
มาตรฐานสนิคาเกษตร 
มกษ. 7422-2553 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 
TAS 7422-2010 

การปฏิบตัทิางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดี 
สําหรับฟารมเพาะและอนบุาลลูกกุงทะเล 

GOOD AQUACULTURE PRACTICES  
FOR MARINE SHRIMP 

HATCHERY AND NURSERY 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ICS 65.020.30        ISBN XXX-XXX-XXX-X 

 
 

 

 



มาตรฐานสนิคาเกษตร 
มกษ. 7422-2553  

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 7422-2010 

การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดี 

สําหรับฟารมเพาะและอนบุาลลูกกุงทะเล 

GOOD AQUACULTURE PRACTICES  

FOR MARINE SHRIMP 
HATCHERY AND NURSERY 

สาํนกังานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 3357 

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 127 ตอนพิเศษ 147 ง        

วันที่  21 ธันวาคม พุทธศักราช 2553 

 
 

 



 (2) 

คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง กุงทะเล 

1. นางนันทิยา  อุนประเสริฐ                                                              ประธานกรรมการ 

รองอธิบดีกรมประมง 

2. นางสาววารินทร ธนาสมหวัง 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง 

กรรมการ 

3. นางอรทัย  ศิลปนภาพร 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

กรรมการ 

4. นายสมบูรณ หลาวประเสริฐ 
สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียงกุงทะเล  กรมประมง 

กรรมการ 

5. นางสาวนันทิภา พันธสวัสดิ์ 

คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยสมเกียรติ ปยะธีรธิติวรกุล 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยจิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน 

ศูนยวิจัยโรคสัตวน้ํา  คณะสัตวแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กรรมการ 

8. นางอําไพ หาญไกรวิไลย 

สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
กรรมการ 

9. นายบรรจง นิสภวาณิชย 
สมาคมกุงตะวันออกไทย 

กรรมการ 

10. นายมติ นิติพน 
สมาคมกุงไทย 

กรรมการ 

11. นายเดชา บรรลือเดช 

สมาคมเพาะเล้ียงสัตวน้ําไทย 
กรรมการ 

12. นายสุรพล ประเทืองธรรม 

สมาคมผูเล้ียงกุงทะเลไทย 

กรรมการ 

13. นายสุรพงษ หาญไกรวิไลย 

สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
กรรมการ 

14. นายมนสั ลาภผล                                                                  กรรมการและเลขานกุาร 

สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 



 (3) 
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มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี 

สําหรับฟารมเพาะและอนบุาลลูกกุงทะเล 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติทีด่ีสําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล การเก็บเกี่ยว 

รวบรวม และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว กอนการขนสงออกจากฟารม เพือ่ใหไดลูกกุงทะเลที่มีคุณภาพดี

สําหรับนําไปเลี้ยงตอ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาหาร ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 กุงทะเล (marine shrimp) หมายถึง กุงทะเลในสกุลพีเนียส (Penaeus spp.) เมตาพีเนียส 

(Metapenaeus spp.) และลิโตพีเนียส (Litopenaeus spp.) เชน กุงกุลาดํา (Penaeus monodon) 

กุงแชบวย (Penaeus merguiensis) กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)  

2.2 ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (marine shrimp hatchery and nursery) หมายถึง              

สถานประกอบการเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงทะเล ซึ่งประกอบไปดวยสวนตางๆ เชน สถานท่ีเล้ียง            

พอแมพันธุ สถานทีเ่พาะฟกและอนุบาลลูกกุงทะเล สถานที่เตรียมอาหารพอแมพันธุและลูกกุงทะเล 

โรงเรือน โรงสูบน้ํา บอเตรียมน้ํา บอเก็บน้ํา เครื่องเติมอากาศ (aerator) และเครือ่งเติมอากาศสํารอง 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (ถามี) สถานทีบ่รรจุลูกกุงทะเล หองปฏิบัติการ (ถามี) และบริเวณสําหรับสิ่ง

อํานวยความสะดวกดานสุขาภิบาลท่ีจําเปนสําหรับการเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงทะเล 

2.3 พอแมพันธุกุงทะเล (marine shrimp broodstock) หมายถึง กุงทะเลวัยเจริญพันธุ ซึง่จับ รวบรวมจาก

ธรรมชาติ นําเขาจากตางประเทศ หรือเล้ียงไวเพื่อการเพาะ 

2.4  ลูกกุงทะเล หมายถงึ ลูกกุงทะเลวัยออน และลูกกุงทะเลหลังวยัออน 

2.5 ลูกกุงทะเลวัยออน (larvae) หมายถึง ลูกกุงทะเลท่ีเพิ่งออกจากไข และมีการเปลีย่นแปลงรูปราง 3 

ระยะ คือ นอเพลียส (nauplius) โซเอีย (zoea) และไมซิส (mysis) รวมใชเวลาประมาณ 8 วัน ถึง 11 วัน 
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2.6 ลูกกุงทะเลหลังวัยออน (post larvae; PL) หมายถึง ลูกกุงทะเลที่เจริญหลังจากระยะไมซิสจนถึงระยะ

วัยรุน มีรยางคเหมือนกุงเต็มวัย นิยมเขียนยอวา PL แลวตามดวยจํานวนวันทีกุ่งเขาสูระยะหลังวัยออน 

เชน PL 21 หมายถงึ ลูกกุงทะเลหลังวยัออน 21 วัน  

2.7 ยาสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารที่ใหแกสัตวที่ใชเปนอาหารมนุษย หรือสัตวที่ใหผลิตผล     

ซึง่เปนอาหารมนุษย เพื ่อวัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา ปองกัน รักษาโรค หรือเพื ่อ             

การเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น 

2.8 วัตถุอันตราย หมายถงึ สารเคมีท่ีใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม ท่ีกรมประมงไดรับมอบอํานาจใหควบคุมดูแล 

2.9 ตองปฏิบัติ หมายถึง ตองปฏิบัติตามเกณฑกําหนด หากบกพรองจะสงผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพ

และสุขภาพลูกกุ ง ตลอดจนความปลอดภัยของผูบริโภค หรือเปนขอกําหนดที่เปนไปตามกฎหมาย         

ท่ีเกี่ยวของ 

2.10 ควรปฏิบัติ หมายถึง ขอท่ีเปนหลักการสําคัญของมาตรฐาน หากบกพรองจะสงผลกระทบตอ

คุณภาพ และสุขภาพของลูกกุ ง ตลอดจนความปลอดภัยของผูบริโภค รวมถึงสิ่งแวดลอม และความ

รับผิดชอบตอสังคม   

2.11 แนะนํา หมายถึง ขอท่ีแนะนําใหปฏิบัติเพื่อการเพาะและอนุบาลลูกกุงอยางยัง่ยืน หากบกพรองอาจมี

ผลกระทบตอสุขภาพของลูกกุง รวมถึงส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม 
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3    เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน  

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เกณฑกาํหนด และวธิตีรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

1. สถานทีแ่ละการขึน้

ทะเบยีนฟารม 

 

1.1 ไมอยูในสภาพแวดลอมท่ีเส่ียงตอ

การปนเป อน ที ่จะมีผลตอคุณภาพ

และสุขภาพลูกกุง และความปลอดภัย

ตอผูบริโภค 

 

 

 

1.1.1 ตรวจพินิจสภาพแวดลอม  

1.1.2 กรณีท่ีอยูในสภาพแวดลอม

ท่ีเส่ียงตอการปนเปอน ท่ีจะมีผล

ตอสุขภาพพอแมพันธุกุ งและ/

หรือลูกกุง และความปลอดภัยตอ

ผู บริ โภค ให ตรวจระบบการ

ปรับปรุงคุณภาพน้าํ กอนนําเขามา

ใชเพาะและอนุบาล และตรวจผล

การวิเคราะหคุณภาพน้ําหรือดิน  

 

 

ตองปฏิบัติ 

 1.2 มีน้ ําที ่มีคุณภาพเหมาะสมหรือ

ส า ม า ร ถ ป รั บ ป รุ ง ใ ห มี คุ ณ ภ า พ

เหมาะสมกับการเพาะและอนุบาลลูก

กุงทะเล ดังนี้ 

- ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีคาไมนอย

กวา 5 mg/l (มิลลิกรัมตอลิตร) 

- ความเปนกรด-เบส (pH) มีคา

ระหวาง 7.5 ถึง 8.5 

- ความเค็มในการเพาะมีคาระหวาง 

28 g/kg  (สวนในพัน หรือ ppt) ถึง 

35 g/kg   

- ความเค็มในการอนุบาลมีคาระหวาง 

0.5 g/kg  ถงึ 40 g/kg   

 

1.2 ตรวจคาออกซิเจนที่ละลาย

ในน้ํา ความเปนกรด-เบส และ

ความเค็ม 

แนะนํา 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 1.3 การคมนาคมทัง้ภายนอกและ

ภายในฟารมสะดวก เพื ่อ ให ก า ร

ปฏิบัติงาน และขนสงผลิตผลเปนไป

ไดอยางรวดเร็ว 

1.3 ตรวจพินิจ 

 

แนะนํา 

 1.4 มีทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําตามระเบียบกรมประมง  

1.4 ตรวจทะเบียนเกษตรกรผู

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ตองปฏิบัติ 

 1.5 มีเอกสารสิทธิ ์หรือเอกสารแสดง

สิทธ์ิในการใชท่ีดิน 

1.5 ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน ตองปฏิบัติ 

 1.6.อยูนอกพืน้ทีป่าชายเลน และหรือ

อยูนอกพื้นท่ีชุมน้ําตากฎหมาย 

1.6 ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน  ตองปฏิบัติ 

 1.7 ไมอยูในเขตพื้นท่ีตองหาม 1.7 ตรวจเอกสารหรือหลักฐาน ตองปฏิบัติ 

2. การจดัการพอแมพนัธุ   

2.1 รูแหลงท่ีมาของพอแมพันธุ 

 

 

 

2.1.1 ตรวจบันทึกขอมูลแหลง 

ท่ีมาของพอแมพันธุ 

2.1.2 ตรวจสําเนาหนังสือกํากับ

การจําหนายสัตวน้ ํากรณีซื ้อพอ

แมพันธุจากแหลงภายนอก  

 

 

ตองปฏิบัติ 

 2.2 เ ลือกใชพอแมพัน ธุ ท่ี มีความ

สมบูรณเพศ แข็งแรง ไมเปนโรคหรือ

พาหะนําโรค  

 

 

2.2.1 ตรวจพินิจ 

2.2.2 ตรวจบันทึกประวัติการ

ดูแลและการใชพอแมพันธุ 

2.2.3 ตรวจเอกสารยืนยันการ

ปลอดโรค (ถามี) 

 

ควรปฏิบัติ 

 2.3 เลีย้งพอแมพันธุกุงในอัตราความ

หนาแนนท่ีเหมาะสม 

2.3 ตรวจบันทึกความหนาแนน

ของพอแมพันธุกุง 

ควรปฏิบัติ 

 2.4 ใชแมพันธุเพื่อเพาะหลังจากการ

ว า ง ไ ข ค รั ้ง แ ร ก ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า             

ท่ีเหมาะสมตามชนิดของกุง  

2.4 ตรวจบันทึกประวัติการใชพอ

แมพันธุ 

ตองปฏิบัติ 
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 2.5 ตรวจคุณภาพอาหารสดและ/หรือ

อาหารมีชีวิตแกพอแมพันธุ 

 

2.5.1 ตรวจบันทึกขอมูลอาหาร

พอแมพันธุ 

2.5.2 ตรวจพินิจอาหาร 

 

แนะนํา 

 2.6 การใหอาหารสดและ/หรืออาหาร

มีชีวิตแกพอแมพันธุ ตองเตรียมและ

เก็บรักษาอยางถูกสุขลักษณะ  

 

2.6.1 ตรวจบันทึกขอมูลอาหาร

พอแมพันธุ 

2.6.2 ตรวจพินิจ 

 

ตองปฏิบัติ 

3. การจัดการท่ัวไป  

3. 1  มี คู มื อ ก า ร จั ด ก า ร ฟ า ร ม         

และดําเนินการตามท่ีระบุไวในคูมือ 

 

3.1.1 ตรวจคู มือฟารม ซึ ่ง มี

ร ายละ เอี ยด ที ่สอดคลอ งกั บ

กิจกรรม  

3.1.2 ตรวจหลักฐานการปฏิบัติ 

งานตามคูมือใน 3.1.1 

 

ตองปฏิบัติ 

 3.2 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจาก

แหลงน้ ําท่ีใชเพาะและอนุบาลลูกกุ ง

ตามระยะเวลาท่ีระบุไวในคูมือ    

3.2 ตรวจบันทึกผลการวิเคราะห

คุณภาพน้ํา  

ควรปฏิบัติ 

 3.3 พักบอและ/หรือปรับปรุงบอ             

ก อ น เ พ า ะ แ ล ะ อ นุ บ า ล ลู ก กุ ง          

รุนใหม 

3.3 ตรวจสภาพบอและตรวจ

บันทึกการดําเนินการ 

ตองปฏิบัติ 

 3.4 อนุบ าล ลูกกุ ง ในอั ตร าความ

หนาแนนท่ีเหมาะสม 

3.4 ตรวจบันทึกความหนาแนน

ของลูกกุงท่ีอนุบาล 

ควรปฏิบัติ 

 3.5 กรองน้ ํา ที ่เติมลงในบอ เพื่ อ

ปองกันสัตวน้ ําอื ่นๆ จากภายนอก

ฟารมเขาสูในฟารม  

3.5 ตรวจระบบการกรองน้ํา ท่ี

เติมลงในบอ 

ควรปฏิบัติ 

 3.6 มีเครื่องเติมอากาศ หรือมีระบบ

การใหอากาศในน้ําอยางเหมาะสม 

3.6 ตรวจสอบเครื่องเติมอากาศ 

และระบบการใหอากาศในน้ํา  

 

 

ควรปฏิบัติ 
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 3.7 ใชอาหารสําเร็จรูปท่ีข้ึนทะเบียน มี

คุณภาพดี และยังไมหมดอายุ ในกรณี

ท่ีผลิตอาหารสําเร็จรูปใช เอง ตอง

แสดงรายการวัตถุดิบ  และไม ใช

สวนผสมที ่ห ามใชตามกฎหมายที ่

เกี่ยวของ  

 

3.7.1 ตรวจสภาพอาหาร 

3.7. 2 ต ร ว จ ส อ บ ท ะ เ บี ย น     

วัน ท่ีผ ลิต และวัน ท่ีหมดอา ยุ   

ของอาหารลูกกุงท่ีใช 

3.7.3 ตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการผลิตอาหารสําเร็จรูปท่ี

ผลิตใชเอง 

 

ตองปฏิบัติ 

 3.8 มีวิธีการจัดการใหอาหารอยางมี

ประสิทธิภาพ ในปริมาณท่ีพอเหมาะกับ

ความตองการของลูกกุง  

3.8 ตรวจบันทึกขอมูลปริมาณ

การใหอาหารลูกกุง และปริมาณ

อาหารลูกกุงท่ีเหลือ  

แนะนํา 

 

 3.9 ให เก็บอาหารกุ งในสถานท่ี ท่ี

สามารถปองกันการปนเปอนและรักษา

คุณภาพของอาหารกุงได 

3.9 ตรวจสถานท่ีเก็บอาหารกุง ควรปฏิบัติ 

 3.10 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอ

เพาะและอนุบาลลูกกุงอยางสมํ่าเสมอ 

3. 1 0  ต ร ว จ บั น ทึ ก ผ ล ก า ร

วิเคราะหคุณภาพน้ําในบอเพาะ

และอนุบาลลูกกุง 

ควรปฏิบัติ 

 3.11 ปองกันศัตรูและพาหะนําโรคกุง

เข าบ อ ทั ้งร ะหว า งการ เตรี ยมบอ 

เตรียมน้ํา และระหวางการเพาะและ

อนุบาลลูกกุง 

3.11  ตรวจพินิ จ  และตรวจ

บันทึกขอมูลการปองกันพาหะ 

ศัตรู และโรคกุง 

ควรปฏิบัติ 

 3.12 ตรวจสุขภาพลูกกุงในบออยาง

สมํ่าเสมอ 

 

3.12.1 ตรวจบันทึกขอมูลการ

ตรวจสุขภาพลูกกุง   

3.12.2 ตรวจอาการแสดงออก

ของลูกกุง 

 

 

 

 

ควรปฏิบัติ 
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 3.13 กรณีท่ีลูกกุ งแสดงอาการปวย 

ใหวินิจฉัยโรค วิเคราะหหาสาเหตุ 

และแกไขหรอืทําลาย  

 

 

3.13.1 ตรวจบันทึกขอมูลการ

วินิจฉัย และวิเคราะหหาสาเหตุ

ของโ รค  และการแก ไ ขหรื อ

ทําลาย  

3.13.2 สอบถามหรือสัมภาษณ

เกษตรกร 

 

ควรปฏิบัติ 

 3.14 มีมาตรการปองกัน และควบคุม

การแพรระบาดของโรคกุง 

 

3.14.1 ตรวจบันทึกวิ ธีปองกัน 

และควบคุมการแพรระบาดของโรค

กุง  

3.14 .2 ต ร ว จ เ อ ก ส า ร ห รื อ

หลักฐานการฝกอบรม หรือความ

เขาใจเกี ่ยวกับสุขภาพลูกกุ ง และ

การกาํหนดมาตรการปองกนั 

 

ตองปฏิบัติ 

 3.15 กรณีเกิดโรคระบาด ใหแจง

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยเร็ว 

3.15 ตรวจบันทึก หรือหลักฐาน

การแจงหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ตองปฏิบัติ 

4. การใชยาสัตว สารเคมี

วั ต ถุ อั น ต ร า ย แ ล ะ

ผลิตภัณฑจุลินทรีย 

 

4 .1 กรณี ที ่จํ า เปนต อ งใช ย า สัตว  

สารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ

จุ ลินทรีย  ให ใช ที ขึ่ ้นทะ เบี ยนกับ

หนวยงานทีมี่อํานาจหนาที ่และใช

อยางถูกตอง  

 

4.1 ตรวจสอบทะเบียนยาสัตว 

สาร เค มี  วั ตถุ อั นตราย  และ

ผลิตภัณฑจุ ลินทรีย ที ่ใชในการ

เพาะและอนุบาลลูกกุง  

 

ตองปฏิบัติ 

 4.2 กรณีที่จําเปนตองใชยาสัตวหรือ

สารเคมี ตองปฏิบัติตามคําแนะนําที่

ระบุไวบนฉลากอยางเครงครัด 

 
 

4.2 ตรวจบันทึกขอมูลการใชยา

สัตว และสารเคมี 

 

ตองปฏิบัติ 
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 4.3 หามใชยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตราย 

และผลิตภัณฑจุลินทรียที่หามใชตาม

กฎหมาย 

4.3.1 ตรวจบันทึกขอมูลการใช

ยาสัตว  สารเคมี วัตถุอันตราย 

และผลิตภัณฑจุลินทรียท่ีใชในการ

เพาะและอนุบาลลูกกุง 

4.3.2 ตรวจสถานท่ีเก็บ 

ตองปฏิบัติ 

 4.4 เก็บยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตราย

และผลิตภัณฑจุลินทรีย ในสภาพท่ี

ปองกันการเส่ือมสภาพ 

4.4 ตรวจสถานที ่เก็บยาสัตว 

ส า ร เ ค มี  วั ต ถุ อั นตร า ยและ

ผลิตภัณฑจุลินทรีย 

ตองปฏิบัติ 

5. การจดัการน้ําท้ิง  

5.1 น้ําท้ิงจากฟารมเพาะและอนุบาล

ลูกกุงทะเลตองมีคุณภาพตามเกณฑท่ี

กาํหนดในกฎหมาย 

 

5.1 ตรวจบันทึกผลการวิเคราะห

คุณภาพน้ําท้ิงจากฟารมเพาะและ

อนุบาลลูกกุงทะเล 

 

ตองปฏิบัติ 

 5.2 มีระบบปองกันน้ ําเค็มจากบอ

เพาะและอนุบาลลูกกุงแพรลงสูพื้นท่ี

ในเขตน้ําจืดเพื่อปองกันผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 

 

5.2.1 ตรวจระบบปองกัน 

5.2.2 สอบถามชุมชนหรือฟารม

ใกลเคียง 

 

ตองปฏิบัติ 

6. พลังงานและน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

 

6.1 มีสถานที่เก็บน้ํามันเชือ้เพลิงและ

หลอล่ืนเปนสัดสวนและปลอดภัย 

 

6.1 ตรวจสถานท่ีเก็บ 

 

ตองปฏิบัติ 

 

 6.2 เครื่องจักรกลที่ใชภายในฟารม

อยูในสภาพดี ไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงและ

หลอล่ืนรั่วไหลลงสูแหลงน้ํา 

6.2 ตรวจสภาพเครือ่งจักรกล

และการปฏิบัติงาน 

ตองปฏิบัติ 

 

 6.3 ท้ิงน้ํามันหลอล่ืนท่ีใชแลวใน

ภาชนะรองรับ และกําจัดอยางถูกวิธี 

 

6.3.1 สัมภาษณผูปฏิบัติงาน 

6.3.2 ตรวจสภาพ และบันทึก 

การท้ิงหรือการกําจัดน้ํามันหลอล่ืน

ท่ีใชแลว 

 

ตองปฏิบัติ 

 6.4 มีระบบไฟฟาท่ีปลอดภัยภายใน

ฟารม 

6.4 ตรวจระบบไฟฟา ตองปฏิบัติ 
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 6.5 มีการประหยัดพลังงาน และ/

หรือการใชพลังงานทดแทน 

6.5 ตรวจการใชพลังงาน 

 

แนะนํา 

7. สุ ขอนามั ยภายใน

ฟารม 

 

7.1 มีระบบการจัดเก็บ กําจัดขยะ สิ่ง

ปฏิกูล ภาชนะบรรจุยา สัตว  วัตถุ

อันตราย เพื ่อปองกันการปนเป อน

ขาม การคุยเข่ียของสัตวเลี้ยง และมี

ระบบปองกันสัตวพาหะนาํโรค 

 

 

7.1.1 ตรวจสถานท่ี  

7 . 1 .2 ต ร ว จ บั น ทึ ก ข อ มู ล ที ่

เกี่ยวของ 

 

 

ตองปฏิบัติ 

 7.2 เก็บปจจัยการผลิต วัสดุและ

อุปกรณตางๆ ไมใหเสื ่อมคุณภาพ 

หรือเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวที ่

เปนพาหะนําโรค 

7.2. ตรวจสถานท่ีเก็บ  

 

ควรปฏิบัติ 

 7.3  หองน้ ําและหอง สุขาตองถูก

สุขลักษณะ มีการปองกันการปนเปอน

ลงสูบอเพาะและอนุบาลลูกกุง    

7 . 3  ต ร ว จ ก า ร ป อ ง กั น ก า ร

ปนเปอนจากหองน้ําและหองสุขา 

ตองปฏิบัติ 

 7.4 ไมมีสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณบอ

เพาะและอนุบาลลูกกุง    

7.4 ตรวจพินิจ ตองปฏิบัติ 

8 .  ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว

ร ว บ ร ว ม  แ ล ะ ก า ร

ปฏิบัติ หลั งการเก็ บ

เกีย่ว กอนการขนสง 

 

8.1 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาลูก

กุงระหวางและหลังการเก็บเกี่ยว  อยาง

ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันการ

ปนเปอน 

 

 

8.1.1 ตรวจการจัดการ 

8.1.2 ตรวจบันทึกขอมูลวิธีการ

จั ดการและ ดู แลรั กษา ลู กกุ ง

ระหวางและหลังการเกบ็เกีย่ว  

 

 

ควรปฏิบัติ 

 8.2 ตองไมพบสารตกคางของยาสัตว

หรือสารเคมีตองหามในลูกกุง 

8.2 ตรวจบันทึกผลการสุมตรวจ

สา รตกค า งขอ งย า สั ต ว ห รื อ

สารเคมีตองหามในตัวอยางลูกกุง 

ตองปฏิบัติ 

 8.3 หากใชสาร เคมีตองใชอย า ง

ถูกตองในปรมิาณเหมาะสม 

8.3 ตรวจบันทึกขอมูลการใช

สารเคมีในระหวางการเก็บเกีย่ว 

รวบรวม 

 

ตองปฏิบัติ 
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 8.4 ใชวิธีการบรรจุ ภาชนะอุปกรณ 

และความหนาแนนในการบรรจุ ให

เหมาะสมกับขนาดของลูกกุ ง และ

ระยะเวลาการขนสง 

 

8.4.1 ตรวจคูมือการปฏิบัติงาน

ในการบรรจุลูกกุง 

8.4.2 สัมภาษณ และตรวจการ

บรรจุลูกกุง 

8.4.3 ตรวจบันทึกขอมูลการ

บรรจุลูกกุง 

 

ควรปฏิบัติ 

 

 8.5 มีหนั งสือกํ ากับการจํ าหน าย      

ลูกพันธุสัตวน้ํา 

8.5 ตรวจสําเนาหนังสือกํากับการ

จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 

ตองปฏิบัติ 

9. แรงงานและสวัสดิการ  

9.1 จางแรงงานท่ีถกูตองตามกฎหมาย 

 

9.1 ตรวจบันทึกขอมูลการจาง

แรงงาน 

 

ตองปฏิบัติ 

 9.2 จายคาจางแรงงานถูกตองตาม

กฎหมาย 

9.2 ตรวจบันทึกขอมูลการจาย

คาจางแรงงาน 

ตองปฏิบัติ 

 9.3 จัดสวัสดิการแกผูใชแรงงานอยาง

เหมาะสม 

 

9.3.1 ตรวจพินิจ 

9.3.2 สัมภาษณผูปฏิบัติงาน 

 

แนะนํา 

 9.4 จัดเตรียมอุปกรณการทํางานเพื่อ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

9.4.1 ตรวจพินิจ 

9.4.2 สัมภาษณผูปฏิบัติงาน 

 

แนะนํา 

 9.5 มีการอบรมคนงานเกีย่วกับความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

9.5.1 ตรวจบันทึกขอมูลการ

อบรมคนงาน 

9.5.2 ตรวจหลักฐานการอบรม 

 

แนะนํา 

10. ความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

10.1 ท่ีต้ังฟารมตองไมกีดขวางทาง

สัญจรดัง้เดิมกอนตั้งฟารม และ/หรือ

การดํารงชีวิต หรือกิจกรรมของคนใน

ทองถิ่น 

 

 

10.1.1 ตรวจสภาพแวดลอม 

10.1.2 สัมภาษณชุมชนใกลเคียง 

 

 

ตองปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 10.2 มีกจิกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางฟารมกับชุมชน 

 

10.2.1 สอบถามชมุชนใกลเคียง 

10.2.2 ตรวจหลักฐานเอกสาร 

 

แนะนํา 

 10.3 เขาเปนสมาชิกและเขารวม

กิจกรรมองคกรผูประกอบการฟารม

เพาะและอนุบาลลูกกุ งทะเล หรือท่ี

เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

 

10.3.1 ตรวจสอบหลักฐานการ

เปนสมาชิก และเขารวมกิจกรรม

กลุม 

10.3.2 สัมภาษณองคกรที่เปน

สมาชกิ 

 

แนะนํา 

 10.4 เขารวมประชุมหรือสัมมนา 

หรือรับการฝกอบรมทางวิชาการ ท่ี

เกีย่วของกับการเพาะและอนุบาลกุง

ทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การ

รักษาสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว และ

ความปลอดภยัของอาหาร 

10.4 ตรวจสอบใบรับรองหรือ

หลักฐานการเขารวมประชุมหรือ

สัมมนาหรอืฝกอบรม 

แนะนํา 

11. บันทึกขอมูล  

11.1 มีการบันทึกขอมูลดังนี้ 

- แหลงท่ีมา ประวัติและอาหารสําหรับ

พอแมพันธุ 

- การเตรยีมบอ 

- วิ ธีปองกัน และควบคุมการแพร

ระบาดของโรค 

- การใชยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตราย 

และผลิตภัณฑจุ ลินทรีย ที ่ใช ในการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

- การใชสารเคมีในระหวางการเก็บเกี่ยว 

- การจาง และการจายคาจางแรงงาน 

 

11.1 ตรวจบันทึกขอมูล 

 

ตองปฏิบัติ 

 11.2 บันทึกและเก็บขอมูลที่จําเปน

อื่นๆ ใหตรวจสอบได เชน บันทึก

ปญหาท่ีพบและการแกไข  

11.2 ตรวจบันทึกขอมูล และการ

จัดเก็บ 

ควรปฏิบัติ 
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4 เกณฑการตรวจประเมิน 

การตัดสินผลการตรวจประเมินวาเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีเกณฑดังนี้ 

4.1 ผลการตรวจประเมินตองผานตามเกณฑ ทุกขอท่ีกําหนดระดับปฏิบัติเปน “ตองปฏิบัติ” 

4.2 ผลการตรวจประเมินตองผานตามเกณฑ ขอที่กําหนดระดับปฏิบัติเปน “ควรปฏิบัติ” โดยตองได

คะแนนไมนอยกวา 70% ของคะแนนรวมขอท่ีกําหนดระดับปฏิบัติเปน “ควรปฏิบัติ” 

4.3 ผลการตรวจประเมินตองผานตามเกณฑ ขอทีก่ําหนดระดับปฏิบัติเปน “แนะนํา” โดยตองไดคะแนน

ไมนอยกวา 60% ของคะแนนรวมขอท่ีกําหนดระดับปฏิบัติเปน “แนะนํา” 

4.4 ผลการตรวจติดตาม ตามขอ 4.2 และ 4.3 ในปถัดไปตองแสดงใหเห็นวามีการปรับปรุงเพือ่พัฒนา

อยางตอเนื่องใหผานเกณฑเพิ่มข้ึนอยางนอย 10% มิฉะนั้นจะถือวา ไมผานเกณฑ  

ท้ังนี้วิธีการประเมินและใหคะแนนใหเปนไปตามท่ีหนวยรับรองกําหนด 

5 คําแนะนําสําหรับฟารมเพาะและอนบุาลลูกกุงทะเล 

คําแนะนําสําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีดีของฟารมมาตรฐาน เพื่อใหไดลูกกุงทะเลทีมี่คุณภาพสําหรับนําไปเลีย้งตอ และมีความปลอดภัย

ตอผูบริโภครายละเอียดอธิบายไวเปนขอมูลในภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําสําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลกูกุงทะเล 
(ขอ 5) 

ก.1 สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟารม 

การเลือกสถานทีน่ับเปนปจจัยแรกทีสํ่าคัญในการประกอบอาชีพฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล ท้ังนี้ 

ถาสามารถเลือกสถานทีที่ด่ีและเหมาะสมก็จะสามารถประกอบการไดงายและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสถานที่

เพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล ควรเปนพื้นทีที่่อยูใกลชายทะเล มีแหลงน้ําที่สะอาดและเหมาะสมทั้งปริมาณ

และคุณภาพ หางไกลจากแหลงกําเนิดมลพิษ มีสาธารณูปโภคพรอม โดยมีคําแนะนํา ดังนี้ 

ก.1.1 สถานทีต่ั ้งสําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุ งทะเล โดยหลักการแลวควรอยูหางจาก

แหลงกําเนิดมลพิษ เชน แหลงโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหลงเกษตรกรรม หรือชุมชนทีมี่ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม ไมวาฟารมนัน้จะอยูทางตนน้าํหรือปลายน้าํก็ตาม แตเนือ่งจากปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม

และชุมชนขยายตัวมากขึน้ ทําใหพืน้ทีเ่พือ่การเพาะปลูกและการเพาะเลีย้งกุงเริ่มมีลดนอยลง การทีจ่ะให

ฟารมอยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษดังกลาวจึงเปนไปไดยาก  

อยางไรก็ตาม หากพบวาฟารมมีความเสีย่งจากผลกระทบของแหลงกําเนิดมลพิษขางตน ตองสุมเก็บ

ตัวอยางดิน น้ํา และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ไปตรวจวิเคราะหหาสารตกคางท่ีคาดวาจะไดรับมาจากแหลงกําเนิด

มลพิษนั้นๆ เชน การปลูกขาวที่ใชยาฆาแมลงหรือสารเคมีกําจัดวัชพืช ควรสุมเก็บตัวอยางดินและน้ําไป

วิเคราะหการตกคางของยาฆาแมลงหรือสารเคมีกําจัดวัชพืช  

นอกจากนี้ เกษตรกรควรทราบประวัติการใชประโยชนที่ดินของฟารม วาเคยใชสารเคมีหรือยาชนิดใดบาง

ในฟารมหรือมีการเพาะเลี้ยงลูกกุงชนิดใด วิธีการใดบาง หรืออื่นๆ เทาที่จะทราบได เพื่อจะไดทราบถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอการเพาะเลีย้งสัตวน้ํา และหาวิธีการแกไขอยางมีประสิทธิภาพกอนดําเนินการ

เพาะเล้ียงตอไป 

อีกประเด็นที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับเรือ่งของผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษคือเรื่องของน้ําทวม ควร

พิจารณาอยางรอบคอบและเตรียมการแกไขไวลวงหนา เพราะน้าํทวมอาจนําพาสารพิษหรือสารอันตราย

จากภายนอกเขามาสูฟารม 

กรณีทีพ่บวาฟารมนั้นมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ ฟารมควรมีมาตรการหรือ

วิธีการในการปองกันความเสี่ยง หรือมีการแกไขปญหาความเสี่ยงในฟารม เชน การเพาะและอนุบาลดวย

ระบบน้ําหมุนเวียนระบบปด หรือการใชน้ําจากแหลงอื่นท่ีมีความปลอดภัย 

ก.1.2 สถานทีเ่พาะและอนุบาลลูกกุงทะเล ควรมีความเหมาะสมทางวิชาการ เพือ่ความพรอมในการ

จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ คําแนะนําในการเลือกสถานท่ีตามหลักวิชาการ มีดังตอไปนี้ 
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ก.1.2.1 น้ําในบอเพาะและอนุบาลควรมีความลึกท่ีเหมาะสม มีการจัดการเพื่อใหมีออกซิเจนเพียงพอ 

ก.1.2.2 น้ําในบอเพาะและอนุบาลควรมีคุณภาพทีเ่หมาะสมหรือสามารถปรับปรุงใหมีคุณภาพเหมาะสม 

ตามคําแนะนําในภาคผนวก ข 

ก.1.2.3 สถานทีเ่พาะและอนุบาลควรอยูใกลชายทะเลมีน้ําทะเลขึ้นลงอยางสม่าํเสมอ มีคุณภาพของน้ํา

เหมาะสม หรอืสามารถทําใหคณุภาพเหมาะสมได และเพยีงพอตอการเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล   

ก.1.2.4 ควรมีสภาวะทีเ่อือ้อํานวยตอการถายเทน้าํทีดี่ระหวางแหลงน้าํจากภายนอกและภายในฟารม  

ขณะเดียวกันควรออกแบบภายในฟารมใหสามารถถายเทน้าํไดอยางมีประสิทธิภาพระหวางบอพักน้าํ บอ

เพาะ บออนุบาล และบอน้าํทิง้ อีกทั้งควรพิจารณาเรื่องการประหยัดพลังงานในการสูบน้าํเขาออกระหวาง

ภายนอกและภายในฟารม รวมถึงระหวางบอเพาะและอนุบาล และบอพักน้ําในฟารมอีกดวย 

นอกจากนี ้ควรพิจารณาวาฟารมมีแหลงน้าํในปริมาณเพียงพอที่จะใชในการเพาะและอนุบาลในฟารมได

ตลอดป หรืออยางนอยก็พอเพียงตอชวงระยะเวลาหรือฤดูกาลท่ีมีการดําเนินกิจกรรมการเพาะและอนุบาล 

แตจากการที่ปจจุบันแหลงน้ ําเพื ่อใชในการเพาะเลี้ยงมีลดนอยลง หากฟารมสามารถเก็บกักน้าํจาก

ภายนอกไวใชไดตลอดปหรือมีแหลงน้ําไวใชเองในฟารม ก็ถือวาฟารมมีความเหมาะสมใหสามารถดําเนิน

กิจกรรมได 

ก.1.3 ที่ตั้งฟารมควรมีการคมนาคมสะดวก เชน มีถนนลาดยางใหรถยนตสามารถเขาถึงฟารม มีแมน้ํา

หรือคลองซึง่เรือสามารถแลนเขาถึงฟารมได เปนตน เพื่อชวยใหการขนสงลูกกุงออกจากฟารมหรือขนสง

เขามาในฟารมไมบอบช้ํา เนื่องจากยิ่งขนสงลูกกุงถึงที่หมายเร็วเทาไร ก็ยิ่งทําใหลูกกุงบอบช้าํนอยลง

เทานั้น อีกทั้งยังชวยใหการลําเลียงปจจัยการผลิตเขาฟารมไดสะดวกยิง่ขึ้น และเปนการอํานวยความ

สะดวกตอผูท่ีเขามาติดตอซ้ือลูกกุง นอกจากนี้ ย่ิงภายในฟารมมีการคมนาคมสะดวกก็ย่ิงจะชวยใหการขน

ยายลูกกุงไปมาระหวางบอหรือกระชังอนุบาล และชวยลําเลียงลูกกุงข้ึนสูบอพักฟนกอนสงออกจําหนาย ได

รวดเร็วและบอบช้ํานอยท่ีสุด 

ก.1.4 เกษตรกรตองมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามระเบียบกรมประมง โดยติดตอ

หนวยงานสังกัดกรมประมงในพื้นทีเ่พื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ ทั้งนีเ้พือ่เปนหลักฐาน

ทางราชการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงตําแหนงที่ตั้ง และประโยชนในการรับความชวยเหลือจาก

ทางราชการ ท้ังนี้เกษตรกรตองสามารถแสดงหลักฐานการมีสิทธิใ์นการใชประโยชน และครอบครองหรือ

เชาพื้นท่ีอยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อประกอบการขอข้ึนทะเบียนฟารม 

ก.1.5 เกษตรกรตองทําการเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเลในพืน้ทีที่ถู่กตองตามกฎหมาย และไมอยูในเขต

อนุรักษปาชายเลน รวมถึงตองมีเอกสารแสดงสิทธิในการใชประโยชนและครอบครอง หรือเชาพืน้ที่อยาง

ถกูตองตามกฎหมาย 
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ก.1.5.1 เอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน ในกรณีเกษตรกรเปนเจาของท่ีดิน ไดแก  

(1) โฉนดท่ีดิน หรือ 

(2) น.ส.3 หรอื 

(3) น.ส.3 ก หรอื 

(4) สปก.4-01 หรอื 

(5) สค.1 หรอื 

(6) กสน.5 (กรณีอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม) หรอื 

(7) พ.ส.23 (กรณีอยูในพื้นท่ีปาสงวน) หรอื 

(8) ส.ท.ก. (กรณีสิทธิทํากินอยูในพื้นท่ีปาสงวน) หรอื 

(9) เอกสารอื่นๆ ท่ีแสดงการมีสิทธิในท่ีดิน 

ก.1.5.2 ในกรณีท่ีดินท่ีใชในการเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเลมิใชทีดิ่นของเกษตรกร ใหใชเอกสารแสดง

การสิทธิหรือไดรับอนุญาต หรือยินยอมใหใชที่ดิน หรือไดรับอนุญาตใหเพาะเลีย้งสัตวน้าํ เชน สัญญาเชา

ท่ีดิน หนังสืออนุญาตใหเชาท่ีดิน หลักฐานใหใชท่ีดินเปนหนังสือ ใบอนุญาตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ก.1.6 ฟารมตองอยูนอกเขตพื้นท่ีปาชายเลน และหรือพื้นท่ีชุมน้ําตามกฎหมาย 

ก.1.7 ฟารมตองไมอยูในเขตพื้นท่ีตองหาม เชน พื้นท่ีน้ําจืดตามกฎหมายควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ก.2 การจัดการพอแมพนัธุ 

ก.2.1 กรณีซ้ือพอแมพันธุจากแหลงอื่น เกษตรกรตองมีเอกสารกํากับการจําหนายสัตวน้ําสําหรับพอแม

พันธุท่ีจะดําเนินการเพาะและอนุบาลลูกกุง เพือ่ใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดหากประสบปญหาใน

การเพาะและอนุบาลลูกกุง กรณีที่เปนพอแมพันธุจากแหลงน้ําธรรมชาติ ตองมีเอกสารการซือ้ขายที่

แสดงแหลงท่ีมา สวนกรณกีารนําเขาพอแมพันธุจากตางประเทศตองมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา 

ก.2.2 เกษตรกรควรเลือกใชพอแมพันธุท่ีมีคุณสมบัติดี เชน มีความสมบูรณเพศ อายุเหมาะสม 

แข็งแรง  เจริญเติบโตดี ทนทานตอสภาวะแวดลอมและโรคพยาธิ ใหไขหรือลูกกุงจํานวนมาก มีประวัติ

ท่ีดีในการเพาะ และมีคุณลักษณะท่ีดี เชน มีอวัยวะครบถวนสมบูรณ ไมพิการหรือไมมีรูปรางผิดปรกติ

โดยกําเนิด ไมเปนโรคหรือพาหะนําโรค การเลือกพอแมพันธุท่ีมีคุณลักษณะและคุณสมบัติทีด่ีดังกลาว 

ยอมทําใหไดลูกกุงท่ีมีความแข็งแรง เจริญเติบโตดีและเร็ว ทนทานตอส่ิงแวดลอมและโรคพยาธิ เหมาะ

ท่ีจะนํามาเล้ียงสําหรับการบริโภคตอไป 

ก.2.3 ควรดแูลใหมีการเล้ียงพอแมพันธุในอัตราความหนาแนนเหมาะสมตอขนาดพื้นท่ีเล้ียง ดังนี้ 

(1) กุงขาวแวนนาไม ไมเกนิ 10 ตัวตอตารางเมตร 

(2) กุงกุลาดําจากธรรมชาติ ไมเกิน 5-7 ตัวตอตารางเมตร 

(3) กุงกุลาดําจากการเพาะเล้ียง ไมเกิน 10 ตัวตอตารางเมตร 
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ก.2.4 ใชแมพันธุเพื่อเพาะหลังจากการวางไขครั้งแรกในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามชนิดของกุง ดังนี้ 

(1) กุงขาวแวนนาไม ไมเกนิ 4 เดอืน 

(2) กุงกุลาดําจากธรรมชาติ ไมเกิน 1 เดือน 

(3) กุงกุลาดําจากการเพาะเล้ียง ไมเกิน 3 เดือน 

ก.2.5 ตรวจคุณภาพอาหารสดและ/หรืออาหารมีชีวิต เชน ตรวจความสด หรือสุมตรวจโรคไวรัสที่

รายแรง เชน White Spot Virus, Yellow Head Virus, Taura Syndrome Virus, IHHNV หรือไวรัสอื่น

ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายได 

ก.2.6 การใหอาหารสดและ/หรืออาหารมีชีวิตแกพอแมพันธุ ตองเตรียมและเก็บรักษาอยางถูก

สุขลักษณะ ตองมีการลางทําความสะอาดเปนอยางดี เชน ลางดวยน้ําสะอาด และตองจัดเก็บเปนอยางดี

เพื่อคงความสดและคุณคาของอาหารไว สําหรับอาหารมีชีวิตควรลางใหสะอาดจนมัน่ใจวาไมเปนพาหะ

นาํโรคใดๆ ไปสูพอแมพันธุ 

ก.2.7 ควรบันทึกการใหอาหาร ปริมาณการใหอาหารแกพอแมพันธุ   

ก.2.8 อาหารท่ีใชเล้ียงพอแมพันธุกุงทะเลท่ีดีนั้น ควรมีคุณคาทางโภชนาการตรงตามความตองการของกุงแต

ละชนิด ซึ่งจะทราบไดจากการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ หรือคูมือแนะนําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือ

ปรึกษากับนักวิชาการหรือผูรูในสาขานั้น หรือผูมีประสบการณ การใชอาหารท่ีมีคุณภาพไมเหมาะสมจะทํา

ใหพอแมพันธุกุงมีไขและน้ําเชื้อนอย หรือไมมีพัฒนาการของไขหรือน้ําเชื้อ   

ก.3  การจัดการทั่วไป 

การวางแผนการจัดการฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเลท่ีดี จะสามารถหลีกเล่ียงการปนเปอนและทําลาย

ส่ิงแวดลอม ปองกันปญหาน้ ําเสีย รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงน้ ําชายฝ ง และเพิ ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต ทําไดโดยใชพอแมพันธุที่ตานทานศัตรูและโรค การจับพอแมพันธุจากธรรมชาติ

ควรคํานึงถึงการทีจ่ะไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ความหนาแนนของลูกกุงท่ี

เพาะและอนุบาล ก็เปนอีกปจจัยหนึง่ที่มีความสําคัญตอระบบการจัดการ ถาเพาะและอนุบาลลูกกุงอยาง

หนาแนนก็จําเปนตองใหอาหารมาก น้ําในบอเลี้ยงมีโอกาสเสียไดงาย กุงเครียดและเปนโรคในท่ีสุด โดยมี

คําแนะนาํการจดัการการเพาะและอนุบาล ดังนี้ 

ก.3.1 เกษตรกรผู เพาะและอนุบาลลูกกุ งทะเล ตองจัดทําคู มือขั ้นตอนการปฏิบัติงานการเพาะ          

และอนุบาลลูกกุงทะเล ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสอดคลองกับกิจกรรม เชน 

ผังโครงสรางฟารม การจัดการพอแมพันธุ แผนการเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล การเตรียมบอ การเตรียมน้ํา 

การใหอาหารลูกกุง การดูแลสุขภาพลูกกุง การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว การเตรียมลูกกุงกอนขาย การบรรจุ

ลูกกุง การฝกอบรมผูปฏิบัติงานในฟารมใหมีความรู ในการใชคูมือฟารมที่ดี และปฏิบัติไดถูกตอง        

โดยคูมือตองมีข้ันตอนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติอยางชัดเจนเขาใจงาย ในกรณีทีมี่การอางอิงถึงเอกสารใดๆ 
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ในมาตรฐาน เกษตรกรตองมีการกลาวอางในคูมือและมีเอกสารเหลานั้นเพือ่ใหพรอมใชประกอบกับคูมือ

อยูตลอดเวลา  

ก.3.2 เพื ่อการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรควรตรวจคุณภาพน้ ําในแหลงน้ ําท่ีใชเพาะ       

และอนุบาลกุงตามระยะเวลาท่ีระบุไวในคูมือ เพื่อใหมีคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตามภาคผนวก ข 

ก.3.3 ตองพักบอและ/หรือปรับปรุงบอใหมีความเหมาะสมกอนการเพาะและอนุบาลลูกกุงรุนใหมทุกครั้ง 

ก.3.4 ควรเพาะและอนบุาลลูกกุงในอตัราความหนาแนนท่ีเหมาะสม เชน กุงกุลาดํา ควรมีความหนาแนนไมเกิน  

100 ตัวตอน้ํา 1 L สวนกุงขาวแวนนาไม ควรมีความหนาแนนไมเกิน  250 ตัวตอน้ํา 1 L 

ก.3.5 มีวัสดุ อุปกรณ เชน ตาขาย ตะแกรง สําหรับกรองน้าํที่เติมลงในบอเพาะและอนุบาล เพือ่ปองกัน

ศัตรูและพาหะนําโรคกุงหลุดลอดเขามาในบอ สําหรับการเตรียมน้ําในการเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล    

มีคําแนะนําดังนี้ 

การเตรียมน้ําทะเลท่ีจะใชในการเพาะฟกและอนุบาลลูกกุง ควรเปนน้ําสะอาด โดยการนําน้าํทะเลที่มีความ

เค็มระหวาง 28 ppt ถึง 32 ppt มาพักใหตกตะกอน แลวนํามาฆาเชือ้โดยใสคลอรีน 20 กรัม (g)         

ถึง 30 g ตอน้ําทะเล 1 ตัน หรือในกรณีที่ไมมีบอตกตะกอน สามารถนํามาฆาเชื้อโดยใสคลอรีน 50 g    

ถึง 100 g ตอน้าํทะเล 1 ตัน ในอากาศอยางนอย 1 วัน แลวตรวจสอบน้าํวามีคลอรีนตกคางหรือไมดวย

การหยดโพแทสเซียมไอโอไดด (KI) ลงไป ถาน้ ําใสไมเกิดสี แสดงวาไมมีคลอรีนตกคาง แตถาน้ ํา

เปลีย่นเปนสีเหลือง แสดงวามีคลอรีนตกคางอยู ตองรอใหคลอรีนสลายหมดกอน หรือจะกําจัดคลอรีนท่ี

เหลือดวยโซเดียมไทโอซัลเฟต (Na2S2O3

ก.3.6 มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ  เพือ่รักษาสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมแกการอยูอาศัยของลูกกุง    

โดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ควรติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม เพื่อใหมอีอกซิเจนเพียงพอท่ัวบอ   

) 5 g ถึง 10 g ตอน้าํทะเล 1 ตัน ก็ได หลังจากการตกตะกอน

และฆาเชื ้อน้ ําทะเลแลว ควรมีการตรวจสอบสภาพน้ําหรือคุณสมบัติของน้ ําวาเหมาะตอการเพาะและ

อนุบาลลูกกุงทะเลหรือไม ถาคุณภาพน้ําหรือคุณสมบัติของน้ําไมเหมาะสมก็จะมีผลตออัตราการวางไขของ

แมกุง อัตราการฟกไข อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของลูกกุง 

ก.3.7  อาหารท่ีใชเล้ียงเพาะและอนุบาลลูกกุง แบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ อาหารมีชีวิต อาหารสด         

และอาหารสําเรจ็รปู 

ก.3.7.1 อาหารมีชีวิต หมายถึง สัตวและพืชที่มีชีวิต  ซึ ่งกุ งสามารถกินเปนอาหารไดโดยตรง เชน            

อารทีเมีย แพลงคตอน เพรยีง หอยทะเล 

ก.3.7.2 อาหารสด หมายถึง อาหารกุงท่ีทําจากสัตวหรือพืช ที่ไมไดผานกระบวนการแปรรูปในรูปแบบ   

อาหารสําเรจ็รปู 

ก.3.7.3 อาหารสําเร็จรูป หมายถึง อาหารสัตวน้ ําผสมสําเร็จรูป ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว พ.ศ.2525 
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ก.3.7.4 ตองใชอาหารสําเร็จรูป อาหารเสริม วิตามิน ที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ และ    

ไมหมดอายุ 

ในกรณีที่ใชปจจัยการผลิตประเภทอาหาร เชน อาหารสําเร็จรูป อาหารเสริม วิตามิน จากโรงงานหรือ

ตัวแทนจําหนาย ตองเปนปจจัยการผลิตที่ขึ ้นทะเบียนไวกับทางราชการ มีฉลากระบุถึงคุณคาทาง

โภชนาการที่ชัดเจน มีขอความระบุวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น 

กอนใชอาหารสําเร็จรูป เกษตรกรควรสังเกตฉลากและพิจารณาอาหารดังกลาววาอยูในสภาพปกติ ไมมีการ

ฉีกขาดของภาชนะบรรจุ อาหารไมชื้น ไมข้ึนรา และตองไมเกินวันเดือนปท่ีหมดอายุบนฉลาก เพื่อใหแนใจ

วาไดใชอาหารสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพอยูเสมอ 

ก.3.7.5 วัตถุดิบที่ใชในการผสมอาหารที่ผลิตใชเองในฟารมสําหรับพอแมพันธุและอนุบาลลูกพันธุ          

(เชน ปลาปน กากถั่วเหลือง รําขาว ปลายขาว เปนตน) และ/หรือ อาหารธรรมชาติทีใ่ชในการอนุบาล 

ตองปราศจากยาสัตวและสารตองหามตามประกาศของทางราชการ เพือ่ปองกันการปนเป อนยาสัตว          

และสารเคมีตองหามตามหวงโซอาหารไปสูสัตวน้าํไปจนถึงผู บริโภค โดยสามารถตรวจสอบไดจาก          

ผลการตรวจวิเคราะหยาสัตวและสารเคมีปนเปอนในวัตถุดิบอาหารทุกรุนทีมี่การจัดซื้อเขามาในฟารม 

หรือการใชดุลยพินิจหรือหลักฐานอื่นๆ ประกอบ 

ก.3.8 มีวิธีการจัดการใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ ในปริมาณท่ีพอเหมาะกับความตองการของลูกกุง 

ก.3.9 สถานที่เก็บอาหารกุงตองแยกเปนสัดสวน แหง สะอาด มีอุณหภูมิทีเ่หมาะสมในการเก็บรักษา

อาหาร สามารถรักษาสภาพของอาหารไมใหเสียหายหรือเสือ่มคุณภาพ และสามารถปองกันการปนเปอน

และสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค เชน นก หนู หรือสัตวอื่นๆ ไมใหเขาไปในสถานท่ีเก็บอาหาร 

ก.3.10 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอเพาะและอนุบาลกุงอยางสม่ําเสมอ โดยพยายามควบคุมคุณภาพ

น้าํ ใหมคีณุภาพและความเหมาะสมตามภาคผนวก ข 

ก.3.11 มีการปองกันศัตรูและพาหะนําโรคกุงเขาบอทัง้ระหวางการเตรียมบอ เตรียมน้าํ และระหวางการ

เพาะและอนุบาล 

ก.3.12  ควรตรวจสุขภาพกุ งควบคูกับการตรวจคุณภาพน้ ําในบอเลีย้งอยูเปนประจํา ถากุงมีปญหา               

ควรดําเนินการวิเคราะหและวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค 

ก.3.13 หากพบลูกกุงมีอาการผิดปกติ เกษตรกรควรพจิารณาหาสาเหตุของอาการผิดปกตนิัน้เสียกอนท่ีจะดวน

ใชยาสัตวหรือสารเคมีอยางพร่ําเพรื่อ และเมื่อหาสาเหตุไดแลว ควรพิจารณาหาวิธีการแกไขดานการจัดการ

ฟารมและหรอืการจดัการดานสภาพแวดลอมภายในบอเสียกอน   

ในกรณีท่ีลูกกุงปวย จําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี ตองเลือกใชยาสัตวและสารเคมีที่ขึ ้นทะเบียนกับ

หนวยงานของทางราชการอยางถูกตองและปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด หามใชยาสัตวและสารเคมีทีท่าง

ราชการไดประกาศหามใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดยเด็ดขาด การใชยาสัตวและสารเคมีรวมถึงระยะหยุด
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ยาตองปฏิบัติตามคําแนะนําทีร่ะบุในฉลากและเอกสารกํากับยา และจะตองมีการบันทึกขอมูลทุกครัง้ทีใ่ช  

นอกจากนี ้การใชยาสัตวรักษาโรค ควรใชเมื ่อมีการวินิจฉัยโรคอยางถูกตองภายใตคําแนะนําของ         

สัตวแพทยหรือนักวิชาการประมงที่มีความรูดานโรคสัตวน้ํา หามใชยาสัตวที่หมดอายุตามทีร่ะบุบนฉลาก

และควรมีการเก็บรักษาขอมูลท่ีจดบันทึกการใชยาสัตวอยางนอย 2 ป 

ก.3.14 ตองมีมาตรการปองกันการระบาดของโรคจากบอหนึ่งไปยังอีกบอหนึ่งและจากฟารมหนึ่งไปยังอีก   

ฟารมหนึ่งอยางเครงครัด เชน ใชยาฆาเชื้อกับอุปกรณตางๆ ท่ีใชในฟารม แยกคนงานดูแลเฉพาะบอนั้นๆ  

ไมเปล่ียนถายน้าํ  

ก.3.15 ตามปกติหากมีลูกกุงตาย เกษตรกรควรรีบหาสาเหตุทันที แตในกรณีเกิดโรคระบาดทีทํ่าใหสัตวน้ํา

ตายจํานวนมาก เกษตรกรตองแจงเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบใหทราบโดยเร็ว และตองมีวิธีการกําจัด

ซากท่ีเหมาะสม เชน ใสคลอรีนในบอเพาะลูกกุงเพื่อฆาเชื้อโรคเปนตน สวนน้าํท้ิงตองมีการบําบัดกอนปลอยออก

นอกฟารม 

ก.4 การใชยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑจุลินทรียที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

การใชยาสัตวและสารเคมี ควรเปนทางเลือกลําดับสุดทายที่จะใชในการจัดการสุขภาพลูกกุงเมือ่พบวากุง

เปนโรค เนื่องจากยาสัตว สารเคมีบางชนิดอาจทําใหมีสารตกคางในตัวกุงซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของคน ท้ังนี้การจัดการสภาพการเล้ียงใหดีข้ึนจะทําใหลูกกุงมีสุขภาพดีขึน้และหายจากโรคได การปองกัน

และรักษาข้ึนอยูกับสาเหตุการเกิดโรค ขอแนะนํา มีดังนี้ 

ก.4.1 กรณีทีจ่ําเปนตองใชยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑจุลินทรีย ใหใชทีขึ่น้ทะเบียนกับ

หนวยงานภาครัฐอยางถูกตองเทานั้น และใชอยางถูกตองตามคําแนะนําของเจาหนาที่จากหนวยงานที่มี

อํานาจหนาที ่ 

ก.4.2 กรณีท่ีจําเปนตองใชยาสัตวหรือสารเคมี  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุไวบนฉลากอยางเครงครัด 

ก.4.3 หามใชยาสัตว สารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑจุลินทรีย ที่ประเทศคูคาและทางราชการ

ประกาศหามใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดยเด็ดขาด 

ก.4.4 การเก็บรักษายาสัตวสารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑจุลินทรีย ตองปฏิบัติใหถูกตองตามที่

กําหนดในฉลากยา และเอกสารกํากับยา ยาสัตวท่ีตองใชตามใบส่ังยา ตองแยกเก็บไวตางหากจากยาสัตวท่ี

ไมมีใบส่ังยา และเก็บในสภาพที่ปองกันการเสือ่มสภาพและการเกิดอันตรายตอรางกาย ชั้นวางยาสัตว

สารเคมี วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑจุลินทรีย ตองไมทําจากวัสดุที่ดูดความชืน้ สวนของเหลวตองเก็บไว

ชั้นวางดานลาง 
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ก.5 การจัดการนํ้าทิ้ง 

น้ําท้ิงจากฟารมเพาะและอนุบาลกุงทะเลประกอบดวยธาตุอาหาร ตะกอนจุลินทรีย แพลงกตอน และสาร

อื่นๆ อยูในระดับสูง วิธีการจัดการที่ดีจะชวยใหน้ํามีคุณภาพและลดปริมาณการทิ้งน้ําได  น้ําท้ิงตองมี

คุณภาพตามกฎหมายกาํหนด คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการน้ําท้ิงมีดังนี้ 

ก.5.1 ในกรณีทีฟ่ารมเพาะพันธุและอนุบาลลูกกุงทะเลซ่ึงมีพื้นท่ีบอตั้งแต 10 ไร ข้ึนไป ตองมีการบําบัด

หรือควบคุมคุณภาพน้ําใหมีคุณสมบัติกอนปลอยท้ิงออกจากฟารมตามท่ีกฎหมายกาํหนด ดังนี้ 
(1) คาความเปนกรด-เบสอยูระหวาง 6.5 ถึง  9.0 
(2) คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand หรอื BOD) ไมเกิน 20 mg/l  

(3) สารแขวนลอย (suspended solids หรอื SS) ไมเกิน 70 mg/l  

(4) แอมโมเนยี (NH3

(5) ฟอสฟอรัสรวม (total phosphorus) ไมเกิน 0.4 mgP/l (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร) 

-N) ไมเกิน 1.1 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร) 

(6) ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulfide หรอื H2

(7) ไนโตรเจนรวม (total nitrogen) ไมเกิน 4.0 mgN/l 

S) ไมเกิน 0.01 mg/l  

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา

ท้ิงจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 49 ง 1 พฤษภาคม 2549 

ก.5.2 ตองมีระบบปองกันน้ ําเค็มจากบอเพาะและอนุบาลแพรลงสู พื ้นที ่ในเขตน้ ําจืดและแหลง

เกษตรกรรมเพื่อปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ก.5.3 มีวัสดุ อุปกรณ เชน ตาขาย ตะแกรง สําหรับกรองน้ําเขา-ออกจากฟารม เพือ่ปองกันไมใหลูกกุง

หลุดลอดออกนอกฟารม  

ก.6 พลังงานและนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเลมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครือ่ง และจาระบีเปนพลังงานหลอลื่น

เครื่องจักรกล ไมวาจะเปนยานพาหนะ เครื่องสูบน้าํ เครื ่องเติมอากาศ  และอุปกรณเครื่องจักรอื่นๆ           

ซึง่น้ ํามันเชือ้เพลิงบางชนิดมีโอกาสสูงที่จะติดไฟ และหรือระเบิด เกษตรกรจึงควรพิจารณาถึงโอกาส         

ที่สิ่งเหลานี้จะเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การหกหลนหรือการกําจัดน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ

น้ํามันเครือ่งอยางไมใสใจ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอลูกกุง และอาจกอใหเกิดมลภาวะในพืน้ที่ทีก่วางขึน้

ไปอีกดวย คําแนะนํามีดังนี้ 

ก.6.1 น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุหลอล่ืน ควรมีฉลาก และเก็บหางจากไฟ วัตถุระเบิด และระวังการหกหลน 

ก.6.2 เปล่ียนถายน้ํามันเครื่องดวยความระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการรั่วไหล หกหลน 
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ก.6.3 จัดเตรียมอุปกรณและเครือ่งใชตางๆ ที่ใชในการจัดการทําความสะอาดน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีรั่วหก 

และหาใชไดสะดวก 

ก.6.4 มีระบบไฟฟาภายในฟารมท่ีมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

ก.6.5 การใชเครื่องสูบน้ําหรือเครือ่งเติมอากาศ ในบอเพาะและอนุบาล ควรมีมาตรการอนุรักษน้ําและใช

พลังงานอยางประหยัด 

ก.7 สุขอนามัยภายในฟารม 

ฟารมเพาะและอนุบาลกุงทะเลมีการผลิตของเสียเปนจํานวนมากทีอ่าจเปนสาเหตุของมลภาวะได หาก

ไมไดรับการกําจัดอยางถูกตองอาจกอใหเกิดกลิ่นและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพของคนที่อยูในฟารม 

รวมท้ังพื้นท่ีโดยรอบฟารมได เศษอาหารจากครัว อาหารที่หมดอายุ และของเสียอื่นๆ จะดึงดูดส่ิงมีชีวิต

กินขยะอื่นๆ เชน สัตวพาหะนําเชื้อ นอกจากนี ้สุขอนามัยฟารมมีความจําเปนตอการดูแลรักษาลูกกุงใหมี

คุณภาพท่ีดี ปลอดโรค การดูแลสุขอนามัยฟารมทีทํ่าอยางสม่าํเสมอทุกวัน จะทําใหเกษตรกรสามารถ

จัดการฟารมใหเปนไปตามมาตรฐานไดงาย คําแนะนํามีดังตอไปนี้ 

ก.7.1 ควรมีท่ีเก็บขยะและสิง่ปฏิกูล ภาชนะบรรจุยาสัตว เปนสัดสวน นําไปทิง้ในสถานที่ทีเ่ตรียมไวและ

กําจัดอยางถูกวิธี และไมมีการปนเปอนลงสูแหลงเล้ียง 

ก.7.2 เก็บรักษาปจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณตางๆ ในลักษณะท่ีดี ไมใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตว

ท่ีเปนพาหะนําโรค และบํารุงรักษาใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

ก.7.3   หองน้ําหองสุขาไมควรอยูในบริเวณบอเพาะและอนุบาล แตหากจําเปนก็ควรมีหองน้ําหองสุขา

แยกเปนสัดสวนจากระบบน้ําในการเพาะและอนุบาล จะตองมีระบบการกําจัดของเสียอยางถูกสุขลักษณะ 

และตองมั่นใจวาสิ่งปฏิกูลไมมีโอกาสรั่วซึมปนเปอนเขาสูระบบน้าํในการเพาะและอนุบาล ควรมีการเฝา

ระวังการปนเปอนของแบคทีเรียทีเ่ปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหารอยางเครงครัดตอเนือ่ง และแกไข

ปญหาทันทีที่พบหรือเกิดขึ้น โดยเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรม และควบคุมใหมีคาไม

เกิน 1,000 MPN/100 ml (most probable number per 100 milliliters) และฟคอลโคลิฟอรมนอยกวา 

70 cfu/100 ml(colony forming unit per 100 milliliters) หากมีเชื้อเหลานีม้ากกวาปริมาณทีก่ําหนด 

แสดงใหเห็นวาระบบการเพาะและอนุบาลกุงทะเลมีการปนเปอนน้าํทิ้งจากหองสุขา หรือน้ําทิ้งจากท่ีอยู

อาศัย หรือปนเปอนส่ิงปฏิกูลจากการขับถายของมนุษยและสัตวเล้ียง 

ก.7.4 ในระหวางการเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล ไมควรนําสัตวเลี้ยง เชน เปด ไก วัว สุนัข แมว เปนตน 

เขาไปเล้ียงบริเวณฟารม ในกรณีมีสัตวเลีย้งไวเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินของฟารม ควรมีการ

ดูแลส่ิงขับถายไมใหปนเปอนในบริเวณฟารม และรกัษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
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ก.8  การเก็บเก่ียว รวบรวม และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวกอนการขนสง 

การเก็บเกี่ยวผลิตผลมีความสําคัญในการรักษาคุณภาพลูกกุง และการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

วิธีการเก็บเกี่ยวและรวบรวมท่ีดี เชน เก็บเกี่ยวและรวบรวมในเวลาทีร่วดเร็ว ใหอากาศอยางเพียงพอ และ

ขนสงอยางถูกวิธี จะสามารถรักษาคุณภาพและลดความบอบช้ําของลูกกุงได นอกจากนี้ การจําหนายใหกับ

ฟารมเล้ียงท่ีอยูใกลฟารมเพาะและอนุบาล และใชเวลาในการขนสงไมนานนัก ก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยรักษา

คุณภาพและลดความบอบช้ําของลูกกุงได คําแนะนําสําหรับการเก็บเกีย่ว รวบรวมและการปฏิบัติหลังการ

เก็บเกี่ยวกอนการขนสงมีดังนี้ 

ก.8.1 เกษตรกรตองมีการวางแผนการเก็บเกี่ยว รวบรวมและขนสงอยางรวดเร็ว โดยเนนการรักษา

คุณภาพและลดความบอบช้าํของลูกกุง เก็บเกี่ยวและรวบรวมในขณะทีลู่กกุงยังมีสุขภาพดี เพื่อไดลูกกุง

คุณภาพเยี่ยม โดยไมมีการปนเปอนในระหวางเก็บเกีย่ว รวบรวม และหลังการเก็บเกี่ยวกอนการขนสง 

นอกจากนี้ เกษตรกรตองไมใชสารตองหามในระหวางการเก็บเกี่ยว   

ก.8.2 การใชสารเคมีในระหวางหรือหลังการเก็บเกี่ยว ตองใชในปริมาณท่ีเหมาะสม  

ก.8.3 บุคลากรท่ีทําหนาท่ีเก็บเกี่ยว รวบรวมผลผลิต ตองไมปวยเปนโรคระบาด ภาชนะที่ใช วิธีการ

รวบรวมหรือเก็บเกี่ยว ขนสงและลําเลียง ตองไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของลูกกุง และคุณภาพในการ

เก็บรักษา ภาชนะใสลูกกุงตองไมสัมผัสกับพืน้โดยตรง อุปกรณทุกชนิดที่ใชในการลําเลียงขนสงลูกกุงตอง

สะอาด ทําจากวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอน อยูในสภาพดีสามารถใชปฏิบัติงานได เม่ือเสร็จส้ินการ

ทํางานทุกครั้ง ตองลางทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชทันที และควรรักษาใหสะอาดเพื่อไมใหเปนแหลงสะสม

ของจุลินทรีย 

ก.8.4 ลูกกุงตองไมพบยาสัตวหรือสารเคมีตองหามตกคาง 

ในระหวางการอนุบาลลูกกุง ควรมีการสุมตัวอยางลูกกุงอยางนอยปละ 1 ครั ้ง ไปตรวจวิเคราะหใน

หองปฏิบัติการของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่นาเชือ่ถือซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

เพื่อตรวจวิเคราะหหายาสัตวและสารเคมีทัง้ในกลุมทีต่องหามตามประกาศราชการและทีอ่นุญาตใหใช 

และผลการวิเคราะหเนื้อสัตวน้ําตองไมพบยาสัตวและสารเคมีตองหามตามประกาศราชการ   

8.5 การบรรจุลูกกุง 

การบรรจุลูกกุงใสถุงพลาสติกและการขนสงก็มีความสําคัญ เกษตรกรไมควรบรรจุลูกกุงหนาแนนมาก

เกินไป คําแนะนําวิธีการบรรจุมีดังนี้ 

(1) ใชชอนตวงลูกกุงจากสวิงใสในภาชนะท่ีมีน้ํา 2.5 L และอาจใส activated carbon จาํนวน 2 g ตอน้ํา 1 L 

(2) เทลูกกุงจากภาชนะในขอ (1) ใสในถงุบรรจุลูกกุง 

(3) บรรจุออกซิเจนในถุงบรรจุลูกกุงในอัตราสวน 1:1 และมัดปากถุงใหแนน 
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(4) การบรรจุลูกกุงขนาด 10 mm ถึง 13 mm ควรใชความหนาแนนในการบรรจุประมาณ 1200 ตัว  

ถงึ 1500 ตัวตอลิตร และอุณหภูมิในการขนสงระหวาง 24 0C ถงึ 28 0

(5) จัดเรียงขึน้รถขนสงโดยนําถุงบรรจุลูกกุงที่บรรจุเรียบรอยแลวขนยายไปยังลานขนถายลูกกุง (ถามี) 

จุมถุงท่ีบรรจุลูกกุง และทําความสะอาดกลองโฟมดวยสารละลายฆาเชื้อ เชน โพวิโดนไอโอดีน ท่ีมีความ

เขมขนอยางนอย 1,000 ml/l  นําถุงลูกกุงมาบรรจุลงกลองโฟม โดยบรรจุประมาณ 5-9 ถุง/กลอง หรือ

ตามขนาดของกลองโฟม ใชน้ําแข็งใสลงในกลองโฟม เพื่อควบคุมอุณหภูมิในกลองโฟมตามระยะเวลาท่ีใช

ในการขนสงตามเกณฑการบรรจุลูกกุง จัดเรียงกลองโฟมขึน้รถขนสงลูกกุงใหเรียบรอย ตรวจเช็คจํานวน

กลองใหถูกตองตามจํานวนกุงในการขนสง และมัดกลองโฟมกับรถขนสงใหแนนดวยเชือก 

C ขึ้นกับระยะเวลาในการขนสง 

ก.8.6 มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (Fry Movement Document หรือ FMD) ของกรมประมง 

หรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาต เพื่อใหผูรับซ้ือและผูเกี่ยวของไดทราบที่มาของผลผลิตทีจ่ะนําไปเลี้ยงตอ

เพื่อการบริโภค 

ก.9 แรงงานและสวสัดิการ 

การทํางานในฟารมเพาะและอนุบาลกุงทะเลนั้นคอนขางจะมีอันตราย เพราะตองใชเครื่องมือ และวัสดุท่ีมี

ความเส่ียงตออันตราย  อีกท้ังฟารมเพาะและอนุบาลกุงสวนมากมักมีการจายคาจางต่ํา หรือการบังคับใช

กฎหมายแรงงานยังไมเขมงวด คําแนะนํามีดังนี้ 

ก.9.1 จางแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมายวาดวยแรงงาน 

ก.9.2 จายคาแรงข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ก.9.3 มีระบบสวัสดิการตอแรงงานอยางพอเพียง เชน บานพัก น้ําด่ืม น้ําใช ตูยา และอื่นๆ  

ก.9.4 มีสภาพแวดลอมรวมถึงอุปกรณท่ีปลอดภัยตอการทํางาน และสถานท่ีอยูอาศัยมีอากาศถายเทดี มี

หองน้ําหองสุขาอยางเพียงพอ  

ก.9.5 มีการฝกอบรมการปฐมพยาบาลตอเหตุการณการถูกไฟช็อต การเสียเลือดมาก การชวยคนจมน้ํา 

และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได 

ก.10 ความรบัผิดชอบตอสงัคมและสิ่งแวดลอม 

ปญหาระหวางผูประกอบการฟารมเพาะเลีย้งกุงทะเลกับประชาชนในทองถิ่นและปญหาระหวางลูกจางกับ

นายจาง สวนใหญเปนปญหาแรงงานซึ่งคอนขางซับซอน วิธีการบริหารฟารมที่ดีทําใหผูประกอบการขนาด

ใหญดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากประเทศไทยมีฟารมขนาดเล็กอยูเปนจํานวนมาก 
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ดังนั้น การจัดระบบองคกรท่ีดีจะเปนแนวทางหนึ่งในการรวมกลุมเพือ่ใหการเลีย้งมีประสิทธิภาพ และจาก

ขอมูลการพัฒนาการเพาะเลีย้งกุ งในประเทศไทยพบวา การรวมกลุมผูเพาะเลี้ยงโดยมีการพบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคนิคและการจัดการ จะชวยใหการเพาะเลีย้งกุงมีการพัฒนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ารพัฒนาสูการเพาะเลีย้งกุงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม จําเปนตองเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ คําแนะนํามีดังนี้ 

ก.10.1 ท่ีตั้งฟารมตองไมกีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมกอนตั้งฟารม และ/หรือการดํารงชีวิต หรือกิจกรรม

ของคนในทองถิ่น 

ก.10.2 ตองมีสวนรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม และมีกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธระหวางฟารม   

กับชุมชน 

ก.10.3 เกษตรกรควรเขารวมเปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรมองคกรเกษตรกร เชน ชมรม สหกรณ       

ท่ีเกี่ยวของกับการเพาะและอนุบาลกุงทะเล 

ก.10.4 ควรพยายามใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัดและสงเสริมการปลูกปาชายเลน เพื่อสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนทองถิ่นและไมกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ก.10.5 มีการประชุมหรือฝกอบรมดานวิชาการ ท้ังดานการจัดการ และการใชปจจัยการผลิตท่ีเกี่ยวของกับ

การผลิตลูกกุง และมีการฝกอบรมดานกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงกุง 

ก.11 บันทึกขอมูล 

ระบบการจัดการฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเลจะสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอม

กับมีการแกไขปรับปรุงอยูตลอดเวลา และสามารถตามสอบไดในกรณีเกิดปญหาขึ้นในขัน้ตอนใดข้ันตอนหนึ่ง

ของการเพาะและอนุบาล จําเปนอยางยิ่งตองมีบันทึกขอมูลและเก็บรักษาบันทึกขอมูลท่ีดี สามารถทบทวน

ขอมูลนําไปสูการปรับปรุงระบบ เพื่อการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตในรุนตอๆ ไปได หรือในกรณีทีมี่ปญหา เชน ปญหาโรคระบาด นอกจากนี ้ยังสามารถนําขอมูลทีเ่ก็บ

ไวมาพิจารณาหาสาเหตุและหาลูทางเพือ่การปรับปรุงแกไขในการเพาะและอนุบาลกุงรุนตอไปได รวมถึง

ควรมีการวิเคราะหขอมูลทุกครัง้ที่เสร็จสิ้นการเพาะและอนุบาล และควรเก็บขอมูลไว 2 ป นับตัง้แตวันท่ี

บันทึก 
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ภาคผนวก ข 

คาํแนะนําคุณภาพนํ้าที่เหมาะสาํหรับการเพาะและอนุบาลลกูกุงทะเล 

รายการ ระดับทีเ่หมาะสม 

อุณหภูมิ 28๐C ถงึ 32๐C 

ออกซิเจนละลายน้ํา ≥  5 mg/l  

คาความเปนกรด-เบส 7.5 ถงึ  8.5 

ความเค็มในการเพาะ 28 g/kg ถึง 35 g/kg   

ความเค็มในการอนุบาล 0.5 g/kg ถึง 40 g/kg   

แคลเซียม (Calcium hardness ในรูป CaCO3 ≥  100 mg/kg  ) 

แมกนีเซียม (Magnesium hardness ในรูป CaCO3 ≥  50 mg/kg  ) 

ความเปนดางรวม (Total Alkalinity ในรูป CaCO3 ≥  100 mg/kg  ) 

แอมโมเนีย (NH3 ≤  0.4 mg/l  ) 

ไนไตรท (NO2
- ≤  1  mg/l  ) 

ไนเตรท (NO3
- ≤  60 mg/l  ) 

ของแข็งท่ีแขวนลอยรวม (Total suspended solid)             ≤  100 mg/l  

โคลิฟอรม (coliform)  
ไมเกิน 1,000 MPN/100 ml 

(Most Probable Number per 100 milliliters) 

ฟคอลโคลิฟอรม (Fecal coliform) 
นอยกวา 70 cfu/100 ml 

(colony forming unit per 100 milliliters) 
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ  

Le Systéme International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได มีดังนี้  

 

 

 

 

 
 

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย SI 

ความยาว มิลลิเมตร (millimeter) mm 

น้ําหนัก กรมั (gram) g 

ปริมาตร ลิตร (liter) L 

ปริมาณ 

มิลลิกรัมตอกรัม (milligram/gram) mg/g  

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (milligram/kilogram) mg/kg 

กรัมตอกิโลกรัม (gram/kilogram) g/kg  

ความเขมขน 
มิลลิกรัมตอลิตร (milligram/liter) mg/l 

มิลลิลิตรตอลิตร (milliliter /liter) ml/l 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celcius) ๐C 
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