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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าทีดี่

สาํหรบัฟารม์เล้ียงปลาทะเล 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกาํหนดการปฏิบัติที่ดีในทุกขั้นตอนของการเล้ียงปลาทะเล 

ในบ่อเล้ียง หรือกระชัง/คอกเพ่ือเป็นอาหาร ตั้งแต่การเล้ียง การจับ จนถึงหลังการจับก่อนการขนส่งออก

จากฟาร์ม เพ่ือให้ได้ปลาทะเลที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคาํนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 

ความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม  

1.2 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ไม่ครอบคลุมขั้นตอนการเพาะและการอนุบาล 

2. นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ปลาทะเล (marine finfish) หมายถึง ปลาที่ตามธรรมชาติมีชีวิตและเติบโตในนํ้าเค็ม นํ้ากร่อย       

เช่น ปลากะพงแดง ปลากะรัง ปลานวลจันทร์ทะเล หรือบางชนิดที่สามารถปรับตัวและนาํมาเล้ียงในนํา้จืดได้ 

เช่น ปลากะพงขาว  

2.2 ฟาร์มเล้ียงปลาทะเล (marine finfish farm) หมายถึง สถานประกอบการเล้ียงปลาทะเล ครอบคลุม

บ่อเล้ียง กระชัง คอก สถานที่เตรียมอาหารปลา โรงเรือน สถานที่และบริเวณที่จาํเป็นสาํหรับการเล้ียง  

ปลาทะเล 

2.3 บ่อเล้ียง (rearing pond) หมายถึง สถานที่บนบกที่เกบ็กกันํา้ไว้สาํหรับเล้ียงปลา มีหลายลักษณะ เช่น 

บ่อดิน บ่อซีเมนต์ บ่อผ้าใบ บ่อพลาสติก  

2.4 กระชัง (cage) หมายถึง อปุกรณ์แขวนหรือลอยในแหล่งนํา้ที่ใช้สาํหรับเล้ียงปลา มีหลายลักษณะ เช่น 

รูปเหล่ียมหรือกลม แบบมีโครง หรือไม่มีโครง ทาํจากวัสดุ เช่น อวน ไม้ อาจเป็นกระชังที่ผูกติดกับเสา 

หรือทุ่นลอยนํา้  

2.5 คอก (pen) หมายถึง ที่ล้อมขังสาํหรับเล้ียงปลาอยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่งทะเล ทาํจากวัสดุ เช่น 

ไม้ แผ่นกระเบื้อง หรืออวน โดยด้านล่างของคอกยึดติดหรือฝงัลงในพ้ืน 
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3. ขอ้กาํหนด 

รายละเอยีดข้อกาํหนดให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที ่1 รายการและขอ้กําหนด 

รายการ ขอ้กําหนด 

1. การขึ้ นทะเบียนเกษตรกร  

ผู้เพาะเล้ียงสตัว์นํา้ 

 

1.1 ต้องขึ้ นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์นํ้ากับหน่วยงาน  

ที่มีอาํนาจหน้าที่ 

2.สถานที่ตั้งฟาร์ม 
 

2.1. ต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนจากแหล่งกําเนิด

มลพิษ กรณีที่มีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม หรือลด

ความเสี่ยง 

 2.2 ควรมีการคมนาคมสะดวก 

 2.3 ควรมีสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐานที่จาํเป็น 

 2.4 กรณเีล้ียงในบ่อเล้ียง 

2.4.1 ควรอยู่ในสถานที่ที่สามารถจัดระบบการถ่ายเทนํา้ที่ดี 

2.4.2 ควรอยู่ใกล้แหล่งนํา้ที่มีคุณภาพและเพียงพอในการเล้ียงปลาทะเล 

 2.5 กรณเีล้ียงในกระชัง/คอก 

2.5.1 ต้องอยู่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เล้ียงสตัว์นํา้ในกระชัง/คอก 

2.5.2 ควรอยู่ในแหล่งที่ มี คุณภาพนํ้าที่ เหมาะสมและปริมาณนํ้า

เพียงพอในการเล้ียงปลาทะเล 

3. การจัดการทั่วไป 
 

3.1 ควรปฏบิัติตามคู่มือการเล้ียงปลาทะเลของกรมประมงหรือวิธกีารอื่น

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 3.2 ควรจัดทาํแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผงัของฟาร์มเล้ียง 

 3.3 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ หรือได้รับการอบรมหรือประชุมด้าน

วิชาการ การจัดการ การใช้ปัจจัยการผลิต การจับ และกฎระเบียบ  

ที่เกี่ยวข้อง 
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 3.4 กรณเีล้ียงในกระชัง/คอก 

3.4.1 ต้องติดตั้งโคมไฟหรือเคร่ืองหมายเพ่ือแสดงอาณาเขตกระชัง/

คอก ให้ผู้สญัจรทางนํา้เหน็ได้ชัดเจน 

3.4.2 ต้องมีพ้ืนที่ผิวนํ้าสําหรับฟาร์มเล้ียงปลาทะเลไม่เกินขนาด  

ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ 

4. ปัจจัยการผลิต 
 

4.1 ควรใช้ลูกพันธุป์ลาทะเลที่มีคุณภาพดี แขง็แรง ไม่เป็นโรค และ/หรือ

มาจากแหล่งที่เช่ือถอืได้ 

 4.2 ต้องมีหนังสือกํากับการจําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์นํ้าหรือเอกสาร  

แสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุส์ตัว์นํา้ 

 4.3 ต้องใช้อาหารสาํเรจ็รูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า หัวอาหาร  

ที่ขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ (ในกรณีที่กาํหนดให้ปัจจัย

การผลิตน้ันต้องขึ้ นทะเบียน) มีการแสดงฉลากตามกฎระเบียบ  

ที่เกี่ยวข้อง และไม่หมดอายุ 

 4.4 อาหารสดที่ใช้เล้ียงหรือวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือผลิต

อาหารปลาทะเลใช้เองในฟาร์ม ต้องปราศจากยาสตัว์และสารต้องห้าม

ตามประกาศของทางราชการ 

 4.5 อาหารสดที่ใช้เล้ียงหรืออาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรมีคุณภาพ

เหมาะสมกับความต้องการทางโภชนาการของปลาทะเลที่เล้ียง และ

ผลิตอย่างถูกสขุลักษณะ 

 4.6 ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหาร ต้องไม่มีการปนเป้ือน

ยาสตัว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ 

 4.7 ควรจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ เก็บรักษาอย่าง

เหมาะสม ไม่เป็นอนัตรายต่อบุคคล และไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

สตัว์อื่น 
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รายการ ขอ้กําหนด 

5. การให้อาหาร การจัดการ

ดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพ 

สตัว์นํา้ 

 

5.1 ควรให้อาหารปลาทะเลอย่างเพียงพอ เหมาะสมกบัชนิดและขนาด

ของปลาทะเล 

 5.2 ควรมีการจัดการ ตรวจติดตาม รักษาสภาพแวดล้อมในการเล้ียง

และสขุภาพปลาทะเลที่เล้ียงอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาเล้ียง 

 5.3 เม่ือปลาทะเลมีอาการผดิปกติ ควรพิจารณาด้านการจัดการก่อนการใช้

ยาสัตว์และสารเคมี รวมถึงควรตรวจหาสาเหตุเบื้ องต้น พร้อมทั้ง

บันทกึข้อมูลความผดิปกติและวิธกีารแก้ไข 

 5.4 กรณีปลาทะเลป่วย หากจาํเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ต้องใช้  

ยาสัตว์และสารเคมีที่ขึ้ นทะเบียนตามที่กฎหมายกาํหนด ปฏิบัติตาม

ฉลากอย่างเคร่งครัด และใช้อย่างมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบันทกึข้อมูล 

 5.5 ห้ามใช้ยาสตัว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ 

 5.6 เม่ือปลาทะเลมีการตายมากผิดปกติ ต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่มี

อาํนาจหน้าที่ เพ่ือหาสาเหตุ และมีวิธกีารจัดการซากและนํา้ทิ้งที่เหมาะสม 

 5.7 ควรจัดการการเคล่ือนย้ายปลาทะเล ให้สอดคล้องกับข้อกาํหนดด้าน

สขุภาพสตัว์นํา้ (Aquatic Animal Health Code) ขององค์การโรคระบาด

สัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health or Office 

International des Epizooties: OIE) 

 5.8 การเล้ียงปลาทะเลรวมกันหลายชนิด ควรพิจารณาชนิดที่นํามา

เล้ียงด้วยความระมัดระวัง เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่เช้ือโรค 

 5.9 กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียง ควรเตรียมบ่อ เตรียมนํ้า และอุปกรณ ์

อย่างถูกวิธ ีเพ่ือป้องกนัโรคที่จะเกดิกบัปลาทะเลที่เล้ียง 

 5.10  กรณเีล้ียงในกระชัง/คอก 

5.10.1 ควรเตรียมและวางกระชัง/คอกอย่างถูกต้องเหมาะสม  

เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อคุณภาพนํา้และสขุภาพปลาทะเล 
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 5.10.2 ควรทาํความสะอาดกระชัง/คอก และอุปกรณ์เป็นระยะตลอด

การเล้ียง เพ่ือให้นํา้ถ่ายเทได้ดี 

5.10.3 ควรจัดการ ตรวจติดตามคุณภาพและการถ่ายเทของนํ้า 

ในกระชัง/คอก และบริเวณโดยรอบตลอดระยะเวลาเล้ียง เพ่ือป้องกนั

และแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพและสวัสดิภาพปลาทะเล

ที่เล้ียงได้ทนัท่วงท ี

6. สขุลักษณะฟาร์ม 
 

6.1 ควรออกแบบสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับการเล้ียงปลาทะเล  

ให้สามารถป้องกนัการปนเป้ือนจากผู้ปฏบิัติงาน นํา้ทิ้ ง สุขา สัตว์เล้ียง 

นํ้ามันหล่อล่ืนจากเคร่ืองจักร และจากแหล่งอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิด  

การปนเป้ือนสู่ระบบการเล้ียง 

 6.2 ห้องสุขาต้องแยกเป็นสดัส่วน ถูกสุขลักษณะ และสามารถป้องกัน  

สิ่งปฏกูิลไม่ให้ปนเป้ือนเข้าสู่ระบบการเล้ียง 

 6.3 ควรจัดเกบ็อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ให้เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ

และบาํรงุรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 6.4  ควรมี วิธี จั ด ก ารของเสี ยจากการเล้ี ย งและ วัส ดุ เห ลือ ใ ช้ 

อย่างถูกสขุลักษณะ 

 6.5 ห้ามใช้มูลสตัว์สดในการเล้ียงปลาทะเล 

 6.6 ไม่ควรปล่อยให้สตัว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณบ่อเล้ียง 

 6.7 กรณเีล้ียงในบ่อเล้ียง 

6.7.1 ต้องดูแลระบบนํ้าทิ้ งจากกิจกรรมอื่นๆ ภายในฟาร์มไม่ให้

ปนเป้ือนเข้าสู่ระบบการเล้ียง 

6.7.2 ควรมีการจัดเกบ็และกาํจัดขยะที่ดี เพ่ือป้องกนัสตัว์พาหะนาํโรค

และการคุ้ยเขี่ยของสตัว์เล้ียง 

 6.8 กรณีเล้ียงในกระชัง/คอก ไม่ทิ้ งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณ

กระชัง/คอกเล้ียงปลาทะเล ควรนาํไปทิ้งหรือทาํลายอย่างถูกต้อง 
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7. การจับและการดูแลหลังการจับ 
 

7.1 ควรวางแผนการจับปลาทะเลในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้

ปลาทะเลที่มีคุณภาพ 

 7.2 ต้องมีหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์นํ้าหรือเอกสารแสดง

แหล่งที่มาของสตัว์นํา้ 

 7.3 ปลาทะเลที่จับต้องไม่พบยาสตัว์หรือสารเคมีตกค้างเกนิข้อกาํหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 7.4  ควรมี วิธีก ารจัดการและดูแล รักษ าปลาทะเลที่ จั บ อ ย่ าง 

ถูกสขุลักษณะทั้งระหว่างและหลังการจับ 

8. ความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

8.1 ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตามที่กําหนด  

ในกฎหมาย (ถ้ามี) ก่อนการตั้งฟาร์มหรือสถานที่เล้ียงปลาทะเล 

 8.2 ควรดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของฟาร์มอย่างสมํ่าเสมอ 

 8.3 ควรบริหารและจัดการการใช้นํา้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 8.4 คุณภาพนํ้าทิ้ งจากฟาร์มเล้ียงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 8.5 ควรใช้ลูกพันธุ์ที่มาจากโรงเพาะฟัก หากใช้ลูกพันธุ์ที่รวบรวม  

มาจากธรรมชาติ ควรเกบ็รวบรวมด้วยความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

 8.6 การเล้ียงปลาทะเลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนําเข้า ต้องได้รับอนุญาต  

จากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ เพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 8.7 หากมีการเล้ียงปลาทะเลที่ ผ่ านการดัดแปรทางพันธุกรรม  

ต้องปฏบิัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 8.8 การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสาธารณูปโภคและ  

การกาํจัดของเสยี ควรดาํเนินการด้วยความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 8.9 ควรใช้อาหารสัตว์ สารเติมแต่งอาหารสัตว์ สารเคมี ยาสัตว์ รวมถึง  

ยาต้านจุลชีพ และปุ๋ย เท่าที่จาํเป็นด้วยความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 



       มกษ. 7429-2559 

  

7 

รายการ ขอ้กําหนด 

9. ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

9.1 การใช้ที่ดินและแหล่งนํา้สาธารณะ ไม่ควรกระทบต่อวิถีชีวิตหรือ

กจิกรรมของคนในท้องถิ่น 

 9.2 ควรมีแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่อชุมชนท้องถิ่น  

ในทุกขั้นตอนของการดาํเนินกจิกรรมภายในฟาร์ม 

 9.3 ควรมีหนังสอืสญัญาการจ้างงาน 

 9.4 ต้องจ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ ์

 9.5 กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ ถูกต้องตาม

กฎหมาย และมีใบอนุญาตทาํงาน 

 9.6 ต้องจัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

 9.7 ต้องจัดหาอปุกรณเ์พ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงาน 

 9.8 ผู้ปฏบิัติงานไม่ว่าหญิงหรือชายต้องได้รับการปฏบิัติอย่างเท่าเทยีมกนั 

10. การบันทกึข้อมูล 
 

10. ควรบันทึกข้อมูลที่สาํคัญในทุกขั้นตอนของการผลิต และบันทึก

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ 

 


