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มกษ. 7401(G)-2558 

รายการที่ 1  สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.1  ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเป้ือน ที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้งและ 

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน 

 

แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดี 

ส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 

1.  ขอบข่าย 

1.1 แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละ

ข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเล้ียง      

กุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) 

1.2 การตรวจประเมิน การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ   

ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดี

ส าหรับฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) 

2. ค าอธิบายของข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557) 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเลที่ตั้งอยู่ใกล้หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งที่อาจเกิดมลพิษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

แหล่งชุมชน แหล่งเกษตรกรรม มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนของน้ าเสีย ส่ิงปฏิกูล สารเคมี และวัตถุ

อันตรายลงสู่แหล่งน้ าที่น ามาใช้ในฟาร์ม และอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกุ้ง เป็นสาเหตุท าให้กุ้งที่เลี้ยง

ป่วยหรือตาย หรือมีการสะสมของสารปนเปื้อนในเนื้อกุ้งมาก จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ        

ความปลอดภัยของผู้บริโภคได้  

ที่ต้ังฟาร์มจึงควรอยู่ห่างจากแหล่งที่อาจเกิดมลพิษในระยะที่แน่ใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อน 

หากมีข้อสงสัยว่าที่ตั้งฟาร์มอาจมีความเส่ียงต่อการรับผลกระทบดังกล่าว ก่อนน าน้ าเข้ามาใช้ในฟาร์ม 

เกษตรกรควรตรวจสอบปริมาณการปนเปื้อนสารมลพิษที่มีความเส่ียงสูง โดยประสานกับหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่ เช่น กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ และควรติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ต่อคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันแก้ไขได้อย่างทันเวลา อย่างไรก็ตามเนื่องจาก     

ในปัจจุบันแหล่งน้ าหลายแห่งมีคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมต่อการเล้ียงสัตว์น้ าในบางช่วงเวลา หรือแหล่งน้ า 

เสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร 
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รายการที่ 1  สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.2  ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพื้นที่ห้ามเลี้ยงตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ห่างไกลจากสถานที่ต้ังฟาร์ม เกษตรกรจึงควรมีระบบการจัดการน้ าที่น ามาใช้เลี้ยงให้มีคุณภาพเหมาะสม

และเพียงพอต่อการใช้ เช่น มีบ่อพักน้ าที่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนน าไปใช้ หรือมีระบบ            

น้ าหมุนเวียนแบบปิดที่มีการบ าบัดน้ าก่อนน ากลับมาใช้ใหม่  

กรณีฟาร์มที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีหรือจีเอพีมาก่อนที่จะ   

มีแหล่งก าเนิดมลพิษในบริเวณข้างเคียง ให้มีมาตรการป้องกันความเส่ียงจากแหล่งที่อาจเกิดมลพิษ เช่น        

มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอ หรือปรับเป็นการเล้ียงระบบปิด 

นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ในเขตน้ าท่วมไม่ถึงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อฟาร์มและ   

การปนเปื้อนของสารพิษเข้าสู่ฟาร์มจากเหตุน้ าท่วม หากอยู่ในเขตท่ีมีโอกาสน้ าท่วมถึงได้ ควรมีการป้องกัน

น้ าท่วมฟาร์มเป็นอย่างดี เช่น มีแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เล้ียง 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น เขตอนุรักษ์ของป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ า เขตป่าสงวน

แห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ระงับการเพาะเล้ียงกุ้งกุลาด าระบบความเค็มต่ า หรือพื้นที่ระงับการใช้

ความเค็มในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด หรือพื้นที่ห้ามท าการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 

(ภาคผนวก ก) เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  

การท าฟาร์มต้องอยู่บนพื้นที่ที่เกษตรกรมีสิทธิ์ในการเข้าท าประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

หากมีข้อสงสัยเกษตรกรควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดินจังหวัด ป่าไม้จั งหวัด 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. หรือ อบต.) เพื่อยืนยันว่า

การด าเนินงานฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเลจะไม่ท าลายพื้นที่ชุ่มน้ า ป่าชายเลน แหล่งสาหร่ายและหญ้าทะเล  

เกษตรกรควรให้ความร่วมมือในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้คงสภาพดีตามเดิมให้มากที่สุด และคงความ

หลากหลายทางชีวภาพไว้ ควรมีการปลูกหรือสนับสนุนการปลูกป่าหรือป่าชายเลนในบริเวณที่เหมาะสม

เพื่อชดเชยส่วนที่ถูกท าลายและไม่สามารถฟื้นฟูได้อีก และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบค าส่ังต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
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 3                                 มกษ. 7401(G)-2558 

รายการที่ 1  สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.3  อยู่ใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง 

รายการที่ 1  สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.4 มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน 

และขนส่งผลิตผลได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ฟาร์มที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าดีหรือสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เหมาะสมต่อการเล้ียงกุ้ง  

จะท าให้กุ้งที่เล้ียงมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง และทนทานต่อโรค นอกจากนี้ควรตั้งอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล

ที่สามารถสูบน้ าทะเลท่ีมีคุณภาพเหมาะสมข้ึนมาใช้เพื่อการเลี้ยงกุ้งได้อย่างเพียงพอ หากเป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่

บริเวณแม่น้ าหรือล าคลองที่เชื่อมต่อกับทะเล นอกจากจะต้องมีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อการเล้ียงกุ้งแล้ว 

พื้นที่ควรจะอยู่สูงกว่าระดับน้ าขึ้นสูงสุดเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม ทั้งนี้ เกษตรกรต้องวางแผนและ

ประมาณความต้องการปริมาณน้ าใช้ส าหรับการเลี้ยงกุ้งในรอบปี ตลอดจนควรค านึงถึงการใช้น้ าของชุมชน

ในพื้นที่รอบฟาร์มในการประกอบอาชีพต่างๆ และฤดูกาลที่อาจส่งผลต่อการขาดแคลนน้ าได้ เพื่อประเมิน

ความสามารถของแหล่งน้ าในการรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นเหล่านี้ รวมถึงหาแนวทางป้องกันและ

แก้ไขไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงกุ้งได้ 

เกษตรกรควรสังเกตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าใช้อย่างสม่ าเสมอก่อนสูบน้ าเข้ามาใช้       

ในฟาร์มหรืออย่างน้อยรอบการเล้ียงละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณปากท่อสูบน้ าเข้าฟาร์ม 

คุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเล มีรายละเอียดตามภาคผนวก ข 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การคมนาคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการ ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ปัจจัยการผลิต การจับ และการขนส่งผลิตผล เพื่อให้สามารถจ าหน่ายผลิตผลได้รวดเร็วและมีคุณภาพดี 

อีกทั้งสะดวกต่อบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อฟาร์ม 

ในการเลือกแหล่งที่ตั้งฟาร์ม เกษตรกรควรเลือกแหล่งที่มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายนอกและภายในฟาร์ม 

ทั้งทางรถยนต์หรือทางเรือแล้วแต่กรณี เช่น มีถนนให้รถยนต์สามารถเข้าถึงฟาร์ม หรือมีแม่น้ าล าคลอง   

ซึ่งเรือสามารถแล่นเข้าถึงฟาร์มได้ เพื่อความสะดวกในการจัดการการเลี้ยงและการขนส่งปัจจัยการผลิต เช่น 

ลูกพันธุ์ อาหาร และการจ าหน่ายผลิตผลกุ้งสู่ตลาดหรือโรงงานแปรรูป  

นอกจากนี้ การสร้างถนนภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ควรใช้วัสดุที่มีความคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม

ให้ยานพาหนะที่ปฏิบัติงานเป็นประจ าสามารถวิ่งเข้าถึงได้ทุกบ่อ สะดวกในการขนส่งล าเลียงอุปกรณ์ 

อาหารและผลิตผล 
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รายการที่ 1  สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.5  ต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับกรมประมง มีเอกสารสิทธิ์  

หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน 

รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.1  มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และด าเนินการตามที่ระบุไว้ 

ในคู่มือ 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ ากับกรมประมง จะท าให้ทราบข้อมูลสถานการณ์การเพาะเล้ียง 

สัตว์น้ า เช่น จ านวนผู้เพาะเลี้ยง ประมาณการผลิตผลที่จะได้ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานราชการหรือ  

ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาหรือส่งเสริมทางด้านการตลาดท้ังภายในประเทศ

และต่างประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ เช่น กรณีที่

ประสบภัยพิบัติ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อว่าสัตว์น้ าที่ซื้อนั้น มาจากฟาร์มเล้ียงที่สามารถตามสอบ

ได้หากมีปัญหา อีกทั้งการขึ้นทะเบียนฟาร์มยังจะช่วยให้ข้อมูลระหว่างผู้เล้ียงและผู้ซื้อ ถือเป็นการสร้างเครือข่าย

ทางการตลาดได้อีกทางหนึ่ง  

เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ทบ. 1) โดยมีเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารแสดงสิทธิ์

ในการใชท้ี่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 

(ภาคผนวก ค) โดยติดต่อทีส่ านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่  

 

 

 

ค าอธิบาย 

คู่มือการจัดการฟาร์มที่เกษตรกรจัดท าขึ้น สามารถน าไปใช้ส่ือสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตรงกัน และ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ผู้ตรวจรับรองฟาร์มสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ในการจัดท าคู่มือการจัดการฟาร์ม เกษตรกรควรเริ่มต้นจากการศึกษาข้อก าหนดในมาตรฐาน มกษ. 

7401-2557 เพื่อให้เข้าใจและน ามาเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติในฟาร์มว่ามีความสอดคล้องกับข้อก าหนด

ของมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร หากเปรียบเทียบแล้ว เกษตรกรพบว่าวิธีการปฏิบัติเหล่านั้นไม่เป็นไปตาม

หลักการ ควรพิจารณาปรับปรุงแนวคิดและวิธีการจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน       

ที่สามารถปฏิบัติได้จริง  

หลังจากมีการเปรียบเทียบและปรับวิธีการเล้ียงจนสอดคล้องกับมาตรฐานฟาร์มแล้ว เกษตรกรสามารถ

เขียนคู่มือการปฏิบัติงานในฟาร์มได้ โดยคู่มือการจัดการฟาร์มควรประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.2  ตรวจคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้เลี้ยงกุ้งตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ 

1) สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

2) การจัดการฟาร์ม 

3) การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า 

4) น้ าทิ้งและดินเลน 

5) พลังงานและเชื้อเพลิง 

6) สุขอนามัยภายในฟาร์ม 

7) การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการจ าหน่าย 

8) แรงงานและสวัสดิการ 

9) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

10) เอกสารและข้อมูลบันทึก 

เมื่อจัดท าคู่มือการจัดการฟาร์มเสร็จแล้วเกษตรกรควรมีการทบทวนว่าวิธีการต่างๆ สามารถน ามาปฏิบัติ

ได้จริง และฝึกอบรม (ชี้แจง อธิบาย) ให้ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ  

และควรสุ่มตรวจติดตามด้วยว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคู่มือท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

คู่มือเมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้วควรมีการลงวันที่ ในกรณีที่สถานการณ์การเล้ียงเปล่ียนไป เกษตรกรควร

ปรับปรุงคู่มือการจัดการฟาร์มให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ควรมีการระบุวันที่ของการปรับปรุงในคู่มือด้วย  

 

 

 

ค าอธิบาย 

การน าน้ าจากแหล่งน้ าเข้าสู่ฟาร์ม หากคุณภาพ เช่น ความเค็ม ความเป็นกรด–เบส (pH) ปริมาณแร่ธาตุ 

ไม่เหมาะสม หรือมีปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในกุ้งและส่ิงปนเปื้อน ที่อาจปนเปื้อนเข้ามาในฟาร์มท าให้     

มีความเส่ียงต่อสุขภาพกุ้งที่เล้ียงและความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ การน าน้ าจากแหล่งน้ าที่มีคุณภาพ

ไม่เหมาะสมเข้ามาใช้จะท าให้ประสบปัญหาความยุ่งยากในการเล้ียง และเพิ่มต้นทุนในการจัดการฟาร์ม

ของเกษตรกร  

เกษตรกรควรตรวจคุณภาพน้ าตามตัวชี้วัดที่มีความเส่ียงตามความเหมาะสม โดยต้องก าหนดวิธีการตรวจ

และความถี่ในการตรวจที่ชัดเจนลงในคู่มือการจัดการฟาร์ม เช่น ทุกครั้งก่อนสูบน้ าเข้ามาใช้ในฟาร์ม และ

เมื่อตรวจคุณภาพน้ าแล้ว ควรมีการเก็บบันทึกผลที่ได้จากตรวจคุณภาพน้ าด้วย 
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.3  พักและ/หรือปรับปรุงบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่ 

รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.4  ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสม 

 

 

 

ค าอธิบาย 

บ่อเล้ียงกุ้งที่ผ่านการเลี้ยงมาแล้วจะมีการสะสมของอาหารที่เหลือและสิ่งขับถ่ายของกุ้ง เกิดการหมักหมม 

ของเลนก้นบ่อ เป็นแหล่งสะสมของของเสียและจุลินทรีย์ก่อโรค หากไม่มีการพักบ่อ หรือมีระยะเวลาพักบ่อ

ไม่เพียงพอ อาจเสี่ยงต่อหลักการด้านสวัสดิภาพและสุขภาพสัตว์ สร้างปัญหากุ้งเครียด อ่อนแอ และตาย 

ในที่สุด 

การพักบ่อเป็นวิธีการจัดการเล้ียงที่ส าคัญ เพื่อให้มีการจัดการพื้นบ่อและปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล้ียงกุ้ง 

ควรมีระยะเวลาการพักบ่อที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถลดปริมาณของเสียและฟื้นสภาพดินพื้นบ่อเล้ียง    

ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่มีออกซิเจน หน้าดินสัมผัสอากาศ และเปล่ียนกลับมาเป็นสีดินเดิม ไม่มีเลน   

หมักหมมอยู่บริเวณก้นบ่อมากเกินไป ในกรณีที่เกษตรกรไม่ได้น าเลนออกนอกบ่อ ต้องมั่นใจว่าปริมาณ

ของเสียที่สะสมได้รับการดูแลแก้ไข ก่อนที่จะเติมน้ าลงไปและเลี้ยงกุ้งรอบใหม่   

ระยะเวลาพักบ่อ ขึ้นอยู่กับปริมาณของเสียและแผนการจัดการเลี้ยงกุ้งที่เกษตรกรต้องก าหนดแนวทางและ

ช่วงเวลาให้เหมาะสมและชัดเจน หากดินในบ่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในพื้นที่ท่ีดินเป็นกรดมากเกินไป

เกษตรกรต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการบ าบัด แก้ไข เช่น การใช้ปูนขาว  

ในการปรับปรุงพื้นบ่อหากต้องมีการน าเอาเลนออกจากบ่อ เกษตรกรต้องมั่นใจว่ามีวิธีการ จัดการ          

ที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยต้องมีพื้นที่ส าหรับเก็บเลน หรือน าเลนตากให้แห้ง

เพื่อใช้ประโยชน์ หากจ าเป็นต้องน าดินเลนมาเสริมหรือฝังเข้าไปในบริเวณคันบ่อ เกษตรกรต้องค านึงถึง

ความแข็งแรงของคันบ่อใหม่ และมีการป้องกันไม่ให้ดินเลนกลับลงมาสู่บ่อเลี้ยงและลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่นที่มากเกินกว่าที่ระบบการเล้ียงจะรองรับได้ อาจท าให้กุ้งเกิด

ความเครียด การให้อาหารในปริมาณมากท าให้เกิดการหมักหมมของอาหารที่เหลือและส่ิงขับถ่ายของกุ้ง 

ท าให้น้ ามีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้ง  

เกษตรกรควรปล่อยลูกกุ้งเพียงชนิดและขนาดเดียวกัน ในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม เช่น 

- หากต้องการเล้ียงกุ้งให้มีขนาดประมาณ 50 - 60 ตัวต่อกิโลกรัม ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ควรปล่อย

ลูกกุ้งระยะหลังวัยอ่อน (Post Larvae หรือ PL) PL12 จ านวน 100,000 - 150,000 ตัวต่อไร่  
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.5  มีบันทึกหรือใบรับรองหรือใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง 

รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.6  มีการกรองน้ าที่เติมลงในบ่อ เพื่อป้องกันสัตว์น้ าอื่นๆ จากภายนอกเข้าสู่ในฟาร์ม 

- หากต้องการเล้ียงกุ้งให้มีขนาดประมาณ 40 – 50 ตัวต่อกิโลกรัม ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ควร

ปล่อยลูกกุ้งระยะ PL12 จ านวน 80,000 - 100,000 ตัวต่อไร่ 

- หากต้องการเล้ียงกุ้งให้มีขนาดประมาณ 30 ตัวต่อกิโลกรัม ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ควรปล่อย

ลูกกุ้งระยะ PL12 จ านวน 50,000 - 60,000 ตัวต่อไร่ 

ควรเลือกซื้อลูกกุ้งท่ีมีความแข็งแรง และมีการพัฒนาการของตัวอ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้า

กับการเล้ียง เช่น ลูกกุ้งระยะ PL12 เนื่องจากมีการพัฒนาระบบการปรับสมดุลเกลือแร่ และมีพฤติกรรม

การหากินอาหารเหมือนกับตัวเต็มวัย โดยควรซื้อจากโรงเพาะฟักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วย

รับรองท่ีมีความน่าเชื่อถือ  

 

 

 

ค าอธิบาย 

โรคกุ้งหลายชนิดเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดจากแม่กุ้งสู่ลูกกุ้งได้ เช่น โรคตัวแดงดวงขาว (White spot 

disease) โรคทอร่า (TS หรือ Taura syndrome) โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) โรคไอเอ็มเอ็น 

(IMN disease หรือ Infectious Myonecrosis disease หรือโรคกล้ามเนื้อตาย) โรคไอเอชเอชเอ็นวี 

(IHHNV disease หรือ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus disease หรือโรค

แคระแกรน) การน าลูกกุ้งเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มโดยไม่ตรวจสุขภาพ มีความเส่ียงที่จะท าให้ได้ลูกกุ้งที่ติดเชื้อ

และอาจน าไปสู่การเกิดโรคระบาดได้  

เกษตรกรควรซื้อลูกกุ้งที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นพาหะหรือเป็นโรค โดยขอเอกสารการตรวจสุขภาพ 

เอกสารรับรอง หรือใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง หรือเอกสารรับรองสถานะปลอดเชื้อของโรงเพาะฟัก

ที่ยังมีอายุการรับรองอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกกุ้งที่ได้มีสุขภาพดี และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในระหว่างการตรวจ

รับรองฟาร์ม นอกจากนี้เกษตรกรต้องมีหนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า (Fry Movement 

Document; FMD) (ภาคผนวก ง) เพื่อให้ทราบรายละเอียดและแหล่งที่มาของลูกกุ้งที่จะน าไปปล่อย      

ลงเล้ียงในบ่อ และสามารถตามสอบได้ กรณีที่พบว่ามกีารเกิดโรค 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การกรองน้ าก่อนน าเข้ามาในระบบการเล้ียง จะช่วยป้องกันสัตว์น้ าชนิดอื่น เช่น ไข่ ตัวอ่อน หรือสัตว์น้ า

ขนาดเล็ก ไม่ให้เข้ามาเจริญเติบโตในบ่อเล้ียง เกิดการแย่งปัจจัยการเจริญเติบโต เช่น อาหาร ออกซิเจน  

ที่อยู่อาศัย หรือเป็นศัตรูกุ้ง จนท าให้กุ้งท่ีเลี้ยงโตช้าและได้ผลผลิตต่ า  
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.7  มีเครื่องเติมอากาศ หรือมีระบบการให้อากาศในน้ าอย่างเหมาะสม 

การน าน้ าเข้าฟาร์ม เกษตรกรควรมีการป้องกันศัตรูกุ้งและพาหะน าโรคกุ้งหลุดลอดเข้ามาในบ่อ เช่น      

ใช้ตะแกรงหรือถุงกรองขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่องต่อนิ้ว โดยอาจวางซ้อน 2 ชั้น ส าหรับกรองน้ าที่จะน าเข้ามา

ในระบบการเล้ียง ทั้งระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมน้ า และระหว่างการเลี้ยง  

 

 

 

ค าอธิบาย 

การที่กุ้งขาดออกซิเจนจะท าให้กุ้งเกิดความเครียด กินอาหารลดลง ภูมิคุ้มกันต่ า และเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้

กุ้งอ่อนแอ ป่วย และตายได้ ดังนั้น จึงควรมีเครื่องเติมอากาศ หรือมีระบบการให้อากาศในน้ าอย่าง

เหมาะสม 

การเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา เครื่องเติมอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น เกษตรกรต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอ

ต่อการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ าเพียงพอต่อการเล้ียงกุ้งโดยเฉพาะในเวลา

กลางคืนและเช้าตรู่ ควรมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า (DO) ไม่ต่ ากว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร (mg/l) การให้

ออกซิเจนไม่เพียงพอจะท าให้ระยะเวลาการขาดออกซิเจนในแต่ละคืนนานขึ้น จนกุ้งเกิดความเครียด     

จึงต้องมเีครื่องเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตั้งอย่างถูกต้องในต าแหน่งและจ านวนที่เหมาะสม 

ซึ่งจะช่วยให้น้ ามีปริมาณออกซิเจนในระดับที่เพียงพอ 

ความต้องการออกซิเจนในบ่อเล้ียงกุ้งจะเพิ่มขึ้นตามอายุและความหนาแน่นของกุ้งที่ปล่อยลงเล้ียง 

เกษตรกรควรมีการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ าอย่างสม่ าเสมอ และใช้เครื่องเติมอากาศอย่างเหมาะสมกับ

ระดับออกซิเจนที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรอาจลดการใช้เครื่องเติมอากาศ ได้ตามความจ าเป็น ในกรณี

ที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและการจัดการด้านอาหาร 

การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เกษตรกรต้องค านึงถึงจ านวนและต าแหน่งของใบพัด เพื่อให้มั่นใจว่า

ออกซิเจนสามารถกระจายอย่างทั่วถึงในบ่อเล้ียงทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ในกรณีที่ใช้เครื่องเติมอากาศ

แบบใบพัดท าให้เกิดกระแสน้ าหมุนไปรอบบ่อ เพื่อให้มีการรวมตะกอนเลน เศษอาหารและสิ่งขับถ่ายไปไว้

บริเวณกลางบ่อ เพื่อให้มีพื้นบ่อสะอาดและมีออกซิเจนสูงอย่างเพียงพอต่อการด ารงชีวิตตลอดระยะเวลา 

ที่เล้ียงกุ้ง อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องเพิ่มอากาศ ควรค านึงถึงความแรงของกระแสน้ าที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้

มีการกัดเซาะขอบบ่อจนมากเกินไป 
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.8  อาหารสัตว์น้ าส าเร็จรูปที่ใช้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน มีคุณภาพด ีและยังไม่หมดอายุ 

 

 

 

ค าอธิบาย 

อาหาร มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต ความต้านทานโรค และอัตราการรอด จึงต้องมีคุณภาพ             

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อกุ้งที่เล้ียง อาหารที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 ได้ผ่านการควบคุม 

ก ากับ ดูแล ของกรมปศุสัตว์หรือกรมประมง ท าให้มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไม่มีการผสม   

ยาสัตว์และสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาต ส่วนการใช้อาหารที่หมดอายุ อาจท าให้กุ้งไม่เจริญเติบโต เป็นโรค 

และมีอัตรารอดต่ า 

การพิจารณาเลือกใช้อาหารสัตว์น้ าส าเร็จรูป ที่ข้ึนทะเบียนถูกต้อง มีข้อแนะน าโดยสังเขป ดังนี้ 

(1) เลือกใช้อาหารส าเร็จรูปที่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ส าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้รับอนุญาต

ให้พิมพ์เลขทะเบียนอาหารสัตว์บนฉลากได้ โดยเลขทะเบียนนี้มี 2 ลักษณะ คือ ก) เลขทะเบียน ที่มีอักษร  

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

ไม่มีอักษร “ป” น าหน้า เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์ 

(2) เลือกใช้อาหารสัตว์น้ าให้ตรงกับชนิดและขนาดของสัตว์น้ า โดยสามารถดูได้จากฉลาก ที่ระบุว่าเป็น

อาหารส าหรับสัตว์น้ าชนิดและขนาดใด เช่น อาหารส าหรับกุ้งอายุไม่เกิน 1 เดือน อาหารส าหรับกุ้งอายุ 1-2 

เดือน 

(3) วันที่ผลิตและวันล่วงอายุ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฏบนฉลาก โดยปกติแล้วอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียนและมีจ าหน่ายในท้องตลาด มีการก าหนดอายุอาหารไว้ 3 เดือนนับจากวันผลิต ดังนั้น การใช้อาหาร

สัตว์น้ าจึงควรพิจารณาถึงวันผลิตและวันหมดอายุบนฉลาก ไม่ใช้อาหารสัตว์น้ าที่หมดอายุ เนื่องจากอาจ    

มีการเสื่อมคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า รวมถึงอาจมีเชื้อราหรือเชื้อ 

ทีอ่าจก่อให้เกิดโรค 

(4) ควรตรวจดูภาชนะบรรจุอาหาร ต้องไม่อยู่ในสภาพช ารุด เปื่อยยุ่ย ฉีกขาด ทะลุ หรือดูว่าไม่มีการปิด

ภาชนะอย่างเหมาะสม และก่อนที่จะน าอาหารไปเล้ียงสัตว์น้ า ควรตรวจสอบสภาพอาหาร ต้องไม่เป็นเชื้อรา 

ไม่มีกล่ินเหม็นหืน หรือมีสีผิดปกติไปจากเดิม เพื่อป้องกันการใช้อาหารที่เ ส่ือมสภาพหรือคุณภาพ          

ไม่เหมาะสม 

นอกจากนี้ อาหารที่ผลิตไว้นานจนหมดอายุ มักจะชื้นและสูญเสียความสามารถในการคงสภาพในน้ า 

เกษตรกรจึงควรมีระบบการบริหารจัดการการซื้ออาหารมาใช้เล้ียงกุ้งในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้

อาหารใหม่เสมอส าหรับใช้ในการเล้ียงกุ้ง และในกรณีที่อาหารชื้นจนขึ้นรา เกษตรกรต้องหยุดใช้อาหาร

เหล่านั้นทันที เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกุ้ง 
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.9  อาหารส าเร็จรูปที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม ต้องแสดงรายการวัตถุดิบ และไม่ใช้

ส่วนผสมที่ห้ามใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.10  มีวิธีการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ในปริมาณที่พอเหมาะกับ 

ความต้องการของกุ้ง 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

อาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรมีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการทางโภชนาการของกุ้งที่เล้ียง อาหารที่มี

คุณค่าทางโภชนาการต่ ากว่าที่กุ้งต้องการ จะท าให้กุ้งมีการเจริญเติบโตช้า ใช้ ระยะเวลาเล้ียงนานขึ้น        

เพิ่มต้นทุนการเล้ียง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารใช้เองในฟาร์ม ต้องไม่มีการปนเปื้อนของยาสัตว์และ

สารเคมีต้องห้าม เพื่อไม่ใหเ้กิดการตกค้างในเนื้อกุ้ง ส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ในกรณีที่เกษตรกรผลิตอาหารขึ้นมาใช้เอง จะต้องมีรายการวัตถุดิบเพื่อแสดงต่อผู้ตรวจประเมิน เช่น ปลาป่น 

กากถั่วเหลือง ร าข้าว ปลายข้าว และห้ามมิให้เกษตรกรใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหารสัตว์น้ า  

ซึ่งประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2525 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542     

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตปราศจากยาสัตว์และสารเคมี

ต้องห้าม มีความปลอดภัยต่อกุ้งที่เล้ียงและผู้บริโภค  

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การให้อาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ให้อาหารมากเกินไป เกิดความส้ินเปลือง มีอาหารเหลือและเกิด    

ของเสียมากขึ้นในบ่อเล้ียง ส่งผลสภาพแวดล้อมของบ่อเล้ียงเส่ือมโทรม ความต้องการใช้ออกซิเจนในบ่อ

เลี้ยงมากข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสวัสดิภาพและสุขภาพกุ้งตามมา  

เมื่อปล่อยกุ้งแล้วเกษตรกรควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม ขึ้นกับความหนาแน่นและปริมาณอาหาร

ธรรมชาติในบ่อ เช่น กุ้งขาวแวนนาไม ให้อาหารในอัตรา 0.5-1.5 กิโลกรัมต่อกุ้งแสนตัวต่อวัน และปรับ

เพิ่มอาหารตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ เช่น ปรับปริมาณอาหารกุ้งขาวแวนนาไม เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ 0.25-0.6 

กิโลกรัมต่อกุ้งแสนตัวต่อวัน จนกุ้งมีอายุ 15-20 วัน หรือปรับในอัตราส่วนอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ 

การให้อาหารมีประสิทธิภาพ 

เมื่อกุ้งเข้ามากินอาหารในยอแล้ว จึงเริ่มตรวจสอบและปรับปริมาณการให้อาหารตามความต้องการกินอาหาร

ของกุ้งในแต่ละมื้อ โดยควรมีการตรวจสอบและบันทึกอัตราการเติบโตของกุ้ง (ค่าเฉล่ียการเติบโตรายวัน 

หรือ Average Daily Gain; ADG) ในแต่ละช่วงของการเลี้ยงไว้ เพื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียการเติบโต

ทั่วไปประจ าฟาร์ม ซึ่งหากมีค่าต่ ากว่าค่าเฉล่ีย เกษตรกรควรรีบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว 
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.11  เก็บอาหารกุ้งในสถานที่ที่ปลอดจากการปนเป้ือนและรักษาคุณภาพของอาหารกุ้งได ้

ในกรณีใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เกษตรกรต้องหมั่นตรวจสอบอาหารเหลือในยอและอัตราการ

เจริญเติบโตของกุ้งให้สอดคล้องกับปริมาณอาหารที่ให้ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณที่ให้อาหาร   

ว่ามปีริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อการกระตุ้นให้กุ้งมีความอยากกินอาหาร (ระดับ 5-6 mg/l) 

การให้อาหารสด เช่น ปลาสด หอย ควรพิจารณาใช้กรณีจ าเป็นเท่านั้นและควรมีการจัดการที่ดีเพื่อรักษา

คุณภาพน้ า เช่น เพิ่มการถ่ายน้ าและการเติมอากาศ เพื่อให้สารอินทรีย์จากอาหารสดในน้ าลดลง เกษตรกร

ควรค านวณค่าอัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio; FCR) หลังจากการจับกุ้งเพื่อให้ทราบ

ประสิทธิภาพรวมในการให้อาหาร การจัดการอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ FCR จะมีค่ามากกว่า 1.5 ท าให้มี

ต้นทุนการผลิตสูงและมีอาหารเหลือในสิ่งแวดล้อมมากเกินไป   

 

 

 

ค าอธิบาย 

การเก็บรักษาอาหารกุ้งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีผลท าให้อาหารเส่ือมคุณภาพหรือเกิดการปนเปื้อน ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อกุ้ง และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ 

โรงเรือนหรือสถานที่จัดเก็บอาหารกุ้งควรแยกจากบริเวณอื่น เช่น บริเวณที่พักอาศัย มีการป้องกัน

แสงแดด ฝน และลมแรง มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อไม่ให้อาหารเส่ือมสภาพ อันเนื่องมาจาก

สภาพแวดล้อม โรงเรือนหรือสถานที่เก็บควรมีการป้องกันสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะน าโรค ซึ่งอาจน าพา 

เชื้อโรคมาสูกุ่้งที่เล้ียงหรือผู้บริโภคได้ 

ควรจัดเก็บอาหารตามชนิดและประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นระเบียบ แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน 

ดูแลง่าย มีการติดป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์และระบุวันที่รับเข้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 

สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สะดวกต่อการดูแลรักษาและการตรวจสอบ การน าปัจจัยการผลิตไปใช้

ควรยึดหลักการ “มาก่อนใช้ก่อน” 

กรณีอาหารส าเร็จรูป ไม่ควรวางถุงอาหารให้สัมผัสพื้นโดยตรง เพื่อหลีกเล่ียงความชื้นจากพื้น แต่ควรจัดวาง

บนแผ่นรองพื้น (พาแลต) โดยมีหลักการให้วางอาหารกุ้งบนแผ่นรองพื้นห่างจากผนังและพื้นห้องอย่างน้อย

ประมาณ 10 เซนติเมตร (cm) เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้และป้องกันการเส่ือมสภาพของอาหารกุ้งจาก

ความชื้นและเชื้อรา  

กรณีอาหารสด ไม่วางอาหารสัมผัสกับพื้นโดยตรง ควรใช้ภาชนะบรรจุที่แข็งแรง ทนทาน ท าความสะอาดง่าย 

เช่น ถังสแตนเลส หรือถังพลาสติก หากต้องเก็บอาหารไว้เป็นเวลานาน ต้องเก็บในตู้แช่ที่อุณหภูมิต่ า   

เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ 
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.12  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างสม่ าเสมอ 

รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.13  มีการป้องกันศัตรูและพาหะน าโรคกุ้งเข้าบ่อ ทั้งระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมน้ า 

และระหว่างการเลี้ยง 

 

 

 

ค าอธิบาย 

คุณภาพน้ าในบ่อเล้ียงกุ้งมีผลกระทบต่อสุขภาพ อัตรารอด และอัตราการเติบโต คุณภาพน้ าอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ดังนั้น จึงควรมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า   

ในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างสม่ าเสมอ 

เกษตรกรควรพิจารณาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับความเส่ียงที่มีอยู่

ในพื้นที่เท่าที่จ าเป็น เช่น อุณหภูมิน้ า ออกซิเจนละลายน้ า ความเป็นกรด-เบส ความเค็มและแร่ธาตุต่างๆ 

ความเป็นด่างรวม สารประกอบไนโตรเจน สารแขวนลอย บีโอดี เชื้อโคลิฟอร์ม และฟีคอลโคลิฟอร์ม   

โดยก าหนดวิธีการตรวจ ความถี่ และจุดเก็บตัวอย่างน้ าในบ่ออย่างชัดเจน แล้วระบุไว้ในคู่มือฟาร์ม และ

เมื่อตรวจคุณภาพน้ าแล้ว ควรมีการเก็บบันทึกผลที่ได้จากตรวจคุณภาพน้ าด้วย 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

หากไม่มีการป้องกันศัตรูและพาหะน าโรคกุ้งเข้าสู่บ่อในระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมน้ า และระหว่างการเล้ียงกุ้ง 

สัตว์ที่เข้ามาอาจเป็นศัตรูจับกินกุ้งโดยเฉพาะเมื่อแรกปล่อย ท าให้ได้ผลผลิตต่ า หรือท าให้เกิดความเสี่ยง 

ต่อการเกิดโรคกุ้งจากสัตว์พาหะ เช่น ปู กุ้งกระต่อม นก เมื่อสัตว์เหล่านี้เข้ามาอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งหรือบริเวณ

ใกล้เคียงแล้ว สามารถแพร่เชื้อโรคและถ่ายทอดไปยังกุ้งที่เล้ียงได้ ดังนั้น เกษตรกรจึงควรมีมาตรการ

ป้องกันสัตวท์ี่แฝงเข้ามา 

เกษตรกรต้องป้องกันศัตรูและพาหะน าโรคกุ้งเข้าบ่อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างการเตรียมบ่อ 

เตรียมน้ า และการเล้ียง ซึ่งอาจใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่สามารถก าจัดหรือลดปริมาณศัตรูและพาหะ     

น าโรคกุ้งเข้าสู่บ่อเลี้ยง เช่น การใช้ตาข่ายหรือตะแกรงส าหรับกรองน้ าที่เติมลงในบ่อเลี้ยง  
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.14  ตรวจสุขภาพกุ้งในบ่ออย่างสม่ าเสมอ 

รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.15  มีการจัดการสุขภาพกุ้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องของประเทศ  

โดยค านึงถึงข้อก าหนดในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบที่จัดท าโดยองค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ ามีชีวิต และมาตรฐานของ OIE ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การตรวจสุขภาพกุ้งในบ่อเล้ียงโดยการสังเกตทางกายภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปัญหา

สุขภาพกุ้งที่ดีที่สุด อาการที่กุ้งแสดงออกมาก่อนที่จะป่วยหรือเกิดโรคระบาด หากพบได้เร็วและสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา สุขภาพกุ้งก็จะสามารถกลับมาดีดังเดิม ดังนั้น หากเกษตรกรมีการตรวจสุขภาพกุ้ง  

ที่เล้ียงอย่างสม่ าเสมอแล้ว จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านปัญหาสุขภาพกุ้ง การป่วยและโรคระบาด 

หมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่กุ้งแสดงออก เช่น กุ้งไม่แข็งแรง กุ้งไม่ดีดตัว ว่ายน้ าผิดปกติ หรือลอยเกาะ

ขอบบ่อ ไม่กินอาหาร หรือลอกคราบไม่ออก ล าตัวสกปรก สีของล าตัวหรืออวัยวะผิดปกติ 

เกษตรกรควรก าหนดวิธีการในการสังเกตหรือตรวจสุขภาพให้ชัดเจน เช่น ตรวจอะไร ตรวจอย่างไร และ

ตรวจเวลาใด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง เช่น การใช้ยอตรวจสอบสุขภาพกุ้ง

บริเวณขอบแนวเลน นอกจากนี้เกษตรกรควรก าหนดแนวทางการแก้ไขให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปัญหา

ด้านสุขภาพที่ตรวจพบ โดยทั่วไปกุ้งจะแสดงอาการผิดปกติในช่วงที่คุณภาพน้ าไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ

ช่วงเวลาเช้าตรู่ ดังนั้น การตรวจสุขภาพกุ้งในเวลาเช้าตรู่จึงเป็นเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเกษตรกร

ควรมีการเฝ้าระวังตลอดระยะเวลาการเล้ียง โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟาร์มที่ยังใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจน          

ไม่เพียงพอ 

เกษตรกรควรบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ และควรตรวจสอบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้มีการตรวจพบและ

แก้ไขตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ และควรน าเอาข้อมูลที่บันทึกไว้มาใช้พิจารณาร่วมในการปรับปรุง

วิธกีารแก้ไขปัญหาสุขภาพกุ้งท่ีเลี้ยงเพิ่มเติมหากในกรณีที่จ าเป็น 

 

 

 

 
 

ค าอธิบาย 

การเคล่ือนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตเข้าและออกจากฟาร์ม หากด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ สวัสดิภาพสัตว์น้ า 

และสิ่งแวดล้อม 
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.16  มีการจัดการป้องกันการแพร่และการติดต่อของโรคจากการเคลื่อนย้ายกุ้งมีชีวิต 

และไม่มีชีวิต โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดสุขภาพสัตว์น้ าของ OIE 

รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.17  กรณีเกิดโรคระบาดกุ้ง ให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยเร็ว 

การเคล่ือนย้ายกุ้งทะเลควรด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์น้ าขององค์การ

โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE Aquatic Animal Health Code; OIE) การเคล่ือนย้ายกุ้งทะเลอย่าง

ถูกต้องมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ภาชนะที่ใชบ้รรจุกุ้งต้องสามารถรับน้ าหนักของน้ าและกุ้งได้ตลอดการเคล่ือนย้ายและมีความปลอดภัย

ต่อกุ้งที่เคล่ือนย้าย ไม่มีการรั่วไหลของน้ า และสามารถตรวจสอบสภาพของกุ้งระหว่างการเคล่ือนย้าย    

ได้สะดวก 

2) อุปกรณ์ในการเคล่ือนย้าย ควรใช้เฉพาะกับสัตว์น้ าชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น และถ้าใช้กับสัตว์น้ าชนิดอื่น 

ต้องเป็นชนิดที่ไม่มีการติดเชื้อก่อโรคข้ามชนิดสัตว์ 

3) เคล่ือนย้ายกุ้งในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม และมีการให้ออกซิเจนที่เพียงพอตลอดเวลา 

4) ควบคุมไม่ใหกุ้้งหลุดลอดลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์น้ า ระบบนิเวศของแหล่งน้ าอื่น 

และการปนเปื้อนของสารพันธุกรรม 

5) ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อจากการเคล่ือนย้าย เช่น ต้องฆ่าเชื้อโรคในน้ าที่เหลือจากการขนส่ง

ด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนระบายท้ิง เช่น ใช้ไอโอดีนหรือคลอรีน 50 มิลลิกรัมในน้ า 1 ลิตร 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การเคล่ือนย้ายกุ้งทะเลมีชีวิตและไม่มีชีวิต จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดสุขภาพสัตว์น้ าของ OIE ในเรื่อง

การป้องกันการแพร่และการติดต่อของโรค เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล 

โดยหลักการของข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์น้ าของ OIE จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมและมีการวินิจฉัย 

ก่อนเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าหากอยู่ในภาวะเกิดโรคระบาด โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในกรณีกุ้งมีชีวิตอาจ

มีการออกเอกสารรับรองสุขภาพกรณีเพื่อการส่งออก  

 

 

 

ค าอธิบาย 

กรณีที่มีกุ้งตายเป็นจ านวนมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้สงสัยว่ากุ้งอาจเกิดโรคระบาด เกษตรกรต้อง

แจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยเร็ว เช่น ส านักงานประมงจังหวัดหรือส านักงานประมงอ าเภอ 

ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที นอกจากนี้ ควรแจ้งการเกิดโรคระบาดกุ้ง 

ให้เกษตรกรข้างเคียงหรือสมาชิกในชมรม สมาคม ทราบ โรคกุ้งที่อยู่ในข่ายต้องรายงานทันทีที่พบเชื้อหรือ
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.18  มีการวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข กรณีที่กุ้งแสดงอาการป่วย 

มีการระบาด ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาว (White spot disease) โรคทอร่า หรือโรคทีเอส (TS หรือ Taura 

syndrome) โรคหัวเหลือง (Yellowhead disease) โรคไอเอ็มเอ็น หรือโรคกล้ามเนื้อตาย (IMN disease 

หรือ Infectious Myonecrosis disease) โรคไอเอชเอชเอ็นวี หรือโรคแคระแกรน (IHHNV disease หรือ 

Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus disease) และโรคอื่นๆ ที่ก าหนดเพิ่มเติม

โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

 

 

 

ค าอธิบาย 

สาเหตุการป่วยของกุ้งที่เลี้ยงในฟาร์ม อาจเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือโปรโตซัว หรืออาจ 

เกิดจากส่ิงแวดล้อมการเล้ียงไม่เหมาะสม ซึ่งสาเหตุของการป่วยแต่ละอย่างมีแนวทางในการรักษา          

ที่แตกต่างกันไป หากเกษตรกรท าการรักษากุ้งที่แสดงอาการป่วยโดยไม่มีการวินิจฉัยให้ถูกต้องตาม 

หลักวิชาการ การรักษาอาจไม่ได้ผล และยังเส่ียงต่อปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหาร เช่น การตกค้าง

ของยาสัตวแ์ละสารเคมี 

หากพบมีกุ้งป่วยหรือตาย เกษตรกรควรวิเคราะห์หาสาเหตุอาการป่วยของกุ้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

โดยมีการใช้ข้อมูลจากการสังเกตมารองรับ และ/หรือจากผลการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ มาสนับสนุน 

ผลการวิเคราะห์ กรณีที่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเล้ียงมาเป็นเวลานานและมีความเข้าใจถึงลักษณะ

อาการของโรคส าคัญๆ อาจใช้ประสบการณ์ดังกล่าววินิจฉัยอาการโรคเบื้องต้นได้ เช่น อาการเปลือก  

เป็นจุดขาวเนื่องจากไวรัส White Spot Syndrome Virus (WSSV) หรืออาการตับผิดปกติมีสีหรือลักษณะ

เนื้อเย่ือผิดปกติที่สังเกตได้จากสายตา หรือให้นักวิชาการประมง และ/หรือสัตวแพทย์ท าการวินิจฉัย  

โดยส่งกุ้งที่แสดงอาการป่วย (ในสภาพมีชีวิต) ไปตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถวินิจฉัย 

ได้อย่างถูกต้องโดยใช้เครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

เมื่อทราบสาเหตุของโรคแล้ว เกษตรกรต้องน ามาก าหนดแนวทางวิธีการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ตามค าแนะน าจากนักวิชาการ หรือการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ในการเล้ียงกุ้ง เกษตรกรควรเขียน

อธิบายแนวทางในการรักษาลงในคู่มือให้มีรายละเอียดพอสังเขป เพื่อใหค้นงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ในฟาร์มสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 

หากพบมีกุ้งป่วยหรือตายเป็นจ านวนมาก เกษตรกรควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ า ลดการให้อาหาร หรือ

เพิ่มออกซิเจนให้มากขึ้นเพื่อให้กุ้งคลายความเครียด  
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.19  มีมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.20  มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถลดโอกาสการแพร่กระจายของโรค

ระหว่างสัตว์น้ าต่างชนิด กรณีเลี้ยงกุ้งหลายชนิดรวมกันหรือเลี้ยงกุ้งร่วมกับสัตว์น้ าอื่น 

 

 

 

ค าอธิบาย 

เมื่อกุ้งเป็นโรคในระหว่างเล้ียง หากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกุ้งอย่าง 

มีประสิทธิภาพ จะเกิดความเส่ียงในการระบาดของโรคกุ้ง เชื้อโรคที่แพร่ออกไปจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ

กับบ่อหรือฟาร์มข้างเคียง สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับการเลี้ยงกุ้งในวงกว้าง  

เมื่อกุ้งเป็นโรคในระหว่างการเล้ียง เกษตรกรต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคจากบ่อหนึ่งไปยัง    

อีกบ่อหนึ่ง และจากฟาร์มไปยังฟาร์มอื่นๆ โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และโปรโตซัว

ที่เป็นสาเหตุส าคัญท าให้กุ้งตายในปริมาณมาก มาตรการทางกายภาพ เช่น การตักเอากุ้งตาย กุ้งติดเชื้อหรือ

กุ้งป่วยออกมานอกบ่อและน าไปท าลาย การปิดบ่อ หยุดการถ่ายน้ า มาตรการทางเคมี เช่น การใช้คลอรีน   

ฆ่าเชื้อกุ้งและพาหะที่ติดเชื้อ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไป โดยเกษตรกรอาจเลือกใช้ เพียง   

มาตรการเดียวหรือหลายมาตรการร่วมกัน ในกรณีที่ยังมีความจ าเป็นต้องจัดคนงานดูแลกุ้งบ่อนั้นต่อไป 

คนงานนั้นควรดูแลเฉพาะบ่อนั้นๆ และปฏิบัติตามมาตรการทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 

เกษตรกรควรพิจารณาใช้ยาฆ่าเชื้อแชอุ่ปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มตามความจ าเป็น  

เกษตรกรต้องมีวิธีก าจัดซากกุ้งอย่างเหมาะสม เช่น การเผาท าลาย การฝังกลบโดยใส่ยาฆ่าเชื้อหรือปูนขาว  

ในหลุมก่อนท าการฝังกลบ ส่วนน้ าทิ้งจากบ่อเล้ียง ต้องมีการฆ่าเชื้อและบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม 

เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายสู่ฟาร์มเล้ียงกุ้งข้างเคียงหรือส่ิงแวดล้อมภายนอก ซึ่งแสดงถึง 

ความรับผิดชอบของฟาร์มต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การเล้ียงกุ้งร่วมกับสัตว์น้ าชนิดอื่นในบ่อเดียวกัน ต้องเป็นสัตว์น้ าที่ไม่เป็นศัตรูหรือแย่งอาหารกัน เช่น  

การเล้ียงกุ้งร่วมกับปลานิล หรือการเลี้ยงกุ้งต่างสายพันธุ์ร่วมกัน เพื่อมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรแหล่งน้ า

อย่างคุ้มค่า และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในสภาวะที่ภูมิอากาศโลกเปล่ียนแปลง เชื้อก่อโรค

บางชนิดของสัตว์น้ าชนิดหนึ่งอาจมีโอกาสจะกลายพันธุ์เป็นเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าชนิดอื่น  

หรือสายพันธุ์อื่นที่เล้ียงร่วมกันได้ ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการจะเล้ียงกุ้งร่วมกับสัตว์น้ าชนิดอื่น ควรมี

วิธีการป้องกันโรคของสัตว์น้ าที่เล้ียงร่วมกันอย่างเหมาะสม 
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รายการที่ 2  การจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 2.21  จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฟาร์ม เพื่อให้ทราบ

บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ในการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 

รายการที่ 3 การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า 

ข้อก าหนด 3.1  ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า ที่ต้องห้าม

ตามกฎหมาย ในการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นชนิดที่

ก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน ต้องมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ และใช้อย่างถูกต้อง 

เกษตรกรควรมีการตรวจสอบเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ าทุกชนิดสม่ าเสมอ รวมถึงจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของสัตว์น้ าที่เล้ียงทุกชนิด และหากเกิดโรคระบาดต่อสัตว์น้ าชนิดใด เกษตรกรควร

แจ้งและปรึกษาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฟาร์มเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ

และประสบการณ์เพิ่มเติมในเรื่องการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้ า เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติ

และพัฒนาการปฏิบัติงานในฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกษตรกรควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการการปฏิบัติงานในฟาร์ม ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 

โดยฟาร์มอาจจัดฝึกอบรมเอง หรือรับการอบรมจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การใช้ยาสัตว์ สารเคมีต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังจะก่อให้เกิดการตกค้างของ 

ยาสัตว์และสารเคมีในผลิตผล ระบบการเลี้ยง รวมถึงส่ิงแวดล้อม เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

และยังท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสินค้าสัตว์น้ าของไทย ดังนั้น เกษตรกรต้องใช้ยาสัตว์ 

สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ผลิตเพื่อการค้าที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมปศุสัตว์ และกรมประมง และปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้ม่ันใจว่ายาสัตว ์สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้มีคุณภาพดี ไม่ปลอมปน รักษาโรคได้ผล 

ในกรณีกุ้งป่วยและจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีเพื่อการรักษา เกษตรกรต้องเลือกใช้ยาสัตว์และ

สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานทางราชการที่ก ากับดูแลโดยตรงเท่านั้น โดยให้สังเกตจากหมายเลข

ทะเบียน หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน ซึ่งระบุเป็นอักษรย่อ และควรมีฉลากแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น 

คุณสมบัติทางยา ชนิด และปริมาณของวัตถุออกฤทธิ์ วิธีการใช้ ข้อควรระวังในการใช้ วันผลิต/วันหมดอายุ 

และบริษัทผู้ผลิต/จ าหน่าย ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ -  
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รายการที่ 3 การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า 

ข้อก าหนด 3.2  กรณีที่จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีก่อนการจับ ต้องมีระยะหยุดการใช้ 

ยาสัตว์หรือใช้สารเคมีตามที่ระบุไว้ในฉลาก 

รายการที่ 3 การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า 

ข้อก าหนด 3.3  เก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าในที่ที่ป้องกัน 

การเสื่อมสภาพหรือก่อให้เกิดอันตราย 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ท าจากจุลินทรีย์ที่ผลิตเพื่อการค้า ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณจุลินทรีย์บนฉลาก

ที่ชัดเจน 

ห้ามใช้ยาหรือสารเคมีที่ทางราชการห้ามใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าโดยเด็ดขาด เช่น คลอแรมเฟนิคอล  

ไนโตรฟูแรน มาลาไคต์กรีน 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

เกษตรกรควรหลีกเล่ียงการใช้ยาสัตว์และสารเคมี แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้ ต้องมีระยะหยุดการใช้ยาสัตว์หรือ

สารเคมีตามทีร่ะบุในฉลากก่อนวันที่จับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอส าหรับการสลายตัวของ

ยาสัตว์หรือสารเคมีจากตัวกุ้ง และไม่เกิดการตกค้างในผลิตผล ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์น้ า ส่วนใหญ่มีการก าหนดอายุการใช้งานและ

ค าแนะน าในการเก็บ แต่ถ้าเก็บในสภาพที่ไม่เหมาะสมจะท าให้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

เหล่านั้น เสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว ท าให้มีผลต่อการรักษาโรคและไมป่ลอดภัยต่อผู้บริโภค  

เกษตรกรควรเก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์น้ า ในสภาพที่เหมาะสม 

เช่น เก็บในที่ท่ีมีการระบายอากาศดี อุณหภูมิไม่สูง ไม่โดนแสงแดด หรือเก็บในพื้นที่ซ่ึงไม่มีแมลงหรือสัตว์

มารบกวน ยาสัตว์/สารเคมีหลายชนิดจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วในสภาพที่มีความชื้นสูง จึงควรเก็บรักษา

ในภาชนะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้น 

นอกจากนี้ ควรมีการจัดเก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ อย่างเหมาะสมตามชนิดและประเภท 

เช่น ยาสัตว์หรือสารเคมีบางชนิดจ าเป็นต้องเก็บรักษาในที่อุณหภูมิต่ าก็ควรเก็บในตู้เย็น รวมถึงมีการจัดเก็บ

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แยกเป็นสัดส่วนและมีฉลากชี้บ่งอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการน ามาใช้ 

การดูแลรักษา และการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 
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รายการที่ 4  น้ าทิ้งและดินเลน 

ข้อก าหนด 4.1  น้ าทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอกต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย 

รายการที่ 4  น้ าทิ้งและดินเลน 

ข้อก าหนด 4.2  มีการป้องกันน้ าเค็มจากบ่อเลี้ยงแพร่ลงสู่พื้นที่ ในเขตน้ าจืดเพื่อป้องกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การเล้ียงกุ้งทะเลต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วย น้ าทิ้งที่เกิดขึ้นจากการเล้ียงเมื่อระบาย

ออกจากฟาร์มจะต้องไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณข้างเคียง หรือมีผลกระทบ

น้อยท่ีสุด การบ าบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อเล้ียงก่อนระบายออกนอกฟาร์ม ให้มีคุณภาพเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เป็นมาตรการที่จะช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมภายนอกให้คงความย่ังยืนตลอดไป 

กรณีที่เกษตรกรระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าออกสู่ภายนอกฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ภาคผนวก จ) ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าน้ าทิ้ง     

ทีร่ะบายออกไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เกษตรกรควรมบี่อพักน้ าที่ใช้แล้วก่อนระบายสู่ภายนอกฟาร์ม 

หรืออาจมีการน าน้ ากลับมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งใหม่  

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การเล้ียงกุ้งทะเลอาจก่อให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของความเค็มจากบ่อเล้ียงไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือ 

แหล่งน้ าสาธารณะจนอาจเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จึงต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ าเค็มจากการเล้ียง 

กุ้งทะเลส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณข้างเคียง เช่น รองก้นบ่อและผนังด้านข้างด้วยพลาสติก หรือคอนกรีต 

หรือมีการท าคูน้ ารอบฟาร์ม โดยพื้นคูน้ าต้องลึกกว่าพื้นบ่อเลี้ยง อย่างน้อย 60 cm และคูน้ าต้องมีระดับน้ า

สูงกว่าหรือเท่ากับระดับน้ าในบ่อเล้ียงกุ้ง เพื่อให้น้ าในคูน้ าสามารถป้องกันการแพร่กระจายของความเค็ม 

สู่พื้นที่บริเวณโดยรอบฟาร์ม (ภาพที่ 1) 
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รายการที่ 4  น้ าทิ้งและดินเลน 

ข้อก าหนด 4.3  ไม่ทิ้งหรือปล่อยดินเลนออกสู่พื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

รายการที่ 5  พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก าหนด 5.1  มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นเป็นสัดส่วนและปลอดภัย 

ภาพที่ 1 แสดงรูปตัดของคูน้ าจืด แนวกันชน และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การทิ้งดินเลนจากบ่อเล้ียงกุ้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ดินเลนก้นบ่อยังมี

สารอินทรีย์ส่วนเกินในระบบการผลิตกุ้ง และเป็นแหล่งสะสมของเสียและเศษอาหาร หากไม่มีการกักเก็บที่ดี

ปล่อยให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าหรือพื้นที่สาธารณะก็จะท าให้แหล่งน้ าเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว และเกิดผลกระทบ 

ต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงได้ 

หลังจากจับกุ้งออกจ าหน่ายแล้ว เกษตรกรควรท าความสะอาดพื้นบ่อโดยการบ าบัดเลนภายในบ่อ หรือลอกเลน

กลางบ่อที่มากเกินไปออก และน าไปกักเก็บไว้ในบ่อเก็บเลน ถมที่ หรือเสริมพื้นที่บริเวณถูกกัดเซาะ  

หรือเลือกวิธีการทิ้งที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่บ่อเก็บเลนควรจะมีขนาดเพียงพอที่จะเก็บ     

เลนไว้ได ้โดยเลนจะไม่ถูกชะออกไปในเวลาที่ฝนตกหนัก  

 

 

 

ค าอธิบาย 

น้ ามันและก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน เป็นสารติดไฟง่าย และหากมีการปนเปื้อนสามารถ

ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าและดินบริเวณโดยรอบ และมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต จึงควรมีสถานที่เก็บ  

เป็นสัดส่วนให้ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่ปนเปื้อนดินและแหล่งน้ า 
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รายการที่ 5  พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก าหนด 5.2  เครื่องจักรกลที่ใช้ภายในฟาร์มควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น

รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ า 

รายการที่ 5  พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก าหนด 5.3  น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วให้ทิ้งในภาชนะรองรับที่จัดไว้โดยเฉพาะ และก าจัด 

อย่างถูกวิธี 

น้ ามันและก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ควรมีฉลากบอกประเภท 

เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ เช่น บุหรี่ และสารเคมีทีอ่าจก่อให้เกิดการติดไฟ และระวังการหกหล่นระหว่าง

การใช้หรือเคล่ือนย้าย สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนควรมีการระบายอากาศที่ดี มีความมั่นคง

แข็งแรง มีคันป้องกันการรั่วของน้ ามันออกสู่ภายนอกพื้นที่จัดเก็บ และต้องสามารถรองรับปริมาณน้ ามัน  

ที่รั่วได้ท้ังหมด  

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

เครื่องจักรกลที่ใช้ในฟาร์มเมื่อผ่านการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง อาจเส่ือมสภาพ ท าให้มีน้ ามันไหลรั่วซึม

ออกมาปนเปื้อนในน้ าและ/หรือดิน เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของกุ้งและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ได้ คราบน้ ามัน   

ที่ลอยบนผิวน้ ายังท าให้ก๊าซออกซิเจนจากอากาศไม่สามารถแพร่สู่แหล่งน้ าได้  

ควรตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มเป็นประจ า หากพบมีการช ารุดควรท าการซ่อมแซม

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การเติมเชื้อเพลิงและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่องต้องท าด้วยความระมัดระวัง หาก

เชื้อเพลิงมีการรั่วไหล หกหล่น ควรมีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้ท าความสะอาดไว้ในที่ที่สามารถ

หยิบใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

 

 

 

ค าอธิบาย 

น้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้แล้วประกอบไปด้วยสารไฮโดรคาร์บอน โลหะหนักและอื่นๆ การทิ้งและก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี

อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต 

ควรจัดเตรียมภาชนะรองรับน้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมไปก าจัดอย่างถูกต้อง มีฉลากก ากับ 

ว่าเป็นน้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้แล้ว ไม่ทิ้งน้ ามันหล่อล่ืนหรือภาชนะใส่น้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้แล้วปะปนกับขยะอื่นๆ 

ทั่วไป  
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รายการที่ 5  พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก าหนด 5.4  มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยต่อ 

ผู้ปฏิบัติงาน 

รายการที่ 5  พลังงานและเชื้อเพลิง 

ข้อก าหนด 5.5  ควรใช้พลังงานอย่างประหยัด และ/หรือการใช้พลังงานทดแทน 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่ใช้

พลังงานไฟฟ้า เช่น เครื่องเพิ่มอากาศหยุดท างาน ท าให้มีผลกระทบต่อกุ้งในบ่อ หรือหากมีการรั่วไหลของ

กระแสไฟฟ้าก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้  

ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าในฟาร์มกุ้ง เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า สายดิน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจน       

มีสะพานไฟและอุปกรณ์ป้องกันความบกพร่องในการท างานของระบบไฟฟ้าในวงจร เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

และฟิวส์  

 

 

 

ค าอธิบาย 

ต้นทุนด้านพลังงานในการเล้ียงกุ้งท าให้เกษตรกรต้องลงทุนเป็นจ านวนมาก หากสามารถลดต้นทุนพลังงานได้

จะท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการเล้ียงกุ้งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงาน

ทดแทนเป็นการช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

เกษตรกรสามารถเลือกวิธีการประหยัดพลังงานในฟาร์มได้หลายวิธี เพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ควรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จะท าให้

ส้ินเปลืองค่าไฟฟ้า จึงควรมีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่เปิดอุปกรณ์ เครื่องมือ 

หรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้  เมื่อไม่มีความจ าเป็น นอกจากนี้ อาจมีการใช้พลังงานทดแทน เช่น 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าบางกรณี 
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รายการที่ 6  สุขอนามัยภายในฟาร์ม 

ข้อก าหนด 6.1  แยกเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี เป็นสัดส่วน และมีการน าไป

ก าจัดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

รายการที่ 6  สุขอนามัยภายในฟาร์ม 

ข้อก าหนด 6.2  เก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ตามประเภท ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การจัดเก็บและก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี ที่ไม่เป็นสัดส่วนและไม่เหมาะสม  

อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ยาสัตว์ และสารเคมี เข้าสู่ระบบการเล้ียง ซึ่งจะมีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพของกุ้งท่ีเลี้ยง รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค  

ควรจัดที่ทิ้งขยะอย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน เช่น วางถังขยะในบริเวณต่างๆ ห่างจากคันบ่อภายในฟาร์ม

ตามจุดที่ก าหนด และทิ้งขยะเฉพาะในที่ที่จัดไว้ นอกจากนี้ ควรมีการคัดแยกภาชนะบรรจุยาสัตว์และ

สารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากขยะสิ่งปฏิกูล และมีการจัดเก็บขยะที่เหมาะสม เช่น มีฝาปิดถังขยะมิดชิด 

เพื่อป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ การคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง และป้องกันน้ าเข้าถังขยะ ท าให้เกิดการเน่าเสีย 

และมีระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เช่น การน าขยะในฟาร์มไปฝังกลบในที่ที่ก าหนดไว้ หรือใช้

บริการเก็บขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือน าไปทิ้งในที่ท่ีชุมชนก าหนดไว้ให้เป็นที่ก าจัดขยะ 

มีการก าจัดภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ใช้แล้วอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม  

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากยาสัตว์และสารเคมีที่เหลือใช้ เส่ือมสภาพ หมดอายุ รวมถึงภาชนะ

บรรจุยาสัตว์และสารเคมี เข้าสู่ระบบการเล้ียง ทั้งนี้ การก าจัดยาสัตว์และสารเคมีต้องปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ 

บนฉลาก (ถ้าม)ี หรือค าแนะน าจากผู้มีความรู้นั้นๆ 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ปัจจัยการผลิต วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง หากเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม จะเป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่หลบซ่อนของสัตวต์่างๆ ท้ังที่เป็นพาหะและไมเ่ป็นพาหะน าโรค ซึ่งอาจท าให้ผลิตผล

เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค และมีผลกระทบถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ การจัดเก็บเครื่องมือ

และอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบจะเพิ่มความสะดวกในการน ามาใช้งาน ส่วนการบ ารุงรักษาจะท าให้อุปกรณ์    

และเครื่องมือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยการผลิต เช่น อาหารสัตว์ ยาสัตว์ สารเคมี ควรเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม สามารถป้องกันความร้อน 

ความชื้น แดด ฝน ลม และสัตว์พาหะ รวมถึงมีการถ่ายเทอากาศที่ดี เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ  
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รายการที่ 6  สุขอนามัยภายในฟาร์ม 

ข้อก าหนด 6.3  ห้องน้ าและห้องสุขาต้องถูกสุขลักษณะ และป้องกันการปนเปื้อนลงสู่บ่อเลี้ยง  

คลองส่งน้ า และ/หรือแหล่งน้ า 

รายการที่ 6  สุขอนามัยภายในฟาร์ม 

ข้อก าหนด 6.4  ห้ามใช้มูลสัตว์ในการเลี้ยงกุ้ง 

วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์ม เช่น อวน สวิง ภาชนะต่างๆ ควรจัดให้เป็นระเบียบ แยกออกเป็น

หมวดหมู่ หรือแยกตามลักษณะการใช้งาน โดยมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงบริเวณที่จัดเก็บอุปกรณ์ 

เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้งานและจัดเก็บ และมีที่เก็บที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน กรณีมีกุ้งป่วย

เป็นโรคควรแยกวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชอ้อกจากบ่อเลี้ยงกุ้งปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ส่ิงปฏิกูลท่ีมาจากห้องน้ าและห้องสุขา เป็นแหล่งจุลินทรีย์ก่อโรค ที่อาจปนเปื้อนเข้าสู่บ่อเล้ียง คลองส่งน้ า 

และ/หรือแหล่งน้ าและกุ้งท่ีเลี้ยง จึงต้องแยกออกเป็นสัดส่วน และมีการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ 

เกษตรกรควรจัดให้มีห้องน้ าและห้องสุขาที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล แยกเป็นสัดส่วน อยู่ห่างจากบ่อเล้ียงกุ้ง 

มีระบบการก าจัดของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น มีการใช้บ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถังแซทส์ แทนการใช้ส้วมหลุม 

ท่อระบายน้ าเสียจากห้องสุขาต้องแยกจากระบบน้ าของบ่อเล้ียงและไม่ปล่อยลงบ่อเล้ียง ควรตรวจสอบท่อน้ าทิ้ง 

ท่อของเสีย และระบบบ าบัดของเสีย ไม่ให้แตก รั่วซึม ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเล้ียง และหมั่นท าความสะอาด

ห้องน้ าและห้องสุขาอย่างสม่ าเสมอ  

 

 

 

ค าอธิบาย 

การใส่มูลสัตว์ลงไปในบ่อเล้ียงกุ้ง มูลสัตว์จะละลายน้ าและถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่มีการใช้ออกซิเจน 

ท าให้ออกซิเจนละลายในน้ าลดลง ท าให้เกิดกล่ินเหม็นและท าให้น้ ามีความขุ่น นอกจากนี้  มูลสัตว์ยังเป็น

แหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ บางครั้งมูลสัตว์อาจมีการปนเปื้อนของยา สารเคมี โลหะหนัก เนื่องจาก

กระบวนการเล้ียงของสัตว์นั้นๆ ท าให้กุ้งเกิดการปนเปื้อนไปด้วย ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องไม่ใช้มูลสัตว์ 

ในระบบการเลี้ยง 
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รายการที่ 6  สุขอนามัยภายในฟาร์ม 

ข้อก าหนด 6.5  ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง 

รายการที่ 7 การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการจ าหน่าย 

ข้อก าหนด 7.1  ไม่ใช้สารต้องห้ามในระหว่างการจับและหลังการจับ 

 

 

 

ค าอธิบาย 

สัตว์เล้ียงในฟาร์มอาจท าใหเ้กิดการระบาดของโรคกุ้งได้ เช่น สุนัขที่ไปลงน้ าบ่อที่กุ้งเป็นโรค แล้วลงไปเล่นน้ า

ในบ่ออื่นๆ หรือสุนัขอาจท าลายรั้วที่กั้นสัตว์พาหะรอบบ่อเล้ียง ตลอดจนมีการขับถ่ายลงในบริเวณบ่อเล้ียงกุ้ง 

ท าให้แหล่งน้ าปนเปื้อนเชื้อโรคได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงไม่ควรน าสัตว์เล้ียงเข้าไปเล้ียงบริเวณบ่อเล้ียงกุ้ง  

ในกรณีมีสัตว์เล้ียงเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินควรอยู่นอกบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง  

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีส าหรับการเล้ียงกุ้งทะเล เป็นการเสริมสร้างให้

ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เพิ่มเติมในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี 

เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ชัดเจน ในการป้องกันการปนเปื้อนและการเส่ือมสภาพของผลิตผล 

และสามารถน าไปปฏิบัติและพัฒนาการปฏิบัติงานในฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกษตรกรควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีส าหรับการเล้ียงกุ้งทะเล 

โดยฟาร์มอาจจัดฝึกอบรมเอง หรือรับการอบรมจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การใช้สารต้องห้ามในระหว่างการจับและหลังการจับ นอกจากผิดกฎหมายแล้ว ยังอาจท าให้เกิดการตกค้าง  

ในผลิตผล และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

การจับกุ้งที่ถูกต้องควรมุ่งเน้นการด าเนินการที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการเส่ือมคุณภาพหรือการปนเปื้อนของ

ผลผลิต การวางแผนอย่างเป็นระบบ จะช่วยรักษาคุณภาพกุ้งให้คงความสดได้ตลอดขั้นตอนการจับ  

โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สารเคมีในระหว่างหรือหลังการจับ  

 

รายการที่ 6  สุขอนามัยภายในฟาร์ม 

ข้อก าหนด 6.6  มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี เพื่อให้ทราบ

บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ในการป้องกันการปนเปื้อน และการเสื่อมสภาพของผลิตผล 
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รายการที่ 7 การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการจ าหน่าย 

ข้อก าหนด 7.2  หากมีการใช้สารเคมีต้องใช้อย่างถูกต้อง 

รายการที่ 7 การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการจ าหน่าย 

ข้อก าหนด 7.3  เลือกผู้รับซื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขลักษณะ การดูแลรักษาสัตว์น้ า 

หลังการจับและการขนส่ง หรือมีการขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการกับกรมประมง 

รายการที่ 7 การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการจ าหน่าย 

ข้อก าหนด 7.4  มีการจับอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันการปนเปื้อน 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การใช้สารเคมีในระหว่างการจับและหลังการจับอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากจะเป็นการส้ินเปลืองแล้ว ยังอาจ

ตกคา้งในกุ้งในระดับที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในระหว่างการจับและหลังการจับ แต่หากมีความจ าเป็น เช่น ในการ

ขนส่งทีต่้องใช้ระยะเวลานาน ให้ใช้สารดังกล่าวในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการตกค้าง

ในกุ้ง ควรวางแผนในการใช้สารเคมี โดยเลือกชนิดและค านวณปริมาณการใช้ให้เหมาะสมกับปริมาตรน้ า

ในระหว่างและ/หรือหลังการจับ และควบคุมให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอนที่วางแผน อาจมีการ

สุ่มตัวอย่างกุ้งเพื่อตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีที่ใช้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้สารเคมี

ระหว่างการจับและ/หรือหลังการจับเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และควรบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การจับกุ้งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์ และการวางแผนที่รัดกุม เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง

ที่ไม่ได้จับเองควรเลือกผู้รับซื้อกุ้งที่มีคุณสมบัติข้างต้น และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดี

ในการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับและการขนส่ง หรือมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพในการประมง 

การค้าสินค้าสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ า (ค าขอ 6) กับกรมประมง โดยขอดู

หลักฐาน/เอกสารจากผู้รับซื้อ หรือสามารถขอดูรายชื่อผู้รับซื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงจากหน่วยงาน

ของกรมประมงในพื้นที่ การเลือกผู้รับซื้อดังกล่าวจะท าให้มั่นใจว่ากุ้งที่จับจะยังคงมีคุณภาพดีและปลอดสาร

ตกค้างตลอดขั้นตอน ตั้งแต่การจับและการขนส่งไปยังผู้บริโภคหรือโรงงานแปรรูป  

 

 

 

ค าอธิบาย 

การจับกุ้งอย่างระมัดระวังไม่ให้กุ้งบอบช้ าจากการจับและถูกสุขลักษณะ จะช่วยรักษาคุณภาพและป้องกัน 

การปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
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รายการที่ 8  แรงงานและสวัสดิการ 

ข้อก าหนด 8.1  จ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

รายการที่ 8  แรงงานและสวัสดิการ 

ข้อก าหนด 8.2  จ่ายค่าจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย 

การจับกุ้งอย่างถูกสุขลักษณะ มีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

(1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานจับกุ้ง ควรมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่น่ารังเกียจ ในกรณีที่คนงานมีการ

บาดเจ็บหรือป่วย เช่น เป็นแผล ตาอักเสบ ท้องเสีย ต้องให้พักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเข้ารับการรักษา

จนอาการป่วยหายเป็นปกติ จึงกลับมาปฏิบัติงานใหม่ได ้

(2) ภาชนะ อุปกรณ์ และวิธีการจับต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของกุ้งและคุณภาพในการเก็บรักษา 

รวมท้ังการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค ภาชนะใส่กุ้งต้องไม่สัมผัสพื้นดินโดยตรง 

(3) ภาชนะ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้หลังการจับ ต้องสะอาด ท าจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน อยู่ใน

สภาพดีสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ เมื่อเสร็จส้ินการท างานทุกครั้ง ต้องล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทันที 

และควรรักษาให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการช่วยภาครัฐลดปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ การจ้างแรงงาน

ทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นความผิดและมีโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด      

เกษตรกรผู้เป็นนายจ้างควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และจ้างแรงงาน  

ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น  

 

 

 

ค าอธิบาย 

ค่าจ้างแรงงานมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม การจ่ายค่าจ้างแรงงานที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ 

การจ่ายค่าจ้างแรงงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นความผิดและมีโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง

ให้กับลูกจ้างโดยตรงและจ านวนถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ และต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  
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รายการที่ 8  แรงงานและสวัสดิการ 

ข้อก าหนด 8.3  จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสม 

รายการที่ 8  แรงงานและสวัสดิการ 

ข้อก าหนด 8.4  จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

รายการที่ 8  แรงงานและสวัสดิการ 

ข้อก าหนด 8.5  มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การมีสวัสดิการที่ดีส าหรับผู้ใช้แรงงาน จะท าให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีก าลังใจในการท างาน และ     

มีความเอาใจใส่ต่องาน 

เกษตรกรผู้เป็นนายจ้างควรมีการจัดระบบสวัสดิการต่อแรงงานอย่างพอเพียง เช่น บ้านพักอากาศถ่ายเท

สะดวก เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มีห้องน้ าและห้องสุขาที่เพียงพอ มีน้ าดื่ม น้ าใช้ ตู้ยา และอื่นๆ  

มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการท างาน นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายก าหนด และอธิบายให้ลูกจ้างรับทราบสิทธิการใช้ประกันสังคมและการเข้าถึง

การบริการประกันสังคม 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การท างานในฟาร์มเล้ียงกุ้งมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผู้ปฏิบัติงานได้ จึงจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์การท างานเพื่อความปลอดภัย  

เกษตรกรควรจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมี และจัดหาอุปกรณ์การท างานเพื่อ

ความปลอดภัยไวอ้ย่างพอเพียง เช่น ถุงมือ รองเท้าบู้ต แว่นตา หน้ากากป้องกันสารพิษ 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การอบรมคนงานให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จะช่วยลดความเส่ียง ในการเกิด

อบุัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานได้ 

คนงานที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์มควรได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

ในฟาร์ม เช่น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีถูกไฟฟ้าช็อต 

การเสียเลือดมาก การช่วยคนจมน้ า และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยฟาร์มอาจจัด

ฝึกอบรมเองหรือรับการอบรมจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.1  ที่ตั้งฟาร์มต้องไม่กีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมก่อนตั้งฟาร์ม กระทบการด ารงชีวิต 

หรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น 

รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.2  ให้ความส าคัญกับการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 

รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.3  ค านึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชนในทุกขั้นตอนการผลิต 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

หากที่ตั้งฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเล เป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่ชุมชนท้องถิ่นต้องใช้ในการ สัญจร การประกอบอาชีพ    

การด ารงชีวิต หรือมีความส าคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เมื่อมีการก่อสร้างฟาร์มเล้ียง  

กุ้งทะเลในสถานที่ดังกล่าวนั้น อาจส่งผลเสียต่อการเข้าถึง การสัญจร หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว

ของชุมชนท้องถิ่น และอาจน าไปสู่ความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างเกษตรกรและชุมชนได้  

เกษตรกรจึงต้องเลือกที่ตั้งของฟาร์มที่ไม่กีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมของชุมชน และหรือการด ารงชีวิต  

หรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น เช่น การสัญจรผ่านเพื่อไปท าประมง หรือการเข้าถึงพื้นที่ป่าชายเลน  

หากจ าเป็นเกษตรกรอาจติดป้ายแสดงเส้นทางผ่านใหม่เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรให้กับชุมชน

ท้องถิ่น ในเบื้องต้นเกษตรกรควรติดต่อประสานงานกับผู้น าในชุมชนเพื่อลด แก้ปัญหา หรือป้องกัน  

ความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การจ้างแรงงานในท้องถิ่น นอกจากจะท าให้ชุมชนในท้องถิ่นมีงานท า มีรายได้แล้ว ยังเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างฟาร์มกับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

ในการจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในฟาร์ม เกษตรกรควรเลือกจ้างแรงงานที่เป็นคนในท้องถิ่นก่อน 

เป็นล าดับแรก กรณีมีแรงงานที่เป็นคนในท้องถิ่นไม่เพียงพอหรือไม่ประสงค์ที่จะท างานในฟาร์ม จึงค่อย

พิจารณาจ้างแรงงานต่างถิ่นตามความเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การที่เกษตรกรค านึงถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในทุกขั้นตอนของการเล้ียงกุ้งทะเล จะมีส่วนช่วย 

ในการพัฒนาชุมชนและช่วยลด แก้ปัญหา หรือป้องกันความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับชุมชน 
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ข้อก าหนด 9.4  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มกับชุมชน 

รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.5  มีกลไกในการสื่อสารเพื่อร่วมกับชุมชนในการจัดการปัญหาที่ก่อให้เกิดหรือ       

มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

ในการเล้ียงกุ้งทะเล เกษตรกรต้องค าถึงถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ รวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น  

- การก่อสร้างฟาร์มในพื้นที่ การน าเครื่องจักรกลเข้ามาปฏิบัติงาน ต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหาย  

ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เป็นสาธารณูปโภคส่วนรวมในท้องถิ่น 

- การน าน้ าเข้ามาใช้ในการเลี้ยงกุ้งต้องใชใ้นปริมาณที่เหมาะสมเท่าท่ีจ าเป็น 

- มีการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมรอบๆ ฟาร์ม เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ให้ด ารงอยู่และสามารถ

ยังประโยชน์ให้กับชุมชนได้เหมือนเดิม 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฟาร์มกับชุมชน นอกจากจะช่วยลด แก้ปัญหา หรือป้องกันความขัดแย้งระหว่าง

เกษตรกรกับชุมชนได้แล้ว ยังเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น เกษตรกร

ควรจัดหาและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างฟาร์มกับชุมชน เช่น 

- การจัดงานท าบุญประจ าปี หรืองานบุญตามเทศกาลต่างๆ 

- ร่วมบริจาคเงินสร้างส่ิงสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น ที่อ่านหนังสือ ลานออกก าลังกาย  

- ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัดและส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน  

- ให้ความรู้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น การดูงาน หรือฝึกงาน 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

มีกลไกในการส่ือสารระหว่างฟาร์มเล้ียงกับชุมชน เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเล้ียงกุ้งที่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาและรับทราบผลการด าเนินการด้วยความ

โปร่งใส และสร้างเจตคติท่ีดีในการร่วมกันแก้ปัญหากับชุมชน 

ในกรณีที่การเล้ียงกุ้งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เกษตรกรควรเปิดโอกาสให้องค์กรท้องถิ่นได้รับทราบ

แนวทางและแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส โดยประสานให้ผู้แทนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หรือผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนได้รับทราบ หรืออาจน าเอาข้อแนะน าหรือข้อซักถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเ สียของ

ชุมชนมาให้เกษตรกร เพื่อพิจารณาประกอบการแก้ไขและชี้แจงผลการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด 
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ข้อก าหนด 9.6  เข้าเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง  

หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.7  ควรใช้ลูกพันธุ์กุ้งจากการเพาะพันธุ์ หลีกเลี่ยงการจับลูกพันธุ์จากธรรมชาติ 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาคม หรือชมรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร

ผู้ประกอบการฟาร์มเล้ียงกุ้งหรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสให้ เกษตรกรได้มีการพบปะ 

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ด้านเทคนิคและการจัดการการเล้ียง รวมถึงปัญหาและโอกาส      

ทางธุรกิจ เกษตรกรสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเล้ียงของตน เพื่อน าไปสู่

การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลการเล้ียงอย่างสม่ าเสมอ และควรมีเอกสารแสดงการเป็น

สมาชิกกลุ่ม หรือส าเนาเอกสารการก่อตั้งกลุ่ม รวมไปถึงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มหรือองค์กร

ผู้ประกอบการฟาร์มเล้ียงกุ้งได้จัดขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับการตรวจประเมิน  

 

 

 

ค าอธิบาย 

การใช้ลูกพันธุ์จากการเพาะพันธุ์ โดยหลีกเล่ียงการจับจากธรรมชาติ นอกจากจะท าให้เกษตรกรทราบ

ประวัติ แหล่งที่มา และรายละเอียดอื่นๆ ของลูกพันธุ์แล้ว ยังเป็นการช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

และความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย 

เกษตรกรควรเลือกใช้หรือซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ าจากฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟาร์ม

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งจะท าให้ทราบแหล่งที่มาของลูกพันธุ์จาก FMD นอกจากนี้ ยังช่วยให้ได้

ลูกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีอัตรารอดสูง มีการเจริญเติบโตเร็ว ได้ผลิตผลดี

และง่ายต่อการจัดการการเลี้ยงกุ้ง  
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รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.8  กรณีใช้กุ้งต่างถิ่นต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และกรณีน าเข้าต้อง

มีมาตรการกักกันตามที่กฎหมายก าหนด 

รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.9  ไม่ใช้กุ้งที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่ไม่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

กุ้งต่างถิ่นบางสายพันธุอ์าจมีแหล่งก าเนิดหรือเจริญเติบโตในประเทศที่มีโรคระบาด เชื้อโรคดังกล่าวจึงอาจ

แพร่กระจายเข้าในประเทศไทยโดยการน าเข้ากุ้งที่เป็นพาหะน าโรค เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างถิ่นเข้ามาสู่

ประเทศไทย รวมถึงอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพและด้านอื่นๆ จึง

จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าวจากการน าเข้ากุ้งต่างถิ่นที่มีและไม่มีชีวิต และต้องปฏิบัติตาม

มาตรการกักกันที่เหมาะสม 

การน าเข้ากุ้งต่างถิ่นที่ต้องมีการวิเคราะห์ความเส่ียงของการน าเชื้อโรค    ต่างถิ่นเข้ามาสู่ประเทศไทย และ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ หากเป็นกุ้งชนิดใหม่หรือกุ้งจากประเทศที่ยังไม่เคยน าเข้ามาก่อน ผู้น าเข้าต้อง

จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการอย่างเพียงพอ รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงการน ากุ้งชนิดนั้นๆ มา

เล้ียงในประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่สามารถตัดสินใจอนุญาตให้น าเข้ากุ้งชนิดนั้นๆ 

ได้หรือไม ่

ส าหรับกุ้งต่างถิ่นชนิดที่หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ คือ กรมประมงได้อนุญาตให้น าเข้าได้ตาม

กฎหมาย เกษตรกรต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การน าเข้ากุ้งขาว

เพื่อการท าพันธุ์ เกษตรกรต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งทะเลเพื่อ

การน าเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ.2557 และ ก าหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า 2556 

(ภาคผนวก ฉ) 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีในการดัดแปลงทางพันธุกรรมของสัตว์น้ า เป็นวิธีหนึ่งที่น ามาใช้ในการปรับปรุง 

ให้สัตว์น้ ามีลักษณะที่ดีและได้ผลผลิตตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลเพื่อสรุปผลของการเล้ียงสัตว์น้ า

ที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms; GMO) และไม่เป็นที่ยอมรับให้มี  

การเพาะเล้ียงในหลายประเทศ 

เกษตรกรต้องไม่ใช้ลูกพันธุ์กุ้งที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยเลือกใช้ลูกกุ้งจากฟาร์มเพาะพันธุ์และ

ฟาร์มอนุบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นลูกพันธุ์ที่ไม่ผ่านการดัดแปลง 

ทางพันธุกรรม  
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ข้อก าหนด 9.10  มีการป้องกันการหลุดลอดของกุ้งที่เลี้ยงอย่างเหมาะสม 

รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.11  ฟื้นฟูพื้นที่ฟาร์มหรือพื้นที่รอบๆ ฟาร์มที่เสียหายจากการเพาะเลี้ยง 

 

 

 

ค าอธิบาย 

หากกุ้งที่เล้ียงมีการหลุดลอดออกไปสู่ภายนอก อาจมีความเส่ียงต่อการกระจายเชื้อโรคจากกุ้งที่เล้ียง 

ไปปนเปื้อนกับกุ้งในธรรมชาติ รวมถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 

เกษตรกรควรมีวิธีการป้องกันการหลุดลอดของกุ้งระหว่างการเล้ียงและจับกุ้ง เช่น มีตะแกรงหรือตาข่าย

กั้นบริเวณทางน้ าเข้า-ออก โดยมีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 

 

 

ค าอธิบาย 

ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วย

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และเป็นแนวป้องกันภัยธรรมชาติให้กับชุมชน ฟาร์มสัตว์น้ า รวมถึงฟาร์มเล้ียง

กุ้งทะเลที่อยู่หลังแนวป่าชายเลน นอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่ส าคัญของ

ชุมชนที่มีความจ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศป่าชายเลนในการด ารงชีวิต ดังนั้นจึงควรจัดให้มีกิจกรรม

ที่สามารถช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนที่อาจเกิดความเสียหายจากการเพาะเล้ียง เพื่อให้ระบบนิเวศป่า

ชายเลนคงบทบาทและหน้าที่ท่ีส าคัญ ทั้งทางด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจต่อไป 

เกษตรกรควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูป่าชายเลน โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบริเวณใน

และ/หรือพื้นที่รอบๆ ฟาร์ม หรือบริจาคเงินเพื่อการปลูกป่าชายเลน หรือมีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกท าลายจาก

การเพาะเล้ียง ทั้งนี้เกษตรกรอาจรวมตัวเป็นกลุ่มชมรม สมาคม เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวและอาจร่วมกับ

ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้ามาร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ

ชุมชน  

ในกรณีทีพ่ื้นที่รอบๆ ฟาร์มซ่ึงเป็นพื้นที่สาธารณะเสียหายไปเนื่องจากการพัฒนาการเพาะเล้ียงกุ้ง เจ้าของ

ฟาร์มต้องรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะดังกล่าวให้กลับคืนมา 
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รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.12  ในกรณีที่มีเหตุท าให้การเลี้ยงกุ้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บ่อรั่วซึม  

ต้องมีวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ 

รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.13  ให้ชุมชนร่วมรับทราบผลการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

กรณีมีเหตุท าให้การเล้ียงกุ้งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น บ่อเล้ียงมีการรั่วซึมจากน้ าเค็มในบ่อเล้ียง

หรือบ่อพักน้ าไหลออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง เกษตรกร

ควรมีวิธีการจัดการและแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

- ในกรณีพบการรั่วไหลของน้ าเค็มจากบ่อเล้ียงไปสู่พื้นที่เกษตรกรรม/พื้นที่น้ าจืด เกษตรกรควร

ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล 

- หากมีปัญหาน้ าทิ้งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย เกษตรกรควรด าเนินการปรับปรุงระบบที่

ใช้ในการจัดการน้ าทิ้ง เช่น จัดท าบ่อพักน้ าทิ้งในฟาร์ม เพื่อให้สารอินทรีย์ตกตะกอน และบ าบัดน้ าให้มี

คุณภาพดีขึ้นก่อนน าไปใช้หมุนเวียนภายในฟาร์มหรือก่อนปล่อยออกมาสู่แหล่งน้ า  

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับทราบผลการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ นอกจากจะท าให้เกิดความโปร่งใสแล้ว ยังจะช่วยลด ป้องกัน หรือแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับชุมชน รวมถึงปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกฟาร์ม 

เกษตรกรควรมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

และร่วมฟื้นฟูคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติให้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม

อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ  และมีการ

ตรวจสอบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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รายการที่ 9  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 9.14  เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา หรือรับการฝึกอบรมทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้ง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยของอาหาร 

รายการที่ 10  เอกสารและข้อมูลบันทึก 

ข้อก าหนด 10.1  มีเอกสารก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าและเอกสารก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า 

ให้ตรวจสอบได ้

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การพัฒนาการเล้ียงกุ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนั้น จ าเป็นต้องใช้ความรู้ 

ตามหลักวิชาการ ดังนั้น เกษตรกรควรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน หรือรับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียงกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 

และความปลอดภัยทางด้านอาหาร เพื่อให้มีการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดี ตลอดจนควรมีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยกัน ทั้งภายนอกและภายในฟาร์ม เพื่อน าข้อดีต่างๆ 

มาเป็นแนวทางปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการเล้ียงให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  เกษตรกรควรเก็บหลักฐาน 

การฝึกอบรม การประชุม ในรูปแบบของภาพถ่าย เอกสารใบรับรอง วารสาร และเอกสารวิชาการ  

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ไว้แสดงต่อผู้ตรวจประเมิน กรณีมีการร้องขอ  

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

หนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า (FMD) เป็นเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรือ 

ผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากกรมประมง ออกให้เกษตรกรเพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้อมูล รายละเอียดแหล่งที่มา

และจ านวนของลูกพันธุ์สัตว์น้ า และหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (MD) (ภาคผนวก ช) เป็นเอกสาร

ที่กรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากกรมประมง ออกให้เกษตรกรเพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้อมูล 

เมื่อต้องขายกุ้ง โดยจะระบุที่มาของสัตว์น้ า เช่น ชื่อ ที่อยู่ของเกษตรกร ปริมาณและขนาดสัตว์น้ า วันที่

จ าหน่าย หมายเลขทะเบียนฟาร์ม ดังนั้น หนังสือทั้งสองชนิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตามสอบได้ 

เกษตรกรต้องมีส าเนาหนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์ สัตว์น้ า และส าเนาหนังสือก ากับการจ าหน่าย   

สัตว์น้ าให้ตรวจสอบได้ ขั้นตอนการออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสามารถดูรายละเอียดได้        

ในระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดท าหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าที่เป็นระเบียบฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 



มกษ. 7401(G)-2558                              36 

รายการที่ 10  เอกสารและข้อมูลบันทึก 

ข้อก าหนด 10.2  มีการบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ 

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

รายการที่ 10  เอกสารและข้อมูลบันทึก 

ข้อก าหนด 10.3  มีการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีในระหว่างการจับ 

รายการที่ 10  เอกสารและข้อมูลบันทึก 

ข้อก าหนด 10.4  มีการบันทึกและเก็บข้อมูลการเลี้ยงกุ้งที่จ าเป็นอื่นๆ ให้ตรวจสอบได้  

เช่น การเกิดและการป้องกันโรค คุณภาพน้ า 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การบันทึกข้อมูลของการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า จะท าให้

การบริหารจัดการสุขภาพกุ้ง การจัดการการเล้ียงกุ้ง และการวางแผนในการ จับและจ าหน่ายกุ้ง  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ท าให้ทราบระยะเวลาหยุดยา ปริมาณการใช้ยาที่มีผลต่อการรักษาโรคกุ้ง รอบเวลา 

ที่ต้องใส่สารเคมีซ้ า และสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงการเลี้ยงกุ้งในรอบต่อไปได้อีกด้วย 

เกษตรกรต้องมีการบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ สารเคมี ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  

แยกไว้ให้ชัดเจน โดยควรบันทึกข้อมูลทันทีหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวัน เพื่อให้ข้อมูล      

ที่บันทึกเป็นปัจจุบันเสมอและถูกต้อง เกษตรกรควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอและ   

ทุกครั้งที่เสร็จส้ินการเล้ียงกุ้งในแต่ละรอบการเล้ียง รวมถึงควรมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี 

นับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูล 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีในระหว่างการจับ เพื่อป้องกันปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในเนื้อกุ้ง  

เกษตรกรควรบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีในระหว่างการจับ เช่น ชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใช้ (กรณี 

มีการใช้สารเคมี) เพื่อป้องกันการใช้สารเคมีมากเกินความจ าเป็น 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

การบันทึกข้อมูลการเล้ียงกุ้งและข้อมูลที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น การเกิดโรค การป้องกันโรค คุณภาพน้ า การพัก

หรือการปรับปรุงบ่อ ข้อมูลการจ้างแรงงาน เป็นต้น จะท าให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ

การเลี้ยงกุ้งในรอบต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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นอกเหนือไปจากบันทึกข้อมูลของการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และการใช้สารเคมี 

ในระหว่างการจับ เกษตรกรควรบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียงกุ้ง เช่น การเกิดโรค  

การป้องกันโรค ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าที่ใช้เล้ียงกุ้งและในบ่อกุ้ง ผลวิเคราะห์น้ าทิ้ง การพัก

หรือการปรับปรุงบ่อ ข้อมูลการจ้างแรงงาน ในแต่ละรอบการเล้ียง (ภาคผนวก ซ) แยกไว้ให้ชัดเจน  

โดยจัดเป็นระบบและมีการบันทึกอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการจัดการการเล้ียง 

ในรอบต่อไป ถ้าสามารถบันทึกข้อมูลลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ได้  จะท าให้การเก็บรักษาข้อมูล 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรเก็บรักษาข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ป ี
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ภาคผนวก ก 

1. ป่าชายเลน (Mangrove forest) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน ประเภทการอนุญาตให้

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย 

(วันที่ 15 ธันวาคม 2530) ได้จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนไว้ดังนี้ 

1) เขตอนุรักษ์ หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่หวงห้ามไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงใดๆ นอกจากจะ

ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ได้แก่ พื้นที่แหล่งรักษาพันธุ์

พืชและสัตว์น้ าที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์น้ า พื้นที่ที่ง่ายต่อการถูกท าลายและการ

พังทลายของดิน พื้นที่ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

ท้องถิ่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตวนอุทยาน เขตแหล่งท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่า 

พื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไว้เพื่อเป็นแนวป้องกันลม พื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็น

สถานที่ศึกษาวิจัยและ รักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ พื้นที่ที่อยู่ห่างไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากริมฝั่ง

แม่น้ าล าคลองธรรมชาติและไม่น้อยกว่า 75 เมตรจากชายฝั่งทะเล 

2) เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ แบ่งได้เป็น 

   (1) เขตเศรษฐกิจ ก. หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชน์เฉพาะในกิจการด้าน

ป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่ป่าสัมปทาน พื้นที่ป่าชายเลนนอกสัมปทานที่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน 

พื้นที่สวนป่าเพื่อผลผลิตด้านป่าไม้ของรัฐบาลและเอกชน 

   (2) เขตเศรษฐกิจ ข. หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนา

ด้านอื่นๆ ได้ แต่ต้องค านึงถึงผลดีและผลเสียทางด้านส่ิงแวดล้อมด้วย ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการ

กสิกรรม การเล้ียงสัตว์ การประมง การท านาเกลือ พื้นที่อุตสาหกรรม การท าเหมืองแร่ การสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรม พื้นที่ท่ีเป็นแหล่งชุมชน แหล่งการค้า ท่าเทียบเรือ และอื่นๆ 

2. พื้นที่ชุ่มน้ า (wetlands) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า (Convention on Wetlands of International 

Importance especially as Waterfowl Habitat: RAMSAR Convention) หมายถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ชื้น

แฉะ พรุ แหล่งน้ า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ าขังหรือน้ าท่วมอยู่ถาวรและ

ชั่วครั้งชั่วคราว ท้ังที่เป็นแหล่งน้ านิ่งและน้ าไหล ท้ังที่เป็นน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม รวมไปถึงชายฝั่งทะเล

และที่ในทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ าลดลงต่ าสุด มีความลึกของระดับน้ าไม่เกิน 6 เมตร  

3. พื้นที่ต้องห้าม ตามค าส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  เพื่อระงับการใช้

ความเค็มในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบจากการเล้ียงกุ้งทะเลต่อ

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้องห้ามมาเป็น

การเล้ียงกุ้งอาจท าให้เกิดการเปล่ียนสภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของพื้นที่โดยส้ินเชิง จนอาจก่อ
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ความสูญเสียต่อทรัพยากรและระบบนิเวศที่เปล่ียนแปลงไปจนยากต่อการฟื้นฟูกลับคืนดังเดิมได้ หรือต้อง

ใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อการฟื้นฟูให้คืนสภาพเดิม 
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ภาคผนวก ข 

คุณภาพน ้าทีเ่หมาะสมต่อการเลี ยงกุ้งทะเล 

ล้าดับ ดัชนีคุณภาพน ้า หน่วย ค่าที่เหมาะสม 

1 ออกซิเจนละลายในน้ า mg/l  5 

2 ความเป็นกรด-เบส - 7- 8.3 

3 อุณหภูมิ 
o
C 28-32 

4 ความโปร่งใส cm 30-60 

5 สารแขวนลอย mg/l ไม่มากกว่า 100 

6 ความเป็นด่าง mg/l ของ CaCO3   100  

7 ความกระด้าง mg/l ของ CaCO3  300 

8 ไนไตรท์ (NO2

-
) mg/l NO2

-
  ˂0.2 

9 แอมโมเนียรวม (NH3) mg/l ≤ 0.4 
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 ตัวอย่างแบบฟอร์มค้าขอขึ นทะเบียน 
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แบบ ทบ. 1 – 1 หน้า 3 
4. มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน ดังต่อไปนี้  

        4.1 ประเภทโรงเพาะฟัก/อนุบาล (ให้กา ในช่อง        เพียงกิจกรรมเดียว)  
 เพาะฟักอย่างเดียว        เนื้อท่ีเพาะฟักรวมของฟาร์ม (ไร่)................................... 
     เพาะฟักและอนุบาล     เนื้อท่ีเพาะฟักและอนุบาลรวมของฟาร์ม (ไร่)......................... 
 อนุบาลอย่างเดียว         เนื้อท่ีอนุบาลรวมของฟาร์ม (ไร่)............................................. 

ชนิดสัตว์น้้า เน้ือท่ีเพาะฟัก/อนุบาลรวมของกลุ่มสัตว์น้้า ก้าลังผลติโดยเฉลี่ยต่อปี(ตัว) 

กุ้งทะเล   
   1.กุ้งกุลาด้า   

   2.กุ้งขาว   

   3.กุ้งแชบ๊วย   

   4.กุ้งอ่ืนๆ(ระบ)ุ..................   

กุ้งน้้าจืด    

   1.กุ้งก้ามกราม   

   2.กุ้งอ่ืนๆ(ระบ)ุ...................   

ปลาน้้าจืด (ระบุชนิด)   

   1.   

   2.   

   3.   

   4.   

   5.   

ปลาทะเล (ระบุชนิด)   

   1.   

   2.   

   3.   

หอยทะเล (ระบชุนิด)   

   1.   
   2.   
   3.   
หอยน้้าจืด (ระบุชนิด)   

   1.   
   2.   
   3.   

ป ู(ระบุชนิด)   

   1.   
   2.   
   3.   

ปลาสวยงาม (ระบุชนิด)   

   1.   

   2.      

   3.   

สัตว์น้้าอื่นๆ (ระบุชนิด)   
   1.   
   2.   
   3.   

หมายเลขประจ้าฟารม์ 
 

    (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอ) 
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แบบ ทบ. 1 – 1 หน้า 4 
        4.2 ประเภทฟาร์มเลี้ยง  (ให้กา   ในช่อง       เพียงลักษณะการเลีย้งเดียว) 

เลี้ยงแบบยังชีพ          
 

       เลี้ยงแบบพาณิชย์   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลี้ยงกุ้งชนิดเดียว      เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่)............................ 

ชนิดพันธุ์กุ้ง 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง  

โดยจ้าแนกตามประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทการเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จ้านวน 

บ่อ 
ที่เลี้ยง 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 
(ไร่) 

ก้าลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) 

พัฒนา 
(มรีะบบการจัดการที่ดี 

และใช้พันธ์ุกุ้งจาก 
โรงเพาะฟักเท่าน้ัน ) 

กึ่งพัฒนา 
(ปล่อยพันธุ์กุ้งจาก
โรงเพาะฟักเสริม) 

ธรรมชาต ิ
(ใช้พันธุ์กุ้งจาก 

ธรรมชาติอยา่งเดียว) 

1.       
2.       
3.       
 

เลี้ยงกุ้งหลายชนิดรวมในบ่อเลีย้งเดียว  เนื้อท่ีเลีย้งรวม(ไร่)............................ 

ชนิดพันธุ์กุ้ง 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง  

โดยจ้าแนกตามประเภทการเลี้ยง) 

ชนิด 
กุ้งทะเล 
ที่เลี้ยง 

เป็นหลัก 

ประเภทการเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) 

จ้านวน 
บ่อ 

ที่เลี้ยง 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 
(ไร่) 

ก้าลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) 

พัฒนา 
(มีระบบการจัดการที่ดี 

และใช้พันธ์ุกุ้งจาก 
โรงเพาะฟักเท่าน้ัน) 

กึ่งพัฒนา 
(ปล่อยพันธุ์กุ้งจาก
โรงเพาะฟักเสริม) 

ธรรมชาต ิ
(ใช้พันธุ์กุ้ง 

จากธรรมชาติ 
อย่างเดียว) 

1.        
2.        
3.        
 

  เลี้ยงสัตว์น้้าชนิดเดียว (ปลา จระเข้ ตะพาบน้้า กบ ฯลฯ)   เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่) .............เนื้อท่ีเลีย้งรวม ...................ตร.ม. 

ชนิดสัตว์น้้า 
(ให้บันทึกจ้าแนกตาม 
ประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทการเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) 

จ้านวนหน่วย    
ที่เลี้ยง 

(บ่อ/แปลง/ 
ร่อง/กระชัง) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 
(ไร่) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

ก้าลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) บ่อดิน 
(ไร่) 

บ่อซีเมนต์/
บ่อพลาสติก 

(ตร.ม.) 

นา 
(ไร่) 

ร่องสวน 
(ไร่) 

กระชัง 
(ตร.ม.) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          

 

เนื้อท่ีฟาร์ม (ไร่).........................    เนื้อท่ีเลี้ยงรวมทั้งหมด (ไร่)................. 
                                          เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ตร.ม.)....................... 
 

หมายเหต ุ: เลี้ยงแบบยังชีพ หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้้า เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอาจมีเหลือ จ้าหน่าย จ่ายแจกบ้าง แต่เพยีงเล็กน้อย 
               เลีย้งแบบพาณิชย ์ หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายมากกว่าการบริโภค มีการจัดการบ่อที่ดี  มีการให้อาหาร  ซ้ือพันธุ์สัตว์น้้ามาปล่อย 
                                       และมกีารกา้หนดช่วงเวลาในการเลี้ยง ซ่ึงต้องมีการจัดการดูแลอย่างสม่้าเสมอ 

 เนื้อที่ฟาร์ม หมายถึง เนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์เพือ่การเพาะเล้ียงสัตว์น้้า  โดยรวมเนื้อที่ผิวน้า้ที่ใช้ในการเพาะเล้ียง(รวมเพาะฟัก/อนุบาล)     

                                     บ่อพักน้้า คลองส่งน้้า คลองระบายน้า้ คู  คันดิน ขอบบ่อ และสิ่งปลูกสร้าง  
 เนื้อที่เลี้ยงรวมทั้งหมด หมายถึง เนื้อทีผ่ิวน้้าที่ใช้เพาะเล้ียงสัตว์น้า้ทั้งหมด ไม่รวม บ่อพักน้้า คลองส่งน้้า คลองระบายน้้า คู คันดิน ขอบบ่อ สิ่งปลูกสร้าง 

˂˂˂˂˂˂˂ 
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แบบ ทบ. 1 – 1 หน้า 5 

 เลี้ยงสัตว์น้้าหลายชนิดรวมกนั  เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่) ......................เนื้อท่ีเลีย้งรวม ....................(ตร.ม.) 
 

ชนิดสัตว์น้้า 
(ให้บันทึกจ้าแนกตาม 

ประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทการเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) 

จ้านวนหน่วย   
ที่เลี้ยง 

(บ่อ/แปลง/ 

ร่อง/กระชัง) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 
(ไร่) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

ก้าลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) บ่อดิน 
(ไร่) 

บ่อซีเมนต์/
บ่อพลาสติก 

(ตร.ม.) 

นา 
(ไร่) 

ร่องสวน 
(ไร่) 

กระชัง 
(ตร.ม.) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
 

  เลี้ยงหอย (หอยทะเล ได้แก่ หอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยกะพง หอยมุก หอยน้้าจืด ได้แก่ หอยขม หอยมุกน้้าจืด)     
เนื้อท่ีเลี้ยงรวม(ไร่) ............................. 

ชนิดหอย 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง  

โดยจ้าแนกตามประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทการเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จ้านวน

หน่วยที่
เลี้ยง1/ 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 
(ไร่) 

ก้าลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.)2/ 
แบบ
แขวน 

แบบปักหลัก/
วางเสาหินหรือ

ซีเมนต ์

แบบหว่าน
กับพื้น
ทะเล 

แบบหว่าน
เลี้ยงในบ่อ

ดิน 

วิธีการ
อื่นๆ 
(ระบุ) 

1.         

2.         

3.         

˂  
   1/ มีหน่วยขึ้นกับประเภทการเลี้ยง ดังนี้  1. แบบแขวน หน่วยเป็น “พวง”  

2.  แบบปักหลกั วางเสาหินหรือซีเมนต์ หน่วยเป็น “หลัก”  
3.  แบบหวา่นกับพื้นทะเล หนว่ยเป็น “แปลง” 
4.  แบบหวา่นในบ่อดิน หนว่ยเป็น “บ่อ”  
5. แบบอื่นๆ ให้ระบุหนว่ยไว้ข้างท้ายจ้านวน  

ถ้าประเภทการเลี้ยงต่างๆ ดังกล่าวข้างตน้มีหน่วยแตกต่างจากที่กา้หนดไว้ ก็ให้ระบุหน่วยไว้ข้างท้ายจา้นวนเช่นกัน    
    2/ ก้าลังการผลิตโดยเฉลี่ยต่อป ีของหอยมุก (ทะเล) และหอยมกุ (น้า้จืด) ขอให้ระบุหน่วยเป็น “ตัว”  
 
  เลี้ยงป ูได้แก่ ปูทะเล  ปูมา้ ฯลฯ  เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่)........................เนื้อท่ีเลี้ยงรวม ....................(ตร.ม.) 

ชนิดสัตว์น้้า 
(ให้บันทึกจ้าแนกตาม 
ประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทการเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) 

จ้านวนหน่วย    
ที่เลี้ยง 

(บ่อ/กระชัง/ 
คอก/อื่นๆ (ระบุ)) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 
(ไร่) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

ก้าลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) บ่อดิน 
(ไร)่ 

บ่อซีเมนต์/
บ่อพลาสติก 

(ตร.ม.) 

กระชัง 
(ตร.ม.) 

คอก 
(ไร)่ 

วิธีการ
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1.          
2.          
3.          
4.          
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แบบ ทบ. 1 – 1 หน้า 6 
 

  เลี้ยงปลาสวยงาม ได้แก่ ปลาสอด ปลาคาร์ฟ ปลากัด ปลาหมอสีฯลฯ เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่).................... 
   เนื้อท่ีเลี้ยงรวม ....................(ตร.ม.) 

ชนิดสัตว์น้้า 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เลี้ยง  

โดยจ้าแนกตามประเภทการเลี้ยง) 

ประเภทการเลี้ยง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จ้านวนหน่วย 

ที่เลี้ยง 
(บ่อ/อื่นๆ (ระบ)ุ) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 
(ไร่) 

เนื้อที่ 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

ก้าลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อป ี

(ตัว) บ่อดิน 
บ่อซีเมนต์/ 
บ่อพลาสติก 

(ตร.ม.) 

วิธีการอื่นๆ 
(ระบุ) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
 
5. พร้อมกับค้าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

ส้าเนาบตัรประจ้าตัวประชาชนของผู้ขอและผูร้ับมอบอ้านาจ (กรณีมอบอ้านาจให้ผู้อื่นด้าเนินการแทน)  
หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนติิบุคคล) 
หนังสือมอบอ้านาจ 
ส้าเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน 
 
      กรณีเกษตรกรเป็นเจ้าของทีด่ินมีโฉนด 
 ส้าเนาโฉนด เลขท่ี.................................................... 
 แบบ ทบ 1 – 2 เลขท่ี............................................. (กรณไีมส่ามารถน้าส้าเนาโฉนดมาแสดงได้) 
      กรณีเกษตรกรเป็นผู้มสีิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
 ส้าเนา น.ส. 3 เลขท่ี................................................. 
 ส้าเนา น.ส. 3 ก เลขท่ี................................................. 
 ส้าเนา สปก.4-01 เลขท่ี................................................. 
 ส้าเนา ส.ค. 1 เลขท่ี................................................. 
 ส้าเนา กสน. 3 เลขท่ี................................................. หรือ กสน. 5 เลขท่ี.................................................. 
   (กรณีอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์) 
 พ.ส. 23 เลขท่ี..............................................................(กรณีอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวน) 
 ส.ท.ก. เลขท่ี...........................................................(กรณสีิทธิท้ากินอยู่ในเขตป่าสงวน) 
 เอกสารอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดิน (ระบุ)..............................เลขท่ี............................. 

แบบ ทบ 1 – 2 เลขท่ี.............................................(กรณีไมส่ามารถน้าส้าเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้มสีิทธิ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินมาได้) 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ  
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ภาคผนวก ซ 

ข้อมูลที่ควรบันทกึส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล 

ก. ลูกพันธุ ์

- วนั / เดือน / ป ี

- อายุ / ขนาด / จ านวน (ตวั)/ ลักษณะลูกพนัธ์ุ 

- แหล่งท่ีมา 

- หนงัสือก ากับการจ าหน่ายลูกพนัธ์ุสัตว์น้ า  

ข. อาหาร/การให้อาหาร 

- วนั / เดือน / ป ีที่ผลิต-หมดอายุ 

- แหล่งท่ีมา / ทะเบียน  

- ปริมาณการให้อาหาร / วนั /บ่อ / ม้ือ 

ค. คุณภาพน ้า 

- ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า เชน่ ความโปร่งแสง สนี้ า  

- การเปลี่ยนถ่ายน้ า 

- ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าจากหน่วยงานภายนอก 

ง. การรักษา การใช้ยาและสารเคมีส้าหรับสตัว์น ้าป่วย 

- 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 ากับการจ าหน่ายสัตวน์้ า 
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 (ก) ตัวอย่างตารางบันทึกการรักษา การใช้ยาและสารเคมีส าหรับกุ้งปว่ย 

วัน/เดือน/ป ี
โซน/

บ่อ 
ชนิด แหล่งท่ีมา 

ข้อมูลสัตว์น้ าปว่ย/ตาย การจัดการเบ้ืองต้น 

อาการป่วย จ านวนท่ีปว่ย 
การรักษา 

(การใช้ยาและสารเคมี) 
ผลการรักษา 

 

 

 

 

 

       

    

 

 (ข) ตัวอย่างตารางบันทึกการเคลื่อนย้ายกุ้ง 

สัตว์น้ าทีน่ าเขา้ฟาร์ม สัตว์น้ าที่ย้าย/ขายออก สัตว์น้ าทีเ่หลือ 

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) ตัวอย่างตารางบันทึกรายละเอียดแหล่งท่ีมาของลูกพันธ์ุกุ้ง 

วัน เดือน 

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

 

 

 

 

      

  

 (ง) ตัวอย่างรายละเอียดกุ้งปว่ย-ตาย 

ล าดับท่ี ชนิดสัตวน์้ า จ านวนท้ังหมด จ านวนตาย สาเหต ุ ผู้บันทึก 
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