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การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกาหนดในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีในทุกขั้นตอน
ของการผลิตกุ้งทะเลตั้งแต่การเลี้ยง การจับ จนถึงหลังการจับ ก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ได้กุ้งทะเล
ทีม่ ีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค โดยคานึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุมขั้นตอนการเพาะ และการอนุบาล

2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตร มีดังต่อไปนี้
2.1 กุ้ง ทะเล (marine shrimp) หมายถึง กุ้ง ทะเลในสกุล พีเนีย ส (Penaeus spp.) ลิโตพีเนีย ส
(Litopenaeus spp.) และเมตาพีเนียส (Metapenaeus spp.) เช่น กุ้งกุลาดา (Penaeus monodon)
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) กุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis)
2.2 ยาสัตว์ (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ให้แก่สัตว์ที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ หรือสัตว์ที่ให้ผลิตผล
ซึ่ ง เป็ น อาหารมนุ ษ ย์ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบ าบั ด บรรเทา ป้ อ งกั น รั ก ษาโรค วิ นิ จ ฉั ย หรื อ เพื่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น
2.3 ยาสัตว์ตกค้าง (residues of veterinary drugs) หมายถึง ยาสัตว์ตามข้อ 2.2 ทั้งที่เป็นสารประกอบตั้งต้น
(parent drug) สารที่เกิดจากกระบวนการสร้างและสลายของสารตั้งต้น (metabolites) ที่เกิดขึ้นในระบบ
ชีวเคมีของร่างกาย และสารอื่ นๆ (associated impurities) ที่ติดมากับยาสัตว์ ที่ตกค้างในเนื้อเยื่อสัตว์
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์
2.4 ข้อกาหนดในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries- CCRF)
หมายถึง หลักการและมาตรฐานสากลที่จัดทาโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations-FAO) เป็ น แนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจในการอนุ รั ก ษ์ การจั ด การ และการพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ มี ชี วิ ต ในน้ าอย่ า งมี
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
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2.5 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health or Office
International des Epizooties-OIE) หมายถึง องค์การกลางซึ่งทาหน้าที่ประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่สาคัญ เพื่อไม่ให้โรคระบาดสัตว์ก่อความสูญเสียต่อชีวิตสัตว์และ
มนุษย์มากจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก
2.6 ข้อกาหนดสุขภาพสัตว์น้า (Aquatic Animal Health Code) หมายถึง ข้อกาหนดที่ OIE จัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ทางการค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์ น้าและความปลอดภัยของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้า เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเข้าสู่ประเทศผู้นาเข้าผ่านทางการค้าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น้า และเพื่อไม่ให้มีการ
นาหลักสุขอนามัยมาใช้ในการกีดกันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

3. ข้อก้าหนด
รายละเอียดข้อกาหนดให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1
รายการและข้อก้าหนด
รายการ

ข้อก้าหนด

1. สถานที่และการขึ้นทะเบียน
ฟาร์ม
1.1 ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ที่จะมีผลต่อสุขภาพ
กุ้งและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน
1.2 ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้า และเขตพื้นที่ห้ามเลี้ยง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 อยู่ใกล้แหล่งน้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง
1.4 มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม เพื่อให้สะดวก
ในการปฏิบัติงาน และขนส่งผลิตผลได้อย่างรวดเร็ว
1.5 ต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ากับกรมประมง
มีเอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารแสดงสิทธิใ์ นการใช้ที่ดิน
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ข้อก้าหนด

2. การจัดการฟาร์ม
2.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และดาเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
2.2 ตรวจคุณภาพน้าในแหล่งน้าที่จะนามาใช้เลี้ยงกุ้งตามระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในคู่มือ
2.3 พักและ/หรือปรับปรุงบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่
2.4 ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสม
2.5 มีบันทึกหรือใบรับรองหรือใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง
2.6 มี ก าร กรองน้ าที่ เ ติ ม ลงในบ่ อ เพื่ อ ป้ อ งกั น สั ต ว์ น้ าอื่ น ๆ
จากภายนอกฟาร์มเข้าสู่ในฟาร์ม
2.7 มีเครื่องเติมอากาศ หรือมีระบบการให้อากาศในน้าอย่างเหมาะสม
2.8 อาหารสัตว์น้าสาเร็จรูปที่ใช้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน มีคุณภาพดี
และยังไม่หมดอายุ
2.9 อาหารสาเร็จรูปที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม ต้องแสดงรายการวัตถุดิบ
และไม่ใช้ส่วนผสมที่ห้ามใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.10 มี วิ ธี ก ารจั ด การให้ อ าหารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในปริ ม าณ
ที่พอเหมาะกับความต้องการของกุ้ง
2.11 เก็ บ อาหารกุ้ ง ในสถานที่ ที่ ป ลอดจากการปนเปื้ อ นและรั ก ษา
คุณภาพของอาหารกุ้งได้
2.12 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างสม่าเสมอ
2.13 มีการป้องกันศัตรูและพาหะนาโรคกุ้งเข้าบ่อทั้งระหว่าง
การเตรียมบ่อ เตรียมน้า และระหว่างการเลี้ยง
2.14 ตรวจสุขภาพกุ้งในบ่ออย่างสม่าเสมอ
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2.15 มีการจัดการสุขภาพกุ้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศ โดยคานึงถึงข้อกาหนดในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ
ที่ จั ด ท าโดยองค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย
การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ามีชีวิต และมาตรฐานของ OIE ที่เกี่ยวข้อง
2.16 มี ก ารจั ด การป้ อ งกั น การแพร่ แ ละการติ ด ต่ อ ของโรคจาก
การเคลื่ อ นย้ า ยกุ้ ง มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต โดยปฏิ บั ติ ต าม ข้ อ ก าหนด
สุขภาพสัตว์น้าของ OIE
2.17 กรณีเกิดโรคระบาดกุ้ง ให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่
โดยเร็ว
2.18 มีการวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข กรณีที่กุ้งแสดง
อาการป่วย
2.19 มี ม าตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคกุ้ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ
2 . 20 มี ม า ต ร ก า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่ ส า ม า ร ถ ล ด โ อ ก า ส
การแพร่กระจายของโรคระหว่างสัตว์น้าต่างชนิด กรณีเลี้ยงกุ้งหลาย
ชนิดรวมกันหรือเลี้ยงกุ้งร่วมกับสัตว์น้าอื่น
2.21 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฟาร์ม
เพื่ อ ให้ ท ราบบทบาทหน้ า ที่ ที่ ชั ด เจนในการดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพและ
สวัสดิภาพสัตว์

3. การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และ
ผลิตภั ณ ฑ์ จุ ลิ น ทรีย์ ที่ใช้ใ นการ 3.1 ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้า
เลี้ยงสัตว์น้า
ที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย ในการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้าเป็นชนิดที่กาหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน ต้องมีการ
ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่และใช้อย่างถูกต้อง
3.2 กรณีที่จาเป็นต้องใช้ยาสัตว์หรือสารเคมี ก่อนการจับต้องมีระยะ
หยุดการใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีตามที่ระบุไว้ในฉลาก
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3.3 เก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้า
ในทีท่ ปี่ ้องกันการเสื่อมสภาพและการเกิดอันตราย

4. น้าทิ้งและดินเลน
4.1 น้ าทิ้ ง ที่ ป ล่ อ ยออกสู่ ภ ายนอกฟาร์ ม ต้ อ งมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมาย
4.2 มี ก ารป้ อ งกั น น้ าเค็ ม จากบ่ อ เลี้ ย งแพร่ ล งสู่ พื้ น ที่ ใ นเขตน้ าจื ด
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 ไม่ทิ้งหรือปล่อยดินเลนออกสูพ่ ื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
5. พลังงานและเชื้อเพลิง
5.1 มีสถานทีเ่ ก็บเชื้อเพลิง และน้ามันหล่อลื่นเป็นสัดส่วนและปลอดภัย
5.2 เครื่องจักรกลที่ใช้ภายในฟาร์ม ควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีเชื้อเพลิง
และน้ามันหล่อลื่นรั่วไหลลงสู่แหล่งน้า
5.3 น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วให้ทิ้งในภาชนะรองรับ ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
และกาจัดอย่างถูกวิธี
5.4 มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ภายในฟาร์ ม ที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
5.5 ควรใช้พลังงานอย่างประหยัดและ/หรือการใช้พลังงานทดแทน
6. สุขอนามัยภายในฟาร์ม
6.1 แยกเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี เป็นสัดส่วน
และมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล
6.2 เก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามประเภท ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น

6.3 ห้องน้าและห้องสุขาต้องถูกสุขลักษณะ และป้องกันการปนเปื้อน
ลงสู่บ่อเลี้ยง คลองส่งน้า และ/หรือแหล่งน้า
6.4 ห้ามใช้มูลสัตว์ในการเลี้ยงกุ้ง

มกษ. 7401-2557
รายการ

6
ข้อก้าหนด
6.5 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง
6.6 มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี
เพื่ อ ให้ ท ราบบทบาทหน้ า ที่ ที่ ชั ด เจน ในการป้ อ งกั น การปนเปื้ อ น
และการเสื่อมสภาพของผลิตผล

7. การจั บ และการปฏิบัติหลัง
การจับก่อนการจาหน่าย
7.1 ไม่ใช้สารต้องห้ามในระหว่างการจับและหลังการจับ
7.2 หากมีการใช้สารเคมีต้องใช้อย่างถูกต้อง
7.3 เลือกผู้รับซื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขลักษณะการดูแล
รั ก ษาสั ต ว์ น้ าหลั ง การจั บ และการขนส่ ง หรื อ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการกับกรมประมง
7.4 มีการจับอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันการปนเปื้อน
8. แรงงานและสวัสดิการ
8.1 จ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8.2 จ่ายค่าจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
8.3 จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสม
8.4 จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
8.5 มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
9. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม
9.1 ที่ ตั้ ง ฟาร์ ม ต้ อ งไม่ กี ด ขวางทางสั ญ จรดั้ ง เดิ ม ก่ อ นตั้ ง ฟาร์ ม
กระทบการดารงชีวิต หรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น
9.2 ให้ความสาคัญกับการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
9.3 คานึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชนในทุกขั้นตอนการผลิต
9.4 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มกับชุมชน
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9.5 มี ก ลไกในการสื่ อ สารเพื่ อ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการจั ด การปั ญ หา
ที่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
9.6 เข้าเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งหรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
9.7 ควรใช้ลูกพันธุ์กุ้งจากการเพาะพันธุ์ หลีกเลี่ยงการจับลูกพันธุ์จากธรรมชาติ
9.8 กรณี ใ ช้ กุ้ ง ต่ า งถิ่ น ต้ อ งผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง
และกรณีนาเข้าต้องมีมาตรการกักกันตามที่กฎหมายกาหนด
9.9 ไม่ใช้กุ้งทีผ่ ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่ไม่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
9.10 มีการป้องกันการหลุดลอดของกุ้งที่เลี้ยงอย่างเหมาะสม
9.11 ฟื้นฟูพื้นที่ฟาร์มหรือพื้นที่รอบๆ ฟาร์มที่เสียหายจากการเพาะเลี้ยง
9.12 ในกรณี ที่มีเหตุทาให้ การเลี้ยงกุ้ง ส่งผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม
เช่น บ่อรั่วซึม ต้องมีวิธกี ารแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
9.13 ให้ชุมชนร่วมรับทราบผลการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกฟาร์มอย่างสม่าเสมอ
9.14 เข้าร่วมประชุม หรือสัมมนา หรือ รับ การฝึกอบรมทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพ
และสวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยของอาหาร
10. เอกสารและข้อมูลบันทึก
10.1 มีเอกสารกากับการจาหน่ ายลูกพัน ธุ์สัตว์น้าและเอกสารกากับ
การจาหน่ายสัตว์น้าให้ตรวจสอบได้
10.2 มีการบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
10.3 มีการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีในระหว่างการจับ
10.4 มีการบันทึกและเก็บข้อมูลการเลี้ยงกุ้งที่จาเป็นอื่นๆ ให้ตรวจสอบได้
เช่น การเกิดและการป้องกันโรค คุณภาพน้า

