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 เอกสารฉบับนี ้ เปนเอกสารคูมือ เกษตรกรที่อธิบายวิธีการเล้ียงกุงซึ่งเกษตรกรใชในการจัดการ
ฟารมเล้ียงกุง โดยจัดหมวดหมูและอธิบายใหอยูในแนวทางของการเลี้ยงกุงแบบซีโอซี (CoC : Code of 
Conduct) จํานวน 11 ขอ เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจในระหวางการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเล้ียง
กุงตามแนวทางของซีโอซ ี
 
ขอมูลฟารมเลี้ยงกุงทะเล 
ชื่อฟารม............................................................................................................................................ 
ชื่อ-นามสกุล……………………………อาย…ุ..ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………… 
ที่ต้ังฟารม………..หมูบาน……………………………………..ตําบล……………………………....…….. 
อําเภอ………………………………จังหวัด……………………….โทรศัพท…………………………....... 
ที่อยูที่สามารถติดตอได………………หมูบาน………………ตําบล………………อําเภอ…………………
จังหวัด....……………...….โทรศัพท…………………….....…….…………………………………………. 
พิกัดทางภูมิศาสตร…………………………………………………………………………………………. 
 
 

วันที่ ผลิตคูมอื ........................................................ 
 

ลายมือชื่อเจาของฟารม................................................. 
(…………………………………) 

 
 

วันที่ตรวจรับรองคูมือ  ........................................................ 
 

ลายมือชื่อ ผูแนะนาํมาตรฐานฟารม........................................................ 
(…………………………………) 
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1.  การเลือกสถานที ่
การครอบครองที่ดินที่เล้ียงกุง  

 มีเอกสารสิทธิ์  (ระบุ……………………………………………………………………………..) 
 เชา ระยะเวลาเชา………ป เร่ิมตน…...…/…..…./.....….ครบกําหนดเชา......./........./........... 

 

 ตําแหนงที่ต้ังของฟารม ตองต้ังอยูนอกเขตปาชายเลน ที่ไมอนุญาตใหใชประโยชน เพื่อการ
เพาะเล้ียงสัตวน้าํ และเปนพื้นที่เล้ียงที่อยูนอกเขตพืน้ที่หามเล้ียงที่จงัหวัดประกาศตามมาตรา 9 อยู
ใกลแหลงน้ํา..........................................ในระยะทางประมาณ ............... เมตร ซึง่ ใชเปนแหลงน้าํ
สําหรับการเล้ียงกุง    ฟารมอยูหางไกลโรงงานท่ีมีการทิ้งน้ําเปนระยะทางประมาณ ...............กิโลเมตร 
 

  เกษตรกรไดข้ึนทะเบียนผูเพาะเล้ียงสัตวน้าํไวกับกรมประมง แลว โดยไดหมายเลขทะเบียน…. 
…………………………….จากหนวยงาน........ .................……………..จังหวดั............................. 
เปนสมาชิกหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสินคาสัตวน้าํ  รหัส ...................................................... 
 

 เสนทางการคมนาคมเขาสูฟารม....................................................................................…. 
................................................................................................................................................... 
สาธารณูปโภคภายในฟารม .......ไฟฟา.......ไฟฟาสํารอง ........ น้ําประปา ......... แหลงน้ําจืด 

 

2. การจัดการฟารมทั่วไป 
2.1 การใชประโยชนพืน้ที่ในฟารม   

  พื้นที่ฟารมทัง้หมด…………………………ไร 
พื้นที่น้าํ ……………ไร  ประกอบดวย 

(1) บอพักน้าํ    จํานวน…….....บอ    คิดเปนพืน้ที…่……….ไร 
(2) บอเล้ียงกุง  จํานวน ...........บอ    คิดเปนพืน้ที.่..............ไร 
(3) บอบําบัดน้ํา จํานวน.......... บอ    คิดเปนพืน้ที.่..............ไร 
(4) คูน้ําทิง้ในบริเวณฟารม ยาว ............... เมตร  คิดเปนพืน้ที ่.....................ไร 

พื้นที่ดิน  ……………ไร  ประกอบดวย 
(5) ที่เก็บเลน……...................บอ  คิดเปนพืน้ที.่...............………...............ไร 
(6) สถานที่เกบ็อุปกรณ อาหาร ถนน คันบอและอ่ืนๆ รวม   ......................... ไร 

แผนผังฟารมเล้ียงกุง ประกอบดวย  แหลงน้าํใกลเคียง บอพัก บอเล้ียงกุง  บอบําบัดน้ํา คูน้ําทิ้ง สถานที่
เก็บอุปกรณ อาหาร ถนน คันบอและอ่ืนๆ  รวมทั้งระบุเสนทางคมนาคมที่ชัดเจน 
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แผนที่ฟารมโดยสังเขปของฟารม .......................................………………………………..
หมู…………..…ตําบล   ............................... อําเภอ....................จังหวัด………………..  

 



 
กรมประมง 

 
แบบคูมือประจําฟารมเล้ียงกุงทะเล ตามมาตรฐาน         

โคด ออฟ คอนดัค(Code of Conduct) หรือ ซีโอซี (CoC) 
 

 

หนาที ่4  - 16 

 

  แผนผังฟารมเล้ียงกุง ประกอบดวย แหลงน้ําใกลเคียง บอเล้ียงกุง บอบําบัดน้าํ คูน้าํทิ้ง 
สถานที่เก็บอุปกรณ อาหาร เคร่ืองยนตตีน้ํา โรงไฟฟา ถนน คันบอ และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังฟารม…………………………………………….หมู………….ตําบล………………………………. 
อําเภอ……………………………………จังหวดั……………………………………………………………. 
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2.2 การเตรียมบอเล้ียงหลังจับกุง 
บอเล้ียงกุงมพีืน้บอ เปนดินประเภท .........................   คาความเปนกรดของดินโดยเฉล่ีย…...

เตรียมบอหลังการจับกุงโดยใชวิธ…ี……................................... มีวิธกีารดังตอไปนี ้
(1) กําจัดเลนกลางบอโดย ..................................................  ใชระยะเวลา...................  วัน 
(2) พักบอเล้ียงกุงหลังจากกาํจัดเลนกลางบอ  ............................ วัน 
(3) วัสดุการเกษตร และสารเคมีเติมในการเตรียมบอ.................................................................. 
(4) ข้ันวิธีการเตรียมโดยสังเขป.................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3  การเตรียมบอพักน้ํา 
เตรียมบอพักน้ําใหพรอมกอนเล้ียง โดยมีวิธกีารดังตอไปนี ้
(1) ทําความสะอาดบอพักน้าํ.................................................................................................... 
(2) นําน้ําเขาจาก...............................ความถีใ่นการนําน้ําเขาบอพักน้ํา.....................คร้ัง/........... 
(3) การปองกนัพาหะโรคกุง...................................................................................................... 
(4) การกําจัดศัตรูกุง................................................................................................................ 
(5) การปรับปรุงคุณภาพน้าํในระหวางพักน้ํา.............................................................................  
(6) วิธีนาํน้าํเขาบอพักน้าํโดยสังเขป…………………………………………………………….….. 

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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2.4 การเตรียมบอเล้ียง กอนปลอยกุง 
(1) การนาํน้าํเขาบอเล้ียงจาก............................................................................................. 
(2) การกรองน้ํากอนเขาบอเล้ียง ........................................................................................ 
(3) การกําจัดศัตรูลูกกุงในบอเล้ียง...................................................................................... 
(4) การเตรียมสีน้าํ   
 ปุยที่ใช  ชนิด…….....................อัตราการใช……………กก./ไร   จํานวน ............    คร้ัง 
         ชนิด…….....................อัตราการใช……………กก./ไร   จาํนวน ............    คร้ัง  
 จุลินทรีย ชนิด……....................อัตราการใช……………กก./ไร   จํานวน ............    คร้ัง 
 วัสดุปูน  ชนิด…….....................อัตราการใช……………กก./ไร   จํานวน ............    คร้ัง 
 การจัดการอ่ืนๆ ....................................................................... จํานวน ............    คร้ัง  
(5)   สรุปวิธีการเตรียมบอเล้ียงกอนปลอยกุง…………………………………………………......… 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 

2.5 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํและดิน 
ในระหวางเตรียมบอ ตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําและดิน ดังตอไปนี้  
(1) คุณภาพน้าํ   

ความเค็ม, พีเอช, ความโปรงแสง, อัลคาไลนนิต้ี, แอมโมเนีย, ไนไตรท 
และ คุณภาพน้ําอ่ืนๆ (เชน ออกซิเจน, แบคทีเรีย, บีโอดี) ................................................ 
บริเวณที่เก็บตัวอยาง   แหลงน้าํ,  บอพักน้าํ บอเล้ียงในชวงเตรียมบอ 
ความถี่ในการตรวจวิเคราะห  ..............................................  คร้ัง 

(2) คุณภาพดิน    
พีเอชดิน        และคุณภาพดิน อ่ืนๆ (เชน สารอินทรียในดิน) ........................................... 
บริเวณที่เก็บตัวอยาง  ดินบอเล้ียงกุง 
ความถี่ในการตรวจวิเคราะห  ..............................................  คร้ัง 
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2.6 วิธีการเตรียมบอและจัดการอ่ืนๆ โดยสังเขป……………………………….....………………… 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

2.7 แนวทางการจัดการเล้ียงกุงทัว่ไป 
(1) ระบบการเล้ียงกุงที่ใช (กําหนดจากวิธีการถายน้ํา)......................................................... 
(2) ชวงความลึกของน้าํกอนปลอยกุง  .......................  ซม.  ระหวางเลีย้ง.......................ซม.     
(3) ความถี่ในการถายน้ํา    เดือนที ่1 ...................ซม./คร้ัง. ...........................…คร้ัง 

เดือนที ่ 2 ...................ซม./คร้ัง. .............................คร้ัง 
เดือนที ่ 3  ...................ซม./คร้ัง. ............................คร้ัง 
เดือนที ่ 4 ...................ซม/.คร้ัง. .............................คร้ัง 

(4) การวางเคร่ืองใหอากาศ    จาํนวนใบพัดตีน้ํา ………..ใบ/แขน จํานวน…….......แขน/บอ 
      เคร่ืองยนตฉุดเคร่ืองใหอากาศ.......................... แรงมา  
      ระบบใหอากาศเสริม .................................แรงมา/บอ   (ทอลมใตน้ํา แอรเจ็ต หรืออ่ืนๆ) 

 
        
 
 
 

 
 

รูป แสดงตําแหนงการวางเคร่ืองเพิ่มอากาศในบอเล้ียง 
  จํานวนช่ัวโมงในการเพิ่มอากาศ   

เดือนที ่1  กลางวนั.................ชุด............ชม. กลางคืน...............ชุด.............ชม. 
เดือนที ่ 2 กลางวนั.................ชุด............ชม.กลางคืน...............ชุด.............ชม. 
เดือนที ่ 3  กลางวนั................ชุด............ชม. กลางคืน...............ชุด.............ชม. 
เดือนที ่ 4 กลางวนั.................ชุด............ชม. กลางคืน...............ชุด.............ชม. 
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รูปแบบการเพิม่อากาศ แบบพิเศษ หรือดวยเคร่ืองมือชนดิอ่ืน.......................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

(5) รูปแบบการจัดการเล้ียงกุงโดยทั่วไปแบบอ่ืนๆ ที่ใชในฟารม (เชน  การหมุนเวียนน้าํ การ
ปองกันศัตรูกุงในระหวางเล้ียง  การควบคุมปริมาณ สาหราย หรือ แพลงกตอนพืช เปนตน) 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
(6) การปฏิบัติงานเล้ียงกุงประจําวนั และแนวทางการบันทกึขอมูล 

ประเภทของกิจกรรม ลักษณะการ ความถี ่

ใหอาหาร ใหอาหาร และเช็คยอ ทุกวนั 
เก็บขอมูลกุง เก็บขอมูลน้าํหนกั และปริมาณกุง ...... คร้ัง/........ 
อัตราแลกเนื้อ คํานวณตามวธิีการในคูมือ หลังจากจับกุง 
อัตรารอด คํานวณตามวธิีการในคูมือ หลังจากจับกุง 

คุณภาพน้ํา 
เก็บตัวอยางน้าํและวิเคราะหทีฟ่ารมหรือสงวิเคราะหที่
หองปฏิบัติการ 

...... คร้ัง/........ 

สุขภาพลูกกุง 
ตรวจความผิดปกติของสุขภาพกุงในยอและขอบบอ 
ตรวจสุขภาพกุงเบ้ืองตนในยอ และในบอ การกนิอาหาร 
การจัดการสุขภาพกุง 

ทุกวนั 
ทุกสัปดาห 
ทุกคร้ังที่พบปญหา 

สภาพของบอเล้ียงกุง 
ตรวจสภาพบอเล้ียง เลน สีน้ํา คุณภาพน้าํ และสุขภาพกุง 
การจัดการบอเล้ียง 

ทุกสัปดาห 
ทุกคร้ังที่พบปญหา 

การใชยาและสารเคมี การจัดการใชยาและสารเคมี เมื่อจําเปน 
การจัดการหลังจับกุง จัดการน้าํทิง้ เลน และเตรียมบอ ตามที่ระบุในคูมือ หลังจากจับกุง 
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3. การปลอยลกูกุง 
การปลอยกุงลงเล้ียงตองเปนไปดวยความพรอมทัง้เกษตรกร บอเล้ียง อุปกรณในฟารม และ

ลูกกุงคุณภาพดี  ซึ่งมีแนวทางในการปลอยกุงดังตอไปนี ้
3.1 อัตราความหนาแนนที่ปลอย……………..ตัว/ไร     
3.2 ขนาดอายขุองลูกกุงที่ปลอย  กุงพ…ี………     ขนาดความยาวเฉล่ีย...............…......มม. 
3.3 เกณฑที่ใชในการเลือกซ้ือลูกกุงคุณภาพ…………………………………………………… 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
3.4 ตรวจเอกสารรับรองคุณภาพของลูกกุงที่ตองการจากหองปฏิบัติการ................................ 
3.5 ชวงเวลาในการปลอยประมาณ…………น.  ระยะเวลาในการขนสงลูกกุง..................ชม. 
3.6 วิธีการปรับสภาพลูกกุงใหเขากับสภาพแวดลอมภายในบอเล้ียง และการปลอยลูกกุง

โดยสังเขป 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
 

4. อาหารและการใหอาหาร 
4.1 ใชอาหารจากแหลงผลิตอาหารทีม่ีมาตรฐาน ข้ึนทะเบียนและผานการตรวจจากกรมประมง 

หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
4.2 ส่ังซื้ออาหารเปนระยะทีส่ม่ําเสมอ เพือ่ใหไดอาหารใหมอยูตลอดเวลา   
4.3 เก็บอาหารไวในสถานทีท่ี่เตรียมไว หรือ โรงเรือนที่มคีวามรมร่ืน  ไมรอน อากาศระบายไดดี ไม
ชื้นแฉะ ปลอดภัยจากการแทะกัดกินของสัตวอ่ืนๆ และมีการปองกนัฝนสาดเปนอยางดี  
4.4 ไมวางอาหารไวกับพืน้ซีเมนตทัง้นี้เพื่อไมใหอาหารอบัชื้น และมีการระบายอากาศที่ดี 
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ปริมาณ อาหารเม็ดที่ใช (กก.) 
ปริมาณ กุงที่จับขายได (กก.) 

ปริมาณ อาหารเม็ดที่ใช (กก.) + ปริมาณอาหารสดทั้งหมด  (กก.) x 0.2 
ปริมาณ กุงที่จับขายได (กก.) 

4.5 การจัดการอาหารและการใหอาหารของฟารม ใชแนวทางที่เขียนไวในตารางดังนี ้
ชวงอายุกุง ปริมาณอาหารที่ให เวลาที่ใหอาหารในรอบวนั ปริมาณการเพิ่มลดอาหาร 
    
    
    
    
    
    
4.6 วิธีการใหอาหารและเช็คยอในแตละมื้อโดยสังเขป……............................................………... 
…………................................................................................................................................. 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
4.7 คาอัตราแลกเนื้อ  คํานวณจากปริมาณอาหารกุงที่ใหทัง้หมดหารดวย น้ําหนกักุงที่จบัได  

กรณีที่ใช อาหารสําเร็จอยางเดียว   
     อัตราแลกเนื้อ = 

 
กรณีที่ใชอาหารสดรวมในการเล้ียงดวย 

                              อัตราแลกเนื้อ = 
 
4.8 วิธีการใหอาหารในกรณีพิเศษ (เชน สภาพแวดลอมในบอเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน กุงไมกนิ

อาหาร หรือ กุงปวย) 
…….....................................................................................…………….. 

……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
……........................................................................................................................................ 
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5 การจัดการสขุภาพกุง 

การจัดการสุขภาพกุงมีความสําคัญตอการเล้ียงกุงเปนอยางมาก โดยเฉพาะการเล้ียงกุงที่เนน
การปองกันโรคมากกวาการรักษาโรค ดวยยาและสารเคมี การเล้ียงกุงตามระบบ ซีโอซี จึงเนนการดูแล
เอาใจใส ตรวจสุขภาพกุงและคุณภาพน้ําของบอเล้ียงกุงอยางอยางสม่ําเสมอตอเนื่องไปจนกระทั่งจับกุง  
โดยมีการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 5.1  การตรวจสุขภาพกุงประจําวนั  โดยตรวจเปนประจําทุกวนั ในเวลาเชา อาหารมือ้แรก จากกุงที่
เห็นในยอ และจากการเดินสังเกตรอบบอ จําแนกลักษณะและอาการที่ข้ึนกับสุขภาพของกุงดังนี ้

หลักการจําแนกกุงสุขภาพดี...................................................................................................... 
............………………………………....………………………………………………………………. 
....................................………………………………………………………………………………… 

หลักการจําแนกกุงสุขภาพไมดี.................................................................................................. 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

5.2  การตรวจประเมินสุขภาพกุงประจําสัปดาห  โดยทาํการสรุปประเมนิสุขภาพกุงโดยรวมในแต
ละสัปดาห จากการสังเกตและจากบันทึกการเล้ียงกุงประจําวนั  ประเมินสถานการณสุขภาพกุงจาก
การกินอาหาร จํานวนกุงเกาะขอบ กุงปวย และกุงตายทีพ่บรวมตลอดทั้งสัปดาห  เพือ่ใชตัดสินใจใน
การแกไขปญหา 

5.3  การจัดการสุขภาพกุงระหวางเล้ียง  มีแนวทางโดยสังเขปดังตอไปนี้  
วิธีการจัดการแกไขปญหาสุขภาพกุงในกรณีที่พบปญหาสุขภาพกุงที่ไมรุนแรง......................... 

............………………………………....………………………………………………………………. 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
วิธีการจัดการแกไขปญหาสุขภาพกุงในกรณีที่พบปญหาสุขภาพกุงรุนแรงหรือเร้ือรัง.................. 

............………………………………....………………………………………………………………. 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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5.4  การปองกันการแพรระบาดของโรคในกรณีทีพ่บวากุงในฟารมเปนโรค.................................... 
............………………………………....………………………………………………………………. 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
 

6 การใชยาและสารเคมี 
การแกปญหาของบอเล้ียงกุงตามแนวทางการจัดการเล้ียงกุงแบบซีโอซี นั้นไมเนนการใชยา

และสารเคมีแตอยางไรก็ตามในกรณีที่จาํเปนตองใชยาและสารเคมี เพื่อแกไขปญหาในการเล้ียงกุงนัน้ 
จะตองใชอยางถูกตองและระมัดระวังตามวิธีการใชยาและสารเคมีอยางเครงครัด  โดยจะยึดถือ
แนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
6.1  การจัดการเล้ียงกุงและรักษาคุณภาพน้ําในชวงที่ไมมีปญหาโรคกุงและส่ิงแวดลอมเนนการระมัด 

ระวังในการใหอาหารและรักษาสภาพแวดลอมในบอเล้ียงกุง และพืน้กนบอใหอยูในสภาพดี ไมมี
การหมกัหมม 

6.2 การใชยาและสารเคมีในกรณีที่มีความจําเปนที่เกษตรกรไดวินิจฉัยแลววา การใชยาหรือสารเคมี
สามารถแกไขปญหา  โดยมีแนวทางปฏิบัติงานดังนี้...........................................................…… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
6.3 สําหรับการใชยาและสารเคมีที่มีผลกระทบรุนแรงและอาจจะตกคางในบอเล้ียงนั้นจะตัดสินใจใช

เฉพาะยาที่มีทะเบียน มีฉลากอธิบายวิธีใช และสวนผสมที่ถูกตองตามระเบียบที่ถือปฏิบัติโดย
หนวยงานที่รับผิดชอบ  
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6.4 จัดเก็บยาและสารเคมีในสถานที่ที่เหมาะสม  ไมชื้นแฉะ และปลอดภัยจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ  
เด็ก และสัตวเล้ียง 

6.5 มีการงดใชยาตามตารางที่ระบุไวดังตอไปนี้ 
รายช่ือยาและสารเคมี ระยะเวลาที่ใช ติดตอกัน (วัน) ระยะเวลางดยา กอนจับผลผลิต 

   
   
   
   
   
6.6 การจัดการบอเล้ียง น้าํและภาชนะที่บรรจุหรือปนเปอนยาและสารเคมีหลังจากการใช 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
6.7 การจัดการบอเล้ียงดวยวิธีอ่ืนๆ เพื่อทดแทนการใชยาและสารเคมี…………………………………. 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

 
7 การจัดการน้าํทิ้ง  ตะกอนเลน ขยะ และสุขอนามัยฟารม 

7.1 การเตรียมการจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลนกอนการจับกุง ………………………………………... 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
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7.2 วิธีการจัดการน้ําทิ้งโดยสังเขป.....................................................................................……….. 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

7.3 วิธีการจัดการตะกอนเลนโดยสังเขป.............................................................................……….. 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
       7.4 การจดัการขยะ.........................................................................................................……….... 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
7.5 การดูแลสุขอนามยัฟารม..........................................................................................………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
7.6 การจัดเก็บอุปกรณฟารม.........................................................................................…………... 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
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8 การจับกุงและจําหนาย 
8.1 การวางแผนและเตรียมการจับกุงลวงหนา ............................................................………….….. 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
8.2 การตรวจคุณภาพกุงและยาปฏิชีวนะตกคางในตัวกุง.....…………............................................... 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

8.3 ข้ันตอนในการจับกุง ทาํความสะอาด และจัดจําหนาย..... ....................…………........................ 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 

....................................………………………………………………………………………………… 
 

9 ความรับผิดชอบตอสังคม 
มีการแจงขาวสารเก่ียวกับการเฝาระวงัโรคระบาดระหวางฟารม มีการจางแรงงานที่ถูกตอง 

ตามกฎหมาย มีการจัดสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพใหอยางเหมาะสม และมีการใหความรวมมอืกับ
ชุมชนในกิจกรรมที่เปนสวนรวมของทองถิน่ เชน ...................................……………………………… 
....................................………………………………………………………………………………… 

 

10 การรวมกลุมและฝกอบรม 
10.1 ผานรับการอบรมระบบจัดการฟารมเล้ียงกุงทะเลอยางยั่งยืนตามแนวทาง                 

Code of Conduct    เมื่อวนัที…่…………………………………………………………………….. 
10.2 เขารวมกลุมกับผูเล้ียงหรือเปนสมาชิกในชมรม.............................................................. 
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10.3 มีการฝกอบรม หรือสัมมนาทางวชิาการเกี่ยวกับการเล้ียงและการใชปจจัยการผลิต  
10.4 มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเหน็ กนัในระหวางสมาชิกชมรม 

 

11 ระบบการเกบ็รวบรวมขอมูล 
มีการปฏิบัติงาน บันทึก ลงลายมือชื่อผูปฏิบัติ ทุกคร้ังเพื่อความสะดวกในการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารมดังรายการตอไปนี้ 
11.1 บันทกึการเตรียมน้าํ, คุณภาพน้ํา และการปลอยกุง 
11.2 บันทกึการเล้ียงกุง การใหอาหาร และการตรวจสอบยอ     
11.3 บันทกึการตรวจสุขภาพกุง และวธิีการที่ใชรักษา   
11.4 บันทกึปญหาที่เกิดข้ึนในบอและการใชยาและสารเคมี   
11.5 บันทกึขอมูลการตรวจและวิเคราะหคุณภาพน้าํระหวางเล้ียงและการเปล่ียนถายน้ํา และจับกุง   
11.6 บันทกึการจับและขอมูลการจับกุง   
11.7 บันทกึการจัดการบอ น้ําทิ้งและเลนเพื่อเตรียมเล้ียงกุง   
11.8 บันทกึการบําบัดน้าํและเลน และคุณภาพน้าํทิง้ 


