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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี

ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดในการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีในทุกขั้นตอน

ของการผลิตกุ้งทะเลตั้งแต่การเล้ียง การจับ จนถึงหลังการจับ ก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ได้กุ้งทะเล

ทีม่ีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

และความรับผิดชอบต่อสังคม  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุมขั้นตอนการเพาะ และการอนุบาล  

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตร มีดังต่อไปนี้ 

2.1 กุ้งทะเล (marine shrimp) หมายถึง กุ้งทะเลในสกุลพีเนียส (Penaeus spp.) ลิโตพีเนียส 

(Litopenaeus spp.) และเมตาพีเนียส (Metapenaeus spp.) เช่น กุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) 

กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) กุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) 

2.2 ยาสัตว์ (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ท่ีให้แก่สัตว์ที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ หรือสัตว์ที่ให้ผลิตผล

ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบ าบัด บรรเทา ป้องกัน รักษาโรค  วินิจฉัย หรือเพื่อ         

การเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น 

2.3 ยาสัตว์ตกค้าง (residues of veterinary drugs) หมายถึง ยาสัตว์ตามข้อ 2.2 ทั้งที่เป็นสารประกอบตั้งต้น 

(parent drug) สารที่เกิดจากกระบวนการสร้างและสลายของสารตั้งต้น (metabolites) ที่เกิดขึ้นในระบบ

ชีวเคมีของร่างกาย และสารอื่นๆ (associated impurities) ที่ติดมากับยาสัตว์ ที่ตกค้างในเนื้อเย่ือสัตว์ 

ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ 

2.4 ข้อก าหนดในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries- CCRF) 

หมายถึง หลักการและมาตรฐานสากลที่จัดท าโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations-FAO) เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่าง

รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรที่มีชีวิตในน้ าอย่างมี

ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
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2.5 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health or Office 

International des Epizooties-OIE) หมายถึง องค์การกลางซึ่งท าหน้าที่ประสานความร่วมมือในการ

ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญ เพื่อไม่ให้โรคระบาดสัตว์ก่อความสูญเสียต่อชีวิตสัตว์และ

มนุษย์มากจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก 

2.6 ข้อก าหนดสุขภาพสัตว์น้ า (Aquatic Animal Health Code) หมายถึง ข้อก าหนดที่ OIE จัดท าขึ้น  

เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ทางการค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์น้ าและความปลอดภัยของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์

จากสัตว์น้ า เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคเข้าสู่ประเทศผู้น าเข้าผ่านทางการค้าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า และเพื่อไม่ให้มีการ

น าหลักสุขอนามัยมาใช้ในการกีดกันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม 

3. ข้อก้าหนด 

รายละเอียดข้อก าหนดให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 

รายการและข้อก้าหนด 

รายการ ข้อก้าหนด 

1. สถานที่และการขึ้นทะเบียน

ฟาร์ม 

 

1.1 ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เส่ียงต่อการปนเปื้อน ที่จะมีผลต่อสุขภาพ

กุ้งและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน 

 1.2 ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ า และเขตพื้นที่ห้ามเล้ียง

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 อยู่ใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง   

 1.4 มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม เพื่อให้สะดวก

ในการปฏิบัติงาน และขนส่งผลิตผลได้อย่างรวดเร็ว 

 1.5 ต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ ากับกรมประมง       

มีเอกสารสิทธ์ิ หรือเอกสารแสดงสิทธ์ิในการใช้ท่ีดิน 
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รายการ ข้อก้าหนด 

2. การจัดการฟาร์ม  

 2.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และด าเนินการ

ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ  

 2.2 ตรวจคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้เล้ียงกุ้งตามระยะเวลา   

ที่ระบุไว้ในคู่มือ    

 2.3 พักและ/หรือปรับปรุงบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่ 

 2.4 ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสม 

 2.5 มีบันทึกหรือใบรับรองหรือใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง 

 2.6 มี ก ารกรองน้ าที่ เ ติ มลงในบ่ อ  เพื่ อป้ องกั น สัตว์ น้ า อื่ นๆ            

จากภายนอกฟาร์มเข้าสู่ในฟาร์ม  

 2.7 มีเครื่องเติมอากาศ หรือมีระบบการให้อากาศในน้ าอย่างเหมาะสม 

 2.8 อาหารสัตว์น้ าส าเร็จรูปที่ใช้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน มีคุณภาพดี 

และยังไม่หมดอายุ  

 2.9 อาหารส าเร็จรูปที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม ต้องแสดงรายการวัตถุดิบ 

และไม่ใช้ส่วนผสมที่ห้ามใช้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.10 มีวิธีการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ในปริมาณ             

ที่พอเหมาะกับความต้องการของกุ้ง  

 2.11 เก็บอาหารกุ้งในสถานที่ที่ปลอดจากการปนเปื้อนและรักษา

คุณภาพของอาหารกุ้งได้ 

 2.12 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างสม่ าเสมอ  

 2.13 มีการป้องกันศัตรูและพาหะน าโรคกุ้งเข้าบ่อทั้งระหว่าง 

การเตรียมบ่อ เตรียมน้ า และระหว่างการเลี้ยง 

 2.14 ตรวจสุขภาพกุ้งในบ่ออย่างสม่ าเสมอ 
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รายการ ข้อก้าหนด 

 2.15 มีการจัดการสุขภาพกุ้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ

ประเทศ โดยค านึงถึงข้อก าหนดในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 

ที่จัดท าโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วย 

การเคล่ือนย้ายสัตว์น้ ามีชีวิต และมาตรฐานของ OIE ที่เกี่ยวข้อง 

 2.16 มีการจัดการป้องกันการแพร่และการติดต่อของโรคจาก 

การเคล่ือนย้ายกุ้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยปฏิบัติตาม ข้อก าหนด

สุขภาพสัตว์น้ าของ OIE  

 2.17 กรณีเกิดโรคระบาดกุ้ง ให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่

โดยเร็ว 

 2.18 มีการวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข กรณีที่กุ้งแสดง

อาการป่วย 

 2.19 มีมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง 

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 ลด โ อ ก า ส 

การแพร่กระจายของโรคระหว่างสัตว์น้ าต่างชนิด กรณีเล้ียงกุ้งหลาย

ชนิดรวมกันหรือเลี้ยงกุ้งร่วมกับสัตว์น้ าอื่น  

 2.21 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฟาร์ม 

เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการดูแลด้านสุขภาพและ      

สวัสดิภาพสัตว์ 

3. การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และ

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการ

เลี้ยงสัตว์น้ า 

 

3.1 ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์น้ า  

ที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย ในการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นชนิดที่ก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน ต้องมีการ

ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่และใช้อย่างถูกต้อง  

 3.2 กรณีที่จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์หรือสารเคมี ก่อนการจับต้องมีระยะ

หยุดการใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีตามท่ีระบุไว้ในฉลาก 
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 3.3 เก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า 

ในทีท่ีป่้องกันการเส่ือมสภาพและการเกิดอันตราย 

4. น้ าทิ้งและดินเลน  

4.1 น้ าทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอกฟาร์มต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์       

ที่ก าหนดในกฎหมาย 

 4.2 มีการป้องกันน้ าเค็มจากบ่อเล้ียงแพร่ลงสู่พื้นที่ในเขตน้ าจืด     

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 4.3 ไม่ทิ้งหรือปล่อยดินเลนออกสูพ่ื้นที่ท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

5. พลังงานและเชื้อเพลิง 
 

5.1 มีสถานทีเ่ก็บเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อล่ืนเป็นสัดส่วนและปลอดภัย 

 

 

5.2 เครื่องจักรกลที่ใช้ภายในฟาร์มควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีเชื้อเพลิง

และน้ ามันหล่อลื่นรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ า 

5.3 น้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้แล้วให้ทิ้งในภาชนะรองรับที่จัดไว้โดยเฉพาะ 

และก าจัดอย่างถูกวิธี 

 5.4 มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มที่ถูกต้อง เหมาะสมและ

ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 5.5 ควรใช้พลังงานอย่างประหยัดและ/หรือการใช้พลังงานทดแทน 

6. สุขอนามัยภายในฟาร์ม  

6.1 แยกเก็บขยะ ส่ิงปฏิกูล ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี เป็นสัดส่วน 

และมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผล 

 

6.2 เก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมตามประเภท ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น 

6.3 ห้องน้ าและห้องสุขาต้องถูกสุขลักษณะ และป้องกันการปนเปื้อน

ลงสู่บ่อเลี้ยง คลองส่งน้ า และ/หรือแหล่งน้ า  

 6.4 ห้ามใช้มูลสัตว์ในการเลี้ยงกุ้ง 
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 6.5 ไม่ปล่อยสัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง  

 6.6 มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี 

เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ในการป้องกันการปนเปื้อน     

และการเสื่อมสภาพของผลิตผล 

7. การจับ และการปฏิบัติหลัง

การจับก่อนการจ าหน่าย 

 

7.1 ไม่ใช้สารต้องห้ามในระหว่างการจับและหลังการจับ   

7.2 หากมีการใช้สารเคมีต้องใช้อย่างถูกต้อง 

 

 

7.3 เลือกผู้รับซื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขลักษณะการดูแล

รักษาสัตว์น้ าหลังการจับและการขนส่ง หรือมีการขึ้ นทะเบียน

ผู้ประกอบการกับกรมประมง 

 7.4 มีการจับอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันการปนเปื้อน 

8. แรงงานและสวัสดิการ 
 

8.1 จ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

8.2 จ่ายค่าจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย 

8.3 จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสม 

 8.4 จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

 8.5 มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

 

9.1 ที่ตั้ งฟาร์มต้องไม่กีดขวางทางสัญจรดั้ งเดิมก่อนตั้ งฟาร์ม    

กระทบการด ารงชีวิต หรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น 

 9.2 ให้ความส าคัญกับการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 

 9.3 ค านึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชนในทุกขั้นตอนการผลิต 

 9.4 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มกับชุมชน 
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 9.5 มีกลไกในการส่ือสารเพื่อร่วมกับชุมชนในการจัดการปัญหา        

ที่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

 9.6 เข้าเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรผู้ประกอบการฟาร์ม

เลี้ยงกุ้งหรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

 9.7 ควรใช้ลูกพันธุ์กุ้งจากการเพาะพันธุ์ หลีกเล่ียงการจับลูกพันธุ์จากธรรมชาติ 

 9.8 กรณีใช้กุ้งต่างถิ่นต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง       

และกรณีน าเข้าต้องมีมาตรการกักกันตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 9.9 ไม่ใชกุ้้งทีผ่่านการดัดแปลงทางพันธุกรรมท่ีไม่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

 9.10 มีการป้องกันการหลุดลอดของกุ้งท่ีเลี้ยงอย่างเหมาะสม 

 9.11 ฟื้นฟูพื้นที่ฟาร์มหรือพื้นที่รอบๆ ฟาร์มที่เสียหายจากการเพาะเล้ียง 

 9.12 ในกรณีที่มีเหตุท าให้การเล้ียงกุ้งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

เช่น บ่อรั่วซึม ต้องมีวิธกีารแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ 

 9.13 ให้ชุมชนร่วมรับทราบผลการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ 

 9.14 เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา หรือรับการฝึกอบรมทางวิชาการ    

ที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียงกุ้งที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การรักษาสุขภาพ

และสวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยของอาหาร 

10. เอกสารและข้อมูลบันทึก 
 

10.1 มีเอกสารก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าและเอกสารก ากับ 

การจ าหน่ายสัตว์น้ าให้ตรวจสอบได้ 

 10.2 มีการบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 10.3 มีการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีในระหว่างการจับ 

 10.4 มีการบันทึกและเก็บข้อมูลการเล้ียงกุ้งที่จ าเป็นอื่นๆ ให้ตรวจสอบได้ 

เช่น การเกิดและการป้องกันโรค คุณภาพน้ า 
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