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สัตว์ทะเลสวยงาม เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านการตลาดทั งในและต่างประเทศ

เพิ่มขึ น ประกอบกับปัจจุบันประเทศผู้น้าเข้าได้ให้ความส้าคัญในขั นตอนการเพาะเลี ยงระดับฟาร์ม 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรจัดท้ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม 

การเพาะเลี ยงสัตว์ทะเลสวยงามให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี  ก้าหนดขึ นโดยใช้เอกสารต่อไปนี เป็นแนวทาง 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2559. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาข้อมูล

เพื่อจัดท้าเกณฑ์การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ด ี

ส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามที่กฎหมายอนุญาต 

ตั้งแต่การเพาะเล้ียง การจับ และการดูแลหลังการจับก่อนขนส่งออกนอกฟาร์ม เพื่อให้ได้สัตว์ทะเลสวยงาม              

ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด สุขภาพดี ปลอดโรคท่ีก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

รวมทั้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สัตว์ทะเลสวยงาม (ornamental marine animals) หมายถึง สัตว์น้ าจ าพวกที่ด ารงชีวิตหรือมีวงจรชีวิต

อยู่ในทะเลหรือน้ ากร่อยได้  หรือสามารถปรับตัวให้มีชี วิตอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้                           

โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการเพาะเลี้ยงทางการค้าส าหรับนันทนาการ ไม่ใช้เพื่อเป็นอาหาร เป็นสัตว์น้ าที่อยู่ใน

กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลาการ์ตูน เห็ดทะเล 

2.2 พ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเล (broodstock) หมายถึง สัตว์ทะเลที่น ามาใช้ส าหรับการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการสืบพันธุ์

และ/หรือขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 

2.3 ฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม (ornamental marine animals farm) หมายถึง สถานประกอบการเพาะเล้ียง 

สัตว์ทะเลสวยงาม ทั้งที่มีการด าเนินงานบนบกหรือในทะเล ครอบคลุมบ่อเล้ียง กระชังโครงสร้างส าหรับ

วางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น บริเวณเพาะพันธุ์ อนุบาล และเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม

สถานที่เตรียมอาหาร โรงเรือน สถานที่และบริเวณที่จ าเป็นส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม               

ตามชนิดของสัตว์ทะเลสวยงาม 

2.4 บ่อเลี้ยง (rearing pond ) หมายถึง บ่อหรือภาชนะที่เก็บกักน้ า (rearing container) ไว้ใช้ในการเพาะเล้ียง

สัตว์ทะเลสวยงาม เช่น บ่อดิน บ่อซีเมนต์ บ่อผ้าใบ ตู้กระจก ถังไฟเบอร์ ถังพลาสติก 
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2.5 กระชัง (cage) หมายถึง อุปกรณ์ที่แขวนลอยหรือวางจมในแหล่งน้ าเพื่อใช้เล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม    

มีหลายลักษณะ เช่น รูปส่ีเหล่ียมหรือกลม แบบมีโครงหรือไม่มีโครง ท าจากวัสดุต่างๆ เช่น อวน ไม้ อาจเป็น

กระชังท่ีผูกติดกับเสาหรือทุ่นลอยน้ า 

2.6 โครงสร้างส้าหรับวางวัสดุยึดเกาะ (holding structure) หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะคอนกรีต 

ท่อพีวีซีที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างเพื่อวางวัสดุส าหรับยึดเกาะในการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม กลุ่มไม่มี

กระดูกสันหลัง โดยวางโต๊ะหรือยึดท่อพีวีซีกับเสาในแหล่งน้ าที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.7 อาหารสด (fresh feed) หมายถึง อาหารที่ได้จากส่ิงมีชีวิต ได้แก่ 
-อาหารที่มีชีวิต (live feed) เช่น อาร์ทีเมีย โคพีพอด โรติเฟอร์ กุ้งฝอย  

-อาหารที่ได้มาจากส่ิงมีชีวิตที่ตายแล้วแต่ยังคงสภาพสดอยู่ เช่น กุ้งฝอยสด เนื้อปลาสด เนื้อหมึกสด   

เนื้อหอยสด สาหร่าย  

-อาหารที่ได้มาจากส่ิงมีชีวิตที่ผ่านกระบวนการรักษาคุณภาพโดยการแช่เย็น (chilling) แช่แข็ง (freezing) 

เป็นต้น ตัวอย่างเช่น อาหารสดแช่เย็น (chilled feed) อาหารสดแช่แข็ง (frozen feed) 

2.8 อาหารผสมเอง (on-farm feed) หมายถึง อาหารที่เกษตรกรผลิตขึ้นใช้เองในฟาร์ม เช่น กุ้งสับผสม

สาหร่าย วิตามิน และแร่ธาตุ 

2.9 อาหารสัตว์ผสมส้าเร็จรูป (completed feed) หมายถึง อาหารที่มีส่วนผสมหลายชนิดที่มีคุณค่า             

ทางอาหารเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์น้ า และผ่านกรรมวิธีในการผลิตพร้อมที่จะใช้เล้ียงสัตว์น้ า 

ตัวอย่างเช่น อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ด/เกล็ด/ผง ที่ใช้ในการเล้ียงสัตว์น้ า  

3. ข้อก้าหนด 
รายละเอียดข้อก้าหนดให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก้าหนด 

รายการ ข้อก้าหนด 

1.การขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เพาะเล้ียง

สัตว์น้ า 

 

1. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ ากับกรมประมงหรือ

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

2. สถานทีต่ั้งฟาร์ม 
2.1 ควรอยู่ในบริ เวณที่ห่างจากแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ได้รับผลกระทบ                      

จากแหล่งก าเนิดมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงามที่เพาะเล้ียง หรือกรณี                 

มีความเส่ียงต้องมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข 

 2.2 ควรอยู่ในที่ท่ีมีการคมนาคมสะดวกต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตและผลิตผล 
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รายการ ข้อก้าหนด 

 2.3 ควรมีสาธารณูปโภคที่จ าเป็นในการผลิตหรือดูแลสัตว์ทะเลสวยงามให้มีคุณภาพ              

ตามที่ตลาดต้องการ 

 2.4 กรณีเพาะเล้ียงในบ่อเล้ียงควรมีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพส าหรับการเพาะเล้ียง              

มีปริมาณน้ าเพียงพอและมีระบบส ารองน้ าไว้ใช้ในฟาร์ม  

 2.5 กรณีเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ าสาธารณะ 

2.5.1 ควรอยู่ในแหล่งที่มีคุณภาพน้ าและสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพาะเล้ียง              

สัตว์ทะเลสวยงาม 

 
2.5.2 ต้องอยู่ในแหล่งน้ าสาธารณะและบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าได้           

ตามกฎหมาย 

 
2.5.3 ต้องใช้พื้นที่ด าเนินการไม่เกินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

3. การจัดการทั่วไป 
 

3.1 ควรจัดท าคู่มือประจ าฟาร์มและปฏิบัติให้สอดคล้องกับคู่มือประจ าฟาร์ม 

 
3.2 ควรมีแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของฟาร์มเพื่อความสะดวกในการติดต่อ                    

และจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.3 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้หรือได้รับการอบรมหรือเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา                

ด้านวิชาการ การจัดการ การใช้ปัจจัยการผลิต สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้ า การจับ             

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. ปัจจัยการผลิต 
 

4.1 ควรเลือกใช้พ่อแม่พันธุ์/ลูกพันธุ์ท่ีมีสุขภาพดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 

 4.2 ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือบันทึกแสดงแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์/ลูกพันธุ์             

เพื่อให้สามารถตามสอบได้ 

 4.3 อาหารสดควรล้างท าความสะอาด หรือฆ่าเชื้อ และจัดเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้

เส่ือมคุณภาพ 

 4.4 อาหารผสมเองควรผลิตอย่างถูกสุขลักษณะมีสถานที่และวิธีการเก็บรักษา 

อย่างเหมาะสม 

 4.5 อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปควรอยู่ในภาชนะบรรจุที่ไม่มีรอยช ารุด มีสถานที่              

และวิธีการเก็บรักษาถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการเส่ือมคุณภาพและป้องกัน 

สัตว์อื่นสร้างความเสียหาย 

 4.6 ควรมีการจัดการในการให้อาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของ           

สัตว์ทะเลสวยงาม เพื่อให้สัตว์ทะเลสวยงามมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 
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5. การจัดการฟาร์ม

  

 

5.1 กรณีเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยง 

5.1.1 ควรมีการแบ่งประเภทบ่อตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพื่อความเหมาะสม

ต่อการปฏิบัติงานและการจัดการฟาร์ม 

 
5.1.2 บ่อเลี้ยงควรมีโครงสร้างของบ่อแข็งแรง ท าจากวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน             

อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เก็บกักน้ าได้ตลอดทุกฤดูกาล รูปแบบบ่อมีความสะดวก 

ในการจับ และป้องกันศัตรูของสัตว์ทะเลสวยงามได้ 

 
5.1.3 ควรจัดท าหมายเลขประจ าบ่อหรือประจ าหน่วยพื้นที่การเพาะเล้ียง และมี
เครื่องหมายบอกประเภทตามการใช้งาน เพื่อสะดวกต่อการจัดการฟาร์มและ  

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.1.4 ควรเตรียมบ่อเล้ียง อุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรค 

ที่จะเกิดกับสัตว์ทะเลสวยงาม 

5.1.5 ควรมีระบบการถ่ายเทน้ าที่ดี สามารถป้องกันการปนเปื้อน และสามารถจัดการ

ฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2 กรณีเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ าสาธารณะ 

5.2.1 ควรวางกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น

อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ าและสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงาม 

 
5.2.2 ควรดูแลกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น

อย่างสม่ าเสมอ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะการเพาะเลี้ยง 

6. การจัดการดูแล

สุขภาพสัตว์น้ า 

 

6.1 ควรเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงามท่ีเลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ 

 6.2 เมื่อสัตว์ทะเลสวยงามแสดงอาการผิดปกติ ไม่ควรใช้ยาสัตว์และสารเคมีทันที                     
ควรพิจารณาด้านการจัดการก่อน และควรตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึก

ข้อมูลความผิดปกติและวิธีการแก้ไข 

6.3 สัตว์ทะเลสวยงามที่ป่วยหรือต้องกักกันโรคต้องแยกบริเวณหรือแสดงป้าย                 

ที่ชัดเจน แยกใช้วัสดุอุปกรณ์ออกจากสัตว์ทะเลสวยงามปกติและมีการบ่งชี้อย่างชัดเจน 

เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

 6.4 ในกรณีที่สัตว์ทะเลสวยงามป่วย หากจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ควรใช้ยาสัตว์

และสารเคมีอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีบันทึกการใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามการรักษา 

 6.5 ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ 

สัตว์ทะเลสวยงาม 
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 6.6 เมื่อสัตว์ทะเลสวยงามมีการตายมากผิดปกติ และสงสัยหรือพบว่าตายจากโรคระบาด 

ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ทันที รวมถึงมีวิธีการจัดการซากและน้ าทิ้ง        

ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

 6.7 กรณีเกิดโรคหรือมีการตายของสัตว์ทะเลสวยงามโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องมีบันทึก                

การเข้าตรวจฟาร์มและผลการตรวจวิเคราะห์สาเหตุการตายของสัตว์ทะเลสวยงาม                       

ของเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 

 6.8 ต้องมีบันทึกประวัติการป่วย การตาย ประวัติการรักษาโรคสัตว์น้ า และการตาย

ผิดปกติ 

 6.9 กรณีมีโรคระบาด การเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าข้ามเขตควบคุมโรคระบาดต้อง

ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7. สุขลักษณะ          

ภายในฟาร์ม 

 

7.1 โรงเรือนภายในฟาร์มควรอยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน สะอาด  

และถูกสุขลักษณะ 

 7.2 ควรรักษาความสะอาดและมีการจัดอุปกรณ์และเครื่องมือในบริเวณฟาร์ม                

ให้เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

ในการเพาะเล้ียงหลังการใช้งานทุกครั้ง และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 7.3 ควรมีการป้องกันบุคคลภายนอกและยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาต ศัตรูสัตว์น้ า 

และสัตว์พาหะน าเชื้อสู่สัตว์น้ าที่อาจน าพาโรคเข้าสู่บริเวณฟาร์ม 

 7.4 ห้องสุขาควรเป็นสัดส่วน ดูแลให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

 7.5 ควรจัดการของเสียจากการเพาะเล้ียงและวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกัน            

การแพร่เชื้อและการปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมี 

 7.6 ควรทิ้งขยะลงในที่ท่ีจัดไว้ จัดเก็บและก าจัดขยะด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 

8.การจับและ            

การดูแลหลังการจับ 

 

8.1 ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือบันทึกการจ าหน่ายสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อให้ทราบ

แหล่งที่มาของสัตว์ทะเลสวยงาม 

 8.2 ควรมีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์ทะเลสวยงามอย่างถูกสุขลักษณะ 

ในขั้นตอนการจับและหลังการจับ 

9. การบรรจุ            

สัตว์ทะเลสวยงาม

เพื่อจ าหน่าย 

 

9.1 ควรมีสถานที่บรรจุสัตว์น้ า ภาชนะ และอุปกรณ์ที่สะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์

อย่างเป็นระเบียบ 
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 9.2 ควรใช้น้ าที่สะอาด มีคุณภาพ และมีอุณหภูมิเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ทะเลสวยงาม 

 9.3 ควรพักและ/หรือปรับสภาพสัตว์ทะเลสวยงามก่อนการจ าหน่ายและงดอาหาร

ก่อนการบรรจุ ตามความเหมาะสมกับชนิดและขนาดสัตว์ทะเลสวยงาม 

 9.4 ควรมีวิธีการบรรจุและขนส่งที่เหมาะสม 

10. ความรับผิดชอบ 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

 

10.1 กรณีเพาะเล้ียงในบ่อคุณภาพน้ าทิ้งจากฟาร์มต้องเป็นไปตามข้อก าหนด            

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 10.2 หากมีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมต้องปฏิบัติ            

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 10.3 การผสมข้ามพันธุ์กระท าได้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดที่ครบถ้วน ไม่ปล่อย

ลูกพันธุ์ท่ีได้ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมถึงไม่น าไปเลี้ยงในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

10.4 การเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า                      

จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ต้องมีมาตรการควบคุมการหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ า

ธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

11. ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

 

 

11.1 ควรมีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

11.2 ควรจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

11.3 กรณีเป็นลูกจ้างต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและมี

ใบอนุญาตท างาน 

11.4 ต้องจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

11.5 ต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง 

 11.6 นายจ้างปฏิบัติต้องต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 

12. การรวบรวม

และบันทึกข้อมูล 

 

12. ควรรวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่ส าคัญโดยบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

และเก็บรักษาบันทึกไว้เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 ป ี
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