


 

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 (ด้านประมง) 
 
1. การด าเนินการก่อนเกิดภัย  

1.1 การเตรียมความพร้อม 
1) ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้เป็นปัจจุบัน 
2) ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรเลี้ยงจระเข้ โดยตรวจสอบสถำนที่เลี้ยงให้มีควำมแข็งแรง ตรวจสอบ

จ ำนวนจระเข ้พร้อมจัดท ำบัญชีฟำร์มเลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือป้องกันมิให้จระเข้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ ำ 
3) ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีทรัพยำกร เครื่องมือ อุปกรณ ์พร้อมเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ 

1.2 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 
1) ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำได้ทรำบถึงช่วงระยะเวลำ

หรือภำวะภัยที่จะมำถึงและเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในช่วงฤดูฝน เพ่ือสำมำรถเตรียมตัวรับสถำนกำรณ์ หำวิธีกำร
ป้องกันแก้ไขหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นให้มำกท่ีสุด โดยด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น แจ้งผ่ำนเวที
กำรประชุมก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน, แจ้งผ่ำนประชำสัมพันธ์จังหวัด, แจ้งผ่ำนผู้น ำชุมชน, แจ้งผ่ำนประมงอำสำ,  
ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ, ประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงกรมประมง, สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
แห่งประเทศไทย, สถำนีโทรทัศน์ และรวมถึงสื่อต่ำง ๆ 

2) ให้เกษตรกรติดตำมข่ำวสำรพยำกรณ์อำกำศ และสถำนกำรณ์น้ ำจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงใกล้ชิด 

3) ให้เกษตรกรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ และต้องเฝ้ำระวังโรคสัตว์น้ ำในช่วงฤดูฝน 

1.3 การให้ค าแนะน า 
1.3.1 ด้านวิชาการ  

ควรแนะน ำเกษตรกรให้มีควำมรู้เพ่ือเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้ำเมื่อเกิดอุทกภัยดังนี้ 
1) วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับ

ได้ก่อนฤดูน้ าหลาก 
2) ทยอยจับสัตว์น้ ำที่ได้ขนำดขึ้นมำจ ำหน่ำยหรือบริโภค เป็นกำรลดปริมำณสัตว์น้ ำ

ภำยในบ่อ เพ่ือลดควำมสูญเสียให้มำกที่สุด 
3) ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมำณน้ ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่ำน ๆ มำ 
4) จัดท ำร่องระบำยน้ ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะท ำให้ร่องระบำยน้ ำตื้นเขินออกไป

เพ่ือให้น้ ำไหลเข้ำออกได้อย่ำงสะดวก 
5) ควบคุมกำรใช้น้ ำและรักษำปริมำณน้ ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ ำให้มีปริมำณพอเหมำะหรือ

มีปริมำณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
6) จัดเตรียมปูนขำวไว้ส ำหรับพ้ืนที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพ่ือปรับสภำพน้ ำในบ่อหลังน้ ำท่วม

ประมำณ 50 - 60 กิโลกรัมต่อไร่ 
7) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ ำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ ำ เครื่องเพ่ิมออกซิเจน ยำปฏิชีวนะ

สำรเคมี ไว้ให้พร้อม 
8) ควรหมั่นตรวจสุขภำพสัตว์น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบสิ่งผิดปกติให้รีบหำสำเหตุพร้อม

ด ำเนินกำรแก้ไขทันท ี
กรณีการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชงั ควรหม่ันตรวจสอบดูแลความคงทนแข็งแรงของกระชัง

อยู่เสมอและควรจัดวางกระชังให้มีระยะห่างกันพอสมควร เพื่อให้น้ ามีการหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก 
 

1.3.2 เฝ้ำระวัง... 
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1.3.2 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ า 
 โรคสัตว์น้ าที่พบบ่อยได้ในฤดูฝน ด้วยสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ส่งผลให้สัตว์น้ ำ เครียด 

อ่อนแอ ยอมรับเชื้อโรคชนิดต่ำง ๆ และป่วยได้ง่ำย โรคสัตว์น้ าที่พบบ่อย เช่น 
โรคที่เกิดจำกปรสิต ที่พบในปลำ เช่น เห็บระฆัง ปลิงใส เหำปลำ และหมัดปลำ ท ำให้ปลำ

มีอำกำรผิดปกติ เช่น ว่ำยน้ ำผิดปกติ หำยใจถี่ มีจุดแดงตำมผิวล ำตัว เป็นต้น  
โรคที่เกิดจำกแบคทีเรีย ที่พบในปลำ เช่น วิบริโอ สเตรปโตคอคคัส แอโรโมแนส ฟลำโว

แบคทีเรียม เป็นต้น ซึ่งแบคทีเรียดังกล่ำวนี้ เป็นแบคทีเรียนักฉวยโอกำสที่สำมำรถพบได้ตำมแหล่งน้ ำทั่วไป  
มักจะเข้ำไปท ำอันตรำยปลำเมื่อปลำอ่อนแอ และแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็วผ่ำนทำงกระแสเลือด หำกเป็นปลำ
จะมีอำกำรซึม ไม่กินอำหำร มีแผลเลือดออกตำมล ำตัวและอวัยวะต่ำง ๆ มีตุ่มฝีที่บริเ วณใต้คำงและผิวล ำตัว 
ตำขุ่น ตัวด่ำง ทยอยตำย 

โรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัส ที่พบในปลำ เช่น เคเฮชวีในปลำ ทีไอแอลวีในปลำนิล นอกจำกนี้มี
ไวรัสที่ท ำให้เกิดโรคในกุ้งขำว กุ้งก้ำมกรำม อีกหลำยชนิด ลักษณะอำกำรของสัตว์น้ ำที่ได้รับเชื้อไวรัส จะแตกต่ำง
ไปตำมเชื้อไวรัสแต่ละชนิด อำกำรโดยรวม คือ ไม่กินอำหำร อัตรำกำรตำยสูง 

การป้องกันโรค  
1. หมั่นดูแลสุขภำพสัตว์น้ ำ ให้มีควำมแข็งแรงอยู่เสมอ  
2. ควรเสริมสำรอำหำรที่ส ำคัญและจ ำเป็น เช่น วิตำมินรวม วิตำมินซี โปรไบโอติก เป็นต้น  
3. ควบคุมคุณภำพน้ ำ เช่น อุณหภูมิ ปริมำณออกซิเจน ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง เป็นต้น ให้เหมำะสม

และคงที่อยู่เสมอ 
4. กรณีเลี้ยงสัตว์น้ ำในกระชัง หมั่นท ำควำมสะอำดกระชัง เพ่ือก ำจัดตะกอนและเศษอำหำร

ออกให้หมด เป็นกำรตัดวงจรชีวิตปรสิตและเชื้อโรค 

การรักษาโรค  
กำรรักษำโรคที่มีประสิทธิภำพนั้น จะรักษำตำมสำเหตุกำรเกิดโรค  ทั้งนี้ เกษตรกรควรส่งตัวอย่ำง

สัตว์น้ ำที่พบอำกำรผิดปกติเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติกำร หรือปรึกษำนักวิชำกำรประมงในพ้ืนที่กำรเลี้ยง 
อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรสำมำรถตรวจวินิจฉัยโรคได้เองในเบื้องต้น เช่น สังเกตลักษณะอำกำรผิดปกติ ถ่ำยภำพ 
และแจ้งให้นักวิชำกำรประมงทรำบผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น ไลน์ จดหมำยอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น 

โรคที่เกิดจำกปรสิต กำรก ำจัดปรสิตในปลำที่เลี้ยงในบ่อ ท ำได้โดยใช้ด่ำงทับทิม 1 - 2 กรัมต่อ
น้ ำ 1 ตัน หรือไตรคลอร์ฟอน 0.25 กรัมต่อน้ ำ 1 ตัน  แต่หำกเป็นปลำที่เลี้ยงไว้ในกระชัง ให้ใช้ผ้ำใบหุ้มกระชังก่อน
สำดสำรเคมี นอกจำกนี้ยังสำมำรถแช่ขวดหรือถุงด่ำงทับทิม หรือถุงเกลือ ไว้ในกระชังเป็นจุด ๆ เพ่ือช่วยลด
ปริมำณปรสิตที่อยู่ในกระชังและลดควำมเครียดให้ปลำ 

โรคที่ เกิดจำกแบคทีเรีย ควรน ำปลำมำตรวจวินิจฉัยโรค เพ่ือตรวจสอบชนิดแบคทีเรียและ
ประสิทธิภำพของยำต้ำนจุลชีพที่จะใช้ให้เหมำะสมกับชนิดของแบคทีเรีย ก่อนน ำยำดังกล่ำวมำผสมอำหำรให้กิน
ตำมค ำแนะน ำในฉลำกยำ 

โรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัส ไม่มียำรักษำ 

 
 

2. กำรด ำเนิน... 
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2. การด าเนินการขณะเกิดภัย   
กรมประมงได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของกรมประมงทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เตรียมรับสถำนกำรณ์

และให้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ และติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด พร้อมรำยงำนให้กรมประมงทรำบ
ทุกสัปดำห์ และหำกเกิดผลกระทบหรือควำมเสียหำยด้ำนประมง ให้หน่วยงำนในสังกัดกรมประมงเร่งด ำเนินกำรให้
ควำมช่วยเหลือเพ่ือเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำตำมควำมสำมำรถและศักยภำพของหน่วยงำนที่
อยู่ในพ้ืนที่เป้ำหมำย และประสำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือ เช่น  
หน่วยงำนของกรมชลประทำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ส ำนักงำนประมงจังหวัด พิจำรณำกำรให้
ควำมช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้เงินทดรองรำชกำรในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (20 ล้ำนบำท) ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 2562 เพ่ือให้
ส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

2.1 การด าเนินการในส่วนกลาง  
       มอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของกรมประมง ติดตำมสถำนกำรณ์และควำมเสียหำยด้ำนประมง

ของจังหวัดต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ชิด เพื่อรวบรวมข้อมูลควำมเสียหำยและกำรให้ควำมช่วยเหลือ ของจังหวัด 
เพ่ือรำยงำนข้อมูลต่อศูนย์ติดตำมและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การด าเนินการในส่วนภูมิภาค  
1) มอบหมำยผู้ตรวจรำชกำรกรม ติดตำมก ำกับให้ส ำนักงำนประมงจังหวัด ด ำเนินกำรติดตำม

และส ำรวจควำมเสียหำยจำกอุทกภัย เพ่ือรำยงำนควำมเสียหำยให้กรมประมง ตำมแต่สถำนกำรณ์หรือตำมที่ก ำหนด 
2) ให้หน่วยงำนของกรมประมงที่ตั้งอยู่ในพ้ืนทีด่ ำเนินกำรดังนี้ 

- ติดตำม เฝ้ำระวัง และแจ้งเตือนสถำนกำรณ์น้ ำ 
- ติดตำม และเฝ้ำระวังกำรเลี้ยงจระเข้ที่มีควำมเสี่ยงจะเกิดน้ ำท่วม เพ่ือป้องกันมิให้

จระเข้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ ำ 
- จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ไว้ประจ ำหน่วยงำน เพ่ือให้ค ำแนะน ำและให้ควำมช่วยเหลือ

ทำงด้ำนวชิำกำร/โรคสัตว์น้ ำแก่เกษตรกร 
- จัดเตรียมทรัพยำกร เช่น เครื่องสูบน้ ำ อวน กระชัง และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ไว้ช่วยเหลือ

เกษตรกรได้ทันทีท่ีได้รับกำรร้องขอ  
- จัดเตรียมเรือตรวจกำรประมง รถยนต์ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ 

3. การด าเนินการหลังเกิดภัย  
ให้จังหวัดพิจำรณำด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองรำชกำรในอ ำนำจของผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัด (20 ล้ำนบำท) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้กำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชำติ
ได้ทันท่วงทีตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม หำกเงินงบประมำณมีไม่เพียงพอสำมำรถขอใช้เงินทดรองรำชกำร
ในอ ำนำจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (50 ล้ำนบำท) ต่อไป 
 
 
 
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ 
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชำวประมง 
www4.fisheries.go.th/disasterfisheries 












