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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดี

ส าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น  าจืด (มกษ. 7421-2561) เพื่อให้มาตรฐานมีเนื อหาสอดคล้อง

กับสถานการณ์และข้อมูลทางวิชาการที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั งสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน (Standard 

on ASEAN Good Aquaculture Practices for Food Fish) โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพและ

สวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ดังนั น คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 

จึงเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานฉบับเดิม และก าหนดขึ นใหม่มาตรฐานสินค้าเกษตรนี  ก าหนดขึ น

โดยใชเ้อกสารต่อไปนี เป็นแนวทาง 

มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ. 7421-2553. การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์ 

และฟาร์มอนุบาลสัตว์น  าจืด. กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 

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

การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้าจืด 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดีในขั้นตอนการเพาะพันธุ์และอนุบาล 

สัตว์น้ าจืดการรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม ก่อนการขนส่งออกนอกฟาร์ม โดยค านึงถึงสุขภาพ

และสวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์สัตว์น้ าจืดที่มีคุณภาพดี 

แข็งแรง และปลอดภัยส าหรับการน าไปเลี้ยงเป็นอาหาร 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุม 

1.2.1 การล้ียงสัตว์น้ าจืด 

1.2.2 สัตว์น้ าจืดที่มีมาตรฐานสินค้าเกษตรเฉพาะเรื่องแล้ว เช่น จระเข้ 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สัตว์น้ าจืด (freshwater animal) หมายถึง สัตว์ในกลุ่มปลา (fish) หอย ปู กุ้ง (shellfish) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 

(amphibian) สัตว์เล้ือยคลาน (reptile) ที่อาศัยอยู่ในน้ าจืด สัตว์จ าพวกที่มีการด ารงชีวิตและวงจรชีวิต 

ส่วนใหญ่อยู่ในน้ าจืด  

2.2 ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืด (freshwater animal hatchery and nursery) หมายถึง 

สถานประกอบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าจืด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น สถานที่เล้ียงพ่อแม่พันธุ์ 

สถานที่เพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ า สถานที่เตรียมอาหาร โรงเรือน สถานที่บรรจุลูกพันธุ์ 

รวมท้ังบริเวณส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล

สัตว์น้ าจืด  

2.3 บ่อ (pond) หมายถึง สถานที่บนบกที่มีการเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า           

มีหลายลักษณะ เช่น บ่อดิน บ่อซีเมนต์ บ่อผ้าใบ บ่อพลาสติก  
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2.4 กระชัง (cage) หมายถึง อุปกรณ์แขวนหรือลอยในน้ าที่ใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า 

มีหลายลักษณะ เช่น รูปเหล่ียมหรือกลม แบบมีโครงหรือไม่มีโครง ท าจากวัสดุต่างๆ เช่น อวน ไม้ อาจเป็น

กระชังท่ีผูกติดกับเสาหรือทุ่นลอยน้ า 

2.5 ยาสัตว์หรือยาส าหรับสัตว์ (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ให้แก่สัตว์ที่เล้ียงเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ 

หรือสัตว์ที่ให้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา 

ป้องกัน รักษาโรค หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น 

3. ข้อก้าหนด  

รายละเอียดข้อก าหนดให้เป็นไปตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก้าหนด 

รายการ ข้อก้าหนด 

1. การขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เพาะเล้ียง

สัตว์น้ า 

1. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ ากับหน่วยงานที่มีอ านาจ

หน้าที่ 

2. สถานที่ตั้งฟาร์ม  

2.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนจากแหล่งก าเนิดมลพิษหรือกรณีที่มี

ความเส่ียงต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม หรือลดความเส่ียง 

 2.2 ควรมีการคมนาคมสะดวก  

 2.3 ควรมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและป้องกัน           

การสูญเสียผลิตผล 

 2.4 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในบ่อ ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพ                     

ปริมาณเพียงพอ และสามารถจัดระบบการถ่ายเทน้ าได้ดี 

 2.5 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชังในแหล่งน้ าสาธารณะ 

 
2.5.1 ต้องอยู่ในแหล่งน้ าสาธารณะและบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในกระชัง 

2.5.2 ควรอยู่ในแหล่งที่มีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมและปริมาณน้ าเพียงพอในการเพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า 

3. การจัดการทั่วไป 

 

 

3.1 ควรปฏิบัติตามคู่มือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของกรมประมงตามชนิดสัตว์น้ าที่เพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาล หรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 3.2 ควรจัดท าแผนที่แสดงที่ต้ังและแผนผังของฟาร์ม 
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รายการ ข้อก้าหนด 

 3.3 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้หรือได้รับการอบรมหรือมีประชุมด้านวิชาการ             

การจัดการ การใช้ปัจจัยการผลิต การรวบรวม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 3.4 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในบ่อควรเตรียมบ่อ เตรียมน้ า และอุปกรณ์

อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์น้ า 

 3.5 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชังในแหล่งน้ าสาธารณะ 
3.5.1 ต้องใช้พื้นที่ด าเนินการไม่เกินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

 
3.5.2 ควรเตรียมและวางกระชังอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบ           

ต่อคุณภาพน้ าและสุขภาพสัตว์น้ า 

 
3.5.3 ควรท าความสะอาดกระชังและอุปกรณ์เป็นระยะตลอดช่วงการเพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาลเพื่อให้น้ าถ่ายเทได้ดี 

4. ปัจจัยการผลิต 
 

4.1 ควรใช้พ่อแม่พันธุ์และ/หรือลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่แข็งแรง  

 4.2 พ่อแม่พันธุ์และ/หรือลูกพันธุ์สัตว์น้ าต้องมีหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 

หรือมีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มา 

 4.3 ใช้อาหารส าเร็จรูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า หัวอาหาร ที่ขึ้นทะเบียนกับ

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ (ในกรณีที่ก าหนดให้ปัจจัยการผลิตนั้นต้องขึ้นทะเบียน) 

มีการแสดงฉลากตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่หมดอายุ 

 4.4 อาหารมีชีวิต อาหารสดที่ใช้เล้ียง และ/หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ า

ใช้เองในฟาร์มต้องปราศจากยาสัตว์และสารต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ 

 4.5 อาหารมีชีวิตหรืออาหารสดที่ใช้เล้ียงสัตว์น้ า และ/หรืออาหารที่ผลิตใช้เอง 

ในฟาร์มควรมีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับสัตว์น้ า ผลิตและเตรียม

อย่างถูกสุขลักษณะ 

 4.6 ควรมีการจัดการในการให้อาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ

ของสัตว์น้ า เพื่อให้สัตว์น้ ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 

 4.7 ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหาร ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน           

ที่มีอ านาจหน้าที่  (ในกรณีที่ก าหนดให้ปัจจัยการผลิตนั้นต้องขึ้นทะเบียน)                

และต้องไม่มีการปนเปื้อนยาสัตว์ และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทาง

ราชการ 
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 4.8 กรณีมีการใช้น้ าหมักชีวภาพที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 

 4.9 ควรเก็บรักษาปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม เพื่อรักษา

คุณภาพและป้องกันการปนเปื้อน 

5..การจัดการดูแล

สุขภาพและสวัสดิภาพ

สัตว์น้ า 

 

5.1 ควรจัดการ ตรวจติดตาม รักษาสภาพแวดล้อม และสุขภาพสัตว์น้ าตลอด

ระยะเวลาเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้ าได้ทันท่วงท ี

 5.2 ควรเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์น้ า (Aquatic 

Animal Health Code) ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation 

for Animal Health or Office International des Epizooties; OIE) 

 5.3 เมื่อสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติ ควรพิจารณาด้านการจัดการก่อนการใช้ยาสัตว์            

และสารเคมี รวมถึงควรตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ความผิดปกติ

และวิธีการแก้ไข 

 5.4 ในกรณีที่ สัตว์น้ าป่วย หากจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีให้ใช้ยาสัตว์          

และสารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด 

และใช้อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 

 5.5 ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ 

 5.6 เมื่อสัตว์น้ ามีการตายมากผิดปกติ และสงสัยหรือพบว่าสัตว์น้ าตายจากโรคระบาด 

ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เพื่อหาสาเหตุและมีวิธีการจัดการซากและน้ าทิ้ง

ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

6.  สุขลักษณะฟาร์ม  

6.1 ควรออกแบบ จัดวาง อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ภายในฟาร์มให้เป็นสัดส่วน และเอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ 

 6.2 ควรดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 6.3 ห้องสุขาต้องแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ และสามารถป้องกันการปนเปื้อน

เข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 

 6.4 ต้องดูแลป้องกันระบบน้ าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ ไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบ 

ฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 

 



มกษ. 7421-2561 

 

5 

รายการ ข้อก้าหนด 

 6.5 ควรจัดการของเสียจากการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลและวัสดุของเหลือใช้

อย่างถูกวิธีไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ และปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมี 

 6.6 ไม่ควรปล่อยสัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 

 6.7 ควรมีวิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะที่ดี  

7. การรวบรวม          

และการดูแลหลัง      

การรวบรวม 

 

7.1 ต้องออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าหรือเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มา

ของลูกพันธุ์สัตว์น้ าให้กับผู้ซ้ือ 

7.2 หากใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีควรใช้อย่างถูกต้อง 

 7.3 ควรมีวิธีการจัดการและดูแลรักษาลูกพันธุ์ สัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ                   

ทั้งระหว่างและหลังการรวบรวม 

 7.4 ควรใช้ภาชนะ อุปกรณ์ วิธีการและความหนาแน่นในการบรรจุให้เหมาะสม           

กับชนิดและขนาดของลูกพันธุ์สัตว์น้ า และระยะเวลาการขนส่ง 

8. ความรับผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดล้อม 

 

8.1 ควรบริหารและการจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  

8.2 คุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลต้องเป็นไปตามข้อก าหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 8.3 หากมีการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 8.4 การน าเข้าสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อการเพาะเล้ียงต้องได้รับอนุญาต            

จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

9. ความรับผิดชอบ         

ต่อสังคม 

 

9.1 การใช้ที่ดินและแหล่งน้ าสาธารณะควรให้มีความเท่าเทียมกันในชุมชน  

 9.2 ควรมีแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนจากการด าเนินกิจกรรม

ของฟาร์ม 

 9.3 ควรมีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

 9.4 ควรจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

 9.5 กรณีเป็นลูกจ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

และมีใบอนุญาตท างาน 

 9.6 ต้องจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสมและพอเพียง 



มกษ. 7421-2561 

 

 

 

6 

รายการ ข้อก้าหนด 

 9.7 ต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง 

 9.8 ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 

10.  การบันทึกข้อมูล 10. ควรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญของทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ าเสมอ          

ให้เป็นปัจจุบัน 
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