
มาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงกุง โคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี

1. การเลือกสถานท่ี

การเลือกสถานท่ีเลี้ยงนับวาเปนปจจัยแรกท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงทะเล ท้ังน้ี

เน่ืองมาจากถาสามารถเลือกแหลงเลี้ยงท่ีดีและเหมาะสมก็จะสามารถดําเนินการเลี้ยงไดงาย เชน ดินไมเปนกรด 

มีแหลงนํ้าทะเลท่ีสะอาดและเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ หางไกลจากแหลงกําเนิดมลภาวะ เปนตน 

หลักเกณฑเบ้ืองตนในการเลือกสถานท่ีเลี้ยงกุงทะเลเพื่อนําไปสูระบบจัดการฟารมเลี้ยงกุงทะเล อยางมีความ

รับผิดชอบ ควรมีดังน้ี

1.1 ตองเปนพื้นท่ีท่ีถูกตองตามกฎหมายโดยมีเอกสารสิทธิ์ของผูเลี้ยงหรือ ไดรับการเชาไมนอย

กวา 2 ป ข้ึนไป จากเจาของหรือรัฐ (กรณีเปนท่ีดินของรัฐ)

1.2 เกษตรกรควรมีสวนรวมในการกําหนดเขตท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยง โดยเขตท่ีกําหนด

ควรอยูนอกเขตปาชายเลนท่ีสมบูรณ และควรคํานึงถึงศักยภาพการรองรับของแหลงเลี้ยงดวย

1.3 ควรอยูใกลแหลงนํ้าท่ีมีความเค็มและคุณภาพเหมาะสมตอการเลี้ยง

1.4 มีสภาพดินเหมาะสมตอการเลี้ยงกุงทะเล

1.5 ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ

1.6 มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและบริการ

1.7 เกษตรกรผูเลี้ยงตองย่ืนขออนุญาตจดทะเบียนฟารมและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

2. การจัดการการเล้ียงท่ัวไป

การจัดการบอเลี้ยงท่ีดีจะปองกันปญหานํ้าเสีย ไมลดความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงนํ้า

ชายฝง สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คําแนะนําสําหรับ การจัดบอเลี้ยง

ท่ีดีมีดังน้ี

2.1 ควรมีการวางผังฟารมเลี้ยงท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ

2.2 การรักษาคุณภาพนํ้าในบอ โดยการปลอยกุงและกําหนดอัตราการใหอาหารท่ีไมเกิน

ศักยภาพการรองรับของระบบเลี้ยง โดยใชอาหารท่ีมีคุณภาพดีและวิธีการใหอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ

2.3 ควรลดปริมาณการถายนํ้าลงเทาท่ีทําได

2.4 ควรใชปุย สารปูนและสารเคมีอ่ืน ๆ ในลักษณะการรับผิดชอบและเมื่อจําเปนเทาน้ัน

2.5 การดําเนินการเลี้ยงตามวิธีการจัดการสุขภาพกุงท่ีดี

2.6 เคร่ืองเพิ่มอากาศควรติดต้ังอยางมีประสิทธิภาพและสามารถลดการกัดเซาะคันบอเลี้ยง

2.7 ควรปรับปรุงกนบอเพื่อรักษาสภาพใหเหมาะสมตอการเลี้ยงถามีการยายดินเลนกนบอ 

ควรนําไปท้ิงในท่ีท่ีเหมาะสม



2.8 ควรมีตะแกรงก้ันนํ้าเขาและออกจากบอเพื่อปองกันศัตรูกุง

2.9 วิธีการควบคุมศัตรูกุงควรเปนวิธีท่ีไมทําลายสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศนใน

แหลงนํ้าธรรมชาติ

3. ความหนาแนนการปลอยลูกกุง

ความหนาแนนของการปลอยลูกกุงทะเลลงเลี้ยงในบอเลี้ยงแบบพัฒนาจะมีความสําคัญตอระบบการ

จัดการเลี้ยง เชน การใหอาหารและปริมาณอาหารท่ีให การถายเทนํ้า ระยะเวลาเลี้ยงและขนาดกุงท่ีจับ เปนตน 

ถาปลอยลูกกุงหนาแนนก็จําเปนตองใหอาหารมาก โอกาสนํ้าในบอเลี้ยงจะเสียไดงาย กุงจะเครียดและมีโอกาส

เปนโรคในท่ีสุด นอกจากน้ันแลวนํ้าท้ิงยังมีปริมาณสารอินทรียและแพลงกตอนสูงกวาท่ีควรจะมีอีกดวย สําหรับ

คําแนะนําเก่ียวกับการปลอยลูกกุง มีดังน้ี

3.1 ควรพิจารณาจากพื้นฐานของเทคนิคการเลี้ยง,เปาหมาย,อัตราการรอดและขนาดกุงท่ีจะจับ

3.2 ควรพิจารณาถึงคุณภาพ ขนาดและอายุของลูกกุงท่ีปลอยดวย

3.3 ควรพิจารณาตามศักยภาพการรองรับของบอเลี้ยง

4. อาหารและการใหอาหาร

อาหารกุงเปนตนทุนสําคัญสําหรับการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา จากขอมูลการวิจัยพบวาอาหารกุงท่ี

ใหกุงไมสามารถกินไดหมด และสามารถเปลี่ยนเปนเนื้อกุงไดเพียงบางสวนเทานั้น อาหารที่เหลือจะเปนของ

เสียอยูภายในบอเลี้ยง และทําใหคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม สําหรับอาหารกุงที่มีคุณภาพประกอบกับการจัดการ

การใหอาหารท่ีดีจะสามารถปองกันปญหาเศษอาหารเหลือ สิ่งเนาเสียกนบอไดเปนอยางดี และยังทําใหนํ้าใน

บอเลี้ยงมีคุณภาพดีอีกดวย นอกจากน้ันแลวนํ้าทิ้งก็จะไมกอปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน

ชายฝง ขอแนะนําสําหรับอาหารกุงและการใหอาหารมีดังน้ี

4.1 ควรเลือกใชอาหารกุงท่ีมีคุณภาพท่ีดี ผลิตใหมและไมควรเก็บไวนาน

4.2 อาหารกุงควรเก็บไวในท่ีรม เย็นและไมชื้นแฉะ

4.3 ควรมีวิธีการจัดการใหอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ

4.4 ควรใหอาหารสดในกรณีท่ีจําเปนเทาน้ัน และควรมีวิธีการจัดการท่ีดี

4.5 อาหารผสมยาควรใหในกรณีท่ีจําเปน และใชอยางถูกตอง

4.6 ผูเลี้ยงควรบันทึกการใหอาหารประจําวันอยางละเอียดเพื่อคํานวณอัตราการแลกเน้ือ

5. การจัดการสุขภาพกุง



ผูเก่ียวของกับการจัดการสุขภาพกุงเลี้ยงทราบดีวาการลดความเครียดของกุงโดยวิธีดูแลอยางดี การ

ปลอยกุงในอัตราการความหนาแนนท่ีเหมาะสม ประกอบกับการใหอาหารกุงท่ีดีและการจัดการสิ่งแวดลอมใน

บอเลี้ยงอยางเหมาะสมจะสามารถปองกันการเกิดโรคในกุงไดเปนอยางดี การรักษาโดยใชยาและสารเคมีควรทํา

เมื่อวินิจฉัยโรคไดแนนอน เมื่อเกิดโรคควรมีมาตรการและการดําเนินการปองกันการแพรกระจายของโรค

ระหวางฟารมเลี้ยง และระหวางฟารมกับแหลงนํ้าตามธรรมชาติ

ขอแนะนําในการดําเนินการมีดังน้ี

5.1 ควรตรวจสุขภาพกุงควบคูกับการตรวจคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงอยูเปนประจํา ถากุงมี

ปญหาควรดําเนินการวิเคราะหและวินิจฉัยโรค

5.2 สําหรับโรคท่ีเกิดจากการจัดการบอเลี้ยงควรจะมีวิธีปองกันท่ีดี

5.3 สําหรับโรคท่ีสามารถแพรระบาดกระจายไดในฟารม ควรมีมาตรการปองกันท่ีมี

ประสิทธิภาพ

6. ยาและสารเคมี

การใชยาและสารเคมีในการเลี้ยงกุง สารเคมีบางอยางอาจเปนพิษตอตัวกุงหรือสะสมอยูในเน้ือกุงและ

อาจสงผลกระทบตอผูบริโภค หรืออาจมีการปนเปอนอยูในนํ้าท้ิง ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศน ถามีวิธีการใช

ท่ีไมถูกตองและขาดความระมัดระวัง คําแนะนําสําหรับการใชยาและสารเคมี มีดังน้ี

6.1 ผูเลี้ยงกุงควรปฏิบัติตามคําแนะนําการใชยา ระยะเวลาการงดใชยา วิธีการใช การเก็บ

รักษา การกําจัดตลอดจนการใชท่ีไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอันตรายตอผูใช

6.2 ในกรณีท่ีตองใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย ควรระบายนํ้าท้ิงเมื่อสารสลายจนไมมีพิษแลว

6.3 ควรจดบันทึกการใชยาและสารเคมีอยางละเอียด

6.4 ควรเก็บรักษายาในท่ีเย็นและปลอดภัยจากบุคคลท่ีไมเก่ียวของ เด็กและสัตวเลี้ยง การ

กําจัดหรือท้ิงควรปฏิบัติตามวิธีการปองกันการปนเปอนในสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

6.5 ยาและสารเคมีท่ีใชรักษาโรคควรใชตามคําแนะนํา ภายใตกฎระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ 

และมาตรฐานสากล

7. นํ้าท้ิงและตะกอนเลน

นํ้าท้ิงจากบอเลี้ยงกุงประกอบดวยธาตุอาหาร บีโอดี ตะกอนและสารอ่ืน ๆ อยูในระดับสูง 

วิธีการจัดการเลี้ยงท่ีดีจะชวยใหนํ้าท้ิงมีคุณภาพดีและลดปริมาณการท้ิงนํ้าได ควรหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพนํ้า

ท้ิง



ท่ีเหมาะสมและพยายามลดปริมาณนํ้าท้ิง ตะกอนเลนควรมีวิธีกําจัดหรือมีวิธีการนําไปท้ิง โดยไมทําลายระบบ

นิเวศน ขอแนะนําเก่ียวกับการจัดการนํ้าท้ิงและตะกอนเลนมีดังน้ี

7.1 ควรบํารุงรักษาคลองในระบบฟารมและคันบอเพื่อลดการกัดเซาะและปองกันการเนาเสีย

ของตะกอนเลนกนคลอง

7.2 ลดปริมาณการท้ิงนํ้า

7.3 ควรพิจารณาการใชปุยเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในบอเลี้ยงในกรณีท่ีจําเปน พรอมดวย

วิธีการใหอาหารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดเศษอาหารเหลือ

7.4 ควรเก็บรักษาเชื้อเพลิง อาหารกุงและอุปกรณตาง ๆ ในลักษณะที่ดีเพื่อปองกันการรั่ว

ปนเปอนลงในนํ้าและควรมีแผนการปองกันแกไขเมื่อเกิดปญหา

7.5 นํ้าท้ิงและตะกอนเลนตองมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานกอนปลอยหรือระบายท้ิง

7.6 ควรระวังการถายเทนํ้าออกจากบอเลี้ยงเพื่อไมใหเกิดตะกอนลอยฟุงและควรมีวิธีลด

ความเร็วของนํ้าในคลองนํ้าท้ิงและปลายคลอง

7.7 ควรออกแบบระบบท้ิงนํ้าท่ีไมมีผลกระทบตอแหลงนํ้าธรรมชาติและบริเวณท้ิงนํ้า

7.8 ไมควรท้ิงนํ้าลงคลองนํ้าจืดและแหลงเกษตรกรรม

7.9 ตะกอนจากบอเลี้ยง คลองหรือบอเก็บนํ้า ควรเก็บไวใชถมหรือเสริมบริเวณท่ีถูกกัดเซาะ 

หรือวิธีการท้ิงท่ีไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

7.10 ควรมีระบบสาธารณสุขสําหรับเจาหนาท่ีของฟารม

7.11 ขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟารมควรมีการท้ิงและกําจัดอยางถูกวิธี

7.12 การจัดการฟารมควรถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการ

7.13 ผูจัดการควรประเมินวิธีการ จัดการของเสียและมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง

8. การจับกุงและจําหนาย

การจับกุงก็มีความสําคัญในการรักษาคุณภาพกุงและการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิธีการจับกุง

ท่ีดี เชน การจับในเวลาท่ีรวดเร็ว มีการทําความสะอาดตัวกุงเบ้ืองตน การแชเย็นอยางรวดเร็ว และการขนสง

อยางถูกวิธี จะสามารถรักษาคุณภาพและความสดของกุงไดอยางมาก นอกจากน้ันแลววิธีจําหนาย เชน การ

จําหนายโดยตรงตอผูแปรรูป (หองเย็น) ก็จะเปนวิธีการชวยรักษาคุณภาพและความสดของกุงไดอีกวิธีหน่ึง 

ขอแนะนําสําหรับการจับ และจําหนายมีดังน้ี

8.1 เกษตรกรตองวางแผนการจับและจําหนายอยางรวดเร็ว โดยเนนการรักษาความสด

8.2 ควรมีการตรวจสารเคมีตกคางในตัวกุงกอนการจับ

8.3 การจับตองปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเนนการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและการ

ปนเปอนเพิ่มเติมของกนบอโดยงดเวนการใชสารเคมีชวยในการจับกุง

8.4 ในกรณีท่ีวาจางการจับกุง เกษตรกรตองควบคุมใหมีการจับตามวิธีขอ 8.3



8.5 เกษตรกรควรพยายามจําหนายกุงโดยตรงกับผูแปรรูป เพื่อเปนการรักษาความสดของกุง

8.6 เกษตรกรพยายามสงเสริมใหมีระบบท่ีเก็บรักษาความสดในการขนสงกุง และวัสดุท่ีใชเชน 

นํ้าแข็งตองไมเพิ่มความปนเปอนลงในวัตถุดิบกุงท่ีจับ

9. ความรับผิดชอบทางสังคม

ปญหาระหวางผูเลี้ยงกุงกับประชาชนในทองถ่ินและปญหาระหวางลูกจางกับนายจางสวนใหญเปน

ปญหาแรงงานซึ่งคอนขางซับซอน วิธีการบริหารฟารมท่ีดีจะสามารถทําใหผูประกอบการขนาดใหญสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเน่ืองจากประเทศไทยมีฟารมขนาดเล็กอยูเปนจํานวนมาก ดังน้ัน การ

จัดระบบองคกรผูเลี้ยงจะเปนแนวทางหน่ึงในการรวมกลุมเพื่อใหการเลี้ยงมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอแนะนําดังน้ี

9.1 ผูเลี้ยงหรือองคกรผูเลี้ยงควรมีการพบปะกับชุมชนทองถ่ินเปนคร้ังคราว

9.2 ผูเลี้ยง หรือองคกรผู เลี้ยงควรพยายามใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางประหยัดและ

สงเสริมการปลูกปาชายเลน เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนทองถ่ินและไมกระทบตอสิ่งแวดลอม

9.3 ผูเลี้ยง หรือองคกรผู เลี้ยงควรชวยเหลือชุมชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 

สาธารณสุข ความปลอดภัยและการศึกษา

9.4 ผูเลี้ยง หรือองคกรผูเลี้ยง ควรสรางความเขาใจในหนาท่ี และระบบการทํางานขององคกร

ฟารมใหแกลูกจาง

9.5 ควรพิจารณาจางแรงงานทองถ่ิน

9.6 ควรจัดจางแรงงานตามกฎหมาย

9.7 ควรมีระบบสวัสดิการตอแรงงานอยางครบถวน

9.8 ควรมีนโยบายระบบการจัดการฟารมท่ีชัดเจน

10. การรวมกลุมและการฝกอบรม

จากขอมูลการพัฒนาการเลี้ยงกุงในประเทศไทย พบวาการรวมกลุมผูเลี้ยง โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานเทคนิคและการจัดการการเลี้ยงจะชวยใหการเลี้ยงกุงมีการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีการพัฒนาสูการเลี้ยงกุงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีการ

รวมในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพิ่มข้ึน คําแนะนําสําหรับการรวมกลุมและการฝกอบรมมีดังน้ี

10.1 ควรมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ

10.2 ควรรวมใหมีการฝกอบรมดานวิชาการ ท้ังการจัดการการเลี้ยง และการใชปจจัยการผลิต

10.3 ควรรวมใหมีการฝกอบรมดานกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ

เพาะเลี้ยงกุง

10.4 ควรสงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม



11. ระบบการเก็บขอมูล

ระบบการจัดการเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับมีการ

แกไขปรับปรุงอยูตลอดเวลาจําเปนอยางย่ิงตองมีระบบการเก็บขอมูลของการเลี้ยงท่ีดี เพื่อสามารถทบทวนขอมูล

นําไปสูการปรับปรุงระบบ เพื่อการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรุนตอ ๆ

ไปได หรือในกรณีท่ีมีปญหาในการเลี้ยง เปนปญหาโรคระบาด ผูเลี้ยงสามารถนําขอมูลท่ีเก็บไวมาพิจารณา

เพื่อหาสาเหตุและหาลูทางเพื่อการปรับปรุงแกไขในการเลี้ยงรุนตอไปได ขอมูลท่ีควรเก็บมีดังน้ี

11.1 การเลือกสถานท่ี

11.2 การจัดการการเลี้ยงท่ัวไป

11.3 ความหนาแนนการปลอยลูกกุง

11.4 อาหารและการใหอาหาร

11.5 การจัดการสุขภาพกุง

11.6 ยาและสารเคมี

11.7 นํ้าท้ิงและตะกอนเลน

11.8 การจับและจําหนาย

11.9 ความรับผิดชอบทางสังคม

11.10 การรวมกลุมและการฝกอบรม

11.11 รายละเอียดเร่ืองการลงทุน บัญชี การเงินและการตลาด


