
การจดัการควบคุมการผลิตลูกพนัธ์ุกุ้งให้ได้คุณภาพ 

และปลอดโรค และการประเมนิสุขภาพลูกกุ้ง 

 



การควบคมุการผลติลกูพนัธุ์กุ้ งให้ได้คณุภาพและปลอดโรค 

• ทําไมต้องมีการควบคมุการผลติลกูพนัธุ์กุ้ งทะเล 

• แนวทางการควบคมุต้องดําเนินการตัง้แตพ่อ่แมพ่นัธุ์ นอเพลียส  

• การอนบุาลลกูกุ้งจากระยะนอเพลียส เป็นระยะโพสลาวา (Post Larva) 
• การเลีย้งลกูกุ้ง PL จนเป็นตวัเต็มวยัในบอ่เลีย้ง 

• จากโครงการเฝ้าระวงัตรวจลกูกุ้งคณุภาพ (Cleaning) สู ่โครงการLot 
by Lot โรงเพาะฟักลกูกุ้ง ความสมัพนัธ์ตอ่ถงึโครงการ คชก.   
 



• โรงเพาะพันธุและอนุบาลกุงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

• ไดลูกกุงที่มีคุณภาพ อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงย่ังยืน 

• เกษตรกรเกิดความตระหนักในการจัดการฟารมตามหลัก Biosecurity 

• ประเทศไทยสามารถผลิตกุงไดเพียงพอกับความตองการของตลาดสงออก  

Outcome 

โครงการเฝ้าระวงัโรคเพือ่การผลติลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ)  

• ทราบสถานะโรคในโรงเพาะพันธุและอนุบาลกุง 

• ทราบระดับ Biosecurity ในโรงเพาะพันธุและอนุบาลกุง 

• ลดจํานวนแหลงแพรกระจายเชื้อกอโรค 

Output 



โรงเพาะฟก 

เขาโครงการฯ สมัคร 

สปจ. ในพ้ืนที่ โรงเพาะฟก 

เกษตรกรฯ 

• ทํา
ขอตกลง 
การซื้อ
ขาย 

• ทําแผน 
การผลิต 
ลูกพันธุ
กุงฯ 

ศูนยฯ ในพ้ืนที่ 

แจงแผนการ
ผลิต 
เพ่ือเขาตรวจ 
ลูกพันธุกุงกอน
ขาย 

กพส. กรม
ประมง “โครงการเฝา
ระวังโรค 

เพ่ือการผลิตลูกกุง
คุณภาพ” 

โรงเพาะฟก 

ผาน 

ศูนยฯ ในพ้ืนที่ 

เขาตรวจเช้ือกอโรค 

แจงผล โรงเพาะฟก 

ผาน 

ผาน เขาตรวจเช้ือกอโรค* 

แจงผล โรงเพาะ
ฟก 

ไมผาน 

ไมสามารถขาย
ลูกพันธุกุงฯ 

ในโครงการฯ ได 

สามารถขาย 
ลูกพันธุกุงฯ 

ในโครงการฯ ได 

ไมผาน 

ไมสามารถเขารวม
โครงการฯ ได 

• โรงเพาะฟกฯ ท่ีมีความประสงคเขารวมโครงการฯ ตองผาน  

"การตรวจเช้ือกอโรคตามโครงการเฝาระวังโรคเพ่ือผลิต 

กุงคุณภาพ" ของกรมประมงแลว 

• หากมีการตรวจพบโรคใดโรคหน่ึงในชวงการดําเนินโครงการฯ 

กรมประมงจะดําเนินการถอดช่ือโรงเพาะฟกฯ ออกจากรายช่ือ

ท่ีเขารวมโครงการฯ ท่ีประกาศลงบน website กพช. และ 

โรงเพาะฟกฯ ดังกลาวจะไมสามารถจําหนายลูกกุงน้ันใหแก

เกษตรกรท่ีเขารวมในโครงการฯ  
 *เขาตรวจเช้ือกอโรค 8 เช้ือ ไดแก 
 WSSV, YHV, IHHNV, TSV, IMNV, 
 EHP. EMS และ SHIV 

 การผลติลูกกุ้งปลอดโรค 
โครงการเฝ้าระวงัโรคเพือ่การผลติลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ)  



• โครงการเฝ้าระวงัโรคเพ่ือผลติลกูกุ้งคณุภาพ ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2562 – 10 
พฤษภาคม 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินสถานการณ์โรคกุ้งทะเลและลดจํานวน
แหลง่แพร่กระจายเชือ้ก่อโรคในกุ้งทะเล ซึง่แล้วเสร็จและมีรายช่ือโรงเพาะฟักฯ โรงอนบุาลฯ 
ท่ีปลอดโรคปรากฏอยูใ่น white list hatchery บนเวบ็ไซด์ของกองเพาะเลีย้งสตัว์นํา้
ชายฝ่ัง 

• เพ่ือเป็นการรักษาสถานะฟาร์มปลอดโรค และเพ่ือติดตาม เฝ้าระวงั ป้องกนัการเกิดโรคของ
โรงเพาะฟักฯ โรงอนบุาลฯ ภายหลงัการดําเนินโครงการฯ รวมถงึเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน
การบริการตรวจวิเคราะห์โรคให้แก่เกษตรกรท่ีนําลกูกุ้งระยะ PL มาสง่ตรวจโรคก่อนการลง
เลีย้ง ท่ีปัจจบุนัประสบปัญหาความซํา้ซ้อนในการตรวจลกูพนัธุ์ในระยะโพสต์ลาวา (PL) ท่ี
เกษตรกรนํามาสง่ตรวจท่ีมาจากรุ่นการผลติ ของโรงเพาะฟักฯ โรงอนบุาลฯ เดียวกนั 



• ดําเนินกิจกรรมตรวจรับรองสถานะปลอดโรคในลกูกุ้งทะเลระยะ PL 

แบบ Lot by Lot โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการควบคมุ เฝ้าระวงัและ

ป้องกนัโรคในระดบัโรงเพาะฟักฯ โรงอนบุาลฯ ระยะ PL จํานวน 8 โรค 

ได้แก่ WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, SHIV, 
VpAHPND, และ EHP ในทกุรุ่นการผลติ และลดจํานวนการตรวจโรค
ซํา้ซ้อนในแตล่ะโรงเพาะฟักฯ โรงอนบุาลฯ 

Cleaning Lot by Lot 

คชก. 



เกณฑ์การควบคุมคุณภาพลูกกุ้งทะเลตามแนวทางทีก่รมประมงกาํหนด 
โครงการเพิม่ขดีความสามารถด้านการผลติและการตลาดกุ้งทะเลเพือ่การบริโภคภายในประเทศ  

 
 มาตรฐานลกูกุ้งครัง้นีกํ้าหนดขึน้มาเพ่ือให้นกัวิชาการประมง นกัเพาะเลีย้งและอนบุาลลกูกุ้ ง และ

เกษตรกรสามารถใช้ในการประเมินคณุภาพลกูกุ้ง (ระยะท่ีใช้ในการประเมินไมน้่อยกวา่ PL 10) ใน
แนวทางเดียวกนั โดยลกูกุ้ งท่ีมีคณุภาพต้องผลติจากพอ่แมพ่นัธุ์ท่ีผา่นการสุม่ตรวจโรคกุ้งทะเลตามท่ี

กรมประมงกําหนด จํานวน 8 เชือ้โรค คือ ไวรัสดวงขาว (WSSV) ไวรัสหวัเหลือง (YHV)  
ไวรัสทอรา (TSV) ไวรัสโรคกล้ามเนือ้ตาย (IMNV) ไวรัสโรคแคระแกร็น (IHHNV)  
ไวรัสเอสเอชไอวี (SHIV) แบคทีเรียวิบริโอโรคตบัวายเฉลียบพลนั (Vp-AHPND)  
และไมโครสปอริเดียมีผลทําให้กุ้ งโตช้า (EHP) 
 



รายการ เกณฑ์กาํหนด มาตรฐานการประเมนิ 

บันทกึการดาํเนินการ บนัทกึการใช้พอ่แมพ่นัธ์และการเพาะพนัธุ์ 

การอนบุาล การกระจายลกูพนัธุ์ การ

จดัการคณุภาพนํา้ การควบคมุและป้องกนั

โรค ฯลฯ 

- ต้องมีหลกัฐานการบนัทกึ 
- วิธีการ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

บนัทกึท่ีโรงเพาะฯ 

แหล่งพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง การใช้พอ่แมพ่นัธุ์กุ้ งสายพนัธุ์โตดีและ

ปลอดโรคจากแหลง่ท่ีสามารถตรวจสอบ

ย้อนกลบัได้ 

- ต้องมีหลกัฐานเอกสาร MD, 
ผลตรวจโรค 

- วิธีการ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

บนัทกึท่ีโรงเพาะฯ 
แหล่งนอเพลียส การใช้นอเพลียสจากฟาร์มปลอดโรคท่ีมี

คณุภาพและปลอดโรคท่ีสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลบัแหลง่ท่ีมาได้ 

- ต้องมีหลกัฐานเอกสาร FMD, 
ผลตรวจโรค 

- วิธีการ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

บนัทกึท่ีโรงเพาะฯ 



ระยะและขนาด ระยะไม่น้อยกว่า PL10 (กรีกุ้งมีหนามบนกรีไม่

น้อยกว่า 3 หนาม) ความยาวตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 9 

มิลลิเมตร มีขนาดสมํ่าเสมอ (ค่า CV น้อยกว่า 

15%) 

ความยาวตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 9 มม.  มี

ขนาดสมํ่าเสมอ  
(ค่า CV น้อยกว่า 15%) 

 

สุขภาพภายนอก แข็งแรง ว่ายนํา้ปกติ ไม่กองอยู่กบัพืน้ ลําตวัเหยียดตรง

และมีสีปกติ หนวดคู่หน้าหบุชิด รยางค์และลําตวั

สมบรูณ์ ไม่กร่อนและไม่มีแผล สะอาด ไม่มีโปรโตซวั

และพยาธิภายนอกเกาะ 

 ตรวจด้วยกล้องจลุฯ และการ ทดสอบ 

Stress test 

ลาํไส้ มีอาหารเต็ม มีอตัราส่วนกล้ามเนือ้ต่อลําไส้ (ปล้องท่ี 6 

หรือปล้องสดุท้าย เท่ากบัหรือมากกว่า 4 : 1) 
คะแนนรวม ต้องไม่ต่ํากว่า   70 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ความสามารถในการปรับตัวต่อ

การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อม โดยแช่ในนํา้จืด 

30 นาท ี

อตัรารอดตายไม่น้อยกว่า 95 %            

ความสามารถทนต่อความเครียด

อย่างเฉียบพลัน โดยการทดสอบ

ด้วยฟอร์มาลิน 100 ppm แช่ 

30 นาท ี

อตัรารอดตายไม่น้อยกว่า 95 %        

ความสมบูรณ์ของตับ เม็ดไขมนักลมเป็นมนัวาวไม่ฟ่อ ไม่คอด ไม่หงิกงอ และ

มีอาหารสะสมเป็นจํานวนมาก (เม็ดไขมนั) 
  



การอนุบาล - มีระบบควบคุมและป้องกันการเกิดโรค

และการแพร่ระบาดของโรค 
- ต้องมีหลักฐานเอกสาร 
- วธีิการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทกึ 

และตรวจประเมินที่ ที่โรงเพาะฯ - ใช้อาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการเหมาะสม

และขึน้ทะเบียนกบักรมประมง 

- ใช้ปัจจยัการผลติท่ีเหมาะสมและขึน้ทะเบียน

กบักรมประมง 
- ควบคมุคณุภาพนํา้ให้เหมาะสม และควบคมุ

อณุหภมูท่ีิ 32 องศาเซลเซียส 
ปลอดโรคไวรัส แบคทีเรีย และปรสิต ไวรัสดวงขาว (WSSV)  ไวรัสหวัเหลือง (YHV)    

ไวรัสทอรา (TSV)   ไวรัสโรคกล้ามเนือ้ตาย 
(IMNV)     ไวรัสโรคแคระแกร็น (IHHNV)   
ไวรัสเอสเอชไอวี (SHIV) แบคทีเรียวิบริโอโรคตบั

วายเฉลียบพลนั (Vp-AHPND)   และไมโครส

ปอริเดีย มีผลทําให้กุ้ งโตช้า (EHP) 

ต้องตรวจผ่านไม่พบเชือ้โรคทัง้ 8 เชือ้ ถ้า

พบตัง้แต่ 1 เชือ้ ผลประเมนิไมผ่่าน 



ลาํดับที่ ข้อกาํหนด ระดับของคุณภาพ 
จาํนวนกุ้งที่

ทดสอบ 
คะแนน 

รวม 

การให้คะแนนเม่ือพบกุ้งที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (คะแนน) 
1 ตวั 2 ตวั 3 ตวั 4 ตวั  5 ตวั 

1. การพฒันาไม่น้อยกว่า PL 

10  
ลกูกุ้งอายไุม่น้อยกว่า PL 10 (สงัเกตมีหนาม

ท่ีสมบรูณ์บนกรี 3 หนาม) 
20 ตวั 10 8 6 4 2 0 

2. ความสมบรูณ์และความ

สะอาดของรยางค์และลําตวั 
ลําตวัและรยางค์มีความสะอาดไม่มีการเกาะ

ของโปรโตซวัภายนอก  
(5 คะแนน) 

20 ตวั 15 4 3 2 1 0 

เหงือกต้องมีความสะอาดไม่มีการเกาะของโปร

โตซวัภายนอก  
(5 คะแนน) 

20 ตวั 4 3 2 1 0 

รยางค์ต้องมีความสมบรูณ์ครบถ้วนและไม่ถกู

กดักร่อน หรือขากดุ-ดํา)  (5 คะแนน) 
20 ตวั 4 3 2 1 0 

3. ความสมบรูณ์ของตบัทัง้ด้าน

กายภาพและทางโภชนาการ 
  

ตบัมีความสมบรูณ์ ทัง้ขนาด สี และลกัษณะ

ทางกายภาพ เช่นการหยุ่นตวั ความแข็งของ

เนือ้เย่ือเป็นปกติตามธรรมชาติของกุ้ง (15 
คะแนน) 

20 ตวั 35 12 9 6 3 0 

ความสามารถในการย่อยอาหารของตบักุ้ง 

(ทางด้านโภชนาการ) สงัเกตได้จากปริมาณ

เม็ดไขมนักระจายอยู่มากในตบักุ้ง (20 
คะแนน) 
  

20 ตวั 
  

16 12 8 4 0 



4. ค่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของ

กล้ามเนือ้ปล้องที่ 6 ต่อขนาดลาํไส้

กุ้ง(MGR) 

อัตราส่วน MGR ต้องมี

ค่าเท่ากับหรือมากกว่า 

4:1  

20 ตัว 10 8 6 4 2 0 

5. การทดสอบความสามารถปรับตวัตอ่การ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยแช่ในนํา้

จืด (0 ppt.) นาน 30 นาที 

กุ้งมีความสามารถในการ

ปรับตวัเข้าสูส่ภาพแวดล้อม

โดยการแช่ในนํา้จืด (0 
ppt.) นาน 30 นาที และ

ไม่พบกุ้งตาย  

50 ตวั 
/นํา้5 

ลิตร 

15 10 
  

5 0 0 0 

6. การทดสอบความแข็งแรงทางสรีระใน

การปรับตวัตอ่ความเครียดท่ีเพ่ิมขึน้อย่าง

ฉบัพลนัโดยการแช่ในสารละลาย

ฟอร์มาลินความเข้มข้น 100 ppm แช่

นาน 30 นาที   

กุ้งแข็งแรงสามารถปรับตวั

ตอ่ความเครียดท่ีเพ่ิมขึน้

อย่างฉบัพลนัโดยการแช่ใน

สารละลายฟอร์มาลินความ

เข้มข้น 100 ppm แช่นาน 

30 นาที   

50 ตวั 
/นํา้5 

ลิตร 

15 10 
  

5 0 0 0 

รวมคะแนน   100   



คะแนนรวม ระดบัคุณภาพลูกกุ้ง 

มากกว่า 90 ดีมาก 

81 - 90 ดี 

70 - 80 พอใช้ 

น้อยกว่า 70 ไมเ่หมาะสมสําหรับการนําไปเลีย้ง 



การเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล 



การตรวจโรงอนุบาลลูกกุง้ทะเล 



โรงอนุบาลลูกกุง้ขาวแวนนาไม 



โรงอนุบาลลูกกุง้ขาวแวนนาไม 



แม่กุ้ง  ฟักไข่ในถงั 500 ลติร 



การจัดการตรวจการฟักไข่เป็นนอเพลยีส 



รวบรวมนอเพลยีสไปบ่ออนุบาล 

(รวบรวมนอเพลยีส) (บ่ออนุบาล) 



เตรียมบ่ออนุบาลลูกกุ้ง 
ล้างด้วยนํา้จดื และนํา้ยาล้างจาน 

เปิดบ่อตากให้แห้ง 



นํา้ทีใ่ช้อนุบาลลูกกุ้ง 

ฆ่าเช้ือด้วยคลอรีน เป่าลม 1-2 วนั  



เมือ่หมดคลอรีน 

กรองด้วยไส้กรอง หรือ ถุงกรอง  



ให้อาหารลูกกุ้งวนัละ 4-6 มือ้ 



ซูเอยี กนิแพลงก์ตอนพชื 
 



ไมซิส กนิ อาร์ทเีมยี 

 
(ฟักไข่อาร์ทเีมยี) (อาร์ทเีมยีแรกฟัก) 



กุ้งพ ีกนิ อาร์ทเีมยี 

และอาหารสําเร็จรูป 
 



การดูแลลูกกุ้ง 

1.  ให้อาหารเสริม 

 2.  เปลีย่นถ่ายนํา้คร้ังละ 30-   50  

เปอร์เซ็นต์  



การดูแลลูกกุ้ง 

3. แยกอุปกรณ์ทีใ่ช้ 

ประจําบ่อ 



บรรจุลูกกุ้งพ ี



สถานการณ์ปัญหาการเกดิโรคกุ้งทะเลในปัจจุบนั 

EMS, WSSV, YHV 

ขีข้าว 

EMS,  
WSSV 
, YHV 

Chaweepack T. 



 ขอ้มูล พอ่แม่พนัธ์ุกุง้ขาวแวนนาไม 



EHP 

EMS 

พ่อแม่พนัธ์ุกุ้งขาว จากบ่อดนิ 



พ่อแม่พนัธ์ุกุ้งขาว จากบ่อดนิ 
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พอ่แม่พนัธ์ุกุง้ขาวแวนนาไม ตบัฝ่อดาํ พบ EHP 



พอ่แม่พนัธ์ุกุง้ขาวแวนนาไม 

38 
รังไข่แม่กุ้ง ตรวจ EHP ด้วยเทคนิค PCR ผล + พบเชือ้ EHP 



พบแบคทีเรียวิบริโอกลุม่สีเหลืองในตบัและตบัอ่อน 1.3 x104 cfu/g 

ตรวจไม่พบไวรัสทัง้ 5 โรค WSSV, YHV, TSV, IHHNV, IMNV 

การทดลองเลีย้งกุ้งขาวเป็นพ่อแม่พนัธ์ุในบ่อคอนกรีต 

กุ้งขาวอาย ุ7 เดือน 



 แม่พนัธ์ุไข่แก่ 

 แม่พนัธ์ุทีย่งัไม่มไีข่ (ตอ้ง

เล้ียงจนมีไข่ระยะท่ี 4) 



(นอเพลยีส) (ไข่) 

(ซูเอยี) (ไมซิส) 



(ไมซิส) (กุ้งพ ี1) 



นอเพียส 36-48 ชัว่โมง ( 1-2 วนั) 

โปรโตซวัเอีย = 3-5 วนั               17-22 วนั 
ไมซิส = 3-5 วนั.  

ระยะ โพสต์ลาวา 10 (PL 10) = 10 วนั 
 อณุหภมิู. คณุภาพนํา้ มีผลกระทบกบัการเข้าระยะของกุ้ง 

การพฒันาระยะลกูกุ้งขาวแวนนาไม 



PCR diagnostic examination 

PL shrimp free from WSSV, YHV, TSV, IHHNV,  
IMNV, SHIV, EMS/AHPND and, EHP 







การประเมินลกัษณะสขุภาพภายนอกของลกูกุ้ง 

• ตรวจประเมนิลูกกุ้งตามเกณฑ์ดงันี ้แข็งแรง ว่ายนํา้ปกต ิไม่กอง

อยู่กับพืน้ ลาํตวัเหยียดตรงและมีสีปกต ิหนวดคู่หน้าหุบชิด 

รยางค์และลาํตวัสมบรูณ์ 

 



การสุม่วดัความยาว (Total Length) ของลกูกุ้ง  
 เ พ่ือประเมินเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างขนาดหรือความผันแปรของความยาวเฉล่ีย 

(%Coefficient of variation, CV; เปอร์เซ็นต์สมัประสิทธ์ิความผนัแปร) ของลกูกุ้ ง  โดยวดั

ความยาวของลกูกุ้ งอายรุะยะไม่น้อยกว่า PL 10 ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ( Vernier Caliper ) 

หน่วยวดั มิลลเิมตร (มม.) ดงัรูป ตามเกณฑ์ประเมิน ลกูกุ้ งระยะไม่น้อยกว่า PL 10 มีความยาวเฉล่ียไม่

น้อยกวา่ 9 มม. มีขนาดสม่ําเสมอ (คา่ CV น้อยกวา่ 15 % ) 



ลกูกุ้งขาวตบัและตบัอ่อนมีขนาดลีบเล็กและสีซีดผิดปกติ 

Microscopic examination 



Place a drop of oil 

Use the 100x objective lens to search HP tissue  sections for 
the presence of EHP spores 

Microscopic examination 



Microscopic examination 

กลามเนื้อลําตัวใสไมขุน รยางคครบสะอาด การพัฒนาสมบูรณตามอาย ุ



การพฒันาระยะการเจริญเตบิโตของลูกกุ้ง มีอายุไม่น้อยกว่า PL 10 



 ความสะอาดและความสมบูรณ์ของรยางค์และลาํตวั 



Completed pleopod and periopod 

ความสะอาดและความสมบูรณ์ของรยางค์และลาํตัว 



ความสมบูรณ์ของรยางค์และลาํตวั ตรวจประเมินลูกกุง้ตามเกณฑด์งัน้ี ลาํตวัและ

รยางคล์ูกกุง้รยางคต์อ้งมีความสมบูรณ์ครบถว้นและไม่ถูกกดักร่อน หรือขากดุ-ดาํ 

ดงัรูป 



ตวัอย่างลูกกุ้งทีม่ปีรสิตภายนอกเกาะบนรยางค์และลาํตวั  
External parasites 

Poor PL 



ตวัอย่างลูกกุ้งทีต่รวจพบแบคทเีรียเส้นใยเกาะบนรยางค์และลาํตวั 

Filamentous Bacteria 



Necrosis 
stress 



ตวัอย่างลูกกุ้งทีต่รวจพบเช้ือราทีร่ยางค์และลาํตวั 

Sirolpidium sp. Lagenidium sp. 



Necrosis 



Zootamnium  sp. 



แบคทเีรียเส้นใย 



Gill of PL 

Clean 

ตัวอย่างเหงอืกลูกกุ้ง

สะอาดใส ไม่มีการตดิเชือ้

อักเสบ ไม่มีแผลสีดาํ 



Melanized cuticular lesions 



Melanized bacterial lesions 



ตวัอย่างเหงอืกลูกกุ้งทีม่แีบคทเีรียเส้นใยเกาะ 



External parasites and Filamentous Bacteria 



The ratio of muscle to hind gut of  the 6th abdominal segment  
 (Muscle to Gut Ratio, MGR) 

MGR≥ 4:1 



 Ceacum development of intestine 



1. Cleaning  2. Open carapace  

3. Cut in the longitudinal of HP 4. Cut HP to small pieces 



6. Remove tissue of the HP of a suspect 
shrimp specimen 

7. Cover with a coverglass and inspect using a 100x objective lens  

5. Place a drop of a 0.85%  NaCl on 
a microscope slide 



Small side of HP Normal side of HP 







. The integrity of the hepatopancrease, both physical and nutrition. 

Lipid droplets >90% 

ความสามารถในการยอ่ยอาหารของตบัและตบัออ่นลกูกุ้ ง (ทางด้านโภชนาการ) สงัเกตได้จาก

ปริมาณเม็ดไขมนักระจายอยูใ่นตบักุ้ง ตรวจประเมินลกูกุ้งตามเกณฑ์ ดงัรูป 



เม็ดไขมนัน้อย เม็ดไขมนัปานกลาง 

เม็ดไขมนัมาก 



Good Hepatopancrease of PL 

ลกัษณะพตูบัปกติ ขอบหนา พไูม่หงิก 
ความสมบรูณ์ของตบัและตบัออ่นด้านกายภาพ ลักษณะท่อตับและตับอ่อน ตรวจประเมิน

ลกูกุ้งตามเกณฑ์ดงันี ้ตบัและตบัออ่น  มีลักษณะท่อตับและตับอ่อนปกตขิองลูกกุ้ง 



HP Tubular Constriction  

ตัวอย่างลักษณะท่อตับและตับอ่อนของลูกกุ้งผิดปกต ิมีท่อคอดกิ่วหยัก ปลายท่อตับลีบ 





เมด็ไขมันมาก 
ท่อตับปกต ิ

ท่อตับปกต ิ Tubular Constriction <10% 

Lipid droplets  



EHP spore 

 EHP mature spores were oval 
and a posterior vacuole  



EHP spores were found in PL 15 

EHP in PL 

PCR; ++ve (positive EHP) 



ตับลูกกุ้งพ ี

EHP 

EHP spores were found in PL 12 EHP in PL 

PCR; -ve (negative EHP) 



ศพช.จันทบุรี 100x Objective 

EHP spores were found in PL 12 



100x Objective 

EHP spores were found in PL 12 



ศพช.จันทบุรี 100x Objective 

EHP 
EHP spores were found in PL 12 





++ ve ++ ve - ve 

เร่ิมชาํ พ1ี2, ชาํในคอก PE; 20 วัน 

779 

176 

EHP spores 



 EHP spores in HP of PL 13 

EHP 

PCR; ++ve (positive EHP) 

EHP 

Poor PL 



Vibrio infected examination 

Poor PL 



Vibrio infected examination 



Vibrio infected examination 

Total bacteria)  (Total vibrio) Vibrio parahaemolyticus  



Vibrio infected examination 

Total bacteria < 1x104 cfu/g   

Total vibrio < 1x103 cfu/g (Green colony < 1x102 cfu/g)   
Vibrio parahaemolyticus < 30 cfu/g (free from AHPND) 



Stress Test (Salinity Test & Formalin Test) 

Pass stress test > 95 % of  PL survival rate 



การทดสอบความสามารถในการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงส่ิงแวดล้อมโดยใช้นํา้จืด 
การทดสอบความสามารถปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมโดยแชใ่นนํา้จืด (0 ppt) นาน 30 นาที 
1) ปรับสภาพลกูกุ้งก่อนเร่ิมการประเมินโดยให้อากาศอยา่งเพียงพอประมาณ 30 นาที ในนํา้ท่ีมาพร้อมกบัลกูกุ้ง 
2) เตรียมนํา้จืด 0 ppt ปริมาตร 5 ลติร จากนํา้ด่ืมสําหรับการบริโภค (อณุหภมิูนํา้ปกติ) ใสใ่นกะละมงัหรือถงั ให้อากาศอยา่ง

เพียงพอ 
3) สุม่ลกูกุ้ง จากตู้/ถงัท่ีปรับสภาพ จํานวน 50 ตวั มาใสใ่นตู้/ถงัทดสอบ ท่ีมีนํา้จืดบรรจอุยู ่5 ลติร และให้อากาศอยา่งเพียงพอ ทิง้

ไว้นาน 30 นาที  
4) เม่ือครบ 30 นาที กวนนํา้เบาๆ เพ่ือดกูารตอบสนองของลกูกุ้ง ลกูกุ้งตายถือวา่ไมผ่า่นเกณฑ์ นบัจํานวนกุ้งท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ บนัทกึ

ผล 
5) เกณฑ์การให้คะแนน กรณีความเค็มตัง้ต้นในบอ่อนบุาลไมเ่ทา่กนั 
- ความเค็มตัง้ต้น มากกวา่ 20 ppt ให้จํานวนการตายของลกูกุ้งเพ่ิมเป็นสองเทา่ของเกณฑ์เดิม 
- ความเค็มตัง้ต้น น้อยกวา่หรือเทา่กบั 20 ppt ให้ใช้เกณฑ์จํานวนการตายของลกูกุ้งตามเกณฑ์เดิม 
-  นํา้จืดท่ีใช้ในการทดสอบ ให้ใช้นํา้ด่ืมถงัสีขาวขุน่ ท่ีไมผ่า่นการฆา่เชือ้ด้วยระบบ RO และมีคา่ pH ระหวา่ง 7.8-8.2 



การทดสอบความแขง็แรงทางสรีระในการปรับตวัต่อความเครียดทีเ่พิม่ขึน้อย่างฉับพลนั

โดยการแช่ในสารละลายฟอร์มาลนิ (formalin) 100 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 

1) เตรียมลกูกุ้งท่ีปรับสภาพแล้ว จํานวน 50 ตวั 
2)  เตรียมนํา้ทะเลสะอาดท่ีมีการปรับสภาพแล้ว และมีความเคม็ใกล้เคียงกบันํา้จากโรงอนบุาล 
นํานํา้ทะเลท่ีเตรียมไว้ใสล่งในตู้/ถงัทดสอบ ปริมาตร 5 ลติร และให้อากาศอยา่งเพียงพอ 
3)  ใสฟ่อร์มาลนิขององค์การเภสชักรรม (มีเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ 34.5-38 % และหาซือ้ได้
ตามร้านขายยาทัว่ไป) ปริมาณ 1.5 มิลลลิติร ใสถ่งัทดสอบมีปริมาตรนํา้ทะเล 5 ลติร 
4)  สุม่ลกูกุ้ง จากตู้/ถงัท่ีปรับสภาพ จํานวน 50 ตวั มาใสใ่นตู้/ถงัทดสอบ ท่ีมีฟอร์มาลนิละลาย
อยู ่100 ppm ในนํา้ทะเล 5 ลติร ทิง้ไว้นาน 30 นาที  
5) เม่ือครบ 30 นาที กวนนํา้เบาๆ เพ่ือดกูารตอบสนองของลกูกุ้ง หากลกูกุ้งไมว่า่ยนํา้ ออ่นแรง
หรือตายถือวา่ไมผ่า่นเกณฑ์ นบัจํานวนกุ้งท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ บนัทกึผล 
 



เตรียมบ่อเลีย้ง 



ปล่อยลูกกุ้งลงบ่อเลีย้ง 



ดูแลระหว่างการเลีย้ง 





Darryl Jory 

“รู้รักแหล่งนํา้ รู้สร้างความย่ังยืน เพื่อการเพาะเลีย้งกุ้งไทย ” 

ขอบคณุมากคะ่ 
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