบ้ืองตน้
พบวา่ ปริมาณออกซิเจนในน ้าต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน เน่ืองจาก  ช่วงน้ีมีสภาพอากาศหนาวเยน็ จากอุณหภูมิท่ีลด
ต ่าลงกวา่ 15 C ติดต่อกนัหลายวนั เช่ือวา่น่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหป้ลาช็อค 
ท่ีมา : http://77.nationchannel.com/video/191203/ 

3.2  ปลาน็อกน ้า อุณภูมิร้อนจดัเจอฝน ลอยเกล่ือนล าน ้าล าปาง   วนัท่ี 29 เมษายน 2555 
 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2555 ท่ี จงัหวดัล าปาง 
จากสภาพอากาศท่ีร้อนจดั และเกิดฝนตกวานน้ี ส่งผล
ใหป้ลานบัหม่ืนตวัลอยตายเหนือล าน ้าวงัเหนือเข่ือน 
ยาง   เทศบาลนครล าปาง   บางตวัวา่ยเหนือผวิน ้าหา
อากาศหายใจ ชาวบา้นท่ีพบเห็นแห่จบัมารับ  ประทาน 
บางรายไดต้วัใหญ่น ้าหนกั 10 กิโลกรัม.  แต่บางตวัเร่ิม
น็อกตายเป็นจ านวนมาก  
 ฝ่ายกองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอ้มเทศบาล

นครล าปาง กล่าววา่ สาเหตุคาดมาจากฝนท่ีตกลงมาหนกัท าใหค้วามเยน็ ผสมกบัความร้อน ท าใหป้ลาท่ีอยูใ่น
แม่น ้าวงัปรับสภาพไม่ทนัจึงท าใหน็้อก ส่วนปลาท่ียงัมีอาการมึนเมายงัไม่ตายชาวบา้นก็จบัมาขายในราคาถูก 
หรือน าไปเป็นอาหาร เน่ืองจากปลาท่ีตาย และยงัไม่ตายไม่เป็นโรคแต่อยา่งใด เน่ืองจากปลาน็อกความร้อน
ความเยน็เท่านั้น ส่วนปลาท่ีชาวบา้นจบัไดส่้วนมากเป็นปลาขนาดใหญ่มีทั้งปลานิล และปลายีส่กมีน ้าหนกัตั้งแต่ 
8-40 กิโลกรัม. 
ท่ีมา: http://www.thairath.co.th/content/region/256643 

http://77.nationchannel.com/video/191203/
http://www.thairath.co.th/content/region/256643
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3.3  ภยัแลง้ ส่งผลใหป้ลาในหนองน ้าวดัระนองตายนบัหม่ืนตวั วนัท่ี  21  มีนาคม  2555 
ภยัแลง้ ส่งผลใหป้ลาในหนองน ้าวดัระนองตายนบั
หม่ืนตวั ระนอง วกิฤติภยัแลง้ ส่งผลใหน้ ้าในล าคลอง
แหง้ขอด เกิดปัญหาน ้าไม่หมุนเวยีนท าใหป้ลาท่ีอาศยั
ในขมุเหมืองวดัช่ือดงั ลอยแพตายนบัหม่ืน 
 นายสงดั สวาทนนัท ์  ก านนัต าบล  หงาว  อ.
เมือง จ.ระนอง เปิดเผยกบัผูส่ื้อ ข่าววา่ รับแจง้จากพระ
ลูกวดั วดับา้นหงาว หรือวดัวงัมจัฉา  วดัช่ือดงัของ จ.

ระนอง วา่มีปลาในวงัมจัฉาซ่ึงเป็นขมุเหมืองเก่าท่ีอยูภ่ายในวดั  ท่ีทางวดัไดอ้นุรักษไ์วน้บัแสนตวั  ไดล้อยแพตาย
อยูเ่หนือผวิน ้าเป็นจ านวนมาก ตนจึงรีบประสานไปยงั เทศบาลต าบลหงาว   สนง.ประมงจงัหวดั   และศูนยเ์พาะ  
พนัธ์ุสัตวน์ ้าชายฝ่ัง จ.ระนองเพื่อใหรั้บส่ง จนท. เขา้มาช่วยเหลือรวมถึงวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีท าใหป้ลาตาย  
ท่ีมา :http://77.nationchannel.com/video/210902/ 

3.4  ปลาบึงหนองบวัล าภูช็อกน ้าลอยตายเกล่ือน  วนัท่ี  16 พฤษภาคม 2555 
 ปลาบึงหนองบวัล าภูช็อกน ้าลอยตายเกล่ือน  
พอ่พนัธ์ุแม่พนัธ์ุปลาในบึงหนองบวั หนองน ้าใหญ่ใจ
กลางเมืองท่ีกรมประมงใชเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา พา
กนัช็อกน ้าจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ขณะท่ียงัไม่มี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาดูแล   
 ผูส่ื้อข่าว  รายงานวา่ ตั้งแต่เชา้ตรู่  ของวนัท่ี 10 
พ.ค. ไดมี้ชาวบา้นนบัร้อย   พากนัเอาอุปกรณ์ไปชอ้น
ปลาในบึงหนองบวั โดยปลาท่ีชาวบา้นจบัได ้เช่น ปลา

จีน ปลายีส่ก ปลาตะเพียน และปลาชนิดอ่ืนๆ   อีกหลายชนิด   มีขนาดใหญ่  ตวัละไม่ต ่ากวา่ 5 กิโลกรัม  ถูกน า
ข้ึนมาเป็นระยะ ๆ บางตวัยงัไม่ตาย ก็ถูกน าข้ึนมา ส่วนใหญ่ปลาท่ีตายจะเป็นปลาจีน  ชาวบา้นไดน้ าปลาไปขาย..
และน าปลาท่ีตายแลว้ไปท าปลาร้า 
  ส่วนสาเหตุท่ีมีปลาลอยตายมากขนาดน้ี คาดวา่เกิดจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน เพราะก่อนหนา้น้ีเป็น
เวลานานกวา่ 2 สัปดาห์ ท่ีในพื้นท่ี จ.หนองบวัล าภู มีอากาศร้อนจดัต่อเน่ือง อุณหภูมิประมาณ 37-41 องศา
เซลเซียส และไม่มีฝนตก จนกระทัง่ 2 วนัก่อนไดมี้ฝนตกลงมา และอากาศเร่ิมเยน็ลง ท าใหน้ ้าปรับสภาพจาก
ร้อนมาเป็นเยน็ฉบัพลนั จนปลาปรับสภาพไม่ทนัช็อกน ้าดงักล่าว 
ท่ีมา : :http://www.thairath.co.th/content/region/259469 

http://77.nationchannel.com/video/210902/
http://www.thairath.co.th/content/region/259469
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3.5  ปลาในกระชงัตายเกล่ือนท่ี จ.อุทยัธานี   วนัท่ี 15 ก.ค. 2555 
 เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาในกระชงั ริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา 
ท่ีต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุทยัธานี กวา่ 
100 ราย ตอ้งเร่งจบัปลา ทั้งท่ียงัไม่ไดข้นาด เน่ืองจาก 
ก าลงัประสบปัญหาปลาทบัทิมท่ีเล้ียงไวต้ายลงโดยไม่
ทราบสาเหตุ ทั้งน้ี เกษตรกรหลายรายท่ีเล้ียงปลาไว ้
ตายเกือบยกกระชงั จึงอยากจะใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เขา้มาตรวจสอบ  
 ดา้น นายพีระทศัน์ ธนายศพฒัน์ เกษตรกร ผู ้

เล้ียงปลารายหน่ึง กล่าววา่ ปลาทบัทิมไดเ้ร่ิมทยอยตาย เม่ือ 3-4 วนัท่ีผา่นมา ซ่ึงปลาท่ีเล้ียงไว ้จ  านวน 20 
กระชงัๆ ละ 2,000 ตวั รวมประมาณ 4 หม่ืน ตวั เร่ิมทยอยตายไปแลว้ร้อยละ 15-20 ส่งผลใหแ้ทบไม่มีก าไร ทั้งน้ี 
ปลาท่ีตายลงไปเป็นจ านวนมากนั้น น่าจะเกิดจากสภาพอากาศท่ีร้อนจดัในช่วงกลางวนั ประกอบกบัน ้าในแม่น ้า
เจา้พระยามีสีขุ่นแดง ตะกอนอาจจะเกาะเหงือกปลาท าใหห้ายใจไม่ออกและตายลงดงักล่าว 
ท่ีมา:http://www.tnnthailand.com/news/details.php?id=45559 
 3.6  น ้าท่วมสุพรรณฯ ปลาในกระชงัตายอ้ือ   วนัท่ี 19 กนัยายน 2554 

 น ้าท่วมสุพรรณบุรีท าปลากระชงัแม่น ้าท่าจีน
ตายนบัแสนตวั โดยพบปลาเน่าติดประตูระบายน ้า 
ชลมารคพิจารณ์ อ. สามชุก ส่งกล่ินเหมน็ทัว่ 2 ฝ่ัง
แม่น ้า ขณะท่ีต ารวจลงพื้นท่ีตรวจสอบความเสียหาย 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2554 ในพื้นท่ี  อ. เ ดิมบางนาง
บวช อ. สามชุม อ. ศรีประจนัต ์อ. เมือง อ. บางปลามา้ 
และ อ. สองพี่นอ้ง ขณะน้ีน ้าลดลง ท าใหน้ ้าท่วมขงัใน
นาขา้วเป็นเวลานาน เร่ิมเน่าเสียและไหลลงสู่แม่น ้าท่า

จีน ส่งผลใหเ้กษตรกรท่ีเล้ียงปลาในกระชงั ไดรั้บ  ความเดือดร้อนอยา่งนกั นางสุมล  แซ่จนัทร์ อาย ุ58 ปี อ.เดิม
บางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี กล่าววา่ เล้ียงปลานิลไวใ้นกระชงัริมแม่น ้าท่าจีนรวม 24 กระชงั เร่ิมทยอยตายตั้งแต่
ช่วงเชา้ของวนัท่ี 18 ก.ย.ท่ีผา่นมา รวมแลว้กวา่ 30 ราย ปลาตายทั้งหมดกวา่ 2 แสนตวั ซ่ึงเป็นปลาท่ีใกลจ้ะได้
ก าหนดเวลาจบัขายแลว้  แต่เกิดมีน ้าเน่าเสียไหลลงแม่น ้ามาก่อนจนท าใหป้ลาตายหมดทุกกระชงั  ซ่ึงหากถึง
ก าหนดจบัขายก็จะได ้โดยจะไดร้าคากิโลกรัมละ 55 บาท รวมค่าเสียหายคร้ังน้ีกวา่ 10 ลา้นบาท  
ท่ีมา: http://www.thairath.co.th/content/region/202997 

http://www.tnnthailand.com/news/details.php?id=45559
http://www.thairath.co.th/content/region/202997
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4. ข่าวปลาตายจากสาเหตุอืน่ๆ 
4.1  เข่ือนพร่องน ้าปลาเล้ียงตาย  วนัท่ี 6 มีนาคม 2555 

พิษณุโลก – ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่หลงัจากเข่ือนใหญ่
พร่องน ้าออกจากเข่ือนกนัอยา่งต่อเน่ืองนั้นส่งผลใหผู้ ้
ท่ีเล้ียงปลาในกระชงั ในแม่น ้าน่าน ท่ี ต.บา้นไร่ อ.บาง
กระทุ่ม   จ.พิษณุโลก  ไดรั้บผลกระทบหลายราย ..
 นายประมาณ อยูดี่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา ..
กระชงั หมู่  1 ต.บา้นไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก .. 
กล่าววา่  หลงัจากน ้าในแม่น ้าน่านไดท้  าใหร้ะดบัน ้า
แม่น ้าน่านสูงข้ึน  เพราะวา่  ไดมี้การปล่อยน ้าออกจาก

เข่ือนใหญ่ ทั้งเข่ือนสิริกิต์ิและเข่ือนแควนอ้ยบ ารุงแดน และบางแห่งก็มีกล่ินและฟอง และเม่ือ 2-3 วนัท่ีผา่นมา
ปลาในกระชงัไดเ้ร่ิมทยอยตายท าใหเ้กษตรกรท่ีเล้ียงปลากระชงัในพื้นท่ี 3 หมู่บา้น ของ ต.บา้นไร่ จ  านวนกวา่ 
100 ราย ตอ้งหวาดผวาเกรงวา่  ปลาในกระชงัจะตายจนหมด   จึงอยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือดว้ย  
ขณะน้ีส่งขายตามทอ้งตลาดมีราคาเพียง กก.ละ 62 บาทเท่านั้น 
ท่ีมา : http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNakEy TURNMU5RPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB3Tmc9PQ 

4.2  ชาวบา้นสระบุรีร้องน ้าป่าสักเสียปลาในกระชงัตาย  วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 เม่ือเวลา 11.30 น. 

วานน้ี ( 9 พ.ค.55)   นายอรรถพล วงษป์ระยรู  ส.ส.
สระบุรี เขต 2  เดินทางไปท่ีจุดเล้ียงปลาในกระชงั ริม
แม่น ้าป่าสัก หมู่ 5 ต.บา้นป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หลงั
ไดรั้บการร้องเรียนวา่  มีปลาท่ีเล้ียงในกระชงัตาย  
 นายประไพร ไก่ฟ้า อาย ุ42 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 46 
หมู่ 5 ต.บา้นป่า อ.แก่งคอย เป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาใน
กระชงั ผูห้น่ึงท่ีไดรั้บความเสียหาย จากน ้าเสีย  ท าให้

ปลาทบัทิมท่ีเล้ียงตาย เผยกบั นายอรรถพล ส.ส.สระบุรี วา่  ตนเป็นผูห้น่ึงในจ านวนเกษตรกรหลายคน  ริมแม่น ้า
ป่าสักท่ีเล้ียงปลาในกระชงัท่ีไดรั้บผลกระทบ  ตนเองเล้ียงปลาทบัทิมในกระชงั  มีกระชงัปลาทบัทิมท่ีเล้ียง
ประมาณ 60 กระชงั ในกระชงัหน่ึงจะมีปลาทบัทิมประมาณ 1,800 ตวั  เวลาน้ีเหลือปลาท่ีเล้ียงในกระชงัรอดตาย 
แค่ 2 กระชงั นอกนั้นปลาทบัทิมตายหมด ค่าเสียหายประมาณ 3 ลา้นบาท 
ท่ีมา: http://www.rd1677.com/rd_sarabury/top_sarabury.php?id=89776 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNakEy%20TURNMU5RPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB3Tmc9PQ
http://www.rd1677.com/rd_sarabury/top_sarabury.php?id=89776
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 4.3  ชาวบา้นร้องน ้าในคลองเน่าปลาตายมากวา่ 10 วนั แต่ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแล  10 สิงหาคม 2555 

เม่ือวนัท่ี 8 ส.ค. 55 ท่ีผา่นมา ชาวบา้นใน
หมู่บา้นหว้ยทบัใต ้หมู่ 2 ต.หว้ยไผ ่อ.เมือง จ.ราชบุรี 
ไดพ้าผูส่ื้อข่าวเขา้ไปดูท่ีบริเวณคลองหว้ยทบัใต ้ซ่ึง
เป็นคลองสายหลกัท่ีไหลผา่นหมู่บา้น และชาวบา้น
ในพื้น ท่ีก็ใชน้ ้าในล าคลองแห่งน้ี   ท าการเกษตร
รวมทั้งน า ไปผลิตน ้าประปาหมู่บา้นดว้ย   แต่ขณะน้ี
น ้าในคลองนั้นเน่าเสีย มีสีด าและมีกล่ินเหมน็ ปลา
ตายลอยเป็นแพ จนชาวบา้นตอ้งช่วยกนัน าปลาท่ีตาย

แลว้ข้ึนมากองไวเ้พราะถา้ปล่อยใหเ้น่าในน ้าก็จะท าใหน้ ้าท่ีเสียอยูแ่ลว้จะเสียมากข้ึนไปอีก ซ่ึงเป็นอยา่งน้ีมากวา่ 
10วนั ชาวบา้นแจง้ใหก้บัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไผ ่เขา้มาช่วยด าเนินการแกไ้ข แต่ผา่นมา 10 วนัแลว้ 
น ้าเน่าในคลองก็ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข มีแต่ทาง อบต.หว้ยไผน่ั้นน ารถน ้ามาแจกจ่ายให ้กบัชาวบา้นท่ีไม่มีบ่อ
บาดาลไดใ้ชน้ ้าอุปโภคบริโภค แต่ก็ไม่เพียงพอ ท าใหช้าวบา้นล าบากมากเพราะไม่มีน ้าจะใชใ้นการเกษตร 
ท่ีมา: http://hctvnews2555.blogspot.com/2012/08/10.html 

 4.4  ปลากระชงั ต.โผงเผง น็อกน ้าตายเกือบพนัตวั  วนัท่ี 10 กนัยายน 2555 
             เกษตรกรอ่างทอง เล้ียงปลากระชงั ต าบล
โผงเผง เศร้า ปลาน็อกน ้าตายเกือบพนัตวั ขาดทุน
ยอ่ยยบั 
              ผูส่ื้อข่าวไดรั้บแจง้จาก นายมานะ พุกล่ิน 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วา่ 
ปลากระชงั ท่ีชาว บา้นไดเ้ล้ียงไว ้ ในขณะน้ีไดท้น
แรงดนัน ้าท่ีชลประทานท่ี 12  ปล่อยลงมาจากเข่ือน 
2,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที ท าใหป้ลาทบัทิมตาย

เป็นจ านวนมาก เกษตรกรโดยโครงการเล้ียงปลาทบัทิมในกระชงั ม.4 ของหมู่บา้นสวนยายส้ม ท่ีมี นายหอมลออ 
ฉตัรชยั ดูแล โดยใชง้บประมาณของ SML ตอ้งรีบจบัขาย เพราะปลาทบัทิมเร่ิมน็อกน ้า เน่ืองจากทางชลประทาน
ท่ี 12 ปล่อยน ้ามามากท าใหน้ ้าทั้งแรงจนปลาทนไม่ไหว ซ่ึงปลาทบัทิม จ านวน 8 ,000 ตวั ตอ้งจบัขายในราคา
กิโลกรัมละ 73 บาท แต่ปลาตายกวา่ 800 ตวั ท าใหต้อ้งขาดทุนยอ่ยยบั จึงอยา่งใหห้น่วยงานรับผดิชอบช่วยปล่อย
น ้าลดลงเพื่อปลากระชงัท่ียงัอยูก่วา่ 100 กระชงั จะไดไ้ม่ตอ้งตายและขาดทุนแบบน้ี 
ท่ีมา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=403485 

http://hctvnews2555.blogspot.com/2012/08/10.html
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=403485
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4.5  ชาวบา้นโวยฟาร์มหมูใน อ.หว้ยยอดปล่อยน ้าเสียลงคลองคนนบัพนัเดือดร้อนหนกั ปศุสัตวล์งพื้นท่ี
วนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 

นายนยัสันต ์สหวศิิษฏ ์ ปศุสัตวอ์  าเภอหว้ยยอด จ.
ตรัง ลงพื้นท่ีตรวจสอบฟาร์มหมูลกัลอบแอบปล่อย
น ้าเสียลงในล าคลอง   หมู่ท่ี 5  บา้นหนองสองพี่นอ้ง 
ต าบลหนองชา้งแล่น จนส่งผลใหป้ลาตายจ านวนมาก 
จากการตรวจสอบน ้าในล าคลองมีสีแดงเขม้ และส่ง
กล่ินเหมน็เน่าอยา่งรุน แรง ผูน้ าชุมชน และชาวบา้น
จึงไดน้ าน ้าเสียท่ีสุ่มเก็บตวัอยา่งจากตน้น ้า กลางน ้า 
และปลายน ้า ส่งมอบใหก้บัทางปศุสัตวอ์  าเภอหว้ย

ยอด ไปตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสีย  ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแ์พทยภ์าคใต ้ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
               นายเขต อ่อนชาติ ก านนัต าบลหนองชา้งแล่น กล่าววา่ เม่ือปี 2554 ฟาร์มหมูเคยแอบปล่อยน ้าเสีย
มาแลว้ ขณะท่ีปศุสัตวอ์  าเภอหว้ยยอด กล่าววา่ ทางปศุสัตวไ์ม่มีอ านาจใดๆ ด าเนินการกบัฟาร์มหมู แต่จะ
ประสานไปยงั อบต.ท่าง้ิว ซ่ึงมีอ านาจโดยตรง ในการอนุญาตใหเ้ปิดและปิดฟาร์มเล้ียงหมู 
ท่ีมา :- http://www.posttoday.com/ สงัคม/ส่ิงแวดลอ้ม/173511/สอบฟาร์มหมูปล่อยน ้าเสียลงคลอง 

 4.6  ชาวบา้นสุดทนกล่ินเหมน็น ้าคูเมืองเน่า  วนัท่ี 26 กนัยายน 2555 
เม่ือเวลา 10.00 น.วนัน้ี (26 ก.ย.) ผูส่ื้อข่าวไดร้้องเรียน
จากกลุ่มชาวบา้นและพอ่คา้แม่คา้ในยา่นตลาดประตู
เชียงใหม่ วา่  น ้าในคูเมืองฝ่ังตรงขา้มธนาคารกรุงเทพ 
สาขาประตูเชียงใหม่ ถ.ชา้งหล่อ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เน่าเสียอยา่งหนกั ท าใหป้ลาในคูเมืองตายไปจ านวน
มาก และส่งกล่ินเหมน็ไปทัว่ ท าใหช้าวบา้นรวมถึง
พอ่คา้แม่คา้ และประชาชนท่ีขบัรถผา่นไปมา ทนกบั
กล่ินเน่าดงักล่าวไม่ไหว  

 ผูส่ื้อข่าวจึงไดเ้ดินทางไปตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ซ่ึงก็พบวา่มีกล่ินเน่าเหมน็ฟุ้งกระจายไปรอบๆ คูเมือง
ตามข่าวท่ีไดรั้บแจง้มา และน ้าภายในคูเมือง ก็มีปลาตายจ านวนมาก แต่อยูก่ระจดักระจายกนัไปตามมุมจุดต่างๆ 
ภายในน ้า ซ่ึงปลาบางตวัพยายามท่ีจะวา่ยข้ึนมา เพื่อหายใจอยูบ่นผวิน ้าเป็นจ านวนมาก 
ท่ีมา:http://www.dailynews.co.th/thailand/157502 

http://www.posttoday.com/
http://www.dailynews.co.th/thailand/157502
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 4.7  เข่ือนลดพร่องน ้าท าปลาตายสูญ 170 ล. เกษตรกรเล้ียงปลาในกระชงัประทว้ง 24 กนัยายน 2555 
เม่ือเวลา 13.00 น. ท่ีริมฝ่ังแม่น ้าน่าน หมู่ 4 ต าบลวงักะ
พี้  อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาใน
กระชงัจ านวนกวา่ 30 ราย  น าปลานิล  ปลาทบัทิม  ท่ี
ตายส่งกล่ินเหมน็ บรรทุกทา้ยรถกระบะประมาณ 1 
ตนั พร้อมประสานเจา้หนา้ ท่ีเขา้มาแกไ้ขปัญหาปลา
ตายลอยเกล่ือนกระชงั มิเช่นนั้น จะน าปลาทั้งหมดเท
ทิ้งบริเวณหนา้ศาลากลางจงัหวดั 
 นางสุภารัตน์  วงศศิ์ริ  เกษตรกรเล้ียงปลาในกระชงั  

หมู ่4 ต าบลวงักะพี้ กล่าววา่ หลงัเข่ือนสิริกิต์ิ ลดการพร่องน ้าออกจากเข่ือนเหลือวนัละ 2 ลา้น ลบ.ม. และแมจ้ะมี
การพร่องน ้าเพิ่มวนัละ 4 ลา้น ลบ.ม. ไม่ไดท้  าใหร้ะดบัน ้าทา้ยเข่ือนเพิ่มสูงข้ึนแต่อยา่งใด  เพราะความตอ้งการใช้
ของเกษตรกรท านามีเป็นจ านวนมาก  ปลาทบัทิม  ปลานิล และปลากดคงั  ท่ีเล้ียงไว้ 210 กระชงั จ านวน 210,000 
ตวั ทยอยตายลอยเกล่ือนกระชงัวนัละ 4-5 ตนั 
ท่ีมา : http://www.komchadluek.net/detail/20120924/140785/เข่ือนลดพร่องน ้าท าปลาตายสูญ170 ลา้น.html#.UHTtRi5mLp8 

4.8  พิษน ้าท่วมนราฯ ท าปลาในกระชงัตายนบัแสน  วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 
นราธิวาส  กลุ่มผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัโอดปลาตายนบั
แสนตวั หลงัรัฐเปิดประตูเร่งระบายน ้าจืด  เหนือเข่ือน
ลงทะเล  วอนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ช่วยเหลือด่วน  
วนัน้ี (1 ธนัวาคม 2554.) 
นายซาการียา เจะย ิผูเ้ล้ียงปลาในกระชงัคลองโคก
เคียน กล่าววา่   ตนเป็นผูห้น่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การเปิดประตูระบายน ้าท่ีไหลหลากมา แต่ขณะน้ีแทบ  
ส้ินเน้ือประดาตวั   ปลาท่ีเล้ียงโดย  เฉพาะปลาเก๋าลอย .

ตายและตายอืดอยูใ่ตน้ ้ าหลายหม่ืนตวัทุกวนั   ตั้งแต่มีการปล่อยน ้าป่า  ซ่ึงตนเล้ียงปลา 12 กระชงั กระชงัละ
ประมาณ 1,000 ตวั ขณะน้ีเหลือไม่ก่ีตวัแลว้ ขาดทุน เงินทุนท่ีกูม้ายงัไม่รู้จะชดใชไ้ดอ้ยา่งไร  ไม่เพียงเฉพาะตนท่ี
ไดรั้บผลกระทบ  กลุ่มเล้ียงปลาในกระชงัอีกหลายรายก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั  จึงขอวงิวอนไปยงัหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โปรดเขา้ไปดูแลและใหก้ารช่วยเหลือชาวบา้นอยา่งเร่งด่วน อยา่งจริงจงั และจริงใจดว้ย 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9540000153146 

 

http://www.komchadluek.net/detail/20120924/140785/���Ŵ���ͧ��ӷӻ�ҵ���٭170%20��ҹ.html#.UHTtRi5mLp8
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9540000153146
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ตารางผนวกที ่1 การบันทกึ ข้อมูลเบือ้งต้นการสืบหาสาเหตุและการสังเกตอาการของสัตว์น า้ป่วยหรือตาย  
 

ช่ือผูต้รวจสอบ 
........................................................ 

วนั/เดือน/พ.ศ. 
....................................... 

สถานท่ีตรวจสอบ (หมู่บา้น......... เลขท่ี..............
ต าบล.............อ าเภอ..............จงัหวดั..................) 

หวัขอ้บนัทึก การบนัทึก (ขยายความการบนัทึก) หมายเหตุ 
พบวา่มีสตัวน์ ้าตาย ท่ีไหน เม่ือไร  
 

  

ขนาดและความลึกของแหล่งน ้าเท่าไร 
 
 

  

ตน้น ้ามาจากท่ีใด 
 

  

จ านวนชนิดและปริมาณพืชน ้า 
 

  

ขอ้มลูล่าสุดของการฉีดพ่นปุ๋ย ยา 
สารเคมี ทางการเกษตร หรือการปล่อย
ของเสียจากการเล้ียงสตัว ์อยา่งไร 

  

ขอ้มลูล่าสุดของสภาพอากาศร้อน 
หนาว พาย ุอยา่งไร 

  

สตัวน์ ้าตาย ชนิดใดบา้ง 
 

  

สตัวน์ ้าชนิดเดียว ( species) ตาย ใช่
หรือไม่ 

  

สตัวน์ ้าชนิดใดอยูใ่นบ่อหรือแหล่งน ้า 
 

  

ความเห็นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 



40 

 

ข้อมูลเบือ้งต้น การสืบหาสาเหตุและและการสังเกตอาการของสัตว์น า้ป่วยหรือตาย (2) 

 

ช่ือผูต้รวจสอบ 
....................................................... 

วนั/เดือน/พ.ศ. 
...................................... 

สถานท่ีตรวจสอบ (หมู่บา้น......... เลขท่ี.............
ต าบล...........อ าเภอ...............จงัหวดั.....................) 

หวัขอ้บนัทึก การบนัทึก (ขยายความการบนัทึก) หมายเหตุ 
 สตัวน์ ้าขนาดใดตาย 

 

  

 สตัวน์ ้าตายทั้งขนาดเลก็และใหญ่ ใช่
หรือไม่ 

  

 ประมาณการวา่มีสตัวน์ ้าตายเท่าไร 
(จ านวนตวั กิโลกรัม) 

  

 บริเวณใดของแหล่งน ้าท่ีพบสตัวน์ ้า 
(ผิวน ้า กน้บ่อหรือ ริมตล่ิง ทางน ้า
ไหล) 

  

 สตัวน์ ้ายงัมีอาการท่ีก าลงัจะตายอีก
หรือไม่ 

  

 สตัวน์ ้าลอยตวัฮุบอากาศท่ีผิวน ้า
หรือไม่ 

  

 สตัวน์ ้ามีอาการวา่ยน ้าหรือมี
พฤติกรรมอ่ืนๆ ผิดปกติหรือไม่ 

  

 ตามร่างกายของสตัวน์ ้ามีแผล เน้ือ
งอก หรือไม่ 

  

 สตัวน์ ้าตายบริเวณตน้น ้า ปลายน ้า 
หรือกระจายทัว่ไป 

  

ความเห็นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติม...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
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ตารางผนวกที ่2 การบันทกึ ข้อมูลส าคัญการสืบหาสาเหตุและและการสังเกตอาการของสัตว์น า้ป่วยหรือตาย  
 

ช่ือผูต้รวจสอบ 
........................................................ 

วนั/เดือน/พ.ศ. 
....................................... 

สถานท่ีตรวจสอบ (หมู่บา้น......... เลขท่ี..............
ต าบล.............อ าเภอ..............จงัหวดั..................) 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
หวัขอ้บนัทึก การบนัทึก  หมายเหตุ 

 วนั เดือน ปี และเวลาท่ีถูกพบ   
 วนั เดือน ปี และเวลาท่ีเขา้ไปถึง

แหล่งน ้าท่ีเกิดเหตุ 
  

 ต าแหน่งของแหล่งน ้าท่ีเกิดเหตุ 
รวมทั้งท่อหรือทางระบายน ้าทิ้ง
ท่ีมีอยูโ่ดยรอบ 

  

 ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของ
เจา้ของบ่อหรือแหล่งน ้า (ถา้มี) 

  

 ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของ
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

 ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของ
บุคคลหรือบริษทั ท่ีใช ้ยาค่า
แมลงหรือยาปราบวชัพืช บริเวณ
ใกลเ้คียง 

  

ความเห็นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพิ่มเติม ......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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การบันทกึ ข้อมูลส าคัญการสืบหาสาเหตุและและการสังเกตอาการของสัตว์น า้ป่วยหรือตาย  (2) 
 

ช่ือผูต้รวจสอบ 
........................................................ 

วนั/เดือน/พ.ศ. 
....................................... 

สถานท่ีตรวจสอบ (หมู่บา้น......... เลขท่ี..............
ต าบล.............อ าเภอ..............จงัหวดั..................) 

2. หลกัฐานทางกายภาพ 
หวัขอ้บนัทึก การบนัทึก  หมายเหตุ 

 บนัทึก สภาพพนัธ์ุไม ้โดยรอบ
แหล่งน ้าและในแหล่งน ้า (ท่ีมีอยู ่
หายไป ตายไป หรือก าลงัตาย) 

  

 ถา้เคยมีการใช ้ยาค่าแมลงหรือยา
ปราบวชัพืช บริเวณใกลแ้หล่งน ้า 
บนัทึกทิศทางการระบายน ้าของ
พ้ืนท่ีๆมีการใชย้า 

  

 บนัทึกทิศทางการไหลของน ้าจาก
แหล่งก าเนิดของการใชย้ายาค่า
แมลงหรือยาปราบวชัพืช 

  

 บนัทึกการก่อสร้างโครงการต่างๆ ท่ี
อยูใ่กล้ๆ  (สร้างถนน....) 

  

 บนัทึกกล่ินของน ้า   

 บนัทึกเวลา การเกบ็ตวัอยา่งน ้า   

 บนัทึกออกซิเจนท่ีละลายน ้าและ
อุณหภูมิน ้า ท่ีระดบัความลึก 30 
เซนติเมตร ตอนเชา้ขณะพระอาทิตย์
ข้ึน ( 09.00 น.) และเวลาเยน็ ( 17.00 
น.) 

  

ความเห็นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................................................... 
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การบันทกึ ข้อมูลส าคัญการสืบหาสาเหตุและและการสังเกตอาการของสัตว์น า้ป่วยหรือตาย  (3) 
 

ช่ือผูต้รวจสอบ 
........................................................ 

วนั/เดือน/พ.ศ. 
....................................... 

สถานท่ีตรวจสอบ (หมู่บา้น......... เลขท่ี..............
ต าบล.............อ าเภอ..............จงัหวดั..................) 

3. หลกัฐานทางชีววิทยา 
หวัขอ้บนัทึก การบนัทึก  หมายเหตุ 

 บนัทึกชนิดและจ านวนสตัวน์ ้าท่ี
ตาย (ปลา เต่า กบ แมลง.......) 

  

 บนัทึกสตัวอ่ื์นๆ ท่ีมีการตายใน
บริเวณแหล่งน ้านั้นๆ 

  

 บนัทึกขนาด (น ้าหนกั ความยาว) 
ของสตัวน์ ้าท่ีตาย แยกเป็นแต่ละ
ชนิด 

  

 บนัทึกลกัษณะท่ีผิดปกติของสตัว์
น ้าท่ีตาย (เหงือกเปิด ปากอา้ ครีบ
โคง้งอ) 

  

 บนัทึกลกัษณะการเน่าสลายของ
สตัวน์ ้า และประเมินวา่ตายมาแลว้
ก่ีวนั สปัดาห์  

  

 บนัทึกลกัษณะการวา่ยน ้าของสตัว์
น ้า (วา่ยน ้าอยูผ่ิวน ้า ลอยตวัฮุบ
ออกซิเจน กระโดนข้ึนจากน ้า หอย
คลานข้ึนตน้ไมเ้พ่ือหนีน ้า ลกูออ๊ด
ลอยอยูผ่ิวน ้า) 

  

 บนัทึกตน้ไมท่ี้ก าลงัจะตาย (อาจใช้
สงัเกตทิศทางการไหลของสาร
อนัตรายท่ีมากบัน ้า) 

  

ความเห็นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติม ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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การบันทกึ ข้อมูลส าคัญการสืบหาสาเหตุและและการสังเกตอาการของสัตว์น า้ป่วยหรือตาย  (4) 
 

 

ช่ือผูต้รวจสอบ 
........................................................ 

วนั/เดือน/พ.ศ. 
....................................... 

สถานท่ีตรวจสอบ (หมู่บา้น......... เลขท่ี..............
ต าบล.............อ าเภอ..............จงัหวดั..................) 

4. หลกัฐานทางส่ิงแวดลอ้ม 
หวัขอ้บนัทึก การบนัทึก (ขยายความการบนัทึก) หมายเหตุ 

 บนัทึกสภาพแวดลอ้มก่อนการ
เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ีผา่น
มาไม่นาน รวมทั้งพายแุละฟ้าผา่ 

  

 บนัทึกสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ การ
ปกคลุมของเมฆ ความเร็วลม ก่อน
เกิดเหตุสตัวน์ ้าตาย 5 วนั 

  

 บนัทึกสีของน ้า (สีด า สีเขียว.......)   
 บนัทึกความใสของน ้า (น ้าใส ขุ่น
จากตะกอนดิน..........) 

  

 บนัทึกการจดัการบ่อหรือแหล่งน ้าท่ี
ผา่นมาไม่นาน เช่น การใชส้ารเคมี 
การก าจดัพืชใตน้ ้า 

  

 บนัทึกการจดัการหรือการใช้
ประโยชนพ้ื์นท่ีรอบแหล่งน ้า (การ
ใส่ปุ๋ยหรือสารเคมี ในนาขา้ว สวน
ผลไม ้สนามหญา้ โรงาน
อุตสาหกรรม.....) 

  

 บนัทึกการใชส้ารเคมีและช่ือของ
สารท่ีใช ้ของกิจกรรมต่างๆ 
โดยรอบบ่อหรือแหล่งน ้า 

  

ความเห็นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติม ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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คณะผู้จัดท า 
 

ทีป่รึกษา 
อธิบดีกรมประมง                                                                                              นายวมิล จนัทรโรทยั 
รองอธิบดีกรมประมง       นายสมหวงั พิมลบุตร 
ผูอ้  านวยการส านกัวจิยัและพฒันาประมงน ้าจืด    นายนพดล ภูวพานิช  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า      นางสาวสมศรี งามวงศช์น 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด    นายวทิยา หวงัเจริญพร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความหลากหลายสัตวน์ ้า     นายวงศป์ฐม กมลรัตน์ 
 
ผู้เรียบเรียง 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอนุกรมวธิานสัตวน์ ้าจืด     นายสนธิพนัธ์ ผาสุขดี 
หวัหนา้กลุ่มงานวจิยัสุขภาพสัตวน์ ้าจืด     นายสมเกียรติ กาญจนนาคาร  
หวัหนา้กลุ่มวจิยัการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภณัฑ์  นางฐิติพร หลาวประเสริฐ 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 คู่มือฉบบัน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน  ซ่ึงไม่อาจจะน ามากล่าว ไดท้ั้งหมด จึง.
ขอขอบคุณอยา่งสูงไว้  ณ ท่ีน้ี รวมทั้ง  web site และข่าวจากหนงัสือพิมพ ์ต่างๆ  ท่ีขา้พเจา้ไดน้ า  ขอ้มูลและ
เหตุการณ์  ปลาป่วย  ตาย ตามสถานท่ีต่างๆ   ในประเทศไทย  มาประกอบเป็น .คู่มือ  การหาสาเหตุ การ สังเกต .
อาการ การป้องกนั และการรักษาสัตวน์ ้าป่วยหรือตาย 
         
         
         

ผูเ้รียบเรียง
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