ปลาน็อคน้า...ภัยร้ายจากฤดูฝน
โดย นางสุขาวดี จารุรัชต์ธ้ารง
หัวหน้างานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
เมื่ อเข้ าสู่ ฤดู ฝน ซึ่ งเป็ นฤดู กาลที่ มี ฝนตกตลอดทั้ งเดื อน
ส่ งผลกระทบมากมายแก่สิ่ งมีชี วิต เช่ น อันตรายจากสั ตว์
มีพิษ ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
เป็นต้น นอกจากนี้ฤดูฝนยังส่งผลกระทบแก่เกษตรกรในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มักประสบปัญหา
โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ความเป็ นกรด-ด่ างและความขุ่ นของน้้ าอย่ างรวดเร็ วหลั ง
ฝนตก ส่งผลให้ลูกปลาหรือปลาที่ปล่อยใหม่ ตลอดจนปลาที่
เลี้ ยงกั นแบบหนาแน่ นตาย เนื่ องจากปลาปรั บตั วไม่ ทั น
ท้าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเกิดความเสียหายและขาดรายได้
ในช่วงนั้น
ปลาน็อคน้า เป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
ในฤดูฝน ซึ่งปลาน็อคน้้า (Fish kill) คือการขาดออกซิเจนของปลาในน้้า
อย่ างรุ นแรง จนท้ าให้ ปลาตายได้ คราวละมากๆ ในระยะเวลาสั้ น
ซึ่งความสูญเสียอาจจะสูงถึง 100% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง อาจเกิดขึ้น
ได้ทั้งในปลาที่เลี้ยงในบ่อดิน และกระชังในแหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่งในบ่อ
เลี้ ยงมั กเกิ ดขึ้ นในช่ วงหลั งฝนตก หรื อฟ้ าครึ้ มติ ดต่ อกั นหลายๆวั น
ขณะที่ปลาที่เลี้ยงในกระชังมักเกิดขึ้นในช่วงที่มีน้าหลากหรือสีน้าขุ่น
ที่มีการเปื้อนของสารอินทรีย์ปริมาณสูงไหลเข้ามาในแหล่งเลี้ยง
สาเหตุที่ท้าให้เกิดปลาน็อคนา้ มีดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน เมื่อเกิดฝนตกลงมาท้าให้น้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่าง
รวดเร็ว ท้าให้ปลาที่เลี้ยงอย่างหนาแน่นปรับตัวไม่ทัน และอีกกรณีคือ ปรากฏการณ์แทนที่ของน้้าชั้นล่างโดยน้้าชั้นบน
ซึ่งจะเป็ นการพาตะกอนและสารพิ ษจากการหมักต่างๆ ขึ้นสู่ ผิ วน้้า จะท้าให้ เกิดการตายของปลาเป็นจ้านวนมาก
ในระยะสั้น
2. การขาดอากาศ มักเกิดร่วมกับภาวะเกิดสารพิษเพราะการเน่าของสิ่งมีชีวิต การหมักของตะกอน ซึ่งเกิดจากการ
ขุ่นของแหล่งน้้าท้าให้การสังเคราะห์แสงของพืชน้้าน้อยลง หรือเกิดจากฝนตกหนักมีการชะล้างของเสียจากผิวดินลงสู่
แม่น้าก็จะท้าให้เกิดการใช้ออกซิเจนจ้านวนมากของของเสียเหล่านั้น
3. การให้อาหารปริมาณมาก ซึ่งเกิดจากการหมักหมมของเศษอาหาร และขี้ปลาที่เลี้ยงในบ่อมีจ้านวนมาก
ประกอบกับบ่อที่เลี้ยงไม่เคยมีการตากบ่อในแต่ละปี ท้าให้เกิดแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไฮโดรเจนซัลไฟท์ สะสมเป็น
จ้านวนมาก ข้อสังเกตคือน้้าในบ่อจะมีสีเขียวจัดหรือสีน้าตาล ดินก้นบ่อจะมีลักษณะเป็นขี้เลนเหลว มีกลิ่นเหม็น
หากแก้ไขไม่ทันปลาที่เลี้ยงจะตายเพราะสารพิษดังกล่าวได้

4. อากาศปิด มืดครึ้ม ซึ่งจะท้าให้ออกซิเจนในน้้าลดลง บ่อปลาที่มีการปล่อยอย่างหนาแน่น เช่น ปล่อยปลานิล
เกิน 5,000 ตัว/ไร่ ปลาจะเริ่มตาย สังเกตจากปลาที่เลี้ยงจะเริ่มลอยหัวมาฮุบอากาศที่ผิวน้้าบริเวณกลางบ่อก่อน นั่นแสดงว่า
ปลาเริ่มขาดออกซิเจน ต่อมาหากไม่แก้ไข ปลาที่เลี้ ยงจะลอยหั วมาฮุบอากาศที่ ผิ วน้้าทั่ วทั้งบ่ อ แสดงว่าปลาในบ่ อขาด
ออกซิเจนอย่างรุนแรง หากไม่แก้ไขปลาจะเริ่มตายจ้านวนมาก
แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาปลาน็อคน้า
จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาและเป็นห่วงถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
นางสุ ขาวดี จารุรั ชต์ธ้ารง หั วหน้ างานประมง ศูนย์ศึกษาการพั ฒนาพิ กุลทองฯ จึงเตือนไปถึงเกษตรกรที่ เลี้ ยงปลา
ในหน้ าฝนถึงความเสี่ ยงของปลาน็ อคน้้ า ซึ่งอาจท้าให้ เกษตรกรเกิดความเสียหายและขาดรายได้จากการเลี้ยงปลา
โดยแนะน้าแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังนี้
1. แก้ ไขปลาน็ อคน้้ าที่ เกิ ดจากอุ ณ หภู มิ เปลี่ ยนแปลงโดยฉั บพลั น
ด้วยการท้าให้ น้ าในบ่ อมีการหมุนเวียนหรือเคลื่อนไหว โดยใช้เครื่องสู บน้้า สู บน้้า
ในบ่อแล้วพ่นน้้าขึ้นบนอากาศให้น้าตกลงในบ่อเหมือนเดิม หรือใช้เครื่องตีน้าเพื่อให้
น้้าในบ่อมีการหมุนเวียน
2. แก้ไขสิ่งหมักหมมที่ค้างอยู่ในบ่ อที่ท้าให้น้ามีสีเขียวจัด ซึ่งจะท้าให้
ปลาทยอยตายจากสารพิษ ด้วยวิธีการดังนี้
1) ถ่ ายเทน้้ าเก่ าในบ่ อออก แล้ วใส่ น้ าใหม่ เข้ าไปแทนในปริมาณ
เท่าเดิม และเมื่อเลี้ยงปลาครบรอบปีให้ท้าการตากบ่ออย่างน้อย 3 – 5 วัน
2) ใส่จุลินทรีย์ลงในบ่อ เพื่อให้น้ามีสภาพดีขึ้น เช่น ปุ๋ยน้้าชีวภาพ
พด.6 หรือ EM
3) ใส่ ปู นขาวในอั ตรา 5-10 กก./ไร่ /ครั้ ง ห่ างกั นอาทิ ตย์ ละครั้ ง
ใส่ รวมกันไม่ เกิ น 6 กก./ไร่ โดยละลายปู นขาวในน้้ าแล้ วสาดเฉพาะส่ วนที่ เป็ นน้้ า
ปูนขาวลงในบ่อ
4) ใส่เกลือแกงในอัตรา 160 กก./ไร่ (ไม่ควรใส่เกลือแกงพร้อมกับปูนขาว
เพราะจะเกิดการยับยั้งฤทธิ์ซึ่งกันและกัน) และควรใส่โดยการหว่านเป็นเม็ด
3. แก้ไขช่วงอากาศปิด มืดครึ้ม ซึ่งจะท้าให้ปลาขาดออกซิเจน และตายได้ ด้วยวิธีการดังนี้
1) ถ่ายเทน้้าในบ่อออกแล้วเติมน้้าใหม่เข้าในบ่อแทน กรณีเปลี่ยนถ่ายน้้าไม่ได้ให้ใส่เกลือแกงในปริมาณ 3-5%
ของปริมาณน้้าในบ่อ
2) งดการให้อาหารปลาในบ่อประมาณ 1-2 วัน
3) ลดปริมาณความหนาแน่นของปลาในบ่อเลี้ยง
4) เพิ่มออกซิเจนในน้้าโดยใช้เครื่องตีน้า หรือเครื่องสูบน้้าพ่นสู่บรรยากาศ
4. แก้ไขกรณีมีสารเคมีเข้าในบ่อ ซึ่งจะท้าให้ปลาตายเนื่องจากสารเคมี ด้วยวิธีการดังนี้
1) หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์น้าที่อยู่ในบ่อ หากเห็นว่าปลาในบ่อเริ่มลอยหัวขึ้นเกยตลิ่ง หรือ
คลานขึ้นริมฝั่งตามริมขอบบ่อตายเป็นจ้านวนมาก แสดงว่าบ่อเลี้ยงปลามีสารเคมีอันตรายปะปน ควรเร่งระบายน้้าเก่า
ออกแล้วน้าน้้าใหม่เข้าบ่อแทน
2) กรณีแก้ไขไม่ทันท้าให้ปลาตายหมดบ่อ ควรท้าลายโดยการฝัง หรือเผา ไม่ควรน้าปลามารับประทาน
เพราะที่ตัวปลายังมีสารเคมีเจือปนอยู่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้
3) บ่อเลี้ยงปลาที่มีปลาตายจากสาเหตุสารเคมีเจือปน ควรมีการระบายน้้าเก่าทิ้งทั้งหมดแล้วสูบน้้าใหม่
เข้าไปเพื่อเลี้ยงรุ่นต่อไปใหม่ ซึง่ การจะปล่อยน้้าเสียออกจากบ่อควรมีการบ้าบัดเสียก่อน โดยการท้าลายพิษของสารเคมี

หรื อในกรณี ที่ เป็ นน้้ ามัน ควรช้อนขึ้ นจากบ่ อและผิ วน้้ าให้ หมดก่อนเพื่ อป้ องก้ นการปล่ อยสารพิ ษลงสู่ แหล่ งน้้ า
ธรรมชาติ
ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาไม่เกิดความเสียหาย ห่างไกลจากปัญหาปลาน็อคน้้า และเลี้ยงปลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมและรับมือด้วยการปฏิบัติตามค้าแนะน้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
หากมี ข้ อ สงสั ย ใดๆ สามารถขอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ งานประมง ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ
โทรศัพท์ 073-631033 , 073-631038

