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

1. การเลือกสถานท่ี

การเลือกสถานท่ีโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลนับวาเปนปจจัยแรกท่ีสําคัญในการประกอบการ ท้ังน้ี

เ น่ืองมาจากถาสามารถเลือกแหลงเลี้ยง ท่ีดีและเหมาะสมก็จะสามารถประกอบการไดงายและมี

ประสิทธิภาพ มีแหลงนํ้าท่ีสะอาดและเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพหางไกลจากแหลงกําเนิดมลภาวะ เปน

ตน หลักเกณฑเบ้ืองตนในการเลือกสถานท่ีประกอบการเพื่อนําไปสูระบบจัดการโรงเพาะฟกและอนุบาลอยาง

มีความรับผิดชอบ ควรมีดังน้ี

1.1 ตองเปนพื้นท่ีท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยมีเอกสารสิทธิ์ของผูประกอบการหรือไดรับการ

เชาในระยะยาวจากเจาของหรือรัฐ (กรณีเปนท่ีดินของรัฐ)

1.2 ควรอยูใกลแหลงนํ้าท่ีมีความเค็มและคุณภาพเหมาะสม หรือสามารถทําใหคุณภาพ

เหมาะสมได

1.3 ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ

1.4 มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและบริการ

1.5 ผูประกอบการตองย่ืนขออนุญาตจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

2. การจัดการท่ัวไป

การจัดการโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลท่ีดีจะปองกันปญหานํ้าเสียไมลดความหลากหลาย

ทางชีวภาพในแหลงนํ้าชายฝง สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คําแนะนํา

สําหรับการจัดการโรงเพาะฟกและอนุบาลท่ีดี ควรมีดังน้ี

2.1 ควรมีการวางผังและกําหนดแผนการดําเนินการโรงเพาะฟกและอนุบาลท่ีถูกตองตาม

หลักวิชาการ

2.2 ควรลดปริมาณถายนํ้าลงเทาท่ีทําได ควรใชนํ้าใหเปนประโยชนสูงสุด

2.3 ควรใชสารเคมีและยาในลักษณะการรับผิดชอบและเมื่อจําเปนเทาน้ัน

2.4 วิธีการปองกันควบคุมโรคหรือศัตรูลูกกุงควรเปนวิธีท่ีไมทําลายสิ่งมีชีวิตท่ีมีความสําคัญ

ตอระบบนิเวศนในแหลงนํ้าธรรมชาติ

2.5 ควรมีวิธีการจัดการสุขอนามัยและความสะอาดใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

3. พอแมพันธุ



พอแมพันธุกุงทะเลเปนปจจัยแรกท่ีสําคัญและนําไปสูความสําเร็จในการประกอบการ การจับ

พอแมพันธุจากธรรมชาติควรคํานึงถึงการท่ีจะไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ พอแมพันธุท่ีดี

ควรมีสุขภาพสมบูรณไมเปนพาหะเชื้อโรคตาง ๆ และผูประกอบการควรพิจารณาเพิ่มการใชพอแมพันธุจาก

การผลิตในระบบฟารม ขอแนะนําสําหรับใชพอแมพันธุกุงทะเล ควรมีดังน้ี

3.1 ควรตรวจสุขภาพพอแมพันธุกอนนํามาเพาะพันธุเพื่อการผลิตลูกกุงคุณภาพดี

3.2 ควรเพิ่มการใชพอแมพันธุกุงจากระบบฟารมเลี้ยงเทาท่ีทําได

3.3 การจับพอแมพันธุ จากธรรมชาติควรมี วิธีการท่ีไม ทําลายสิ่ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

3.4 ควรลําเลียงพอแมพันธุกุงจากแหลงจับใหถูกตองตามหลักวิชาการและปองกันการทําให

พอแมพันธุออนแอหรือตายได

3.5 งดการใชยาและสารเคมี กอนจําหนายลูกพันธุตองมั่นใจวาลูกกุงไมแคระแกรนจาก

ผลกระทบของการใชยาและสารเคมี

4. อาหารและการใหอาหาร

อาหารลูกกุงท้ังมีชีวิตและไมมีชีวิตเปนตนทุนและเงื่อนไขสําคัญสําหรับการเพาะฟกและ

อนุบาลลูกกุงทะเล อาหารท่ีเหลือจะเปนของเสียอยูภายในบออนุบาล และทําใหคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม สําหรับ

อาหารลูกกุงท่ีมีคุณภาพประกอบกับการจัดการการใหอาหารท่ีดีจะสามารถปองกันปญหาเศษอาหารเหลือ สิ่ง

เนาเสียกนบอไดเปนอยางดี และยังทําใหนํ้าในบออนุบาลมีคุณภาพดีอีกดวย นอกจากน้ันแลว นํ้าท้ิงก็จะไมกอ

ปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศชายฝง ขอแนะนําสําหรับอาหารลูกกุงและการใหอาหารมีดังน้ี

4.1 ควรเลือกใชอาหารลูกกุงท่ีมีคุณภาพท่ีดีแขวนตัวอยูในนํ้าไดนานไมบูดเสียเร็ว ผลิตใหม

และไมควรเก็บไวนาน (กรณีอาหารสําเร็จรูป)

4.2 อาหารลูกกุงควรเก็บไวในท่ีรม เย็นและไมชื้น (กรณีอาหารสําเร็จรูป)

4.3 ควรพิจารณาการผลิตอาหารธรรมชาติ (มีชีวิต) ใชเองตามท่ีสามารถดําเนินการได

4.4 ควรมีวิธีการเตรียมและใหอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ

4.5 ผูเลี้ยงควรบันทึกการใหอาหารประจําวันอยางละเอียด

5. การจัดการสุขภาพลูกกุง



ผูเก่ียวของกับการจัดการสุขภาพลูกกุงทราบดีวาการลดความเครียดของกุงโดยวิธีดูแลอยางดี 

การใหอาหารกุงท่ีดีและการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเพาะฟกอยางเหมาะสมจะสามารถปองกันการเกิดโรคใน

ลูกกุงไดเปนอยางดี การรักษาโดยใชยาและสารเคมีควรทําเมื่อวินิจฉัยโรคไดแนนอน เมื่อเกิดโรคควรมีมาตรการ

และการดําเนินการปองกันการแพรกระจายของโรคระหวางโรงเพาะฟกและระหวางโรงเพาะฟกกับแหลงนํ้า

ตามธรรมชาติ ขอแนะนําในการดําเนินการมีดังน้ี

5.1 ควรตรวจสุขภาพลูกกุงควบคูกับการตรวจคุณภาพนํ้าในโรงเพาะฟกอยูเปนประจํา ถาลูกกุง

มีปญหาควรดําเนินการวิเคราะหและวินิจฉัยโรค

5.2 ควรอนุบาลลูกกุงใหมีสุขภาพแข็งแรงและไมเปนพาหะนําเชื้อโรคไปสูแหลงเลี้ยง

5.3 ควรงดการใชยาและสารเคมีกอนจับลูกพันธุจําหนาย โดยใหเกิดความมั่นใจวายาและ

สารเคมีไมตกคางอยูในตัวลูกกุง

5.4 สําหรับโรคท่ีเกิดจากการจัดการโรงเพาะฟกควรจะมีวิธีปองกันท่ีดี

5.5 สําหรับโรคท่ีสามารถแพรระบาดกระจายไดในโรงเพาะฟก ควรมีมาตรการปองกันท่ีมี

ประสิทธิภาพ

5.6 ควรมีการบรรจุและแนะนําวิธีการลําเลียงลูกกุงแกเกษตรกรเพื่อใหลูกกุงแข็งแรง มีสุขภาพ

ดีปราศจากยาและสารเคมีขณะปลอยลงบอเลี้ยง

6. ยาและสารเคมี

การใชยาและสารเคมีในโรงเพาะฟก สารเคมีบางอยางอาจเปนพิษตอตัวลูกกุงหรือสะสมอยู

ในเน้ือลูกกุงและอาจสงผลกระทบตอการเลี้ยงในบอดิน หรืออาจมีการปนเปอนอยูในนํ้าท้ิง ซึ่งจะสงผลกระทบ

ตอระบบนิเวศน ถามีวิธีการใชท่ีไมถูกตองและขาดความระมัดระวัง อีกท้ังการใชยาหรือสารเคมีท่ีไมถูกตอง

ตามหลักวิชาการ อาจสงผลใหเกิดการด้ือยาอีกดวย คําแนะนําสําหรับการใชยาและสารเคมีมีดังน้ี

6.1 ผูประกอบการควรปฏิบัติตามคําแนะนําการใชยา การหยุดใชยา วิธีการใช การเก็บรักษา 

การกําจัด ตลอดจนการใชท่ีไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอันตรายตอผูใช

6.2 ในกรณีท่ีตองใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย ควรระบายนํ้าท้ิงเมื่อสารสลายจนไมมีพิษแลว

6.3 ควรจดบันทึกการใชยาและสารเคมีอยางละเอียด

6.4 ควรเก็บรักษายาในท่ีเย็นและปลอดภัยจากบุคคลท่ีไมเก่ียวของ เด็กและสัตวเลี้ยง การ

กําจัดหรือท้ิงควรปฏิบัติตามวิธีการปองกันการปนเปอนในสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

6.5 ยาและสารเคมีท่ีใชรักษาโรคควรใชตามคําแนะนํา ภายใตกฎระเบียบตาง ๆ ของทาง

ราชการ และมาตรฐานสากล

7. นํ้าท้ิงและขยะ



นํ้าท้ิงจากโรงเพาะฟกประกอบดวยธาตุอาหาร ตะกอนและอาจมีสารเคมีอ่ืน ๆ อยูในระดับสูง 

วิธีการจัดการเพาะและอนุบาลท่ีดีจะชวยใหนํ้าท้ิงมีคุณภาพดีและลดปริมาณการท้ิงนํ้าได ควรหาวิธีการ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีเหมาะสมและพยายามลดปริมาณนํ้าท้ิง โดยไมทําลายระบบนิเวศน รวมท้ังมีวิธีการ

จัดการขยะ เชน ภาชนะท่ีใชบรรจุวัสดุและถุงพลาสติกท่ีดีและไดตามเกณฑมาตรฐาน ขอแนะนําเก่ียวกับการ

จัดการนํ้าท้ิงและขยะมีดังน้ี

7.1 ลดปริมาณการท้ิงนํ้า

7.2 ควรพิจารณาการใชอาหารธรรมชาติ ใชยาและสารเคมีในกรณีท่ีจําเปน พรอมดวยวิธีการ

ใหอาหาร สารเคมีและยาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดเศษอาหารเหลือ ยาและสารเคมีตกคาง

7.3 ควรเก็บรักษายาและสารเคมี อาหารลูกกุงและอุปกรณตาง ๆ ในลักษณะท่ีดีเพื่อปองกัน

การร่ัวปนเปอนลงในนํ้าและควรมีแผนการปองกันแกไขเมื่อเกิดปญหา

7.4 ควรมีระบบหรือวิธีการบําบัดนํ้าท้ิงใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานกอนปลอยหรือ

ระบายท้ิง

7.5 ควรระวังการถายเทนํ้าออกจากโรงเพาะฟกเพื่อไมใหเกิดตะกอนลอยฟุงและควรมีวิธีลด

ความเร็วของนํ้าบริเวณชายฝงทะเล

7.6 ควรจัดใหมีระบบท้ิงนํ้าท่ีไมมีผลกระทบตอแหลงนํ้าธรรมชาติและบริเวณท้ิงนํ้า

7.7 ไมควรท้ิงนํ้าลงคลองนํ้าจืดและแหลงเกษตรกรรม

7.8 ควรมีระบบสาธารณสุขสําหรับเจาหนาท่ี

7.9 ขยะและสิ่งปฏิกูลจากโรงเพาะฟกควรมีการท้ิงและกําจัดอยางถูกวิธี

7.10 การจัดการโรงเพาะฟกควรถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการ

7.11 ผูจัดการควรประเมินวิธีการ จัดการของเสียและมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง

8. ความรับผิดชอบทางสังคม

ปญหาระหวางผูประกอบการกับประชาชนในทองถ่ินและปญหาระหวางลูกจางกับนายจาง

สวนใหญ เปนปญหาแรงงานซึ่ งคอนขางซับซอน วิธีการบริหารโรง เพาะฟก ท่ี ดีจะสามารถทําให

ผูประกอบการขนาดใหญสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเน่ืองจากประเทศไทยมีโรงเพาะฟก

ขนาดเล็กอยูเปนจํานวนมาก ดังน้ัน การจัดระบบองคกรผูประกอบการจะเปนแนวทางหน่ึงในการรวมกลุม

เพื่อใหการประกอบการมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอแนะนําดังน้ี

8.1 ผูประกอบการ หรือองคกรผูประกอบการควรมีการพบปะกับชุมชนทองถ่ินเปนคร้ังคราว



8.2ผูประกอบการหรือองคกรผูประกอบการ ควรพยายามใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางประหยัด

และสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนทองถ่ินและไมกระทบตอสิ่งแวดลอม

8.3ผูประกอบการหรือองคกรผูประกอบการควรชวยเหลือชุมชนและปฏิบัติเปนตัวอยางใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมทองถ่ิน สาธารณสุข ความปลอดภัยและการศึกษา

8.4ผูประกอบการหรือองคกรผูประกอบการ ควรสรางความเขาใจในหนาท่ีและระบบการ

ทํางานขององคกรใหแกลูกจาง

8.5 ควรพิจารณาจางแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพในการเพาะอนุบาลลูกกุง

8.6 ควรจัดจางแรงงานตามกฎหมาย

8.7 ควรมีระบบสวัสดิการตอแรงงานอยางครบถวน

8.8 ควรมีนโยบายระบบการจัดการโรงเพาะฟกท่ีชัดเจน

9. การรวมกลุมและการฝกอบรม

การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคนิคและการจัดการโรงเพาะฟกจะชวยให

ผูประกอบการมีการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการพัฒนาสูการประกอบการอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีการรวมในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

เพิ่มข้ึน คําแนะนําสําหรับการรวมกลุมและการฝกอบรมมีดังน้ี

9.1 ควรมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ

9.2 ควรรวมใหมีการฝกอบรมดานวิชาการ ท้ังการจัดการการเลี้ยง และการใชปจจัยการผลิต

9.3 ควรรวมใหมีการฝกอบรมดานกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

9.4 ควรสงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม

10. ระบบการเก็บขอมูล

ระบบการจัดการเพื่อประกอบการโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงทะเลสามารถดําเนินการไปได

อยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับมีการแกไขปรับปรุงอยูตลอดเวลา จําเปนอยางย่ิงตองมีระบบการเก็บขอมูลของ

การเลี้ยงท่ีดี เพื่อสามารถทบทวนขอมูลนําไปสูการปรับปรุงระบบ เพื่อการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรุนตอ ๆ ไปได หรือในกรณีท่ีมีปญหาในการประกอบการ ผูประกอบการ

สามารถนําขอมูลท่ีเก็บไวมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุและหาลูทางเพื่อการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไปได 

ขอมูลท่ีควรเก็บมีดังน้ี

10.1 การเลือกสถานท่ี

10.2 การจัดการการเลี้ยงท่ัวไป

10.3 พอแมพันธุ

10.4 อาหารและการใหอาหาร



10.5 การจัดการสุขภาพลูกกุง

10.6 ยาและสารเคมี

10.7 นํ้าท้ิงและขยะ

10.8 ความรับผิดชอบทางสังคม

10.9 การรวมกลุมและการฝกอบรม

10.10 รายละเอียดเร่ืองการลงทุน บัญชี การเงินและการตลาด


