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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี

ส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม (มกษ. 7433-2561) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเพาะเลี ยง

สัตว์ทะเลสวยงามให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด คณะกรรมการมาตรฐาน

สินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดท้าแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการ

เพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม (มกษ. 7433(G)-2561) เพื่อให้สามารถ           

น้ามาตรฐาน มกษ. 7433-2561 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี  ก้าหนดขึ นโดยใช้เอกสารต่อไปนี เป็นแนวทาง 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2561. การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี

ส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม มกษ. 7433-2561. 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2559. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาข้อมูล

เพื่อจัดท้าเกณฑ์การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม. 
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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม 

แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติทางวิชาการในแต่ละ

ข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม 

(มกษ.7433-2561)  

การตรวจประเมิน การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงามให้เป็นไปตาม มกษ. 7433-2561 

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 
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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 

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 าหรับยึดเกาะในการ เพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม  

กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลัง โดยวางโต๊ะหรือยึดท่อพีวีซีกับเสาในแหล่งน้ าที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.7 อาหารสด (fresh feed) หมายถึง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต 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 ท่ีใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ า  
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ข้อก้าหนดของ มกษ. 7433-2561 อยู่ในกรอบและมีค้าอธิบายข้อก้าหนดอยู่ภายใต้กรอบ ดังน้ี 

รายการที่ 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ข้อก้าหนด 1. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากับกรมประมงหรือหน่วยงาน 

ที่มีอ้านาจหน้าที่ (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าท าให้มีฐานข้อมูลผู้เพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม เช่น จ านวน          

ผู้เพาะเล้ียง ประมาณการผลิตผลที่ได้ให้หน่วยงานราชการหรือภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบ

สถานการณ์การเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม และสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาหรือส่งเสริม

ทางด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นส่วนที่ช่วยให้ตามสอบได้หากมีปัญหาและเพื่อให้แน่ใจว่า

เกษตรกรด าเนินการในพื้นที่ที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการขอรับ              

ความช่วยเหลือจากทางราชการ เช่น กรณีที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง           

ผู้เพาะเล้ียงกับผู้รับซื้อ 

เกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ ากับกรมประมงตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการด้านการประมง  โดยติดต่อหน่วยงาน           

ของกรมประมงในพื้นที่ที่ฟาร์มต้ังอยู่ เช่น ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส านักงานประมงจังหวัด 

ส านักงานประมงอ าเภอหรือสถานที่ท่ีกรมประมงก าหนด  

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.1 ควรอยู่ ในบริ เวณที่ ห่ างจากแหล่งก้ า เ นิดมลพิษหรือไม่ ได้ รับผลกระทบ                      

จากแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงามที่เพาะเลี้ยง หรือกรณีมีความเสี่ยง                

ต้องมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

หากที่ตั้งฟาร์มอยู่ใกล้หรือเส่ียงต่อการปนเปื้อนจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น การประกอบกิจการ

อุตสาหกรรม ของเสียจากแหล่งชุมชน แหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร         

ฟาร์มเล้ียงสัตว์ อาจมีการปนเปื้อนของน้ าเสียหรือสารเคมีลงสู่แหล่งน้ าที่น ามาใช้ในฟาร์ม ส่งผลต่อสุขภาพ

สัตว์ทะเลสวยงามหรือเป็นสาเหตุท าให้สัตว์ทะเลสวยงามตายได้ 

ที่ตั้งฟาร์มจึงควรอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดมลพิษในระยะที่แน่ใจว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อน  

หากมีข้อสงสัยว่าที่ตั้งฟาร์มอาจจะมีความเส่ียงต่อการรับผลกระทบดังกล่าว ควรตรวจสอบคุณภาพน้ า 

ตามปัจจัยความเส่ียงนั้นๆ ก่อนน าน้ าจากแหล่งน้ าเข้ามาใช้ในฟาร์ม และควรติดตามข่าวสารหรือ

สถานการณ์เกี่ยวกับมลภาวะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันแก้ไขได้อย่างทันเวลา 
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กรณีฟาร์มที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดมลพิษ เกษตรกรต้องมีมาตรการในการจัดการป้องกันความเ ส่ียง            

และแสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันความเส่ียงจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น มีการติดตาม เฝ้าระวัง และรับข้อมูล

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปรับการเพาะเล้ียงเป็นระบบปิดหรือมีบ่อบ าบัดปัจจัยความเส่ียงนั้นๆ 

กรณีเล้ียงในบ่อ ควรตั้งฟาร์มในเขตที่น้ าท่วมไม่ถึง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฟาร์มและการปนเปื้อน

ของมลพิษเข้าสู่ฟาร์มจากเหตุน้ าท่วม หากอยู่ในเขตที่มีโอกาสน้ าท่วมถึงได้ควรมีการป้องกันน้ าท่วมฟาร์ม

เป็นอย่างดี เช่น มีแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เพาะเลี้ยง 

กรณีเล้ียงในกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น ที่วางควรอยู่ห่าง

หรือไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือหากที่วางมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับน้ าขึ้นน้ าลง              

หรือเส้นทางการไหลของน้ า ควรมีมาตรการป้องกัน หรือแก้ไขกรณีมีความเส่ียง รวมทั้งควรมีการเฝ้าระวัง 

เช่น ระหว่างการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามให้สังเกตพฤติกรรมและการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเล

สวยงามหรือมีการแก้ไขปัญหา เช่น ติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ า หรือใช้กระชังผ้าใบสวมทับกระชังปกติ 

หรือกรณีเกิดมรสุมหรือคล่ืนลมย้ายกระชังชั่วคราวไปอยู่บริเวณที่คุณภาพน้ าเหมาะสมโดยได้รับอนุญาต               

จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที ่

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.2 ควรอยู่ในที่ที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการขนส่งปัจจัยการผลิตและผลิตผล 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การคมนาคมช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการฟาร์ม การขนส่งปัจจัยการผลิต การจับ และการขนส่ง

ผลิตผลเพื่อการจ าหน่ายหรือน าไปเลี้ยงต่อ เพื่อให้สัตว์ทะเลสวยงามมีคุณภาพดี แข็งแรง และอัตรารอดสูง 

รวมท้ังสะดวกส าหรับผู้มาติดต่อ 

เกษตรกรควรเลือกแหล่งที่มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ แล้วแต่กรณี เช่น มีถนน             

ให้ยานพาหนะสามารถเข้าถึงฟาร์ม หรือมีเส้นทางน้ าซึ่งเรือสามารถเข้าถึงฟาร์มได้ หรืออยู่ใกล้สนามบิน 

และถนนภายในฟาร์มมีสภาพเหมาะสม 

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.3 ควรมีสาธารณูปโภคที่จ้าเป็นในการผลิตหรือดูแลสัตว์ทะเลสวยงามให้มีคุณภาพ              

ตามที่ตลาดต้องการ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

สาธารณูปโภคที่จ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา และ/หรืออื่นๆ เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน           

ในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามสภาพพื้นที่ของฟาร์มแต่ละแห่งและมีการจัดการที่ดี เช่น มีไฟฟ้า

ส าหรับเครื่องสูบน้ า เครื่องเพิ่มอากาศ มีไฟส่องสว่างในฟาร์ม มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค               



  มกษ. 7433(G)-2561 
 

 

5 

รวมทั้งควรมีระบบส ารอง เช่น ระบบไฟฟ้าหรือพลังงานส ารอง เพื ่อป้องกันการสูญเสียผลิตผล  

ในการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม 

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.4 กรณีเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงควรมีแหล่งน้้าที่มีคุณภาพส้าหรับการเพาะเลี้ยง มีปริมาณ

น้้าเพียงพอและมีระบบส้ารองน้้าไว้ใช้ในฟาร์ม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

ฟาร์มที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าคุณภาพดีหรือสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เหมาะสมส าหรับการเพาะเล้ียง 

สัตว์ทะเลสวยงามแต่ละชนิดท าให้สัตว์ทะเลสวยงามเจริญเติบโตได้ดี มีสุขภาพและคุณภาพดี 

คุณภาพน้ าทีเ่หมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก 

เกษตรกรและผู้ปกิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

-ควรเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามโดยค านึงถึงความสะดวกในการน าน้ าจากแหล่งน้ ามาใช้  

-ควรมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าใช้และมีการจัดการน้ าใช้อย่างเหมาะสม  

-ควรมีบ่อพักเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนน าน้ าไปใช้ โดยการใช้สารเคมีหรือจุลินทรีย์ตามสภาวะของ 

การปนเปื้อน หรือในกรณีที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ ควรบ าบัดด้วยจุลินทรีย์ร่วมกับการเติมอากาศหรือ

มีระบบน้ าหมุนเวียน ถ้าใช้น้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยคลอรีนต้องพักน้ าไว้อย่างน้อย 3 วัน และควร

ทดสอบว่าคลอรีนสลายหมด เพื่อไม่ให้เป็นพิษต่อสัตว์ทะเลสวยงาม หากจ าเป็นต้องใช้น้ าอย่างเร่งด่วนให้ใช้

โซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium thiosulphate) หรือกรองด้วยเครื่องกรองที่มีถ่านกัมมันต์ (activated carbon) 

เป็นวัสดุกรอง เพื่อก าจัดคลอรีน 

-ควรวางแผนให้มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการปริมาณน้ าใช้ในรอบปี เพื่อป้องกันและแก้ไขไม่ให้

เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมภายในฟาร์มเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม เช่น มีบ่อเก็บน้ า มีบ่อพักน้ า 

ที่สามารถบ าบัดน้ าก่อนน าไปใช้เล้ียง มีระบบน้ าหมุนเวียนที่มีการบ าบัดน้ าก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ 

-ควรมีการส ารองน้ าจืดและน้ าทะเลให้เพียงพอในการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามแต่ละฤดู เพื่อใช้ในการเตรียม

หรือปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มีความเค็มเหมาะสมโดยใช้น้ าจืด น้ าทะเลเข้มข้น เกลือวิทยาศาสตร์หรือ 

เกลือทะเลเทียม เป็นต้น 
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รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.5 กรณีเพาะเลี้ยงในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 2.5.1 ควรอยู่ในแหล่งที่มีคุณภาพน้้าและสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง 

สัตว์ทะเลสวยงาม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อให้ได้สัตว์ทะเลสวยงามที่มีสุขภาพแข็งแรง ลดผลกระทบ และความเส่ียง          

ต่อการด าเนินกิจกรรมในฟาร์ม เกษตรกรควรเลือกสถานที่ในการเพาะเล้ียงให้อยู่ในแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ า 

และสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม  

คุณภาพน้ าที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก 

การเพาะเล้ียงในแหล่งน้ าสาธารณะ ควรอยู่ในบริเวณที่มีการไหลเวียนของน้ าได้ดี มีความลึกเหมาะสม 

เพื่อให้สัตว์ทะเลสวยงามได้รับน้ าดีอยู่ตลอดเวลาและลดปัญหาการสะสมของเสีย ความแรงของกระแสน้ า

ต้องไม่แรงเกินไปส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงาม หรือท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล้ียง เช่น 

กระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ  

นอกจากนี้ เกษตรกรควรวางแผนและประมาณความต้องการปริมาณน้ าใช้ส าหรับฟาร์มให้เพียงพออย่างน้อย

ตลอดช่วงการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม โดยค านึงถึงการใช้น้ าของชุมชนในพื้นที่รอบฟาร์มและฤดูกาล  

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.5 กรณีเพาะเลี้ยงในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 2.5.2 ต้องอยู่ในแหล่งน้้าสาธารณะและบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้

ตามกฎหมาย (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามในแหล่งน้ าสาธารณะต้องเลือกใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเล้ียง             

สัตว์น้ าได้ตามกฎหมายจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ เพื่อป้องกันการรุกล้ าพื้นที่แหล่งน้ าสาธารณะ     

และไม่กีดขวางทางไหลของน้ า  

การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) เกษตรกรต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะกับหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที ่เช่น 

- แม่น้ า ล าคลอง ทะเล ที่ประกาศเป็นที่เดินเรือให้ติดต่อกับกรมเจ้าท่า 

- แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ติดต่อท่ีหน่วยงานของกรมประมงในแต่ละพื้นที่ 

- แหล่งน้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ติดต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น  



  มกษ. 7433(G)-2561 
 

 

7 

(2) เกษตรกรต้องย่ืนขออนุญาตเป็นผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

โดยติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(3) เกษตรกรต้องด าเนินการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าโดยต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมงและเมื่อเกษตรกร

ได้รับอนุญาตให้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น 

จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอยู่ในบริเวณหรือขอบเขตที่ได้รับ

อนุญาตเท่านั้น 

รายการที่ 2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 2.5 กรณีเพาะเลี้ยงในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 2.5.3ต้องใช้พื้นที่ด้าเนินการไม่เกินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การวางกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วอาจท าให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม สัตว์ทะเลสวยงาม

ที่เล้ียง และสัตว์น้ าอื่นในแหล่งน้ านั้น 

เกษตรกรจึงต้องใช้พื้นที่ด าเนินการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าไม่เกินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

(ตามข้อ 2.5.2) 

รายการที่ 3. การจัดการทั่วไป  

ข้อก้าหนด 3.1 ควรจัดท้าคู่มือประจ้าฟาร์มและปฏิบัติให้สอดคล้องกับคู่มือประจ้าฟาร์ม 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรควรจัดท าคู่มือประจ าฟาร์มตามชนิดสัตว์ทะเลสวยงามของกรมประมงหรือวิธีการอื่นที่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประวัติฟาร์ม ผังโครงสร้างฟาร์ม แผนการเพาะเล้ียง การเตรียม

บ่อเลี้ยง กระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น การเตรียมน้ า การจัดการ

อาหารและการให้อาหาร การดูแลสุขภาพสัตว์น้ า โรคและพยาธิ ตลอดจนถึงการจับและการดูแลหลัง 

การจับก่อนการจ าหน่าย การอบรม  

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรศึกษาการจัดท าคู่มือประจ าฟาร์มจากคู่มือของกรมประมงหรือคู่มือที่จัดท าโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ หรือเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับและมีการติดตามเทคนิคและวิชาการใหม่ๆ เพื่อน าไปเป็น

แนวทางในการปรับปรุงวิธีการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามอยู่เสมอ 
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- ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดการฟาร์มเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการเพาะเล้ียงทุกขั้นตอน ได้สัตว์ทะเล

สวยงามที่มีคุณภาพดีแข็งแรงและมีอัตรารอดสูง 

รายการที่ 3. การจัดการทั่วไป  

ข้อก้าหนด 3.2 ควรมีแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของฟาร์มเพื่อความสะดวกในการติดต่อและ

จัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งฟาร์มเป็นส่ิงหนึ่งที่จะช่วยให้การเดินทางเข้าติดต่อกับฟาร์มได้สะดวก การขนส่ง            

การล าเลียงปัจจัยการผลิต และการจ าหน่ายสัตว์ทะเลสวยงามสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ                

ในกรณีที่เกษตรกรประสบปัญหาเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปให้ค าแนะน าและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว            

ส่วนแผนผังฟาร์มจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรจัดท าแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งฟาร์ม โดยอาจเขียนหรือจัดพิมพ์ในรูปแบบแผ่นพับหรือส่ืออื่นๆ             

ซึ่งควรมีรายละเอียดที่สามารถให้ผู้ติดต่อเดินทางเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น สถานที่ส าคัญที่เห็นเด่นชัดหรือ

เป็นที่รู้จัก เส้นทางจากตัวอ าเภอหรือจังหวัดไปยังฟาร์ม ถนนทางเข้าฟาร์ม สถานที่ท่ีอยู่ใกล้เคียง  

- ควรจัดท าแผนผังภายในฟาร์มแสดง ถนนในฟาร์ม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่โรงเก็บอาหาร วัสดุอุปกรณ์  

ระบบน้ า ทางน้ าเข้า รางระบายน้ าทิ้ง คลองส่งน้ า และพื้นที่บ่อ โดยระบุประเภท ขนาด และหมายเลข

ประจ าบ่อ กระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงอื่น 

แผนผังฟาร์มอาจจัดท าบนกระดานด า บอร์ด หรือวัสดุอื่นๆ โดยควรติดตั้งหรือวางอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

และอาจระบุรายละเอียดค าอธิบาย เช่น ชนิดสัตว์ทะเลสวยงาม วันที่ปล่อย หรืออาการที่พบ ซึ่งจะท าให้

ง่ายต่อการใช้งานตัวอย่างแผนที่ฟาร์มและตัวอย่างแผนผังฟาร์ม รายละเอียดตามภาคผนวก ข 

รายการที่ 3. การจัดการทั่วไป  

ข้อก้าหนด 3.3 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้หรือได้รับการอบรมหรือเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา            

ด้านวิชาการ การจัดการ การใช้ปัจจัยการผลิต สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้้า การจับ และกฎระเบียบ           

ที่เกี่ยวข้อง (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้การปฏิบัติงานการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม  

ประสบความส าเร็จ การเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมด้านวิชาการ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและเทคนิคการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม

ให้ทันสมัย เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
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เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม 

ทั้งด้านการจัดการการใช้ปัจจัยการผลิต สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้ า การจับ รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานฟาร์มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

- ควรพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน เพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

- ควรศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทางวิชาการ จากเอกสารหรือสื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ 

- ควรเก็บหลักฐานการฝึกอบรมหรือการประชุมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารใบรับรอง วารสาร เอกสารวิชาการ

ไว้ใช้ประโยชน์และแสดงต่อผู้ตรวจประเมินกรณีมีการร้องขอ 

รายการที่ 4. ปัจจัยการผลิต   

ข้อก้าหนด 4.1 ควรเลือกใช้พ่อแม่พันธุ์/ลูกพันธุ์ที่มีสุขภาพดีและมีคุณลักษณะที่ เหมาะสม 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

พ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรงไม่เป็นโรค และมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม จะท าให้ได้ลูกพันธุ์ที่มี คุณภาพดี 

อัตราการเพาะฟักและอัตรารอดสูงได้ผลิตผลดีและง่ายต่อการจัดการ รวมทั้งมีคุณสมบัติตรงตาม              

ความต้องการของตลาด 

ควรเลือกใช้หรือซื้อพ่อแม่พันธุ์จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดี 

หรือ จีเอพี (Good Aquaculture Practices; GAP) หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ และพิจารณาลักษณะของพ่อแม่พันธุ์

ประกอบ เช่น มีอวัยวะครบถ้วนและสมบูรณ์ แข็งแรง อายุและขนาดเหมาะสม สมบูรณ์เพศ มีประวัติ          

การเจริญเติบโตดี ไข่ดกและให้ลูกพันธุ์มาก โดยเกษตรกรควรศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หรือเรียนรู้          

จากผู้มีประสบการณ์ 

ลูกพันธุ์ที่คุณภาพดี แข็งแรงไม่เป็นโรคจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มีอัตรารอดสูง 

ทนทานต่อการเกิดโรคและง่ายต่อการจัดการ 

ควรเลือกใช้หรือซื้อลูกพันธุ์สัตว์ทะเลสวยงามจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือแหล่ง             

ที่เชื่อถือได้ และพิจารณาลักษณะลูกพันธุ์ประกอบ เช่น มีอวัยวะครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามล าตัวไม่มีแผล 

เกล็ดไม่หลุด ขนาดไม่เล็กกว่าปกติ สีตัวปกติ แข็งแรง ปราดเปรียว และควรทราบประวัติสายพันธุ์ 
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รายการที่ 4. ปัจจัยการผลิต   

ข้อก้าหนด 4.2 ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือบันทึกแสดงแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์/ลูกพันธุ์             

เพื่อให้สามารถตามสอบได้ (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การทราบแหล่งที่มาและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาไว้ จะเป็นประโยชน์ท าให้สามารถ 

ตามสอบได้เมื่อเกิดปัญหาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการเพาะเล้ียง ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องมีเอกสาร

หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของสัตว์ทะเลสวยงามอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

ในกรณีสัตว์น้ าควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการประมงเกษตรกรต้องมีหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า  

ในกรณีไม่ใช่สัตว์น้ าควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เกษตรกรต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มา

ของสัตว์น้ า เช่น หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสวยงามเพื่อการส่งออก (จสน.) เอกสารหลักฐานอื่น 

หรือบันทึกที่แสดงแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์และ/หรือลูกพันธุ์  

รายการที่ 4. ปัจจัยการผลิต   

ข้อก้าหนด 4.3 อาหารสดควรล้างท้าความสะอาด หรือฆ่าเชื้อ และจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้

เสื่อมคุณภาพ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

อาหารสัตว์สดมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ท าให้เส่ือมคุณภาพและเน่าเสียได้ง่าย การล้างท าความสะอาดฆ่าเชื้อ 

จัดเก็บรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยชะลอการเส่ือมคุณภาพของอาหาร และป้องกันผลกระทบต่อ

สุขภาพสัตวท์ะเลสวยงาม 

ควรล้างท าความสะอาดอาหารที่มีชีวิต เช่น อาร์ทีเมีย โคพีพอด ด้วยน้ าสะอาดก่อนน าไปเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม

ส่วนอาหารที่มีชีวิตที่เหลือใช้และอาหารสดอื่น เช่น กุ้งสับ ปลาเป็ด จะมีการเส่ือมสภาพเร็วควรเก็บรักษา 

ในที่มิดชิดและใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับระยะเวลาในการเก็บ เช่น ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง เพื่อรักษาสภาพให้มี

ความสดใหม่เสมอ ถูกสุขลักษณะ และควรใช้ภาชนะบรรจุที่มีสภาพดี สะอาด 

รายการที่ 4. ปัจจัยการผลิต   

ข้อก้าหนด 4.4 อาหารผสมเองควรผลิตอย่างถูกสุขลักษณะมีสถานที่และวิธีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

อาหารผสมเองที่ผลิตใช้ในฟาร์มหากปฏิบัติอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะอาด หรือเก็บรักษาไม่เหมาะสม  

อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ยาสัตว์ หรือสารเคมี จะท าให้อาหารเส่ือมคุณภาพเร็วและไม่ปลอดภัย

ต่อสัตว์ทะเลสวยงาม 
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เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีมีความสดใหม่ สะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอม และมีการเก็บรักษา                

อย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้ 

- ควรล้างท าความสะอาดอุปกรณ์การผลิตก่อนการผลิตอาหารผสมเองเพื่อป้องกันวัตถุดิบอาหารเดิมที่ค้างอยู่

ในสายการผลิตออกเสียก่อน จึงเริ่มผลิตอาหารสัตว์น้ าใหม่ด้วยวัตถุดิบอาหารที่ปลอดจากการปนเปื้อนต่อไป 

- ควรใช้ภาชนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการผลิตอาหารสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย

ในระหว่างกระบวนการผลิตอาหารผสมเอง หลังการผลิตควรล้างท าความสะอาดอุปกรณ์การผลิต 

- ควรเก็บรักษาอาหารผสมเองในสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ จัดวางอาหารแยกเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ

มีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ยาสัตว์และสารเคมี และการรบกวนของสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะน าโรค 

ส าหรับอาหารผสมเองบางชนิดที่เน่าเสียง่ายควรเก็บในตู้เย็น  

- ควรตรวจสอบสภาพอาหารก่อนน าอาหารไปเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามว่ายังไม่เส่ือมคุณภาพ ไม่มีกล่ินหืน  

ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ และไม่พบเชื้อรา 

รายการที่ 4. ปัจจัยการผลิต   

ข้อก้าหนด 4.5 อาหารสัตว์ผสมส้าเร็จรูปควรอยู่ในภาชนะบรรจุที่ไม่มีรอยช้ารุด มีสถานที่และ

วิธีการเก็บรักษาถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพและป้องกันสัตว์อื่นสร้างความเสียหาย 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปควรอยู่ในภาชนะบรรจุที่มีสภาพสมบูรณ์สามารถรักษาคุณภาพตามอายุการเก็บได้ 

การเก็บรักษาอาหารอย่างไม่ถูกสุขลักษณะจะท าให้เกิดความเสียหายและเส่ือมคุณภาพก่อนเวลาอันควร           

มีผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลสวยงาม 

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรเลือกใช้อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปให้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตว์ทะเลสวยงามอยู่ในภาชนะ

บรรจุที่มีสภาพสมบูรณ์คงคุณภาพดีโดยพิจารณาถึงวันผลิตและวันหมดอายุบนฉลาก ไม่ใช้อาหารที่หมดอายุ

เนื่องจากอาจมีการเส่ือมคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ สัตว์ทะเลสวยงาม 

รวมถึงอาจมีเชื้อราหรือเชื้อโรคท่ีไม่พึงประสงค์ 

- ควรเก็บรักษาอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี มีวัสดุรองพื้น ไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรง 

ภาชนะบรรจุอาหารส าเร็จรูปต้องไม่อยู่ในสภาพช ารุด เปื่อยยุ่ย ฉีกขาด ทะลุ มีการปิดภาชนะอย่างเหมาะสม 

เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ และป้องกันสัตว์อื่นสร้างความเสียหาย  

- ควรตรวจสอบสภาพอาหารก่อนน าอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปไปเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม ว่ายังไม่เส่ือมคุณภาพ    

ไม่มีกล่ินหืน ไม่มีกล่ินและสีผิดปกติ และไม่พบเชื้อรา   
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รายการที่ 4. ปัจจัยการผลิต   

ข้อก้าหนด 4.6 ควรมีการจัดการในการให้อาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ          

ของสัตว์ทะเลสวยงาม เพื่อให้สัตว์ทะเลสวยงามมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้้า 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การจัดการการให้อาหารอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของ สัตว์ทะเลสวยงาม จะท าให้                

สัตว์ทะเลสวยงามมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง อัตรารอดสูง และมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้งไม่มีเศษอาหารเหลือ

ท าให้น้ าเน่าเสียเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ 

การจัดการการให้อาหารสัตว์น้ าควรพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้ 

(1) ชนิด ขนาด และ/หรืออายุของสัตว์ทะเลสวยงาม เช่น สัตว์ทะเลสวยงามกินเนื้อหรือสัตว์ทะเลสวยงาม

กินพืช ขนาดปากและน้ าหนักของสัตว์ทะเลสวยงาม โดยการให้อาหารระหว่างอนุบาลสัตว์ทะเลสวยงาม 

ควรให้อาหารจ านวนน้อยในแต่ละมื้อแต่ให้บ่อยครั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะจะท าให้สัตว์ทะเลสวยงามมีโอกาส

กินอาหารอย่างทั่วถึงและไม่มีเศษอาหารเหลือจนท าให้น้ าเน่าเสีย ส่วนการให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ควรให้วันละ 

1-2 ครั้ง  

(2) พฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์ทะเลสวยงามแต่ละชนิด เช่น การกินบริเวณผิวน้ า กลางน้ า หน้าดิน

หรือกินแบบรวมฝูง กินเร็วหรือช้า กินช่วงเวลาเช้าหรือเย็น   

(3) ขนาดและลักษณะของบ่อกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น            

ที่มีผลต่อการให้อาหารอย่างทั่วถึง 

(4) ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลสวยงาม 

(5) สุขภาพสัตว์น้ า เช่น สัตว์ทะเลสวยงามเครียดหรือป่วยจะกินอาหารลดลง 

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

รายการที่ 5. การจัดการฟาร์ม   

ข้อก้าหนด 5.1 กรณีเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยง 

 5.1.1 ควรมีการแบ่งประเภทบ่อตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพื่อความเหมาะสม           

ต่อการปฏิบัติงานและการจัดการฟาร์ม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรควรแบ่งประเภทบ่อตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน             

และการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพประเภท และขนาดของบ่อขึ้นกับชนิดของสัตว์ทะเลสวยงามที่เล้ียง 

ได้แก่ บ่อพักน้ า บ่อเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ บ่อเพาะพันธุ์ บ่ออนุบาล บ่อเล้ียง บ่อปรับสภาพและกักกันโรค  

และบ่อบ าบัดน้ าใช้แล้ว ทั้งนี้  เกษตรกรอาจไม่จ าเป็นต้องมีบ่อครบทุกประเภท เพราะสามารถดัดแปลง 

บ่อเล้ียงให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการใช้งาน 
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รายการที่ 5. การจัดการฟาร์ม   

ข้อก้าหนด 5.1 กรณีเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยง 

 5.1.2 บ่อเลี้ยงควรมีโครงสร้างของบ่อแข็งแรง ท้าจากวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน  

อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เก็บกักน้้าได้ตลอดทุกฤดูกาล รูปแบบบ่อมีความสะดวกในการจับและป้องกัน

ศัตรูของสัตว์ทะเลสวยงามได ้(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

โครงสร้างของบ่อเลี้ยงที่แข็งแรงท าจากวัสดุที่เหมาะสมตามชนิดของบ่อและสัตว์ทะเลสวยงาม อยู่ในสภาพ           

ใช้งานได้ดี จะท าให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดฤดูกาลเลี้ยง การออกแบบบ่อที่ดีท าให้สะดวกในการจัดการ

การจับ รวมทั้งสามารถป้องกันศัตรูของสัตว์ทะเลสวยงามได ้

บ่อเลี้ยงควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดของสัตว์ทะเลสวยงามที่เล้ียง ชนิดของบ่อตามลักษณะ

โครงสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น บ่อดิน บ่อซีเมนต์ และภาชนะอื่นๆดังนี้ 

- บ่อดิน ต้องสามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดทุกฤดูกาล รูปแบบบ่อมีความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลิตผล            

มีทางน้ าเข้า-ออกสะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีระบบป้องกันศัตรู สัตว์ทะเลสวยงามอย่างมีประสิทธิภาพ            

คันบ่อมีขนาดกว้างพอเพื่อความสะดวกในการขนส่งและรับน้ าหนัก มีความสูงเพียงพอกับการป้องกันน้ าท่วม 

โดยควรเป็นบ่อที่สร้างจากดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน หลีกเล่ียงการสร้างบ่อในบริเวณพื้นที่ดินทราย 

มีการออกแบบบ่อให้มีความแข็งแรง ไม่พังทลายได้ง่าย 

- บ่อซีเมนต์ ควรเป็นบ่อที่มีโครงสร้างของบ่อแข็งแรง ไม่มีรอยรั่วซึม ขนาดของบ่อเหมาะสมกับขนาด  

และชนิดของสัตว์ทะเลสวยงามที่เล้ียง มีทางน้ าเข้า-ออกแยกจากกันเพื่อสะดวกต่อการเปล่ียนถ่ายน้ า           

และสุขอนามัยภายในโรงเรือน มีระดับพื้นบ่อลาดเอียงเพื่อการถ่ายน้ าที่สะดวก พื้นที่ผิวภายในบ่อมีการขัดมัน

หรือทาสีเพื่อป้องกันสัตว์ทะเลสวยงามเกิดบาดแผลจากการเสียดสี 

- ภาชนะอื่นๆ เช่น ตู้กระจก ขวดแก้ว ถังพลาสติกถังไฟเบอร์กลาสส์ควรเป็นภาชนะที่มีความแข็งแรง 

ทนทาน ไม่มีรอยรั่วซึม วัสดุและสีท่ีใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลสวยงาม พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันการเกิด

บาดแผลบนตัวสัตว์ทะเลสวยงาม ความหนาของวัสดุเหมาะสมกับปริมาตรน้ าที่จะบรรจุ  

ทั้งนี้ รูปแบบบ่อทุกชนิดจะต้องมีความสะดวกในการจัดการและสามารถป้องกันศัตรูของสัตว์ทะเลสวยงามได ้
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รายการที่ 5. การจัดการฟาร์ม   

ข้อก้าหนด 5.1 กรณีเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยง 

 5.1.3 ควรจัดท้าหมายเลขประจ้าบ่อหรือประจ้าหน่วยพื้นที่การเพาะเลี้ยง และมีเครื่องหมาย

บอกประเภทตามการใช้งาน เพื่อสะดวกต่อการจัดการฟาร์มและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

หมายเลขประจ าบ่อหรือประจ าหน่วยพื้นที่การเพาะเล้ียงและเครื่องหมายบอกประเภทบ่อ เป็นสัญลักษณ์

เพื่อให้สะดวกในการจัดการได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ไม่ก่อให้เกิดความสับสน และให้ความสะดวก  

ในการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

เกษตรกรควรจัดท าหมายเลขประจ าบ่อหรือประจ าหน่วยพื้นที่การเพาะเล้ียงและมีเครื่องหมายบอกประเภท

ตามการใช้งานหรือสถานภาพให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อสะดวกต่อการจัดการฟาร์ม บันทึกข้อมูลได้เป็น

ระบบ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการที่ 5. การจัดการฟาร์ม   

ข้อก้าหนด 5.1 กรณีเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยง 

 5.1.4 ควรเตรียมบ่อเลี้ยง อุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับ

สัตว์ทะเลสวยงาม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

สภาพแวดล้อมในบ่อที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้สัตว์ทะเลสวยงามเกิดความเครียด อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย 

ก่อนที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม จึงควรมีการเตรียมบ่อ เตรียมน้ า ปรับสภาพบ่อให้เหมาะสม การล้าง

และท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ท าให้

สัตว์ทะเลสวยงามติดเช้ือได้ 

เกษตรกรควรเตรียมบ่อโดยเอาของเสียพื้นบ่อออก ท าความสะอาดและตากบ่อก่อนน าน้ าเข้าบ่อมีการปรับ

สภาพแวดล้อมในบ่อ และปรับคุณภาพน้ าให้มีความเหมาะสมก่อนน าสัตว์ทะเลสวยงามลงเล้ียง ทั้งนี้  

การเตรียมบ่อมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ เทคนิค และวิธีการ  

การน าน้ าจากบ่อพักน้ าเข้าบ่อเล้ียงควรมีการกรองเพื่อป้องกันศัตรูสัตว์ทะเลสวยงามหรือสัตว์ทะเล 

ชนิดอื่นเข้าไปในบ่อเล้ียง รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับ 

สัตว์ทะเลสวยงาม ท าความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือตามความจ าเป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 

รวมท้ังเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการปล่อยสัตว์ทะเลสวยงาม 

 

 

 



  มกษ. 7433(G)-2561 
 

 

15 

รายการที่ 5. การจัดการฟาร์ม 

ข้อก้าหนด 5.1 กรณีเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยง 

 5.1.5 ควรมีระบบการถ่ายเทน้้าที่ดี สามารถป้องกันการปนเป้ือน และสามารถจัดการฟาร์ม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การออกแบบฟาร์มและระบบถ่ายเทน้ าที่ดีจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนหรือการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ป้องกันศัตรูสัตว์ทะเลสวยงามจากภายนอกฟาร์ม ประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ าเข้าออกฟาร์ม 

และสะดวกต่อการจัดการฟาร์ม 

เกษตรกรควรเลือกสถานที่ที่สามารถออกแบบบ่อให้มีการถ่ายเทน้ าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า เพื่อให้มีการถ่ายเทน้ า

ได้ดี และมีการป้องกันการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

การน้าน้้าเข้าบ่อ การน าน้ าเข้าบ่อพักหรือการน าน้ าจากบ่อพักน้ าเข้าสู่บ่อเล้ียงควรมีตะแกรงปิดที่ปากท่อ

เพื่อกรองและป้องกันไข่สัตว์ทะเลและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ ที่อาจปะปนเข้ามาท าอันตรายต่อสัตว์ทะเลสวยงาม

ที่เล้ียงไว ้อาจเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม เช่น ตาข่ายไนล่อน มุ้งเขียว ขนาดความถี่ไม่น้อยกว่า 24 ตาต่อตารางนิ้ว 

กั้นซ้อนไว้หรือสวมไว้ 2 ชั้น ที่ปลายท่อน้ าเพื่อป้องกันศัตรูสัตว์ทะเลสวยงาม 

การระบายน้้าในบ่อออกสู่ภายนอกฟาร์ม ควรมีการบ าบัดน้ าที่ใช้แล้วให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดก่อน

ระบายน้ าออกสู่ภายนอกฟาร์ม นอกจากการสูบน้ าออกด้วยเครื่องสูบน้ าแล้วอาจสร้างบ่อโดยปรับให้พื้นบ่อ

มีความลาดเอียงสู่ทางท่อระบายน้ าออก ท่อระบายน้ าออกควรอยู่ในระดับต่ ากว่าพื้นบ่อ เพื่อให้ระบายน้ าในบ่อ

ได้หมดเวลาตากบ่อ นอกจากนี้ ท่อระบายน้ าออกควรออกแบบให้ปล่อยน้ าได้เร็ว สะดวก และควบคุมระดับน้ าได้ 

การระบายน้้าภายในฟาร์ม ทางระบายน้ าของบ่อเลี้ยงแต่ละบ่อควรเป็นอิสระแก่กัน และทางน้ าเข้า-ออก           

ควรอยู่ตรงข้าม เพื่อให้น้ าที่ผ่านเข้าบ่อมีโอกาสหมุนเวียนทั่วบ่อ และสะดวกในการจัดการถ่ายเทน้ า 

รายการที่ 5. การจัดการฟาร์ม   

ข้อก้าหนด 5.2 กรณีเพาะเลี้ยงในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 5.2.1 ควรวางกระชัง โครงสร้างส้าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์การเพาะเลี้ยงอื่น            

อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้้าและสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงาม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การวางกระชังโครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น ควรป้องกันหรือหลีกเล่ียงไม่ให้

เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ าในระหว่างการเพาะเล้ียง เนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ

ท าได้ยากกว่าการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามในบ่อซึ่งสามารถใช้วิธีการเปล่ียนถ่ายน้ าได้ หากวางกระชัง 

โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่นไม่เหมาะสม เช่น วางติดกันและแน่นเกินไป 

อาจท าให้การไหลเวียนของน้ าไม่ดี จะส่งผลใหสั้ตว์ทะเลสวยงามอ่อนแอเป็นโรคหรือตายได ้รวมถึงส่งผลกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง  
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การวางกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ

ตลอดระยะเวลาของการเพาะเล้ียง เพื่อให้น้ าสามารถถ่ายเทได้ดีลดปัญหาที่เกิดจากของเสียที่หมักหมม 

และป้องกันไม่ให้เกิดมุมอับซึ่งท าให้ออกซิเจนลดลงจนเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลสวยงาม 

รายการที่ 5. การจัดการฟาร์ม   

ข้อก้าหนด 5.2 กรณีเพาะเลี้ยงในแหล่งน้้าสาธารณะ 

 5.2.2 ควรดูแลกระชัง โครงสร้างส้าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์การเพาะเลี้ยงอื่น 

อย่างสม่้าเสมอ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะการเพาะเลี้ยง (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การดูแลกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่นอย่างสม่ าเสมอ ให้อยู่ใน

สภาพดีตลอดระยะการเพาะเล้ียงเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันหรือเสียหาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเพาะเล้ียง

สัตวท์ะเลสวยงาม  

เกษตรกรควรมีการจัดการของเสีย เช่น เก็บสาหร่ายที่ตายแล้วไม่ให้เกิดการหมักหมม เก็บเศษขยะ 

ที่กีดขวางการไหลเวียนของน้ า มีการท าความสะอาดกระชัง โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ หรืออุปกรณ์

การเพาะเล้ียงอื่นอย่างสม่ าเสมอ เช่น ฉีดน้ าโดยรอบกระชัง รวมถึงมีการดูแลซ่อมแซมกรณีเกิดความเสียหาย 

รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.1 ควรเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงามที่เลี้ยงอย่างสม่้าเสมอ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การจัดการดูแลสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของบ่อ กระชัง

โครงสร้างส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงอื่นอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาเพาะเลี้ยง               

สัตว์ทะเลสวยงามอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลให้สัตว์ทะเลสวยงามมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่เครียด สุขภาพแข็งแรง 

และลดความเส่ียงในการเกิดโรค  

ดูแลสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การปล่อยสัตว์ทะเลสวยงามไม่หนาแน่นเกินไป  

การจัดการคุณภาพน้ า การตรวจสอบติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งในบ่อกระชัง โครงสร้าง

ส าหรับวางวัสดุยึดเกาะ และอุปกรณ์การเพาะเล้ียงอื่น สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพน้ าในแหล่งน้ านั้นๆ 

อย่างสม่ าเสมอ โดยอาจสังเกตจากสี ความขุ่น และอัตราการไหลของน้ าในระหว่างการเพาะเล้ียงเป็นประจ า

เพื่อให้ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพสัตว์ทะเลสวยงามได้ทันท่วงท ี

ตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงามโดยสังเกตจากพฤติกรรม เช่น การกินอาหาร การลอยหัว การว่ายน้ า

และการสังเกตความผิดปกติอื่น เช่น มีแผลตามล าตัว เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดโรคของสัตว์ทะเลสวยงาม

ภายในฟาร์มและลดโอกาสในการแพร่กระจายของโรคทั้งภายในและระหว่างฟาร์มรวมถึงสัตว์ทะเลที่อยู่ใน

ธรรมชาต ิ
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รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.2 เมื่อสัตว์ทะเลสวยงามแสดงอาการผิดปกติ ไม่ควรใช้ยาสัตว์และสารเคมีทันที     

ควรพิจารณาด้านการจัดการก่อน และควรตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลความผิดปกติ

และวิธีการแก้ไข (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

หากมีพฤติกรรมหรืออาการผิดปกติของสัตว์ทะเลสวยงาม เช่น ว่ายน้ าผิดปกติ ลอยหัว ไม่กินอาหาร  

การฟอกสีของเนื้อเย่ือ อาจมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมและการจัดการ ควรรีบหาสาเหตุของอาการผิดปกติ 

เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการรักษา 

หากพบว่าสัตว์ทะเลสวยงามแสดงอาการผิดปกติ ควรบันทึกลักษณะอาการที่พบหาสาเหตุและควรน าข้อมูล

ย้อนหลังมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น คุณภาพน้ า สภาพแวดล้อม ประวัติการเกิดโรคแล้วรีบด าเนินการแก้ไข 

โดยเกษตรกรควรลดปริมาณการให้อาหารเนื่องจากในช่วงที่สัตว์ทะเลสวยงามมีอาการผิดปกติจะกินอาหาร

น้อยลงและปรับสภาพแวดล้อม เช่น มีการใช้เครื่องตีน้ าหรือเครื่องให้อากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจน และควรบันทึก

ข้อมลูเก็บไว้ 

หากมีข้อสงสัยว่าอาการผิดปกติเกิดจากการเป็นโรคควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัย วิธีการเก็บตัวอย่าง 

รายละเอียดตามภาคผนวก ค 

รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.3 สัตว์ทะเลสวยงามที่ป่วยหรือต้องกักกันโรค ต้องแยกบริเวณหรือแสดงป้ายที่ชัดเจน 

แยกใช้วัสดุอุปกรณ์ออกจากสัตว์ทะเลสวยงามปกติและมีการบ่งชี้อย่างชัดเจน เพื่อการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค (ข้อก้าหนดหลัก)   

ค้าอธิบาย 

สัตว์ทะเลสวยงามที่ป่วยหรือที่รับเข้ามาใหม่ อาจมีเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายในน้ าและสามารถติดต่อ

ผ่านทางวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม ซึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงให้มีการแพร่กระจายของโรค จึงต้อง

แยกบริเวณที่เล้ียงอุปกรณ์ที่ใช้และมีการบ่งชี้อย่างชัดเจน 

เกษตรกรและผู้ปกิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

-ต้องมีบริเวณกักกันโรคส าหรับสัตว์ทะเลสวยงามที่รับเข้ามาใหม่  

-ต้องแยกใช้อุปกรณ์ส าหรับสัตว์ทะเลสวยงามป่วยออกจากสัตว์ทะเลสวยงามปกติ รวมทั้งแสดงป้ายอย่าง

ชัดเจน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  

-มีสถานที่ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นสัดส่วน มีป้ายระบุอย่างชัดเจนท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์

หลังการใชง้าน โดยการแช่ในสารละลายเพื่อฆ่าเชื้อ เช่น สารละลายคลอรีน สารละลายไอโอดีน ล้างน้ าให้สะอาด 

และตากหรือผึ่งให้แห้ง 
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รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.4 ในกรณีที่สัตว์ทะเลสวยงามป่วย หากจ้าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ควรใช้ยาสัตว์และ

สารเคมอีย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีบันทึกการใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามการรักษา (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

เมื่อมีสัตว์ทะเลสวยงามป่วยหรือตายเป็นจ านวนมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ เกษตรกรต้องปรึกษากับ

นักวิชาการประมงหรือสัตวแพทย์ที่มีความรู้ด้านโรคสัตว์น้ าเพื่อวินิจฉัยโรคว่าเกิดจากสาเหตุใด และควรแก้ไข

อย่างไร ซึ่งหากต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการรักษา ต้องใช้ยารักษาสัตว์น้ าหรือสารเคมีที่ตรงกับโรคของ

สัตว์น้ า โดยต้องใช้ตามค าแนะน าที่ระบุในฉลากและเอกสารก ากับยา และใช้อย่างมีความรับผิดชอบ  

พร้อมทั้งบันทึกและเก็บข้อมูลการใช้ยาสัตว์และสารเคมีไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม

ผลการรักษา การควบคุมโรคการตามสอบ ประวัติการป่วย การใช้ยาสัตว์และสารเคมี 

ยาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรค ควรมีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามที่ก าหนดในฉลากหรือ

เอกสารก ากับยา ยาสัตว์บางชนิดก าหนดให้เก็บในตู้เย็นหรือในที่เย็นไม่ชื้น ไม่ให้ถูกแสงแดดต้องจัดเก็บ

ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากมือเด็กและสัตว์เล้ียง แยกเก็บเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน และมีสัญลักษณ์ชี้บ่ง

ชัดเจนเพื่อป้องกันการหยิบยาสัตว์และสารเคมีผิดพลาด กรณีที่จะน ายาสัตว์หรือสารเคมีที่เหลือมาใช้ใหม ่

ควรตรวจสอบสภาพก่อนใช้ว่ายังไม่หมดอายุ ไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิม เช่น ไม่เปล่ียนสี  

ไม่จับเป็นก้อน ไม่ตกตะกอน  

ควรแยกจัดเก็บสารเคมีอื่นๆ เช่น ฟอร์มาลิน คอปเปอร์ซัลเฟต ให้เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการน าไปใช้ 

และการจัดการมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน และควรจัดวางบนแผ่นรองพื้นเพื่อป้องกันความชื้น 

รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.5 ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลสวยงาม 

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังจะก่อให้เกิด

ปัญหาการตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามและส่ิงแวดล้อม  

หากมีข้อก าหนดหรือประกาศทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ยาสัตว์ สารเคมี ในสัตว์ทะเลสวยงาม 

ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือประกาศทางราชการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
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รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.6 เมื่อสัตว์ทะเลสวยงามมีการตายมากผิดปกติ และสงสัยหรือพบว่าตายจากโรคระบาด 

ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ทันที รวมถึงมีวิธีการจัดการซากและน้้าทิ้งที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน

การระบาดของโรค (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

เมื่อสัตว์ทะเลสวยงามตายมากผิดปกติ และสงสัยหรือพบว่าสัตว์ทะเลสวยงามตายจากโรคระบาดต้องแจ้ง

เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ทันที เช่น นักวิชาการประมงหรือสัตวแพทย์ที่มีความรู้ด้านโรคสัตว์น้ า เพื่อหา

สาเหตุหรือพิสูจน์การเกิดโรคระบาด การประกาศและป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที  

หากเกิดโรคระบาดต้องมีวิธีการก าจัดซากที่เหมาะสมตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการ 

กับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น เช่น การเผาท าลาย การฝังซากสัตว์โดยให้ 

ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร (cm) และใช้สารเคมีที่สามารถท าลาย

เชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่างๆ โดยการแช่ ราด หรือโรยที่ส่วนต่างๆ ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว รวมถึงบริเวณ

ปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วย น้ าทิ้งจากบ่อเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามที่เป็นโรคระบาดต้องมีการฆ่าเชื้อ 

และบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดออกสู่ฟาร์มเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม

ข้างเคียงหรือกระจายสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกนอกจากนี้อุปกรณ์ที่สัมผัสกับสัตว์ทะเลสวยงามที่เป็นโรค  

ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนน ามาใช้งานใหม่ 

การเก็บตัวอย่างน้ าและสัตว์ทะเลสวยงามไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าและการวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ 

รายละเอียดตามภาคผนวก ค 

รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.7 กรณีเกิดโรคหรือมีการตายของสัตว์ทะเลสวยงามโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องมีบันทึก

การเข้าตรวจฟาร์มและผลการตรวจวิเคราะห์สาเหตุการตายของสัตว์ทะเลสวยงามของเจ้าหน้าที่ 

ที่มีอ้านาจตามกฎหมาย (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

บันทึกการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุและผลการตรวจของเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเกิดโรคหรือมีการตายของ  

สัตว์ทะเลสวยงามโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นหลักฐานของการรักษาโรคและเป็นแนวทางในการจัดการ 

กรณีเกิดโรคในครั้งต่อไป 

กรณีเกิดโรคหรือมีการตายของสัตว์ทะเลสวยงามโดยไม่ทราบสาเหตุเกษตรกรต้องปฏิบัติตามค าแนะน า

ของเจ้าหน้าที่ เก็บบันทึกการเข้าตรวจและผลการวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลสวยงาม 

จากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเพื่อใช้ในการตามสอบการรักษาโรคและเป็นแนวทางในการจัดการครั้งต่อไป 
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รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.8 ต้องมีบันทึกประวัติการป่วย การตาย ประวัติการรักษาโรคสัตว์น้้า และการตายผิดปกติ 

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การบันทึกรายละเอียดประวัติสัตว์ป่วยต่างๆ ท าให้เกษตรกรเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการป้องกัน 

ควบคุม และรักษาโรคในครั้งต่อไป  

เกษตรกรควรบันทึกประวัติสัตว์ทะเลสวยงามที่ป่วยหรือตาย ประวัติการรักษาโรค การวิเคราะห์หาสาเหตุ 

วิธีการรักษา และผลการรักษาทุกครั้งท่ีเกิดโรคหรือมีการตายของสัตว์ทะเลสวยงาม พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึก

และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐาน 

รายการที่ 6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้้า   

ข้อก้าหนด 6.9 กรณีมีโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์น้้าข้ามเขตควบคุมโรคระบาดต้องด้าเนินการ

ตามที่กฎหมายก้าหนด (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

กรณีเกิดโรคระบาดและมีการออกประกาศเขตควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์                 

การเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าข้ามเขตควบคุมโรคโรคระบาดต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

กรณีจ าเป็นต้องเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าที่ไม่เป็นโรคออกจากเขตควบคุมโรคระบาดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ โดยเกษตรกรต้องติดต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ เช่น ส านักงานประมงจังหวัด 

ส านักงานประมงอ าเภอ และด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รายการที่ 7. สุขลักษณะภายในฟาร์ม  

ข้อก้าหนด 7.1 โรงเรือนภายในฟาร์มควรอยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับการใช้งาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

โรงเรือนที่จ าเป็นส าหรับฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม เช่น โรงเรือนส าหรับการเพาะเล้ียง โรงเรือนบรรจุ 

โรงเรือนเตรียมหรือเก็บอาหารและอุปกรณ์ ควรอยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งาน หากโรงเรือน 

ไม่แข็งแรงจะท าให้ไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและเสี่ยงต่อภัยจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

โรงเรือนที่ไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดการปนเปื้อนและการแพร่เชื้อโรค 

โรงเรือนที่จ าเป็นส าหรับฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวท์ะเลสวยงามควรมีลักษณะ ดังนี้   

-โครงสร้างของโรงเรือนส าหรับการเพาะเล้ียงควรท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีความปลอดภัยต่อสัตว์ทะเล

สวยงามและผู้ปฏิบัติงาน ควรออกแบบหลังคาโรงเรือนให้สามารถควบคุมปริมาณแสงแดดและอุณหภูมิ          

ทีเ่หมาะสมกับชนิดสัตว์ทะเลสวยงามที่เล้ียง 
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-โรงเรือนควรมีสุขลักษณะและมีการถ่ายเทอากาศที่ดี 

-ควรมีการท าความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ าเสมอ ไม่เป็นที่หมักหมม ไม่ชื้นแฉะ ไม่มีก ล่ินอับ  

มีการป้องกันสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะน าโรคเข้าไปภายในโรงเรือน 

รายการที่ 7. สุขลักษณะภายในฟาร์ม  

ข้อก้าหนด 7.2 ควรรักษาความสะอาดและมีการจัดอุปกรณ์และเครื่องมือในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท้าความสะอาด ฆ่าเชื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงหลังการใช้งาน            

ทุกครั้ง และมีการบ้ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การรักษาความสะอาดฟาร์มและบริเวณโดยรอบ รวมท้ังอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ 

จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคสะสมและมีโอกาสแพร่กระจายในฟาร์ม  

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

-ควรท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม เช่น สวิง ภาชนะที่ใช้ในการจับสัตว์ทะเลสวยงาม 

หลังการใช้งานทุกครั้ง ล้างและตากแดด หรือฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายเพื่อฆ่าเชื้อ เช่น สารละลายคลอรีน 

ตามวิธีใช้และข้อควรระวังที่ระบุบนฉลาก และควรล้างน้ าสะอาดก่อนน าไปใช้งานครั้งต่อไป  

-ควรจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ แยกเป็นสัดส่วนแยกเก็บอุปกรณ์เครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของ

การใช้งาน ติดป้ายหรือเครื่องหมายบ่งชี้เพื่อความสะดวกแก่การน าไปใช้ปฏิบัติงานในฟาร์ม  

-ควรมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

รายการที่ 7. สุขลักษณะภายในฟาร์ม  

ข้อก้าหนด 7.3 ควรมีการป้องกันบุคคลภายนอกและยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาต ศัตรูสัตว์น้้า 

และสัตว์พาหะน้าเชื้อสู่สัตว์น้้าที่อาจน้าพาโรคเข้าสู่บริเวณฟาร์ม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

บุคคล ยานพาหนะ ศัตรูสัตว์น้ า หรือสัตว์พาหะน าเชื้อ มีโอกาสสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมที่เป็นแหล่งเชื้อโรค             

หากไม่มีการป้องกันและควบคุมที่ดีอาจท าให้เชื้อโรคแพร่กระจายในฟาร์มได้ 

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ควรมีการป้องกันบุคคลและยานพาหนะจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในฟาร์ม เช่น มีคันกั้น

ทางเข้าฟาร์ม จัดพื้นที่จอดยานพาหนะ และสถานที่ติดต่อแยกจากพื้นที่ที่มีการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม 

มีการควบคุมสุขอนามัยบุคคลภายนอกก่อนเข้าสู่โรงเรือน ในบริเวณที่เส่ียงมากอาจต้องมีอ่างจุ่มเท้า (foot bath) 

และอ่างล้างมือด้านหน้าทางเข้าโรงเรือน โดยให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าดูแลความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  

- ควรมีการป้องกันศัตรูสัตว์น้ า และสัตว์พาหะน าเชื้อสู่สัตว์น้ าที่อาจน าพาโรคเข้าสู่บริเวณฟาร์ม โดยการติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกันศัตรูสัตว์น้ า เช่น การขึงเชือกหรือตาข่ายป้องกันนก    
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รายการที่ 7. สุขลักษณะภายในฟาร์ม  

ข้อก้าหนด 7.4 ห้องสุขาควรเป็นสัดส่วน ดูแลให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การห้องสุขาใหเ้ป็นสัดส่วน สะอาด และถูกสุขลักษณะ จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเพาะเล้ียง 

ควรห้องสุขาเป็นสัดส่วน มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีระบบการก าจัดของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 

เช่น ใช้ถังแซทส์ และควรตรวจสอบท่อน้ าทิ้ง ท่อของเสีย และระบบบ าบัดของเสียไม่ให้แตกหรือรั่ว  

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเพาะเล้ียง 

รายการที่ 7. สุขลักษณะภายในฟาร์ม  

ข้อก้าหนด 7.5 ควรจัดการของเสียจากการเพาะเลี้ยงและวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 

และการปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมี (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การจัดการหรือก าจัดของเสียจากการเพาะเล้ียงและวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อ  

และการปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมีเข้าสู่ระบบการเพาะเล้ียง ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลสวยงาม 

รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

-ควรมีการก าจัดของเสียจากการเพาะเล้ียงอย่างเหมาะสม  โดยการเผาหรือฝังกลบหรือวิธีการอื่นใด

แล้วแต่ประเภทของของเสียนั้นๆ เช่น ซากสัตว์น้ าควรฝังกลบและอาจใช้ปูนขาวหรือสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

ก่อนฝังกลบ ส่วนอาหารเน่าเสียและเศษอาหารเหลือควรมีการแยกเก็บเพื่อน าไปก าจัดอย่างเหมาะสม 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากเชื้อโรค 

-ควรมีการก าจัดวัสดุเหลือใช้ เช่น ยาสัตว์และสารเคมีที่เส่ือมสภาพ หมดอายุ ภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมี

ควรปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลาก (ถ้ามี) หรือจากผู้มีความรู้นั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบ            

การเพาะเลี้ยง 

รายการที่ 7. สุขลักษณะภายในฟาร์ม  

ข้อก้าหนด 7.6 ควรทิ้งขยะลงในที่ที่จัดไว้ จัดเก็บและก้าจัดขยะด้วยวิธีที่เหมาะสม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การจัดเก็บและก าจัดขยะด้วยวิธีที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเชื้อ เป็นแหล่ง

สะสมเชื้อโรคและส่ิงสกปรก ซึ่งอาจแพร่กระจายไปสู่ระบบการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงาม และอาจส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพสัตว์ทะเลสวยงามและผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม 

ควรมีวิธีจัดเก็บและก าจัดขยะอย่างเหมาะสม เช่น การน าขยะไปฝังกลบในที่ที่ก าหนดไว้ หรือใช้บริการเก็บ

ขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อและการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง ควรจัดที่ทิ้งขยะให้เป็น
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สัดส่วน และไม่วางถังขยะบนคันบ่อหรือใกล้คันบ่อ ไม่ควรทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่เพาะเล้ียง 

สัตว์ทะเลสวยงาม ควรน าไปทิ้งหรือท าลายอย่างถูกต้อง  

ถังขยะควรมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ การคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง และป้องกันน้ า 

เข้าถังขยะซึ่งท าให้เกิดการหมักหมมหรือเกิดการเน่าเสีย  

ทั้งนี้ การจัดการขยะมูลฝอยต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

รายการที่ 8. การจับและการดูแลหลังการจับ 

ข้อก้าหนด 8.1 ต้องมีเอกสารหลักฐานหรือบันทึกการจ้าหน่ายสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อให้ทราบแหล่งที่มา

ของสัตว์ทะเลสวยงาม (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

ข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ทะเลสวยงาม จะช่วยให้สามารถตามสอบได้เมื่อเกิดปัญหา สร้างความมั่นใจให้กับ 

ผู้ซ้ือและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามต้องออกเอกสารหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ า เช่น หนังสือ

ก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า หรือหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสวยงามเพื่อการส่งออก (จสน.) ให้แก่ผู้ซื้อ  

การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า หรือหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสวยงามเพื่อการส่งออก 

(จสน.) ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่เป็นสัตว์ทะเลสวยงามที่มีการเฝ้าระวังโรคระบาด เช่น กุ้ง ต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติมตามเง่ือนไข

ของประเทศผู้น าเข้า 

รายการที่ 8. การจับและการดูแลหลังการจับ 

ข้อก้าหนด  8.2 ควรมีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์ทะเลสวยงามอย่างถูกสุขลักษณะในขั้นตอน

การจับและหลังการจับ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การจัดการและการดูแลรักษาสัตว์ทะเลสวยงามอย่างถูกสุขลักษณะและถูกวิธีในขั้นตอนการจับ สามารถ

ป้องกันการติดเชื้อและลดความเครียด ท าให้สัตว์ทะเลสวยงามมีสุขภาพดีตลอดเวลาขนส่ง 

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้  

-ควรมีการวางแผนการจับและแผนการจ าหน่ายล่วงหน้าเพื่อให้มีการเตรียมการได้ครบถ้วน สามารถจับ

สัตว์ทะเลสวยงามได้ในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น การงดอาหารก่อนการจับ มีการคัดเลือก

สัตว์ทะเลสวยงามที่มีคุณภาพดีและมีขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ใช้วิธีจับที่เหมาะสม ไม่ท าให้สัตว์ทะเล

สวยงามเครียด ครีบฉีกขาดหรือเกิดบาดแผล  
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-ควรใช้ภาชนะและอุปกรณ์ส าหรับการจับที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของสัตว์ทะเลสวยงาม  

เครื่องมือจับ เช่น สวิง อวน ควรมีเส้นด้ายละเอียดและอ่อนนุ่มไม่กระทบกระเทือนต่อผิวหนังของ 

สัตว์ทะเลสวยงาม บ่อหรือภาชนะส าหรับพักสัตว์ทะเลสวยงามควรมีน้ าและออกซิเจนอย่างเพียงพอ   

รายการที่ 9. การบรรจสุัตว์ทะเลสวยงามเพื่อจ้าหน่าย 

ข้อก้าหนด 9.1 ควรมีสถานที่บรรจุสัตว์น้้า ภาชนะ และอุปกรณ์ที่สะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์อย่าง

เป็นระเบียบ (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

สถานที่บรรจุสัตว์ทะเลสวยงามที่ถูกสุขลักษณะ ภาชนะและอุปกรณ์ที่สะอาด จะช่วยลดการปนเปื้อนและ

การติดเชื้อของสัตว์ทะเลสวยงาม การจัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบให้ความสะดวกกับ

ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการบรรจุที่เหมาะสมจะช่วยลดความเครียดท าให้สัตว์ทะเลสวยงามมีสุขภาพดีขณะขนส่ง 

สถานที่บรรจุสัตว์ทะเลสวยงาม ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ ควรสะอาดและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 

ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุร่วมกันกับสัตว์ทะเลชนิดอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือการติดเชื้อโรคได้ 

รายการที่ 9. การบรรจุสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อจ้าหน่าย 

ข้อก้าหนด 9.2 ควรใช้น้้าที่สะอาด มีคุณภาพ และมีอุณหภูมิเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ทะเล สวยงาม 

(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การใช้น้ าที่สะอาด มีคุณภาพ และอุณหภูมิเหมาะสมกับสัตว์ทะเลสวยงามในการบรรจุเพื่อการขนส่ง  

จะช่วยลดความเครียดและป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งได้ 

การเตรียมน้ าส าหรับใช้บรรจุสัตว์น้ า ควรพักน้ าเพื่อให้ตกตะกอน มีการเติมออกซิเจนในน้ า ปรับและ

ควบคุมอุณหภูมิน้ าให้อยู่ในระดับที่ต่ าและเหมาะสมกับการล าเลียงสัตว์ทะเลสวยงามแต่ละชนิด ช่วยลดอัตรา 

การเผาผลาญพลังงานของสัตว์ทะเลสวยงามขณะล าเลียง ท าให้ลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลสวยงาม  

รายการที่ 9. การบรรจุสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อจ้าหน่าย 

ข้อก้าหนด 9.3 ควรพักและ/หรือปรับสภาพสัตว์ทะเลสวยงามก่อนการจ้าหน่ายและงดอาหาร 

ก่อนการบรรจุ ตามความเหมาะสมกับชนิดและขนาดสัตว์ทะเลสวยงาม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การพักและ/หรือปรับสภาพสัตว์ทะเลสวยงามก่อนการจ าหน่ายเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อท าให้สัตว์ทะเลสวยงามแข็งแรง 

การงดอาหารเพื่อลดการขับของเสียในระหว่างการขนส่ง ซึ่งอาจท าให้น้ าเน่าเสีย สัตว์ทะเลสวยงามเครียด 

อ่อนแอ และตาย สร้างความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ก่อนการขนส่งหรือจ าหน่าย การเคล่ือนย้ายสัตว์ทะเลสวยงาม จ าเป็นจะต้องพักและ/หรือปรับสภาพ 

อย่างน้อย 2 วัน ถึง 7 วัน ระหว่างพักให้สังเกตอาการหรือกักกันโรค หากพบปรสิตภายนอกให้มีการก าจัด
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ปรสิตภายนอกด้วยฟอร์มาลีนหรือสารอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดต่อระหว่างสัตว์ทะเลสวยงามและระหว่างฟาร์ม 

งดอาหารก่อนจับจ าหน่ายหรือเคล่ือนย้าย 1 วัน ถึง 3 วัน เพื่อให้มีการขับของเสียออกจากร่างกาย  

ท าให้น้ าที่ขนส่งไม่เน่าเสีย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพักและ/หรือปรับสภาพและงดอาหารขึ้นกับชนิด 

และขนาดสัตว์ทะเลสวยงามหรือตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า 

รายการที่ 9. การบรรจุสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อจ้าหน่าย 

ข้อก้าหนด 9.4 ควรมีวิธีการบรรจุและขนส่งที่เหมาะสม (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

วิธีการบรรจุและขนส่งที่เหมาะสมจะท าให้ได้สัตว์ทะเลสวยงามที่แข็งแรงและลดการสูญเสีย 

เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 

-ควรใช้ภาชนะบรรจุที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในระหว่างขนส่งและสามารถเก็บรักษาออกซิเจนได้                

น้ าที่ใช้ในการบรรจุเพื่อการขนส่งต้องสะอาด มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ทะเล

สวยงามในการบรรจุต้องมีออกซิเจนเพียงพอ  

-ควรลดอุณหภูมิน้ าขณะขนส่งเพื่อให้สัตว์ทะเลสวยงามเคล่ือนไหวช้าลง ใช้ระยะเวลาขนส่งให้น้อยที่สุด              

มีส่ิงปกคลุมถุงหรือภาชนะบรรจุหรือบรรจุถุงในกล่องโฟมเพื่อป้องกันการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิน้ า            

สัตว์ทะเลสวยงามที่มีนิสัยก้าวร้าวควรบรรจุแยกรายตัวหรือมีการใส่วัสดุเพื่อป้องกันการท าร้ายกัน  

-ควรบรรจุจ านวนสัตว์ทะเลสวยงามให้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตว์ทะเลสวยงาม และระยะเวลา 

ในการขนส่ง 

หากมีความจ าเป็นต้องล าเลียงในขณะอุณหภูมิ สูงต้องหาวิธีลดอุณหภูมิ เช่น ใช้ยานพาหนะที่มี

เครื่องปรับอากาศ หรือมีหลังคา หรือใช้น้ าแข็งเพื่อลดอุณหภูมิภายในบริเวณล าเลียงขนส่งให้ต่ าลง 

รายการที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อก้าหนด 10.1 กรณีเพาะเลี้ยงในบ่อคุณภาพน้้าทิ้งจากฟาร์มต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หากมีน้ าทิ้งจากบ่อเล้ียง 

ตะกอนและสารอินทรีย์มากอาจเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ าธรรมชาติ เส่ือมโทรม ไม่เหมาะกับการเพาะเล้ียง

สัตว์ทะเลสวยงาม การใช้ในการอุปโภค หรือเกิดผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณข้างเคียง จึงต้องมี

การบ าบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกฟาร์มให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดจะช่วยรักษา

ส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืน  

การระบายน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
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ควรมีบ่อบ าบัดน้ าทิ้งก่อนระบายสู่ภายนอกฟาร์ม หรืออาจมีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณน้ าทิ้ง

ที่ปล่อยออกนอกฟาร์ม การปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยการตกตะกอน ใช้พืชน้ า จุลินทรีย์ หรือสารเคมี เช่น 

คลอรีน เป็นตัวช่วยบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือน าน้ ากลับไปใช้ใหม่ฟาร์มที่อยู่ใน  

แหล่งชุมชนอาจมีบ่อบ าบัดรวม หรือฟาร์มท่ีมีพื้นที่น้อยอาจใช้บ่อซีเมนต์หรือถังบ าบัดเพื่อบ าบัดน้ า 

รายการที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

ข้อก้าหนด 10.2 หากมีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมต้องปฏิบัติ 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อก้าหนดหลัก)  

ค้าอธิบาย 

การใช้พันธุ์ที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms; GMOs) ที่ไม่ใช่พันธุ์ที่เป็น

สายพันธุ์จากธรรมชาติ อาจท าให้เกิดส่ิงมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นเหนือกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม 

ในธรรมชาติมากจนลดปริมาณสายพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติ หรือจนกระทั่งเกิดการสูญพันธุ์ หรืออาจเกิดลักษณะ

ที่ส่งผลเสีย และถ่ายทอดไปยังสายพันธุ์ที่ไม่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติได้   

หากสัตว์ทะเลสวยงามเหล่านั้นไปอยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติ หากมีการเพาะพันธุ์และ/หรืออนุบาลสัตว์ทะเลสวยงาม

ที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

ข้อก้าหนด 10.3 การผสมข้ามพันธุ์กระท้าได้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดที่ครบถ้วน ไม่ปล่อยลูกพันธุ์

ที่ได้ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ รวมถึงไม่น้าไปเลี้ยงในแหล่งน้้าธรรมชาต ิ(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การป้องกันสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์เข้ากับสายพันธุ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดจากการหลุดลอด

หรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ าโดยตั้งใจ ก่อให้เกิดหรือเป็นการท าลายความหลากหลายของสัตว์ทะเลพันธุ์ดั้งเดิม

จากการโดนบุกรุกแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทะเลพันธุ์ดั้งเดิม ท าให้สูญเสียลักษณะของพันธุกรรมและ

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เช่น การทนต่อสภาพแวดล้อม สีที่เป็นเอกลักษณ์ ต้องมีการบันทึกประวัติ 

พ่อแม่พันธุ์ เช่น แหล่งที่มา ประวัติการเกิดโรคในสายพันธุ์ และลักษณะส าคัญอื่นๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจง 

ต้องมีการเพาะเล้ียงในฟาร์มปิด มีการควบคุม ป้องกัน หรือมีมาตรการดูแลควบคุมไม่ให้สัตว์ทะเลสวยงาม 

ที่ผสมข้ามสายพันธุห์ลุดลอดออกไปสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  
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รายการที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

ข้อก้าหนด 10.4 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดที่ได้รับอนุญาตให้น้าเข้าจาก

หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ ต้องมีมาตรการควบคุมการหลุดรอดลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค าอธิบาย 

สัตว์ทะเลสวยงามที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหากมีการหลุดลอดออกไปสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ อาจเกิดผลกระทบ                       

ต่อส่ิงแวดล้อม การเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า                     

จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ หากมีการเพาะเล้ียงต้องมีมาตรการการควบคุมการหลุดรอดลงสู่แหล่ง 

น้ าธรรมชาต ิเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายการที่ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.1 ควรมีหนังสือสัญญาการจ้างงาน (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

หนังสือการจ้างงานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการจ้างงาน เกษตรกร (นายจ้าง) ควรท าหนังสือสัญญาการจ้างงาน

กับลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ             

และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น การจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน สวัสดิการและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ

การจ้าง โดยเป็นการตกลงยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่ายและลูกจ้างมาท างานด้วยความสมัครใจไม่ถูกบังคับ 

รายการที่ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.2 ควรจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ ์(ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนายจ้างควรจ้าง

ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

รายการที่ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.3 กรณีเป็นลูกจ้างต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย  และมี

ใบอนุญาตท้างาน (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การจ้างลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการช่วยภาครัฐลดปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ การจ้างลูกจ้าง 

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นความผิดและมีโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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นายจ้างควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ถูกต้อง  

ตามกฎหมายเท่านั้น โดยต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

เป็นหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) และมีใบอนุญาตท างาน 

รายการที่ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.4 ต้องจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสมและพอเพียง (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การมีสวัสดิการที่ดีส าหรับลูกจ้างจะท าให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีก าลังใจในการท างาน และมีความเอาใจ

ใส่ต่องาน 

นายจ้างต้องมีการจัดระบบสวัสดิการต่อแรงงานอย่างพอเพียง เช่น บ้านพักที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก  

เป็นสัดส่วนปลอดภัย มีห้องน้ าและห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ มีน้ าดื่มและน้ าใช้ที่สะอาด มีชุดปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 

รายการที่ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.5 ต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง (ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การท างานในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลสวยงามมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และคู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย 

นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงานให้แก่

ลูกจ้าง เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร 

สารเคมี 

รายการที่ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อก้าหนด 11.6 นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน

(ข้อก้าหนดหลัก) 

ค้าอธิบาย 

การจ้างงานทั้งชายและหญิง ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน 

ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 
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รายการที่ 12. การรวบรวมและบันทึกข้อมูล 

ข้อก้าหนด 12. รวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่ส้าคัญโดยบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษา

บันทึกไว้เป็นระยะเวลาไม่ต้่ากว่า 3 ปี (ข้อก้าหนดรอง) 

ค้าอธิบาย 

การบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องที่เกษตรกรควรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้

วิเคราะห์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเพาะเล้ียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย รวมท้ังวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการผลิตในรอบต่อไป และเป็นประโยชน์ในการตามสอบกรณีที่มีปัญหาเรื่องโรคและการรักษา 

ควรบันทึกข้อมูลรายละเอียดท่ีจ าเป็นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การเตรียมบ่อไปจนถึงการขนส่ง  

มีการบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของพ่อแมพ่ันธุแ์ละลูกพันธุ์ มีการบันทึกการใช้ยาสัตว์ สารเคมี กรณีสัตว์ป่วย  

การเข้าตรวจฟาร์มและผลการตรวจวิเคราะห์สาเหตุการตายของสัตว์ทะเลสวยงาม มีการบันทึกประวัติ 

การป่วย การรักษาโรค การตาย และการตายผิดปกติ มีการบันทึกการจ าหน่าย การบันทึกข้อมูลควรให้

เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

ควรบันทึกข้อมูลแยกตามรอบของการเพาะเล้ียง มีการวิเคราะห์ข้อมูลทุกครั้งที่เสร็จส้ินการเพาะเล้ียง 

ในแต่ละรอบ รวมทั้งมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี หรือไม่น้อยกว่าอายุของใบรับรอง  
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ภาคผนวก ก 

คุณภาพน้้าที่เหมาะสมส้าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 

ล้าดับ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย ค่าที่เหมาะสม 

1. ความเค็ม 
1,2, 3

 g/L(ppt) 25-35
4
 

2. ออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
2, 3

 mg/L มากกว่า 5 

3. ความเป็นกรด-เบส(pH) 
2, 3

 - 8.0-8.5 

4. อุณหภูมิ 
2
 °C 25-35 

5. แอมโมเนีย 
5
 mg/L ไม่เกิน 0.01 

6. ไนไตรท์ 
5
 mg/L ไม่เกิน 0.125 

7. ไนเตรท 
5
 mg/L ไม่เกิน 100 

8. แคลเซียม 
2
 mg/L (as CaCO3) 400-500 

 

1 
ไพบูลย์ และคณะ, 2547. นวัตกรรมปลาการ์ตูน การเพาะพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร. 

2 
สหภพ และพงศ์เชฏร์, (มปป.). ปลาทะเลสวยงาม คู่มือการเลี้ยงและการดูแลอย่างถูกวิธี. 

3 
ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, 2557. เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม “การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

สวยงาม ปี 57”.  
4
 สัตว์ทะเลสวยงามบางชนิดสามารถปรับตัวได้ท่ีความเค็มต่ ากว่าระดับค่าความเค็มที่เหมาะสม 

5
 Ornamental Aquatic Trade Association (OATA). 2008. Water Quality Criteria. Version 2.0.  

หมายเหต ุคุณภาพน้ าที่เหมาะสมส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามอาจแตกต่างตามชนิด 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแผนที่ตั้งฟาร์ม 

 
ตัวอย่างแผนผังฟาร์ม 

 

ที่ตั้งฟาร์ม................................. 
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ภาคผนวก ค 

วิธีการเก็บตัวอย่าง 

กรณีมีข้อสงสัยว่าสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติที่เกิดจากการเป็นโรคควรส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยควรเก็บตัวอย่าง 

ดังนี้ 

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

อาศัยอยู่ หรือต่ ากว่าผิวน้ าอย่างน้อย 30 cm บรรจุในภาชนะที่สะอาด ระหว่างน าส่งห้องปฏิบัติการควรรักษาไม่ให้

อุณหภูมิน้ าตัวอย่างสูงขึ้น โดยอาจใส่ขวดน้ าตัวอย่างแช่น้ าแข็งในกล่องโฟม ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (
o
C) 

ภายใน 24 ชั่วโมง 

(2) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าที่จะส่งไปวินิจฉัยโรค โดยเก็บสัตว์น้ ามีชีวิตที่ยังไม่แสดงอาการและที่แสดงอาการป่วย 

แยกใส่ถุงพลาสติกบรรจุน้ าพร้อมให้ออกซิเจน และเก็บสัตว์น้ าที่ตายแล้ว (ยังไม่เน่าเสีย) ใส่ถุงพลาสติก  

แช่น้ าแข็งในกล่องโฟม เพื่อรักษาอุณหภูมิ ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (
o
C) ภายใน 24 ชั่วโมง 

(3) ควรให้ข้อมูลแก่นักวิชาการประมงที่มีความรู้ด้านโรคสัตว์น้ า หรือสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการประกอบการ

ตรวจ/วินิจฉัยโรค เช่น อัตราการกินอาหาร ฝนตกหรือน้ าหลาก 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 

ข้อก าหนด รายการ  

1 -ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการด้านการประมง  

2.5.2 -การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน  
-ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินมาย่ืนค าขอรับใบอนุญาต  

4.2, 8.1 -กฎกระทรวง ก าหนดกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าควบคุม  

-ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าควบคุมต้องจัดท า

หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 

-ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสวยงาม

เพื่อการส่งออก  

-ตัวอย่างหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสวยงามเพื่อการส่งออก (จสน.) 

-ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสวยงาม

เพื่อการส่งออก  
-ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะย่ืนค าขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิ

ออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าสวยงามเพื่อการส่งออก  

6.6,6.9 

 

-พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตร                          

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

-ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็น

พาหะของโรคระบาดซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น  

10.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ าทิ้ง 

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้บ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ ากร่อยเป็น

แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

-ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง การก าหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

-กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึก

รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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