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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดี

ส าหรับฟาร์มเลี ยงสัตว์น  าจืด (มกษ. 7417-2552) เพื่อให้มาตรฐานมีเนื อหาสอดคล้องกับสถานการณ์

และข้อมูลทางวิชาการที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั งสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน (Standard on ASEAN 

Good Aquaculture Practices for Food Fish) โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั น คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นควรให้แก้ไข

ปรับปรุงมาตรฐานฉบับเดิม และก าหนดขึ นใหม่มาตรฐานสินค้าเกษตรนี  ก าหนดขึ นโดยใช้เอกสารต่อไปนี 

เป็นแนวทาง 

มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ. 7417-2552. การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี ยง 

สัตว์น  าจืด. กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 

Standard on ASEAN Good Aquaculture Practices for Food Fish (ASEAN GAqP), 2014. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดี ในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด

ในบ่อเล้ียงและกระชังเพื่อเป็นอาหาร ตั้งแต่การเล้ียง การจับ จนถึงหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม 

เพื่อให้ได้สัตว์น้ าจืดที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยค านึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์              

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุม 

1.2.1 การเพาะและการอนุบาลสัตว์น้ าจืด 

1.2.2 สัตว์น้ าจืดที่มีมาตรฐานสินค้าเกษตรเฉพาะเรื่องแล้ว เช่น จระเข้ 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สัตว์น้ าจืด ( freshwater animals) หมายถึง สัตว์ ในกลุ่มปลา (fish) หอย ปู  กุ้ ง  (shellfish)                     

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า (amphibians) สัตว์เล้ือยคลาน (reptiles) ที่อาศัยอยู่ในน้ าจืด สัตว์จ าพวกที่มีการด ารงชีวิต

และวงจรชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ าจืด  

2.2 ฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ าจืด (freshwater animal farm) หมายถึง สถานประกอบการเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

ครอบคลุมบ่อเล้ียง กระชัง สถานที่ เตรียมอาหารสัตว์น้ า โรงเรือน และบริเวณส าหรับส่ิงอ านวย           

ความสะดวกด้านสุขาภิบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

2.3 บ่อเล้ียง (rearing pond) หมายถึง สถานที่บนบกที่มีการเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเล้ียงสัตว์น้ าจืด              

มีหลายลักษณะ เช่น บ่อดิน บ่อซีเมนต์ บ่อผ้าใบ บ่อพลาสติก  
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2.4 กระชัง (cage) หมายถึง อุปกรณ์แขวนหรือลอยในแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับเล้ียงสัตว์น้ า มีหลายลักษณะ 

เช่น รูปเหล่ียมหรือกลม แบบมีโครงหรือไม่มีโครง ท าจากวัสดุต่างๆ เช่น อวน ไม้ อาจเป็นกระชังที่ผูกติด

กับเสาหรือทุ่นลอยน้ า 

2.5 ยาสัตว์หรือยาส าหรับสัตว์ (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ให้แก่สัตว์ที่เล้ียงเพื่อเป็นอาหารมนุษย์

หรือสัตว์ที่ให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา 

ป้องกัน รักษาโรค หรือเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น  

2.6 ยาสัตว์ตกค้าง (residues of veterinary drug) หมายถึง ยาสัตว์ตามข้อ 2.5 ทั้งที่ เป็นสารตั้งต้น                  

(parent drug) รวมถึงสารที่เกิดจากกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) และสารอื่นๆ ที่ติดมากับยาสัตว์ 

(associated impurities) ที่ตกค้างในเนื้อเย่ือสัตว์ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ 

3. ข้อก้าหนด  

รายละเอียดข้อก าหนดให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก้าหนด 

รายการ ข้อก้าหนด 

1. การขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เพาะเล้ียง

สัตว์น้ า 

1..ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

 

 

2.1.อ ยู่ในบริ เวณที่ ไม่ เ ส่ียงต่อการปนเปื้ อนจากแหล่งก า เนิดมลพิษหรือ                 

กรณีที่มีความเส่ียงต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม หรือลดความเส่ียง 

2.2.ควรมีการคมนาคมสะดวก 

2.3.ควรมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น 

2.4.กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียง 

2.4.1.ควรอยู่ในสถานที่ท่ีสามารถจัดระบบการถ่ายเทน้ าที่ดี 

2.4.2.ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอในการเล้ียงสัตว์น้ า 
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รายการ ข้อก้าหนด 

 2.5.กรณีเลี้ยงในกระชัง 

2.5.1.ต้องอยู่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เล้ียงสัตว์น้ าในกระชัง 

2.5.2.ควรอยู่ในแหล่งที่มีคุณภาพน้ าที่ เหมาะสมและปริมาณน้ าเพียงพอ              

ในการเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

3..การจัดการทั่วไป 
 

 
3.1.ควรปฏิบัติตามคู่มือการเล้ียงสัตว์น้ าของกรมประมงหรือวิธีการอื่นที่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

 3.2.ควรจัดท าแผนที่แสดงที่ต้ังและแผนผังของฟาร์มเล้ียง 

 3.3.ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้หรือได้รับการอบรมหรือมีประชุมด้านวิชาการ                    

การจัดการ การใช้ปัจจัยการผลิต การจับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 3.4 กรณีเล้ียงในกระชังต้องมีพื้นที่ผิวน้ าส าหรับฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ าไม่เกินขนาด            

ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

4..ปัจจัยการผลิต  

4.1.ควรใช้ลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพดี แข็งแรง และมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

 4.2.ต้องมีหนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ าหรือมีเอกสารแสดงแหล่งที่มา

ของลูกพันธุ์สัตว์น้ า 

 4.3.ใช้อาหารส าเร็จรูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า หัวอาหาร ที่ขึ้นทะเบียนกับ

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ (ในกรณีที่ก าหนดให้ปัจจัยการผลิตนั้น ต้องขึ้นทะเบียน) 

มีการแสดงฉลากตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่หมดอายุ 

 4.4.อาหารสดที่ใช้เล้ียงหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ าใช้เองในฟาร์ม

ต้องปราศจากยาสัตว์และสารต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ 

 4.5.อาหารที่ผลิตใช้ เองในฟาร์มควรมีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการ               

ทางโภชนาการของสัตว์น้ าที่เล้ียง และผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 

 4.6.ควรให้อาหารสัตว์น้ าอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตว์น้ า 

 4.7.น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรผลิตอย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ 

 4.8.ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารต้องไม่มีการปนเปื้อนยาสัตว์  

และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ 

 4.9.ควรจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเก็บรักษาอย่างเหมาะสม 

ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลและไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น 
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5..การจัดการดูแล

สุขภาพและสวัสดิภาพ

สัตว์น้ า 

 

5.1.เมื่อสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติ ควรพิจารณาด้านการจัดการก่อนการใช้ยาสัตว์            

และสารเคมี  รวมถึ งต้ องตรวจหาสาเหตุ เบื้ องต้น พร้ อมทั้ งบันทึกข้ อมูล                      

ความผิดปกติและวิธีการแก้ไข 

 5.2.ในกรณีที่สัตว์น้ าป่วย หากจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาสัตว์              

และสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด และ

ใช้อย่างมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมพร้อมท้ัง

บันทึกข้อมูล 

 5.3.ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ 

 5.4.เมื่อสัตว์น้ ามีการตายมากผิดปกติต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอ านาจหน้ าที่                

เพื่อหาสาเหตุและมีวิธีการจัดการซากและน้ าทิ้งที่เหมาะสม 

 5.5.ควรจัดการการเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์น้ า

(Aquatic Animal Health Code) ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World 

Organisation for Animal Health or Office International des Epizooties; OIE) 

 5.6.การเล้ียงสัตว์น้ ารวมกันหลายชนิดหรือเล้ียงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน ควรพิจารณา

ชนิดที่น ามาเล้ียงด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดความเส่ียงในการแพร่เชื้อโรค 

 5.7.ควรจั ดการ ตรวจติดตาม รั กษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพสัตว์น้ า                       

ตลอดระยะเวลาเล้ียงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ             

และสวัสดิภาพสัตว์น้ าที่เล้ียงได้ทันท่วงท ี

 5.8.กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียงควรเตรียมบ่อ เตรียมน้ า และอุปกรณ์อย่างถูกวิธี            

เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์น้ า 

 5.9.กรณีเล้ียงในกระชัง 

5.9.1.ควรเตรียมและวางกระชังอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบ            

ต่อคุณภาพน้ าและสุขภาพสัตว์น้ า 

5.9.2.ควรท าความสะอาดกระชังและอุปกรณ์เป็นระยะตลอดการเล้ียงเพื่อให้น้ าถ่ายเทได้ดี 

6. .สุขลักษณะฟาร์ม  

6.1.ควรออกแบบ ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการเล้ียงสัตว์น้ าให้สามารถป้องกัน

การปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน น้ าทิ้ง สุขา สัตว์เล้ียง น้ ามันหล่อล่ืนจากเครื่องจักร และ

จากแหล่งอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
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 6.2.ต้องดูแลรักษาระบบน้ าทิ้งจากกิจกรรมอื่น  ๆภายในฟาร์มให้แยกจากระบบการเล้ียง 

 6.3.ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ และสามารถป้องกันส่ิงปฏิกูล                

ไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเล้ียง 

 6.4.ควรจัดการของเสียจากการเล้ียงและวัสดุของเหลือใช้อย่างถูกสุขลักษณะ 

 6.5.ควรจัดอุปกรณ์ เครื่องมือให้เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีการ

บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 6.6.ห้ามใช้มูลสัตว์สดในการเล้ียงสัตว์น้ า 

 6.7.ไม่ควรปล่อยสัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณบ่อเล้ียง 

 6.8.กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียงควรมีวิธีจัดเก็บและก าจัดขยะที่ดี เพื่อป้องกันสัตว์พาหะน า

โรคและการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง 

 6.9.กรณีเล้ียงในกระชังไม่ทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลในบริเวณกระชังเล้ียงสัตว์น้ า              

ควรน าไปทิ้งหรือท าลายอย่างถูกต้อง 

7. .การจบัและการดแูล

หลังการจับสัตว์น้ า 

 

7.1.ควรวางแผนการจับสัตว์น้ าในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สัตว์น้ า             

ที่มีคุณภาพ 

 7.2.ต้องมีหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าหรือเอกสารแสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ า 

 7.3.ผลผลิตสัตว์น้ าต้องไม่พบยาสัตว์หรือสารเคมีตกค้างเกินข้อก าหนด                

ของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

 7.4.ควรมีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะทั้ งระหว่าง               

และหลังการจับ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

8. .ความรับผิดชอบ 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

 

8.1.ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตามที่ก าหนดในกฎหมาย (ถ้ามี)               

ก่อนการตั้งฟาร์มหรือสถานที่เล้ียงสัตว์น้ า 

 8.2.ควรดูแลคุณภาพส่ิงแวดล้อมในฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ 

 8.3.ควรบริหารและการจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  

 8.4.คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อเล้ียงต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 8.5.ควรใช้ลูกพันธุ์ท่ีมาจากโรงเพาะฟัก หากใช้ลูกพันธุ์ที่เก็บรวบรวมมาจากธรรมชาติควร

เก็บรวบรวมด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  



มกษ. 7417-2559 

 
 

6 

รายการ ข้อก้าหนด 

 8.6.การเล้ียงสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นน าเข้า ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจ

หน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 8.7.หากมีการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ             

ที่เกี่ยวข้อง 

 8.8.ควรมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภคและการก าจัดของเสียด้วย

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 8.9.ควรใช้อาหารสัตว์ สารเติมแต่งอาหารสัตว์ สารเคมี ยาสัตว์ รวมถึงยาต้านจุลชีพ  

และปุ๋ย เท่าที่จ าเป็นด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

9. ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

 

9.1.การใช้ที่ดินและแหล่งน้ าสาธารณะไม่ควรกระทบต่อวิถีชีวิตหรือกิจกรรมของคนใน

ท้องถิ่น 

9.2.ควรมีแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน            

ของการด าเนินกิจกรรมภายในฟาร์ม 

 9.3.ควรมีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

 9.4.ต้องจ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ 

 9.5.กรณี เป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย              

และมีใบอนุญาตท างาน 

 9.6.ต้องจัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

 9.7.ต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 9.8.ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าหญิงหรือชายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

10. การบันทึกข้อมูล 10..ควรบันทึกข้อมูลที่ส าคัญของทุกขั้นตอนการผลิตให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บ  

อย่างเป็นระบบ 
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