เกณฑ์ประเมินฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐาน GAP
1. การเลือกสถานที่
1.1 มีการคมนาคมสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และอยู่ในที่น้ําท่วมไม่ถึงหรือมีการป้องกันที่ดี
ดีมาก มีการคมนาคมเข้าสู่ฟาร์มอย่างสะดวก, มีไฟฟ้า, มีระบบน้ําประปาหรือแหล่งน้ําจืด,ไม่มีประวัติ
ของการเกิดน้ําท่วมบ่อ
ดี
มีการคมนาคมเข้าสู่ฟาร์มอย่างสะดวก, มีไฟฟ้า หรือถ้าไม่มีไฟฟ้าจะต้องมีการเตรียมน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่เพียงพอต่อการจัดการเลี้ยงกุ้ง, เคยมีประวัติน้ําท่วมบ่อบ้าง (เพียง 1-2 ครั้ง) แต่มีการ
เตรียมการป้องกันอย่างดี เช่น มีการพักบ่อในช่วงน้ําท่วม
ปานกลาง มีการคมนาคมเข้าสู่ฟาร์มอย่างสะดวก, มีไฟฟ้า หรือถ้าไม่มีไฟฟ้า หรือถ้าไม่มีไฟฟ้าจะต้องมีการ
เตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอต่อการจัดการเลี้ยงกุ้ง, มีประวัติน้ําท่วมบ่อบ่อย (มากกว่า 2 ครั้ง)
และมีการเตรียมการป้องกันอย่างดี เช่น มีการพักบ่อในช่วงน้ําท่วม
ต้องแก้ไข ไม่มีไฟฟ้า และไม่มีการเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอต่อการจัดการเลี้ยงกุ้ง, อยู่ในบริเวณ
ทางผ่านของน้ํา มีประวัติน้ําท่วมบ่อบ่อยมาก ไม่มีการป้องกันน้ําท่วม
ข้อแนะนํา มีเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอ และมีการเตรียมป้องกันน้ําท่วม
1.2 อยู่ใกล้แหล่งน้ําที่มีคุณภาพดี มีสภาพของดินที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งทะเล และไม่อยู่ในอิทธิพล
ของแหล่งกําเนิดมลภาวะ
ดีมาก อยู่ติดกับทะเล แม่น้ํา หรือคลอง (สามารถนําน้ํามาใช้เลี้ยงกุง้ ได้ตลอดเวลา), ไม่มีการทิ้งดินเลน,
น้ํามีออกซิเจนอยู่ค่อนข้างสูง (>5-7 มก./ล.), ไม่มีการตายของสัตว์น้ํา, บ่อไม่อยู่ในสภาพทีเ่ ป็นกรด
และไม่มีปญ
ั หาสนิมเหล็ก, พืน้ ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งกําเนิดมลภาวะ ไม่น้อยกว่า 3 กม. ขึ้นไป
ดี
อยู่ติดกับทะเล แม่น้ํา หรือคลอง (สามารถนําน้ํามาใช้เลี้ยงกุ้งได้ตลอดเวลา), ไม่มีการทิ้งดินเลน,
น้ํามีออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ทั่วไป (>4-5 มก./ล.), ไม่มีการตายของสัตว์น้ํา, บ่อไม่อยู่ในสภาพที่
เป็นกรด และไม่มีปัญหาสนิมเหล็ก, พื้นที่อยูห่ ่างไกลจากแหล่งกําเนิดมลภาวะ น้อยกว่า 3 กม.
แต่ไม่ต่ํากว่า 1 กม.
ปานกลาง อยู่ห่างจากทะเล แม่น้ํา หรือคลองมากกว่า 0.5 กม., การแลกเปลี่ยนของน้ําน้อย (เป็นลักษณะ
น้ําขัง) แหล่งน้าํ มีออกซิเจนต่ําสุดอยู่ในช่วงค่อนข้างต่ํา (2-4 มก./ล.), ในบางครั้งมีการตายของ
สัตว์น้ําในแหล่งน้ํา, บ่อมีปัญหาของสนิมเหล็ก แต่มกี ารแก้ไขปัญหาโดยการใช้ปูนขาวแล้ว, พื้นที่
อยู่ห่างไกลจากแหล่งกําเนิดมลภาวะ น้อยกว่า 1 กม.
ต้องแก้ไข มีการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ํา, มีการทิ้งน้ําและเลนที่ไม่ผ่านการจัดการลงสู่แหล่งน้ําจนเกิดสภาพ
น้ําเขียว ตะกอนขุ่น และการแพร่กระจายของเชื้อโรค, พบการตายของสัตว์น้ํา หรือไม่มีสัตว์น้ํา
อาศัยอยู่ และเมื่อนําน้ําไปใช้เลี้ยงกุ้งมักทําให้เกิดโรค
ข้อแนะนํา มีบ่อพักน้ํา แก้ไขปัญหาดินกรดโดยใช้ปูนขาวในช่วงเตรียมบ่อ และในช่วงฝนตกหรือ
มีบ่อพักน้ํา หรือเลี้ยงกุ้งในระบบบําบัดหมุนเวียน
2. การจัดการเลี้ยงทั่วไป
2.1 อุปกรณ์และสถานที่เก็บอาหารต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี
ดีมาก สถานที่เก็บอาหาร ชั้นวางอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี ที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์,
มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก, มีการบํารุงรักษาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ และสามารถนําไปใช้
งานได้ทันที, มีอุปกรณ์สํารอง
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สถานที่เก็บอาหาร ชั้นวางอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์, มีการ
บํารุงรักษาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพอย่างสม่ําเสมอ
ปานกลาง สถานที่เก็บอาหาร ชั้นวางอุปกรณ์สามารถใช้งานได้, และถ้าพบสิ่งใดชํารุดจะต้องอยู่ในแผนของ
การซ่อมบํารุง
ต้องแก้ไข สถานที่เก็บอาหาร ชั้นวางอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้ และไม่มีแผนการ
แก้ไข, ทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้กระจัดกระจายในบริเวณฟาร์มไม่มีพื้นที่เก็บ
ข้อแนะนํา โดยเตรียมเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการซ่อมบํารุงเบื้องต้น เก็บอุปกรณ์ในฟาร์มให้
เป็นที่เป็นทาง
2.2 มีการวางผังฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักการเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งต้องประกอบด้วย บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อพักน้ํา บ่อ
บําบัดน้ํา ที่เก็บเลน และสถานที่เก็บอาหาร/อุปกรณ์
ดีมาก มีแผนผังฟาร์มจําแนกให้เห็นชัดเจน, จัดแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม ประกอบด้วย
บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อพักน้ํา บ่อบําบัดน้ํา ที่เก็บเลน และสถานที่เก็บอาหาร/อุปกรณ์ เป็นสัดส่วนชัดเจน
ดี
มีแผนผังฟาร์มจําแนกให้เห็นชัดเจน, จัดแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม ประกอบด้วย
บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อพักน้ํา ที่เก็บเลน และสถานทีเ่ ก็บอาหาร/อุปกรณ์ เป็นสัดส่วนชัดเจน
ปานกลาง มีแผนผังฟาร์มจําแนกให้เห็นการจัดแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม
ต้องแก้ไข ไม่มีแผนผังฟาร์มจําแนกให้เห็นการจัดแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม
ข้อแนะนํา ให้ทําแผนผังฟาร์มจําแนกให้เห็นการจัดแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม
2.3 มีการเตรียมน้ํา ดินและตะกอนเลนก่อนการเลี้ยงกุ้งอย่างเหมาะสม
ดีมาก มีการเตรียมดินก้นบ่อก่อนการเลี้ยงโดยการทําความสะอาด บําบัด/นําเอาขี้เลนออกมาจากบ่อ
เลี้ยงกุ้ง, มีการเตรียมบ่อมากกว่า 1 เดือน, มีการเตรียมน้ําก่อนการเลี้ยงโดยพักน้ําและเพิ่มเครื่อง
ให้อากาศบําบัดของเสียในน้ํา ในบ่อพักน้ําหรือบ่อบําบัดน้ําหมุนเวียน ก่อนการเลี้ยงกุ้ง, มีการกรอง/
ป้องกันศัตรูกุ้งหรือสัตว์ที่เป็นพาหะกุ้งไม่ให้เข้าสู่บ่อจากการเติมน้ําก่อนและระหว่างการเลี้ยง
ดี
มีการเตรียมดินก้นบ่อก่อนการเลี้ยงโดยการทําความสะอาด บําบัด/นําเอาขี้เลนออกมาจากบ่อเลี้ยงกุ้ง,
มีการเตรียมบ่อในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์, มีการเตรียมน้ําก่อนการเลี้ยงโดยการพักน้ําและ
เพิ่มเครื่องให้อากาศบําบัดของเสียในน้ํา ในบ่อพักน้ําหรือบ่อบําบัดน้ําหมุนเวียน ก่อนการเลีย้ งกุ้ง,
มีการกรอง/ป้องกันศัตรูกุ้งหรือสัตว์ที่เป็นพาหะกุ้งไม่ให้เข้าสู่บ่อจากการเติมน้ําก่อนและระหว่างการเลี้ยง
ปานกลาง มีการเตรียมดินก้นบ่อก่อนการเลี้ยงโดยการทําความสะอาด, มีการเตรียมน้ําก่อนการเลี้ยง มีการกรอง/
ป้องกันศัตรูกุ้งหรือสัตว์ที่เป็นพาหะกุ้งไม่ให้เข้าสู่บ่อจากการเติมน้ําก่อนและระหว่างการเลี้ยง
ต้องแก้ไข ไม่มีการเตรียมดินก้นบ่อ และเตรียมน้ําก่อนการเลี้ยง, ไม่มพี ื้นที่เก็บเลนในกรณีที่เอาเลนออก
นอกบ่อเลี้ยง ไม่มีการกรอง/ป้องกันศัตรูกุ้งหรือสัตว์ที่เป็นพาหะกุ้งไม่ให้เข้าสู่บ่อเลี้ยง
ข้อแนะนํา เตรียมทําความสะอาด และบําบัดดินก่นบ่อ จัดเตรียมพื้นที่เก็บเลน และเตรียมน้ํา
ก่อนการเลี้ยง, ใช้การกรอง/ป้องกันศัตรูกุ้งหรือสัตว์ที่เป็นพาหะกุ้งไม่ให้เข้าสู่บ่อเลี้ยง
2.4 มีการปล่อยกุ้งที่มีคุณภาพดี ความหนาแน่นและอายุที่เหมาะสม
ดีมาก ปล่อยกุ้งกุลาดําขนาดอายุตั้งแต่ พี 15 กุ้งขาวขนาดอายุตั้งแต่ พี 12 ขึน้ ไป, มีผลการตรวจสอบ
คุณภาพลูกกุ้งจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง, ปล่อยกุ้งกุลาดําในความหนาแน่นไม่เกิน
80,000 ตัวต่อไร่ กุ้งขาวในบ่อดินไม่เกิน 100,000 ตัวต่อไร่ กุ้งขาวในบ่อปูพลาสติกไม่เกิน
120,000 ตัวต่อไร่, มีการปรับสภาพของกุ้งให้เข้ากับบ่อเลี้ยงก่อนที่จะปล่อย และมีใบกํากับ
การจําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ํา
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ปล่อยกุ้งกุลาดําขนาดอายุมากกว่า พี 10 กุ้งขาวขนาดอายุมากกว่า พี 8, มีผลการตรวจสอบ
คุณภาพลูกกุ้งจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง, มีการปรับสภาพของกุ้งให้เข้ากับบ่อเลี้ยง
ก่อนที่จะปล่อย และมีใบกํากับการจําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ํา
ปานกลาง ปล่อยกุ้งกุลาดําขนาดอายุมากกว่า พี 10 กุ้งขาวขนาดอายุมากกว่า พี 8, มีการปรับสภาพของ
กุ้งให้เข้ากับบ่อเลี้ยงก่อนที่จะปล่อย และมีใบกํากับการจําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ํา
ต้องแก้ไข ปล่อยกุ้งกุลาดําขนาดอายุน้อยกว่า พี 10 กุง้ ขาวขนาดอายุน้อยกว่า พี 8, ไม่มีการปรับสภาพ
ของกุ้งให้เข้ากับบ่อเลี้ยงก่อนที่จะปล่อย
ข้อแนะนํา ปล่อยกุ้งขาวขนาดอายุมากกว่า พี 10 กุ้งขาวขนาดอายุมากกว่า พี 8 และปรับ
สภาพกุ้งก่อนปล่อยลงเลี้ยง และมีใบกํากับการจําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ําทุกครั้ง
2.5 มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศอย่างเหมาะสมและมีการจัดการรักษาคุณภาพน้ําที่ดี
ดีมาก มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศเพียงพอ ที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําทั่วถึง, มีออกซิเจนในน้ํา
มากกว่า 5 มก./ล., แอมโมเนียรวม น้อยกว่า 1 มก./ล., ไนไตรท์ น้อยกว่า 0.2 มก./ล.
สําหรับกุ้งขาว แอมโมเนียรวม น้อยกว่า 1.5 มก./ล., ไนไตรท์ น้อยกว่า 0.2 มก./ล.
ดี
มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศ ที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําทั่วถึง, มีออกซิเจนในน้ํา มากกว่า
5 มก./ล., แอมโมเนียรวม มากกว่า 1 มก./ล, ไนไตรท์ น้อยกว่า 0.2 มก./ล.
สําหรับกุ้งขาว แอมโมเนียรวม 1.5-3 มก./ล., ไนไตรท์ 0.2-0.4 มก./ล.
ปานกลาง มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศ, มีออกซิเจนในน้ํา มากกว่า 5 มก./ล., แอมโมเนียรวม มากกว่า 1
มก./ล., ไนไตรท์ มากกว่า 0.2 มก./ล.
สําหรับกุ้งขาวแอมโมเนียรวม มากกว่า 3-5 มก./ล., ไนไตรท์ มากกว่า 0.4-0.6 มก./ล.
ต้องแก้ไข มีออกซิเจนในน้ํา น้อยกว่า 5 มก./ล. หรือแอมโมเนียรวม มากกว่า 1 มก./ล. หรือ ไนไตรท์
มากกว่า 0.2 มก./ล.
สําหรับกุ้งขาว แอมโมเนียรวม มากกว่า 5 มก./ล. หรือ ไนไตรท์ มากกว่า 0.6 มก./ล.
ข้อแนะนํา ปรับปรุงโดยจัดมีเครื่องเพิ่มอากาศและการจัดการให้อาหาร/คุณภาพน้ําให้เหมาะสม
3. อาหาร การให้อาหาร และปัจจัยการผลิตกุ้งทะเล
3.1 เลือกใช้อาหารกุ้งที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีคุณภาพดี ผลิตใหม่และไม่เก็บไว้นาน
ดีมาก เลือกใช้อาหารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหรือหน่วยงานรับผิดชอบอื่นๆ, ข้างกระสอบมีฉลาก
ระบุถึงโภชนาการของอาหารที่ชัดเจน, มีขอ้ ความระบุวันที่ผลิตอาหารและหมดอายุ,
ไม่ซื้ออาหารสะสมมากเกินไป มีแผนของการจัดซื้ออาหารที่ชัดเจน
ดี
เลือกใช้อาหารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหรือหน่วยงานรับผิดชอบอื่นๆ, ข้างกระสอบมีฉลาก
ระบุถึงโภชนาการของอาหารที่ชัดเจน, มีขอ้ ความระบุวันที่ผลิตอาหารและหมดอายุ,
ไม่ซื้ออาหารสะสมมากเกินไป
ปานกลาง เลือกใช้อาหารที่ผลิตที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหรือหน่วยงานรับผิดชอบอื่นๆ, ข้างกระสอบ
มีฉลากระบุถึงโภชนาการของอาหารที่ชัดเจน, มีข้อความระบุวันที่ผลิตอาหารและหมดอายุ, มี
การซื้ออาหารสะสมมากเกินไป
ต้องแก้ไข อาหารที่ใช้ไม่มีการขึ้นทะเบียน และพบอาหารหมดอายุหรือขึ้นรา
ข้อแนะนํา อาหารที่ใช้มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมประมง และใช้
อาหารที่ผลิตใหม่ และมีแผนการจัดซื้อที่ดี
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3.2 พื้นที่เก็บอาหารกุ้งสะอาด ไม่ชื้นแฉะ สามารถกันแสงแดด ฝนและความชื้นได้เป็นอย่างดี
ดีมาก พื้นที่เก็บอาหารต้องสะอาด, มีการถ่ายเทของอากาศดี, ไม่เป็นที่หมักหมม ไม่ชื้นแฉะ ไม่มีกลิ่นอับ,
จัดเก็บอาหารเป็นระเบียบ มีชั้นวางอาหารป้องกันความชื้นที่ดี และมีพื้นที่ว่างสําหรับการเตรียมอาหาร
ดี
พื้นที่เก็บอาหารต้องสะอาด, มีการถ่ายเทของอากาศดี และไม่เป็นที่หมักหมม, ไม่ชื้นแฉะ,
จัดเก็บอาหารเป็นระเบียบ มีพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อยในการเตรียมอาหาร
ปานกลาง พื้นที่เก็บอาหารต้องสะอาด, มีการถ่ายเทของอากาศ และไม่เป็นที่หมักหมม, ไม่ชื้นแฉะ, มีพื้นที่
คับแคบในการเตรียมอาหาร
ต้องแก้ไข พื้นที่เก็บอาหารไม่สะอาด อับ ชื้นแฉะ และหมักหมม ไม่มพี ื้นที่ว่าง
ข้อแนะนํา จัดการให้มีพื้นที่เก็บอาหารที่สะอาด ไม่อับ ชื้นแฉะและหมักหมม ให้มีพื้นทีว่ ่างเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้
3.3 มีวิธีการจัดการให้อาหารที่มีประสิทธิภาพ ให้อาหารสดในกรณีที่จําเป็นเท่านั้น และมีวิธีการจัดการที่ดี
ดีมาก มีการใช้ตารางการให้อาหารทีเ่ หมาะสม มีการปรับปริมาณอาหารจากการตรวจอาหารเหลือในยอ,
ตรวจสอบการกินอาหารของกุ้งอย่างสม่ําเสมอ, ไม่ใช้อาหารสด หรือถ้าใช้อาหารสดในกรณี
ต้องการเร่งการเจริญเติบโตก่อนการจับกุ้งต้องมีการรักษาคุณภาพน้ําในระหว่างการให้อาหารสด
ดี
มีการใช้ตารางการให้อาหารทีเ่ หมาะสม มีการปรับปริมาณอาหารจากการตรวจอาหารเหลือในยอ,
ใช้อาหารสดในระยะเวลาสั้นๆ กรณีที่ต้องการกระตุ้นให้กุ้งกินอาหารต้องมีการรักษาคุณภาพน้ํา
ในระหว่างการให้อาหารสด
ปานกลาง มีการให้อาหารที่เหมาะสมทีป่ รับปริมาณอาหารจากการตรวจอาหารเหลือในยอ, ให้อาหารสด
บ่อยเกินความจําเป็น
ต้องแก้ไข มีการให้อาหารที่ปรับเพิ่มและลดลงอย่างไม่เหมาะสม
ข้อแนะนํา ทําความเข้าใจวิธีการให้อาหารและเช็คยอที่ถูกต้อง
3.4 ปัจจัยการผลิต (จุลินทรีย์ โปรไบโอติก วิตามินและอาหารเสริมอื่นๆ) ที่ใช้เสริมสร้างความแข็งแรง
ของกุ้งและ/หรือรักษาคุณภาพน้ําต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกษตรกรต้องใช้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
ดีมาก เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ใช้ขนึ้ ทะเบียนกับกรมประมงหรือหน่วยงานรับผิดชอบอื่นๆ, มีฉลากระบุ
รายละเอียดและวิธีใช้ที่ชัดเจน, มีข้อความระบุวันที่ผลิตและหมดอายุ, ไม่มีการปนเปื้อนของยา
ปฏิชีวนะและสารต้องห้ามที่ห้ามใช้โดยมีผลการรับรองการตรวจสอบการปนเปื้อน, มีการจด
บันทึกทุกครั้งที่ใช้
ดี
เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้ขนึ้ ทะเบียนกับกรมประมงหรือหน่วยงานรับผิดชอบอื่นๆ, มีฉลากระบุ
รายละเอียดและวิธีใช้ที่ชัดเจน, มีข้อความระบุวันที่ผลิตและหมดอายุ, ไม่มีการปนเปื้อนของยา
ปฏิชีวนะและสารต้องห้ามที่ห้ามใช้ โดยมีผลการรับรองการตรวจสอบการปนเปื้อน
ปานกลาง เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มฉี ลากระบุรายละเอียดและวิธีใช้ที่ชัดเจน, มีข้อความระบุวันที่ผลิตและ
หมดอายุ, ไม่มกี ารปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะและสารต้องห้ามที่ห้ามใช้โดยมีผลการรับรองการ
ตรวจสอบการปนเปื้อน
ต้องแก้ไข ปัจจัยการผลิตที่ใช้ไม่ได้ขึ้นทะเบียน, ไม่มีฉลากระบุรายละเอียดและวิธีใช้ที่ชัดเจน, ไม่มีข้อความ
ระบุวันที่ผลิตและหมดอายุและ/หรือไม่มีหลักฐานการตรวจสอบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ
และสารต้องห้ามที่ห้ามใช้
ข้อแนะนํา ใช้ปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนและ/หรือมีหลักฐานการตรวจสอบการปนเปื้อนของยา
ปฏิชีวนะและสารต้องห้ามที่ห้ามใช้
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4. การจัดการสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง
4.1 มีการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งประจําวันอย่างเหมาะสมและสม่ําเสมอ ควบคู่กับการตรวจคุณภาพน้ําใน
บ่อเลี้ยงอยู่เป็นประจํา
ดีมาก มีวิธีการตรวจสุขภาพกุ้งเลี้ยงทั่วไปทุกวันและใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งเป็นประจําทุกวัน (เช่น
ตรวจสอบสุขภาพกุ้งในยอทุกวัน), มีการตรวจคุณภาพน้ําเพื่อใช้ในการจัดการสุขภาพกุ้งเป็น
ประจํา
ดี
มีวิธีการตรวจสุขภาพกุ้งเลี้ยงทั่วไปและใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งทุก 3-5 วัน, มีการตรวจ
คุณภาพน้ําเพื่อใช้ในการจัดการสุขภาพกุ้งเป็นประจํา
ปานกลาง มีวิธีการตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งเลี้ยงโดยทั่วไป, มีการตรวจคุณภาพน้ําเมื่อพบว่ากุ้งมีปัญหา
ด้านสุขภาพ
ต้องแก้ไข ไม่มีการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งเลี้ยงโดยทั่วไป, ไม่มีการตรวจคุณภาพน้ําเมื่อพบว่ากุ้งมีปัญหาด้านสุขภาพ
ข้อแนะนํา ให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งเลี้ยงโดยทั่วไป และตรวจคุณภาพน้ําเมื่อพบว่ากุ้ง
มีปัญหาด้านสุขภาพ
4.2 เมื่อกุ้งมีปญ
ั หาด้านสุขภาพ ต้องวินิจฉัยโรคและวิเคราะห์สาเหตุ และมีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคกุ้งที่มีประสิทธิภาพ
ดีมาก เมื่อกุ้งมีปัญหาด้านสุขภาพต้องวินิจฉัยโรคและวิเคราะห์สาเหตุ, ใช้วิธีการรักษาโรคทีถ่ ูกต้องตาม
หลักวิชาการ พร้อมกับการแก้ปัญหาในบ่อเลี้ยงที่เป็นสาเหตุของโรค, ในกรณีที่พบการตายของ
กุ้งในปริมาณมาก ต้องมีการจัดการควบคุมการแพร่กระจายของโรคกุ้ง, มีการแจ้งเกษตรกร
ข้างเคียงให้ทราบสถานการณ์ของโรคระบาด
ดี
เมื่อกุ้งมีปัญหาด้านสุขภาพต้องวินิจฉัยโรค, ใช้วิธีการรักษาโรคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ, ใน
กรณีที่พบการตายของกุ้งในปริมาณมาก ต้องมีการจัดการควบคุมการแพร่กระจายของโรคกุ้ง, มี
การแจ้งเกษตรกรข้างเคียงให้ทราบสถานการณ์ของโรคระบาด
ปานกลาง เมื่อกุ้งมีปัญหาด้านสุขภาพ พยายามรักษาโรคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ, มีการแจ้งเกษตรกร
ข้างเคียงให้ทราบสถานการณ์ของโรคระบาด
ต้องแก้ไข ไม่มีการวินิจฉัยโรคและวิเคราะห์สาเหตุและไม่มีมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคกุ้งที่มีประสิทธิภาพ
ข้อแนะนํา ใช้หลักการวินิจฉัยและวิเคราะห์สาเหตุของโรค มีการป้องกันแพร่ระบาดโรคกุ้งและ
แจ้งให้เกษตรกรข้างเคียงทราบ
4.3 ในกรณีทจี่ าํ เป็น เมื่อต้องมีการรักษาโรคกุ้ง ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา ยา สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลังจากใช้มีการเลี้ยงต่อไปเพื่อ
มิให้ยาเหลือตกค้างอยู่ในปริมาณที่เกินกําหนด
ดีมาก ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือถ้าใช้ต้องเป็นยาปฏิชีวนะที่กําหนดให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา, มี
ฉลากระบุทะเบียนยา สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ, หลังจากใช้ยา
ต้องเลี้ยงต่อไปในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และตามวิธีใช้ที่ระบุในฉลากยา เพื่อมิให้ยา
เหลือตกค้างอยู่ในกุ้งเกินปริมาณที่กําหนด, ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในกลุม่ ที่ประกาศห้ามมิ
ให้ใช้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือยาปฏิชีวนะที่มีการปนเปื้อนกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ
ดี
ใช้ยา สารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีฉลากระบุทะเบียนที่ได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ, หลังจากใช้
ยาต้องเลี้ยงต่อไปในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และตามวิธีใช้ที่ระบุในฉลากยา เพื่อมิให้
ยาตกค้างอยู่ในกุ้งเกินปริมาณที่กําหนด, ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในกลุ่มที่ประกาศห้ามมิให้
ใช้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือยาปฏิชีวนะที่มีการปนเปื้อนกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ
หน้าที่ 5/8

ปานกลาง ใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีฉลาก, ใช้ยา ที่มีทะเบียนยา หลังจากใช้ยาต้องเลี้ยงต่อไปใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และตามวิธีใช้ที่ระบุในฉลากยา เพื่อมิให้ยาตกค้างอยู่ในกุ้งเกิน
ปริมาณที่กําหนด, ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในกลุ่มทีป่ ระกาศห้ามมิให้ใช้เพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา หรือยาปฏิชีวนะที่มีการปนเปื้อนกับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ
ต้องแก้ไข ใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีทปี่ ระกาศห้ามใช้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือยาที่มีการปนเปื้อน
กับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ
ข้อแนะนํา ใช้ยาปฏิชีวนะที่กําหนดให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มีฉลากระบุทะเบียนยา ใช้
สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีการเลี้ยงกุ้งต่อไป หลังจากการใช้
ยาประมาณ 3 สัปดาห์ เพื่อมิให้ยาตกค้างอยู่ในเนื้อกุ้ง
5. สุขอนามัยฟาร์ม
5.1 บริเวณภายในฟาร์มสะอาด ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ ขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มมีการทิ้งและกําจัดอย่างถูกวิธี
ดีมาก มีการดูแลความสะอาดโดยทั่วไปของฟาร์มอย่างสม่ําเสมอ, มีรั้ว, ตัดหญ้าภายในฟาร์มเป็น
ระเบียบเรียบร้อย, มีถังขยะ และตรวจไม่พบขยะทิ้งกระจัดกระจาย, มีการกําจัด/ขนถ่ายออก
นอกฟาร์มอย่างสม่ําเสมอ, ไม่พบมูลสัตว์/สิ่งปฏิกูล
ดี
มีการดูแลความสะอาดโดยทั่วไปของฟาร์มอย่างสม่ําเสมอ, มีหญ้าภายในฟาร์มบ้าง แต่ไม่รก, มี
ถังขยะ และตรวจไม่พบขยะทิ้งกระจัดกระจาย, มีการกําจัด/ขนถ่ายออกนอกฟาร์มอย่าง
สม่ําเสมอ, ไม่พบมูลสัตว์/สิ่งปฏิกูล
ปานกลาง มีหญ้าขึ้นภายในฟาร์ม, มีที่ทิ้งขยะที่มีคอกกัน้ และไม่มีขยะสะสมมากจนเป็นที่น่ารังเกียจ, ตรวจ
พบขยะทิ้งกระจัดกระจายอยู่ในฟาร์มเล็กน้อย แต่อยู่ในแผนในการทําความสะอาด
ต้องแก้ไข มีหญ้าขึ้นรกภายในฟาร์ม, ไม่มีที่ทิ้งขยะ, พบขยะถูกทิ้งอยู่ในฟาร์มในลักษณะที่ไม่เอาใจใส่ดูแล
ข้อแนะนํา ทําความสะอาดบริเวณฟาร์ม, จัดหาถังขยะ, และขนขยะและสิ่งปฏิกูลออกไปทิ้งใน
สถานที่ทิ้งขยะภายนอกฟาร์ม หรือจัดการเผาอย่างถูกสุขอนามัยภายในฟาร์ม
5.2 เก็บรักษาอาหารกุ้งและอุปกรณ์ต่างๆ ในลักษณะที่ดีไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค
ดีมาก มีพื้นที่เก็บอาหารและอุปกรณ์ที่เป็นสัดส่วน มีระบบป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค เช่น รั้ว/คอก
กั้น หรือมีห้องเก็บที่มีประตูมิดชิด ไม่พบตัว ซาก หรือสิ่งขับถ่ายที่แสดงให้เห็นร่องรอยการอยู่
อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค
ดี
มีพื้นที่เก็บอาหารและอุปกรณ์ที่เป็นสัดส่วน ไม่พบตัว ซาก หรือสิ่งขับถ่ายที่แสดงให้เห็นร่องรอย
การอยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค เพราะว่ามีการป้องกันและกําจัดอย่างสม่ําเสมอ
ปานกลาง มีพื้นที่เก็บอาหารและอุปกรณ์ที่เป็นสัดส่วน พบตัว หรือร่องรอยของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค และ
มีการป้องกันและกําจัด แต่ไม่ค่อยสม่ําเสมอ
ต้องแก้ไข ไม่มีพื้นที่เก็บอาหารและอุปกรณ์ที่เป็นสัดส่วน พบตัวหรือร่องรอยของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค
และไม่มแี ผนในการแก้ไขหรือกําจัดปัญหา
ข้อแนะนํา จัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน รักษาความสะอาดและป้องกันหรือกําจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ
นําโรค เป็นประจํา

หน้าที่ 6/8

5.3 มีห้องสุขาที่ถูกต้องตามหลักอนามัย ของเสีย ไม่ให้ซึมหรือปนเปื้อนเข้าไปสู่ระบบการเลี้ยงกุ้ง
ดีมาก ห้องน้ํา ห้องส้วม แยกเป็นสัดส่วนและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ อยู่ห่างจากบ่อเลี้ยง มีการใช้
ถังอิ่มตัวในการเก็บกักของเสีย น้ําที่ระบายออกจากห้องน้ําไม่ลงสู่บ่อน้ําใช้หรือระบบการเลี้ยงกุ้ง
ดี

ห้องน้ํา ห้องส้วม แยกเป็นสัดส่วนและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ อยู่หา่ งจากบ่อเลี้ยง มีการใช้
ถังส้วมซึม ในการเก็บกักของเสีย น้าํ ที่ระบายออกจากห้องน้าํ ไม่ลงสู่บ่อน้ําใช้หรือระบบการเลี้ยงกุ้ง
ปานกลาง ห้องน้ํา ห้องส้วม แยกเป็นสัดส่วนและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ มีการป้องกันไม่ให้น้ําที่ระบาย
ออกจากห้องน้ําไหลลงสู่บ่อน้ําใช้หรือระบบการเลี้ยงกุ้ง
ต้องแก้ไข ห้องน้ําห้องส้วมอยู่ใกล้กับบ่อเลี้ยงกุ้ง และไม่มีการป้องกันไม่ให้น้ําทิ้งไหลลงสู่บ่อน้ําใช้หรือ
ระบบการเลี้ยงกุ้ง
ข้อแนะนํา โดยปรับปรุง หรือสร้างห้องน้ําห้องส้วม ใช้ถงั อิ่มตัวในการเก็บกักของเสีย ป้องกัน
ไม่ให้น้ําทิ้งจากห้องน้ําห้องส้วมไหลลงสู่บ่อน้ําใช้หรือระบบการเลี้ยงกุ้ง
5.4 น้ําทีใ่ ช้เลีย้ งกุ้งมีปริมาณแบคทีเรีย (Total Coliform) ไม่เกินค่าที่กําหนดไว้
ดีมาก
ปริมาณ Total Coliform มีค่าน้อยกว่า 10 MPN /100 ml
ดี
ปริมาณ Total Coliform มีค่าไม่เกิน 100 MPN /100 ml
ปานกลาง ปริมาณ Total Coliform มีค่าไม่เกิน 1,000 MPN /100 ml
ต้องแก้ไข ปริมาณ Total Coliform มีค่าสูงเกิน 1,000 MPN / 100 ml
ข้อแนะนํา ดูแลในเรื่องการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ําและห้องส้วม และมีบ่อพักน้ํา
6. การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่ง
6.1 เกษตรกรต้องวางแผนการจับและจําหน่าย โดยเน้นการรักษาความสดและสะอาดในการขนส่งกุง้
ดีมาก
มีการวางแผนการจับล่วงหน้า, ไม่จับกุ้งฉุกเฉิน, มีการเตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดในการล้าง
และรักษาอุณหภูมิเพื่อให้กุ้งมีคุณภาพดี ไม่มีการดองน้ําแข็งนานเกินเพื่อเพิ่มน้ําหนัก และทํา
ให้ความสดของกุ้งลดลง มีการขายกุ้งให้กับห้องเย็น หรือแพในท้องถิ่น/พื้นที่ใกล้เคียง
ดี
มีการวางแผนการจับล่วงหน้า, มีการเตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดในการล้างและรักษาอุณหภูมิ
เพื่อให้กุ้งมีคุณภาพดี, ไม่มีการดองน้ําแข็งนานเพื่อเพิ่มน้ําหนักและทําความสดของกุ้งลดลง
ปานกลาง มีการเตรียมน้ําแข็งและน้ําทีส่ ะอาดในการล้าง และรักษาอุณหภูมิเพื่อให้กุ้งมีคุณภาพดี
ต้องแก้ไข ไม่มีการเตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดในการล้างและไม่สามารถรักษาอุณหภูมิเพื่อให้กุ้งมี
คุณภาพดีได้
ข้อแนะนํา เตรียมน้ําแข็งและน้ําที่สะอาดให้พอเพียงกับการจับกุ้ง ขายกุ้งให้กับห้องเย็นในท้องถิ่น
6.2 มีรายงานผลการสุม่ ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในผลผลิตกุ้งและมีการขอใบกํากับการขนย้ายสัตว์น้ํา
ดีมาก
มีการวางแผนสุ่มตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้งทุกครั้งก่อนจับกุ้ง, มีผลการสุม่ ตรวจที่ไม่
พบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้ง, ตรวจบันทึกฟาร์มพบว่าไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือปัจจัยการ
ผลิตที่มีการรายงานว่าปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรนส์, มีการขอใบกํากับการขน
ย้ายสินค้าสัตว์น้ําทุกครั้งที่มีการจับกุ้งขาย
ดี
มีการสุ่มตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้ง, มีผลการสุ่มตรวจที่ไม่พบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อ
กุ้ง, ตรวจบันทึกฟาร์มพบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องตามวิธีการที่กรมประมงแนะนํา, ไม่มี
การใช้ปัจจัยการผลิตที่มีการรายงานว่าปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรนส์, มีการขอ
ใบกํากับการขนย้ายสินค้าสัตว์น้ําทุกครั้งที่มีการจับกุ้งขาย
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ปานกลาง

ต้องแก้ไข

มีผลการสุ่มตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้ง แต่ไม่เกินกําหนด (ค่าต่ําสุดของ MRL:
Maximun Residual Level) ที่อนุญาตให้มใี นกุ้งส่งออก, ไม่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีการ
รายงานว่าปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรนส์, มีการขอใบกํากับการขนย้ายสินค้าสัตว์
น้ําทุกครั้งที่มีการจับกุ้งขาย
ผลการสุม่ ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้ง เกินกําหนด (ค่าต่ําสุดของ MRL: Maximun
Residual Level) ที่อนุญาตให้มีในกุ้งส่งออก, มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มกี ารรายงานว่า
ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรนส์, ไม่มีการขอใบกํากับการขนย้ายสินค้าสัตว์น้ําทุก
ครั้งที่มีการจับกุ้งขาย
ข้อแนะนํา หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีการรายงานว่าปนเปื้อนยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรนส์, เตรียมขอใบกํากับการขนย้ายสินค้าสัตว์น้ําทุกครั้งที่มีการจับ
กุ้งขาย

7. การจดบันทึกข้อมูล
จดบันทึกการจัดการเลี้ยง การให้อาหาร การใช้ยาและสารเคมีที่ถูกต้องสม่ําเสมอ ให้เป็นปัจจุบัน
ดีมาก
มีการจดบันทึก การให้อาหาร, การเช็คยอ, การปล่อยกุ้ง, คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยง, การใช้ยา
ปฏิชีวนะ/สารเคมี และการจัดการฟาร์มอื่นๆ เท่าที่จําเป็น เช่น บันทึกการตรวจสุขภาพกุ้ง
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําใช้เลี้ยงกุ้ง คุณภาพน้ําทิ้ง เป็นต้น ด้วยความเรียบร้อย และการบันทึก
ให้เป็นปัจจุบัน หลังจากงานปฏิบัติเสร็จสิ้น
ดี
มีการจดบันทึก การให้อาหาร, การเช็คยอ, การปล่อยกุ้ง, คุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยง, การใช้ยา
ปฏิชีวนะ/สารเคมี และการบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หลังจากงานปฏิบัติเสร็จสิ้น
ปานกลาง มีการจดบันทึกการให้อาหารและการใช้ยาปฏิชีวนะ, การบันทึกให้เป็นปัจจุบัน หลังจากงาน
ปฏิบัติเสร็จสิ้น
ต้องแก้ไข ไม่มีการจดบันทึกการให้อาหารและการใช้ยา
ข้อแนะนํา มีการจดบันทึกอย่างน้อย การให้อาหาร และการใช้ยาและสารเคมีทุกครั้งที่
ปฏิบัติงานเสร็จทันที
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