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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดี

ส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422-2561) เพื่อให้มาตรฐานมีเนื้อหาสอดคล้องกับ

สถานการณ์และข้อมูลทางวิชาการที่เปล่ียนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน เพื่อให้การน า

มาตรฐานนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรก าหนด

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียง  

สัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน ามาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติ 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2561. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทีด่ีส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล. มกษ. 7422-2561. 

Association of Southeast Asian Nations. 2015. Guidelines on ASEAN Good Aquaculture Practices 

(ASEAN GAqP) for Food Fish. 

 





  มกษ. 7422(G)-2561 

แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้้าที่ด ี

ส้าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล 
แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด 

ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาล 

ลูกกุ้งทะเล (มกษ. 7422-2561)  

การตรวจประเมิน การให้การรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล ให้เป็นไปตาม มกษ. 7422-2561 

1.  ขอบข่าย 

 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดีในทุกขั้นตอนของการเพาะพันธุ์ 

และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล รวมถึงการเก็บเกี่ยว รวบรวม และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว  

ก่อนการขนส่งออกจากฟาร์มเพื่อให้ได้ลูกกุ้ งทะเลที่มีคุณภาพดีส าหรับน าไปเล้ียงต่อ  

โดยค านึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  
 

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตร มีดังต่อไปนี้ 

2.1  กุ้งทะเล (marine shrimp) หมายถึง กุ้งทะเลในสกุลพีเนียส (Penaeus spp.) สกุลลิโตพีเนียส 

(Litopenaeus spp.) และสกุลเมตาพีเนียส (Metapenaeus spp.) เช่น กุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) 

กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) กุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis)  

2.2  ฟาร์มเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล (marine shrimp hatchery and/or nursery) 

หมายถึง สถานประกอบการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งทะเล สถานประกอบการอนุบาลลูกกุ้งทะเล  

หรือสถานประกอบการที่มีทั้งการเพาะพันธุแ์ละอนุบาลลูกกุ้งทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ   

ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ่อเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ บ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง สถานที่เตรียมอาหาร

พ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้ง โรงเรือน โรงสูบน้ า บ่อเตรียมน้ า บ่อเก็บน้ า เครื่องเติมอากาศและ

เครื่องเติมอากาศส ารอง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (ถ้ามี) สถานที่บรรจุลูกกุ้ง ห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) 

ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลที่จ าเป็นส าหรับการเพาะพันธุ ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง  

2.3  พ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล (marine shrimp broodstock) หมายถึง กุ้งทะเลวัยเจริญพันธุ์ที่ได้จากการเล้ียง 

จากธรรมชาติ หรือจากการน าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อการเพาะพันธุ์ 
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2.4  ลูกกุ้งทะเล (shrimp fry) หมายถึง ลูกกุ้งทะเลวัยอ่อน และลูกกุ้งทะเลหลังวัยอ่อน  

2.5  ลูกกุ้งทะเลวัยอ่อน (larvae) หมายถึง ลูกกุ้งทะเลที่เพิ่งออกจากไข่ และมีการเปล่ียนแปลง

รูปร่าง 3 ระยะ คือ นอเพลียส (nauplius) โซเอี้ย (zoea) และไมซิส (mysis) รวมใช้เวลา

ประมาณ 8 - 11 วัน  

2.6  ลูกกุ้งทะเลหลังวัยอ่อน (post larvae; PL) หมายถึง ลูกกุ้งทะเลที่เจริญหลังจากระยะไมซิสถึง

ระยะวัยรุ่น มีรูปร่างเหมือนกุ้งเต็มวัย นิยมเขียนย่อว่า PL แล้วตามด้วยจ านวนวันที่ลูกกุ้งเข้าสู่ระยะ

หลังวัยอ่อน เช่น PL 21 หมายถึง ลูกกุ้งทะเลหลังระยะวัยอ่อน 21 วัน 

3. ข้อก้าหนด 

ข้อก้าหนดของ มกษ. 7422-2561 อยู่ในกรอบและมคี้าอธิบายข้อก้าหนดอยู่ใต้กรอบ ดังน้ี 

รายการที่ 1  ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด 1  เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากับหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่  

ค้าอธิบาย 

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญ ท าให้ทราบจ านวนเกษตรกร สถานการณ์ 

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า รวมถึงประมาณการผลิตผลที่จะได้ ซึ่งหน่วยงานราชการหรือภาคส่วนต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาหรือส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย 

ทางการตลาดได้อีกทางหนึ่ง เป็นส่วนช่วยในการตามสอบกรณีมีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกร

ด าเนินการในพื้นที่ที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือ

จากทางราชการ เช่น กรณีประสบภัยพิบัติ 

เกษตรกรต้องย่ืนค าร้องเพื่อขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ที่ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ

ส านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ โดยมีเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารแสดงสิทธิ์การใช้ที่ดิน 

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียน  

รายการที่ 2  สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.1  ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนที่มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพ 

ลูกกุ้งทะเล และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน   

ค้าอธิบาย 

แหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน แหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้ 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ฟาร์มเล้ียงสัตว์ที่อาจระบายของเสีย น้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล สารเคมีหรือวัตถุอันตราย

สู่แหล่งน้ าที่น ามาใช้ในฟาร์ม ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพของลูกกุ้ง หรือเป็นสาเหตุท าให้

ลูกกุ้งตาย หรืออาจมีสารตกค้างในเนื้อกุ้งทีอ่าจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
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ข้อแนะน าในการเลือกสถานที่ต้ังฟาร์ม มีดังน้ี 

 ต้องเลือกสถานที่ต้ังฟาร์มให้อยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดมลพิษ ในระยะทีม่ั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจาก

การปนเปื้อนจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หากมีความเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

เกษตรกรต้องหมั่นตรวจสอบปริมาณการปนเปื้อนสารมลพิษที่มีความเส่ียงสูง โดยประสานหน่วยงาน 

ที่มีอ านาจหน้าที่หรือทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ เพื่อตรวจสอบข้อมูล 

 กรณีสถานที่ตั้งฟาร์มอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดมลพิษหรือแหล่งน้ าธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษ ต้องมีมาตรการป้องกันความเส่ียงและมีแนวทางการจัดการที่แสดงให้เห็นว่าสามารถ

ป้องกันความเส่ียงนั้นได้ เช่น ติดตาม เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุบาลลูกกุ้ง

ในระบบปิด มีบ่อพักน้ าทีส่ามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ 

 สถานที่ตั้งฟาร์มต้องอยู่ในเขตที่น้ าท่วมไม่ถึง หากเกิดน้ าท่วมอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของมลพิษ 

เข้าสู่ฟาร์ม เป็นสาเหตุท าให้ลูกกุ้งป่วยหรือตาย สร้างความเสียหายต่อฟาร์มได้ จึงควรมีวิธีป้องกันน้ าท่วมฟาร์ม 

เช่น มีแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่ฟาร์ม ทั้งนี้ เกษตรกรต้องติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อ

คุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากมลพิษได้ทันเวลา 

รายการที่ 2  สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.2  ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้้า และเขตพื้นที่ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

ค้าอธิบาย 

หากสถานที่ตั้งฟาร์มเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลอยู่ในเขตพื้นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น   

เขตอนุรักษ์ของป่าชายเลน เขตพื้นที่ชุ่มน้ า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่ห้าม 

ท าการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตามที่กฏหมายก าหนด นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศน์และต่อส่ิงแวดล้อมด้วย  

เกษตรกรต้องท าฟาร์มบนพื้นที่ท่ีมีสิทธ์ิในการท าประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น จึงต้อง

ตรวจสอบสิทธิ์ในการท าประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดินจังหวัด ป่าไม้

จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. หรือ อบต.) 

เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ท่ีจะเป็นที่ต้ังฟาร์มไม่อยู่ในพื้นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

รายการที่ 2  สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.3  ควรมีการคมนาคมสะดวก 

ค้าอธิบาย 

การคมนาคมที่ดีจะท าให้การจัดการภายในฟาร์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่งปัจจัยการผลิต 

การเก็บเกี่ยวรวบรวม และการขนส่งผลิตผลลูกกุ้งทะเลเพื่อจ าหน่ายหรือน าไปเล้ียงต่อ สามารถท าได้ด้วย

ความรวดเร็ว ท าให้ได้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพดี แข็งแรง บอบช้ าน้อย รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับ 

ผู้มาติดต่อด้วย 
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เกษตรกรควรเลือกตั้งฟาร์มในแหล่งที่มีการคมนาคมสะดวก เช่น มีถนนให้ยานพาหนะสามารถเข้าถึงฟาร์ม 

หรือมีแม่น้ าล าคลองให้เรือสามารถแล่นเข้าเทียบฟาร์มได้ หรืออยู่ใกล้สนามบินที่สามารถขนส่งลูกกุ้งได้ 

ในเวลาอันรวดเร็ว 

รายการที่ 2  สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.4  ควรมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น 

ค้าอธิบาย 

สาธารณูปโภคที่จ าเป็น ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และ/หรืออื่นๆ ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ตามสภาพพื้นที่ของฟาร์มแต่ละแห่ง ท าให้การจัดการฟาร์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรควรจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ดังนี้ 

 ไฟฟ้าเพียงพอและเหมาะสมส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ าเป็นภายในฟาร์ม เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องเพิ่มอากาศ 

แสงไฟให้ความสว่าง  

 น้ าประปา น้ าฝน หรือน้ าสะอาด เพียงพอ ส าหรับการอุปโภคและบริโภค  

 อุปกรณ์ส ารอง กรณีอุปกรณ์หลักขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ระบบไฟฟ้าหรือพลังงานส ารอง 

เครื่องสูบน้ าส ารอง เครื่องเพิ่มอากาศส ารอง  

รายการที่ 2  สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.5  ควรอยู่ใกล้แหล่งน้้าที่มีคุณภาพและเพียงพอในการจัดการการเพาะพันธุ์ และ/หรือ

อนุบาลลูกกุ้งทะเล 

ค้าอธิบาย 

สถานที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ใกล้ชายฝั่งหรือใกล้แหล่งน้ าทะเลที่มีคุณภาพ หรือสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ า 

ให้เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอต่อการเพาะพันธุ์  และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง ซึ่งจะส่งผลให้ลูกกุ้ง 

เจริญเติบโตดี แข็งแรง และทนทานต่อโรค 

แนวปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 วางแผนและประมาณการความต้องการน้ าใช้ส าหรับการเพาะพันธุ ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งในรอบปี  

 มีบ่อเก็บน้ าทะเล บ่อเก็บน้ าจืด มีระบบน้ าหมุนเวียนก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ ามีปริมาณ

เพียงพอ  

 ก่อนสูบน้ าเข้าฟาร์มควรสังเกตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้ เช่น ความเค็ม 

ปริมาณออกซิเจน ปริมาณแพลงก์ตอน  โดยเก็บตัวอย่างน้ าจากบริเวณปากท่อสูบน้ าเข้าฟาร์ม 

อย่างสม่ าเสมอ 

 คุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล รายละเอียดตามภาคผนวก ก  
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รายการที่ 3  การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 

ข้อก้าหนด 3.1  ต้องมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้สามารถตามสอบได้ 

ค้าอธิบาย 

แหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์มีความส าคัญต่อการพิจารณาเลือกพ่อแม่พันธุ์ เพื่อให้ได้พ่อแม่พันธุ์ที่มีสุขภาพ

แข็งแรง มีคุณภาพสายพันธุ์ตามที่ต้องการ และหลีกเล่ียงการน าพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาด  

มาผลิตลูกกุ้ง นอกจากนี้เมื่อประสบปัญหา เช่น เกิดโรคระบาดในลูกกุ้ง หากทราบแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์

ท าให้สามารถตามสอบและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรต้องมีหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า เพื่อแสดงแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ กรณีการน าเข้า 

พ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ าจากประเทศผู้ส่งออก และต้องมีหลักฐาน 

ผ่านการตรวจกักกันโรคจากกรมประมง 

รายการที่ 3  การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 

ข้อก้าหนด 3.2  ควรเลือกใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ มีอายุและขนาดเหมาะสมส้าหรับ 

น้าไปเพาะพันธุ์ แข็งแรง ไม่แสดงอาการของโรคหรือพาหะน้าโรค  

ค้าอธิบาย 

พ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณสมบัติดีจะท าให้ได้ลูกกุ้งมีความแข็งแรง เจริญเติบโตดี ทนทานต่อส่ิงแวดล้อมและโรค 

เมื่อน าไปเลี้ยงก็จะเติบโตเร็ว ใช้ระยะเวลาเลี้ยงส้ัน เป็นทีต่้องการของเกษตรกรที่จะน าไปเลี้ยงต่อ 

แนวปฏิบัติในการเลือกพ่อแม่พันธุ์ มีดังนี้ 

 ควรเลือกใช้พ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลที่มีความสมบูรณ์เพศ อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และมีขนาดเหมาะสมส าหรับ

น าไปเพาะพันธุ์ เช่น กุ้งขาวแวนนาไมควรมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 25 กรัม กุ้งกุลาด าควรมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 

50 กรัม ขึ้นกับเพศ อายุ และแหล่งที่มา นอกจากนี้ พ่อแม่พันธุ์ควรแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่แสดงอาการของโรค 

กล้ามเนื้อไม่ขาวขุ่น มีประวัติในการเพาะพันธุ์และมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่ดี เช่น ให้ไข่หรือลูกกุ้งจ านวนมาก 

มีอวัยวะครบถ้วนและสมบูรณ์ ไม่พิการ ไม่เป็นโรคหรือพาหะน าเชื้อก่อโรค  

 ควรสุ่มตรวจโรคไวรัสที่ร้ายแรงในพ่อแม่พันธุ์ เช่น White Spot Virus, Yellow Head Virus, Taura 

Syndrome Virus, IHHNV หรือโรคอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม 

ต้องคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่ปลอดจากโรคท่ีก าหนดตาม มกษ.7432 

รายการที่ 3  การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 

ข้อก้าหนด 3.3  ควรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ส้าหรับการเพาะพันธุ์ในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม เพื่อให้

พ่อแม่พันธุ์มีสุขภาพดี 

ค้าอธิบาย 

การเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลในอัตราความหนาแน่นสูงเกินไป ท าให้พ่อแม่พันธุ์เกิดความเครียด เช่น 

พฤติกรรมผิดปกติ กินอาหารลด ส่งผลต่อปริมาณของไข่และน้ าเชื้อจะที่ได ้ 
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ตัวอย่างอัตราความหนาแน่นของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลที่เหมาะสมทีจ่ะไม่ท าให้เกิดความเครียด เช่น 

 กุ้งขาวแวนนาไมไม่ควรเกิน 10 ตัวต่อตารางเมตร  

 กุ้งกุลาด าไม่ควรเกิน 7 ตัวต่อตารางเมตร  

นอกจากนี้ การขนส่งอาจท าให้พ่อแม่พันธุ์อ่อนแอ จึงควรมีระยะเวลาพักฟื้นส าหรับพ่อแม่พันธุ์ที่น าเข้า 

มาใหม่ เพื่อใหพ้่อแม่พันธุแ์ข็งแรงก่อนน าไปเพาะพันธุ ์เป็นประโยชน์ในการคัดกรองพ่อแม่พันธุ์ 

รายการที่ 3  การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 

ข้อก้าหนด 3.4  ไม่ควรใช้แม่พันธุ์ส้าหรับการเพาะพันธุ์เป็นระยะเวลานานเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อ 

ความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ คุณภาพและปริมาณของลูกกุ้งทะเล 

ค้าอธิบาย 

ความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ที่น ามาเล้ียงในที่จ ากัดเป็นเวลานานจะลดลงตามระยะเวลาที่เล้ียง เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมที่เล้ียงต่างไปจากธรรมชาติ จึงไม่ควรใช้แม่พันธุ์ส าหรับการเพาะพันธุ์เป็นระยะเวลานานเกินไป 

เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของลูกกุ้ง 

เกษตรกรไม่ควรใช้แม่พันธุ์ส าหรับการเพาะพันธุ์เป็นระยะเวลานานเกินไป ขึ้นอยู่กับชนิดของกุ้งทะเล เช่น 

 กุ้งขาวแวนนาไม ไม่ควรเกิน 22 สัปดาห์ 

 กุ้งกุลาด าจากธรรมชาติ ไม่ควรเกิน 8 สัปดาห์ 

 กุ้งกุลาด าจากการเพาะเลี้ยง ไม่ควรเกิน 16 สัปดาห ์

รายการที่ 3  การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 

ข้อก้าหนด 3.5  การใช้อาหารมีชีวิต และ/หรืออาหารสดส้าหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ควรใช้อาหาร 

ที่ไม่เสื่อมคุณภาพ มีการเตรียมและเก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ 

ค้าอธิบาย 

อาหารมีชีวิต และ/หรืออาหารสดมีความเส่ียงที่จะน าโรคมาสู่พ่อแม่พันธุ์ หากจ าเป็นต้องใช้เล้ียงพ่อแม่พันธุ์

ควรมีมาตรการในการลดความเส่ียงหรือจัดการความเส่ียง เช่น  

 ใช้อาหารมีชีวิตที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ปลอดโรค หรือจากการเพาะเล้ียงที่มีการป้องกันและควบคุมโรค 

ก่อนการน าไปใช้ควรมีการจัดการที่เหมาะสม เช่น เพรียง ควรก าจัดเชื้อโดยการใช้น้ าจืดไหลผ่านประมาณ  

3 ชั่วโมง หลังจากนั้นควรเพิ่มสารอาหารให้เพรียง (enrichment) ก่อนน าไปใช้เล้ียงพ่อแม่พันธุ์ 

 ให้อาหารสดที่มีการจัดเตรียมและเก็บรักษาอย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้ความเย็น เพื่อช่วย

ชะลอการเส่ือมคุณภาพ คงความสดและคุณค่าของอาหารไว้ และควรล้างน้ าสะอาดอีกครั้งก่อนน าไปเล้ียง

พ่อแม่พันธุ์ หรือลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ด้วยความเย็นโดยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (
0
C) 

สามารถก าจัดได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่สามารถก าจัดเชื้อไวรัสได้ 
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รายการที่ 3  การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 

ข้อก้าหนด 3.6  ควรมีวิธีการจัดการการให้อาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการที่จะท้าให้  

พ่อแม่พันธุ์มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้้า 

ค้าอธิบาย 

การให้อาหารอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับชนิดและขนาดของพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล จะส่งผลให้พ่อแม่พันธุ์  

มีสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดี ท าให้ได้ลูกพันธุ์กุ้งที่คุณภาพดี แข็งแรง และอัตรารอดสูง ไม่ควรมีอาหารเหลือที่จะ

ส่งผลใหน้้ าเน่าเสียเป็นแหล่งสะสมของเชื้อก่อโรค  

การจัดการการให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น  

 ชนิดและขนาด 

 พฤติกรรมการด ารงชีวิต และการกินอาหาร 

 ขนาดและลักษณะของบ่อที่มีผลต่อการให้อาหารอย่างทั่วถึง 

 อัตราความหนาแน่น 

 สุขภาพ 

 คุณภาพน้ าและอุณหภูมิน้ า 

รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.1  ควรมีคู่มือการจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล และด้าเนินการ 

ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 

ค้าอธิบาย 

การเพาะพันธุ์ลูกกุ้งทะเลเพื่อการค้ามีความเส่ียงหลายประการ หากท าโดยไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ 

การประกอบธุรกิจอาจล้มเหลว สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน คู่มือการจัดฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรือ

อนุบาลลูกกุ้งทะเลจึงเป็นเอกสารที่จ าเป็นในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและได้ปริมาณตามคาดหมาย  

ข้อแนะน าส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 จัดท าคู่มือการจัดฟาร์มตามหลักวิชาการให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในมาตรฐานและครอบคลุมกิจกรรม

ที่มีการปฏิบัติภายในฟาร์ม ได้แก่ ผังโครงสร้างฟาร์ม การจัดการพ่อแม่พันธุ ์การเตรียมและให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ 

แผนการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง การเตรียมบ่อ การเตรียมน้ า การให้อาหารลูกกุ้ง การดูแลสุขภาพลูกกุ้ง 

การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว การเตรียมลูกกุ้งก่อนการจ าหน่าย การบรรจุลูกกุ้ง โดยคู่มือการจัดฟาร์มควรอธิบาย

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม มกษ. 7422 ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย หากมีการอ้างอิงถึงเอกสารที่มา 

ควรกล่าวอ้างไว้ในคู่มือและมีเอกสารดังกล่าวทีพ่ร้อมใช้ประกอบกับคู่มือ หรือใชส้ร้างความรู้ความเข้าใจได้ตลอดเวลา 

 ควรฝึกอบรม (ชี้แจง อธิบาย) ให้ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนการปฏิบัติตามที่

ก าหนดไว้ในคู่มือ  
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รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.2  ควรจัดท้าแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของฟาร์มเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล 

ค้าอธิบาย 

แผนที่แสดงที่ต้ังฟาร์มจะช่วยให้การเดินทางเข้ามาติดต่อกับฟาร์มท าได้สะดวก เช่น การขนส่ง การล าเลียง

ปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายผลิตผล รวมทั้งในกรณีที่เกษตรกรประสบปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไป

ให้ค าแนะน าและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  

ส่วนแผนผังฟาร์มจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเพาะและอนุบาล ตลอดจนการดูแลจัดการระหว่าง

การเพาะพันธุแ์ละอนุบาลให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น 

เกษตรกรควรจัดท าแผนที่แสดงที่ตั้งฟาร์ม โดยอาจเขียนหรือจัดพิมพ์ในรูปแบบแผ่นพับ หรือส่ืออื่นๆ     

มีรายละเอียดท่ีผู้ติดต่อสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น ระบุสถานที่ส าคัญที่เห็นเด่นชัดหรือเป็นที่รู้จัก 

เส้นทางจากตัวอ าเภอหรือจังหวัดไปยังฟาร์ม ถนนทางเข้าฟาร์ม สถานที่ท่ีอยู่ใกล้เคียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแผนที่ตั้งฟาร์ม 

เกษตรกรควรจัดท าแผนผังภายในฟาร์มให้เป็นปัจจุบัน ในแผนผังควรแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบส าคัญ 

เช่น โรงพ่อแม่พันธุ์ บ่อเพาะพันธุ์ โรงอนุบาลลูกกุ้ง โรงเพาะแพลงก์ตอน โรงเพาะอาร์ทีเมีย บ่อพักน้ าทะเล 

บ่อตกตะกอน บ่อเก็บน้ าทะเล บ่อเก็บน้ าจืด ทางน้ าเข้า รางระบายน้ าทิ้ง คลองส่งน้ า บ่อบ าบัดน้ าก่อนทิ้ง 

ลานบรรจุลูกกุ้ง พื้นที่โรงเก็บอาหาร วัสดุและอุปกรณ์ พื้นที่ส านักงาน พื้นที่พักอาศัย มีการระบุประเภทของบ่อ

และใหห้มายเลขบ่อแต่ละบ่อ เช่น บ่อเพาะ 1 บ่อเพาะ 2 บ่ออนุบาล 1 บ่ออนุบาล 2 ซึ่งแผนผังฟาร์มอาจจัดท า

บนกระดานด า บอร์ด หรือวัสดุอื่นๆ และควรติดตั้งหรือวางอยู่ในที่ท่ีเห็นได้ชัดเจน 
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................................. 

ทางไป จ.  สุราษฎร์ธานี 
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รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.3  ควรตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าก่อนน้ามาใช้ และปรับปรุงคุณภาพน้้าให้เหมาะสม

ส้าหรับการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล 

ค้าอธิบาย 

น้ าที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ อัตรารอด และอัตราการเติบโต

ของลูกกุ้งทะเล คุณภาพน้ าอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม จึงควรมีการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่น ามาใช้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อทราบการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับปรุงแก้ไข

ก่อนเกิดผลเสียหายได้ 

เกษตรกรควรพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่จะตรวจวิเคราะห์เท่าที่จ าเป็นและสอดคล้องกับความเส่ียงที่มีอยู่ใน

พื้นที่ เช่น อุณหภูมิน้ า ออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen: DO) ความเป็นกรด-เบส (pH) ความเค็ม 

และแร่ธาตุต่างๆ ความเป็นด่าง (Alkalinity) สารประกอบไนโตรเจน สารแขวนลอย (suspensions) เชื้อโคลิฟอร์ม

และฟีคอลโคลิฟอร์ม การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าควรก าหนดวิธีการตรวจ ความถี่ และจุดเก็บตัวอย่างน้ า

ในบ่ออย่างชัดเจน ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือการจัดการฟาร์มและเก็บบันทึกผลตรวจคุณภาพน้ าไว้ด้วย 

การเตรียมน้ าทะเลให้มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับใช้ในการเพาะพันธุ ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง ควรปฏิบัติดังนี้ 

 น าน้ าทะเลที่มีความเค็มระหว่าง 28-32 ส่วนในพันส่วน (ppt) มาพักในบ่อ โดยมีวิธีการป้องกันศัตรู

และพาหะน าเชื้อก่อโรคเข้าบ่ออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น กรองด้วยตาข่ายถี่และผ้า ทิ้งไว้ให้

ตกตะกอน  

 ฆ่าเชื้อโรคโดยการใส่สารประกอบคลอรีนชนิดแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (Calcium Hypochlorite) 

ปริมาณ 20-30 กรัมต่อน้ าทะเล 1 ตัน และพักน้ าทิ้งไว้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีคลอรีนคงเหลือ (residual 

chlorine) ก่อนน าน้ าไปใช้ ควรตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือโดยการหยด O-tolidine ถ้าน้ าใสไม่เกิดสี 

แสดงว่าไม่มีคลอรีนคงเหลือ แต่ถ้าน้ าเปล่ียนเป็นสีเหลือง แสดงว่ามีคลอรีนคงเหลืออยู่ ต้องพักน้ าทิ้งไว้ ให้

คลอรีนสลายหมดหรือก าจัดคลอรีนที่เหลือด้วยโซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate) ปริมาณ 5-10 กรัม

ต่อน้ าทะเล 1 ตัน ก่อนน าน้ าไปใช้ 

 หลังจากการตกตะกอนน้ าแล้ว เกษตรกรอาจใช้วิธีการอื่นๆ ในการฆ่าเชื้อน้ าที่น ามาใช้ เช่น โอโซน หรือ

รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) น้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อโรคแล้วต้องไม่มีตะกอน โดยเน้นการกรองน้ าหลายๆ ครั้ง 

ควรตรวจสอบสภาพน้ าหรือคุณสมบัติก่อนการน าไปใช้งาน หรือน าไปเก็บในบ่อเก็บน้ า  

 บ่อเก็บน้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อโรคควรปิดมิดชิดและควรอยู่ภายในโรงเรือนเดียวกันกับบ่อเพาะพันธุ์ 

และบ่ออนุบาล เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงที่ ส าหรับน้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วควรใช้ให้หมดก่อนที่

คุณภาพน้ าจะเปลี่ยนแปลงไป และควรมีปริมาณน้ าพร้อมใช้เพียงพอต่อการอนุบาลในแต่ละรอบการผลิต  
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รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.4  ควรป้องกันพาหะน้าเชื้อก่อโรคเข้าบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาล ทั้งระหว่าง 

การเตรียมบ่อ เตรียมน้้า และระหว่างการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล 

ค้าอธิบาย 

ระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมน้ าในบ่อพัก และระหว่างการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งทะเล อาจมีความเส่ียง

ต่อการเกิดโรคกุ้งจากสัตว์พาหะน าเชื้อ เช่น นก หนู สัตว์เล้ียง หรือจากอาหารมีชีวิตที่ใช้อนุบาลลูกกุ้ง  

เกษตรกรควรมีวิธีการป้องกันพาหะน าเชื้อก่อโรคเข้าบ่ออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น 

 น้ าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและพร้อมน ามาใช้ในการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง ควรเก็บในบ่อเก็บน้ า 

ที่ปิดมิดชิด  

 อาหารมีชีวิต เช่น อาร์ทีเมีย ควรล้างท าความสะอาด ฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลีน ก่อนน าไปอนุบาลลูกกุ้ง 

 บ่อที่เตรียมส าหรับเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาล ควรล้างท าความสะอาด ฆ่าเชื้อและปิดมิดชิดก่อน   

การใช้งาน 

 จัดท าอาณาบริเวณที่สามารถป้องกันไม่ให้นก หนู สัตว์เล้ียง เข้ามาในบริเวณที่มีบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรือ

อนุบาลลูกกุ้ง เช่น ท าโรงเรือน มีหลังคาคลุม ใช้ตาข่ายหรือตะแกรงป้องกันสัตว์พาหะ 

 น้ าที่สูบเข้าบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง ควรกรองด้วยผ้าตาถี่ เพื่อกรองแยกตะกอน 

รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.5  ควรพักบ่อ และ/หรือปรับปรุงบ่อก่อนการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล 

รอบการผลิตถัดไป 

ค้าอธิบาย 

บ่อเพาะพันธุแ์ละอนุบาลลูกกุ้งทะเลที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จะมีการสะสมของเศษอาหารที่เหลือและส่ิงขับถ่าย

ของกุ้งท่ีก้นบ่อ ท าให้เกิดการหมักหมม เป็นแหล่งสะสมของเชื้อก่อโรค หากไม่มีการล้างท าความสะอาดบ่อ

อย่างดี หรือมีระยะเวลาพักบ่อไม่เพียงพอ อาจเกิดผลกระทบกับลูกกุ้งท าให้ลูกกุ้งเป็นโรค โตช้า หรือตาย

ในรอบการเลี้ยงถัดไป 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ล้างบ่อพ่อแม่พันธุ์ บ่อเพาะพันธุ์ บ่ออนุบาล บ่อพักและปรับปรุงคุณภาพน้ า บ่อเก็บน้ า ให้สะอาดด้วย

น้ าจืด หรือใช้เครื่องฉีดน้ าร้อนแรงดันสูงล้างคราบและส่ิงสกปรกออก ตากบ่อให้แห้งนาน 2-3 วัน หากยังไม่มี

การใช้งานให้ปิดบ่อให้มิดชิดด้วยผ้าใบหรือกระเบื้อง และก่อนใช้งานทุกครั้งควรล้างด้วยน้ าจืดสะอาด 

 น าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้ากรองน้ า หัวทราย สายเติมอากาศ ล้างท าความสะอาด มาแช่ในสารฆ่าเชื้อ 

ชนิดทีไ่ด้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ โดยใช้ตามค าแนะน าที่ระบุในฉลาก ล้างด้วยน้ าสะอาด 

ตากให้แห้งสนิท น าไปเก็บในที่ร่ม  

 ท าความสะอาดระบบท่อเติมอากาศ ท่อน้ า ด้วยการพ่นสารฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน ฟอร์มาลีน 



 11 มกษ. 7422(G)-2561 

 

 ควรดูแลบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งอย่างสม่ าเสมอ หากผนังบ่อมีรอยแตกร้าว สีเคลือบ   

ผนังบ่อเสื่อมสภาพหรือหลุดลอก ควรปรับปรุง อุดรอยแตกร้าว และท าให้มีสภาพแข็งแรง หรือทาสีเคลือบ

เพื่อให้บ่อมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและท าความสะอาด  

รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.6  ควรตรวจวิเคราะห์และจัดการคุณภาพน้้าในบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล

ให้มีคุณภาพเหมาะสม 

ค้าอธิบาย 

คุณภาพน้ าในบ่อเพาะพันธุ ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การกินอาหาร

และอัตราการรอดของลูกกุ้ง ดังนั้น จึงควรมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและจัดการคุณภาพน้ าในบ่อ

ตลอดระยะเวลาการอนุบาล 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ตรวจสอบคุณภาพน้ าระหว่างการอนุบาลอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ อุณหภูมิน้ า ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า 

ความเป็นด่าง ความเป็นกรดด่าง ความเค็มและปริมาณแร่ธาตุที่จ าเป็น และควบคุมให้อยู่ในระดับ 

ที่เหมาะสม  

 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ (Total Vibrio Count) ในน้ าและควบคุมไม่ให้มีปริมาณ

มากเกิน 1,000 cfu/ml เพื่อให้น้ ามีคุณภาพเหมาะสม โดยการดูดตะกอนออกจากก้นบ่อ และ/หรือ

เปลี่ยนถ่ายน้ า  

 เช็ดคราบส่ิงสกปรกที่ผนังบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดและ

สุขอนามัยที่ดี 

รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.7 ต้องมีการเติมอากาศในน้้าที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลอย่างเพียงพอ  

ค้าอธิบาย 

การเติมอากาศในน้ าที่ใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะหากปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ าในบ่อไม่เพียงพอ จะเป็นสาเหตุท าให้ลูกกุ้งตายได้ 

การเติมอากาศในน้ ามีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

 ต้องเติมอากาศในน้ าในบ่อเพาะพันธุแ์ละอนุบาลทุกบ่อ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  

 ต้องจัดการให้ปริมาณอากาศกระจายอย่างทั่วถึงทั้งบ่อ หากเป็นระบบให้อากาศด้วยเครื่องปั๊มอากาศ

ผ่านท่อพีวีซี สายยาง และหัวทราย ควรมีวาล์วควบคุมปริมาณลมแต่ละหัวทรายให้มีปริมาณตามที่ต้องการ 

โดยทั่วไปควรมีหัวทราย 1-2 หัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางฟุต 

 ควรมีระบบป้องกันการไหลกลับของน้ า (check valve) หากเครื่องปั๊มอากาศหยุดท างานและควรมีระบบ

ให้อากาศส ารอง  
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รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.8  ควรอนุบาลลูกกุ้งทะเลในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

และอัตรารอดของลูกกุ้งทะเล  

ค้าอธิบาย 

การปล่อยลูกกุ้งทะเลในอัตราที่หนาแน่นมากเกินไป จะท าให้ลูกกุ้งเกิดความเครียด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพและอัตรารอดของลูกกุ้ง ท าให้การจัดการอนุบาลลูกกุ้งยากขึ้น  

เกษตรกรควรอนุบาลลูกกุ้งท่ีความหนาแน่นไม่เกิน 200 ตัวต่อลิตร หากต้องการอนุบาลลูกกุ้งปริมาณมาก

หรือความหนาแน่นเพิ่มข้ึน เกษตรกรควรมีการจัดการที่ดี เช่น ให้อากาศเพิ่มขึ้น  

รายการที่ 4  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 4.9  ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ หรือได้รับการอบรม หรือประชุมด้านวิชาการ การจัดการ

การใช้ปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยวรวบรวม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ค้าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้การปฏิบัติงานเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล 

ประสบความส าเร็จ การเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมด้านวิชาการ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และเทคนิคการเพาะพันธุ์ และ/หรือ

อนุบาลลูกกุ้งให้ทันสมัย เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติดังนี้ 

 เข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 

ลูกกุ้ง ทั้งด้านการจัดการการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาล การใช้ปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยวรวบรวม

ผลิตผล รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานฟาร์ม

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 มีการพบปะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน เพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงและ

พัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

 เก็บหลักฐานการฝึกอบรมหรือการประชุมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารใบรับรอง วารสาร เอกสาร

วิชาการไว้ใช้ประโยชน์และแสดงต่อผู้ตรวจประเมินกรณีมีการร้องขอ 
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รายการที่ 5  ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด 5.1  อาหารส้าเร็จรูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า หัวอาหาร ต้องใช้ชนิดที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

กับหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ (ในกรณีที่ก้าหนดให้ปัจจัยการผลิตน้ันต้องขึ้นทะเบียน) มีการแสดงฉลาก

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่หมดอายุ 

ค้าอธิบาย 

ปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารส าเร็จรูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า (premix) หัวอาหาร มีผลโดยตรงต่อ

การเจริญเติบโต ความต้านทานโรคและอัตรารอด จึงต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อลูกกุ้งทะเล 

การเลือกซื้อปัจจัยการผลิต ต้องเลือกซื้อเฉพาะชนิดที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า

มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย รวมถึงไม่มีการปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมีต้องห้าม 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อและใช้ปัจจัยการผลิตประเภท อาหารส าเร็จรูป อาหารเสริม สารผสม

ล่วงหน้า และหัวอาหาร มีดังนี้ 

 เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีเลขทะเบียน ปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับอนุญาตให้พิมพ์เลข

ทะเบียนบนฉลาก โดยเลขทะเบียนนี้มี 2 ลักษณะ คือ ก) เลขทะเบียนที่มีอักษร “ป” และตามด้วยเลข 10 

หลัก เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมประมง และ ข) เลขทะเบียนที่มีเลข 10 หลัก ไม่มีอักษร “ป” 

น าหน้า เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์ 

 เลือกใช้อาหารให้ตรงกับชนิดและขนาดของลูกกุ้ง โดยสามารถดูได้จากฉลากที่ระบุว่าเป็นอาหารส าหรับ 

ลูกกุ้งชนิดและขนาดใด เช่น อาหารส าหรับลูกกุ้งวัยอ่อนแต่ละระยะ เกษตรกรสามารถเลือกใช้อาหารให้ตรงกับ

ชนิดและขนาดของลูกกุ้งได้ 

 วันที่ผลิตและวันล่วงอายุ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฏบนฉลาก โดยปกติแล้วปัจจัยการผลิตที่ได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนและมีจ าหน่ายในท้องตลาด มีการระบุวันที่ผลิตและวันล่วงอายุไว้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาไม่ใช้

ปัจจัยการผลิตที่หมดอายุ เนื่องจากอาจมีการเสื่อมคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

ของลูกกุ้ง อาจมีเชื้อราหรือเชื้อก่อโรค ชื้นและสูญเสียการคงสภาพในน้ า 

 ภาชนะบรรจุต้องไม่อยู่ในสภาพช ารุด เปื่อยยุ่ย ฉีกขาด ทะลุ หรือมีการปิดภาชนะอย่างเหมาะสม 

และควรตรวจสอบสภาพปัจจัยการผลิตก่อนที่จะน าไปใชเ้ลี้ยงสัตว์น้ า โดยปัจจัยการผลิตดังกล่าวต้องไม่เป็น

เชื้อรา ไม่มีกล่ินเหม็นหืน ไม่มีสีผิดปกติไปจากเดิม เพื่อป้องกันการใช้ปัจจัยการผลิตที่เส่ือมสภาพหรือ

คุณภาพไม่เหมาะสม 

  



มกษ. 7422(G)-2561 14 

รายการที่ 5  ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด 5.2  อาหารมีชีวิต อาหารสด หรืออาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มต้องมีคุณภาพดีและผลิต

อย่างถูกสุขลักษณะ   

ค้าอธิบาย 

อาหารมีชีวิต อาหารสด หรืออาหารทีผ่ลิตใชเ้องในฟาร์มมีความส าคัญกับการประกอบการฟาร์ม อาจท าให้

ต้นทุนการผลิตลดลง และหากมีคุณภาพดีจะท าให้ลูกกุ้งทะเลเจริญเติบโตดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ 

การเตรียมและการผลิต รวมถึงการเก็บรักษา 

หลักเกณฑ์การเลือกใชอ้าหารมีชีวิต อาหารสด หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร มีดังนี้ 

 เลือกซื้ออาหารมีชีวิต อาหารสด หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือมีใบตรวจโรค

เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อก่อโรคปนเปื้อนไปสู่พ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้ง  

 ต้องรักษาสภาพธรรมชาติของอาหารมีชีวิต ไม่ให้ตายก่อนน าไปใช้อนุบาลลูกกุ้ง 

 ต้องมีวิธีเก็บรักษาอาหารสดไม่ให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ หรือเน่าเสีย เช่น เก็บในสภาพเย็น 

 เลือกใช้อาหารมีชีวิต อาหารสด ที่เหมาะสมกับอายุและความต้องการทางโภชนาการของพ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้ง 

 กรณีผลิตอาหารใช้เองในฟาร์ม ต้องเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือมีใบรับรองคุณภาพ 

ส่วนผสมของอาหารต้องปราศจากยาสัตว์และสารต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ และต้องผลิต 

อย่างถูกสุขลักษณะ 

รายการที่ 5  ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด 5.3  ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหาร ต้องไม่มีการปนเป้ือนยาสัตว์และสารเคมี

ต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ 

ค้าอธิบาย 

การใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ปนเปื้อนยาสัตว์และสารเคมี อาจก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาสัตว์หรือ

สารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

การใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหาร เช่น ปูนขาว ปุ๋ย สารชีวภาพ เกษตรกรต้องเลือกใช้ที่ไม่มี

การปนเปื้อนยาสัตว์หรือสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ ต้องอย่างระมัดระวัง และซื้อ 

จากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

รายการที่ 5  ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด 5.4  ควรจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม   

ค้าอธิบาย 

ปัจจัยการผลิตหลัก ได้แก่ อาหารสด อาหารส าเร็จรูป ยาสัตว์และสารเคมีท่ีใช้ในการรักษาโรค และปัจจัยการผลิตอื่น  ๆ

ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ปูนขาว ปุ๋ย มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของสัตว์น้ า รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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จึงควรมีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ ตามชนิดและประเภทของปัจจัยการผลิต 

แยกเป็นสัดส่วน มีการบ่งชี้อย่างชัดเจน ไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค ยาสัตว์และสารเคมี เพื่อให้คงคุณภาพ 

สะดวกต่อการบริหารจัดการ การดูแลรักษา การตรวจสอบ และการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  

ข้อแนะน าในการจัดเก็บปัจจัยการผลิต มีดังนี้ 

 ควรเก็บอาหารสด ในตู้แช่อุณหภูมิต่ า กรณีแบ่งอาหารมาใช้ ควรใช้ภาชนะบรรจุที่ท าความสะอาดง่าย 

เช่น ถังสแตนเลสหรือถังพลาสติก ไม่วางอาหารสัมผัสกับพื้นโดยตรง และแบ่งมาในปริมาณที่เพียงพอ 

ต่อการใช้ในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันอาหารเสื่อมคุณภาพ 

 ควรจัดวางอาหารส าเร็จรูป บนแผ่นรองพื้น แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน เป็นระเบียบ สะอาด ดูแลง่าย 

สามารถป้องกันการปนเปื้อน รวมทั้งการรบกวนของสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะน าโรค มีสัญลักษณ์ที่แสดง 

การบ่งชี้ชนิด และประเภทอาหารอย่างชัดเจน ควรระบุวันผลิตและวันหมดอายุ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกกุ้ง  

ได้รับอาหารที่มีความสดและสะอาด 

 ควรเก็บรักษายาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคอย่างถูกต้องตามค าแนะน าบนฉลากหรือเอกสาร

ก ากับยา เพื่อไม่ให้ยาสัตว์และสารเคมีเส่ือมคุณภาพ เช่น ยาสัตว์บางชนิดก าหนดให้เก็บในตู้เย็นหรือในที่เย็น 

ไม่ชื้น ไม่ให้ถูกแสงแดด ต้องจัดเก็บในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากมือเด็กและสัตว์เล้ียง ต้องแยกเก็บเป็นหมวดหมู่

ไม่ปะปนกัน และมีสัญลักษณ์ชี้บ่งชัดเจนเพื่อป้องกันการหยิบผิดพลาด  

 ควรจัดเก็บยาสัตว์ที่เหลือใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนน ามาใช้ควรตรวจสอบสภาพยาสัตว์ว่าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม เช่น ไม่เปลี่ยนสี ไม่จับกันเป็นก้อน ไม่ตกตะกอน 

 ควรแยกจัดเก็บปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ปูนขาว ปุ๋ย ให้เป็นสัดส่วน สะดวกต่อ 

การน าไปใช้และการจัดการ มีการชี้บ่งอย่างชัดเจน และควรจัดวางบนแผ่นรองพื้นเพื่อป้องกันความชื้น 

 การใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าภายในฟาร์มควรปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้บนฉลาก จัดเก็บในที่ที่เหมาะสม

และปลอดภัย เช่น เก็บไว้ในที่แห้งเย็น 

รายการที่ 6  การให้อาหาร การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลูกกุ้งทะเล 

ข้อก้าหนด 6.1  ควรมีวิธีการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ในปริมาณที่พอเหมาะกับ 

ความต้องการของลูกกุ้งทะเล 

ค้าอธิบาย 

ชนิดและปริมาณอาหารที่ให้ลูกกุ้งทะเลกินในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับอายุของลูกกุ้ง สภาพแวดล้อมและ 

การจัดการ ซึ่งมีหลักการโดยทั่วไปจะให้อาหารจ านวนน้อยๆ ในแต่ละมื้อ แต่ให้บ่อยครั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

เพราะไม่ท าให้น้ าเสีย และลูกกุ้งมีโอกาสกินอาหารอย่างทั่วถึง การให้อาหารลูกกุ้งน้อยไปจะท าให้ลูกกุ้งโตช้า 

แต่หากให้มากไป อาหารที่เหลืออาจท าให้น้ าเน่าเสียเป็นแหล่งสะสมของเชื้อก่อโรคในลูกกุ้งได้ 

ข้อแนะน าในการการจัดการให้อาหารลูกกุ้งทะเล มีดังนี้ 

 ควรใหอ้าหารลูกกุ้ง 6-8 ครั้งต่อวัน ข้ึนกับ ชนิด ขนาด และปริมาณลูกกุ้งในบ่อ 

 ควรปรับเพิ่มหรือลดอาหารตามปริมาณที่ลูกกุ้งต้องการ  
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 ควรตรวจสอบปริมาณอาหารว่าเพียงพอหรือไม่ โดยตรวจดูอาหารในล าไส้ลูกกุ้งเทียบกับปริมาณอาหาร

ที่เหลืออยู่ หากไม่พบอาหารเหลือ ควรให้อาหารเพิ่ม แต่หากพบว่ามีอาหารเหลืออยู่มากแต่ลูกกุ้งไม่กิน 

ควรลดปริมาณอาหารลง 

รายการที่ 6  การให้อาหาร การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลูกกุ้งทะเล 

ข้อก้าหนด 6.2  ควรมีการจัดการ ตรวจติดตาม รักษาสภาพแวดล้อมและตรวจสุขภาพลูกกุ้งทะเล 

อย่างสม่้าเสมอ   

ค้าอธิบาย 

การจัดการและตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลให้เหมาะสม 

ตลอดระยะเวลาการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง จะท าให้ลูกกุ้งมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เครียด สุขภาพแข็งแรง 

และลดความเส่ียงในการเกิดโรค  

ข้อแนะน าส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในบ่อเพาะพันธุ์และอนุบาล เช่น อุณหภูมิ สารแขวนลอย คราบสกปรก 

ที่ติดตามผนังบ่อเพื่อใหส้ามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

 มีการจัดการการเพาะพันธุ์และอนุบาลที่ดีเพื่อให้ลูกกุ้งมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เครียด เช่น ไม่ให้อาหาร

มากเกินไป และหม่ันตรวจสุขภาพลูกกุ้งอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคภายในฟาร์ม  

 มีการตรวจสุขภาพลูกกุ้งทางกายภาพในบ่อเพาะพันธุ์และอนุบาลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

การเกิดปัญหาสุขภาพกุ้งที่ดีที่สุด หากพบลูกกุ้งแสดงอาการผิดปกติจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท ี

 ควรบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ และควรน าเอาข้อมูลที่บันทึกไว้มาใช้พิจารณาร่วมในการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพลูกกุ้งเพิ่มเติมในกรณีที่จ าเป็น 

รายการที่ 6  การให้อาหาร การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลูกกุ้งทะเล 

ข้อก้าหนด 6.3  กรณีลูกกุ้งทะเลมีอาการผิดปกติ ต้องพิจารณาด้านการจัดการก่อนการใช้ยาสัตว์และ

สารเคมี ต้องวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขหรือท้าลาย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลความผิดปกติ 

และวิธีการแก้ไข   

ค้าอธิบาย 

อาการผิดปกติต่างๆ ของลูกกุ้งทะเล เช่น หยุดกินอาหาร กินอาหารผิดปกติ ว่ายน้ าไม่แข็งแรง ไม่ดีดตัว 

มีลูกกุ้งตายระหว่างการอนุบาล เป็นอาการที่ส่อแสดงว่าการจัดการบ่อไม่ดี หากไม่ท าการแก้ไข อาจท าให้

เกิดความเสียหาย อาจท าให้ลูกกุ้งตายทั้งบ่อ หรือเกิดการระบาดของโรคต่อไปยังบ่ออื่นๆ ได้ การแก้ไขขั้นต้น

โดยการตรวจสอบคุณภาพน้ าและแก้ไขโดยการจัดการ เช่น ปรับปริมาณอาหารให้เหมาะสม เปล่ียนถ่ายน้ า 

อาจท าให้อาการผิดปกติของลูกกุ้งลดลงหรือหายเป็นปกติจนไม่ต้องใช้ยาสัตวใ์นการรักษา 
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การปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ต้องหม่ันสังเกตอาการผิดปกติของลูกกุ้งในระหว่างการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาล และบันทึกลักษณะ

อาการที่พบ  

 หากพบว่ามีอาการผิดปกติต้องรีบหาสาเหต ุโดยน าข้อมูลย้อนหลังมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น คุณภาพน้ า 

สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ประวัติการเกิดโรค แล้วรีบด าเนินการแก้ไข โดยควรลดปริมาณการให้อาหาร 

เนื่องจากในช่วงท่ีลูกกุ้งมีอาการผิดปกติจะกินอาหารน้อยลง  

 หากมีข้อสงสัยว่าอาการผิดปกติเกิดจากการเป็นโรค ควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา 

โดยวิธีการเก็บตัวอย่างลูกกุ้งเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค มีรายละเอียดตามภาคผนวก ข  

หากพบว่าลูกกุ้งเป็นโรคอย่างรุนแรงและไม่สามารถรักษาได้ ต้องท าลายโดยใช้สารฆ่าเชื้อ เช่น สารประกอบ

คลอรีน เพื่อป้องกันเชื้อก่อโรคแพร่ออกไปสู่บ่ออื่น ฟาร์มอื่น รวมถึงส่ิงแวดล้อมภายนอกได้  

รายการที่ 6  การให้อาหาร การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลูกกุ้งทะเล 

ข้อก้าหนด 6.4  ห้ามใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ 

ค้าอธิบาย 

การใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิด

ปัญหาการตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีในระบบการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล และส่ิงแวดล้อม 

ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภค 

กรณีที่ลูกกุ้งป่วย ไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการจัดการ จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีเพื่อการรักษาโรค 

เกษตรกรต้องไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ทางราชการประกาศห้ามใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า รายละเอียด

ตามภาคผนวก ค 

รายการที่ 6  การให้อาหาร การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลูกกุ้งทะเล 

ข้อก้าหนด 6.5 หากจ้าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน 

ตามที่กฎหมายก้าหนด ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด และใช้อย่างมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 

ค้าอธิบาย 

กรณีลูกกุ้งทะเลป่วยและจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนตามที่

กฎหมายก าหนด เพื่อให้ม่ันใจว่ายาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ไม่ปลอมปน ไม่เส่ือมคุณภาพ และปฏิบัติตามฉลาก

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีผลต่อการรักษาและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 เมื่อลูกกุ้งเริ่มป่วยหรือตาย เกษตรกรต้องปรึกษากับสัตวแพทย์หรือนักวิชาการประมงที่มีความรู้และ 

ความช านาญด้านโรคสัตว์น้ า เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของโรคและหาวิธีแก้ไข  
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 หากจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการรักษา ต้องใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีที่สามารถควบคุมโรคของสัตว์น้ า 

และมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ รายละเอียดตามภาคผนวก ง  

 ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุในฉลากและเอกสารก ากับยา  

 ต้องบันทึกรายละเอียดการใช้ยาสัตว์และสารเคมีไว้ทุกครั้ง  

รายการที่ 6  การให้อาหาร การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลูกกุ้งทะเล 

ข้อก้าหนด 6.6  ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคกุ้ง และแจ้งหน่วยงานราชการ

ที่มีอ้านาจหน้าที่ พร้อมมีวิธีการจัดการซากและน้้าทิ้งที่เหมาะสม 

ค้าอธิบาย 

เมื่อลูกกุ้งทะเลเป็นโรคในระหว่างการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง หากไม่มีมาตรการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความเส่ียงในการระบาดของโรค เชื้อโรคที่

แพร่กระจายออกไป อาจท าให้เกิดปัญหากับลูกกุ้งในบ่ออื่นหรือฟาร์มข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก  

ซึ่งอาจสร้างความเสียหายในวงกว้าง  

แนวปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคกุ้งจากบ่อหนึ่งไปยังอีกบ่อหนึ่ง และจากฟาร์มไปยังฟาร์มอื่นๆ 

โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และโพรโทซัวที่เป็นสาเหตุส าคัญ ท าให้กุ้งตายใน

ปริมาณมาก เช่น แยกใช้อุปกรณ์แต่ละบ่อ  

 ก าจัดพ่อแมพ่ันธุแ์ละลูกกุ้งในบ่อทั้งหมดตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบโรงเพาะพันธุ ์

เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไป  

 ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยเร็ว เช่น เจ้าหน้าที่กรมประมง 

 ต้องมีวิธีก าจัดซากกุ้งอย่างเหมาะสม เช่น การเผาท าลาย การฝังกลบโดยใส่สารฆ่าเชื้อหรือปูนขาวในหลุม

ก่อนท าการฝังกลบ  

 ต้องมีการบ าบัดน้ าทิ้งจากบ่อเพาะพันธุ์และอนุบาลก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรค

แพร่กระจายสู่ฟาร์มข้างเคียงหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก  

รายการที่ 6  การให้อาหาร การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพลูกกุ้งทะเล 

ข้อก้าหนด 6.7 การจัดการเคลื่อนย้ายลูกกุ้งทะเล ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดด้านสุขภาพสัตว์น้้า 

(Aquatic Animal Health Code) ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for 

Animal Health or Office International des Epizooties: OIE)   

ค้าอธิบาย 

การเคล่ือนย้ายลูกกุ้งทะเล ควรด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์น้ า  

ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE Aquatic Animal Health Code) เพื่อป้องกัน 

การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคไปสู่สัตว์น้ าอื่นๆ 
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ข้อปฏิบัติในการจัดการเคล่ือนย้ายลูกกุ้งทะเล มีดังนี้ 

 เคล่ือนย้ายลูกกุ้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเคล่ือนย้ายขณะลูกกุ้งสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรค 

 ใช้ภาชนะบรรจุที่ปลอดภัยต่อลูกกุ้ง สามารถรองรับน้ าหนักของน้ าและลูกกุ้งได้ตลอดระยะเวลาการเคล่ือนย้าย 

ไม่มีการรั่วไหลของน้ า 

 ใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนย้ายเฉพาะกับลูกกุ้งชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น หลังการใช้งานควรท าความสะอาด

และฆ่าเชื้อทุกครั้ง 

 เคล่ือนย้ายลูกกุ้งในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม และให้ออกซิเจนอย่างเพียงพอตลอดเวลา 

 ควบคุมไม่ให้ลูกกุ้งหลุดลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์น้ าอื่นและระบบนิเวศน์  

ของแหล่งน้ า  

 ฆ่าเชื้อก่อโรคในน้ าที่เหลือจากการเคล่ือนย้ายด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น ด่างทับทิม ไอโอดีน หรือสารประกอบ

คลอรีน เพื่อควบคุมไม่ให้มีเชื้อก่อโรคในน้ าที่เหลือก่อนระบายท้ิง 

รายการที่ 7 พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก้าหนด 7.1  ควรมีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อลื่นเป็นสัดส่วนและปลอดภัย  

ค้าอธิบาย 

น้ ามันและก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน เป็นสารติดไฟง่าย และหากมีการปนเปื้อนสามารถ

ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าและดินบริเวณโดยรอบ เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต จึงควรมีสถานที่เก็บเป็นสัดส่วน

ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่ปนเปื้อนดินและแหล่งน้ า 

ข้อควรปฏิบัติในการจัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน มีดังนี้ 

 มีฉลากบอกประเภทหรือชนิด เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม  

 เก็บให้ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟและสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการลุกไหม้  

 มีการระบายอากาศที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง มีการป้องกันและตรวจสอบไม่ให้เกิดการรั่วไหล 

ของน้ ามัน เช่น มีขอบป้องกันการรั่วของน้ ามันออกสู่ภายนอกพื้นที่จัดเก็บ  

 ระวังการหกหล่นระหว่างการใช้หรือเคล่ือนย้าย  

รายการที่ 7  พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก้าหนด 7.2  เครื่องจักรกลที่ใช้ภายในฟาร์มควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อลื่น

รั่วไหลลงสู่แหล่งน้้า   

ค้าอธิบาย 

เครื่องจักรกลที่ใช้ในฟาร์มเมื่อผ่านการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง อาจเส่ือมสภาพ ท าให้มีน้ ามันไหลรั่วซึม

ออกมาปนเปื้อนในน้ า และ/หรือดิน เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของกุ้งและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
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ข้อควรปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มเป็นประจ า หากพบว่ามีการช ารุดควรซ่อมแซม 

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

 การเติมเชื้อเพลิงและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องต้องท าด้วยความระมัดระวัง หากเชื้อเพลิงมีการรั่วไหล 

หกหล่นควรท าความสะอาดทันที และมีการป้องกันการรั่วไหลซ้ า 

รายการที่ 7 พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก้าหนด 7.3  น้้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ควรทิ้งในภาชนะรองรับที่จัดไว้โดยเฉพาะ และก้าจัดอย่างถูกวิธี 

ค้าอธิบาย 

น้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้แล้ว ประกอบไปด้วยสารไฮโดรคาร์บอน โลหะหนักและอื่นๆ การทิ้งและก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี 

อาจเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 

ข้อควรปฏิบัติในการก าจัดน้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้แล้ว มีดังนี้ 

 มีภาชนะจัดเก็บและมีฉลากก ากับว่าเป็นน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว  

 ไม่ทิ้งน้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้แล้วหรือภาชนะใส่น้ ามันหล่อล่ืนปะปนกับขยะอื่นๆ ทั่วไป ควรรวบรวมและ

จัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม 

รายการที่ 7  พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก้าหนด 7.4  ควรติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มอย่างถูกต้องเหมาะสม   

ค้าอธิบาย 

ไฟฟ้าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในฟาร์ม การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 

อาจท าให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น เครื่องเพิ่มอากาศหยุดท างาน ท าให้

มีผลกระทบต่อลูกกุ้งในบ่อ  

เกษตรกรควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าในฟาร์ม เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า สายดิน สะพานไฟ และอุปกรณ์ป้องกัน

ความบกพร่องในการท างานของระบบไฟฟ้าในวงจร เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟิวส์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

รายการที่ 7  พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก้าหนด 7.5  ควรใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ   

ค้าอธิบาย 

ต้นทุนด้านพลังงานเป็นต้นทุนผันแปร สามารถลดลงได้โดยการจัดการที่ดีและประหยัด หากท าได้จะท าให้

เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การประหยัดพลังงาน 

ยังเป็นการช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้พลังงาน มีดังนี้ 

 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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 ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จะท าให้

ส้ินเปลืองค่าไฟฟ้า  

 ปิดอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช ้ 

 อาจใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม  

รายการที่ 8  สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 8.1  ควรแยกพื้นที่ใช้สอย จัดวางอุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ 

ภายในฟาร์มให้เป็นสัดส่วน และเอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ 

ค้าอธิบาย 

การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งที่ดี จะเอื้อต่อการปฏิบัติ

อย่างถูกสุขลักษณะและป้องกันการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน น้ าทิ้ง สุขา สัตว์เล้ียงและจากแหล่งอื่นๆ  

สู่ระบบการเพาะพันธุ ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 แยกพื้นที่ภายในฟาร์มให้เป็นสัดส่วน ได้แก่ ส านักงาน ที่จอดยานพาหนะ โรงอาหาร ให้อยู่นอกพื้นที่

เพาะพันธุแ์ละอนุบาลลูกกุ้ง เพื่อไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 แยกระบบน้ าทิ้งและน้ าที่ใช้ในการเพาะพันธุแ์ละอนุบาล  

 มีการป้องกันสัตว์อื่นเข้าสู่พื้นที่เพาะพันธุแ์ละอนุบาล เช่น มีรั้วกั้น ตาข่าย 

 สุขาควรอยู่ห่างจากบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง มีอ่างล้างมืออยู่นอกห้องสุขา  

 เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องเติมอากาศ หัวทราย ท่อเติมอากาศ สายเติมอากาศ ควรล้างท าความสะอาด 

ฆ่าเชื้อและจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อใหพ้ร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

รายการที่ 8  สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 8.2  ต้องดูแลระบบน้้าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ ภายในฟาร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้ปนเป้ือน 

เข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล 

ค้าอธิบาย 

น้ าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น บ้านเรือน อาคาร และพื้นที่ท าการเกษตร อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค 

และสารเคมีที่ใช้  จึงต้องตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และดูแลรักษาไม่ให้มีการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบ  

การเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล 

เกษตรกรต้องตรวจสอบระบบน้ าทิ้งอย่างสม่ าเสมอ และดูแลรักษาไม่ให้มีการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบ 

การเพาะพันธุ ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง 
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รายการที่ 8  สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 8.3  ห้องสุขาต้องแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ และสามารถป้องกันสิ่งปฏิกูล 

ไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล   

ค้าอธิบาย 

ส่ิงปฏิกูลหรือของเสียจากห้องสุขาเป็นแหล่งสะสมของเชื้อก่อโรคที่อาจปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์ 

และ/หรืออนุบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกกุ้งทะเล  

แนวปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ต้องมีห้องสุขาเป็นสัดส่วน แยกออกจากบริเวณที่มีบ่อเพาะพันธุแ์ละ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง ท าความสะอาด 

อย่างสม่ าเสมอ และมีระบบการก าจัดของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้ถังแซทส์  

 ควรตรวจสอบท่อน้ าทิ้ง ท่อของเสีย และระบบบ าบัดของเสียไม่ให้มีการแตกหรือรั่วซึม 

รายการที่ 8  สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 8.4  ควรดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   

ค้าอธิบาย 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเพาะพันธุแ์ละ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล หากจัดเก็บอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 

จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นพาหะน าโรค ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อน

เชื้อก่อโรค ท าให้ลูกกุ้งไม่แข็งแรงและตายได้ และควรบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ มีดังนี้ 

 วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์ม เช่น อวน สวิง ภาชนะต่างๆ ควรจัดให้เป็นระเบียบ แยกเป็น

หมวดหมู่หรือแยกตามลักษณะการใช้งาน  

 มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงบริเวณที่จัดเก็บอุปกรณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้งานและจัดเก็บ  

 มีบริเวณจัดเก็บที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน     

 กรณีมีลูกกุ้งป่วยเป็นโรคควรแยกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จากบ่อลูกกุ้งปกติ เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค  

 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกกุ้งที่ป่วยมาแล้ว ควรท าความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะและมีการฆ่าเชื้อ

โดยสารฆ่าเชื้อทุกครั้ง 

 ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากการใช้งานเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์และ/

หรืออนุบาลลูกกุ้ง 
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รายการที่ 8 สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 8.5 ควรจัดการของเสียจากการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล และวัสดุของเหลือใช้

อย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 

ค้าอธิบาย 

การจัดการหรือก าจัดของเสียจากการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล และวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี  

จะช่วยไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคหรือลดการปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมีเข้าสู่ระบบ 

การเพาะพันธุแ์ละ/หรืออนุบาล ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของลูกกุ้งทะเล รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 มีระบบก าจัดของเสีย ซากลูกกุ้ง อาหารเน่าเสีย และเศษอาหารเหลือทิ้งจากการเพาะพันธุ์ และ/หรือ

อนุบาลลูกกุ้ง  

 มีการก าจัดวัสดุเหลือใช้จากการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้ง เช่น ยาสัตว์และสารเคมีที่เหลือใช้ 

เสื่อมสภาพ หมดอายุ รวมถึงภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมีอย่างเหมาะสมตามข้อบ่งชี้บนฉลาก (ถ้าม)ี  

รายการที่ 8 สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 8.6 ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล  

ค้าอธิบาย 

สัตว์เล้ียงอาจเป็นพาหะน าเชื้อก่อโรคเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล เกษตรกรจึงไม่ควร

ปล่อยให้สัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณบ่อเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล ซึ่งอาจมีการขับถ่ายหรือลงไปในแหล่งน้ า

ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลท าให้แหล่งน้ ามีการปนเปื้อน ดังนั้น เกษตรกรจึงควร จัดท าคอก

หรือที่กั้นให้สัตว์เล้ียงมีท่ีอยูอ่ย่างเป็นสัดส่วน แยกจากบริเวณที่ใช้เพาะพันธุแ์ละอนุบาลลูกกุ้ง  

รายการที่ 8 สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 8.7  ต้องมีการจัดเก็บและก้าจัดขยะที่ดี เพื่อป้องกันสัตว์พาหะน้าโรคและการคุ้ยเขี่ย 

ของสัตว์เลี้ยง 

ค้าอธิบาย 

ขยะและสิ่งสกปรกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะและเป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อโรค ซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่บ่อ

เพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล ซึ่งมีผลกระทบกับสุขภาพและการเติบโตของลูกกุ้ง จึงต้องก าจัด 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

แนวปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ต้องมีวิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะที่เหมาะสม 

 จัดที่ท้ิงขยะให้เป็นสัดส่วน และไม่วางถังขยะในบริเวณบ่อเพาะพันธุแ์ละอนุบาลลูกกุ้งทะเล  
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 ต้องมีฝาปิดถังขยะให้มิดชิด สามารถป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ การคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง และ

ป้องกันน้ าเข้าถังขยะท าให้เกิดการหมักหมม หรือเกิดการเน่าเสีย  

 คัดแยก จัดเก็บ และก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เช่น การน าขยะไปฝังกลบในที่ที่ก าหนดไว้ หรือใช้

บริการเก็บขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น  

รายการที่ 9  การเก็บเกี่ยวรวบรวม และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวรวบรวม ก่อนการขนส่ง 

ข้อก้าหนด 9.1  ต้องออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าเพื่อแสดงแหล่งที่มาของลูกกุ้งทะเลให้กับผู้ซื้อ 

ค้าอธิบาย 

หนังสือก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ า เป็นเอกสารแสดงแหล่งที่มาของลูกกุ้งทะเลที่จะน าไปเล้ียงต่อ ท าให้ผู้ซื้อ

ทราบแหล่งที่มาของลูกกุ้ง สามารถตามสอบได้เม่ือเกิดปัญหา สร้างความม่ันใจให้กับผู้ซ้ือและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้ขายหรือผู้รวบรวมต้องออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าให้กับผู้ซื้อ ตามแบบฟอร์มและรายการ 

ที่กรมประมงก าหนด รายละเอียดดังภาคผนวก จ 

รายการที่ 9  การเก็บเกี่ยวรวบรวม และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวรวบรวม ก่อนการขนส่ง   

ข้อก้าหนด 9.2  ควรมีวิธีการจัดการและดูแลรักษาลูกกุ้งทะเลอย่างถูกสุขลักษณะ ระหว่างการเก็บเกี่ยว

รวบรวม  

ค้าอธิบาย 

การเก็บเกี่ยวรวบรวมผลิตผลมีความส าคัญต่อการรักษาคุณภาพลูกกุ้ง วิธีการเก็บเกี่ยวรวบรวมที่ดี เช่น 

เก็บเกี่ยวรวบรวมในเวลาที่รวดเร็ว ให้อากาศอย่างเพียงพอ และขนส่งอย่างถูกวิธี จะสามารถรักษาคุณภาพ

และลดความบอบช้ าของลูกกุ้งได้  

ข้อควรปฏิบัติในการจัดการและดูแลรักษาลูกกุ้งระหว่างการเก็บเกี่ยวรวบรวม มีดังนี้ 

 มีการวางแผนการเก็บเกี่ยวรวบรวมและขนส่งอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการรักษาคุณภาพและลดความบอบช้ า
ของลูกกุ้ง 

 เก็บเกี่ยวรวบรวมลูกกุ้งในขณะที่มีสุขภาพดี เพื่อให้ได้ลูกกุ้งท่ีมีคุณภาพ มีอัตรารอดสูง 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวรวบรวมลูกกุ้งและคนงานที่เกี่ยวข้องควรมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ 

กรณีคนงานมีอาการป่วยต้องให้พักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเข้ารับการรักษาจนอาการป่วยหายเป็นปกติ 

จึงกลับมาปฏิบัติงานใหม่ได ้

 ใชภ้าชนะ อุปกรณ์ และวิธีการรวบรวมที่ไมก่่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของลูกกุ้ง  

 ใช้อุปกรณ์ทุกชนิดในการขนส่งล าเลียงที่สะอาด ท าจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน อยู่ในสภาพดี

สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ เมื่อเสร็จส้ินการท างานทุกครั้งควรล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทันที และเก็บรักษา

ให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อก่อโรค 
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รายการที่ 9  การเก็บเกี่ยวรวบรวม และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวรวบรวม ก่อนการขนส่ง   

ข้อก้าหนด 9.3  ควรใช้วิธีการบรรจุและความหนาแน่นในการบรรจุให้เหมาะสมกับขนาดของลูกกุ้งทะเล 

และระยะเวลาการขนส่ง 

ค้าอธิบาย 

การบรรจุลูกกุ้งในถุงพลาสติกหรือภาชนะบรรจุส าหรับขนส่งหนาแน่นเกินไป ไม่เหมาะสมกับขนาดลูกกุ้ง 

หรือระยะเวลาขนส่งทีย่าวนาน อาจท าให้ออกซิเจนละลายน้ าไม่เพียงพอ มีผลต่อสุขภาพของลูกกุ้ง และอาจ

ท าให้ลูกกุ้งตายได ้ 

ข้อควรปฏิบัติในการบรรจุลูกกุ้ง มีดังนี้ 

 ท าความสะอาดกล่องโฟม ถังบรรจุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งลูกกุ้ง  

 บรรจุลูกกุ้งที่ความหนาแน่นเหมาะสม โดยค านึงถึงขนาดลูกกุ้ง เช่น ขนาด 10-13 มิลลิเมตร ควรใช้

ความหนาแน่นในการบรรจุประมาณ 1,200 – 1,500 ตัวต่อลิตร  

 น าถุงบรรจุลูกกุ้งมาใส่ลงกล่องโฟม ประมาณ 6-8 ถุง/กล่อง หรือตามขนาดของกล่องโฟม ใส่น้ าแข็ง 

ในกล่องโฟมเพื่อควบคุมอุณหภูมิ กรณีไม่ได้ใส่ถุงบรรจุลูกกุ้งในกล่องโฟม ควรใช้กระสอบพรมน้ า แผ่นโฟม 

หรือแผ่นยางกันความร้อนกรุเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้ามาถึงถุงบรรจุลูกกุ้ง 

 รักษาอุณหภูมิขณะขนส่งให้อยู่ระหว่าง 24 -28 
0
C ขึ้นอยู่กับระยะทางขนส่ง หากระยะทางไกล 

ใช้เวลาเดินทางนาน ควรใช้อุณหภูมิ 24
0
C เพื่อไม่ให้ลูกกุ้งเครียด ควรป้องกันไม่ให้โดนแสงแดด และควร

ล าเลียงถึงฟาร์มอย่างรวดเร็วล้างท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุเมื่อเสร็จส้ิน 

การท างานทุกครั้ง และควรเก็บรักษาให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อก่อโรค 

รายการที่ 10  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 10.1  ควรจัดการการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ   

ค้าอธิบาย 

น้ าเป็นปัจจัยส าคัญต่อระบบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล ความต้องการใช้น้ าจึงสูง  

แต่สามารถประหยัดน้ าได้หากมีการวางแผนที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืน 

ข้อควรปฏิบัติในการจัดการใช้น้ า มีดังนี้ 

 มีการวางแผนการจัดการการใช้น้ าท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงปริมาณการใช้น้ า  

 ใช้น้ าอย่างประหยัด อาจใช้น้ าหมุนเวียน 

 ใช้ภาชนะ/อุปกรณ์ที่ท าความสะอาดได้ง่าย ใช้น้ าปริมาณน้อย เช่น บ่อปูนเคลือบอิพร็อกซี่ (eporxy) 

ถังพลาสติก 

 ใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าในระหว่างการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล  
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รายการที่ 10  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 10.2 คุณภาพน้้าทิ้งจากฟาร์มเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล ต้องเป็นไปตาม

ข้อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ค้าอธิบาย 

การเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม น้ าทิ้งที่เกิดขึ้น

เมื่อต้องการระบายออกจากฟาร์ม ต้องมีการบ าบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนดก่อนระบายออกนอกฟาร์ม ซึ่งเป็นมาตรการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมภายนอกให้คงความย่ังยืน

ตลอดไป 

แนวปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

ก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม ต้องพักน้ าที่ใช้แล้ว ตกตะกอน และ/หรือท าการบ าบัด โดยปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ             

โดยเกษตรกรต้องมั่นใจว่าน้ าทิ้งที่ระบายออกไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

รายการที่ 10  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 10.3  ต้องมีการป้องกันน้้าเค็มจากบ่อเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลแพร่สู่พื้นที่

ในเขตน้้าจืด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

ค้าอธิบาย 

การเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลมีการใช้น้ าทะเลปริมาณมาก น้ าทิ้งจากการเพาะพันธุ์และ/หรือ

อนุบาลลูกกุ้งแต่ละรอบจึงมีเกลือในปริมาณสูง การปล่อยทิ้งหรือระบายสู่ภายนอกโดยไม่มีการบ าบัด 

เพื่อลดความเค็มลงหรือไม่มีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น อาจส่งผลต่อคุณภาพของดิน

และการท าเกษตรอื่นๆ ในบริเวณนั้นได้ 

เกษตรกรต้องมีการป้องกันเพื่อลดความเส่ียงการแพร่กระจายของน้ าเค็มจากบ่อเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล

ลูกกุ้งทะเลแพร่ออกสู่พื้นที่ในเขตน้ าจืดและแหล่งเกษตรกรรม เช่น มีบ่อเก็บน้ าทิ้งหรือมีคูน้ าล้อมรอบฟาร์ม  

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

รายการที่ 10  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 10.4  กุ้งทะเลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นน้าเข้าเพื่อการเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาล ต้องได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

ค้าอธิบาย 

ลูกกุ้งทะเลที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหากมีการหลุดลอดออกไปสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ อาจเกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
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แนวปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 ต้องน าเข้าพ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้งทะเลชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เฉพาะชนิดพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบความเส่ียง 

ต่อส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศแล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 ต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงได้จากกรมประมง  

 มีมาตรการป้องกันการหลุดลอดไปสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกที่มีประสิทธิภาพ 

รายการที่ 10  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 10.5 การเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลที่ผ่านการดัดแปรทางพันธุกรรม ต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ค้าอธิบาย 

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีในการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMO) ของลูกกุ้ง

ยังขาดข้อมูลเพื่อสรุปผลกระทบของการเล้ียงสัตว์น้ าที่ผ่านการดัดแปรทางพันธุกรรมต่อผู้บริโภคและ

ส่ิงแวดล้อม การเพาะพันธุ์ และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลที่ผ่านการดัดแปรทางพันธุกรรมจึงต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รายการที่ 11  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.1  การใช้ที่ดินและแหล่งน้้าสาธารณะ ไม่ควรกระทบต่อวิถีชีวิตหรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น 

ค้าอธิบาย 

ฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลควรอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าและมีการคมนาคมสะดวก 

หากเป็นพื้นทีท่ีชุ่มชนท้องถิ่นเดิมใช้ในการสัญจร การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตมานาน การเข้าไปท าฟาร์ม

อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในพื้นที่หรือเป็นอุปสรรคต่อวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ท่ีดินและแหล่งน้ าสาธารณะ มีดังนี้ 

 ควรเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มที่ไม่มีส่วนกีดขวางทางสัญจรดั้งเดิม การด ารงชีวิต หรือกิจกรรมของคน 

ในท้องถิ่น  

 หากสถานที่ตั้งฟาร์มจ าเป็นต้องมีส่วนกีดขวางทางสัญจรดั้งเดิม อาจติดป้ายแสดงเส้นทางผ่านใหม่ 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรให้กับคนในท้องถิ่น 

 ควรติดต่อประสานงานกับผู้น าในท้องถิ่นก่อนการสร้างฟาร์ม เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้ง

กับชุมชนในท้องถิ่น 
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รายการที่ 11  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.2  ควรมีแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน 

ของการด้าเนินกิจกรรมภายในฟาร์ม 

ค้าอธิบาย 

การท าฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภทที่แตกต่างจาก 

วิถีชิวิตทั่วไปของคนในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบตั้งแต่ความรู้สึกที่ไม่ดี ขัดแย้ง และความกังวล

ต่อความเป็นอยู่และส่ิงแวดล้อม เกษตรกรจึงควรมีแนวทางป้องกันและสร้างความเข้าใจ  เพื่อประสาน

ประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

เกษตรกรควรมีแนวทางป้องกันผลกระทบและลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและชุมชนในทุกขั้นตอน

ของการด าเนินกิจกรรมภายในฟาร์ม ตั้งแต่การเริ่มเข้าก่อสร้าง การใช้ทรัพยากรน้ า การปล่อยน้ าทิ้ง 

การเกิดโรคระบาดของกุ้งที่เพาะพันธุ์และอนุบาล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชน 

ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นๆ รวมท้ังเพื่อเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

รายการที่ 11  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.3  ควรมีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

ค้าอธิบาย 

หนังสือการจ้างงานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการจ้างงาน เกษตรกร (นายจ้าง) ควรท าหนังสือสัญญาการจ้างงาน

กับลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ 

และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น การจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ชั่วโมงท างาน สวัสดิการและอื่นๆ  

ที่เกี่ยวกับการจ้าง โดยเป็นการตกลงยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย และลูกจ้างมาท างานด้วยความสมัครใจ 

ไม่ถูกบังคับ 

รายการที่ 11  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.4  ควรจ้างแรงงานที่มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

ค้าอธิบาย 

นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยนายจ้าง 

ควรจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก  

  



 29 มกษ. 7422(G)-2561 

 

รายการที่ 11  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.5 กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมี

ใบอนุญาตท้างาน 

ค้าอธิบาย 

การจ้างลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการช่วยภาครัฐลดปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ การจ้างลูกจ้าง 

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นความผิดและมีโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นายจ้างควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายเท่านั้น โดยต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เป็น

หลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) และมีใบอนุญาตท างาน 

รายการที่ 11  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.6  ต้องจัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

ค้าอธิบาย 

การมีสวัสดิการที่ดีจะท าให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีก าลังใจในการท างานและมีความเอาใจใส่ต่องาน 

นายจ้างต้องมีการจัดระบบสวัสดิการต่อลูกจ้างอย่างพอเพียง เช่น บ้านพักที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มีห้องน้ าและห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ มีน้ าด่ืมและน้ าใชท้ี่สะอาด มีชุดปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 

รายการที่ 11  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.7  ต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

ค้าอธิบาย 

การท างานในฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเลมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมีต่างๆ  

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และคู่มือการใช้งาน 

เพื่อความปลอดภัย 

นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ให้แก่ลูกจ้าง เช่น ถุงมือ รองเท้าบูต หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร 

สารเคม ี

รายการที่ 11  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.8  ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 

ค้าอธิบาย 

การจ้างงานทั้งชายและหญิง ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน

ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 



มกษ. 7422(G)-2561 30 

รายการที่ 12  การบันทึกข้อมูล 

ข้อก้าหนด 12.1  ควรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ส้าคัญทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่้าเสมอ  

ค้าอธิบาย 

การบันทึกข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย การน าข้อมูลที่บันทึกไว้มาทบทวน 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เป็นจะประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      

ในรอบการผลิตต่อไป 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับเกษตรกร มีดังนี้ 

 มีบันทึกข้อมูลการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกกุ้งทะเล และข้อมูลที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น แหล่งที่มาของ

พ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ การเกิดโรคและการป้องกันโรค คุณภาพน้ า การใช้ยาสัตว์ สารเคมีและผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์ การล้างท าความสะอาดหรือการปรับปรุงบ่อ การจ้างแรงงาน การขนส่ง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  

 ควรบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนและสม่ าเสมอ แยกไว้ให้ชัดเจน จัดเป็นระบบเพื่อให้สามารถน าข้อมูล 

มาใช้ได้อย่างสะดวก หากสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ท าให้การเก็บรักษาข้อมูล 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ควรเก็บรักษาข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล ดังรายละเอียด

ตามภาคผนวก ช 
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ภาคผนวก ก 

คุณภาพน้้าที่เหมาะสมต่อการเพาะและอนบุาลลูกกุ้งทะเล 

ล้าดับ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย ค่าที่เหมาะสม 

1 ความเค็ม ppt 28-33 

2 ออกซิเจนละลายในน้ า mg/l  5 

3 ความเป็นกรด-เบส - 7.5- 8.5 

4 อุณหภูมิ 
o
C 28-32 

5 ความโปร่งใส cm 30-60 

6 สารแขวนลอย mg/l ไม่มากกว่า 100 

7 ความเป็นด่าง mg/l ของ CaCO3   100  

8 ความกระด้าง mg/l ของ CaCO3  300 

9 ไนไตรท์ (NO2

-
) mg/l NO2

-
  ˂0.2 

10 แอมโมเนียรวม (NH3) mg/l ≤ 0.4 
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ภาคผนวก ข 

ข้อแนะน า วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าและลูกกุ้งไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) เก็บตัวอย่างน้ าประมาณ 1 ลิตร ณ ต าแหน่งที่เป็นจุดตัวแทนของน้ าบริเวณกลางบ่อที่ระดับความลึก  

ต่ ากว่าผิวน้ าอย่างน้อย 30 cm บรรจุในภาชนะที่สะอาด ระหว่างน าส่งห้องปฏิบัติการควรรักษาไม่ให้

อุณหภูมิน้ าตัวอย่างสูงขึ้น โดยอาจใส่ขวดน้ าตัวอย่างแช่น้ าแข็งในกล่องโฟม  

(2) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าที่จะส่งไปวินิจฉัยโรค โดยเก็บสัตว์น้ ามีชีวิตที่ยังไม่แสดงอาการและที่แสดงอาการป่วย 

แยกใส่ถุงพลาสติกบรรจุน้ าพร้อมให้ออกซิเจน และเก็บสัตว์น้ าที่ตายแล้ว (ยังไม่เน่าเสีย) ใส่ถุงพลาสติก 

แช่น้ าแข็งในกล่องโฟม เพื่อรักษาอุณหภูมิ ประมาณ 4 องศาเซลเซียส (
o
C) 

(3) ควรให้ข้อมูลแก่นักวิชาการประมงที่มีความรู้ด้านโรคสัตว์น้ า หรือสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการ

ประกอบการตรวจ/วินิจฉัยโรค เช่น อัตราการกินอาหาร ฝนตก หรือน้ าหลาก 



 33 มกษ. 7422(G)-2561 

 

ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 

ยาต้านจุลชีพส าหรับใช้ในสัตว์น้ าที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับยาจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ 

1. เอนโรโฟลซาซิน (Enrofloxacin) 

2. ซาราโฟลซาซิน (Sarafloxacin) 

3. ออกโซลินิค แอซิด (Oxolinic acid) 

4. ออกซีเตตราซัยคลิน (Oxytetracyclin) 

5. เตตราซัยคลิน (Tetracycline) 

6. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ออร์เมทโธพริม (Sulfadimethoxin-Ormethoprim) 

7. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ไตรเมทโธพริม (Sulfadimethoxin-Trimethoprim) 

8. ซัลฟาไดเมททอกซีน (Sulfadimethoxin) 

9. ซัลฟาโมโนเมททอกซีน (Sulfamonomethoxine) 

10. ซัลฟาไดอาซีน (Sulfadiazine) 

11. ไตรเมทโธพริม (Trimethoprim) 

12. ออร์เมทโธพริม (Ormethoprim) 

13. โทลทราซูริล (Toltrazuril) 

  

ที่มา: สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าจืด ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง. 2556. ยาและ

สารเคมีเพื่อการป้องกันและการรักษาโรคสัตว์น้ า. กรุงเทพ. 25 หน้า. 
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ภาคผนวก จ
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ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ช 

ข้อมูลท่ีควรบันทึกส้าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล 

ก. พ่อ-แมพั่นธ์ุ 

- วนั / เดือน / ป ี

- อายุ / ขนาด / จ านวน (ตวั)/ ลักษณะพ่อ-แม่พันธ์ุ 

- แหล่งท่ีมา 

- หนงัสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า  

ข. อาหาร/การให้อาหาร 

- วนั / เดือน / ป ีที่ผลิต-หมดอายุ 

- แหล่งท่ีมา / ทะเบียน  

- ปริมาณการให้อาหาร / วนั /บ่อ / ม้ือ 

ค. คุณภาพน้้า 

- ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า เชน่ ความโปร่งแสง สนี้ า  

- การเปลี่ยนถ่ายน้ า 

- ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าจากหน่วยงานภายนอก 

ง. การรักษา การใช้ยาและสารเคมีส้าหรับสตัว์น้้าป่วย 

- อาการท่ีป่วย 

- จ านวนท่ีปว่ย /ตาย  

- บันทึกการแจ้งหนว่ยงานและจดัการซากสัตว์น้ า กรณีสัตวน์้ าตายผิดปกติ 

- ชนิดยา-สารเคมีท่ีใช้/ปริมาณการใช้/ระยะเวลาที่ใช ้

- แหล่งท่ีมาของยา-สารเคม ี

- บันทึกการดูแลสุขภาพสัตวน์้ า 

จ. การจับ / ขาย หรือ ย้ายบ่อ 

- จ านวน 

- วนั / เดือน / ป ี

- หนงัสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
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 (ก) ตัวอย่างตารางบันทึกการรักษา การใช้ยาและสารเคมีส าหรับลูกกุ้งทะเลป่วย 

วัน/เดือน/ป ี
โซน/

บ่อ 
ชนิด แหล่งท่ีมา 

ข้อมูลลูกกุ้งทะเลปว่ย/ตาย การจัดการเบ้ืองต้น 

อาการป่วย จ านวนท่ีปว่ย 
การรักษา 

(การใช้ยาและสารเคมี) 
ผลการรักษา 

 

 

 

 

 

       

    

 

 (ข) ตัวอย่างตารางบันทึกการเคลื่อนย้ายลูกกุ้งทะเล 

ลูกกุ้งทะเลท่ีน าเข้าฟาร์ม ลูกกุ้งทะเลท่ีย้าย/ขายออก ลูกกุ้งทะเลท่ีเหลือ 

วัน/

เดือน/ป ี

ชนิด

สัตว์น้ า 

จ านวน

(ตัว) 

แหล่ง                  

ท่ีมา 

กักไว้

ท่ีโซน 

วัน/

เดือน/ป ี

จ านวน

(ตัว) 

ย้าย/ขายไป

ท่ีไหน 

จ านวน             

ท่ีเหลือ

(ตัว) 

จ านวนท่ีตาย

(ตัว) 
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 (ค) ตัวอย่างตารางบันทึกรายละเอียดแหล่งท่ีมาของพ่อ-แม่พันธ์ุกุ้งทะเล 

วัน เดือน 

ป ี
ชนิดสัตวน์้ า จ านวน (ตัว) ชื่อฟาร์ม ท่ีอยู่ โทรศัพท ์ ทะเบียนฟาร์ม 

 

 

 

 

      

  

 (ง) ตัวอย่างรายละเอียดลูกกุ้งทะเลป่วย-ตาย 

ล าดับท่ี ชนิดลูกกุ้งทะเล จ านวนท้ังหมด จ านวนตาย สาเหต ุ ผู้บันทึก 
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