มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงกุง โคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี
1. การเลือกสถานที่
การเลื อกสถานที่ เ ลี้ ยงนั บว าเป นป จ จั ยแรกที่ สํ าคั ญ ในการประกอบอาชี พ การเลี้ ยงกุ งทะเล ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากถาสามารถเลือกแหลงเลี้ยงที่ดีและเหมาะสมก็จะสามารถดําเนินการเลี้ยงไดงาย เชน ดินไมเปนกรด
มี แหล งน้ํ าทะเลที่ สะอาดและเหมาะสมทั้ งปริ มาณและคุ ณภาพ ห างไกลจากแหล งกํ าเนิ ดมลภาวะ เป นต น
หลักเกณฑเบื้องตนในการเลือกสถานที่เลี้ยงกุงทะเลเพื่อนําไปสูระบบจัดการฟารมเลี้ยงกุงทะเล อยางมีความ
รับผิดชอบ ควรมีดังนี้
1.1 ตองเปนพื้นที่ที่ถูกตองตามกฎหมายโดยมีเอกสารสิทธิ์ของผูเลี้ยงหรือ ไดรับการเชาไมนอย
กวา 2 ป ขึ้นไป จากเจาของหรือรัฐ (กรณีเปนที่ดินของรัฐ)
1.2 เกษตรกรควรมีสวนรวมในการกําหนดเขตที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง โดยเขตที่กําหนด
ควรอยูนอกเขตปาชายเลนที่สมบูรณ และควรคํานึงถึงศักยภาพการรองรับของแหลงเลี้ยงดวย
1.3 ควรอยูใกลแหลงน้ําที่มีความเค็มและคุณภาพเหมาะสมตอการเลี้ยง
1.4 มีสภาพดินเหมาะสมตอการเลี้ยงกุงทะเล
1.5 ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ
1.6 มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบริการ
1.7 เกษตรกรผูเลี้ยงตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียนฟารมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การจัดการการเลี้ยงทั่วไป
การจัดการบอเลี้ยงที่ดีจะปองกันปญหาน้ําเสีย ไมลดความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงน้ํา
ชายฝง สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คําแนะนําสําหรับ การจัดบอเลี้ยง
ที่ดีมีดังนี้
2.1 ควรมีการวางผังฟารมเลี้ยงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
2.2 การรั กษาคุ ณภาพน้ํ าในบ อ โดยการปล อยกุ งและกํ าหนดอั ตราการให อาหารที่ ไม เกิ น
ศักยภาพการรองรับของระบบเลี้ยง โดยใชอาหารที่มีคุณภาพดีและวิธีการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพ
2.3 ควรลดปริมาณการถายน้ําลงเทาที่ทําได
2.4 ควรใชปุย สารปูนและสารเคมีอื่น ๆ ในลักษณะการรับผิดชอบและเมื่อจําเปนเทานั้น
2.5 การดําเนินการเลี้ยงตามวิธีการจัดการสุขภาพกุงที่ดี
2.6 เครื่องเพิ่มอากาศควรติดตั้งอยางมีประสิทธิภาพและสามารถลดการกัดเซาะคันบอเลี้ยง
2.7 ควรปรับปรุงกนบอเพื่อรักษาสภาพใหเหมาะสมตอการเลี้ยงถามีการยายดินเลนกนบอ
ควรนําไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม

2.8 ควรมีตะแกรงกั้นน้ําเขาและออกจากบอเพื่อปองกันศัตรูกุง
2.9 วิธีการควบคุมศัตรูกุงควรเปนวิธีที่ไมทําลายสิ่งที่มีชีวิตที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศนใน
แหลงน้ําธรรมชาติ
3. ความหนาแนนการปลอยลูกกุง
ความหนาแนนของการปลอยลูกกุงทะเลลงเลี้ยงในบอเลี้ยงแบบพัฒนาจะมีความสําคัญตอระบบการ
จัดการเลี้ยง เชน การใหอาหารและปริมาณอาหารที่ให การถายเทน้ํา ระยะเวลาเลี้ยงและขนาดกุงที่จับ เปนตน
ถาปลอยลูกกุงหนาแนนก็จําเปนตองใหอาหารมาก โอกาสน้ําในบอเลี้ยงจะเสียไดงาย กุงจะเครียดและมีโอกาส
เปนโรคในที่สุด นอกจากนั้นแลวน้ําทิ้งยังมีปริมาณสารอินทรียและแพลงกตอนสูงกวาที่ควรจะมีอีกดวย สําหรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการปลอยลูกกุง มีดังนี้
3.1 ควรพิจารณาจากพื้นฐานของเทคนิคการเลี้ยง,เปาหมาย,อัตราการรอดและขนาดกุงที่จะจับ
3.2 ควรพิจารณาถึงคุณภาพ ขนาดและอายุของลูกกุงที่ปลอยดวย
3.3 ควรพิจารณาตามศักยภาพการรองรับของบอเลี้ยง
4. อาหารและการใหอาหาร
อาหารกุงเปนตนทุนสําคัญสําหรับการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา จากขอมูลการวิจัยพบวาอาหารกุงที่
ใหกุงไมสามารถกินไดหมด และสามารถเปลี่ยนเปนเนื้อกุงไดเพียงบางสวนเทานั้น อาหารที่เหลือจะเปนของ
เสียอยูภายในบอเลี้ยง และทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม สําหรับอาหารกุงที่มีคุณภาพประกอบกับการจัดการ
การใหอาหารที่ดีจะสามารถปองกันปญหาเศษอาหารเหลือ สิ่งเนาเสียกนบอไดเปนอยางดี และยังทําใหน้ําใน
บอเลี้ยงมีคุณภาพดีอีกดวย นอกจากนั้นแลวน้ําทิ้งก็จะไมกอปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน
ชายฝง ขอแนะนําสําหรับอาหารกุงและการใหอาหารมีดังนี้
4.1 ควรเลือกใชอาหารกุงที่มีคุณภาพที่ดี ผลิตใหมและไมควรเก็บไวนาน
4.2 อาหารกุงควรเก็บไวในที่รม เย็นและไมชื้นแฉะ
4.3 ควรมีวิธีการจัดการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพ
4.4 ควรใหอาหารสดในกรณีที่จําเปนเทานั้น และควรมีวิธีการจัดการที่ดี
4.5 อาหารผสมยาควรใหในกรณีที่จําเปน และใชอยางถูกตอง
4.6 ผูเลี้ยงควรบันทึกการใหอาหารประจําวันอยางละเอียดเพื่อคํานวณอัตราการแลกเนื้อ

5. การจัดการสุขภาพกุง

ผูเกี่ยวของกับการจัดการสุขภาพกุงเลี้ยงทราบดีวาการลดความเครียดของกุงโดยวิธีดูแลอยางดี การ
ปลอยกุงในอัตราการความหนาแนนที่เหมาะสม ประกอบกับการใหอาหารกุงที่ดีและการจัดการสิ่งแวดลอมใน
บอเลี้ยงอยางเหมาะสมจะสามารถปองกันการเกิดโรคในกุงไดเปนอยางดี การรักษาโดยใชยาและสารเคมีควรทํา
เมื่ อวิ นิจ ฉัยโรคไดแ นนอน เมื่อเกิ ดโรคควรมีม าตรการและการดําเนิ นการป องกันการแพร กระจายของโรค
ระหวางฟารมเลี้ยง และระหวางฟารมกับแหลงน้ําตามธรรมชาติ
ขอแนะนําในการดําเนินการมีดังนี้
5.1 ควรตรวจสุ ข ภาพกุ ง ควบคู กับการตรวจคุ ณ ภาพน้ํ าในบ อเลี้ ยงอยู เ ป นประจํ า ถ ากุ ง มี
ปญหาควรดําเนินการวิเคราะหและวินิจฉัยโรค
5.2 สําหรับโรคที่เกิดจากการจัดการบอเลี้ยงควรจะมีวิธีปองกันที่ดี
5.3 สํ า หรั บ โรคที่ ส ามารถแพร ร ะบาดกระจายได ใ นฟาร ม ควรมี ม าตรการป อ งกั น ที่ มี
ประสิทธิภาพ
6. ยาและสารเคมี
การใชยาและสารเคมีในการเลี้ยงกุง สารเคมีบางอยางอาจเปนพิษตอตัวกุงหรือสะสมอยูในเนื้อกุงและ
อาจสงผลกระทบตอผูบริโภค หรืออาจมีการปนเปอนอยูในน้ําทิ้ง ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศน ถามีวิธีการใช
ที่ไมถูกตองและขาดความระมัดระวัง คําแนะนําสําหรับการใชยาและสารเคมี มีดังนี้
6.1 ผูเลี้ยงกุงควรปฏิบัติตามคําแนะนําการใชยา ระยะเวลาการงดใชยา วิธีการใช การเก็บ
รักษา การกําจัดตลอดจนการใชที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอันตรายตอผูใช
6.2 ในกรณีที่ตองใชสารเคมีที่เปนอันตราย ควรระบายน้ําทิ้งเมื่อสารสลายจนไมมีพิษแลว
6.3 ควรจดบันทึกการใชยาและสารเคมีอยางละเอียด
6.4 ควรเก็บรักษายาในที่เย็นและปลอดภัยจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เด็กและสัตวเลี้ยง การ
กําจัดหรือทิ้งควรปฏิบัติตามวิธีการปองกันการปนเปอนในสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
6.5 ยาและสารเคมีที่ใชรักษาโรคควรใชตามคําแนะนํา ภายใตกฎระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ
และมาตรฐานสากล
7. น้ําทิ้งและตะกอนเลน
น้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกุงประกอบดวยธาตุอาหาร บี โอดี ตะกอนและสารอื่น ๆ อยูในระดับสู ง
วิธีการจัดการเลี้ยงที่ดีจะชวยใหน้ําทิ้งมีคุณภาพดีและลดปริมาณการทิ้งน้ําได ควรหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ทิ้ง

ที่เหมาะสมและพยายามลดปริมาณน้ําทิ้ง ตะกอนเลนควรมีวิธีกําจัดหรือมีวิธีการนําไปทิ้ง โดยไมทําลายระบบ
นิเวศน ขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลนมีดังนี้
7.1 ควรบํารุงรักษาคลองในระบบฟารมและคันบอเพื่อลดการกัดเซาะและปองกันการเนาเสีย
ของตะกอนเลนกนคลอง
7.2 ลดปริมาณการทิ้งน้ํา
7.3 ควรพิจารณาการใชปุยเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในบอเลี้ยงในกรณีที่จําเปน พรอมดวย
วิธีการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดเศษอาหารเหลือ
7.4 ควรเก็บรักษาเชื้อเพลิง อาหารกุงและอุปกรณตาง ๆ ในลักษณะที่ดีเพื่อปองกันการรั่ว
ปนเปอนลงในน้ําและควรมีแผนการปองกันแกไขเมื่อเกิดปญหา
7.5 น้ําทิ้งและตะกอนเลนตองมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานกอนปลอยหรือระบายทิ้ง
7.6 ควรระวัง การถ ายเทน้ํ าออกจากบอเลี้ยงเพื่ อไม ใ หเ กิ ดตะกอนลอยฟุง และควรมี วิธี ล ด
ความเร็วของน้ําในคลองน้ําทิ้งและปลายคลอง
7.7 ควรออกแบบระบบทิ้งน้ําที่ไมมีผลกระทบตอแหลงน้ําธรรมชาติและบริเวณทิ้งน้ํา
7.8 ไมควรทิ้งน้ําลงคลองน้ําจืดและแหลงเกษตรกรรม
7.9 ตะกอนจากบอเลี้ยง คลองหรือบอเก็บน้ํา ควรเก็บไวใชถมหรือเสริมบริเวณที่ถูกกัดเซาะ
หรือวิธีการทิ้งที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
7.10 ควรมีระบบสาธารณสุขสําหรับเจาหนาที่ของฟารม
7.11 ขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟารมควรมีการทิ้งและกําจัดอยางถูกวิธี
7.12 การจัดการฟารมควรถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการ
7.13 ผูจัดการควรประเมินวิธีการ จัดการของเสียและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
8. การจับกุงและจําหนาย
การจับกุงก็มีความสําคัญในการรักษาคุณภาพกุงและการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิธีการจับกุง
ที่ดี เชน การจับในเวลาที่รวดเร็ว มีการทําความสะอาดตัวกุงเบื้องตน การแชเย็นอยางรวดเร็ว และการขนสง
อยางถูกวิธี จะสามารถรักษาคุณภาพและความสดของกุงไดอยางมาก นอกจากนั้นแลววิธีจําหนาย เชน การ
จําหนายโดยตรงตอผูแปรรูป (หองเย็น) ก็จะเปนวิธีการชวยรักษาคุณภาพและความสดของกุงไดอีกวิธีหนึ่ง
ขอแนะนําสําหรับการจับ และจําหนายมีดังนี้
8.1 เกษตรกรตองวางแผนการจับและจําหนายอยางรวดเร็ว โดยเนนการรักษาความสด
8.2 ควรมีการตรวจสารเคมีตกคางในตัวกุงกอนการจับ
8.3 การจับตองปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเนนการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและการ
ปนเปอนเพิ่มเติมของกนบอโดยงดเวนการใชสารเคมีชวยในการจับกุง
8.4 ในกรณีที่วาจางการจับกุง เกษตรกรตองควบคุมใหมีการจับตามวิธีขอ 8.3

8.5 เกษตรกรควรพยายามจําหนายกุงโดยตรงกับผูแปรรูป เพื่อเปนการรักษาความสดของกุง
8.6 เกษตรกรพยายามสงเสริมใหมีระบบที่เก็บรักษาความสดในการขนสงกุง และวัสดุที่ใชเชน
น้ําแข็งตองไมเพิ่มความปนเปอนลงในวัตถุดิบกุงที่จับ
9. ความรับผิดชอบทางสังคม
ปญหาระหวางผูเลี้ยงกุงกับประชาชนในทองถิ่นและปญหาระหวางลูกจางกับนายจางสวนใหญเปน
ปญหาแรงงานซึ่งคอนขางซับซอน วิธีการบริหารฟารมที่ดีจะสามารถทําใหผูประกอบการขนาดใหญสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากประเทศไทยมีฟารมขนาดเล็กอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น การ
จัดระบบองคกรผูเลี้ยงจะเปนแนวทางหนึ่งในการรวมกลุมเพื่อใหการเลี้ยงมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอแนะนําดังนี้
9.1 ผูเลี้ยงหรือองคกรผูเลี้ยงควรมีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว
9.2 ผู เ ลี้ ย ง หรื อ องค ก รผู เ ลี้ ย งควรพยายามใช ท รั พ ยากรในท อ งถิ่ น อย า งประหยั ด และ
สงเสริมการปลูกปาชายเลน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนทองถิ่นและไมกระทบตอสิ่งแวดลอม
9.3 ผู เ ลี้ ย ง หรื อ องค ก รผู เ ลี้ ย งควรช ว ยเหลื อ ชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มท อ งถิ่ น
สาธารณสุข ความปลอดภัยและการศึกษา
9.4 ผูเลี้ยง หรือองคกรผูเลี้ยง ควรสรางความเขาใจในหนาที่ และระบบการทํางานขององคกร
ฟารมใหแกลูกจาง
9.5 ควรพิจารณาจางแรงงานทองถิ่น
9.6 ควรจัดจางแรงงานตามกฎหมาย
9.7 ควรมีระบบสวัสดิการตอแรงงานอยางครบถวน
9.8 ควรมีนโยบายระบบการจัดการฟารมที่ชัดเจน
10. การรวมกลุมและการฝกอบรม
จากขอมูลการพัฒนาการเลี้ยงกุงในประเทศไทย พบวาการรวมกลุมผูเลี้ยง โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานเทคนิคและการจัดการการเลี้ยงจะชวยใหการเลี้ยงกุงมีการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การพัฒนาสูการเลี้ยงกุงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีการ
รวมในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพิ่มขึ้น คําแนะนําสําหรับการรวมกลุมและการฝกอบรมมีดังนี้
10.1 ควรมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
10.2 ควรรวมใหมีการฝกอบรมดานวิชาการ ทั้งการจัดการการเลี้ยง และการใชปจจัยการผลิต
10.3 ควรรวมใหมีการฝกอบรมดานกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุง
10.4 ควรสงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม

11. ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการจัดการเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับมีการ
แกไขปรับปรุงอยูตลอดเวลาจําเปนอยางยิ่งตองมีระบบการเก็บขอมูลของการเลี้ยงที่ดี เพื่อสามารถทบทวนขอมูล
นําไปสูการปรับปรุงระบบ เพื่อการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรุนตอ ๆ
ไปได หรือในกรณีที่มีปญหาในการเลี้ยง เปนปญหาโรคระบาด ผูเลี้ยงสามารถนําขอมูลที่เก็บไวมาพิจารณา
เพื่อหาสาเหตุและหาลูทางเพื่อการปรับปรุงแกไขในการเลี้ยงรุนตอไปได ขอมูลที่ควรเก็บมีดังนี้
11.1 การเลือกสถานที่
11.2 การจัดการการเลี้ยงทั่วไป
11.3 ความหนาแนนการปลอยลูกกุง
11.4 อาหารและการใหอาหาร
11.5 การจัดการสุขภาพกุง
11.6 ยาและสารเคมี
11.7 น้ําทิ้งและตะกอนเลน
11.8 การจับและจําหนาย
11.9 ความรับผิดชอบทางสังคม
11.10 การรวมกลุมและการฝกอบรม
11.11 รายละเอียดเรื่องการลงทุน บัญชี การเงินและการตลาด

