รายงานความกาวหนาการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาโรค EMS ในกุงทะเล
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557
1. การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาโรค EMS ในกุงทะเล
11 ธันวาคม 2557
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ไดเขาเยี่ยมชมและถอดบทเรียนจากฟารมของประธาน
สหกรณผูเลี้ยงกุงทาทอง จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งประสบความสําเร็จในการเลี้ยงกุง และได
จัดทําวิดีโอเพื่อใชเผยแพรใหกับเกษตรกรไดรับทราบวิธีการเลี้ยง โดยมีหลักสําคัญดังนี้ 1)ตอง
มีการจัดการน้ําที่ดี น้ําใส ปราศจากเชื้อ 2)ตองมีการจัดการดินพื้นบอที่ดี ไมใหเปนแหลง
หมักหมมของสารอินทรีย 3)ใชพันธุกุงที่ดี สะอาด แข็งแรง ปราศจากเชื้อ 4)ใหอาหารใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสมและตองเปนอาหารที่มีคุณภาพ 5)มีระบบจัดการของเสียในบอระหวาง
การเลี้ยงมีการใชบอตกตะกอน ปลา และจุลินทรียเพื่อชวยในการบําบัดน้ําใหสามารถนํา
กลับมาใชใหมได
12 ธันวาคม 2557
จากการประชุมหารือรวมกับประมงจังหวัดและหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทาง
การดําเนินงาน ตาม Road map และแนวทางการเพิ่มผลผลิตกุงป 2558 แบบกาวกระโดด
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 นั้น กรมประมงไดทําหนังสือถึง
สํานักงานประมงจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ทั้งหมด 25 จังหวัด โดยไดยกรางคําสั่ง
เพื่อใหจัดแตงตั้ง คณะกรรมการฟนฟูการเพาะเลี้ยงกุงจากการระบาดของโรค EMS ระดับจังหวัด
พรอมกันนี้ ไดสรุป รายชื่อเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงกุง และนําเสนอ
ใหแตละจังหวัดที่เกี่ยวของใชในการศึกษา และถอดบทเรียนจากผลสําเร็จของเกษตรกรราย
นั้น เพื่อนํามาเปนแนวทางในการใหคําแนะนําแกเกษตรกรรายอื่นๆ ตอไป
13 ธันวาคม 2557
ทางชมรมผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน จัด“งานวันกุงตราด ครั้งที่ 9” ขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด
กรมประมงนําโดย ดร.วารินทร ธนาสมหวัง ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการประมง ไดรวมบรรยาย
และประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการผลิตกุงแบบกาวกระโดด รวมทั้งมีการ
บรรยาย “โปรแกรม Feed application กับแนวทางการเลี้ยงกุง” โดย ดร.พุทธ สองแสงจินดา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง ทะเล มีการจัดบูธนิทรรศการให
ความเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการแกไขปญหา EMS ความรูเรื่องการผลิตและการ
ใชหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ในการเลี้ยงกุงทะเล พรอมแจกจายจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา ให
เกษตรกรที่สนใจนําไปใชอีกในฟารม
2. การดําเนินการภายใตโครงการแกปญหา EMS 96 ลาน
1) ดําเนินการผลิตลูกกุงขาวระยะนอเพลียสแลวทั้งสิ้น 340.1 ลานตัว โดยแบงจําหนายใหแกเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ 207.4 ลานตัว และแจกจายใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพื่อดําเนินการ
ผลิตพอแมพันธุกุงทะเลคุณภาพจํานวน 132.7 ลานตัว ซึ่งรายไดทั้งหมดจากการจําหนายจะนําสงเปนรายไดแผนดิน
2) แจกจายหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรผง สูตรน้ํา โปรไบโอติก และเอกสารความรู/คูมือตาง ๆ ใหกับหนวยงาน และ
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเล
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3. สถานการณดานการผลิตกุง
• ผลผลิตลูกพันธุกุงทะเล (มกราคม - พฤศจิกายน 2557)
• ผลผลิตกุงทะเล (มกราคม - พฤศจิกายน 2557)
• การสงออกกุงทะเล (มกราคม - กันยายน 2557)

จํานวน 51,599.06 ลานตัว
ปริมาณ 184,524.33 ตัน
ปริมาณ 110,942 ตัน
มูลคา 43,995 ลานบาท

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิตกุงทะเลของไทย ระหวางป พ.ศ. 2555 - 2557 (ม.ค. – ก.ย.)
ป พ.ศ.
2555 (ม.ค. – พ.ย.)
2556 (ม.ค. – พ.ย.)
2557 (ม.ค. – พ.ย.)

ผลผลิตกุง (ตัน)
454,886.84
239,895.06
184,524.32

%

- 47.26
- 23.08

จากตารางที่ 1 ผลผลิตกุงทะเลในป 2557 ชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน มีปริมาณ 184,524.33 ตัน ซึ่งผลผลิต
ลดลง -23.08% จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา สืบเนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรค EMS อยูจนถึงปจจุบัน แตจากการ
ดําเนินการของกรมประมงในการแกไขปญหาโรค EMS ทําใหผลผลิตกุงในป 2557 เริ่มดีขึ้นตามลําดับ โดยมีปริมาณผลผลิต
รายเดือนแสดงดังตารางที่ 2 แตในเดือนพฤศจิกายนที่ผลผลิตลดลงเหลือ 22,378.60 ตัน นั้น เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ
ตารางที่ 2 สถานการณดานการผลิตกุงรายเดือน ป 2557
เดือน

ผลผลิตกุง (ตัน)

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

13,324.98
10,324.45
13,714.12
12,157.67
16,261.83
16,269.09
16,270.58
17,534.14
19,787.66
26,501.19
22,378.60
184,524.32

%
-22.52
32.83
-11.35
33.76
0.04
0.01
7.77
12.85
33.93
-15.56

หมายเหตุ

คสช. อนุมัติโครงการ
ดําเนินโครงการ
แกปญหา EMS
ก.ค. - พ.ย. 57
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