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เกณฑ์การประเมินสุขภาพลูกกุ้ง 
รายละเอียดมาตรฐาน 

มาตรฐานลูกกุ้งส าหรับการประเมินคุณภาพลูกกุ้ง (ระยะที่ใช้ในการประเมิน PL9-10 หรือมีอายุการ
เลี้ยงมากกว่า 18 วัน) ได้ก าหนดให้สามารถใช้ในการประเมินคุณภาพลูกกุ้งในแนวทางเดียวกันและง่ายต่อการปฏิบัติ 
ลูกกุ้งที่มีคุณภาพต้องผลิตจากพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการสุ่มตรวจการติดเชื้อไวรัสและลูกกุ้ง PL มีการสุ่มตรวจเฝ้าระวัง
การติดเชื้อไวรัส คือ ไวรัสดวงขาว (WSV) ไวรัสหัวเหลือง (YHV) ไวรัสทอร่า (TSV) ไวรัสกล้ามเนื้อตาย (IMNV) และ
ไวรัสโรคแคระแกรน (IHHNV) 

นอกจากนี้ ลูกกุ้งคุณภาพดังที่กล่าวมาข้างต้น ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพอ่ืน ๆ เช่น อายุของ
ลูกกุ้งในการพัฒนาหลังตัวอ่อน (PL) การมีสภาพของตับและตับอ่อนสมบูรณ์และท างานดี มีความพร้อมในการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก และมีความสามารถในการทนทานความเครียดได้ดี มีความแข็งแรง และเลี้ยงใน
บ่อท่ีมีความสะอาด ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ข้อก าหนด รายละเอียดของข้อก าหนด เหตุผลในการก าหนด 

1. อายุลูกกุ้ง  PL 10 ลุกกุ้งที่มีคุณภาพพร้อมที่จ าหน่าย
ให้เกษตรกรน าไปเลี้ยงในบ่อต้องมี
การพัฒนาไม่น้อยกว่า  PL 10 โดย
เกษตรกรสามารถสังเกตการพัฒนา
ของกรีกุ้งว่าจะต้องมีฟันบนกรี 3 ซี่ 

ลูกกุ้งมีการพัฒนาของเหงือกสมบูรณ์
เมื่อมีอายุไม่น้อยกว่า PL 10 ท าให้ลูกกุ้ง
สามารถรักษาสมดุลเกลือแร่ได้ดีและมี
ความพร้อมของร่างกายต่อการปรับตัว
ในสภาพแวดล้อมในบ่อดินกลางแจ้งได้
เป็นอย่างดี 
 

2. ความสมบูรณ์และ
ความสะอาดของ
รยางค์และล าตัว 

ล าตัวลูกกุ้งและเหงือกต้องมีความ
สะอาด ไม่มีการเกาะของโปรโตซัว
ภายนอก ส่วนรยางค์ต้องมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนและไม่ถูกกัด
กร่อนจากการหมักหมมของ
สารอินทรีย์และความสกปรกในบ่อ
เลี้ยงกุ้ง 

ความสะอาดในบ่อเลี้ยงกุ้งถือว่าเป็น
ปัจจัยก าหนดคุณภาพกุ้งโดยพ้ืนฐาน ลูก
กุ้งที่เลี้ยงในสภาพที่ไม่หมักหมมจะมี
ความแข็งแรง และมีอวัยวะที่สมบูรณ์ 
สามารถท าหน้าที่ได้ดี และไม่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อโรคท่ีอาจมีอยู่ในบ่อระหว่าง
การอนุบาล 
 

3. ลูกกุ้งความสมบูรณ์
ของตับทั้งด้าน
กายภาพและทาง
โภชนาการ  
 

ลูกกุ้งที่มีคุณภาพต้องมีตับทีม่ีความ
สมบูรณ์ ทั้งขนาด สี และลักษณะ
ของตับทางกายภาพ เช่น การหด
ตัว ความแข็งของเนื้อเยื่อ รวมถึง
ความสามารถในการย่อยอาหาร
ของตับกุ้งที่สามารถสังเกตได้จาก
ปริมาณเม็ดไขมันในตับกุ้ง  

ตับของลูกกุ้งขาวที่อนุบาลในบ่อเป็น
อวัยวะที่ส าคัญในการจ าแนกคุณภาพ
โดยเฉพาะสุขภาพของลูกกุ้งในภาพรวม 
สามารถสังเกตและจ าแนกได้ง่าย
แม้กระทั่งในระยะลูกกุ้ง รวมทั้งการท า
หน้าที่ของตับในการย่อยอาหารและน า
สารอาหารมาสะสมอยู่ในสภาพของเม็ด
ไขมันก่อนที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกาย 
การก าหนดเกณฑ์นี้จึงเป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพที่เหมาะสมในการคัดกรองลูกกุ้ง
ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการ
ด ารงชีวิตในบ่อดิน 
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ล าดับที่ ข้อก าหนด รายละเอียดของข้อก าหนด เหตุผลในการก าหนด 
4. คุณลักษณะที่แสดงถึง

การอนุบาลและการ
เติบโตที่ดีแสดงออกท่ี
ค่าอัตราส่วนระหว่าง
ขนาดของกล้ามเนื้อ
ปล้องที่ 6 ต่อขนาด
ล าไส้กุ้ง (MGR) 

การเติบโตที่ดีของลูกกุ้งสามารถ
ประเมินได้จากการพัฒนาของ
ร่างกายโดยดูจากอัตราส่วนของ
กล้ามเนื้อต่อล าไส้บริเวณปล้องที่ 6 
ของล าตัวกุ้ง จะต้องมีค่ามากกว่า 
4:1  

กุ้งที่ผ่านการเลี้ยงดูที่ดีในบ่ออนุบาลและ
แสดงออกซ่ึงการเติบโตที่ดี สามารถ
สังเกตได้จากสรีระร่างกายของกุ้ง จุดที่
เหมาะสมในการประเมินอยู่ที่กล้ามเนื้อ
บริเวณล าตัวปล้องที่ 6 หากกล้ามเนื้อมี
ความกว้างมากกว่า 4 เมื่อเปรียบเทียบ
กับล าไส้ แสดงว่ามีการให้อาหาร กิน
อาหารและเติบโตดี มีความแข็งแรง 
สามารถว่ายน้ าหากินอาหารและหลบหนี
ศัตรูได้ดี 

5. ผ่านการทดสอบ
ความสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมโดยแช่
ในน้ าจืด 

ลูกกุ้งที่มีคุณภาพต้องผ่านการ
ทดสอบความสามารถปรับตัวเข้าสู่
สภาพแวดล้อมโดยแช่ในน้ าจืด 
(0 ppt.) นาน 30 นาที 

ความสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
ในบ่อดินเป็นคุณสมบัติหนึ่งของลูกกุ้งที่
เกษตรกรต้องการ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมในบ่อดิน เช่น ความเค็ม 
เป็นต้น มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับแต่
ละพ้ืนที่ และยังขึ้นกับความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ การเลือกลูกกุ้งที่
สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมจึงเป็น
การสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรใน
การน าลูกกุ้งไปเลี้ยง 

6. ผ่านการทดสอบความ
แข็งแรงทางสรีระที่มี
ความทนทานต่อ
ความเครียดอย่าง
ฉับพลันโดยการ
ทดสอบด้วยฟอร์มาลิน 

ลูกกุ้งที่มีความแข็งแรงและมี
คุณภาพต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถในการปรับตัวต่อ
ความเครียดที่เพ่ิมขึ้นอย่างฉับพลัน
โดยการแช่ในสารละลายฟอร์มาลิน
ความเข้มข้น 100 ppm แช่นาน 
30 นาที 

ความสามารถในการปรับตัวต่อ
ความเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากปล่อยลง
เลี้ยงในบ่อดินเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่
เกษตรกรต้องการ ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรแต่ละคนมีการเตรียมบ่อและมี
สภาพของบ่อเลี้ยงกุ้ง สภาพแวดล้อมใน
พ้ืนที่ท าให้ลูกกุ้งที่ปล่อยเกิดความเครียด
ได้แตกต่างกัน การเลือกลูกกุ้งที่สามารถ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการลด
ความเสี่ยงในการสูญเสียของเกษตรกรที่
น าลูกกุ้งไปเลี้ยงในพ้ืนที่ต่างๆ 
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วิธีการประเมินและให้คะแนน 
 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถประเมินคุณภาพลูกกุ้งไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติได้เหมือนกัน 
จึงได้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างกุ้ง และน ามาประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ โดยให้คะแนนตามเงื่อนไขของข้อก าหนด
แต่ละข้อ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ข้อก าหนด ระดับของคุณภาพ 
จ านวนกุ้ง
ที่ทดสอบ 

เงื่อนไขการตัดคะแนน
เมื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. การพัฒนาไม่น้อยกว่า  
PL 10 (10 คะแนน) 

มีฟันเลื่อย บนกรี 3 ซ่ี หรือมีกรี
ขึ้นสมบูรณ์อย่างน้อย 3 กรี 

20 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 2 คะแนน 

2. ความสมบูรณ์และความ
สะอาดของรยางค์และ
ล าตัว (15 คะแนน) 

ล าตัวและรยางค์มีความสะอาด 
ไม่มีการเกาะของโปรโตซัว
ภายนอก (5 คะแนน) 

20 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 1 คะแนน 

เหงือกมีความสะอาด ไม่มีการ
เกาะของโปรโตซัวภายนอก  
(5 คะแนน) 

20 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 1 คะแนน 

รยางคมี์ความสมบูรณ์ครบถ้วน
และไม่ถูกกัดกร่อน (กุด-ด า) จาก
การหมักหมมของสารอินทรีย์และ
ความสกปรกในบ่อเลี้ยง (5 
คะแนน) 

20 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 1 คะแนน 

3. ความสมบูรณ์ของตับทั้ง
ด้านกายภาพและทาง
โภชนาการ  
(35 คะแนน) 
 

ตับมีความสมบูรณ์ ทั้งขนาด สี 
และลักษณะของตับทางกายภาพ 
เช่น การหดตัว ความแข็งของ
เนื้อเยื่อ เป็นปกติตามธรรมชาติ
ของกุ้ง (15 คะแนน)  

20 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 3 คะแนน 

ความสามารถในการย่อยอาหา
ของตับกุ้ง (ทางด้านโภชนาการ)ที่
สามารถสังเกตได้จากปริมาณเม็ด
ไขมันกระจายอย่างหนาแน่นใน
ตับกุ้ง (20 คะแนน) 

20 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 4 คะแนน 

4. ค่าอัตราส่วนระหว่างขนาด
ของกล้ามเนื้อปล้องที่ 6 
ต่อขนาดล าไส้กุ้ง (MGR)  
(10 คะแนน) 

อัตราส่วน MGR มีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่า 4:1  

20 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 2 คะแนน 

5. การทดสอบความสามารถ
ปรับตัวต่อกาเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมโดยแช่ใน
น้ าจืด (0 ppt.) นาน 30 
นาท ี(15 คะแนน) 

การทดสอบความสามารถปรับตัว
เข้าสู่สภาพแวดล้อมโดยแช่ในน้ า
จืด (0 ppt.) นาน 30 นาท ีไม่พบ
ลูกกุ้งตายภายหลังการทดสอบ
เสร็จสิ้น  

50 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 5 คะแนน 
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ล าดับที่ ข้อก าหนด ระดับของคุณภาพ 
จ านวนกุ้ง
ที่ทดสอบ 

เงื่อนไขการตัดคะแนน
เมื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. การทดสอบความแข็งแรง
ทางสรีระในการปรับตัวต่อ
ความเครียดที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ฉับพลันโดยการแช่ใน
สารละลายฟอร์มาลิน
ความเข้มข้น 100 ppm 
แช่นาน 30 นาที  (15 
คะแนน) 

การทดสอบความแข็งแรงทาง
สรีระในการปรับตัวต่อ
ความเครียดที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ฉับพลันโดยการแช่ในสารละลาย
ฟอร์มาลินความเข้มข้น 100 
ppm แช่นาน 30 นาที  ไม่พบลูก
กุ้งตายภายหลังการทดสอบเสร็จ
สิ้น 

50 ตัว พบ 1 ตัว ตัด 5 คะแนน 

รวมคะแนน 100   
 
หมายเหตุ  1. โรงเพาะฟักท่ีมีการควบคุมมาตรฐานลูกกุ้งอาขใช้ความแปรปรวนของขนาดลูกกุ้งที่วัด (CV) และค่า

จ านวนกุ้งต่อน้ าหนัก 1 กรัม  เข้ามาใช้ในการก าหนดคุณภาพลูกกุ้งเพ่ิมเติมจากมาตรฐานหรือแทนค่า 
MGR ที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 2. ทั้งนี้ เมื่อผ่านมาตรฐานนี้แล้ว (ข้อ 1)  ค่า MGR ที่ได้ไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 
 

ล าดับที่ ข้อก าหนด คะแนน
รวม 

ระดับของคุณภาพ จ านวนกุ้ง
ที่ทดสอบ 

เงื่อนไขการให้คะแนน 

1. มีค่าความแปรปรวนของ
ขนาดไม่เกินมาตรฐานที่
ก าหนด 

5 มีค่าความแปรปรวน
ของขนาดไม่เกิน 
0.05% 

20 ตัว ผ่านเกณฑ์ได้ 5 คะแนน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ 0 คะแนน 

2. จ านวนลูกกุ้งอายุ 18 วัน
เป็นไปตามมาตรฐาน 

5 จ านวนลูกกุ้งอายุ 
18 วัน ที่น้ าหนัก 1 
กรัม ต้องมีจ านวน
กุ้งน้อยกว่า 500 ตัว 

- ผ่านเกณฑ์ได้ 5 คะแนน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ 0 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินและการให้คะแนน 
คะแนนรวม ระดับคุณภาพ 

มากกว่า 90 ดีมาก 
มากกว่า 80 - 90 ดี 
มากกว่า 70 – 80 พอใช้ 
น้อยกว่า 70 ไม่เหมาะสมส าหรับการน าไปเลี้ยง 

 


