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 เอกสารฉบับนี้ เปนเอกสารคูมือ ผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลที่อธิบายวิธีการ
เล้ียงกุงทะเลซึ่งผูประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลใชในการจัดการโรงเพาะฟกและอนุบาล
กุง โดยจัดหมวดหมูและอธิบายใหอยูในแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล
ตามแนวจรรยาบรรณการเพาะเล้ียงอยางมีความรับผิดชอบ (Code of Conduct : CoC) จํานวน 10 ขอ 
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจในระหวางการตรวจรับรองมาตรฐานโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล
ตามแนวทางของซีโอซี 

 

ขอมูลโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล 
ชื่อโรงเพาะฟกฯ……………………………………………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล………………………………อายุ…………ป เลขประจําตัวประชาชน…………….……… 
ที่ต้ังโรงเพาะฟกฯ…………………หมูบาน……………………….ตําบล………………………………... 
อําเภอ………………………….จังหวัด……………………………โทรศัพท…………………………..… 
ที่อยูที่สามารถติดตอได…………..หมูบาน……………………….ตําบล…………………….………….. 
อําเภอ………………………….จังหวัด……………………………โทรศัพท……………………..……… 
พิกัดทางภูมิศาสตร ……………………………………….…………………………………………... 
ปที่เร่ิมดําเนินการ…………………………..ประสบการณ…………………………………………....ป 
 

วันที่ ผลิตคูมอื………………………………….………. 
 

 ลายมือชื่อเจาของโรงเพาะฟกฯ………………………………………….. 
         (…………………………………………) 
 

              วันทีต่รวจรับรองคูมือ…………………………………………… 
 

ลายมือชื่อผูแนะนาํมาตรฐานฟารม…………………….………………… 
            (…………………………………………..) 
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1. การเลือกสถานที ่
การเลือกสถานที่โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลนับวาเปนปจจัยแรกที่สําคัญในการประกอบการ  

เพราะถาสามารถเลือกสถานที่ที่เหมาะสมก็จะสามารถประกอบการไดงายและมีประสิทธิภาพ 
      การครอบครองที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงเพาะฟกและอนุบาล 
 มีเอกสารสิทธิ์  (ระบุ…………………………………………………………………..) 
 เชา ระยะเวลาเชา……ป    เร่ิมตน….../…..…./......ครบกําหนดเชา......./........./........ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล เลขที่.......................ออกใหที่   

...........................................................   โดย.........................................เมื่อวันที่ ........................... 
โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลตั้งอยูในพื้นที่ที่อยูหางไกลจากแหลงกําเนิดมลภาวะ ใน

ระยะทางประมาณ ....................เมตร     ทํากิจกรรมประเภท 
 โรงผลิตนอรเพลียสกุงทะเล  โรงอนุบาลกุงทะเล  โรงผลิตนอรเพลียสและอนุบาลกุงทะเล 
  ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่มีและเขาถึงบริเวณโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงทะเล คือ  
ไฟฟา   ประปา   ถนน     อ่ืนๆ……………………. 
 โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลแหลงนี้ใชน้ําทะเล จาก..................………..............................  
ใชน้ําจืดจาก .........................................................................   
  
2. การจัดการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลท่ัวไป 

2.1 การจัดสรรพื้นที่ใชสอย 
พื้นที่โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลทั้งหมด………. ตร.ม. ไดจัดสรรเปนสวนของอาคาร

สํานักงาน ………….  ตร.ม. บานพักเจาหนาที่ปฏิบัติงาน…………ตร.ม.  และสวนของโรงเพาะฟก
และอนุบาลกุงทะเลทั้งหมด………….....ตร.ม. โดยภายในแบงเปน โรงสูบน้ํา…………ตร.ม. โรงเปา
ลม…………ตร.ม.   และแบงเปนบอตางๆ เพื่อใชในการเพาะฟกและอนุบาลดังตอไปนี้ 

บอเล้ียงพอ-แมพันธุ  รวม……….บอ ปริมาตร………………ลบ.ม./บอ   รวม………..ลบ.ซม. 
บอผลิตนอรเพลียส   รวม……….บอ  ปริมาตร………………ลบ.ม. /บอ  รวม………..ลบ.ซม. 
บออนุบาลลูกกุงทะเล รวม……..บอ  ปริมาตร………………ลบ.ม. /บอ  รวม………..ลบ.ซม. 

 บอเพาะแพลงกตอน   รวม………บอ  ปริมาตร…………..…ลบ.ม. /บอ  รวม………..ลบ.ซม. 
 บอพักน้าํทะเล   รวม……………..บอ  ปริมาตร…….………ลบ.ม. /บอ  รวม………..ลบ.ซม. 
 บอฆาเช้ือในน้าํทะเล   รวม...……บอ  ปริมาตร……………. ลบ.ม. /บอ  รวม………..ลบ.ซม. 
 บอบําบัดน้าํทิง้   รวม…………… บอ  ปริมาตร……………..ลบ.ม. /บอ  รวม………..ลบ.ซม. 
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แผนที่โดยสังเขปของโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล………………………………………….. 

หมูที…่..  ตําบล  ................   อําเภอ..................... จังหวัด.................... 
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  แผนผัง โรงเพาะฟกอนุบาลกุงทะเล ประกอบดวยบอตางๆ สถานที่เกบ็อุปกรณ อาหาร 
ยา และสารเคมี บานพกั สํานักงาน โรงสูบน้ํา และโรงเปาลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงการจัดสรรพื้นที่ของโรงเพาะฟกและอนบุาลกุงทะเล 
ชื่อฟารม.............................. หมูที…่..  ตําบล  ................   อําเภอ..................... จังหวัด.................... 
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2.2 การเตรียมน้ําและระบบน้ํา 
 เตรียมน้ําทะเลเพื่อใชในการเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลในแตละรุนใชน้ําทะเลประมาณ ....…..  
ลบ.ม.  โดยใชวิธี ............................................………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………...… 
 เตรียมน้ําจืดเพื่อใชในการเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล ในแตละรุนจะใชน้ําจืดประมาณ ...........  
ลบ.ม.  โดยใชวิธี ..............………………………………..……………………………….……. 
………………………………………………………………………………..……………………….……
………………………………………………………………………..………………………………….… 

2.3 การทําความสะอาดบอเพาะฟกและอนุบาลและอุปกรณ 
 วิธีการที่ใชในการทาํความสะอาดบอ…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..………………………………….…
……………………………………………………………………..………………………………………. 
 วิธีการฆาเช้ือโรคและขจัดความหมักหมมในบอและถงัที่ใชเพาะฟกและอนบุาล........................ 
………………………………………………………………………..………………………………….…
………….……………………………………………………………………..…………………………… 
 วิธีการฆาเช้ือโรคและขจัดความหมักหมมในอุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชเพาะฟกและอนุบาล................... 
………………………………………………………………………..………………………………….…
……………………………………………………………………..………………………………………. 
…………………………………………………………………………..…………………………………. 
 การจัดการสุขอนามัยและความสะอาดของโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลอ่ืนๆ เพื่อปองกันการ
ติดเชื้อ เชน   มีการลางฆาเช้ืออุปกรณเคร่ืองใชประจําบอตางๆ ของโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล เพื่อ
ปองกันการติดเช้ือ ทุกคร้ังกอนและหลังการใชงาน และทําความสะอาดทุกระบบของโรงเพาะฟกและ
อนุบาลกุงทะเล อยางนอยปละคร้ัง 
 การรักษาความสะอาดของระบบใหอากาศและระบบลมในโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล นั้น  
จัดการใหภายโรงเปาลม / เคร่ืองยนตที่ใช มีความสะอาด ไมชื้นแฉะและหมักหมมในทอสงอากาศ และ
ระบบอยูในสภาพดีพรอมสําหรับใชงานอยูตลอดเวลา  ภายในระบบลมติดต้ังระบบหรืออุปกรณควบคุม
ไมใหมีการดูดน้ําไหลยอนจากบออนุบาลเขามาในระบบลม และมีการตรวจสอบและทําความสะอาด
ระบบลมสายใหอากาศ อยางสม่ําเสมอ ทุกๆ   .................  สัปดาห 
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2.4 การควบคุมคุณภาพน้ําในระหวางการอนุบาล 
 วิธีการจัดการคุณภาพน้ําในระหวางการอนุบาล..................................................................... 

……………….………………………………………………………..……………………………………
………….……………………………………………………………………..…………………………… 
……………….………………………………………………………………..…………………………… 
 เร่ิมเปล่ียนถายน้ําภายในโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล เมื่อเล้ียงกุงถึงระยะ ..............……. หรือ
เล้ียงไปได …………  วัน โดยพยายามควบคุมและรักษาคุณภาพน้ําในบอเพาะฟกและอนุบาล ใหอยูในชวง 
 

ความเค็ม……… …….…  สวนในพัน  ออกซิเจน ………………….…มก./ล. 
ความเปนกรด-ดาง(pH)…………….  อุณหภูมิ………………องศาเซลเซียส 
แอมโมเนีย……………………มก./ล.  คาอัลคาไลนนิต้ี………………มก./ล. 

 
2.5 การปรับสภาพน้ําใหเขากับความเค็มของสภาพบอเล้ียงกอนจําหนาย 
เร่ิมปรับความเค็มใหกับลูกกุงชุดที่เตรียมขายใหกับพื้นที่เล้ียงที่มีความเค็ม ตํ่ากวา 20 สวนใน

พันสวน เมื่อลูกกุงอยูในระยะ...................... โดยปรับลดความเค็มคร้ังละ  .............. สวนในพันสวน  
ภายในเวลาประมาณ ................. วัน  ทั้งนี้ความเค็มตํ่าสุดที่ปรับลดได คือประมาณ ไมตํ่ากวา 
.........................  สวนในพันสวน    

2.6 การตรวจคุณภาพลูกกุงกอนจําหนาย 
 คุณภาพของลูกกุงที่มีการตรวจกอนจําหนายเพื่อใหเกษตรกรผูซื้อไดมีความมั่นใจวาลูกกุงที่มี
อยูเปนลูกกุงที่มีคุณภาพ  

คุณภาพลูกกุง วิธีการที่ใช อายุของลูกกุงที่ตรวจ 
ลักษณะทั่วไป   
ความแข็งแรง   
ปรสิต   
แบคทีเรีย   
ไวรัส   

 
ตรวจสอบสุขภาพลูกกุงกอนการจําหนายในหองปฏิบัติการ ตรวจที่ ………………………………. 

……………………………………………..อายุลูกกุงพ…ี ……………………………………………… 
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2.7 การจําหนาย บรรจุและลําเลียงลูกกุง 
จําหนายลูกกุงภายหลังจากไดมีการตรวจคุณภาพลูกกุง และปรับสภาพลูกกุงเรียบรอยแลว  ซึ่ง

โดยทั่วไปจะจําหนายลูกกุงขนาด  พี.............  ข้ึนไป   โดยในระหวางซ้ือขายนั้น เกษตรกรที่มาติดตอซื้อ
กุงสามารถขอดูขอมูลการตรวจสุขภาพที่ไดมีการตรวจไวแลวเพื่อประกอบการตัดสินใจซ้ือขาย หรือ
สามารถนําตัวอยางกุงไปตรวจสอบไดดวยตัวเองในกรณีที่ตองการ  

วิธีการที่ใชในการจับรวบรวมลูกกุงเพื่อจําหนาย..................................................................... 
โดยรวบรวมใสในภาชนะ ขนาด.........ตัน  สุมนับลูกกุงโดยใช............................................................. 
บรรจุกุงในถุงขนาด..................นิ้ว  บรรจุลูกกุงจํานวน …….……  ตัวตอถุง  
 วิธีการที่ใชในการลําเลียงลูกกุง ..........……………………………………….………………….. 
……………………………………………………………………………………………….…………….. 

 
3. พอแมพันธุกุงทะเล 

3.1 แหลงพอแมพนัธุ การจับและการลําเลียง 
 ใชพอแมพนัธุกุงทะเลจากแหลง………………………พอพันธุกุงทะเล น้าํหนักไมนอยกวา……. 
กรัม  ความยาว……นิ้ว  และแมพันธุกุงทะเล ขนาดน้าํหนกัไมนอยกวา …..กรัม ความยาว……นิ้ว   
 วิธีการจับและลําเลียงพอแมพันธุกุงทะเลจากแหลงถงึโรงเพาะฟก………...……………………. 
……………………………………………………………………………………………….…………….. 

3.2 การตรวจสุขภาพและฆาเช้ือพอแมพนัธุกุงทะเล 
วธิีการตรวจสุขภาพพอแมพนัธุกุงทะเล.................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….….. 
วิธีการฆาเช้ือในพอแมพันธุหรือไขกุง กอนนาํไปเพาะฟก......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………... 
3.3 การทาํความสะอาดและฆาเช้ืออุปกรณในบอพอแมพนัธุ 
วิธีการทําความสะอาดพอแมพันธุ……………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………..……………….…... 
วิธีฆาเช้ือบอพอแมพันธุ ………………………………………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………….………………... 
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3.4 วิธีการเพาะฟกลูกกุงระยะนอรเพลียส 
วิธีการเพาะฟกลูกกุงเพื่อใหไดนอรเพลียส โดยสังเขป.............................................................. 

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

3.5 การเล้ียงและใหอาหารพอแมพันธุกุงในระหวางเลีย้งขุนในโรงเพาะฟก 
 เล้ียงพอแมพนัธุ ในความหนาแนน .........….....ตัว / ตร.ม.  ชนิดของอาหารที่ใชเล้ียงพอแมพนัธุ

ในโรงเพาะฟกคือ..............................ปริมาณที่ให …….…กก.ตอมื้อ   จาํนวน............มื้อตอวัน ดูแล
ปริมาณอาหารไมใหเหลือตกคางในบอภายหลังจากกุงกนิอาหารในแตละมื้ออ่ิมแลว ใชแมพันธุ……. คร้ัง 
รวมเวลา ………. สัปดาห                                                                                    

กรณีพอแมพันธุไมสมบูรณ และลูกกุงที่ฟกออกมาไมแข็งแรง มีวิธีการจัดการดังนี้……………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 3.6 วิธกีารควบคุมและรักษาคุณภาพน้าํทีใ่ชเล้ียงพอแมพันธุกุงทะเล
โดยสังเขป…………………... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. อาหารและการใหอาหารในการอนบุาลกุงทะเล  
   การจัดการใหอาหารกุงแตละระยะของการพัฒนา  ใชอาหารดังตอไปนี ้

ระยะการพัฒนา ชนิดอาหารที่ใช ปริมาณอาหารที่ให จํานวนคร้ังตอวัน 
ระยะซูเอ้ีย    
    
ระยะไมสิส    
    
ระยะโพสลาวาร    
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 การเตรียมอาหารมีชวีิตสําหรับลูกกุงวัยออน.......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 วิธีการตรวจสอบความตองการอาหารของลูกกุงวัยออนและจัดการอาหารที่เหลือในบออนุบาล 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. การจัดการสุขภาพลูกกุง 
 วิธีการตรวจสุขภาพประจําวนัของลูกกุง................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 การตรวจสุขภาพลูกกุงทะเลของโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลในหองปฏิบัติการ  ตรวจที่ ..... 
...................................................................................................................................................... 
 

ชนิดการตรวจ วิธีการตรวจ ระยะกุงที่ตรวจ 
ไวรัส ตัวแดงดวงขาว   
ไวรัส เอ็มบีว ี   
แบคทีเรียเรืองแสง   
ปรสิต (ซูโอแทมเนียม)   
สุขภาพทัว่ไป   
การตรวจอ่ืนๆ   
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 วิธีการควบคุมคุณภาพน้ําในบอเพาะฟกและอนุบาลเพือ่ความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีของลูกกุง 
……………...………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………………… 
……………...……………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางการจดัการแกไขปญหาในลูกกุงที่วนิิจฉัยแลววามีปญหาดานสุขภาพ..........................  
…………...…………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………… 
………………..…………………………………………………………………………………………… 
 การปองกันปญหาการแพรระบาดของโรคกุงในโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล ไดแก หยุดการ
ถายเทน้ํา งดการใหอาหาร ควบคุมอุณหภูมิ ตรวจคุณภาพน้ําสม่ําเสมอ และในกรณีตองทิ้งน้ํา จะตองมี
การเก็บกัก หรือทําลายเชื้อโรคกอนปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะ 
 วิธีการรักษาสุขภาพลูกกุงทะเลในระหวางการลําเลียงลูกกุงไปสูบอดินของเกษตรกร.................  
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
6. การใชยาและสารเคมี 
 การแกปญหาของโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลตามแนวทางของซีโอซี นั้นไมเนนการใชยา
และสารเคมีเปนหลัก  แตอยางไรก็ตามในกรณีที่จําเปนตองใชยาและสารเคมี เพื่อแกไขปญหาโรคกุง
หรือสุขภาพกุงนั้น จะตองใชอยางถูกตองและระมัดระวังตามวิธีการใชยาและสารเคมีอยางเครงครัด  
โดยจะยึดถือแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

6.1 จัดการอนุบาลลูกกุงและรักษาคุณภาพน้ําในชวงที่ไมมีปญหาโรคกุงโดยเนนการระมัดระวัง
ในการใหอาหารและรักษาสภาพแวดลอมในบออนุบาลกุง และไมมีการหมักหมมของเศษอาหารที่เหลือ
ตกคางอยูในบอ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้  .................………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
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 6.2 การใชยาและสารเคมีในกรณีที่มีความจําเปนที่เกษตรกรไดวินิฉัยแลววา การใชยาหรือ
สารเคมีสามารถแกไขปญหาได ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 

6.3 สําหรับการใชยาและสารเคมีที่มีผลกระทบรุนแรงน้ัน จะตัดสินใจใชเฉพาะยาท่ีมี
ทะเบียนมีฉลากอธิบายวิธีใช และสวนผสมที่ถูกตองตามระเบียบที่ถือปฏิบัติโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

รายช่ือยาและสารเคมีที่ใช อาการของลูกกุงที่รักษา ระยะเวลาที่ใชติดตอกัน (วัน) 
   
   
   
   
   
   

6.4 จัดเก็บยาและสารเคมีใน สถานที่ที่เหมาะสม ไมชื้นแฉะ  และปลอดภัยจากบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ  เด็ก และสัตวเล้ียง 

6.5  การจัดการบออนุบาล น้ํา และภาชนะที่บรรจุยาและสารเคมีหลังจากการใช...…............... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 

6.6  การจัดการบอเล้ียงดวยวิธีอ่ืนๆ เพื่อทดแทนการใชยาและสารเคมี....…………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
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7. การจัดการน้าํทิ้ง ขยะและสุขอนามัยของโรงเพาะฟกและอนุบาล 
 7.1 ระบบบําบัดน้ําทิ้งที่ใชในโรงเพาะฟกและอนุบาล.............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
 7.2  วธิีการบาํบัดน้ําโดยสังเขป.................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 7.3 วิธีการกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลจากโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล  ..............................… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 

7.4  ระบบสุขอนามยัของโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล  ............................…...................... 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
8. ความรับผิดชอบทางสงัคม  

 มีการแจงขาวสารเกี่ยวกับการเฝาระวังโรคระบาดระหวางฟารม มีการจางแรงงานที่ถูกตองตาม
กฎหมาย มีการจัดสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพใหอยางเหมาะสม และมีการใหความรวมมือกับชุมชน
ในกิจกรรมที่เปนสวนรวมของทองถิ่น เชน……………………………………………………………….. 
.........................................................................……………………………………………………… 
.........................................................................……………………………………………………… 
9. การรวมกลุมและการฝกอบรม 

9.1 ผานรับการอบรมระบบจัดการส่ิงแวดลอมโรงเพาะฟกและอนุบาลลกูกุงทะเลอยางยัง่ยืนตาม
แนวทาง Code of Conduct  เมื่อ วนัที ่
…………………..……………………………………………. 

9.2 เขารวมกลุมกบัผูเล้ียงหรือเปนสมาชิกในชมรม...................................................................... 
9.3 มีการฝกอบรม หรือสัมมนาทางวิชาการเกีย่วกับการเพาะฟกอนุบาลและการใชปจจยัการผลิต  
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9.4 มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น กนัในระหวางสมาชิกชมรม 
9.5 อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………… 

10. ระบบการเกบ็ขอมูล 
10.1   การเตรียมบออนุบาล และบอพักน้าํ  
10.2   การเตรียมน้าํทะเล 
10.3   การนาํพอแมพันธุเขามาใช การวางไข อัตราการฟกของแมพนัธุในโรงเพาะฟก 
10.4   การอนุบาลกุง การกนิอาหาร และการพฒันาการของกุงในแตละระยะ 
10.5   การตรวจสุขภาพกุง  การใชยาและสารเคมี 
10.6   การวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทีใ่ชในการเพาะฟกและอนบุาลลูกกุง 
10.7   การเปล่ียนถายน้าํ และการจัดการระบบบําบัดน้าํ 


