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บทที่ 1
บทนํา
การจัดการความรู (KM)
การจัดการความรูคือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูใน
ตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคการมีความสามารถเขา
แขงขันสูงสุด
องคความรู (Body of Knowledge)
หมายถึง ความรูที่อยูในศาสตร ไดแก ความคิดรวบยอดหลักการ วิธีการ ที่อยูในตํารา อยูใน
หองสมุด ซึ่งอยูภายนอกตัวบุคคลที่สั่งสมมาเพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรู
การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM)
การจั ด การองค ความรู เป น กระบวนการในการล ว งเอาความจริ งภายในองค กรออกมา
จากนั้นทําการเปลี่ยนรูป และเผยแพรองคความรูน้ันผานทางหนายงานตาง ๆ ขององคกร ดังนั้น
องคกรสามารถใชองคความรูรวมกันได ซึ้งเมื่อนําองคความไปใชงานแลว องคความรูนั้นจะไมหมด
สามารถนํ า กลั บ มาใช ใหม ได อี ก องคค วามรูจ ะช ว ยทําใหอ งคกรสามารถคน หา คัดเลือ ก จัดการ
เผยแพร และสงมอบขาวสารและความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาที่สําคัญได
การจัดการกั บองคความรู นั้น จะทํ าการเปลี่ย นรูป ขอมู ลและขาวสารให อยูในรูป ขององค
ความรู ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ป ฏิ บั ติ ก ารในการแก ไ ขป ญ หาได และต อ งสามารถใช ไ ด ผ ลกั บ ทุ ก ๆ
หนวยงาน และกับทุก ๆ คน ภายในองคกร
การเชื่อมโยงองคความรูแบบ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge
องคกรสามารถสรางแกนกลางในการจัดเก็บองคความรู ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหวางองค
ความรูแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสรางเขาไวดวยกัน เพื่อรวมเปนแหลงองคความรูทั้งหมดของ
องคกร ในขณะที่เราอยูในกระบวนการแปลงองคความรูแบบไมมีโครงสราง (Tacit Knowledge) ให
เปน องคความรูที่มีโครงสราง (Explicit Knowledge) นั้น ระหวางนั้นก็จะเปนการสรางองคความรู
แบบไมมีโครงสรางขึ้นมาใหมอีกดวย (generate new tacit knowledge) จากรูปอธิบาย
ความสัมพันธ ไดดังนี้
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Process of explication
May generate new tacit
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decisions,

Knowledge

Tacit
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Convert tacit knowledge
into articulated and
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knowledge

Strategies, IS, white
papers, etc.

Expertise, know-how,
ideas, organization
culture, values, etc.

Core Competencies of the
Organization

รูป Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge
1. องคความรูแบบไมมีโครงสราง (Tacit Knowledge) คือ องคความที่ไมมีรูปแบบชัดเจน
หาไมไดตามตํารา เชน ประสบการณและความชํานาญเฉพาะบุคคล จากรูปเปนกระบวนการใน
การเปลี่ยนความรูแบบไมมีโครงสราง (Tacit Knowledge) ใหเปนความรูแบบมีโครงสราง (Explicit
Knowledge) เพื่อใหความรูนั้นสามารถอธิบายความไดอย างชัดเจน เมื่อ Tacit Knowledge
ที่ถูกนําไปจัดเก็บไวในแกนกลางขององคกร(Core Competencies of the Organization) ความรู
นั้นจะประกอบดว ย ความชํานาญ สิ่งตาง ๆ ที่รั บรูและอธิบ ายไดดว ยเหตุผล แนวคิ ด วั ฒนธรรม
องคกร และสิ่งที่มีคุณคาตาง ๆ
2. องคความรูแบบมีโครงสราง (Explicit Knowledge) คือ องคความรูที่สามารถเขียน
อธิ บ ายได ชั ด เจน เช น รายงาน จากรูป จะนําความรู ที่ชัดเจนนี้ ไปใชแ กปญ หา กํา หนดนโยบาย
กําหนดกลยุทธ ใชในการตัดสินใจ จัดทําเอกสารสิทธิ์ และใชจัดการกับระบบสารสนเทศ สามารถ
เขียนความรูนั้นออกมาในรูปของกระดาษ (Paper) และนําไปเก็บไวที่แกนกลางองคความรูขององคกร
(Core Competencies of the Organization)
3. แกนกลางองคความรูขององคกร (Core Competencies of the Organization) คือ
แหล ง ในการจั ดเก็ บ ความสามารถขององค กร เปน ศูน ยก ลางความรู สํ า หรั บ การบริ ห ารงานและ
ความสามารถที่แทจริงขององคกร จากที่กลาวมา สามารถสรุปเกี่ยวกับการจัดการองคความรู ไดวา
การจัดการองค ความรู เปนวิธี การที่เก าแกและมีมานานแลว ตั้งแตสมัยโบราณ ในการจัด การองค
ความรู นั้น จะต องอาศั ยความร วมมือจากทุกฝายและทุกระดับ ขององคกร เราสามารถปฏิวัติและ
เปลี่ยนแปลงองคกรดวยการใหความรวมมือ และพัฒนาการจัดการองคความรู และองคความรูถือเปน

3
ทรั พย สิ น ทางป ญ ญาขององค กร องคความรูนี้จ ะสามารถสงมอบแนวทางสําหรับ การแกปญ หาที่
เหมาะสมกับทุก ๆ คนในองคกร และใชไดโดยไมจํากัดสถานที่
การจัดการองคความรู เปนการจัดเก็บขอมูลขาวสารที่เปนองคความรูในการใชแกไขปญหา
ตาง ๆ ขององคกร รวบรวมไวในคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดการถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
เพื่อใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งองคความรูถือไดวาเปนทรัพยสินทางปญญา เมื่อจะเก็บแลว
จะตองมีการถายทอดและเผยแพร เพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ตอองคกรใหมากที่สุด องคความจะเก็บรวบรวมไดจากผูเชี่ยวชาญ หรือกลุมคนพิเศษ ประสบการณ
หรือความทรงจําขององคกร หรืออาจมาจากวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) ดังนั้น
ผูจัดการที่ดีควรมีระบบจัดการองคความรู เพื่อพรอมใชงานอยูเสมอ
ขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดการองคความรู
ตองกําหนดคํานิยามความหมายขององคความรูใหชัดเจน กําหนดหลักการเกี่ยวกับวิธีที่จะ
ใชจัดการกับองคความรูใหชัดเจน และสิ่งที่ทาทายที่สุดในการจัดการองคความรู ก็คือ ความชัดเจน
ในทุก ๆ ดาน ตั้งแตการอธิบายความหมายของความรูนั้น อุปสรรคที่จะผานพนไปได ผลประโยชน
ที่ชั ด เจนซึ่ งต องมี มากพอที่ จ ะทํ า ใหเกิดระบบจัดการองคความรู รวมถึ งเครื่องมื อและเทคโนโลยี
ที่สามารถนํามาใชงานรวมดวย
กุญแจสําคัญของการจัดการองคความรู
กุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ก ารจั ด การองค ค วามรู นั้ น ประสบผลสํ า เร็ จ ประกอบด ว ย
วัฒนธรรมองคกร (Organizational culture) ผูบริหารที่เปนผูอุปถัมภ (Executive sponsorship)
และเปนผูผลักดันการทํางาน การกําหนดเกณฑในการวัดผลสําเร็จ (Measuring success) ในอนาคต
อาจจะมีซอฟตแวร KM packages ที่ไดมาตรฐานครอบคลุมการทํางานขององคกร วางจําหนาย
วัตถุประสงคของการจัดการองคความรู (KM Objectives)
การจัดการองคความรู มีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1. เพื่อสรางระบบจัดเก็บองคความรู (Create knowledge repositories)
2. เพื่อปรับปรุงการเขาถึงองคความรู (Improve knowledge access)
3. เพื่อยกระดับสภาพแวดลอมขององคความรูใหดีขึ้น (Enhance the knowledge
environment)
4. เพื่อจัดการองคความรูใหเปนทรัพยสินที่มีคา และมีประโยชน (Manage knowledge
as an asset)
ที่เก็บองคความรู (Knowledge Repository)
เปนที่เก็บหรือที่รองรับองคความรู หรือเรียกวา “คลังองคความรู” เปนที่สําหรับเก็บ
รวบรวมองคความรูจากภายในและภายนอกองคกรเก็บไวในคลังขอมูลกลาง
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ขั้นตอนในการจัดการองคความรู (KM Activities)
1. Externalization เปนการนําองคความรูที่ไดจากแหลงภายนอก มาจัดรูปแบบ
2. Internalization จัดรูปแบบองคความรูที่มีอยูใหเปนรูปแบบ (Format) ภายใน คือ
การจําแนกองคความรูแบบมีโครงสราง (Explicit Knowledge) ใหตรงกับความตองการใชงาน ผนวก
เขากับองคความรูที่มาจากภายนอก (Externalization)
3. Intermediation การเชื่อมตอกับองคความรู จะเปนสื่อกลางที่ผูใช จะใชในการเขาถึง
หรือค นหาองคความรู สื่อกลางสว นมากจะเป นเทคโนโลยี เช น Internet, Groupware หรื อ
Workflow เปนตน
4. Cognition กระบวนการรับรู คือ กระบวนการรับองความรูและประยุกตใชงาน และ
แลกเปลี่ยนองคความรู
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บทที่ 2
ขอบเขต KM และเปาหมาย
1. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับกุงชนิดตางๆ
2. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังมีความรูเรื่องโรคระบาดตางๆที่เกิดกับกุงทะเล
3. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ขอบังคับตางๆที่เกี่ยวกับการนําเขาสินคากุงทะเลแชแข็งนําเขา
4. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการ
อายัดสินคากุงทะเลแชแข็ง
ประโยชนที่ไดรับจากขอบเขต KM (เปาหมาย)
1.ทําใหการตรวจสอบควบคุมการนําเขาและการอายัดกุงทะเลนําเขาแชแข็งของดานตรวจ
สัตวน้ําลาดกระบังดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังมีแนวทางการปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอน
รายละเอียดในกระบวนการอายัดกุงทะเลแชแข็งนําเขา
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บทที่ 3
การจัดทําแผนการจัดการความรู
แผนการจัดการความรู เปนแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินของกิจกรรมตางๆ
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด
แผนการจัดการความรูของดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง
ประเด็น : กระบวนการตรวจสอบและอายัดกุงทะเลนําเขาแชแข็ง
องคความรูที่จําเปน : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกุง,โรคกุง,ขั้นตอนการอายัดกุงทะเลนําเขาแช
แข็ง
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เนื่องจากมีการนําเขากุงทะเลแชแข็งทางดานตรวจสัตวน้ําลาด
กระจํานวนมาก เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําควรมีความรูเกี่ยวกับกระบวนงานการอายัดกุงทะเลนําเขา
แชแข็งเพื่อใหปฏิบัติงานไดถูกตอง
เปาหมาย : เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําทุกคน มีความความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนงานปฏิบัติงานการอายัดกุงทะเลแชแข็งนําเขา
การดําเนินงาน : จัดเวรเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังทุกคน เขาปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการอายัดกุงทะเลแชแข็งนําเขา (มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในแตละสัปดาห)
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บทที่ 4
องคความรู
กระบวนการอายัดกุงทะเลแชแข็ง
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกุงทะเล
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 ทั้งนี้ เพื่อใชเปนอวัยวะยึดเกาะใน
การสืบพันธุ บริเวณทองมีขาเดิน (Walking legs) และขาวายน้ํา (pleopod) (สุภาพ สุกสีเหลือง,
2538) ครอบครัว Peneidae สกุล Penaeus ซึ่งเปนกลุมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในประเทศ
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 โดยทั่วไปลูกกุงทะเลเมื่อเจริญเติบโตเปนกุงใหญ (adult) แลวจะ
ชอบอาศัยอยูตามผิวหนาดิน (bottom doweling) และกินอาหารจําพวกพืชและสัตวที่ตายแลวหรือ
ยังมีชีวิตอยูวงจรชีวิตจะเริ่มในทะเลลึกจากระดับ 10-15 เมตร ถึง 30-40 เมตร โดยแมกุงจะวางไข
ในทะเลแลวไขกุงจะฟกออกเปนตัวในบริเวณที่วางไข หลังจากนั้นลูกกุงทะเลวัยออนจะเคลื่อนเขาสู
บริเวณชายฝงที่เปนน้ํากรอยซึ่งเปนบริเวณที่มีอาหารธรรมชาติอุดมสมบูรณ ขณะที่เคลื่อนที่สูชายฝง
ลูกกุงจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยวิธีการลอกคราบ (molting) เมื่อลูกกุงเจริญเติบโตถึงขั้น Post
larvae ก็จะเขาหากินบริเวณน้ํากรอยและลูกกุงจะเลี้ยงตัวอยูในบริเวณนี้จนกระทั่งเจริญเติบโตถึงขั้น
เปนพอแมพันธุไดก็จะอพยพออกสูทะเลลึกเพื่อทําการสืบพันธุวางไขตอไปวนเวียนอยูเชนนี้ (สถานบัน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแหงชาติ, 2532)
1.3 การสืบพันธุวางไขของกุงทะเล ฤดูกาลวางไขของกุงทะเลในอาวไทยพบกุงไขแกมาก
ในชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ในสวนตามแนวชายฝงทะเลอันดามันมีไขแกไดตลอดปเชนกันตั้งแต
ช ว งที่ ซุ ก ชุ มที่ สุ ด คื อ เดื อ นพฤษภาคม-กั น ยายน (กุ งแช บ ว ย) และธั น วาคม-มี น าคม และเดื อ น
มิถุนายน-กันยายน (กุงกุลาดําและกุงกุลาลาย) เมื่อไขปฏิสนธิแลวตัวออนจะแบงตัวและมีการพัฒนา
จนครบประมาณ 12-18 ชั่วโมง ก็จะฟกออกเปนตัวออนในระยะ nauplius ลูกกุงที่ฟกออกเปนตัว
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จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปรางไปจนกระทั่งมีรูปรางเหมือนกับโตตัวเต็มวัยซึ่งมีการพัฒนาการแบง
ออกเปนระยะตางๆ ดังนี้
(1) ตัวออนระยะที่ 1 (nauplius) รูป รางคลายแมงมุ มประกอบดวยรยางค 3 คู ตั วออน
ระยะนี้ผานการลอกคราบ 6 ครั้ง โดยใชเวลา 36-40 ชั่วโมง กอนเขาสูระยะที่ 2 ตัวออนในระยะที่
1 ยังไมตองการอาหารเพราะมีถุงอาหาร (yolk sac) ติดอยูลําตัวจึงสามารถใชอาหารจากถุงดังกลาว
ในการยังชีพ
(2) ตัวออนระยะที่ 2 (protozoea) ตัวออนระยะนี้ลําตัวยาวขึ้น สวนหัวและลําตัวแยกออก
จากกันอยางเห็นไดชัด ตัวออนในระยะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปราง 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 สวนตาจะพัฒนาเปนรอยนูนๆ ตรงบริเวณสวนหัว
ขั้นที่ 2 ตาจะโผลออกมาและมีกานตาเกิดขึ้น
ขั้นที่ 3 ลูกกุงเริ่มมีแพนหาง ระยะเวลาที่ใชในการพัฒนาทั้งหมดประมาณ 4-5 วัน
(3) ตัวออนระยะที่ 3 (Mysis) ระยะนี้ลูกกุงมีรูปรางคลายลูกกุงวัยรุนแลว แตการวายน้ํายัง
แตกตางกันอยู คือ จะวายน้ําแบบหัวทิ่มลงและดีดขึ้นลง การพัฒนาการของลูกกุงในระยะนี้มี 3 ขั้น
คือ ขั้นแรกขาวายน้ํายังไมเกิด ขั้นที่ 2 ปลองแรกของขาวายน้ําปรากฏใหเห็นแลว ขั้นที่ 3 ขาวายน้ํา
ปรากฏขึ้นมาอยางสมบูรณ การพัฒนาจะใชเวลาทั้งหมด 3-4 วัน
(4) ตัวออนระยะที่ 4 (post larve) ลูกกุงระยะนี้มีลักษณะใกลเคียงกับลูกกุงวัยรุนมากขึ้นมี
อวัยวะตางๆ เกือบครบทุกสวนและพัฒนาการไปเรื่อยๆ จนเขาสูระยะกุงวัยรุน การวายน้ําจะขนาบไป
กับผิวน้ําเมื่อลูกกุงเขาสูระยะนี้ประมาณ 3-7 วัน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนจากวายน้ํามาเปนการเกาะนิ่ง
อยูตามผนังบอและกนบอ และเมื่อเลี้ยงไปอีกจนถึงชวง post larve 22-30 วัน ก็สามารถที่ใชเปน
พันธุกุงสําหรับปลอยลงเลี้ยงในบอได (สถานบันเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแหงชาติ, 2532)
2. ลักษณะของกุงทะเลชนิดตางๆ ที่พบในประเทศไทย
กุงทะเลที่พบในประเทศไทยและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก กุงกุลาดํา กุงแชบวย กุง
ตะกาด กุงเคย กุงกะตอมหรือกุงหัวแข็ง กุงกุลาลาย กุงปลองหรือโอคั๊กใหญ กุงมังกรประเหลือง กุง
มังกรหัวเขียว กุงเหลืองหางฟา กุงทะเลสวยงาม เปนตน (กรมประมง, 2535)
2.1 กุงกุลาดํา ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus monodon ชื่อสามัญ Giant tiger prawn
ลั ก ษณะทั่ ว ไป เป น กุ งทะเล ลํา ตัว สีแ ดงอมน้ํ าตาลถึง น้ํา ตาลเขม มี ล ายพาดขวางที่ห ลั ง
ประมาณ 9 ลายและสีออกน้ําตาล เขมขางแถบสีขาว ดานบนของกรีมีฟน 7-8 ซี่ ดานลางมี 3 ซี่
สันกรียาวเกือบถึงคาราเปส หนวดยาวไมมีลายชัดเจน ขาเดินมีสีแดงปนดํา ขาวายน้ํามีสีน้ําตาลปนน้ํา
เงิน โคนสีขาว ขาเดินคูที่หาไมมี exopod ขนาดความยาวประมาณ 18-25 ซ.ม.
2.2 กุงกุลาลาย ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus semisulcatus ชื่อสามัญ Green Tiger
Prawn
ลักษณะทั่วไป เปนกุงทะเลที่มีขนาดคอนขางใหญ หนวดมีลายเปนปลอง ๆ สันที่อยูสองขาง
โคนกรียาวเลยฟนกรี ลําตัวมีสีน้ําตาลอมเขียว มีแถบสีมวงอมดําพาดขวาง ลําตัวเปนปลอง ๆ ดานบน
ของกรีมีฟน 6-8 ซี่ ดานลางมี 2-4 ซี่ ขอบปลายหางและขาวายน้ํามีขนสีแดง
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shrimp

2.3 กุงตะกาด ชื่อวิทยาศาสตร Metapenaeus ensis ชื่อสามัญ Greasy back

ลักษณะทั่วไป ลําตัวยาวมีสีเทาออน มีจุดสีน้ําเงินกระจายอยูขางตัว กรีและเปลือก หัวมีสีจาง
โคนกรีมีสัณฐานเปนสามเหลี่ยม ดานบนของกรีมีฟน 8-10 ซี่ ดานลางเรียบ หางสีฟาเขียวปนแดง
สวนลักษณะที่นับวาแตกตางจากกุงตะกาดในสกุลเดียวกัน คือ กรีของกุงตะกาดหินจะมีลักษณะเรียว
ยาวเชิดขึ้นเล็กนอย หางไมมีหนาม และสันที่อยูจากโคนกรีจะเปนสีขาวจรดขอบหลัง
2.4 กุงกะตอมหรือกุงหัวแข็ง ชื่อวิทยาศาสตร Macrobrachium equidens ชื่อสามัญ
Roung river prawn
ลักษณะทั่วไป รูปรางคลายคลึงกับกุงกามกรามแตมีขนาดเล็กกวา หัวคอนขางโต และลําตัว
เรียวเล็ก นัยนตามีสีดํา ครีบแหลมหยักเปนฟนเลื่อย ขาเดินคูที่สองมีขนาดใหญ และยาวกวาขาเดินคู
อื่น ๆ สวนปลายเปนกามหนีบ เปลือกที่คลุมอยูทั่วไปนั้นคอนขางแข็ง มีสีเหลืองเหลือบ หรือขาวนวล
ลําตัวคอนขางใส
2.5 กุงทราย ชื่อวิทยาศาสตร Metapenaeopsis palmensis ชื่อสามัญ Southern
velvet shrimp
ลักษณะทั่วไป กุงชนิดนี้หัวคอนขางโตและยาว มีลําตัวคอนขางตรง ทอนหางเรียว เปลือก
บริเวณหางเปนสันแข็ง แพนหางคอนข างใหญ กรีมีปลายเชิดขึ้นเล็กนอย ฟนกรีดานบนมี 7-8 ซี่
ดานลางไมมีฟน สีลําตัวมีสีน้ําตาลแดง มีจุดสีน้ําตาลกระจายอยูทั่วไป บางที่มีแถบสีน้ําตาลเขมพาด
ขวางลําตัว
2.6 กุงแชบวย ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus merguiensis ชื่อสามัญ Banana Prawn
ลักษณะทั่วไป ลําตัวสีครีมหรือชมพูออนมีจุดสีน้ําเงินหรือสีน้ําตาลปนแดงประทั้งตัวปลาย
หางมีสีน้ําตาลแดงสันกรีสูงและยาวเกือบถึงขอบหลังของเปลือกหัวฟนกรีดานบน 6-7 ซี่ ดานลาง
4-5 ซี่ สวนรองบนกรีมองเห็นไดชัด ยาวเกือบถึงกึ่งกลางของเปลือกหัว ปลายหางยาวแหลม ดานบน
เปนรอง ดานลางไมมีหนามแหลม
2.7 กุงโอคั๊กใหญ ชื่อวิทยาศาสตร Parapenaeopsis hardwickil ชื่อสามัญ Spear
shrimp
ลักษณะทั่วไป กุงชนิดนี้มีขนาดคอนขางใหญ หัวโตมีความยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความ
ยาวลําตัว กรียาว ปลายแหลม ขอบบนมีหยักเปนฟนเลื่อยมี 10-11 ซี่ ขอบลางเรียบ เปลือกของหัว
มีรองหลายแหงแพนหางใหญ สีลําตัวเหลืองจางถึงสีชมพู หนวดสีน้ําตาลอมเหลือง ขาเดินสีขาว แพน
หางสีฟา ขอบสีน้ําตาลอมแดงหรือมวง กรีมีแถบดําพาดตามยาว
2.8 กุงเคย ชื่อวิทยาศาสตร Acetes sp. ชื่อสามัญ Krill
ลักษณะทั่วไป กุงเคยจัดเปนครัสเตเชียนขนาดเล็ก รูปรางคลายกุง แตตัวเล็กกวา และไมมีกรี
แหลมๆที่บริเวณหัวเหมือนกุง ตัวสีขาวใส มีตาสีดํา มีเปลือกบางและนิ่ม
2.9 กุงมังกรประเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร Panulirus ornatus ชื่อสามัญ Yellow-ring
spiny lobster
ลักษณะทั่วไป ลําตัวสีน้ําทะเล มีจุดสีสมประปราย บริเวณเปลือกหัวมีลักษณะแข็งมาก ขา
เดินจะมีแถบสีเหลืองคาดขวางลําตัว มีขีดสีเหลืองสั้น 2 ขีด อยูดานขางของปลองลําตัว
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2.10 กุงมังกรหัวเขียว ชื่อวิทยาศาสตร Panulirus vesicolor ชื่อสามัญ Painted
spiny lobster
ลักษณะทั่วไป เปนกุงมังกรที่มีขนาดใหญกวากุงอื่นๆ ในวงศเดียวกัน ลําตัวคอนขางยาว
ทอนหัวจะยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวลําตัว มีหนวด 2 คู คูแรกมีขนาดเล็ก ปลายหนวดแต
ละเสนแยกเปนหนวดเล็กๆ ขางละสองเสน หนวดคูที่สองมีขนาดใหญและมีความยาวประมาณ 2
เทาของความยาวลําตัว สวนของหัวมีลักษณะเปนหนามขรุขระ มีขาเดิน 5 คู แพนหางแบนราบ สี
ตรงสวนบนของลําตัวเปนสีเขียวเขมอมสีตองออน ตามปลองของลําตัวจะมีขอบเปนเสนสีขาวอยูตรง
บริเวณขอพับทุกปลอง หางมีสีเหลืองอมแดง บริเวณใตทองมีรยางค 6 คู
2.11 กุงเหลืองหางฟา ชื่อวิทยาศาสตร Penaeus latisulcatus ชื่อสามัญ Blue tail
yellow shrimp
ลักษณะทั่วไป เปนกุงทะเลที่มีลําตัวสีเหลือง โคนขาวายน้ํามีลายสีน้ําตาลแดงเปนแถบสั้นๆ
อาจมีจุดสีแดง 3 จุด อยูดานขางของลําตัว ปลายแพนหางสีฟา กรีมีฟนดานบน 10-11 ซี่ ดานลาง
1 ซี่ มีรองขางกรี และที่โคนกรีเห็นไดชัดเจน
2.12 กุงทะเลสวยงาม ชื่อวิทยาศาสตร Rhynchocinete spp .ชื่อสามัญ Red cleaning
shrimp.
ลักษณะทั่วไป เปนกุงทะเลขนาดเล็กที่มีลวดลาย ลักษณะลําตัวปอมสั้นสวนปลายหางเรียว
เล็ก. ตากลมโต กรียาว ลําตัวมีสีแดงสลับลวด ลายจุดและเสนสีขาว ความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
อาศัยอยูตาม. แนวปะการัง
3. โรคที่พบในกุงทะเล
3.1 โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus,WSSV)
โรคดวงขาวเปนโรคที่พบในกุงทะเล ประมาณกันวาตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา โรคนี้ทํา
ใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึงหนึ่งหมื่นลานดอลลารสหรัฐฯทั่วโลก และพบไดแทบทุก
ภูมิภาค ในหลายประเทศ (Wang et al., 1999; 2000) รวมถึงประเทศไทยก็พบโรคนี้เชนกัน โรคนี้
เปนโรคที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง รวมถึงการคาระหวางประเทศอยางมาก เกิดจาก
เชื้อไวรัสดวงขาว ที่เรียกวา White Spot Syndrome Virus หรือ WSSV (Tang and Lightner,
2000) ซึ่งมีขนาด 130 x 350 นาโนเมตร (ขนาดใหญที่สุดในบรรดาไวรัสกุง) มี envelope รูปไข
มีหางตรงปลายยอด nucleocapsid เปนรูปแทง เปนไวรัสที่มีดีเอ็นเอนสายคู สายดีเอ็นเอเปนวง ขด
เปนเกลียว ขนาดประมาณ 305 Kb ไวรัสนี้เพิ่มจํานวนภายในนิวเคลียส ถูกทําลายไดดวยความรอน
ที่อุณหภูมิ 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 หรือน้ําที่มี
เชื้อปนเปอน เชื้อไวรัสนี้ผานไขไปยังกุงรุนตอไปได กุงที่ไมแสดงอาการก็แพรเชื้อได และพบวากุงทุก
ระยะตั้งแตไขจนถึงระยะพอแมพันธุปวยเปนโรคได นอกจากนี้ยังพบวาเชื้อไวรัสดวงขาวกอโรคในสัตว
หลายชนิดมากกวา 50 สปชีส เชน ปู กุงน้ําจืด กุงมังกร และยังพบสัตวพาหะนําโรคหลายชนิด เชน
อาร ทีเ มีย เป นตน ในป พ.ศ. 2538 สําหรับ ในทวี ปอเมริ กา พบโรคดวงขาวครั้งแรกที่รัฐ เท็ กซั ส
สหรัฐอเมริกา จากกุงฟา (Litopenaeus stylirostris) หลังจากนั้นก็มีการแพรระบาดและทําความ
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เสียหายมากทั้งใน L. stylirostris และกุงขาว L. vannamei ในหลายประเทศ เชน เม็กซิโก บราซิล
นอกจากนี้ยังพบไวรัสจากกุงที่จับไดจากธรรมชาติ รวมทั้งเคยพบในสัตวจําพวกกุงน้ําจืด crayfish
จากสวนสัตวอีกดวย และที่นาเปนหวงมากนาจะเปนการตรวจพบเชื้อ WSSV จากกุงแชแข็งนําเขาที่มี
ตนกําเนิดมาจากหลายประเทศ สําหรับกุงสดและกุงระยะพีหรือกุงพอแมพันธุก็อาจพบเชื้อไดเชนกัน
(Durand et al., 2003)
อาการของโรคตัวแดงดวงขาว
กุ งที่ เ ป น โรคดวงขาวจะมี ลักษณะจุ ดขาวหรือดวงขาวมีขนาดเสน ผาศู น ยกลาง 0.1 - 2
มิลลิเมตร กุงที่เปนโรคดวงขาวนี้จะวายอยูบริเวณผิวน้ําหรือเกยขอบบอไมมีแรงดีดตัว กินอาหาร
ลดลงบางครั้งพบกุงที่มีอาการลอกคราบไมออก หรือลอกคราบแลวไมแข็งตัว ตัวนิ่มอัตราการตายของ
กุงหลังจากเกิดโรคขึ้นอยูกับแหลงเลี้ยงและฤดูกาลในชวงที่มีอากาศหนาวหรือฝนตกหนักติดตอกัน
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 โรคนี้พบครั้งแรกที่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป
พ.ศ. 2524 ในกุงฟา (Litopenaeus stylirostris) โดยการระบาดครั้งนั้นทําใหกุงตายมากกวา 90
เปอรเซนต (Bell and Ligthner, 1984) ปจจุบันพบโรคนี้พบทั้งซีกโลกตะวันตก คือทวีปอเมริกาใต
อเมริ ก ากลาง เม็ ก ซิ โ ก และซี กโลกตะวั น ออก คือ เอเชี ย ตะวั น ออกและเอเชี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต
ประมาณกันวาทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงมากถึงหนึ่งพันลาน
ดอลลา ร ส หรั ฐ ฯ นอกจากนี้ยั งอาจพบเชื้อในกุงที่จับ ไดจ ากธรรมชาติอีกดวย สันนิษฐานวามีการ
พัฒนาการตานเชื้อในกุง L. stylirostris ซึ่งอาจเกิดจากการคัดสรรตามธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากระยะ
หลังๆ ไมพบกลุมประชากรกุงที่ไวตอการติดเชื้ออยางมากอีกแลว ทั้งสองโรคเกิดจากการติดเชื้อพารโว
ไวรัสที่เรียกวา Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus หรือไอเอชเอชเอ็น
วี (IHHNV) ซึ่งเปนไวรัสที่มีดีเอ็นเอสายเดี่ยว ขนาด 20 นาโนเมตร (Lu et al., 1989; Mari et al.,
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1993) พบวาเชื้อไวรัสชนิดนี้ผานจากพอแมกุงไปสูลูกกุงรุนตอไปได (Motte et al., 2003) สาเหตุ
ที่เรียกโรคเปนสองชื่อตางกันเชนนี้ เนื่องจากโรคไอเอชเอชเอ็นวี มักทําใหเกิดการตายเฉียบพลันอยาง
รุนแรง โดยเฉพาะในกุง L. stylirostris ในขณะที่โรคแคระแกร็น (RDS) เปนโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิด
จากเชื้อ IHHNV ในกุงขาววานนาไม (L. vannamei), กุงฟา (L. stylirostris), กุงกุลาดํา (Penaeus
monodon) และกุงอื่นๆ (Tang et al., 2003) อาการของโรคไอเอชเอชเอ็นวี มักพบในกุงระยะ
P35 จนถึงระยะกอนวัยเจริญพันธุ ซึ่งทําใหเกิดการตายรุนแรงเฉียบพลันมากถึง 80-90 เปอรเซ็นต
อาการของโรคแคระแกร็นหรือโรคไอเอชเอชเอ็นวี
ตั ว กุ ง มี สี น้ํ า เงิ น ซึ ม เบื่ อ อาหาร เปลื อ กเป น ลายคล า ยหิ น มี อ าการแคระแกร็ น การ
เจริญเติบโตลดลง อาการที่สังเกตไดงายคือ 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 ตอมาไดแพรระบาดไปยังแหลงที่อยูอาศัยของกุงในลาตินอเมริกา
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 ซึ่งมีผลทําใหธุรกิจการเลี้ยงกุงใน Florida และ Belize เสียหายอยาง
ราบคาบทั้งประเทศ สําหรับในเขตเอเชียพบในไตหวัน และบางจังหวัดของจีนซึ่งรายงานมาวาติดมา
แพรกระจายโดยการนําเขากุงขาว P.vannamei จากอเมริกากลาง โรคทอรามีรายงานมาจากฟารม
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เลี้ยงกุงขาวครั้งแรกในชวงเดือนเมษายนในปพ.ศ. 2546 ใน จังหวัดนครปฐม และ ฉะเชิงเทรา ทํา
ความเสียหายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวเปนอยางมาก (http://www.aquatoyou.com)
อาการของโรคทอรา
กุงจะมีสีแดงเขมที่เปลือกกุง โดยเฉพาะบริเวณแพนหางและรยางคอื่นๆ ไดแก ขาวายน้ํา
บริเวณหางกุงมีสีแดงเขมกวาปกติ แตขอบสีของแพนหางมีสีซีด เมื่อนํารยางคมาสองดูสวนปลายดวย
กลองจุลทรรศนแสงสวาง จะพบบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวตายเปนหยอมๆ นอกจากนี้ถาเปนกุงในระยะลอก
คราบ จะมีอัตราการตายสูง เปลือกนิ่ม ปรากฏรอยสีดํา (melanisation) มีรูปแบบไมแนนอนที่
เปลือก กุงที่พบในระยะนี้อาจไมมีจุดสี (chromatophore) กระจาย เปลือกไมนิ่ม มีการกินอาหาร
และพฤติกรรมปกติกุงจะเขาสูระยะนี้หลังลอกคราบไดสําเร็จ และไมพบรอยสีดําที่เปลือก ในระยะ
เรื้อรังนี้เชื้อ TSV จะอยูที่ lymphoid organ spheroids (LOS) ทําใหกุงกลายเปนพาหะนําโรคไปสู
กุงตัวอื่นๆ ได

กุงขาวที่เปนโรคทอราระยะเฉียบพลันจะมีสีแดง (ลาง)
ภาพจาก http://www.thailandshrimp.org/agriculture_vannamei9.html
3.4 โรคหัวเหลือง (Yellowhead disease Virus,VHV)
โรคหัวเหลืองเปนโรคสําคัญของกุงทะเลในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบไดในหลายประเทศ
ในเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ย งใต เอเชี ยตะวัน ออก อิน โดแปซิฟก และออสเตรเลีย และยังเปน โรคที่มี
ผลกระทบตอการคากุงและการขนยายกุงระหวางประเทศ โรคหัวเหลืองทําใหเกิดการตายในกุงรุนแรง
และเฉียบพลัน โดยประมาณกันวาทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึง 500 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ โรคหัว-เหลืองนี้พบครั้งแรกที่ประเทศไทย ในราวป พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นก็พบในอีกหลาย
ประเทศในเอเชีย สวนอาการที่พบคือ หัวเหลืองและสีตัวกุงคอนขางซีด อยางไรก็ตามอาการ รวมทั้ง
รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาไมสามารถนํามาเปนบรรทัดฐานของโรคไดเสมอไป จึงแนะนําใหใชวิธีการ
ชันสูตรทางโมเลกุลเพื่อยืนยันโรคดวย สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสโรคหัวเหลืองที่เรียกวา Yellow Head
Virus (YHV) ซึ่งมีการเพิ่มจํานวนในไซโตปลาสซึมของเซลล เชื้อไวรัสมี envelope รูปรางแทงไม
แนนอน ขนาดไวริออนเทากับ 70 x 150-180 นาโนเมตร ขนาดของนิวคลีโอแคปซิดประมาณ 15
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นาโนเมตร สายพันธุกรรมเปนอารเอ็นเอสายเดี่ยว ยาวประมาณ 26,235 นิวคลีโอไทด (Nunan et
al., 1998b) ในปจจุบัน พ.ศ. 2550 ไวรัส YHV ถูกจัดอยูในวงศใหมที่เรียกวา Roniviridae
ที่ประเทศออสเตรเลีย มีรายงานการพบไวรัสอีกชนิดหนึ่งในกุงกุลาดํา Penaeus monodon เรียกวา
Gill-Associated Virus (GAV) (Cowley et al., 2000; 2002) โดยพบวามีลักษณะคลายกับไวรัส
YHV ซึ่งทําใหเกิดโรคระบาดคลายๆ กับโรคหัวเหลือง และกอนหนานั้นก็พบไวรัสอีกชนิดหนึ่งเรียกวา
Lymphoid Organ Virus (LOV) ในกุงกุลาดําที่แข็งแรง อยางไรก็ตามจากการศึกษาภายหลังเปนที่
แนชัดแลววา ไวรัสทั้งสองชนิดนี้ก็คือ YHV นั่นเอง ซึ่งอาจทําใหเกิดโรคติดเชื้อรุนแรงเฉียบพลัน หรือ
ทําใหเกิดโรคเรื้อรังหรือการติดเชื้อชนิดไมแสดงอาการ การติดเชื้อ GAV ชนิดเรื้อรังนั้นพบในกุง
กุลาดําที่จับไดจากธรรมชาติจากบางพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียตะวันออก และเชื้อสามารถผานไข
กุงไปสูกุงรุนตอไปได แตมีรายงานวาอาการและอวัยวะเปาหมายของเชื้อนั้นแตกตางจากไวรัสโรคหัว
เหลือง แตอยางไรก็ตามเชื่อวา YHV และ GAV เปนจีโนไทปที่มีความคลายคลึงกัน
อาการของโรคกุงหัวเหลือง
ลั ก ษณะของกุ งที่ เ ป น โรคจะมี อ าการตั ว ซี ด เหงื อ กและตั บ อ อนเหลื องอย างชั ด เจนกุ ง จะ
ออนเพลียมาเกยขอบบอและอัตราการตายของกุงสูงมากภายใน 3-4 วัน และตายหมดบอภายใน 5
วัน หลังจากตรวจพบการแสดงอาการครั้งแรก

กุงขาวที่เปนโรคหัวเหลือง
ภาพจาก http://www.aquathai.org/wed/blog005/
3.5 กลามเนื้อตายหรือโรคไอเอ็มเอ็นวี (Infectious Myonecrosis Virus หรือ IMNV)
โรคกลามเนื้อตายเปนโรคที่อุบัติใหม พบครั้งแรกในป พ.ศ. 2545 ที่ประเทศบราซิล ใน
ฟารมกุงขาววานนาไม Litopenaeus vannamei ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงของประเทศบราซิลมาก และในราวป พ.ศ. 2548 พบโรคนี้เปนครั้งแรกใน
ทวีปเอเชีย ในฟารมกุงขาววานนาไมที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งก็ทําใหเกิดความเสียหายมากเชนกัน เกิด
จากไวรัสโรคกลามเนื้อตายติดตอ ที่เรียกวา Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) (Poulos et
al., 2006) ซึ่งมีขนาด 40 นาโนเมตร ไมมี envelope มีรูปรางแบบ icosahedral มีสายพันธุกรรม
เปน อารเ อ็น เอสายคู ยาวประมาณ 7.7 Kb ในปจ จุบั น (พ.ศ. 2550) ไวรัส นี้ถูกจัด อยู ในวงศ
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Totiviridae การติดตอยังไมทราบแนชัด แตจากการทดลองคาดวาเชื้อไวรัสติดจากกุงสูกุงจากการที่
กุงกินซากกุงที่ปนเปอนเชื้อ โฮสทของไวรัสนี้ในธรรมชาติคือกุงขาววานนาไม แตจากการทดลองพบวา
เชื้อไวรัสนี้สามารถกอโรคไดในกุงสปชีสอื่นๆ ไดแก L. stylirostris, Penaeus monodon และ
Farfantepenaeus subtilis (Tang et al., 2005)
อาการของโรคกลามเนื้อตายติดตอ
อาการโรคนี้เปนโรคที่คอยๆ แสดงอาการทีละนอย ลักษณะการตายของกลามเนื้อสวนใหญ
เริ่มจากสวนทองโดยมักพบลักษณะกลามเนื้อขาวซีดถึงขาวขุนบริเวณกลามเนื้อปลองสุดทายและลาม
ขึ้นมากระจายทั่วลําตัว บางครั้งพบแพนหางมีสีแดงคลายกุงตมสุกรวมดวย กุงที่แสดงอาการปวยไม
ตายทันทียังคงวายน้ําได ลําไสกุงอาจมีรูปรางผิดปกติ การตายของกุงเปนการตายแบบสะสม ทยอย
ตายไปเรื่อยๆ จนถึงชวงการจับกุงอาจพบการตายสะสมสูงถึง 70% ทําใหคา FCR สูงตามไปดวย

กุงขาวที่เปนโรคกลามเนื้อตาย (การตายของกลามเนื้อบริเวณแพนหาง)
ภาพโดย BBAP situbondo, Mei 2006
3.6 โรค EMS (Early Mortality Syndrome)
โรค EMS ปรากฏใหเห็นในกุงกุลาดําและกุงขาวแวนนาไมที่ลงเลี้ยงในบอดิน 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 เมื่อบี้ตับและตับออนดวยนิ้วมือจะรูสึกคอนขาง
เหนียวและแข็งกวาปกติ อาหารไมเต็มลําไส ขาดเปนชวงๆ พบกุงตายจํานวนมากบริเวณพื้นกนบอ
แตกตางจากกุงที่ปวยดวยโรคตัวแดงดวงขาวหรือโรคหัวเหลือง ที่พบกุงลอยเขามาตายบริเวณขอบบอ
การตรวจวินิจฉัยโรคของหองปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงตอ EMS
กุงระยะ PL ตรวจอัตรากลามเนื้อตอลําไส หรือ M:G ratio (4:1) กุงระยะ PL จนถึงระยะวัยรุน
ตรวจความสมบูรณของตับและตับออน ตองไมลีบ ฝอ สีไมซีด รูปรางของเซลลตับและตับออนไมบิด
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งอหรื อหยั ก และมี ป ริมาณไขมัน ในตับ และตับ ออนมาก ตรวจการปนเปอนหรือติดเชื้อแบคทีเรีย
โดยเฉพาะวิบริโอในตับและตับออน ตรวจการติดเชื้อไวรัสและ Necrotizing hepatopancreatitis
bacterium (NHPB) ดวยเทคนิค PCR หรือ real-time PCR กุงปวยและตายโดยไมทราบสาเหตุ ไม
พบการติดเชื้อไวรัส และ NHPB ตับและตับออนมีปริมาณเม็ดไขมันนอยกวาปกติมาก เซลลตับบิดงอ
หรือหยักผิดรูป อาจสันนิฐานวาเปนโรค EMS

ภาพเปรียบเทียบกุงขาวที่เปนโรค EMS และกุงปกติ
ภาพโดย http://www.biogenomed.com/boxnews4.html
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มาตรการที่ใชควบคุม และตรวจสอบกุงทะเลที่นําเขามาในประเทศไทย
- พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกําหนดการประมง 2560 ฉบับที่
2 พ.ศ. 2560 (ฉบับแกไข)
มาตรา 92 ภายใตบังคับมาตรา 96 หามมิใหผูใดนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ มาตร 9630 เมื่อเรือประมงไดรับอนุญาตใหเทียบทาตาม
มาตรา 95 และเทียบทาแลวใหยื่นคําขออนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําและเมื่อไดรับ
อนุญาตแลวจึงนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นจากเรือประมงได ใบอนุญาตดังกลาวใหถือวาเปน
ใบอนุญาตที่ออกใหตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวและกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหการนําเขาสัตว
น้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตองไดรับอนุญาต
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558
มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาดผูใดนําเขา สงออก หรือนํา
ผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตวตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้ง
ที่นําเขาสงออก หรือ นําผานราชอาณาจักร
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
มาตรา 15 หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
-

ระเบียบประมงวาดวยการนํากุงทะเลเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553
โดยที่ปจจุบันไดมีการแพรระบาดของโรคในกุงทะเลหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุม
และปองกับการแพรระบาดของโรค อธิบดีกรมประมงจึงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการ
นํากุง ทะเลเขามาในราชอาณาจักรไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประมงวาดวยการนํากุงทะเลเขามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2553
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแดถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
(1) กุ ง ทะเลหมายความวา กุง ขาว กุง ฟ า กุ ง กุล าดํา และกุง ทะเลอื่น ตามที่ กรมประมง
ประกาศกําหนด
(2) ผูรับอนุญาต หมายความวา ผูไดรับหนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาใน
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขามา
ในราชอาณาจัก พ.ศ. 2547
(3) หนังสืออนุญาต หมายความวา หนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาใน
ราชอาณาจักร ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขามา
ในราชอาณาจัก พ.ศ. 2547
ทั่วไป
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ขอ 4 นอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหผูที่ประสงคจะนํากุงทะเลเขามาในราชอาณาจักร
ดําเนินการ ตังตอไปนี้
(1) การนําเขากุงกุลาดําใหปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงวาดาย การยื่นคําขออนุญาตนํา
สัตวน้ําบางชนิดเขามาใบราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
(2) การนําเขากุงขาวใหปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงวาดวยการนําเขาและการขึ้นทะเบียน
ฟารมเพาะเลี้ยงกุงซาว เพือ่ การเพาะพันธุและปรับปรุงสายพันธุ พ.ศ. 2547
(3) การนําเขากุงฟาใหปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงวาดวยการนําเขาและการขึ้นทะเบียน
ฟารมเพาะเลี้ยงกุงขาว เพือ่ การเพาะพันธุและปรับปรุงสายพันธุ พ.ศ. 2547 โดยตอนุโลม
ทั้งนี้ในการยื่นคําขออนุญาตนาเขากุงฟา กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตใหนําเขาเฉพาะ เพื่อ
การศึกษาวิจัย โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต
การขออนุญาตนําเขากุงทะเลมีชีวติ
ข อ 5 การขอนํ า เข า กุ ง ทะเลมี ชี วิ ต ให ผู ยื่ น คํ า ขอแนบหนั ง สื อ รั บ รองอย า งหนึ่ ง อย า งใด
ดังตอไปนี้
(1) สําเนาหนังสือรับรองหนังสือรับรองการปลดซื้อ SPF (Specific Pathogenic Free)
จากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรือจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
หนวยงานของรัฐตามกฎหมายของประเทศที่สงออกซึ่งแสดงวา กุงทะเลที่นําเขาปลอดเชื้อ โดยผาน
การคัดเลือกสายพันธุและเลี้ยงในฟารมที่ระบบ Biosecure ซึ่งไดมีการเฝาระวังโรคเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 2 ป โดยไมพบวามีการตายที่ผิดปกติในระยะเวลา 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. โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
(2) สําเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําซึ่งมีขอความเปนภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดย
หนวยงานผูรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผูสงออก หรือจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
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. โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
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ในกรณี นี้ ใ ห เ จ า หน า ที่ พิ จ ารณากั ก กั น เพื่ อ พิ สู จ น ต ามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคระบาดสั ต ว
พ.ศ. 2499 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ขอ 6 เพื่อประโยชนในการพิจารณาคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลมีชีวิต หากผูยื่นคําขอไมอาจ
นํ า หนั ง สื อรั บ รองสุ ขภาพสั ต ว น้ํ า มาประกอบคํ า ขออนุ ญ าตได ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(1) ในการยื่นคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลมีชีวิตที่ไดมาจากธรรมชาติ ใหพนักงานเจาหนาที่
กักกันเพื่อพิสูจนตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(2) ในการยื่นคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลมีชีวิตที่ไดมาจากการเพาะเลี้ยง หามมิใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการออกหนังสืออนุญาตใหแกผูยื่นคําขอ
การขออนุญาตนําเขากุงทะเลไมมีชีวิต
ขอ 7 สําเนาหนังสือรับรองสุภาพสัตวน้ําซึ่งมีขอความเปนภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดย
หนวยงานผูรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศผูสงออก หรือจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
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. โรคอื่นตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
เวนแตกรณีที่เปนซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของกุงทะเลไมมีชีวิตซึ่งโดยสภาพแลวไมอาจมีโรค
ระบาดได
ขอ 8 เพื่อประโยชนในการพิจารณาคําขออนุญาตนําเขากุงทะเลไมมีชีวิต หากผูยื่นคําขอไม
อาจนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามาประกอบคําขออนุญาตได ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) ในการยื่ น คํ า ขออนุ ญาตนํ า เข า กุ ง ทะเลไม มี ชี วิ ต ที่ ไ ด ม าจากธรรมชาติ ให พ นั ก งาน
เจ าหน า ที่ สุ มตั ว อย า งกุ งทะเลที่ ป ระสงคจ ะขออนุญ าตนําเขาตามระเบีย บกรมประมงวาดว ยการ
ตรวจสอบและสุมเก็บตัวอยางสินคาประมง พ.ศ. 2553
(2) ในการยื่ น คํ า ขออนุ ญาตนําเขากุงทะเลไมมีชีวิตที่ไดมาจากการเพาะเลี้ยง หามมิให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการออกหนังสืออนุญาตใหแกผูยื่นคําขอ
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การควบคุม
ขอ 9 เพื่อประโยชนในการปองกันโรคระบาด ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจ
สัตวน้ํามีเหตุอันควรสงสัยวากุงทะเลที่ขออนุญาตนําเขาอาจมีเชื่อโรคระบาดหรือมาจากแหลงที่มีเชื้อ
โรคระบาด แมวาผูยื่นคําขอหนังสืออนุญาตจะนําหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามาแนบประกอบคําขอ
อนุญาตแลวก็ตาม พนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจสัตวน้ําอาจดําเนินการสุมตัวอยางกุงทะเลที่ขอ
อนุญาตนําเขาตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกรมประมงวาดวยการตรวจสอบและสุมเก็บตัวอยาง
สินคาประมง พ.ศ. 2553 เพื่อตรวจสอบได
ขอ 10 ใหอธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้
กรณี มีป ญ หาหรื ออุ ป สรรคในการดําเนิน การตามระเบีย บนี้ ใหอธิ บ ดี กรมประมงเปน ผู มี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และจะกําหนดใหผอนผันการบังคับใชสวนหนึ่งสวนใดของระเบียบนี้สําหรับกรณี
ใดก็ได
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กระบวนงานขั้นตอนการขออนุญาตนําเขากุงทะเลมาในประเทศ
ผูขออนุญาต
1. คําขอตามแบบ DOF1 ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
2. คําขอตามแบบ ร.1/1 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558
3. เอกสาร/หลักฐานประกอบการนําเขา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง
ของคําขอและเอกสาร/หลักฐานประกอบการนําเขา

ไมถูกตอง

ถูกตอง

แกไขและยื่นใหม

- ออกเลขที่หนังสืออนุญาต (DOF2)
- ออกเลขทีใ่ บแจงอนุมัตินําสัตวฯ (แบบ ร.6)
- ใบนัดหมาย
เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม

ผูมีอํานาจพิจารณาลงนามออก
ใบอนุญาตนําเขา (แบบ ร.7)

หนังสืออนุญาต(DOF2)และใบแจงอนุมัติ (แบบ ร.6)

ผูมีอํานาจพิจารณาลงนามออก
ใบอนุญาตนําเขา (แบบ ร.7)
แกไข/ไมตรวจรับรอง
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ขั้นตอนกระบวนงานอายัดกุงทะเล ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง
1. ตรวจสอบเอกสารนําเขา
2. จัดทําเอกสารการอายัด
- ลงขอมูลในตาราง Excel การนําเขาสินคากุงฯ
- จัดทําบันทึกอายัดอาหาร
- จัดทําบันทึกเก็บตัวอยางอาหาร (ตรวจโรคและตรวจสารตกคาง)
- จัดทําบันทึกรายงานการอายัดกุงรายงานศูนยฯ
- จัดทําใบปดประกาศ ใบปดกลองเก็บตัวอยางสงวิเคราะห
- ออกไปทําการอายัดเก็บตัวอยางสินคาที่หนาตูคอนเทรนเนอร
- ทําการตรวจปลอยสินคากุงฯ ในระบบ FSW โดยตีตรายางอายัดสินคาเพื่อรอผลวิเคราะหบนใบขน
สินคาฯ หัวหนาดานฯลงนามและไมออกใบอนุญาต ร.7
3. ติดตามผลวิเคราะหโรค/สารตกคาง
- พิมพผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการที่สงเขามาทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรมประมง
- ทําการลงเลขรับเอกสารในทะเบียนหนังสือรับ
- ลงขอมูลผลวิเคราะหในตาราง Excel การนําเขาสินคากุงฯ
- จัดทําหนังสือแจงผลวิเคราะหใหผูประกอบการ
- จัดทําบันทึกรายงานผลวิเคราะหรายงานศูนยฯ
- กรณีผลวิเคราะหผาน
ทําการถอนอายัด โดยแจงผูประกอบการใหทําเอกสารขอถอนอายัดสินคากุงมายังดานฯ
เมื่อไดรับเอกสารถอนอายัดสินคากุงฯแลว ลงเลขรับเอกสารในทะเบียนรับเสนอหัวหนาดานฯ ลง
นามอนุมัติถอนอายัดแลวจัดทําหนังสือขอสงรายงานผลปฏิบัติงานอายัดสงศูนยฯ จากนั้นเจาหนาที่
ดานฯ จัดทํา ร.7 และ IMD ผานระบบ FSW
- กรณีผลวิเคราะหไมผาน
กรณี พ บโรคระบาดสั ต ว ให จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง ผลวิ เ คราะห ใ ห ผู ป ระกอบการและขอนั ด
เจาหนาที่ควบคุมการผลิตฯ การถอนอายัดใหผูประกอบการยื่นเอกสารถอนอายัดสินคา และขอนัด
เจาหนาที่เขาควบคุมการผลิต เจาหนาที่ดําเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับของเอกสารขอถอน
อายัดดังกลาว แลวเสนอใหหัวหนาดานฯลงนามอนุมัติ และจัดทําบันทึกถอยคํา เตรียมชุดเอกสารเพื่อ
ประกอบดําเนินการควบคุมการผลิตฯตอไปการดําเนินการควบคุมการผลิต (ตมฆาเชื้อ/แปรรูป) นั้น
เมื่อเจาหนาที่ดานฯ ถึงโรงงานเขาไลนการผลิต พรอมทั้งถายรูปกระบวนการผลิตฯทั้งกระบวนการ
เพื่อประกอบรายงานศูนยฯ ตอไป จากนั้นเจาหนาที่ดานฯ นํารูปถายกระบวนการผลิตที่ไดมาจัดทํา
รายงานสงศูนยฯ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมการผลิตสินคาตามกระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัยสงศูนยฯ หลังจากนั้นจึงจัดทํา ร.7 และ IMD ผานระบบ FSW
- กรณีพบสารตกคางเกินคามาตรฐาน
ใหเจาหนาที่ดานฯ จัดทําหนังสือแจงผูประกอบการ กรณีสารตกคางเกินคามาตรฐาน พรอม
ทั้งจัดทําบันทึกรายงานผลวิเคราะหสงศูนยฯ เสนอ อย. เมื่อ คณะกรรมการอาหารของ อย. พิจารณา
ลงมติสงกลับหรือทําลาย ใหเจาหนาที่ดานฯ จัดทําหนังสือแจงมติ อย. ใหผูประกอบการทราบและนัด
หมายวันเพื่อที่ดําเนินการควบคุมสงกลับหรือทําลายตอไป
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สําหรับการถอนอายัดนั้นใหเจาหนาที่ดานฯ ดําเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับรอง
ของการถอนอายัดเสนอหัวหนาดานฯ ลงนาม พรอมทั้งจัดทําบันทึกควบคุมการสงกลับหรือทําลาย
สินคากุงฯ หลังจากนั้นเจาหนาที่ดานฯ จัดทํา ร.7 และ IMD ผานระบบ FSW
- การควบคุมการสงกลับ/ทําลายนั้น
ใหเจาหนาที่เดินทางเขาควบคุมการสงกลับหรือทําลาย ณ สถานที่อายัดสินคาพรอมบันทึกภาพถาย
เพื่อประกอบการรายงานสงศูนยฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินการปฏิบัติงานควบคุมการ
สงกลับ/ทําลายสินคา รายงานศูนยฯตอไป
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ขั้นตอนกระบวนงานอายัดกุงทะเล
ตรวจสอบเอกสาร
จัดทําเอกสารการอายัด
- ลงขอมูลในตาราง Excel การนําเขาสินคากุงฯ
- จัดทําใบปดประกาศ ใบปดกลองเก็บตัวอยางสงวิเคราะห
- จัดทําบันทึกอายัดอาหาร
- ออกไปทําการอายัดเก็บตัวอยางสินคาที่หนาตูคอนเทนเนอร
- จัดทําบันทึกเก็บตัวอยางอาหาร (ตรวจโรคและตรวจสารตกคาง) - ทําการตรวจปลอยสินคากุงฯในระบบ FSW
- จัดทําบันทึกรายงานการอายัดกุงสงศูนยฯ

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

ผลวิเคราะหผาน

ผลวิเคราะหไมผาน

ถอนอายัด
- แจงผูประกอบการใหทําหนังสือขอถอนอายัดสินคา
มายังดานฯ
- เมื่อไดรับหนังสือขอถอนอายัดสินคาแลว ลงเลขรับ
หนังสือและเสนอหัวหนาดานฯลงนามถอนอายัดสินคา
- จัดทําบันทึกรายงานการอายัดสงศูนยฯ

จัดทํา ร.7

จัดทํา IMD

พบโรคระบาด

พบสารตกคางเกินคามาตรฐาน

- จัดทําหนังสือแจงผลวิเคราะหใหผูประกอบการ
และขอนัดเจาหนาที่เขาควบคุมการผลิตฯ
ถอนอายัด
- ผูประกอบการยื่นหนังสือถอนอายัดสินคา
และขอนัดเจาหนาที่เขาควบคุมการผลิตฯ
- ดําเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ
หนังสือขอถอนอายัดดังกลาวเสนอใหหวั หนา
ดานฯลงนามอนุมัติ
- จัดทําใบบันทึกถอยคํา เตรียมชุดเอกสารเพื่อ
ประกอบการดําเนินการควบคุมการผลิตฯตอไป

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

- จัดทําหนังสือแจงผูประกอบการกรณี
สารตกคางเกินคามาตรฐาน
- จัดทําบันทึกรายงานผลวิเคราะหสงศูนยฯ
อย. พิจารณา
ลงมติสงกลับหรือทําลาย
- จัดทําหนังสือแจงมติ อย. ใหผูประกอบการทราบ
และนัดหมายวันเพื่อที่ดาํ เนินการควบคุมการ
สงกลับหรือทําลายตอไป

ถอนอายัด
- ดําเนินการลงเลขรับในทะเบียนหนังสือรับของเอกสารขอ
ถอนอายัดเสนอหัวหนาดานฯลงนาม
- จัดทําบันทึกควบคุมการสงกลับหรือทําลายสินคากุงฯแชแข็ง
จัดทํา ร.7

จัดทํา ร.7

จัดทํา IMD

ควบคุมการสงกลับ/ทําลาย
- เดินทางเขาควบคุมการสงกลับหรือทําลาย ณ สถานที่อายัด
พรอมบันทึกภาพถายเพื่อประกอบการรายงานสงศูนยฯ
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานควบคุมการ
สงกลับ/ทําลายสินคา สงศูนยฯ
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–

ภาพประกอบการเก็บตัวอยางและอายัดกุงทะเลนําเขา
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––

ภาพประกอบการตรวจควบคุมสินคากุงทะเลอายัด ณ หองเย็นของบริษัทผูประกอบการ
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ภาพประกอบการควบคุมการผลิตและฆาเชื้อไวรัสกรณีกุงตรวจพบโรค
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ภาพประกอบการควบคุมการสงกลับกรณีตรวจพบสารตกคางเกินคามาตรฐาน
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บทที่ 4
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง
ตั้งอยู 33/4 หมูที่1 ถ.เจาคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
มีเจาหนาที่ประจําดานตรวจสัตวน้ํา จํานวน 11 คน
โดยมีรายชื่อเจาหนาที่ดานผูปฏิบัติงานดังนี้
ราชชื่อบุคลากร ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง
นายปยะ ยศอนันตสาธิดา
นางสาวอรวรรณ เรืองเดชกรณ
นายขวัญชัย กิ่งกุล
นางสาวนุชชญา กาญจนประดิษฐ
นายเกียรติศักดิ์ โสภาคะยัง
นายสกลกานต สีทาไข
นางสาวพัชรี ดอนชัย
นางสาวเบญจมาส ประจิตร
นายรวิพล ตันติวิมงคล
นายปณิธาน ยิ้มพงษ
นายมาโนช แสงสุวรรณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
พนักงานขับรถยนต

หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง

พนักงานราชการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ

ผลการดําเนินการอายัดกุงทะเลแชแข็งนําเขาในปงบประมาณ 60 (กันยายน พ.ศ.2559-ตุลาคม
พ.ศ.2560) มีดังนี้
มีการนําเขากุงทะเลแชแข็งจํานวน 291 ครั้ง
ทําการอายัดกุงทะเลแชแข็งจํานวน

36 ครั้ง

มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจาหนาที่ดานดําเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอายัดกุงทะเลแชแข็ง
สัปดาหละครั้ง

