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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 (Good Agricultural Practices: GAP) 

 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญ  แต่ที่ผ่านมาผลผลิตสินค้าเกษตรและ

อาหารยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากมีสารเคมีตกค้าง  มีศัตรูพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อน  ท าให้
คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศผู้น าเข้า   ดังนั้น 
ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพ  หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ี
(Good Agricultural Practices: GAP) ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันหรือลดความเสี่ ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นในสินค้า
เกษตรและอาหาร  
 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)  

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good Agricultural Practices: GAP) หมายถึง แนวทางในการท า
การเกษตร  เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย ตามมาตรฐานที่ ก าหนด โดยขบวนการผลิตจะต้อง
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ก่อใหเ้กิดความยั่งยืน
ทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิ และสังคม 

มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต 
การผลิต การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต  ส าหรับการผลิต
สินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ 

1. พืชผล เช่น ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ ฝูาย ฯลฯ 
2. ปศุสัตว์ เช่น วัวควาย แกะ หมู ไก่ ฯลฯ 
3. สัตว์น้ า เช่น ปลาน้ าจืดประเภทล าตัวยาวมีเกล็ด ดังเช่น ปลาแซลมอน และปลาเทร้าท์ กุ้ง ปลา

สังกะวาด ปลานิล ฯลฯ 
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP พืช) 

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช เป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ระบุรายละเอียดข้อก าหนดด้านการ
จัดการกระบวนการผลิตที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติที่ดีทางการผลิตพืชทุกชนิด โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช เหมาะสม
กับการบริโภค และมีคณุภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค 
 

1. แหล่งน้ า 

- แหล่งน้ าต้องสะอาด ไม่มีการปนเปื้อนของวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย 

 
2. พื้นที่ปลูก 

- ต้องไม่มีวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายที่จะท าให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อน 

 
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร   

- ใช้ตามค าแนะน า หรืออ้างอิงของกรมวิชาการเกษตร  หรือตามฉลากที่ข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้องกับ
   กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

- ใช้สารเคมีท่ีประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้  

- ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายที่ทางราชการห้ามใช้ 
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4. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ  

- ปฏิบัติและจัดการการผลิตตามแผนควบคุมการผลิต 

5. การผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืช   

- ส ารวจ ปูองกัน และก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง  

- ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้วต้องไม่มีศัตรูพืชติดอยู่ ถ้าพบต้องคัดแยกไว้ต่างหาก 

 
6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  

- เก็บเก่ียวผลผลิตในระยะเวลาที่เหมาะสมตามแผนควบคุมการผลิต  

- อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุที่ใช้ รวมถึงวิธีการเก็บเกี่ยว  ต้องสะอาด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพของ  
  ผลิตผล และไมป่นเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผลต่อการบริโภค  

- คัดแยกผลิตผลที่ไม่มีคุณภาพไว้ต่างหาก 
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7. การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลงเพาะปลูก  

- สถานที่เก็บรักษาต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถปูองกันการปนเปื้อนของวัตถุ แปลกปลอม   
  วัตถุอันตราย และสัตว์พาหะน าโรค  

- อุปกรณ์และพาหนะในการขนย้ายต้องสะอาด  ปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผล ต่อ 
  ความปลอดภัยในการบริโภค  

- ต้องขนย้ายผลิตผลอย่างระมัดระวัง 

 
8. สุขลักษณะส่วนบุคคล  

- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ที่เหมาะสม  หรือผ่านกระบวนการอบรมการปฏิบัติที่ถูกต้อง   
    และถูกสุขลักษณะ 

- มีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล  เพ่ือปูองกันไม่ให้ผลิตผลเกิดการปนเ ปื้อนจากผู้ที่สัมผัสกับผลิตผล   
  โดยตรง โดยเฉพาะในขั้นการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียวส าหรับพืชที่ใช้บริโภคสด 
 

9. การบันทึกข้อมูล  

- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต  การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร   ข้อมูลการขยายผลผลิต     
  รวมถึงการปฏิบัติในทุกขั้นตอน 

- ต้องมีการบันทึกข้อมูลการส ารวจและการปูองกันการก าจัดศัตรูพืช 

- ต้องมีการบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อผลิตผล หรือแหล่งที่น าผลิตผลในแต่ละรุ่นไปจ าหน่าย 
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มปศุสัตว์  
 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มปศุสัตว์ เป็นมาตรฐานรับ รองคุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารตามกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการก ากับดูแลให้มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร  เริ่มตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
อาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์  โรงฆ่าสัตว์ จนถึงโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์  เพ่ือยกระดับการจัดการฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน คุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
 
1.องค์ประกอบของฟาร์ม 

1.1 ท าเลที่ตั้งของฟาร์ม 
- สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างไกลจาก  

1) แหล่งชุมชนเมือง  
2) ผู้เลี้ยงสัตว์รายอื่น  

      3) แหล่งน้ าสาธารณะ 
       4) แหล่งปนเปื้อนของสิ่งอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  
       5) โรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ 

- น้ าไม่ท่วมขัง มีการคมนาคมสะดวก  

1.2 ลักษณะของฟาร์ม  
- มีเนื้อที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม  
- มีการจัดวางผังฟาร์มที่ดี  มีพ้ืนที่ส าห รับเลี้ยงสัตว์  โรงเก็บอาหาร  พ้ืนที่ท าลาย ซากสัตว์   

พ้ืนที่บ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล พ้ืนที่ส าหรับอาคารส านักงานและบ้านพัก แยกเป็นสัดส่วน  
- มีรั้วล้อมรอบฟาร์ม  
- มีจ านวนโรงเรือนและขนาดที่เพียงพอกับจ านวนสัตว์  
- มีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอ 

1.3 ลักษณะของโรงเรือน  
- โรงเรือนต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีหลังคากันแดด กันฝน กันลมแรงได ้ 
- ภายในโรงเรือนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม  
- ภายในโรงเรือนต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  
- ภายในโรงเรือนจะต้องมีความเข้มของก๊าซ ฝุุน อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  
- พ้ืนโรงเรือนท าด้วยวัสดุที่เหมาะสม แห้ง สะอาด เพ่ือปูองกันการลื่นของสัตว์  
- โรงเรือนและอุปกรณ์ท่ีใช้ภายในโรงเรือนต้องปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์และผู้เลี้ยง  
- มีอ่างจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้า - ออกโรงเรือน  
- โรงเรือนจะต้องมีทางระบายน้ าที่สะดวก 
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2. การจัดการฟาร์ม 

2.1 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ 
- มีโรงเรือนพอเพียงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  
- สถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน  อากาศถ่ายเทได้ดี  ไม่อับชื้น มีการจัดการ ไม่ให้สัตว์พาหะ   
  น าโรคเข้าไปได้  
- มีสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน  สะดวกในการปฏิบัติงาน  มีเครื่องมือและ   
  อุปกรณ์เพียงพอ 
- อุปกรณ์ให้น้ าและอาหารต้องแห้ง สะอาด และมีจ านวนเพียงพอ  
- มีการจัดการโรงเรือน  และบริเวณโดยร อบให้สะอาด  ไม่ให้เป็นแหล่งสะสม หรือเพาะเชื้อโรค   
  แมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค  
- โรงเรือนมีการซ่อมบ ารุงให้ใช้ประโยชน์ได้ดี มีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน 

 

2.2 การจัดการฝูง 

- คัดเลือกและจัดฝูงสัตว์ตามขนาด อายุ และเพศ  
- มีการคัดเลือกจัดหาพันธุ์สัตว์เพ่ือทดแทน  
- คัดสัตว์ที่มีลักษณะไม่ดี พิการ หรือไม่สมบูรณ์ออกจากฝูง 
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2.3 การจัดการอาหารสัตว์ 
- อาหารหยาบและอาหารข้น ต้องมีคุณภาพดี มีคุณค่าทางอาหาร และเพียงพอกับความต้องการ  
- อาหารส าเร็จรูปต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
- ในกรณีผสมอาหารเอง  วัตถุดิบที่ใช้  เช่น ร าละเอียด ปลายข้าว กากถั่วเหลือง  หรือส่วนเติม  
  ในอาหาร ต้องมีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ใช้อย่างสม่ าเสมอ  
- ถุง กระสอบที่ใส่อาหารต้องแห้งและสะอาด  
- เก็บอาหารสัตว์ไว้ในโรงเรือนที่สะอาด  มีการระบายอากาศได้ดี  ปราศจากนก หนู แมลงและสัตว์ 
  อ่ืนๆ ที่อาจท าให้อาหารเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ  
- รถขนส่งอาหาร และบริเวณท่ีขนส่งอาหารจะต้องแห้งและสะอาด 

 

2.4 การบันทึกข้อมูล 

- การท าบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ หมายเลขประจ าตัวสัตว์  
- ในกรณีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ให้บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต  
- บันทึกข้อมูลการใช้อาหาร เช่น การรับจ่ายอาหาร การให้อาหาร การซื้ออาหารสัตว์  
- บันทึกข้อมูลการรักษาโรค และดูแลสุขภาพ เช่น การรับจ่ายการใช้เวชภัณฑ์และสารเคมี  
  การใช้วัคซีน การถ่ายพยาธิ การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ  
- บันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม เป็นการท าบัญชีตัวสัตว์ภายในฟาร์ม 

 

2.5 คู่มือการจัดการฟาร์ม 

- คู่มือแสดงรายละเอียด การจัดการฟาร์ม แนวทางปฏิบัติ การเลี้ยง การจัดการอาหาร การดูแล  
  สุขภาพ การปูองกันและรักษาโรค 
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2.6 การจัดการบุคลากร 

- บุคลากรภายในฟาร์มจะต้องมีการฝึกอบรมเรื่องการจัดการฟาร์ม การปฏิบัติ การเลี้ยง  
  การจัดการอาหาร การสุขาภิบาลฟาร์ม  
- มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ท าหน้าที่ในการดูแลด้านการปูองกันโรค รักษาโรค และการใช้ยา  
- มีจ านวนแรงงานเพียงพอ  
- บุคลากรภายในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  เพ่ือปูองกันโรคท่ีสามารถติดต่อจากคนสู่สัตว์ เช่น วัณโรค  
- มีการพัฒนาบุคลากร  โดยการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ   
  ในการปฏิบัติงานฟาร์มอย่างต่อเนื่อง 

 

2.7 การควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

- ต้องมีระบบปูองกันและก าจัดสัตว์พาหะน าโรค  เช่น สุนัข แมว นก หนู แมลงสาบ และแมลงวัน     
  อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 

3. การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

3.1 การป้องกันและควบคุมโรค 

- มีระบบปูองกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม โดยเฉพาะยานพาหนะและบุคคล  
- มีการจัดการสุขลักษณะที่ดีภายในฟาร์ม เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค โดยฉีดพ่นยาฆ่า 
  เชื้อโรค สารปูองกันก าจัดแมลง ท าความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบตาม  
  ระยะเวลาที่เหมาะสม  
- สร้างภูมิคุ้มกันโรคตามโปรแกรมที่ก าหนด รวมทัง้การก าจัดพยาธิ  
- การจัดการสัตว์ปุวย มีการแยกสัตว์ปุวยเพ่ือรักษา  
- ไม่ใช้สารต้องห้ามหรือสารเร่งการเจริญเติบโต  
- กรณีเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  
  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- ตรวจโรคที่อาจติดต่อจากสัตว์สู่คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

3.2 การป้องกันและรักษาโรค 

- อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
- การใช้ยา ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 7001-2540 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4. การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
- ผู้เลี้ยงต้องตรวจสอบสัตว์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์มีสุขภาพดี  
- ภายในโรงเรือนต้องสะอาดถูกสุขอนามัย  
- จัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนสัตว์  
- ดูแลสัตว์ให้ได้รับอาหารอย่างท่ัวถึง  
- สัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ ปุวย หรือพิการ ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
  ไม่สมควรรักษา ให้ท าลายทันทีเพ่ือไม่ให้ทุกข์ทรมาน 

 

 
 

5. การจัดการระบบน้ า 

- มีการจัดการระบบน้ าที่ดี  
- น้ าที่ใช้ภายในฟาร์มต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์  
- น้ ามคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าใช้ 

6. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- การจัดการของเสีย  สิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ น้ าทิ้ง และขยะต่างๆ  ต้องผ่านการจัดการที่เหมาะสม   
  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์  หรือก่อความ ร าคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  และไม่ก่อให้เกิด  
  มลภาวะ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า  เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ส าหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง โดยจะต้องควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร มีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดี เพ่ือให้กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการประมง เป็นไปตาม
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลให้ผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภค    
 
1. สถานที ่

1.1 บ่อเลี้ยง 
- มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง 
- ใกล้แหล่งน้ าสะอาด ห่างจากแหล่งก าเนิดมลพิษ และมีระบบการถ่ายเทน้ าที่ดี 
- การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

 
1.2 กระชัง 

- มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง 
- การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
- อยู่ในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 
- ไม่ปิดก้ันการไหลของน้ า 
- ควรอยู่ในแหล่งที่มีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า ห่างจากแหล่งก าเนิดมลพิษ  

 

 
 
2. การจัดการทั่วไป 

2.1 บ่อเลี้ยง 
- ปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมงหรือวิธีการอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- มีแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งและแผนผังฟาร์มเลี้ยง 
- น้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงต้องมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง 
- การเลี้ยงต้องด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ 
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2.2 กระชัง 
- ปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชั งของกรมประมง หรือวิธีการอ่ืน ที่ถูกต้องตาม  
  หลักวิชาการ 
- มีแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งและแผนผังการวางกระชัง 
- การเลี้ยงต้องด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ 
- จ านวนกระชังต้องไม่เกินศักยภาพการรองรับของแหล่งน้ า 
 

 
 

3. ปัจจัยการผลิต 

- ต้องใช้ปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ  
  (ในกรณีที่ก าหนดให้ปัจจัยการผลิตนั้นต้องขึ้นทะเบียน) และไม่หมดอายุ  
- ปัจจัยการผลิตต้องไม่ปนเปื้อนยาและสารเคมีต้องห้ามในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามประกาศ  
  ทางราชการ 
- การผลิตอาหารส าหรับสัตว์น้ า  ต้องมีกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัยต่อสัตว์น้ าและ  
  ผู้บริโภค 
- มีการจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 

 

4. การจัดการดูและสุขภาพสัตว์น้ า 

4.1 บ่อเลี้ยง 

- มีการเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพ่ือปูองกันโรคท่ีจะเกิดกับสัตว์น้ า 
- เมื่อสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติไม่ควรใช้ยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณาด้านการจัดการ เช่น  
  การเปลี่ยนถ่ายน้ า เพ่ิมอากาศ ก่อนใช้ยาและสารเคมี 
- ในกรณีที่สัตว์น้ าปุวย จ าเป็นต้องใช้ยาและสารเคมี ให้ใช้ยาและสารเคมีที่ข้ึนทะเบียนถูกต้อง 
  และปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด 
- ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ 
- เมื่อสัตว์น้ าปุวยหรือมีการระบาดของโรค ต้องแจ้งเจ้าหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบ โดยจัดการซากและน้ าทิ้ง 
  ที่เหมาะสม 
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4.2 กระชัง 
- มีการเตรียมและวางกระชังอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด 
- มีการเฝูาระวังและดูแลสุขภาพสัตว์น้ าที่เลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ เมื่อสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติ ให้รบี 
  ด าเนนิการแก้ไข 
- ในกรณีที่สัตว์น้ าปุวย จ าเป็นต้องใช้ยาและสารเคมี ให้ใช้ยาและสารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้องและปฏิบัติ 
  ตามฉลากอย่างเคร่งครัด 
- ท าความสะอาดกระชังอุปกรณ์เป็นระยะๆ ตลอดการเลี้ยง 
- เมื่อสัตว์น้ าปุวยหรือมีการระบาดของโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยจัดการซากและน้ าทิ้ง 
  ที่เหมาะสม 
- ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ 

 

5. สุขลักษณะฟาร์ม 

5.1 บ่อเลี้ยง 

- มีการจัดการระบบน้ าทิ้งที่เหมาะสม น้ าทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการเลี้ยง 
- ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ห่างจากบ่อเลี้ยง และมีระบบจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 
- จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆ ในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ สะอาด  
  ถูกสุขลักษณะเสมอ 
- มีระบบ การจัดเก็บขยะท่ีดี เช่น ถังขยะ มีฝาปิดที่ มิดชิด เพ่ือปูองกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ  
  และการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เลี้ยง 

 

5.2 กระชัง 

- มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ 
- ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณกระชังเลี้ยงสัตว์น้ า ควรน าไปทิ้ง/ท าลายอย่างถูกต้อง 
- ท าความสะอาดกระชัง อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆให้สะอาด จัดให้เป็นระเบียบ 
  อยู่เสมอ 

 

6. การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 
- วางแผนเก็บเก่ียวผล ผลิตถูกต้องตามค วามต้องการของตลาด  และมีหนังสือ ก ากับการจ าหน่าย    
  สัตว์น้ าและลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
- มีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะระหว่างการเก็บเก่ียวและการขนส่ง  เพ่ือให้ 
  ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
- ผลผลิตสัตว์น้ าที่เก็บเกี่ยวต้องไม่มียา หรือสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานก าหนด 

 

7. การเก็บข้อมูล 

- มีบันทึก การจัดการเลี้ยง การให้ อาหาร การตรวจสุขภาพ การใช้ยา และสารเคมีอย่างสม่ าเสมอ   
  และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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แหล่งข้อมูล  :  -  www.doa.go.th 
- www.acfs.go.th 
- gap.doae.go.th 
- www.dld.go.th 
- www.fisheries.go.th 


