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แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 (ด้านประมง)
1. การเตรียมการรับสถานการณ์ (ก่อนเกิดภัย)
เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานของ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น
1.1 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกร
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติ
ในการเลี้ยงสัตว์น้า และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้าในช่วงฤดูแล้ง ให้ สามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน
แก้ไขตลอดจนมีการวางแผนการเลี้ยงเพื่อปรับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด โดยดาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งกับ
เกษตรกรโดยตรง, ผ่านเวทีการประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน, แจ้งผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัด, แจ้งผ่านผู้นาชุมชน, แจ้งผ่าน
ประมงอาสา, ผ่านโครงการต่าง ๆ, ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง, สถานี วิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ รวมถึงสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการเฝ้าระวังสัตว์น้าในที่รักษาพืชพันธุ์
โครงการปลาหน้าวัด เป็นต้น
- ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
- ให้เกษตรกรปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ และต้องมีความระมัดระวังโรคสัตว์น้าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย
1.2 ให้คาแนะนาทางวิชาการ
ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้าในช่วงฤดูแล้ง
กรณีที่เลี้ยงสัตว์น้าในบ่อดิน ดังนี้
1. ควรปรับลดขนาดการผลิต หรือ งดเว้น การเลี้ยงสัตว์น้า โดยทาการตากบ่อและตกแต่งบ่อเลี้ยง
ในช่วงฤดูแล้งแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้าในรอบต่อไป
2. หากจาเป็นต้องเลี้ยงสัตว์น้าควรคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้าที่มีความแข็งแรง จากฟาร์มผู้ ผลิตที่ได้มาตรฐาน
และเชื่อถือได้
3. ควบคุมการใช้น้าและรักษาปริมาณน้าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึม
หรือจัดทาร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้า
4. จัดเตรียมหาแหล่งน้าสารองไว้ใช้เพิ่มเติม
5. ควรปล่อยสัตว์น้าลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้ อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้าที่มีขนาดใหญ่
เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง
6. ควรเลือกใช้อาหารสัตว์น้าที่มีคุณภาพดีและให้ในปริมาณที่เหมาะสม
7. ลดปริมาณอาหารสัตว์น้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกันน้าเน่าเสีย
8. ต้องเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่าง ๆ ของสัตว์น้าที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติจะได้แก้ไข
และให้การรักษาได้ทันท่วงที
9. ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้า ถ้าจาเป็นต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหาร
และการเจริญเติบโตของสัตว์น้าโดยตรง
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10. จับสัตว์น้าที่ได้ขนาดขึ้นมาจาหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้าภายในบ่อ
11. ควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้าอย่างสม่าเสมอ เมื่อพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันที
ในขณะเดีย วกัน ควรแจ้ง ให้ผู้เ พาะเลี้ย งสัต ว์น้าอื่น ๆ ที่อ ยู่ใ กล้เ คีย งทราบ เพื่อ ที่จ ะได้ห ามาต รการป้อ งกัน
การแพร่กระจายโรค กรณีที่มีสัตว์น้าป่วยตายควรกาจัดโดยการฝังหรือเผา ไม่ควรทิ้งสัตว์น้าป่วยในบริเวณบ่อที่เลี้ยง
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคทาให้การระบาดของโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
กรณีที่เลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง ดังนี้
1. ควรปรับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้า โดยทาความสะอาดและซ่อมแซมกระชัง
ในช่วงฤดูแล้งแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้าในรอบต่อไป
2. หากจาเป็นต้องเลี้ยงสัตว์น้าควรคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้าที่มีความแข็งแรง จากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน
และเชื่อถือได้
3. ควรเลือกแหล่งน้าที่ตั้งกระชังที่มีระดับความลึกเพียงพอ เมื่อตั้งกระชังแล้วพื้นกระชังควรสูงจากพื้นน้า
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อให้น้าถ่ายเทได้สะดวกตลอดเวลา
4. ควรจัดวางกระชังให้เหมาะสม ไม่วางชิดกันจนหนาแน่นมากเกินไป เพราะจะไปขัดขวางการไหล
ของกระแสน้า
5. ควรปล่อยสัตว์น้าลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้าที่มีขนาดใหญ่
เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง ก่อนปล่อยสัตว์น้าลงเลี้ยงในกระชัง ควรปรับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะคุณสมบัติ
ของน้าในภาชนะลาเลียงสัตว์น้า ควรมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับน้าที่ต้องการปล่อยสั ตว์น้า เช่น อุณหภูมิ ค่าความ
เป็นกรดด่าง เป็นต้น
6. ควรเลือกใช้อาหารสัตว์น้าที่มีคุณภาพดีและให้ในปริมาณที่เหมาะสม
7. ลดปริมาณอาหารสัตว์น้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกันน้าเน่าเสีย
8. ต้องเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่าง ๆ ของสัตว์น้าที่เกิดขึ้ น อย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ
จะได้แก้ไขและให้การรักษาได้ทันท่วงที
9. ควรทาความสะอาดกระชังสม่าเสมอ เพื่อกาจัดตะกอนและเศษอาหาร ซึ่งเป็นการตัดวงจรชีวิต
ปรสิตและเชื้อโรค นอกจากนี้ช่วยให้กระแสน้าไหลผ่านกระชังได้ดี มีผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพสัตว์น้า
10. ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ า ถ้าจาเป็นต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกิน
อาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์น้าโดยตรง
11. จับสัตว์น้าที่ได้ขนาดขึ้นมาจาหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้าภายในกระชัง
12. ควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้าอย่างสม่าเสมอ เมื่อพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบหาสาเหตุและแก้ไขได้ทันที
ในขณะเดียวกัน ควรแจ้งให้ ผู้ เพาะเลี้ย งสัตว์น้าอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ เคียงทราบ เพื่อที่จะได้ห ามาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายโรค กรณีที่มีสัตว์น้าป่วยตายควรกาจัดโดยการฝังหรือเผา ไม่ควรทิ้งสัตว์น้าป่วยในบริเวณแม่น้าที่เลี้ ยง
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคทาให้การระบาดของโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
1.3 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้าในช่วงฤดูแล้ง
เนื่อ งจากในช่ว งฤดูแ ล้งอุณ หภูมิอ ากาศและน้าสูง ขึ้น มาก ปริม าณน้าในแหล่ง น้าต่า ง ๆ ลดน้อ ยลง
ช่ว งนี้ถ้ามีฝ นตกอุณหภูมิอากาศและน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาวะต่าง ๆ ดังกล่าว จะมีผ ลกระทบ
ต่อสุขภาพสัตว์น้าที่เลี้ยงโดยตรง โดยทาให้สัตว์น้าเครียด อ่อนแอและยอมรับเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะการเลี้ยง
สัตว์น้าในกระชังในแม่น้า ลาน้าสาขา อ่างเก็บน้า และคลองส่งน้าต่าง ๆ
โรค...

3

โรคทีค่ วรเฝ้าระวังในหน้าร้อน ได้แก่ โรคที่เกิดจากปรสิต เช่น เห็บระฆัง ปลิงใส เห็บปลา เหาปลาและ
หมัด ปลา เป็น ต้น โรคที่เ กิด จากแบคทีเ รีย เช่น สเตรปโตคอสคัส (Streptococcus sp.) แอโรโมแนส
(Aeromonas hydrophila) วิบริโอ (Vibrio sp.) เป็นต้น แบคทีเรียดังกล่าว จัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียนักฉวยโอกาส
Opportunistic bacteria) ที่พบและอาศัยอยู่ตามแหล่งน้าทั่วไป โดยจะเข้าทาอันตรายสัตว์น้าเมื่อสัตว์น้าอ่อนแอ
และสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วโดยผ่านกระแสเลือดที่กระจายอยู่ทั่วตัว
ความรุนแรงของโรค ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสัตว์น้า ถ้าสัตว์น้ามีภูมิต้านทานโรคต่า ในขณะที่ภาพแวดล้อม
(คุณภาพน้า) เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือมีคุณสมบัติของน้าไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้า
สัตว์น้าที่มีปรสิต มีลักษณะอาการ เช่น ว่ายน้าผิดปกติ แฉลบ หรือรวมกลุ่มที่ผิวน้า หายใจถี่ มีจุดแดงแผล
ถลอกตามผิวลาตัว เป็นต้น
สัตว์น้าที่ติดเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะอาการ เช่น ซึม ไม่กินอาหาร ว่ายน้าควงสว่าน มีแผลเลือดออกตาม
ผิวลาตัวและอวัยวะต่าง ๆ มีตุ่มฝีที่บริเวณใต้คางและผิวลาตัว ตาขุ่น โปน ครีบกร่อน ท้องบวม เป็นต้น
การรักษาโรค
1. โรคปรสิต โดยการตัดวงจรชีวิตปรสิต กาจัดตะกอนและเศษอาหารที่เกาะติดตามกระชังซึ่งเป็นอาหาร
ที่อยู่อาศัยและสืบพันธุ์วางไข่ และใช้สารเคมี เช่น ไตรคลอร์ฟอน (กลุ่มยาฆ่าแมลง) อัตราการใช้ 0.5 - 0.75 ส่วน
ในล้ านส่ ว น (0.5-0.75 กรั ม ต่ อ ปริ ม าตรน้ า 1 ตั น ) ท าทุ ก ๆ 1 สั ป ดาห์ ท าซ้ าติ ด ต่ อ กั น 3 - 4 ครั้ง หรื อ
ฟอร์มาลินเข้มข้น 200-250 ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) (200 - 250 มิลลิลิตร (ซีซี) ต่อปริมาตรน้า 1 ตัน) นาน
15 - 30 นาที ถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงในกระชัง ควรนาปลาขึ้นจากกระชังชั่วคราว พักใส่ถังหรือบ่อ หรือใช้ผ้าใบ
ล้อมกระชังปลาแล้วจึงใช้สารเคมี ไม่ควรใส่ยาหรือสารเคมีลงในแหล่งน้าโดยตรง
2. โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้ยาต้านจุลชีพ ผสมอาหารให้กินตามคาแนะนาในฉลากยา
2. การดาเนินการขณะเกิดภัย
กรมประมงได้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงทั้งในส่ว นกลางและส่วนภูมิภ าค เตรียมรับ
สถานการณ์และให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานให้กรมประมงทราบ
ทุกสัปดาห์ และหากเกิดผลกระทบทางด้านประมง ให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมงเร่งดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าตามความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร เช่น หน่วยงานของ
กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สานักงานประมงจังหวัด พิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
โดยใช้เงินทดรองราชการในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (20 ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.1 การเตรียมการ
เจ้าหน้าที่ป ระมงอาเภอ เฝ้าระวังและดาเนินการติดตามสภาวการณ์การเก็บกักน้าในอ่างเก็บน้ า
ต่าง ๆ ว่ามีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างไร รวมถึงการเฝ้ าระวังสั ตว์น้าในที่ รักษาพื ชพันธุ์ โครงการปลาหน้ าวัด เป็ นต้ น
จัดเตรียมเครื่องสูบน้า และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ และให้เจ้าหน้าที่ประมง
ประจาสานักงานประมงอาเภอให้ความช่วยเหลื อทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร เพื่อให้คาแนะนาในการป้องกันโรค
สัตว์น้า

3. การ...
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3. การให้ความช่วยเหลือ (หลังเกิดภัย)
3. การเตรียมการรับสถานการณ์ (หลังเกิดภัย)
- สารวจความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- ติดต่อประมงจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-322707
- ติดต่อสานักงานประมงอาเภอ ได้แก่
3.1) อาเภอเมือง
โทร. 081-5329442
3.2) อาเภอวังทอง
โทร. 088-5893687
3.3) อาเภอบางระกา
โทร. 095-6138451
3.4) อาเภอบางกระทุ่ม
โทร. 089-7445760
3.5) อาเภอพรหมพิราม
โทร. 055-322707
3.6) อาเภอนครไทย
โทร. 083-1284414
3.7) อาเภอวัดโบสถ์
โทร. 088-2930489
3.8) อาเภอชาติตระการ
โทร. 087-5449491
3.9) อาเภอเนินมะปราง
โทร. 098-6391519

