รายงานความกาวหนาการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาโรค EMS ในกุงทะเล
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558
1. รายงานผลการดําเนินงานภายใตโครงการแกไขปญหาเรงดวนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินคากุงทะเล
จากกลุมอาการตายดวน (EMS)
1.1) การนําเขาพอแมพันธุกุงขาวจากตางประเทศ และการผลิตลูกพันธุกุงคุณภาพ
สืบเนื่องจากกรมประมงไดนําเขาพอแมพันธุกุงขาวจากตางประเทศ เพื่อนํามาผลิตลูกกุงระยะนอเพลียส
จําหนายใหกับเกษตรกรผูเขารวมโครงการ และแจกจายใหกับหนวยงานในสังกัดใชผลิตพอแมพันธุกุงคุณภาพในรุนตอไป โดย
ดําเนินการผลิตลูกกุงขาวระยะนอเพลียสแลวทั้งสิ้น 713.07 ลานตัว รายละเอียดการผลิตลูกพันธุกุงขาว แสดงดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 กรมประมงผลิตลูกพันธุกุงขาวระยะนอเพลียสไดทั้งสิ้น 713.07 ลานตัว ดําเนินการจําหนาย
ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ แลว จํานวน 392.90 ลานตัว ในอัตราตัวละ 0.010 บาท ซึ่งรายไดจากการจําหนายทั้งหมด
กรมประมงจะนําสงเปนรายไดแผนดิน และลูกพันธุกุงขาวอีกสวนหนึ่งไดแจกจายใหหนวยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝงเพื่อใชการผลิตพอแมพันธุกุงทะเลคุณภาพ จํานวน 320.17 ลานตัว โดยมีหนวยงานที่ดําเนินการปลอยลูกกุงระยะโพสตลาวา
(PL 12 – PL 15) ลงเลี้ยงเพื่อผลิตเปนพอแมพันธุทั้งสิ้น 11 แหง ไดแก สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.ฉะเชิ งเทรา ศพช.สมุ ทรสงคราม ศพช. ภูเก็ ต ศพช.สตูล ศพช.สงขลา ศพช.พังงา ศพช.ตราด ศพช.ปตตานี และศพช.ตรัง
โดยปลอยกุงที่อัตราความหนาแนน 50,000 – 60,000 ตัว /ไร ซึ่งปจจุบันระยะเวลาการเลี้ยงอยูในชวงอายุ 30 – 80 วัน และตอง
ดําเนินการเลี้ยงขุนเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แลวทําการคัดเลือกกุงที่มีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง และปลอดจากโรคเพื่อ
ใชเปนพอแมพันธุกุงคุณภาพในรุนตอไป โดยมีเปา หมายในการผลิตจํานวน 100,000 ตัว ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในชวงเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2558
1.2) การใหบริการตรวจคัดกรองโรคกุงทะเล และการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรผง /สูตรน้ํา
กรมประมงดําเนินกิจกรรมใหบริการตรวจคัดกรองโรคกุงทะเลแกเกษตรกรในพื้นที่เขตชายฝง รวมทั้งสนับสนุนให
เกษตรกรใชหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ในกระบวนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล โดยมีผลการดําเนินงานสะสมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดังแสดงในตารางที่ 2
ในระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 กรมประมงไดเก็บขอมูลของเกษตรกร 11 จังหวัด ที่รับบริการหัวเชื้อ
จุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ําไปใชในการเลี้ยงกุง ไดแก จังหวัดพั งงา ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช ตราด ระนอง
เพชรบุรี ชุมพร กระบี่ จันทบุรี และสงขลา พบวารับหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 จํานวนทั้งสิ้น 24,521 ขวด โปรไบโอติก 9,212 ขวด
และมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 10,911.79 ตัน
1.3) สถานการณดานการผลิตกุง
จากรายงานปริมาณผลผลิตกุงของเดือนมกราคม 2558 (ตารางที่ 3) พบวามีผลผลิตกุงจากทั่วประเทศปอนเขาสู
ตลาดรวมทั้งสิ้น 15,086.70 ตัน แบงเปนกุงขาว 14,156.76 ตัน และกุงกุลาดํา 929.94 ตัน โดยพื้นที่ที่มีผลผลิตมากที่สุด
คือ ภาคตะวันออก ซึ่งผลิตกุงได 4,464.19 ตัน และหากเปรียบเทียบผลผลิตรวมในเดือนมกราคม 2557 (13,324.98 ตัน) กับเดือน
มกราคม 2558 พบวา มีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 13.22
___________________________
หนา 1 จาก 2

เอกสารแนบ
ตารางที่ 1 การผลิตลูกพันธุกุงขาวของกรมประมง โดยใชพอแมพันธุที่นําเขาจากตางประเทศ
หนวยงาน

สายพันธุ

1. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา
3. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม
4. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต
5. สถาบันวิจยั การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
รวมทั้งสิ้น

SIS
SIS
SIS
Guam
Kona Bay

ปริมาณลูกกุงระยะนอเพลียส
ที่ผลิตได (ลานตัว)
182.30
438.00
23.07
67.50
2.20
713.07

ตารางที่ 2 การใหบริการตรวจคัดกรองโรคกุงทะเลแกเกษตรกร และการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรผง /สูตรน้ํา
ภายใตโครงการแกไขปญหาเรงดวนฯ
ปงบประมาณ 2558
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสะสม
30 ม.ค. – 5 ก.พ.58
(พ.ย.57 – 29 ม.ค.58)

กิจกรรมดําเนินงาน
ใหบริการตรวจคัดกรองโรคกุงทะเลแกเกษตรกร
ในเขตชายฝงทะเล (ตัวอยาง)
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรผง (ซอง)
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้าํ (ขวด)

-

3,918

-

30,850
27,770

ตารางที่ 3 ปริมาณผลผลิตกุง รายภาค เดือนมกราคม 2558
พื้นที่
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใตตอนบน
ภาคใตตอนลางฝงอันดามัน
ภาคใตตอนลางฝงอาวไทย
ผลรวม

มกราคม 2558
กุงขาว (ตัน)
4,459.51
3,049.22
3,048.92
2,491.38
1,107.72
14,156.76

กุงกุลาดํา (ตัน)
5.19
5.83
311.80
523.61
83.50
929.94

รวม (ตัน)
4,464.19
3,055.05
3,360.72
3,014.99
1,191.22

15,086.70

ขอมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2558
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
กรมประมง
หนา 2 จาก 2

