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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดี

ส าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น  าจืด (มกษ. 7421-2561) เพื่อให้มาตรฐานมีเนื อหาสอดคล้อง

กับสถานการณ์และข้อมูลทางวิชาการที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั งสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน  

เพื่อให้การน ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั น คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 

จึงเห็นควรให้ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดี

ส าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น  าจืด (มกษ.7421(G)-2561) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน า

มาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติต่อไป 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี  ก าหนดขึ นโดยใช้เอกสารต่อไปนี เป็นแนวทาง 

มกษ. 7421-2561 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดีส าหรับ 

ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น  าจืด ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 





มกษ. 7421(G)–2561 

แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า้ที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสตัว์น้้าจืด 

แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด           

ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล          

สัตว์น้ าจืด (มกษ. 7421-2561) 

การตรวจประเมิน การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดให้เป็นไปตาม มกษ. 7421-2561 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติท่ีดีในขั้นตอนการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืด

การรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม ก่อนการขนส่งออกนอกฟาร์ม โดยค านึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์สัตว์น้ าจืดที่มีคุณภาพดี แข็งแรง และปลอดภัย

ส าหรับการน าไปเลี้ยงเป็นอาหาร 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุม 

1.2.1 การเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

1.2.2 สัตว์น้ าจืดที่มีมาตรฐานสินค้าเกษตรเฉพาะเรื่องแล้ว เช่น จระเข้ 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สัตว์น้ าจืด (freshwater animal) หมายถึง สัตว์ในกลุ่มปลา (fish) หอย ปู กุ้ง (shellfish) 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า (amphibian) สัตว์เล้ือยคลาน (reptile) ที่อาศัยอยู่ในน้ าจืด สัตว์จ าพวกที่มีการด ารงชีวิต

และวงจรชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ าจืด  
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2.2 ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืด (freshwater animal hatchery and nursery) หมายถึง 

สถานประกอบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าจืด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น สถานที่เล้ียงพ่อแม่พันธุ์ 

สถานที่เพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ า สถานที่เตรียมอาหาร โรงเรือน สถานที่บรรจุลูกพันธุ์ 

รวมท้ังบริเวณส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลท่ีจ าเป็นส าหรับการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล

สัตว์น้ าจืด  

2.3 บ่อ (pond) หมายถึง สถานที่บนบกที่มีการเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า           

มีหลายลักษณะ เช่น บ่อดิน บ่อซีเมนต์ บ่อผ้าใบ บ่อพลาสติก  

2.4 กระชัง (cage) หมายถึง อุปกรณ์แขวนหรือลอยในน้ าที่ใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า         

มีหลายลักษณะ เช่น รูปเหล่ียมหรือกลม แบบมีโครงหรือไม่มีโครง ท าจากวัสดุต่างๆ เช่น อวน ไม้ อาจเป็น

กระชังท่ีผูกติดกับเสาหรือทุ่นลอยน้ า 

2.5 ยาสัตว์หรือยาส าหรับสัตว์ (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ให้แก่สัตว์ที่เล้ียงเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ 

หรือสัตว์ที่ให้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา 

ป้องกัน รักษาโรค หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น 

ข้อก้าหนดของ มกษ. 7421–2561 อยู่ในกรอบและมีค้าอธิบายข้อก้าหนดอยู่ภายใต้กรอบ ดังนี ้

รายการที่ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด 1. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากับหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่    

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้เพาะเล้ียงกับผู้รับซื้อ 

รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลท าให้ทราบสถานการณ์การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด เช่น จ านวนผู้เพาะเล้ียง  ประมาณ

การผลิตผลที่ได้ให้หน่วยงานราชการหรือภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา

หรือส่งเสริมทางด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นส่วนที่ช่วยให้ตามสอบได้หากมีปัญหา              

และเพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรด าเนินการในพื้นที่ที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นประโยชน์

ในการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ เช่น กรณีที่ประสบภัยพิบัติ  

เกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ ากับกรมประมง โดยติดต่อหน่วยงานของกรมประมง 

ในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ เช่น ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงาน

ประมงอ าเภอหรือสถานที่ท่ีกรมประมงก าหนด  
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รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ หรือกรณีที่มีความเสี่ยง

ต้องมีมาตรการป้องกัน ควบคุม หรือลดความเสี่ยง (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

หากที่ตั้งฟาร์มอยู่ใกล้หรือเส่ียงต่อการปนเปื้อนจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น การประกอบกิจการ

อุตสาหกรรม ของเสียจากแหล่งชุมชน แหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร         

ฟาร์มเล้ียงสัตว์ อาจมีการปนเปื้อนของน้ าเสียหรือสารเคมีลงสู่แหล่งน้ าที่น ามาใช้ในฟาร์ม ส่งผลต่อสุขภาพ

สัตว์น้ าหรือเป็นสาเหตุท าให้สัตว์น้ าตายได้ หรืออาจมีสารเคมีต้องห้ามปนเปื้อนสัตว์น้ า ซึ่งส่งผลต่อ 

ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดมลพิษในระยะที่แน่ใจว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อน  

หากมีข้อสงสัยว่าที่ตั้งฟาร์มอาจจะมีความเส่ียงต่อการรับผลกระทบดังกล่าว ควรตรวจสอบคุณภาพน้ า  

ตามปัจจัยความเส่ียงนั้นๆ ก่อนน าน้ าจากแหล่งน้ าเข้ามาใช้ในฟาร์ม และควรติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์

เกี่ยวกับมลภาวะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันแก้ไขได้อย่างทันเวลา 

กรณีฟาร์มที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดมลพิษ เกษตรกรต้องมีมาตรการในการจัดการป้องกันความเส่ียง  

และแสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันความเส่ียงจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น มีการติดตาม เฝ้าระวังและรับข้อมูล

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือปรับการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลเป็นระบบปิดหรือมีบ่อบ าบัด

ปัจจัยความเส่ียงนั้นๆ  

กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในบ่อ ควรตั้งฟาร์มในเขตที่น้ าท่วมไม่ถึง เพื่อป้องกันความเสียหาย 

ต่อฟาร์มและการปนเปื้อนของมลพิษเข้าสู่ฟาร์มจากเหตุน้ าท่วม หากอยู่ในเขตที่มีโอกาสน้ าท่วมถึงได้  

ควรมีการป้องกันน้ าท่วมฟาร์มเป็นอย่างดี เช่น มีแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 

กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชัง ควรมีการเฝ้าระวัง เช่น ระหว่างการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล

สัตว์น้ าจืดให้สังเกตพฤติกรรมและการเจริญเติบโตของลูกพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ หรือมีการแก้ไขปัญหา  

เช่น ติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ า หรือใช้กระชังผ้าใบสวมทับกระชังปกติ หรือย้ายกระชังไปอยู่บริเวณ 

ที่คุณภาพน้ าเหมาะสมโดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.2 ควรมีการคมนาคมสะดวก (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การคมนาคมช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการฟาร์ม การขนส่งปัจจัยการผลิต การรวบรวม และการขนส่ง

ผลิตผลเพื่อการจ าหน่ายหรือน าไปเล้ียงต่อ เพื่อให้สัตว์น้ ามีคุณภาพดี แข็งแรง และอัตรารอดสูง รวมทั้ง

สะดวกส าหรับผู้มาติดต่อ 
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เกษตรกรควรเลือกแหล่งที่มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ แล้วแต่กรณี เช่น มีถนนให้

ยานพาหนะสามารถเข้าถึงฟาร์ม หรือมีแม่น้ าล าคลองซึ่งเรือสามารถเข้าถึงฟาร์มได้ หรืออยู่ใกล้สนามบิน 

และถนนภายในฟาร์มมีสภาพเหมาะสม 

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.3 ควรมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และป้องกันการสูญเสีย

ผลิตผล (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

สาธารณูปโภคที่จ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา และ/หรืออื่นๆ เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

ในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตามสภาพพื้นที่ของฟาร์มแต่ละแห่ง และมีการจัดการที่ดี เช่น  

มีไฟฟ้าส าหรับเครื่องสูบน้ า เครื่องเพิ่มอากาศ มีไฟส่องสว่างในฟาร์ม มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค 

รวมทั้งควรมีระบบส ารอง เช่น ระบบไฟฟ้าหรือพลังงานส ารอง เพื่อป้องกันการสูญเสียผลิตผลในการเพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ า 

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด  2.4 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในบ่อ ควรอยู่ใกล้แหล่งน้้าที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอ 

และสามารถจัดระบบการถ่ายเทน้้าได้ดี (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

ฟาร์มอยู่ใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าดีหรือสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เหมาะสม มีปริมาณน้ าเพียงพอ

ต่อความต้องการปริมาณน้ าใช้ในรอบปี มีการออกแบบฟาร์มและระบบถ่ายเทน้ าที่ดี ช่วยป้องกันการปนเปื้อน

หรือการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

เกษตรกรจึงควรมีระบบการจัดการน้ าที่น ามาใช้ให้มีคุณภาพน้ าเหมาะสมส าหรับเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล

สัตว์น้ า รายละเอียดตามภาคผนวก ก และมีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการใช้ เช่น มีบ่อเก็บน้ า มีน้ าบาดาล  

มีระบบน้ าหมุนเวียนที่มีการบ าบัดน้ าก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ 

เกษตรกรควรออกแบบบ่อให้มีการถ่ายเทน้ าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า เพื่อให้มีการถ่ายเทน้ าได้ดี ประหยัดพลังงาน 

ลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ าเข้าออกฟาร์ม และสะดวกต่อการจัดการฟาร์ม 
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รายการที่ 2.สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.5 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชังในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 2.5.1 ต้องอยู่ในแหล่งน้้าสาธารณะและบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง 

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

แหล่งน้ าสาธารณะมีข้อก าหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ก่อนที่จะสร้าง

กระชังต้องด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

เพื่อให้การวางกระชังเป็นระเบียบ ป้องกันการรุกล้ าเขตสาธารณะ ไม่กีดขวางทางไหลของน้ า โดยด าเนินการ
ดังนี้  

(1) เกษตรกรต้องขออนุญาตสร้างกระชังในแหล่งน้ าสาธารณะกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ก่อนการวาง

กระชัง เพื่อเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า เช่น 

- แม่น้ า ล าคลอง ท่ีประกาศเป็นที่เดินเรือ ให้ติดต่อกับกรมเจ้าท่า                

- เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ า ให้ติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือหน่วยงานชลประทานที่รับผิดชอบเขื่อนหรือ  

อ่างเก็บน้ านั้น 

- คลองชลประทาน ให้ติดต่อกับหน่วยงานชลประทานในพื้นที่ 

- แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้ติดต่อท่ีหน่วยงานของกรมประมงในแต่ละพื้นที่                        

- แหล่งน้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ติดต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น  

(2) เกษตรกรต้องย่ืนขออนุญาตเป็นผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

โดยติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นทีต่ามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(3) เกษตรกรต้องด าเนินการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าโดยต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมง และเมื่อเกษตรกร

ได้รับอนุญาตให้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในกระชังจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องเพาะเล้ียง

สัตว์น้ าอยู่ในบริเวณหรือขอบเขตท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น 

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.5 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชังในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 2.5.2 ควรอยู่ในแหล่งที่มีคุณภาพน้้าที่เหมาะสมและปริมาณน้้าเพียงพอในการเพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาลสัตว์น้้า (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าในกระชังในแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ  

และอ่างเก็บน้ า จ าเป็นต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพเหมาะสม มีปริมาณเพียงพอ เพื่อให้การเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล

สัตว์น้ าได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง ลดผลกระทบและความเส่ียงต่อการด าเนินกิจกรรมในฟาร์ม  
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เกษตรกรควรวางแผนและประมาณความต้องการปริมาณน้ าใช้ส าหรับฟาร์มในรอบปี ตลอดจนค านึงถึง

การใช้น้ าของชุมชนในพื้นที่รอบฟาร์มท่ีต้องใช้น้ าในการประกอบอาชีพต่างๆ และฤดูกาล  

กระชังควรมีการถ่ายเทน้ าที่ดีเพื่อให้สัตว์น้ าได้รับน้ าดีอยู่ตลอดเวลาและลดปัญหาการสะสมของเสีย               

ความแรงของกระแสน้ าต้องไม่แรงเกินไปท าให้ลูกพันธุ์ว่ายทวนน้ าจนอ่อนแอและตายในที่ สุด  

หรือกระแสน้ าแรงจนท าให้กระชังพ่อแม่พันธุ์หรือกระชังอนุบาลลูกพันธุ์เสียหาย มีปริมาณน้ าและความลึก

เพียงพอตลอดระยะเวลาของการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 

ที่วางกระชังส าหรับการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าจืด หรือส าหรับการรวบรวมสัตว์น้ าจากธรรมชาติ 

ควรอยู่ในแหล่งน้ าที่มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ก 

รายการที่  3. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนด  3.1 ควรปฏิบัติตามคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกรมประมงตามชนิดสัตว์น้้าที่เพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาล หรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การปฏิบัติตามคู่มือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของกรมประมงตามชนิดสัตว์น้ า หรื อวิธีการอื่นที่ถูกต้อง                  

ตามหลักวิชาการ ในการเตรียมบ่อ การเตรียมน้ า การจัดการบ่อและน้ าระหว่างการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 

อาหารและการจัดการการให้อาหาร การดูแลสุขภาพสัตว์น้ า โรคและพยาธิ ตลอดจนถึงการรวบรวมและการดูแล 

หลังการรวบรวม ท าให้เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ             

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ได้ลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพดี มีอัตรารอดสูง มีการดูแลพ่อแม่พันธุ์ 

ให้มีคุณภาพดีซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการเพาะพันธุ์ การวางไข่ การผสมติด การฟักไข่ และความแข็งแรงของลูกพันธุ ์

วิธีการเพาะพันธุ์ที่ดีจะช่วยให้เกษตรกรประสบความส าเร็จในการวางไข่ การผสมพันธุ์ การฟักไข่ การอนุบาล 

ลูกพันธุ์สัตว์น้ า และป้องกันไม่ให้พ่อแม่พันธุ์บอบช้ าจากการเพาะพันธุ ์ส่วนวิธีการอนุบาลที่ดีจะท าให้ได้ลูกพันธุ์           

ทีแ่ข็งแรงไม่พิการ และมีอัตรารอดสูง 

เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าจืด โดยอาจศึกษาจากคู่มือของ

กรมประมง หรือคู่มือที่จัดท าโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับและมีการติดตาม

เทคนิคและวิชาการใหม่ๆ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าจืด

อยู่เสมอ 
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รายการที่  3. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนด  3.2 ควรจัดท้าแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของฟาร์ม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งฟาร์มเป็นส่ิงหนึ่งที่จะช่วยให้การเดินทางเข้าติดต่อกับฟาร์มได้สะดวก เช่น การขนส่ง 

การล าเลียงปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า รวมทั้งในกรณีที่เกษตรกรประสบปัญหา             

ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปให้ค าแนะน าและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว              

ส่วนแผนผังฟาร์มจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการฟาร์ม 

เกษตรกรควรจัดท าแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งฟาร์ม โดยอาจเขียนหรือจัดพิมพ์ในรูปแบบแผ่นพับ หรือส่ืออื่นๆ 

ซึ่งควรมีรายละเอียดที่สามารถให้ผู้ติดต่อเดินทางเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น สถานที่ส าคัญที่เห็นเด่นชัดหรือ

เป็นที่รู้จัก เส้นทางจากตัวอ าเภอหรือจังหวัดไปยังฟาร์ม ถนนทางเข้าฟาร์ม สถานที่ท่ีอยู่ใกล้เคียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแผนที่ตั้งฟาร์ม 

เกษตรกรควรจัดท าแผนผังภายในฟาร์มแสดง ถนนในฟาร์ม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่โรงเก็บอาหาร วัสดุ อุปกรณ์  

ระบบน้ า ทางน้ าเข้า รางระบายน้ าทิ้ง คลองส่งน้ าและพื้นที่บ่อโดยระบุประเภทขนาดและหมายเลขประจ าบ่อ

หรือกระชัง แผนผังฟาร์มอาจจัดท าบนกระดานด า บอร์ด หรือวัสดุอื่นๆ โดยควรติดตั้งหรือวางอยู่ในที่ 

ที่เห็นได้ชัดเจน และอาจระบุรายละเอียดค าอธิบาย เช่น ชนิดสัตว์น้ า วันที่ปล่อย หรืออาการที่พบ ซึ่งจะท าให้

ง่ายต่อการใช้งาน 

ทา
งไ
ป 

โร
งเรี

ยน
กา
รบ

ิน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาตร์ 
วิทยาเขต 
ก าแพงแสน 

ทา
งไ
ป 

อ. 
พร

ะแ
ท่น

 

คลินิค 

ตึกสีชมพู 

บางเลน 

ตลาด
ก าแพงแสน 

มีป้ายบอก 
ไปลาดปลาเค้า 

รร.วัด
สระส่ีมุม 

วัด 
สระส่ีมุม 

มีป้ายบอก 
ม.3, 4 สระพัฒนา 

คลองชลประทาน 

 N 

ถนนมาลัยแมน 

ถน
นล

าด
ปล

าเค้
า 

ทา
งไ
ป 

อ. 
พร

ะแ
ท่น

 

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

ทางไป จ. สุพรรณบุรี 

ทางไป จ.  นครปฐม 

ที่ต้ังฟาร์ม................................. 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างแผนผังฟาร์ม 

รายการที่  3. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนด  3.3 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้หรือได้รับการอบรมหรือมีประชุมด้านวิชาการ การจัดการ 

การใช้ปัจจัยการผลิต การรวบรวม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้การปฏิบัติงานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดประสบ

ความส าเร็จ การเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมด้านวิชาการ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะ        

และอนุบาลสัตว์น้ าจืด การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และเทคนิคการเพาะและอนุบาลให้ทันสมัย             

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าจืด

ทั้งด้านการจัดการการเพาะและอนุบาล การใช้ปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยวรวบรวมผลิตผล รวมถึงกฎระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานฟาร์มได้อย่างถูกต้องและ 

มีประสิทธิภาพ 

- การพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน เพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

เทคนิคการเพาะและอนุบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

- ควรเก็บหลักฐานการฝึกอบรมหรือการประชุมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารใบรับรอง วารสาร เอกสารวิชาการ

ไวใ้ช้ประโยชน์และแสดงต่อผู้ตรวจประเมินกรณีมีการร้องขอ 

 

 โรงเพาะพันธ์ุ 

บ่อพ่อแม่พันธุ/์บ่ออนุบาล 
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รายการที่  3. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนด  3.4 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในบ่อ ควรเตรียมบ่อ เตรียมน้้า และอุปกรณ์อย่างถูกวิธี

เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์น้้า (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

สภาพแวดล้อมในบ่อ คุณภาพน้ าและพื้นดินมีผลต่อการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล สภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี          

จะส่งผลให้สัตว์น้ าเกิดความเครียด อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ก่อนที่จะเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า          

รุ่นต่อไป จึงต้องมีการเตรียมบ่อ เตรียมน้ าปรับสภาพบ่อให้เหมาะสมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ควรล้าง          

ท าความสะอาดสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ท าให้สัตว์น้ าติดเชื้อได ้

เกษตรกรควรเตรียมและปรับสภาพบ่อรวมทั้งมีการก าจัดเชื้อโรคในช่วงของการเตรียมบ่อให้เหมาะสมกับชนิด

ของสัตว์น้ า เช่น 

-ตรวจสอบความแข็งแรงของบ่อ ผนังบ่อ หรือคันบ่อไม่ให้มีการรั่วซึม 

-ลอกเลนพื้นบ่อออกหรือมีวิธีการบ าบัดเลนที่เหมาะสมส าหรับบ่อที่ใช้มานานหลายปีโดยไม่มีการพักบ่อ

หรือไม่มีการเตรียมบ่อก่อนการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลรอบใหม่ อาจเกิดปัญหาพื้นบ่อเน่าเสีย           

เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและเกิดแก๊สไข่เน่า (hydrogen sulfide; H2S) ที่มีผลเสียต่อสุขภาพสัตว์น้ า 

-ท าความสะอาด ตากบ่อให้แห้ง และฆ่าเชื้อ 

-การสูบน้ าจากบ่อพักน้ าเข้าบ่อ ควรผ่านการกรอง เช่น ใช้ถุงกรองน้ า ผ้ากรอง หรือระบบกรองเพื่อป้องกัน

ศัตรูสัตว์น้ าหรือสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคจากภายนอกฟาร์มที่เข้ามากับน้ า กรณีแหล่งน้ าที่ใช้อาจมีความเสี่ยง

ต่อสุขภาพสัตว์น้ า ควรมีบ่อพักน้ าเพื่อปรับสภาพน้ าก่อนน าไปใช้ 
- ควรท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 

เช่น แช่ในสารละลายด่างทับทิม สารละลายคลอรีน ตามความจ าเป็น และควรมีอุปกรณ์ป้องกันสัตว์พาหะน าโรค 

เกษตรกรควรเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธี เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคในสัตว์น้ า ทั้งนี้ 

ควรมีการจัดเตรียมเครื่องเพิ่มอากาศส ารอง เครื่องสูบน้ าส ารอง รวมถึงมีอะไหล่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้  

อย่างทันท่วงท ี

รายการที่  3. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนด  3.5 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชังในแหล่งน้้าสาธารณะ 

               3.5.1 ต้องใช้พื้นที่ด้าเนินการไม่เกินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่  

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรต้องใช้พื้นที่ด าเนินการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าไม่เกินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน           

ที่มีอ านาจหน้าที่ (ตามข้อ 2.5.1) การวางกระชังเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือวางกระชังหนาแน่นเกินไป           

อาจท าให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม สัตว์น้ าที่เพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล และสัตว์น้ าอื่นในแหล่งน้ านั้น 
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รายการที่  3. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนด  3.5 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชังในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 3.5.2 ควรเตรียมและวางกระชังอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ

คุณภาพน้้าและสุขภาพสัตว์น้้า (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การเตรียมและวางกระชังส าหรับการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าจืด ควรมีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง  

ไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ าในระหว่างการเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล                

เนื่องจากการจัดการแก้ไขท าได้ยากกว่าการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าในบ่อที่จะสามารถเปล่ียนถ่ายน้ าได้ 

หากวางกระชังไม่เหมาะสม เช่น วางติดกันมากเกินไป อาจท าให้การไหลเวียนของน้ าไม่ดี จะส่งผลให้สัตว์น้ า

อ่อนแอ  เป็นโรค หรือตาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง  

การวางกระชังที่ดีส่วนล่างสุดของกระชังควรลอยอยู่เหนือพื้นท้องน้ าไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ตลอดระยะเวลา 

ของการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล เพื่อให้น้ าสามารถถ่ายเทได้ดี และลดปัญหาที่เกิดจากของเสียที่หมักหมม

บริเวณใต้กระชัง การวางกระชังควรจัดวางให้เป็นระเบียบและปฏิบัตติามเง่ือนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดมุมอับระหว่างกระชัง  ซึ่งท าให้ออกซิเจนลดลงจนเป็นอันตรายต่อลูกพันธุ์สัตว์น้ า  

รายการที่  3. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนด  3.5 กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชังในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 3.5.3 ควรท้าความสะอาดกระชังและอุปกรณ์เป็นระยะตลอดช่วงการเพาะพันธุ์และ/หรือ

อนุบาลเพื่อให้น้้าถ่ายเทได้ดี (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

กระชังที่มีตะกอนหรือตะไคร่น้ าเกาะจนเกิดอุดตันระหว่างการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล ท าให้น้ า 

ไม่สามารถถ่ายเทได้ด ีอาจเกิดการสะสมของของเสีย เชื้อโรค และส่งผลให้สัตวน์้ า โตช้าและป่วยได้  

ควรหมั่นท าความสะอาดกระชัง ซ่อมแซม หรือเปล่ียนกระชังใหม่ และหากมีกระชังที่ยังไม่ใช้ควรเก็บขึ้น                

ท าความสะอาด แล้วน าไปเก็บในที่เหมาะสม รวมถึงควรท าความสะอาดบริเวณรอบๆ ที่วางกระชัง เช่น   

เก็บเศษขยะหรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่ไหลมาติดบริเวณกระชังอย่างสม่ าเสมอ 

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.1 ควรใช้พ่อแม่พันธุ์และ/หรือลูกพันธุ์สัตว์น้้าที่แข็งแรง (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การเลือกใช้พ่อแม่พันธุ์และ/หรือลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพดี แข็งแรงจะท าให้การเพาะพันธุ์และ/หรือ

อนุบาลสัตว์น้ าประสบความส าเร็จ มีอัตรารอดสูงได้ผลิตผลดีและง่ายต่อการจัดการควรเลือกใช้หรือซื้อพ่อแม่

พันธุ์และ/หรือลูกพันธุ์สัตว์น้ าจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดี 
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หรือ จีเอพี (Good Aquaculture Practices; GAP) หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ และพิจารณาลักษณะของพ่อแม่พันธุ์

และ/หรือลูกพันธุ์สัตว์น้ าประกอบ ดังนี้ 

- พ่อแม่พันธุ์มีอวัยวะครบถ้วนและสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ปรากฏอาการของโรคและพยาธิอายุและขนาด

เหมาะสม สมบูรณ์เพศ มีประวัติการเจริญเติบโตดี ไข่ดกและใหลู้กพันธุ์มาก 

- ลูกพันธุ์มีอวัยวะครบถ้วนและสมบูรณ์ ไม่พิการ สีตัวปกติ ตาและเกล็ดหรือผิวหนังสดใสแวววาว แข็งแรง 

ปราดเปรียว สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่ปรากฏอาการของโรคและพยาธิ 

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.2 พ่อแม่พันธุ์และ/หรือลูกพันธุ์สัตว์น้้าต้องมีหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าหรือมีเอกสาร

หลักฐานแสดงแหล่งที่มา (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรต้องมีหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (Aquatic Animal Purchasing Document ; APD)  

หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์และ/หรือลูกพันธุ์สัตว์น้ า เช่น ใบเสร็จการซื้อขาย

สัตว์น้ าหรือบันทึกที่แสดงชื่อ ที่อยู่เกษตรกร ชนิด จ านวน และแหล่งที่มา ท าให้ทราบประวัติหรือ

แหล่งที่มา สามารถตามสอบได้เมื่อเกิดปัญหาในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล การจ าหน่ายสัตว์น้ า  

หรือพบยาสัตว์หรือสารเคมีตกค้างในผลิตผลสัตว์น้ า ในกรณีสัตว์น้ าควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

ให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามภาคผนวก ค 

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.3 ใช้อาหารส้าเร็จรูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า หัวอาหาร ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน

ที่มีอ้านาจหน้าที่ (ในกรณีที่ก้าหนดให้ปัจจัยการผลิตน้ันต้องขึ้นทะเบียน) มีการแสดงฉลากตามกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง และไม่หมดอายุ (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

ปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารส าเร็จรูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า (premix) หัวอาหารมีผลโดยตรงต่อ

การเจริญเติบโต ความต้านทานโรค และอัตรารอด การซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าวต้องเลือกที่ขึ้นทะเบียนกับ

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อสัตว์น้ า รวมถึงไม่มี

การปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมีต้องห้าม 

การพิจารณาเลือกซื้อและใช้ปัจจัยการผลิตที่ข้ึนทะเบียนถูกต้อง มีข้อแนะน าโดยสังเขป ดังนี้ 

(1) เลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีเลขทะเบียนปัจจัยการผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนแล้วจะได้รับอนุญาตให้

พิมพ์เลขทะเบียนบนฉลาก โดยเลขทะเบียนนี้มี 2 ลักษณะ คือ ก) เลขทะเบียนที่มีอักษร “ป” และตามด้วยเลข 

10 หลัก เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมประมง และ ข) เลขทะเบียนที่มีเลข10 หลัก ไม่มีอักษร “ป” น าหน้า 

เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์ 
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(2) เลือกใช้อาหารสัตว์น้ าให้ตรงกับชนิดและขนาดของสัตว์น้ า โดยสามารถดูได้จากฉลากที่ระบุว่าเป็นอาหาร

ส าหรับสัตว์น้ าชนิดและขนาดใด เช่น ใช้อาหารปลาดุกเล้ียงปลาดุก อาหารปลาเล็กเล้ียงปลาขนาดเล็ก 

(3) วันที่ผลิตและวันล่วงอายุ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฏบนฉลาก โดยปกติแล้วปัจจัยการผลิตที่ได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนและมีจ าหน่ายในท้องตลาด มีการระบุวันที่ผลิตและวันล่วงอายุไว้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาไม่ใช้ปัจจัย

การผลิตที่หมดอายุ เนื่องจากอาจมีการเสื่อมคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ

สัตว์น้ า รวมถึงอาจมีเชื้อรา หรือเชื้อโรคท่ีไม่พึงประสงค์หรือมักจะชื้นและสูญเสียการคงสภาพในน้ า  

(4) ควรตรวจดูภาชนะบรรจุต้องไม่ให้อยู่ในสภาพช ารุด เปื่อยยุ่ย ฉีกขาด ทะลุหรือดูว่ามีการปิดภาชนะอย่าง

เหมาะสม และควรตรวจสอบสภาพปัจจัยการผลิตก่อนที่จะน าไปใช้เล้ียงสัตว์น้ า โดยปัจจัยการผลิตดังกล่าวต้องไม่

เป็นเชื้อรา ไม่มีกล่ินเหม็นหืน ไม่มีสีผิดปกติไปจากเดิม เพื่อป้องกันการใช้ปัจจัยการผลิตที่เสื่อมสภาพหรือ

คุณภาพไม่เหมาะสม 

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.4 อาหารมีชีวิตหรืออาหารสดที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้้า  และ/หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร

สัตว์น้้าใช้เองในฟาร์ม ต้องปราศจากยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ 

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

อาหารมีชีวิตหรืออาหารสดที่ใช้เล้ียงสัตว์น้ า หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ าต้องปราศจาก            

ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ เพื่ อไม่ ให้ ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า                     

และความปลอดภัยของผู้บริโภค 

เกษตรกรต้องเลือกซื้ออาหารมีชีวิต อาหารสดที่ใช้เล้ียงหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ า                

เช่น ปลาสด ปลาป่น กากถั่วเหลือง ร าข้าว ปลายข้าว จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และเก็บหลักฐานการซื้อไว้    

หรือมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าวัตถุดิบปราศจากยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ  

เช่น เอกสารแสดงขั้นตอนการเตรียมอาหารสดทีไ่ม่ใชย้าและสารเคมีต้องห้าม มีใบรับรองวัตถุดิบ 

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.5 อาหารมีชีวิตหรืออาหารสดที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้้า และ/หรืออาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรมี

คุณภาพด ีมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับสัตว์น้้า ผลิตและเตรียมอย่างถูกสุขลักษณะ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

อาหารมีชีวิตหรืออาหารสดที่ใช้เล้ียงสัตว์น้ า และ/หรืออาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มที่มีคุณภาพและโภชนาการ

เหมาะสมกับสัตว์น้ าจะส่งผลดีต่อพ่อแม่พันธุ์ ในด้านการเจริญพันธุ์ ปริมาณและคุณภาพของน้ าเชื้อและไข่ 

ส่วนการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ าด้วยอาหารที่มีคุณภาพและโภชนาการเหมาะสม จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต 

อัตรารอด ระยะเวลาอนุบาล ท าใหต้้นทุนการผลิตลดลง 
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เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรล้างท าความสะอาดอาหารมีชีวิต เช่น ไรแดง ลูกน้ า ด้วยน้ าสะอาด และฆ่าเชื้อโรคภายนอก 

- ควรท าความสะอาดและจัดเก็บรักษาอาหารสดอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อชะลอการเส่ือมคุณภาพของ

อาหาร ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์น้ า  

- ควรผลิตอาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการทางโภชนาการของสัตว์น้ า 

ตามชนิด ขนาด และอายุ  

ข้อควรปฏิบัตใินการเตรียมและผลิตอาหารสัตว์น้ าใช้เองในฟาร์มอย่างถูกสุขลักษณะ มีดังนี้ 

(1) ควรจัดแบ่งพื้นที่ท่ีใช้ในการผสมวัตถุดิบอาหารให้เป็นสัดส่วน มีการป้องกันไม่ให้สัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะ

น าเชื้อเข้าไปในบริเวณผลิตอาหาร  

(2) ควรล้างท าความสะอาดสายการผลิต รวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่ผสม ก่อนและหลังการผลิตอาหาร 

(3) ควรล้างท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์น้ า เช่น ภาชนะบรรจุ

วัตถุดิบหรืออาหารสัตว์ เครื่องมือที่ใช้ในการผสมวัตถุดิบและอื่นๆ ท าให้แห้งก่อนจัดเก็บในที่เหมาะสม 

แยกเป็นสัดส่วน และควรดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

(4) ควรใช้ภาชนะที่สะอาดรองรับอาหารสัตว์น้ าไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง กรณีอาหารเม็ด ควรผึ่งให้แห้ง

และทิ้งให้เย็นก่อนน าไปบรรจุในภาชนะบรรจุ 

(5) ผู้ปฏิบัติงานผลิตอาหารสัตว์น้ าควรสวมถุงมือและรองเท้าบูตในระหว่างการผลิต ล้างถุงมือและรองเท้าบูต 

ตากให้แห้ง และเก็บในที่ท่ีเหมาะสมหลังจากผลิตอาหารสัตว์น้ าเสร็จแล้ว 

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.6 ควรมีการจัดการในการให้อาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์น้้า 

เพื่อให้สัตว์น้้ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้้า (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การจัดการการให้อาหารอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์น้ า จะท าให้สัตว์น้ ามีการเจริญเติบโต 

แข็งแรง อัตรารอด และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ท าให้ได้พ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์ที่ดี รวมทั้งไม่มีเศษอาหารเหลือ             

ท าให้น้ าเน่าเสียเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย ์

การจัดการการให้อาหารสัตว์น้ าควรพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้ 

(1) ชนิด ขนาด และ/หรืออายุของสัตว์น้ า เช่น สัตว์น้ ากินเนื้อหรือสัตว์น้ ากินพืช ขนาดปากและน้ าหนัก

ของสัตว์น้ า โดยการให้อาหารระหว่างอนุบาลสัตว์น้ า ควรให้อาหารจ านวนน้อยในแต่ละมื้อแต่ให้บ่อยครั้ง

เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เพราะจะท าใหสั้ตว์น้ ามีโอกาสกินอาหารอย่างทั่วถึง และไม่มีเศษอาหารเหลือจนท าให้น้ าเน่าเสีย 

ส่วนการให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ควรให้วันละ 1-2 ครั้ง  

(2) พฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์น้ าแต่ละชนิด เช่น การกินบริเวณผิวน้ า กลางน้ า หน้าดิน หรือกินแบบรวมฝูง 

กินเร็วหรือช้า กินช่วงเวลาเช้าหรือเย็น   

(3) ขนาดและลักษณะของบ่อ/กระชัง ที่มีผลต่อการให้อาหารอย่างทั่วถึง 

(4) ความหนาแน่นของสัตว์น้ า  
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(5) สุขภาพสัตว์น้ า เช่น สัตว์น้ าเครียดหรือป่วยจะกินอาหารลดลง 

(6) คุณภาพน้ า เช่น อุณหภูมิน้ า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า แอมโมเนีย ความเป็นกรด-เบส 

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.7 ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหาร ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอ้านาจ

หน้าที่ (ในกรณีที่ก้าหนดให้ปัจจัยการผลิตน้ันต้องขึ้นทะเบียน) และต้องไม่มีการปนเป้ือนยาสัตว์ 

และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหาร เช่น จุลินทรีย์ ต้องใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตโดยหน่วยงาน

ราชการ หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และปัจจัยการผลิตที่ไม่ก าหนดให้ขึ้นทะเบียน 

เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ต้องไม่มีการปนเปื้อนยาสัตว์หรือสารเคมีต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ 

เกษตรกรต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวังและซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้  

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.8 กรณีมีการใช้น้้าหมักชีวภาพที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การผลิตน้ าหมักชีวภาพขึ้นใช้เองในฟาร์ม ควรผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ และป้องกันการปนเปื้อนของ

เชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์  กรณีที่เกษตรกรมีการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ควรใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต                   

โดยหน่วยงานราชการ หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย การน าหัวเชื้อมาเพาะขยาย                 

ควรด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน การใช้และการเก็บรักษาหัวเชื้อจุลินทรีย์

ควรปฏิบัตติามค าแนะน าที่ฉลาก 

รายการที่  4. ปัจจัยการผลิต 

ข้อก้าหนด  4.9 ควรเก็บรักษาปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพ

และป้องกันการปนเปื้อน (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

ปัจจัยการผลิต (ที่ไม่ใช่พ่อแม่พันธุ์ ลูกพันธุ์) ควรจัดเก็บอย่างเหมาะสมตามชนิดและประเภทของปัจจัย

การผลิต ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไม่ให้มีการปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมี การน าไปใช้ ควรยึดหลักการ 

“มาก่อนใช้ก่อน” (First in-first out) จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแยกเป็นสัดส่วน ชี้บ่งอย่างชัดเจน 

ท าให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ โรงเรือนหรือสถานที่เก็บปัจจัยการผลิตสามารถป้องกันความร้อน 

ความชื้น แสงแดด ฝน และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อไม่ให้อับชื้น  
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เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

-ควรมีการป้องกันสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะน าเชื้อเข้าไปในบริเวณที่จัดเก็บปัจจัยการผลิต และไม่เป็น 

แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น  

-ควรวางถุงอาหารเม็ดส าเร็จรูปไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง แต่ควรจัดวางบนแผ่นรองพื้น โดยมีหลักการ

ให้วางอาหารสัตว์น้ าบนแผ่นรองพื้นห่างจากผนังและพื้นห้องอย่างน้อยประมาณ 10 เซนติเมตร  

เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์น้ าจากความชื้นและการเกิดเชื้อรา 

-ควรเก็บอาหารมีชีวิต เช่น ไรแดง ลูกน้ า และอาหารสดอื่นๆ เช่น กุ้งฝอย ปลาเป็ด ในตู้แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

เพื่อรักษาสภาพให้มีความสดเสมอ ถูกสุขลักษณะ และควรใช้ภาชนะบรรจุที่มีสภาพดี แข็งแรง 

-ควรจัดวางและเก็บอาหารสัตว์น้ าที่ผลิตใช้เอง โดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 

ดูแลง่าย สามารถป้องกันการปนเปื้อน ป้องกันการรบกวนของสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะน าเชื้อ มีสัญลักษณ์

ที่แสดงการบ่งชี้ชนิดและประเภทอาหารสัตว์ชัดเจน ควรระบุวันผลิตและวันหมดอายุ เพื่อมั่นใจว่าสัตว์น้ า

ได้รับอาหารที่มีความสดและสะอาด 

-ควรมีการดูแลอาหารสัตว์น้ าในระหว่างการน าอาหารไปเล้ียงสัตว์น้ า โดยมีบริเวณที่พักอาหารที่เหมาะสม 

ไม่ให้มีสัตว์เล้ียงหรือสัตว์พาหะน าเชื้อมาคุ้ยเขี่ยกินอาหารสัตว์น้ า รวมท้ังควรมีส่ิงป้องกันจากแดด ฝน 

-ควรเก็บรักษายาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคอย่างถูกต้องตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากหรือ

เอกสารก ากับยา เช่น ยาสัตว์บางชนิดก าหนดให้เก็บในตู้เย็น หรือในที่เย็นและแห้ง ไม่ให้ถูกแสงแดด  

ควรเก็บในภาชนะที่มิดชิดห่างจากมือเด็กและสัตว์เล้ียง จัดแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน และมีสัญลักษณ์

ชี้บ่งชัดเจน เพื่อป้องกันการหยิบยาสัตว์และสารเคมีผิดพลาด ส าหรับยาสัตว์ที่เหลือใช้ ควรจัดเก็บอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม และหากน ามาใช้ใหม่ควรตรวจสอบสภาพยาสัตว์ก่อนใช้ว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจาก

สภาพเดิม เช่น ไม่เปลี่ยนสี ไม่จับเป็นก้อน ไม่ตกตะกอน  

-ควรแยกจัดเก็บปัจจัยการผลิตอื่น เช่น ปูนขาว ปุ๋ย เกลือ ให้เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการน าไปใช้และการจัดการ 

มีการชี้บ่งอย่างชัดเจน และควรจัดวางบนแผ่นรองพื้นเพื่อป้องกันความชื้น 

รายการที่ 5. การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด 5.1 ควรจัดการ ตรวจติดตาม รักษาสภาพแวดล้อม และสุขภาพสัตว์น้้าตลอดระยะเวลา

เพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ 

สัตว์น้้าได้ทันท่วงที (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การจัดการดูแลสัตว์น้ าเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของบ่อและกระชัง                    

อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้สัตว์น้ ามีความเป็นอยู่ที่ดี 

ไม่เครียด สุขภาพแข็งแรง และลดความเส่ียงในการเกิดโรค  

การดูแลสัตว์น้ าเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การปล่อยลูกพันธุ์ไม่หนาแน่นเกินไป การจัดการคุณภาพน้ า 

การตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งในบ่อและกระชัง สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพน้ า    
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ในแหล่งน้ านั้นๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถป้องกัน

แก้ไขได้อย่างทันท่วงท ี

การตรวจติดตามสุขภาพสัตว์น้ าโดยสังเกตจากพฤติกรรม เช่น การกินอาหาร การลอยหัว การว่ายน้ า            

และการสังเกตความผิดปกติอื่น เช่น มีแผลตามล าตัว เพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคของสัตว์น้ าภายในฟาร์ม 

และลดโอกาสในการแพร่กระจายของโรคทั้งภายในและระหว่างฟาร์ม รวมถึงสัตว์น้ าที่อยู่ในธรรมชาติ 

รายการที่  5. การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด  5.2 ควรเคลื่อนย้ายสัตว์น้้า ให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดด้านสุขภาพสัตว์น้้า (Aquatic Animal 

Health Code) ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health; 

OIE) (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรควรเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าให้ถูกสุขลักษณะ สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสุขภาพสัตว์น้ าขององค์การ

โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่สัตว์น้ าอื่นๆ  

การเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าอย่างถูกต้อง ควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ภาชนะที่ใช้บรรจุสัตว์น้ าต้องสามารถรับน้ าหนักของน้ าและสัตว์น้ าได้ตลอดการเคล่ือนย้าย และมี

ความปลอดภัยต่อสัตว์น้ าที่เคล่ือนย้าย ไม่มีการรั่วไหลของน้ า และสามารถตรวจสอบสภาพของสัตว์น้ า

ระหว่างการเคล่ือนย้ายได้สะดวก 

(2) อุปกรณ์ในการเคล่ือนย้าย ควรใช้เฉพาะกับสัตว์น้ าชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น และถ้าใช้กับสัตว์น้ าชนิดอื่น 

ต้องเป็นชนิดที่ไม่มีการติดเชื้อก่อโรคข้ามชนิดสัตว์ 

(3) เคล่ือนย้ายสัตว์น้ าขณะสัตว์น้ ามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค 

(4) เคล่ือนย้ายสัตว์น้ าในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม และมีการให้ออกซิเจนที่เพียงพอตลอดเวลา  

(5) ควบคุมไม่ให้สัตว์น้ าหลุดลอดลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  

(6) ฆ่าเชื้อโรคในน้ าที่เหลือจากการเคล่ือนย้ายก่อนระบายท้ิง  

รายการที่  5. การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด  5.3 เมื่อสัตว์น้้ามีอาการผิดปกติ ควรพิจารณาด้านการจัดการก่อนการใช้ยาสัตว์และสารเคมี 

รวมถึงต้องตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลความผิดปกติและวิธีการแก้ไข (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

อาการผิดปกติของสัตว์น้ า เช่น ว่ายน้ าผิดปกติ ลอยหัว อาจมีสาเหตุ จากสภาพแวดล้อมและการจัดการ             

ควรรีบหาสาเหตุของอาการผิดปกติ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการรักษา 

ในระหว่างการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล เกษตรกรควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้ า หากพบว่า           

มีอาการผิดปกติควรบันทึกลักษณะอาการที่พบ หาสาเหตุ และควรน าข้อมูลย้อนหลังมาพิจารณาร่วมด้วย 

เช่น คุณภาพน้ า สภาพแวดล้อม ประวัติการเกิดโรคแล้วรีบด าเนินการแก้ไข โดยเกษตรกรควรลดปริมาณ
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อาหารที่ให้ลง เนื่องจากในช่วงที่สัตว์น้ ามีอาการผิดปกติจะกินอาหารน้อยลง และปรับสภาพแวดล้อมในบ่อ 

เช่น มีการใช้เครื่องตีน้ าหรือเครื่องให้อากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน และควรบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 

หากมีข้อสงสัยว่าอาการผิดปกติเกิดจากการเป็นโรคควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัย วิธีการเก็บตัวอย่าง 

รายละเอียดตามภาคผนวก ง 

รายการที่  5. การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด  5.4 ในกรณีที่สัตว์น้้าป่วย หากจ้าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาสัตว์และสารเคมี  

ที่ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก้าหนด ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด และใช้อย่างมีความรับผิดชอบ 

พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

ในกรณีสัตว์น้ าป่วยและจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน               

ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่ายาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ไม่ปลอมปน ไม่เส่ือมคุณภาพ และปฏิบัติ

ตามฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีผลต่อการรักษาและควบคุมโรคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เมื่อมีสัตว์น้ าป่วยหรือตายจ านวนผิดปกติ เกษตรกรต้องปรึกษาสัตวแพทย์หรือนักวิชาการประมง          

ที่มีความรู้และความช านาญด้านโรคสัตว์น้ า เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของโรค และวิธีการแก้ไขหากจ าเป็น             

ต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการรักษา ต้องใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีที่สามารถควบคุมโรคของสัตว์น้ า             

และมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ รายละเอียดตามภาคผนวก จ โดยต้องใช้ตามค าแนะน าที่ระบุ

ในฉลากและเอกสารก ากับยา และต้องบันทึกรายละเอียดการใช้ยาสัตว์และสารเคมีไว้ทุกครั้ง 

รายการที่  5. การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด  5.5 ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหา           

การตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีในระบบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล และส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ในกรณีที่สัตว์น้ าป่วยและจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีเพื่อการรักษาโรค เกษตรกรต้องไม่ใช้ยาสัตว์  

และสารเคมีที่ทางราชการประกาศห้ามใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ 
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รายการที่  5. การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด  5.6 เมื่อสัตว์น้้ามีการตายมากผิดปกติ และสงสัยหรือพบว่าสัตว์น้้าตายจากโรคระบาด   

ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่เพื่อหาสาเหตุ และมีวิธีการจัดการซากและน้้าทิ้งไม่ให้เกิดการแพร่

ระบาดของเชื้อโรค (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

เมื่อสัตว์น้ ามีการตายมากผิดปกติ และสงสัยหรือพบว่าสัตว์น้ าตายจากโรคระบาด ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่            

กรมประมงโดยเร็วเพื่อหาสาเหตุ และต้องมีวิธีการก าจัดซากที่เหมาะสม เช่น การเผาท าลาย การฝังกลบ

โดยใส่สารฆ่าเชื้อหรือปูนขาวในหลุมก่อนท าการฝังกลบ ส่วนน้ าทิ้งจากบ่อที่ สัตว์น้ า เป็นโรคระบาด

ต้องมีการฆ่าเชื้อและบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์มเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดออกสู่ฟาร์มข้างเคียง

หรือกระจายสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก  

รายการที่  6. สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด  6.1 ควรออกแบบ จัดวาง อุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ภายในฟาร์ม

ให้เป็นสัดส่วน และเอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การออกแบบ จัดวาง อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล

สัตว์น้ าที่ดี จะเอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากผู้ปฏิบัติงาน น้ าทิ้ง สุขา 

สัตว์เล้ียง น้ ามันหล่อลื่นจากเครื่องจักร และจากแหล่งอื่นๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

เกษตรกรควรออกแบบ จัดวาง อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้ฟาร์มมีสุขลักษณะที่ดี 

ตัวอย่างเช่น 

- แยกพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ควรแยกส านักงาน ที่จอดยานพาหนะ โรงอาหาร ให้อยู่นอกพื้นที่การเพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาลเพื่อไม่ให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

- แยกระบบน้ าทิ้งและน้ าที่ใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า 

- มีการป้องกันสัตว์อื่นเข้าสู่พื้นที่เพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล เช่น มีรั้วกั้น ตาข่าย 

- สุขาควรอยู่ห่างจากบ่อเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล อ่างล้างมืออยู่นอกห้องสุขา  

- เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องให้อากาศ เครื่องให้อาหาร เครื่องท าอาหาร ควรออกแบบและจัดวาง              

ให้สามารถล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย 

- มีภาชนะรองน้ ามันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนน้ ามันจากเครื่องสูบน้ าลงระบบเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล 
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รายการที่  6. สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 6.2 ควรดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์ม เช่น อวน สวิง ภาชนะ ควรจัดให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่             

หรือแยกตามลักษณะการใช้งาน อาจติดป้ายหรือเครื่องหมายบ่งชี้ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้งาน                  

มีการจัดเก็บที่เหมาะสม มีการท าความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะและฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็น

แหล่งสะสมของเชื้อโรค 

กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าในบ่อ หากสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติหรือป่วย ให้แยกอุปกรณ์

เครื่องมือออกจากบ่อปกติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการระบาดของโรค 

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน           

มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน            

จากการใช้งานเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล เช่น น้ ามันเครื่องหรือน้ ามันหล่อลื่น 

รายการที่  6. สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 6.3 ห้องสุขาต้องแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ และสามารถป้องกันการปนเป้ือน เข้าสู่ระบบ

การเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

ส่ิงปฏิกูลหรือของเสียจากห้องสุขาเป็นแหล่งจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์และ/หรือ

อนุบาล จึงต้องแยกออกเป็นสัดส่วน 

ห้องสุขาต้องแยกเป็นสัดส่วน มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีระบบการก าจัดขอ งเสียอย่าง 

ถูกสุขลักษณะ เช่น ใช้ถังแซทส์ และควรตรวจสอบท่อน้ าทิ้ง ท่อของเสีย และระบบบ าบัดของเสีย ไม่ให้ 

แตกหรือรั่ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล  

รายการที่  6. สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 6.4 ต้องดูแลป้องกันระบบน้้าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ ไม่ให้ปนเป้ือนเข้าสู่ระบบฟาร์มเพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาล (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

น้ าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น บ้านเรือน อาคาร สถานประกอบการอุตสาหกรรม และพื้นที่ท าการเกษตร            

อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค และสารเคมีที่ใช้ จึงต้องดูแลป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาล หรือมีมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายการที่  6. สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 6.5 ควรจัดการของเสียจากการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลและวัสดุของเหลือใช้อย่างถูกวิธี  

ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ และปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมี (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การจัดการหรือก าจัดของเสียจากการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลและวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี จะช่วยไม่ให้

เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือลดการปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมีเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์

และ/หรืออนุบาล ซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพของสัตว์น้ า รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้บริโภค 

ในการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล ควรมีระบบก าจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้ โดยการเผาหรือฝังกลบ                 

หรือวิธีการอื่นใดแล้วแต่ประเภทของของเสียนั้นๆ อย่างเหมาะสม เช่น ในการฝังกลบอาจใช้ปูนขาวหรือสารเคมี

ฆ่าเชื้อโรคก่อนฝังกลบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากซากสัตว์น้ า อาหารเน่าเสีย  

และเศษอาหารเหลือทิ้ง หรือเกิดการปนเปื้อนจากยาสัตว์และสารเคมีที่เหลือใช้เส่ือมสภาพ หมดอายุ                

รวมถึงภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมีเข้าสู่ระบบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล ทั้งนี้ การก าจัดยาสัตว์            

และสารเคมีต้องปฏิบัติตามข้อบ่งชี้บนฉลาก (ถ้าม)ี หรือค าแนะน าจากผู้มีความรู้นั้นๆ 

รายการที่  6. สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 6.6 ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

สัตว์เล้ียงในฟาร์มอาจเป็นพาหะหรือตัวน าโรค เช่น สัตว์เล้ียงอาจมีการขับถ่ายลงในบริเวณเพาะพันธุ์ และ/หรือ

อนุบาล หรือแหล่งน้ าใช้ ท าให้เกิดการปนเปื้อน หรือสัตว์เล้ียงลงไปในบ่อสัตว์น้ าที่เป็นโรคแล้วน าพาเชื้อ                     

ไปสู่บ่ออื่น  ๆดังนั้น เกษตรกรจึงไมค่วรปล่อยให้สัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล  

รายการที่  6. สุขลักษณะฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 6.7 ควรมีวิธีการจัดเก็บและก้าจัดขยะที่ดี (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรควรมีวิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน า เชื้อ                   

เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และส่ิงสกปรก ซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่ระบบการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า 

กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในบ่อ ควรมีวิธีจัดเก็บและก าจัดขยะที่ดี เพื่อป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อ         

และการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง ควรจัดที่ท้ิงขยะให้เป็นสัดส่วน และไม่วางถังขยะบนคันบ่อหรือใกล้คันบ่อ               

กรณีเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลในกระชัง ไม่ควรทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลในบริเวณกระชังเพาะพันธุ์            

และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า ควรน าไปทิ้งหรือท าลายอย่างถูกต้อง มีท่ีทิ้งขยะเป็นสัดส่วน  



มกษ. 7421(G)–2561 

 

21 

ถังขยะควรมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ การคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียงและป้องกันน้ า            

เข้าถังขยะท าให้เกิดการหมักหมมหรือเกิดการเน่าเสีย มีการคัดแยกจัดเก็บ และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี

และเหมาะสม เช่น การน าขยะไปฝังกลบในที่ท่ีก าหนดไว้ หรือใช้บริการเก็บขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น                 

รายการที่ 7. การรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม 

ข้อก้าหนด 7.1 ต้องออกหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้าหรือเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มา                  

ของลูกพันธุ์สัตว์น้้าให้กับผู้ซื้อ (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรต้องออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (APD) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงแหล่งที่มา        

ของลูกพันธุ์ เช่น ใบเสร็จการซื้อขายสัตว์น้ าหรือบันทึกที่แสดงชื่อ ที่อยู่เกษตรกรผู้ขาย สถานที่ตั้งฟาร์ม ชนิด 

จ านวน ขนาดสัตว์น้ า วันที่รวบรวม ซึ่งเป็นเอกสารที่ เกษตรกรผู้ขายหรือผู้รวบรวมออกให้กับผู้ซื้อ                   

ท าให้ผู้ซื้อได้ทราบแหล่งที่มาของลูกพันธุ์ สามารถตามสอบได้เมื่อเกิดปัญหา สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีสัตว์น้ าควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการประมงให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดตามภาคผนวก ค 

รายการที่  7. การรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม 

ข้อก้าหนด 7.2 หากใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีควรใช้อย่างถูกต้อง (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การรวบรวมลูกพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อบรรจุและล าเลียงขนส่ง หากมีความจ าเป็นต้องใช้ยาและ/หรือสารเคมี              

เพื่อลดความเครียดหรือป้องกันการติดเชื้อ เกษตรกรควรใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ เกษตรกรต้องไม่ใช้

ยาสัตว์และสารเคมีที่ทางราชการประกาศห้ามใช้ ตัวอย่างยาสัตว์ที่สามารถใช้ได้ เช่น ออกซิเตตระซัยคลิน  

ส่วนสารเคมี เช่น เกลือแกง (Sodium chloride) ยาเหลือง (Acriflavin)  

รายการที่ 7. การรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม   

ข้อก้าหนด 7.3 ควรมีวิธีการจัดการและดูแลลูกพันธุ์สัตว์น้้าอย่างถูกสุขลักษณะทั้งระหว่าง และหลังการ

รวบรวม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของลูกพันธุ์  

เกษตรกรควรปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะทั้งระหว่างและหลังการรวบรวม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวบรวมสัตว์น้ าและคนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ า     

ควรมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ ในกรณีที่คนงานมีอาการป่วยเป็นโรคดังกล่าวให้พักการปฏิบัติงานชั่วคราว           

และเข้ารับการรักษาจนอาการป่วยหายเป็นปกติ จึงกลับมาปฏิบัติงานใหม่ได้ 
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(2) ก่อนการรวบรวมลูกพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่าย ควรงดให้อาหารแก่ลูกพันธุ์สัตว์น้ าเป็นระยะเวลาตามชนิด

และขนาดของลูกพันธุ์  เพื่อให้ไม่มีอาหารตกค้างในทางเดินอาหารและลดของเสียจากการขับถ่าย                  

ท าใหล้ดความเสียหายระหว่างการรวบรวมและการขนส่ง  

(3) ภาชนะอุปกรณ์และวิธีการรวบรวมหรือการจับต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของลูกพันธุ์สัตว์น้ า 

(4) อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ ในรวบรวมหรือจับหรือขนถ่ายล าเลียงสัตว์น้ าต้องสะอาด อยู่ในสภาพดี                     

สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ เมื่อเสร็จส้ินการท างานทุกครั้งต้องล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทันทีและควรรักษา

ให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ 

รายการที่ 7. การรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม   

ข้อก้าหนด 7.4 ควรใช้ภาชนะ อุปกรณ์ วิธีการ และความหนาแน่นในการบรรจุ ให้เหมาะสมกับชนิด          

และขนาดของลูกพันธุ์สัตว์น้้า และระยะเวลาการขนส่ง (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อล าเลียงขนส่งควรใช้ภาชนะ อุปกรณ์และความหนาแน่นให้เหมาะสมกับชนิด 

ขนาด และระยะเวลาที่ขนส่งลูกพันธุ์ เพื่อให้ลูกพันธุ์สัตว์น้ าถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย แข็งแรง                   

ไม่เครียดไม่บอบช้ าและอัตราการตายต่ า มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(1) จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณหรือภาชนะที่รวบรวมลูกพันธุ์สัตว์น้ าให้เหมาะสมต่อชนิดและขนาด              

ของลูกพันธุ์สัตว์น้ า เพื่อเป็นการปรับสภาพลูกพันธุ์สัตว์น้ าให้พร้อมต่อการขนส่ง  

(2) ควบคุมอุณหภูมิน้ าที่ใช้บรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ าให้เหมาะสมตามชนิดสัตว์น้ า  ระยะเวลาการขนส่ง           

และเทคนิควิธีการ การใช้อุณหภูมิต่ าที่เหมาะสมให้สัตว์น้ าลดการเคล่ือนไหว ซึ่งมีผลท าให้ใช้พลังงานน้อยลง 

และลดการขับถ่ายของเสียในระหว่างขนส่งท าให้สามารถยืดระยะเวลาในการขนส่งได้ โดยอุณหภูมิน้ า           

ควรอยู่ในช่วง 20 - 25 องศาเซลเซียส และควรใช้ระยะเวลาในการขนส่งลูกพันธุ์สัตว์น้ าให้ส้ันที่สุด            

เท่าท่ีจะท าได ้เพื่อไม่ให้ลูกพันธุ์สัตว์น้ าบอบช้ ามาก 

รายการที่ 8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 8.1 ควรบริหารและการจัดการการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรควรมีแผนการจัดการการใช้น้ าที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงปริมาณการใช้น้ า                 

โดยรอบฟาร์ม เพื่อประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรน้ าร่วมกันของชุมชน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น            

ต่อพื้นที่โดยรอบและแหล่งน้ า 

 

 

 



มกษ. 7421(G)–2561 

 

23 

รายการที่ 8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 8.2 คุณภาพน้้าทิ้งจากฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากน้ าทิ้งมีตะกอน          

และสารอินทรีย์มากอาจเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ าธรรมชาติเส่ือมโทรม ไม่เหมาะกับการเพาะพันธุ์และ/หรือ

อนุบาลสัตว์น้ าและการใช้ในการอุปโภค การบ าบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกฟาร์ม  

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน รายละเอีดยตามภาคผนวก ช 

การระบายน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ กฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย และกฏหมายว่าด้วย  

การชลประทาน 

เกษตรกรควรมีบ่อบ าบัดน้ าทิ้งก่อนระบายสู่ภายนอกฟาร์ม หรืออาจมีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณ

น้ าทิ้งที่ปล่อยออกนอกฟาร์ม 

รายการที่ 8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 8.3 หากมีการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้้าที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

หากมีการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ าที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms; 

GMOs) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รายการที่ 8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 8.4 การน้าเข้าสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อการเพาะเลี้ยงต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน          

ที่มีอ้านาจหน้าที่ (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

สัตว์น้ าที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหากมีการหลุดลอดออกไปสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ อาจเกิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อม 

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การน าเข้าสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์           

ความเส่ียง ต้องผ่านการทดสอบแล้วพบว่าความเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมง 
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รายการที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด  9.1 การใช้ที่ดินและแหล่งน้้าสาธารณะควรให้มีความเท่าเทียมกันในชุมชน (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรควรแสดงถึงการใช้ที่ดินและแหล่งน้ าสาธารณะให้มีความเท่าเทียมกันในชุมชน ไม่กระทบต่อ 

วิถีชีวิตหรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่นและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุกคนในชุมชนมีสิทธิใช้

ที่ดิน หรือแหล่งน้ าสาธารณะที่เป็นส่วนรวม ไม่รุกล้ ามาใช้เป็นที่ส่วนตัว  ไม่ปิดทางเข้าออกของชุมชน  

ใช้น้ าตามท่ีกรมชลประทานจัดสรรการใช้น้ า  

รายการที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 9.2 ควรมีแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนจากการด้าเนินกิจกรรมของฟาร์ม 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรควรมีแนวทางป้องกันผลกระทบและลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและชุมชน จากการด าเนิน

กิจกรรมของฟาร์มเช่น มีการแจ้งต่อชุมชนในการใช้น้ า การปล่อยน้ าทิ้ง การเกิดโรคระบาดของสัตว์น้ า 

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

รายการที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 9.3 ควรมีหนังสือสัญญาการจ้างงาน (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

หนังสือการจ้างงานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการจ้างงาน เกษตรกร (นายจ้าง) ควรท าหนังสือสัญญาการจ้างงาน

กับลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ที่ ลูกจ้างได้รับ 

และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น  การจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ชั่วโมงท างาน สวัสดิการและอื่นๆ  

ที่เกี่ยวกับการจ้าง โดยเป็นการตกลงยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย และลูกจ้างมาท างานด้วยความสมัครใจ 

ไม่ถูกบังคับ 

รายการที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 9.4 ควรจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์  (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนายจ้าง           

ควรจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 
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รายการที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 9.5 กรณีเป็นลูกจ้างต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมี

ใบอนุญาตท้างาน (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การจ้างลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการช่วยภาครัฐลดปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ การจ้างลูกจ้าง            

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นความผิดและมีโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นายจ้างควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และจ้าง ลูกจ้างต่างด้าวที่ถูกต้อง               

ตามกฎหมายเท่านั้น โดยต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

เป็นหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) และมีใบอนุญาตท างาน 

รายการที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 9.6 ต้องจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสมและพอเพียง (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การมีสวัสดิการที่ดีส าหรับลูกจ้างจะท าให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีก าลังใจในการท างาน และมีความเอาใจใส่

ต่องาน 

นายจ้างต้องมีการจัดระบบสวัสดิการต่อแรงงานอย่างพอเพียง เช่น บ้านพักที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก             

เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มีห้องน้ าและห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ มีน้ าดื่มและน้ าใช้ที่สะอาด                 

มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

รายการที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 9.7 ต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การท างานในฟาร์มเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้ ามีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมีต่างๆ             

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และคู่มือการใช้งาน 

เพื่อความปลอดภัย 

นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงาน             

ให้แก่ลูกจ้างเช่น ถุงมือ รองเท้าบูต หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร 

สารเคมี 
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รายการที่ 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 9.8 ให้นายจ้ างปฏิบัติต่อลูกจ้ างชายและหญิงโดยเท่ าเทียมกันในการจ้ างงาน               

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การจ้างงานทั้งชายและหญิง ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน

ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้   

รายการที่ 10. การบันทึกข้อมูล 

ข้อก้าหนด 10 ควรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ส้าคัญของทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่้าเสมอให้เป็นปัจจุบัน 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องที่เกษตรกรควรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอใหเ้ป็นปัจจุบัน ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้วิเคราะห ์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมก่อนที่จะเกิดความเสียหาย รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการผลิตในรอบต่อไป 

เกษตรกรควรบันทึกข้อมูลที่ส าคัญในการผลิตทุกขั้นตอนของการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาล เช่น              

แหล่งลูกพันธุ์ การจัดการการให้อาหาร การใช้ยาสัตว์และสารเคมี (ถ้ามีการใช้) การตรวจสุขภาพสัตว์น้ า           

ผลการตรวจสารตกค้างจากห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) ควรบันทึกข้อมูลต่างๆ แยกไว้ให้ชัดเจน โดยจัดเป็นระบบ

และมีการบันทึกอย่างครบถ้วน ถ้าสามารถบันทึกข้อมูลลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ได้จะท าให้การเก็บรักษา

ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรเก็บรักษาข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
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ภาคผนวก ก 

คุณภาพน้้าที่เหมาะสมส้าหรับเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์น้้าจืด 

ล้าดับ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย ค่าที่เหมาะสม 

1. ออกซิเจนละลายในน้ า mg/l ไม่น้อยกว่า 4 

2. ความเป็นกรด-เบส - 6.5- 8.5 

3. อุณหภูมิ 
o
C 25-32 

4. ความโปร่งใส cm 30-60 

5. สารแขวนลอย mg/l ไม่มากกว่า 25 

6. ความเป็นด่าง mg/l ของ CaCO3 50-200  

7. ความกระด้าง mg/l ของ CaCO3 80-200 

8. บีโอดี mg/l ไม่มากกว่า 20 

9. แอมโมเนียรวม mg/l ไม่มากกว่า 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มกษ. 7421(G)–2561 28 

ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 

วิธีการเก็บตัวอย่าง 

กรณีมีข้อสงสัยว่าสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติที่เกิดจากการเป็นโรคควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยควรเก็บตัวอย่าง 

ดังนี้ 

(1) เก็บตัวอย่างน้ าประมาณ 1 ลิตร ณ ต าแหน่งที่เป็นจุดตัวแทนของน้ าบริเวณกลางบ่อที่ระดับความลึกที่สัตว์น้ าอาศัยอยู่ 

หรือต่ ากว่าผิวน้ าอย่างน้อย 30 cm บรรจุในภาชนะที่สะอาด ระหว่างน าส่งห้องปฏิบัติการควรรักษาไม่ให้อุณหภูมิ

น้ าตัวอย่างสูงขึ้น โดยอาจใส่ขวดน้ าตัวอย่างแช่น้ าแข็งในกล่องโฟม 

(2) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าที่จะส่งไปวินิจฉัยโรค โดยเก็บสัตว์น้ ามีชีวิตที่ยังไม่แสดงอาการและที่แสดงอาการป่วย 

แยกใส่ถุงพลาสติกบรรจุน้ าพร้อมให้ออกซิเจน และเก็บสัตว์น้ าที่ตายแล้ว (ยังไม่เน่าเสีย) ใส่ถุงพลาสติก  

แช่น้ าแข็งในกล่องโฟม เพื่อรักษาอุณหภูมิ ประมาณ 4 องศาเซลเซียส (
o
C) 

(3) ควรให้ข้อมูลแก่นักวิชาการประมงที่มีความรู้ด้านโรคสัตว์น้ า หรือสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการประกอบการ

ตรวจ/วินิจฉัยโรค เช่น อัตราการกินอาหาร ฝนตกหรือน้ าหลาก 
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ภาคผนวก จ 

ยาต้านจุลชีพส้าหรับใช้ในสัตว์น้้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต้ารับยาจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ 

1. เอนโรฟล็อกซาซิน (Enrofloxacin) 

2. ซาราฟล็อกซาซิน (Sarafloxacin) 

3. ออกโซลินิก แอซิด (Oxolinic acid) 

4. ออกซีเตตร้าซัยคลิน (Oxytetracyclin) 

5. เตตร้าซัยคลิน (Tetracyclin) 

6. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ออร์เมทโธพริม (Sulfadimethoxin-Ormethoprim) 

7. ซัลฟาไดเมททอกซี-ไตรเมทโธพริม (Sulfadimethoxin-Trimethoprim) 

8. ซัลฟาไดเมททอกซีน (Sulfadimethoxin) 

9. ซัลฟาโมโนเมททอกซีน (Sulfamonomethoxin) 

10. ซัลฟาไดอาซีน (Salfadiazine) 

11. ไตรเมทโธพริม (Trimethoprim) 

12. ออร์เมทโธพริม (Ormethoprim)  

13. โทลทราซูริล (Toltrazuril) 

ที่มา : สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ า ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง. 2556. ยาและสารเคมี

เพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ า. ฉบับแก้ไข พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ ากัด 
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รายชื่อวัตถุอันตราย 21 รายการที่กรมประมงได้รับมอบอ้านาจให้ควบคุมดูแล 

ล้าดับ

ที ่

วัตถุอันตราย 

(ช่ือสามญั) 

ชนิดของ           

วัตถุ

อันตราย 

CAS-

NUMBER 

เงื่อนไข 

1 ACETIC ACID  ≤ W/W 3 64-19-17 ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

2 BENZALKONIUM CHLORIDE 3 - ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

3 CALCIUM HYPOCHLORITE  

 

 

1 7778-54-3 ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

4 CHLORINE 

 

3 7782-50-5 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

5 FENTIN ACETATE  

 

3 900-95-8 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่กรควบคุม ป้องกันและ

ก าจัดหอย 

6 FORMALDEHYDE 

(METHANAL) 

 

2 50-00-0 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

7 HYDROCHLORIC  ACID                 

≤ 15% W/W 

 

3 7647-01-4 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

8 ROTENONE 

 

3 83-79-4 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การก าจัดศัตรูปลา หรือ

ศัตรูสัตว์น้ าอื่นๆ 

9 SODIUM HYDROXIDE 

≤ 20 % W/W 

1 1310-73-2 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

10 SODIUM HYPOCHLORITE 

 

3 7681-52-9 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 

11 TRICHLORFON 

 

3 52-68-6 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน 
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ล้าดับ

ที ่

วัตถุอันตราย 

(ช่ือสามญั) 

ชนิดของ           

วัตถุ

อันตราย 

CAS-

NUMBER 

เงื่อนไข 

12 TRIFLURALIN 

 

3 1582-09-8 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน 

ก าจัดเชื้อรา ปรสิต พืช 

13 CHLORINE and chlorine 

releasing substances 

  

3 - 

  

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน 

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ า 

14 GLUTARALDEHYDE 3 111-30-8 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน 

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ า 

15 PERACETIC ACID 

 

3 79-21-0 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน 

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ า 

16 TRICHLOROISOCYANURIC 

ACID AND ITS SALTS 

4 

 

- ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน 

ก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ า 

17 ผลิตภัณฑ์ส าหรับปรับสภาพน้ าที่มี

สารส าคัญเป็นจุลชีพหรือผลิตภัณฑ์ท่ี

มีส่วนผสมของสารส าคัญหรือ        

จุลชีพท่ีท าขึ้นเพื่อป้องกัน ก าจัด

ท าลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต พืช 

หรือสัตว์น้ าอ่ืนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า 

2 - - 

18 MALACHITE GREEN 

HYDROCHLORIDE  

3 569-64-2 

 

 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 

เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน ก าจัด 

เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ า 

19 MALACHITE GREEN 

HYDROCHLORIDE  

4 569-64-2 

 

ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

สวยงาม 

20 MALACHITE GREEN 

OXALATE 

3 2437-29-8 ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 

เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน ก าจัด 

เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์น้ า 

21 MALACHITE GREEN 

OXALATE 

4 2437-29-8 ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

สวยงาม 
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ภาคผนวก ช 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อมูลที่ควรบันทึกส้าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลสัตว์น้้าจืด 

ก. พ่อแม่พันธุ์/ลูกพันธุ์ 

- วัน / เดือน / ปี 

- อายุ / ขนาด / จ านวน (ตัว)/ ลักษณะสัตว์น้ า 

- แหล่งที่มา 

- หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า  

ข. อาหาร/การให้อาหาร 

- วัน / เดือน / ปี ที่ผลิต-หมดอายุ 

- แหล่งที่มา / ทะเบียน  

- ปริมาณการให้อาหาร / วัน /บ่อ / มื้อ 

ค. คุณภาพน้้า 

- ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า เช่น ความโปร่งแสง สีน้ า  

- การเปลี่ยนถ่ายน้ า 

- ผลการตรวจวิเคราะห์น้ าจากหน่วยงานภายนอก 

ง. การรักษา การใช้ยาและสารเคมีส้าหรับสัตว์น้้าป่วย 

- อาการที่ป่วย 

- จ านวนที่ป่วย /ตาย  

- บันทึกการแจ้งหน่วยงานและจัดการซากสัตว์น้ า กรณีสัตว์น้ าตายผิดปกติ 

- ชนิดยา-สารเคมีที่ใช้/ปริมาณการใช้/ระยะเวลาที่ใช้ 

- แหล่งที่มาของยา-สารเคมี 

- บันทึกการดูแลสุขภาพสัตว์น้ า 

จ. การจับ / ขาย หรือ ย้ายบ่อ 

- จ านวน 

- วัน / เดือน / ปี 

- หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
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 (ก) ตัวอย่างตารางบันทึกการรักษา การใช้ยาและสารเคมีส าหรับสัตว์น้ าป่วย 

วัน/

เดือน/ป ี

โซน/บ่อ ชนิด แหล่งที่มา   ข้อมูลสัตว์น้ า 

ป่วย/ตาย 

การจัดการเบื้องต้น 

อาการ

ป่วย 

จ านวนที่

ป่วย 

การรักษา(การใช้

ยาและสารเคมี) 

ผลการรักษา 

 

 

 

 

 

       

    

 (ข) ตัวอย่างตารางบันทึกการเคล่ือนย้ายของสัตว์น้ า 

สัตว์น้ าที่น าเข้าฟาร์ม สัตว์น้ าที่ย้าย/ขายออก สัตว์น้ าที่เหลือ 

วัน/

เดือน/

ป ี

ชนิด

สัตว์น้ า 

จ านวน

(ตัว) 

แหล่ง                  

ที่มา 

กักไว้

ที่โซน 

วัน/

เดือน/

ป ี

จ านวน

(ตัว) 

ย้าย/ขาย

ไปที่ไหน 

จ านวน             

ที่เหลือ

(ตัว) 

จ านวนที่

ตาย(ตัว) 
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 (ค) ตัวอย่างตารางบันทึกรายละเอียดแหล่งที่มาของสัตว์น้ า 

วัน เดือน ปี ชนิดสัตว์น้ า จ านวน (ตัว) ชื่อฟาร์ม ที่อยู่ โทรศัพท์ ทะเบียน

ฟาร์ม 

 

 

 

 

      

 (ง) ตัวอย่างรายละเอียดสัตว์น้ าตาย 

ล าดับที่ ชนิดสัตว์น้ า จ านวนทั้งหมด จ านวนตาย สาเหตุ ผู้บันทึก 
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