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คานา
ปัจจุบนั สถานการณ์ปลาป่ วยและตาย ในแหล่งน้ าธรรมชาติ บ่อเลี้ยง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุหลักมาจาก
สิ่ งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเพิ่มของประชากรใน
ประเทศไทย มากกว่า 65.4 ล้านคน ทาให้มีการใช้ทรัพยากร และปล่อยของเสี ยลงสู่ ธรรมชาติ อย่างมากมาย
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งนับวันจะมีความรุ นแรงมากขึ้น ดังเห็นได้จาก ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
(2542 – 2552) มีสภาวการณ์ ภยั พิบตั ิ ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ หลายกรณี เช่น ภัยจากสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
จานวน 347 ครั้ง ภัยจากอุทกภัย 213 ครั้ง ครั้งรุ นแรงที่สุด เกิดจากพายุโชนร้อนนกเตน พายุโชนร้อนไห่ถาน
ก่อให้เกิดฝนตกหนัก น้ าท่วมใหญ่กรุ งเทพฯ (2554) ปี 2552 เกิดภัยแล้ง 62 จังหวัด และภัยหนาว 52 จังหวัด ภัย
ต่างๆ เหล่านี้ ส่ วนหนึ่งทาให้สภาพแวดล้อมทางน้ าเปลี่ยนแปลง มีผลให้ปลาป่ วยและตาย ครั้งละมากๆ
ในการสื บหาสาเหตุการเกิดเหตุสัตว์น้ าป่ วยหรื อตาย อยูเ่ ป็ นประจาทั้งในแหล่งน้ าธรรมชาติ และในบ่อ
เลี้ยงสัตว์น้ า นั้น มีความซับซ้อนมาก อาจมีปัจจัยเดียวหรื อหลายอย่างประกอบกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ.ระดับออกซิเจนละลายน้ าไม่เพียงพอ น้ าที่ไหลผ่านนาข้าว สวนผัก ผลไม้ จะนาปุ๋ ยมาด้วย ทาให้พืชน้ า
และสาหร่ าย.เจริ ญงอกงามอย่างมากมาย การรั่วไหลของสารเคมี การติดเชื้อ โรค การปล่อยน้ าเสี ย , สารกาจัด
ศัตรู พืช การไหล ของตะกอนโคลนมากเกินไป ล้วนเป็ นสาเหตุการตายทั้งสิ้ น
เอกสารฉบับนี้ข้ ึน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ผสู ้ นใจได้ใช้เป็ นคู่มือในการหาสาเหตุ การสังเกตอาการ
การป้ องกัน และการรักษาสัตว์น้ าป่ วยหรื อตาย เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมวิธีการสื บหาสาเหตุและการสังเกต
อาการของสัตว์น้ าป่ วยหรื อตาย การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหา สาเหตุการป่ วยหรื อ ตายของสัตว์น้ า การวินิจฉัยโรค
และสาเหตุ ตามลักษณะอาการของสัตว์น้ า การเก็บตัวอย่างเพื่อการชันสู ตรหาสาเหตุการตายของสัตว์น้ า การ
ป้ องกัน รักษาสัตว์น้ าป่ วยหรื อตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล แนวทางแก้ไขสาเหตุการตายของสัตว์น้ า
เบื้องต้น พร้อมทั้งข่าวการป่ วยและตายของสัตว์น้ า ในรอบปี 2554 – 2555
กรมประมง หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ นใจ ให้มีหลักการและสะดวก ใน
การหาสาเหตุ การสังเกตอาการ การป้ องกัน และการรักษาสัตว์น้ าป่ วยหรื อตาย ต่อไป
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คู่มือ การหาสาเหตุ การสั งเกตอาการ การป้องกัน และการรักษาสั ตว์นา้ ป่ วยหรือตาย
บทนา
การตายของสัตว์น้ า ในแหล่งน้ าธรรมชาติหรื อในบ่อที่เกิดขึ้นในแต่ละ ปี นั้น มาจากสาเหตุหลายอย่าง
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ ว (พายุ อุณหภูมิ น้ าฝน ฟ้ าผ่า ) โรคติดเชื้อปรสิ ต และแบคทีเรี ย
ที่เกิดจากความเครี ยด การบนเปื้ อนของสารพิษและสารอินทรี ย ์ หรื อตายหลังจากถูกจับได้ และถูกปล่อยไปโดย
ชาวประมง บางครั้งสัตว์น้ าตายไม่กี่ตวั ก็ไม่ได้เป็ นสิ่ งบ่งบอกถึงปั ญหาคุณภาพน้ า
ระดับออกซิ เจนละลายน้ าต่า เป็ นสาเหตุที่พบมากที่สุดของการตายของสัตว์น้ า การลดลงของออกซิเจน
อาจเกิดจากหนึ่งหรื อหลายปั จจัยในช่วงฤดูร้อนซึ่ งอุณหภูมิน้ าเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด ปริ มาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ าจะเกี่ยวข้องโดยตรงที่อุณหภูมิน้ า : น้ าที่มีอุณหภูมิสูงจะมีออกซิ เจนที่ละลายน้ าอยูน่ อ้ ยกว่าน้ าที่มีอุณหภูมิ
ต่ากว่า รวมทั้งการเน่าสลายของสารอินทรี ย ์ ในแหล่งน้ าปิ ด "การหมุน เวียนของน้ าภายในแหล่งน้ า " มักจะเกิด
ขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดู เช่น ฤดู หนาวเป็ น ฤดู ร้อน ความหนาแน่น ของออกซิ เจนละลายน้ าที่มีนอ้ ยของน้ าชั้น ล่าง
เมื่อมันผสมกับน้ า ระดับบน ลมที่พดั อยูผ่ วิ น้ า สามารถก่อให้เกิดการผสม ของน้ าได้ดี แต่ถา้ ฝนตกหนัก สัตว์น้ าก็
อาจตายได้ หลังฝนตกหนัก 3-7 วัน รวมทั้งการตายของพืชน้ าหรื อสาหร่ ายเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรื อจากสาร เคมี
สามารถก่อให้เกิดสภาวะออกซิ เจนละลายน้ าต่า ในระหว่างกระบวนการย่อยสลาย สาหรับในบ่อเลี้ยงปลา การ
ปล่อยปลามากเกินหรื อการให้อาหารมากเกินไป ก็เป็ นสาเหตุให้สัตว์น้ าขาดออกซิ เจนและตายได้
การพิจารณาหาสาเหตุของการตายของสัตว์น้ า มีความซับซ้อนมาก เราควรตรวจสอบปั จจัยต่าง ๆ อย่าง
ละเอียดเป็ น วิธีที่ดีที่สุดที่ ในข้อเท็จจริ ง นั้น ปลาตายได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ .
ออกซิเจนละลายน้ าไม่เพียงพอ น้ าที่ไหลผ่านนาข้าว สวนผัก ผลไม้ จะนาปุ๋ ยมาด้วย ทาให้พืชน้ าและสาหร่ าย.
เจริ ญงอกงามอย่างมากมาย การรั่วไหลของสารเคมี การติดเชื้อโรค การปล่อยน้ าเสี ย , สารกาจัดศัตรู พืช การไหล
ของตะกอนโคลนมากเกินไป ล้วนเป็ นสาเหตุการตายทั้งสิ้ น
ดังนั้น การเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ ว เมื่อได้รับแจ้งเหตุวา่ มีสัตว์น้ าป่ วยหรื อตาย จะทาให้มีโอกาส.
มากขึ้น ในการตรวจสอบหาสาเหตุหรื อหลักฐาน โดยบันทึก การสื บหาสาเหตุและการสังเกตลักษณะการป่ วย
หรื อการตายของสัตว์น้ า พร้อมถ่ายรู ป (วิดีโอ) และควรจดบันทึกการสอบถามอย่างละเอียด ดังนี้
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น การสื บหาสาเหตุและการสั งเกตอาการของสั ตว์ นา้ ป่ วยหรือตาย (ตารางผนวกที่ 1)
 พบว่ามีสัตว์น้ าตายที่ไหน เมื่อไร
 ขนาดและความลึกของแหล่งน้ าเท่าไร
 ต้นน้ ามาจากที่ใด
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อุณหภูมิของน้ าเป็ นเท่าไร
จานวนชนิดและปริ มาณพืชน้ า (เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่ หรื อน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม) เป็ นอย่างไร
ข้อมูลล่าสุ ดของการฉี ดพ่นปุ๋ ย ยา สารเคมี ทางการเกษตร หรื อการปล่อยของเสี ย เป็ นอย่างไร
ข้อมูลล่าสุ ดของสภาพอากาศร้อน หนาว พายุ เป็ นอย่างไร
สัตว์น้ าตาย ชนิดใดบ้าง
สัตว์น้ าชนิดเดียว (species) ตาย ใช่หรื อไม่
สัตว์น้ าชนิดใดอยูใ่ นบ่อหรื อแหล่งน้ า
สัตว์น้ าขนาดใดตาย
สัตว์น้ าตายทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ใช่หรื อไม่
ประมาณการว่ามีสัตว์น้ าตายเท่าไร (จานวนตัว กิโลกรัม)
บริ เวณใดของแหล่งน้ าที่พบสัตว์น้ า (ผิวน้ า ก้นบ่อหรื อแหล่งน้ า ริ มตลิ่ง ทางน้ าไหล)
สัตว์น้ ายังมีอาการที่กาลังจะตายอีกหรื อไม่
สัตว์น้ าลอยตัวฮุบอากาศที่ผวิ น้ าหรื อไม่
สัตว์น้ ามีอาการว่ายน้ าหรื อมีพฤติกรรมอื่นๆ ผิดปกติหรื อไม่
ตามร่ างกายของสัตว์น้ ามีแผล เนื้องอก หรื อไม่
สัตว์น้ าตายบริ เวณต้นน้ าหรื อปลายน้ า

ข้ อมูลทีส่ าคัญ การสื บหาสาเหตุและการสั งเกตอาการของสั ตว์ นา้ ป่ วยหรือตาย (ตารางผนวกที่ 2)
หลังจากทราบข้อมูลเพื่อจัดทารายงานเบื้องต้นแล้ว ต่อไปนี้ เป็ นข้อมูลที่สาคัญที่ควรบันทึกและรวบ
รวมในระหว่าง “การสื บหาสาเหตุและการสังเกตลักษณะการตายของสัตว์น้ า” แบ่งเป็ น 4 ข้อ ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป
 วัน เดือน ปี และเวลาที่ถูกพบ
 วัน เดือน ปี และเวลาที่เข้าไปถึงแหล่งน้ าที่เกิดเหตุ
 ตาแหน่งของแหล่งน้ าที่เกิดเหตุ รวมทั้งท่อหรื อทางระบายน้ าทิ้งที่มีอยูโ่ ดยรอบ
 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ของเจ้าของบ่อหรื อแหล่งน้ า (ถ้ามี)
 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ของผูพ้ บสัตว์น้ าตาย (คนละคนกับของเจ้าของบ่อหรื อแหล่งน้ า)
 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ของบุคคลหรื อบริ ษทั ที่ใช้ ยาฆ่าแมลงหรื อยาปราบวัชพืช บริ เวณใกล้เคียง
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2. หลักฐานทางกายภาพ
บันทึก สภาพพันธุ์ไม้ โดยรอบแหล่งน้ าและในแหล่งน้ า (ที่มีอยู่ หายไป ตายไป หรื อกาลังตาย)
ถ้าเคยมีการใช้ ยาฆ่าแมลงหรื อยาปราบวัชพืช บริ เวณใกล้แหล่งน้ า บันทึกทิศทางการระบายน้ าของ ..
พื้นที่ๆมีการใช้ยา
บันทึกทิศทางการไหลของน้ าจากแหล่งกาเนิดของการใช้ยายาฆ่าแมลงหรื อยาปราบวัชพืช
บันทึกการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่อยูใ่ กล้ๆ (สร้างถนน....)
บันทึกสี กลิ่น การผุดของฟองอากาศจากพื้นบ่อหรื อแหล่งน้ า
บันทึกเวลา การเก็บตัวอย่างน้ า
บันทึกออกซิ เจนที่ละลายน้ าและอุณหภูมิน้ า ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ตอนเช้ามืดก่อน
พระอาทิตย์ข้ ึน และเวลาเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก
3. หลักฐานทางชีววิทยา
บันทึกชนิดและจานวนสัตว์น้ าที่ตาย
บันทึกสัตว์อื่นๆ ที่มีการตายในบริ เวณแหล่งน้ านั้นๆ
บันทึกขนาด (น้ าหนัก ความยาว) ของสัตว์น้ าที่ตาย แยกเป็ นแต่ละชนิด
บันทึกลักษณะที่ผดิ ปกติของสัตว์น้ าที่ตาย (ลักษณะภายนอกและภายใน รวมทั้งในช่องปากและเหงือก)
บันทึกลักษณะการเน่าสลายของสัตว์น้ า และประเมินว่าตายมาแล้วนานเท่าใด
บันทึกลักษณะการว่ายน้ าของสัตว์น้ าที่ผดิ ปกติ ( เช่น ว่ายน้ าอยูผ่ วิ น้ า ลอยตัวฮุบออกซิเจน กระโดนขึ้น
จากน้ า หอยคลานขึ้นต้นไม้เพื่อหนีน้ า ลูกอ๊อดลอยอยูผ่ วิ น้ า)
บันทึกต้นไม้ที่กาลังจะตาย (อาจใช้ทิศทางการไหลของสารอันตรายที่อาจปนเปื้ อนมากับน้ า)
4. หลักฐานทางสิ่ งแวดล้อม
บันทึกสภาพอากาศ ก่อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น พายุ ฟ้ าผ่า
บันทึกสภาพอากาศก่อนเกิดเหตุ เช่น อุณหภูมิ เมฆปกคลุม ทิศทางลม ความเร็ วลม 1-7 วัน ก่อนเกิดเหตุ
บันทึกสี ของน้ า
บันทึกความขุ่นของน้ า (น้ าใส ขุ่นจากตะกอนดิน....)
บันทึกการจัดการบ่อหรื อแหล่งน้ าที่ผา่ นมาก่อนการป่ วยหรื อตาย (เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตร....)
บันทึกการจัดการหรื อการใช้ประโยชน์พ้นื ที่รอบแหล่งน้ า (การใส่ ปุ๋ยหรื อสารเคมี ในนาข้าว สวนผลไม้
สนามหญ้า โรงานอุตสาหกรรม....)
บันทึกการใช้สารเคมีและชื่อของสารที่ใช้ ของกิจกรรมต่างๆ โดยรอบบ่อหรื อแหล่งน้ า
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การพิจารณาเบือ้ งต้ นเพือ่ หาสาเหตุการป่ วยหรือตายของสั ตว์นา้
ในทางปฏิบตั ิ อาจจะเป็ นการยากที่จะวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดที่เก็บรวมรวมมาจาก พื้นที่ที่มีการตายของ
สัตว์น้ าเกิดขึ้น การตายของสัตว์น้ าหลายชนิดพร้อมๆ กัน มักจะมีสาเหตุมาจากสิ่ งแวดล้อม แต่ถา้ การตายของ
สัตว์น้ าเป็ นรายชนิดมักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรคหรื อปรสิ ต ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจใช้ ตารางที่ 1 เป็ นตัวช่วย
ในการกาหนดสาเหตุการตายของสัตว์น้ าเบื้องต้น
ตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการป่ วยหรื อตายของสัตว์น้ า
แพลงค์ ตอน ขยายพันธุ์
พิษจากยาค่ าแมลง/
เชื้อโรค/
จานวนมากมาย
สารเคมี
ปรสิต
และรวดเร็ว
ว่ายน้ าไม่มีทิศทาง
ว่ายน้ าหรื อหมุน
อาการว่ ายนา้ ของ อ้าปากหุบน้ า ว่ายน้ าใกล้ผิวน้ า ว่ายน้ าไม่มีทิศทาง
มีอาการชัก เกร็ ง
ควงไม่มีทิศทาง
ปลา
ปลาขนาดใหญ่ตายก่อน พบปลา ปลาขนาดเล็กตายก่อน ปลาขนาดเล็กตายก่อน ปลาทุกขนาดตาย
ขนาดปลา
หลายชนิดตาย
ปลากินเนื้อจะตายก่อน
ไม่มีความเฉพาะต่อชนิด โดยปกติ มีโอกาสที่จะ โดยปกติ มีโอกาสที่
ความเฉพาะของ ไม่มีความเฉพาะต่อชนิดปลา
ถ้าเป็ นปลาคาร์พ (ปลาไน ปลา ปลา ปลาทุกชนิดได้รับ มีปลาชนิดใดชนิดหนึ่ง จะมีปลาชนิดเดียว
ชนิดปลา
จีน) จะมีโอกาสรอดตายบ้าง
ผลกระทบ
ตายก่อนชนิดอื่นๆ
ตาย
ปลาชนิดที่มีอวัยวะช่วยหายใจ
โดยเฉพาะปลากินเนื้อ
(ปลาหมอ ปลาดุก ปลาช่อน) จะ
จะไวต่อพิษสารเคมีกว่า
มีชีวติ อยูไ่ ด้
ปลากินพืช
ทุกเวลา ทั้งกลางวัน
ช่วงเวลาที่ปลาเกิด
ช่ วงเวลาทีป่ ลาอาจ เวลากลางคืน และช่วงเวลาเช้า ช่วงเวลามีแสงอาทิตย์
เวลาประมาณ 09.00 น. และกลางคืน
ความเครี ยด
มีการตาย
ถึง 17.00 น.
จะเกิดมีสาหร่ ายหรื อ
ยาฆ่าแมลง/สารเคมี
ไม่มีผล
ความอุดมสมบูรณ์ สาหร่ ายและตะไคร่ น้ าจะตาย
ตะไคร่ น้ าชนิดเดียว
อาจฆ่าสาหร่ ายและ
ของแพลงค์ ตอน
จานวนมาก
ตะไคร่ น้ าตาย
8-10 พีพีเอ็ม.
ไม่มีผล
ปริมาณออกซิเจน น้อยกว่า 3 พีพีเอ็ม. ปริ มาณโดย 12-14 พีพีเอ็ม.
ทัว่ ไปจะน้อยกว่า 2 พีพีเอ็ม.
ละลายนา้
สี น้ าตาล สี เทา หรื อสี ดา
สี เขียวคล้ า สี น้ าตาล หรื อ น้ าไม่มีสีใส สี เขียวอ่อน ไม่มีผล
สีของนา้
สี ทอง
หรื อสี น้ าตาลอ่อน
Source : ปรับปรุ งจาก 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
เกณฑ์ การพิจารณา
สาเหตุเบือ้ งต้ น

ปริมาณออกซิเจน
ละลายนา้ ตา่
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การวินิจฉัยโรคและสาเหตุ ตามลักษณะอาการของสั ตว์ นา้
นอกจากนี้ การวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าโดยทัว่ ไป อาจพิจารณาจากพฤติกรรม หรื อการเปลี่ยนแปลงทางกาย.
ภาพ ตามตารางที่ 2 และ 3 แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ชดั เจน ต้องทาการตรวจวินิจฉัยสัตว์น้ าอย่างละเอียด อย่างไร
ก็ตาม อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาจมาจากเชื้อโรคหลายชนิด สิ่ งนี้เองที่เป็ นเหตุผล ทาให้เราจาเป็ นต้องตรวจสอบ
หรื อทดสอบเพิ่มเติมในห้องปฏิบตั ิการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า เพื่อให้การค้นหาสาเหตุมีความถูกต้อง
ตารางที่ 2 แสดง ลักษณะอาการของสัตว์น้ าที่พบ และสาเหตุที่อาจทาให้เกิดลักษณะอาการดังกล่าวในสัตว์น้ า
ลักษณะอาการ ทีพ่ บ
1. สัตว์น้ าตายทันทีจานวนมาก ในเวลาอันสั้น
ก่อนแสดงอาการให้เห็นไม่นาน พบปลายังมี
ชีวติ อยูผ่ ิวน้ าทัว่ ไป หรื ออยูพ่ ้นื บ่อ และอาจเสี ย
การทรงตัว เซื่องซึม ไม่กินอาหาร

สาเหตุทอี่ าจทาให้ เกิด
1) พิษเฉี ยบพลัน ควรตรวจสอบคุณสมบัติน้ า (แอมโมเนีย ออกซิเจน ฯลฯ)
และหาร่ องรอยของปรสิ ต หรื อแผลตามลาตัวของสัตว์น้ า ถ้าเป็ นไปได้ควรรี บ
ชันสูตรปลาที่ตายใหม่ๆ ถ้าไม่พบเชื้อโรค สันนิฐานว่าเกิดจากน้ าเสี ย สาหรับ
ในบ่อเลี้ยงควรเปลี่ยนถ่ายน้ า 75 % หรื อมากกว่า และส่งตัวอย่างสัตว์น้ าไป
ตรวจสอบหาสาเหตุหรื อสารพิษ
2) ออกซิเจนละลายน้ าต่า ควรวัดระดับความลึกของน้ า และควรวัดปริ มาณออซิ
เจนตอนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ข้ ึน เป็ นช่วงที่มีออกซิเจนต่าที่สุด
3) โรคที่เกิดจากแบคทีเรี ย การวินิจฉัยต้องใช้ปลาที่ยงั มีชีวติ อยู่ และเก็บ
ตัวอย่างเชื้อโรคจากอวัยวะส่วนต่างๆของปลา เก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด
2. ปลาใช้ลาตัวถูกบั วัตถุใต้น้ า จะเห็นเป็ นแสง แสดงว่ามีการระคายเคืองของผิวหนังและเหงือกปลา
สี เงินเว็บๆจากเกล็ดหรื อผิวลาตัวปลาเวลาว่าย 1) การระคายเคืองอาจมาจาก ปรสิ ตภายนอก เช่น หนอนสมอ โรคจุดขาว ที่
น้ าแฉลบกับวัสดุต่างๆใต้ผิวน้ า นอกจากนี้อาจ ผิวหนังหรื อเหงือก ทาการขูดเมือกที่ผิวหนังและเหงือก 2-3 ตัวอย่างเพื่อตรวจ
กระโดดขึ้นผิวน้ าด้วย
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้งบันทึกลักษณะของเหงือกปลา
2) อาจมาจากปริ มาณ แอมโมเนีย ไนไตรท์ สูงขึ้น พีเอช อาจสูงหรื อต่า ถ้า พี
เอช มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างและรวดเร็ ว จะทาให้ปลาเกิดการระคาย
เคืองต่อผิวหนัง ควรตรวจสอบคุณภาพน้ า
3. ปลาว่ายน้ าปกติ แต่ หายใจถี่และหนัก (กรณี 1) การขาดออกซิเจน ระดับออกซิเจนในน้ าอาจต่า ควรวัดออกซิเจนในช่วงเช้า
นี้อาจพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของแผ่นปิ ด 2) คุณภาพน้ าไม่ดี เป็ นสาเหตุทาให้เซลที่เหงือกมีความผิดปกติ ขับเมือกออกมา
เหงือก) ปลาเหมือนจะอ้าปากค้าง เพื่อให้น้ า
มาก ควรตรวจสอบปริ มาณ แอมโมเนีย ไนไตรท์ พีเอช สภาพแหล่งน้ า บ่อเลี้ยง
ไหลผ่านช่องเหงือก
และบ่อพักน้ า
3) แสดงว่าเริ่ มมีความผิดปกติหรื อเกิดโรคที่เหงือก ควรตรวจสอบเหงือกปลา
2-3 ตัว ว่ามี เชื้อแบคทีเรี ย ปรสิ ตเกาะอยูห่ รื อไม่
4) แอมโมเนียสูง หรื อได้รับสารพิษ ลักษณะเหงือกจะซีด ลาตัวและครี บจะมี
ลักษณะปกติ
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ลักษณะอาการ ทีพ่ บ
4. ปลาแยกตัวออกมาจากตัวอื่นๆ หายใจปกติ
อาจไม่กินอาหาร อาจมีสีคล้ า หรื อสี เทา ที่
ผิวหนัง ไม่แสดงอาการอื่นๆ

5. ปลาหลายตัวมีอาการเซื่องซึม ไม่กินอาหาร
หรื อกินเล็กน้อย ชอบหลบซ่อนตัว ปลาบางตัว
ครี บแตกหรื อขาด

6. มีการขับเมือออกมามากจากเหงือกและผิว
หนัง เมือกมีสีเทา อาจจะมาพร้อมกับลักษณะที่
ปลาใช้ลาตัวแฉลบกับพื้น หายใจถี่ และหรื อ
เซื่องซึม
7. โรคผิวหนังและแผลมีการอักเสบเป็ น
สี แดง ตามลาตัวและครี บ เกล็ดยกสูงขึ้นหรื อ
ฟอง รอบๆแผลมีลกั ษณะบวม แผล ไม่
สามารถรักษาได้ภายใน 1-2 วัน

8. เกิดแผลแดงเป็ นตุ่มบนลาตัวและครี บ
9. ครี บเน่า
ครี บแตกแยกหรื อขาด ปลายขอบครี บอาจมีสี
ขาวเป็ นขุยหรื อมีขอบแดง

สาเหตุทอี่ าจทาให้ เกิด
ปลาเซื่องซึม เป็ นอาการจากโรคหลายชนิด ดังนั้นจาเป็ นต้องสื บหาสาเหตุ
1) ปลาอาจมีปัญหาจาก ปรสิ ต ควรเก็บตัวอย่างโดยขูดผิวหนังและเหงือกปลา
พร้อมทั้งตรวจสอบเหงือก
2) อาจมีปัญหาจากโรคติดเชื้อภายในตัวปลา
3) ปลาอาจได้รับเชื้อแบคทีเรี ยระยะเริ่ มต้น ควรแยกปลาออกมาสังเกตอาการ
4) ตรวจสอบคุณภาพน้ า
อาการเซื่องซึมและไม่อยากกินอาหาร เป็ นลักษณะของโรคสัตว์น้ าทัว่ ๆ ไป
ดังนั้น ต้องทาการตรวจสอบเพิ่มเติม
1) คุณภาพน้ าไม่ดี ตรวจสอบ ปริ มาณ แอมโมเนีย ไนไตรท์ และพีเอช
2) ปริ มาณของสารอินทรี ยใ์ นน้ าสูงมาก
3) มีปรสิ ตภายนอกรบกวน ตรวจสอบที่ตวั ปลา 2-3 ตัว และที่เหงือก
4) ระยะแรกของโรคจากแบคทีเรี ย ตรวจสอบลาตัวปลา มีการอักแสบเป็ นแผล
1) ปรสิ ตภายนอก ขูดผิวหนังและเหงือก ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
2) คุณภาพน้ าไม่ดี ตรวจสอบคุณภาพน้ า ปริ มาณ แอมโมเนีย ไนไตรท์ และพี
เอช.
1) ผลจากการกระแทกต่อร่ างกาย โดยปกติจะเกิดแผล และการอักเสบเล็กน้อย
ปกติรักษาภายใน 1-3 วัน แต่เสี่ ยงทีจ่ ะมีการติดเชื้อได้อีกครั้ง
2) การระคายเคืองของเนื้อเยือ่ มีสาเหตุจาก ปรสิ ตภายนอก ควรขูดผิวหนังและ
เหงือกมาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
3) โรคจากเชื้อแบคทีเรี ย
4) คุณภาพน้ าไม่ดี ตรวจสอบคุณภาพน้ าที่เกี่ยวข้อง
5) มีปริ มาณสารอินทรี ยส์ ูง ตรวจสอบสภาพแหล่งน้ า บ่อเลี้ยง และบ่อพักน้ า
ปรสิ ตภายนอกขนาดใหญ่ เช่น ปลิง หนอนสมอ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
1) ติดเชื้อแบคทีเรี ย
2) ปรสิ ตภายนอกเกาะ ขูดเมือกที่ผิวหนังและเหงือกไปตรวจสอบด้วยกล้อง...
3) สิ่ งแวดล้อมไม่ดี ตรวจคุณภาพน้ า ทาความสะอาด ปรับสภาพแหล่งน้ า
4) ร่ างกายได้รับอันตราย บอบช้ า
5) มีปลาจานวนมาก ความหนาแน่นสูง
6) ติดเชื้อจากรา
7) ติดเชื้อแบคทีเรี ย (Columnaris disease) และอาจมีเชื้อราเข้าร่ วมทาอันตราย
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ลักษณะอาการ ทีพ่ บ
สาเหตุทอี่ าจทาให้ เกิด
10. ปลามีอาการท้องบวม เกล็ดยกสูงหรื อพอง 1) ติดเชื้อไวรัส ต้องส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบตั ิการเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
ออก อาจทาให้ลาตัวหรื อครี บมีสีแดง บางครั้ง 2) ติดเชื้อแบคทีเรี ย เกิดของเหลวภายในช่องท้อง
ตามีอาการบวมหรื อตาโปน
4) โรคไต สามารถวินิจฉัยโดยผ่าชันสูตรที่หอ้ งปฏิบตั ิการตรวจวินิจฉัยโรค
5) ปรสิ ตภายใน
6) ความผิดปกติทางพันธุกรรม
7) การอุดตันของสาไส้ สามารถวินิจฉัยโดยผ่าชันสูตร
11. ปลามีปัญหาระบบการหายใจ แสดงให้เห็น 1) โรคแบคทีเรี ยที่เหงือก
โดย การสังเกตการเคลื่อนไหวของกระพุง้ แก้ม 2) ติดเชื้อไวรัส
มีเนื้อเยือ่ ตายที่เหงือก มีจุดดา และเมือกมาก
3) เหงือกเน่า
4) ปรสิ ตเกาะที่เหงือก
5) ตรวจสอบเนื้อเยือ่ ที่เหงือกด้วยกล้องจุลทรรศน์
12. จุดขาวเล็กๆที่ผิวหนังและครี บ คล้ายกับผง โรคจุดขาว (white spot). การวินิจฉัยที่แน่นอนต้องขูดผิวหนังมาตรวจสอบด้วย
เกลือ มีการขับเมือกออกมามาก
กล้องจุลทรรศน์
13. เกิดลักษณะปุยฝ้ ายที่มีสีขาวบนผิว หนัง 1) ติดเชื้อจากรา (Fungal disease)
หรื อครี บ มักจะตามมาด้วยการอักเสบและแผล
ลึกที่ผิวหนัง
14. การบวมที่ผิวหนัง
1) กลุ่มก้อนของปรสิ ต (Parasitic cysts) ฝังลึกใต้ผิวหนัง
2) การบอบช้ าของร่ างกาย ตรวจสอบปลาและสังเกต
3) การติดเชื้อจากแบคทีเรี ย ปกติแล้ว จะมีอาการของการอักเสบและเกล็ดฟอง
4) เกิดเนื้องอกภายในร่ างกายหรื อใต้ผิวหนัง
15. ผิวหนังหรื อครี บมีการเติบโตผิดปกติ
เนื้องอกหรื อติดเชื้อไวรัส เช่น
1) โรคฝี ดาษในปลาคาร์พ (carp pox) คล้ายขี้ผ้ งึ เหลวคลุมบนผิงหนังหรื อครี บ
2) โรคหูด (Papillomas) อาจเจริ ญเป็ นก้อนใหญ่ผิวเรี ยบหรื อคล้ายดอกกระหล่า
ปี สี ขาว แดง หรื อชมพู
3) โรคเซลล์เจริ ญเติบโตขยายใหญ่ผิดปกติ (Lymphocystis) เกิดจากเชื้อไวรัส
เซลล์จะมีขนาดแตกต่างกัน เป็ นก้อนเนื้อสี ขาว ชมพู ตรวจโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์จะเห็นเซลล์ขนาดขยายใหญ่หลายพันเท่า โรคพวกนี้ไม่มีทางรักษา
ส่วนใหญ่จะหายไปเอง แต่อาจเป็ นสาเหตุเบื้องต้นทาให้ติดเชื้ออื่นๆ
16. ตาขุ่น (cloudy eye)
1) จากการบอบช้ า การถูกกระแทก
2) ขาดสารอาหาร
3) คุณภาพน้ าไม่ดี
4) ติดเชื้อแบคทีเรี ย
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ลักษณะอาการ ทีพ่ บ
17. กระดูกพิการ

สาเหตุทอี่ าจทาให้ เกิด
1) ถูกไฟฟ้ าดูด (Electrical shock)
2) ได้รับสารที่ใช้ในการฆ่าแมลง (organophosphates)
3) ได้รับสารอาหารไม่สมดุล
4) ความผิดปกติทางพันธุกรรม
5) จากการบอบช้ า การถูกกระแทก
6) ถูกสารพิษ
หาสาเหตุที่แท้จริ งได้ยาก
18. การสูญเสี ยการทรงตัว ปลาอาจว่ายน้ าได้ 1) กระเพาะลมมีความผิดปกติ สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสหรื อแบคทีเรี ย
แต่จะหงายท้องเมื่อหยุดว่ายน้ า
2) โรคภายในอวัยวะอื่นๆ เช่น โรคไต ลาไส้ ปกติแล้วจะทราบแน่ชดั ต้องผ่า
ตรวจวินิจฉัย
19. เซื่องซึม น้ าหนักลด มีการตายเรื้ อรัง อาจมี ปรสิ ตภายใน ควรตรวจเลือด อุจจาระ ผ่าวินิจฉัย
หนอน/พยาธิ ออกมาทางทวารหนัก
Source : http://www.fishdoc.co.uk/disease/clinicalsigns.htm

ตารางที่ 3 ลักษณะอาการของโรคสัตว์น้ าที่พบ
โรค
โรคติดเชื้อแบคทีเรี ย
เช่น Aeromonas hydrophila

ลักษณะอาการของโรค
มีจุดเลือดออกที่ลาตัว หรื อมีการ
ตกเลือดที่บริ เวณครี บ ครี บกร่ อน
บางตัวที่ติดเชื้อหลายวันแล้วจะ
พบแผลหลุมที่ผิวหนัง

โรคหนอนสมอ

เป็ นปรสิ ตภายนอก หนอนสมอ
ตัวเมียเท่านั้น ที่พบเกาะอยูต่ า ม
ผิวหนังของปลา โดยเฉพาะ ...
บริ เวณโคนครี บ

โรคเหงือกอักเสบ/เหงือกเน่า

เหงือกปลาจะบวมแดง เกิดการ
เน่าและแหว่งหายไป
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โรค
โรคเห็บระฆัง

ลักษณะอาการของโรค
ปรสิ ตเซลล์เดียวรู ปร่ างคล้าย
ระฆัง เกาะผิวตัวและเหงือกปลา

โรคครี บ/หางกร่ อน

อาการของโรคจะเกิดตามบริ เวณ
ปลายครี บก่อนและค่อย ๆ ลาม
เข้าไปจนทาให้ดูเหมือนว่า ครี บ
มีขนาดเล็กลง

โรคเมือกขุ่น

ปลาจะมีเมือกสี ขาวปกคลุมลาตัว
เป็ นหย่อม ๆ หรื ออาจขับเมือก
ออกมาจาก เหงือกและผิวหนัง
มาก และอาจมีปรสิ ตภายนอกรบ
กวน

โรคตัวเปื่ อย

เกิดจากการติดเชื้อปรสิ ตเซลล์
เดียว สามารถชอนไชเข้าตัวปลา
ทาลายเม็ดเลือดแดง

โรคปลิงใส

มีปลิงใสเข้าไปเกาะตามตัวและ
เหงือก จะมีอาการว่ายน้ าทุรนทุ
ราย ลอยตัวตามผิวน้ า

โรคครี บและหางเน่า

เกิดจากปลาได้รับโปรโตซัว ....
และมีการติดเชื้อแบคทีเรี ยร่ วม
ด้วย ทาให้ปลายครี บและหางมีสี
ขาวขุ่นหรื อแดง ครี บและหาง
ขาดแหว่งคล้ายถูกกัด
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โรค
โรคท้องบวม

ลักษณะอาการของโรค
อาการท้องบวม 2 ลักษณะ คือ
สาเหตุจากกระเพาะหรื อลาไส้มี
ก๊าซมากทาให้ทอ้ งบวม หรื อ มี
เลือดปนน้ าเหลืองในช่องท้อง

โรคจุดขาว

Ichthyopthirius multifilis หรื อ
อิ๊ค ( Ich) รู ปร่ างกลมหรื อกลมรี
มีขนรอบตัวเป็ นปรสิ ตที่เมื่อเข้า
เกาะตัวปลา มันจะฝังตัวเข้าไป
อยูใ่ ต้ผิวหนังชั้นนอกของปลา

โรคอียเู อช

เชื้อราที่เป็ นสาเหตุของโรคที.่
สาคัญ คือ Aphanomyces
...invadans ปกติจะเกิดเมื่อปลามี
บาดแผลหรื อบอบช้ า โรคอียเู อช

โรคตกเลือด

มีอาการบวมที่ผิวหนัง บอบช้ า
ของร่ างกาย เกิดจากเชื้อ
Aeromonas และPseudomonas
รู ปร่ างเป็ นท่อนสั้น ๆ หรื ออาจมี
การรบกวนของปรสิ ต

โรคหูดปลา

ปลาจะเกิดเป็ นตุ่มสี ขาวครี ม
หรื อเทาดา คล้ายหูดมีขนาดต่าง
ๆ กัน มักจะพบตามบริ เวณ
หลังและครี บหลังของปลา ตุ่ม
เหล่านี้มกั อยูร่ วมกันเป็ นกระจุก

โรคตาขุ่น

ตาขุน่ ขาว ว่ายน้ าช้าๆ ลอยนิ่ง
บางครั้งช่องขับถ่ายมีอาการบวม
แดง
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โรค
โรคกระดูกรู ปร่ างพิการ

โรคสูญเสี ยการทรงตัว

โรคพยาธิใบไม้
(ระยะ เมตตาเซอคาเรี ย)

ลักษณะอาการของโรค
อาจเกิดจากการขาดสารอาหาร
ถูกไฟฟ้ าดูด ( Electrical shock)
ได้รับสารที่ใช้ในการฆ่าแมลง
(organophosphates) หรื อความ
ผิดทางพันธุกรรม เป็ นต้น
ปลาว่ายน้ าเสี ยการทรงตัวว่ายน้ า
หงายท้องพลิกกลับไป กลับมา มี
อาการตกเลือดตามลาตัวและ
ซอกเกล็ด
อาการ ว่ายน้ าทุรนทุราย ลอยตัว
ที่ผิวน้ า เซื่องซึม น้ าหนักลด
ผอม เหงือกบวม มีการตายเรื้ อรัง
อาจมีหนอนหรื อพยาธิออกมา
ทางทวารหนัก

การเก็บตัวอย่ างเพือ่ การชั นสู ตรหาสาเหตุการตายของสั ตว์ นา้
ตัวอย่างสัตว์น้ า
การเก็บตัวอย่างและการตรวจวินิจฉัยสาเหตุการตายของสัตว์น้ า และการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในแหล่ง
น้ าธรรมชาติและในฟาร์ ม เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันมิให้มีการแพร่ ระบาดของโรค ควรมีการส่ ง
ตัวอย่างเพื่อชันสู ตร เมื่อพบปัญหา ในการวินิจฉัย หาสาเหตุการตายของสัตว์น้ า ให้ได้ผลถูกต้องแม่นยา ต้อง
ประกอบด้วย ประวัติโดยละเอียดของแหล่งน้ า บ่อเลี้ยง สัตว์น้ า การเจ็บป่ วย ตาย ประวัติการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ
ตลอดจน วิธีการเก็บและส่ งตัวอย่างไปตรวจยังห้องปฏิบตั ิการ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ และปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกต้อง ดังนี้
 การส่ งตัวอย่างสัตว์น้ ามีชีวติ หากพบอาการป่ วยของสัตว์น้ าควรเลือกส่ งสัตว์น้ าป่ วย 5 – 6 ตัว ที่มี
ความรุ นแรงของอาการแตกต่างกัน เพื่อหาสาเหตุอาการป่ วยของสัตว์น้ าที่แท้จริ ง และทดสอบวิธีการรักษาที่ถูก
ต้อง และที่ควรคานึงถึง คือ ไม่ควรให้สัตว์น้ าเครี ยดในขณะขนส่ ง เช่น ไม่ให้ถูกแดดร้อนระหว่างการเดินทาง
ควรมีวสั ดุ เช่น ผ้าชุบน้ าคลุมถุงหรื อพาชนะที่ใส่ สัตว์น้ า ควรรักษาอุณหภูมิน้ า ระหว่าง 25-26 องศาเซลเซียส
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เพราะถ้าอากาศร้อนจัดอาจเป็ นสาเหตุของการทาให้สัตว์น้ าตาย มีผลผิดพลาดต่อการวินิจฉัยและชันสู ตรอาการ
ป่ วยของสัตว์น้ าได้
 การส่ งตัวอย่างซากสัตว์น้ าตาย ในกรณี สัตว์น้ าตายควรส่ งชันสู ตรภายใน 8 ชัว่ โมง หากทาไม่ได้ควร
แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ไม่ควรแช่ในช่องแช่แข็ง) หรื อแช่ในกระติกที่มีน้ าแข็งเต็ม และส่ งในสภาพที่
เย็นตลอดเวลา และรี บส่ งให้เร็ วที่สุดเท่าที่ทาได้ ไม่ควรเกิน 1 – 2 วัน
 การเก็บและส่ งตัวอย่างชิ้นส่ วน ในกรณี ที่ซากสัตว์มีขนาดใหญ่ หรื อไม่สามารถนาส่ งได้ภายใน 1
วัน ควรทาการผ่าซาก จดบันทึกรอยโรคที่พบและเก็บตัวอย่างอวัยวะนาส่ งโดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกอวัยวะ
สดใส่ ถุงพลาสติก 1 ถุง 1 อวัยวะ เพื่อแยกเชื้อ ควรเก็บแช่แข็งระหว่างรอนาส่ ง อีกส่ วนเก็บในขวดน้ ายา 10.....
เปอร์เซ็นต์ฟอร์มาลีน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยือ่ ใช้ 1 ขวดต่อสัตว์ 1 ตัว สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง .
แต่มีขอ้ มีจากัด ในการตรวจ คือ ไม่สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรี ยและยาที่มีผลต่อเชื่อแบคทีเรี ยได้ หากต้องการ.
เพาะแยกเชื้อต้องส่ งเป็ นอวัยวะสด
 อาหารสัตว์ อาหารที่ผสมเอง สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรี ยปนเปื้ อนจากปลาป่ น หรื อเชื้อราใน
ข้าวโพดหรื อสารพิษอื่น ๆ ได้โดยส่ งอย่างน้อย 500 กรัมในภาชนะที่สะอาด
การส่ งตัวอย่างเพื่อชันสู ตรอาการป่ วยของสัตว์น้ า นอกเหนือจากวิธีการเก็บและส่ งแล้ว ควรคานึงความ
สะอาดของภาชนะที่บรรจุ อุณหภูมิ และระยะเวลาในการนาส่ งเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การวินิจฉัยและชันสู ตร
โรคมีความถูกต้องยิง่ ขึ้น
ตัวอย่างน้ า
การเก็บตัวอย่างน้ า มีความสาคัญต่อผลการวิเคราะห์มาก หากเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง จะทาให้ผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ไม่ถูกต้องไปด้วย การเก็บตัวอย่างน้ าควรมีแบบแผนที่แน่นอน และควรมีการบันทึกรายละเอียด
ต่าง ๆ ครบถ้วนตามสมควร เพราะถ้าไม่มีรายละเอียดเพียงพอแล้ว การค้นหาหรื อวินิจฉัยขั้นแรกอาจครอบคลุม
หรื อถ้าตัวอย่างไม่เป็ นตัวแทนของแหล่งน้ าที่แท้จริ งก็อาจให้ผลการวิเคราะห์ผดิ พลาดได้
การเก็บตัวอย่างน้ าที่ดีและถูกต้อง ควรพิจารณาสิ่ งต่อไปนี้
 ภาชนะที่บรรจุตวั อย่าง ( Sample container) โดยทัว่ ไป ขวดเก็บตัวอย่างมักเป็ นขวด โพลีเอทิลีน
(Polyethylene) หรื อขวดแก้วอย่างหนา ควรมีขนาดใหญ่ประมาณ 500 – 1000 ลบ.ซม. และมีฝาเกลียวปิ ดมิดชิด
ควรใช้ขวดที่มีปากกว้าง เพื่อให้ทาความสะอาดได้ง่ายและสามารถเก็บตัวอย่างน้ าได้อย่างรวดเร็ ว ปากขวดไม่
ควรเล็กกว่า 5 ซม. โดยปกติขวดพลาสติกที่มีคุณภาพดี จะใช้เก็บตัวอย่างได้เหมาะสมกว่าขวดแก้ว เนื่องจากมี
น้ าหนักเบากว่าและไม่แตกง่าย อย่างไรก็ตาม ลักษณะของภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ าจะต้องเลือกให้เหมาะสม
สาหรับดัชนีแต่ละชนิด ก่อนใช้ขวดเก็บตัวอย่างทุกครั้ง ควรล้างด้วยน้ าสะอาดหลาย ๆ ครั้ง การเขียนฉลากติด
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ขวดตัวอย่าง เมื่อเก็บตัวอย่างน้ าเสร็ จแล้ว ควรปิ ดฝาให้สนิท ปิ ดฉลาก (Label) ไว้ทุกใบ โดยฉลากจะต้องแจ้ง
ข้อมูลที่จาเป็ นให้ละเอียด สิ่ งที่ควรบันทึกรายละเอียดไว้ ดังนี้
สถานที่เก็บตัวอย่าง
จุดเก็บตัวอย่าง อาจบอกเป็ นรหัสจุดเก็บ
วัน เวลาของการเก็บตัวอย่าง
แหล่งน้ าของตัวอย่าง
วิธีการเก็บรักษา
ดัชนีตอ้ งการวิเคราะห์
ชื่อ – สกุลของผูเ้ ก็บตัวอย่าง
 ขนาดหรื อปริ มาตรของตัวอย่าง ( Sample size) ปริ มาตรของตัวอย่างน้ าที่เก็บจะมากหรื อน้อยเท่าใด
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ของแต่ละดัชนี ซึ่ งควรเก็บให้มากว่าที่ตอ้ งการเล็กน้อย เพราะในกรณี ที่มี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจาก การวิเคราะห์หรื อต้องยืนยันผล จะได้มีน้ าตัวอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์ซ้ า
และในบางครั้งต้องใช้ตวั อย่างน้ ากลั้ว (rise) ภาชนะที่ใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ย ปริ มาตรที่นอ้ ยที่สุดที่ควรเก็บของ
น้ าตัวอย่างที่ใช้วเิ คราะห์แต่ละดัชนี แสดงในตารางที่ 1
 จุดเก็บตัวอย่าง (Sample site) การเก็บตัวอย่างน้ าซึ่ งเป็ นตัวแทนของน้ าทั้งหมด จะต้องคานึงถึงจุด
เก็บตัวอย่าง สิ่ งที่ควรระวังในการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ าแต่ละประเภท คือ
แหล่งน้ าไหล ได้แก่ แม่น้ า ลาธาร ห้วย คลอง หรื อน้ า ทะเล ในกรณี ที่เก็บแบบจ้วง ( Grab sampling)
ต้องเก็บที่จุดกึ่งกลางความกว้างของแหล่งน้ า และที่ระดับกึ่งกลางความลึก ไม่ควรเก็บใกล้ฝั่ง
แหล่งน้ านิ่ง ได้แก่ หนอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ ให้เก็บที่ระดับความลึก 1 เมตร (สาหรับแหล่งน้ าที่มี
ความลึกเกินกว่า 2 เมตร) หรื อให้เก็บที่จุดกึ่งกลางความลึก (สาหรับแหล่งน้ าที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร)
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ในบ่อเลี้ยงปลา ควรเก็บตัวอย่างน้ าที่ระดับ กลางน้ าของความลึกบ่อ ส่ วนในบ่อเลี้ยงกุง้
ควรเก็บตัวอย่างน้ า ที่ระดับเหนือพื้นก้นบ่อเพาะกุง้ อาศัยอยูบ่ ริ เวณพื้นก้นบ่อ
 ช่วงเวลาการเก็บและการตรวจวิเคราะห์ โดยปกติแล้ว การเก็บตัวอย่างน้ าควรเป็ นเวลาเดียวกัน แล้ว
ทาการตรวจวิเคราะห์ทนั ที เพื่อมิให้สภาพน้ าที่เก็บมาเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเป็ นการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ (สี
กลิ่น ความขุ่น อุณหภูมิ ความนาไฟฟ้ า) ควรทาในขณะที่เก็บ หรื อในทันทีที่ตวั อย่างถึงห้องปฏิบตั ิการ ระยะเวลา
ที่ ยอมให้มากที่สุดที่จะเก็บตัวอย่างน้ าไว้ก่อนวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1
 เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ า ( Sampling technique) การเก็บตัวอย่างน้ า ของแต่ละดัชนี มีวธิ ีการและ
เทคนิคแตกต่างกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิดของแหล่งน้ า และขึ้นอยูก่ บั ดัชนีที่ตอ้ งการวิเคราะห์ วิธีการเก็บบางดัชนี
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อาจใช้ขวดตัก น้ าได้เลย หากเก็บตัวอย่างที่มีความลึกไม่มากนัก แต่ในบริ เวณที่น้ าลึก ต้องใช้เครื่ องมือเก็บตัว
อย่างน้ า เทคนิคการเก็บตัวอย่างโดยทัว่ ๆ ไป ดังนี้
ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องใช้ตวั อย่างน้ าที่จะเก็บกลั้ว (rinse) ขวดเก็บตัวอย่างก่อน 2 - 3 ครั้ง
ปริ มาตรของตัวอย่างที่เก็บบางดัชนี เช่น ไนเตรทและฟอสฟอรัสรวม ไม่ควรเก็บตัวอย่างน้ าเต็มขวด
เพราะต้องเหลือที่วา่ งไว้สาหรับเติมสารเคมีรักษาสภาพ และสาหรับเขย่าให้ผสมกันก่อนทาการวิเคราะห์ ยกเว้น
ตัวอย่างที่จะทาการวิเคราะห์หาปริ มาณ บีโอดี ออกซิเจนละลาย ความเป็ นด่าง และความเป็ นกรด ที่ตอ้ งเก็บ
ตัวอย่างเต็มขวด และปิ ดฝาให้สนิท เพื่อป้ องกันไม่ให้อากาศเหลืออยูบ่ นผิวน้ าละลายเข้าไปในตัวอย่าง เป็ นการ
เพิ่มปริ มาณออกซิ เจนให้กบั ตัวอย่าง และจะทาให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อน จากความเป็ นจริ งได้ ขวดเก็บ
ตัวอย่างต้องปิ ดฝาอยูต่ ลอดเวลา และวางหงายขึ้น อย่างวางคว่าบนพื้น เพราะจะเกิดการปนเปื้ อนได้ และเมื่อเก็บ
น้ าตัวอย่างแล้วต้องรี บปิ ดฝาขวดทันที
 การเก็บรักษาน้ าตัวอย่าง ( Sample preservation) ตัวอย่างน้ าที่เก็บมาเพื่อทาการตรวจสอบคุณภาพ
นั้นบางดัชนีตอ้ งการวิเคราะห์ในภาคสนามเลย ได้แก่ ความเป็ นกรด – ด่าง อุณหภูมิ ความนาไฟฟ้ า และความ
เป็ นด่าง เพราะดัชนีเหล่านี้ มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ต้องทาการวิเคราะห์ ณ จุดเก็บตัวอย่างทันที เพื่อให้ได้ค่าที่
ใกล้เคียงกับค่าของแหล่งน้ านั้นจริ ง ๆ ส่ วนดัชนีอื่น ๆ สามารถที่จะนามาทาการวิเคราะห์ที่หอ้ งปฏิบตั ิการได้
โดยการรักษาคุณภาพน้ าไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ส่วนประกอบของน้ าเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางเคมี และทางกายภาพ
วิธีการรักษาสภาพ ดังนี้
การแช่เย็นด้วยน้ าแข็ง จุดประสงค์ เพื่อช่วยลดการทางานของพวกจุลินทรี ย ์ และลดอัตราเร็ วของการ
เกิด.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี
การเติมสารเคมี เช่น กรดไนตริ ก (HNO3) หรื อกรดซัลฟุริก (H2SO4) เข้มข้น เป็ นการรักษาสภาพน้ าตัว
อย่าง โดยการควบคุม pH (pH < 2) วัตถุประสงค์ คือ ป้ องกันการดูดซับอิออนที่ผวิ ภาชนะ และการตกตะกอน
และช่วยยับยั้งการทางานของจุลินทรี ยด์ ว้ ย
การเติมสารเคมีเฉพาะดัชนี รายละเอียดการรักษาสภาพตัวอย่างของแต่ละดัชนี แสดงในตารางที่ 4
 การเก็บรักษาตัวอย่างขณะขนส่ งมายังห้องปฏิบตั ิการ (Sample transportation) เมื่อเก็บตัวอย่าง
เรี ยบร้อยแล้ว ขณะทาการขนส่ งตัวอย่าง มายังห้องปฏิบตั ิการ ต้องระวังอย่าให้ตวั อย่างนั้นโดนแสง ควรมี
อลูมิเนียมฟอยด์ (Aluminium foil) ปิ ดครอบปากขวดตัวอย่างไว้ และตัวอย่างทั้งหมดต้องแช่เย็นในภาชนะแช่
เย็นที่เป็ นกระติกน้ าแข็งหรื อกล่องโฟม ควรมีวาวไขน้ าที่ละลายออกทิง้ ได้ การใส่ น้ าแข็งต้องระวังอย่าใส่ จนล้น
หรื อมากเกินไป ควรใส่ ให้เสมอกับระดับปากขวด การเก็บตัวอย่างลงในกระติกน้ าแข็ง ต้องเรี ยงขวดให้ เป็ น
ระเบียบ ระวังอย่าให้ขวดตัวอย่างล้มหรื อเอียง
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ตารางที่ 4 วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ า เพื่อนามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ
ดัชนี
ความเป็ นกรด
ความเป็ นด่าง
บีโอดี
ออกซิเจนละลาย
ความกระด้าง
ไนโตรเจน
(แอมโมเนีย,ไนเตรท
และไนโตรเจน)
ความเป็ นกรด – ด่าง
ฟอสฟอรัสรวม
ฟอสฟอรัสละลายน้ า
ความเค็ม
ความขุ่น

ปริ มาตรที่ใช้
สาหรับวิเคราะห์
(ลบ.ซม.)
100
100
1,000
300
100
400

50
50
50
200
100

ภาชนะที่ใช้บรรจุ

วิธีการเก็บรักษา

พลาสติก, แก้ว
แช่เย็นที่ 4 oC
พลาสติก, แก้ว
แช่เย็นที่ 4 oC
พลาสติก, แก้ว
แช่เย็นที่ 4 oC
แก้ว (ขวดบีโอดี)
ไม่มี
พลาสติก, แก้ว
แช่เย็นที่ 4 oC
พลาสติก,แก้ว
เติม HgCL2 40 mg/l แล้วแช่เย็นที่
4 oC หรื อเติม H2SO4 เข้มข้นแล้วแช่
เย็น ที่ 4 oC
พลาสติก, แก้ว
วิเคราะห์ทนั ที หรื อแช่เย็นที่ 4 oC.
พลาสติก, แก้ว
แช่เย็นที่ 4 oC
พลาสติก, แก้ว
กรองในขณะเก็บแล้วแช่เย็น 4 oC.
แก้ว
วิเคราะห์ทนั ที หรื อใช้กระดาษไขปิ ด
ให้แน่น
พลาสติก, แก้ว
แช่เย็นที่ 4 oC เก็บไว้ในที่มืด

ระยะเวลาที่สามารถ
เก็บไว้ก่อนการ
วิเคราะห์
24 ชม.
24 ชม.
24 ชม.
ต้องวิเคราะห์ทนั ที
7 วัน
24 ชม.

6 ชม.
24 ชม.
24 ชม.
6 เดือน
-

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,
การป้องกัน รักษาสั ตว์นา้ ป่ วยหรือตาย ตามการเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล
ก่อนการเกิดโรคหรื อมีอาการป่ วยของปลา มีขอ้ สังเกตที่สาคัญคือ มักพบว่าสภาวะอากาศบริ เวณพื้นที่
นั้นๆ จะร้อนจัดติดต่อกันหลายวัน หลังจากนั้น เมื่อมีฝนตกหรื อครึ้ มฟ้ าครึ้ มฝน ติดต่อกัน 2-3 วัน ทาให้อุณหภูมิ
ของน้ าในรอบวันแตกต่างกันมาก สภาวะดังกล่าวส่ งผลถึงกระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ยโ์ ดยจุลชีพที่เกิดขึ้น
เช่น เศษอาหาร และสิ่ งขับถ่ายจากปลา ทาให้เกิดการตายของสิ่ งมีชีวติ เหล่านี้ตามมา เกิดการสะสมของอนินทรี ย ์
และอินทรี ยส์ ารจานวนมหาศาล ส่ งผลให้คุณภาพน้ า ทั้งทางชีวภาพ กายภาพ และเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลง ไป
ในทางไม่ดี
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ในกรณี ที่เลี้ยงในกระชัง มักพบว่า ก่อนการเกิดโรคนั้น น้ าในบริ เวณแหล่งเลี้ยงจะนิ่งไม่มีการไหลเวียน
ของมวลน้ า หรื อมักมีมวลน้ าใหม่สีข่นุ มีตะกอนไหลลงมาในแหล่งเลี้ยงปลาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ซึ่ งถือว่า
เป็ นช่วงระยะวิกฤติของการเลี้ยงปลา เหตุดงั กล่าวจะเป็ นส่ วนสาคัญที่ก่อให้เกิดสภาวะเครี ยดในปลา เนื่องจาก
ปลาต้องใช้พลังงานในการปรับตัวเองให้อยูร่ อดในสภาวะดังกล่าว อาจส่ งผลให้ปลามีสุขภาพอ่อนแอรับเชื้อโรค
ได้ง่าย ปลามักจะแสดงอาการป่ วยและทยอยตายเรื่ อย ๆ ในช่วงแรก หรื ออาจสู งถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 5-7 วัน
ทั้งนี้ อัตราการตายของปลาหรื อความรุ นแรงของการเกิดโรคจะมากหรื อน้อย ยังขึ้นอยูก่ บั การ ดูแลสุ ขภาพปลา
ของผูเ้ ลี้ยง รวมไปถึงความรุ นแรงของสภาวะที่ก่อให้เกิดความเครี ยดต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นปั จจัยที่อยูน่ อก
เหนือความสามารถของเราที่จะจัดการได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพของน้ า การเลี้ยง ปลาในกระชังที่มีน้ า
ไหลบ่ามา ฝนตกหนักติดต่อกันเป็ นเวลานาน อากาศร้อนสลับเย็น อากาศหนาวเป็ นเวลานาน เป็ นต้น ซึ่ งโดย
ปกติฤดูกาลของประเทศไทย แบ่งเป็ น 3 ฤดู และมีความสัมพันธ์กบั สัตว์น้ า ดังนี้
ฤดูร้อน
เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่ งเป็ นช่วงเปลี่ยนจากมรสุ ม ตะวันออก
เฉียงเหนือเป็ นมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ และเป็ นระยะเวลาที่ข้ วั โลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือน
เมษายน ประเทศไทย มีดวงอาทิตย์อยูเ่ กือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ทาให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่
สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทัว่ ไป ในฤดูน้ ีบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุม จนถึง
ประเทศไทยตอนบน ทาให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยูเ่ หนือประเทศ
ไทย ซึ่ งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองและลมกระโชกแรงหรื ออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสี ยหายได้ พายุฝน
ฟ้ าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูน้ ีมกั เรี ยกว่า "พายุฤดูร้อน" ลักษณะของอากาศในฤดูร้อนใช้เกณฑ์อุณหภูมิสูงสุ ดของ
แต่ละวัน โดยแบ่งดังนี้ อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส อากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิ 40
องศาเซลเซี ยสขึ้นไป
สภาพอากาศร้อนจัด อาจทาให้อุณหภูมิผวิ น้ าสู งถึง 38 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิน้ าที่เหมาะสมสาหรับ
ปลาในเขตร้อนทัว่ ไป อยูร่ ะหว่าง 25-32 องศาเซลเซี ยส ยิง่ อุณหภูมิสูงการละลายของออกซิ เจนในน้ ายิง่ ลดลง
รวมทั้งการแปลงสภาพของโปรตีนหรื อเนื้อปลาจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซี ยส ดังนั้น ช่วงหน้า
แล้ง ควรจะมีการวางแผนการเพาะเลี้ยงปลาหรื อสัตว์น้ า หากพื้นที่ แหล่งน้ า ใดมีปริ มาณน้ าน้อย ก็ควรจะชะลอ
การเลี้ยง และเตรี ยมพร้อมในการเพาะเลี้ยงปลาในฤดูกาลต่อไป
การป้ องกัน
1. ลดความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง ป้ องกันการขาดออกซิ เจน
2. ลดปริ มาณการให้อาหารให้นอ้ ยลง 10 -15 เปอร์ เซ็นต์ หรื อมากกว่า เพื่อป้ องกัน อาหารไม่ยอ่ ยใน
กระเพาะปลา หรื อน้ าเน่าเสี ย ที่อาจทาให้ปลาช็อคตาย
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3. การเลี้ยงปลาในกระชัง ควรย้ายกระชังไปในพื้นที่ทีมีน้ าพอเพียง มีการไหลเวียนของน้ าสม่าเสมอ
พื้นก้นกระชังควรอยูส่ ู งจากพื้นแหล่งน้ าไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
4. หมัน่ สังเกตอาการของปลาที่เลี้ยงอยูเ่ สมอ หากพบปลามีอาการผิดปกติหรื อตายเป็ นจานวนมาก ควร
รี บจับออกจาหน่าย
5. ควรจะชะลอ หรื อหยุด การเลี้ยง ทาการตากกระชัง ตากบ่อให้แห้ง แล้วทาความสะอาด ฆ่าเชื้อหรื อ
แบคทีเรี ย โรยปูนขาว เพื่อเตรี ยมพร้อมในการเพาะเลี้ยงปลาในฤดูกาลต่อไป
ฤดูฝน
เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย และร่ องความกด
อากาศต่าพาดผ่านประเทศไทย ทาให้มีฝนชุกทัว่ ไป ร่ องความกดอากาศต่านี้ปกติจะพาดผ่านภาคใต้ ในเดือน
พฤษภาคม แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลาดับจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะพาดผ่านอยูบ่ ริ เวณ
ประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และเรี ยกว่าเป็ น "ช่วงฝนทิง้ " ซึ่งอาจนานประมาณ
1-2 สัปดาห์หรื อบางปี อาจเกิดขึ้นรุ นแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศ
ต่า จะเลื่อนกลับลงมาทางใต้ พาดผ่านบริ เวณประเทศไทย อีกครั้ง ทาให้มีฝนชุกต่อเนื่อง จนกระทัง่ เกิดมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย แทนที่มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคม
ประเทศไทยตอนบน จะเริ่ มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เว้นแต่
ภาคใต้ยงั คงมีฝนชุกต่อไป จนถึงเดือนธันวาคม และมักมีฝนหนักถึงหนักมาก จนก่อให้เกิดอุทกภัย โดยเฉพาะ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่ งจะมีปริ มาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตก อย่างไรก็ตามการเริ่ มต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรื อ
เร็ วกว่ากาหนดได้ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ การพิจารณาปริ มาณฝนในเวลา 24 ชัว่ โมงของแต่ละวัน จะนับตั้งแต่
เวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 07.00 น. ของวันถัดไป โดยมีเกณฑ์แบ่งดังนี้ ฝนวัดจานวนไม่ได้: ปริ มาณฝนน้อยกว่า
0.1 มิลลิเมตร ฝนเล็กน้อย ปริ มาณฝนระหว่าง 0.1-10.0 มิลลิเมตร ฝนปานกลาง ปริ มาณฝนระหว่าง 10.1-35.0
มิลลิเมตร ฝนหนัก ปริ มาณฝนระหว่าง 35.1-90.0 มิลลิเมตร และฝนหนักมาก ปริ มาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตร
ขึ้นไป
เมื่อเข้าสู่ ฤดูฝน มักจะประสบปั ญหามากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา ทาให้ได้รับผลกระทบไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. อากาศร้อนมาก ๆ ก่อนฝนจะตก ซึ่ งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเป็ นกรด-ด่างและ
ความขุ่นของน้ าอย่างรวดเร็ วหลังฝนตก มีผลต่อลูกปลาและปลาที่ปล่อยใหม่ ตลอดจนปลาที่เลี้ยงกันแบบหนา
แน่นมาก จะมีผลให้ปลาน๊อคหรื อปลาตาย
2. เมื่อฝนตกหนัก จะพัดพาพวกปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง ขี้เถ้าจากการเผาป่ า ล้วนเป็ นพิษต่อปลา ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบอย่างมากในช่วงที่ฝนตกใหม่ ๆ
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3. ตะกอนแขวนลอยซึ่ งเกิดจากการชะ หน้าดินของน้ าฝน ตะกอนจะฟุ้ งกระจาย ซึ่ งสร้างปั ญหาเกี่ยวกับ
เหงือกสัตว์น้ าในการแลกเปลี่ยนออกซิ เจน สัตว์น้ าจะกินอาหารลดลง เครี ยด และตาย
4. น้ าฝนจะชะล้างความเป็ นกรดจากอากาศ และดินลงสู่ บ่อ ทาให้ pH ของน้ า ต่าลง ความเป็ นพิษของ
ก๊าซไข่เน่า และแอมโมเนียจะมากขึ้น ทาให้ปลาลอยหัวขึ้นมาฮุบอากาศหายใจ ซึ่งอาจทาให้ปลาเครี ยด ป่ วย และ
ตายได้
5. สภาพอากาศมืดครึ้ ม แต่ฝนไม่ตก หรื อสภาพอากาศร้อนอบอ้าว เป็ นเวลานาน ๆ ซึ่ งมีผลต่อการแลก
เปลี่ยนออกซิเจน ระหว่างชั้นบรรยากาศกับผิวน้ า การย่อยสลายของเสี ยในน้ า การสังเคราะห์แสงของแพลงค์
ตอน ทาให้ปลาขาดออกซิเจน ปลาจะขึ้นมาลอยหัวฮุบอากาศบนผิวน้ าจานวนมาก
การป้ องกัน
1. เมื่อฝนหยุดตก ควรเปิ ดเครื่ องตีน้ า เพื่อคลุกเคล้าน้ าฝนกับน้ าในบ่อให้เข้ากัน ป้ องกันการแบ่งชั้นน้ า
2. เมื่อฝนตกหนัก ทาให้อุณหภูมิน้ าเปลี่ยนแปลง ปลาจะลดการกินอาหาร ดังนั้น ควรลดปริ มาณอาหาร
ให้นอ้ ยลง หรื องดอาหารในวันที่ฝนตกหนัก
3. เมื่ออากาศมืดครึ้ มยาวนาน 2-3 วัน ควร เปิ ดเครื่ องตีน้ า เพื่อเพิ่มออกซิ เจน หรื อสู บน้ าขึ้นไปในอากาศ
เวลาน้ าตกลงมาจะช่วยเพิ่มออกซิ เจน
4. ควรโรยปูนขาวรอบคันบ่อ ประมาณ 30-50 กิโลกรัม เมื่อฝนตกจะช่วยปรับ pH น้ าได้ดีข้ ึน
5. สาดเกลือแกงลงในบ่อ หลังฝนตก ประมาณ 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยลดพิษของแอมโมเนีย
และช่วยรักษาสมดุลภายในร่ างกายของปลา
ฤดูหนาว
เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือพัดปกคลุมประเทศ
ไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็ นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็ นฤดู
หนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่ มมีอากาศเย็นหรื ออาจยังมีฝนฟ้ าคะนอง โดยเฉพาะบริ เวณภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันออกลงไป ซึ่งจะหมดฝน และเริ่ มมีอากาศเย็นช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือ ลักษณะของอากาศในฤดูหนาว ลักษณะของอากาศในฤดูหนาวใช้เกณฑ์อุณหภูมิต่าสุ ดของแต่ละวัน โดย
แบ่งดังนี้ อากาศหนาวจัด จะมีอุณหภูมิต่ากว่า 8.0 องศาเซลเซียส อากาศหนาว มีอุณหภูมิระหว่าง 8.0-15.9 .....
องศาเซลเซียส อากาศเย็น มีอุณหภูมิระหว่าง 16.0-22.9 องศาเซลเซียส
ในช่วงอากาศหนาวยาวนาน จะต้องดูแลปลาอย่างใกล้ชิด สาเหตุมาจากปลาปรับสภาพไม่ทนั ต่ออากาศ
ที่หนาวเย็นลง ซึ่ งปลาจะกินอาหารน้อยลง หากให้อาหารมาก เมื่อปลากินไม่หมดก็จะเกิด การเน่า เกิดแก๊สพิษ
นอกจากนี้ สภาพความแปรปรวนของอากาศ เนื่องจากเป็ นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล เมื่อมีฝนตกน้ าไหลหลาก ทาให้น้ า
ขุ่นมีตะกอน ซึ่ งเกิดจากการซะล้างหน้าดินและพัดพาสิ่ งต่างๆ ลงสู่ แหล่งน้ าลาคลอง รวมทั้งยาฆ่าแมลง ยากาจัด
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วัชพืชจากการทาเกษตรกรรม ของเสี ยจากชุมชน ปั จจัยโน้มน้าวต่างๆ ดังกล่าว กระตุน้ ให้ปลาเครี ยด และเมื่อ
ปลาเกิดความเครี ยดสะสมต่อเนื่อง เป็ นระยะเวลานาน ส่ งผลให้ปลาอ่อนแอติดเชื้อโรคแทรกซ้อนจากปรสิ ต
แบคทีเรี ย และตายในที่สุด
การป้ องกัน
1. ลดปริ มาณอาหารปลาที่ให้ลง 10 -15 เปอร์ เซ็นต์ หรื อมากกว่า
2. เสริ มวิตามินซีในอาหาร 1-2 เปอร์ เซ็นต์ โดยน้ าหนัก ซึ่งวิตามินซี จะมีผลดี กับการเจริ ญเติบโต การ
สื บพันธุ์ ความต้านทานโรค การทนทานต่อความเครี ยด
3. ควรแยกปลาที่แสดงอาการ ป่ วยออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก หรื อทาลาย เพราะปลาที่ตบั ม้าม ไต
ถูกทาลายแล้วโอกาสรักษาให้หายยาก และจะเป็ นสาเหตุให้ปลาที่ยงั ไม่เป็ นโรคเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
4. ช่วงต้นฤดูหนาวมีโอกาสสู งที่จะมีพยาธิ ภายนอกมาเกาะตามตัวและเหงือกปลา ดังนั้น คารมีการ
ป้ องกัน เช่น ในกระชังปลาควร ใช้ด่างทับทิม 1 ช้อนชา ห่อด้วยผ้าหนาๆ ถ่วงด้วยหิ น แช่น้ าลึกประมาณ 30
เซนติเมตร ผูกตามมุมกระชังหรื อด้านเหนือน้ า เพื่อป้ องกันปรสิ ตภายนอก กระทา 3 วันครั้งจะเป็ นการดี
5. หากกระชังปลาอยูใ่ นบริ เวณน้ าตื้น ควรย้ายลงไปอยูท่ ี่บริ เวณน้ าลึก ซึ่งจะเป็ นการปรับอุณหภูมิของ
น้ าเพราะอุณหภูมิน้ าลึกจะสู งกว่าน้ าตื้น
6. ในบ่อดิน นาเกลือแกงมาละลายน้ า แล้วสาดให้ทวั่ บ่อ ประมาณ 20-80 กิโลกรัมต่อไร่
7. ในสภาวะที่อากาศเย็น ทาให้น้ ามีอุณหภูมิต่ากว่าปกติ (ต่ากว่า 23 องศาเซลเซี ยส) ไม่ควรสู บน้ าเข้า ..
หรื อออกจากบ่อ และไม่ควรย้ายหรื อลาเลียงปลาไปที่อื่น จะทาให้ปลาเครี ยดและติดเชื้อโรคได้ง่าย
ซึ่งการใช้ยาและสารเคมีในการรักษาปลาป่ วยเป็ นไปตาม ตารางที่ 5
แนวทางแก้ ไขสาเหตุการตายของสั ตว์ นา้ เบือ้ งต้ น
ในเบื้องต้น เมื่อพบ สาเหตุการตายของสัตว์น้ าน่าจะมาจากเหตุใด โดยพิจารณาจากตารางที่
1, 2 และ 3
เจ้าหน้าที่ ควรแนะนาแนวทางแก้ไข สาเหตุการตายของสัตว์น้ าเบื้องต้น ดังนี้
o ปริ มาณออกซิเจนละลายน้ าต่า
แนวทางแก้ไข สู บน้ าพ่น ขึ้นบนอากาศ
ใช้เครื่ องตีน้ า เปลี่ยนถ่ายน้ า 2 ใน 3 ส่ วน ใส่ เกลือแกง 0.1-0.5 % ของปริ มาณน้ า ใส่
ปูนขาว 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ งดอาหาร ลดปริ มาณความหนาแน่นของสัตว์น้ า
o เกิดแพลงค์ตอนจานวนมากมายและรวดเร็ ว
แนวทางแก้ไข เปลี่ยนถ่ายน้ าให้มากที่สุด
ใช้สารกาจัดแพลงค์ตอน เช่น เกลือแกง ใช้จุลินทรี ยช์ ่วยย่อยของเสี ย
o พิษจากยาฆ่าแมลง/สารเคมี
แนวทางแก้ไข เปลี่ยนถ่ายน้ าทั้งหมด ...
ใช้เครื่ องตีน้ าเพิ่มออกซิ เจน
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o พบเชื้อโรค/ปรสิ ต
แนวทางแก้ไข กรณี ที่พบว่าสัตว์น้ าเป็ น
โรคหรื อมีปรสิ ต ควรดาเนินการ (ตารางที่ 5) หรื อเอกสารเผยแพร่ เรื่ อง การป้ องกัน..
และกาจัดโรคปลา กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33 หน้า
ตารางที่ 5 สารเคมีและยาทัว่ ไป ที่ใช้ในการป้ องกัน รักษาโรคและปรสิ ต ที่เกิดขึ้นในสัตว์น้ า
สารเคมี / ยา
เกลือแกง (Sodium
chloride)

การใช้ทางการประมง
กาจัดปรสิ ตภายนอก

ลดความเครี ยดระหว่างขนส่ง
ลดเป็ นพิษแอมโมเนีย ไนไตรท์ ก๊าซไข่เน่า
ด่างทับทิม (Potassium กาจัดปรสิ ตภายนอก
permanganate)
ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า
กาจักปรสิ ต เชื้อรา และแบคทีเรี ยในอาหาร
สัตว์น้ ามีชีวติ
ลดปริ มาณแพลงก์ตอนและสารอินทรี ยใ์ นน้ า
ใช้ลดความเป็ นพิษของก๊าชไข่เน่า และโลติ๊น
ฟอร์มาลิน (37-40 % กาจัดปรสิ ตภายนอก โรคจุดขาว
ของ ฟอร์มาลดีไฮด์)
คลอรี น (Chlorine) ฆ่าเชื้อและพาหะต่างๆ ในน้ า

โซเดียมไธโอซัลเฟต
(Sodium thiosulfate)
ไตรคลอร์ฟอน
(Trichlofon)

ไตรฟูราลิน
(trifluralin)

อัตราการใช้
0.1–0.5 %
1%
3%
0.1 %
60 – 100 ก.ก. ต่อ ไร่
2-3 พีพีเอ็ม.
20-25 พีพีเอ็ม.
100-150 พีพีเอ็ม.

วิธีการใช้
แช่ตลอดไป
แช่ 30 นาที - 1 ชัว่ โมง
แช่ 2-3 นาที
แช่ตลอดไป
ละลายน้ าสาดทัว่ บ่อ
แช่ตลอดไป
แช่นาน 24 ชัว่ โมง
แช่นาน 3-5 นาที

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
25-50 พีพีเอ็ม.
100-200 พีพีเอ็ม.
10-30 พีพีเอ็ม

ฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ในโรงเพาะฟัก
ทาความสะอาดพื้นโรงฟัก
ใช้กาจัดคลอรี นในน้ า

10-30 พีพีเอ็ม
50-100 พีพีเอ็ม
10-20 พีพีเอ็ม

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
แช่ตลอดไป
แช่นาน 30 นาที-1 ชัว่ โมง
แช่ตลอดและทาซ้ าทุก 5
วัน จานวน 4 ครั้ง
แช่นาน 1 คืน
สาดให้ทวั่ ทิ้งไว้ 30 นาที
ใช้น้ าได้ทนั ที

กาจัดปรสิ ตภายนอก ได้แก่ ปลิงใส
(monogene) เห็บปลา (Argulus) หนอนสมอ
(Lernaea)
กาจัดศัตรู ของสัตว์น้ า (แมลงในน้ า)

0.25-0.5 พีพีเอ็ม

แช่ทิ้งไว้ 3-4 วัน ทาซ้ า

0.5-1.0 พีพีเอ็ม

กาจัดเชื้อรา (สกุล Lagenidium) กาจัดปรสิ ต
ภายนอก กลุ่ม ซูโอแทมเนียม

0.01-0.06 พีพีเอ็ม.

ทิ้งไว้ 7-14 วัน ก่อนปล่อย
สัตว์น้ าลงเลี้ยง
แช่ตลอด
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สารเคมี/ยา
เบนซัลโคเนียมคลอ
ไรด์ (BKC)
โพวิโดนไอโอดีน
(Povidone iodine)
ปูนขาว

การใช้ทางการประมง
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยในน้ า กาจัดโปรโตซัวภาย 0.3-0.8 พีพีเอ็ม (0.5-1.3
ใช้ฆ่าเชื้อในบ่อดิน
นอก และแพลงก์ตอน
ลิตร/บ่อ 1 ไร่ น้ าลึก 1 เมตร)
1-2 พีพีเอ็ม
แช่นาน 1 ชัว่ โมง
ยาฆ่าเชื้อทัว่ ไป
ตามฉลากกาหนด
ตามฉลากบอกวิธีการ

ปูนเปลือกหอย
ปูนโดโลไมท์
แอมม็อกซิซีลลิน
(Amoxicillin)
เอนโรฟล็อกซาซิน
(Enrofloxacin)

ปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของน้ า
น้ าเป็ นกรดจัด
ใช้ในการเตรี ยมบ่อ
ดินเป็ นกรดจัด
น้ าเป็ นกรดจัด
ใส่บ่อเร่ งให้แพลงก์ตอนเจริ ญเร็ วขึ้น
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบ ในระบบอวัยวะภายใน / ผิวหนัง
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบ

30-50 กิโลกรัม/ไร่
100-200 กิโลกรัม/ไร่
100-200 กิโลกรัม/ไร่
1,000 กิโลกรัม/ไร่
30 กิโลกรัม/ไร่
20-30 กิโลกรัม/ไร่ /ครั้ง
ตามฉลากกาหนด

ออกโซลินิค แอซิด
(Oxolinic acid)
กลุ่มยาเททราไซคลิน
(Chlortetracycline,
Oxytetracyclin,
Tetracycline)
Sulfadimethoxine
sodium และ
Ormethoprim

รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบ พวกเชื้อ
Stephylococcus aerues
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบ เชื้อ anaerobicbacteria, rickettsiae,
chlamydiae, mycoplasma, spiro-chetes และ
protozoa บางชนิด
รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ยทั้งแกรม
บวกและแกรมลบ รักษาโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินอาหาร และโรคติดเชื้อแบคทีเรี ย

ตามฉลากกาหนด

Sulfadimethoxine
sodium และ
Trimethoprim
Sulfadiazine และ
Trimethoprim

รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ยทั้งแกรม
บวกและแกรมลบ และรักษาโรคติดเชื้อ

ปูนมาร์ล

รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อ เช่น โรคติดเชื้อที่
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ

ตามฉลากกาหนด

3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม

10-30 พีพีเอ็ม หรื อตาม
ฉลากกาหนด
10 มิลลิกรัม/น้ าหนักปลา 1
ก.ก. หรื อตามฉลากกาหนด
ตามฉลากกาหนด

ตามฉลากกาหนด

ละลายน้ าสาดทัว่ บ่อ
ละลายน้ าสาดทัว่ บ่อ
ละลายน้ าสาดทัว่ บ่อ
ละลายน้ าสาดทัว่ บ่อ
ละลายน้ าสาดทัว่ บ่อ
ละลายน้ าสาดทัว่ บ่อ
ตามฉลากบอกวิธีการ
ตามฉลากบอกวิธีการ
((ENRO:MRL=0.1 พีพี
เอ็ม.)
ตามฉลากบอกวิธีการ
(OXO:MR=0.02 พีพีเอ็ม.)
ผสมอาหาร
(TC:MRL= 0.1 พีพีเอ็ม.)

แช่ตลอด
(SME:MRL=0.1 พีพีเอ็ม.)
ผสมอาหาร
(SME:MRL=0.1 พีพีเอ็ม.)
ตามฉลากบอกวิธีการ
(SME:MRL=0.1 พีพีเอ็ม.)
(TMB:MR=0.05 พีพีเอ็ม.)
ตามฉลากบอกวิธีการ
(SDZ:MRL=0.1 พีพีเอ็ม.)
(TMB:MR=0.05 พีพีเอ็ม.)
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สารเคมี/ยา
Sulfamonomethoxine
Sodium
Toltrazuril

การใช้ทางการประมง
รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อ ในระบบทางเดิน
หายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร
ใช้ฆ่าโปรโตซัวในระบบทางเดินอาหาร ใน
กลุ่ม Coccidia

อัตราการใช้
ตามฉลากกาหนด
ตามฉลากกาหนด

วิธีการใช้
ตามฉลากบอกวิธีการ
(SMM:MR=0.1 พีพีเอ็ม.)
ตามฉลากบอกวิธีการ
(ห้ามตรวจพบในเนื้อ)

หมายเหตุ
1. MRL = Maximum Residue Limit (ปริ มาณสารตกค้างสู งสุ ดที่ยอมรับได้)
2. พีพีเอ็ม = หมายถึง 1 ใน 1,000,000 ส่ วน เช่น เกลือ 1 พีพีเอ็ม คือ เกลือ 1 กรัมในน้ า 1,000 ลิตร
3. การใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี ต้องเป็ นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามคา
แนะนาที่ระบุบนฉลากและเอกสารกากับยา รวมถึงระยะหยุดยาอย่างเคร่ งครัด ไม่ใช้ยาหรื อสารเคมีตอ้ งห้าม
(ตามประกาศทางราชการ) และควรอยูภ่ ายใต้การดูแล ของนักวิชาการประมง
4. หากผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประสบปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพสัตว์น้ า ติดต่อขอคาแนะนาได้จาก
สานักงานประมงจังหวัด ทัว่ ประเทศ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมง ทัว่ ประเทศ
สถาบันวิจยั สุ ขภาพสัตว์น้ า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 579 4122 , 074 334 5168
เอกสารอ้างอิง
กรมประมง 2537 เอกสารเผยแพร่ การป้ องกันและกาจัดโรคปลา กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกลาง กรุ งเทพมหานคร 10900
การควบคุมเภสัชเคมีภณั ฑ์ ในการแก้ไขปั ญหาปฏิชีวนะตกค้างในสัตว์บริ โภค 2555 สานักยา กระทรวง
สาธารณสุ ข. (ออนไลน์) สื บค้นจาก : http://drug.fda.moph.go.th/drug/zone_chemic/che005.asp
[30 ตุลาคม 2555]
ปัญหาโรคปลาในกระชังหน้าหนาว 2555 ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ าจืด (ออนไลน์) สื บค้นจาก :
http://www. Fisheries go.th/sf-lampang/index.php?option=com_content&view=article&id
=76&Itemid=135 [30 ตุลาคม 2555]
มุกดา อุตรพงศ์ 2550 วัตถุอนั ตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 32
หน้า
ยาสัตว์กบั การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2555 กรมประมง (ออนไลน์) สื บค้นจาก : http://www.fisheries.go.th/thacert/
index.php/knowledge/76-drug-animal [30 ตุลาคม 2555]
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ยาต้านจุลชีพ 2555 กรมประมง (ออนไลน์) สื บค้นจาก : http://www.fisheries.go.th/quality/ [30 ตุลาคม 2555]
วัตถุอนั ตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2550 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40 หน้า
ฤดูกาลของประเทศไทย 2555 กรมอุตุนิยมวิทยา (ออนไลน์) สื บค้นจาก : http://www.tmd.go.th/info/info
.php?FileID=23 [30 ตุลาคม 2555]
แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย 3/12 ถนน อู่ทอง แขวงดุสิต กรุ งเทพมหานคร 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]
--------------------------------------------------
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ภาคผนวก
ข่ าวปลาตาย รอบ ปี พ.ศ. 2554-2555
1. ข่ าวปลาตายจากสารเคมีและการปล่อยของเสี ย
1.1 ปัญหาน้ าเสี ย จากเหตุเรื อน้ าตาลล่ม ! วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
เรื อบรรทุกน้ าตาลล่ม ในแม่น้ าเจ้าพระยา ที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดย เรื อบรรทุก
น้ าตาลประสบอุบตั ิเหตุ พุง่ ชนตอม่อ สะพานข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยาที่ ต. ภูเขาทอง จ. พระนครศรี อยุธยา
อุบตั ิเหตุเรื อน้ าตาลล่มเช่นกันนี้ ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ก่อให้เกิดความเสี ยหายคล้ายๆ กัน คือน้ าตาลจานวน
มากนับพันตันจมน้ า ทาให้ปริ มาณออกซิเจนลดลง
และน้ าเน่าเสี ย และเกิดมวลน้ าเสี ยปริ มาณมหาศาล
ไหลตามสายน้ า ส่ งผลต่อปลาตามธรรมชาติและปลาเลี้ยงในกระชังที่อยูใ่ ต้จุดเกิดเหตุ ขาดออกซิเจนและตายใน
ที่สุด ทาให้ปลา ตายนับล้านตัว ประเมินความเสี ยหายได้ไม่ต่ากว่า 20 ล้านบาท ซึ่ งยังไม่รวมถึงสัตว์น้ าต่าง ๆ
ตามธรรมชาติต่างๆ ไม่สามารถประเมินค่าได้ โดยเฉพาะปลาพื้นถิ่นพันธุ์หายาก
ที่มา : http://wastewatertreatments.wordpress.com/
1.2. พบปลาตายเกลื่อนหนองน้ าสาธารณะ คาดเบื้องต้นอาจเกิดจากยาฆ่าหญ้า วันที่ 3 ธันวาคม2554
เมื่อเวลา 11.30 น. นายประเวช อวิรุทธพาณิ ชย์ ประมง
อาเภอเมืองกระบี่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหนองกก ม. 2
ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ว่า มีปลาในหนองน้ าหนอง
กก ลอยตายจานวนมาก โดยไม่ทราบสาเหตุ จึง
เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วย นายศักดา อาจเสริ ม
ผูใ้ หญ่บา้ น พบ ปลาลอยตายเกลื่อนหนองน้ า เนื้อที่
กว้างประมาณ 30 ไร่ จากการสอบถามชาวบ้านทราบ
ว่า เดิมที่น้ าในลาคลองเป็ นสี เขียวใส แต่ตอนนี้พบว่าน้ าคลองมีลกั ษณะเป็ นสี ข่นุ มัว และมีคราบน้ าทัว่ บริ เวณ
ซึ่ งอาจจะเป็ นสาเหตุทาให้ปลาตาย อาทิ ปลาตะเพียน ปลายีส่ ก ปลาสวาย เป็ นต้น ในเบื้องต้นคาดว่า อาจจะมี
การฉี ดยาฆ่าวัชพืชบริ เวณใกล้เคียง เมื่อมีฝนตกลงมาเกิดการชะล้างและไหลลงในลาคลอง
ที่มา: :http://hktaus4.blogspot.com/2011/12/blog-post_06.html
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1.3 ชาวนาแห่ใช้ยาฆ่าเพลี้ย ลามลงคลอง สัตว์น้ าตายเกลื่อน วันที่ 8 เมษายน 2555
พบชาวนาในพื้นที่เมืองกรุ งเก่า ใช้ยาฆ่า
เพลี้ยระบาด ชนิดรุ นแรง "ก๊าซเนอร์ " ที่ทางการห้าม
จาหน่าย พร้อมปล่อยน้ าเสี ยจากนาลงคลอง เป็ นผลให้
สัตว์น้ าตายเกลื่อน เน่าเหม็นหลายพื้นที่
ดร.อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริ ฐ ผอ.ศูนย์วจิ ยั ข้าว
พระนครศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า ชาวนากาลังประสบ ..
ปั ญหาเพลี้ยกระโดดระบาดหนัก กัดกินต้นข้าวฉี ดยา
หลายชนิด แต่เอาไม่อยู่ จึงลักลอบใช้ยาต้องห้ามที่อนั ตรายคือ ก๊าซเนอร์ หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า ยาหยด ที่ทางการ
สั่งห้ามขายและนาเข้า ซึ่ งเป็ นยาอันตรายต่อคนและสัตว์น้ า รวมทั้งสิ่ งแวดล้อม แต่มีชาวนาในพื้นที่ จ.
สุ พรรณบุรี และ จ.อ่างทอง ใช้กนั มาก และกาลังลุกลามมาที่ จ.พระนครศรี อยุธยา จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสารวจ
ตรวจตามร้านขายปุ๋ ยและยาของเกษตรกร แต่ยงั ไม่พบ เพราะชาวนาจะแอบซื้ อกันลับๆ
ผูส้ ื่ อข่าวรายงาน ชาวนาจะสู บน้ าเข้านาให้สูงกว่าโคนต้นข้าว แล้วใช้ยาหยดลงไปในน้ า ยาชนิดนี้ จะฆ่า
เพลี้ยตายหมด จากนั้นชาวนาจึงปล่อยน้ าทิ้งลงแหล่งคู คลองธรรมชาติ ทาให้สัตว์น้ าตายหมด บางรายใช้ยาผสม
น้ ามันเครื่ องฉี ดป้ อง กันไม่ดี ชาวนาถึงกับน็อกกลางนา
ที่มา :http://www.thairath.co.th/content/region/251629
1.4 คพ.ชี้'แอมโมเนียโรง.น้ าแข็ง ต้นเหตุปลาลาตะคองตาย วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
อธิ บดีกรมควบคุมมลพิษ เผยกรณี ปลาในแม่น้ าลาตะ
คอง ตายจานวนมาก น่าจะมาจากโรงงานน้ าแข็งที่ลา้ ง
เครื่ อง ซึ่งต้องเปลี่ยนสารแอมโมเนียในการผลิต
เตรี ยมแจ้งข้อกล่าวหา พ.ร.บ.สิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16
ก.ค. นายวิเชียร จุ่งรุ่ งเรื อง อธิ บดีกรมควบคุมมลพิษ
(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(ทส.) เปิ ดเผย ล่าสุ ดได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่
สิ่ งแวดล้อมภาค จ.นครราชสี มา ว่า สาเหตุที่ทาให้ปลาตาย เพราะโรงงานน้ าแข็งที่ปิดซ่อมใหญ่ ที่เมื่อซ่อมแล้ว
จะต้องล้างเครื่ อง และเปลี่ยนสารแอมโมเนียที่ใช้ในขั้นตอนการดาเนินการผลิตน้ าแข็งครั้งละ 6 ถัง ถังละ 50
กิโลกรัม รวม 300 กิโลกรัม คาดว่าระหว่างการล้างทาความสะอาด และซ่อมบารุ งนั้น แอมโมเนียจะรั่วไหลลง
ในน้ าและทาให้ปลาตายจานวนมาก
ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/edu/276475
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1.5 เจ้าของเรื อชดใช้ค่าเสี ยหายชาวบ้าน หลังทาน้ ามันรั่วลงทะเลกระบี่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2555
เจ้าหน้าที่ของ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัด กระบี่ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ
บริ เวณป่ าชายเลน จุดเกิดเหตุ คราบน้ ามันรั่วลงทะเล
พร้อมประสานเจ้า ของเรื อที่ประสบเหตุ ชดใช้ค่าเสี ย
หายให้กบั ชาวประมง ที่ได้รับผล กระทบ
วันที่ 1 ก.ค.55 นายทศพร โชติช่วง ผูอ้ านวยการฝ่ าย
สิ่ งแวดล้อม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บริ เวณป่ าชายเลนใกล้กบั ท่าเทียบเรื อเอกชน บ้านแหลมกรวด ม.8 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ หลังได้รับ
การร้องเรี ยนจากชาวประมงพื้นบ้านว่า พบคราบน้ ามันบริ เวณดังกล่าวจานวนมาก โดยในเบื้องต้นพบเป็ นคราบ
น้ ามันเตา เกาะอยูบ่ ริ เวณริ มชายหาด และบริ เวณใบและรากต้นโกงกาง ตลอดระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/region/272573
1.6 สงขลา น้ าคลองอู่ตะเภาเน่าปลาตายเกลื่อน วันที่ 22 กรกฎาคม 2555
ปลาในคลองอู่ตะเภาและในกระชังเลี้ยงของ
ชาวบ้านในอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ลอยตาย
เกลื่อน คาดสาเหตุมาจากโรงงานลักลอบปล่อยน้ าเสี ย
เกิดปั ญหาน้ าในคลองอู่ตะเภา ซึ่ งเป็ นคลอง
สายหลักของจังหวัดสงขลาเน่าเสี ยในช่วงที่ไหลผ่าน
พื้นที่ 5 หมู่บา้ นของตาบลปริ ก อาเภอสะเดา ประกอบ
ด้วย หมู่ 1, 4, 6 ,7 และ หมู่ 8 รวมระยะทางเกือบ 20
ก.ม. ทาให้ปลาในคลองทยอยลอยคอตาย นอกจากนี้
ยังส่ งผลกระทบอย่างหนักต่อกระชังเลี้ยงปลาทับทิมของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 6 อาทิ กระชังปลาของนายอับดุล
รอซัก หวันเต๊ะ อายุ 47 ปี เป็ นปลาทับทิมที่เลี้ยงมา 7 เดือน และกาลังเตรี ยมจับขายตายหมดยกกระชังทั้ง 4
กระชัง จานวน 20,000 ตัว มูลค่ากว่า 150,000 บาท
สภาพน้ าในคลองอู่ตะเภาเริ่ มผิดปกติต้ งั แต่เมื่อวานนี้
เนื่องจากปลาเริ่ มลอยคอขึ้นมาบนผิวน้ า กระทัง่
วันนี้ได้ทยอยตาย โดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังตายหมดทั้งกระชัง คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากโรงงานน้ ายาง
ข้นในพื้นที่ลกั ลอบปล่อยน้ าเสี ย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บตัวอย่างน้ าไปตรวจสอบ เพื่อหาทางแก้ไข
ที่มา: http://www.krobkruakao.com/ข่าว/59227/สงขลา-น้ าคลองอู่ตะเภาเน่าปลาตายเกลื่อน.html
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1.7 ชาวระยองร้องโรงงานปล่อยน้ าเสี ยปลาตาย วันที่ 17 สิ งหาคม 2555
นางวรรณ พร วงศ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ประมง
อาเภอบ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สานักงาน
สาธารณสุ ข เข้าตรวจสอบ ปลาที่ตาย ลอยอยูใ่ น คลอง
ปลากั้ง หมู่ 2 บ้านหัวทุ่ง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.
ระยอง ซึ่ งเกิดจากน้ าเน่าเสี ย โดยชาวบ้านระบุวา่ มี
โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสี ยลงคลองปลากั้ง จน
ทาให้น้ ามีสีดา และกลิ่นเหม็นรุ นแรง ปลาตาย และยังมี
ปลาลอยหัว อีกเป็ นจานวนมาก
นายสาเริ ง บุรุษโชติ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัว หมู่ 2 กล่าวว่า ได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ เพื่อหาสาเหตุของน้ าเสี ย และหา
โรงงานอุตสาหกรรมต้นตอ ที่ปล่อยน้ าเสี ยดังกล่าว เบื้องต้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัว ให้เจ้าหน้าที่
แจ้งความกับตารวจ สภ.หนองกรับ เพื่อดาเนินคดีกบั โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ าเสี ยแล้ว
ที่มา :http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=398558
1.8 อ. บ้านค่าย นาปลาในคลองปลากลั้งไปตรวจหาสารปนเปื้ อน วันที่ 25 กันยายน 2555
จังหวัดระยอง อบต สาธารณสุ ข และชาว ..
บ้าน อ. บ้านค่าย เมืองระยอง ร่ วมกันเก็บตัวอย่างใน .
คลองปลากลั้ง เหนือ กลาง และปลายน้ า ของโรงงาน.
เจ้าของปัญหา เพื่อตรวจหาสารปนเปื้ อนในปลา
การดาเนินงานครั้งนี้เพื่อเก็บตัวอย่างปลาทั้ง
3 จุด ส่ งไปตรวจพิสูจนืที่หอ้ งปฏิบตั ิการ ซึ่งเป็ นของ
เอกชนแห่งหนึ่งใน จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจหาสาร
ปนเปื้ อน เช่น สารตะกัว่ สารโลหะหนัก ต่างๆ ใน
เนื้อปลา คาดว่าจะทราบผลใน 7 วัน หลังจากชาวบ้านประสพ ปั ญหาเรื่ องการลักลอบปล่อยน้ าเสี ยจากโรงงาน
รวมทั้งบ่อบาบัดน้ าเสี ยรวมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่อยู่ เหนือคลองปลากลั้งลงมา หลายครั้งทาให้ปลา
ขาดอากาศหายใจ ทาให้ปลาตายจานวนมาก น้ าในคลองดังกล่าว ส่ งกลิ่นเหม็น ซึ่ งเป็ นปั ญหาซ้ าซาก มานานกว่า
5 ปี รวมทั้งปั ญหาเครื่ องจักรในโรงงานดังกล่าว ส่ งเสี ยดังกลาง ดึกและส่ งกลิ่นเหม็นเปรี้ ยว แต่ยงั ไม่มีหน่วยงาน
ที่เกี่นวข้องเข้ามาดาเนินการแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง
ที่มา :http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000117934
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1.9 ร้องเรี ยนปลาอ่างเก็บน้ าโครงการพระราชดาริ ตายนับหมื่น วันที่ 6 ตุลาคม 2555
ผูส้ ื่ อข่าวได้รับการติดต่อจากกลุ่มชาวบ้าน บ้านโนน
อุดม ต. ไร่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร กรณี อ่างเก็บ
น้ าตามโครงการพระราชดาริ หว้ ยวังถ้ า พบปลาในอ่าง
เก็บน้ าเริ่ มทยอยตายอย่างต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่
ตรวจสอบ พบว่า มีปลาใหญ่นอ้ ยลอยตายอยูใ่ นอ่าง
เก็บน้ าเป็ นจานวนมาก แหล่งน้ าแห่งนี้ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งการประปาในหมู่บา้ น
โนนอุดม ชาวบ้านได้ใช้ทาประมงน้ าจืดจับกุง้ หอย ปู
ปลา ทั้งบริ โภคเองในครัวเรื อนตลอดจนการขายสร้างรายได้ อ่างเก็บน้ าห้วยวังถ้ า มีพ้นื ที่กว่า 600 ไร่ เก็บกักน้ า
ความจุน้ าที่ 3,100,000 ลบ.ม. ชลประทานผันน้ าสู่ ภาคการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าการตายของสัตว์น้ าไม่ได้เกิดจากโรคระบาดหรื อพยาธิ ซึ่ งชาวบ้าน
โนนอุดมให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าที่วา่ กรณี ปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยวังถ้ าตาย เกิดจากสารเคมีจาพวกยาฆ่าหญ้าที่กลุ่ม
นายทุนใช้กาจัดหญ้าเพื่อการปลูก ยางพารา รวมถึงปาล์มน้ ามัน ในพื้นที่ป่าต้นน้ าซึ่ งอยูใ่ นเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ.
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/region/274012
1.10 ปลากระชังช็อกตายหลังสารพิษไหลลงแม่น้ า วันที่ 21 มิถุนายน 2555
นายพิจิตร บุญโต อายุ 44 ปี เกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
ปลากระชัง บริ เวณ ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟ จ. พิจิตร
เขตเทศบาลเมืองพิจิตร และผูป้ ระกอบ การเลี้ยงปลา
ในกระชังอีกหลายราย เปิ ดเผยว่า ฝนที่ตกหนักติดต่อ
กันหลายวัน และน้ าได้ชะล้างดินโคลน รวมทั้งสาร
เคมีในนาข้าว ปะปนลงมาและไหลลงมาในแม่น้ าน่าน
ทาให้ระดับน้ าสู งขึ้น และมีสีข่นุ แดง ส่ งผลกระทบให้
ปลาในกระชังปรับสภาพไม่ทนั ไม่กินอาหาร โดยเฉพาะปลาดุก, ปลาทับทิม ทาให้ปลาที่เลี้ยงไว้ตายลอยเป็ นแพ
จานวนมาก รวมถึงราคาก็ตกต่าทาให้ขาดทุน จึงทาให้ขณะนี้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ าน่าน ต่างทน
กับสถานการณ์ไม่ไหว ประกาศจะเลิกเลี้ยงปลาในกระชังแล้ว จึงอยากวิงวอนขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องลง
มาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย
ที่มา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=386094
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1.11 คาดปลาบึงแก่นนครลอยตายอื้อเหตุสารพิษ-ออกซิเจนต่า วันที่ 26 กันยายน 2555
ศูนย์ข่าวขอนแก่น -รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่พบ
ปลานานาชนิดในบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้ลอยขึ้นมาตายบนผิวน้ าโดยไม่ทราบ
สาเหตุ โดยพบตายผิดปกติจานวนมาก ตั้งแต่วานนี้
(25 ก.ย.) ด้านสานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ได้
ส่ งนักวิชาการ มาเก็บตัวอย่างปลาที่ตายและตัวอย่าง
น้ าไปตรวจ เบื้องต้น นักวิชาการสันนิษฐานว่า เมื่อสุ ด
สัปดาห์ที่ผา่ นมาได้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน จึงชะ
ล้างสารพิษไหลลงสู่ บึงแก่นนครมากเป็ นพิเศษ
ส่ วนอีกสาเหตุหนึ่งน่าจะเกิดจาก การมีสารฟอสฟอรัส สารซัลไฟด์เกินข้อกาหนด และมีค่าออกซิ เจนที่
ละลายในน้ าต่ามาก ประกอบกับเกิดปรากฎการณ์ ALGAE BLOM โดยในเวลากลางคืนสาหร่ ายจะหายใจเอา
ออกซิ เจนและก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมา ซึ่ งเป็ นการแย่งอากาศสาหรับหายใจของปลา
ที่มา :http://lightofearth.fix.gs/index.php?topic=2429.0 :http://m.thairath.co.th/content/region/294008
2. ข่ าวปลาตายจากนา้ จืดไหลลงทะเล
2.1 ปลาทะเลนับล้านตัวเกยตื้นหาดชะอา หลังน้ าจืดที่ท่วมไหลลงสู่ ทะเลมหาศาล 14 ตุลาคม 2554
ตลอดแนวชายหาดชะอา ได้เกิดปรากฏการณ์น้ าเบียด
ขึ้น โดยมีปลานับล้านตัวเกยตื้นขึ้นมาตายจนเกลื่อน
หาด จึงรุ ดไปตรวจสอบ พบว่า ตลอดแนวหาดชะอา
โดยเฉพาะหน้าหาดบ้านหนองแจง ชะอาใต้ มีชาว
บ้านและนักท่องเที่ยวจานวนมากที่ทราบข่าวว่า มีปลา
ขึ้นตลอดแนวชายหาดชะอา ต่างพากันนาอุปกรณ์
จาพวกอวน แห และตาข่ายดักปลามาจับปลาที่โผล่หวั
เหนือน้ าที่ลอยเกยตื้นอยูต่ ลอดแนวชายหาดชะอา
สาหรับปรากฏการณ์น้ าเบียดในครั้งนี้ เกิดจาภาวะน้ าเหนือที่ไหลท่วมบ้านเรื อนราษฎรในหลายพื้นที่ และมา
บรรจบลงสู่ ทะเล ทาให้น้ าจืดที่ไหลลงสู่ ทะเลมีมากเกินไป จนส่ งผลให้น้ าขาดออกซิ เจน และไม่สามารถใช้ชีวติ
อยูใ่ นทะเลได้ โดยปลาส่ วนใหญ่ที่ลอยตัวในแนวน้ าตื้นเป็ นปลาจาพวกปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาดุกทะเล
ปลาจวด ปลาลิ้นหมา กุง้ และปลาเล็กปลาน้อยนับล้านตัวที่ตาย
ที่มา :http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000130688
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2.1 นักวิชาการกรวดน้ าทะเลสาบสงขลาหลังปลาตาย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
นายนิคม ละอองศิริวงศ์ นักวิชาการประมงชานาญการ
สถาบันวิจยั การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจังหวัดสงขลา
ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ าในทะเลสาบ
สงขลา พื้นที่ตาบลเกาะยอ อ.เมือง หลังจากเมื่อช่วง 2
วันที่ผา่ นมา ปลากะพงขาวในกระชังของเกษตรกรใน
ต.เกาะยอ ทยอยตายอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาตัวอย่างน้ า
ไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ ว่า มาจากสภาพแวดล้อม
ของน้ าในทะเลสาบสงขลาที่เพิ่มสู งขึ้นในช่วงนี้หรื อ
ไม่ เนื่องจาก เป็ นพื้นที่รับน้ าทั้งจากในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ที่จะทาให้เกิดแบคทีเรี ยจากสภาพน้ าที่
เพิ่มขึ้นทาให้น้ าทะเลจืดพบบ่อยในปลาเล็กที่อยูใ่ นช่วงอายุประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อเร่ งหาทางป้ องกันและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลากะพงขาว ในกระชังรอบทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะใน ต.
เกาะยอ เป็ นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวมากที่สุดใน จ.สงขลา มีกระชังเลี้ยงปลากะพง กว่า 500 กระชัง และเป็ น
สัตว์เศรษฐกิจของ จ.สงขลา ที่ส่งออกไปยังมาเลเซี ย ญี่ปุ่น รวมทั้งโรงงานแปลรู ปสัตว์น้ าใน จ.สงขลา
ที่มา : http://www.news.sanook.com/1075835/นักวิชาการกรวดน้ าทะเลสาบสงขลาหลังปลาตาย
2.2 ปู-ปลาน็อกน้ าเกลื่อนบางแสน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า มีสัตว์น้ าจานวน
มากทั้งกุง้ ปู ปลาลอยเข้าฝั่งชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี
ชาวบ้านที่ทราบข่าว แห่กนั มาจับเป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะบริ เวณสะพานปลา หาดวอนนภาที่มี ปู
ปลา กุง้ และปลาหมึกลอยเข้ามา นายอนุชา โชตจินดา
ชาวประมงเรื อเล็ก เผยว่า มีเหตุการณ์สัตว์น้ าลอยเข้า
ฝั่งเหมือนครั้งนี้ เกิดขึ้น 4-5 ครั้งแล้วตนไม่รู้วา่ เกิด
อะไรขึ้น แต่ดูจากสภาพน้ าแล้วไม่น่าจะมีสัตว์น้ าลอยเข้าฝั่ง ขณะที่กลุ่มเพื่อนชาวประมงด้วยกันบอกว่าน้ าที่อยู่
ด้านนอกมีสภาพไม่ดีมีน้ าจืดผสมอยูท่ าให้สัตว์น้ าขาดออกซิ เจนจึงหนีเข้าฝั่งเพื่อหาอากาศหายใจ อยากจะให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบสภาพน้ าว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมิฉะนั้นอีกหน่อย กุง้ หอย ปู ปลาในบริ เวณ
ชายหาดบางแสนคงจะสู ญพันธุ์หมด
ที่มา : http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhOekl3TURJMU5RPT0= &sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1pMHdNaTB5TUE9PQ==
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2.3 พบสาเหตุปลาตายที่หาดปากหราและหาดยาวแล้วเกิดจากปรากฏการณ์ บลูกรี น 15 พฤษภาคม 2555
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ผอ.ศูนย์วจิ ยั .
และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ เปิ ดเผยความคืบหน้า
กรณี ชาวประมงในตาบลตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.
กระบี่ พบ ปลาในทะเลที่บริ เวณหาดยาว และหาด
ปากหรา ต.ตลิ่งชัน หลายชนิด อาทิ ปลาทราย ปลา
จวดปลาแป้ น ทยอยตายจานวนมากติดต่อกันหลาย
วัน
เหตุเกิด ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 55 ที่ผา่ นมา
นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่าต่อมา ในวันที่ 3พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ า และปลาตาย มา
วิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งซึ่ งผลการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่ ไม่พบพยาธิ บริ เวณภายนอกและแบคทีเรี ยส่ วน
คุณภาพน้ าก็อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่พบสาหร่ ายบลูกรี น บริ เวณเหงือกและกระเพาะอาหารอีก จึงสรุ ปได้วา่ สาเหตุ
การตายของปลาที่หาดยาวและหาดปากหรา ไม่ได้เกิดจากโรคระบาดแต่เกิดจากปรากฏการณ์ สาหร่ ายบลูกรี น
(Blue Green) ซึ่ งมีอยูใ่ นบริ เวณดังกล่าวจานวนมากมีสาเหตุมาจากฤดูกาลและสารอาหารที่มีจานนมากในน้ า
ที่มา : http://www.insanpost.com/opennews.asp?pCategory=1&pColumn=120504165343
2.4 ชาวภูเก็ตตื่นปลาตายเกลื่อนคลองแสนสุ ข หวัน่ เกิดแผ่นดินไหว-สึ นามิซ้ า วันที่ 26 เมษายน 2555
ศูนย์ข่าวภูเก็ต –ชาวภูเก็ตตื่นปลาตายเกลื่อนคลองแสน
สุ ขหวัน่ เป็ นลางร้ายจะเกิดแผ่นดินไหวและสึ นามิซ้ า
อีก เพราะที่ผา่ นมาไม่เคยมีปลาในคลองแสนสุ ขตาย
เป็ นจานวนมากอย่างวันนี้
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.วันนี้ (25 เม.ย.)
ผูส้ ื่ อข่าว ได้รับแจ้งว่า มีประชาชนชาวภูเก็ต จานวน
มากมามุงดูปลาที่นอนตายเกลื่อนอยูใ่ นคลองแสนสุ ข
เขตเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อไปถึงยังบริ เวณคลองแสน
สุ ข ปรากฏว่า มีประชาชนชาวภูเก็ตจานวนมากมามุงดูปลาที่ตายเกลื่อนอยูใ่ นคลองแสนสุ ข เนื่องจาก น้ าภายใน
คลองได้ลดลงจนแห้งขอด ทาให้เห็นว่า มีปลาจานวนมากตายอยูภ่ ายในคลองตลอด ตั้งแต่ บริ เวณสะพานไป
จนถึงจุดที่ออกสู่ ทะเล ประชาชนได้นาปลาที่ตายอยูใ่ นคลองแสนสุ ขขึ้นมาจานวนหนึ่ง มีท้ งั ปลาสวาย ปลาแรด
ปลายีส่ ก เป็ นต้น
ที่มา : http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9550000051607&TabID=2&
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3. ข่ าวปลาตายตามการเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล
3.1 บุรีรัมย์อากาศหนาวปลาช็อคตายเกลื่อนประมงรุ ดตรวจสอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2554
ประมงบุรีรัมย์รุดตรวจสอบคุณภาพน้ าหลังปลาช็อค
ตายจานวนมากคาดอากาศหนาวปลาปรับ ตัวไม่ทนั
ประมง จ.บุรีรัมย์ รุ ดตรวจสอบคุณภาพน้ าหลังได้รับ
แจ้งว่า ปลาในสระน้ าที่ใช้ทาประปาหมู่ บ้าน ช็อคตาย
จานวนมาก
(16 ธ.ค.54) นายสมเกียรติ พิบูลย์ผล ประมงจังหวัด
บุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รุดไปตรวจสอบคุณภาพน้ า
ในสาธารณะ “โคกหัวควาย” หลังวัดบ้านหนองไผ่ดง
ม.13 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง ที่ใช้สาหรับทาประปาหมู่บา้ น ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าของเจ้าหน้าที่ เบื้องต้น
พบว่า ปริ มาณออกซิ เจนในน้ าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก ช่วงนี้มีสภาพอากาศหนาวเย็น จากอุณหภูมิที่ลด
ต่าลงกว่า 15 C ติดต่อกันหลายวัน เชื่อว่าน่าจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้ปลาช็อค
ที่มา : http://77.nationchannel.com/video/191203/
3.2 ปลาน็อกน้ า อุณภูมิร้อนจัดเจอฝน ลอยเกลื่อนลาน้ าลาปาง วันที่ 29 เมษายน 2555
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ที่ จังหวัดลาปาง
จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และเกิดฝนตกวานนี้ ส่ งผล
ให้ปลานับหมื่นตัวลอยตายเหนือลาน้ าวังเหนือเขื่อน
ยาง เทศบาลนครลาปาง บางตัวว่ายเหนือผิวน้ าหา
อากาศหายใจ ชาวบ้านที่พบเห็นแห่จบั มารับ ประทาน
บางรายได้ตวั ใหญ่น้ าหนัก 10 กิโลกรัม. แต่บางตัวเริ่ ม
น็อกตายเป็ นจานวนมาก
ฝ่ ายกองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อมเทศบาล
นครลาปาง กล่าวว่า สาเหตุคาดมาจากฝนที่ตกลงมาหนักทาให้ความเย็น ผสมกับความร้อน ทาให้ปลาที่อยูใ่ น
แม่น้ าวังปรับสภาพไม่ทนั จึงทาให้น็อก ส่ วนปลาที่ยงั มีอาการมึนเมายังไม่ตายชาวบ้านก็จบั มาขายในราคาถูก
หรื อนาไปเป็ นอาหาร เนื่องจากปลาที่ตาย และยังไม่ตายไม่เป็ นโรคแต่อย่างใด เนื่องจากปลาน็อกความร้อน
ความเย็นเท่านั้น ส่ วนปลาที่ชาวบ้านจับได้ส่วนมากเป็ นปลาขนาดใหญ่มีท้ งั ปลานิล และปลายีส่ กมีน้ าหนักตั้งแต่
8-40 กิโลกรัม.
ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/region/256643
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3.3 ภัยแล้ง ส่ งผลให้ปลาในหนองน้ าวัดระนองตายนับหมื่นตัว วันที่ 21 มีนาคม 2555
ภัยแล้ง ส่ งผลให้ปลาในหนองน้ าวัดระนองตายนับ
หมื่นตัว ระนอง วิกฤติภยั แล้ง ส่ งผลให้น้ าในลาคลอง
แห้งขอด เกิดปั ญหาน้ าไม่หมุนเวียนทาให้ปลาที่อาศัย
ในขุมเหมืองวัดชื่อดัง ลอยแพตายนับหมื่น
นายสงัด สวาทนันท์ กานันตาบล หงาว อ.
เมือง จ.ระนอง เปิ ดเผยกับผูส้ ื่ อ ข่าวว่า รับแจ้งจากพระ
ลูกวัด วัดบ้านหงาว หรื อวัดวังมัจฉา วัดชื่อดังของ จ.
ระนอง ว่ามีปลาในวังมัจฉาซึ่ งเป็ นขุมเหมืองเก่าที่อยูภ่ ายในวัด ที่ทางวัดได้อนุรักษ์ไว้นบั แสนตัว ได้ลอยแพตาย
อยูเ่ หนือผิวน้ าเป็ นจานวนมาก ตนจึงรี บประสานไปยัง เทศบาลตาบลหงาว สนง.ประมงจังหวัด และศูนย์เพาะ
พันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง จ.ระนองเพื่อให้รับส่ ง จนท. เข้ามาช่วยเหลือรวมถึงวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้ปลาตาย
ที่มา :http://77.nationchannel.com/video/210902/
3.4 ปลาบึงหนองบัวลาภูช็อกน้ าลอยตายเกลื่อน วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
ปลาบึงหนองบัวลาภูช็อกน้ าลอยตายเกลื่อน
พ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ปลาในบึงหนองบัว หนองน้ าใหญ่ใจ
กลางเมืองที่กรมประมงใช้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา พา
กันช็อกน้ าจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ขณะที่ยงั ไม่มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
ผูส้ ื่ อข่าว รายงานว่า ตั้งแต่เช้าตรู่ ของวันที่ 10
พ.ค. ได้มีชาวบ้านนับร้อย พากันเอาอุปกรณ์ไปช้อน
ปลาในบึงหนองบัว โดยปลาที่ชาวบ้านจับได้ เช่น ปลา
จีน ปลายีส่ ก ปลาตะเพียน และปลาชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด มีขนาดใหญ่ ตัวละไม่ต่ากว่า 5 กิโลกรัม ถูกนา
ขึ้นมาเป็ นระยะ ๆ บางตัวยังไม่ตาย ก็ถูกนาขึ้นมา ส่ วนใหญ่ปลาที่ตายจะเป็ นปลาจีน ชาวบ้านได้นาปลาไปขาย..
และนาปลาที่ตายแล้วไปทาปลาร้า
ส่ วนสาเหตุที่มีปลาลอยตายมากขนาดนี้ คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เพราะก่อนหน้านี้เป็ น
เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ ที่ในพื้นที่ จ.หนองบัวลาภู มีอากาศร้อนจัดต่อเนื่อง อุณหภูมิประมาณ
37-41 องศา
เซลเซี ยส และไม่มีฝนตก จนกระทัง่ 2 วันก่อนได้มีฝนตกลงมา และอากาศเริ่ มเย็นลง ทาให้น้ าปรับสภาพจาก
ร้อนมาเป็ นเย็นฉับพลัน จนปลาปรับสภาพไม่ทนั ช็อกน้ าดังกล่าว
ที่มา : :http://www.thairath.co.th/content/region/259469
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3.5 ปลาในกระชังตายเกลื่อนที่ จ.อุทยั ธานี วันที่ 15 ก.ค. 2555
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาในกระชัง ริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
ที่ตาบลเกาะเทโพ อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี กว่า
100 ราย ต้องเร่ งจับปลา ทั้งที่ยงั ไม่ได้ขนาด เนื่องจาก
กาลังประสบปั ญหาปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ตายลงโดยไม่
ทราบสาเหตุ ทั้งนี้ เกษตรกรหลายรายที่เลี้ยงปลาไว้
ตายเกือบยกกระชัง จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบ
ด้าน นายพีระทัศน์ ธนายศพัฒน์ เกษตรกร ผู้
เลี้ยงปลารายหนึ่ง กล่าวว่า ปลาทับทิมได้เริ่ มทยอยตาย เมื่อ 3-4 วันที่ผา่ นมา ซึ่ งปลาที่เลี้ยงไว้ จานวน 20
กระชังๆ ละ 2,000 ตัว รวมประมาณ 4 หมื่น ตัว เริ่ มทยอยตายไปแล้วร้อยละ 15-20 ส่ งผลให้แทบไม่มีกาไร ทั้งนี้
ปลาที่ตายลงไปเป็ นจานวนมากนั้น น่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน ประกอบกับน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยามีสีข่นุ แดง ตะกอนอาจจะเกาะเหงือกปลาทาให้หายใจไม่ออกและตายลงดังกล่าว
ที่มา:http://www.tnnthailand.com/news/details.php?id=45559
3.6 น้ าท่วมสุ พรรณฯ ปลาในกระชังตายอื้อ วันที่ 19 กันยายน 2554
น้ าท่วมสุ พรรณบุรีทาปลากระชังแม่น้ าท่าจีน
ตายนับแสนตัว โดยพบปลาเน่าติดประตูระบายน้ า
ชลมารคพิจารณ์ อ. สามชุก ส่ งกลิ่นเหม็นทัว่ 2 ฝั่ง
แม่น้ า ขณะที่ตารวจลงพื้นที่ตรวจสอบความเสี ยหาย
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ในพื้นที่ อ. เดิมบางนาง
บวช อ. สามชุม อ. ศรี ประจันต์ อ. เมือง อ. บางปลาม้า
และ อ. สองพี่นอ้ ง ขณะนี้น้ าลดลง ทาให้น้ าท่วมขังใน
นาข้าวเป็ นเวลานาน เริ่ มเน่าเสี ยและไหลลงสู่ แม่น้ าท่า
จีน ส่ งผลให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง ได้รับ ความเดือดร้อนอย่างนัก นางสุ มล แซ่จนั ทร์ อายุ 58 ปี อ.เดิม
บางนางบวช จ.สุ พรรณบุรี กล่าวว่า เลี้ยงปลานิลไว้ในกระชังริ มแม่น้ าท่าจีนรวม 24 กระชัง เริ่ มทยอยตายตั้งแต่
ช่วงเช้าของวันที่ 18 ก.ย.ที่ผา่ นมา รวมแล้วกว่า 30 ราย ปลาตายทั้งหมดกว่า 2 แสนตัว ซึ่งเป็ นปลาที่ใกล้จะได้
กาหนดเวลาจับขายแล้ว แต่เกิดมีน้ าเน่าเสี ยไหลลงแม่น้ ามาก่อนจนทาให้ปลาตายหมดทุกกระชัง ซึ่งหากถึง
กาหนดจับขายก็จะได้ โดยจะได้ราคากิโลกรัมละ 55 บาท รวมค่าเสี ยหายครั้งนี้กว่า 10 ล้านบาท
ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/region/202997
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4. ข่ าวปลาตายจากสาเหตุอนื่ ๆ
4.1 เขื่อนพร่ องน้ าปลาเลี้ยงตาย วันที่ 6 มีนาคม 2555
พิษณุโลก – ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่าหลังจากเขื่อนใหญ่
พร่ องน้ าออกจากเขื่อนกันอย่างต่อเนื่องนั้นส่ งผลให้ผู ้
ที่เลี้ยงปลาในกระชัง ในแม่น้ าน่าน ที่ ต.บ้านไร่ อ.บาง
กระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้รับผลกระทบหลายราย ..
นายประมาณ อยูด่ ี เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลา ..
กระชัง หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ..
กล่าวว่า หลังจากน้ าในแม่น้ าน่านได้ทาให้ระดับน้ า
แม่น้ าน่านสู งขึ้น เพราะว่า ได้มีการปล่อยน้ าออกจาก
เขื่อนใหญ่ ทั้งเขื่อนสิ ริกิต์ ิและเขื่อนแควน้อยบารุ งแดน และบางแห่งก็มีกลิ่นและฟอง และเมื่อ 2-3 วันที่ผา่ นมา
ปลาในกระชังได้เริ่ มทยอยตายทาให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ 3 หมู่บา้ น ของ ต.บ้านไร่ จานวนกว่า
100 ราย ต้องหวาดผวาเกรงว่า ปลาในกระชังจะตายจนหมด จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วย
ขณะนี้ส่งขายตามท้องตลาดมีราคาเพียง กก.ละ 62 บาทเท่านั้น
ที่มา : http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNakEy TURNMU5RPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1pMHdNeTB3Tmc9PQ
4.2 ชาวบ้านสระบุรีร้องน้ าป่ าสักเสี ยปลาในกระชังตาย วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เมื่อเวลา 11.30 น.
วานนี้ (9 พ.ค.55) นายอรรถพล วงษ์ประยูร ส.ส.
สระบุรี เขต 2 เดินทางไปที่จุดเลี้ยงปลาในกระชัง ริ ม
แม่น้ าป่ าสัก หมู่ 5 ต.บ้านป่ า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หลัง
ได้รับการร้องเรี ยนว่า มีปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย
นายประไพร ไก่ฟ้า อายุ 42 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 46
หมู่ 5 ต.บ้านป่ า อ.แก่งคอย เป็ นเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาใน
กระชัง ผูห้ นึ่งที่ได้รับความเสี ยหาย จากน้ าเสี ย ทาให้
ปลาทับทิมที่เลี้ยงตาย เผยกับ นายอรรถพล ส.ส.สระบุรี ว่า ตนเป็ นผูห้ นึ่งในจานวนเกษตรกรหลายคน ริ มแม่น้ า
ป่ าสักที่เลี้ยงปลาในกระชังที่ได้รับผลกระทบ ตนเองเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง มีกระชังปลาทับทิมที่เลี้ยง
ประมาณ 60 กระชัง ในกระชังหนึ่งจะมีปลาทับทิมประมาณ 1,800 ตัว เวลานี้เหลือปลาที่เลี้ยงในกระชังรอดตาย
แค่ 2 กระชัง นอกนั้นปลาทับทิมตายหมด ค่าเสี ยหายประมาณ 3 ล้านบาท
ที่มา: http://www.rd1677.com/rd_sarabury/top_sarabury.php?id=89776
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4.3 ชาวบ้านร้องน้ าในคลองเน่าปลาตายมากว่า 10 วัน แต่ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแล 10 สิ งหาคม 2555
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 55 ที่ผา่ นมา ชาวบ้านใน
หมู่บา้ นห้วยทับใต้ หมู่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ได้พาผูส้ ื่ อข่าวเข้าไปดูที่บริ เวณคลองห้วยทับใต้ ซึ่ ง
เป็ นคลองสายหลักที่ไหลผ่านหมู่บา้ น และชาวบ้าน
ในพื้น ที่ก็ใช้น้ าในลาคลองแห่งนี้ ทาการเกษตร
รวมทั้งนา ไปผลิตน้ าประปาหมู่บา้ นด้วย แต่ขณะนี้
น้ าในคลองนั้นเน่าเสี ย มีสีดาและมีกลิ่นเหม็น ปลา
ตายลอยเป็ นแพ จนชาวบ้านต้องช่วยกันนาปลาที่ตาย
แล้วขึ้นมากองไว้เพราะถ้าปล่อยให้เน่าในน้ าก็จะทาให้น้ าที่เสี ยอยูแ่ ล้วจะเสี ยมากขึ้นไปอีก ซึ่ งเป็ นอย่างนี้มากว่า
10วัน ชาวบ้านแจ้งให้กบั ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยไผ่ เข้ามาช่วยดาเนินการแก้ไข แต่ผา่ นมา 10 วันแล้ว
น้ าเน่าในคลองก็ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข มีแต่ทาง อบต.ห้วยไผ่น้ นั นารถน้ ามาแจกจ่ายให้ กับชาวบ้านที่ไม่มีบ่อ
บาดาลได้ใช้น้ าอุปโภคบริ โภค แต่ก็ไม่เพียงพอ ทาให้ชาวบ้านลาบากมากเพราะไม่มีน้ าจะใช้ในการเกษตร
ที่มา: http://hctvnews2555.blogspot.com/2012/08/10.html
4.4 ปลากระชัง ต.โผงเผง น็อกน้ าตายเกือบพันตัว วันที่ 10 กันยายน 2555
เกษตรกรอ่างทอง เลี้ยงปลากระชัง ตาบล
โผงเผง เศร้า ปลาน็อกน้ าตายเกือบพันตัว ขาดทุน
ย่อยยับ
ผูส้ ื่ อข่าวได้รับแจ้งจาก นายมานะ พุกลิ่น
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 4 ต.โผงเผง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง ว่า
ปลากระชัง ที่ชาว บ้านได้เลี้ยงไว้ ในขณะนี้ได้ทน
แรงดันน้ าที่ชลประทานที่ 12 ปล่อยลงมาจากเขื่อน
2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทาให้ปลาทับทิมตาย
เป็ นจานวนมาก เกษตรกรโดยโครงการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ม.4 ของหมู่บา้ นสวนยายส้ม ที่มี นายหอมลออ
ฉัตรชัย ดูแล โดยใช้งบประมาณของ SML ต้องรี บจับขาย เพราะปลาทับทิมเริ่ มน็อกน้ า เนื่องจากทางชลประทาน
ที่ 12 ปล่อยน้ ามามากทาให้น้ าทั้งแรงจนปลาทนไม่ไหว ซึ่ งปลาทับทิม จานวน 8 ,000 ตัว ต้องจับขายในราคา
กิโลกรัมละ 73 บาท แต่ปลาตายกว่า 800 ตัว ทาให้ตอ้ งขาดทุนย่อยยับ จึงอย่างให้หน่วยงานรับผิดชอบช่วยปล่อย
น้ าลดลงเพื่อปลากระชังที่ยงั อยูก่ ว่า 100 กระชัง จะได้ไม่ตอ้ งตายและขาดทุนแบบนี้
ที่มา: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=403485
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4.5 ชาวบ้านโวยฟาร์มหมูใน อ.ห้วยยอดปล่อยน้ าเสี ยลงคลองคนนับพันเดือดร้อนหนัก ปศุสัตว์ลงพื้นที่
วันที่ 28 สิ งหาคม 2555
นายนัยสันต์ สหวิศิษฏ์ ปศุสัตว์อาเภอห้วยยอด จ.
ตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์ มหมูลกั ลอบแอบปล่อย
น้ าเสี ยลงในลาคลอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองพี่นอ้ ง
ตาบลหนองช้างแล่น จนส่ งผลให้ปลาตายจานวนมาก
จากการตรวจสอบน้ าในลาคลองมีสีแดงเข้ม และส่ ง
กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุ น แรง ผูน้ าชุมชน และชาวบ้าน
จึงได้นาน้ าเสี ยที่สุ่มเก็บตัวอย่างจากต้นน้ า กลางน้ า
และปลายน้ า ส่ งมอบให้กบั ทางปศุสัตว์อาเภอห้วย
ยอด ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสี ย ที่ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคใต้ อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
นายเขต อ่อนชาติ กานันตาบลหนองช้างแล่น กล่าวว่า เมื่อปี 2554 ฟาร์ มหมูเคยแอบปล่อยน้ าเสี ย
มาแล้ว ขณะที่ปศุสัตว์อาเภอห้วยยอด กล่าวว่า ทางปศุสัตว์ไม่มีอานาจใดๆ ดาเนินการกับฟาร์ มหมู แต่จะ
ประสานไปยัง อบต.ท่างิ้ว ซึ่ งมีอานาจโดยตรง ในการอนุญาตให้เปิ ดและปิ ดฟาร์ มเลี้ยงหมู
ที่มา :- http://www.posttoday.com/ สังคม/สิ่งแวดล้อม/173511/สอบฟาร์มหมูปล่อยน้ าเสียลงคลอง
4.6 ชาวบ้านสุ ดทนกลิ่นเหม็นน้ าคูเมืองเน่า วันที่ 26 กันยายน 2555
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (26 ก.ย.) ผูส้ ื่ อข่าวได้ร้องเรี ยน
จากกลุ่มชาวบ้านและพ่อค้าแม่คา้ ในย่านตลาดประตู
เชียงใหม่ ว่า น้ าในคูเมืองฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุ งเทพ
สาขาประตูเชียงใหม่ ถ.ช้างหล่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เน่าเสี ยอย่างหนัก ทาให้ปลาในคูเมืองตายไปจานวน
มาก และส่ งกลิ่นเหม็นไปทัว่ ทาให้ชาวบ้านรวมถึง
พ่อค้าแม่คา้ และประชาชนที่ขบั รถผ่านไปมา ทนกับ
กลิ่นเน่าดังกล่าวไม่ไหว
ผูส้ ื่ อข่าวจึงได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ซึ่ งก็พบว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้ งกระจายไปรอบๆ คูเมือง
ตามข่าวที่ได้รับแจ้งมา และน้ าภายในคูเมือง ก็มีปลาตายจานวนมาก แต่อยูก่ ระจัดกระจายกันไปตามมุมจุดต่างๆ
ภายในน้ า ซึ่ งปลาบางตัวพยายามที่จะว่ายขึ้นมา เพื่อหายใจอยูบ่ นผิวน้ าเป็ นจานวนมาก
ที่มา:http://www.dailynews.co.th/thailand/157502
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4.7 เขื่อนลดพร่ องน้ าทาปลาตายสู ญ 170 ล. เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังประท้วง 24 กันยายน 2555
เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ริมฝั่งแม่น้ าน่าน หมู่ 4 ตาบลวังกะ
พี้ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาใน
กระชังจานวนกว่า 30 ราย นาปลานิล ปลาทับทิม ที่
ตายส่ งกลิ่นเหม็น บรรทุกท้ายรถกระบะประมาณ 1
ตัน พร้อมประสานเจ้าหน้า ที่เข้ามาแก้ไขปั ญหาปลา
ตายลอยเกลื่อนกระชัง มิเช่นนั้น จะนาปลาทั้งหมดเท
ทิ้งบริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัด
นางสุ ภารัตน์ วงศ์ศิริ เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง
หมู่ 4 ตาบลวังกะพี้ กล่าวว่า หลังเขื่อนสิ ริกิต์ ิ ลดการพร่ องน้ าออกจากเขื่อนเหลือวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. และแม้จะมี
การพร่ องน้ าเพิ่มวันละ 4 ล้าน ลบ.ม. ไม่ได้ทาให้ระดับน้ าท้ายเขื่อนเพิ่มสู งขึ้นแต่อย่างใด เพราะความต้องการใช้
ของเกษตรกรทานามีเป็ นจานวนมาก ปลาทับทิม ปลานิล และปลากดคัง ที่เลี้ยงไว้ 210 กระชัง จานวน 210,000
ตัว ทยอยตายลอยเกลื่อนกระชังวันละ 4-5 ตัน
ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20120924/140785/เขื่อนลดพร่ องน้ าทาปลาตายสูญ170 ล้าน.html#.UHTtRi5mLp8
4.8 พิษน้ าท่วมนราฯ ทาปลาในกระชังตายนับแสน วันที่ 1 ธันวาคม 2554
นราธิวาส กลุ่มผูเ้ ลี้ยงปลาในกระชังโอดปลาตายนับ
แสนตัว หลังรัฐเปิ ดประตูเร่ งระบายน้ าจืด เหนือเขื่อน
ลงทะเล วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือด่วน
วันนี้ (1 ธันวาคม 2554.)
นายซาการี ยา เจะยิ ผูเ้ ลี้ยงปลาในกระชังคลองโคก
เคียน กล่าวว่า ตนเป็ นผูห้ นึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิ ดประตูระบายน้ าที่ไหลหลาก มา แต่ขณะนี้แทบ
สิ้ นเนื้อประดาตัว ปลาที่เลี้ยงโดย เฉพาะปลาเก๋ าลอย .
ตายและตายอืดอยูใ่ ต้น้ าหลายหมื่นตัวทุกวัน ตั้งแต่มีการปล่อยน้ าป่ า ซึ่ งตนเลี้ยงปลา 12 กระชัง กระชังละ
ประมาณ 1,000 ตัว ขณะนี้เหลือไม่กี่ตวั แล้ว ขาดทุน เงินทุนที่กมู้ ายังไม่รู้จะชดใช้ได้อย่างไร ไม่เพียงเฉพาะตนที่
ได้รับผลกระทบ กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังอีกหลายรายก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงขอวิงวอนไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โปรดเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่ งด่วน อย่างจริ งจัง และจริ งใจด้วย
ที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9540000153146
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ตารางผนวกที่ 1 การบันทึก ข้ อมูลเบือ้ งต้ นการสื บหาสาเหตุและการสั งเกตอาการของสั ตว์ นา้ ป่ วยหรือตาย
ชื่อผูต้ รวจสอบ
........................................................
หัวข้อบันทึก
พบว่ามีสตั ว์น้ าตาย ที่ไหน เมื่อไร

วัน/เดือน/พ.ศ.
สถานที่ตรวจสอบ (หมู่บา้ น......... เลขที่..............
....................................... ตาบล.............อาเภอ..............จังหวัด..................)
การบันทึก (ขยายความการบันทึก)
หมายเหตุ

ขนาดและความลึกของแหล่งน้ าเท่าไร

ต้นน้ ามาจากที่ใด
จานวนชนิดและปริ มาณพืชน้ า
ข้อมูลล่าสุ ดของการฉี ดพ่นปุ๋ ย ยา
สารเคมี ทางการเกษตร หรื อการปล่อย
ของเสี ยจากการเลี้ยงสัตว์ อย่างไร
ข้อมูลล่าสุ ดของสภาพอากาศร้อน
หนาว พายุ อย่างไร
สัตว์น้ าตาย ชนิดใดบ้าง
สัตว์น้ าชนิดเดียว ( species) ตาย ใช่
หรื อไม่
สัตว์น้ าชนิดใดอยูใ่ นบ่อหรื อแหล่งน้ า
ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ น การสื บหาสาเหตุและและการสั งเกตอาการของสั ตว์ นา้ ป่ วยหรือตาย (2)
ชื่อผูต้ รวจสอบ
.......................................................
หัวข้อบันทึก
 สัตว์น้ าขนาดใดตาย

วัน/เดือน/พ.ศ.
สถานที่ตรวจสอบ (หมู่บา้ น......... เลขที่.............
...................................... ตาบล...........อาเภอ...............จังหวัด.....................)
การบันทึก (ขยายความการบันทึก)
หมายเหตุ

 สัตว์น้ าตายทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ใช่
หรื อไม่
 ประมาณการว่ามีสตั ว์น้ าตายเท่าไร
(จานวนตัว กิโลกรัม)
 บริ เวณใดของแหล่งน้ าที่พบสัตว์น้ า
(ผิวน้ า ก้นบ่อหรื อ ริ มตลิ่ง ทางน้ า
ไหล)
 สัตว์น้ ายังมีอาการที่กาลังจะตายอีก
หรื อไม่
 สัตว์น้ าลอยตัวฮุบอากาศที่ผิวน้ า
หรื อไม่
 สัตว์น้ ามีอาการว่ายน้ าหรื อมี
พฤติกรรมอื่นๆ ผิดปกติหรื อไม่
 ตามร่ างกายของสัตว์น้ ามีแผล เนื้อ
งอก หรื อไม่
 สัตว์น้ าตายบริ เวณต้นน้ า ปลายน้ า
หรื อกระจายทัว่ ไป
ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............
......................................................................................................................................................................................
.............
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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ตารางผนวกที่ 2 การบันทึก ข้ อมูลสาคัญการสื บหาสาเหตุและและการสั งเกตอาการของสั ตว์ นา้ ป่ วยหรือตาย
ชื่อผูต้ รวจสอบ
วัน/เดือน/พ.ศ.
สถานที่ตรวจสอบ (หมูบ่ า้ น......... เลขที่..............
........................................................ ....................................... ตาบล.............อาเภอ..............จังหวัด..................)
1 ข้อมูลทัว่ ไป
หัวข้อบันทึก
การบันทึก
หมายเหตุ
 วัน เดือน ปี และเวลาที่ถูกพบ
 วัน เดือน ปี และเวลาที่เข้าไปถึง
แหล่งน้ าที่เกิดเหตุ
 ตาแหน่งของแหล่งน้ าที่เกิดเหตุ
รวมทั้งท่อหรื อทางระบายน้ าทิง้
ที่มีอยูโ่ ดยรอบ
 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ของ
เจ้าของบ่อหรื อแหล่งน้ า (ถ้ามี)
 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ของ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ของ
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ใช้ ยาค่า
แมลงหรื อยาปราบวัชพืช บริ เวณ
ใกล้เคียง
ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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การบันทึก ข้ อมูลสาคัญการสื บหาสาเหตุและและการสั งเกตอาการของสั ตว์ นา้ ป่ วยหรือตาย (2)
ชื่อผูต้ รวจสอบ
วัน/เดือน/พ.ศ.
สถานที่ตรวจสอบ (หมู่บา้ น......... เลขที่..............
........................................................
....................................... ตาบล.............อาเภอ..............จังหวัด..................)
2. หลักฐานทางกายภาพ
หัวข้อบันทึก
การบันทึก
หมายเหตุ
 บันทึก สภาพพันธุ์ไม้ โดยรอบ
แหล่งน้ าและในแหล่งน้ า (ที่มีอยู่
หายไป ตายไป หรื อกาลังตาย)
 ถ้าเคยมีการใช้ ยาค่าแมลงหรื อยา
ปราบวัชพืช บริ เวณใกล้แหล่งน้ า
บันทึกทิศทางการระบายน้ าของ
พื้นที่ๆมีการใช้ยา
 บันทึกทิศทางการไหลของน้ าจาก
แหล่งกาเนิดของการใช้ยายาค่า
แมลงหรื อยาปราบวัชพืช
 บันทึกการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่
อยูใ่ กล้ๆ (สร้างถนน....)
 บันทึกกลิ่นของน้ า
 บันทึกเวลา การเก็บตัวอย่างน้ า
 บันทึกออกซิ เจนที่ละลายน้ าและ
อุณหภูมิน้ า ที่ระดับความลึก
30
เซนติเมตร ตอนเช้าขณะพระอาทิตย์
ขึ้น ( 09.00 น.) และเวลาเย็น ( 17.00
น.)
ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............
......................................................................................................................................................................................
............
………………………………………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................................................................
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การบันทึก ข้ อมูลสาคัญการสื บหาสาเหตุและและการสั งเกตอาการของสั ตว์ นา้ ป่ วยหรือตาย (3)
ชื่อผูต้ รวจสอบ
วัน/เดือน/พ.ศ.
สถานที่ตรวจสอบ (หมู่บา้ น......... เลขที่..............
........................................................
....................................... ตาบล.............อาเภอ..............จังหวัด..................)
3. หลักฐานทางชีววิทยา
หัวข้อบันทึก
การบันทึก
หมายเหตุ
 บันทึกชนิดและจานวนสัตว์น้ าที่
ตาย (ปลา เต่า กบ แมลง.......)
 บันทึกสัตว์อื่นๆ ที่มีการตายใน
บริ เวณแหล่งน้ านั้นๆ
 บันทึกขนาด (น้ าหนัก ความยาว)
ของสัตว์น้ าที่ตาย แยกเป็ นแต่ละ
ชนิด
 บันทึกลักษณะที่ผิดปกติของสัตว์
น้ าที่ตาย (เหงือกเปิ ด ปากอ้า ครี บ
โค้งงอ)
 บันทึกลักษณะการเน่าสลายของ
สัตว์น้ า และประเมินว่าตายมาแล้ว
กี่วนั สัปดาห์
 บันทึกลักษณะการว่ายน้ าของสัตว์
น้ า (ว่ายน้ าอยูผ่ ิวน้ า ลอยตัวฮุบ
ออกซิ เจน กระโดนขึ้นจากน้ า หอย
คลานขึ้นต้นไม้เพื่อหนีน้ า ลูกอ๊อด
ลอยอยูผ่ ิวน้ า)
 บันทึกต้นไม้ที่กาลังจะตาย (อาจใช้
สังเกตทิศทางการไหลของสาร
อันตรายที่มากับน้ า)
ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...........
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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การบันทึก ข้ อมูลสาคัญการสื บหาสาเหตุและและการสั งเกตอาการของสั ตว์ นา้ ป่ วยหรือตาย (4)
ชื่อผูต้ รวจสอบ
วัน/เดือน/พ.ศ.
สถานที่ตรวจสอบ (หมู่บา้ น......... เลขที่..............
........................................................
....................................... ตาบล.............อาเภอ..............จังหวัด..................)
4. หลักฐานทางสิ่ งแวดล้อม
หัวข้อบันทึก
การบันทึก (ขยายความการบันทึก)
หมายเหตุ
 บันทึกสภาพแวดล้อมก่อนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ผา่ น
มาไม่นาน รวมทั้งพายุและฟ้ าผ่า
 บันทึกสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ การ
ปกคลุมของเมฆ ความเร็ วลม ก่อน
เกิดเหตุสตั ว์น้ าตาย 5 วัน
 บันทึกสี ของน้ า (สี ดา สี เขียว.......)
 บันทึกความใสของน้ า (น้ าใส ขุ่น
จากตะกอนดิน..........)
 บันทึกการจัดการบ่อหรื อแหล่งน้ าที่
ผ่านมาไม่นาน เช่น การใช้สารเคมี
การกาจัดพืชใต้น้ า
 บันทึกการจัดการหรื อการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่รอบแหล่งน้ า (การ
ใส่ ปุ๋ยหรื อสารเคมี ในนาข้าว สวน
ผลไม้ สนามหญ้า โรงาน
อุตสาหกรรม.....)
 บันทึกการใช้สารเคมีและชื่อของ
สารที่ใช้ ของกิจกรรมต่างๆ
โดยรอบบ่อหรื อแหล่งน้ า
ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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คณะผู้จัดทา
ทีป่ รึกษา
อธิบดีกรมประมง
รองอธิบดีกรมประมง
ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืด
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความหลากหลายสัตว์น้ า

นายวิมล จันทรโรทัย
นายสมหวัง พิมลบุตร
นายนพดล ภูวพานิช
นางสาวสมศรี งามวงศ์ชน
นายวิทยา หวังเจริ ญพร
นายวงศ์ปฐม กมลรัตน์

ผู้เรียบเรียง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ าจืด
หัวหน้ากลุ่มงานวิจยั สุ ขภาพสัตว์น้ าจืด
หัวหน้ากลุ่มวิจยั การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภณั ฑ์

นายสนธิพนั ธ์ ผาสุ ขดี
นายสมเกียรติ กาญจนนาคาร
นางฐิติพร หลาวประเสริ ฐ
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กิตติกรรมประกาศ
คู่มือฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่ งไม่อาจจะนามากล่าว ได้ท้ งั หมด จึง .
ขอขอบคุณอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี รวมทั้ง web site และข่าวจากหนังสื อพิมพ์ ต่างๆ ที่ขา้ พเจ้าได้นา ข้อมูล และ
เหตุการณ์ ปลาป่ วย ตาย ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย มาประกอบเป็ น .คู่มือ การหาสาเหตุ การ สังเกต.
อาการ การป้ องกัน และการรักษาสัตว์น้ าป่ วยหรื อตาย

ผูเ้ รี ยบเรี ยง

1

