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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิติทางการเพาะเลี้ ยงสตัว์นํา้ที่ดี

สาํหรับฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) เน่ืองจากสถานการณ์ทางการค้าและข้อมูลทางวิชาการ

เปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรให้แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานฉบับเดิม 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ีกาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

มกษ. 7401-2557. มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิติทางการเพาะเล้ียงสตัว์นํา้ที่ดีสาํหรับฟาร์มเล้ียง

กุ้งทะเล. 

Standard on ASEAN Good Aquaculture Practices for Shrimp Farming (ASEAN Shrimp GAP), 2012. 

Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) Global Benchmark Tool, Version 1, October 2015. 
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 มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าทีดี่

สาํหรบัฟารม์เล้ียงกุง้ทะเล 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมข้อกําหนดในการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับ 

ฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเลในสกุลพีเนียส (Penaeus spp.) เช่น กุ้งกุลาดาํ (Penaeus monodon) สกุลลิโตพีเนียส 

(Litopenaeus spp.) เช่น กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และสกุลเมตาพีเนียส 

(Metapenaeus spp.) เช่น กุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) ตั้งแต่การเลี้ ยง การจับ จนถึงหลัง

การจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม เพ่ือให้ได้ผลิตผลกุ้งทะเลที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

โดยคาํนึงถงึสขุภาพและสวัสดภิาพสตัว์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผดิชอบต่อสงัคม  

1.2 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ีไม่ครอบคลุมขั้นตอนการเพาะและการอนุบาลลูกกุ้งทะเล  

2.  นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเล (marine shrimp farm) หมายถึง สถานประกอบการเล้ียงกุ้งทะเล ประกอบด้วย 

บ่อ สถานที่เตรียมและ/หรือเกบ็รักษาอาหาร โรงเรือน และบริเวณสาํหรับสิ่งอาํนวยความสะดวก

ด้านสขุาภิบาลที่จาํเป็นสาํหรับการเล้ียงกุ้งทะเล 

2.2 ยาสัตว์ (veterinary drugs) หมายถึง สารใดๆ ที่ให้แก่สัตว์ที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ หรือสัตว์ที่ให้

ผลิตผลซ่ึงเป็นอาหารมนุษย์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบําบัด บรรเทา ป้องกัน รักษาโรค วินิจฉัย 

หรือเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤตกิรรมของสตัว์น้ัน 

2.3 ยาสัตว์ตกค้าง (residues of veterinary drugs) หมายถึง ยาสตัว์ตามข้อ 2.2 ทั้งที่เป็นสารประกอบ

ตั้งต้น (parent drug) สารที่เกิดจากกระบวนการสร้างและสลายของสารตั้งต้น (metabolites)  

ที่เกดิขึ้นในกระบวนการทางชีวเคมีของร่างกาย และสารอื่นๆ (associated impurities) ที่ติดมากับ

ยาสตัว์ที่ตกค้างในเน้ือเย่ือสตัว์ ผลิตผล และผลิตภัณฑข์องสตัว์ ซ่ึงเป็นอาหารมนุษย์ 
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3. ขอ้กําหนด 

3.1 สถานที่ 

หลกัการ 

เลือกสถานที่เล้ียงกุ้งทะเลให้เหมาะสม เพ่ือให้มีระบบการผลิตที่ดี มีผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถงึ

ไม่มีปัญหาการเล้ียงกุ้งในพ้ืนที่ที่ผิดกฎหมาย 

3.1.1 ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ห้ามเล้ียงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3.1.2 ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเป้ือน ที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

หรือมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือน  

3.2 การจดัการฟารม์ 

หลกัการ 

มีการจัดการฟาร์มที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม ส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตด ี

แขง็แรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค สามารถป้องกันการปนเป้ือนที่จะมีผล

ต่อสขุภาพกุ้งและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงป้องกนัและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การเตรียมการทัว่ไป  

3.2.1 ควรมีคู่มือการจัดการฟาร์มที่สอดคล้องกบัข้อกาํหนดตามมาตรฐานน้ี และปฏบัิตติามที่ระบุไว้ในคู่มือ  

3.2.2 ควรมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเร่ืองการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการใช้

 สารเคมอีย่างถูกวิธแีละปลอดภัย  

การจดัการก่อนการเล้ียง  

3.2.3 ควรพักบ่อและ/หรือปรับปรุงบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่  

3.2.4 ควรตรวจวัดคุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้อย่างสมํ่าเสมอก่อนนาํมาใช้ในการเล้ียง  

3.2.5 ควรมีการกรองนํา้ที่เติมลงในบ่อ เพ่ือป้องกนัสตัว์นํา้อื่นๆ จากภายนอกฟาร์มเข้าสู่ในฟาร์ม 

3.2.6 ควรมีการป้องกันศัตรูและพาหะนําโรคกุ้งเข้าบ่อทั้งระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมนํา้ และระหว่าง

การเล้ียงโดยไม่มีการทาํลายสัตว์ชนิดใกล้สูญพันธุ์ ยกเว้นเพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  

และใช้วิธกีารุณยฆาต  

ลูกพนัธุ ์ 

3.2.7 ลูกกุ้งที่นาํมาเลี้ ยง ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการ

เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าที่ดีสาํหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล เพ่ือให้ม่ันใจว่าลูกกุ้งสุขภาพดี 

และปลอดเช้ือก่อโรคที่สาํคัญ  
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อาหารและการใหอ้าหาร  

3.2.8 อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปที่ใช้ต้องได้รับการขึ้ นทะเบียนถูกต้อง มีคุณภาพดี ยังไม่หมดอายุ  

และมีข้อมูลที่สามารถตามสอบแหล่งที่มาของวัตถุดบิได้  

3.2.9 อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม ต้องแสดงรายการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ  

และไม่ใช้สารที่ห้ามใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

3.2.10 ควรมีวิธกีารจัดการให้อาหารอย่างมีประสทิธภิาพ ในปริมาณที่พอเหมาะกบัความต้องการของกุ้ง  

3.2.11 ไม่ควรใช้อาหารสดเล้ียงกุ้งทะเลโดยตรง  

3.2.12 ไม่ควรใช้กุ้งทะเลชนิดและสกุลเดยีวกนักบักุ้งที่เล้ียง เป็นแหล่งโปรตนีในการผลิตอาหารกุ้ง  

3.2.13 ควรเกบ็อาหารกุ้งในสถานที่ที่สามารถป้องกนัการปนเป้ือน และรักษาคุณภาพอาหารกุ้งไม่ให้เสื่อม

คุณภาพ  

การจดัการระหว่างการเล้ียง  

3.2.14 ควรมีการจัดการให้กุ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ปล่อยลูกกุ้ง 

ลงเล้ียงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพนํา้ในบ่อให้เหมาะสม

ในระหว่างการเล้ียง ติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศอย่างเพียงพอและเหมาะสม สังเกตพฤติกรรมของกุ้ง

อย่างสมํ่าเสมอ  

การจดัการสุขภาพกุง้  

3.2.15 ควรตรวจสขุภาพกุ้งในบ่ออย่างสมํ่าเสมอ และมีวิธกีารจัดการกุ้งป่วยหรือตายในภาวะปกติที่ไม่พบ

การระบาดของโรคตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการสุขภาพสัตว์นํ้า รวมถึงมีการบันทึกข้อมูล 

การป่วย หรือตาย และแยกกุ้งที่อ่อนแอออกทนัททีี่พบ  

3.2.16 มีการจัดการสุขภาพกุ้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศ และข้อกาํหนดสุขภาพสัตว์นํ้า 

(Aquatic Animal Health Code) ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal 

Health or Office International des Epizooties-OIE)
1/

  

3.2.17 การเคล่ือนย้ายกุ้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ควรเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศ และปฏบัิติตามข้อกาํหนด

สุขภาพสัตว์นํ้าของ OIE (OIE Aquatic Animal Health Code)
2/

 เพ่ือป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ 

สวัสดิภาพสตัว์นํา้และสิ่งแวดล้อม  

 
1/

 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health or Office International des Epizooties-OIE) 

หมายถึง องค์การกลางซ่ึงทาํหน้าที่ประสานความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่สาํคัญ เพ่ือไม่ให้ 

โรคระบาดสตัว์ก่อความสญูเสยีต่อชีวิตสตัว์และมนุษย์มากจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของโลก 

2/ 
ข้อกาํหนดสุขภาพสัตว์นํ้า (Aquatic Animal Health Code) หมายถึง ข้อกาํหนดที่ OIE จัดทาํขึ้ นเพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ ์

ทางการค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์นํา้และความปลอดภัยของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํา้ เพ่ือให้ประเทศสมาชิก 

ใช้เป็นเกณฑอ้์างอิงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ประเทศผู้นาํเข้าผ่านทางการค้า

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑจ์ากสตัว์นํา้ และเพ่ือไม่ให้มีการนาํหลักสขุอนามัยมาใช้ในการกดีกนัทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม 
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3.2.18 ควรมีการวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข กรณีที่กุ้งแสดงอาการป่วย พร้อมทั้งจดบันทกึ

หรือเกบ็หลักฐานการวินิจฉัยโรค  

3.2.19 ควรมีมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถ

ป้องกนัการระบาดของโรคกุ้งภายในฟาร์ม และจากภายในฟาร์มไปสู่ภายนอกฟาร์ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม  

3.2.20 กรณีเกดิโรคระบาดกุ้ง ควรมีขั้นตอนการดาํเนินงานในการจัดการเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค

ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกักกันโรคหากเป็นไปได้ และแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอาํนาจหน้าที่

โดยเรว็ 

3.2.21 ควรมีการกาํจัดซากกุ้งที่เหมาะสม สามารถป้องกนัการแพร่กระจายของโรค ตามวิธกีารที่กาํหนดไว้

ในคู่มือการจัดการฟาร์ม  

3.2.22 กรณีมีการเล้ียงกุ้งหลายชนิดรวมกันหรือเล้ียงกุ้งร่วมกับสัตว์นํ้าอื่น ควรมีมาตรการที่สามารถ

ป้องกนัและลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคระหว่างสตัว์นํา้ต่างชนิด  

3.3 การใชย้าสตัว ์สารเคมี และผลิตภณัฑจุ์ลชีพ 

หลกัการ 

การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ต้องใช้ในกรณีที่จําเป็น ใช้ด้วยความระมัดระวังและมี 

ความรับผิดชอบ ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ ห้ามใช้ตามกฎหมาย มีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องตาม 

หลักวิชาการ เพ่ือให้คงประสิทธิภาพ ป้องกันการปนเป้ือนและการตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีในผลิตผล 

ระบบการเล้ียง ซ่ึงจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย ในการใช้ยาสัตว์ สารเคมี  

และผลิตภัณฑ์จุลชีพ หากเป็นชนิดที่กาํหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน ต้องมีการขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงาน

ที่มีอาํนาจหน้าที่  

3.3.2 การใช้ยาสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลาก และมีระยะ

หยุดยาที่เหมาะสม เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม  

3.3.3 การใช้ยาสัตว์ประเภทยาปฏิชีวนะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศ และหลักการว่าด้วย 

การใช้ยาปฏชีิวนะอย่างรับผดิชอบและระมัดระวัง (Principles for Responsible and Prudent Use of 

Antimicrobial Agents) ของข้อกาํหนดสุขภาพสัตว์นํา้ของ OIE (OIE Aquatic Animal Health Code) 

โดยอยู่ภายใต้การแนะนําของผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านสุขภาพสัตว์นํ้า (Aquatic Health 

Professional)  

3.3.4 กรณีมีการใช้สารเคมีให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลาก เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนสู่ผลิตผล 

และสิ่งแวดล้อม  

3.3.5 ควรเกบ็ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ในที่ที่สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพและการเกิด

อนัตราย  
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3.4 นํ้าท้ิงและดินเลน 

หลกัการ  

การจัดการนํา้ทิ้งและดินเลน ต้องปฏบัิตติามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 นํา้ทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกฟาร์มต้องมีคุณภาพตามเกณฑท์ี่กาํหนดในกฎหมาย  

3.4.2 มีการป้องกนันํา้เคม็จากบ่อเล้ียงแพร่ลงสู่พ้ืนที่นํา้จืด เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.4.3 ไม่ทิ้งหรือปล่อยดินเลนออกสู่พ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่ส่วนบุคคลที่เจ้าของพ้ืนที่ไม่อนุญาต  

3.5 เช้ือเพลิงและนํ้ามนัหล่อลืน่ 

หลกัการ  

เกบ็รักษาและกาํจัดเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ เพ่ือความปลอดภัย  

และป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.5.1 ควรมีการจัดเกบ็เช้ือเพลิงและนํา้มันหล่อล่ืนเป็นสดัส่วนแยกจากอาหารกุ้งและที่พักอาศัย  

3.5.2 ควรแสดงเคร่ืองหมายพร้อมคาํเตอืนเพ่ือป้องกันอนัตรายในพ้ืนที่เกบ็เช้ือเพลิงและนํา้มันหล่อล่ืน  

3.5.3 ควรกาํจัดของเหลือทิ้งจากการใช้เช้ือเพลิงและนํา้มันหล่อล่ืนอย่างถูกวิธ ีและมีความรับผดิชอบ  

3.6 สุขลกัษณะภายในฟารม์ 

หลกัการ 

ออกแบบ ปฏบัิติงาน และจัดการฟาร์มอย่างถูกสขุลักษณะ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรค ยาสตัว์ 

และสารเคมีเข้าสู่ระบบการเล้ียงและผลิตผล ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกุ้ง รวมถึงความปลอดภัย 

ของผู้บริโภค 

3.6.1 ควรออกแบบสิ่งอาํนวยความสะดวกภายในฟาร์ม เช่น ถนน สขุา อ่างล้างมือ บริเวณเกบ็รวบรวมขยะ 

บริเวณเกบ็เช้ือเพลิง นํา้มันหล่อล่ืน รวมถึงมีวิธีปฏิบัติที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนสู่บ่อเล้ียงกุ้ง

และผลิตผล  

3.6.2 ควรมีการคัดแยก จัดเกบ็ขยะและของเสีย ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี เป็นสดัส่วน และมีการจัดการ

อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนสู่บ่อเลี้ยงกุ้ง ผลิตผล และสภาพแวดล้อมในฟาร์ม  

3.6.3 ควรเก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามประเภท  

เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนและไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์อื่น  

3.6.4 ห้องนํา้และห้องสขุาต้องถูกสขุลักษณะ และป้องกนัการปนเป้ือนลงสู่บ่อเล้ียง คลองส่งนํา้และ/หรือ

แหล่งนํา้รวมทั้งมีการกาํจัดสิ่งปฏกูิลอย่างถูกสขุลักษณะ  

3.6.5 ห้ามใช้มูลสตัว์ในทุกขั้นตอนของการเล้ียงกุ้ง  
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3.6.6 ห้ามปล่อยสตัว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณบ่อเล้ียงกุ้ง  

3.6.7 ควรมีการฝึกอบรมผู้ปฏบัิติงานในเร่ืองการปฏบัิติด้านสขุลักษณะที่ด ี 

3.7 การจบั และการปฏิบติัหลงัการจบัก่อนการขนส่งออกจากฟารม์ 

หลกัการ 

การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม ต้องดําเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน ที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  

3.7.1 ควรจัดให้มีสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับการจับที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ลานคัดกุ้ง รางเคล่ือนย้าย 

พาหนะขนย้ายภายในฟาร์ม  

3.7.2 บุคลากรที่ปฏบิัติงานจับ ควรมีสขุภาพที่ดีไม่เป็นโรคตดิต่อหรือโรคที่ทาํให้เกดิข้อรังเกยีจในการนาํ

กุ้งทะเลไปบริโภค ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วยเป็นโรคดังกล่าว ต้องให้พักการปฏิบัติงาน

ช่ัวคราว และเข้ารับการรักษาจนอาการป่วยหายเป็นปกตจึิงกลับมาปฏบัิติงานใหม่  

3.7.3 นํา้และนํา้แขง็ที่ใช้ต้องสะอาด มีปริมาณเพียงพอในการรักษาผลิตผลกุ้งไว้ในอุณหภมูิที่เหมาะสม  

3.7.4 ใช้ภาชนะ อุปกรณ์ วิธีการจับที่ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพกุ้ง รวมทั้ง 

การปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค  

3.8 แรงงานและสวสัดิการ 

หลกัการ 

การจ้างแรงงานต้องปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการดูแลด้านสวัสดิการ

และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้แรงงาน 

3.8.1 ต้องจัดสวัสดกิารแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

3.8.2 กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสอืเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทาํงาน 

3.8.3 ควรมีหนังสอืสญัญาการจ้างงาน  

3.8.4 ควรจ้างแรงงานที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ 

3.8.5 ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกนัเพ่ือความปลอดภัยของผู้ปฏบัิติงาน  

3.8.6 ควรมีการอบรมคนงานเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการปฏบัิติงาน  

 

 



       มกษ. 7401-2562 
  

7 

3.9 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

หลกัการ 

การดาํเนินกิจกรรมการเล้ียงกุ้งทะเลในทุกขั้นตอน ควรมีความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และการเล้ียงกุ้งทะเลได้อย่างยั่งยืน  

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

3.9.1 ที่ตั้งฟาร์มต้องไม่กดีขวางทางสญัจรดั้งเดิมก่อนต้ังฟาร์ม ที่จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต

หรือกจิกรรมของคนในท้องถิ่น  

3.9.2 ควรให้ความสาํคัญกบัการจ้างแรงงานในท้องถิ่น  

3.9.3 การวางแผน พัฒนา และการดาํเนินการฟาร์ม ควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ  

3.9.4 มีกลไกในการสื่อสารเพ่ือร่วมกับชุมชนในการจัดการปัญหาที่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชน  

ความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

3.9.5 มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดาํเนินการก่อสร้างฟาร์ม หากมีกฎหมายกาํหนด  

3.9.6 ควรมีการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกัน

มลภาวะที่เกิดจากการต่อเติม ซ่อมบาํรุง ร้ือถอน หรือจากการเล้ียง รวมถึงควรมีการจัดเกบ็และกาํจัด

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือชาํรุดเสยีหาย อย่างมีความรับผดิชอบ 

3.9.7 ไม่ควรใช้อาหารสัตว์ผสมสาํเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปลาป่นและนํ้ามันปลาที่ได้จากชนิดสัตว์นํ้า 

ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือปลาที่ได้จากการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) กรณีมีการใช้อาหารสัตว์ผสมสาํเรจ็รูปที่มี

ส่วนผสมของปลาป่นและนํ้ามันปลา ควรมีบันทึกข้อมูลช่ือโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผสมสาํเร็จรูป

และรุ่นการผลิต เพ่ือให้สามารถตามสอบถึงแหล่งที่มาของปลาป่นและนํา้มันปลา  

3.9.8 กรณีที่ มีการใช้นํ้าบาดาล ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและใช้อย่างมี

ประสทิธภิาพเพ่ือลดผลกระทบต่อแหล่งนํา้ใต้ดิน  

3.9.9 ไม่ควรใช้ลูกพันธุ์กุ้งจากธรรมชาติ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  

3.9.10 กรณีเล้ียงกุ้งต่างถิ่น ต้องเป็นชนิดที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่  

3.9.11 กรณีนําเข้าลูกกุ้งจากต่างประเทศมาเล้ียงในฟาร์ม ต้องได้รับอนุญาตและผ่านการกักกันตามที่

กฎหมายกาํหนด  

3.9.12 ห้ามใช้กุ้งที่ผ่านการดัดแปรทางพันธุกรรม  
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3.9.13 ควรมีระบบที่สามารถควบคุมการหลุดลอดของกุ้งที่เล้ียงได้อย่างเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

3.9.14 หากฟาร์มต้ังอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ได้รับความเสียหายจากการเพาะเล้ียงในอดีต ควรมี 

การปลูกป่าชายเลนทดแทนในพ้ืนที่ฟาร์มหรือพ้ืนที่อื่น ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  

3.9.15 ในกรณีที่การเล้ียงกุ้งมีการปฏบัิติที่ทาํให้เกดิความเสยีหายต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดล้อม ควรมีมาตรการในการแก้ไขที่มีประสทิธภิาพ  

3.10 การบนัทึกขอ้มูล 

หลกัการ 

การบันทึกและเก็บรักษาบันทึกข้อมูลต่างๆที่สําคัญ ในทุกขั้นตอนของการผลิต เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงและพัฒนาการเล้ียงกุ้งทะเล รวมถงึมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตามสอบผลิตผลได้ 

3.10.1 มีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุส์ตัว์นํา้และหลักฐานแสดงการจาํหน่ายสตัว์นํา้ให้ตรวจสอบได้  

3.10.2 มีการบันทกึข้อมูลการใช้ยาสตัว์ และสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเล้ียงสตัว์นํา้ รวมถงึเหตผุลในการใช้  

3.10.3 ควรมีการบันทกึขั้นตอนการปฏบัิติงานต่างๆ และเกบ็ข้อมูลการเล้ียงกุ้งที่จาํเป็นอื่นๆ ให้ตรวจสอบได้ 

เช่น  

 - การป่วยหรือตาย  

 - การวินิจฉัยโรค กรณกุ้ีงแสดงอาการป่วย 

 - คุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้/บ่อเล้ียง 

 - แหล่งที่มาและรุ่นการผลิตของอาหารผสมสาํเรจ็รปูที่ใช้ วันที่ซื้อ อตัราการแลกเนื้อ  

 - การจบั  

3.10.4 ควรมีการเกบ็รักษาบันทกึข้อมูลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
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