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ค้าน้า 
 

กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้้าจืดที่มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงของไทยเป็นอันดับสาม รองจากปลานิล 
และปลาดุก โดยมีประมาณการผลผลิตในปี 2562 ปริมาณ 22,509 ตัน มูลค่า 5,609 ล้านบาท นับเป็น
สัตว์น้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2546 พบว่า มีการแพร่ระบาด ของไวรัสสองชนิด คือ 
Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) และ Extra small virus (XSV) จนท้าให้เกิดปัญหาใน
การเพาะกุ้งก้ามกราม โดยลูกกุ้งมีอัตรารอดต่้าหรือตาย 100 เปอร์เซ็นต์ กุ้งที่ติดเชื้อมีลักษณะกล้ามเนื้อมีสี
ขาวขุ่นแล้วตาย เป็นสาเหตุให้ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ซึ่งในปัจจุบันยังพบการแพร่ระบาดของไวรัสทั้ง
สองชนิด ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงก็ตาม ดังนั้นการน้าระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมาใช้ในระบบการ
เพาะกุ้งก้ามกราม เพ่ือเป็นการป้องกันควบคุมโรคทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการ
จัดการและด้าเนินมาตรการเฉพาะ เพ่ือลดความเสี่ยงของการน้าโรคเข้าสู่ฟาร์ม  กระจายโรคออกจากฟาร์ม  
และมีวิธีปฏิบัติในกรณีเกิดโรคระบาดในฟาร์มของตนเอง จะเป็นแนวทางป้องกันและลดความสูญเสียอันเกิ ด
จากโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นสัตว์น้้าจืดที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจต่อไป 
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บทน ำ 
 

กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน ้าจืดที่มีขนาดใหญ่ รู้จักกันในชื่อของ กุ้งก้ามกราม กุ้งนาง กุ้งใหญ่ กุ้งแม่น ้า 
ห รื อ กุ้ ง ห ล ว ง  มี ชื่ อ วิ ท ย าศ าสตร์ ว่ า  Macrobrachium rosenbergii de Man มี ชื่ อ ส ามัญ เ รี ย กว่ า  
Giant Freshwater Prawn กุ้งก้ามกรามมีถิ่นก้าเนิดในเขตภูมิอากาศร้อน (tropical zone) ในทวีปเอเชีย  
พบชุกชุมในประเทศไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ตลอดจนหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ในประเทศไทยพบ 
กุ้งก้ามกรามแพร่กระจายทั่วไปในแหล่งน ้าจืดธรรมชาติตามลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าท่าจีน  
แม่น ้าบางปะกง แม่น ้าปราณบุรี และล้าคลองต่าง ๆ ที่ติดต่อกับแม่น ้าดังกล่าวก็พบกุ้งก้ามกราม ส่วนมากพบ
ในจังหวัดของภาคกลาง ส่วนในภาคตะวันออกพบที่แม่น ้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แม่น ้าระยอง จังหวัดระยอง 
และแม่น ้าเวฬุ จังหวัดตราด ส่วนภาคเหนือพบกุ้งก้ามกรามที่แม่น ้าเมย จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแม่น ้าสาขาของ
แม่น ้าสาละวิน ไหลลงสู่ทะเลที่ประเทศพม่า ภาคใต้พบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต และทะเลสาบสงขลา โดยพบตามแหล่งน ้า แม่น ้าและล้าคลองท่ีเชื่อมติดกับ
ทะเล กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์สองน ้า โดยแม่กุ้งจะอพยพ (migrate) ลงมาบริเวณปากแม่น ้าที่เป็นน ้ากร่อย 
เพ่ือวางไข่ เมื่อไข่ฟักและพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแล้ว จะว่ายกลับเข้าไปหากินและเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
ในแหล่งน ้าจืด (ยนต์, 2529) 

การเลี ยงกุ้งก้ามกรามกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยมีประเทศในทวีปเอเชียเป็น
ผู้ผลิตกุ้งก้ามกรามรายใหญ่ ประเทศผู้เลี ยงกุ้งก้ามกราม 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย 
ไทย บังกลาเทศ ไต้หวัน บราซิล เอกวาดอร์ มาเลเซีย และสาธารณรัฐโดมินิกัน (FAO, 2003) โดยช่วงปี พ.ศ. 
2553 - 2559 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ไม่สูงนัก โดยในปี พ.ศ. 
2553 มีผลผลิต 198 พันตัน ปี พ.ศ. 2555 มีผลผลิต 211 พันตัน ปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิต 216 พันตัน 
และปี พ.ศ. 2559 มีผลผลิต 234 พันตัน โดยในปี พ.ศ. 2559 ปริมาณผลผลิตรวมกุ้งก้ามกรามคิดเป็น 
ร้อยละ 3 ของปริมาณสัตว์น ้าทั งหมดในกลุ่ม Crustacean (FAO, 2018) 

ส้าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มีผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี ยงปริมาณ 20,883 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของปริมาณการผลิตทั งหมด มีมูลค่า 4 ,707 ล้านบาท เป็นสัตว์น ้าจืดที่มีปริมาณ
การผลิตและมูลค่าเป็นอันดับสามรองจาก ปลานิลและปลาดุก (กรมประมง, 2561) และในปี พ.ศ. 2562 
กรมประมงได้ประมาณการผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี ยงมีปริมาณ 22,509 ตัน และมูลค่า 5,609 
ล้านบาท เนื อที่เลี ยงกุ้งก้ามกรามทั งประเทศประมาณ 80,092 ไร่   ผลผลิตเฉลี่ย 281 กิโลกรัมต่อไร่  
โดยแหล่งเลี ยงกุ้งก้ามกรามที่ส้าคัญอยู่ในพื นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี  ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์และสุพรรณบุรี 
ส้าหรับประมาณการฟาร์มเลี ยงกุ้งก้ามกรามปี พ.ศ. 2562 มีจ้านวน 5,562 ฟาร์ม โดยเป็นฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี (GAP) เมื่อสิ นสุด ณ เดือนมีนาคม 2562 จ้านวน 
1,339 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 24.1 ของฟาร์มทั งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม 517 
ฟาร์ม ราชบุรี 482 ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา 106 ฟาร์ม กาฬสินธุ์ 91 ฟาร์ม สุพรรณบุรี 80 ฟาร์ม และ 
กาญจนบุรี 41 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 38.6, 36.0, 7.9, 6.8, 6.0 และ 3.1 ของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง 
ตามล้าดับ ส่วนอีกร้อยละ 1.6 อยู่ในพื นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร อุดรธานี พิษณุโลก ชลบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี 
เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม (จันทิมา, 2562) จากข้อมูลของกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด มีจ้านวนโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกรามในปี 2562 จ้านวน 160 ฟาร์ม ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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97 ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา 34 ฟาร์ม นครปฐม 20 ฟาร์ม และจังหวัดอ่ืน ๆ อีก 9 ฟาร์ม ก้าลังผลิต 
3,290.25 ล้านตัวต่อปี ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี (GAP) ของฟาร์ม
เพาะพันธุ์ จ้านวน 18 ฟาร์ม (กรมประมง, 2562) 
กำรเพำะและอนุบำลลูกกุ้งก้ำมกรำม 

จากเอกสารการเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมงระบุขั นตอนการเพาะ
และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ดังนี  

1. ระบบโรงเพาะฟัก 
1.1 โรงเพาะฟัก (Hatchery) 
โรงเพาะฟักส่วนใหญ่ใช้พลาสติกป้องกันแสง UV คลุมทั งหมดหรือบางส่วน เพ่ือควบคุม

อุณหภูมิของน ้าในบ่อเพาะและอนุบาลลูกกุ้งไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากในรอบวันอันเนื่องมาจากสภาวะอากาศ ลม
หรือฝน ซึ่งอุณหภูมิน ้าจะเป็นปัจจัยหลักต่อพัฒนาการและความแข็งแรงของลูกกุ้งก้ามกราม โรงเพาะฟักควร
อยู่ใกล้แหล่งน ้าเค็มและน ้าจืดที่มีคุณภาพดี เนื่องจากการเพาะลูกกุ้งใช้น ้าที่มีความเค็มระหว่าง 12 - 15 พีพีที 
(part per thousand - ส่วนในพันส่วน) มีการคมนาคมสะดวกเพ่ือขนส่งลูกกุ้งสู่บ่อเลี ยง และอยู่ใกล้แหล่ง
เลี ยงกุ้งเพ่ือสะดวกในการขนส่งแม่พันธุ์กุ้งสู่โรงเพาะฟัก 

1.2 บ่อท่ีใช้ในการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม 
1.2.1 บ่อเตรียมน ้า 
โดยทั่วไปเป็นบ่อซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความจุรวมกันประมาณ 3 - 5 เท่า ของ

ปริมาตรน ้าใช้ในบ่ออนุบาลลูกกุ้ง มีขนาดตั งแต่ 20 - 100 ลูกบาศก์เมตรต่อบ่อ ซึ่งจะประกอบด้วย 
- บ่อพักน ้า ใช้ส้าหรับพักน ้าจืดหรือน ้าเค็มโดยใช้น ้าเค็มจากนาเกลือที่มีความเค็มสูง

ระหว่าง 70 - 120 พีพีที ผสมกับน ้าจืดให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการ น ้าจืดควรปราศจากยาฆ่าแมลงหรือ
สารพิษปนเปื้อนซึ่งจะเป็นอันตรายต่อลูกกุ้ง 

- บ่อตกตะกอน ใช้ในการตกตะกอนและฆ่าเชื อโรคก่อนน้าน ้าไปใช้เพ่ือการเพาะและ
อนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม อาจใช้บ่อตกตะกอนเป็นบ่อผสมน ้าและตกตะกอนเพื่อประหยัดพื นที่ 

- บ่อพักน ้าผสม ใช้ส้าหรับพักน ้าผสมที่พร้อมน้ามาใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม  
บ่อพักน ้าผสม ควรอยู่สูงกว่าบ่ออนุบาลลูกกุ้งเพ่ือความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายน ้าและประหยัดค่า
กระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ต้องค้านึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้างบ่อพักน ้าด้วย 

1.2.2 บ่อเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง 
บ่อเพาะพันธุ์และอนุบาลอาจจะเป็นบ่อเดียวกันได้ ขนาดของบ่อควรมีความจุประมาณ 

2.5 - 25 ลูกบาศก์เมตร ระดับเก็บกักน ้าในการใช้งานควรอยู่ในช่วงระหว่าง 40 - 60 เซนติเมตร เพ่ือช่วยให้
อุณหภูมิน ้าไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก โดยบ่อเพาะพันธุ์และอนุบาลที่เหมาะสมควรเป็นบ่อซีเมนต์ซึ่งมี 2 
รูปแบบดังนี  

- บ่อซีเมนต์กลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 เมตร ความสูงของบ่ออยู่ระหว่าง 60 - 80 
เซนติเมตร มีความจุประมาณ 2.5 - 5.0 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือสะดวกในการวนของน ้า การท้าความสะอาด ดูด
ตะกอนและเศษอาหารออกจากพื นบ่อ ผนังบ่อด้านในทาสี  Penguard Enamel (สีอีพ๊อกซีประเภทน ้าหนัก
โมเลกุลสูง ชนิดสองส่วนผสม) เพ่ือสะดวกในการท้าความสะอาด และสังเกตอาการลูกกุ้งภายในบ่อ 
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- บ่อซีเมนต์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความจุประมาณ 5 - 25 ลูกบาศก์เมตร ความสูงของบ่ออยู่
ระหว่าง 60 - 80 เซนติเมตร บ่อที่มีขนาดใหญ่มากช่วยให้อุณหภูมิน ้าในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากในรอบวัน 
ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพลูกกุ้งและจะให้ผลผลิตสูง แต่ไม่สะดวกในการจัดการ อีกทั งใช้น ้าปริมาณมากในการ
อนุบาลลูกกุ้ง นอกจากนี มุมบ่อมักเป็นจุดอับ ซึ่งอาจแก้ไขโดยท้ามุมบ่อให้โค้งมน ทั งนี ผลผลิตลูกกุ้งขึ นอยู่กับ
ความสามารถในการจัดการดูแลที่ดีและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

1.2.3 บ่อเพาะไรน ้าเคม็ 
ไรน ้าเค็มหรืออาร์ทีเมีย (Artemia sp.) มีความส้าคัญในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

เพราะเป็นอาหารหลักที่ใช้อนุบาลลูกกุ้งตั งแต่แรกฟักจนพัฒนาเป็นกุ้งตัวเต็มวัยหรือกุ้งคว่้า (post larvae) บ่อ
เพาะไรน ้าเค็ม อาจจะเป็นบ่อซีเมนต์กลม ถังไฟเบอร์กลาส หรือถังรูปกรวย โดยทั่วไปมีความจุประมาณ 250 
- 1,000 ลิตร ใช้เพาะไรน ้าเค็มเพ่ือเป็นอาหารส้าหรับลูกกุ้งในแต่ละวัน 

1.2.4 บ่อพักน ้าทิ ง 
การระบายน ้าทิ งไม่ควรระบายโดยตรงลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ และควรมีบ่อพักน ้าทิ งที่มี

ขนาดเพียงพอส้าหรับรองรับน ้าทิ งจากระบบการเพาะฟัก 
1.3 ระบบและอุปกรณ์เครื่องมืออ่ืน ๆ 

1.3.1 ระบบน ้าและระบบระบายน ้าทิ ง 
เครื่องสูบน ้าที่ใช้ควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของโรงเพาะฟัก อาจใช้แบบที่ฉุดด้วย

มอเตอร์ แบบหอยโข่งขนาดท่อส่ง 2 - 3 นิ ว ขึ นอยู่กับขนาดบ่อ หรือใช้เครื่องสูบน ้าไฟฟ้าแบบจุ่มซึ่งสามารถ
ใช้งานไดอ้เนกประสงค์ในโรงเพาะฟัก การวางระบบท่อน ้าเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างบ่อน ้าเค็ม บ่อน ้าจืด และบ่อน ้า
ผสมเพ่ือน้าไปยังบ่อเพาะและอนุบาลลูกกุ้งควรเป็นท่อที่แยกจากกัน เพ่ือสะดวกในการใช้น ้า และป้องกันการ
ปนเปื้อนของสารเคมีจากบ่อเตรียมน ้า และเชื อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ที่จะเข้าสู่บ่ออนุบาล การใช้ระบบ
ท่อน ้าควรระวังน ้าที่ค้างอยู่ในท่ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกกุ้งได้ ส่วนระบบระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะและ
อนุบาลลูกกุ้งโดยปกติใช้วิธีลดระดับน ้าในแต่ละบ่อลงรางระบายน ้ารวม และไหลลงสู่บ่อพักน ้าทิ งภายนอกโรง
เพาะฟัก ควรจัดท้าระบบท่อส่งน ้าและระบบระบายน ้าทิ งให้สะดวกในการใช้งานและท้าความสะอาดได้ง่าย 

1.3.2 ระบบเพ่ิมอากาศในน ้า 
การเพ่ิมอากาศในบ่อเพาะและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามมีความส้าคัญมาก เนื่องจากลูกกุ้ง

ต้องการ ออกซิเจนสูงในการเจริญเติบโต ปริมาณออกซิเจนในบ่อนุบาลควรสูงกว่า 5 พีพีเอ็ม (part per 
million - ส่วนในล้านส่วน) การเพ่ิมอากาศท้าได้โดยใช้เครื่องเพ่ิมอากาศในน ้าซึ่งมีหลายแบบ เช่น เครื่องเป่า
อากาศแบบหมุน (roots blower) หรือเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ขนาดของเครื่องเพ่ิมอากาศต้อง
เหมาะสมกับจ้านวนและขนาดของบ่อต่าง ๆ ในโรงเพาะฟัก กรณีที่ใช้เครื่องอัดอากาศควรมีท่อพักน ้ามันเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้น ้ามันหล่อลื่น ไหลออกมาพร้อมกับลมที่จะผ่านไปยังบ่ออนุบาลลูกกุ้ง ลมที่ออกจากเครื่องเพ่ิม
อากาศจะไปสู่บ่อต่าง ๆ โดยมีสายยาง และหัวทรายหรือท่อพีวีซีขนาดเล็กเจาะรูวางก้นบ่ออนุบาล และควรมี
วาล์วควบคุมแรงดันลมตามต้องการ จ้านวนหัวทรายต้องให้เพียงพอกับขนาดของบ่ออนุบาลเพ่ือช่วยให้อาหาร
กระจายทั่วบ่อเพ่ือลูกกุ้งจับกินได้สะดวก เนื่องจากต้องให้อากาศตลอดเวลาการอนุบาล จึงควรมีเครื่องยนต์
ส้ารองส้าหรับหมุนเครื่องเป่าอากาศกรณีไฟฟ้าดับ 
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1.3.3 อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นอื่น ๆ 
อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน คือ 

(1) เครื่องวัดความเค็ม (salinometer) หรือ เครื่องวัดความถ่วงจ้าเพาะ (hydrometer)  
(2) เครื่องมือวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter) 
(3) เครื่องวัดอุณหภูมิ (thermometer) 
(4) อุปกรณ์ในการเตรียมอาหารลูกกุ้ง เช่น เครื่องปั่นอาหาร เตาแก๊ส ตู้เย็น เป็นต้น 
(5) ท่อดูดตะกอน 
(6) อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ถุงกรองน ้า สวิงขนาดช่องตาต่าง ๆ กะละมัง อุปกรณ์ล้าเลียง

ลูกกุ้ง เช่น ถังบรรจุออกซิเจน ถุงพลาสติก ฯลฯ 
2. การจัดการบ่อเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
การจัดการบ่อเพาะและอนุบาลลูกกุ้งแต่ละรุ่นใช้เวลาประมาณ 20 - 35 วัน ขึ นอยู่กับหลาย

ปัจจัย เช่น อุณหภูมิ อาหาร สุขภาพของลูกกุ้ง การจัดการ เป็นต้น 
2.1 การเตรียมน ้า 
การเตรียมน ้าส้าหรับเพาะลูกกุ้งโดยใช้น ้าทะเลหรือน ้านาเกลือ ผสมกับน ้าจืดให้ได้น ้าผสมที่มี

ความเค็มระหว่าง 12 - 15 พีพีที ซึ่งเป็นระดับความเค็มที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกกุ้ง น ้าที่มีความเค็มสูง
หรือต่้ากว่านี จะมีผลต่อการเจริญเติบโต การเตรียมน ้าผสมท้าได้โดยค้านวณหาปริมาตรน ้าเค็มเพ่ือน้ามาใช้ใน
การผสมตามสูตร 

 
ปริมาตรของน ้าเค็ม =  ปริมาตรของน ้าผสมที่ต้องการ x ความเค็มของน ้าผสมที่ต้องการ (พีพีท)ี 
 ความเค็มของน ้าเค็ม (พีพีที) 

 
น ้าที่ผสมต้องมีการฆ่าเชื อโรคและท้าให้สารแขวนลอยในน ้าตกตะกอนด้วย โดยใช้คลอรีนผง 

(calcium hypochlorite) ในอัตรา 10 - 15 พีพีเอ็ม ร่วมกับปูนขาวในอัตรา 25 - 100 กรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ขึ นอยู่กับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของน ้า (pH 7 - 8) และมีการให้อากาศตลอดเวลาทิ งไว้ 2 - 4 วัน 
จนกว่าคลอรีนจะสลายตัวหมด ก่อนน้าน ้ามาใช้ให้ตรวจสอบว่าคลอรีนหมดหรือไม่โดยใช้สารละลาย โปตัสเซียมไอโอไดด์ 
(KI) หยดน ้ายา 2 - 3 หยด ลงในน ้าที่ต้องการตรวจสอบ ถ้าน ้าผสมยังมีคลอรีนเหลืออยู่น ้าจะเป็นสีเหลือง หาก
มีความจ้าเป็นต้องใช้น ้าในขณะที่ยังมีคลอรีนเหลืออยู่ให้ใช้โซเดียมไธโอซัลเฟต 5 - 10 กรัมต่อน ้า 1 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อก้าจัดคลอรีน และควรมีการเพ่ิมอากาศในน ้าก่อนที่จะน้าไปใช้ 

คุณสมบัติของน ้าที่เหมาะสมในการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม ควรมีค่าดังนี  
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) มากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ในระหว่าง 7.0 - 8.5 
- แอมโมเนียรวม (total ammonia) น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ไนไตรท์ (nitrite) น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ความเป็นด่าง (alkalinity) อยู่ในระหว่าง 100 - 150 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- อุณหภูมิน ้า อยู่ในระหว่าง 28 - 32 องศาเซลเซียส 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สัตว์น ้าสามารถทนได้ คือ 0.2 องศาเซลเซียสต่อนาที และ
ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรวมเกินช่วง 2 - 4 องศาเซลเซียส 

2.2 อาหารและการเตรียมอาหาร 
อาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

2.2.1 อาหารมีชีวิต ที่นิยมใช้  ได้แก่ ไรน ้าเค็มวัยอ่อน การเพาะฟักไข่ไรน ้ าเค็ม  
(artemia cyst) ควรใช้น ้าที่มีความเค็มระหว่าง 20 - 30 พีพีที ที่ผ่านการฆ่าเชื อโรค ระดับความเค็มของน ้า
ขึ นอยู่กับสายพันธุ์ไรน ้าเค็ม ซึ่งมีผลต่ออัตราการฟักเป็นตัว การเพาะพันธุ์ไรน ้าเค็มจะใช้ไข่ไรน ้าเค็ม 1.2 - 1.5 
กรัม/น ้าเค็ม 1 ลิตร ใช้ระยะเวลาการฟักเป็นตัว 24 - 36 ชั่วโมง (รายละเอียดวิธีการฟักดูตามฉลาก) โดย
อัตราการฟักเป็นตัว (Hatching Efficiency Ratio) อยู่ที่ 70 - 90 เปอร์เซ็นต์ ขึ นอยู่กับคุณภาพของไข่ สายพันธุ์ 
อุณหภูมิน ้า ปริมาณแสง ไข่ไรน ้าเค็มที่มีคุณภาพสูงจะมีการปนเปื้อนของโปรโตซัวและเชื อจุลินทรีย์น้อย ดังนั น
หากจ้าเป็นต้องใช้ไข่ไรน ้าเค็มที่มีคุณภาพต่้า ควรฆ่าเชื อโรคและสิ่งปนเปื้อนบริเวณเปลือกไข่ไรน ้าเค็มโดยการ
แช่ไข่ไรน ้าเค็มในสารละลายฟอร์มาลีนที่ระดับความเข้มข้น 100 - 150 พีพีเอ็ม นาน 1 - 2 ชั่วโมง 

2.2.2 อาหารที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ อาหารเสริมประเภทต่าง ๆ เช่น brine shrimp flake 
อาหารส้าเร็จรูปขนาดเล็ก เต้าหู้ไข่ ส่วนที่นิยมใช้มาก ได้แก่ ไข่ตุ๋น อัตราส่วนไข่ตุ๋นที่เตรียมมีดังนี  ไข่ไก่ 10  
ฟอง:นมผง 2 - 3 ช้อนตวง (น ้าหนักประมาณช้อนละ 5 กรัม):น ้าสะอาด 200 - 250 ซีซี (น ้า 1 แก้ว) ใช้
เครื่องปั่นผลไม้ผสมให้เป็นเนื อเดียวกัน จากนั นน้าไปนึ่งประมาณ 30 นาที โดยใช้ไฟปานกลาง ทิ งไว้ให้เย็นลง
จะได้อาหารเป็นก้อนแข็งน้ามาขยี ผ่านตะแกรง ให้มีขนาด 1 - 2 มิลลิเมตร ล้างด้วยน ้าสะอาด น้าไปแช่เย็น
ก่อนน้าไปอนุบาลกุ้งต่อไป 

2.3 การเตรียมแม่พันธุ์กุ้ง 
แหล่งที่มาของแม่กุ้งส่วนใหญ่มี 2 แหล่ง คือ บ่อเลี ยงของเกษตรกรและแหล่งน ้าธรรมชาติ แม่

กุ้งที่รวบรวมจากธรรมชาติมีไข่แก่ไม่พร้อมกัน ท้าให้ไม่สามารถผลิตลูกกุ้งได้จ้านวนมาก ส่วนแม่กุ้งที่รวบรวม
จากบ่อเลี ยงจะสามารถคัดไข่แก่ได้ใกล้เคียงกันในจ้านวนที่ต้องการ ก่อนน้าไปเพาะพันธุ์จะน้าแม่กุ้งแช่ในน ้าที่มี
ฟอร์มาลิน 50 - 100 พีพีเอ็ม เป็นเวลา 30 - 60 นาที น้าแม่กุ้งไปใส่ในบ่อเพาะพันธุ์ที่มีน ้าผสมความเค็ม 
12 -  15 พีพีท ีที่ระดับน ้า 20 - 30 เซนติเมตร อัตราแม่กุ้ง 3 - 5 กิโลกรัม ต่อปริมาตรน ้า 1 ลูกบาศก์เมตร 
ปล่อยให้แม่กุ้งวางไข่ในบ่อเพาะแล้วจึงรวบรวมลูกกุ้งในแต่ละวัน ย้ายลงบ่ออนุบาลในอัตราความหนาแน่น
ประมาณ 80 - 120 ตัวต่อลิตร และค่อย ๆ เพิ่มระดับเป็น 40 - 60 ซม.และอนุบาลลูกกุ้งต่อไปจนลูกกุ้งคว่้า  

2.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมในบ่ออนุบาล 
2.4.1 คุณสมบัติของน ้าในบ่ออนุบาลกุ้งก้ามกราม 
อุณหภูมิของน ้ามีผลต่อการฟักไข่ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกกุ้งก้ามกราม 

(Larvae) จนเป็นตัวเต็มวัย (Post larvae) ซึ่งอุณหภูมิน ้าที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 28 - 32 องศาเซลเซียส  
ถ้าอุณหภูมิน ้าต่้ากว่านี จะท้าให้ลูกกุ้งเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ระดับความเป็นด่างของน ้าผสมไม่ควรต่้ากว่า 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือเป็น buffer ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของระดับความเป็นกรดเป็นด่างของน ้าที่
อนุบาลลูกกุ้ง 

ในระหว่างการอนุบาลต้องระวังพิษจากสิ่งขับถ่ายของลูกกุ้งในบ่ออนุบาล เช่น แอมโมเนีย
รวม ซึ่งควรควบคุมให้ต่้ากว่า 0.5 พีพีเอ็ม จึงควรมีการเปลี่ยนถ่ายน ้า ดูดตะกอนและเศษอาหาร ท้าความ
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สะอาดบ่อเป็นประจ้าเพ่ือไม่ให้ปริมาณแอมโมเนียมีความเข้มข้นสูงจนเป็นอันตรายต่อลูกกุ้ง โดยคุณสมบัติของ
น ้าที่น้ามาเปลี่ยนถ่ายในการอนุบาลลูกกุ้ง ควรมีคุณภาพใกล้เคียงกับน ้าที่เตรียมในครั งแรก 

2.5 การจัดการดูแลลูกกุ้งระหว่างการอนุบาล 
การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามให้ได้ผลผลิตสูงนั น ขึ นอยู่กับการจัดการและประสบการณ์ของ

ผู้ดูแล โดยทั่วไปถ้ามีการจัดการที่ดีอัตรารอดของลูกกุ้งประมาณร้อยละ 60 - 80 ปัญหาในการจัดการ 
บ่ออนุบาลลูกกุ้งที่ไม่ดีพอ ท้าให้ผลผลิตจากการอนุบาลลูกกุ้งมีอัตรารอดต่้า ทั งนี เกิดจากสาเหตุหลายประการ 
เช่น คุณสมบัติของน ้าที่ ใช้อนุบาลไม่เหมาะสม อาหารลูกกุ้งไม่เพียงพอ และการติดตามตรวจสอบ 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในบ่อไม่ต่อเนื่อง ดังนั นในการจัดการดูแลลูกกุ้งระหว่างการอนุบาลควร
พิจารณาประเด็นต่อไปนี  

2.5.1 การเจริญเติบโตของลูกกุ้ง 
ลูกกุ้งก้ามกราม เมื่อแรกฟักออกจากไข่จะหงายท้องว่ายน ้า โดยส่วนหางจะเคลื่อนไป

ข้างหน้าส่วนหัวห้อยลง ลูกกุ้งมีการลอกคราบก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัยรวม 11 ครั ง เมื่อลอกคราบครั งสุดท้าย 
ล้าตัวจึงคว่้าลงมีลักษณะและการว่ายน ้าเหมือนตัวเต็มวัย (Post Larvae) ซึ่งลูกกุ้งใช้เวลาลอกคราบในแต่ละ
ครั งประมาณ 2 วัน ขึ นกับปัจจัยหลายประการ เช่น อุณหภูมิ อาหาร คุณสมบัติของน ้า และความแข็งแรงของ 
ลูกกุ้ง เป็นต้น ลูกกุ้งที่แข็งแรงจะว่ายน ้าอย่างรวดเร็ว มีการดีดตัวได้ดี ล้าตัวมีจุดสีน ้าตาลแดง กุ้งที่อ่อนแอ  
มีล้าตัวสีน ้าตาลเข้มออกด้า หรือสีซีด การว่ายน ้าช้า ไม่ค่อยกินอาหารหรือจับอาหารแล้วทิ ง ซึ่งจะสังเกตพบ 
เศษอาหารเหลือที่ก้นบ่อและพบลูกกุ้งตายที่พื นบ่อ 

2.5.2 การปล่อยลูกกุ้งลงบ่ออนุบาล 
ปล่อยลูกกุ้งลงบ่ออนุบาลในอัตรา 80 - 120 ตัวต่อลิตร หรือ 80,000 - 120,000 ตัว

ต่อลูกบาศก์เมตร ที่ระดับน ้า 40 - 60 เซนติเมตร ความเค็มของน ้า 12 - 15 พีพีที อนุบาลจนลูกกุ้งคว่้า 
(Post Larvae) ทั งหมดใช้เวลารวมประมาณ 22 - 30 วัน ขึ นอยู่กับอุณหภูมิของน ้า อาหาร การจัดการ และ
ความแข็งแรงของลูกกุ้ง 

2.5.3 อาหารและการให้อาหาร 
อาหารลูกกุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ลูกกุ้งเจริญเติบโต และลอก

คราบอย่างสม่้าเสมอ อาร์ทีเมีย (ไรน ้าเค็ม) ที่ฟักเป็นตัวใหม่ ๆ ใช้เป็นอาหารหลักตลอดระยะเวลาการอนุบาล 
การอนุบาลลูกกุ้งระยะ 2 - 8 วัน ให้ลูกไรน ้าเค็มวันละ 2 - 4 ครั ง ซึ่งต้องดูแลให้ลูกกุ้งได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอ เมื่อลูกกุ้งอายุ 9 - 10 วัน จึงเริ่มให้อาหารเสริม เช่น ไข่ตุ๋นผสมนมผง เป็นต้น วันละ 1 - 4 ครั ง สลับ
กับการให้ไรน ้าเค็ม จนลูกกุ้งเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งช่วยให้ลูกกุ้งมีการเจริญเติบโตดีขึ น 

การให้อาหารลูกกุ้งมีความส้าคัญมาก การสังเกตการกินอาหารของลูกกุ้งอย่างใกล้ชิด  
ท้าให้ทราบถึงสุขภาพของลูกกุ้ง ตลอดจนการจัดการปริมาณอาหารที่ใช้เลี ยงได้อย่างเหมาะสม การกินอาหาร
และการจับอาหารของลูกกุ้งจะเป็นเครื่องบ่งชี ถึงสุขภาพลูกกุ้งและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของบ่ออนุบาล เช่น  
การจับอาหารของลูกกุ้งไม่ดี แสดงว่าลูกกุ้งอาจเริ่มเป็นโรค หรือขนาดของอาหารไม่เหมาะสมกับขนาดลูกกุ้ง 
หรือสภาพน ้าในบ่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ถ้าให้อาหารน้อยเกินไปจะท้าให้ลูกกุ้งโตช้า ขนาดของลูกกุ้งไม่
สม่้าเสมอและมีการกินกันเอง ท้าให้ลูกกุ้งมีอัตรารอดต่้า ทั งนี ควรระวังเรื่องการให้อาหารเสริมมากเกินความ
ต้องการอาจท้าให้น ้าเน่าเสียได้ง่าย 
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2.5.4 การถ่ายน ้าและการท้าความสะอาดบ่ออนุบาล 
การถ่ายน ้าในบ่ออนุบาลลูกกุ้งท้าให้คุณสมบัติของน ้าในบ่อดีขึ น และส่งผลต่อสุขภาพของ

ลูกกุ้ง นอกจากนี ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลูกกุ้งมีการลอกคราบ ในระยะแรกของการอนุบาลลูกกุ้งที่ฟักออกจาก
ไข่ ใช้ระดับน ้าสูง 20 - 30 เซนติเมตร และเพ่ิมระดับน ้าวันละ 5 - 10 เซนติเมตร จนระดับน ้าสูง  
40 - 60 เซนติเมตรจากนั นเปลี่ยนถ่ายน ้าและเพ่ิมระดับน ้าทุกวันหรือวันเว้นวันประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ 
ของน ้าในบ่ออนุบาล เมื่ออนุบาลประมาณ 14 - 18 วัน จะเริ่มพบกุ้งคว่้า ขึ นอยู่กับอุณหภูมิน ้า อาหาร 
ตลอดจนการเปลี่ยนถ่ายน ้าในบ่ออนุบาล ลูกกุ้งจะคว่้าประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อลูกกุ้งอายุ 18 - 22 วัน 
ปัจจัยที่ส้าคัญคือการควบคุมคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด 

เมื่อลูกกุ้งอายุ 7 - 8 วัน ควรท้าความสะอาดบ่ออนุบาลโดยการดูดตะกอน เพ่ือลด
ปริมาณเปลือกไข่ไรน ้าเค็ม เศษอาหาร มูลกุ้ง การท้าความสะอาดบ่อช่วยให้สามารถตรวจสอบการกินอาหาร 
และสุขภาพของลูกกุ้งได้อีกด้วย หากพบลูกกุ้งอ่อนแอหรือตายที่พื นบ่อควรด้าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขการรักษาลูกกุ้งได้ทันเวลา 

2.5.5 การดูแลสุขลักษณะลูกกุ้งในบ่ออนุบาล 
บ่ออนุบาลลูกกุ้งที่มีการจัดการเรื่องสุขอนามัยที่ดี จะท้าให้ง่ายต่อการป้องกันการระบาด

ของ โปรโตซัว เช่น Zoothamnium sp., Epistylis sp. และ ไฮโดรซัว เป็นต้น ซึ่ งมีสาเหตุหลักจาก 
ไข่ไรน ้าเค็มที่ไม่สะอาด การจัดการควบคุมคุณภาพน ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งที่ไม่ดี เช่น  
สายยาง กระชอน เป็นต้น อุปกรณ์ควรแช่ในคลอรีนเข้มข้น 20 พีพีเอ็ม หรือฟอร์มาลิน 100 พีพีเอ็ม 
นอกจากนี ควรควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี เช่น ออกซีเตตราไซคลิ น กลุ่มซัลฟา เป็นต้น  
อย่างใกล้ชิดและใช้เท่าท่ีจ้าเป็นเพื่อป้องกันการดื อยาของจุลินทรีย์และควบคุมการเกิดสารตกค้างในลูกกุ้ง 

3. การล้าเลียงลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
ลูกกุ้งก้ามกรามจะลอกคราบและมีการเปลี่ยนแปลงระยะต่าง ๆ จนเป็นตัวเต็มวัย เริ่มพบ 

ลูกกุ้งคว่้าเมื่อลูกกุ้งอายุ 14 - 18 วัน และจะพบลูกกุ้งที่คว่้าเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ จนถึง 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
ลูกกุ้งอายุได้ 18 - 22 วัน ที่อุณหภูมิน ้า 30 - 32 องศาเซลเซียส หลังจากนั นควรคัดแยกลูกกุ้งที่ยังไม่คว่้า
ออกไปอนุบาลต่อเพ่ือเพ่ิมอัตรารอด ส่วนบ่ออนุบาลที่มีลูกกุ้งคว่้าค่อย ๆ ปรับลดความเค็มของน ้าลงเหลือ  
5 - 6 พีพีที และเริ่มลดปริมาณการให้ลูกไรน ้าเค็มและให้อาหารเสริม หรืออาหารส้าเร็จรูปเพ่ิมขึ น เพ่ือเป็น
การฝึกลูกกุ้งให้เคยชินกับอาหารส้าเร็จรูปก่อนน้าไปอนุบาลหรือเลี ยงในบ่อดินต่อไป 

การล้าเลียงพันธุ์กุ้งก้ามกรามหลังคว่้าได้ 3 - 5 วัน ควรบรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาด 14 x 24 นิ ว 
ใส่น ้า 2 - 2.5 ลิตร เติมออกซิเจน 1.0 - 1.5 เท่าของปริมาตรน ้า ระยะเวลาล้าเลียงไม่เกิน 6 ชั่วโมง บรรจุ
ลูกกุ้งได้ประมาณ 2,000 ตัว กรณีล้าเลียงไปไกล ๆ และใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง บรรจุ
ถุงละ 2,000 ตัว เติมออกซิเจนประมาณ 2.0 - 2.5 เท่าของปริมาตรน ้า ควบคุมอุณหภูมิน ้าที่ประมาณ 25  
องศาเซลเซียส เวลาที่เหมาะสมในการขนส่งพันธุ์กุ้งควรเป็นช่วงกลางคืนเพ่ือสะดวกต่อการควบคุมอุณหภูมิให้
เหมาะสม ช่วยให้อัตรารอดของลูกกุ้งสูงขึ น  

ในปัจจุบันฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามใช้แม่พันธุ์ไข่แก่จากฟาร์มเลี ยงมาใช้ในการเพาะ โดยมีผู้
รวบรวมจากฟาร์มเลี ยงในหลายฟาร์มส่งต่อให้ฟาร์มเพาะซึ่งจะได้แม่กุ้งไข่แก่ตามจ้านวนที่ฟาร์มเพาะพันธุ์
ต้องการ โดยปกติใช้แม่กุ้งไข่แก่ประมาณ 5 - 10 กิโลกรัมขึ นไปในการเพาะแต่ละครั ง โดยแม่กุ้งไข่แก่
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ประมาณ 10 กิโลกรัมจะผลิตได้ลูกกุ้งคว่้าประมาณ 2 - 5 ล้านตัว แต่วิธีการดังกล่าวบางครั งมักพบกับปัญหา
แม่กุ้งอ่อนแอ สภาพไม่สมบูรณ์ เนื่องจากระยะเวลาพักกุ้งส้าหรับรอการขนส่ง หรือการขนส่งมีระยะเวลานาน 
นอกจากนี บางส่วนยังไม่ทราบที่มาของแม่พันธุ์ที่ได้จากผู้รวบรวมกุ้ง   หรือบางส่วนรวบรวมจากฟาร์มที่เลี ยง
ผสมกับกุ้งขาว โดยมีส่วนน้อยที่ฟาร์มเพาะพันธุ์เลี ยงพ่อแม่พันธุ์เองในบ่อดิน  

ส้าหรับกรมประมง มีการเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ส้าหรับผลิตกุ้งก้ามกรามปรับปรุงพันธุ์ สายพันธุ์ 
มาโคร 1 ในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร และบ่อผ้าใบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าเพชรบุรี ซึ่งท้าให้ควบคุมป้องกันการติดโรคได้เป็นอย่างดี แม่กุ้งไข่แก่มีสภาพสมบูรณ์
เนื่องจากไม่มีการขนส่งระยะไกล สามารถคัดเฉพาะกุ้งที่ผ่านการตรวจโรคแล้วก่อนน้ามาเลี ยง แต่อย่างไรก็ตาม 
แม่กุ้งไข่แก่ท่ีผลิตได้ยังมีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี ยงในบ่อดิน  
กำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 

จากเอกสารการเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมงระบุรายละเอียดการ
เลี ยงกุ้งก้ามกราม ดังนี  

การเลี ยงกุ้งที่ไม่ผ่านการอนุบาล น้าลูกกุ้งที่คว่้าแล้วจากโรงเพาะฟักปล่อยลงบ่อเลี ยงในอัตรา 
30,000 - 50,000 ตัวต่อไร่ หลังจากนั นประมาณ 4 เดือนขึ นไปจึงเริ่มจับ โดยในการจับครั งแรก ๆ จะเน้น
จับกุ้งตัวเมียและกุ้งแคระแกร็น (กุ้งจิ๊กโก๋หรือกุ้งก้ามลาก) ออก จากนั นจะทยอยจับกุ้งที่โตได้ขนาดตลาด  
ขายเดือนละครั งจนหมดบ่อ โดยปกติมีอัตรารอดประมาณ 60 - 80 เปอร์เซ็นต์ วิธีนี มีข้อดี คือ ไม่ต้องอนุบาล 
ลูกกุ้ง และเป็นวิธีที่เหมาะกับผู้เลี ยงที่มีจ้านวนบ่อน้อย ข้อเสีย คือ การปล่อยลูกกุ้งเล็กท้าให้มีอัตรารอด 
ไม่แน่นอนเนื่องจากบางส่วนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในบ่อได้ การทยอยจับอาจท้าให้กุ้งที่เหลือ
ในบ่อบอบช ้าและตายได้ และบางครั งอาจมีการฟุ้งกระจายของของเสียบริเวณพื นบ่อท้าให้น ้าในบ่อมีคุณสมบัติ
ไม่เหมาะสม 

การเลี ยงกุ้งท่ีผ่านการอนุบาลน้าลูกกุ้งที่ผ่านการอนุบาลประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีขนาด 2 - 5 กรัม
ต่อตัว (200 - 500 ตัวต่อกิโลกรัม) ปล่อยลงเลี ยงในอัตรา 8,000 - 10,000 ตัวต่อไร่ หลังจากเลี ยงในบ่อ
อีกประมาณ 4 - 5 เดือน ก็สามารถจับหมดบ่อได้ ตัวผู้ส่วนใหญ่จะได้ขนาดประมาณ 20 ตัวต่อกิโลกรัม  
ตัวเมียขนาด 40 - 50 ตัวต่อกิโลกรัม เป็นวิธีที่เหมาะกับผู้เลี ยงที่มีบ่อจ้านวนมาก ข้อดี คือ ได้ผลผลิตกุ้งที่มี
ขนาดใหญ่สม่้าเสมอ อัตรารอดไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 เนื่องจากลูกกุ้งที่ผ่านการอนุบาลมีความแข็งแรงและ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในบ่อเลี ยงได้ดี และใช้ระยะเวลาเลี ยงสั น โดยปัจจุบันนิยมซื อลูกกุ้งขนาด 2 - 5 กรัม 
จากฟาร์มที่มีการอนุบาลมาเลี ยงมากขึ น  
กำรเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมร่วมกับกุ้งขำว 

ตั งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 เกษตรกรผู้เลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ใน
พื นที่ภาคกลางซึ่งเลี ยงกุ้งด้วยน ้าความเค็มต่้าประสบปัญหาการระบาดของไวรัสหัวเหลือง  (Yellow-head 
virus) โดยเฉพาะในพื นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม (ชลอ และคณะ, 2551) และพบการระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกุ้งที่ป่วยพบได้ตั งแต่อายุประมาณ 40 - 60 วัน หลังจากปล่อยลูกกุ้งลงเลี ยง การตายของกุ้งจะ
เริ่มหลังจากกุ้งแสดงอาการป่วยและเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งพบกุ้งตายหมดบ่อภายในเวลาไม่กี่วัน  
(นิติ และคณะ, 2550; ปิยนุช, 2550) ด้วยเหตุผลดังกล่าวท้าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งเลี ยงกุ้งด้วยน ้าความ
เค็มต่้าเปลี่ยนรูปแบบการเลี ยง จากการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพียงชนิดเดียวเป็นการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ร่วมกับกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ซึ่งจะปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมลงเลี ยงก่อนประมาณ 40 
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- 45 วัน จากนั นจึงปล่อยกุ้งก้ามกรามขนาด 5 กรัม ลงไปเสริม โดยอัตราความหนาแน่นในการปล่อยกุ้งขาว
แวนนาไมและกุ้ งก้ ามกรามจะแตกต่ างกัน  เกษตรกรบางกลุ่ มที่ เลี ยงกุ้ งขาวเป็นหลักจะปล่ อย 
กุ้งขาวลงเลี ยงในอัตราความหนาแน่นที่สูงประมาณ 80,000 - 100,000 ตัว/ไร่ แต่ปล่อยกุ้งก้ามกรามใน
อัตราความหนาแน่นต่้าประมาณ 4,000 - 6,000 ตัว/ไร่ เลี ยงโดยค้านวณอาหารเฉพาะกุ้งขาวที่ปล่อย  
ไม่ค้านวณให้อาหารกุ้งก้ามกราม เพ่ือให้กุ้งก้ามกรามกินกุ้งขาวที่อ่อนแอจากการติดเชื อในบ่อเลี ยง ในขณะที่
เกษตรกรบางกลุ่มท่ีเลี ยงกุ้งก้ามกรามเป็นหลักจะปล่อยกุ้งก้ามกรามลงเลี ยงในอัตราความหนาแน่นสูงประมาณ 
8,000 - 10,000 ตัว/ไร่ และปล่อยกุ้งขาวลงเลี ยงในอัตราความหนาแน่นต่้าประมาณ 40,000 - 60,000 
ตัว/ไร่ เลี ยงโดยค้านวณให้อาหารเช่นเดียวกับวิธีแรกโดยเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่าการเลี ยงวิธีนี จะท้าให้ได้ผล
ผลิตกุ้งขาวแวนนาไมขนาดใหญ่ และได้กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่หลังจากเลี ยงประมาณ 120 วัน และท้าให้
ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพียงชนิดเดียว  หรือกุ้งก้ามกรามเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะได้
ผลผลิตค่อนข้างต่้า เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคไวรัสหัวเหลืองในกุ้งขาวและการระบาดของโรคไวรัส  
(Macrobrachium rosenbergii Nodavirus; MrNv ) ในกุ้งก้ามกราม (ชลอ และคณะ, 2551; นิติและคณะ, 
2550; ปิยนุช, 2550; ศุภมาศ, 2549 อ้างตาม นิติ และคณะ, 2552 ) 
โรคกุ้งก้ำมกรำมและกำรป้องกันรักษำ 

จากเอกสารโรคกุ้งก้ามกรามของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น ้าจืด ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด
กล่าวถึงรายละเอียดโรคกุ้งก้ามกราม ไว้ดังนี  
โรคกุ้งก้ำมกรำมในโรงเพำะฟัก 

1. โรคหางขาว (white tail disease) 
ปัญหาลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 10 วันขึ นไปอ่อนแอ และมีอัตราการตายสูง พบว่ามีความสัมพันธ์กับ

การติดเชื อไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอ อนุภาครูปหกเหลี่ยม สองขนาดคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 27 และ 15 นาโนเมตร ในครอบครัว Nodaviridae ชื่อ Macrobrachium rosenbergii nodavirus 
(MrNV) และ Extrasmall virus (XSV) เชื อไวรัสสองชนิดนี มีการเจริญและเพ่ิมจ้านวนใน Cytoplasm ของ
เซลล์ตามอวัยวะต่าง ๆ เกือบทุกส่วนของลูกกุ้ง ท้าให้เกิดการตายของกล้ามเนื อลายทั งบริเวณส่วนท้อง ส่วนหัว
อก และรยางค์ รวมทั งเนื อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณตับและตับอ่อน 

ลักษณะอาการ ลูกกุ้งก้ามกรามที่ติดเชื อ MrNV และ XSV ส่วนใหญ่เริ่มแสดงออกเมื่ออายุ 10 
วันขึ นไป ลูกกุ้งป่วยจะกินอาหารลดลง สีซีด อ่อนแอ อาจมีหรือไม่มีอาการกล้ามเนื อขาวขุ่น หากมีอาจจะขาว
ขุ่นทั งตัวหรือบางส่วน เช่น บริเวณหลังหรือปลายหาง และมีอัตราการตายสูงประมาณ 50 - 90 เปอร์เซ็นต์ 
ในช่วงเวลา 4 - 5 วันหลังจากเริ่มแสดงอาการ ลูกกุ้งที่ได้รับเชื อไวรัสมีความรุนแรงมากจะมีอัตราการตายสูงถึง 
90 เปอร์เซ็นต ์ในช่วงเวลา 2 - 3 วัน และบางส่วนจะมรียางคข์าดกร่อน 

การติดต่อ เชื อไวรัสในกลุ่มนี สามารถติดต่อทั งโดยการสัมผัสผ่านทางน ้า  การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ร่วมกัน การกินอาหารที่มีเชื อไวรัสแฝงอยู่และจากแม่สู่ลูก ถึงแม้ว่าแม่พันธุ์ติดเชื อไวรัสเหล่านี มักไม่แสดง
อาการของโรคแต่สามารถเป็นพาหะน้าเชื อไวรัสไปสู่ลูกกุ้งได้ 

การป้องกันและรักษา 
เนื่องจากเชื อ MrNV และ XSV มีการเจริญและเพ่ิมจ้านวนใน Cytoplasm ของเซลล์ การใช้ยา

หรือสารเคมีเพ่ือการรักษาจึงมีผลต่อเซลล์เจ้าบ้าน โรคนี สามารถป้องกันได้โดย 
1. ควรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ปลอดเชื อไวรัสทั งสองชนิดนี ในการเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง 
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2. ไม่ควรน้ากุ้งที่มีประวัติการติดเชื อไวรัส หรือยังไม่แน่ใจว่ามีการติดเชื อไวรัสไปเลี ยงรวมกับกุ้ง
บ่ออ่ืน 

3. ควรมีบ่อพักน ้าและฆ่าเชื อน ้าก่อนใช้ 
4. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างบ่อ และควรท้าความสะอาดฆ่าเชื อทุกครั งหลัง 

ใช้งาน 
5. การอนุบาลลูกกุ้งควรระมัดระวังไม่ให้ลูกกุ้งเครียด โดยหลีกเลี่ยงสาเหตุความเครียด 

ที่เกิดจากเชื อโรคอ่ืน ๆ คุณภาพน ้า คุณภาพอาหาร และการปล่อยลูกกุ้งหนาแน่น 
6. ซากกุ้งตายเนื่องจากเชื อไวรัสให้ท้าลายโดยการใส่ยาฆ่าเชื อลงในบ่อที่มีกุ้งตาย 
7. น ้าทิ งควรมีการฆ่าเชื อก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (ปริมาณ

คลอรีน 60 เปอร์เซ็นต)์ 50 กรัมต่อน ้า 1,000 ลิตร เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
2. โรคเรืองแสง 
สาเหตุเกิดจากการติดเชื อแบคทีเรียแกรมลบชนิดวิบริโอ ฮาวีอาย (Vibrio harveyi) แบคทีเรีย

ชนิดนี สามารถเจริญเติบโตได้ทั งในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจน และสามารถเพ่ิมจ้านวนอย่างรวดเร็วในน ้าที่มี
ความเค็ม 10 - 40 พีพีที โรคเรืองแสงพบได้ในการอนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อนในน ้าเค็ม 10 - 15 พีพีที ลูกกุ้งป่วย
จะทยอยตายในช่วงแรก ๆ แต่ต่อมาอัตราการตายจะสูงขึ นและเร็วขึ น หากตรวจดูในเวลากลางคืนจะพบการ
เรืองแสงของลูกกุ้งป่วย 

การป้องกันและรักษา 
1. เนื่องจากแบคทีเรียเรืองแสงสามารถปนเปื้อนมากับน ้าทะเลจึงควรฆ่าเชื อน ้าทะเลที่ใช้ ในการ

เพาะลูกกุ้งด้วยสารเคมี เช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 30 พีพีเอ็ม (คลอรีน 60 เปอร์เซ็นต์ 50 
กรัมต่อน ้า 1,000 ลิตร) นานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วเติมสารก้าจัดคลอรีน ได้แก่ โซเดียมไธโอซัลเฟต หรือ
ทิ งไว้ให้คลอรีนสลายตัวก่อนน้ามาใช้ 

2. กรณีพบลูกกุ้งเรืองแสงในตอนกลางคืน ควรใช้ยาปฏิชีวนะออกซีเตตร้าชัยคลิน 10 กรัม ต่อ
น ้า 1000 ลิตร แช่ติดต่อกัน 3 - 5 วัน แต่ถ้าพบลูกกุ้งป่วยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ การรักษาด้วยยาอาจจะ
ไม่ได้ผล จึงควรท้าลายลูกกุ้งชุดนั น แล้วท้าความสะอาดฆ่าเชื อบ่อก่อนการเพาะกุ้งรุ่นต่อไป 

3. โรคโปรโตซัว  
ในบ่ออนุบาลที่มีอาหารเหลือมาก หรือมีการหมักหมมของเสียบริเวณพื นบ่อ มักพบโปรโตซัว

หลายชนิด เช่น ซูโอแทมเนียม (Zoothamnium) อีพิสไทลิส (Epistylis) อะซินีต้า (Acineta) หรือวอร์ติเซลล่า 
(Vorticella) เกาะตามล้าตัว รยางค์ และเหงือกของลูกกุ้ง โปรโตซัวเหล่านี อาจปนมากับน ้าที่ไม่ได้ฆ่าเชื อหรือ
ติดมากับแม่กุ้ง ตามปกติเมื่อลูกกุ้งลอกคราบโปรโตซัวเหล่านี จะหลุดไปกับคราบด้วย แต่หากโปรโตซัวเหล่านี 
ยังไม่ถูกก้าจัดออกจากบ่อก็จะกลับมาเกาะตัวกุ้งได้ใหม่ ท้าให้กุ้งหายใจไม่สะดวก อ่อนแอ ลอกคราบยาก 
หรือไม่ลอกคราบ กุ้งไม่โต และทยอยตายไปเรื่อย ๆ 

การป้องกันและรักษา 
1. ควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสม 
2. ควรท้าความสะอาดพื นและขอบบ่อก่อนการเปลี่ยนถ่ายน ้า 
3. น ้าที่น้ามาใช้ในบ่อควรผ่านการกรองหรือผ่านการฆ่าเชื ออย่างดี 
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4. ใช้ฟอร์มาลิน 25 - 30 ซซีี ต่อน ้า 1000 ลิตร แช่นาน 24 ชั่วโมง 
โรคกุ้งก้ำมกรำมในบ่อดิน 

โรคกุ้งก้ามกรามในบ่อดินส่วนใหญ่มักเริ่มจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ดังนั นการใช้ยาหรือ
สารเคมีจึงไม่ใช่สิ่งที่จ้าเป็นนัก แต่ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ นเสียก่อน หากไม่ได้ผลจึงใช้สารเคมีช่วย
เป็นกรณีไป 

1. โรคเหงือกเน่า 
เกิดจากเชื อแบคทีเรียลักษณะเป็นเส้นยาวเกาะบริเวณเหงือกกุ้งท้าให้กุ้งเกิดอาการเหงือกบวมซีด 

หายใจไม่สะดวก อ่อนแอ และลอยตายตามขอบบ่อ ซึ่งปริมาณการเกาะของแบคทีเรียชนิดนี มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับปริมาณสารอินทรีย์ในน ้าและท่ีพื นบ่อ 

การป้องกันและรักษา 
ควรลดปริมาณการให้อาหารลง ท้าความสะอาดพื นบ่อโดยการดูดเลนออกแล้วจึงเติมน ้าใหม่เข้า

บ่อ ซึ่งจะช่วยลดความเน่าเสียของน ้าได้บ้าง และท่ีส้าคัญการถ่ายน ้าในบ่อเลี ยงกุ้งครั งละมาก ๆ นั น ผู้เลี ยงต้อง
มั่นใจว่าน ้าที่เติมเข้าบ่อมีคุณภาพที่เหมาะสม โดยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5 - 8 ความกระด้างและ 
ความเป็นด่างมากกว่า 100 พีพีเอ็ม โดยทั่วไปแล้วถ้ากุ้งป่วยไม่มากนัก การเปลี่ยนถ่ายน ้าและปรับปรุง
คุณภาพน ้าให้เหมาะสมจะท้าให้กุ้งฟ้ืนกลับสู่สภาพปกติได้ แต่ถ้าพบกุ้งป่วยและมีการตายอย่างต่อเนื่องก็อาจใช้
ยาปฏิชีวนะที่มีทะเบียนถูกต้องผสมอาหารให้กุ้งกิน และจะต้องงดการใช้ยานานประมาณ 21 วัน เพ่ือให้ยาที่
ตกค้างในตัวกุ้งสลายตัวไปหมดก่อนการจับขาย 

2. โรคเหงือกด้า 
พบบ่อยในกุ้งที่เลี ยงในบ่อที่พื นเน่าเสีย เช่น บ่อเก่าที่ไม่มีการลอกเลนก้นบ่อออกหลังจากจับกุ้ง

แต่ละรอบ ท้าให้มีการสะสมของอนุภาคของดินและเกลือของธาตุเหล็กบริเวณเหงือกและแผ่นปิดเหงือกอาการ
ที่สามารถสังเกตได้คือ แผ่นปิดเหงือกของกุ้งมีสีด้าหรือน ้าตาลเข้ม ถ้าเปิดเปลือกบริเวณนั นดูจะพบคราบสีด้า
เกาะด้านในของเปลือกหรือเคลือบบริเวณเหงือกจนท้าให้เห็นเหงือกเป็นรอยด้าทั่วไป 

การป้องกันและรักษา 
1. ควรเตรียมบ่อให้ดีก่อนการปล่อยกุ้งลงเลี ยง เช่น อัดพื นบ่อให้แน่นและโรยปูนขาวให้ทั่ว

ประมาณ 60 - 100 กิโลกรัม/ไร่ ขึ นอยู่กับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินพื นบ่อ 
2. ไม่ควรให้อาหารมากเกินไปเพราะจะท้าให้เกิดการสะสมของเสียบริเวณพื นบ่อมาก 
3. เวลาเปลี่ยนถ่ายน ้าควรดูดเลนก้นบ่อออกให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท้าได้ 
4. การเลี ยงโดยการย้ายบ่อเมื่อกุ้งมีขนาดโตขึ นและมีการสะสมของเลนก้นบ่อมากขึ นจะช่วย

บรรเทาหรือป้องกันโรคชนิดนี ได้ 
3. โรคเปลือกกร่อนและหางแดง 
กุ้งที่เลี ยงในบ่อที่มีการสะสมของของเสียหรือมีเลนก้นบ่อมากจะมีสภาพอ่อนแอและติดเชื อ

แบคทีเรียต่าง ๆ เช่น วิบริโอ ซูโดโมแนสและแอโรโมแนส ได้ง่าย กุ้งที่ติดเชื อแบคทีเรียเหล่านี มักมีเปลือกเน่า
กร่อนเป็นรอยแหว่ง อาจพบจุดด้าบริเวณเหงือกและหาง ส่วนขาว่ายน ้าและขาเดินเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง มักพบ
การตายของกุ้งเป็นจ้านวนมากทุกวัน และมีการตายตลอดทั งวัน 
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การป้องกันและรักษา 
ควรแก้ปัญหาพื นบ่อไม่ให้มีเลนสะสม และปรับคุณภาพน ้าให้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 

6.5 - 8 ควบคู่ไปกับการใช้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารให้กุ้งกิน 
4. โรคซูโอแทมเนียม 
เป็นปัญหาที่พบเสมอในบ่อที่ พื นไม่สะอาดมีอาหารเหลือมาก หรือบ่อที่น ้ามีสี เขียวเข้ม  

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และค่าความเป็นด่างสูงท้าให้กุ้งไม่ลอกคราบ และพบซูโอแทมเนียมเกาะอยู่บน
เปลือกกุ้งจ้านวนมาก จนอาจสังเกตเห็นลักษณะเป็นขุยบนเปลือกได้ ปัญหาซูโอแทมเนียมนี ไม่ได้ท้าความ
เสียหายรุนแรง แต่จะมีผลต่อขนาดและผลผลิตของกุ้ง 

การป้องกันและรักษา 
ควรลดปริมาณการให้อาหารลง และมีการเปลี่ยนถ่ายน ้าในปริมาณที่มากขึ น เพ่ือลดปริมาณตะกอน

และของเสียต่าง ๆ หลังจากกุ้งลอกคราบแล้วซูโอแทมเนียมก็ลดลงไปด้วย 
5. โรคหมัด 
เกิดจากปรสิตจ้าพวกเปลือกแข็ง ขนาดความยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ล้าตัวเป็นรูปไข่

แบ่งเป็นปล้อง ๆ เกาะบริเวณกระพุ้งแก้มของกุ้งเพ่ือดูดเลือดกินเป็นอาหาร ท้าให้กุ้งอ่อนแอและติดเชื อโรค
ชนิดอื่นได้ง่าย 

การป้องกันและรักษา 
ไข่ของหมัดพวกนี มักติดมากับน ้า หากมีการกรองน ้าก่อนน้าเข้าบ่อก็จะเป็นการป้องกันโรคไปได้  

ระดับหนึ่ง 
6. กุ้งอ่อนแอและตายจากปัญหาคุณภาพน ้า 
ในบ่อที่น ้ามีแพลงก์ตอนพืชเขียวเข้ม วันที่มีแดดจัด ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้าจะสูงมาก

ในช่วงบ่าย เนื่องจากมีการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชมาก ท้าให้น ้ามีความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ น ซึ่งจะ
ส่งผลให้แอมโมเนียมีความเป็นพิษสูงขึ นด้วย กุ้งที่ได้รับพิษของแอมโมเนียจะขึ นมาตายบริเวณริมบ่อ โดยตัวกุ้ง
ที่ตายไม่มีลักษณะผิดปกติ 

การป้องกันและรักษา 
รีบแก้ไขปัญหาน ้าเขียวเข้มในบ่อ โดยระบายน ้าเขียวออกและเติมน ้าใหม่ที่ไม่มีแพลงก์ตอนพืช

มากเข้าบ่อ และควบคุมปริมาณอาหารอย่าให้เหลือ เพราะอาหารที่ เหลือจะเน่าสลายให้สารอาหารที่ 
แพลงก์ตอนพืชน้าไปใช้ในการเจริญเติบโต และท่ีส้าคัญจะต้องควบคุมให้ค่าความกระด้างของน ้ามากกว่า 100 
พีพีเอ็ม 
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ระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ  
FAO (2007) ได้อธิบายความปลอดภัยทางชีวภาพว่า เป็นกลยุทธ์และบูรณาการแนวทางในการ

วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพ่ือชีวิตและสุขภาพของ มนุษย ์สัตว์ พืช และรักษาสิ่งแวดล้อม 
World Organization for Animal Health (OIE) (2018) ได้ให้ความหมายของเงื่อนไขความ

ปลอดภัยระบบชีวภาพขั นพื นฐาน หมายถึง เงื่อนไขที่น้าไปใช้กับโรคที่ประกาศก้าหนด และบางพื นที่หรือ  
บางประเทศเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ ความปลอดภัยของโรคท่ีเพียงพอ ได้แก่ 

1.  เมื่อพบโรคหรือสงสัยว่าจะเกิดโรคที่ก้าหนดไว้ใน OIE list ต้องมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

2.  มีระบบสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวัง ภายในพื นที่ที่ก้าหนด หรือพื นที่ทั งหมด 
3. มีข้อก้าหนดการน้าเข้าเพ่ือป้องกันการน้าโรคเข้าสู่ประเทศหรือเขตพื นที่ตามที่ระบุไว้ใน 

Aquatic Code 
De la Peña et al. (2018) ได้อธิบายความปลอดภัยทางชีวภาพว่า เป็นการปฏิบัติส้าหรับความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคและการแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังที่อ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายในการ ป้องกัน ควบคุม  
ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ รวมถึงการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

Department of Agriculture and Water Resources (2017) ได้กล่าวถึงแผนระบบความ

ปลอดภัยทางชีวภาพของการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของประเทศออสเตรเลีย โดยระบุขั นตอนในการด้าเนินการตาม
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ดังนี   

1. Hazard identification การระบุโรคอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์น ้าและผลผลิต 
ในฟาร์ม  

2. Risk assessment การประเมินวิเคราะห์จัดล้าดับความเสี่ยงของโรค ตามโอกาสและความ
รุนแรง 

3. Risk management การจัดการควบคุมและลดความเสี่ยง 

มาตรฐานสินค้าเกษตรหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพส้าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ระบุความหมาย
ของความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ว่า ระบบการจัดการและมาตรการทางกายภาพ ที่ด้าเนินการ
เพ่ือป้องกันควบคุมโรค โดยการลดความเสี่ยงของการน้าเชื อโรคเข้ามาสู่ฟาร์ม หรือกระจายของเชื อโรคภายใน
ออกจากฟาร์ม รวมถึงการแพร่กระจายของโรคในประชากรสัตว์ โดยมีหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส้าคัญ คือ  

1. การแยกสัตว์ (isolation) การเลี ยงสัตว์ในสถานที่ที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม มีรั วส้าหรับ
ป้องกันสัตว์เข้าและออกจากฟาร์ม รวมถึงการเลี ยงดูที่มีการแยกกลุ่มสัตว์ที่มีอายุต่างกัน การน้าสัตว์เข้ามา
เลี ยงและน้าออกพร้อมกันหมด (all-in/all-out) เพ่ือให้มีเวลาในการท้าความสะอาดและฆ่าเชื อ เป็นการตัด
วงจรของเชื อที่จะก่อโรคภายในฟาร์ม 

2. การควบคุมการสัญจร (traffic control) การควบคุมการสัญจร ซึ่งครอบคลุมทั งเส้นทางไปสู่
ฟาร์มและภายในฟาร์ม เพ่ือป้องกันเชื อโรคเข้าสู่ฟาร์ม แพร่กระจายภายในบริเวณฟาร์ม หรือออกจากฟาร์ม 
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3. สุขอนามัย (sanitation) คือ การท้าความสะอาดและฆ่าเชื อ สิ่งของ บุคลากร เครื่องมือที่จะ
เข้ามายังฟาร์ม และความสะอาดของบุคลากรที่อยู่ในฟาร์มรวมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือลดโอกาสการเกิดโรค
ภายในฟาร์ม 

จิราพร (2554) กล่าวว่า ความปลอดภัยทางชีวภาพ  หมายถึง มาตรการโดยรวมของการก้าจัด
เชื อก่อโรค การป้องกันการแพร่ระบาด หรือลดโอกาสในการน้าเชื อก่อโรคเข้าสู่หรือออกจากฟาร์ม โรงเพาะฟัก 
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมไปถึงรถขนส่งภาชนะอุปกรณ์การจัดการขยะ ซากสัตว์ และน ้าทิ ง  
เป็นวิธีการควบคุมโรคที่ถูกที่สุดและได้ผลดีที่สุด หรือ อาจรวมถึงการรู้แหล่งที่มาของเชื อก่อโรคเส้นทางที่เชื อ
โรคเข้าสู่ฟาร์ม การกักกันโรคและการตรวจสอบหาเชื อโรคที่น้าเข้ามาสู่ระบบการเลี ยง การจ้ากัดเชื อก่อโรค
และการควบคุมการแพร่กระจายเชื อก่อโรคออกสู่ภายนอก ตลอดจนวิธีการก้าจัดเชื อก่อโรคด้วยสารเคมี หรือ
วิธีการใดก็ตามท่ีเราสามารถควบคุมได้ในขั นตอนที่ส้าคัญหรือจุดวิกฤตในกระบวนการเลี ยงสัตว์น ้าภายในฟาร์ม 
เพ่ือที่จะลด หรือก้าจัดเชื อก่อโรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือหมดไปจากฟาร์ม (critical control point) 
หรือในบริเวณที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื อและการแพร่กระจายของเชื อก่อโรค ทั งนี จะต้องมี
แผนการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Plan) ที่ระบุเส้นทางที่โรคหรือเชื อก่อโรค
เป้าหมายจะแพร่เข้าสู่ฟาร์ม ระบุถึงมาตรการที่มีอยู่ หรือมาตรการที่จะน้ามาใช้ในการลดความเสี่ยง องค์การ
โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ให้ข้อแนะน้าถึงแนวทางในการจัดการระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ส้าหรับแผนด้าเนินงานดังกล่าวควรระบุวิธีการที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการปฏิบัติจริงโดยเจ้าหน้าที่ 
และจุดเสี่ยงต่าง ๆ จะต้องได้รับการประเมินอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือปรับมาตรการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ  
อยู่เสมอ 
กฎหมำย ระเบียบ และกำรก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

โดยมีรายละเอียดให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร:การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาลสัตว์น ้าจืด ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และก้าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร:การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด มาตรฐาน
เลขที่ มกษ. 7421 - 2561 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีข้อก้าหนดให้ปฏิบัติ 10 ข้อ ได้แก่ การขึ นทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า สถานที่ตั งฟาร์ม การจัดการทั่วไป ปัจจัยการผลิต การจัดการดูแลสุขภาพและ
สวัสดิภาพสัตว์น ้า สุขลักษณะฟาร์ม การรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบันทึกข้อมูล 

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:แนวทางปฏิบัติใน
การใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 
สัตว์น ้าจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 



๑๕ 

 

เป็นรายละเอียดในแนวทางปฏิบัติครอบคลุมข้อก้าหนดการปฏิบัติที่ดีในขั นตอนการเพาะพันธุ์
และอนุบาลสัตว์น ้าจืดการรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม ก่อนการขนส่งออกนอกฟาร์ม โดยค้านึงถึง
สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพ่ือให้ได้ลูกพันธุ์สัตว์น ้าจืดที่มีคุณภาพดี
แข็งแรง และปลอดภัยส้าหรับการน้าไปเลี ยงเป็นอาหาร โดยอธิบายและขยายความทางวิชาการครอบคลุม
เหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อก้าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่
ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด (มกษ. 7421-2561)  

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติทางการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี ยงสัตว์น ้าจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑  
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มีรายละเอียดส้าคัญ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติ

ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี ยงสัตว์น ้าจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มปลาสลิด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี ยงปลานิล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๔) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งก้ามกราม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี ยง
สัตว์น ้าจืด มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7417 - 2559 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีข้อก้าหนดให้ปฏิบัติ 10 ข้อ 
ได้แก่ การขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า สถานที่ตั งฟาร์ม การจัดการทั่วไป ปัจจัยการผลิต  
การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น ้า สุขลักษณะฟาร์ม การจับและการดูแลหลังการจับสัตว์น ้า  
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบันทึกข้อมูล 

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:แนวทางปฏิบัติใน
การใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี ยงสัตว์น ้าจืดตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นรายละเอียดในแนวทางปฏิบัติครอบคลุมข้อก้าหนดการปฏิบัติที่ดี ในทุกขั นตอนของการเลี ยง
สัตว์น ้าจืดในบ่อเลี ยงและกระชังเพ่ือเป็นอาหาร ตั งแต่การเลี ยง การจับ จนถึงหลังการจับก่อนการขนส่งออก
จากฟาร์มเพ่ือให้ได้สัตว์น ้าจืดที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยค้านึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์  
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 



๑๖ 

 

5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก้าหนดโรคระบาดสัตว์เ พ่ิมเติม ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

ก้าหนด โรคหางขาว (white tail disease) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดในกุ้งก้ามกราม เป็นโรคระบาดตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อ 2 ฉ. โรคระบาดในสัตว์น ้า อนุที่ ๒๐  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้บ่อเพาะเลี ยง 
สัตว์น ้าจืดเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ลงวันที ่๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ก้าหนดให้ บ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดประเภท ก (บ่อที่ใช้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่กินพืชเป็นอาหารทุก
ชนิด ซึ่งใช้น ้าจากแหล่งน ้าตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม) และประเภท ข (บ่อที่ใช้
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่กินเนื อเป็นอาหารทุกชนิด หรือสัตว์น ้าอ่ืน ๆ ที่กินทั งเนื อและพืชเป็นอาหาร ซึ่งใช้น ้าจาก
แหล่งน ้าตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม) ที่มีขนาดพื นที่บ่อเพาะเลี ยง ตั งแต่ ๑๐ ไร่ขึ นไป 
และประเภท ค (บ่อที่มีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าทุกชนิด ซึ่งมีการใช้สารที่ก่อให้เกิดความเค็มเพ่ือปรับระดับค่า
ความเค็มของน ้าที่ใช้เพาะเลี ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชนิดนั น ๆ) ทุกขนาด ห้ามปล่อยน ้าเสียลง
สู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ท้าการบ้าบัดน ้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม  
การระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดที่ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตวน ้าจืด ลงวันที ่๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

โดยมีรายละเอียดในการก้าหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด 
ประเภท ก ข และ ค วิธีการเก็บตัวอย่างน ้า และวิธีการตรวจสอบค่ามาตรฐาน  โดยมาตรฐานน ้าทิ งมี
รายละเอียด ดังนี  

- มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด ประเภท ก ต้องมีค่าดังต่อไปนี  
(๑) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๒) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน ๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 

- มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด ประเภท ข ต้องมีค่า ดังต่อไปนี  
(๑) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไมเ่กิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๒) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน ๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๓) แอมโมเนีย (NH3-N) ไม่เกิน ๑.๑ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 

(๔) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) คือ ผลรวมของไนโตรเจนละลาย (Total Dissolved 
Nitrogen) และไนโตรเจนแขวนลอย (Total Particulate Nitrogen) รวมกันไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมไนโตรเจน
ต่อลิตร 

(๕) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร 
(๖) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๖.๕ - ๘.๕ 
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- มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด ประเภท ค ที่มีขนาดพื นที่บ่อ
เพาะเลี ยงต่้ากว่า ๑๐ ไร่ ต้องมีค่าดังต่อไปนี  

(๑) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๖.๕ - ๘.๕ 
(๒) สภาพน้าไฟฟ้า ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ไม่เกิน ๐.๗๕ เดซิซีเมนต่อเมตร 

- มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด ประเภท ค ที่มีขนาดพื นที่บ่อ
เพาะเลี ยงตั งแต่ ๑๐ ไร่ขึ นไป ต้องมีค่าดังต่อไปนี  

(๑) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๒) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน ๘๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๓) แอมโมเนีย (NH3-N) ไม่เกิน ๑.๑ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 

(๔) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) คือ ผลรวมของไนโตรเจนละลาย (Total Dissolved 
Nitrogen) และไนโตรเจนแขวนลอย (Total Particulate Nitrogen) รวมกันไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมไนโตรเจน
ต่อลิตร 

(๕) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร 
(๖) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๖.๕ - ๘.๕ 
(๗) สภาพน้าไฟฟ้า ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ไม่เกิน ๐.๗๕ เดซิซีเมนต่อเมตร 

ระเบียบกรมประมง 
1. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าและผู้ประกอบการ

ด้านการประมง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 
โดยมีรายละเอียดใน หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั นตอนการขึ นทะเบียน อายุทะเบียน การสิ นสภาพ

ทะเบียน และการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ซึ่งจะท้าให้ภาครัฐมีข้อมูลพื นฐานของเกษตรกร
ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า เพ่ือใช้ในการด้าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 

2. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับ
การผลิตสัตว์น ้า (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดปรับปรุงเพ่ิมเติม ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น ้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2553 
ในหัวข้อที่ส้าคัญได้แก่ นิยามผู้ตรวจประเมิน ยาสัตว์ /สารเคมี/ยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง สถานที่ยื่นขอ
ใบรับรอง หลักฐานประกอบการยื่นขอ ระยะเวลาการแจ้งผลการประเมิน การตัดสินตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
ของยาและสารเคมีตกค้าง การด้าเนินการแก้ไขของฟาร์มในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การพักใช้ใบรับรอง 

3. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับ
การผลิตสัตว์น ้า (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2556  

โดยมีรายละเอียดปรับปรุงเพ่ิมเติม ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น ้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2553 
ในหัวข้อที่ส้าคัญได้แก่ สถานที่ยื่นขอใบรับรองฯ อายุใบรับรองฯ การตรวจติดฟาร์มหลังจากการได้รับการ
รับรอง ใบรับรองฯ 
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4. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับ
การผลิตสัตว์น ้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2553 

โดยมีรายละเอียดให้ยกเลิก ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น ้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ในรายละเอียด 7 ข้อ ได้แก่ สถานที่ การจัดการทั่วไป ปัจจัยการผลิต การจัดการดูแลสุขภาพ
สัตว์น ้า สุขลักษณะฟาร์ม การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และการเก็บข้อมูล 

5. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น ้า พ.ศ. 2557  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 

โดยมีรายละเอียดให้ สถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น ้า อนุบาลสัตว์น ้า สถานที่พักบรรจุเพ่ือการจ้าหน่าย
พันธุ์สัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก ให้ปฏิบัติให้ได้รับหนังสือส้าคัญการขึ นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี ยง  
สัตว์น ้าเพื่อการส่งออก ตามแบบ สอ.3 หรือสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก ตามแบบ สอ.4 
ประกอบด้วย การยื่นค้าขอขึ นทะเบียนสถานประกอบการ การตรวจประเมินสถานประกอบการ การออก
หนังสือส้าคัญ การควบคุมและการตรวจติดตาม 

เมื่อพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และการก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ส้าคัญและเกี่ยวข้องกับ
การเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกราม พบว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ก้าหนดมาตรการต่าง ๆ ให้ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ปฏิบัติเพ่ือให้การผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปตามข้อก้าหนดขององค์กรระหว่างประเทศและประเทศผู้น้าเข้า ตลอดจนมี
ข้อมูลพื นฐานของเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า เพ่ือใช้ในการด้าเนินการโครงการต่าง  ๆ ตามนโยบายของรัฐ 
อันจะท้าให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าเอง ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อประเทศผู้น้าเข้า และส่งผลให้การเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของไทยมีความยั่งยืนในที่สุด แต่อย่างไรก็
ตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ซึ่งมีทั งที่เป็นกฎหมายบังคับ และภาค
สมัครใจ และมีการส่วนร่วมในขั นตอนต่าง ๆ ของเกษตรกร จะเป็นแนวทางส้าคัญที่จะผลักดันให้มาตรการ
ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ (SWOT Analysis) กำรเพำะกุ้งก้ำมกรำมของไทย 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน เพื่อจัดล ำดับจุดแข็งและจุดอ่อน 
จุดแข็ง (Strength) 

1. ผู้เพาะกุ้งมีประสบการณ์และความช้านาญด้านเทคนิคในการเพาะกุ้งก้ามกรามสูง 
2. ผู้เพาะกุ้งมีการพัฒนาเทคนิคการขนส่งล้าเลียงลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้ขนส่ง ได้ในระยะ

เวลานานขึ นและระยะทางที่ไกลมากขึ น ตลอดการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการขนส่งลูกกุ้งที่มีขนาด 
ต่าง ๆ กัน 

3. ผู้เพาะกุ้งมีการพัฒนาใช้สื่อออนไลน์ในการจ้าหน่ายพันธุ์กุ้งก้ามกราม  
จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้เพาะกุ้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านชีวภาพน้อย 
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2. ผู้เพาะกุ้งไม่ได้เลี ยงกุ้งก้ามกรามส้าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์  ท้าให้แม่พันธุ์ไข่แก่ที่น้ามา
เพาะพันธุ์อาจมาจากการเลี ยงในสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือบางส่วนน้ามาจากบ่อเลี ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับ  
กุ้งขาว อาจท้าให้ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนเชื อโรคจากกุ้งขาวสู่กุ้งก้ามกรามได้ 

3. การเลี ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพ่ือให้แม่พันธุ์ไข่แก่ส้าหรับใช้เพาะพันธุ์ยังขาดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิตให้ได้ปริมาณสูงต่อหน่วยพื นที่ 

4. ฟาร์มเพาะกุ้งบางส่วนมีการใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ  
5. ฟาร์มเพาะกุ้งบางส่วนมีการใช้ปัจจัยการผลิตทีไ่ม่ได้ขึ นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ 

(ในกรณีท่ีก้าหนดให้ปัจจัยการผลิตนั นต้องขึ นทะเบียน) 
6. ฟาร์มเพาะกุ้งบางส่วนไม่ให้ความส้าคัญในการขึ นทะเบียนผู้ท้าการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าท้าให้ขาด

ข้อมูลในการเฝ้าระวังโรคกุ้งก้ามกราม 
7. ฟาร์มเพาะกุ้งบางส่วนไม่ให้ความส้าคัญในการเข้าร่วมมาตรฐานการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี 

(GAP) ซึ่งการด้าเนินการตามมาตรฐาน GAP จะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับที่มาของลูกพันธุ์ได้ 

8. สายพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่พัฒนาและปลอดโรค ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส้าหรับ
ใช้ในการเพาะพันธุ์ และน้ามาเลี ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์  

9. ผู้เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามผลิตลูกพันธุ์ได้มากในบางระยะเวลาซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของ
ฟาร์มเลี ยงท้าให้ราคาขายลูกกุ้งลดต้่าลง 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก เพื่อจัดล ำดับโอกำสและอุปสรรค 
โอกาส (Opportunity) 

1. กุ้งก้ามกรามเป็นที่นิยมในการบริโภคทั งในประเทศและต่างประเทศสูง 
2. พันธุ์กุ้งก้ามกรามมีความต้องการในภาพรวมทั งในประเทศและต่างประเทศสูง 
3. หน่วยงานภาครัฐมีการก้าหนดนโยบายพัฒนาการเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกราม 
4. กรมประมง มีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามพันธุ์มาโคร 1 ที่เจริญเติบโตดีและปลอดโรค 

MrNV 
อุปสรรค (Threat) 

1. เชื อไวรัสโรค MrNV ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ และยังไม่มีวิธีการรักษา สามารถท้าได้เพียงการ
ป้องกันและลดความเสี่ยง ท้าให้ส่งผลกระทบในการส่งออกลูกกุ้งก้ามกรามไปต่างประเทศ 

2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกอาจท้าให้เกิดโรคใหม่ที่มีผลกระทบต่อการเพาะกุ้ง
ก้ามกราม 

3. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัจจัยการผลิตมีราคาผันผวน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง 
กำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อน ำมำพัฒนำกำรเพำะกุ้งก้ำมกรำม 
กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ S – O ได้กลยุทธ์เชิงรุก ดังนี  

1. วิจัยและส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะกุ้งก้ามกรามใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตลูกพันธุ์
กุ้งก้ามกราม 



๒๐ 

 

2. ส่งเสริมให้ผู้เพาะกุ้งก้ามกรามรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการด้านเพาะพันธุ์ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาด  
กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ W – O ได้กลยุทธ์เชิงแก้ไข ดังนี  

1. ส่งเสริม อบรม ให้เกษตรกรผู้เพาะกุ้งก้ามกรามน้าแนวทางการเพาะกุ้งก้ามกรามระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพไปปฏิบัติ  

2. วิจัยและพัฒนาแนวทางในการเลี ยงพ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตแม่พันธุ์ไข่แก่ให้ได้ปริมาณสูงต่อหน่วย
พื นที ่ส้าหรับใช้ในฟาร์มเพาะ  

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะกุ้งก้ามกรามขึ นทะเบียนผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า และ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP 

4. บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาการผลิตลูกพันธุ์กุ้งที่มี
คุณภาพและให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

5. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดีและปลอดโรคไวรัส MrNV ในแหล่งเลี ยง
หลัก ๆ เพื่อจ้าหน่ายแก่เกษตรกรในพื นที่ 

6. วิจัยและพัฒนาชุดตรวจโรคไวรัส MrNV ให้มีราคาที่เหมาะสม และมีบริการที่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการตรวจ 

7. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามพันธุ์มาโคร 1   
กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ S – T   ได้กลยุทธ์เชิงป้องกัน ดังนี  

1. จัดท้าโครงการเฝ้าระวังโรคกุ้งก้ามกรามพร้อมส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะกุ้งเข้าร่วมโครงการ 
2. ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะกุ้งวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3. สร้างช่องทางการสื่อสารด้านวิชาการจากกรมประมงให้แก่กลุ่มเกษตรกรผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ W – T ได้กลยุทธ์เชิงรับ ดังนี  

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาโรคไวรัส MrNV  โรคที่อาจเกิดอุบัติใหม่ และ
ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก 

2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งก้ามกรามที่เหมาะสมเพ่ือลดการใช้แรงงาน และ
การลดต้นทุนการผลิตในด้านต่าง ๆ 
  



๒๑ 

 

ตารางที่ 1  การจัดท้า TOWS Matrix 

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. ผู้เพาะกุ้งมีประสบการณ์และความช้านาญด้านเทคนิคในการ
เพาะกุ้งก้ามกรามสูง 
2. ผู้เพาะกุ้งมีการพัฒนาเทคนิคการขนส่งล้าเลียงลูกพันธุ์กุ้ง
ก้ามกราม ให้ขนส่งได้ในระยะเวลานานขึ นและระยะทางที่ไกล
มากขึ น ตลอดการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการขนส่งลูกกุ้งที่มี
ขนาดต่าง ๆกัน 
3. ผู้เพาะกุ้งมีการพัฒนาใช้สื่อออนไลน์ในการจ้าหน่ายพันธุ์กุ้ง
ก้ามกราม 

1. ผู้เพาะกุ้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
ด้านชีวภาพน้อย 
2. ผู้เพาะกุ้งไม่ได้เลี ยงกุ้งก้ามกรามส้าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
ท้าให้แม่พันธุ์ไข่แก่ที่น้ามาเพาะพันธุ์อาจมาจากการเลี ยงใน
สภาพที่ไม่เหมาะสม หรือบางส่วนน้ามาจากบ่อเลี ยงกุ้งก้ามกราม
ร่วมกับกุ้งขาว อาจท้าให้ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนเชื อ
โรคจากกุ้งขาวสู่กุ้งก้ามกรามได้ 
3. การเลี ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อให้แม่พันธุ์ไข่แก่ส้าหรับ
ใช้เพาะพันธุ์ยังขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตให้ได้
ปริมาณสูงต่อหน่วยพื นที่ 
4. ฟาร์มเพาะกุ้งบางส่วนมีการใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้าม
ตามประกาศของทางราชการ  
5. ฟาร์มเพาะกุ้งบางส่วนมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้ขึ น
ทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ (ในกรณีที่ก้าหนดให้
ปัจจัยการผลิตนั นต้องขึ นทะเบียน) 
6. ฟาร์มเพาะกุ้งบางส่วนไม่ให้ความส้าคัญในการขึ นทะเบียน
ผู้ท้าการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าท้าให้ขาดข้อมูลในการเฝ้าระวังโรคกุ้ง
ก้ามกราม 
7. ฟาร์มเพาะกุ้งบางส่วนไม่ให้ความส้าคัญในการเข้าร่วม
มาตรฐานการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี (GAP) ซึ่งการด้าเนินการตาม
มาตรฐาน GAP จะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของลูกพันธุ์ได้8. สายพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามที่พัฒนาและปลอดโรค ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ส้าหรับใช้ในการเพาะพันธุ์ และน้ามาเลี ยงเป็นพ่อ
แม่พันธุ์  
9. ผู้เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามผลิตลูกพันธุ์ได้มากในบางระยะเวลา
ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของฟาร์มเลี ยงท้าให้ราคาขายลูกกุ้งลด
ต้่าลง 

โอกำส (O) กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ WO 
1. กุ้งก้ามกรามเป็นที่นิยมในการบริโภคทั งในประเทศและ
ต่างประเทศสูง 
2. พันธุ์กุ้งก้ามกรามมีความต้องการในภาพรวมทั งในประเทศ
และต่างประเทศสูง 
3. หน่วยงานภาครัฐมีการก้าหนดนโยบายพัฒนาการเพาะเลี ยง
กุ้งก้ามกราม 
4. กรมประมง มีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามพันธุ์มาโคร 1 
ที่เจริญเติบโตดีและปลอดโรค MrNV 

1. วิจัยและส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะกุ้งก้ามกรามใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม 

2. ส่งเสริมให้ผู้เพาะกุ้งก้ามกรามรวมกลุ่มเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการด้านเพาะพันธุ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านวิชาการ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มศักยภาพด้าน
การตลาด 

1. ส่งเสริม อบรม ให้เกษตรกรผู้เพาะกุ้งก้ามกรามน้าแนว
ทางการเพาะกุ้งก้ามกรามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ไปปฏิบัติ  
2. วิจัยและพัฒนาแนวทางในการเลี ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิต
แม่พันธุ์ไข่แก่ให้ได้ปริมาณสูงต่อหน่วยพื นที่ ส้าหรับใช้ใน
ฟาร์มเพาะ  
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะกุ้งก้ามกรามขึ นทะเบียนผู้
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า และ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
GAP 
4. บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
การพัฒนาการผลิตลูกพันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพและให้ได้ปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดีและ
ปลอดโรคไวรัส MrNV ในแหล่งเลี ยงหลัก ๆ เพื่อจ้าหน่ายแก่
เกษตรกรในพื นที่ 
6. วิ จัยและพัฒนาชุดตรวจโรคไวรัส MrNV ให้มีราคาที่
เหมาะสม และมีบริการที่เพียงพอต่อความต้องการในการ
ตรวจ 
7. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกราม
พันธุ์มาโคร 1   

อุปสรรค (T) กลยุทธ์ ST กลยุทธ์ WT 
1. เชื อไวรัสโรค MrNV ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ และยังไม่มีวิธีการ
รักษา สามารถท้าได้เพียงการป้องกันและลดความเสี่ยง ท้าให้
ส่งผลกระทบในการส่งออกลูกกุ้งก้ามกรามไปต่างประเทศ 
2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกอาจท้าให้เกิดโรคใหม่
ที่มีผลกระทบต่อการเพาะกุ้งก้ามกราม 
3. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัจจัยการผลิตมีราคาผัน
ผวน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง 

1. จัดท้าโครงการเฝ้าระวังโรคกุ้งก้ามกรามพร้อมส่งเสริมให้
ฟาร์มเพาะกุ้งเข้าร่วมโครงการ 
2. ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะกุ้งวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
3. สร้างช่องทางการสื่อสารด้านวิชาการจากกรมประมง
ให้แก่กลุ่ม เกษตรกรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาโรคไวรัส MrNV  
โรคที่อาจเกิดอุบัติใหม่ และผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศของโลก 
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งก้ามกรามที่
เหมาะสมเพื่อลดการใช้แรงงาน และการลดต้นทุนการผลิต
ในด้านต่าง ๆ 

 
 
  

สภาพแวดล้อมภายนอก 

สภาพแวดล้อมภายใน 



๒๒ 

 

กำรวิเครำะห์ระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพในกำรเพำะกุ้งก้ำมกรำม  
1. โรคที่สร้างความเสียหาย และมีโอกาสเกิดขึ นสูง ได้แก่ โรคหางขาว (white tail disease) ที่

เกิดจากเชื อไวรัส Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) ครอบครัว Nodaviridae โดยโรคนี ถูก
ก้ าหนดในบัญชีของ World Organization for Animal Health (OIE) ใน Chapter 9.6 ของกลุ่ ม โ รค 
Crustaceans (OIE, 2018) และเป็นโรคระบาดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตาม “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2558” โดยในปี 2549 - 2553 พบการระบาดโรคที่
เกิดจากเชื อไวรัส Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ Extra small virus (XSV) ซึ่งเป็น
สาเหตุโรคหางขาว (white tail Disease : WTD) ท้าให้กุ้งก้ามกรามในโรงเพาะฟักมีอัตราการตายสูง ไวรัสสอง
ชนิดนี มีการเพ่ิมจ้านวนใน Cytoplasm ของเซลล์ตามอวัยวะต่าง ๆ เกือบทุกส่วนของลูกกุ้ง ท้าให้เกิดการตาย
ของกล้ามเนื อลาย ทั งบริเวณส่วนท้อง ส่วนหัว อก และรยางค์ รวมทั งเนื อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณตับและตับอ่อน 
ลูกกุ้งจะแสดงอาการโดยการกินอาหารลดลง สีซีด อ่อนแอ อาจมีหรือไม่มีกล้ามเนื อขาวขุ่น หากมีอาจขาวขุ่น
ทั งตัวหรือบางส่วน เช่น บริเวณหลัง หรือปลายหาง มีอัตราการตายสูงประมาณร้อยละ 50 - 90 ในช่วงเวลา 
4 - 5 วัน หลังจากเริ่มแสดงอาการ ลูกกุ้งที่ได้รับเชื อที่มีความรุนแรงมากจะมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 90 
ในช่วงเวลา 2 - 3 วัน และบางส่วนจะมีรยางคข์าดกร่อน เชื อไวรัสกลุ่มนี สามารถติดต่อโดยการสัมผัสผ่านทาง
น ้า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน การกินอาหารที่มีเชื อไวรัสแฝงอยู่ และจากแม่สู่ลูก ถึงแม้ว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ติด
เชื อไวรัสเหล่านี จะไม่แสดงอาการของโรค แต่สามารถเป็นพาหะน้าเชื อไปสู่ลูกกุ้งได้ ท้าให้ส่งผลถึงการแพร่
ขยายพันธุ์ของกุ้งในธรรมชาติที่มีปริมาณลดน้อยลงอีกด้วย (กรมประมง, 2553)   จากข้อมูลงานวิจัยของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดชลบุรี จากการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามฟาร์มเลี ยงในจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในปี 2555 จ้านวน 55 ฟาร์ม พบเชื อไวรัส MrNV จ้านวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 38.18 
(กรมประมง, 2559) และจากการสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น ้าจืด ในปี 2557 ใน
พื นที่จังหวัดปทุมธานี นครปฐม สุพรรณบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี พัทลุง และสงขลา จ้านวน 484 
ตัวอย่าง พบเชื อไวรัส MrNV  จ้านวน 66 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.64 (กรมประมง, 2557) โดยช่องทาง
ของโรคที่น้าเข้าฟาร์มที่ส้าคัญ ได้แก่ แม่กุ้งไข่แก่ น ้าที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ และสัตว์น ้าที่เป็นพาหะ เช่น กุ้งฝอย 
ปูน ้าจืด เป็นต้น 

ส้าหรับโรคอ่ืน ๆ ที่ เกิดในการเพาะพันธุ์  ที่มีโอกาสเกิดขึ นรองมาได้แก่  โรคที่ เกิดจาก 
โปรโตซัว และโรคเรืองแสง ตามล้าดับ โดยในปัจจุบันเกษตรกรมีแนวทางป้องกัน ในขั นตอนการเตรียมน ้า และ
การจัดการในระหว่างการเพาะได้เป็นอย่างดี จึงมักไม่พบปัญหาของสองโรคนี ในฟาร์มที่มีการจัดการดี 

2. ช่องทางในการน้าโรคเข้ามาในฟาร์ม  
(1) แม่พันธุ์กุ้งไข่แก่ ที่ใช้ส้าหรับเพาะพันธุ์  
(2) กุ้งก้ามกรามที่น้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
(3) น ้าทะเล น ้าจืด ที่ใช้ส้าหรับเพาะและอนุบาล น ้าส้าหรับท้าความสะอาดอุปกรณ์ น ้าท่วมขัง

ที่เกิดจากฝนตกซึ่งอาจไหลเข้ามาในโรงเพาะพันธุ์ได้ 
(4) สัตว์น ้าอ่ืน ๆ ที่อาจปนเปื้อนเข้ามาสู่ระบบการเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกรามได้ เช่น ปลา ปู กุ้งฝอย 

หอย กบ เขียด เป็นต้น 
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(5) นกต่าง ๆ ซึ่งมักมาหาอาหารตลอดจนสร้างรัง ขยายพันธุ์ ขับถ่ายมูล ในบ่อเตรียมน ้าซึ่ง
ไม่มีหลังคาหรือวัสดุคลุมป้องกัน  

(6) บุคคล ได้แก่ บุคลากรที่ท้างานภายในฟาร์ม ผู้มาซื อพันธุ์กุ้งก้ามกราม ผู้เข้าเยี่ยมฟาร์ม   
(7) เครื่องมือและอุปกรณ ์เช่น สวิง แก้วตรวจกุ้ง สายยาง เป็นต้น 
(8) ยานพาหนะ เช่น รถขนส่งน ้าทะเล รถขนส่งไรน ้าเค็ม รถผู้มาซื อพันธุ์กุ้งก้ามกราม เป็นต้น 
(9) อาหารกุ้งก้ามกรามทั งอาหารที่มีชีวิต ได้แก่ ไรน ้าเค็ม (อาร์ทีเมีย) และอาหารที่ไม่มีชีวิต 

ได้แก่ ไข่ไก่ส้าหรับน้ามาท้าไข่ตุ๋น อาหารส้าเร็จรูปต่าง ๆ 
3. จากการวิเคราะห์ ตาม Hazard identification ได้แก่ ระบุโรคอันตรายต่อการเพาะ 

กุ้งก้ามกราม Risk assessment การจัดล้าดับความเสี่ยงของโรค ตามโอกาสและความรุนแรง และ Risk 
management การจัดการควบคุมและลดความเสี่ยงของโรค จัดท้าเป็นคู่มือการเพาะกุ้งก้ามกรามระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ได้ดังนี  

 
คู่มือกำรเพำะกุ้งก้ำมกรำมระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (Biosecurity) 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือก้าหนดหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพส้าหรับฟาร์มเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกราม เพ่ือลดความ

เสี่ยงของการน้าเชื อโรคเข้าฟาร์มและการแพร่กระจายของเชื อโรคระหว่างฟาร์ม 
แนวปฏิบัติตำมหลักกำรควำมปลอดภัยทำงชีวภำพส ำหรับฟำร์มเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 

แนวปฏิบัติในที่นี จะรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการส้าหรับฟาร์ม มาตรการ
ส้าหรับบุคคล มาตรการส้าหรับการปฏิบัติงาน มาตรการส้าหรับบริเวณกักกัน โดยแบ่งขั นตอนการปฏิบัติงาน
ด้ า นคว ามปลอดภั ยท า งชี ว ภ าพ เป็ น  2 ประ เภทคื อ  ขั น ตอนกา รด้ า เ นิ น ง าน ในภ า ว ะปกติ   
(operational procedures) และขั นตอนการด้าเนินงานในภาวะฉุกเฉินที่มีการระบาดของโรคสัตว์น ้า  
(emergency procedures) โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละขั นตอน ดังนี  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในภำวะปกติ (operational procedures) 
การป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายเข้าสู่โรงเรือน และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรค

ระหว่างฟาร์ม จะลดความสูญเสียจากการเกิดโรคภายในฟาร์ม และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
ให้แก่ฟาร์มเพาะกุ้งก้ามกรามในภาพรวมของประเทศ ผู้เลี ยงจึงควรปฏิบัติตามขั นตอนดังต่อไปนี อย่าง  
สม่้าเสมอ 

1. มำตรกำรส ำหรับฟำร์ม 
กรณีส้าหรับการตั งฟาร์มใหม ่มีข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ ดังนี  

(1) เป็นพื นที่ที่สามารถระบายน ้าได้ดี ไม่มีประวัติการเกิดอุทกภัย หรือมีแนวทางป้องกันที่
เพียงพอ 

(2) ฟาร์มตั งอยู่ห่างไกลจากฟาร์มอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคผ่านทางน ้าจากฟาร์ม
ใกล้เคียง และไม่มีประวัติการแพร่กระจายของโรคไวรัส MrNV 
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(3) แหล่งน ้าที่ใช้เลี ยงภายในฟาร์มมีคุณภาพเหมาะสม ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ และมี 
ปริมาณน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการเมื่อจ้าเป็นต้องมีการหมุนเวียนน ้ามากขึ นเพ่ือป้องกันอาการเครียดของกุ้ง
ซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของการเกิดโรค  

(4) มีระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ เช่น น ้าประปา หรือน ้าจืดอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ล้าง
บ่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

(5) การคมนาคมเดินทางโดยสะดวกเนื่องจากในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องใช้ยา สารเคมี หรือวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ในการป้องกัน หรือก้าจัดเชื อโรคก่อนเข้าสู่บ่อเลี ยง 

การจัดการด้านสถานที่ 
(1) ควรปรับปรุง ซ่อมแซม และรักษาสภาพพื นที่ให้มีการระบายน ้าได้ดีอยู่เสมอ 
(2) มีระยะทางห่างพอสมควรระหว่างที่พัก และสุขา   
(3) มีรั วรอบฟาร์มที่สามารถป้องกันสัตว์และบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในฟาร์ม ประตูเข้า

และออกฟาร์ม ต้องปิดตลอดเวลา และมีป้ายบ่งชี ชัดเจนเพื่อห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในฟาร์ม   
(4) ควรจัดสถานที่จอดยานพาหนะไว้ภายนอกฟาร์มหรือให้ห่างจากโรงเพาะกุ้งก้ามกราม 
(5) ประตูทางเข้าฟาร์มมีบริเวณส้าหรับฆ่าเชื อยานพาหนะส้าหรับผู้เข้าเยี่ยมฟาร์มและ

บุคลากรที่ท้างานในฟาร์มโดยเป็นพื นที่แข็งแรง ทนทาน และสามารถท้าความสะอาดได้ เช่น คอนกรีต หรือ
วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงส้าหรับให้ยานพาหนะจอดพักเพ่ือท้าความสะอาดและฆ่าเชื อ และควรมีป้ายบ่งชี 
บริเวณส้าหรับฆ่าเชื อยานพาหนะติดไว้บริเวณทางเข้า  

(6) มีห้องอาบน ้า ห้องเปลี่ยนเสื อผ้า และมีการจัดเตรียมเสื อผ้าและรองเท้าที่สะอาดส้าหรับ
ใช้เฉพาะในฟาร์มไว้ให้เปลี่ยนหลังจากการอาบน ้าท้าความสะอาดร่างกายก่อนที่จะเข้าพื นที่เลี ยงกุ้งก้ามกราม  

(7) ควรท้าความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าโรงเรือน โดยมีอุปกรณ์ท้าความสะอาด เช่น แปรง
และน ้าสะอาด เพ่ือใช้ในการชะล้างท้าความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากรองเท้า และมีอ่างจุ่มเท้าท่ีมีน ้ายาฆ่าเชื อ
ที่เหมาะสมอยู่บริเวณทางเข้า 

(7.1) อ่างจุ่มเท้าต้องมีขนาดใหญ่พอส้าหรับการจุ่มรองเท้า และควรมีฝาปิดหรือวางไว้ใน
ที่ร่ม  

(7.2) ใช้น ้ายาฆ่าเชื อท่ีเหมาะสม และเปลี่ยนน ้ายาฆ่าเชื อตามก้าหนด 
(7.3) ในกรณีผู้เข้าเยี่ยมฟาร์มที่ไม่มีการเปลี่ยนรองเท้า ให้ห่อหุ้มรองเท้าเพ่ือป้องกันการ

ปนเปื้อนก่อนที่จะเข้ามาในโรงเรือน เช่น ใช้วัสดุห่อหุ้มเฉพาะชนิดใช้ครั งเดียวส้าหรับรองเท้า 
(8) จัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส้าหรับท้าความสะอาดและฆ่าเชื อที่มือก่อนเข้าโรงเรือน 
(9) เสื อผ้าและรองเท้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื นที่เลี ยงกุ้งก้ามกรามต้องไม่ใส่ออกนอกฟาร์ม และ

ให้ซักล้างท้าความสะอาดหรือฆ่าเชื อในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะในฟาร์มก่อนน้าไปใช้ครั งต่อไป 
(10) ประตูโรงเรือนต้องปิดให้สนิทตลอดเวลา 
(11) โรงเรือนทุกหลังต้องสามารถป้องกันสัตว์พาหะ เช่น นกธรรมชาติ หนู ที่จะเข้ามาใน

โรงเรือนและมีการบ้ารุงรักษาโรงเรือนให้คงสภาพใช้งานได้ดี 
(12) มีโรงเรือนส้าหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นสัดส่วน และมีแผนการบ้ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้เสมอ พร้อมมีป้ายระบุให้ชัดเจน 
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(13) จัดท้าบอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การป้องกันโรค และหลักปฏิบัติที่
ส้าคัญอ่ืน ๆ 

การจัดการทั่วไป 
(1) มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะ และมีโปรแกรมในการก้าจัดสัตว์พาหะประเภทหนูและ

แมลง ที่มีประสิทธิภาพ 
(2) ควรท้าความสะอาดบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน รักษาสภาพให้แห้ง และท้าการฆ่าเชื ออย่าง

สม่้าเสมอ 
(3) มีการดูแลภูมิทัศน์ของฟาร์ม เช่น ต้นไม้และพุ่มไม้ต้องไม่อยู่ใกล้กับโรงเรือน พื นที่รอบ

โรงเรือนอย่างน้อย 3 เมตร ต้องสะอาด ไม่มีเศษขยะอยู่ภายในบริเวณนี  
(4) บริเวณภายในฟาร์มไม่ควรมีน ้าท่วมขัง ท้าความสะอาดได้ง่าย เพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื อโรค  
(5) ต้องไม่ให้สัตว์เลี ยงเข้ามาภายในพื นที่เลี ยงและห้องเก็บอาหารสัตว์ 
(6) หลังจากจบการเพาะกุ้งก้ามกราม ให้ท้าความสะอาดฆ่าเชื อโรงเรือนและอุปกรณ์ ตรวจ

ประสิทธิภาพการท้าความสะอาด เช่น ปิดพักโรงเรือนประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ 
(7) จัดท้าบันทึกการเคลื่อนย้ายสัตว์น ้าเข้าสู่ฟาร์มและระหว่างโซน/หน่วยผลิตแต่ละพื นที่ของ

ฟาร์ม ซึ่งมีความแตกต่างของสถานะความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(8) ควรมีการสุ่มตรวจเชื อโรค ปรสิต โดยความถี่ในการสุ่มตัวอย่างขึ นอยู่กับความเหมาะสม

ของแต่ละฟาร์ม 
(9) ควรมีวัสดุและอุปกรณ์ประจ้าในแต่ละบ่อ ไม่ควรใช้ร่วมกัน 

2. มำตรกำรส ำหรับบุคคล  
(1) ฟาร์มต้องจัดท้าคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่บุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี   

(1.1) บุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในฟาร์มใด ควรท้างานที่ฟาร์มแห่งนั น 
(1.2) บุคลากรต้องไม่เลี ยงสัตว์ที่อาจน้ามาซึ่งเชื อโรค 
(1.3) บุคลากรต้องไม่เข้าไปในสถานที่ที่มีการเลี ยงสัตว์น ้าอ่ืน ๆ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควร

งดเข้าไปในพื นที่เลี ยงสัตว์ หรืองดสัมผัสกุ้งก้ามกรามในฟาร์มเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
(1.4) กรณีที่บุคลากรลากลับบ้าน หรือออกไปนอกฟาร์ม ต้องกรอกแบบฟอร์มขอเข้า

ฟาร์มส้าหรับบุคลากรเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา 
(1.5) บุคลากรในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ้าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

และห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยของโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง อาเจียน และโรคระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ เจ็บคอหรือมีไข้ เข้าปฏิบัติงานในโรงเรือน โดยแจ้งผู้จัดการฟาร์มทราบเพ่ืออนุญาตให้หยุดพัก
จนหายดี จึงให้กลับเข้าปฏิบัติงานในพื นที่ส่วนเลี ยงกุ้งก้ามกรามได้ 

(2) บุคลากรต้องได้รับความรู้และการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

(3) ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่มีการสัมผัสกับกุ้งก้ามกรามนอกฟาร์มในช่วงเวลา 24 
ชั่วโมง เข้ามาในโรงเรือนที่มีการเลี ยงกุ้งก้ามกราม ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่
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รับผิดชอบหรือผู้จัดการฟาร์มก่อนทุกครั ง ทั งนี ต้องท้าความสะอาดและฆ่าเชื อสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ด้วย
วิธีที่เหมาะสม 

(4) ไม่อนุญาตให้พนักงานขนส่งที่ต้องเข้าออกฟาร์มหลายฟาร์ม เช่น พนักงานขนส่งอาหารสัตว์ 
แก๊สหุงต้ม หรือสิ่งของอ่ืน ๆ เข้ามาในบริเวณโรงเรือนเพาะกุ้งเด็ดขาด  

(5) ผู้เข้าเยี่ยมฟาร์มต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเข้าฟาร์มของบุคคลภายนอก และแบบ
บันทึกการเข้า - ออกฟาร์ม โดยก้าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติของฟาร์ม 

(6) บุคคลต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น อาบน ้า เปลี่ยนเสื อผ้า ท้าความสะอาด
รองเท้าและล้างมือก่อนเข้าโรงเรือน อย่างเคร่งครัด 

3. มำตรกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  
(1) สภาพทั่วไปของฟาร์ม 

- มีการวางผังฟาร์มเลี ยงที่เหมาะสม และมีแผนผังรายละเอียดของฟาร์มครบถ้วน 
- แบ่งเขตระหว่างที่พักอาศัยและเขตพื นที่การเลี ยง 
- ก้าหนดเส้นทางการเดินรถและเขตห้ามเข้าท่ีเหมาะสมควรมีทางเข้าออกทางเดียว 
- ทางเข้าฟาร์มมีอุปกรณ์ส้าหรับฆ่าเชื อยานพาหนะ 
- ถนนภายในฟาร์มต้องสามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล และระบายน ้าได้ดีไม่มีน ้าท่วมขัง 
- มีการท้าหมายเลขประจ้าบ่อท่ีชัดเจนและถาวรทุกบ่อ 
- ควรท้าความสะอาด ซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ 
(2) ระบบการเลี ยง 

- ระบบการเลี ยงควรเป็นระบบปิด  
- มีบ่อพักน ้า มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื อโรคและพาหะที่อาจติดมาจากน ้าจืด 

และน ้าทะเล 
- มีการเตรียมน ้าฆ่าเชื อโรคก่อนน้าไปใช้ในการอนุบาลกุ้ง 
- มีการบ้าบัดน ้าจากโรงเพาะพันธุ์ก่อนระบายสู่บ่อพักน ้าส้าหรับบ้าบัด 
- ไม่ควรอนุบาลกุ้งก้ามกรามหนาแน่นจนเกินไป  

 (3) การจัดการพ่อแม่พันธุ์ 
- กุ้งก้ามกรามที่จะน้าเข้ามาในฟาร์มส้าหรับเลี ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์  ต้องมาจากแหล่งที่

เชื่อถือได้และมีสุขภาพแข็งแรง ควรผ่านการตรวจโรคที่ก้าหนด โดยมีเอกสารรับรองการปลอดโรคจาก
ห้องปฏิบัติการ  

- มีการเตรียมบ่อ เตรียมน ้า ในการเลี ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐานฟาร์มเลี ยงกุ้งก้ามกราม
ของกรมประมงหรือเทียบเท่า 

- น ้าที่ใช้ในฟาร์มควรมาจากแหล่งน ้าที่สะอาดมีการตรวจคุณภาพน ้าเป็นประจ้า  น ้าจืด
และน ้าเค็มควรผ่านการบ้าบัดหรือฆ่าเชื อโรคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนน้ามาใช้  ตรวจสอบคุณภาพน ้าและ
ปริมาณเชื อแบคทีเรียในบ่อเลี ยงและบ่อพักน ้าอย่างสม่้าเสมอ ตลอดระยะเวลาการเลี ยง 

(4) การจัดการด้านอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิต 
- เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการขึ นทะเบียน

จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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- การฟักไข่ไรน ้าเค็ม ต้องใช้น ้าส้าหรับฟักไข่ที่มีการฆ่าเชื อ และมีขั นตอนการแยกเปลือก
ไข่ออกให้มากท่ีสุด และล้างฆ่าเชื อโรคก่อนน้าไปให้กุ้งก้ามกราม 

- การน้าไข่ไก่ส้าหรับมาท้าไข่ตุ๋นต้องมีการล้างท้าความสะอาดเปลือกไข่ก่อนน้ามาเก็บเสมอ 
- อาหารกุ้งก้ามกรามต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ มีฉลากระบุถึงโภชนาการของอาหารที่ชัดเจน มีข้อความระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ
ชัดเจน 

- เก็บอาหารกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูปในสถานที่ที่สะอาดและแห้ง และสามารถป้องกันสัตว์ 
กันแสงแดด ฝนและไม่ชื น อากาศถ่ายเทได้ดี 

- แยกบริเวณเก็บอาหารออกจากบริเวณที่เลี ยงกุ้งก้ามกราม เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน น ้า
ต้องไม่ซึมผ่านบริเวณเก็บถุงใส่อาหารต้องสะอาดและแห้ง ระบบการเก็บและล้าเลียงอาหารต้องสามารถ
ป้องกันน ้าและความชื นได้  

- ต้องท้าความสะอาดและฆ่าเชื อระบบการให้อาหารอย่างสม่้าเสมอ 
- ท้าความสะอาดพื นเพ่ือก้าจัดอาหารที่ตกบนพื นอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันนก หนูและแมลง 
- รถขนส่งอาหารกุ้งก้ามกรามต้องมีการท้าความสะอาดก่อนและหลังการบรรทุก 

(5) การจัดการด้านสุขภาพกุ้งก้ามกราม 
- ตรวจติดตามสุขภาพกุ้งก้ามกรามอย่างสม่้าเสมอทั งทางอาการและทางห้องปฏิบัติการ 
- มีบันทึกเกี่ยวกับการใช้ยาภายในฟาร์ม การเก็บรักษา และสถานที่ส้าหรับเก็บรักษายา 
- มีแผนการควบคุมโรค และพาหะน้าโรค ถ้าสงสัยว่ามีโรคเกิดขึ นให้ระงับการเข้าเยี่ยม

ฟาร์มและรีบด้าเนินการแก้ไขในทันท ี
- ในกรณีที่พบกุ้งก้ามกรามป่วยและมีการตายอย่างรวดเร็ว ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรม

ประมง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ และส่งตัวอย่างกุ้งก้ามกรามไปที่ห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างที่ส่งตรวจควรใส่ในภาชนะที่มีความปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนหรือ
แพร่กระจายเชื อโรคระหว่างการขนส่ง และต้องมีวิธีการจัดการซากกุ้งก้ามกรามอย่างเหมาะสมโดยการฝังและ
โรยปูนขาว 

(6)  การจดบันทึกข้อมูลและการจัดท้าเอกสารคู่มือ 
- การปฏิบัติงานทุกขั นตอนต้องท้าเป็นเอกสารให้ชัดเจน และต้องมีการจดบันทึกข้อมูล

และผลการปฏิบัติงาน  
- บันทึกการจัดการเลี ยง การให้อาหาร การใช้และการเก็บรักษายา 
- บันทึกการตรวจสุขภาพกุ้งก้ามกราม   
- บันทึกการเข้าเยี่ยมฟาร์มของบุคคลภายนอก 
- มีคู่มือประจ้าฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม 
- มีคู่มือการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์ม โดยมีรายละเอียดของมาตรการ

ป้องกันโรคก่อนเข้าฟาร์มและภายในฟาร์มเลี ยงกุ้งก้ามกราม และแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดโรค 
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4. มำตรกำรส ำหรับบริเวณกักกัน 
บริเวณที่ใช้กักกัน ส้าหรับแม่พันธุ์ไข่แก่ พ่อแม่พันธุ์ หรือกุ้งรุ่นส้าหรับเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ เป็น

ส่วนหนึ่งที่ส้าคัญมาก เพ่ือใช้กักกันกุ้งก้ามกรามเพ่ือรอการตรวจไวรัส MrNV หรือเชื ออ่ืน ๆ โดยประยุกต์ตาม
แนวทางของประกาศกรมประมง เรื่องก้าหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น ้าและพักซากสัตว์น ้า ลงวันที่ 11 
เมษายน พ.ศ. 2556 ดังนี  

(๑) ต้องแยกจากบริเวณเพาะอนุบาล บ่อเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ และส่วนอื่นอย่างชัดเจน 
(๒) มีผนังที่สามารถป้องกันการกระเด็น การรั่วซึม และการไหลของน ้าไปสู่พื นที่นอกบริเวณ

ห้องกักกัน และสามารถป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว นก ปู ฯลฯ ไม่ให้ผ่านเข้า - ออกได้ 
(๓) มีทางเข้า - ออกทางเดียวเพ่ือป้องกันสัตว์ต่าง ๆ และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในบริเวณ

กักกัน 
(4) บริเวณทางเข้า - ออก มีอ่างล้างมือซึ่งมีท่อต่อไปยังบ่อฆ่าเชื อในน ้าทิ ง และมีอ่างย่้าเท้าที่

มีทางเดินผ่านน ้ายาฆ่าเชื อก่อนเข้าจากบริเวณกักกัน มีขนาดความกว้างของขอบด้านในไม่ต่้ากว่า ๑ เมตร และ
มีความยาวเลยขอบประตูออกไปทั งสองข้าง เพ่ือป้องกันการก้าวข้ามโดยไม่ผ่านน ้ายาฆ่าเชื อ ส้าหรับสารเคมี  
ฆ่าเชื อโรคที่แนะน้าให้ใช้ ได้แก่ ไอโอดีน (lodine หรือ lodophors) ๒๐๐ กรัม ของสารออกฤทธิ์ต่อน ้า ๑ ตัน 
และจะต้องเปลี่ยนน ้าและเติมสารเคมีฆ่าเชื อใหม่ทุกวัน 

(5) มีรองเท้าบู๊ทยางสภาพสมบูรณ์ให้เปลี่ยน และควบคุมให้ใช้เฉพาะในบริเวณกักกันเท่านั น 
(6) ระบบฆ่าเชื่อในน ้าทิ งของบริเวณกักกัน ต้องแยกจากระบบการเลี ยงสัตว์น ้าส่วนอ่ืน ทาง

ระบายน ้าจากระบบกักกันสู่ระบบฆ่าเชื อในน ้าทิ งต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื อโรคสู่ระบบการเลี ยง
สัตว์น ้าส่วนอ่ืนและสิ่งแวดล้อม โดยบ่อฆ่าเชื อในน ้าทิ งต้องมีความจุทั งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของ
ความจุของบ่อกักกันและต้องเป็นบ่อที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี มีการป้องกันไม่ให้เชื อโรคออกไป
ปนเปื้อนนอกระบบ 

(7) น ้าทิ งจากบริเวณกักกันต้องมีการฆ่าเชื อก่อนปล่อยสู่สภาพแวดล้อมในขณะที่ยังไม่ทราบ
ผลการตรวจโรค และต้องระมัดระวังหรือป้องกันการทิ งสารเคมีฆ่าเชื อที่มีความเข้มข้นสูงสู่สภาพแวดล้อม 
ตัวอย่างวิธีการฆ่าเชื อในบ่อน ้าทิ ง ได้แก่ การใช้คลอรีนผง หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ( Calcium 
hypochlorite) ๓๐ กรัม ของสารออกฤทธิ์ต่อน ้า ๑ ตัน ทิ งไว้อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง แล้วเติมโซเดียมไธโอซัลเฟต 
๘๕ กรัมต่อน ้า ๑ ตัน เพ่ือท้าลายฤทธิ์ของคลอรีน หรือทิ งไว้จนกว่าคลอรีนจะสลายไปเอง 

(8) มีการป้องกันการหลุดรอดของสัตว์น ้าออกสู่ภายนอกบริเวณกักกัน  
(9) บ่อกักกันต้องมีจ้านวนและขนาดเพียงพอกับจ้านวนและขนาดของสัตว์น ้าที่จะกักกันและ

มีการท้าหมายเลขประจ้าบ่อท่ีชัดเจนและถาวรทุกบ่อ  
(10) พื นที่ภายในบริเวณกักกันต้องมีระบบระบายน ้า หรือการจัดการน ้าทิ งและน ้าล้นให้ลงสู่

บ่อฆ่าเชื อในน ้าทิ งทั งหมด 
(11) สภาพภายในบริเวณกักกัน พื นทางเดิน ทางระบายน ้า บ่อกักกัน ระบบให้อากาศ มีการ

รักษาความสะอาด จัดพื นที่เป็นสัดส่วนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบ้ารุงรักษาเป็น
อย่างดี 
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(12) อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในบริเวณกักกัน เช่น สวิง สายยาง หัวทราย ฯลฯ ต้องมีการท้า
ความสะอาดหลังการใช้งาน มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ และไม่น้าไปใช่ร่วมกับกิจกรรมอ่ืน  ๆ นอกเหนือจาก
กิจกรรมการกักกัน 

(13) ขยะหรือสิ่งที่ไม่ต้องการในบริเวณกักกันต้องมีการก้าจัดที่ถูกต้อง เช่น ถุงพลาสติก/
ภาชนะบรรจุสัตว์น ้าต้องฆ่าเชื อก่อนทิ ง หรือน้าไปใช้ต่อ 

(14) บริเวณกักกันต้องมีบ่อพักน ้าที่สามารถเก็บกักน ้าส้าหรับใช้ในระหว่างกักกันได้อย่าง
เพียงพอ 

(15) น ้าที่ใช้ในบริเวณกักกัน ต้องใส สะอาด หากใช้น ้าประปาต้องมีการท้าลายฤทธิ์ของ
คลอรีน หรือพักไว้จนกว่าคลอรีนจะสลายตัวถึงระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น ้า หากใช้น ้าจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่
น ้าประปาหรือน ้าบาดาลต้องมีการกรองและฆ่าเชื อในน ้าแล้วท้าลายฤทธิ์ของสารฆ่าเชื อจนอยู่ในระดับที่
ปลอดภัยต่อสัตว์น ้า 

(16) มีระบบให้อากาศในน ้าที่ใช้ในบริเวณกักกัน โดยเฉพาะกรณีที่ใช้ร่วมกับระบบอ่ืน ต้องมี
ระบบกันน ้าไหลย้อนกลับของน ้าเข้าไปในท่อลม 

(17) สัตว์น ้าที่ตายในขณะกักกันต้องเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดมิดชิด และแช่เย็นหรือ 
แช่เยือกแข็งไว้ในบริเวณกักกัน เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ท้าการตรวจสอบโรค และตรวจนับจ้านวนสัตว์น ้า ภายใน
บริเวณกักกันสัตว์น ้าต้องมีอุปกรณ์แช่เย็น หรือแช่เยือกแข็ง หรือบริเวณที่ว่างส้าหรับวางอุปกรณ์แช่เย็นหรือ  
แช่เยือกแข็ง เพ่ือเก็บซากสัตว์น ้าที่ตายระหว่างกักกัน 

(18) ในระหว่างการกักกันสัตว์น ้าไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณกักกันสัตว์น ้า 
(19) มีเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน และประวัติสัตว์น ้าระหว่างกักกันและหลังกักกัน 
(20) มีบุคลากรส้าหรับดูแลสัตว์น ้าระหว่างกักกันโดยเฉพาะ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในภำวะฉุกเฉิน (emergency procedures) 
เมื่อเกิดการระบาดของโรคสัตว์น ้าจ้าเป็นต้องมีการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทาง

ชีวภาพสูงขึ น มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือวินิจฉัยโรค ให้การรักษากุ้งก้ามกรามป่วยในเบื องต้นรวมทั งการใช้ยาใน
กรณีที่จ้าเป็น ทั งนี ผู้ควบคุมฟาร์มจะมีบทบาทส้าคัญในการพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการ 
แพร่กระจายโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  

1. มาตรการส้าหรับฟาร์ม  
(1) ต้องปิดล็อคประตูเข้าและออกจากฟาร์ม โรงเรือน และอาคารต่าง ๆ ตลอดเวลา 
(2) ระงับการเข้า - ออกฟาร์มทั งหมด แต่หากจ้าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลการเข้า - ออก 

และมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
(3) ระงับการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ่งของที่ใช้ในฟาร์มชั่วคราว 

2. มาตรการส้าหรับบุคคล  
(1) ไม่อนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยมฟาร์มของบุคคลภายนอก ยกเว้นการเข้าเยี่ยมฟาร์มนั นเป็น

ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา 
(2) ระงับการซ่อมบ้ารุงประจ้าภายในฟาร์มชั่วคราว เว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่จ้าเป็นต้อง

เข้าปฏิบัติงาน  
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(3) บุคคลที่จะเข้าฟาร์มต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
หรือผู้จัดการฟาร์ม และมีการจดบันทึกการเข้า - ออกฟาร์มทุกกรณ ี 

(4) บุคคลที่เข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรือนและสัมผัสกับกุ้งก้ามกรามติดเชื อ ต้องท้าความ
สะอาดร่างกาย อาบน ้า สระผม เปลี่ยนเสื อผ้าที่สะอาด ก่อนออกจากฟาร์ม ให้เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 
ชั่วโมง ก่อนจะสัมผัสกับกุ้งก้ามกรามในฟาร์มอ่ืนต่อไป หรือพบปะบุคคลที่ท้ากิจกรรมเกี่ยวข้องกับกุ้งก้ามกราม 

(5) ต้องมีแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ในการเข้าและออกจากฟาร์มที่เกิดโรค บุคลากรที่
รับผิดชอบด้านสุขภาพกุ้งต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน ส้าหรับบุคลากรด้านสุขภาพสัตว์อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิด
โรคระบาด 

3. มาตรการส้าหรับการปฏิบัติงาน 
(1) แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เพ่ือด้าเนินการสอบสวนและวางแผน

ควบคุมโรค พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บและจัดส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวินิจฉัย พร้อมให้ความร่วมมือในการ
เก็บและจัดส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวินิจฉัย  

(2)  ทบทวนขั นตอนปฏิบัติงานภายในฟาร์ม  
(3) ห้ามเคลื่อนย้ายกุ้งที่มีอาการป่วย หรือ ถ่ายเทน ้าเข้า - ออกจากฟาร์มจนกว่าจะทราบ

สถานการณ์ของโรคอย่างชัดเจน  
(4) เมื่อได้รับการยืนยันว่ากุ้งป่วยเป็นโรคไวรัสชนิดร้ายแรงฟาร์มต้องปฏิบัติตามขั นตอนที่

กรมประมงก้าหนดอย่างเคร่งครัด  
(5) ส้าหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานในการด้าเนินงานในภาวะฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติ 

ดังนี  
(5.1) จอดยานพาหนะห่างจากโรงเรือนอย่างน้อย 60 เมตร หรือจอดไว้นอกฟาร์ม 

ยกเว้นยานพาหนะที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณโรงเรือนและมีความจ้าเป็นเท่านั น จึงจะอนุญาตให้ผ่าน  
เข้าฟาร์มได้  

(5.2) ยานพาหนะท่ีมีความจ้าเป็นต้องเข้ามาในบริเวณฟาร์ม ต้องผ่านการท้าความสะอาด
และฆ่าเชื อทั งภายนอกและภายใน ซึ่งรวมถึงห้องโดยสาร พรมปูพื น  

(5.3) ปิดกระจกหน้าต่างของยานพาหนะให้สนิท เพ่ือป้องกันแมลงเข้ามาภายใน  
(5.4) ยานพาหนะที่ใช้ควรแบ่งเป็นส่วนสะอาดและส่วนสกปรก โดยแยกบรรทุกหรือเก็บ

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วหรือมีการปนเปื้อนในยานพาหนะส่วนสกปรก 
(5.5) ภายหลังการปฏิบัติงานเสร็จ ให้ล้างท้าความสะอาดและฆ่าเชื อภายนอกและภายใน

ยานพาหนะอีกครั งก่อนออกจากฟาร์ม 
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ตัวอย่ำง 
คู่มือประจ ำฟำร์มเพำะกุ้งก้ำมกรำมระบบควำมปลอดภัยชีวภำพ 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของฟาร์ม  
ชื่อฟาร์ม……………..………………………………………………………..……………………………………………………………………  
ที่ตั งฟาร์ม…………………………………………………………………………………..................................................................  
ชื่อ – นามสกุล เจ้าของฟาร์ม ……………………………………………….....…………………………………………………………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อได…้……………………………………………………….……………………………………………………………………….… 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................อีเมล์................................................. ID ไลน์....................................... 
ทะเบียนผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า………………………………….……………………………………………………………………………… 
มาตรฐานที่ได้รับรอง ………………………………….……………………………………………………………………………………… 
เจ้าหน้าที่ประจ้าฟาร์ม ระบุชื่อ หน้าที่ และที่อยู่ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
2.บันทึกการอบรมความรู้ด้านการเพาะกุ้งก้ามกราม 
การอบรมด้านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
การอบรมด้านโรคสัตว์น ้า 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
การอบรมอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
3. รายละเอียดติดต่อของบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานที่จ้าเป็น ระบชุื่อ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

(1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการให้ค้าแนะน้าด้านสุขภาพสัตว์น ้า  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

(2) ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งก้ามกราม  
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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(3) ผู้จ้าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต (เช่น น ้าทะเล อาร์ทีเมีย สารเคมีส้าหรับฆ่าเชื อ ,  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์น ้า อาหารส้าเร็จรูป ฯลฯ)  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

(4) ฟาร์มอ่ืน ๆ ที่เพาะกุ้งก้ามกรามในบริเวณใกล้เคียงกัน  
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

(5) บุคคล/สถานที่อ่ืน ๆ ที่ส้าคัญ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
4. บ่อที่ใช้ในฟาร์ม 
 

ชนิดบ่อ ขนาด จ้านวน หมายเหตุ 
บ่อเพาะกุ้งก้ามกราม    
บ่อเตรียมน ้าจืด    
บ่อเก็บน ้าเค็ม    
บ่อเพาะอาร์ทีเมีย    
บ่อพักกุ้งส้าหรับจ้าหน่าย    
บ่อกักกันแม่กุ้งไข่แก่    
บ่ออ่ืน ๆ    

 
5. แผนที่ฟาร์ม 
แผนที่ตั งของฟาร์ม ประกอบด้วย ฟาร์มใกล้เคียง ระยะห่างจากฟาร์มใกล้เคียง ทางเข้าฟาร์ม แหล่งน ้า (อาจใช้
จากภาพของ Google map หรือ Google earth ประกอบ) 
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6. แผนผังของฟาร์ม 
ระบุบ่อที่ใช้ทั งหมด  โรงเรือนเพาะกุ้ง บริเวณท่ีเก็บอาหาร ทางน ้าเข้า ทางน ้าออก บริเวณกักกัน บ่อน ้าทิ ง 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. รายละเอียดการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
การเพาะครั งที่...........ระหว่างวันที่............................ถึงวันที.่........................... 

7.1 แม่พันธุ์ไข่แก่ท่ีใช้ 
7.1.1  ได้จากการเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์ม ระบุรายละเอียด วิธีการเลี ยง และการจัดการ 

...................................................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................... .................................................... 
7.1.2  จากฟาร์มภายนอก ระบุชื่อฟาร์ม ที่อยู่ มาตรฐานการรับรอง 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
ลักษณะการเลี ยง 
(  ) เลี ยงกุ้งก้ามกรามอย่างเดียว  (  ) เลี ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาว  (  ) เลี ยงกุ้งก้ามกรามร่วมสัตว์น ้าอื่น ๆ 
ระบุ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
จ้านวนแม่พันธุ์……………กิโลกรัม ขนาดเฉลี่ย........................ตัวต่อกิโลกรัม 
ลักษณะภายนอกของแม่พันธุ์ 
ล้าตัว รยางค์ การว่ายน ้า  (  ) ปกติ (  ) ไม่ปกติ ระบุ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
การตรวจไวรัส MrNV 
(  ) ไม่ตรวจ (   ) ตรวจ ระบุ ผลการตรวจ สถานที่ตรวจ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
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การตรวจโรคอ่ืน ๆ ระบุ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

7.2 น ้าทะเล น ้านาเกลือ ที่ใช้ในการเพาะ ระบุแหล่งที่มา  
............................................................................................................................. ................................................. 
ความเค็ม......................ส่วนตอ่พันส่วน 
ลักษณะทั่วไปทางกายภาพของน ้าทะเล น ้านาเกลือ  
............................................................................................................................. ................................................. 
การฆ่าเชื อ (ระบุสารเคมีที่ใช้ วิธีการใช้ และรายละเอียดอ่ืน ๆ) 
............................................................................................................................. ................................................. 

7.3 น ้าจืด ที่ใช้ในการเพาะ 
ระบุแหล่งที่มา 
(  ) น ้าจากคลองชลประทาน (  ) น ้าจากบ่อพักในฟาร์ม (  ) น ้าบาดาล (  ) น ้าจากแหล่งอ่ืน ๆ ระบุ 
............................................................................................................................. ................................................. 
ลักษณะทั่วไปทางกายภาพของน ้าจืด 
............................................................................................................................. ................................................. 
คุณภาพน ้าของน ้าจืด 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) ……………………….มลิลิกรัมต่อลิตร 
ความเป็นด่าง (alkalinity) ……………………….มิลลิกรัมต่อลิตร 
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ……………………….มิลลิกรัมต่อลิตร 
แอมโมเนียรวม (total ammonia) ……………………….มิลลกิรัมต่อลิตร 
ไนไตรท์ (nitrite) ……………………….มิลลิกรัมต่อลิตร 
อ่ืน ๆ ระบุ 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................  

7.4 การเตรียมน ้าผสมส้าหรับอนุบาล 
ความเค็ม......................ส่วนตอ่พันส่วน 
สารเคมีที่ใช้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
วิธีการเตรียม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

7.5 อาหารที่ใช้ 
อาร์ทีเมีย (ไรน ้าเค็ม) ระบุยี่ห้อ ผู้ขาย และอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ ..............................................................................................................  
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ความเค็มของน ้าที่ใช้เพาะอาร์ทีเมีย (ไรน ้าเค็ม)......................ส่วนต่อพันส่วน 
วิธีการเตรียมน ้า วิธีการเพาะ วิธีการเก็บ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวรายละเอียดอ่ืน ๆ ของอาร์ทีเมีย เช่น ปริมาณ
เปลือกไขท่ี่ปนเปื้อน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

7.6 อาหารอื่น ๆ ที่ใช้ 
ไข่ไก่ส้าหรับท้าไข่ตุ๋น ระบุที่มา การท้าความสะอาด การเก็บรักษา การเตรียมท้าอาหารส้าหรับอนุบาล  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
เต้าหู้ไข่ ระบุที่มา การเก็บรักษา การเตรียมท้าอาหารส้าหรับอนุบาล 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
อาหารส้าเร็จรูป ระบุที่มา การเก็บรักษา 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 

7.7 บันทึกประจ้าวันในการเลี ยง 
(1) วันที่ ให้บันทึกทุกวันตั งแต่ย้ายไข่กุ้งจากแม่กุ้งที่ปลดไข่ 
(2) อายุกุ้ง นับวันที่ 1 จากท่ีย้ายไข่กุ้ง อายุกุ้งท่ีแตกต่างกันในแต่ละบ่อให้ระบุในช่องหมายเหตุ 
(3) งานที่ปฏิบัติประจ้าวัน ระบุงานประจ้าวัน การย้ายกุ้ง จ้านวนกุ้งที่อนุบาลแต่ละบ่อ การเพ่ิมระดับน ้า 

การเปลี่ยนถ่ายน ้า เป็นต้น 
(4) ข้อมูลคุณภาพน ้า บันทึกที่ส้าคัญได้แก่ อุณหภูมิน ้า อุณหภูมิอากาศ ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย 

ในน ้า (DO) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไนไตรท์ (nitrite) เป็นต้น 
(5) อาหารที่ให้ ระบุชนิด ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน เป็นต้น 
(6) หมายเหตุ บันทึกรายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น สภาพอากาศ มีฝนตก อากาศปิด  อาการของกุ้ง การลอก

คราบของกุ้ง วันที่กุ้งเริ่มคว่้า วันที่กุ้งคว่้าหมด ปริมาณกุ้งที่ได้แต่ละบ่อ เป็นต้น 
 

วันที่ อายุกุ้ง งานที่ปฏิบัติประจ้าวัน คุณภาพน ้า อาหารที่ให้ หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      

 
8. บันทึกรายการ วิตามิน จุลินทรีย์ สารเคมีที่ใช้ ระบุรายเอียด เช่น ชนิด ชื่อทางการค้า ทะเบียนที่ขึ นกับทาง
ราชการ (ในกรณีที่ก้าหนดให้ปัจจัยการผลิตนั นต้องขึ นทะเบียน) เป็นต้น 



๓๖ 

 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
9. บันทึกการจ้าหน่าย ระบุชื่อที่อยู่ผู้ซื อ จ้านวนลูกกุ้งที่ซื อ 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
10. การฆ่าเชื อในบ่อน ้าทิ ง ระบุสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื อ ระบุวิธีการในการฆ่าเชื อ  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
11. บันทึกระบบจัดการน ้าทิ งจากโรงเพาะฟัก บ่อพักน ้า บ่อบ้าบัด และคุณภาพน ้า 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
12. บันทึกการตรวจสุขภาพของลูกกุ้ง แม่กุ้งไข่แก่ พ่อแม่พันธุ์กุ้ง และการปฏิบัติอ่ืน ๆ ในการป้องกันโรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
13. บันทึกการตายของกุ้ง พร้อมระบุวิธีการท้าลาย 
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
14. บันทึกการท้าความสะอาด ซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
15.  บันทึกการเข้า - ออกฟาร์มของบุคคลภายนอก 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
16. บันทึกการป้องกันสัตว์พาหะ เช่น นกธรรมชาติ หนู ที่จะเข้ามาในโรงเรือน บ่อเตรียมน ้า และส่วนส้าคัญ
อ่ืน ๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
17. บันทึกการจัดการขยะ เช่น การแยกขยะ การป้องกันไม่ให้สัตว์คุ้ยเข่ีย วิธีการก้าจัดขยะ เป็นต้น 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
18. บันทึกรายละเอียดอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... .......................................................................................  
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ภำคผนวก 
 

ภำพแสดงฟำร์มเพำะกุ้งก้ำมกรำมระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (Biosecurity) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงการท้าความสะอาดยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์มเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงเสื อผ้าและรองเท้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื นที่เลี ยงกุ้งก้ามกรามต้องไม่ใส่ออกนอกฟาร์ม และ
ให้ซักล้างท้าความสะอาดหรือฆ่าเชื อในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะในฟาร์มก่อนน้าไปใช้ครั งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงการปฏิบัติงานในบริเวณพื นที่กักกันกุ้งก้ามกรามเพ่ือรอตรวจเชื อก่อนน้าไปเพาะพันธุ์ 
 



๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงพื นที่ฟาร์มที่มีรั วเพ่ือป้องกันสัตว์และแยกสัดส่วนในพื นท่ีปฏิบัติงานและห้องท้าความ
สะอาดบุคลากรก่อนที่จะเข้าภายในฟาร์ม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงการฆ่าเชื อก่อนเข้าโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบและรักษาสภาพโรงเพาะให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ  
 



๔๑ 

 

กำรฆ่ำเชื้อโรคในฟำร์ม  
การใช้สารเคมีฆ่าเชื อโรคในฟาร์มต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้  โดยไม่ควรสัมผัสสารเคมี 

โดยตรงทั งทางผิวหนังหรือตา ใส่เสื อผ้าที่รัดกุมตลอดจนรองเท้าบู๊ทยางกันน ้า แว่นตา หน้ากากกรองสารพิษ 
และหมวก ตามความจ้าเป็น ผู้ใช้ต้องช้าระล้างท้าความสะอาดร่างกายก่อนสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม สารเคมี
ต้องมีท่ีเก็บเฉพาะที่ปลอดภัย 
 สารเคมีฆ่าเชื อโรคและวัตถุประสงค์ในการใช้ 

รูปแบบการฆ่าเชื อโรค วัตถุประสงค์ วิธีการใช้ 
1. กำรฆ่ำเชื้อโรคทำงกำยภำพ 
 

  

1.1 การท้าให้แห้งโดยแสงแดด ฆ่าเชื อโรคพื นบ่อดิน  
 

ตากบ่อให้แห้งนาน 2 - 3 สัปดาห์  
อุณหภูมิ 30 - 35°C 

1.2 การท้าให้แห้งโดยใช้  
ความร้อน 

ฆ่าเชื อโรคตามพื นบ่อปูนและผิว 
ของวัสดุแข็งต่าง ๆ 

ใช้เผาโดยใช้หัวพ่นและแก๊ส  
หรือหลอดไฟที่ใช้ความร้อนสูง 

1.3 การฆ่าเชื อโดยใช้ความร้อน  
จากไอน ้า 

 
 

ฆ่าเชื อโรคในภาชนะที่ใช้ขนส่ง 
ล้าเลียง 

ใช้ไอน ้าจากน ้าเดือดนาน 
ประมาณ 5 นาที 

1.4 ใช้แสงยูว ี - ฆ่าเชื อไวรัสและแบคทีเรีย 
- สปอร์ของโปรโตซัวในน ้า 
- เชื อโนดาไวรัส 

10 มล./ตร.ซม.
 

35 มล./ตร.ซม.
 

125 - 200 มล./ตร.ซม.
 

 
2. กำรฆ่ำเชื้อโดยสำรเคมี 
 

  

2.1 ควอเทอนารี แอมโมเนีย  
(Quarternary Ammonia) 

ฆ่าเชื อไวรัส แบคทีเรีย, แบคทีเรีย 
ที่เกาะเหงือกและภาชนะ
พลาสติก 

2 มิลลิกรัม/ลิตร นาน 15 นาท ี

2.2 แคลเซียมออกไซด์  
(Calcium oxide) 

ฆ่าเชื อโรคขณะที่ท้าการ 
ตากบ่อดิน 

0.5 กิโลกรัม/ตร.ม. ทิ งไว้นาน 4 
สัปดาห์ 

2.3 แคลเซียมไฮโปคลอไรด์  
(Calcium hypochloride)  
หรือคลอรีนผง 

ฆ่าเชื อแบคทีเรียและไวรัส 
บนพื นผิวต่าง ๆ ที่แช่น ้าอยู่ 

30 มิลลิกรัมคลอรีน/ลิตร  
แช่ทิ งไว้จนกว่าคลอรีนจะ 
สลายตัว 

2.4 แคลเซียมไซยาโนไมด์  
(Calcium cyanomide) 

ฆ่าสปอร์ต่าง ๆ ที่ฝังตัวตามพื น 
บ่อดิน  
 

450 กิโลกรัม/ไร่ ขณะที่ตากบ่อ 
และปล่อยทิ งไว้ 1 เดือน 
 

2.5 ฟอร์มาลิน (Formalin)  
 

ฆ่าเชื อโปรโตซัวในบ่อขณะที่มี 
ลูกกุ้งอยู่  

30 - 40 มิลลลิิตร/1,000 ลิตร  
แช่ไว้ 48 ชั่วโมง 

2.6 ไอโอดีน  
(lodine หรือ lodophors)  

- ฆ่าเชื อแบคทีเรียและไวรัสที่
เกาะผิวตัวแม่พันธุ์ และผิวไข่กุ้ง  

100 มิลลิกรัม ไอโอดีน/ลิตร  
นาน 10 นาที 



๔๒ 

 

รูปแบบการฆ่าเชื อโรค วัตถุประสงค์ วิธีการใช้ 
- ฆ่าเชื อแบคทีเรียและไวรัสในบ่อ 
แม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม  
- ฆ่าเชื อแบคทีเรียหรือไวรัสตาม
พื นผิวภาชนะต่าง ๆ หรือส้าหรับ
อ่างย่้ารองเท้าบู๊ทเพ่ือฆ่าเชื อโรค 
 

25 มิลลิกรัมไอโอดีน/ลิตร     
นาน 2 - 3 ชัว่โมง 
200 - 250 มิลลิกรัมไอโอดีน/
ลิตร นาน 2 - 3 ชั่วโมง 
 
 

2.7 โอโซน (Ozone)  
 

ฆ่าเชื อไวรัสในน ้าและฆ่าเชื อโรคที่
เกาะตัวกุ้ง 

0.2 - 1 มิลลิกรัม/ลิตร  
นาน 3 นาที 

2.8 โซเดียมไฮโดรอกไซด์  
(Sodium hydroxide)  

ฆ่าเชื อโรคบนพื นผิวและเชื อโรคที่
ฝังตัวตามรอยแตกร้าวของบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
- ส้าหรับอ่างย่้ารองเท้าบู๊ทเพ่ือฆ่า 
เชื อโรค  
 

ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 100 
กรัม ผงซักฟอก 10 กรัม และ
แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ 500 กรัม 
น ้า 10 ลิตร น้าส่วนผสมที่ละลาย
ดีแล้วไปฉีดพ่นพื นผิวต่าง ๆ ใน
อัตรา 1 ลิตร/ พื นผิว 10 ต.ร.ม. 
และทิ งไว้ 48 ชั่วโมง 
  
 
ผสม 1 เปอร์เซ็นต์  
โซเดียมไฮดรอกไซด์ และ 0.1 
เปอร์เซ็นต์ ผงซักฟอก  
 

2.9 โซเดียมไฮโปคลอไรด์  
(คลอรีน - น ้า)  

ฆ่าเชื อโรคที่เกาะสวิง กระชอน 
รองเท้าบู๊ท และเสื อผ้า หรือ 
ส้าหรับอ่างย่้ารองเท้าบู๊ทเพ่ือฆ่า 
เชื อโรค  
 

50 - 200 มิลลิกรัมคลอรีน/ลิตร 
นาน 2 - 3 นาท ี 
 

 
ที่มา การเพาะเลี ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐาน GAP. https://www.fisheries.go.th/train-
gr/km_freshwater/index.htm  



๔๓ 

 

กำรส่งตัวอย่ำงเพื่อตรวจโรค 
ควรสุ่มให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกุ้งทั งบ่อ ในการตรวจวินิจฉัยโรคจ้าเป็นต้องได้ทั งตัวอย่าง

กุ้งป่วยและกุ้งปกติ ไม่ควรสุ่มเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพราะจะท้าให้ผลการวินิจฉัยโรคผิดพลาดไป โดยทั่วไป
แล้วถ้าเป็นลูกกุ้งควรสุ่มจ้านวนไม่ต่้ากว่า 300 ตัว ส่วนกุ้งโตควรสุ่มจ้านวนไม่ต่้ากว่า 10 ตัว 

ลักษณะตัวอย่างที่ดีที่สุดส้าหรับส่งตรวจโรคคือ ตัวอย่างที่มีชีวิตหากมีความจ้าเป็นไม่สามารถส่ง
ในลักษณะที่มีชีวิตได้ ควรดองในน ้ายา Davidson’s fixative หรือดองในแอลกอฮอล์ หรือแช่แข็ง ขึ นอยู่กับ
เทคนิคที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค  

นอกจากนั นแล้วจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งที่ป่วย เช่น ลักษณะอาการ ความเสียหาย  
การบ้าบัดรักษาเบื องต้น สภาพแวดล้อม และการจัดการ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรค  
 
กำรเตรียมตัวอย่ำงส ำหรับตรวจโรคด้วยเทคนิค PCR โดยกำรตัดขำว่ำยน้ ำกุ้งก้ำมกรำม 

ในการตรวจเชื อไวรัส Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ Extra Small 
Virus (XSV) โดยการตัดขาว่ายน ้า (Pleopod) ซึ่งเป็นอวัยวะที่เหมาะสมส้าหรับการตรวจเชื อ การตัดขาว่ายน ้า
เป็นเทคนิคที่มีความส้าคัญ เนื่องจากอาจมีโอกาสท้าให้กุ้งเกิดการติดเชื อได้ โดยเฉพาะตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้งซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้ขาว่ายน ้าในการตรวจวินิจฉัย โดยมีขั นตอนดังนี   

1. ใช้กรรไกรผ่าตัดและปากคีบที่ผ่านการฆ่าเชื อ (Autoclave 70 เปอร์เซ็นต์ alcohol) 
2. ตัดขากุ้งใส่ในหลอดพลาสติก 1.5 มล. ที่ผ่านการฆ่าเชื อ โดยสามารถเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการ

ดังนี   
2.1 แช่เย็น ส่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมง  
2.2 แช่แข็ง ส่งตรวจโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเสียสภาพของสารพันธุกรรม  
2.3 เก็บใน 70 เปอร์เซ็นต ์เอธานอล (Ethanol) และเก็บในตู้เย็น ส่งตรวจภายใน 7 วัน 

3. ให้ตัดขาว่ายน ้าคู่หลังสุดหรือคู่อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่คู่แรก  
4. ปล่อยกุ้งที่ตัดขาแล้วในน ้าสะอาดที่มีปริมาณมากพอเพ่ือป้องกันการกระโดด และควรมีสารฆ่าเชื อ 

เช่น ไอโอดีน เพ่ือป้องกันการติดเชื อ (กรมประมง, 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงอุปกรณ์ในการตัดขาว่ายน ้ากุ้งก้ามกราม ได้แก่ ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก กรรไกร  คีมคีบ 
น ้ากลั่น กล่องใส่หลอดเก็บตัวอย่าง ตะเกียงแอลกอฮอล์ กระดาษทิชชู 

 



๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงหลอดเก็บตัวอย่าง (Micro centrifuge) ขนาด 1.5 มล. ส้าหรับใส่ตัวอย่างกุ้งโดยเติม 
Ethanol 70 เปอร์เซ็นต ์จ้านวน 500 ไมโครลิตร และน้าขาว่ายน ้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งใส่ลงในหลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงการน้าน ้ากลั่นฉีดล้างบริเวณโคนขาว่ายน ้าคู่สุดท้าย ก่อนตัดขา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงการใช้คีมคีบขาว่ายน ้าคู่สุดท้าย และใช้กรรไกรตัดบริเวณโคนขา ตัดใบพัดขา ว่ายน ้า
ทิ งให้เหลือส่วนโคน น้าแช่ใน Ethanol 70 เปอร์เซ็นต ์ที่เตรียมไว้ 
  



๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี

ส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น ้าจืด (มกษ. 7421-2561) ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 
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