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บทที่ 1 ควำมสำคัญและที่มำ
การเลี้ยงกุ้งทะเลในช่วงแรกของการเลี้ยงเริ่มจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดา และต่อมาเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยน
มาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากระยะเวลาในการ เลี้ยงเร็วกว่า โตเร็ว อัตราการปล่อยกุ้งต่อบ่อสูงกว่า ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเริ่มประสบปัญหาโรคกุ้งมาโดยตลอด ทั้งโรคเดิมที่ประสบ
มานาน คือ โรคไวรัส (โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว) และโรคอื่นๆ ได้แก่ โรคขี้ขาว ซึ่งพบในช่วงเวลาเดียวกับการ
เกิดโรค EMS ซึ่งโรคขี้ขาวเป็นโรคที่ทาให้เกิดการอักเสบของลาไส้อัน เป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทาให้
ประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของกุ้งลดลง โดยสาเหตุร่วมมาจากลูกพันธุ์กุ้งที่นามาเลี้ยงมีคุณภาพต่า กุ้งทะเลเป็น
สินค้าอาหารทะเลที่ตลาดโลกมีความต้องการบริโภคสูงและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกุ้งทะเล
ที่ได้จากการจับจากธรรมชาติที่นับวันจะลดปริมาณลงตามลาดับ ดังนั้นปริมาณของกุ้งทะเลที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ล้วนมาจากการเพาะเลี้ยงทั้งสิ้น
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถ
รับ มือ และแก้ ไขปั ญ หาของโรคตายด่ว นหรือ อีเอ็ม เอสได้ ดีกว่าประเทศอื่น และคาดว่าผลผลิ ต กุ้งไทยจะดีขึ้ น
ตามลาดับในอนาคต ทาให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเล
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพในด้านการผลิต แต่การเพาะเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรไทยที่ผ่านมา ยังประสบปัญหา
การขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดา เกษตรกรส่วนใหญ่ยังจาเป็นต้อง
จับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขึ้นมาจากธรรมชาติ ส่วนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว ก็ยังประสบปัญหาของโรคตายด่วนหรืออีเอ็มเอส
ทั้งนี้ เพื่อการรักษาศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของไทย เพื่อให้ประเทศไทยครองความเป็น
ผู้นาในการส่งออกกุ้งอย่างยั่งยืน ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาในด้านการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพดีขึ้นเอง และลด
การพึ่งพาจากธรรมชาติ จึงทาให้มีการนาเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่ปลอดเชื้อมาจากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
กรมประมงเป็นหน่วยงานรัฐของไทยที่มีบทบาทสาคัญในการการควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแล เฝ้าระวัง
สินค้าสัตว์น้า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสจากภายนอกที่อาจเกิดจากการนาเข้าพ่อแม่พันธ์ และลูก
กุง้ รวมถึงการนาเข้าสัตว์ที่ไม่เคยมีในท้องถิ่น ซึ่งด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานย่อยตามภูมิภาคคอย
ก ากั บ ดู แ ลในการออกเอกสารใบอนุ ญ าต และใบรับ รองที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การน าเข้ า ส่ งออกสิ น ค้ าสั ต ว์น้ า และ
ผลิ ตภัณ ฑ์ สั ตว์น้ า เล็ งเห็ น ความส าคัญ ในการจัด ทาองค์ความรู้เกี่ ย วกับการน าเข้าพ่ อแม่พั น ธุ์กุ้งทะเล เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือบุคคลที่สนใจด้านนี้จะได้นาองค์ความรู้นี้ ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
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บทที่ 2 ชีววิทยำกุ้งทะเล

ภำพที่ 1 ลักษณะภายนอกของกุง้ กุลาดา
กุ้งกุลำดำ (Giant Tiger Prawn, Black Tiger Shrimp)
ลักษณะทำงอนุกรมวิธำน
การจัดจาแนกทางอนุกรมวิธาน (William,1989) ดังนี้
Order Decapoda
Class Crustacea
Suborder Natantia
Family Penaeidae
Genus Penaeus
Species Monodon
กุ้งกุลาดา (อังกฤษ: tiger prawn; ชื่อวิทยาศาสตร์ : Penaeus monodon) เป็นกุ้งทะเล ขนาดประมาณ
18 - 25 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์ Penaeidae อาศัยอยู่ในเขตร้อน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน
หลายชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ แต่ชื่อที่รู้จักกันทั่วไป คือ Penaeus monodon (Frabricius, 1798) และ
มีชื่อภาษาอังกฤษที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ใช้อยู่คือ Giant Tiger Prawn ชอบอาศัย
อยู่ในบริเวณน้าลึก ห่างออกจากฝั่งและชอบพื้นทะเลที่เป็นดินทราย สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทนอยู่ใน
น้าที่มีอุณหภูมิสูงและความเค็มต่า เช่น บริเวณป่าชายเลนได้ดี และหาอาหารจาพวก แพลงก์ตอน, หนอน, แมลงน้า
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ลักษณะทั่วไป
กุ้งกุลาดามีหนวดลายจางมากไม่เด่นชัด แก้มอยู่ในแนวระนาบ และสันที่อยู่สองข้างโคนกรี ยาวเกือบถึงฟัน
กรีอันหลังสุด ซึ่งมีสันแนวข้างเฉียงชี้ไปทางนัยน์ตา นอกจากนี้มีลักษณะอื่นๆ ที่เด่นชัดคือ ลาตัวสีแดงอมน้าตาลถึง
น้าตาลเข้ม เป็นเปลือกเกลี้ยงไม่มี ขน มีลายพาดขวางด้านหลังประมาณ 9 ลาย และสีออกน้าตาลเข้มข้างแถบสี
ขาว ด้ านบนของกรี มี ฟั น 6-8 ซี่ ด้ านล่ างมี 2-4 ซี่ ขอบปลายหางและขาว่ายน้ ามี ข นสี แ ดง และมี ขนาดตั ว
ประมาณ 18 - 25 เซนติเมตร สันกรียาวเกือบถึงคาราเปสมีสันตับ (Hepatic Crest) ยาวตรงขนานไปกับลาตัว
หนวดยาวสีดาไม่มีลายชัดเจน ขาเดิ นมีสีแดงปนดา ขาว่ายน้ามีสีน้าตาลปนน้าเงิน โคนสีขาว ขาเดินคู่ที่ห้าไม่มี
exopod
มีลักษณะสาคัญในการจาแนกชนิด ดังนี้
1. ลาตัว มีแถบสีพาดขวาง แบ่งเป็นข้อปล้องชัดเจน สันที่ส่วนหลังของกรี (Postrostral Ridge) ไม่มีร่อง
กลาง สันที่เฮพพาติดยาวโค้ง
2. สี ขณะที่มีชีวิต กุ้งกุลาดาโตเต็มวัย ลาตัวสีเข้ม (น้าตาลเข้ม) ส่วนของเปลือกคลุมหัวและลาตัวด้านบน มี
แถบสีอ่อนพาดขวางสลับกับแถบสีน้าตาลเข้มเกือบดาตลอดตัว ส่วนที่เหลือสีน้าตาลอ่อนสลับกัน ในวัยรุ่นหรือยัง
ไม่โตเต็มที่อาจเป็นสีฟ้าอมน้าเงิน หรือมีลายขวางตลอดลาตัว
3. การแพร่กระจาย กุ้งกุลาดาพบแพร่กระจายทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิก (Indo-west Pacific) ตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ประเทศอิ นเดีย ประเทศปากีสถานถึงประเทศญี่ปุ่น หมู่เกาะมาเลเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย นิวกีนีถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ออสเตรเลียถึงตอนเหนือของอ่าวมอริตัน ประเทศ ควีนสแลนด์
และประเทศไทย
4. ที่อยู่อาศัย (Habitat) กุ้งกุลาดาโตเต็มวัยชอบอาศัยพื้นดินโคลน โคลนปนทรายในทะเลลึก วัยอ่อนเป็น
แพลงก์ตอนว่ายน้าได้อย่างอิสระ วัยรุ่นเคลื่อนย้ ายเข้าสู่ชายฝั่งเพื่อเลี้ยงตัว และเดินทางกลับสู่ทะเลเมื่อโตเต็มวัย
เพื่อผสมพันธุ์
5. ขนาด กุ้งกุลาดา เป็นกุ้งที่มีขนาดโตมากที่สุดยาวถึง 36.3 เซนติเมตร (363 มิลลิเมตร) จึงได้สมญา
นาม จัมโบ้ หรือ ไทเกอร์ ตามปรกติกุ้งเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้
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ถิ่นอำศัย
กุ้งกุล าดาอาศั ยอยู่ ทั่ว ไปในทวีป เอเชีย ในประเทศไทยพบแพร่กระจายทั่วไปในอ่าวไทย แต่จะพบมาก
บริเวณเกาะช้าง บริเวณนอกฝั่งจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชและทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดา
มัน) บริเวณนอกฝั่งของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีพื้นดินเป็นทรายปนโคลน ส่วน
แหล่งกาเนิดดั้งเดิมอยู่ในทะเลแถบอินโดแปซิกฟิกตะวันตก อัฟริกาตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ และคาบสมุทร
อินเดีย ลักษณะของกุ้งกุลาดาวัยรุ่นอาศัยตามปากแม่น้า เมื่อเต็มวัยชอบอาศัยในทะเลที่มีพื้นโคลนปนทราย ระดับ
ความลึกไม่เกิน 110 เมตร กุ้งกุลาดาชอบฝังตัวในเวลากลางวันและหากินในเวลาคื น วางไข่ได้ตลอดทั้ งปี แต่
วางไข่ชุกชุมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ในแถบน้ากร่อยกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์มีความแข็งแรง
และทนทาน

ภำพที่ 2 ภาพแสดงการแพร่กระจายของกุ้งกุลาดาบริเวณพื้นที่สีแดง
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ภำพที่ 3 ภาพแสดงลักษณะภายนอกของกุ้งขาว
กุง้ ขำว (White Shrimp, White Leg Shrimp)
ลักษณะทำงอนุกรมวิธำน
การจัดจาแนกทางอนุกรมวิธาน (Boone, 1931) ดังนี้
Phylum Arthropoda
Class Crustacea
Subclass Malacostraca
Superorder Eucarid Ecarida
Order Decapoda
Suborder Natantia
Section Penaeidea
Family Penaeidae
Genus Penaeus Litopenaeus
Species vannamei
กุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) หรือ Pacific white shrimp หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า White
leg shrimp กุ้งขาวแปซิฟิกที่เกษตรกรในประเทศไทยนิยมเรียกว่ากุ้งขาวแวนนาไมหรือเรียกกันว่า “กุ้งขาว” เป็น
กุ้งที่เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มา เป็นเวลาช้านาน ทา
ให้มีการนาเข้าไปเลี้ยงในหลายๆ ประเทศ กุ้งชนิดนี้ได้มีการนาเข้ามาเลี้ยงในทวีป เอเชียครั้งแรกในประเทศไต้หวัน
ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาได้นาเข้าไปในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2541 สาหรับประเทศไทยได้มีการนากุ้งขาวเข้ามา
ทดลองเลี้ยงในปี พ.ศ. 2541 แต่การทดลองในครั้งนั้นไม่ ประสบความสาเร็จมากนัก จนกระทั่งเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2545 กรมประมงได้ อ นุ ญ าตให้ น าพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ที่ ป ลอดเชื้ อ (Specific Pathogen Free, SPF) จาก
ต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยง ระยะเวลาการนาเข้าพ่อแม่พันธุ์ที่ปลอดเชื้อจากเดือนมีนาคม 2545-กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่การเลี้ยงกุ้ง กุลาดาในประเทศไทยกาลังประสบปัญหากุ้งโตช้า โดยเฉพาะ
ในขณะที่จับกุ้งจะพบว่ามีกุ้งขนาดเล็กน้าหนัก ประมาณ 3-5 กรัมเป็นจานวนมาก ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบ
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ปัญหาขาดทุน ในขณะเดียวกัน เกษตรกรบางส่วนได้ทดลองเลี้ยงกุ้งขาว ซึ่งส่วนใหญ่ให้ผลค่อนข้างดี จากกระแส
การเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้ผล ดีกว่ากุ้งกุลาดา ทาให้เกษตรกรจานวนมากหันมาเลี้ยงกุ้งขาวกันมากขึ้น แต่เนื่องจากกุ้ง
ขาวเป็นกุ้งชนิด ใหม่ที่ไม่เคยเลี้ยงในประเทศไทยมาก่อน รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การเลี้ยง การให้อาหาร
ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวกับการเลี้ยงยังไม่มีการศึกษามาก่อน ทาให้เกษตรกรบางส่วนมีปัญหาในเรื่องของ
กุ้งเป็ น โรค ในเรื่ องของลู ก พั น ธุ์ที่ มี คุ ณ ภาพไม่ ดี ห ลั งจากเลี้ ย งไปแล้ ว มี ปั ญ หากุ้งโตช้า และมี ลั ก ษณะผิ ด ปกติ
บางอย่างเกิดขึ้น เนื่องจากกุ้งขาวเป็นกุ้งที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศ ดังนั้นในอนาคต
การผลิตกุ้งขาวออกสู่ตลาดโลกจะมีปริมาณมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2546 ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการ
ผลิตกุ้งมากที่สุดในโลกถึง 400,000 ตัน/ปี พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตจะมาจากกุ้งขาว ส่วนประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2545 ผลิตกุ้งขาวประมาณ 20,000 ตัน แต่ในปี พ.ศ. 2546 ประเทศ ไทยสามารถผลิตกุ้งขาวได้
ประมาณ 170,000 ตัน จะเห็นได้ว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก และในขณะนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตกุ้งขาว
ได้มากเป็นอันดับสอง รองจากประเทศจีน
ลักษณะทั่วไป
ลักษณะเฉพาะของกุ้งขาวที่สามารถสังเกตเห็นเด่นชัดคือ บริเวณฟันกรี(หนาม) ด้านบนจะหยัก และถี่
ปลายกรีจะตรง โดยที่ฟันกรีด้านล่าง 2 อันและด้านบน 8 อัน ความยาวของกรี จะยาวกว่าลูกตาไม่ มาก และที่
สังเกตเห็นได้ชัดคือ จะเห็นล าไส้กุ้งชนิดนี้ชัดกว่ากุ้งขาวอื่น ๆ ขณะที่โตเต็มวัยสมบูรณ์เต็มที่ของ กุ้งชนิดนี้จะมี
ความยาวทั้งหมด (total length) 230 มิลลิเมตร (9 นิ้ว)
ถิ่นอำศัย
เป็นกุ้งพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก จากตอนเหนือของ
ประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของประเทศเปรู กุ้งชนิดนี้มีการเลี้ยงกันมากในประเทศ เอกวาดอร์ เม็กซิโก เปรู
ปานามา ฮอนดูรัส โคลัมเบีย และบราซิล ซึ่งประเทศบราซิลเป็นประเทศที่ เริ่มเลี้ยงกุ้งขาวไม่กี่ปี แต่มีผลผลิตเป็ น
จานวนมาก เนื่องจากรัฐบาลประเทศบราซิลให้การสนับสนุนการ เลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกอย่างจริงจัง ทาให้ผลผลิต
ของประเทศบราซิลเพิ่มอย่างรวดเร็วจนเป็นอันดับ 1 ของประเทศในทวีปอเมริกาใต้ในขณะนี้ เนื่องจาก

ภำพที่ 4 ภาพแสดงการแพร่กระจายของกุ้งขาวบริเวณพื้นที่สีเหลือง
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บทที่ 3 หน่วยงำนกรมประมงที่กำกับดูแล ตรวจสอบ กำรนำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล และกักกัน
โรค ประกอบด้วย
➢ กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง

สถานที่ติดต่อ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรสาร : 0-2579-4496, 0-2579-4496 E-mail : vichakarn6504@hotmail.com

ภำพที่ 5 ภาพสถานที่ตั้งกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัต ว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเลสาหร่ายทะเล
และการจัดการฟาร์ม
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อมในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล
4. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่าย
ทะเล รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
5. ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ และอาชีพการเพาะเลี้ย งสัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเลและ
สาหร่ายทะเล
6. ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
7. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
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8. กากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์ น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเลและ
สาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดหรือมาตรฐานสากล
9. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
10.ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้า รวมทั้งกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
11.กากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้าเค็ม เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง
12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ด่ำนตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

สถานที่ติดต่อ : ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรสาร : 02 55801336, 02 5580138 E-mail : pktfishtradeins_2011@hotmail.com

ภำพที่ 6 ภาพสถานที่ตั้งด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์น้า และ
ปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ดาเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการนาเข้า นาออก นาผ่านสัตว์น้าและปั จจัยการ
ผลิต และป้องกัน การกระทาผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง
(ฉบับ2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญั ติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 พระราชบัญญัติวัตถุอั นตราย พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง
3.ควบคุม ตรวจสอบ และดาเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้าและปัจจัย
การผลิต ตามความรับปิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
4.ท าหน้ าที่ เป็ น จุ ดให้ บ ริ ก าร และให้ ค าปรึกษาแนะน าการใช้ระบบเชื่อ มโยงคาขอกลาง และระบบ
สนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้าในเขตรับผิดชอบ
5.ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้า (Health Certificate) ประกอยการส่งออกซากสัตว์น้า
ไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
6.ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
7.ปฏิบัติการร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 4 กฎหมำย ระเบียบ และประกำศอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
▪ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้า และที่พักซากสัตว์น้า เพื่อการนาเข้า
ส่งออก หรือนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
▪ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กาหนดด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
▪ ประกาศกรมปศุ สั ต ว์ เรื่ อ ง การขออนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต วิ ธี ก ารน าเข้ า ส่ ง ออก หรือ น าผ่ า น
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์น้าหรือซากสัตว์ พ.ศ.2558
▪ ระเบี ย บกรมประมง เรื่ อง การขึ้น ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ ยงกุ้งทะเลเพื่ อการนาเข้ามาเพาะพั นธุ์ พ.ศ.
2557
▪ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการนากุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2553
▪ ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การขออนุญาตและการอนุญาต
นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า พ.ศ. 2560
▪ ประกาศกรมประมง เรื่อง การพิจารณาประกาศรับรองแหล่ งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่
จะนาเข้ามาในราชอาณาจักร
▪ ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดชนิดของโรคที่ต้องมีหนังสือรับรองการปลอดเชื้อ SPF เพิ่มเติม
▪ ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์น้าและโรคระบาดสัตว์น้าที่นาเข้าสู้สถานกักกันสัตว์น้าหรือที่
พักซากสัตว์น้า
▪ ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้าและที่พักซากสัตว์น้า
▪ ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นาสัตว์น้า(เพิ่มเติม)
▪ ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นาสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภท
กุ้งทะเล
▪ ประกาศกรมประมง เรื่ อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นาสัตว์น้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภท
กุง้ ทะเล (ฉบับที่2)
▪ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง ก าหนดชนิ ด สั ต ว์ น้ าที่ ห้ า มน าเข้ า ส่ ง ออก น าผ่ า น
ราชอาณาจักร พ.ศ.2559
▪ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558/พระราชกาหนดการประมง (ฉบับ2) พ.ศ.2560
▪ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558
▪ พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2522
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บทที่ 5 เงื่อนไขและข้อกำหนดของกำรนำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ประสงค์ยื่น คาขอรับ รองยื นยัน การนาเข้ากุ้งทะเลเพื่อการเพาะพันธุ์ จะต้องปฏิบัติต ามระเบียบกรม
ประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนาเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. 2557
เงื่อนไข
1. ผู้ประสงค์ยื่นคาขอรับรองยืน ยันการนาเข้ากุ้ง ทะเลเพื่อการเพาะพันธุ์ จะต้องยื่นคาขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง กรมประมง
2. ผู้ ประสงค์ยื่น คาขอรับ รองยืน ยันการนาเข้ ากุ้งทะเลเพื่ อการเพาะพันธุ์ ต้องเป็นผู้ ขึ้นทะเบียนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อการนาเข้ามาเพาะพันธุ์ด้วย
3. ผู้ ที่ ไ ด้ ห นั ง สื อ รั บ รองยื น ยั น การน าเข้ า กุ้ ง ทะเลเพื่ อ การเพาะพั น ธุ์ เ มื่ อ ได้ น ากุ้ ง ทะเลเข้ า มาใน
ราชอาณาจั ก รแล้ ว ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าต ต้ อ งน ากุ้งที่ น าเข้า ไปกั ก กั น โรค ณ สถานที่ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรคตามตารางการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลที่นาเข้า
4. กรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัยในหลักฐานยื่น คณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ติดต่อมาชี้แจง
เพิ่มเติมได้ หรือกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานทีย่ ื่นสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้
5. กรณีมอบอานาจผู้มอบอานาจจะต้องมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจดาเนินการจนจบสิ้นกระบวนงาน
6. กรณีการยื่นคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถ
แก้ไขความบกพร่องได้ ในขณะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามในบันทึกความตกลงเรื่องแก้ไข/
เพิ่ ม เติ ม ความบกพร่ อ งและรายการ เอกสารหลั ก ฐานประกอบร่ ว มกั น โดยก าหนดระยะเวลาให้ ผู้ ยื่ น ค าขอ
ดาเนินการแก้ไขความบกพร่องภายใน 7 วันทาการ หรือ ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอตก
ลงร่วมกันหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์ยื่นคาขอ
ดังกล่าวนั้น
7. กรณี ยื่ น เอกสารทางไปรษณี ย์ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ รับ ค าขอพบว่าเอกสารไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอจัดส่งคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบมาให้ ถูกต้องครบถ้วนภายใน 7
วันทาการ หากพ้นกาหนดจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ
8. สาเนาเอกสาร จะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
9. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
10.เมื่อผู้มีอานาจลงนามในหนังสือรับรองยืนยันการนาเข้ากุ้งทะเลสาหรับเพาะพันธุ์ เรียบร้อย เจ้าหน้าที่
จะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบในเบื้องต้น และจัดส่งหนังสือฯในภายหลัง

12

กำรตรวจสอบรำยชื่อสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนฟำร์มเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อกำรนำเข้ำมำเพำะพันธุ์
✓ ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของสามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อสถานประกอบการที่สามารถนาเข้า
กุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร(ฟาร์มประเทศไทย) ที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงได้ที่
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/176/11577/489

ภำพที่ 7 ภาพตัวอย่างหน้าเว็ปไซต์ที่ใช้ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการ
✓ แหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่สามารถนาเข้ามาในราชอาณาจักร
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/176/11578/489

ภำพที่ 8 ภาพตัวอย่างรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมประมง
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บทที่ 6 กระบวนกำรนำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเข้ำมำในรำชอำณำจักร
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บทที่ 7 ขั้นตอนกำรยื่นขออนุญำตนำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลต่อด่ำนตรวจสัตว์น้ำฯ
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้ำใช้งำนระบบ FSW
ผู้ทปี่ ระสงค์จะขออนุญาตนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าผ่านระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นผู้
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบซึ่งต้องใช้เอกสารแบบคาขอและเอกสารประกอบ ดังนี้
แบบคาขอลงทะเบียนประกอบด้วย 7 หมายเลข
• แบบคาขอลงทะเบียน หมายเลข 1 (ผู้ประกอบการนิติบุคคล)
• แบบคาขอลงทะเบียน หมายเลข 2 (ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา)
• แบบคาขอลงทะเบียน หมายเลข 3 (ตัวแทนออกของนิติบุคคล)
• แบบคาขอลงทะเบียน หมายเลข 4 (ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา)
• แบบคาขอลงทะเบียน หมายเลข 5 (ตัวแทนสายเรือนิติบุคคล)
• แบบคาขอลงทะเบียน หมายเลข 6 (ตัวแทนสายเรือบุคคลธรรมดา)
• แบบคาขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน หมายเลข 7
สามารถเข้าดูรายละเอียดเอกสารประกอบการลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบคาขอลงทะเบียนทั้ง 7
หมายเลขได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog/163/68051

ภำพที่ 10 ภาพขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW
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ขั้นตอน 2 กำรขออนุญำตนำเข้ำสินค้ำสัตว์น้ำผ่ำนระบบ FSW ก่อนกำรนำเข้ำ
กำรยื่นคำขออนุญำตนำเข้ำ
• ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขออนุญาตนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าก่อนการนาเข้า ๑ วันทาการ
• ผู้น าเข้ายื่ น คาขออนุ ญาตน าเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณ ฑ์ สั ตว์น้าผ่านระบบ(Fisheries Single Window :
FSW) และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CA) ก่อนยื่นคาขอทุกครั้ง
• ผู้ยื่นคาขอ ต้องระบุชนิดสัตว์น้า จานวน น้าหนัก มูลค่า เลขที่ใบกากับสินค้า(Invoice) วันที่ออกใบกากับ
สิน ค้า และลาดับ ที่ ใบกากั บ สิ น ค้า ในรายการสิ นค้า/บัญ ชีแ นบท้าย (Tab ที่ 2) ของระบบ Fisheries
Single Window : FSW
• ผู้ยื่ น คาขอ ต้องระบุ เลขที่ และวัน ที่ออกเอกสารอื่น ใดที่แสดงได้ ว่ามิใช่สั ตว์น้ าที่ได้มาจากการทาการ
ประมงหรือได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ในรายการหลักฐานประกอบ (Tab ที่ 3)
พร้อมแนบไฟล์ ในระบบ Fisheries Single Window : FSW ยกเว้น สินค้าที่ถูกตีกลับ
ก่อนการนาเข้า
1.ผู้ประสงค์จะนาสัตว์น้าหรือซากสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถยื่นคาขอใบอนุญาตผ่านระบบ
FSW โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ยื่นคาขออนุญาตนาสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1/1)
- ยื่นคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (แบบ DOF 1)
- หนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of origin) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใช่
สัตว์น้าที่ได้มาจากการทาการประมงหรือได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่น Export Permit, Custom declaration
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) เป็นภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสัตวแพทย์
รัฐบาลผู้มีอานาจเต็มจากประเทศต้นทาง
กรณี การนาเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ต้องได้หนังสือรับรองการปลอดโรค 5 โรค จากประเทศ ต้น
กาเนิด ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV), โรคแคระแกรน (IHHNV), โรคทอร่าซินโดรม (TSV), โรค
หัวเหลือง (YHV), โรคกล้ามเนื้อตาย (IMNV) และโรคอื่นๆตามที่กรมประกาศกาหนด
- ใบกากับสินค้า
- Air waybill
- ใบขนสินค้าขาเข้า
2.ผู้นาเข้าต้องยื่นคาขอล่วงหน้าก่อนการนาเข้าไม่น้อยกว่า 1 วัน
3.เมื่อได้รับคาขอ เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
4.หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคาขอและแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบเพื่อทาการ แก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป
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5.เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอเสนอผู้มีอานาจพิจารณาออกเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6)
- ใบอนุญาตนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (DOF2)
6.กรณีผู้มีอานาจได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตตามคาขอ ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอทราบโดยเร็ว
7.เมื่อผู้ได้รับเอกสารตามข้อ 5. แล้วให้ผู้นาเข้าทาใบแจ้งตรวจสอบสัตว์น้าเพื่อแจ้งยืนยันกาหนดการนาเข้า
เกี่ยวกับวัน เวลา ที่นาเข้าเที่ยวบิน หรือยานพาหนะทีน่ าเข้าต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนการนาเข้า
ขั้นตอน 3 กำรตรวจสอบสินค้ำ ณ วันที่นำเข้ำ
วันทีน่ าเข้า
1.ผู้นาเข้าแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจสัตว์น้า ณ ด่านตรวจสัตว์น้า
หรือสานักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น้า ณ ท่าที่นาเข้า ดังนี้
- ใบแจ้งอนุมัตินาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6)
- ใบอนุญาตนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (DOF2)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าฉบับจริง (Health Certificate)
- หนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (Certificate of origin) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่ามิใช่
สัตว์น้าที่ได้มาจากการทาการประมงหรือได้มาจากการทาการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่น Export Permit, Custom declaration ใบขนสินค้าขาออก ฉบับจริง
- ใบรายการสินค้า หรือ Invoice
- ใบตราส่งสินค้า หรือ Air Waybill
- ใบขนสินค้าขาเข้า
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสัตว์น้า และพิจารณาดาเนินการอนุญาต
3.สัตว์น้าที่ผู้รับอนุญาตจะเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีชนิด ขนาด ปริมาณ ถูกต้องตรงตามที่กาหนดไว้ใน
หนังสืออนุญาต หรือไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในหนังสืออนุญาต
4.ใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้นาสัตว์น้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 1 ครั้ง
5.หากตรวจสอบแล้ว ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ด่านฯ ทาการตรวจปล่อยสินค้าและเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
ออกเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบอนุญาตนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7)
- ใบกากับการจาหน่ายสินค้าสัตว์น้านาเข้า (IMD)
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บทที่ 8 กำรตรวจติดตำมกำรขนย้ำยพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลไปยังสถำนกักกัน
ขั้นตอนกำรลำเลียงและขนย้ำยไปยังสถำนกักกัน
1. เมื่อพ่อแม่พันธุ์กงุ้ มาถึงยังคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต

2. ผู้นาเข้าแจ้งเจ้าหน้าทีด่ า่ นฯ เพื่อตรวจสอบสินค้าสัตว์น้าและเอกสารประกอบฉบับจริง

3. ตรวจสอบชนิดสัตว์น้า ปริมาณ น้าหนัก ถูกต้องตามใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ติดซีลที่ยานพาหนะ
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4. เจ้าหน้าที่ดา่ นฯ ตรวจติดตามการขนย้ายไปยังสถานกักกัน

5. เจ้าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายพ่อแม่พันธุ์เข้าสถานกักกัน

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งในพื้นที่รับผิดชอบ เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรค

ในการขนส่งทางอากาศจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ไปยังสถานกักกัน จะใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน
ขึ้นกับระยะทางแต่ละแห่ง จังหวัดภูเก็ตมีสถานกักกันจานวน 7 โรง นอกจากนี้ยังมีสถานกักกันในจังหวัดพังงาทีอ่ ยู่
ภายใต้การควบคุมตรวจสอบกักกันของด่านตรวจสัตว์น้าอีกหลายแห่ง กุ้งพ่อแม่พันธุ์เหล่านี้จะต้องอยู่ในสถาน
กักกันจนกว่าจะได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้าสัตว์น้าชายฝั่ง
และด่านฯจะทาหนั งสือแจ้งถอนการกั กกัน ให้กับผู้นาเข้า เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการกักกันกัน ผู้นาเข้าสามารถ
เคลื่อนย้ายกุ้งพ่อแม่พันธุ์จากสถานกักกันเพื่อทาการเพาะพันธุ์ต่อไป
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ปัญหำและอุปสรรค
1. จากสถานการณ์โรคโควิด 19 มีผลกระทบต่อเที่ยวบินในการขนส่งสัตว์น้าทางท่าอากาศยานจากประเทศ
ต้นทาง ทาให้กาหนดการในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง สืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลา และการยกเลิกเที่ยวบินจากต้นทาง ทาให้ผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน
กะทันหันโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบ
2. กระบวนการนาเข้ากุ้งทะเลต้องมีการกักโรคตามที่กรมประมงกาหนด ในสถานกักกันที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
ประมง ซึ่งเมื่อมีการนาเข้ากุ้งทะเลมาในราชอาณาจักรต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเ คราะห์โรค และ
รอผลการวิเคราะห์จากศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จากนั้น
ด่านตรวจสัตว์น้าฯ จะต้องนาผลการวิเคราะห์มาจัดทาบันทึกการแจ้งถอนกักกันให้กับผู้ นาเข้า ซึ่งการแจ้ง
ผลการวิเคราะห์นั้น ลาดับขั้นตอนยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้แจ้งผลให้กับด่านฯ ปัจจุบันผล
การวิเคราะห์จะส่งมาทางอีเมลล์ให้กับด่านฯ หรือบางครั้งส่งไปที่ส่วนกลางเพื่อทราบและแจ้งกลับมาที่
ด่านฯ ซึ่งบางครั้งเมื่อส่งผลไปที่ส่วนกลางแล้วไม่มีการแจ้งผลกลับมาที่ด่านฯ ทาให้ด่านฯไม่สามารถทา
บันทึกแจ้งถอนกักกันได้ ทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนงาน
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ภำคผนวก
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กรำฟเปรียบเทียบปริมำณกำรนำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2563(เดือนส.ค.)
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3,188
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3,384

กรำฟเปรียบเทียบมูลค่ำกำรนำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2563(เดือนส.ค.)
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กรำฟแสดงปริมำณกำรออกใบอนุญำตและใบรับรองฯกำรนำเข้ำพ่อแม่พันธุ์
ตั้งแต่ปีพ.ศ.25560-พ.ศ.2563 (เดือนส.ค.)
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ตัวอย่ำงเอกสำรใบอนุญำตและใบรับรองกำรนำเข้ำพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล
แบบ ร.1/1
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แบบ ร.1/1 (ด้ำนหลัง)
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แบบ DOF 1
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แบบ DOF 1 (ด้ำนหลัง)
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แบบ ร.6

28

แบบ ร.6 (ด้ำนหลัง)
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แบบ DOF 2

30

แบบ DOF 2 (ด้ำนหลัง)
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แบบ ร.7

32

แบบ ร.7 (ด้ำนหลัง)
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โรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัส
โรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัส
1.โรคตัวแดงดวงขาว
(White Spot Syndrome Virus, WSSV)

ภาพจาก www.siamMarine.com
2.โรคหัวเหลือง (Yellow head Disease)

ภาพจาก http://www.aquathai.org

3.โรคแคระแกร็น (Infectious
Hepatopancreatic Hemopoietic
Necrosis Disease)

ลักษณะอำกำรของโรค
ลาตัวกุง้ มีสีแดง มีดวงขาวบริเวณผิวใต้เปลือกขนาด 1 – 2
มิลลิเมตร บริเวณส่วนหัวและลาตัวกุ้ง มีอัตราการตายสูงมาก
40 - 100% ภายใน 5 - 10 วัน
การป้องกันโรค/การรักษา
1. จัดโปรแกรมการเลี้ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยลูกกุ้งในช่วง
ปลายปีถ้าจะเลี้ยงจริงในช่วงที่เสี่ยงไม่ควรเลี้ยงเต็มพื้นที่
2. แม่กงุ้ ที่นามาเพาะควรผ่านการตรวจด้วย PCR
3. เลือกลูกกุ้งคุณภาพดีโดยเฉพาะลูกกุ้งในช่วงที่เสี่ยงต้องมีการ
ตรวจอย่างละเอียดและกระบวนการผลิตของโรงเพาะฟัก
สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสดวงขาวได้
4. ในแหล่งที่มีการระบาดของโรค ควรฆ่าเชื้อและพาหะในน้า
เกิดจากเชื้อไวรัส ชนิด SS RNA กุ้งลาตัวซีด เหงือกและบริเวณ
ตับและตับอ่อนมีสีเหลืองเห็นชัดเจน กุ้งกินอาหารเพิ่มมาก
ผิดปกติจากนั้นจะเริ่มกินลดลง กุ้งเริ่มแสดงอาการหัวเหลือง
ตายเร็วมากภายใน 3 - 5 วัน
การรักษา ยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง โดยไม่ทา
อันตรายต่อกุ้ง
การป้องกันโรค
1. ป้องกันและกาจัดพาหะที่อาจจะนาเชื้อไวรัสเข้าสู่บ่อเลี้ยง
2. ตรวจหาเชื้อไวรัสหัวเหลืองในลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยง
3. งดใช้อาหารสดเลี้ยงกุ้ง
4. ฆ่าเชื้อในบ่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยคลอรีนเข้มข้น 30ส่วน
ในล้านส่วน
5. เลี้ยงกุ้งด้วยระบบปิด และควรมีบ่อพักน้า
กุ้งแคระแกร็นและโตช้า กรีคดงอ ส่วนหัวกุ้งจะสั้นกว่าปกติมัก
พบกุ้งแคระแกรนประมาณ 30-90% ของกุ้งที่เลี้ยง
การรักษา ยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส โดยไม่ทาอันตรายต่อ
กุ้ง
การป้องกันโรค
1. ป้องกันและกาจัดพาหะที่อาจจะนาเชื้อไวรัสเข้าสู่บ่อเลี้ยง
2. ตรวจหาเชื้อไวรัส IHHNV ในลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยงด้วย
วิธีPCR
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3. ฆ่าเชื้อในบ่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยคลอรีนเข้มข้น 30 ส่วน
ในล้านส่วน
4. เลี้ยงกุ้งด้วยระบบปิด และควรมีบ่อพักน้า

www.fisheries.go.th
4.โรคทอร่าซินโดรม
(Taura Syndrome Disease)

ภาพจาก http://www.aquathai.org

5.โรคกล้ามเนื้อขาวขุ่น
Infectious myonecrosis (IMN)

ภาพจาก www.siamMarine.com

กุ้งขาววัยอ่อนและกุ้งวัยรุ่นในกุ้งที่มีอายุ14 - 40 วัน หลังจาก
ปล่อยเลี้ยง บริเวณหางมีสีแดงชัดเจน ถ้าเป็นมากลาตัวมีสีแดง
เปลือกนิ่ม เซื่องซึม มีอัตราการตาย 40 - 90% ถ้ากุ้งรอดตาย
จากการติดเชื้อ จะปรากฏรอยแผลสีดาที่เปลือก
การรักษา ยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส โดยไม่ทาอันตรายต่อ
กุ้ง
การป้องกันโรค
1. ป้องกันและกาจัดพาหะที่อาจจะนาเชื้อไวรัสเข้าสู่บ่อเลี้ยง
2. ลดความหนาแน่นของกุ้งที่เลี้ยง
3. ตรวจหาเชื้อไวรัสในลูกกุ้งก่อนปล่อยเลี้ยงด้วยวิธีPCR
4. ฆ่าเชื้อในบ่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยคลอรีนเข้มข้น 30 ส่วน
ในล้านส่วน
5. เลี้ยงกุ้งด้วยระบบปิด และควรมีบ่อพักน้า
สาเหตุของโรคเชื้อไวรัส Infecious Myonecrosis Virus
(IMNV)
อาการ กล้ามเนื้อขาวขุ่นบริเวณปล้องสุดท้ายติดกับแพนหาง กุ้ง
บางตัวจะมีกล้ามเนื้อเป็นสีส้ม มีอัตราการตายสูงถึง 70%
การรักษา ยังไม่พบวิธีการรักษาที่แน่นอน แต่สามารถป้องกันได้
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