






 1 

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านประมง ปี 2562  
 
1. การด าเนินการก่อนเกิดภัย  

1.1 การเตรียมความพร้อม 
1.1.1 ด้าเนินการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นปัจจุบัน 
1.1.2 ด้าเนินการตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ให้มีความแข็งแรง ตรวจสอบจ้านวน พร้อมจัดท้า

บัญชีฟาร์มเลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน 
1.1.3 ด้าเนินการจัดท้าบัญชีทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้้า อวน  กระชัง เรือตรวจ

การประมง รถยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ 

1.2 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1.2.1 ด้าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้ทราบ

ถึงช่วงระยะเวลาหรือภาวะภัยที่จะมาถึงเพ่ือสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันแก้ไขหลีกเลี่ยง
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด  โดยด้าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แจ้งผ่านทางผู้น้าชุมชน ออกข่าว
กระจายเสียงทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อต่าง ๆ 

1.2.2 ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 
1.2.3 ให้เกษตรกรปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่  และต้องมีความระมัดระวังในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

1.3 การให้ค าแนะน า 
  1.3.1 ด้านวิชาการ  
                  ควรแนะน้าเกษตรกรให้มีความรู้เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิด

อุทกภัยดังนี้ 
1) ควบคุมการใช้น้้าและรักษาปริมาณน้้าในที่เลี้ยงสัตว์น้้าให้มีปริมาณพอเหมาะหรือ

มีปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้้าที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า 
2) จัดท้าร่องระบายน้้า และขุดลอกตะกอนดินที่จะท้าให้ร่องระบายน้้าตื้นเขินออกไป

เพ่ือให้น้้าไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก 
3) ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้้าที่เคยท่วมในปีที่ผ่าน ๆ มา 
4) จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้้า เครื่องเพ่ิมออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ

สารเคมี ไว้ให้พร้อม 
5) จัดเตรียมปูนขาวไว้ส้าหรับพ้ืนที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้้าในบ่อหลังน้้า

ท่วมประมาณ 50 - 60 กิโลกรัมต่อไร่ 
6) วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และฤดูกาล เพื่อให้สามารถ

จับไดก้่อนฤดูน้ าหลาก 
 
 
 
 
 

1.3.2 ด้านโรค... 
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1.3.2 ด้านโรคสัตว์น้ า 
     โรคที่เกิดจากปรสิต เช่น เห็บระฆัง ปลิงใส เหาปลา และหมัดปลา ในปลาที่มีปรสิตกลุ่มนี้ 

จะมีลักษณะอาการผิดปกติ เช่น ว่ายน้้าผิดปกติ หายใจถี่ มีจุดแดงตามผิวล้าตัว 
     โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น สเตรปโตคอคคัส แอโรโมแนส ฟลาโวแบคทีเรียม ซึ่งแบคทีเรีย

ดังกล่าวนี้ เป็นแบคทีเรียนักฉวยโอกาสที่สามารถพบได้ตามแหล่งน้้าทั่วไป มักจะเข้าไปท้าอันตรายปลาเมื่อปลาอ่อนแอ 
และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านทางกระแสเลือด โดยปลาจะมีอาการซึม ไม่กินอาหาร มีแผลเลือดออก
ตามล้าตัวและอวัยวะต่าง ๆ มีตุ่มฝีที่บริเวณใต้คางและผิวล้าตัว ตาขุ่น 

การป้องกันโรค  
1) ควบคุมให้ปลามีความแข็งแรงอยู่เสมอ โดยเสริมอาหารประเภทสารผสมล่วงหน้า เช่น วิตามินรวม 

วิตามินซี โปรไบโอติก เป็นต้น  
2) ท้าความสะอาดกระชัง เพื่อก้าจัดตะกอนและเศษอาหารออกให้หมด เป็นการตัดวงจรชีวิต

ปรสิตและเชื้อโรค 
3) ควบคุมคุณภาพน้้า เช่น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน ให้เหมาะสมและคงที่อยู่เสมอ 

การรักษาโรค 
การรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพนั้น จะรักษาตามสาเหตุการเกิดโรค ทั้งนี้  เกษตรกรควรส่งตัวอย่าง

สัตว์น้้าที่พบอาการผิดปกติเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการหรือปรึกษานักวิชาการประมงในพื้นที่  
อย่างไรก็ตามเกษตรกรสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้เองในเบื้องต้น เช่น สังเกตลักษณะอาการผิดปกติ ถ่ายภาพ 
และแจ้งให้นักวิชาการประมงทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น 

โรคที่เกิดจากปรสิต การก้าจัดปรสิตในปลาที่เลี้ยงในบ่อ ท้าได้โดยใช้ด่างทับทิม 1 - 2 กรัมต่อน้้า 
1 ตัน หรือไตรคลอร์ฟอน 0.25 กรัมต่อน้้า 1 ตัน แต่หากเป็นปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชัง ให้ใช้ผ้าใบหุ้มกระชัง
ก่อนสาดสารเคมี นอกจากนี้ยังสามารถแช่ขวดหรือถุงด่างทับทิม หรือถุงเกลือ ไว้ในกระชังเป็นจุด ๆ เพื่อช่วย
ลดปริมาณปรสิตที่อยู่ในกระชังและลดความเครียดให้ปลา 

โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ควรน้าปลามาตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อตรวจสอบชนิดแบคทีเรีย
และประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพที่จะใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของแบคทีเรีย ก่อนน้ายาดังกล่าวมาผสมอาหาร
ให้กินตามค้าแนะน้าในฉลากยา 

2. การด าเนินการขณะเกิดภัย   
กรมประมงได้สั่งการก้าชับให้เจ้าหน้าที่กรมประมงท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมการรับ

สถานการณ์และให้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานให้กรมประมง
ทราบทุกสัปดาห์ หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหายด้านประมง ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งด้าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าตามความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย และประสานกับหน่วยงานต่าง  ๆ
ทีเ่กี่ยวข้องในการด้าเนินการให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกร เช่น หน่วยงานของกรมชลประทาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้ส้านักงานประมงจังหวัดต่าง ๆ  พิจารณาด้าเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้เงิน
ทดรองราชการ ในอ้านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (20 ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 2562 เพื่อให้ ส่วนราชการสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
 

2.1 การด้าเนิน... 
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2.1 การด าเนินการในส่วนกลาง  
       มอบหมายศูนยป์อ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยพิบัติด้านการประมง และหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องของ

กรมประมง ติดตามสถานการณ์และความเสียหายด้านประมงจากจังหวัดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวม
ข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด เพื่อรายงานข้อมูลต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การด าเนินการในส่วนภูมิภาค  
2.2.1  มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมติดตาม ก้ากับให้ส้านักงานประมงจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้าเนินการติดตามและส้ารวจความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อรายงานความเสียหายมายังกรมประมง ตามแต่
สถานการณ์หรือตามที่ก้าหนด 

2.2.2 ให้หน่วยงานของกรมประมงที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีด้าเนินการดังนี้ 
2.2.2.1 ติดตามสถานการณ์ของแหล่งน้้าต่าง ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
2.2.2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้้า อวน  กระชัง  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีท่ีได้รับการร้องขอ เพื่อขนย้ายหรือจับสัตว์น้้าออกจ้าหน่าย 
2.2.2.3 จัดเตรียมเรือตรวจการประมง รถยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การ ช่วยเหลือ 
2.2.2.4 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประมงไว้ประจ้าหน่วยงาน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร 
2.2.2.5 จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้้าชนิดต่าง ๆ ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีฉุกเฉิน

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าตามความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
2.2.2.6 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานที่เลี้ยงจระเข้ พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดน้้าท่วม 

เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการหลุดรอด 

3. การด าเนินการหลังเกิดภัย  
ให้จังหวัดพิจารณาด้าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการในอ้านาจของผู้ว่า

ราชการจังหวัด (20 ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ได้ทันท่วงทีตามความจ้าเป็นและเหมาะสม หากเงินงบประมาณ มีไม่เพียงพอสามารถขอใช้เงินทดรองราชการ
ในอ้านาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (50 ล้านบาท) ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง 
www4.fisheries.go.th/disasterfisheries 








