มาตรฐานโรงเพาะฟกและอนุบาลกุง โคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี
1. การเลือกสถานที่
การเลือกสถานที่โรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลนับวาเปนปจจัยแรกที่สําคัญในการประกอบการ ทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากถ า สามารถเลื อ กแหล ง เลี้ ย งที่ ดี แ ละเหมาะสมก็ จ ะสามารถประกอบการได ง า ยและมี
ประสิทธิภาพ มีแหลงน้ําที่สะอาดและเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพหางไกลจากแหลงกําเนิดมลภาวะ เปน
ตน หลักเกณฑเบื้องตนในการเลือกสถานที่ประกอบการเพื่อนําไปสูระบบจัดการโรงเพาะฟกและอนุบาลอยาง
มีความรับผิดชอบ ควรมีดังนี้
1.1 ตองเปนพื้นที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีเอกสารสิทธิ์ของผูประกอบการหรือไดรับการ
เชาในระยะยาวจากเจาของหรือรัฐ (กรณีเปนที่ดินของรัฐ)
1.2 ควรอยู ใกลแ หลง น้ําที่ มีความเค็ มและคุ ณ ภาพเหมาะสม หรือสามารถทําให คุณภาพ
เหมาะสมได
1.3 ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ
1.4 มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบริการ
1.5 ผูประกอบการตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การจัดการทั่วไป
การจัดการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลที่ดีจะปองกันปญหาน้ําเสียไมลดความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแหลงน้ําชายฝง สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คําแนะนํา
สําหรับการจัดการโรงเพาะฟกและอนุบาลที่ดี ควรมีดังนี้
2.1 ควรมีการวางผังและกําหนดแผนการดําเนินการโรงเพาะฟกและอนุบาลที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ
2.2 ควรลดปริมาณถายน้ําลงเทาที่ทําได ควรใชน้ําใหเปนประโยชนสูงสุด
2.3 ควรใชสารเคมีและยาในลักษณะการรับผิดชอบและเมื่อจําเปนเทานั้น
2.4 วิธีการปองกันควบคุมโรคหรือศัตรูลูกกุงควรเปนวิธีที่ไมทําลายสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญ
ตอระบบนิเวศนในแหลงน้ําธรรมชาติ
2.5 ควรมีวิธีการจัดการสุขอนามัยและความสะอาดใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

3. พอแมพันธุ

พอแมพันธุกุงทะเลเปนปจจัยแรกที่สําคัญและนําไปสูความสําเร็จในการประกอบการ การจับ
พอแมพันธุจากธรรมชาติควรคํานึงถึงการที่จะไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ พอแมพันธุที่ดี
ควรมีสุขภาพสมบูรณไมเปนพาหะเชื้อโรคตาง ๆ และผูประกอบการควรพิจารณาเพิ่มการใชพอแมพันธุจาก
การผลิตในระบบฟารม ขอแนะนําสําหรับใชพอแมพันธุกุงทะเล ควรมีดังนี้
3.1 ควรตรวจสุขภาพพอแมพันธุกอนนํามาเพาะพันธุเพื่อการผลิตลูกกุงคุณภาพดี
3.2 ควรเพิ่มการใชพอแมพันธุกุงจากระบบฟารมเลี้ยงเทาที่ทําได
3.3
การจั บ พ อ แม พั น ธุ จ ากธรรมชาติ ค วรมี วิ ธี ก ารที่ ไ ม ทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
3.4 ควรลําเลียงพอแมพันธุกุงจากแหลงจับใหถูกตองตามหลักวิชาการและปองกันการทําให
พอแมพันธุออนแอหรือตายได
3.5 งดการใชยาและสารเคมี กอนจําหนายลูกพันธุตองมั่นใจวาลูกกุงไมแคระแกรนจาก
ผลกระทบของการใชยาและสารเคมี
4. อาหารและการใหอาหาร
อาหารลูกกุง ทั้ง มีชี วิตและไมมี ชีวิตเปนตนทุนและเงื่ อนไขสําคัญ สําหรั บการเพาะฟกและ
อนุบาลลูกกุงทะเล อาหารที่เหลือจะเปนของเสียอยูภายในบออนุบาล และทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม สําหรับ
อาหารลูกกุงที่มีคุณภาพประกอบกับการจัดการการใหอาหารที่ดีจะสามารถปองกันปญหาเศษอาหารเหลือ สิ่ง
เนาเสียกนบอไดเปนอยางดี และยังทําใหน้ําในบออนุบาลมีคุณภาพดีอีกดวย นอกจากนั้นแลว น้ําทิ้งก็จะไมกอ
ปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศชายฝง ขอแนะนําสําหรับอาหารลูกกุงและการใหอาหารมีดังนี้
4.1 ควรเลือกใชอาหารลูกกุงที่มีคุณภาพที่ดีแขวนตัวอยูในน้ําไดนานไมบูดเสียเร็ว ผลิตใหม
และไมควรเก็บไวนาน (กรณีอาหารสําเร็จรูป)
4.2 อาหารลูกกุงควรเก็บไวในที่รม เย็นและไมชื้น (กรณีอาหารสําเร็จรูป)
4.3 ควรพิจารณาการผลิตอาหารธรรมชาติ (มีชีวิต) ใชเองตามที่สามารถดําเนินการได
4.4 ควรมีวิธีการเตรียมและใหอาหารที่มีประสิทธิภาพ
4.5 ผูเลี้ยงควรบันทึกการใหอาหารประจําวันอยางละเอียด

5. การจัดการสุขภาพลูกกุง

ผูเกี่ยวของกับการจัดการสุขภาพลูกกุงทราบดีวาการลดความเครียดของกุงโดยวิธีดูแลอยางดี
การใหอาหารกุงที่ดีและการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเพาะฟกอยางเหมาะสมจะสามารถปองกันการเกิดโรคใน
ลูกกุงไดเปนอยางดี การรักษาโดยใชยาและสารเคมีควรทําเมื่อวินิจฉัยโรคไดแนนอน เมื่อเกิดโรคควรมีมาตรการ
และการดําเนินการปองกันการแพรกระจายของโรคระหวางโรงเพาะฟกและระหวางโรงเพาะฟกกับแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ ขอแนะนําในการดําเนินการมีดังนี้
5.1 ควรตรวจสุขภาพลูกกุงควบคูกับการตรวจคุณภาพน้ําในโรงเพาะฟกอยูเปนประจํา ถาลูกกุง
มีปญหาควรดําเนินการวิเคราะหและวินิจฉัยโรค
5.2 ควรอนุบาลลูกกุงใหมีสุขภาพแข็งแรงและไมเปนพาหะนําเชื้อโรคไปสูแหลงเลี้ยง
5.3 ควรงดการใชยาและสารเคมีกอนจับลูกพันธุจําหนาย โดยใหเกิดความมั่นใจวายาและ
สารเคมีไมตกคางอยูในตัวลูกกุง
5.4 สําหรับโรคที่เกิดจากการจัดการโรงเพาะฟกควรจะมีวิธีปองกันที่ดี
5.5 สําหรับโรคที่สามารถแพรระบาดกระจายไดในโรงเพาะฟก ควรมีมาตรการปองกันที่มี
ประสิทธิภาพ
5.6 ควรมีการบรรจุและแนะนําวิธีการลําเลียงลูกกุงแกเกษตรกรเพื่อใหลูกกุงแข็งแรง มีสุขภาพ
ดีปราศจากยาและสารเคมีขณะปลอยลงบอเลี้ยง
6. ยาและสารเคมี
การใชยาและสารเคมีในโรงเพาะฟก สารเคมีบางอยางอาจเปนพิษตอตัวลูกกุงหรือสะสมอยู
ในเนื้อลูกกุงและอาจสงผลกระทบตอการเลี้ยงในบอดิน หรืออาจมีการปนเปอนอยูในน้ําทิ้ง ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศน ถามีวิธีการใชที่ไมถูกตองและขาดความระมัดระวัง อีกทั้งการใชยาหรือสารเคมีที่ไมถูกตอง
ตามหลักวิชาการ อาจสงผลใหเกิดการดื้อยาอีกดวย คําแนะนําสําหรับการใชยาและสารเคมีมีดังนี้
6.1 ผูประกอบการควรปฏิบัติตามคําแนะนําการใชยา การหยุดใชยา วิธีการใช การเก็บรักษา
การกําจัด ตลอดจนการใชที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอันตรายตอผูใช
6.2 ในกรณีที่ตองใชสารเคมีที่เปนอันตราย ควรระบายน้ําทิ้งเมื่อสารสลายจนไมมีพิษแลว
6.3 ควรจดบันทึกการใชยาและสารเคมีอยางละเอียด
6.4 ควรเก็บรักษายาในที่เย็นและปลอดภัยจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เด็กและสัตวเลี้ยง การ
กําจัดหรือทิ้งควรปฏิบัติตามวิธีการปองกันการปนเปอนในสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
6.5 ยาและสารเคมีที่ใชรักษาโรคควรใชตามคําแนะนํา ภายใตกฎระเบียบตาง ๆ ของทาง
ราชการ และมาตรฐานสากล

7. น้ําทิ้งและขยะ

น้ําทิ้งจากโรงเพาะฟกประกอบดวยธาตุอาหาร ตะกอนและอาจมีสารเคมีอื่น ๆ อยูในระดับสูง
วิ ธี การจั ดการเพาะและอนุ บาลที่ ดีจะช วยให น้ําทิ้ งมี คุณ ภาพดี และลดปริ มาณการทิ้ ง น้ํ าได ควรหาวิ ธี การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งที่เหมาะสมและพยายามลดปริมาณน้ําทิ้ง โดยไมทําลายระบบนิเวศน รวมทั้งมีวิธีการ
จัดการขยะ เชน ภาชนะที่ใชบรรจุวัสดุและถุงพลาสติกที่ดีและไดตามเกณฑมาตรฐาน ขอแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดการน้ําทิ้งและขยะมีดังนี้
7.1 ลดปริมาณการทิ้งน้ํา
7.2 ควรพิจารณาการใชอาหารธรรมชาติ ใชยาและสารเคมีในกรณีที่จําเปน พรอมดวยวิธีการ
ใหอาหาร สารเคมีและยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดเศษอาหารเหลือ ยาและสารเคมีตกคาง
7.3 ควรเก็บรักษายาและสารเคมี อาหารลูกกุงและอุปกรณตาง ๆ ในลักษณะที่ดีเพื่อปองกัน
การรั่วปนเปอนลงในน้ําและควรมีแผนการปองกันแกไขเมื่อเกิดปญหา
7.4 ควรมีระบบหรือวิธีการบําบัดน้ําทิ้งใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานกอนปลอยหรือ
ระบายทิ้ง
7.5 ควรระวังการถายเทน้ําออกจากโรงเพาะฟกเพื่อไมใหเกิดตะกอนลอยฟุงและควรมีวิธีลด
ความเร็วของน้ําบริเวณชายฝงทะเล
7.6 ควรจัดใหมีระบบทิ้งน้ําที่ไมมีผลกระทบตอแหลงน้ําธรรมชาติและบริเวณทิ้งน้ํา
7.7 ไมควรทิ้งน้ําลงคลองน้ําจืดและแหลงเกษตรกรรม
7.8 ควรมีระบบสาธารณสุขสําหรับเจาหนาที่
7.9 ขยะและสิ่งปฏิกูลจากโรงเพาะฟกควรมีการทิ้งและกําจัดอยางถูกวิธี
7.10 การจัดการโรงเพาะฟกควรถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการ
7.11 ผูจัดการควรประเมินวิธีการ จัดการของเสียและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
8. ความรับผิดชอบทางสังคม
ปญหาระหวางผูประกอบการกับประชาชนในทองถิ่นและปญหาระหวางลูกจางกับนายจาง
ส ว นใหญ เ ป น ป ญ หาแรงงานซึ่ ง ค อ นข า งซั บ ซ อ น วิ ธี ก ารบริ ห ารโรงเพาะฟ ก ที่ ดี จ ะสามารถทํ า ให
ผูประกอบการขนาดใหญสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากประเทศไทยมีโรงเพาะฟก
ขนาดเล็กอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น การจัดระบบองคกรผูประกอบการจะเปนแนวทางหนึ่งในการรวมกลุม
เพื่อใหการประกอบการมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอแนะนําดังนี้

8.1 ผูประกอบการ หรือองคกรผูประกอบการควรมีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว

8.2ผูประกอบการหรือองคกรผูประกอบการ ควรพยายามใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด
และสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนทองถิ่นและไมกระทบตอสิ่งแวดลอม
8.3ผูประกอบการหรือองคกรผูประกอบการควรชวยเหลือชุมชนและปฏิบัติเปนตัวอยางใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมทองถิ่น สาธารณสุข ความปลอดภัยและการศึกษา
8.4ผูประกอบการหรือองคกรผูประกอบการ ควรสรางความเขาใจในหนาที่และระบบการ
ทํางานขององคกรใหแกลูกจาง
8.5 ควรพิจารณาจางแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการเพาะอนุบาลลูกกุง
8.6 ควรจัดจางแรงงานตามกฎหมาย
8.7 ควรมีระบบสวัสดิการตอแรงงานอยางครบถวน
8.8 ควรมีนโยบายระบบการจัดการโรงเพาะฟกที่ชัดเจน
9. การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ ย นประสบการณ ด า นเทคนิ ค และการจั ด การโรงเพาะฟ ก จะช ว ยให
ผูประกอบการมีการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาสูการประกอบการอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีการรวมในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น คําแนะนําสําหรับการรวมกลุมและการฝกอบรมมีดังนี้
9.1 ควรมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
9.2 ควรรวมใหมีการฝกอบรมดานวิชาการ ทั้งการจัดการการเลี้ยง และการใชปจจัยการผลิต
9.3 ควรรวมใหมีการฝกอบรมดานกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
9.4 ควรสงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม
10. ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการจัดการเพื่อประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงทะเลสามารถดําเนินการไปได
อยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับมีการแกไขปรับปรุงอยูตลอดเวลา จําเปนอยางยิ่งตองมีระบบการเก็บขอมูลของ
การเลี้ยงที่ดี เพื่อสามารถทบทวนขอมูลนําไปสูการปรับปรุงระบบ เพื่อการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตในรุนตอ ๆ ไปได หรือในกรณีที่มีปญ หาในการประกอบการ ผูประกอบการ
สามารถนําขอมูลที่เก็บไวมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุและหาลูทางเพื่อการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไปได
ขอมูลที่ควรเก็บมีดังนี้
10.1 การเลือกสถานที่
10.2 การจัดการการเลี้ยงทั่วไป
10.3 พอแมพันธุ
10.4 อาหารและการใหอาหาร

10.5 การจัดการสุขภาพลูกกุง
10.6 ยาและสารเคมี
10.7 น้ําทิ้งและขยะ
10.8 ความรับผิดชอบทางสังคม
10.9 การรวมกลุมและการฝกอบรม
10.10 รายละเอียดเรื่องการลงทุน บัญชี การเงินและการตลาด

