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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
การจัดการความรู (KM) 

การจัดการความรูคือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการซ่ึงกระจัดกระจายอยูใน
ตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคการมีความสามารถเขา
แขงขันสูงสุด 

 
องคความรู (Body of Knowledge) 

หมายถึง ความรูท่ีอยูในศาสตร ไดแก ความคิดรวบยอดหลักการ วิธีการ ท่ีอยูในตํารา อยูใน
หองสมุด ซ่ึงอยูภายนอกตัวบุคคลท่ีสั่งสมมาเพ่ือใหคนรุนหลังไดเรียนรู 

 
การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) 

การจัดการองคความรู เปนกระบวนการในการลวงเอาความจริงภายในองคกรออกมา  
จากนั้นทําการเปลี่ยนรูป และเผยแพรองคความรูนั้นผานทางหนายงานตาง ๆ ขององคกร ดังนั้น
องคกรสามารถใชองคความรูรวมกันได ซ้ึงเม่ือนําองคความไปใชงานแลว องคความรูนั้นจะไมหมด
สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก องคความรูจะชวยทําใหองคกรสามารถคนหา คัดเลือก จัดการ 
เผยแพร และสงมอบขาวสารและความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาท่ีสําคัญได 

การจัดการกับองคความรูนั้น จะทําการเปลี่ยนรูปขอมูลและขาวสารใหอยูในรูปขององค
ความรู ท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติการในการแกไขปญหาได และตองสามารถใชไดผลกับทุก ๆ  
หนวยงาน และกับทุก ๆ คน ภายในองคกร 

 
การเช่ือมโยงองคความรูแบบ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge 
           องคกรสามารถสรางแกนกลางในการจัดเก็บองคความรู ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงระหวางองค
ความรูแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสรางเขาไวดวยกัน เพ่ือรวมเปนแหลงองคความรูท้ังหมดของ
องคกร ในขณะท่ีเราอยูในกระบวนการแปลงองคความรูแบบไมมีโครงสราง (Tacit Knowledge) ให
เปน องคความรูท่ีมีโครงสราง (Explicit Knowledge) นั้น ระหวางนั้นก็จะเปนการสรางองคความรู
แบบไมมีโครงสรางข้ึนมาใหมอีกดวย (generate new tacit knowledge) จากรูปอธิบาย
ความสัมพันธ ไดดังนี้ 
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รูป Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge 
 

1. องคความรูแบบไมมีโครงสราง (Tacit Knowledge)  คือ องคความท่ีไมมีรูปแบบชัดเจน 
หาไมไดตามตํารา เชน ประสบการณและความชํานาญเฉพาะบุคคล  จากรูปเปนกระบวนการใน 
การเปลี่ยนความรูแบบไมมีโครงสราง (Tacit Knowledge) ใหเปนความรูแบบมีโครงสราง (Explicit 
Knowledge) เพ่ือใหความรูนั้นสามารถอธิบายความไดอยางชัดเจน เม่ือ Tacit Knowledge   
ท่ีถูกนําไปจัดเก็บไวในแกนกลางขององคกร(Core Competencies of the Organization) ความรู
นั้นจะประกอบดวย ความชํานาญ สิ่งตาง ๆ ท่ีรับรูและอธิบายไดดวยเหตุผล แนวคิด วัฒนธรรม
องคกร และสิ่งท่ีมีคุณคาตาง ๆ 

2.  องคความรูแบบมีโครงสราง (Explicit Knowledge) คือ องคความรูท่ีสามารถเขียน
อธิบายไดชัดเจน เชน รายงาน จากรูปจะนําความรู ท่ีชัดเจนนี้ ไปใชแกปญหา กําหนดนโยบาย  
กําหนดกลยุทธ  ใชในการตัดสินใจ จัดทําเอกสารสิทธิ์ และใชจัดการกับระบบสารสนเทศ  สามารถ
เขียนความรูนั้นออกมาในรูปของกระดาษ (Paper) และนําไปเก็บไวท่ีแกนกลางองคความรูขององคกร 
(Core Competencies of the Organization) 

3.  แกนกลางองคความรูขององคกร (Core Competencies of the Organization)  คือ
แหลงในการจัดเก็บความสามารถขององคกร เปนศูนยกลางความรูสําหรับการบริหารงานและ
ความสามารถท่ีแทจริงขององคกร  จากท่ีกลาวมา  สามารถสรุปเก่ียวกับการจัดการองคความรู  ไดวา  
การจัดการองคความรูเปนวิธีการท่ีเกาแกและมีมานานแลวตั้งแตสมัยโบราณ  ในการจัดการองค
ความรูนั้นจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายและทุกระดับขององคกร เราสามารถปฏิวัติและ
เปลี่ยนแปลงองคกรดวยการใหความรวมมือ และพัฒนาการจัดการองคความรู และองคความรูถือเปน

Convert tacit knowledge 

into articulated and 

measurable explicit 

knowledge 

 

Policies, patents 
decisions, 

Strategies, IS, white 
papers, etc. 

Core Competencies of the  

Organization 

Process of explication 

May generate new tacit 

Knowledge 

 
Explicit Knowledge 

Tacit 

 Knowledge 

Expertise, know-how, 
ideas, organization 
culture, values, etc. 
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ทรัพยสินทางปญญาขององคกร องคความรูนี้จะสามารถสงมอบแนวทางสําหรับการแกปญหาท่ี
เหมาะสมกับทุก ๆ คนในองคกร และใชไดโดยไมจํากัดสถานท่ี 

การจัดการองคความรู เปนการจัดเก็บขอมูลขาวสารท่ีเปนองคความรูในการใชแกไขปญหา
ตาง ๆ ขององคกร รวบรวมไวในคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดการถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง  
เพ่ือใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงองคความรูถือไดวาเปนทรัพยสินทางปญญา เม่ือจะเก็บแลว
จะตองมีการถายทอดและเผยแพร เพ่ือใหเกิดการนําไปใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ตอองคกรใหมากท่ีสุด องคความจะเก็บรวบรวมไดจากผูเชี่ยวชาญ  หรือกลุมคนพิเศษ ประสบการณ 
หรือความทรงจําขององคกร หรืออาจมาจากวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) ดังนั้น
ผูจัดการท่ีดีควรมีระบบจัดการองคความรู  เพ่ือพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
ขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดการองคความรู 

ตองกําหนดคํานิยามความหมายขององคความรูใหชัดเจน  กําหนดหลักการเก่ียวกับวิธีท่ีจะ
ใชจัดการกับองคความรูใหชัดเจน และสิ่งท่ีทาทายท่ีสุดในการจัดการองคความรู ก็คือ ความชัดเจน 
ในทุก ๆ ดาน ตั้งแตการอธิบายความหมายของความรูนั้น อุปสรรคท่ีจะผานพนไปได ผลประโยชน 
ท่ีชัดเจนซ่ึงตองมีมากพอท่ีจะทําใหเกิดระบบจัดการองคความรู รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยี 
ท่ีสามารถนํามาใชงานรวมดวย 
 
กุญแจสําคัญของการจัดการองคความรู 

กุญแจสําคัญท่ีจะทําใหการจัดการองคความรูนั้นประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย  
วัฒนธรรมองคกร (Organizational culture) ผูบริหารท่ีเปนผูอุปถัมภ (Executive sponsorship) 
และเปนผูผลักดันการทํางาน การกําหนดเกณฑในการวัดผลสําเร็จ (Measuring success) ในอนาคต
อาจจะมีซอฟตแวร KM packages ท่ีไดมาตรฐานครอบคลุมการทํางานขององคกร วางจําหนาย 
 
วัตถุประสงคของการจัดการองคความรู (KM Objectives) 

การจัดการองคความรู  มีวัตถุประสงคหลัก  ดังนี้ 
1.  เพ่ือสรางระบบจัดเก็บองคความรู (Create knowledge repositories) 
2.  เพ่ือปรับปรุงการเขาถึงองคความรู (Improve knowledge access) 
3.  เพ่ือยกระดับสภาพแวดลอมขององคความรูใหดีข้ึน (Enhance the knowledge 

environment) 
4.  เพ่ือจัดการองคความรูใหเปนทรัพยสินท่ีมีคา   และมีประโยชน (Manage knowledge 

as an asset) 
 
ท่ีเก็บองคความรู  (Knowledge Repository) 

เปนท่ีเก็บหรือท่ีรองรับองคความรู หรือเรียกวา “คลังองคความรู” เปนท่ีสําหรับเก็บ
รวบรวมองคความรูจากภายในและภายนอกองคกรเก็บไวในคลังขอมูลกลาง 
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ข้ันตอนในการจัดการองคความรู (KM Activities) 
1.  Externalization เปนการนําองคความรูท่ีไดจากแหลงภายนอก   มาจัดรูปแบบ 
2.  Internalization จัดรูปแบบองคความรูท่ีมีอยูใหเปนรูปแบบ (Format) ภายใน คือ 

การจําแนกองคความรูแบบมีโครงสราง (Explicit Knowledge) ใหตรงกับความตองการใชงาน ผนวก
เขากับองคความรูท่ีมาจากภายนอก (Externalization) 

3.  Intermediation การเชื่อมตอกับองคความรู จะเปนสื่อกลางท่ีผูใช จะใชในการเขาถึง
หรือคนหาองคความรู สื่อกลางสวนมากจะเปนเทคโนโลยี เชน Internet, Groupware หรือ 
Workflow เปนตน 

4.  Cognition กระบวนการรับรู คือ กระบวนการรับองความรูและประยุกตใชงาน และ
แลกเปลี่ยนองคความรู 
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บทท่ี 2 
ขอบเขต KM และเปาหมาย 

1. เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังมีความรูท่ัวไปเก่ียวกับกุงชนิดตางๆ 
2. เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังมีความรูเรื่องโรคระบาดตางๆท่ีเกิดกับกุงทะเล 
3. เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวกับการนําเขาสินคากุงทะเลแชแข็งนําเขา 
4. เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการ

อายัดสินคากุงทะเลแชแข็ง  

ประโยชนท่ีไดรับจากขอบเขต KM (เปาหมาย) 

1.ทําใหการตรวจสอบควบคุมการนําเขาและการอายัดกุงทะเลนําเขาแชแข็งของดานตรวจ
สัตวน้ําลาดกระบังดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังมีแนวทางการปฏิบัติงานทราบถึงข้ันตอน
รายละเอียดในกระบวนการอายัดกุงทะเลแชแข็งนําเขา 
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บทท่ี 3 
การจัดทําแผนการจัดการความรู 

แผนการจัดการความรู เปนแผนงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดการดําเนินของกิจกรรมตางๆ
เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 

แผนการจัดการความรูของดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง 
ประเด็น : กระบวนการตรวจสอบและอายัดกุงทะเลนําเขาแชแข็ง 
องคความรูท่ีจําเปน : ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกุง,โรคกุง,ข้ันตอนการอายัดกุงทะเลนําเขาแช

แข็ง 
เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : เนื่องจากมีการนําเขากุงทะเลแชแข็งทางดานตรวจสัตวน้ําลาด

กระจาํนวนมาก เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําควรมีความรูเก่ียวกับกระบวนงานการอายัดกุงทะเลนําเขา
แชแข็งเพ่ือใหปฏิบัติงานไดถูกตอง 

เปาหมาย : เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทุกคน มีความความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนงานปฏิบัติงานการอายัดกุงทะเลแชแข็งนําเขา 

การดําเนินงาน : จัดเวรเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังทุกคน เขาปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการอายัดกุงทะเลแชแข็งนําเขา (มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในแตละสัปดาห) 
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บทท่ี 4 

องคความรู 
กระบวนการอายัดกุงทะเลแชแข็ง 

 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกุงทะเล 

1.  ชีววิทยาของกุงทะเล 

 1.1  อนุกรมวิธานของกุงทะเล 

  Phylum Arthropoda 
   Class Crustacea 
    Order Decapoda 
     Family Peneidae 
      Genus Penaeus 

 กุงทะเลเปนสัตวในไฟลัม Arthropoda ชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีเปลือกแข็ง
หอหุมลําตัวและรยางคตอกันเปนปลอง เปลือกหุมเปนสารไคติน แตละปลองมีลักษณะคลายวงแหวน
เชื่อมตอกันดวยเยื่อบางๆ ทําใหขยับตัวได สวนหัวมีกานตาและตา 1 คู เคลื่อนไหวไดและมีหนวด 2 
คู หนวดคูแรกบางชนิดอาจแยกเปน 2 แฉก เชน ในกุงเคยเพศผู ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนอวัยวะยึดเกาะใน
การสืบพันธุ บริเวณทองมีขาเดิน (Walking legs) และขาวายน้ํา (pleopod) (สุภาพ สุกสีเหลือง, 
2538) ครอบครัว Peneidae สกุล Penaeus ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยพบ 4 สกุลยอย ไดแก สกุลยอย Melicertus พบ 3 ชนิด คือ Penaeus canaliculatus, 
Penaeus latisulcatus , Penaeus longistylus, สกุลยอย Marsupenaeus พบ 1 ชนิด คือ  
Penaeus japonicas สกุลยอย Fenneropenaeus พบ 4 ชนิด คือ Penaeus indicus,  Penaeus 
merguiensis, Penaeus penicillatus, Penaeus silasi และสกุลยอย Penaeus พบ 2 ชนิด ไดแก 
Penaeus monodon, Penaeus semisulcatus (Chaitiamvong และ Supongpan, 1992) 
 1.2  วงจรชีวิตของกุงทะเล โดยท่ัวไปลูกกุงทะเลเม่ือเจริญเติบโตเปนกุงใหญ (adult) แลวจะ
ชอบอาศัยอยูตามผิวหนาดิน (bottom doweling) และกินอาหารจําพวกพืชและสัตวท่ีตายแลวหรือ
ยังมีชีวิตอยูวงจรชีวิตจะเริ่มในทะเลลึกจากระดับ 10-15 เมตร ถึง 30-40 เมตร โดยแมกุงจะวางไข
ในทะเลแลวไขกุงจะฟกออกเปนตัวในบริเวณท่ีวางไข หลังจากนั้นลูกกุงทะเลวัยออนจะเคลื่อนเขาสู
บริเวณชายฝงท่ีเปนน้ํากรอยซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีอาหารธรรมชาติอุดมสมบูรณ ขณะท่ีเคลื่อนท่ีสูชายฝง
ลูกกุงจะเจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆโดยวิธีการลอกคราบ (molting) เม่ือลูกกุงเจริญเติบโตถึงข้ัน Post 
larvae ก็จะเขาหากินบริเวณน้ํากรอยและลูกกุงจะเลี้ยงตัวอยูในบริเวณนี้จนกระท่ังเจริญเติบโตถึงข้ัน
เปนพอแมพันธุไดก็จะอพยพออกสูทะเลลึกเพ่ือทําการสืบพันธุวางไขตอไปวนเวียนอยูเชนนี้ (สถานบัน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแหงชาติ, 2532) 

1.3  การสืบพันธุวางไขของกุงทะเล ฤดูกาลวางไขของกุงทะเลในอาวไทยพบกุงไขแกมาก
ในชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ในสวนตามแนวชายฝงทะเลอันดามันมีไขแกไดตลอดปเชนกันตั้งแต
ชวงท่ีซุกชุมท่ีสุด คือ เดือนพฤษภาคม-กันยายน (กุงแชบวย) และธันวาคม-มีนาคม และเดือน
มิถุนายน-กันยายน (กุงกุลาดําและกุงกุลาลาย) เม่ือไขปฏิสนธิแลวตัวออนจะแบงตัวและมีการพัฒนา
จนครบประมาณ 12-18 ชั่วโมง ก็จะฟกออกเปนตัวออนในระยะ nauplius ลูกกุงท่ีฟกออกเปนตัว
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จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปรางไปจนกระท่ังมีรูปรางเหมือนกับโตตัวเต็มวัยซ่ึงมีการพัฒนาการแบง
ออกเปนระยะตางๆ ดังนี้  

(1) ตัวออนระยะท่ี 1 (nauplius) รูปรางคลายแมงมุมประกอบดวยรยางค 3 คู ตัวออน
ระยะนี้ผานการลอกคราบ 6 ครั้ง โดยใชเวลา 36-40 ชั่วโมง กอนเขาสูระยะท่ี 2 ตัวออนในระยะท่ี 
1 ยังไมตองการอาหารเพราะมีถุงอาหาร (yolk sac) ติดอยูลําตัวจึงสามารถใชอาหารจากถุงดังกลาว
ในการยังชีพ 

(2) ตัวออนระยะท่ี 2 (protozoea) ตัวออนระยะนี้ลําตัวยาวข้ึน สวนหัวและลําตัวแยกออก
จากกันอยางเห็นไดชัด ตัวออนในระยะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปราง 3 ข้ันตอน คือ 

 ข้ันท่ี 1 สวนตาจะพัฒนาเปนรอยนูนๆ ตรงบริเวณสวนหัว 
 ข้ันท่ี 2 ตาจะโผลออกมาและมีกานตาเกิดข้ึน 
 ข้ันท่ี 3 ลูกกุงเริ่มมีแพนหาง ระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาท้ังหมดประมาณ 4-5 วัน 
(3)  ตัวออนระยะท่ี 3 (Mysis) ระยะนี้ลูกกุงมีรูปรางคลายลูกกุงวัยรุนแลว แตการวายน้ํายัง

แตกตางกันอยู คือ จะวายน้ําแบบหัวท่ิมลงและดีดข้ึนลง การพัฒนาการของลูกกุงในระยะนี้มี 3 ข้ัน 
คือ ข้ันแรกขาวายน้ํายังไมเกิด ข้ันท่ี 2 ปลองแรกของขาวายน้ําปรากฏใหเห็นแลว ข้ันท่ี 3 ขาวายน้ํา
ปรากฏข้ึนมาอยางสมบูรณ การพัฒนาจะใชเวลาท้ังหมด 3-4 วัน 

(4) ตัวออนระยะท่ี 4 (post larve) ลูกกุงระยะนี้มีลักษณะใกลเคียงกับลูกกุงวัยรุนมากข้ึนมี
อวัยวะตางๆ เกือบครบทุกสวนและพัฒนาการไปเรื่อยๆ จนเขาสูระยะกุงวัยรุน การวายน้ําจะขนาบไป
กับผิวน้ําเม่ือลูกกุงเขาสูระยะนี้ประมาณ 3-7 วัน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนจากวายน้ํามาเปนการเกาะนิ่ง
อยูตามผนังบอและกนบอ และเม่ือเลี้ยงไปอีกจนถึงชวง post larve 22-30 วัน ก็สามารถท่ีใชเปน
พันธุกุงสําหรับปลอยลงเลี้ยงในบอได (สถานบันเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแหงชาติ, 2532) 

 
2.  ลักษณะของกุงทะเลชนิดตางๆ ท่ีพบในประเทศไทย 

กุงทะเลท่ีพบในประเทศไทยและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก กุงกุลาดํา กุงแชบวย กุง
ตะกาด กุงเคย กุงกะตอมหรือกุงหัวแข็ง กุงกุลาลาย กุงปลองหรือโอค๊ักใหญ กุงมังกรประเหลือง กุง
มังกรหัวเขียว กุงเหลืองหางฟา กุงทะเลสวยงาม เปนตน (กรมประมง, 2535) 

 
2.1  กุงกุลาดํา ช่ือวิทยาศาสตร Penaeus monodon ช่ือสามัญ Giant tiger prawn 
ลักษณะท่ัวไป เปนกุงทะเล ลําตัวสีแดงอมน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม มีลายพาดขวางท่ีหลัง

ประมาณ 9 ลายและสีออกน้ําตาล เขมขางแถบสีขาว ดานบนของกรีมีฟน 7-8 ซ่ี ดานลางมี 3 ซ่ี  
สันกรียาวเกือบถึงคาราเปส หนวดยาวไมมีลายชัดเจน ขาเดินมีสีแดงปนดํา ขาวายน้ํามีสีน้ําตาลปนน้ํา
เงิน โคนสีขาว ขาเดินคูท่ีหาไมมี exopod ขนาดความยาวประมาณ 18-25  ซ.ม. 

2.2  กุงกุลาลาย ช่ือวิทยาศาสตร Penaeus semisulcatus ช่ือสามัญ Green Tiger 
Prawn 

ลักษณะท่ัวไป เปนกุงทะเลท่ีมีขนาดคอนขางใหญ หนวดมีลายเปนปลอง ๆ สันท่ีอยูสองขาง
โคนกรียาวเลยฟนกรี ลําตัวมีสีน้ําตาลอมเขียว มีแถบสีมวงอมดําพาดขวาง ลําตัวเปนปลอง ๆ ดานบน
ของกรีมีฟน 6-8 ซ่ี ดานลางมี 2-4 ซ่ี ขอบปลายหางและขาวายน้ํามีขนสีแดง 



9 
 

2.3  กุงตะกาด ช่ือวิทยาศาสตร Metapenaeus ensis ช่ือสามัญ Greasy back 
shrimp 

ลักษณะท่ัวไป ลําตัวยาวมีสีเทาออน มีจุดสีน้ําเงินกระจายอยูขางตัว กรีและเปลือก หัวมีสีจาง
โคนกรีมีสัณฐานเปนสามเหลี่ยม ดานบนของกรีมีฟน 8-10 ซ่ี ดานลางเรียบ หางสีฟาเขียวปนแดง 
สวนลักษณะท่ีนับวาแตกตางจากกุงตะกาดในสกุลเดียวกัน คือ กรีของกุงตะกาดหินจะมีลักษณะเรียว
ยาวเชิดข้ึนเล็กนอย หางไมมีหนาม และสันท่ีอยูจากโคนกรีจะเปนสีขาวจรดขอบหลัง 

2.4  กุงกะตอมหรือกุงหัวแข็ง ช่ือวิทยาศาสตร Macrobrachium equidens ช่ือสามัญ  
Roung river prawn 

ลักษณะท่ัวไป รูปรางคลายคลึงกับกุงกามกรามแตมีขนาดเล็กกวา หัวคอนขางโต และลําตัว
เรียวเล็ก นัยนตามีสีดํา ครีบแหลมหยักเปนฟนเลื่อย ขาเดินคูท่ีสองมีขนาดใหญ และยาวกวาขาเดินคู
อ่ืน ๆ สวนปลายเปนกามหนีบ เปลือกท่ีคลุมอยูท่ัวไปนั้นคอนขางแข็ง มีสีเหลืองเหลือบ หรือขาวนวล 
ลําตัวคอนขางใส 

2.5  กุงทราย ช่ือวิทยาศาสตร Metapenaeopsis palmensis ช่ือสามัญ Southern 
velvet shrimp  

ลักษณะท่ัวไป กุงชนิดนี้หัวคอนขางโตและยาว มีลําตัวคอนขางตรง ทอนหางเรียว เปลือก
บริเวณหางเปนสันแข็ง แพนหางคอนขางใหญ กรีมีปลายเชิดข้ึนเล็กนอย ฟนกรีดานบนมี 7-8 ซ่ี 
ดานลางไมมีฟน สีลําตัวมีสีน้ําตาลแดง มีจุดสีน้ําตาลกระจายอยูท่ัวไป บางท่ีมีแถบสีน้ําตาลเขมพาด
ขวางลําตัว 

2.6  กุงแชบวย ช่ือวิทยาศาสตร Penaeus merguiensis ช่ือสามัญ Banana Prawn 
ลักษณะท่ัวไป ลําตัวสีครีมหรือชมพูออนมีจุดสีน้ําเงินหรือสีน้ําตาลปนแดงประท้ังตัวปลาย

หางมีสีน้ําตาลแดงสันกรีสูงและยาวเกือบถึงขอบหลังของเปลือกหัวฟนกรีดานบน 6-7 ซ่ี ดานลาง  
4-5 ซ่ี สวนรองบนกรีมองเห็นไดชัด ยาวเกือบถึงก่ึงกลางของเปลือกหัว ปลายหางยาวแหลม ดานบน
เปนรอง ดานลางไมมีหนามแหลม 

2.7  กุงโอคั๊กใหญ ช่ือวิทยาศาสตร Parapenaeopsis hardwickil ช่ือสามัญ Spear 
shrimp  

ลักษณะท่ัวไป กุงชนิดนี้มีขนาดคอนขางใหญ หัวโตมีความยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความ
ยาวลําตัว กรียาว ปลายแหลม ขอบบนมีหยักเปนฟนเลื่อยมี 10-11 ซ่ี ขอบลางเรียบ เปลือกของหัว
มีรองหลายแหงแพนหางใหญ สีลําตัวเหลืองจางถึงสีชมพู หนวดสีน้ําตาลอมเหลือง ขาเดินสีขาว แพน
หางสีฟา ขอบสีน้ําตาลอมแดงหรือมวง กรีมีแถบดําพาดตามยาว 

2.8  กุงเคย ช่ือวิทยาศาสตร Acetes sp. ช่ือสามัญ Krill  
ลักษณะท่ัวไป กุงเคยจัดเปนครัสเตเชียนขนาดเล็ก รูปรางคลายกุง แตตัวเล็กกวา และไมมีกรี

แหลมๆท่ีบริเวณหัวเหมือนกุง ตัวสีขาวใส มีตาสีดํา มีเปลือกบางและนิ่ม 
 
2.9  กุงมังกรประเหลือง ช่ือวิทยาศาสตร Panulirus ornatus ช่ือสามัญ Yellow-ring 

spiny lobster 
ลักษณะท่ัวไป ลําตัวสีน้ําทะเล มีจุดสีสมประปราย บริเวณเปลือกหัวมีลักษณะแข็งมาก ขา

เดินจะมีแถบสีเหลืองคาดขวางลําตัว มีขีดสีเหลืองสั้น 2 ขีด อยูดานขางของปลองลําตัว 
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2.10 กุงมังกรหัวเขียว ช่ือวิทยาศาสตร Panulirus vesicolor ช่ือสามัญ Painted 
spiny lobster 

ลักษณะท่ัวไป  เปนกุงมังกรท่ีมีขนาดใหญกวากุงอ่ืนๆ ในวงศเดียวกัน  ลําตัวคอนขางยาว 
ทอนหัวจะยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวลําตัว มีหนวด 2 คู  คูแรกมีขนาดเล็ก ปลายหนวดแต
ละเสนแยกเปนหนวดเล็กๆ ขางละสองเสน  หนวดคูท่ีสองมีขนาดใหญและมีความยาวประมาณ 2 
เทาของความยาวลําตัว  สวนของหัวมีลักษณะเปนหนามขรุขระ  มีขาเดิน 5 คู แพนหางแบนราบ สี
ตรงสวนบนของลําตัวเปนสีเขียวเขมอมสีตองออน ตามปลองของลําตัวจะมีขอบเปนเสนสีขาวอยูตรง
บริเวณขอพับทุกปลอง หางมีสีเหลืองอมแดง  บริเวณใตทองมีรยางค 6 คู 

2.11 กุงเหลืองหางฟา ช่ือวิทยาศาสตร Penaeus latisulcatus ช่ือสามัญ Blue tail 
yellow shrimp 

ลักษณะท่ัวไป เปนกุงทะเลท่ีมีลําตัวสีเหลือง โคนขาวายน้ํามีลายสีน้ําตาลแดงเปนแถบสั้นๆ
อาจมีจุดสีแดง 3 จุด อยูดานขางของลําตัว ปลายแพนหางสีฟา กรีมีฟนดานบน 10-11 ซ่ี ดานลาง 
1 ซ่ี มีรองขางกรี และท่ีโคนกรีเห็นไดชัดเจน 

2.12 กุงทะเลสวยงาม ช่ือวิทยาศาสตร Rhynchocinete spp .ช่ือสามัญ Red cleaning 
shrimp. 

ลักษณะท่ัวไป เปนกุงทะเลขนาดเล็กท่ีมีลวดลาย ลักษณะลําตัวปอมสั้นสวนปลายหางเรียว
เล็ก. ตากลมโต กรียาว ลําตัวมีสีแดงสลับลวด ลายจุดและเสนสีขาว ความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 
อาศัยอยูตาม. แนวปะการัง 
 
3. โรคท่ีพบในกุงทะเล 
 3.1 โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus,WSSV)  

โรคดวงขาวเปนโรคท่ีพบในกุงทะเล ประมาณกันวาตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา โรคนี้ทํา
ใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึงหนึ่งหม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯท่ัวโลก และพบไดแทบทุก
ภูมิภาค ในหลายประเทศ (Wang et al., 1999; 2000) รวมถึงประเทศไทยก็พบโรคนี้เชนกัน โรคนี้
เปนโรคท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง รวมถึงการคาระหวางประเทศอยางมาก เกิดจาก
เชื้อไวรัสดวงขาว ท่ีเรียกวา White Spot Syndrome Virus หรือ WSSV (Tang and Lightner, 
2000) ซ่ึงมีขนาด 130 x 350 นาโนเมตร (ขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาไวรัสกุง) มี envelope รูปไข 
มีหางตรงปลายยอด nucleocapsid เปนรูปแทง เปนไวรัสท่ีมีดีเอ็นเอนสายคู สายดีเอ็นเอเปนวง ขด
เปนเกลียว ขนาดประมาณ 305 Kb ไวรัสนี้เพ่ิมจํานวนภายในนิวเคลียส ถูกทําลายไดดวยความรอน
ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเปนเวลา 120 นาทีหรือ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 นาที เชื้อมี
ชีวิตอยูไดในน้ําทะเลเปนเวลาอยางนอย 30 วันและอยูในบอเลี้ยงกุงได 3 ถึง 4 วัน (Nunan and 
Lightner, 1997; Poulos et al., 2001) กุงติดเชื้อนี้ไดหลายทาง เชน จากการกินกุง หรือน้ําท่ีมี
เชื้อปนเปอน เชื้อไวรัสนี้ผานไขไปยังกุงรุนตอไปได กุงท่ีไมแสดงอาการก็แพรเชื้อได และพบวากุงทุก
ระยะตั้งแตไขจนถึงระยะพอแมพันธุปวยเปนโรคได นอกจากนี้ยังพบวาเชื้อไวรัสดวงขาวกอโรคในสัตว
หลายชนิดมากกวา 50 สปชีส เชน ปู กุงน้ําจืด กุงมังกร และยังพบสัตวพาหะนําโรคหลายชนิด เชน 
อารทีเมีย เปนตน ในป พ.ศ. 2538 สําหรับในทวีปอเมริกา พบโรคดวงขาวครั้งแรกท่ีรัฐเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา จากกุงฟา (Litopenaeus stylirostris) หลังจากนั้นก็มีการแพรระบาดและทําความ



11 
 

เสียหายมากท้ังใน L. stylirostris และกุงขาว L. vannamei ในหลายประเทศ เชน เม็กซิโก บราซิล 
นอกจากนี้ยังพบไวรัสจากกุงท่ีจับไดจากธรรมชาติ รวมท้ังเคยพบในสัตวจําพวกกุงน้ําจืด crayfish 
จากสวนสัตวอีกดวย และท่ีนาเปนหวงมากนาจะเปนการตรวจพบเชื้อ WSSV จากกุงแชแข็งนําเขาท่ีมี
ตนกําเนิดมาจากหลายประเทศ สําหรับกุงสดและกุงระยะพีหรือกุงพอแมพันธุก็อาจพบเชื้อไดเชนกัน 
(Durand et al., 2003) 

อาการของโรคตัวแดงดวงขาว 
กุงท่ีเปนโรคดวงขาวจะมีลักษณะจุดขาวหรือดวงขาวมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.1 - 2 

มิลลิเมตร กุงท่ีเปนโรคดวงขาวนี้จะวายอยูบริเวณผิวน้ําหรือเกยขอบบอไมมีแรงดีดตัว กินอาหาร
ลดลงบางครั้งพบกุงท่ีมีอาการลอกคราบไมออก หรือลอกคราบแลวไมแข็งตัว ตัวนิ่มอัตราการตายของ
กุงหลังจากเกิดโรคข้ึนอยูกับแหลงเลี้ยงและฤดูกาลในชวงท่ีมีอากาศหนาวหรือฝนตกหนักติดตอกัน
นาน ๆอัตราการตายของกุงสูงถึง 80 - 100% ภายใน 4 - 5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            กุงติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาว : ภาพจาก bioaqua.vn 
 
3.2 โรคแคระแกร็นหรือโรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Hematopoietic 

Necrosis Virus หรือ IHHNV) 
โรคแคระแกร็นหรือโรคไอเชเอชเอ็นวีเปนโรคสําคัญของกุงทะเล และมีผลกระทบตอการคา

กุงและผลิตภัณฑกุงระหวางประเทศ โรคนี้พบครั้งแรกท่ีเกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป 
พ.ศ. 2524 ในกุงฟา (Litopenaeus stylirostris) โดยการระบาดครั้งนั้นทําใหกุงตายมากกวา 90 
เปอรเซนต (Bell and Ligthner, 1984) ปจจุบันพบโรคนี้พบท้ังซีกโลกตะวันตก คือทวีปอเมริกาใต 
อเมริกากลาง เม็กซิโก และซีกโลกตะวันออก คือเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ประมาณกันวาทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงมากถึงหนึ่งพันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังอาจพบเชื้อในกุงท่ีจับไดจากธรรมชาติอีกดวย สันนิษฐานวามีการ
พัฒนาการตานเชื้อในกุง L. stylirostris ซ่ึงอาจเกิดจากการคัดสรรตามธรรมชาติ ท้ังนี้เนื่องจากระยะ
หลังๆ ไมพบกลุมประชากรกุงท่ีไวตอการติดเชื้ออยางมากอีกแลว ท้ังสองโรคเกิดจากการติดเชื้อพารโว
ไวรัสท่ีเรียกวา Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus หรือไอเอชเอชเอ็น
วี (IHHNV) ซ่ึงเปนไวรัสท่ีมีดีเอ็นเอสายเดี่ยว ขนาด 20 นาโนเมตร (Lu et al., 1989; Mari et al., 
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1993) พบวาเชื้อไวรัสชนิดนี้ผานจากพอแมกุงไปสูลูกกุงรุนตอไปได (Motte et al., 2003) สาเหตุ
ท่ีเรียกโรคเปนสองชื่อตางกันเชนนี้ เนื่องจากโรคไอเอชเอชเอ็นวี มักทําใหเกิดการตายเฉียบพลันอยาง
รุนแรง โดยเฉพาะในกุง L. stylirostris ในขณะท่ีโรคแคระแกร็น (RDS) เปนโรคติดเชื้อเรื้อรังท่ีเกิด
จากเชื้อ IHHNV ในกุงขาววานนาไม (L. vannamei), กุงฟา (L. stylirostris), กุงกุลาดํา (Penaeus 
monodon) และกุงอ่ืนๆ (Tang et al., 2003) อาการของโรคไอเอชเอชเอ็นวี มักพบในกุงระยะ 
P35 จนถึงระยะกอนวัยเจริญพันธุ ซ่ึงทําใหเกิดการตายรุนแรงเฉียบพลันมากถึง 80-90 เปอรเซ็นต 

อาการของโรคแคระแกร็นหรือโรคไอเอชเอชเอ็นวี   
ตัวกุงมีสีน้ําเงิน ซึม เบื่ออาหาร เปลือกเปนลายคลายหิน มีอาการแคระแกร็น การ

เจริญเติบโตลดลง อาการท่ีสังเกตไดงายคือ กรีโคงงอ (bent rostrum) หนวดกุงเปราะ หงิกงอ 
(brittle, wrinkled antenna) หัวกุงกรอบๆ (bubble head) เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุงติดเชื้อโรคแคระแกรน(IHHNV) 
ภาพจาก http://niah.dld.go.th/th/AnimalDisease/aquatic_ShrimpDis.htm 

 
3.3 โรคทอรา (Taura syndrome Virus) 

โรคทอราซินโดรม(Taura syndrome Virus)หรือโรคทีเอสวี พบครั้งแรกในแมน้ํา Taura 
ประเทศ Ecuador ป 1992 ตอมาไดแพรระบาดไปยังแหลงท่ีอยูอาศัยของกุงในลาตินอเมริกา 
รวมถึงฮาวายและบริเวณชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงในประเทศ 
Columbia, Costa Rica, EL Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama 
และ Peru TSV ยังสรางปญหาใหแกฟารมเลี้ยงในฝงทะเล Atlanticหลายประเทศ ไดแก Brazil, 
Belize, Coiumbia, Mexico และ Venezuela รวมถึงเขตตะวันออกเฉียงใตของอเมริกาในรัฐ 
Florida, Carolina และ Texas ซ่ึงมีผลทําใหธุรกิจการเลี้ยงกุงใน Florida และ Belize เสียหายอยาง
ราบคาบท้ังประเทศ สําหรับในเขตเอเชียพบในไตหวัน และบางจังหวัดของจีนซ่ึงรายงานมาวาติดมา
แพรกระจายโดยการนําเขากุงขาว P.vannamei จากอเมริกากลาง โรคทอรามีรายงานมาจากฟารม
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เลี้ยงกุงขาวครั้งแรกในชวงเดือนเมษายนในปพ.ศ. 2546 ใน จังหวัดนครปฐม และ ฉะเชิงเทรา ทํา
ความเสียหายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวเปนอยางมาก (http://www.aquatoyou.com) 

อาการของโรคทอรา 
กุงจะมีสีแดงเขมท่ีเปลือกกุง โดยเฉพาะบริเวณแพนหางและรยางคอ่ืนๆ ไดแก ขาวายน้ํา 

บริเวณหางกุงมีสีแดงเขมกวาปกติ แตขอบสีของแพนหางมีสีซีด เม่ือนํารยางคมาสองดูสวนปลายดวย
กลองจุลทรรศนแสงสวาง จะพบบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวตายเปนหยอมๆ นอกจากนี้ถาเปนกุงในระยะลอก
คราบ จะมีอัตราการตายสูง เปลือกนิ่ม ปรากฏรอยสีดํา (melanisation) มีรูปแบบไมแนนอนท่ี
เปลือก กุงท่ีพบในระยะนี้อาจไมมีจุดสี (chromatophore) กระจาย เปลือกไมนิ่ม มีการกินอาหาร
และพฤติกรรมปกติกุงจะเขาสูระยะนี้หลังลอกคราบไดสําเร็จ และไมพบรอยสีดําท่ีเปลือก ในระยะ
เรื้อรังนี้เชื้อ TSV จะอยูท่ี lymphoid organ spheroids (LOS) ทําใหกุงกลายเปนพาหะนําโรคไปสู
กุงตัวอ่ืนๆ ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               กุงขาวท่ีเปนโรคทอราระยะเฉียบพลันจะมีสีแดง (ลาง) 
ภาพจาก http://www.thailandshrimp.org/agriculture_vannamei9.html 
  

3.4 โรคหัวเหลือง (Yellowhead disease Virus,VHV)   
โรคหัวเหลืองเปนโรคสําคัญของกุงทะเลในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบไดในหลายประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียตะวันออก อินโดแปซิฟก และออสเตรเลีย และยังเปนโรคท่ีมี
ผลกระทบตอการคากุงและการขนยายกุงระหวางประเทศ โรคหัวเหลืองทําใหเกิดการตายในกุงรุนแรง
และเฉียบพลัน โดยประมาณกันวาทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึง 500 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ โรคหัว-เหลืองนี้พบครั้งแรกท่ีประเทศไทย ในราวป พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นก็พบในอีกหลาย
ประเทศในเอเชีย สวนอาการท่ีพบคือ หัวเหลืองและสีตัวกุงคอนขางซีด อยางไรก็ตามอาการ รวมท้ัง
รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาไมสามารถนํามาเปนบรรทัดฐานของโรคไดเสมอไป จึงแนะนําใหใชวิธีการ
ชันสูตรทางโมเลกุลเพ่ือยืนยันโรคดวย สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสโรคหัวเหลืองท่ีเรียกวา Yellow Head 
Virus (YHV) ซ่ึงมีการเพ่ิมจํานวนในไซโตปลาสซึมของเซลล เชื้อไวรัสมี envelope รูปรางแทงไม
แนนอน ขนาดไวริออนเทากับ 70 x 150-180 นาโนเมตร ขนาดของนิวคลีโอแคปซิดประมาณ 15 

http://www.aquatoyou.com/


14 
 

นาโนเมตร สายพันธุกรรมเปนอารเอ็นเอสายเดี่ยว ยาวประมาณ 26,235 นิวคลีโอไทด (Nunan et 
al., 1998b) ในปจจุบัน พ.ศ. 2550 ไวรัส YHV ถูกจัดอยูในวงศใหมท่ีเรียกวา Roniviridae  
ท่ีประเทศออสเตรเลีย มีรายงานการพบไวรัสอีกชนิดหนึ่งในกุงกุลาดํา Penaeus monodon เรียกวา 
Gill-Associated Virus (GAV) (Cowley et al., 2000; 2002) โดยพบวามีลักษณะคลายกับไวรัส 
YHV ซ่ึงทําใหเกิดโรคระบาดคลายๆ กับโรคหัวเหลือง และกอนหนานั้นก็พบไวรัสอีกชนิดหนึ่งเรียกวา 
Lymphoid Organ Virus (LOV) ในกุงกุลาดําท่ีแข็งแรง อยางไรก็ตามจากการศึกษาภายหลังเปนท่ี
แนชัดแลววา ไวรัสท้ังสองชนิดนี้ก็คือ YHV นั่นเอง ซ่ึงอาจทําใหเกิดโรคติดเชื้อรุนแรงเฉียบพลัน หรือ
ทําใหเกิดโรคเรื้อรังหรือการติดเชื้อชนิดไมแสดงอาการ การติดเชื้อ GAV ชนิดเรื้อรังนั้นพบในกุง
กุลาดําท่ีจับไดจากธรรมชาติจากบางพ้ืนท่ีของประเทศออสเตรเลียตะวันออก และเชื้อสามารถผานไข
กุงไปสูกุงรุนตอไปได แตมีรายงานวาอาการและอวัยวะเปาหมายของเชื้อนั้นแตกตางจากไวรัสโรคหัว
เหลือง แตอยางไรก็ตามเชื่อวา YHV และ GAV เปนจีโนไทปท่ีมีความคลายคลึงกัน 

อาการของโรคกุงหัวเหลือง 
ลักษณะของกุงท่ีเปนโรคจะมีอาการตัวซีดเหงือกและตับออนเหลืองอยางชัดเจนกุงจะ

ออนเพลียมาเกยขอบบอและอัตราการตายของกุงสูงมากภายใน 3-4 วัน และตายหมดบอภายใน 5 
วัน หลังจากตรวจพบการแสดงอาการครั้งแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                กุงขาวท่ีเปนโรคหัวเหลือง 

ภาพจาก http://www.aquathai.org/wed/blog005/ 
 

3.5 กลามเนื้อตายหรือโรคไอเอ็มเอ็นวี (Infectious Myonecrosis Virus หรือ IMNV)   
โรคกลามเนื้อตายเปนโรคท่ีอุบัติใหม พบครั้งแรกในป พ.ศ. 2545 ท่ีประเทศบราซิล ใน

ฟารมกุงขาววานนาไม Litopenaeus vannamei ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงของประเทศบราซิลมาก และในราวป พ.ศ. 2548 พบโรคนี้เปนครั้งแรกใน
ทวีปเอเชีย ในฟารมกุงขาววานนาไมท่ีประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงก็ทําใหเกิดความเสียหายมากเชนกัน เกิด
จากไวรัสโรคกลามเนื้อตายติดตอ ท่ีเรียกวา Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) (Poulos et 
al., 2006) ซ่ึงมีขนาด 40 นาโนเมตร ไมมี envelope มีรูปรางแบบ icosahedral มีสายพันธุกรรม
เปนอารเอ็นเอสายคู ยาวประมาณ 7.7 Kb ในปจจุบัน (พ.ศ. 2550) ไวรัสนี้ถูกจัดอยูในวงศ 
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Totiviridae การติดตอยังไมทราบแนชัด แตจากการทดลองคาดวาเชื้อไวรัสติดจากกุงสูกุงจากการท่ี
กุงกินซากกุงท่ีปนเปอนเชื้อ โฮสทของไวรัสนี้ในธรรมชาติคือกุงขาววานนาไม แตจากการทดลองพบวา
เชื้อไวรัสนี้สามารถกอโรคไดในกุงสปชีสอ่ืนๆ ไดแก L. stylirostris, Penaeus monodon และ 
Farfantepenaeus subtilis (Tang et al., 2005) 

อาการของโรคกลามเนื้อตายติดตอ 
อาการโรคนี้เปนโรคท่ีคอยๆ แสดงอาการทีละนอย ลักษณะการตายของกลามเนื้อสวนใหญ

เริ่มจากสวนทองโดยมักพบลักษณะกลามเนื้อขาวซีดถึงขาวขุนบริเวณกลามเนื้อปลองสุดทายและลาม
ข้ึนมากระจายท่ัวลําตัว บางครั้งพบแพนหางมีสีแดงคลายกุงตมสุกรวมดวย กุงท่ีแสดงอาการปวยไม
ตายทันทียังคงวายน้ําได ลําไสกุงอาจมีรูปรางผิดปกติ การตายของกุงเปนการตายแบบสะสม ทยอย
ตายไปเรื่อยๆ จนถึงชวงการจับกุงอาจพบการตายสะสมสูงถึง 70% ทําใหคา FCR สูงตามไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุงขาวท่ีเปนโรคกลามเนื้อตาย (การตายของกลามเนื้อบริเวณแพนหาง) 
ภาพโดย BBAP situbondo, Mei 2006 

 
3.6 โรค EMS (Early Mortality Syndrome) 

 โรค EMS ปรากฏใหเห็นในกุงกุลาดําและกุงขาวแวนนาไมท่ีลงเลี้ยงในบอดิน 10 - 40 วัน 
อัตราการตายของกุงอาจสูงถึง 100 เปอรเซ็นต และตอมาไดมีชื่อเรียกตามลักษณะการเสื่อมอยาง
เฉียบพลันของตับและตับออน คือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS 
(Donald V. Lightner, 2012) 

สังเกตลักษณะกุงปวยดวยโรค EMS 
สวนใหญกุงมีลักษณะสีซีด ขาวขุน เปลือกนิ่ม ตับและตับออน ฝอ ลีบ บางครั้งมีสีซีด ขาว 

หรือเหลืองออน บางครั้งอาจพบจุดดําหรือรอยขีด เม่ือบี้ตับและตับออนดวยนิ้วมือจะรูสึกคอนขาง
เหนียวและแข็งกวาปกติ อาหารไมเต็มลําไส ขาดเปนชวงๆ พบกุงตายจํานวนมากบริเวณพ้ืนกนบอ 
แตกตางจากกุงท่ีปวยดวยโรคตัวแดงดวงขาวหรือโรคหัวเหลือง ท่ีพบกุงลอยเขามาตายบริเวณขอบบอ 

การตรวจวินิจฉัยโรคของหองปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยงตอ EMS 
กุงระยะ PL ตรวจอัตรากลามเนื้อตอลําไส หรือ M:G ratio (4:1) กุงระยะ PL จนถึงระยะวัยรุน 
ตรวจความสมบูรณของตับและตับออน ตองไมลีบ ฝอ สีไมซีด รูปรางของเซลลตับและตับออนไมบิด 
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งอหรือหยัก และมีปริมาณไขมันในตับและตับออนมาก ตรวจการปนเปอนหรือติดเชื้อแบคทีเรีย 
โดยเฉพาะวิบริโอในตับและตับออน ตรวจการติดเชื้อไวรัสและ Necrotizing hepatopancreatitis 
bacterium (NHPB) ดวยเทคนิค PCR หรือ real-time PCR  กุงปวยและตายโดยไมทราบสาเหตุ ไม
พบการติดเชื้อไวรัส และ NHPB ตับและตับออนมีปริมาณเม็ดไขมันนอยกวาปกติมาก เซลลตับบิดงอ 
หรือหยักผิดรูป อาจสันนิฐานวาเปนโรค EMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพเปรียบเทียบกุงขาวท่ีเปนโรค EMS และกุงปกติ 

ภาพโดย http://www.biogenomed.com/boxnews4.html 
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มาตรการท่ีใชควบคุม และตรวจสอบกุงทะเลท่ีนําเขามาในประเทศไทย 
 

- พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง 2560 ฉบับท่ี 
2      พ.ศ. 2560 (ฉบับแกไข) 
มาตรา 92 ภายใตบังคับมาตรา 96 หามมิใหผูใดนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเวนแต

จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี มาตร 9630 เม่ือเรือประมงไดรับอนุญาตใหเทียบทาตาม
มาตรา 95 และเทียบทาแลวใหยื่นคําขออนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําและเม่ือไดรับ
อนุญาตแลวจึงนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําข้ึนจากเรือประมงได ใบอนุญาตดังกลาวใหถือวาเปน
ใบอนุญาตท่ีออกใหตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวและกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดใหการนําเขาสัตว
น้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตองไดรับอนุญาต 
 

- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 
มาตรา 31 เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาดผูใดนําเขา สงออก หรือนํา

ผานราชอาณาจักร ซ่ึงสัตวหรือซากสัตวตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายทุกครั้ง
ท่ีนําเขาสงออก หรือ นําผานราชอาณาจักร 
 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
มาตรา 15 หามมิใหผูใดนําเขาซ่ึงอาหารเพ่ือจําหนายเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

  
- ระเบียบประมงวาดวยการนํากุงทะเลเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 

โดยท่ีปจจุบันไดมีการแพรระบาดของโรคในกุงทะเลหลายชนิด ดังนั้น เพ่ือเปนการควบคุม 
และปองกับการแพรระบาดของโรค อธิบดีกรมประมงจึงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขในการ
นํากุง ทะเลเขามาในราชอาณาจักรไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประมงวาดวยการนํากุงทะเลเขามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2553 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแดถัดจากวันท่ีประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี ้
(1) กุงทะเลหมายความวา กุงขาว กุงฟา กุงกุลาดํา และกุงทะเลอ่ืนตามท่ีกรมประมง

ประกาศกําหนด 
(2) ผูรับอนุญาต หมายความวา ผูไดรับหนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาใน 

ราชอาณาจักร ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขามา
ในราชอาณาจัก พ.ศ. 2547 

(3) หนังสืออนุญาต หมายความวา หนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาใน 
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขามา
ในราชอาณาจัก พ.ศ. 2547 
ท่ัวไป 
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ขอ 4 นอกจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหผูท่ีประสงคจะนํากุงทะเลเขามาในราชอาณาจักร 
ดําเนินการ ตังตอไปนี้ 

(1) การนําเขากุงกุลาดําใหปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงวาดาย การยื่นคําขออนุญาตนํา
สัตวน้ําบางชนิดเขามาใบราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 

(2) การนําเขากุงขาวใหปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงวาดวยการนําเขาและการข้ึนทะเบียน 
ฟารมเพาะเลี้ยงกุงซาว เพ่ือการเพาะพันธุและปรับปรุงสายพันธุ พ.ศ. 2547  

(3) การนําเขากุงฟาใหปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงวาดวยการนําเขาและการข้ึนทะเบียน 
ฟารมเพาะเลี้ยงกุงขาว เพ่ือการเพาะพันธุและปรับปรุงสายพันธุ พ.ศ. 2547 โดยตอนุโลม  

ท้ังนี้ในการยื่นคําขออนุญาตนาเขากุงฟา กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตใหนําเขาเฉพาะ เพ่ือ
การศึกษาวิจัย โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต 

 
การขออนุญาตนําเขากุงทะเลมีชีวิต 

 
ขอ 5 การขอนําเขากุงทะเลมีชีวิตใหผูยื่นคําขอแนบหนังสือรับรองอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 
(1) สําเนาหนังสือรับรองหนังสือรับรองการปลดซ้ือ SPF (Specific Pathogenic Free)  

จากหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายหรือจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองจาก
หนวยงานของรัฐตามกฎหมายของประเทศท่ีสงออกซ่ึงแสดงวา กุงทะเลท่ีนําเขาปลอดเชื้อ โดยผาน
การคัดเลือกสายพันธุและเลี้ยงในฟารมท่ีระบบ Biosecure ซ่ึงไดมีการเฝาระวังโรคเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 2 ป โดยไมพบวามีการตายท่ีผิดปกติในระยะเวลา 3 เดือน กอนสงออกและรับรองปลอด
เชื้อ SPF (Specific Pathogenic Free) โดยใชการตรวจดวยเทคนิค PCR หรือตรวจตามวิธี OIE 
กําหนดโดยมีรายชื่อโรค ดังตอไปนี้ 
 1.  โรคจุดขาว (WSSV, While, Syndrome Virus) 
 2.  โรคหัวเหลือง (YHV , Yellow Head Virus) 

3. โรคไวรัสทอรา (TSV, Taura Syndrome virus) 
4. โรคแคระแกร็น (IHHNV, Infectious hypodermal and hematopoietic virus)  
5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectilous Myonecrosis) 
6. โรคอ่ืนตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด 
(2)  สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําซ่ึงมีขอความเปนภาษาอังกฤษท่ีลงนามรับรองโดย

หนวยงานผูรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผูสงออก หรือจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองจาก
หนวยงานผูรับผิดชอบ โดยมีรายชื่อโรค ดังตอไปนี้ 

1.  โรคจุดขาว (WSSV, While, Syndrome Virus) 
 2.  โรคหัวเหลือง (YHV , Yellow Head Virus) 

3. โรคไวรัสทอรา (TSV, Taura Syndrome virus) 
4. โรคแคระแกร็น (IHHNV, Infectious hypodermal and hematopoietic virus)  
5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectilous Myonecrosis) 
6. โรคอ่ืนตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด 
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ในกรณีนี้ ให เจาหนาท่ีพิจารณากักกันเพ่ือพิสูจนตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  
พ.ศ. 2499 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ขอ 6 เพ่ือประโยชนในการพิจารณาคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลมีชีวิต หากผูยื่นคําขอไมอาจ
นําหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามาประกอบคําขออนุญาตได ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

(1)  ในการยื่นคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลมีชีวิตท่ีไดมาจากธรรมชาติ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
กักกันเพ่ือพิสูจนตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

(2)  ในการยื่นคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลมีชีวิตท่ีไดมาจากการเพาะเลี้ยง หามมิใหพนักงาน
เจาหนาท่ีดําเนินการออกหนังสืออนุญาตใหแกผูยื่นคําขอ 
 

การขออนุญาตนําเขากุงทะเลไมมีชีวิต 

ขอ 7 สําเนาหนังสือรับรองสุภาพสัตวน้ําซ่ึงมีขอความเปนภาษาอังกฤษท่ีลงนามรับรองโดย
หนวยงานผูรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผูสงออก หรือจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองจาก
หนวยงานผูรับผิดชอบ โดยมีรายชื่อโรค ดังตอไปนี้ 

1.  โรคจุดขาว (WSSV, While, Syndrome Virus) 
 2.  โรคหัวเหลือง (YHV , Yellow Head Virus) 

3. โรคไวรัสทอรา (TSV, Taura Syndrome virus) 
4. โรคแคระแกร็น (IHHNV, Infectious hypodermal and hematopoietic virus)  
5. โรคไอเอ็มเอ็น (IMN, Infectilous Myonecrosis) 
6. โรคอ่ืนตามท่ีกรมประมงประกาศกําหนด 
เวนแตกรณีท่ีเปนซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของกุงทะเลไมมีชีวิตซ่ึงโดยสภาพแลวไมอาจมีโรค

ระบาดได 
ขอ 8  เพ่ือประโยชนในการพิจารณาคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลไมมีชีวิต หากผูยื่นคําขอไม

อาจนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามาประกอบคําขออนุญาตได ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการ  
ดังตอไปนี้ 

(1)  ในการยื่นคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลไมมีชีวิตท่ีไดมาจากธรรมชาติ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีสุมตัวอยางกุงทะเลท่ีประสงคจะขออนุญาตนําเขาตามระเบียบกรมประมงวาดวยการ
ตรวจสอบและสุมเก็บตัวอยางสินคาประมง พ.ศ. 2553 

(2)  ในการยื่นคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลไมมีชีวิตท่ีไดมาจากการเพาะเลี้ยง หามมิให
พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการออกหนังสืออนุญาตใหแกผูยื่นคําขอ 
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การควบคุม 
ขอ 9  เพ่ือประโยชนในการปองกันโรคระบาด ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีประจําดานตรวจ

สัตวน้ํามีเหตุอันควรสงสัยวากุงทะเลท่ีขออนุญาตนําเขาอาจมีเชื่อโรคระบาดหรือมาจากแหลงท่ีมีเชื้อ
โรคระบาด แมวาผูยื่นคําขอหนังสืออนุญาตจะนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามาแนบประกอบคําขอ
อนุญาตแลวก็ตาม พนักงานเจาหนาท่ีประจําดานตรวจสัตวน้ําอาจดําเนินการสุมตัวอยางกุงทะเลท่ีขอ
อนุญาตนําเขาตามวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบกรมประมงวาดวยการตรวจสอบและสุมเก็บตัวอยาง
สินคาประมง พ.ศ. 2553 เพ่ือตรวจสอบได 

ขอ  10  ใหอธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีมีปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมประมงเปนผูมี

อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และจะกําหนดใหผอนผันการบังคับใชสวนหนึ่งสวนใดของระเบียบนี้สําหรับกรณี
ใดก็ได 
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กระบวนงานข้ันตอนการขออนุญาตนําเขากุงทะเลมาในประเทศ 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผูขออนุญาต 

1.  คําขอตามแบบ DOF1  ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

2.  คําขอตามแบบ ร.1/1 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 

3.  เอกสาร/หลักฐานประกอบการนําเขา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง 

ของคําขอและเอกสาร/หลักฐานประกอบการนําเขา 
 

แกไขและยื่นใหม -  ออกเลขท่ีหนังสืออนุญาต (DOF2) 
-  ออกเลขท่ีใบแจงอนุมัตินําสัตวฯ (แบบ ร.6) 
-  ใบนัดหมาย 

 

เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม 

หนังสืออนุญาต(DOF2)และใบแจงอนุมัติ (แบบ ร.6) 

ผูมีอํานาจพิจารณาลงนามออก 

ใบอนุญาตนําเขา (แบบ ร.7) 

แกไข/ไมตรวจรับรอง 

ผูมีอํานาจพิจารณาลงนามออก 

ใบอนุญาตนําเขา (แบบ ร.7) 

ถูกตอง 

 

ไมถูกตอง 
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ข้ันตอนกระบวนงานอายัดกุงทะเล ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง 

1. ตรวจสอบเอกสารนําเขา 
2.  จัดทําเอกสารการอายัด 
-  ลงขอมูลในตาราง Excel การนําเขาสินคากุงฯ 
-  จัดทําบันทึกอายัดอาหาร 
-  จัดทําบันทึกเก็บตัวอยางอาหาร (ตรวจโรคและตรวจสารตกคาง) 
-  จัดทําบันทึกรายงานการอายัดกุงรายงานศูนยฯ 
-  จัดทําใบปดประกาศ ใบปดกลองเก็บตัวอยางสงวิเคราะห 
-  ออกไปทําการอายัดเก็บตัวอยางสินคาท่ีหนาตูคอนเทรนเนอร 
-  ทําการตรวจปลอยสินคากุงฯ ในระบบ FSW โดยตีตรายางอายัดสินคาเพ่ือรอผลวิเคราะหบนใบขน
สินคาฯ หัวหนาดานฯลงนามและไมออกใบอนุญาต ร.7 
3.  ติดตามผลวิเคราะหโรค/สารตกคาง 
-  พิมพผลวิเคราะหจากหองปฏบิัติการท่ีสงเขามาทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรมประมง 
-  ทําการลงเลขรับเอกสารในทะเบียนหนังสือรับ 
-  ลงขอมูลผลวิเคราะหในตาราง Excel การนําเขาสินคากุงฯ 
-  จัดทําหนังสือแจงผลวิเคราะหใหผูประกอบการ 
-  จัดทําบันทึกรายงานผลวิเคราะหรายงานศูนยฯ 
-  กรณีผลวิเคราะหผาน  

ทําการถอนอายัด โดยแจงผูประกอบการใหทําเอกสารขอถอนอายัดสินคากุงมายังดานฯ 
 เม่ือไดรับเอกสารถอนอายัดสินคากุงฯแลว ลงเลขรับเอกสารในทะเบียนรับเสนอหัวหนาดานฯ ลง
นามอนุมัติถอนอายัดแลวจัดทําหนังสือขอสงรายงานผลปฏิบัติงานอายัดสงศูนยฯ จากนั้นเจาหนาท่ี
ดานฯ จัดทํา ร.7 และ IMD ผานระบบ FSW 
-  กรณีผลวิเคราะหไมผาน 

กรณีพบโรคระบาดสัตว ใหจัดทําหนังสือแจงผลวิเคราะหใหผูประกอบการและขอนัด
เจาหนาท่ีควบคุมการผลิตฯ การถอนอายัดใหผูประกอบการยื่นเอกสารถอนอายัดสินคา และขอนัด
เจาหนาท่ีเขาควบคุมการผลิต เจาหนาท่ีดําเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับของเอกสารขอถอน
อายัดดังกลาว แลวเสนอใหหัวหนาดานฯลงนามอนุมัติ และจัดทําบันทึกถอยคํา เตรียมชุดเอกสารเพ่ือ
ประกอบดําเนินการควบคุมการผลิตฯตอไปการดําเนินการควบคุมการผลิต (ตมฆาเชื้อ/แปรรูป) นั้น 
เม่ือเจาหนาท่ีดานฯ ถึงโรงงานเขาไลนการผลิต พรอมท้ังถายรูปกระบวนการผลิตฯท้ังกระบวนการ 
เพ่ือประกอบรายงานศูนยฯ ตอไป จากนั้นเจาหนาท่ีดานฯ นํารูปถายกระบวนการผลิตท่ีไดมาจัดทํา
รายงานสงศูนยฯ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมการผลิตสินคาตามกระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัยสงศูนยฯ หลังจากนั้นจึงจัดทํา ร.7 และ IMD ผานระบบ FSW 
- กรณีพบสารตกคางเกินคามาตรฐาน 
 ใหเจาหนาท่ีดานฯ จัดทําหนังสือแจงผูประกอบการ กรณีสารตกคางเกินคามาตรฐาน พรอม
ท้ังจดัทําบันทึกรายงานผลวิเคราะหสงศูนยฯ เสนอ อย. เม่ือ คณะกรรมการอาหารของ อย. พิจารณา
ลงมติสงกลับหรือทําลาย ใหเจาหนาท่ีดานฯ จัดทําหนังสือแจงมติ อย. ใหผูประกอบการทราบและนัด
หมายวันเพ่ือท่ีดําเนินการควบคุมสงกลับหรือทําลายตอไป 
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 สําหรับการถอนอายัดนั้นใหเจาหนาท่ีดานฯ ดําเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับรอง
ของการถอนอายัดเสนอหัวหนาดานฯ ลงนาม พรอมท้ังจัดทําบันทึกควบคุมการสงกลับหรือทําลาย
สินคากุงฯ หลังจากนั้นเจาหนาท่ีดานฯ จัดทํา ร.7 และ IMD ผานระบบ FSW  
-  การควบคุมการสงกลับ/ทําลายนั้น 
ใหเจาหนาท่ีเดินทางเขาควบคุมการสงกลับหรือทําลาย ณ สถานท่ีอายัดสินคาพรอมบันทึกภาพถาย 
เพ่ือประกอบการรายงานสงศูนยฯ พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินการปฏิบัติงานควบคุมการ
สงกลับ/ทําลายสินคา รายงานศูนยฯตอไป 
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ขั้นตอนกระบวนงานอายัดกุงทะเล 

ตรวจสอบเอกสาร 

จัดทําเอกสารการอายัด 
- ลงขอมูลในตาราง Excel การนําเขาสินคากุงฯ  - จัดทําใบปดประกาศ ใบปดกลองเก็บตัวอยางสงวิเคราะห 
- จัดทําบันทึกอายัดอาหาร    - ออกไปทําการอายัดเก็บตัวอยางสินคาที่หนาตูคอนเทนเนอร 
- จัดทําบันทึกเก็บตัวอยางอาหาร (ตรวจโรคและตรวจสารตกคาง)  - ทําการตรวจปลอยสินคากุงฯในระบบ FSW 
- จัดทําบันทึกรายงานการอายัดกุงสงศูนยฯ 
 
 

ติดตามผลวิเคราะหโรค/สารฯ 
- ปร๊ินผลวิเคราะหของทาง Lab ที่สงทางระบบ E-saraban  - จัดทําหนังสือแจงผลวิเคราะหใหผูประกอบการ 
- ทําการลงเลขรับเอกสารในทะเบียนหนังสือรับ   - จัดทําบันทึกรายงานผลวิเคราะหสงสวนฯ 
- ลงขอมูลผลวิเคราะหในตาราง Excel การนําเขาสินคากุงฯ 
 

ผลวิเคราะหผาน 

ถอนอายัด 
- แจงผูประกอบการใหทําหนังสือขอถอนอายัดสินคา
มายังดานฯ 
- เมื่อไดรับหนังสือขอถอนอายัดสินคาแลว ลงเลขรับ     
หนังสือและเสนอหัวหนาดานฯลงนามถอนอายัดสินคา 
- จัดทําบันทึกรายงานการอายัดสงศูนยฯ 
 

ผลวิเคราะหไมผาน 

-  จัดทําหนังสือแจงผลวิเคราะหใหผูประกอบการ  
   และขอนัดเจาหนาที่เขาควบคุมการผลิตฯ 
 

- จัดทําหนังสือแจงผูประกอบการกรณี 
  สารตกคางเกินคามาตรฐาน 
- จัดทําบันทึกรายงานผลวิเคราะหสงศูนยฯ 
 

พบโรคระบาด พบสารตกคางเกินคามาตรฐาน 

ถอนอายัด 
- ผูประกอบการยื่นหนังสือถอนอายัดสินคา 
  และขอนัดเจาหนาที่เขาควบคุมการผลิตฯ                          
- ดําเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ
หนังสือขอถอนอายัดดังกลาวเสนอใหหวัหนา 
  ดานฯลงนามอนุมัติ                                                             
- จัดทําใบบันทึกถอยคํา เตรียมชุดเอกสารเพื่อ 
  ประกอบการดําเนินการควบคุมการผลิตฯตอไป                                    
 
 

ดําเนินการควบคุมการผลิต(ตมฆาเชื้อ/แปรรูป) 
- เมื่อถึงโรงงาน เขาไลนการผลิตฯ ถายรูปกระบวนการผลิตฯ  
  ทั้งกระบวนการเพื่อ ประกอบการรายงานศูนยฯตอไป   
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมการผลิตสินคาตากระบวน 
  การผลิตอาหารปลอดภยัสงศูนยฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

จัดทํา ร.7 จัดทํา IMD อย. พิจารณา 

ลงมติสงกลับหรือทําลาย         

- จัดทําหนังสือแจงมติ อย. ใหผูประกอบการทราบ
และนัดหมายวันเพื่อที่ดําเนินการควบคุมการ
สงกลับหรือทําลายตอไป 
 

ถอนอายัด 
- ดําเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับของเอกสารขอ 
  ถอนอายัดเสนอหัวหนาดานฯลงนาม                              
- จัดทําบันทึกควบคุมการสงกลับหรือทาํลายสินคากุงฯแชแข็ง                            

จัดทํา ร.7 

ควบคุมการสงกลบั/ทําลาย 
- เดินทางเขาควบคุมการสงกลับหรอืทําลาย ณ สถานที่อายัด  
  พรอมบันทึกภาพถายเพ่ือประกอบการรายงานสงศูนยฯ                    
- จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานควบคุมการ 
  สงกลับ/ทําลายสินคา สงศูนยฯ 

จัดทํา ร.7 จัดทํา IMD 
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– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบการเก็บตัวอยางและอายัดกุงทะเลนําเขา 
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–– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการตรวจควบคุมสินคากุงทะเลอายัด ณ หองเย็นของบริษัทผูประกอบการ 
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             ภาพประกอบการควบคุมการผลิตและฆาเชื้อไวรัสกรณีกุงตรวจพบโรค 
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บทท่ี 4 

การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 

ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง  

ตั้งอยู 33/4 หมูท่ี1 ถ.เจาคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

มีเจาหนาท่ีประจําดานตรวจสัตวน้ํา จํานวน  11 คน 

โดยมีรายชื่อเจาหนาท่ีดานผูปฏิบัติงานดังนี้ 

ราชชื่อบุคลากร ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง 

     นายปยะ ยศอนนัตสาธิดา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง 
     นางสาวอรวรรณ เรืองเดชกรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

      นายขวัญชัย ก่ิงกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
      นางสาวนุชชญา กาญจนประดิษฐ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
      นายเกียรตศัิกด์ิ  โสภาคะยัง นักวิชาการประมง พนักงานราชการ 

     นายสกลกานต สีทาไข นักวิชาการประมง จางเหมาบริการ 
     นางสาวพัชรี ดอนชัย นักวิชาการประมง จางเหมาบริการ 
     นางสาวเบญจมาส ประจติร นักวิชาการประมง จางเหมาบริการ 
     นายรวิพล ตันติวิมงคล นักวิชาการประมง จางเหมาบริการ 
     นายปณิธาน ยิ้มพงษ นักวิชาการประมง จางเหมาบริการ 
     นายมาโนช แสงสุวรรณ พนักงานขับรถยนต จางเหมาบริการ 
      

ผลการดําเนินการอายัดกุงทะเลแชแข็งนําเขาในปงบประมาณ 60 (กันยายน พ.ศ.2559-ตุลาคม 

พ.ศ.2560) มีดังนี้ 

มีการนําเขากุงทะเลแชแข็งจํานวน    291  ครั้ง 

ทําการอายัดกุงทะเลแชแข็งจํานวน     36   ครั้ง 

มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจาหนาท่ีดานดําเนินการปฏิบัติงานเก่ียวกับการอายัดกุงทะเลแชแข็ง

สัปดาหละครั้ง 

 


