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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล 

1  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มเล้ียงปลาทะเลเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การ

เล้ียงจนถึงการจับ ทั้งนี้ไม่รวมถึงขั้นตอนการเพาะและการอนุบาล เพื่อให้ได้ผลิตผลปลาทะเลที่มีคุณภาพดี 

และปลอดภัยต่อการบริโภค โดยค านึงถึงสุขภาพสัตว์ ส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

2  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ปลาทะเล (marine finfish) หมายถึง ปลาที่ตามธรรมชาติมีชีวิตและเติบโตในน้ าเค็ม น้ ากร่อย หรือ

สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ าจืด และสามารถน ามาเล้ียงได้ เช่น ปลากะพงแดง ปลากะรัง ปลา

นวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว ซึ่งในมาตรฐานนี้เรียกว่า “ปลา” 

2.2 ฟาร์มเล้ียงปลาทะเล (marine finfish farm) หมายถึง สถานประกอบการเล้ียงปลาทะเล ครอบคลุม

บ่อเล้ียง กระชัง คอก สถานที่เตรียมอาหารปลา โรงเรือน สถานที่และบริเวณที่จ าเป็นส าหรับการเล้ียงปลาทะเล 

2.3 บ่อเล้ียง (rearing pond) หมายถึง สถานที่บนบกที่เก็บกักน้ าไว้ส าหรับเล้ียงปลาทะเล เช่น บ่อดิน       

บ่อซีเมนต์ บ่อผ้าใบ บ่อพลาสติก  

2.4 กระชัง (cage) หมายถึง อุปกรณ์แขวนหรือลอยในแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงปลาทะเล มีหลายลักษณะ 

เช่น รูปเหล่ียมหรือกลม แบบมีโครง หรือไม่มีโครง ท าจากวัสดุ เช่น อวน ไม้ อาจเป็นกระชังท่ีผูกติดกับ

เสาหรือทุ่นลอยน้ า  

2.5 คอก (pen) หมายถึง ที่ล้อมขังส าหรับเล้ียงปลาทะเล อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่งทะเล ท าจากวัสดุ เช่น 

ไม้ แผ่นกระเบื้อง หรืออวน โดยด้านล่างของคอกฝังลึกในดินประมาณ 50 cm ถึง 75 cm  

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
 



       มกษ. 7429-2555 

 

 

2 

3 ข้อก้าหนดและเกณฑ์ตัดสิน  

3.1 ข้อก้าหนด 

ข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1 ข้อก าหนดหลัก (major requirements) หมายถึง ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไม่ครบถ้วน จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพปลาทะเล รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือเป็น

ข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2 ข้อก าหนดรอง (minor requirements) หมายถึง ข้อก าหนดที่ควรปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไม่ครบถ้วน จะส่งผลกระทบทางตรงต่อสุขภาพของปลาทะเลหรือส่ิงแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อ

สังคม หรือส่งผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพปลาทะเล รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3.2 เกณฑ์ตัดสิน 

การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้ 

3.2.1 ข้อก าหนดหลัก ต้องผ่านตามเกณฑ์ ทุกข้อ  

3.2.2 ข้อก าหนดรอง ต้องผ่านตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 60% ของจ านวนข้อก าหนดรองทั้งหมด หรือไม่น้อย

กว่า 60% ของผลการประเมินโดยรวมของการปฏิบัติตามข้อก าหนดรองทุกข้อ 

3.2.3 กรณีผลการตรวจประเมินตามข้อ 3.2.2 ต่ ากว่า 70% การต่ออายุใบรับรองมาตรฐานในรอบต่อไป 

ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยต้องผ่านเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 70%  

 

ทั้งนี้วิธีการตรวจประเมินและให้คะแนนให้เป็นไปตามท่ีหน่วยรับรองก าหนด 
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3.3 เกณฑ์ก้าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ให้เป็นไปตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ข้อก้าหนด และระดับของข้อก้าหนด 

(ข้อ 3) 

รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

1. ผู้เล้ียงสัตว์น้ า 

 

 

1.1 ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทเพาะเล้ียง

สัตว์น้ ากับกรมประมงตามระเบียบว่าด้วยการขึ้น

ทะ เบ ียน เกษตรกรผู ้เพ า ะ เ ลี ้ย งส ัต ว ์น้ า แ ละ

ผู้ประกอบการด้านการประมง หรือกับหน่วยงาน

ที่มีอ านาจหน้าที่ 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 1.2 ม ีความรู ้หร ือประสบการณ ์หร ือผ ่านการ

ฝึกอบรมหลักการเล้ียงปลาทะเล 

ข้อก าหนดรอง 

2. สถานทีป่ระกอบการ 

2.1 การเล้ียงในบ่อเล้ียง 

 

2.1.1 มีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพและเหมาะสมส าหรับ

การเลี้ยงปลาทะเล หรือมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

กรณีแหล่งน้ ามีคุณภาพไม่เหมาะสม 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 2.1.2 อยู่ห่างหรือไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งก าเนิด

มลพิษ หรือมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขกรณีมี

ความเส่ียง 

ข้อก าหนดหลัก 

 2.1.3 มีการคมนาคมสะดวกต่อการปฏิบัติงานและ

การขนส่ง  

ข้อก าหนดรอง 

 2.1.4 มีสาธารณูปโภคที่จ าเป็น หรือส่ิงที่สามารถใช้

ทดแทนได้ 

ข้อก าหนดรอง 

2.2 การเล้ียงในกระชัง/คอก  

2.2.1 ได้รับอนุญาต และอยู่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต

ให้เล้ียงสัตว์น้ าในกระชัง/คอก ได้ตามกฎหมาย 

 

 

ข้อก าหนดหลัก 
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รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

 2.2.2 วางกระชัง/คอก อยู่ในแหล่งน้ าที่มีคุณภาพ

เหมาะสมต่อการเล้ียงปลาทะเล 

ข้อก าหนดรอง 

 2.2.3 บริเวณที่วางกระชัง/คอก ไม่ได้รับผลกระทบ

จากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือมีมาตรการป้องกันหรือ

แก้ไขกรณีมีความเส่ียง 

ข้อก าหนดหลัก 

 2.2.4 กระชัง/คอก อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมต่อการ

เล้ียง และไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม 

และกิจกรรมอื่น 

ข้อก าหนดรอง 

 2.2.5 มีการคมนาคมสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และ

การขนส่ง  

ข้อก าหนดรอง 

 2.2.6 มีสาธารณูปโภคที่จ าเป็น  ข้อก าหนดรอง 

3. การจัดการทั่วไป 
  

3.1 การเล้ียงในบ่อเล้ียง  

3.1.1 ปฏิบัติตามคู่มือการเล้ียงปลาทะเลของกรม

ประมง หรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

ข้อก าหนดรอง 

 3.1.2 มีแผนที่แสดงที่ต้ังและแผนผังของฟาร์มเล้ียง ข้อก าหนดรอง 

 3.1.3 น้ าส าหรับใช้ ในการเ ล้ียงมีปริมาณและ

คุณภาพเหมาะสม หรือสามารถปรับปรุ งให้มี

คุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาทะเล 

ข้อก าหนดรอง 

 3.1.4 มีระบบการถ่ายเทน้ าที่ดีเพื่อความสะดวกใน

การจัดการฟาร์ม และป้องกันการปนเปื้อน 

ข้อก าหนดรอง 

 3.1.5 น้ าทิ้งจากฟาร์มเล้ียงต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

ข้อก าหนดหลัก 

 3.1.6 บุคลากรในฟาร์มควรได้รับการแนะน า หรือ

ฝึกอบรม/สัมมนาด้านการจัดการสุขภาพและสวัสดิ

ภาพสัตว์น้ า สุขลักษณะฟาร์ม และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนดรอง 



       มกษ. 7429-2555 

 

 

5 

รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

3.2 การเล้ียงในกระชัง/คอก 
 

3.2.1 ปฏิบัติตามคู่มือการเล้ียงปลาทะเลของ    

กรมประมง หรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

ข้อก าหนดรอง 

 3.2.2 มีแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของการวาง

กระชัง/คอก 

ข้อก าหนดรอง 

 3.2.3 ติดตั้งโคมไฟหรือแสดงเครื่องหมายให้เห็น

ชัดเจนโดยรอบพื้นที่วางกระชัง/คอก  

ข้อก าหนดรอง 

 3.2.4 พื้นที่ด าเนินการต้องไม่เกินที่ได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

ข้อก าหนดหลัก 

 3.2.5 บุคลากรในฟาร์มควรได้รับการแนะน าหรือ

ฝึกอบรม/สัมมนาด้านการจัดการสุขภาพและสวัสดิภาพ

สัตว์น้ า สุขลักษณะฟาร์ม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนดรอง 

4.ปัจจัยการผลิต 
 

4.1 ใช้ลูกพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ 

 

ข้อก าหนดรอง 

 4.2 รู้แหล่งที่มาของลูกพันธุ์ ข้อก าหนดหลัก 

 4.3 ใช้อาหารส าเร็จรูป อาหารเสริม และสารอื่นๆ     

ที่ผสมลงในอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่ (ในกรณีที่ก าหนดให้ปัจจัยการผลิต

นั้นต้องขึ้นทะเบียน) และอาหารต้องไม่หมดอายุ 

ข้อก าหนดหลัก 

 4.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมอาหารที่ผลิตใช้เอง 

ในฟาร์ม ต้องปราศจากยาสัตว์และสารเคมีที่ห้ามใช้

ตามประกาศของทางราชการ 

ข้อก าหนดหลัก 

 4.5 อาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรผลิตอย่างถูก

สุขลักษณะ ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของปลาที่เล้ียง 

ข้อก าหนดรอง 

 4.6 อาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรมีคุณภาพเหมาะ

กับความต้องการทางโภชนาการของปลาที่เล้ียง 

ข้อก าหนดรอง 
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 4.7 จัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 

รวมท้ังเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 

ข้อก าหนดรอง 

5.การจัดการดูแลสุขภาพปลา 
  

5.1 การเล้ียงในบ่อเล้ียง  

5.1.1 บ่อและอุปกรณ์ ควรเตรียมและใช้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับปลาที่เล้ียง 

 

ข้อก าหนดรอง 

 5.1.2 มีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพปลาที่เล้ียง

อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อก าหนดรอง 

 5.1.3 เมื่อปลาที่เล้ียงแสดงอาการผิดปกติ  ไม่ควร

ใช้ยาสัตว์และสารเคมีทันที แต่ควรพิจารณาด้านการ

จัดการก่อน และควรตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อม

ทั้งบันทึกข้อมูลความผิดปกติและวิธีการแก้ไข 

ข้อก าหนดรอง 

 5.1.4 กรณีที่จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่

ก าหนดให้ขึ้นทะเบียน ให้ใช้ได้เฉพาะยาสัตว์และ

สารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยปฏิบัติตามฉลาก 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.5 ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ห้ามใช้ตามประกาศ

ของทางราชการ  

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.6 เมื่อมีปลาตายมากผิดปกติ ต้องแจ้งหน่วยงาน

ที่มีอ านาจหน้าที่ทันที และมีวิธีการจัดการซากและ 

น้ าทิ้งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

ข้อก าหนดหลัก 

5.2 การเล้ียงในกระชัง/คอก 
 

5.2.1 มีการเตรียมและวางกระชัง/คอกอย่างถูกต้อง

เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมและโรค

ระบาด 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.2.2 ท าความสะอาดกระชัง/คอกและอุปกรณ์  

เป็นระยะตลอดการเลี้ยง 

ข้อก าหนดรอง 

 5.2.3 มีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพปลาที่เล้ียง

อย่างสม่ าเสมอ  

ข้อก าหนดรอง 
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 5.2.4 เมื่อปลาที่เล้ียงแสดงอาการผิดปกติไม่ควรใช้

ยาสัตว์และสารเคมีทันที แต่ควรพิจารณาด้านการ

จัดการก่อน และควรตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อม

ทั้งบันทึกข้อมูลความผิดปกติและวิธีการแก้ไข 

ข้อก าหนดรอง 

 5.2.5 ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ที่

ก าหนดให้ขึ้นทะเบียน ให้ใช้ได้เฉพาะยาสัตว์และ

สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยปฏิบัติตามฉลาก

อย่างเคร่งครัด 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.2.6 ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ห้ามใช้ตามประกาศ

ของทางราชการ 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.2 .7  เมื่ อมีปลาตายมากผิดปกติ  ต้ อ งแจ้ ง

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ทันที และมีวิธีการจัดการ

ซากที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

ข้อก าหนดหลัก 

6.สุขลักษณะฟาร์ม 
  

6.1 การเล้ียงในบ่อเลีย้ง  

6.1.1 ระบบน้ าทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบ

การเลี้ยง 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 6.1.2 ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะและ 

ส่ิงปฏิกูลไม่มีโอกาสปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเล้ียง  

ข้อก าหนดหลัก 

 6.1.3 มีระบบจัดการของเสียจากการเล้ียง เช่น ซาก

ปลาตาย ภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมีใช้แล้ว 

อาหารปลาที่เน่าเสีย อย่างถูกสุขลักษณะ 

ข้อก าหนดหลัก 

 6.1.4 มีระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะที่ดี เพื่อ

ป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุ้ยเขี่ยของ

สัตว์เล้ียง 

ข้อก าหนดรอง 

 6.1.5 ไม่ให้มีสัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงปลา 

 

ข้อก าหนดรอง 
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 6.1.6 จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ และบริเวณฟาร์มให้เป็น

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ข้อก าหนดรอง 

6.2 การเล้ียงในกระชัง/คอก 
 

6.2.1 ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะและ

ส่ิงปฏิกูลไม่มีโอกาสปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ าที่วาง

กระชัง/คอก 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 6.2.2 มีระบบจัดการของเสียจากการเล้ียง เช่น ซาก

ปลาตาย ภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมีใช้แล้ว 

อาหารปลาที่เน่าเสีย อย่างถูกสุขลักษณะ 

ข้อก าหนดหลัก 

 6.2.3 ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณกระชัง/คอก  

ควรน าไปทิ้งหรือท าลายอย่างถูกต้อง 

ข้อก าหนดรอง 

 6.2.4 จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เป็นระเบียบ สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 

ข้อก าหนดรอง 

7. การจับ 
 

7.1 มีหนั ง สือก ากับการจ าหน่ ายสัตว์น้ า หรือ

หลักฐานการจ าหน่ายสัตว์น้ า 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 7.2 ผลิตผลปลาที่จับต้องไม่พบยาสัตว์หรือสารเคมี

ตกค้างเกินมาตรฐานก าหนด  

ข้อก าหนดหลัก 

 7.3 มีวิธีการจับอย่างถูกต้อง มีการจัดการและดูแล

รักษาหลังการจับอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 

ข้อก าหนดหลัก 

8. แรงงาน 
 

8.1 จ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 8.2 จ่ายค่าจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดหลัก 
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9. การบันทึกข้อมูล 9. มีการบันทึกข้อมูล ดังนี้  

ข้อมูลประจ าวัน 

- คุณภาพน้ า สภาพอากาศ 

- แหล่งที่มา ชนิด และการให้อาหาร 

- การตรวจสุขภาพปลาที่เล้ียง 

ข้อมูลประจ ารอบการผลิต 

- แหล่งที่มาของลูกพันธุ์ 

- วันที่ ขนาด และอัตราการปล่อย 

- การเตรียมบ่อและอุปกรณ์ 

- การใช้ยาสัตว์และสารเคมี 

- การแก้ไขกรณีปลาป่วย หรือมีการระบาดของโรค 

- วันที่จับและวิธีการจับ 

- ขนาดเฉล่ียและปริมาณปลาที่จับในแต่ละรอบการ

ผลิต 

ข้อก าหนดรอง 
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