แนวทางการสงออก

กุงทะเลมีชีวิต
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กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

จัดทําโดย

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง
โทรศัพท/โทรสาร 0 2579 2421
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง
โทรศัพท 0 2579 4122 โทรสาร 0 2561 3993
กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กรมประมง
โทรศัพท 0 2579 1878 โทรสาร 0 2579 3615
กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง กรมประมง
โทรศัพท/โทรสาร 0 2558 0142

ขอบคุณภาพประกอบจาก

คุณศักดิ์สหกรณ คงสมุทร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 5 (ภูเก็ต)

ออกแบบและพิมพที่

หจก.วนิดาการพิมพ (สาขาที่ 1 จ.นนทบุรี) 08 1783 8569

กุงกุลาดํา

(Black Tiger Shrimp)
กุงกุลาดํา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Penaeus monodon ชื่อสามัญคือ Black
Tiger Shrimp กุง กุลาดําเปนกุง ทะเลชอบอาศัยอยูใ นบริเวณน้าํ ทะเลลึกหางออก
จากฝง ในประเทศไทยมีการพบแพรกระจายทั่วบริเวณทะเลอาวไทยและทะเล
อันดามัน กุงกุลาดําชอบพื้นทะเลที่เปนดินทราย มักชอบฝงตัวอยูในดินทราย
ปนโคลน ทนอยูในน้ําที่มีอุณหภูมิสูงและความเค็มต่ําไดดี มีลักษณะเดน คือ
ลําตัวสีแดงอมน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม เปลือกเกลี้ยงไมมีขน มีลายพาดขวาง
ดานหลังประมาณ 8-9 ลาย และสีออกน้ําตาลเขมขางแถบสีขาว ดานบน
ของกรีมีฟน 6-8 ซี่ ดานลางมี 2-4 ซี่ ขอบปลายหางและขาวายน้ํามีขนสีแดง
เมื่อโตเต็มวัยมีขนาดลําตัวยาวประมาณ 18-25 เซนติเมตร นิยมเลี้ยงกัน
แพรหลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย และเปนทีน่ ยิ มในการบริโภค
เนื่องจากมีรสชาติที่อรอยจึงเปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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แนวทางการจัดทําคลัสเตอรเพื่อสงออก

กุงกุลาดํา
ÁÕªÕÇÔμä»ÂÑ§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹

ในป 2554 สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (The General Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine: AQSIQ) ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนเปนกระทรวง
การศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (The General Administration of Customs
People’s Republic of China: GACC) ตรวจพบเชื้อ Infectious hypodermal
and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) ในกุงกุลาดํามีชีวิตที่นําเขาจาก
ประเทศไทย สงผลใหมคี วามเขมงวดในการตรวจสอบการนําเขากุง กุลาดํามีชวี ติ
จากประเทศไทย โดยมีขอกําหนดใหกุงกุลาดํามีชีวิตจากประเทศไทยที่สงออก
เพื่อการบริโภคตองมาจากฟารมที่กรมประมงขึ้นทะเบียนรับรอง โดยตองระบุ
ผลการตรวจเชื้อ IHHNV ในใบรับรองสุขอนามัยทุกรุน
จากขอแนะนําของ GACC กรมประมงไดนํานโยบายการบริหารจัดการ
กุงทะเลแบบคลัสเตอร (Cluster) ที่เชื่อมโยงผูเกี่ยวของกับการผลิตทั้งหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) โดยไดนํามาปรับใชเปนโครงการคลัสเตอรกุงกุลาดํา
มีชวี ติ เพือ่ การบริโภคสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เปนการรวมกลุม กัน
ของโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล ฟารมเลีย้ ง และสถานบรรจุสตั วนาํ้
โดยเกษตรกรทั้ง 3 กลุม ตองมาแจงความประสงคกับกรมประมงในการเขารวม
โครงการคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ และตองมีคุณสมบัติดังนี้
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คุณสมบัติ
ของโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือ

โรงอนุบาล (Hatchery-Nursery)

1. เกษตรกรหรื อ ผู ป ระกอบการที่ มี โรงเพาะฟ ก และอนุ บ าล หรื อ
โรงอนุบาลกุง กุลาดําทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมประมง และแจงความประสงคเขารวม
โครงการคลัสเตอรกงุ กุลาดําฯ ณ หนวยงานของกรมประมงในพืน้ ที่ (รายละเอียด
ตามภาคผนวก)
2. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม GAP หรือ CoC หรือ GAP
มกษ. 7422 หรือ BAP หรือ ASC
3. ตองไดรบั การตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล
ทุก 6 เดือน
4. ตองไดรับการตรวจเชื้อกอโรคในกุงทะเลตามที่กรมประมงประกาศ
กําหนด ทุก 6 เดือน
5. มีการบันทึก และรายงานขอมูลดานการผลิตกุง ขอมูลดานโรคและ
การตายของกุงที่กรมประมงสามารถตรวจสอบได
6. ตองตรวจเชือ้ กอโรคในพอแมพนั ธุแ ละนอเพลียส ทุกครัง้ ทีม่ กี ารนําเขา
จากทั้งในและตางประเทศ
7. ตองออกใบกํากับจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD หรือ FAPD) และมี
ใบรับรองสุขภาพลูกกุงทุกครั้งที่จําหนาย
8. กรณีทโี่ รงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาลถูกตรวจพบเชือ้ กอโรค
ตามทีก่ รมประมงประกาศกําหนด กรมประมงจะถอนรายชือ่ ออกจากคลัสเตอร
กุงกุลาดําฯ เปนการชั่วคราว โดยโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาลตอง
มีกระบวนการทําความสะอาดและกําจัดเชื้อกอโรคอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตองมีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหตวั อยาง (Test report) วาปลอดเชือ้ กอโรค
ตามทีก่ รมประมงประกาศกําหนด จึงจะสามารถกลับเขาคลัสเตอรกงุ กุลาดําฯ ได
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เอกสาร

การขอขึ้นทะเบียน

ของโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล
1. ใบสมัครขอเขารวมคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ
2. แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) หรือแสดงหนังสือรับรองการแจง
ประกอบกิจการผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (จสค.)
3. แสดงใบรับรองมาตรฐาน
4. สําเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหตวั อยาง (Test report) ทีป่ ลอด
เชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด จากหนวยงานของกรมประมง
หรือหนวยงานที่กรมประมงประกาศรับรอง
5. สําเนาใบรายงานผลการตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือ
โรงอนุบาล
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คุณสมบัติ
ของฟารมเลี้ยง (Grow - out pond)

1. เกษตรกรหรือผูประกอบการที่มีฟารมเลี้ยงกุงกุลาดําที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมประมงและแจงความประสงคจะเขารวมโครงการคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ
ณ หนวยงานของกรมประมงในพื้นที่ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
2. ตองไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม GAP หรือ CoC หรือ GAP
มกษ. 7401 หรือ BAP หรือ ASC
3. ฟารมเลีย้ งตองซือ้ ลูกกุง จากโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล
ที่ปลอดเชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด และเขารวมคลัสเตอร
กุงกุลาดําฯ เทานั้น
4. ฟารมเลี้ยงจะตองถูกตรวจเชื้อกอโรคในกุงทะเลตามที่กรมประมง
ประกาศกําหนด ทุก 6 เดือน
5. มีการบันทึก และรายงานขอมูลดานการผลิตกุง ขอมูลดานโรคและ
การตายของกุงที่กรมประมงสามารถตรวจสอบได
6. มีใบกํากับจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD หรือ FAPD) และใบกํากับ
จําหนายพันธุสัตวน้ํา (MD หรือ APD) เพื่อสามารถตรวจสอบยอนกลับ ทุกครั้ง
ที่ผลิต
7. กรณีที่ฟารมเลี้ยงถูกตรวจพบเชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศ
กําหนด กรมประมงจะถอนรายชื่อฟารมออกจากคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ เปน
การชั่วคราว โดยฟารมตองมีกระบวนการทําความสะอาดและกําจัดเชื้อกอโรค
อยางมีประสิทธิภาพ และตองมีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง (Test
report) วาปลอดเชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด จึงจะสามารถ
กลับเขาคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ และสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได
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เอกสาร

การขอขึ้นทะเบียน
ของฟารมเลี้ยง

1. ใบสมัครขอเขารวมคลัสเตอรกุงกุลาดําฯ
2. แสดงทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) หรือแสดงหนังสือรับรองการแจง
ประกอบกิจการผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (จสค.)
3. แสดงใบรับรองมาตรฐาน
4. สําเนาใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหตวั อยาง (Test report) ทีป่ ลอด
เชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด จากหนวยงานของกรมประมง
หรือหนวยงานที่กรมประมงประกาศรับรอง
5. แสดงหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD หรือ FAPD)
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คุณสมบัติ

ของสถานบรรจุสัตวน้ํา (Packing house)

1. เปนผูประกอบการสถานบรรจุสัตวน้ํา (Packing house) ที่ผาน
การตรวจสุขลักษณะและขึ้นทะเบียนกับกรมประมง
2. ไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
3. ตองซื้อกุงกุลาดําจากฟารมเลี้ยงที่อยูในบัญชีรายชื่อรับรองของ
กรมประมงเทานั้น และมีหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (MCPD) ประกอบ
การซื้อขายกุงกุลาดําทุกรุน
4. ตองซื้อกุงกุลาดําจากเกษตรกรที่มีใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห
ตัวอยาง (Test report) ที่ปลอดเชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
5. ตองตรวจสอบอาการของโรคดวยสายตาและบันทึกขอมูลเพื่อรอ
การตรวจสอบจากเจาหนาทีก่ รมประมงในพืน้ ที่ โดยเจาหนาทีจ่ ะสุม เก็บตัวอยาง
เพื่อตรวจเชื้อกอโรคดวยเทคนิค พีซีอาร (Polymerase chain reaction: PCR)
6. ทําความสะอาดระบบของสถานบรรจุสตั วนาํ้ ตามมาตรการควบคุมโรค
ของกรมประมง
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หลักปฏิบัติ
เมื่อตรวจพบเชื้อกอโรคในกุงทะเล

เมื่อมีการตรวจพบเชื้อกอโรคในกุงทะเลภายในสถานประกอบการ ตอง
ควบคุมเชื้อกอโรคไมใหแพรกระจายโดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมเคลื่อนยายกุงและอุปกรณตางๆ ที่ใชออกจากพื้นที่ที่ตรวจพบ
เชื้อกอโรค ไมถายน้ําทิ้ง กรณีที่มีความจําเปนตองเคลื่อนยายกุงเพื่อการฆา
เชื้อกอโรคสามารถดําเนินการได แตตองมีวิธีการดําเนินการที่เปนขั้นตอน
ซึง่ มีการปองกันการแพรกระจายของเชือ้ กอโรคทีถ่ กู ตองตามแนวทางการกําจัด
เชื้อกอโรคในเอกสารฉบับนี้
2. ตองกําจัดเชื้อกอโรคในตัวกุง น้ํา และอุปกรณที่ใชทั้งหมด โดยวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ
3. มีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของการกําจัดเชื้อกอนนํา
กุงชุดใหมเขามาในสถานประกอบการ
4. ตองบันทึกขอมูลการดําเนินการเปนลายลักษณอกั ษร มีพยานบุคคล
ในการดําเนินการ และมีการเก็บหลักฐานประกอบตางๆ เชน ภาพถาย ฉลาก
ของสารกําจัดเชื้อที่ใช และปริมาณ เปนตน เพื่อใชในการตรวจสอบตอไป
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แนวทางการกําจัด

เชื้อกอโรค

ในกุงสําหรับโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล
และฟารมเลี้ยง
เมื่ อ มี ก ารตรวจพบเชื้ อ ก อ โรคที่ ก รมประมงกํ า หนด ในพ อ แม พั น ธุ
(Broodstock) ลูกกุง (Post larvae) กุงจากบอเลี้ยง (Juvenile) หรือสัตวพาหะ
นําโรค เกษตรกรตองดําเนินการ ดังนี้
1. การกําจัดและฆาเชื้อกอโรคในกุงโดยวิธีการตางๆ ตามลักษณะของ
ตัวอยางและความพรอมของฟารม ดังนี้
1.1 การใชสารเคมี (Disinfectants treatment) โดยใชคลอรีน 200 ppm
แชนาน 24-48 ชั่วโมง เหมาะกับตัวอยางลูกกุงในบอคอนกรีต และกุงบอเลี้ยง
ในฟารมที่กุงยังมีขนาดเล็กไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได
1.2 การใชความรอนโดยการตม (Boiling) เปนแนวทางในการฆาเชือ้
ที่เหมาะกับตัวอยางที่มีปริมาณไมมาก เชน พอแมพันธุและกุงจากบอดิน
ที่มีขนาดใหญพอสําหรับนําไปบริโภคได โดยการตมใหอุณหภูมิใจกลางซากกุง
ไมตา่ํ กวา 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาไมนอ ยกวา 11 วินาที และควรตมปากบอ
1.3 การใชความรอนโดยการเผา (Incineration) เปนแนวทางที่
องคการสุขภาพสัตวโลก (World Organisation of Animal Health; OIE) แนะนํา
เหมาะสํ า หรั บ ตั ว อย า งทุ ก ประเภท
ทัง้ พอแมพนั ธุ ลูกกุง และกุง เลีย้ งบอดิน
โดยเผาซากสัตวน้ําใหไหมจนสิ้น
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1.4 การฝ ง (Burial)
al) ฝ ง ซากสั
ก ตว
ต ว โ ดยใ
ดยให
ให สว
ส ว นบนสุ
บ น สุ ด ของซากสั
บน
องซาา ั ต ว
องซ
อยูใตระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และใชสารเคมีทส
ที่สามา
ามารถทํ
มาร ทําลลายย
อรีน หรือปูนนรอ
รอน (CaO) โดยการ
โดยยกา ราดด
เชือ้ จุลนิ ทรียห รือเชือ้ กอโรคตางๆ เชน คลอรี
โดยการราด
ณปากหลุมที่ฝงดวย
หรือโรยปดทับซากของกุงที่ฝงดินรวมถึงบริเวณปากหลุ
Disinfection of pond, tank,
2. การฆาเชือ้ บอและอุปกรณภายในฟารม (Disinfection
equipment and tools) ดังนี้
2.1 บอคอนกรีต ทําความสะอาดพื้นผิวดวยการขัดลางและฉีดลาง
ดวยน้ํา หลังจากนั้นฆาเชื้อโดยเติมน้ําใหเต็มแลวเติมแคลเซี
ลเซยมไฮโปค
ยมไฮโปคลอไรท
(Calcium hypochlorite) ความเขมขน 200 ppm แชขามคืน
2.2 ถังพลาสติกและอุปกรณ ลางทําความสะอาดพื
ะอาดพื
าดพื้นผิ
นผิวภภา
ภายใน
ยใใน
และภายนอก หลังจากนั้นฆาเชื้อโดยแชในสารละลายคลอรีน 200 ppm แช
24-48 ชั่วโมง ลางดวยน้ําสะอาด ตากใหแหง
2.3 ทอสงน้าํ ฆาเชือ้ ดวยการสูบสารละลายคลอรีน 200 ppm เขาไป
ในทอ ขังน้ําไว 24-48 ชั่วโมง หลังจากนั้นลางทอดวยน้ําสะอาด
2.4 เครื่องมือเครื่องใช เครื่องมือที่มีความทนตอการกัดกรอนของ
คลอรีน ใหเช็ดทําความสะอาดดวยคลอรีน 200 ppm หากไมทนตอการกัดกรอน
ใหทําความสะอาดดวยน้ํายาไอโอโดฟอรความเขมขน 200 ppm ลางดวย
น้ําสะอาด ตากใหแหง
2.5 เสื้อผา ฆาเชื้อโดยการซักลางดวยน้ํายาซักผาที่มีสวนผสมของ
คลอรีน เชน ไฮเตอร ลางดวยน้ําสะอาดและตากใหแหง
2.6 รองเทาบูต ถุงมือ ฆาเชื้อโดยการแชทิ้งไวในสารละลายคลอรีน
200 ppm ลางดวยน้ําสะอาดและตากใหแหง
3. การฆาเชือ้ ในน้าํ จากการเลีย้ งกุง กอนปลอยทิง้ โดยใชคลอรีนความเขมขน
50 ppm ทิ้งไว 24-48 ชั่วโมง โดยทิ้งใหคลอรีนระเหยจากการใหอากาศเต็มที่
ประมาณ 48 ชัว่ โมง โดยไมมกี ารเติมคลอรีนใหม กอนปลอยน้าํ ทิง้ ทําการตรวจสอบ
คลอรีนในน้ําทุกครั้ง โดยตองไมมีคลอรีนตกคางในน้ําทิ้ง
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อุปกรณ
ป อ งกั น

SAFETY

ผูปฏิบัติงานในระหวางการปฏิบัติงาน
เนื่องจากในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานจะตองมีการสัมผัสกับสารเคมี
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได รวมถึงการปนเปอนเชื้อโรค ดังนั้น
ในการปฏิบตั งิ านผูป ฏิบตั งิ านจึงควรเลือกอุปกรณสาํ หรับการปองกันตนเอง ดังนี้
1. ชุดปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยง ในการปฏิบัติงานระหวางการเลี้ยงหรือ
แมแตการเตรียมพื้นที่สําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา ชุดปฏิบัติงานที่ใชตองสามารถ
ปองกันตัวบุคลากรสัมผัสกับสารเคมีหรือสัตวน้ํา
โดยตรงเพื่ อ ลดการสั ม ผั ส สารเคมี ใ นระหว า ง
ปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงของการสงผานเชื้อ
ระหวางบุคคลกับสัตวน้ํา
2. หมวกคลุมผม เพือ่ ลดการสัมผัสสารเคมี
โดยตรงในระหวางปฏิบัติงานและลดความเสี่ยง
ของการสงผานเชื้อระหวางบุคคลกับสัตวน้ํา
3. อุปกรณปองกันเทา ผูปฏิบัติงานควร
จัดหารองเทาบูต และมีการฆาเชื้อรองเทากอน
เขาปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีอ่ น่ื ในการสวมใสรองเทาบูต
เปนการลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงในระหวาง
ปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงของการสงผานเชื้อ
ระหวางบุคคลกับสัตวน้ํา
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4. อุปกรณปองกันดวงตา ในกรณีที่มีการใชสารเคมีในการปฏิบัติงาน
เชน สารฆาเชือ้ ตางๆ อุปกรณปอ งกันดวงตาจึงมีความจําเปนสําหรับการปองกัน
ตัวผูปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีในระหวางปฏิบัติงาน
5. อุปกรณปอ งกันอันตรายระบบทางเดิน
หายใจ ผู ป ฏิ บั ติ ง านควรใช อุ ป กรณ สํ า หรั บ
ปองกันอันตรายทีเ่ กิดขึน้ กับระบบหายใจทุกครัง้
ที่ปฏิบัติงาน การเลือกใชอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจตองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
6. อุปกรณปองกันมือและแขน เพื่อลด
การสัมผัสสารเคมีโดยตรงในระหวางปฏิบัติงาน
และลดความเสี่ยงของการสงผานเชื้อระหวาง
บุคคลกับสัตวน้ํา
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แนวทางปฏิบต
ั ิ

ของสถานบรรจุสัตวน้ําเมื่อตรวจพบเชื้อกอโรคในกุงทะเล
1. สถานบรรจุตองมีการจดบันทึกขอมูลและแนวทางการดําเนินการ
เมื่อมีการตรวจพบเชื้อกอโรค พรอมทั้งเก็บเอกสารผลการตรวจเชื้อกอโรค
เพื่อการตรวจสอบยอนกลับตอไป
2. กรณีพบเชือ้ IHHNV ตองไมสง กุง มีชวี ติ ชุดนัน้ ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
อยางเด็ดขาด โดยอาจปรับเปลี่ยนเปนกุงตมสุก หรือผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ
ซึ่งตองมีการจดบันทึกแนวทางในการจัดการกับกุงชุดนั้นๆ เพื่อการตรวจสอบ
ยอนกลับ
3. การเคลือ่ นยายกุง ทีต่ รวจพบเชือ้ กอโรคเพือ่ การฆาเชือ้ หรือปรับเปลีย่ น
รูปแบบการผลิต สามารถดําเนินการได แตตอ งมีวธิ กี ารดําเนินการทีเ่ ปนขัน้ ตอน
ซึ่งมีการปองกันการแพรกระจายของเชื้อกอโรคที่ชัดเจน
4. ดําเนินการฆาเชื้อพื้นที่ใชงานและอุปกรณภายในสถานบรรจุสัตวน้ํา
(Disinfection of pond, tank, equipment and tools)
4.1 พืน้ และผนังบริเวณสถานบรรจุสตั วนาํ้ ฆาเชือ้ โดยการใชสารละลาย
คลอรีนความเขมขน 200 ppm ราดหรือฉีดพนใหทั่ว ทิ้งไวไมนอยกวา 30 นาที
แลวฉีดลางดวยน้ําสะอาด
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4.2 บอคอนกรีต ทําความสะอาดพื้นผิวดวยการขัดลางและฉีดลาง
ดวยน้าํ หลังจากนัน้ ฆาเชือ้ โดยการเติมน้าํ ใหเต็ม แลวเติมแคลเซียมไฮโปคลอไรท
(Calcium hypochlorite) ความเขมขน 200 ppm แชขามคืน
4.3 ถังพลาสติกและอุปกรณ ลางทําความสะอาดพื้นผิวภายใน
และภายนอก หลังจากนั้นฆาเชื้อโดยแชในสารละลายคลอรีน 200 ppm นาน
24-48 ชั่วโมง ลางดวยน้ําสะอาด ตากใหแหง
4.4 เครือ่ งมือเครือ่ งใช เครือ่ งมือทีม่ คี วามทนตอการกัดกรอนของคลอรีน
ใหเช็ดทําความสะอาดดวยคลอรีน 200 ppm หากไมทนตอการกัดกรอนใหเช็ด
ดวยน้ํายาไอโอโดฟอรความเขมขน 200 ppm ลางดวยน้ําสะอาด ตากใหแหง
4.5 เสื้อผาและวัสดุที่ทําดวยผา ฆาเชื้อโดยการซักลางดวยน้ํายา
ซักผาที่มีสวนผสมของคลอรีน เชน ไฮเตอร
ลางดวยน้ําสะอาดและตากใหแหง
4.6 รองเทาบูต ยาง ผายางกันเปอ น
และถุงมือยาง ฆาเชือ้ โดยการแชไวในสารละลาย
คลอรีน 200 ppm ลางดวยน้ําสะอาดและตาก
ใหแหง
4.7 น้ําที่ผานการใชในสถานบรรจุ
สัตวนาํ้ เชน น้าํ สําหรับลางวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ
น้าํ จุม ถุงมือ น้าํ ลางภาชนะ น้าํ ลางโตะ อุปกรณ
และเครื่องมือ น้ําจุมรองเทาบูต น้ําลางพื้น
และผนัง ตองดําเนินการฆาเชื้อกอนปลอยทิ้ง
โดยใชคลอรีนความเขมขน 200 ppm ทิ้งไว
24-48 ชั่วโมง โดยทิ้งใหคลอรีนระเหยจาก
การใหอากาศเต็มที่ประมาณ 48 ชั่วโมง โดย
ไม มี ก ารเติ ม คลอรี น ใหม ก อ นปล อ ยน้ํ า ทิ้ ง
ทําการตรวจสอบคลอรีนในน้าํ ทุกครัง้ โดยตอง
ไมมีคลอรีนตกคางในน้ําทิ้ง
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ขั้นตอน

การขออนุ
ญ
าต
สงออกกุงกุลาดํามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
กอนการสงออก

1. ผู ป ระสงค จ ะนํ า สั ต ว น้ํ า หรื อ ซากสั ต ว น้ํ า ออกนอกราชอาณาจั ก ร
สามารถติดตอขอรับใบอนุญาตได ณ ดานตรวจสัตวน้ํา หรือสํานักงานประมง
จังหวัดที่ปฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่สงออก พรอมเอกสารที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
 ยืน
่ แบบคําขออนุญาตนําสัตว/ซากสัตว เขา ออก ผานราชอาณาจักรไทย
(แบบ ร.1/1)
 ยื่นใบคําขอแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา
(แบบ DOF 3)
 ยืน
่ คําขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวนา้ํ มีชวี ติ (APPLICATION FOR
THE IMPORTATION OF LIVE AQUATIC ANIMAL FOR FOOD
INTO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)
2. ผูสงออกตองยื่นคําขอลวงหนากอนการสงออกไมนอยกวา 3 วัน
3. เมื่อไดรับคําขอ เจาหนาที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ
4. หากตรวจสอบแลวเอกสารไมถกู ตองครบถวน ใหคนื คําขอและแจงให
ผูยื่นคําขอทราบเพื่อทําการแกไขใหถูกตองตอไป
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5. เจาหนาทีผ่ รู บั คําขอเสนอผูม อี าํ นาจพิจารณาออกเอกสารดังตอไปนี้
 ใบอนุญาตใหนําสัตวออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
 ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนาํ้ หรือผลิตภัณฑสต
ั วนาํ้ (แบบ DOF 4)
 คําขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามีชีวิต (APPLICATION FOR
THE IMPORTATION OF LIVE AQUATIC ANIMAL FOR FOOD
INTO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)
6. กรณีผูมีอํานาจไดพิจารณาแลวไมอนุญาตตามคําขอ ใหแจงผูยื่น
คําขอทราบโดยเร็ว
7. เมื่อผูไดรับเอกสารตามขอ 5 แลว ใหผูสงออกแจงยืนยันกําหนดการ
สงออกเกี่ยวกับวัน เวลาและเที่ยวบินที่สงออกตอเจาหนาที่ กอนการสงออก
1 วันทําการ

วันที่สงออก

1. ผูสงออกแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของตอเจาหนาที่ประจํา
ดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่สงออก ดังนี้
 ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
 ใบแจงดําเนินการสงออกสัตวนาํ้ หรือผลิตภัณฑสต
ั วนาํ้ (แบบ DOF 4)
 คําขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํามีชีวิต (APPLICATION FOR
THE IMPORTATION OF LIVE AQUATIC ANIMAL FOR FOOD
INTO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)
 หนังสือรับรองตนเองในการแจงแหลงทีม
่ าของสัตวนาํ้ หรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ําในการสงออก
 ใบขนสินคาขาออก
 ใบรายการสินคา หรือ Invoice (ถามี)
 ใบตราสงสินคาทางอากาศ
 ใบแสดงรายละเอียดสินคา หรือ Packing List
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2. เจาหนาทีต่ รวจสอบความถูกตองของเอกสารและสัตวนาํ้ และพิจารณา
ดําเนินการอนุญาต และออกใบรับรองฯ
3. สัตวน้ําที่ผูไดรับอนุญาตจะนําออกนอกราชอาณาจักรตองมีชนิด
ขนาด ปริมาณ ถูกตองตรงตามที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต หรือไมเกินกวา
ที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต
4. หนังสืออนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกให 1 ฉบับ สามารถใชสง
สัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักรได 1 ครั้ง
5. สัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําที่อยูระหวางการตรวจสอบ ใหเจาของเปน
ผูควบคุม ดูแล รับผิดชอบ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับรองโรงเพาะฟกและอนุบาล
หรือโรงอนุบาล และฟารม สงออกกุงกุลาดํามีชีวิต
เพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
โรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล และฟารมกุงกุลาดํา
แจงความประสงคขอรับการตรวจรับรอง
เจาหนาที่ของหนวยงานกรมประมงในพื้นที่ (ตามภาคผนวก)
สุมตัวอยางตรวจเชื้อกอโรคตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ไมผาน

ผาน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง (กพช.)
ประกาศรายชื่อผานเว็บไซต กพช.
หนวยงานยอย กลุมวิจัยและพัฒนา
การผลิตกุงทะเล
ตรวจติดตามเฝาระวังโรคทุก 6 เดือน

ไมผาน
เจาหนาที่ของหนวยงานกรมประมงในพื้นที่
(ตามภาคผนวก) แจงรายชื่อใหเจาหนาที่ กพช.
เพื่อดําเนินการระงับการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิต
เพื่อการบริโภคไปจีน

ผาน
คงรายชื่อ
บนเว็บไซต

โรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล
และฟารม ตองปรับปรุงใหไดตามเกณฑ
หมายเหตุ: รายชื่อโรงเพาะฟกและอนุบาล หรือโรงอนุบาล และฟารม จะมีการ updated ทุกวันศุกร

หนวยงานกรมประมง
ในพื้นที่ (ตามภาคผนวก)

ระงับการสงออก

GACC : China

ไมผาน

ผาน

ฟารม

แจงความ
ประสงค

ดานตรวจสัตวน้ํา
ออกใบรับรอง (Health Cer.)

ตรวจโรคในกุงทะเลตามที่กรมประมงประกาศกําหนด

Packing house
ที่ไดรับอนุญาต

ไมผผาน
ผาน

ประกาศรายชื่อผานหนาเว็บไซต

กพช.

ขั้นตอนการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตเพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเพาะฟกและอนุบาล
หรือโรงอนุบาล
ีรายชื
่อบนเว็
บ
ที่มทีีร่มายชื
่อบนเว็
บไซต
ของ กพช.

ซือ้ ลูกกุง

ปรับปรุงฟารม
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การเก็
บ
เกี
ย
่
ว
ผลผลิตและการขนสง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนสงเปนขั้นตอนสุดทายในการผลิตกุง
ของเกษตรกร กระบวนการในการจับและขนสงทีด่ จี ะชวยใหกงุ อยูใ นสภาพทีส่ ด
สมบูรณ มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ทําใหไดราคา
ที่สูงกวาเพราะเปนที่ตองการของกลุมผูบริโภค

การเตรียมความพรอมกอนจับกุง

สิ่ ง ที่ ต อ งเตรี ย มก อ นการจั บ กุ ง ประกอบด ว ย
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกุงที่เลี้ยงเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
1. เตรียมเอกสารจําเปนสําหรับการซื้อขายกุง
และความพรอมในการตรวจสอบ
2. ควรตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร
สมุดบันทึกของฟารม และตรวจสอบราคาซือ้ ขายของกุง
เมือ่ กําหนดวันได แลวกอนจับเกษตรกรตองนําเอกสาร
ประกอบการซือ้ ขาย ไปติดตอขอออกเอกสารประกอบ
การซือ้ ขายกุง ทะเล จากหนวยงานของกรมประมง ชมรม
หรือกลุมเกษตรกรที่ไดรับการอนุญาตใหออกเอกสาร
ดังกลาวแทนกรมประมง
3. เกษตรกรตองแจงปริมาณและขนาดของกุง
ใหใกลเคียงที่สุด เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลไดตรง
ความเปนจริง
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การขนสงผลผลิตกุง

ขนสงใหเร็วที่สุดภายในเวลา
ไมควรเกิน 10 ชั่วโมง ใชวิธีการที่
สะอาดถูกสุขอนามัยและใหสามารถ
รักษาคุณภาพ และความสด การขนสง
ที่ ดี ค วรมี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห มี
ความเย็นในระหวางการจับ การชั่ง
หรือ การคัดขนาดกุง เพื่อใหกุงยังคง
มีความสดมากที่สุด
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ภาคผนวก

สถานที่ติดตอเพื่อสมัครเขารวมคลัสเตอรกุงกุลาดํา
มีชีวิตเพื่อการบริโภคไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลําดับ

หนวยงาน

เจาหนาที่รับผิดชอบ

ที่อยู

โทรศัพท

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
1

ศูนยศึกษาการพัฒนา
นางกัญญารัตน
อาวคุง กระเบนอันเนือ่ งมาจาก สุนทรา
พระราชดําริ

31 ม.4 ต.คลองขุด
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
22120

0 3943 3115

2

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

นายกฤษณธนสรรค 36/2 ม.8 ต.ทาสะอาน 0 3853 1387
อินทรบํารุง
อ.บางปะกง
ตอ 14
จ.ฉะเชิงเทรา 24130

3

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
จันทบุรี

นายนันทพล
สุขสําราญ

165 ม.9 (ทาแฉลบ)
ต.บางกะจะ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000

4

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ระยอง

นางสมพิศ
แยมเกษม

ม.10 ต.ตะพง อ.เมือง 0 3865 5301
ระยอง จ.ระยอง
21000

5

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เขต 2 (สมุทรสาคร)

นางสาวนภารัตน
ประไพวงศ

127 ม.8 ต.โคกขาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000

6

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เพชรบุรี

นายธีรพงศ บรรเลง 122 ม.1 ต.แหลมผักเบีย้ 0 327 70820
อ.บานแหลม
จ.เพชรบุรี 76100

7

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ประจวบคีรีขันธ

นายมนตรี บัวบาล 448 ม.1 ต.คลองวาฬ 0 3266 1654
อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ
77000

0 3932 0959

0 3442 6220,
0 3441 0266
ตอ 24
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ลําดับ

หนวยงาน

เจาหนาที่รับผิดชอบ

นางจีรรัตน
แกวประจุ

ที่อยู

โทรศัพท

8

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เขต 3 (สุราษฎรธานี)

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง 0 7795 3005
อ.กาญจนดิษฐ
จ.สุราษฎรธานี 84160

9

ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ํา นางวราภรณ หนูดี 34/4 ม.5 ต.หูลอง
ปากพนังอันเนื่องมาจาก
อ.ปากพนัง
พระราชดําริ
จ.นครศรีธรรมราช
80370

0 7541 6180-1

10

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ระนอง

นายวิทยา
หะวานนท

93 ม.3 ต.ราชกรูด
อ.เมือง จ.ระนอง
85000

0 7788 0909

11

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เขต 4 (กระบี่)

นางสาวอรกัญญา
เมงหยู

141 ม.6 ต.ไสไทย
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
81000

0 7566 2061

12

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ตรัง

นางสาวปริศนา
คลิ้งสุขคลาย

200 ม.4 ต.ไมฝาด
อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

0 7527 4077-8

13

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เขต 5 (ภูเก็ต)

นางสาววนิดา
สุเมธลักษณ

100 ม.4 ต.ปาคลอก
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110

08 8765 1394,
0 7651 0052

14

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
พังงา

นางกัลยาณี
ทีปะปาล

164 ม.9 ต.ทายเหมือง 08 8762 4788
อ.ทายเหมือง จ.พังงา
82120

15

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เขต 6 (สงขลา)

นางสาวปณิตา
ชุมเชื้อ

1/19 ม.3 ซ.1
ต.เขารูปชาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0 7431 1895
ตอ 206

16

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ปตตานี

นายสมาน กูจิ

186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์
อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี

0 7333 0631-2

17

ศูนยวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
นราธิวาส

นางสาวเกสร
เทียรพิสุทธิ์

ต.ศาลาใหม อ.ตากใบ 0 7353 0425
จ.นราธิวาส 96110

25
ลําดับ

หนวยงาน

เจาหนาที่รับผิดชอบ

ที่อยู

โทรศัพท

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
18

สถานีวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลจังหวัดตราด

นางสาวสุภาพร
ตั้งสิทธิวัฒน

205 ม.2 ต.อาวใหญ 0 3951 0945
อ.เมือง จ.ตราด 23000

19

สถานีวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

นางภมรพรรณ
ฉัตรภูมิ

135 ม.11 ต.ลาดใหญ 0 3475 6623,
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 0 3475 6625
75000

20

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
อาวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

นางศรัญญา
พรหมวุฒิพร

63/3 ม.5 ต.นาชะอัง
อ.เมือง จ.ชุมพร
86000

21

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
อาวไทยตอนลาง (สงขลา)

นางจุลีรัตน
พรหมสุด

3/1 หมู 1 ต.คลองแดน 0 7453 6282
อ.ระโนด จ.สงขลา
90140

22

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนลาง (สตูล)

นางอรพิน คงภักดี ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู
จ.สตูล 91110

0 7765 7094

0 7474 0136

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
23

ศูนยวจิ ยั สุขภาพสัตวนา้ํ สงขลา นางสาวเพ็ญศรี
บุญตามชวย

130/2 ม.8 ถ.ติณสูลา 0 7433 5244-5
นนท ต.พะวง อ.เมือง ตอ 117,
สงขลา จ.สงขลา 90100 08 6969 5232

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
24

ศูนยวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา
ชลบุรี

นางสาวยุพรัตน
อินบํารุง

41/14 ม.9 ต.บางพระ 0 3831 2532
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
25

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม นางปยาลัย
สัตวน้ํานครศรีธรรมราช
เหมทานนท

331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล 0 7533 5653
จ.นครศรีธรรมราช
80120

กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

