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สัตวน้าํและผลิตภัณฑสัตวน้าํ เปนสินคาสงออกทีมี่ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับ

ปจจุบันผูบริโภคท่ัวโลก ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร รวมถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มากข้ึน คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลสัตวน้ําจืด เพื่อใชเปนแนวทาง

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตลอดสายการผลิต ใหไดผลผลิตสัตวน้าํจืดเปนที่ยอมรับตอผูบริโภคทั้ง

ในและตางประเทศ 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

กรมประมง. 2551. มาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเล้ียงสัตวน้ํา   

มกษ. 7417-2552. มาตรฐานสินคาเกษตร  เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลีย้งสัตวน้าํทีด่ีสําหรับฟารม

เล้ียงสัตวน้ําจืด. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ.   

CAC/RCP 52-2003, Rev 2-2005. Code of Practice for Fish and Fishery Products. Joint 

FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. 

 





       มกษ. 7421-2553 

   

 

 

  มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏบิตัทิางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี 

สาํหรับฟารมเพาะพนัธุและฟารมอนุบาลสัตวนํ้าจืด 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลสัตวน้ําจืด     

การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว การดูแลหลังการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว และการบรรจุ เพื่อใหไดลูกพันธุสัตวน้าํจืด

ท่ีมีคุณภาพดี ปลอดโรค และปลอดภัย สําหรับการนําไปเลี้ยงเปนอาหารตอไป 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 สัตวน้ําจืด (freshwater animal) หมายถึง สัตวทีอ่าศัยอยูในน้ําจืด สัตวท่ีมีการดํารงชีวิตสวนใหญอยูใน

น้ําจืด เชน กุงกามกราม สัตวท่ีมีวงจรชีวิตสวนใหญท่ีอาศัยอยูในน้ําจืด เชน กบ จระเข  

2.2 ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลสัตวน้าํจืด (freshwater animal hatchery and nursery) หมายถึง 

สถานประกอบการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้าํจืด ซึง่ประกอบดวยสวนตางๆ เชน สถานที่เลีย้งพอ

แมพันธุ สถานที่เพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้าํ สถานทีเ่ตรียมอาหาร โรงเรือน สถานทีบ่รรจุ

ลูกพันธุ รวมท้ังบริเวณสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขาภิบาลที่จําเปนสําหรับการเพาะพันธุและ/

หรืออนุบาลสัตวน้ําจืด  

2.3 ยาสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารที่ใหแกสัตวทีเ่ลี ้ยงเพื ่อเปนอาหารมนุษย หรือสัตวที ่ให

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑซึ่งเปนอาหารมนุษย ท้ังนี้เพือ่วัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา ปองกัน 

รักษาโรค หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น 

2.4 ยาสัตวตกคาง (residue of veterinary drug) หมายถึง ยาสัตวซ่ึงตกคางในเนือ้เยื่อสัตว ผลิตผลและ

ผลิตภัณฑของสัตวซึ ่งเปนอาหารมนุษยทั ้งที ่เปนตัวยาหลักนั้น (parent drug) รวมถึงสารที ่เกิดใน

กระบวนการสรางและสลาย (metabolite) และสารอื่นๆ ท่ีติดมากับยาสัตว (associated impurity) 
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2.5 ขอที่ตองปฏิบัติ หมายถึง ขอบังคับทีต่องปฏิบัติตามเกณฑกําหนด หากไมปฏิบัติจะสงผลกระทบรุนแรง

ตอสุขภาพหรือคุณภาพลูกพันธุ รวมถึงความปลอดภัยตอการบริโภค หรือเปนขอกําหนดทีต่องปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเกีย่วของ 

2.6 ขอที่ควรปฏิบัติ หมายถึง ขอที่เปนหลักการสําคัญของการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ ําจืด               

หากปฏิบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติจะสงผลกระทบตอสุขภาพหรือคุณภาพลูกพันธุ 

3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที ่1  

ตารางที่ 1 เกณฑกาํหนด และวธิตีรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

1. สถานที่    

1 . 1  ฟ า ร ม

เพาะพั น ธุ และ

ฟารมอนุบาลแบบ

บอ 

 

1.1.1 ตองมีทะเบ ียนเกษตรกร        ผู

เพาะเล้ียงสัตวน้ําตามระเบียบกรมประมง 

 

1.1.1 ต ร ว จ ท ะ เ บี ย น

เกษตรกร  ผูเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา 

 

ตองปฏิบัติ 

 1.1.2 อยูหางหรือไมไดรับผลกระทบจาก

แหลงกําเนิดมลพิษ 

 

1.1.2.1 ตรวจพินิจความ

เสี ่ยงที ่จะไดรับผลกระทบ

จากแหลงกําเนิดมลพิษ 

1.1.2.2 ตรวจมาตรการ

ปองกันหรือแก ไขกรณี มี

ความเส่ียง 

 

ควรปฏิบัติ 

 1.1.3 มีการถายเทน้ําท่ีดีและมีปริมาณน้ํา

เพียงพอตอการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล

สัตวน้ําจืด 

1.1.3 ตรวจการถายเทน้ ํา 0

 

การออกแบบการถายเทน้ํา

ระหวางบอที่ดี เพื ่อปองกัน

การปนเปอนขามระหวางบอ 

 

ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 

 1.1.4 การคมนาคมทั้งภายนอกและภายใน

ฟารม สะดวกเพือ่ใหการปฏิบัติงาน และขนสง

ผลิตผลเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

1 . 1 . 4  ต ร ว จ ส ภ า พ ก า ร

คมนาคม 

ควรปฏิบัติ 

 1.1.5 มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 1.1.5 ตรวจสาธารณูปโภค

ขั ้น พื ้น ฐ า น  เ ช น  ไ ฟ ฟ า 

น้ําประปา 

ควรปฏิบัติ 

1 . 2  ฟ า ร ม

เพาะพั น ธุ และ

ฟารมอนุบาลแบบ

กระชัง 

 

1.2.1 ตองมีทะเบ ียนเกษตรกร         ผู

เพาะเล้ียงสัตวน้ําตามระเบียบกรมประมง 

  

1.2.1 ตรวจทะเบียน

เกษตรกร ผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 

ตองปฏิบัติ 

 1.2.2 อยูในแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพน้ําเหมาะสม

ตอการเพาะพนัธุและ/หรอือนบุาลสัตวน้ําจืด  

 

1.2.2.1 ตรวจคุณภาพน้าํใน

แหลงน้ําท่ีใชเพาะพันธุและ/

หรอือนุบาล 

1.2.2.2 ตรวจบันทึกผล

วิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 

ควรปฏิบัติ 

 1.2.3 อยูหางหรือไมไดรับผลกระทบจาก

แหลงกําเนิดมลพิษ 

 

1.2.3.1 ตรวจพินิจ

สภาพแวดลอม 

1.2.3.2 กรณีมีความเสี่ยง 

ควรมีมาตรการปองกันหรือ

แกไข 

 

ควรปฏิบัติ 

 1.2.4 การคมนาคมสะดวกเพื ่อใหการ

ปฏิบัติงานสะดวกและขนสงผลิตผลเปนไป

ไดอยางรวดเร็ว  

1 . 2 . 4  ต ร ว จ สภ า พ ก า ร

คมนาคม 

ควรปฏิบัติ 

 1.2.5 มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 1.2.5 ตรวจสาธารณูปโภค

ขั ้น พื ้น ฐ า น  เ ช น  ไ ฟ ฟ า 

น้ําประปา 

ควรปฏิบัติ 

 1.2.6 ไดรับอนุญาต และอยูในบริเวณท่ี 1.2.6 ตรวจหลักฐานการ ตองปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

ไดรับอนุญาตใหเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล

สัตวน้ําจืดในกระชัง 

อนุญาตใหเพาะพันธุ และ/

หรืออนุบาลสัตวน้าํในกระชัง

จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 1.2 .7 การวางกระชั งอยู ในตํ าแหนง ท่ี

เหมาะสมตอการเลี ้ยง และไมกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง 

 

 

1.2.7.1 ตรวจตําแหนงและ

บริเวณการวางกระชัง ให

เหมาะสมตอการเล้ียง 

1.2.7.2 ตรวจตําแหนงท่ีวาง

กระชงัไมกีดขวางทางไหลของ

น้ํา 

 

ควรปฏิบัติ 

2. การจัดการ

ทั่วไป 

   

2 . 1  ฟ า ร ม

เพาะพั น ธุ และ

ฟารมอนุบาลแบบ

บอ 

 

2.1.1 ปฏิบัติตามคูมือการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

ของกรมประมงตามชนิดสัตวน้ําที่เพาะพันธุ

และ/หรืออนุบาล หรือตามหลักวิชาการที่

กรมประมงยอมรบั 

 

 

2 . 1 . 1 . 1   สั ม ภ า ษ ณ

เกษตรกร 

2.1.1.2 ตรวจคูมือและการ

ป ฏิ บั ติ ต า ม คู มื อ ก า ร

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 2.1.2 มีแผนที่แสดงที่ตั ้งและแผนผังของ

ฟารม 

2.1.2 ต ร ว จ แ ผ น ที ่แ ล ะ

แผนผังฟารม 

ควรปฏิบัติ 

 2.1.3 น้ํา ท้ิงจากบอเพาะพันธุ และ/หรือ

อนุ บ าล เปน ไปตามเกณฑม าตรฐาน ที ่

กฎหมายกาํหนด  

2.1.3 ตรวจบันทึกผลการ

วิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง 

ตองปฏิบัติ 

 2.1.4 บุ ค ล า ก ร ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า หรื อ

ฝกอบรมดานวิชาการ การจัดการ การใช

ปจจัยการผลิต การรวบรวมหรือการเก็บ

เกี่ยว และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1.4.1 ตรวจหลักฐาน 

2.1.4.2 สัมภาษณเกษตรกร 

 

ควรปฏิบัติ 

2 . 2  ฟ า ร ม    



       มกษ. 7421-2553 
 

 

5 

รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

เพ า ะพั น ธุ แ ล ะ

ฟารมอนุบาลแบบ

กระชัง 

 

2.2.1 ปฏิบัติตามคูมือการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

ของกรมประมงตามชนิดสัตวน้ําที่เพาะพันธุ

และ/หรืออนุบาล หรือตามหลักวิชาการที่

กรมประมงยอมรบั 

2.2.1 สัมภาษณเกษตรกร ควรปฏิบัติ 

 2.2.2 มีแผนที่แสดงที่ตั ้งและแผนผังของ

การวางกระชัง 

2.2 .2 ต ร ว จ แ ผ น ที ่แ ล ะ

แผนผังของการวางกระชัง 

 

ควรปฏิบัติ 

 2.2.3 ใชพื้น ท่ีดําเนินการไมเกินที ่ไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

 

2.2.3.1 ตรวจพินิจ 

2.2.3.2 ตรวจหลักฐานการ

ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่

มีหนาท่ีรับผิดชอบ 

 

ตองปฏิบัติ 

 2.2.4 บุ ค ล า ก ร ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า หรื อ

ฝกอบรมดานวิชาการ การจัดการ การใช

ปจจัยการผลิต การรวบรวมหรือการเก็บ

เกี่ยว และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 

2.2.4.1 ตรวจหลักฐาน 

2.2.4.2 สัมภาษณเกษตรกร 

 

ควรปฏิบัติ 

3 .  ป จ จั ย ก า ร

ผลิต 

   

3.1 พอแมพันธุ  

3.1.1 เลือกใชพอแมพันธุที่มีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะท่ีดี 

 

 

3 . 1 . 1 . 1  ต ร ว จ พิ นิ จ

คุณสมบัติและคุณลักษณะ

ของพอแมพันธุ 

3.1.1.2 ตรวจบันทึกขอมูล

แหลงท่ีมาของพอแมพันธุ 

3.1.1.3 ตรวจบันทึกประวัติ

การดูแลและการใชพอแม

พันธุ 

3.1.1.4 ตรวจเอกสาร

ใบรับรองการตรวจสุขภาพ 

 

 

ควรปฏิบัติ 
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(ถามี) 

 3.1 .2 กรณี ที ซื่ ้อพอแมพัน ธุ จากแหล ง

ภายนอก ตองมีหนังสือกํากับการจําหนาย

สัตวน้ํา  

3.1.2 ตรวจสําเนาเอกสาร

หนังสือกํากับการจําหนาย

สัตวน้ํา 

ตองปฏิบัติ 

3.2 อาหารสําหรับ

พอแมพันธุ และลูก

พันธุ 

 

3.2.1 ใชอาหารสําเร็จรูป อาหารเสริม ที่ขึ้น

ทะเบียนกับหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี (เฉพาะ

ในกรณีท่ีกําหนดใหอาหารนั้นตองข้ึนทะเบียน) 

และไมหมดอายุ 

 

 

 

3.2.1 ต ร ว จ ส อ บ ฉ ล า ก

อาหาร และอาหารเสริม 

 

ตองปฏิบัติ 

 3.2.2 อาหารที่ผลิตใชเองในฟารมตองใช

วัตถุดิบในการผสมอาหารทีป่ราศจากยาสัตว 

และสารตองห ามตามประกาศของทาง

ราชการ 

3.2.2 ตรวจใบรับรองผล

การวิเคราะหยาสัตวและสาร

ตองหามในวัตถุดิบที ่ใชใน

การผสมอาหาร  

ตองปฏิบัติ 

 3.2.3 อาหารทีผ่ลิตใชเองในฟารม ตองผลิต

อยางถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตอลูกพันธุสัตว

น้ําและผูบริโภค 

 

3.2.3.1 ตรวจพินิจวิ ธีการ

ผลิตอาหารสัตวน้ํา 

3.2.3.2 ตรวจบันทึกวิธีการ

ผลิตอาหารสัตวน้ํา 

 

ควรปฏิบัติ 

 3.2.4 อาหารที่ผลิตใชเองในฟารมตองมี

คุณภาพเหมาะสมกับความตองการทาง

โภชนาการ รวมถึงขนาด และชวงอายุของลูก

พันธุสัตวน้ํา 

 

3.2.4.1 ตรวจสวนผสมของ

อาหาร 

3.2.4.2 ตรวจรายงานผลการ

ตรวจวเิคราะหคุณภาพอาหาร 

(ถามี)  

 

ควรปฏิบัติ 

 

3.3 ปจจัยการผลิต

อื่น  ๆ

3.3 ปจจัยการผลิตอื่นๆที่นอกเหนือจากขอ 

3.2.1 ตองปลอดจากการปนเปอนในระดับท่ี

เปนอันตรายตอผูบริโภค 

3.3 ตรวจใบรับรองผลการ

วิเคราะหวาปลอดจากการ

ปน เป อน ในระดั บ ที ่เ ป น

อันตรายตอผูบริโภค 

ตองปฏิบัติ 
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3.4 การจัดเก็บ

ปจจัยการผลิต 

3.4 มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตอยางถูก

สุขลักษณะรวมทัง้เก็บรักษาอยางปลอดภัย

และเหมาะสม 

3.4 ตรวจพินิจวิธีการจัดเก็บ

ปจจัยการผลิต 
ควรปฏิบัติ 

4. การจัดการ

ดูแลสุขภาพสัตว

นํ้า 

   

4 . 1  ฟ า ร ม

เพาะพั น ธุ และ

ฟารมอนุบาลแบบ

บอ 

 

4.1.1 มีการเตรียมบอและอุปกรณอยางถูก

วิธีเพื่อปองกันโรคท่ีจะเกิดกับสัตวน้ํา 

 

 

4.1.1.1 ตรวจพินิจ 

4.1.1.2 ตรวจบันทึกการ

เตรียมบอและอุปกรณ 

 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 4.1.2 เมื่อสัตวน้าํมีอาการผิดปกติ ไมควรใช

ยาสัตวและสารเคมีทันที ควรพิจารณาดาน

การจัดการ กอนการใชยาสัตวและสารเคมี 

รวมถึงตรวจหาสาเหตุเบื ้องตน พรอมทั้ง

บันทึกขอมูล ความผิดปกติและวิธีการแกไข 

 

4.1.2.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการแกไขในกรณีทีพ่บวา

สั ต ว น้ํ า ท่ี เ ล้ี ย ง มี อ า ก า ร

ผิดปกติ 

4.1.2.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การเล้ียงประจําวัน 

 

ควรปฏิบัติ 

 4.1.3 ไมใชยาสัตวและสารเคมีท่ีตองหามตาม

ประกาศทางราชการ ในกรณีที่สัตวน้ ําปวย 

จําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี ใหใชยาสัตว

และสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอง2 0

1/

 

2 และปฏิบัติ

ตามฉลาก 

4.1.3.1 ตรวจพินิจ 

4.1.3.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การใชยาสัตว และสารเคมี 

 

ตองปฏิบัติ 

 4.1.4 เมือ่มีการระบาดของโรค ตองแจง

หนวยงานที ่มีอํานาจหนาที ่ และมีวิ ธีการ

จัดการซากและน้ําท้ิงท่ีเหมาะสม 

 

4.1.4.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิ ธี ก า ร แ ก ไ ข ก ร ณี มี ก า ร

ระบาดของโรค 

 

ตองปฏิบัติ 

                                                        
1/  วัตถุอันตรายท่ีใชในการเพาะเลีย้งสัตวน้าํ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่กรมประมงไดรับมอบ

อํานาจใหควบคุมดูแล 
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4.1.4.2 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการจัดการซากและน้ําท้ิง 

4 . 2  ฟ า ร ม

เพาะพั น ธุ และ

ฟารมอนุบาลแบบ

กระชัง 

 

4.2.1 มีการเตรียมและวางกระชังอยาง

ถูกตองเหมาะสมเพื่อปองกันโรคระบาด 

 

 

4.2.1.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการเตรียมและวางกระชัง 

4.2.1.2 ตรวจพินิจตําแหนง

การวางกระชัง 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 4.2.2 ทําความสะอาดกระชังและอุปกรณ

เปนระยะ ตลอดชวงการเพาะพันธุและ/หรือ

อนุบาลสัตวน้ําจืด 

4.2.2 ตรวจบันทึกขอมูลการ

ทําความสะอาดกระชัง 

 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 4.2.3 มีการเฝาระวังและดูแลสุขภาพสัตวน้าํ

ท่ีเพาะพันธุและ/หรอือนบุาลอยางสมํ่าเสมอ  

 

4.2.3.1 สัมภาษณเกษตรกร 

4.2.3.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การจัดการสุขภาพสัตวน้ํา  

 

ควรปฏิบัติ 

 4.2 .4 ในกรณี ที ่พบว า สัตวน้ าํ มีอาการ

ผิดปกติ หรือตายเนื ่องจากสิ่งแวดลอม ให

รีบดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม 

4.2.4 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการแกไขกรณีสัตวน้ ํามี

อาการผิดปกติ  หรือตาย

เนื่องจากส่ิงแวดลอม 

ควรปฏิบัติ 

 4.2.5 ไมใชยาสัตวและสารเคมีท่ีตองหาม

ตามประกาศทางราชการ ในกรณีทีสั่ตวน้ ํา

ปวย จําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี ใหใช

ยาสัตวและสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียนถูกตอง และ

ปฏิบัติตามฉลาก 

 

4.2.5.1 ตรวจพินิจ 

4.2.5.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การใชยาสัตว และสารเคมี 

 

ตองปฏิบัติ 

 4.2.6 เมือ่มีการระบาดของโรค ตองแจง

หนวยงานที ่มีอํานาจหนาที ่และมีวิ ธีการ

จัดการซากท่ีเหมาะสม 

 

4.2.6.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการแกไขกรณีสัตวน้ําปวย 

 

ตองปฏิบัติ 
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หรือมีการระบาดของโรค 

4.2.6.2 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการจัดการซาก 

5. สุ ขลั กษณะ

ฟารม 

   

5 . 1  ฟ า ร ม

เพาะพั น ธุ และ

ฟารมอนุบาลแบบ

บอ 

 

5.1.1 ระบบน้ําท้ิงจากท่ีอยูอาศัยในฟารม

ตองแยกจากระบบน้าํในการเพาะพันธุและ/

หรืออนุบาล 

 

 

5.1.1.1 ตรวจพินิจ  

5.1.1.2 กรณีท่ีพบวามีความ

เส่ียงตอการปนเปอนน้ําท้ิง

จากท่ีอยูอาศัยในฟารม ตองมี

มาตรการปองกันแกไข และ

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

น้ําท่ีเชื่อถือได 

 

 

 

ตองปฏิบัติ 

 5 . 1 . 2 ห อ ง สุ ข า แ ยก เป น สั ดส ว น  ถู ก

สุขลักษณะและสิง่ปฏิกูลไมมีโอกาสปนเปอน

เขาสู ระบบน้ ําในการเพาะพันธุ และ/หรือ

อนุบาล 

5.1.2 ตรวจพินิจ  ตองปฏิบัติ 

 5.1 .3 มีระบบจัดการของเ สียจากการ

เพาะพันธุและ/หรืออนุบาล เชน ซากสัตวน้าํ 

อยางถูกสุขลักษณะ 

 

5.1.3.1 ตรวจพินิจ 

5.1.3.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การจัดการของเสีย 

 

ตองปฏิบัติ 

 5.1.4 จัดอุปกรณ เครื ่องมือ           ใน

บริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูก

สุขลักษณะและมีการบํารุงรักษาใหพรอมใช

งานอยูเสมอ 

5.1.4 ตรวจพินิจ  

 

ควรปฏิบัติ 

 5.1.5 มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะที่ดี 

เพื่อปองกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการ

คุยเข่ียของสัตวเล้ียง 

5.1.5 ตรวจพินิจระบบการ

กําจัดขยะ และส่ิงปฏิกูล 

ควรปฏิบัติ 
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5 . 2  ฟ า ร ม

เพาะพั น ธุ และ

ฟารมอนุบาลแบบ

กระชัง 

 

5 . 2 . 1  ห อ ง สุ ข า แ ยก เ ป น สั ด ส ว น ถู ก

สุขลักษณะและสิง่ปฏิกูลไมมีโอกาสปนเปอน

เขาสูแหลงน้ําท่ีตั้งกระชัง 

 

5.2.1 ตรวจพินิจ 

 

ตองปฏิบัติ 

 5.2.2 จัดอุปกรณ เครื่องมือ ใหเปนระเบียบ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการบํารุงรักษา

ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

5.2.2 ตรวจพินิจ  ควรปฏิบัติ 

 5.2.3 ไม ท้ิงขยะหรือส่ิงปฏิกูลในบริเวณ

กระชังเพาะพันธุ และ/หรืออนุบาลสัตวน้ ํา 

ควรนําไปท้ิงหรือทําลายอยางถูกตอง 

 

 

 

 

5.2.3 ตรวจพินิจระบบการ

กําจัดขยะ และส่ิงปฏิกูล 

ควรปฏิบัติ 

6. การรวบรวม

หรือ เ ก็บเ กี ่ยว

แล ะก า ร ดู แล

ห ลั ง ก า ร

ร ว บ ร ว ม ห รื อ

เก็บเก่ียว 

 

6.1 มีการวางแผนรวบรวมหรือเก็บเกี ่ยว

ผลิตผล 

 

6.1 ตรวจเอกสารแผนการ

รวบรวมหรือเก็บเกี่ยว 

 

ควรปฏิบัติ 

6.2 มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตว

น้ํา  

6.2 ตรวจ สํา เนาหนัง สือ

กํากับการจําหนายลูกพันธุ 

สัตวน้ํา 

ตองปฏิบัติ 

 6.3 ลูกพันธุสัตวน้าํตองไมพบยาสัตวหรือ

สารเคมีตองหามตกคาง 

6.3 ตรวจบันทึกผลการสุม

ตรวจยาสัตวหรือสารเคมี

ตองหาม ในตัวอยางลูกพันธุ

สัตวน้ํา 

ตองปฏิบัติ 

 6.4 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาพอแม

พัน ธุ และ/หรือ ลูกพัน ธุ สัตวน้ ําอย างถูก

สุขลักษณะระหวางและหลังการรวบรวมหรือ

เก็บเกี่ยว  

6 . 4  ต ร ว จบั น ทึ ก ข อ มู ล

วิธีการจัดการและดูแลรักษา

พอแมพัน ธุ และ/หรือ ลูก

พันธุ สัตวน้ ํา  ระหวางและ

หลังการรวบรวมหรือเก็บ

เกี่ยว 

ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

7 . ก า ร บ ร ร จุ      

ลูกพันธุสัตวนํ้า 

   

7.1 การเตรี ยม     

ลูกพันธุ 

 

 

7.1.1 จัดสภาพแวดลอมในบริเวณหรือภาชนะท่ี

รวบรวมลูกพันธุสัตวน้ําใหเหมาะสมตอชนิดและ

ขนาดลูกพนัธุสัตวน้ํา 

 

 

7 . 1 . 1 . 1  ต ร ว จ พิ นิ จ

ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ข อ ง ที ่

รวบรวมลูกพันธุสัตวน้ํา 

7 .1 .1 .2 ตรวจ คู มือการ

ปฏิบัติงานในการบรรจุลูก

พันธุสัตวน้ํา 

7.1.1.3 ตรวจผลวิเคราะห

คุณภาพน้ําในท่ีพักสัตวน้ํา 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 7.1.2 งดใหอาหารลูกพันธุสัตวน้ ําอยางนอย 

4 ชั่วโมง กอนการบรรจุขึ้นอยูกับชนิดและ

ขนาดของลูกพันธุสัตวน้ํา   

 

 

7.1.2 ตรวจบันทึกการให

อาหารลูกพันธุสัตวน้ํา 

ควรปฏิบัติ 

7.2 การบรรจุ  

7.2.1 ใชวิธีการบรรจุ รวมท้ังภาชนะอุปกรณ 

และอัตราบรรจุใหเหมาะสมกับชนิด ขนาด

ของลูกพันธุสัตวน้ํา และระยะเวลาท่ีขนสง 

 

 

7 .2 .1 .1 ตรวจ คู มือการ

ปฏิบัติงานในการบรรจุลูก

พันธุสัตวน้ํา 

7.2.1.2 สัมภาษณและตรวจ

พินิจการบรรจุลูกพันธุสัตว

น้ํา 

7.2.1.3 ตรวจบันทึกขอมูล

การบรรจุ ลูกพัน ธุ สัตวน้ ํา 

(ถามี) 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 7.2.2 มีการควบคุมอุณหภูมิน้าํทีใ่ชบรรจุลูก

พันธุสัตวน้ําใหเหมาะสม 

 

7.2.2.1 สัมภาษณเกษตรกร 

 

ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

7 . 2 . 2 . 2  ต ร ว จ บั น ทึ ก

อุณหภูมิน้ ําในภาชนะบรรจุ

ลูกพันธุสัตวน้ํา 

 7.2.3 ไมใชยาสัตวหรือสารเคมีที่ตองหาม

ตามประกาศทางราชการ 

 

7.2.3.1 ตรวจพินิจ 

7.2.3.2 ตรวจบันทึกการใช

ยาสัตวหรือสารเคมีในการ

บรรจุ 

 

ตองปฏิบัติ 

8.  การบั นทึ ก

ขอมูล 

8.มีการบันทึกขอมูลที่สําคัญในทุกขั้นตอน

ของการผลิต  และบันทึกขอมูลให เปน

ปจจุบันเสมอ  

8 . ต ร ว จข อ มู ล แล ะก า ร

บันทึกขอมูล 

ควรปฏิบัติ 

4 เกณฑตัดสินผลการตรวจประเมิน 

การตัดสินผลการตรวจประเมินวาเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีเกณฑดังนี้ 

4.1 ผลการตรวจประเมินตองผานตามเกณฑทุกขอท่ีกําหนดระดับปฏิบัติเปน ตองปฏิบัติ

4.2 ผลการตรวจประเมินขอท่ีกําหนดระดับปฏิบัติเปน 

  

ควรปฏิบัติ

5 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํท่ีดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและฟารม

อนุบาลสัตวน้ําจืด 

 โดยตองไดคะแนนไมนอยกวา 60% 

ของคะแนนรวมทุกขอ และตองมีการปรับปรุงเพือ่พัฒนาใหไดคะแนนไมนอยกวา 80% ภายในระยะเวลา 

2 ป ท้ังนี้วิธีการประเมินและใหคะแนนใหเปนไปตามท่ีหนวยรับรองกําหนด 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลสัตวน้ําจืดนี ้มีไว

เพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหมีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตลูกพันธุสัตวน้ําจืด เพื่อใหไดลูกพันธุท่ีมีคุณภาพ 

ปลอดโรค ปลอดภัย และเหมาะสมตอการเลี้ยงในระดับฟารมตอไป ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายไวใน

ภาคผนวก ก 
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 ภาคผนวก ก 

คําแนะนําการปฏิบัติท่ีดี 

สําหรับฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลสัตวน้ําจดื 

(ขอ 5) 

การพัฒนาระบบการผลิตสัตวน้าํจืดใหไดมาตรฐานสากลนั้น จําเปนตองทําตามคําแนะนําการปฏิบัติ

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดี เพื่อใหเกษตรกรสามารถเห็นภาพและเขาใจ กระบวนการปฏิบัติที่มีมาตรฐาน

ตางๆ อยางเปนรูปธรรม หลักการในการเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ตอไปนี้ 

ก.1 สถานที่ 

สถานท่ีนับเปนปจจัยสําคัญของเกษตรกรท่ีตองพิจารณากอนเริ่มตนการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้าํ 

สถานทีเ่พาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ ําที ่มีความถูกตอง ปราศจากขอขัดแยงทางกฎหมาย และ

เหมาะสมทางวิชาการ ทําใหเกษตรกรสามารถจัดการการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ําใหไดผลผลิต

คุณภาพดี คําแนะนําท่ีดีมีดังตอไปนี้ 

ก.1.1  ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลแบบบอ 

ก.1.1.1 เกษตรกรตองมีทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํตามระเบียบกรมประมง โดยติดตอ

หนวยงานสังกัดกรมประมงในพื้นทีเ่พื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ ทั้งนีเ้พือ่เปนหลักฐาน

ทางราชการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงตําแหนงที่ตั้ง และประโยชนในการรับความชวยเหลือจาก

ทางราชการ ทัง้นีเ้กษตรกรตองสามารถแสดงหลักฐานการมีสิทธิ์ในการใชประโยชน และครอบครองหรือ

เชาพื้นท่ีอยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อประกอบการขอข้ึนทะเบียนฟารม 

ก.1.1.2 สถานที่ตั้งสําหรับฟารมเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ํา โดยหลักการแลวควรอยูหางจาก

แหลงกาํเนิดมลพิษ ซึง่ไดแก แหลงโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหลงเกษตรกรรม หรือชุมชนทีมี่ผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม เปนตน ไมวาฟารมนัน้จะอยูทางตนน้ําหรือปลายน้ําก็ตาม แตเนื่องจากปจจุบันมีการ

ขยายตัวของโรงงานอตุสาหกรรมและชุมชนมากข้ึน ทําใหพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกและการเพาะเลีย้งสัตวน้าํจืด

เริ ่มมีลดนอยลง การที่จะใหฟารมอยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษดังกลาวยอมเปนไปไดยากขึ้นอัน

เนื่องมาจากการรุกรานของโรงงานอุตสาหกรรมหรือชุมชนขยายตัวเขามาใกลฟารม ดังนั้นจึงมีการกําหนด

เกณฑวาฟารมตองไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษไวดวย 

อยางไรก็ตาม หากพบวาฟารมมีความเสีย่งตอผลกระทบแหลงกําเนิดมลพิษขางตน ก็ตองสุมเก็บตัวอยาง

ดิน น้ํา และอื่นๆ ที่เกีย่วของ ไปตรวจวิเคราะหหาสารตกคางซึง่คาดวาจะไดรับมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ
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นั้นๆ เชน การปลูกขาวตามวิถีการเกษตรกรรมสมัยใหมท่ีใชยาฆาแมลงหรือสารเคมีกําจัดวัชพืช จึงควรสุม

เก็บตัวอยางดินและน้ําไปวิเคราะหการตกคางของยาฆาแมลงหรอืสารเคมีกําจัดวัชพืช  

นอกจากนี้ เกษตรกรควรรูประวัติการใชประโยชนท่ีดินของฟารม วาเคยมีการใชสารเคมีหรือยาชนิดใดบาง

ทีใ่ชในฟารมหรือมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดชนิดใด วิธีการใดบาง หรืออื่นๆ เทาที่จะทราบได เพื่อจะได

ดําเนินการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะมีตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทีอ่าจเกิดขึ้น และหาวิธีการแกไขอยางมี

ประสิทธิภาพกอนดําเนินการเพาะเล้ียงตอไป 

อีกประเด็นที่ควรพิจารณาเกีย่วของกับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษคือเรื่องของน้าํทวม ควรจะไดมี

การพิจารณาอยางรอบคอบ และเตรียมการแกไขไวลวงหนา เนือ่งเพราะน้าํทวมอาจนําพาสารพิษหรือสาร

อันตรายจากภายนอกเขามาสูฟารม 

กรณีทีพ่บวาฟารมนั้นมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ ฟารมควรมีมาตรการหรือ

วิธีการในการปองกันความเสี่ยงนั้นๆ ทีไ่ดรับ หรือมีการแกไขปญหาความเสี่ยงนั้นในฟารม เชน การทํา

ฟารมเพาะพันธุสัตวน้ําดวยระบบน้ําหมุนเวียนระบบปด เปนตน    

ก.1.1.3 ควรมีสภาวะทีเ่อื ้ออํานวยตอการถายเทน้าํที่ดีระหวางแหลงน้ําจากภายนอกและภายในฟารม  

ขณะเดียวกันควรมีการออกแบบภายในฟารมใหสามารถถายเทน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพระหวางบอพักน้ํา 

บอเพาะพันธุ บออนุบาล และบอน้ําท้ิง อีกท้ังควรพิจารณาเรื่องการประหยัดพลังงานในการสูบน้ําเขาออก

ระหวางภายนอกและภายในฟารม รวมถึงระหวางบอเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล และบอพักน้าํในฟารม

อีกดวย 

นอกจากนี้ ควรพิจารณาวาฟารมมีแหลงน้ําในปริมาณเพียงพอท่ีจะใชในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลได

ตลอดป หรืออยางนอยก็พอเพียงตอชวงระยะเวลาหรือฤดูกาลทีมี่การดําเนินกิจกรรมการเพาะพันธุและ/

หรืออนุบาล แตจากการทีป่จจุบันแหลงน้าํเพือ่ใชในการเพาะเลีย้งมีลดนอยลง หากฟารมสามารถเก็บกัก

น้ําจากภายนอกไวใชไดตลอดปหรือมีแหลงน้ําไวใชเองในฟารม ก็ถือวาฟารมมีความเหมาะสมใหสามารถ

ดําเนินกิจกรรมได 

ก.1.1.4 ท่ีตั้งฟารมควรมีการคมนาคมสะดวก เชน มีถนนลาดยางใหรถยนตสามารถเขาถึงฟารม มีแมน้าํ

หรือคลองซึง่เรือสามารถแลนเขาถึงฟารมได เปนตน เพื่อชวยใหการขนสงลูกพันธุสัตวน้ําออกจากฟารม

หรือขนสงเขามาในฟารมไมบอบช้ํา เนือ่งจากยิง่ขนสงลูกพันธุถึงทีห่มายเร็วเทาไร ก็ยิ่งทําใหลูกพันธุสัตว

น้ําบอบช้ํานอยลงเทานัน้ อีกทัง้ยังชวยใหการลําเลียงปจจัยการผลิตเขาฟารมไดสะดวกยิ่งขึ้น และเปนการ

อํานวยความสะดวกตอผูท่ีเขามาติดตอซ้ือลูกพันธุ นอกจากนี้ ย่ิงภายในฟารมมีการคมนาคมสะดวกก็ย่ิงจะ

ชวยใหการขนยายลูกพันธุสัตวน้าํไปมาระหวางบอหรือกระชังอนุบาล และชวยลําเลียงลูกพันธุขึน้สูบอพัก

ฟนกอนสงออกจําหนาย ไดรวดเร็วและบอบช้ํานอยท่ีสุด 

ก.1.1.5 ฟารมควรมีสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทีจ่ําเปนซึง่ขึน้กับระบบการเพาะพันธุทีใ่ชและชนิดลูกพันธุ

สัตวน้ ําที่ผลิต เพือ่ชวยใหการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันเหตุ

สุดวิสัยในระหวางการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล เชน การมีไฟฟาในการเดินเครือ่งปมน้าํและเครือ่งเพิม่

อากาศในน้ําในการเพาะพันธุปลาตะเพียนขาว ปลาดุก ปลาสวาย เปนตน หรือการใชไฟฟากับเครื่องปมน้ํา
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ฉีดพนน้ําในบอหรือกระชังพักฟนลูกพันธุสัตวน้ํา เปนตน ในกรณีทีมี่การใชน้าํประปาในการเพาะพันธุ

และ/หรืออนุบาลสัตวน้ํา ควรมีการพักน้าํประมาณ 2 วัน เพื่อไมใหมีคลอรีนหลงเหลืออยูในน้ํา หรือใช

สารกําจัดคลอรีนกอนนําน้ํามาใชในการอนุบาล 

ก.1.2  ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลแบบกระชงั 

ก.1.2.1 เกษตรกรตองมีทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํตามระเบียบกรมประมง โดยติดตอ

หนวยงานสังกัดกรมประมงในพื้นทีเ่พื่อขอขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ ทั้งนีเ้พือ่เปนหลักฐาน

ทางราชการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงตําแหนงที่ตั้ง และประโยชนในการรับความชวยเหลือจาก

ทางราชการ ทัง้นีเ้กษตรกรตองสามารถแสดงหลักฐานการมีสิทธิ์ในการใชประโยชน และครอบครองหรือ

เชาพื้นท่ีอยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อประกอบการขอข้ึนทะเบียนฟารม 

ก.1.2.2 ท่ีตั้งกระชังสําหรับการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้าํจืด หรือสําหรับการรวบรวมลูกพันธุสัตว

น้ําจากธรรมชาติ ควรอยูในแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพดีและเหมาะสมสําหรบัการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ํา

จืดดังนี้ 

(1) อุณหภูมิอยูระหวาง 23๐C (องศาเซลเซียส) ถงึ 32๐

(2) คาความเปนกรด-เบส (pH) อยู ระหวาง 6.5 ถึง 8.0 โดยคาความเปนกรด-เบสตองไมมีการ

เปล่ียนแปลงมากและรวดเรว็ในชวงระยะเวลาหนึง่ๆ (fluctuation) 

C  

(3) คาความเปนดางของน้ํา (alkalinity) ไมต่ํากวา 60 mg/l (มิลลิกรัมตอลิตร)ของ CaCO

(4) คาออกซิเจนท่ีละลายในน้ําไมต่ํากวา 4 mg/l ซึ่งโดยปกติในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลมีการใช

อุปกรณใหอากาศอยูแลว แตตองไมใหมีปญหาการขาดออกซิเจนได 

3 

(5) คาความกระดางของน้ํา (hardness) อยูระหวาง 60-150 mg/l ของ CaCO3

นอกจากนีแ้หลงน้ําที่จะวางกระชังควรมีทําเลที่ตั้งที่เอื้ออํานวยตอการถายเทน้ําที่ดีระหวางภายนอกและ

ภายในกระชังเพือ่ใหลูกพันธุสัตวน้าํไดรับน้ําดีอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึงความแรงของ

กระแสน้าํทีอ่าจทําใหกระชังพังเสียหายไดหรือทําใหลูกพันธุสัตวน้าํตองใชพลังงานมากขึน้ในการวายทวน

กระแสน้ําตลอดเวลา อีกประเด็นที่ควรพิจารณานอกเหนือจากคุณภาพน้ําที่ดีแลวก็คือ ปริมาณน้าํในที่ที่

วางกระชังควรมีเพียงพอที่จะใชในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลในฟารมไดตลอดป หรืออยางนอยก็

พอเพียงตอชวงระยะเวลาหรือฤดูกาลท่ีมีการดําเนินกิจกรรมการเพาะพันธุและ/หรอือนุบาล 

 โดยคาความกระดางของน้ํา

นี้สวนใหญไมมีผลตอการเล้ียงสัตวน้ํา แตจะมีผลพอสมควรตอการฟกไขของสัตวน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดของไข

ของสัตวน้ําท่ีกําลังฟกตัว หากน้ํามีคาความกระดางมาก จะทําใหไขสัตวน้ําไมสามารถฟกเปนตัวได 

ก.1.2.3 สําหรับการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําหรือการรวบรวมลูกพันธุมาอนุบาลใน

กระชัง โดยหลักการแลวการตั้งกระชังควรอยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งไดแก โรงงานอุตสาหกรรม 

หรือแหลงเกษตรกรรม หรือชุมชน เปนตน นั้นหมายความวาทางตนน้ําของกระชังไมควรมีแหลงกําเนิด

มลพิษดังกลาว แตในกรณีทีต่ั ้งกระชังอยูในแหลงน้ําเปดที่มีน้าํขึ้นน้าํลง ทั้งทางตนน้าํและปลายน้าํของ

กระชังก็ไมควรมีแหลงกําเนิดมลพิษต้ังอยู แตเนื่องจากปจจุบันมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและ

ชุมชนมากข้ึน ทําใหพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดเริ่มมีลดนอยลง การท่ีจะใหกระชัง
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อยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษดังกลาวยอมเปนไปไดยากขึน้อันเนื ่องมาจากการรุกรานของโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือชุมชนขยายตัวเขามาตั้งอยูทั้งทางตนน้ําและปลายน้ํา ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีขอมูลท่ี

แสดงใหทราบไดวาท่ีตั้งกระชังไมมีความเส่ียงตอผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษตางๆ เชน มีการเก็บน้ํา

ทางตนน้ ําหรือปลายน้าํตามแตสภาวการณเพื ่อนําไปตรวจวิเคราะหหาสารตกคางซึ่งคาดวาจะไดรับ

ผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษนัน้ๆ เชน จากการทํานาขาวตามวิถีการเกษตรกรรมสมัยใหมท่ีมีการใช

ยาฆาแมลงหรือสารเคมีกําจัดวัชพืช ก็ควรสุมเก็บตัวอยางน้ําไปวิเคราะหหาการตกคางของยาฆาแมลงหรือ

สารเคมีกําจัดวัชพืช หรือในกรณีท่ีเปนโรงงานอุตสาหกรรม  ก็ควรมีผลการวิเคราะหปริมาณของออกซิเจนท่ี

แบคทีเรียใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําภายใตสภาวะท่ีมีอากาศ หรือคาบีโอดี (Biochemical Oxygen 

Demand หรือ BOD) ของแหลงน้ํา เพื่อยืนยันวาท่ีวางกระชังไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ

ดังกลาว เปนตน 

ขอท่ีควรพิจารณาอีกประเด็นท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ คือ เรื่องของน้ําทวม การวาง

กระชังจึงควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบ และเตรียมการแกไขไวลวงหนา เพราะน้ําทวมอาจนําพาสารพิษ

หรือสารอันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษไหลลงมาสูแหลงน้ําบริเวณท่ีต้ังกระชังได 

กรณีทีพ่บวาฟารมนั้นมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ ฟารมควรมีมาตรการหรือ

วิธีการในการปองกันความเส่ียงนั้นๆ ท่ีไดรับ หรือมีการแกไขปญหาความเส่ียงนั้นในฟารม เชน มีแผนการ

ยายกระชังเม่ือไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษไปยังบอดินหรือแหลงน้ําอื่นท่ีไมมีมลพิษ 

ก.1.2.4 ท่ีตั้งกระชังควรมีการคมนาคมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการขนสงปจจัย

การผลิต และขนสงลูกพันธุเพื่อจําหนายหรือนําไปเลี้ยงตอ เชน มีถนนลาดยางหรือลูกรังเขาถึงแพถึง

กระชัง หรือมีเรือแพเขาถึงกระชังไดสะดวก เปนตน นอกจากนี้ ยังทําใหลูกพันธุที ่ผลิตถึงจุดหมาย

ปลายทางไดอยางมีคุณภาพ คือ มีความแข็งแรง มีอัตรารอดตายสูง ซึง่ผลดังกลาวทําใหเกษตรกรผูผลิต

ลูกพันธุสามารถจําหนายไดมากข้ึน และเกษตรกรผูท่ีนําลูกพันธุไปเล้ียงตอ ยอมไดลูกพันธุท่ีมีคุณภาพตาม

ไปดวย อันเปนผลดีตอวงจรการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท้ังระบบอีกดวย 

ก.1.2.5 ท่ีตั้งกระชังควรมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนตอการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุ

สัตวน้ํา ไดแก ไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อใชกับเครื่องเพิ่มอากาศในน้ําหรือเครื่องสูบน้ําแบบจุม

สําหรับการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้าํ นอกจากนีส้าธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานยังชวยในการผลิตอาหารธรรมชาติ

มีชีวิตสําหรับเปนอาหารลูกพันธุอีกดวย 

ก.1.2.6 บริเวณพื้นที่หรือที่ตั ้งกระชัง ตองเปนพื้นที่ที ่ไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ี

รบัผิดชอบ เพื่อใหมีการจัดสรรพื้นท่ีสําหรับการเพาะพันธุและ/หรอือนุบาลในกระชังเปนไปอยางมีระเบียบ 

และควบคุมไมใหมีจํานวนกระชังที่มีการปลอยของเสียลงแหลงน้ํามากเกินกวาศักยภาพที่แหลงน้ําที่วาง

กระชังจะรองรับได หรือมีผลกระทบไปยังประชาชนท่ีอยูรอบๆ แหลงน้ํา  

ก.1.2.7 บริเวณที่วางกระชังสําหรับการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล ควรวางในที่โลงทีมี่กระแสลมหรือ

กระแสน้ําที่เหมาะสม คือ มีกระแสลมหรือน้ําที่ปกติ ไมทําความเสียหายตอกระชัง หรือมีกระแสลมหรือน้ํา
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นอยจนไมสามารถอนุบาลลูกพันธุได อีกท้ังบริเวณท่ีวางกระชัง ไมควรมีพรรณไมน้ําข้ึนหนาแนนรอบกระชัง

จนทําใหกระแสน้ําไมสามารถถายเท จนเกิดผลกระทบตอการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําได 

นอกจากนี้ การวางกระชังในบริเวณพืน้ท่ีท่ีไดรับอนุญาต  ควรอยูในบริเวณท่ีไมกีดขวางทางไหลของน้ําเพื่อ

ปองกันการลดความแรงของกระแสน้ําหรือเปลี่ยนทิศทางของน้าํ ซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน

บริเวณท่ีไดรับอนุญาตและกระชังอื่นๆ ในบริเวณท่ีไดรับอนุญาตเดียวกัน 

ก.2 การจัดการทั่วไป 

การจัดการในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกสัตวน้ ําจืดเปนสิง่สําคัญ เกษตรกรควรมีการศึกษาหา

ความรู ทางดานวิชาการและทําความเขาใจในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ ําชนิดที่ตองการ

ดําเนินการ ดานการจัดการ การรวบรวมผลผลิต และกฎระเบียบตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับการเพาะพันธุและ/

หรืออนุบาล กฎระเบียบที่ควรสนใจอยางหนึง่คือ การควบคุมปริมาณและคุณภาพน้าํทิง้จากบอเพาะพันธุ

และ/หรืออนุบาลสัตวน้ําจืด นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนความรูระหวางเกษตรกร การประชุมกลุมเกษตรกร 

และการเขารับการอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวของก็เปนการเพิ่มพูนความรูอีกทางหนึ่ง 

ก.2.1  ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลแบบบอ 

ก.2.1.1 ในการเพาะพันธุและ/หรอือนบุาลสัตวน้ําจืดโดยท่ัวไป เกษตรกรควรปฏิบัติตามคูมือการเพาะเล้ียง

สัตวน้ําจืดของกรมประมงตามชนิดสัตวน้ําท่ีเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล เชน คูมือการฉีดฮอรโมนเพื่อการ

เพาะพันธุ การเพาะพันธุดวยวิธีธรรมชาติหรือวิธีผสมเทียม หรือตามหลักวิชาการที่กรมประมงยอมรับ 

รวมถึงการบํารุงดูแลรักษาพอแมพันธุใหแข็งแรง สมบูรณ และมีความสมบูรณเพศ การเพาะพันธุและ/หรือ

อนุบาลสัตวน้ําจืดดวยระบบตางๆ ท้ังในบอซีเมนต ในกระชัง หรือในบอดิน ควรมีการใสใจในเรื่องตางๆ 

ดังนี้ 

ก.2.1.1.1 การจัดการดูแลพอแมพันธุ 

เปนท่ีทราบกันดีวา การท่ีจะผลิตใหไดลูกพันธุท่ีแข็งแรง ทนทานโรค และมีการเจริญเติบโตดีนั้น ก็ตองมา

จากการใชพอแมพันธุท่ีดีและการดูแลจัดการพอแมพันธุท่ีดี มีดังนี้ 

(1) การคัดเลือกพอแมพันธุ ทีมี่คุณลักษณะและคุณสมบัติดี โดยทั่วไปไดแก การมีอวัยวะครบถวน

สมบูรณ แข็งแรง เจริญเติบโตดี ทนทานตอสภาวะแวดลอมและตอโรคพยาธิ ใหไขหรือลูกพันธุจํานวนมาก  

มีความสมบูรณเพศ มีอายุท่ีเหมาะสมตอการเปนพอแมพันธุ ประวัติการผานการเพาะพันธุ เปนตน ซ่ึงการ

จะเลือกใชคุณลักษณะและคุณสมบัติใดบางนั้นแตกตางกันไปข้ึนกับสัตวน้ําจืดแตละชนิด ดังนั้น เกษตรกร

จึงควรจะไดมีการศึกษาคนควาจากเอกสาร หรือเรียนรูจากผูมีประสบการณ หรือเรียนรูดวยตัวเอง 

(2) การจัดการพอแมพันธุ การเลี้ยงพอแมพันธุไมเหมือนกับการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการบริโภคทีเ่นนใหมี

อัตราการรอดตายสูง เจริญเติบโตเร็ว และใหผลผลิตสูง แตสําหรับการเพาะพันธุสัตวน้าํจืดแลว ตองเลีย้ง

พอแมพันธุไมใหอวนเกินไป เนื่องจากการศึกษาทั่วไปพบวาสัตวน้ําที่อวนเกินไป จะใหไขหรือน้ําเชื้อใน

ปริมาณต่าํกวาและมีความสมบูรณเพศนอยกวาสัตวน้าํที่สมบูรณปกติ เพราะไขมันเขาไปสะสมในอวัยวะ
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ตางๆ ในชองทองจนไปเบียดใหรังไขหรืออัณฑะไมสามารถเจริญไดตามปกติ ดังนั้นจึงไมควรใหอาหาร

สัตวน้าํมากทัง้ในแงของปริมาณและความถี ่เชน ใหอาหารพอแมพันธุปลาตะเพียน ปลาสวาย ในปริมาณ 

2 เปอรเซ็นตของน้าํหนักตัว เพียงวันละ 1 ม้ือ (ปริมาณการใหอาหารและความถี่นั้น ขึ้นกับชนิดสัตวน้ํา 

ในสัตวน้ําบางชนิดควรให 2 วันตอครั้ง เชน ปลาบู เปนตน) นอกจากนี้ คุณภาพและคุณคาของอาหารสัตว

น้าํสําหรับพอแมพันธุก็เปนสิ่งจําเปน โดยไมเนนปริมาณไขมันหรือแปงมากเกินไป อีกทั้งควรมีการเพิ่ม

สารอาหาร วิตามิน แรธาตุ เพือ่ใหมีความสมบูรณเพศ เชน การใชวิตามิน อี หรือการใชตนกลาออน 

(sprout) ผสมในอาหารพอแมพันธุ  เปนตน อีกทั้งการเลี ้ยงพอแมพันธุ  ตองไมเลี ้ยงในอัตราความ

หนาแนนสูง ไมทําใหเกิดความเครียด และมีการถายเทน้าํอยูเสมอเพื่อทําใหสภาพทีเ่ลี้ยงดีและเหมาะสม

ตอพอแมพันธุ 

(3) การมีเทคนิคในการกระตุนใหพอแมพันธุมีความสมบูรณเพศ และใหมีการเตรียมความพรอมผสม

พันธุ  ซึง่เทคนิคแตละเทคนิคที่จะใชขึ ้นกับชนิดสัตวน้าํ เชน เทคนิคการแยกพอแมพันธุคนละบอใน

ระยะแรก หลังจากนั้นจึงนําพอแมพันธุกลับมาเลีย้งรวมในบอเดียวกันในระยะตอมา หรือเทคนิคการ

กระตุนพอแมพันธุดวยน้ําใหมเปนระยะๆ ในชวงแรก และเพิ่มความถี่มากข้ึนในชวงหลัง กอนการนํามา

เพาะพันธุตอไป เปนตน 

(4) การดูแลพอแมพันธุหลังจากการนํามาเพาะพันธุแลว เรือ่งนีเ้ปนเรือ่งสําคัญทีพ่บวาเกษตรกรหรือนัก

เพาะพันธุมักจะละเลย จุดประสงคก็เพื่อเปนการพักฟนพอแมพันธุใหสามารถนํากลับมาเปนพอแมพันธุท่ี

ใหมอีกครั้งไดเร็วข้ึน และมีความสมบูรณเพศ พรอมท่ีจะนําไปใชเพาะพันธุตอในฤดูกาลหนาตอไป 

ก.2.1.1.2 ระบบการเพาะพันธุ 

ระบบการเพาะพันธุสําหรับสัตวน้าํจืดมีอยูมากมายหลายระบบขึ้นกับวาจะใชสิง่ใดเปนตัวกําหนดระบบ 

เชน การใชบอ มีขอควรพิจารณาคือ การมีระบบเพาะฟกท่ีดี (ซึง่ไมจําเปนตองเปนระบบที่ยุงยาก ซับซอน 

และมีราคาแพง แตระบบฯ อาจเปนแบบงาย แบบพืน้บาน และราคาถูก) ควรมีระบบน้ําที่ดีอยูเสมอ มี

การหมุนเวียนถายเทน้ําที่ดี และมีระบบการใหอากาศอยางเหมาะสม 

ก.2.1.1.3 การจัดการในบอพอแมพันธุ บอเพาะพันธุ และบออนุบาล 

หัวขอนี้สวนใหญเปนการกลาวถึงการเตรียมบอดินสําหรับพอแมพันธุและบออนุบาล อยางไรก็ตาม ดวย

เทคโนโลยีสมัยใหม การเพาะพันธุ การอนุบาล และการเลี้ยงพอแมพันธุ สามารถดําเนินการไดในบอ

ปูนซีเมนตทัง้หมดดวยระบบการหมุนเวียนน้ําระบบปด ฉะนั้นเกษตรกรตองระมัดระวังเรือ่งความสะอาด

ในระบบการเพาะพันธุ การหมักหมมของของเสียที่สัตวน้ําขับถายในระบบการเพาะพันธุ คุณภาพน้ําใน

ระบบการเพาะพันธุ ประสิทธิภาพการปรับสภาพน้ําของระบบการเพาะพันธุ ประสิทธิภาพของจุลินทรียใน

การยอยสลายสารอนิทรยี และcarrying capacity ของระบบการเพาะพันธุ สําหรับการเตรียมบอดินสําหรับ

พอแมพันธุและบออนุบาลนั้น ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
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ก.2.1.1.3.1 การเตรียมบอ 

การเล้ียงพอแมพันธุและการอนุบาลสัตวน้ําจืดในบอดิน จําเปนตองมีการเตรียมบอใหดี โดยเฉพาะในบอท่ี

มีการใชงานมานานหลายปเพราะอาจเกิดปญหาพืน้บอเนาเสีย เปนทีส่ะสมของเชื้อโรคและเกิดแกสไขเนา 

(hydrogen sulphide หรือ H2

(1)  บอใหม 

S) และแอมโมเนีย ซ่ึงมีผลเสียตอสุขภาพสัตวน้าํ ดังนัน้การเตรียมบอใหม

และบอเกาควรปฏิบัติดังนี้ 

ในกรณีบอใหม อาจพบปญหาเรื่องดินเปนกรดได ซึ่งสังเกตเห็นไดจากสนิมเหล็กสีสมแดงหรือสีเหลือง

ของดิน โดยปกติดินเหลานีมี้คาความเปนกรด-เบสประมาณ 2 ถึง 3 ซึง่ทําใหน้าํมีคาความเปนกรด-เบส

ต่ําไปดวย ไมเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไปได วิธีการแกไข โดยการเปดน้าํเขาบอใหทวมพืน้ดินแลว

กักน้าํไวประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นใหถายเทน้ําออก จากนั้นทําซ้ําอีกจนกระทั่งดินมีคาความเปนกรด-

เบสที่เหมาะสม คือ 6.5 ถึง 8.5 การปฏิบัติดังกลาวยังสามารถใชปูนขาวหวานใหทัว่บอในอัตรา 200 

กิโลกรัมตอไร ถึง 300 กิโลกรัมตอไร เพือ่ชวยปรับคาความเปนกรด-เบสได อยางไรก็ตาม ถามีน้ําไม

เพียงพอที่จะดําเนินการแลว อาจเติมปูนขาวหรือปูนเผาเพื่อปรับคาความเปนกรด-เบสในอัตรา 400 

กิโลกรัมตอไร ถึง 500 กิโลกรัมตอไร เปนระยะๆ จนกระทัง่ไดคาความเปนกรด-เบสที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ การใชปุยมูลไกหรือมูลวัวมูลควายทีต่ากแหงหรือหมักในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ก็สามารถนํามาใช

ชวยในการปรบัสภาพดินได  

(2)  บอเกา 

หลังจากยายพอแมพันธุสัตวน้ําหรือรวบรวมลูกพันธุสัตวน้ําออกจากบอแลว หากมีเลนมากควรลอกเลน

กอนตากบอ ไมควรทิ้งเลนหรือดินกนบอบนคันบอหรือระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ แตควรรวบรวมไปไวใน

บอดักเลนตะกอนโดยเฉพาะ หรืออาจจะใชรถไถนาไถพรวนดินกนบอ 2 รอบ ถึง 3 รอบ เพื่อปรับพลิกดิน

ใหไดรับออกซิเจนเต็มทีแ่ลวตากบอใหแหงประมาณ 2 สัปดาห ปรับแตงคันบอใหอยูในสภาพที่ใชงานได 

สําหรับบริเวณพื้นบอที่เปนแองไมสามารถตากใหแหงได และยังมีสัตวน้ําจืดชนิดอื่นหลงเหลืออยู ใหใช

กากชา (กากชาในทองตลาดมีสวนประกอบของสารซาโปนิน (saponin) ประมาณ 10 % ถึง 20 %) ความ

เขมขนประมาณ 15 mg/l ถงึ 25 mg/l ขึน้กับคุณภาพของกากชา อุณหภูมิน้าํ ความเค็ม ขนาด และชนิด

สัตวน้ํา กากชามีความเปนพิษตอสัตวน้ําและมีผลทําใหคุณภาพน้ําในบอเกิดการเปล่ียนแปลง เชน ปริมาณ

ออกซิเจนลดลง คาความเปน กรด-เบสต่ําลง จึงควรใชอยางระมัดระวังเพราะหากตกคางในความเขมขน

สูงก็อาจทําใหสัตวน้าํตายไดเชนกัน หรืออาจใชรากหางไหลแดงหรือโลติ๊นปริมาณ 20 กรัม (g) ตอน้ําใน

บอ 1 ลูกบาศกเมตร ถึง 40 กรัมตอน้ําในบอ 1 ลูกบาศกเมตร โดยทุบรากหางไหลแดง และแชน้าํทิง้ไวใน

ภาชนะชนะ 1 คืน แลวนําไปสาดในบอ รากหางไหลแดงหรือโลติน๊มีสารโรทีโนน (rotenone) ซึง่เปนพิษ

นอยตอสัตวเลือดอุน แตมีพิษมากตอสัตวเลือดเย็น เชน ปลาและแมลง หากใชผลิตภัณฑโรทีโนนผงหรือ

น้ํา ที่มีสารโรทีโนนเขมขน 5% ใหใชในปริมาณ 1 กรัม ถึง 2 กรัม หรือ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ถึง 2 

ลูกบาศกเซนติเมตรตอน้ ําในบอ 1 ลูกบาศกเมตร โดยนํามาละลายน้ําแลวสาดในบอบริเวณที่เปนน้ํา 

หลังจากนั้นควรใชปูนขาวเพื่อการฆาเชื้อและปรับปรุงพื้นบอ 
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ก.2.1.1.3.2 การเตรียมน้ํา 

เนื่องจากการเลี้ยงพอแมพันธุหรือการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืดโดยทั่วไปมีเทคนิคการดูแลแตกตางกัน 

ดังนั้นการเตรียมน้ําสําหรับสัตวน้ําจืดแตละชนิดก็มีเทคนิคแตกตางกันเชนกัน แตโดยสวนใหญแลวจะมี

วิธีการเตรียมน้ําคอนขางเหมือนกันคือ หลังจากเตรียมบอดินเรียบรอยแลว เติมน้ําเขาบอใหมีความลึก

ประมาณ 30 cm (เซนติเมตร) ถงึ 50 cm กรองน้ําดวยถุงกรองผามุงเขียวเบอร 24 ถึงเบอร 26 (มีขนาด 

24 ตาตอนิ้ว ถึง 26 ตาตอนิ้ว) จํานวน 2 ชั ้น เพื ่อปองกันศัตรูลูกสัตวน้ ําและลูกสัตวน้ ําอื ่นๆ จาก

ธรรมชาติ ในครัง้แรกของการเตรียมน้ํา ใหใสปุยหมักทีผ่านการหมักในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  หรือปุยตาก

แหง ในอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร ถึง 150 กิโลกรัมตอไร หรืออามิ-อามิ 100 ลิตรตอไร ถึง 200 ลิตรตอไร 

โดยละลายน้ําสาดใหทั่วบอ เพื่อเปนการสรางอาหารธรรมชาติจําพวกแพลงกตอนพืชและสัตว (การใส   

อามิ-อามิ ควรระวังเรือ่งการขาดออกซิเจนทีล่ะลายน้าํ เนือ่งจากในขบวนการสลายตัวของอามิ-อามิ จะมี

การดึงออกซิเจนท่ีละลายในน้ําในปริมาณมาก ซึง่ทําใหน้าํในบอขาดออกซิเจน และทําใหสัตวน้ําตายไดใน

ระยะเวลาอันส้ัน) ท้ิงน้ําไว 7 วัน ถึง 8 วัน จนน้าํมีสีเขียว จากนัน้เติมน้าํจนมีระดับประมาณ 1 m (เมตร) 

ถงึ 1.2 m และหากเปนไปไดควรมีการวิเคราะหออกซิเจนท่ีละลายน้ําอีกครั้งกอนปลอยลูกพันธุสัตวน้ําตอไป 

สวนในระหวางการเลี้ยงพอแมพันธุสัตวน้าํจืดและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้าํ ควรสรางอาหารธรรมชาติในบอ

ใหเกิดขึน้ตลอดเวลา เพือ่ประหยัดตนทุนดานอาหารสัตวน้าํและเปนการสรางสมดุลทางนิเวศวิทยาในบอ 

สําหรับวิธีการใสปุยนั้นมีหลักการ คือ “ใสปุยปริมาณนอยแตบอยครั้ง” โดยใชปุยหมักที่ผานการหมักใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ปุยตากแหง ในอัตรา 25 กิโลกรัมตอไรตอเดือน ถึง 50 กิโลกรัมตอไรตอเดือน หรือ 

ใส อามิ-อามิ ในอัตรา 10 ลิตรตอไรตอเดือน ถึง 20 ลิตรตอไรตอเดือน (ในระยะนี้การใช อามิ-อามิ 

ตองละลายน้ําสาดใหทัว่บอ และควรระวังปริมาณออกซิเจนละลายน้าํลดต่ําจนเปนอันตรายตอสัตวน้าํได) 

นอกจากนี้ ระหวางการเลี้ยงหรืออนุบาล ควรระวังเรื่องการใหอาหารในปริมาณท่ีเกินความตองการของพอ

แมพันธุหรือลูกพันธุสัตวน้ําจืด เนื่องจากหากมีการใหอาหารสัตวน้ํามากเกินไป ทําใหน้ําในบอเนาเสียได 

ก.2.1.1.3.3 น้ําสําหรับใชในการเล้ียงพอแมพันธุหรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของน้ําสําหรับการเล้ียงพอแมพันธุหรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1)  คาความเปนกรด-เบส อยูระหวาง 6.5 ถงึ 8.5 

(2)  คาบีโอดี ไมเกิน 20 mg/l 

(3)  ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen หรอื DO) ไมต่ํากวา 3 mg/l 

(4)  แอมโมเนยี (NH3

(5)  คาความเปนดาง (alkalinity) ไมต่ํากวา 50 mg/l 

-N) ไมเกิน 1.1 mg/l 

ก.2.1.1.3.4 การแกไขเม่ือออกซิเจนละลายน้าํในบอตํ่า 

ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําท่ีเหมาะสมกบัการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้าํไมควรต่ํากวา 3 mg/l 

อยางไรก็ตามชวงเชามืดจะเปนชวงที่ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําต่ําที่สุดในรอบวัน เกษตรกรจึงควร

หมั่นตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา หรือสังเกตอาการลอยหัว หรืออาการขึ้นขางบอของสัตวน้ํา

ในชวงเชามืดเสมอ หากพบวาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําต่ําหรือมีสัตวน้ําลอยหัวหรือขึ้นขางบอเปน
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จํานวนมาก ใหดําเนินการเพิม่ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าํโดยอาจใชเครือ่งตีน้าํเพิ่มอากาศในบอ หรือ

การใชเครื่องสูบน้ําแบบจุมสูบน้ําแลวฉีดพนน้ําสูอากาศ หรือเปลี่ยนถายน้ําใหมในทันที นอกจากนี้ควร

พิจารณาปรับลดหรืองดอาหารชั่วคราว 

ก.2.1.1.3.5 การเปล่ียนถายน้ํา  

ในกรณีท่ีคุณสมบัติน้ําในบอไมเหมาะสมตอการเพาะพันธุและ/หรอือนุบาลสัตวน้าํ และมีความจําเปนตอง

ทําการเปล่ียนถายน้าํหรือเติมน้าํใหมจากภายนอกฟารมควรกรองน้ําดวยผากรองมุงเขียวขนาด 24 ตาตอนิ้ว 

ถึง 26 ตาตอนิ้ว จํานวน 2 ชั้น เพื่อปองกันศัตรูหรือลูกสัตวน้าํอื่นๆ จากภายนอกฟารมที่จะเขามากับน้าํ 

การถายน้ําหรือระบายน้ําเพื่อรวบรวมสัตวน้าํไมควรปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง ในกรณีทีป่ลอย

น้ําลงสูแหลงน้ําสาธารณ 4ะโดยตรง 4

ก.2.1.1.3.6 การใหอาหาร 

 น้ําท้ิงจากบอเล้ียงจะตองมีคาไมเกินคามาตรฐานน้ําทิง้ตามทีก่ฎหมาย

กําหนด 

ควรใหอาหารแบบหวานใหทั่วบอสําหรับการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา สําหรับการใหอาหารพอแมพันธุนั้น

อาจใชวิธีหวานหรือใสในกระบะอาหาร ปริมาณอาหาร และจํานวนมื้อท่ีใหควรมีความเหมาะสมตามชนิด

และขนาดของสัตวน้าํ โดยเริม่ใหอาหารเปนจุดคราวละนอยๆ แลวสังเกตการกินอาหารของสัตวน้ ําวา

เพียงพอและทั่วถึง หากพบวาอาหารที่ใหไมเพียงพอก็ใหเพิม่ปริมาณอาหาร ถายังพบวาสัตวน้ ําไดรับ

อาหารไมเพียงพออีก ก็ใหเพิ ่มจุดใหอาหาร แตถาสัตวน้ ําแสดงอาการไมสนใจ ใหหยุดการใหอาหาร 

สําหรับอาหารทีเ่หลือจากการใหอาหารใหมๆ ควรจะหาวิธีนําออกนอกบอกอนที่จะจมลงสูกนบอ ทําให

เกิดความเนาเสียท่ีบริเวณกนกระชังหรือบอไดงาย 

สําหรับการอนุบาลลูกสัตวน้าํวัยออนในบอปูนซีเมนต การใหอาหารตองมีความพิถีพิถันบนหลักการ “ให

ปริมาณนอยแตบอยครัง้” ซึง่โดยทั่วไปการอนุบาลลูกสัตวน้ําวัยออน ใชความถี่ในการใหอาหาร 5 ครั้งถึง 

6 ครั้งตอวันในระยะแรก และลดความถี่ลงตามลําดับในระยะตอมา กรณีมีอาหารเหลือก็ดําเนินการดูดเศษ

อาหารทีก่นบอออก เชน การอนุบาลลูกปลาดุกวัยออน ใชไรแดงในระยะแรก และคอยเปลี่ยนเปนการให

อาหารสําเร็จรูปปนเปนกอนไวตามกนบอ แลวดูดเศษอาหารและมูลลูกปลาดุกออกเปนประจํา 

ก.2.1.1.4 อุปกรณชวยในระบบเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล 

ในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําอุปกรณและระบบที่สําคัญ คือ บอหรือภาชนะที่มีการ

ออกแบบบออยางเหมาะสม เครื่องมือและอุปกรณสําหรับระบบน้ํา และเครือ่งมือและอุปกรณสําหรับการ

ใหอากาศ นอกจากนี ้ยังควรมีการดูแลรักษาเครือ่งมืออุปกรณเหลานีใ้หสามารถใชงานไดอยางปรกติ อีก

ท้ังควรมีระบบสํารองไวดวย เชน ระบบไฟฟาสํารอง เครื่องสูบน้ําสํารอง เครื่องเพิ่มอากาศสํารอง เปนตน 

ก.2.1.2 ควรมีการจัดทําแผนท่ีแสดงแหลงท่ีต้ังฟารม เพือ่สะดวกตอการติดตอขนสงลูกพันธุสัตวน้าํ การ

สงมอบปจจัยการผลิต การขนสงอาหารสัตวน้ํา การเขาติดตอของประชาชนทัว่ไป การเขาสงเสริมแนะนํา

ของเจาหนาที่ภาครัฐ การเขาตรวจประเมินฟารม และการรวบรวมและขนสงลูกพันธุสัตวน้ําไปจําหนาย   

นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแผนผังของฟารม เพือ่สะดวกในการจัดการภายในฟารม การสัง่การ และการ

วางแผนในการเล้ียงพอแมพันธุและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา 
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ก.2.1.3 ตองมีการบําบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ํากอนปลอยทิ้งออกจากฟารมหรือออกนอกระบบการ

เพาะพันธุและอนุบาลลูกสัตวน้ําจืด โดยน้ําท้ิงสําหรับฟารมเพาะเลีย้งสัตวน้าํจืดตองควบคุมใหมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดกอนปลอยหรือระบายท้ิง ดังนี้ 

ก.2.1.3.1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลีย้งสัตวน้ําจืดทีก่ินพืชเปนอาหาร ซ่ึงใชน้ําจาก

แหลงน้ําธรรมชาติ โดยไมมีการเติมสารทีก่อใหเกิดความเค็ม ลงในบอเพาะเลีย้งดังกลาว และมีขนาด 10 

ไรข้ึนไป ตองมีคาดังตอไปนี้  

(1) คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไมเกิน 20 mg/l 

(2) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมเกิน 80 mg/l 

ก.2.1.3.2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดทีก่ินเนือ้หรือทีก่ินทัง้เนือ้และพืช

เปนอาหาร ซึง่ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม ลงในบอเพาะเลีย้ง

ดังกลาว และมีขนาด 10 ไรข้ึนไป ตองมีคาดังตอไปนี้ 

(1) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไมเกิน 20 mg/l 

(2) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมเกิน 80 mg/l 

(3) แอมโมเนยี (NH3

(4) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) ไมเกิน 4.0 mgN/l  

-N) ไมเกิน 1.1 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร) 

(5) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ไมเกิน 0.5 mgP/l (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร) 

(6) คาความเปนกรด-เบส ระหวาง 6.5 ถึง 8.5 

ก.2.1.3.3 บอเพาะเล้ียงสัตวน้ําทุกชนิด ท่ีมีการเติมสารท่ีกอใหเกิดความเค็มลงในบอเพาะเล้ียง เพื่อปรับ

ระดับคาความเค็มของน้ําท่ีใชเพาะเล้ียงใหเหมาะสมกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชนิดนั้นๆ และมีขนาดต่ํากวา 

10 ไร  ตองมีคาดังตอไปนี้ 

(1) คาความเปนกรด-เบส ระหวาง 6.5 ถึง 8.5 

(2) สภาพนําไฟฟา ท่ี 25 ๐

ก.2.1.3.4 บอเพาะเล้ียงสัตวน้ําทุกชนิด ท่ีมีการเติมสารท่ีกอใหเกิดความเค็มลงในบอเพาะเล้ียง เพื่อปรับ

ระดับคาความเค็มของน้ําท่ีใชเพาะเล้ียงใหเหมาะสมกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชนิดนั้นๆ และมีขนาด 10 ไร

ข้ึนไป ตองมีคาดังตอไปนี้  

C ไมเกิน 0.75 เดซิซีเมนตอเมตร 

(1) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไมเกิน 20 mg/l 

(2) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมเกิน 80 mg/l 

(3) แอมโมเนยี (NH3

(4) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) ไมเกิน 4.0 mgN/l  

-N) ไมเกิน 1.1 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร) 

(5) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ไมเกิน 0.5 mgP/l (มิลลิกรัมฟอสฟอรสัตอลิตร) 

(6) คาความเปนกรด-เบส ระหวาง 6.5 ถึง 8.5 

(7) สภาพนําไฟฟา ท่ี 25 ๐C ไมเกิน 0.75 เดซิซีเมนตอเมตร 
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ก.2.1.3.5 การเพาะเล้ียงสัตวน้ํารวมกันตั้งแตหนึ่งประเภทข้ึนไปใหปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ําท้ิงจากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีมีคาเขมงวดมากท่ีสุด 

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา

ทิง้จากบอเพาะเลีย้งสัตวน้าํจืด. ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 21 ง. 30 มกราคม 2551 และ  

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื ่อง กําหนดใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ ําจืดเปน

แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิง่แวดลอม.   

ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 21 ง. 30 มกราคม 2551 

ก.2.1.4 มีการประชุมหรือฝกอบรมดานวิชาการ ท้ังการจัดการ การใชปจจัยการผลิต และการรวบรวมหรือ

เก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการฝกอบรมดานกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด เพื่อ

เปนการเพิ่มพูนและพัฒนาความรูของเกษตรกรและผูท่ีเกี่ยวของในฟารมใหมีการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียง

สัตวน้ําท่ีดีอยางถูกตองและเหมาะสม 

ก.2.2 ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลแบบกระชงั 

ก.2.2.1 เกษตรกรควรดําเนินการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืดตามคูมือการเพาะเล้ียง

สัตวน้าํของกรมประมง ตามชนิดสัตวน้าํทีเ่พาะพันธุและ/หรืออนุบาล หรือตามหลักวิชาการทีก่รมประมง

ยอมรบั โดยมีคําแนะนําดังนี้ 

ก.2.2.1.1 กระชังท่ีใชเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํามีขนาดและประเภทไมหลากหลายและ

ไมแตกตางมากนัก เนือ่งจากการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลตองมีการเอาใจใสดูแลอยางใกลชิดมาก 

ฉะนั้นโดยท่ัวไปขนาดของกระชังจึงไมใหญมาก ต้ังแต 0.5 ตารางเมตร ถึง 10 ตารางเมตร และประเภท

กระชังมีไมกีป่ระเภท ไดแก ผาโอลอนแกว ผามุงเขียว อวนตาขายทีมี่ขนาดตาไมมากกวา 0.5 cm  แตใน

การเพาะพันธุสัตวน้ําบางชนิด เชน ปลาสวาย เปนตน ใชประเภทกระชังท่ีแตกตางออกไปโดยกระชังพอแม

พันธุในชวงระหวางเพาะพันธุอาจเปนกระชังไมจริงหรืออวนตาขายหรือกระชังประเภทอื่น ๆ สําหรับพัก

ระหวางการฉีดฮอรโมนผสมเทียม และเมือ่ทําการผสมเทียมไขกับน้าํเชื้อแลวถึงนําไขไปฟกในถังฟกหรือ

กระชังฟกขนาดเล็กตอไปพรอมกับนําพอแมพันธุไปพักฟนตอไป การเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุ

สัตวน้ําจืดในกระชังท้ังท่ีลอยในบอและในแหลงน้ํา ควรพิจารณาดังนี ้

(1) ตําแหนงการวางกระชัง 

ในกรณีท่ีมีการวางกระชังเพาะพันธุ ฟกไขสัตวน้ํา และอนุบาลในแหลงน้ํา ไมควรวางกระชังในลักษณะท่ีย่ืน

ไปกีดขวางการสัญจรทางน้าํ โดยพืน้ทีล่อยกระชังในแมน้ําลําคลอง ควรวางกระชังตามแนวตลิง่ สําหรับ

แหลงน้ําท่ีมีขนาดใหญหรือกวางมากสามารถเพิม่พืน้ทีใ่นการวางกระชังไดมากขึน้ตามความเหมาะสม แต

ไมวางลํ้าเขาไปยังรองน้ําท่ีเปนแนวสัญจรทางน้ํา และการวางกระชังซอนกันไมเกิน 2 แถว ถึง 3 แถว 

ในขณะเดียวกันการวางกระชังเพื่อการเพาะพันธุ หรือเพื่อการอนุบาลลูกปลาวัยออน มีขอควรพิจารณาเปน

พิเศษมากกวาการวางกระชังเพื่อการเล้ียงคือ กระแสน้ําไมควรแรงมากจนมีผลตอการวางไขหรือการฟกไข

และการอนุบาลลูกสัตวน้ ําจืดวัยออน นอกจากนี ้ยังควรพิจารณาถึงคุณสมบัติน้ ําตัง้แตความขุ นใส 



มกษ. 7421-2553 
 

 
 

24 

(turbidity), ความเปนกรด-เบส (pH), อุณหภูมิของน้ํา (temperature), ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายน้ํา 

(Dissolved Oxygen), คาความเปนดาง (alkalinity), คาความกระดางของน้าํ (hardness) เปนตน โดย

คุณสมบัติเหลานี้ไมควรมีการเปล่ียนแปลงไปมามากในชวงระยะส้ันๆ (fluctuation)  เนือ่งจากระยะไขฟก

ตัวและชวงอนุบาลลูกสัตวน้ําวัยออนเปนชวงวิกฤตและออนแอมาก ซึง่กรณีทีแ่หลงน้ําที่มีคุณสมบัติผัน

ผวนมาก มีผลทําใหการฟกไขและอนบุาลเสียหายท้ังหมด 

(2) ระยะหางระหวางกระชัง 

การวางกระชังเพาะพันธุ หรือฟกไข หรืออนุบาลลูกสัตวน้ําวัยออน ควรมีระยะหางระหวางกระชังไมนอย

กวา 20 cm แตก็ไมควรวางหางกันมากเกินไป เนื่องจากปญหากระแสน้ําดังกลาวไวขางตน และการอุดตัน

กระชังจากตะกอนน้าํ นอกจากนี ้ความลึกของน้าํบริเวณทีต่ัง้กระชังควรใหทองกระชังอยูเหนือพื้นทองน้ํา

อยูไมนอยกวา 1 m แมในฤดูกาลที่น้าํในแหลงนั้นนอยทีสุ่ด เพื่อปองกันการหมักหมมของเสียใตกระชัง

และสัตวไมพึงประสงคปนข้ึนทําลายกระชัง 

ก.2.2.1.2 อัตราปลอยและอัตราสวนพอแมพันธุในการเพาะพันธุ และอัตราปลอยลูกพันธุในการอนุบาล 

ในกรณีของการเพาะพันธุสัตวน้ําจืด อัตราปลอยและอัตราสวนของพอแมพันธุ มีความสําคัญมาก และ

ขึน้อยูกับชนิดสัตวน้ําและวิธีการเพาะพันธุ ซึ่งทัง้ 2 กรณี หากจํานวนพอแมพันธุมากเกิน มีผลกระทบให

พอแมพันธุเกิดความเครียดและทําใหแมพันธุบอบช้ํามากจนอาจถึงตายได เชน ตัวอยางการเพาะพันธุปลา

สวายที่มีการปลอยพอแมพันธุแนนมากเกินไปในกระชังเพาะพันธุ มีผลทําใหแมพันธุปลาสวายไมมีการ

พัฒนาไขในรังไขหรือไขมีการพัฒนาชาหลังจากฉีดฮอรโมนกระตุนการผสมเทียม หรือตัวอยางที่มีการ

ปลอยพอพันธุปลาตะเพียนหรือปลาย่ีสกเทศมากกวาจํานวนแมพันธุในขณะผสมพันธุ ทําใหแมพันธุถูกรุก

เรามากจนบอบช้ําหรือถึงตายได 

สวนกรณีการอนุบาล อัตราปลอยลูกพันธุสัตวน้าํทีเ่หมาะสมนัน้ขึน้กับชนิดสัตวน้าํและวิธีการอนุบาลการ

ปลอยลูกพันธุ มากเกินอัตราปกติยอมทําใหลูกพันธุ ไดรับอาหารไมเพียงพอ มีพัฒนาการและการ

เจริญเติบโตชากวาปกติ และหากเกิดเหตุสุดวิสัย ก็มีโอกาสทําใหลูกสัตวน้าํตายทัง้หมดในระยะเวลา

อันรวดเร็วกวาปกติ 

ก.2.2.1.3 วิธีการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล 

การเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ํามีวิธีการและเทคนิคท่ีแตกตางกันไปตามชนิดของสัตวน้ํา  ดังนัน้จึง

ควรมีการศึกษาหาความรูจากเอกสารหรือหนังสือแนะนําวิธีการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลของกรมประมง

หรือจากแหลงความรูทีเ่ชือ่ถือได ซึง่สามารถเปนแนวทางในการดําเนินการ  นอกจากนียั้งสามารถศึกษา

สอบถามดานเทคนิคไดจากนักวิชาการประมงหรือจากบุคคลที่มีประสบการณในดานการเพาะพันธุและ/

หรืออนุบาลสัตวน้ําชนิดนั้นๆ 

ก.2.2.1.4 การดูแลทําความสะอาดกระชังควรกระทําอยางสม่าํเสมอ โดยเฉพาะในแหลงน้ํานิ่ง เนือ่งจาก

การอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําตองการน้ําสะอาดมากกวาการเล้ียงสัตวน้ําโดยท่ัวไป อีกท้ังของเสียจากอาหารท่ี
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เหลือและของเสียที่ขับถายออกมา อาจสะสมในกระชังจนเปนอันตรายตอลูกพันธุสัตวน้าํทีอ่นุบาลไดหาก

ไมมีการถายเทน้ํากระชัง 

ก.2.2.1.5 ควรมีระบบใหอากาศ (เชน เครื่องเพิ่มอากาศในน้ํา หัวทรายใหอากาศ ทอใหอากาศ เปนตน) 

และระบบน้าํ (เชน เครื่องสูบน้าํดวยไฟฟา ทอพนน้าํ เปนตน) ในกระชังเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล

เพื่อใหกระชังเพาะพันธุ ฟกไข และอนุบาลลูกพันธุสัตวน้าํ มีอากาศเพียงพอและมีการไหลเวียนของน้ําใน

กระชังอยางทั่วถึง นอกจากนี้ควรมีระบบไฟฟาสํารองเพื่อปองกันระบบใหอากาศและระบบน้ําหยุดชั่วคราว 

ก.2.2.1.6 ควรมีการใหอาหารที่เหมาะสมกับชนิดและขนาดปากของสัตวน้ําที่เพาะพันธุและ/หรืออนุบาล 

ซึง่โดยปกติอาหารสวนใหญที่ใชในการอนุบาล ไดแก อาหารธรรมชาติมีชีวิต และอาหารธรรมชาติมีอยู

มากมายหลายชนิดและขนาดทีแ่ตกตางกัน ดังนั้น จึงควรมีการเลือกใชชนิดอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม 

เชน การอนุบาลลูกปลาดุกก็ควรใชไรแดง หรือการอนุบาลลูกปลาบูในระยะแรกก็ควรใชโรติเฟอรน้ําจืด 

เปนตน 

ก.2.2.1.7 เพื่อใหการเพาะพันธุและ/หรือการอนุบาลสัตวน้ําจืดเปนไปอยางย่ังยืน หลังจากนําพอแมพันธุ

มาใชประโยชนแลว ควรนําพอและแมพันธุสัตวน้ําท่ีใชงานแลวไปแยกเล้ียงเสียระยะหนึ่งกอนเพื่อจะไดพัก

ฟนรางกายกอน แลวนํากลับมาเลีย้งรวมกัน หลังจากนั้นสามารถใชเทคนิคตางๆ ตามความเหมาะสมกับ

ชนิดสัตวน้ําแตละชนิดเพื่อใหพอแมพันธุมีความสมบูรณเพศอีกครั้งสําหรับการนําพอแมพันธุสัตวน้ําไป

เพาะพันธุตออีกในครั้งตอไป 

ก.2.2.2 ควรมีแผนท่ีแสดงแหลงท่ีตั้ง และแผนผังการวางกระชัง เพื่อสะดวกในการขนสงพอแมพันธุสัตว

น้าํจืด การสงมอบปจจัยการผลิต การขนสงอาหารสําเร็จรูป การเขาติดตอของประชาชนทัว่ไป การเขา

สงเสริมแนะนําของเจาหนาทีภ่าครัฐ การเขาตรวจประเมิน และการรวบรวมลูกพันธุสัตวน้ําไปจําหนาย 

นอกจากนีเ้กษตรกรควรมีแผนผังของกระชังทัง้หมด เพือ่สะดวกในการจัดการฟารม การสัง่การ และการ

วางแผน 

ก.2.2.3 จํานวนกระชังไมควรเกินศักยภาพการรองรับของแหลงน้ ํา ทั้งนีเ้พื ่อปองกันไมใหเกิดความ

เสียหายตอส่ิงแวดลอมและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นทีก่ระชังทั้งหมดของเกษตรกรตอง

ไมเกินพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในแหลงน้ํานั้นๆ เชน กรมประมง กรม

เจาทา กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิต เปนตน โดยหนวยงานที่รับผิดชอบแหลงน้าํนั ้นๆ เปน

หนวยงานทีค่อยควบคุมในภาพรวมไมใหพืน้ทีก่ารเลี้ยงในกระชังทั้งหมดเกินความสามารถในการรองรับ

ของแหลงน้ํานั้นๆ 

ก.2.2.4 มีการประชุมหรือฝกอบรมดานวิชาการในดานการจัดการ การใชปจจัยการผลิต การรวบรวมหรือ

เก็บเกี่ยว การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม รวมถึงการฝกอบรมดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ ําจืด เพื ่อเปนการเพิ ่มพูนและพัฒนาความรู ของเกษตรกรและผูที ่เกี ่ยวของกับการ

เพาะพันธุและ/หรืออนุบาลในฟารมใหมกีารปฏิบัติทางการเล้ียงสัตวน้ําท่ีดีอยางถูกตองและเหมาะสม 
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ก.3 ปจจัยการผลิต 

ปจจัยการผลิตท่ีใชในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกสัตวน้ําจืดมีหลากหลาย เชน พอแมพันธุสัตวน้ําจืด 

อาหารสําหรับใชเลีย้งพอแมพันธุและสําหรับอนุบาลลูกพันธุสัตวน้าํ อาหารธรรมชาติมีชีวิตและ/หรือไมมี

ชีวิต อาหารเสริม วิตามิน โพรไบโอติก (probiotic) ฮอรโมนสังเคราะห ตอมใตสมอง สารกระตุนการตก

ไข  ยาสัตว ปูนขาว เกลือ และสารเคมี เปนตน อยางไรก็ตามการเลือกปจจัยการผลิตดังกลาวท่ีใชในการ

เพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ําข้ึนอยูกับอายุและขนาดของสัตวน้ํา ความหนาแนนของสัตวน้ําท่ีปลอย 

รปูแบบการเพาะพนัธุและขนาดของลูกพันธุท่ีตองการรวบรวม คําแนะนําท่ีดีมีดังนี้ 

ก.3.1 พอแมพันธุ 

ก.3.1.1 ใชพอแมพันธุท่ีมี คุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีดี 

เกษตรกรควรเลือกใชพอแมพันธุที่มีคุณสมบัติที่ดี ไดแก มีความสมบูรณเพศ อายุที่เหมาะสม แข็งแรง  

เจริญเติบโตดี ทนทานตอสภาวะแวดลอมและตอโรคพยาธิ ใหไขหรือลูกพันธุจํานวนมาก  มีประวัติทีด่ีใน

การเพาะพันธุ เปนตน และมีคุณลักษณะที่ดี ไดแก การมีอวัยวะครบถวนสมบูรณ ไมพิการหรือมีรูปราง

ผิดปรกติ ไมเปนโรคหรือพาหะนําโรค เปนตน การเลือกพอแมพันธุมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ดี

ดังกลาว ยอมทําใหไดลูกพันธุสัตวน้ําจืดที่มีความแข็งแรง เจริญเติบโตดีและเร็ว ทนทานตอสิ่งแวดลอม

และโรคพยาธิ เหมาะท่ีจะนํามาเล้ียงเปนสัตวน้ําสําหรับการบริโภคตอไป 

ก.3.1.2 มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา 

กรณีซือ้พอแมพันธุมาจากแหลงภายนอก เกษตรกรตองมีเอกสารกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) สําหรับ

พอแมพันธุท่ีจะดําเนินการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุชนิดนั้นๆ เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับ

ได หากประสบปญหาในการเพาะพันธุและ/หรอือนบุาลลูกพันธุสัตวน้ํา 

ก.3.2 อาหารสําหรับพอแมพันธุ และอาหารสําหรับอนุบาลลูกพันธุ 

ก.3.2.1 ตองใชอาหาร อาหารเสริม ท่ีข้ึนทะเบียนกับหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี และไมหมดอายุ 

ในกรณีท่ีใชปจจัยการผลิตประเภทอาหาร ไดแก อาหารสําเร็จรูป อาหารเสริม วิตามิน เปนตน จากโรงงาน

หรือตัวแทนจําหนาย ตองเปนปจจัยการผลิตทีขึ่้นทะเบียนไวกับทางราชการ มีฉลากระบุถึงคุณคาทาง

โภชนาการที่ชัดเจน มีขอความระบุวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น 

กอนใชอาหารสําเร็จรูป เกษตรกรควรสังเกตฉลากและพิจารณาอาหารดังกลาววาอยูในสภาพปกติ ไมมีการ

ฉีกขาดของภาชนะบรรจุ อาหารไมชื้น ไมข้ึนรา และตองไมเกินวันเดือนปท่ีหมดอายุบนฉลาก เพื่อใหแนใจ

วาไดใชอาหารสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพอยูเสมอ 

ก.3.2.2 วัตถุดิบที่ใชในการผสมอาหารสัตวน้ําที่ผลิตใชเองในฟารมสําหรับพอแมพันธุและอนุบาลลูกพันธุ 

(เชน ปลาปน กากถัว่เหลือง รําขาว ปลายขาว เปนตน) และ/หรือ อาหารธรรมชาติท่ีใชในการอนุบาล ตอง

ปราศจากยาสัตวและสารตองหามตามประกาศของทางราชการ เพื่อปองกันการปนเปอนยาสัตวและสารเคมี

ตองหามตามหวงโซอาหารไปสูสัตวน้ําไปจนถึงผูบริโภค  
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ก.3.2.3 อาหารสัตวน้ําท่ีผลิตใชเองในฟารมหรือจัดหามาใช ตองผลิตอยางถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตอลูก

พันธุสัตวน้ํา ตลอดหวงโซถึงผูบริโภค 

อาหารสัตวน้ําที่ผลิตขึน้ใชเองภายในฟารมควรใชเครือ่งมือและอุปกรณที่สะอาดถูกสุขลักษณะ เชน กอนและ

หลังการใชเครือ่งมืออุปกรณในการผลิตอาหาร ควรมีการลางทําความสะอาด เช็ดแหง ซอมบํารุงใหพรอมใช

งานอยูเสมอ และจัดเก็บเปนระเบียบ นอกจากนี้วิธีการผลิตอาหารสัตวน้ ําควรผลิตอยางถูกสุขลักษณะ 

สะอาด และปลอดภยัตอสัตวน้าํท่ีไดรับอาหารและผูบริโภค เชน วัสดุอาหารและอาหารหลังการผลิตมีภาชนะ

ท่ีสะอาดรองรับไมใหสัมผัสกับพืน้ดินหรือพื้นโรงผลิตเพือ่ปองกันเชือ้โรคและสารเคมีตกคาง มีการระวังการ

ปนเปอนระหวางการผลิตหรือการรบกวนจาก แมลงสาบ แมลงวัน นก หนู สุนัข แมว เปนตน รวมถึงตองมี

การบันทึกขอมูลกระบวนการผลิตอาหารสัตวน้ําข้ึนใชเองโดยละเอียด 

ก.3.2.4 อาหารที่ใชในฟารมตองมีคุณภาพเหมาะสมกับความตองการทางโภชนาการของสัตวน้ําที่เลี้ยง 

ขนาดปาก และชวงอายุของสัตวน้ํา 

อาหารท่ีใชเล้ียงท้ังพอแมพันธุหรือลูกพันธุสัตวน้ําท่ีดีนั้น ตองมีคุณคาทางโภชนาการตรงตามความตองการ

ทางโภชนาการของสัตวน้ําแตละชนิดและแตละชวงอายุของสัตวน้ํา ซึ่งจะทราบไดจากการศึกษาจากเอกสาร

ทางวิชาการ หรือคูมือแนะนําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือปรึกษากับนักวิชาการหรือผูรูในสาขานั้น หรือผูมี

ประสบการณ การผลิตอาหารที่มีคุณภาพต่ํายอมทําใหพอแมพันธุสัตวน้ ํามีไขและน้ําเชื้อชาหรือไมมี

คุณภาพท่ีดีหรือไมมีไขหรือน้ําเชื้อ ซ่ึงมีผลตามมาคือ ตองใชเวลาเลีย้งนานขึ้นถึงจะทําใหพอแมพันธุเจริญ

พันธุได เพิม่ตนทุนดานการเลีย้งพอแมพันธุ และตองใชจํานวนพอแมพันธุมากขึ้นโดยใชเหตุ ในสวนของ

การอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ ําดวยอาหารไมมีคุณภาพ ทําใหลูกพันธุมีอัตรารอดต่าํหรือไมเหลือรอดเลย      

อีกทั้งทําใหลูกพันธุสัตวน้าํมีขนาดเล็กผิดปกติ และเมือ่นําลูกพันธุดังกลาวนีไ้ปเลีย้งตอ มีผลทําใหสัตวน้าํ

เจริญเติบโตชาหรือผิดปกติ 

ก.3.3 ปจจัยการผลิตอื่น ๆ 

ก.3.3.1 ปจจัยการผลิตอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากขอ ก.3.2.1 ตองปลอดจากการปนเปอนในระดับท่ีเปน

อันตรายตอผูบริโภค 

ปจจัยการผลิต (ในหัวขอนี้ หมายถึง ปจจัยการผลิตท่ีไมใชอาหารสําเร็จรูป อาหารเสริม วิตามิน เกลือแร  

และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับอาหารท่ีตองข้ึนทะเบียน) ตองปลอดจากการปนเปอนของยาสัตวและสารเคมีตองหาม

ตามประกาศราชการ ไดแก ไนโตรฟวแรนส คลอแรมเฟนิคอล มาลาไคทกรีน เปนตน ตัวอยางปจจัยเหลานี้ 

เชน ฮอรโมนสังเคราะหและน้ํากลั่นที่ใชในการ 4เพาะพันธุ 4

ก.3.3.1.1 ปจจัยการผลิตดังกลาวขางตน ตองมีใบรับรองผลการตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตวาปลอดจาก

การปนเปอนของยาและสารเคมีตองหามตามประกาศราชการ 

ตองไมมีการปนเป อนของยาปฏิชีวนะ เปนตน  

นอกจากนี ้วัสดุอุปกรณในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลตองไมมีการปนเปอนของยาปฏิชีวนะหรือสารเคมี

ตองหามที่ใชในการฆาเชื้อโรค อีกตัวอยางคือ รําละเอียด (ที่ไมไดใชเพือ่เปนอาหารลูกพันธุสัตวน้ําวัยออน) 

ตองไมมีการผสมไนโตรฟวแรนส หรือคลอแรมเฟนิคอล สวนยาปฏิชีวนะท่ีอนุญาตใหใชในการเพาะพันธุ

และ/หรอือนบุาล ตองไมมีการปนเปอนของไนโตรฟวแรนส คลอแรมเฟนคิอล มาลาไคทกรนี เปนตน 
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ก.3.3.1.2 กรณทีีป่จจยัการผลิตใดไมสามารถมีใบรบัรองผลการตรวจวิเคราะหวาปลอดจากการปนเปอนของ

ยาและสารเคมีตองหามตามประกาศราชการ ใหพจิารณาถงึแนวทางท่ีเปนไปไดในการปนเปอนยาและสารเคมี

ตองหามตามประกาศทางราชการในข้ันตอนการผลิตปจจยัการผลิตนัน้ 

ก.3.3.1.3 กรณทีีป่จจยัการผลิตใดไมสามารถมีใบรบัรองผลการตรวจวเิคราะหวาปลอดจากการปนเปอนของ

ยาสัตวและสารเคมีตองหามตามประกาศราชการ หรือไมทราบขัน้ตอนการผลิตปจจัยการผลิต อาจขอหนังสือ

ยืนยันของผูผลิตปจจัยการผลิต วาไมมกีารปนเปอนยาสัตวและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการ 

ก.3.4 การจัดเก็บปจจัยการผลิต 

ก.3.4.1 มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตอยางถูกสุขลักษณะรวมท้ังเก็บรักษาอยางปลอดภัยและเหมาะสม 

เกษตรกรควรมีการจดัเกบ็ปจจยัการผลิตอยางเหมาะสม เปนระเบียบ แยกเปนสัดสวนและชีบ้งอยางชัดเจน  

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย นับตัง้แตเครื ่องมือ อุปกรณ ฮอรโมนสังเคราะห และน้ ํากลั่นที่ใชในการ

เพาะพันธุสัตวน้ ําจืด ไปจนถึงอาหารทีใ่ชเลี้ยงพอแมพันธุและอนุบาลลูกพันธุ และปจจัยการผลิตอื่นๆ ที่

ไมใชอาหาร 
อุปกรณ ฮอรโมนสังเคราะห น้ํากลั่น และสารอื่นๆ ในการเพาะพันธุสัตวน้ํา ควรเก็บอยางสะอาดปลอดการ

ปนเปอนดวยวิธี Aseptic technique  โดยเฉพาะฮอรโมนสังเคราะหประเภท LRHa ท่ีเปนสารประกอบจําพวก 

Amino acid จํานวนมาก ซึง่เสื่อมสภาพไดงายเมือ่ถูกปนเปอนดวยเชือ้แบคทีเรียหรือสารเคมีหรือความรอน

หรือแสงแดดหรือความเย็นจัด จึงควรเก็บฮอรโมนในตูเย็นชองปกติ อีกทั้งตองวางไวในทีป่ลอดภัยจากเด็ก

หรือผูไมมีความรูดานการใชฮอรโมน ขณะเดียวกันในระหวางการเพาะพันธุควรใชฮอรโมนและจัดวางอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ และตองระวังการปนเปอน อีกท้ังสวนท่ีเหลือใชงาน ควรเก็บอยางถูกตองอีกดวย 

สําหรับอาหารทีใ่ชเลี้ยงพอแมพันธุและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้าํ รวมไปถึงปูนขาว เกลือ และอื่นๆ ควรเก็บใน

โรงเรือนและเก็บในพืน้ทีที่แ่ยกเปนสัดสวนทีส่ามารถปองกันความรอน ความชื้น แสงแดด ฝน ลม และมี

อากาศถายเทไดสะดวก นอกจากนี้ สถานท่ีดังกลาวควรมีการปองกันสัตวท่ีเปนพาหะนําโรคท้ังในสัตวน้ําท่ี

เลี้ยงและมนุษย เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน นก สุนัข แมว เปนตน อีกทัง้การเก็บปจจัยการผลิตไมควร

วางสัมผัสกับพืน้แตควรวางบนแครยกพืน้เพือ่ปองกันการเสือ่มสภาพ เชน ควรเก็บถุงอาหารสําเร็จรูปใน

โรงเก็บอาหารและวางอาหารแยกเปนสัดสวนบนแครยกพืน้ใหหางจากผนังและพืน้อยางนอยประมาณ   

10 cm เพื่อปองกันความชื้นซ่ึงจะทําใหอาหารข้ึนราไดงาย นอกจากนีอ้าหารสําหรับลูกสัตวน้าํวัยออน เชน 

ไขตุน ไขผง อาหารเปยก เปนตน มีวิธีการเก็บรักษาที่แตกตางกันขึ้นกับชนิดอาหาร เชน การอุนอาหาร   

ไขตุนกอนหลังจากนําออกไปใชอนุบาล แลวเก็บไวในตูเย็นชองปกติ เปนตน 

สวนการเก็บรักษายาสัตว ควรปฏิบัติใหถูกตองตามท่ีกําหนดในฉลากยาหรือเอกสารกํากับยา สําหรับยาสัตว

ท่ีตองใชตามใบส่ังยา ควรแยกเก็บไวตางหากจากยาสัตวท่ัวไปท่ีไมมีใบส่ังยา ยาสัตวและสารเคมีสําหรับ     

สัตวน้ําแตละชนิด ตองจัดเก็บในภาชนะท่ีมิดชิด หางจากเด็กและสัตวเลีย้ง และตองแยกเก็บเปนหมวดหมู

ไมปะปนกัน 
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ก.4 การจัดการดูแลสุขภาพสัตวนํ้า 

การปองกันเปนวิธีการทีด่ีทีสุ่ดในการควบคุมดูแลสุขภาพพอแมพันธุและลูกพันธุสัตวน้าํจืด เกษตรกรจึง

ควรใหความสําคัญตอการจัดการฟารมและดานสิง่แวดลอมในการเพาะพันธุและอนุบาล เนือ่งจากหากมี

การจัดการทีไ่มเหมาะสม เชน การปลอยพอแมพันธุหรือลูกพันธุสัตวน้ําหนาแนนเกินไป การจัดการที่ไม

เหมาะสมกับระบบการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล หรือการทีพ่อแมพันธุ และลูกพันธุสัตวน้ ําอยูใน

สภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลงไดงาย เชน ลมฟาอากาศแปรปรวน น้ําเสียจากแหลงมลพิษ การสะสมของ

อาหารทีเ่หลือตกคาง เปนตน สิ่งเหลานีทํ้าใหสัตวน้าํเครียดจนทําใหเกิดโรค ดังนั้น การใชยาสัตวและ

สารเคมีควรเปนทางเลือกสุดทายที่จะใชในการรักษาสุขภาพสัตวน้ํา เมือ่พบวาสัตวน้าํเปนโรค ท้ังนี้การ

จัดการสภาพการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลใหดีข้ึน จะทําใหสัตวน้ํามีสุขภาพดีขึน้และหายจากโรคได การ

ปองกันและรักษาข้ึนอยูกับสาเหตุการเกิดโรค คําแนะนําสําหรับการจัดการสุขภาพสัตวน้ํา มีดังตอไปนี้ 

ก.4.1 ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลแบบบอ 

ก.4.1.1 มีการเตรยีมบอและอุปกรณอยางถูกวิธีเพื่อปองกันโรคท่ีจะเกิดกับลูกพันธุสัตวน้ํา 

การเตรียมบอและอุปกรณตางๆ ในการเพาะพนัธุและ/หรอือนบุาลลูกพันธุสัตวน้ําอยางถูกวิธีและเหมาะสมชวย

ปองกันเชื้อโรคท่ีจะเกิดข้ึนกับสัตวน้ํา เนื่องจากบอปูนซีเมนตหรือบอดินหรือกระชังเปนสถานท่ีพอแมพันธุสัตว

น้ําและลูกพันธุสัตวน้ ําอาศัยอยู หากมีวิธีการเตรียมบอไมเหมาะสมยอมเปนแหลงเกิดโรคสัตวน้าํได  สวน

อุปกรณตางๆ จําเปนตองลางทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากอุปกรณเหลานี้มีโอกาสท่ีจะสัมผัสกับสัตว

น้ําไดและทําใหสัตวน้ําติดเชื้อได เชน สวงิหรอืกระชอน ระบบทอใหอากาศ กระชงัอนบุาล เปนตน อีกทัง้ยังเปน

แหลงแพรเชือ้โรคไปสูพอแมพันธุหรือสูลูกพันธุสัตวน้ํารุนอื่นได นอกจากนี ้การฆาเชือ้โรคดวยสารเคมี เชน 

ฟอรมาลีน  คลอรีน เปนตน ในหลายกรณีเปนส่ิงจําเปนตองกระทํา และควรลางดวยน้ําสะอาดและตากแหงกอน

นาํไปใชงาน 

ก.4.1.2 เม่ือสัตวน้ํามีอาการผิดปกติ ไมควรใชยาสัตวและสารเคมีทันที ควรพจิารณาดานการจัดการกอนการใช

ยาสัตวและสารเคมี รวมถึงตองตรวจหาสาเหตุเบื้องตน พรอมท้ังบันทึกขอมูลความผิดปกติ และวิธีการแกไข 

เม่ือสัตวน้าํมีอาการผิดปกติ เกษตรกรควรพิจารณาหาสาเหตุของอาการผิดปกตินั้นเสียกอนที่จะดวนใชยาสัตว

หรือสารเคมีอยางพร่ําเพรื่อ และเม่ือหาสาเหตุไดแลว ควรพิจารณาหาวิธีการแกไขดานการจัดการฟารมและหรือ

การจัดการดานสภาพแวดลอมภายในบอเสียกอน เชน กรณีลูกพันธุสัตวน้ํามีการลอยหัวซึ่งพบวาเปนเพราะ

ปรมิาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําลดลงต่ํามากจนสัตวน้ําไมสามารถอยูได หรือมีปริมาณกาซแอมโมเนียหรือกาซ

ไขเนามากเกินท่ีลูกพันธุสัตวน้ําจะทนได เกษตรกรจึงควรคอยๆ ดําเนินการเปล่ียนถายน้ําและหวานเกลือเม็ดไป

ท่ัวบอ หากเปนไปได  ควรใชเครื่องกังหันตีน้ําหรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้าํหรือใชเครือ่งสูบน้าํแบบจุมสูบน้าํ

พนข้ึนเปนฝอยสูอากาศใหตกสูผิวน้ําในบอ และหากพบวามีสาเหตุอื่นรวมดวย เชน เรื่องของการท่ีน้ําในบอมีสี

เขียวเขมเกินซ่ึงหมายความวามีปริมาณแพลงกตอนพืชมากเกิน ก็ควรจะดําเนินการเปล่ียนถายน้ําและลดปริมาณ

อาหารสมทบท่ีใชอนุบาลลูกสัตวน้ํา  นอกจากนี ้เกษตรกรควรบันทึกเรื่องอาการผิดปกติของสัตวน้ําท่ีเกิดข้ึนและ

ผลการวิเคราะหตางๆ (ถามี) เชน คุณสมบัติน้ําในชวงนั้น ผลวิเคราะหของอาการสัตวน้ํา เปนตน รวมทั้งบันทึก
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วิธีการแกไขในแตละครั้ง และควรจัดเก็บบันทึกไวใหดีเพื่อจะไดนํามาใชในการวิเคราะหอาการผิดปกติของ    

สัตวน้ําในครั้งตอไปไดอยางมีประสิทธิผล 

ก.4.1.3 ไมใชยาสัตวและสารเคมีท่ีตองหามตามประกาศทางราชการ เชน ไนโตรฟวแรนส คลอแรมเฟนิคอล   

มาลาไคทกรนี เปนตน 

ในกรณีที่สัตวน้ ําปวย จําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี ตองเลือกใชยาสัตวและสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนกับ

หนวยงานของทางราชการอยางถูกตองและปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด หามใชยาสัตวและสารเคมีทีท่าง

ราชการไดประกาศหามใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดยเด็ดขาด การใชยาสัตวและสารเคมีรวมถึงระยะหยุด

ยาตองปฏิบัติตามคําแนะนําทีร่ะบุในฉลากและเอกสารกํากับยา และจะตองมีการบันทึกขอมูลทุกครัง้ทีใ่ช  

นอกจากนี ้การใชยาสัตวรักษาโรค ควรใชเมื ่อมีการวินิจฉัยโรคอยางถูกตองภายใตคําแนะนําของ         

สัตวแพทยหรือนักวิชาการประมงที่มีความรูดานโรคสัตวน้ํา หามใชยาสัตวที่หมดอายุตามทีร่ะบุบนฉลาก

และควรมีการเก็บรักษาขอมูลท่ีจดบันทึกการใชยาสัตวอยางนอย 2 ป 

ก.4.1.4 เมื่อมีการระบาดของโรค ตองแจงหนวยงานทีมี่อํานาจหนาที่ และมีวิธีการจัดการซากและน้าํทิง้ที่

เหมาะสม 

ตามปกติหากมีสัตวน้ําตาย เกษตรกรควรรีบหาสาเหตุทันที แตในกรณีเกิดโรคระบาดท่ีทําใหสัตวน้ําตาย

จาํนวนมาก เกษตรกรตองแจงเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบใหทราบโดยเร็ว และตองมีวิธีการกําจัดซาก

ท่ีเหมาะสม เชน เผาทําลาย  ฝงกลบโดยใสยาฆาเชื้อหรือปูนขาวในหลุมกอนทําการฝงกลบ เปนตน สวนน้ําท้ิง

จากบอเล้ียงหรือบออนุบาลสัตวน้ําท่ีเปนโรคระบาดตองมีการฆาเชื้อและบําบัดกอนปลอยออกนอกฟารม 

ก.4.2 ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลแบบกระชงั 

ก.4.2.1 สําหรับการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืดในกระชัง การเตรียมกระชังและอุปกรณ

กอนนําไปใชปฏิบัติงานเปนส่ิงจําเปนและสําคัญ ไดแก การทําความสะอาดกระชังและกําจัดสิง่อุดตันชองตาของ

กระชังเพื่อใหน้ําภายนอกไหลผานกระชังไดดี หากเปนกระชังท่ีเคยใชในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ํา

ท่ีเปนโรค ควรฆาเชื้อ ลางใหสะอาด และตากแดดฆาเชื้อโรคกอนนําไปใชในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลรุน

ใหมตอไป น้าํยาและสารเคมีท่ีใชฆาเชื้อโรคหรือปองกันในวงการเพาะเล้ียงนั้น สวนใหญใชคลอรีน หรือฟอรมา

ลีน หรือดางทับทิม สําหรับกระชังพอแมพันธุก็ควรดําเนินการเชนเดียวกันเพื่อปองกันการติดเชื้อหรือเชื้อโรคท่ี

อาจติดตอไปยังไขสัตวน้ําและลูกพันธุสัตวน้ํา 

ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การวางกระชังควรพิจารณาถึงสถานท่ีท่ีจะลอยกระชังและระยะเวลาหรือฤดูกาล  

สถานท่ีท่ีจะลอยกระชัง ควรพิจารณาถึงการปนเปอนของสารเคมีทางตนน้ําท่ีเปนอันตรายตอลูกพันธุสัตวน้ํา เชน 

ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ปุยเคมี เปนตน  อีกท้ังยังตองระวังน้ําเสียจากชุมชนหรือจากพื้นท่ีเกษตรกรรม และตอง

หม่ันสังเกตความผิดปกติตางๆ รอบพื้นท่ีท่ีลอยกระชัง เชน สังเกตการตายของสัตวน้ําท่ีผิดปกตินอกกระชัง  

สังเกตลูกพันธุสัตวน้ําหรือสัตวน้ําในกระชังขางเคียง เปนตน สําหรับระยะเวลาหรือฤดูกาล เกษตรกรควรรูวาใน

ฤดูกาลใดหรือชวงระยะเวลาใดในรอบปท่ีเคยมีเหตุการณโรคระบาด หรือสัตวน้ํามีการตายจํานวนมากผิดปกต ิ
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หรือเปนโรคผิดปกติ เพื่อเตรียมการปองกันหรือเคล่ือนยายกระชังไปไวท่ีท่ีปลอดภัย หรือยายลูกพันธุสัตวน้ําไป

อนุบาลยังบอดินหรือบอปูนซีเมนต กรณีนี้ก็ควรทําเชนเดียวกันกับกระชังเพาะพันธุดวย 

นอกจากกรณีท่ีไดกลาวไวขางตน การเพาะพันธุ การฟกไข และการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําในกระชังยังตองระวัง

ไมกอใหเกิดผลกระทบหรือผลเสียตอส่ิงแวดลอม อีกท้ังควรปองกันไมใหเศษอาหารท่ีเหลือเล็ดรอดออกนอก

กระชังลงไปหมักหมมสูพื้นดินใตกนกระชังหรือรอบขาง 

ก.4.2.2 ควรหมั่นทําความสะอาดกระชังและอุปกรณเปนระยะๆ อยางสม่าํเสมอตลอดชวงการเพาะพันธุ

และ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้าํ เพือ่ใหน้ ําจากภายนอกพัดพาของเสียไหลผานออกนอกกระชังได

ตลอดเวลา และน้ ําที่มีคุณภาพดีจากภายนอกไหลเขาแทนที่ซึ ่งทําใหสัตวน้ ําอยูในสภาพแวดลอมที่ดี

ตลอดเวลา 

ก.4.2.3 ควรมีการเฝาระวังและดูแลสุขภาพลูกพันธุสัตวน้าํท่ีเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลโดยทําการตรวจ

คุณภาพน้าํในกระชังอยูเปนประจํา และควรหม่ันสุมตรวจสอบลูกพันธุสัตวน้ําทีอ่นุบาลเปนระยะๆ หรือ

สังเกตลูกพันธุสัตวน้ ําที่มีอาการผิดปกติ เชน กินอาหารนอยลง สีลําตัวเปลีย่นผิดไปจากปกติ ลอยหัว            

ตัวขาวขุนผิดปกติเปนจํานวนมาก หรือตัวขาวขุนกองท่ีพื้นกนกระชัง เปนตน เพื่อวาหากลูกพันธุสัตวน้ ํา          

มีปญหาดานสุขภาพ จะไดดําเนินการวิเคราะห วินิจฉัยหาสาเหตุของโรคและแกไขไดทันทวงทีกอนที ่            

ลูกพันธุสัตวน้ําเปนโรคมากข้ึนหรือตายมากขึน้ อีกขอทีค่วรระวัง คือ มวลน้าํในกระชังไมมีการเคลื่อนไหว

ซึ่งถึงแมวาน้ํานั้นจะมีอากาศเพียงพอก็ตาม แตก็มีผลทําใหลูกพันธุสัตวน้ําไปอยูรวมกันเปนกลุมกอนที ่         

กนกระชังและทําใหลูกพันธุสัตวน้ําตายเปนจํานวนมากหรือทั้งหมด 

ก.4.2.4 ในกรณีท่ีพบวาพอแมพันธุระหวางการเพาะพันธุ หรือลูกพันธุสัตวน้ําระหวางการอนุบาลมีอาการ

ผิดปกติหรือตายเนื่องจากส่ิงแวดลอม ควรรีบหาสาเหตุ และรีบดําเนินการแกไขโดยพิจารณาทางดานการ

จัดการและการปรับสภาพแวดลอมในกระชังกอนการใชยาสัตวและสารเคมี เชน พอแมพันธุสัตวน้ ําที่

เพาะพันธุมีการลอยหัวผิดปกติ หรือการที่ลูกพันธุสัตวน้ ําลอยหัวจํานวนมาก เปนตน ก็ควรวิเคราะห

คุณภาพน้ําในชวงนั ้น ดูผลการบันทึกคุณภาพน้ํา ดูบันทึกสุขภาพลูกพันธุสัตวน้ ําประจําวันยอนหลัง

ประมาณ 1 สัปดาห เพื่อคนหาสาเหตุเบือ้งตน พรอมทัง้บันทึกขอมูลความผิดปกติ และวิธีการแกไข หาก

ปริมาณออกซิเจนละลายน้าํต่าํผิดปกติ ก็ใชเครือ่งสูบน้าํไฟฟาหรือเครือ่งเพิ่มอากาศในน้าํเพื่อเพิม่อากาศ

ในน้ํา พรอมท้ังดูแลทําความสะอาดกระชัง รวมถึงลดปริมาณอาหารลง 

ก.4.2.5 ตองไมใชยาสัตวและสารเคมีท่ีตองหามตามประกาศทางราชการ เชน ไนโตรฟวแรนส คลอแรมเฟ

นิคอล มาลาไคทกรีน เปนตน เนื่องจากยาสัตวและสารเคมีเหลานี้เมื่อมีการสะสมในรางกายมนุษยมาก 

ยอมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกาย เชน มะเร็ง การผิดปกติของโครงสรางกระดูก 

ในกรณีท่ีลูกพันธุสัตวน้ําท่ีอนุบาลปวยและจําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี  ตองเลือกใชยาสัตวและสารเคมีท่ี

ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐอยางถูกตองเทานัน้ หามใชยาสัตวและสารเคมีทีท่างราชการประกาศหาม

ใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดยเด็ดขาด เชน การใชไนโตรฟวแรนสรักษาลูกพันธุสัตวน้าํ พบวามีการสะสม

อยูในเนื้อลูกพันธุสัตวน้าํจนกระทั่งเปนตัวเต็มวัยได เปนตน การใชยาสัตวและสารเคมีตองปฏิบัติตาม

คําแนะนําทีร่ะบุในฉลากและเอกสารกํากับยา รวมถึงระยะหยุดยาอยางเครงครัด และจะตองมีการบันทึก
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ขอมูลทุกครั้งท่ีใช นอกจากนี้ ควรใชยาสัตวในการรักษาโรคภายใตคําวินิจฉัยและคําแนะนําของสัตวแพทย

หรือนักวิชาการประมงที่มีความเชี่ยวชาญดานโรคสัตวน้ํา หามใชยาสัตวที่หมดอายุโดยสังเกตที่ขอความ

แสดงวันเดือนปที่หมดอายุบนฉลาก และมีการเก็บรักษาขอมูลที่จดบันทึกการใชยาสัตวอยางนอย 2 ป 

เพื่อจะไดใชยาสัตวและสารเคมีอยางถูกตอง และปองกันไมใหเกิดการดื้อยาในการรักษาลูกพันธุสัตวน้ํา 

ก.4.2.6 กรณีมีลูกพันธุสัตวน้ ําตาย ใหรีบตรวจหาสาเหตุทันทีและรีบดําเนินการแกไขโดยดวน หาก

จําเปนตองยายลูกพันธุสัตวน้ําท่ีอนุบาลในกระชังไปสถานที่อื่น ใหดําเนินการขนยายอยางระมัดระวังและ

นิ่มนวล เชน การยายลูกพันธุสัตวน้ ําโดยตักน้ ําไปพรอมกับตัวลูกพันธุสัตวน้าํ เปนตน และเม่ือมีการ

ระบาดของโรค ตองรีบแจงเจาหนาที่ทีมี่อํานาจหนาทีโ่ดยดวน ไดแก สัตวแพทย นักวิชาการประมง หรือ

เจาหนาทีข่องกรมประมงในพืน้ที ่นอกจากนีต้องมีวิธีการจัดการซากสัตวน้ ําที ่เปนโรคระบาดอยาง

เหมาะสม เชน เผาทําลาย หรือมีการใสยาฆาเชือ้ เชน คลอรีน ปูนขาว เปนตน ในหลุมฝงซากสัตวน้าํเปน

โรคกอนฝงกลบ สวนน้ําทิ้งหรือน้ําจากการนําลูกพันธุสัตวน้ ําที่ปวยเปนโรคระบาดท่ียายมารักษาในบอ

ปูนซีเมนตหรือกระชังท่ีลอยในบอดินตองฆาเชื้อและบําบัดกอนปลอยลงสูส่ิงแวดลอม 

ก.5  สุขลักษณะฟารม 

การเล้ียงพอแมพันธุและอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ ําจืด ควรมีการจัดการดานสุขลักษณะฟารมเปนอยางดี  

นอกจากนี้สุขลักษณะฟารมยังมีความสําคัญ ทําใหลูกพันธุสัตวน้ํามีคุณภาพดี มีอัตรารอดสูง เมือ่นําไป

เล้ียงตอเพื่อการบริโภคก็จะไดผลผลิตที่ถูกสุขลักษณะตอมนุษยตอไป การปฏิบัติดานสุขลักษณะฟารม

อยางสม่าํเสมอทุกวัน จะชวยใหเกษตรกรสามารถจัดการฟารมใหไดมาตรฐานไดงาย โดยมีคําแนะนํา

ดังตอไปนี้ 

ก.5.1 ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลแบบบอ  

ก.5.1.1 ระบบน้ําท้ิงจากท่ีอยูอาศัยในฟารมตองแยกจากระบบการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล  

เกษตรกรตองมีระบบการจัดการเพื่อมั่นใจวาไมมีน้ําเสียหรือน้ําทิ้งจากที่อยูอาศัยในฟารมปนเปอนลงสู

ระบบน้ําในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล หรือระบายเขาสูบริเวณพืน้ที่เพาะพันธุและ/หรืออนุบาล หรือ

บริเวณใกลเคียง เชน ไมควรปลอยน้าํทิ้งจากบานเรือนลงในรางระบายน้ําเดียวกับรางระบายน้าํเขาบอ

อนุบาลหรือบอพักน้ํา 

อยางไรก็ตาม ในฟารมเกษตรกรบางรายไมสามารถแยกระบบน้ําทิ้งจากทีอ่ยูอาศัยในฟารมออกจากระบบ

น้ําในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลโดยสมบูรณไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม กรณีนี้เกษตรกรตองมี

มาตรการปองกันแกไข และมีผลการตรวจวิเคราะหวาไมมีผลกระทบจากการปนเปอนของน้ําทิง้จากท่ีอยู

อาศัยในฟารม 

ก.5.1.2 หองสุขาแยกเปนสัดสวน ถูกสุขลักษณะและส่ิงปฏิกูลไมมีโอกาสปนเปอนเขาสูระบบการเพาะพันธุและ/

หรอือนุบาล 
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หองน้าํหองสุขาไมควรอยูในบริเวณบอเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล แตหากจําเปนก็ควรมีหองน้าํหองสุขา

แยกเปนสัดสวนจากระบบน้ําในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล และตองมีระบบการกําจัดของเสียอยางถูก

สุขลักษณะ และตองมัน่ใจวาสิ่งปฏิกูลไมมีโอกาสรั่วซึมปนเปอนเขาสูระบบน้ําในการเพาะพันธุและ/หรือ

อนุบาล ควรมีการเฝาระวังการปนเปอนของแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหารอยางเครงครัด

ตอเนื่อง และแกไขปญหาทันทีที่พบหรือเกิดขึ้น โดยเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหปริมาณเชื้อโคลิฟอรม 

และควบคุมใหมีคานอยกวา 5,000 MPN/100 ml (most probable number per 100 milliliters) และ

เชื้อฟคอลโคลิฟอรมใหมีคาตามธรรมชาติ หากมีเชื้อเหลานี้มากกวาปริมาณที่กําหนด แสดงใหเห็นวา

ระบบการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ํามีการปนเปอนน้าํทิง้จากหองสุขา หรือน้ําท้ิงจากท่ีอยูอาศัย 

หรือปนเปอนส่ิงปฏิกูลจากการขับถายของมนุษยและสัตวเล้ียง 

ก.5.1.3 มีระบบจัดการของเสียจากการเพาะเลี้ยงอยางถูกสุขลักษณะ เชน ซากสัตวน้ํา ภาชนะบรรจุยา

สัตวและสารเคมีที่ใชแลว เปนตน โดยการเผา หรือฝงกลบ แลวแตกรณี เพื่อปองกันการปนเปอนเขาสู

ระบบการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล 

ก.5.1.4 จัดอุปกรณ เครือ่งมือ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีการบํารุงรักษาใหพรอม

ใชงานอยูเสมอ 

จัดอุปกรณเครือ่งมือทีใ่ชในฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการบํารุงรักษาใหพรอมใช

งานอยูเสมอ รวมไปถึงทีพ่ักอาศัยของคนงานฟารม สํานักงาน โรงเก็บอาหารและโรงพัสดุ สถานทีเ่ตรียม

อาหารและโรงเรือน ควรมีการรักษาความสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอเชนกัน 

ก.5.1.5 มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะที่ดี เพื่อปองกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุยเขี่ยของ

สัตวเล้ียง 

ควรมีที่เก็บขยะเปนสัดสวนและมีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี เชน ถังขยะมีฝาปดมิดชิดเพื ่อปองกันแมลงวัน หนู 

แมลงสาบ และการคุยเขี่ยของสัตวเลี้ยง เปนตน มีการนําขยะไปทิ้งในสถานที่ที่เตรียมไวและกําจัดอยางถูกวิธี โดยมี

จุดประสงคก็เพื่อใหฟารมมีสุขลักษณะในการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ําท่ีดี ซ่ึงเปนตนน้ําของการผลิตสัตว

น้ําสําหรับการบริโภคนั่นเอง 

ก.5.2  ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลแบบกระชัง 

ก.5.2.1 หองสุขาไมควรอยูในบริเวณกระชัง และควรแยกเปนสัดสวน ซึง่โดยปกติแลวหองสุขาสวนใหญ

ตั้งอยูบนบก นอกจากนี้หองสุขานั้นควรมีระบบการกําจัดของเสียอยางถูกสุขลักษณะ และไมวาหองสุขาจะ

ตั้งอยูบนกระชังหรือบนบก ตองมั่นใจวาสิง่ปฏิกูลไมมีโอกาสรัว่ซึมปนเปอนเขาสูระบบการเพาะพันธุและ/

หรืออนุบาลลูกสัตวน้ําในกระชัง  สิง่ทีต่องระวังอีกประการหนึ่ง คือ ทางระบายน้าํจากหองน้าํและหองสุขา

ท่ีตั้งอยูบนฝง ตองไมไหลหรือซึมลงไปยังบริเวณกระชังโดยตรง และควรระวังเรื่องน้ําข้ึนน้ําลงของแหลงน้ํา

ท่ีลอยกระชังกับทอระบายน้ํานี้ 

ก.5.2.2 ควรจัดอุปกรณและเครื่องมือในบริเวณกระชังใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และควรมี

การบํารุงรักษาอุปกรณและเครื ่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ เชน มีการจัดโตะ ตู หรือพื้นท่ีเก็บวาง

เครือ่งมือเปนสัดสวนหลังจากทําความสะอาด  มีแผนการดูแลรักษาซอมบํารุงอุปกรณเครือ่งมือเปนระยะ 
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เปนตน นอกจากนีโ้รงเก็บอาหาร โรงพัสดุ โรงเก็บเครือ่งมือ และโรงเรือนอื่นๆ ควรมีการรักษาความ

สะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอเชนกัน 

ก.5.2.3 ไมทิ้งขยะหรือสิง่ปฏิกูลในบริเวณกระชังเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา ควรมีที่เก็บ

ขยะเปนสัดสวนและมีระบบการจัดเก็บขยะทีด่ี เชน ถังขยะมีฝาปดมิดชิดในบริเวณกระชังเพือ่ปองกัน

แมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุยเข่ียของสัตวเล้ียงหรอืสัตวไมพึงประสงค (เชน ตัวตะกวด ตัวนาก เปน

ตน)  และควรมีการวางแผนและการจัดเก็บรวบรวมขยะไปแยกทําลายอยางถูกตองถูกวิธี เชน แยกขยะ

เปยกออกจากขยะแหง แลวนําไปเผาทําลาย หรือฝงกลบ หรือนําขยะไปทิง้ในสถานที่ทีเ่ตรียมไวตาม

ประเภทของขยะ 

ก.6  การรวบรวมหรือเก็บเก่ียวและการดูแลหลังการรวบรวมหรือเก็บเก่ียว 

การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวลูกพันธุสัตวน้ําเปนการดําเนินการในข้ันตอนสุดทายของการเพาะพันธุและ/หรือ

อนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งในการรักษาคุณภาพของลูกพันธุสัตวน้าํ 

เนื่องจากหลังจากข้ันตอนนี้ ลูกพันธุสัตวน้ําจะถูกนําไปเลี้ยงตอเพือ่การบริโภค เกษตรกรจึงจําเปนตองเอา

ใจใสในการปฏิบัติอยางดีตามคําแนะนําดังนี้ 

ก.6.1 มีการวางแผนการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวลูกพันธุสัตวน้ํา 

เกษตรกรควรมีการวางแผนการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว และดําเนินการจัดจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําอยาง

รวดเร็ว นุมนวล และบอบช้ํานอยที่สุด โดยเนนวิธีการรักษาความแข็งแรงของลูกพันธุ อัตราการรอดสูง 

อวัยวะครบสมบูรณ โดยไมมีการปนเปอนและความสูญเสียในระหวางและหลังการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว

ลูกพันธุสัตวน้ํา ซ่ึงอาจทําไดโดยการใหอากาศตลอดเวลาระหวางการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว 

ก.6.2  มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 

ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําของกรมประมง หรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม

ประมง เพื่อใหผูซ้ือลูกพันธุและผูท่ีเกี่ยวของไดทราบท่ีมาของผลผลิตสัตวน้ําท่ีจะนําไปเล้ียงตอไป 

ก.6.3 ลูกพันธุสัตวน้ําตองไมพบยาสัตวหรือสารเคมีตองหามตกคาง 

ในระหวางการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืดทั้งในบอซีเมนตหรือบอดินหรือกระชัง ควรมีการสุมตัวอยางลูก

พันธุสัตวน้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ไปตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการของหนวยงานราชการหรือหนวยงาน

ท่ีนาเชื่อถือซ่ึงไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพือ่ตรวจวิเคราะหหายาสัตวและสารเคมีท้ังในกลุมท่ี

ตองหามตามประกาศราชการและทีอ่นุญาตใหใช และผลการวิเคราะหเนื้อสัตวน้ําตองไมพบยาสัตวและ

สารเคมีตองหามตามประกาศราชการ หรือพบยาสัตวและสารเคมีท่ีอนุญาตใหใชแตตองไมเกินมาตรฐานที่

กําหนด 

ก.6.4 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาพอแมพันธุและ/หรือลูกพันธุสัตวน้ ําอยางถูกหลักวิชาการและ

สุขลักษณะระหวางและหลังการรวบรวม เพื ่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดโรค และปลอดภัยตอ

ผูบริโภค ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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ก.6.4.1 ในระหวางการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้าํจืด ไมควรนําสัตวเลี้ยง เชน เปด ไก วัว สุนัข 

แมว เปนตน เขาไปเล้ียงบริเวณเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล ในกรณีมีสัตวเล้ียงไวเพื่อรักษาความปลอดภัย

ของทรัพยสินของฟารม ควรมีการดูแลส่ิงขับถายไมใหปนเปอนในบริเวณเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล และ

รกัษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

ก.6.4.2 กอนการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวพอแมพันธุสัตวน้ําจืดเพื่อเพาะพันธุ ควรมีการงดใหอาหารสัตวน้ํา

อยางนอย 1 วัน กอนรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวเพื่อใหพอแมพันธุไดมีการปรับตัวและขับของเสียออกจาก

รางกาย ซึ่งเปนการปองกันการขับถายของเสียลงในบอหรือกระชังระหวางเพาะพันธุ หรือการงดใหอาหาร

เสริมลูกพันธุสัตวน้ํากอนการรวบรวม 1 วัน หรือควรมีการพักลูกพันธุสัตวน้าํในบอซีเมนตทีมี่การถายเทน้ํา

ตลอดเวลาเปนเวลา 1 วัน กอนการขนยาย 

ก.6.4.3 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวสัตวน้าํและคนงานท่ีเกี่ยวของกับการดูแลพอแมพันธุ

และลูกพันธุสัตวน้ําควรมีสุขภาพท่ีดี ไมมีโรคติดตอหรือโรคท่ีทําใหเกิดการรังเกียจ ในกรณีท่ีคนงานมีอาการ

ปวยเปนโรคดังกลาว ตองใหพักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเขารับการรักษาจนอาการปวยหายเปนปกติ จึง

กลับมาปฏิบตังิานใหม 

ก.6.4.4 ภาชนะ อุปกรณ และวิธีการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว ไมควรกอใหเกิดผลเสียตอพอแมพันธุและลูก

พันธุสัตวน้ําจืด 

ก.6.4.5 อุปกรณทีใ่ชทุกชนิดในการรวบรวมหรือเก็บเกี่ยว หรือลําเลียงสัตวน้าํตองสะอาด อยูในสภาพดี

พรอมใชปฏิบัติงานได เมือ่เสร็จสิ้นการทํางานทุกครัง้ ตองลางทําความสะอาดอุปกรณที่ใชทันที และควร

รักษาใหสะอาดเพื่อไมใหเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค 

ก.6.4.6  น้ําแข็งท่ีใชในการขนสงลําเลียงลูกพันธุสัตวน้ําจะตองมีความสะอาด ปราศจากสารเคมี ผลิตจากน้ํา

สะอาด และใชในปริมาณทีพ่อเหมาะกับการขนสงลูกพันธุ หากมีการใชน้าํแข็งมากเกินจําเปน ก็จะทําใหลูกพันธุ

สัตวน้าํเสียหายเปนจาํนวนมาก 

ก.6.4.7  พาหนะท่ีใชขนสงลําเลียงลูกพันธุสัตวน้ํา ควรออกแบบใหสามารถปองกันความรอนในระหวางขนสง

ได พื้นท่ีสวนท่ีใชลําเลียงลูกพันธุสัตวน้ําควรทําดวยวัสดุท่ีมีโครงสรางท่ีทําความสะอาดไดสะดวก 

ก.6.4.8   หลังการรวบรวม หรือการพักอนุบาล หรือระหวางการขนสงลูกพันธุสัตวน้ํา ไมควรใชยาสัตวและ

สารเคมีท่ีทางราชการประกาศหามใชในลักษณะปองกันเอาไวกอน โดยใหปฏิบัติเชนเดียวกับชวงการเพาะพันธุ

และ/หรืออนุบาลลูกพันธุสัตวน้ ําขางตน เชน ไมควรใชยาปฏิชีวนะไนโตรฟวแรนส หรือคลอแรมเฟนิคอล 

ละลายน้ําในถุงลําเลียงลูกปลาดุกระหวางขนสงไปใหเกษตรกร เปนตน เนื่องจากยาสัตวและสารเคมีตองหาม

ดังกลาวสามารถสะสมในตัวลูกพันธุสัตวน้ ํา และเมื่อถูกเลี้ยงอยางไมถูกตอง ก็อาจทําใหมีการสะสมของ      

สารตกคางเพิ่มมากข้ึนอีกได 
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ก.7  การบรรจุลูกพันธุสัตวนํ้า 

ก.7.1 การเตรียมลูกพันธุ 

ก.7.1.1 โดยปกติกอนทีจ่ะมีการบรรจุลูกพันธุสัตวน้ํานั้น จะตองมีการจัดสภาพแวดลอมในบริเวณหรือ

ภาชนะท่ีพักหรือรวบรวมลูกพันธุสัตวน้าํใหเหมาะสม ซึ่งโดยสวนใหญจะมีการรวบรวมลูกพันธุสัตวน้าํมา

ฝกใหคุนเคยกับการอยูในท่ีแคบ และเตรียมตัวลูกพันธุใหพรอมในการบรรจุและขนสง เชน มีการรวบรวม

ลูกพันธุปลาตะเพียนขึ้นในบอปูนซีเมนต หรือตีโอบลอมลูกพันธุสัตวน้ํามาขังไวในกระชังมุงเขียวหรืออวน

รวมลูกพันธุสัตวน้ําที่มุมบอหรือดานใดดานหนึ่งของบออนุบาล เปนตน หลังจากนั้นจะมีการถายน้าํใหม

หรือพนน้ําใหเปนฝอยลงในบอหรือกระชัง หรือมีการเพิม่อากาศในน้าํ ถายเทน้ําในทีพ่ักสัตวน้ ํา และ

กระตุนใหลูกพันธุสัตวน้ํามีการขับถายของเสียออกจากตัวปลากอนการบรรจุ อีกทั้งเพือ่ปองกันไมใหน้ํา

และลูกพันธุสัตวน้าํรอนเกินไป จะมีการทํารมเงาบังแดดดวยกิ่งไมหรือผาใบกันแดด รวมทัง้มีการสาด

เกลือเม็ดในท่ีพักสัตวน้ํา เพื่อเปนการรักษาสมดุลโซเดียมในตัวของลูกพันธุสัตวน้าํ สําหรับการปฏิบัติดง

กลาวเกษตรกรควรจะไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหผูเกี่ยวของไดศึกษาและเขาใจในข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และควรมีการบันทึกการปฏิบัติงานไวดวยรวมไปถึงการวิเคราะหคุณสมบัติน้าํในระหวางการ

พักสัตวน้ํารวบรวมไวดวย 

ก.7.1.2 กอนการบรรจุลูกพันธุสัตวน้าํ หลังจากเกษตรกรไดมีการพักลูกพันธุสัตวน้ํา เตรียมลูกพันธุสัตว

น้ํา และลดความเครียดลูกพันธุสัตวน้ําตามขอ 7.1.1 แลวเกษตรกรยังควรอยางย่ิงท่ีจะงดการใหอาหารแก   

ลูกพันธุสัตวน้ําอยางนอย 4 ชั่วโมง ข้ึนอยูกับชนิดและขนาดของลูกพันธุสัตวน้าํ เพื่อทีใ่นระหวางการขนสง 

ลูกพันธุสัตวน้ําจะไดไมมีการขับถายของเสียออกมาในภาชนะบรรจุระหวางการขนสง 

ก.7.2 การบรรจุ 

ก.7.2.1  วิธีการบรรจุลูกพันธุสัตวน้าํนั้นมีมากมายหลากหลายวิธีการขึน้กับชนิดลูกพันธุสัตวน้าํ ขนาดลูก

พันธุสัตวน้ํา และระยะเวลาในการขนสง ซึ่งเกษตรกรควรจะเลือกใชวิธีการบรรจุใหเหมาะสมกับชนิดลูก

พันธุสัตวน้ํา เชน  

(1) การบรรจุลูกปลานิลและปลาทับทิม จะนับจํานวนลูกปลาเพื่อเปนตัวอยางที่จะบรรจุตอถุงบอละ       

1 ตัวอยาง เตรียมน้ําสําหรับบรรจุลูกปลาและตักน้ําปริมาตร 4 ลิตรลงในถุงพลาสติกขนาดกวาง 18 นิ้ว 

ยาว 28 นิว้ หนา 0.07 mm (มิลลิเมตร) ที่ซอนกัน 2 ชั้น จากนั ้นเติมผงถานปริมาณ 4 กรัมตอถุง      

เพื่อลดปริมาณของเสียภายในถุงทีเ่กิดจากการขนสง ใชตะกราพลาสติกตักลูกปลาลงในถุงที่เตรียมไวแลว

ชั่งน้ําหนักตามตามเกณฑ ดังนี้ 
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ระยะเวลาขนสง 

(ชั่วโมง) 

น้ําหนักเฉล่ีย (กรัม/ตัว) น้ําหนัก/ถุง 

(กรัม) 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 

2 ถงึ 3 1,300 1,100 1,000 850 800 650 550 500 450 400 

4 ถงึ 6 1,200 1,000 900 800 700 600 500 450 400 360 

7 ถงึ 12 1,000 900 800 700 600 500 450 400 350 320 

13 ถึง 16 900 800 700 600 550 450 400 350 300 280 

อัดออกซิเจน 1 ใน 2 สวนของถุงและรัดปากถุงดวยยางรัดใหแนน จากนั้นสุมนับลูกปลาในถุงเพื่อยืนยัน

จํานวนท่ีบรรจุตอถุงอีกครั้ง 

(2) การบรรจุลูกปลาตะเพียนขาวในน้ําปริมาณ 1 ใน 3 ของถุงพลาสติกและอัดดวยออกซิเจนบริสุทธ์ิ   

(3) การบรรจุลูกปลาบูขนาด 5 นิ้ว ถึง 10 นิ้ว ใชน้ําพอทวมตัวปลาในถุงพลาสติกและอัดดวยออกซิเจน

บริสุทธ์ิ  

(4) การบรรจุขนสงปลาไหลนาในถังพลาสติกหรือถังไฟเบอร บรรจุน้ําสะอาดคอนถังพรอมทั้งใสทอ

เอสลอนหรือทอยางเพื่อใหปลาเขาไปหลบซอน และใหอากาศผานหัวทรายในถัง เปนตน 

นอกจากนีสิ้่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ อัตราการปลอยลูกพันธุสัตวน้าํ ซึง่แปรตามวิธีการบรรจุ ชนิดลูก

พันธุ ขนาดของลูกพันธุ ขนาดของภาชนะบรรจุ ระยะเวลาที่จะตองขนสง และการควบคุมอุณหภูมิในการ

ขนสง เชน การบรรจุลูกปลาตะเพียนขาว ขนาด 1 นิว้ สวนใหญบรรจุในอัตรา 1,000 ตัวตอถุงพลาสติก

ขนาด 20 นิว้ x 30 นิว้ โดยใสน้าํประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาตรถุงบรรจุ อัดดวยออกซิเจนบริสุทธิใ์นถุง 

รัดดวยหนังยาง เรียงถุงบรรจุปลาไวหลังรถกระบะซอนไมเกิน 3 ชัน้ คลุมดวยผาใบ และอาจสาดดวย

น้าํแข็งเกล็ดภายนอกถุง สําหรับการขนสงลูกปลาในระยะ 6 ชั่วโมง เปนตน หากตองขนสงลูกปลาใน

ระยะหางไกลมากขึ้น จะมีการบรรจุลูกปลาในอัตรา 500 ถงึ 700 ตัวตอถุง 

ก.7.2.2 อุณหภูมิน้ําท่ีใชบรรจุลูกพันธุสัตวน้าํ เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการขนสงลูกพันธุสัตวน้ ํา     

ในระหวางการบรรจุและการขนสงลูกพันธุสัตวน้ํา หากอุณหภูมิสูงเกินหรือต่ําเกินไป ยอมทําใหลูกพันธุ

สัตวน้ ําตายได โดยทั่วไป อุณหภูมิน้าํในภาชนะบรรจุหรือขนสงลูกพันธุสัตวน้ ําทั ่วไปควรอยูในชวง         

20๐C ถึง 25๐

ก.7.2.3 ในการบรรจุและขนสงลูกพันธุสัตวน้ํา ตองไมใชยาสัตวหรือสารเคมีท่ีตองหามตามท่ีหนวยงาน

ราชการ ประกาศ เขน ไมใชยาในกลุมไนโตรฟวแรนสละลายในน้ําในถุงพลาสติกหรือถังบรรจุในลักษณะ

ปองกัน เปนตน แตอาจใชเกลือในปริมาณที่เหมาะสม หรือยาเหลือง (Acriflavin) ตามทีร่ะบุในฉลาก       

ในน้ําเพื่อเปนการปองกันการติดเชื้อโรค และลดความเครยีด 

C อยางไรก็ตามหากทราบชนิดและขนาดลูกพันธุเปนการเฉพาะเจาะจงแลว จะสามารถ

กําหนดอุณหภูมิไดชัดเจน 
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ก.8 การบันทึกขอมูล 

เพื ่อใหระบบการจัดการการเลี้ยงพอแมพันธุ และการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาลสัตวน้ ําจืดสามารถ

ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับมีการแกไขปรับปรุงอยูตลอดเวลา จําเปนอยางยิ่งตองมี

ระบบการเก็บขอมูลของการเล้ียงและอนุบาลท่ีดี มีการบันทึกขอมูลที่สําคัญในการผลิตทุกขั้นตอนของการ

เล้ียงพอแมพันธุ การเพาะพันธุและ/หรอืการอนุบาลลูกพันธุสัตวน้าํ เชน การจัดการเลี้ยงพอแมพันธุ การ

เพาะพันธุ การอนุบาล อัตรารอด การตรวจสุขภาพ การเจริญเติบโต การใหอาหารสัตวน้าํ การใชยาสัตว

และสารเคมีตางๆ หลักฐานการซื้อหรือทีม่าของปจจัยการผลิตที่นํามาใชกับสัตวน้าํ ผลการตรวจสาร

ตกคางจากหองปฏิบัติการ หนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา และ/หรือหนังสือกํากับการจําหนาย

สัตวน้ ํา เปนตน เกษตรกรสามารถนําขอมูลเหลานี้มาทบทวนเพือ่ใชในการปรับปรุงระบบการเพาะพันธุ

และ/หรืออนุบาลอยางมีประสิทธิภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังชวยในการแกปญหา เชน ปญหา

โรคระบาด เปนตน นอกจากนีค้วรมีการวิเคราะหขอมูลทุกครัง้ที่เสร็จสิ้นการเพาะพันธุและ/หรืออนุบาล

สัตวน้ําในแตละรุน และควรมีการเก็บรักษาขอมูลไวอยางนอย 2 ป นับตั้งแตวันท่ีบันทึกขอมูล 
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ภาคผนวก ข 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี ้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ             
Le Système International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้  

 

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย SI 

มวล 

มิลลิกรมั (milligram) mg 

กรัม (gram) g 

กโิลกรัม (kilogram) kg 

ความยาว 
เซนติเมตร (centimeter) cm 

เมตร (meter) m 

อุณหภูมิ 
องศาเซลเซียส 

(degree Celcius) 
๐C 

 

 

 

 

 
 


	ปกนอก
	GOOD AQUACULTURE PRACTICES
	FOR FRESHWATER ANIMAL
	HATCHERY AND NURSERY
	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


	ปกใน
	THAI AGRICULTURAL STANDARD
	TAS 7421-2010
	GOOD AQUACULTURE PRACTICES
	FOR FRESHWATER ANIMAL
	HATCHERY AND NURSERY

	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง



	รายชื่อ-กว
	มาตรฐานGAPฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด
	3 เกณฑ์กำหนด และวิธีตรวจประเมิน

	มาตรฐาน
	3 เกณฑ์กำหนด และวิธีตรวจประเมิน


