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(ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบตั ิทางการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ ทีด่ ี
สําหรับฟาร์มเลี้ ยงกุง้ ทะเล
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้ อกําหนดในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ที่ดีในทุกขั้นตอน
ของการผลิตกุ้งทะเลในสกุ ล พี เ นีย ส (Penaeus spp.) ลิ โ ตพี เ นี ย ส (Litopenaeus spp.) และเมตาพี
เนีย ส (Metapenaeus spp.) เช่ น กุ้ ง กุล าดํา (Penaeus monodon) กุ้ ง ขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei) กุ้ ง ตะกาด (Metapenaeus affinis) ตั้งแต่การเลี้ยง การจับ จนถึงหลังการจับ ก่อนการขนส่ง
ออกจากฟาร์ม เพื่อให้ ได้ ก้ ุงทะเลที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคํานึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพ
สัตว์ ความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุมขั้นตอนการเพาะ และการอนุบาล

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตร มีดังต่อไปนี้
2.1 กุ้ ง ทะเล (marine shrimp) หมายถึง กุ้ ง ทะเลในสกุล พี เ นีย ส (Penaeus spp.) ลิโ ตพี เ นีย ส
(Litopenaeus spp.) และเมตาพี เ นีย ส (Metapenaeus spp.) เช่ น กุ้ ง กุล าดํา (Penaeus monodon)
กุ้ งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) กุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis)
กุ้ ง ทะเล (marine shrimp) หมายถึง สัต ว์ท ะเลในกลุ่ ม กุ้ ง ปู (crustacean) มีข นาดเล็ก ลํา ตัว ยาว
ว่ ายนํา้ ได้
ฟาร์ มเลี้ ยงกุ้ งทะเล (marine shrimp farm) หมายถึง สถานประกอบการเลี้ยงกุ้ งทะเล ประกอบด้ วย
บ่ อ เลี้ ย ง สถานที่เตรี ย มอาหาร โรงเรื อ น และบริ เ วณสํา หรั บ สิ่งอํา นวยความสะดวกด้ า นสุข าภิบ าลที่
จําเป็ นสําหรั บการเลี้ ยงกุ้ งทะเล
[2.2 ยาสัต ว์ (veterinary drug) หมายถึ ง สารใดๆ ที่ใ ห้ แ ก่ สัต ว์ ท่ีใช้ เป็ นอาหารมนุ ษ ย์ หรื อ สัต ว์ ท่ีใ ห้
ผลิตผลซึ่งเป็ นอาหารมนุ ษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบําบัด บรรเทา ป้ องกัน รักษาโรค วินิจฉัย หรือเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์น้ัน
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2.3 ยาสัตว์ตกค้ าง (residues of veterinary drugs) หมายถึง ยาสัตว์ตามข้ อ 2.2 ทั้งที่เป็ นสารประกอบตั้งต้ น
(parent drug) สารที่เกิดจากกระบวนการสร้ างและสลายของสารตั้งต้ น (metabolites) ที่เกิดขึ้นในระบบ
ชี วเคมี ของร่ างกาย และสารอื่น ๆ (associated impurities) ที่ติ ด มากั บ ยาสั ต ว์ ที่ ต กค้ างในเนื้ อเยื่ อ สั ต ว์
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสัตว์ซ่ึงเป็ นอาหารมนุษย์
2.4 ข้ อกําหนดในการทําการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries- CCRF)
หมายถึง หลักการและมาตรฐานสากลที่จัดทําโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations-FAO) เป็ นแนวทางในการประพฤติ 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 ในนํ้า อย่ า งมี
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
2.5 องค์การสุขภาพสัตว์โลกโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health or
Office International des Epizooties-OIE) หมายถึง องค์การกลางซึ่งทําหน้ าที่ประสานความร่ วมมือใน
การป้ องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ท่สี าํ คัญ เพื่อไม่ให้ โรคระบาดสัตว์ก่อความสูญเสียต่อชีวิตสัตว์และ
มนุษย์มากจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก
2.6 ข้ อ กําหนดสุขภาพสัต ว์ นํ้า (Aquatic Animal Health Code) หมายถึง ข้ อ กําหนดที่ OIE จั ด ทําขึ้น
เพื่อใช้ เป็ นกฎเกณฑ์ทางการค้ าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์นาํ้ และความปลอดภัยของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
จากสัตว์นาํ้ เพื่อให้ ประเทศสมาชิกใช้ เป็ นเกณฑ์อ้างอิงร่ วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคเข้ าสู่ประเทศผู้นาํ เข้ าผ่านทางการค้ าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นาํ้ และเพื่อไม่ให้ มีการ
นําหลักสุขอนามัยมาใช้ ในการกีดกันทางการค้ าอย่างไม่เป็ นธรรม]
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ระดับของข้อกําหนด
ข้ อกําหนดในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ แบ่งเป็ น 2 [3] ระดับ ดังนี้
(1) ข้ อกําหนดหลัก (major requirement) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ทางตรงหรือรุนแรงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ/หรือคุณภาพกุ้ง และ/หรือสิ่งแวดล้ อม และ/หรือ
สังคม หรือเป็ นข้ อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
(2) ข้ อกําหนดรอง (minor requirement) หมายถึง ข้ อกําหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ
ทําให้ ผลิตผลมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ/หรืออาจทําให้ คุณภาพไม่เหมาะสมในการ
บริโภค และ/หรือทําให้ เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม และ/หรือต่อสังคม
[(3) ข้ อ แนะนํา (recommendation) หมายถึ ง ข้ อ กํา หนดที่ แ นะนํา ให้ ปฏิ บั ติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ที่ดีสาํ หรับฟาร์มเล้ ียงกุ้งทะเล]

เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้
(1) ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นตามข้ อกําหนดหลักทุกข้ อ
(2) ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดรองไม่น้อยกว่า 70% ของข้ อกําหนดรองทั้งหมด กรณี
การตรวจประเมิ นเพื่ อต่ ออายุ ใบรับ รองมาตรฐานในรอบต่ อไป ต้ องแสดงให้ เห็นว่ ามี การพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่อง
[(3) ผลการตรวจประเมินต้ องเป็ นไปตามข้ อแนะนําไม่ น้อยกว่า 60% ของข้ อแนะนําทั้งหมด กรณีการ
ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานในรอบต่อไป ต้ องแสดงให้ เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง]
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3. ข้อกําหนด
รายละเอียดข้ อกําหนดให้ เป็ นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1
รายการและข้อกําหนด
รายการ

ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

1. สถานที่แ ละการขึ้ น หลักการ/วัตถุประสงต์
ทะเบียนฟาร์ม
ควรเลื อ กสถานที่ เลี้ ยงกุ้ ง ทะเลให้ เหมาะสม ซึ่ ง จะทํา ให้ กุ้ ง มี ก าร
เจริญเติบโตดี มีอัตรารอดสูง ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนที่จะมีผล
ต่อสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงไม่มีปัญหาการ
เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ท่ผี ดิ กฎหมาย
1.1 ต้ องไม่ อยู่ ในสภาพแวดล้ อมที่เสี่ยงต่ อการปนเปื้ อน ที่จะมี ผลต่ อ ข้ อกําหนดหลัก
สุขภาพกุ้ งและความปลอดภัยต่ อผู้ บริ โภค หรื อมีมาตรการป้ องกันการ
ปนเปื้ อน
1.2 ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มนํา้ และเขตพื้นที่ห้ามเลี้ยง ข้ อกําหนดหลัก
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.3 อยู่ใกล้ แหล่งนํา้ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง ได้ แก่....

ข้ อแนะนํา

1.4 มี ก ารคมนาคมสะดวกทั้งภายในและภายนอกฟาร์ ม เพื่ อ ให้ ข้ อแนะนํา
สะดวกในการปฏิบัติงาน และขนส่งผลิตผลได้ อย่างรวดเร็ว
1.5 ต้ องมี ก ารขึ้ นทะเบี ย นเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ ยงสั ต ว์ นํ้ า กั บ กรม ข้ อกําหนดหลัก
ประมง มีเอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้ ท่ดี ิน
2. การจัดการฟาร์ม

หลักการ/วัตถุประสงต์
ควรมีการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายใน
ฟาร์ม ส่งผลให้ ก้ ุงมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดและ
แพร่กระจายของโรค ป้ องกันการปนเปื้ อนที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้ง และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงป้ องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
2.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน และดําเนินการ ข้ อกําหนดรอง
ตามที่ระบุไว้ ในคู่มือ
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ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

2.2 ตรวจคุณภาพนํา้ ในแหล่ งนํา้ ที่จะนํามาใช้ เลี้ยงกุ้งตามระยะเวลา ข้ อแนะนํา
ที่ระบุไว้ ในคู่มือ
2.3 พักและ/หรือปรับปรุงบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่

ข้ อกําหนดรอง

2.4 มีการจัดการให้ สัตว์นาํ้ อยู่ ในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมต่ อการ ข้ อกําหนดรอง
เจริญเติบโต (C.1 04) (เช่น คุณภาพนํา้ เครื่องเติมอากาศ)
[2.5 ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสม]

ข้ อกําหนดรอง

2.6 มี บั น ทึก หรื อ ใบรั บ รองหรื อ ใบแจ้ งผลการตรวจสุขภาพลู ก กุ้ ง ข้ อกํา หนดหลั ก
รอง
เพื่อให้ ม่นั ใจว่าลูกกุ้งปลอดเชื้อก่อโรคที่สาํ คัญ (C.6 05)
2.7 มีการกักกันโรคที่มีประสิทธิภาพ กรณีมีการนํากุ้งจากภายนอก ข้ อกําหนดหลัก
เข้ ามาในฟาร์ม (C.1 05)
2.8 มี ก ารกรองนํ้ า ที่ เติ ม ลงในบ่ อ เพื่ อป้ องกั น สั ต ว์ นํ้ า อื่ นๆ ข้ อกําหนดรอง
จากภายนอกฟาร์มเข้ าสู่ในฟาร์ม
[2.9 มี เครื่ อ งเติ ม อากาศ หรื อ มี ร ะบบการให้ อากาศในนํ้ า อย่ า ง ข้ อกําหนดรอง
เหมาะสม]
2.10 อาหารสั ต ว์ นํ้ า สํา เร็ จ รู ป ที่ ใ ช้ ต้ องได้ รั บ การขึ้ นทะเบี ย น มี ข้ อกําหนดหลัก
คุ ณ ภาพดี และยังไม่ หมดอายุ สามารถระบุ แหล่ งที่มาของวัต ถุ ดิ บ
(C.4 01) (C.4 08)
2.11 อาหารสําเร็จรูปที่ผลิตใช้ เองในฟาร์ม ต้ องแสดงรายการและ ข้ อกําหนดรอง
แหล่ งที่มาของวัตถุดิบ และไม่ ใช้ ส่วนผสมที่ห้ามใช้ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง (C.4 01) (C.4 08)
2.12 มี วิ ธี ก ารจั ด การให้ อาหารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในปริ ม าณ ข้ อกําหนดรอง
ที่พอเหมาะกับความต้ องการของกุ้ง (C.4 07)
2.13 ไม่ใช้ อาหารสดในการเลี้ยงกุ้งโดยตรง (C.4 05)

ข้ อกําหนดรอง

2.14 ไม่ใช้ อาหารที่ผลิตโดยใช้ ก้ ุงทะเลเป็ นวัตถุดิบ (C.4 06)

ข้ อกําหนดรอง
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ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

2.15 เก็บ อาหารกุ้ งในสถานที่ท่ีปลอดจากการปนเปื้ อนและรั กษา ข้ อกําหนดรอง
คุณภาพของอาหารกุ้งได้ (C.3 01)
2.16 ตรวจสภาพแวดล้ อม วิเคราะห์คุณภาพนํา้ และพฤติกรรมของ ข้ อกําหนดรอง
กุ้งในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างสมํ่าเสมอ (C.1 06)
2.17 มีการป้ องกันศัตรูและพาหะนําโรคกุ้งเข้ าบ่อทั้งระหว่างการ
เตรียมบ่อ เตรียมนํา้ และระหว่างการเลี้ยง โดยต้ องไม่มีการทําลาย
สัตว์นาํ้ ชนิดใกล้ สญ
ู พันธุ์ ยกเว้ นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงาน
และใช้ วิธเี มตตาฆาต (C.5 04)

ข้ อกําหนดรอง

2.18 ตรวจสุขภาพกุ้งในบ่ ออย่ างสมํ่าเสมอ และมีวิธีการจัดการกุ้ง ข้ อกําหนดรอง
ป่ วยหรือตายในภาวะปกติท่ไี ม่พบการระบาดของโรค ตามที่ระบุไว้ ใน
Veterinary Health Plan รวมถึงมีการบันทึกข้ อมูลการป่ วยหรือตาย
และแยกกุ้งที่อ่อนแอออกทันทีท่พี บ (C.1 07)
2.19 มีการจัดการสุขภาพกุ้งให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของ ข้ อกํ า ห นดรอง
ประเทศ โดยคํานึงถึงข้ อกําหนดในการทําการประมงอย่างรับผิดชอบที่ หลัก
จัด ทําโดยองค์ การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ ว่าด้ วยการ
เคลื่อนย้ ายสัตว์นาํ้ มีชีวิต และมาตรฐานของ OIE ที่เกี่ยวข้ อง
2.20 มี ก ารจั ด การป้ องกั น การแพร่ แ ละการติ ด ต่ อ ของโรคจาก ข้ อกําหนดรอง
การเคลื่ อ นย้ า ยกุ้ งมี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต โดยปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนด
สุขภาพสัตว์นาํ้ ของ OIE
2.21 กรณี เกิ ด โรคระบาดกุ้ ง ให้ แจ้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่มี อ ํา นาจ ข้ อกําหนดรอง
หน้ าที่โดยเร็ว และมีการแจ้ งเตือนการระบาดของโรค
2.22 มีการวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ ไข กรณีท่กี ้ ุงแสดง ข้ อกําหนดรอง
อาการป่ วย พร้ อมทั้งจดบันทึกหรือเก็บหลักฐานการวินิจฉัยโรค
2.23 มี ม าตรการป้ องกัน และควบคุ ม การแพร่ ระบาดของโรคกุ้ ง ข้ อกําหนดรอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถป้ องกันการระบาดของโรคกุ้งภายใน
ฟาร์ม และจากภายในฟาร์มไปสู่ภายนอกฟาร์ม รวมถึงสิ่งแวดล้ อม
(C.1 10)
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2.24 มี วิ ธี ก ารกํา จั ด ซากกุ้ งที่ เ หมาะสมที่ ส ามารถป้ องกั น การ ข้ อกําหนดรอง
แพร่กระจายของโรคได้ (C.1 09)
2 .25 มี ม าต รก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ส าม ารถ ล ด โอ ก าส ข้ อกําหนดรอง
การแพร่กระจายของโรคระหว่างสัตว์นาํ้ ต่ างชนิด กรณีเลี้ยงกุ้งหลาย
ชนิดรวมกันหรือเลี้ยงกุ้งร่วมกับสัตว์นาํ้ อื่น
2.26 จัด ให้ มีการฝึ กอบรมผู้ ป ฏิบั ติ งานเกี่ยวกับ การปฏิบั ติ งานใน ข้ อกําหนดรอง
ฟาร์ม เพื่อให้ ทราบบทบาทหน้ าที่ท่ชี ัดเจนในการดูแลด้ านสุขภาพและ
สวัสดิภาพสัตว์ การใช้ สารเคมีอย่างปลอดภัย (C.1 03)
3 . ก า ร ใ ช้ ย า สั ต ว์
สารเคมี และผลิตภัณฑ์
จุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี ใช้ ในการ
เลี้ยงสัตว์นาํ้

หลักการ/วัตถุประสงค์
หากจําเป็ นต้ องใช้ ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ต้ องใช้ ด้วย
ความระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบ ไม่ใช้ ยาสัตว์และสารเคมีท่หี ้ าม
ใช้ ตามกฎหมาย มีการเก็บรักษาอย่ างถูกต้ องตามหลักวิชาการ เพื่ อ
ป้ องกันการปนเปื้ อน/ตกค้ างของยาสัตว์และสารเคมีในผลิตผล ระบบ
การเลี้ ยง ซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ บริ โ ภค รวมถึ ง
สิ่งแวดล้ อม
3.1 ไม่ใช้ ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการเลี้ยงสัตว์ ข้ อกําหนดหลัก
นํ้า ที่ห้ ามใช้ ตามกฎหมาย ในการใช้ ยาสัตว์ สารเคมี และผลิ ตภั ณฑ์
จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการเลี้ยงสัตว์นาํ้ เป็ นชนิดที่กาํ หนดให้ ต้องขึ้นทะเบียน
ต้ อ งมี ก ารขึ้ นทะเบี ย นกั บ หน่ ว ยงานที่มี อ ํา นาจหน้ า ที่แ ละใช้ อ ย่ า ง
ถูกต้ อง (ย้ ายไป 3.2) (C.2 03)
3.2 กรณีท่จี าํ เป็ นต้ องใช้ ยาสัตว์หรือสารเคมีก่อนการจับ ต้ องมีระยะ ข้ อกําหนดหลัก
หยุดการใช้ ยาสัตว์หรือสารเคมีตามที่ระบุไว้ ในฉลาก
3.2 การใช้ ย าสัต ว์แ ละสารเคมี ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารกํากับ ดู แ ลของ ข้ อกําหนดหลัก
สัตวแพทย์ หรือนักวิชาการประมงที่มีความเชี่ยวชาญด้ านโรคสัตว์นาํ้
ปฏิบัติตามวิธีการใช้ ท่ีระบุ ในฉลาก มีระยะหยุดยาที่เหมาะสม เพื่ อ
ป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้ อม (C2 01 02)
3.3 เก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการเลี้ยงสัตว์นาํ้ ข้ อแนะนํา
ในที่ท่สี ามารถป้ องกันการเสื่อมสภาพและการเกิดอันตราย (C.3 01)
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หลักการ/วัตถุประสงค์
การจัดการนํา้ ทิ้งและดินเลน ต้ องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ป้ องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
4.1 นํ้าทิ้งที่ป ล่ อ ยออกสู่ภ ายนอกฟาร์ ม ต้ อ งมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ข้ อกําหนดหลัก
ที่กาํ หนดในกฎหมาย (C.5 03) (C.8 01 04)
4.2 มี ก ารป้ องกัน นํ้า เค็ม จากบ่ อ เลี้ ยงแพร่ ล งสู่พ้ ื นที่ในเขตนํ้า จื ด ข้ อกําหนดหลัก
เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (C.8 02)
4.3 ไม่ท้ งิ หรือปล่อยดินเลนออกสู่พ้ ืนที่ท่ไี ม่ได้ รับอนุญาต (C.3 02) ข้ อกําหนดหลัก

5. พลังงานและ
เชื้อเพลิงและ
นํา้ มันหล่อลื่น

หลักการ/วัตถุประสงค์
เชื้ อเพลิ ง และนํ้ า มั น หล่ อ ลื่ นที่ ใช้ ควรใช้ และกํา จั ด อย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ มีการเก็บรักษาอย่ างถูกต้ องตามหลักวิชาการ เพื่ อป้ องกัน
การปนเปื้ อน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
5.1 มี สถานที่เก็บเชื้ อเพลิ ง และนํ้ามั นหล่ อลื่ นที่ใช้ เป็ นสัดส่ วนและ ข้ อแนะนํา
ปลอดภัยควรมีการติดฉลากและเดรื่องหมายพร้ อมคําเตือน มีการใช้
และกําจัดอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงจัดเก็บเป็ นสัดส่วน แยกจาก
อาหารกุ้ง และที่พักอาศัย (C.3 02)
5.2 เครื่องจักรกลที่ใช้ ภายในฟาร์มควรอยู่ในสภาพดี ไม่มีเชื้อเพลิง ข้ อแนะนํา
และนํา้ มันหล่อลื่นรั่วไหลลงสู่แหล่งนํา้
5.3 นํา้ มันหล่อลื่นที่ใช้ แล้ วให้ ท้ งิ ในภาชนะรองรับที่จัดไว้ โดยเฉพาะ ข้ อแนะนํา
และกําจัดอย่างถูกวิธี
5.4 มี การติด ตั้ งระบบไฟฟ้ าภายในฟาร์ ม ที่ถูกต้ อง เหมาะสมและ ข้ อกําหนดรอง
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
5.5 ควรใช้ พลังงานอย่างประหยัดและ/หรือการใช้ พลังงานทดแทน

ข้ อแนะนํา

9

รายการ

มกษ. 7401-25XX
ข้อกําหนด

ระดับข้อกําหนด

5. สุ ข อนามั ย ภายใน หลักการ/วัตถุประสงค์
ฟาร์ม
การออกแบบ การปฏิบัติงาน และการจัดการฟาร์มอย่างถูกสุขลักษณะ
สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้ อก่ อ โรค ยาสัต ว์ และสารเคมี
เข้ าสู่ระบบการเลี้ยงและผลิตผล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกุ้ง
ที่เลี้ยง รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
5.1 ออบแบบสิ่งอํานวยความะดวกสําหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้ สามารถ ข้ อกําหนดรอง
ป้ องกันการปนเปื้ อนจากผู้ ปฏิบั ติ งาน นํ้าทิ้ง สุขา สัตว์เลี้ ยง นํ้ามั น
เชื้ อเพลิ ง นํ้ามั น หล่ อลื่ น จากเครื่ องจั กร และจากแหล่ งอื่น ๆที่อาจ
ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อน
5.2 แยกเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี เป็ นสัดส่วน และมี ข้ อกําหนดรอง
การจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนสู่ผลิตผล (C.3 01)
5.3 เก็บรักษาปั จจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้ องและ ข้ อกําหนดรอง
เหมาะสมตามประเภท เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนและไม่ให้ เป็ นแหล่ งที่
อยู่อาศัยของสัตว์อ่นื (C.3 01)

5.4 ห้ องนํา้ และห้ องสุขาต้ องถูกสุขลักษณะ และป้ องกันการปนเปื้ อน ข้ อกําหนดหลัก
ลงสู่บ่อเลี้ยง คลองส่งนํา้ และ/หรือแหล่งนํา้
5.5 ห้ ามใช้ มูลสัตว์ในการเลี้ยงกุ้ง

ข้ อกําหนดหลัก

5.6 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง

ข้ อกําหนดรอง

5.7 มีการฝึ กอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี ข้ อกําหนดรอง
เพื่ อ ให้ ทราบบทบาทหน้ า ที่ท่ีชั ด เจน ในการป้ องกัน การปนเปื้ อน
และการเสื่อมสภาพของผลิตผล รวมถึงการใช้ สารเคมีอย่างถูกวิธแี ละ
ปลอดภัย
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7 . ก ารจั บ แ ล ะก าร หลักการ/วัตถุประสงค์
ปฏิบัติหลังการจับก่อน การจับ และการปฏิบัติหลังการจับ ต้ องดําเนิการอย่างถูกสุขลักษณะ
การจําหน่าย
ไม่ มี ก ารใช้ ส ารต้ อ งห้ า ม เพื่ อ ป้ องกัน การปนเปื้ อนหรื อ ตกค้ างใน
ผลผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
7.1 ไม่ใช้ สารต้ องห้ ามในระหว่างการจับและหลังการจับ

ข้ อกําหนดหลัก

7.2 หากมีการใช้ สารเคมีต้องใช้ อย่างถูกต้ อง

ข้ อกําหนดรอง

7.3 ควรเลือกผู้รับซื้อที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานด้ านสุขลักษณะการ ข้ อกําหนดรอง
ดู แลรักษาสัตว์นํ้าหลังการจับและการขนส่ง หรือมี การขึ้นทะเบี ยน
ผู้ประกอบการกับกรมประมง
7.4 มีการจับอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถป้ องกันการปนเปื้ อน

ข้ อกําหนดรอง

8. แ ร ง ง า น แ ล ะ หลักการ/วัตถุประสงค์
สวัสดิการ
การจ้ างแรงงานต้ องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงาน และมีหลักฐาน
การจ้ างงานที่ชัดเจน
8.1 จ้ างแรงงานที่ถูกต้ องตามกฎหมาย ควรมีหนังสือสัญญาการจ้ าง ข้ อกํ า ห นดรอง
งาน
หลัก
8.2 จ่ายค่าจ้ างแรงงานถูกต้ องตามกฎหมาย ควรจ้ างแรงงานที่มีอายุ ข้ อกํ า ห นดรอง
ไม่ต่าํ กว่า 18 ปี บริบูรณ์
หลัก
8.3 ต้ องจัดสวัสดิการแก่ผ้ ูใช้ แรงงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ข้ อกํา หนดหลั ก
แนะนํา

8.4 กรณี เป็ นแรงงานต่ างด้ าวต้ องมี ห นั งสือเดิ น ทางที่ถูกต้ องตาม ข้ อกําหนดหลัก
กฎหมายและมีใบอนุญาตทํางาน
8.54 ควรจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

ข้ อแนะนํา

8.65 ควรมีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ข้ อแนะนํา
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9. ความรับผิดชอบต่ อ หลักการ/วัตถุประสงค์
สังคมและสิ่งแวดล้ อม ควรดํา เนิ น กิ จ กรรมการเลี้ ยงกุ้ ง ทะเลในทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า งมี ค วาม
รับ ผิดชอบต่ อชุ มชน และสังคม รวมทั้งต้ องคํานึงถึงผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อม และความยั่งยืนของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 ที่ ต้ั ง ฟาร์ ม ต้ องไม่ กี ด ขวางทางสั ญ จรดั้ ง เดิ ม ก่ อ นตั้ ง ฟาร์ ม ข้ อกําหนดหลัก
กระทบการดํารงชีวิต หรือกิจกรรมของคนในท้ องถิ่น
9.2 มี ก ารประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมตามที่ ก ํา หนดใน ข้ อกําหนดหลัก
กฎหมาย (ถ้ ามี) (C.5 03)
9.3 มีการบํารุงรักษาโครงสร้ างพื้นฐานสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ข้ อกําหนดรอง
อย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันมลพิษจากการก่อสร้ าง ซ่อมบํารุง หรือรื้อ
ถอน รวมถึงมีการจัดเก็บและกําจัดเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ไี ม่ได้ ใช้ งาน
หรือชํารุดเสียหาย (C.3 02)
9.4 ไม่ ใ ช้ อ าหารสัต ว์ ผ สมสํา เร็จ รู ป ที่มี ส่ ว นผสมของปลาป่ นและ ข้ อกําหนดรอง
นํ้ามันปลาที่ทาํ จากปลาชนิ ดใกล้ สูญ พั นธุ์ หรือปลาที่ได้ จากการทํา
ประมง IUU (C.4 02)
9.5 ให้ ความสําคัญกับการจ้ างแรงงานในท้ องถิ่น

ข้ อกําหนดรอง

9.6 คํานึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชนในทุกขั้นตอนการผลิต

ข้ อกําหนดรอง

9.7 มีการจัดการใช้ นาํ้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (C.8 03)

ข้ อแนะนํา

9.8 มีกจิ กรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มกับชุมชน

ข้ อแนะนํา

9.9 มี ก ลไกในการสื่อ สารเพื่ อ ร่ ว มกับ ชุ ม ชนในการจั ด การปั ญ หา ข้ อแนะนํา
ที่ก่อให้ เกิดหรือมีแนวโน้ มก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชน
9.10 เข้ าเป็ นสมาชิกและเข้ าร่วมกิจกรรมองค์กรผู้ประกอบการฟาร์ม ข้ อแนะนํา
เลี้ยงกุ้งหรือที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
9.11 ควรใช้ ลู กพั นธุ์ก้ ุ งจากการเพาะพั นธุ์ หลี กเลี่ ยงการจั บลู กพั นธุ์จาก ข้ อกําหนดรอง
ธรรมชาติ (C.6 03 04)
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9.12 กรณี ใช้ กุ้ งต่ างถิ่ น ต้ องผ่ านกระบวนการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง ข้ อกําหนดหลัก
และกรณีนาํ เข้ าต้ องมีมาตรการกักกันตามที่กฎหมายกําหนด (C.7 03)
9.13 ไม่ ใ ช้ กุ้ ง ที่ ผ่ า นการดั ด แปลงทางพั น ธุ ก รรมที่ ไ ม่ เกิ ด ขึ้ นใน ข้ อกําหนดหลัก
ธรรมชาติ (C.7 02)
9.14 มีการป้ องกันการหลุดลอดของกุ้งที่เลี้ยงอย่างเหมาะสม (C.7 01) ข้ อกําหนดรอง
9.15 ฟื้ นฟู พ้ ื นที่ ฟ าร์ ม หรื อ พื้ นที่ รอบๆ ฟาร์ ม ที่ เสี ยหายจากการ ข้ อแนะนํา
เพาะเลี้ยง (C.5 04)
9.16 ในกรณีท่ีมีเหตุทาํ ให้ การเลี้ยงกุ้งส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม ข้ อกําหนดรอง
เช่น บ่อรั่วซึม ต้ องมีวิธกี ารแก้ ไขที่มีประสิทธิภาพ
9.17 ให้ ชุ ม ชนร่ ว มรั บ ทราบผลการติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพ ข้ อแนะนํา
สิ่งแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกฟาร์มอย่างสมํ่าเสมอ
9.18 เข้ าร่ วมประชุมหรือสัมมนา หรือรับการฝึ กอบรมทางวิชาการ ข้ อแนะนํา
ที่เกี่ยวข้ องกับการเลี้ยงกุ้งที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม การรักษาสุขภาพ
และสวัสดิภาพสัตว์ และความปลอดภัยของอาหาร
10. เอกสารและข้ อมูล หลักการ/วัตถุประสงค์
บันทึก
ควรมีการบันทึกข้ อมูลที่สาํ คัญในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเล รวมถึงมีเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ ในการตามสอบผลผลิตได้
10.1 มีเอกสารกํากับการจําหน่ ายลูกพันธุ์สัตว์นาํ้ และเอกสารกํากับ ข้ อกําหนดหลัก
การจําหน่ายสัตว์นาํ้ ให้ ตรวจสอบได้ (C.6 01 02)
10.2 มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การใช้ ยาสั ต ว์ สารเคมี และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ อกําหนดหลัก
จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้
10.3 มีการบันทึกข้ อมูลการใช้ สารเคมีในระหว่างการจับ

ข้ อกําหนดหลัก

10.4 มีการบันทึกและเก็บข้ อมูลการเลี้ยงกุ้งที่จาํ เป็ นอื่นๆ ให้ ตรวจสอบ ข้ อกําหนดรอง
ได้ เช่น การเกิดและการป้ องกันโรค คุณภาพนํา้ รุ่นของอาหารที่ใช้
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