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คํานํา 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี โดย
เป็นได้ทั้งอาชีพ เสริมและอาชีพหลัก เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำสวยงาม นั้น ทำได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ 
จำนวนมากสามารถดำเนินการได้ในครัวเรือนซึ่งมีพื้นที่จำกัดขึ้นอยู่กับขนาด และชนิดของสัตว์น้ำสวยงาม      
จึงทำให้เกิดความหลากหลายของขนาดฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งแต่ฟาร์มขนาดใหญ่ถึงฟาร์มขนาดเล็ก
ซึ่งมีระบบการจัดการฟาร์มและระบบการผลิตมีความแตกต่างและไม่ได้มาตรฐานอยู่เป็นจำนวนมาก 

ในปัจจุบันการค้าสัตว์น้ำสวยงามมีการแข่งขันกันมากขึ ้นในตลาดทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หากเกษตรกรและผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของสินค้าสัตว์น้ ำ
สวยงามให้ได้มาตรฐานแล้ว อาจประสบปัญหาด้านการส่งออกในอนาคต ดังนั้น กรมประมงจึงได้ดำเนินการออก
“ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำสวยงาม พ.ศ.
2558” เพื่อให้สอดคล้องตาม มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ดีสำหรับฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม (มกษ. 7426-2555) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การผลิตสัตว์น้ำสวยงามได้
มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก และกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้จัดทำ
หนังสือระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำสวยงาม พ.ศ.
2558 เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำสวยงาม และเพิ่มมูลค่าใน
การส่งออกต่อไปในอนาคต 

 
 

กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
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 - ภาคผนวกท่ี ๑ คุณภาพของน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม 76 
 - ภาคผนวกท่ี ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 78 
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คำนิยาม 

“ใบรับรอง” หมายถึง ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 
 
“มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม” หมายถึง มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สวยงามสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง ปลาสวยงามซึ่งมีการจัดการ
สุขอนามัยของฟาร์มที่ดี และผลผลิตปลาสวยงามที่เพาะเลี้ยงมีคุณภาพดีตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด 
 

“พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายถึง ข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกรมประมงที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของกองวิจัย
และพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ) และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประเมินและ
ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตามระเบียบนี้ และ ให้รวมถึงผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย 

 

“สัตว์น้ำ” หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นปกติ สัตว์จําพวกสะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำ
ท่วมถึง สัตว์ที่มีการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในน้ำเฉพาะช่วงชีวิตที่
อาศัยอยู่ในน้ำ รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ และสาหร่ายทะเล ซาก  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำ
เหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พันธุ์ไม้น้ำนั้นด้วย (พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
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ระเบียบกรมประมง  
เรื่อง การออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

พ.ศ. 2558 
.                                                                     . 

 
โดยที ่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองมาตรฐาน        

การจัดการฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื ่อการส่งออก พ.ศ. 2547 เพื ่อเป็นการสร้างมาตรฐานใน           
การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสัตว์น้ำสวยงามให้ได้มาตรฐานสำหรับ
การส่งออก ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการ    
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการ 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบร ับรองมาตรฐานการจ ัดการ          

ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการส่งออก พ.ศ. 2547 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
(1) “ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ำ 

สวยงาม 
(2) “มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำสวยงาม” หมายความว่า มาตรฐาน       

การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยง 
ปลาสวยงามซึ ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที ่ด ี และผลผลิตปลาสวยงามที่เพาะเลี ้ยงมีคุณภาพดี         
ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด 

(3) “พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกรมประมงที่ปฏิบัตงิาน 
ในหน่วยงานของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
พันธุกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประเมินและตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตามระเบียบนี้ และ 
ให้รวมถึงผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย 

ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งใด 
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
พันธุกรรมสัตว์น้ำ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประมงจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ 
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ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่ประสงค์จะขอใบรับรอง ยื่นคําขอตาม 
แบบ กปม./สส. ๑ ท้ายระเบียบนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดในเขตท้องที่ที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สวยงามนั้นตั้งอยู่ กรณีท่ีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอ ณ สำนักงาน 
ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังนี้ 

(1) สำเนาบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1) 
(2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นคําขอ 
(3) กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารดังนี้ 

(3.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 

(3.2) สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของ 
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

(4) กรณีมอบให้ผู้อ่ืนมายื่นคําขอและดำเนินการแทนให้แนบเอกสารดังนี้ 
(4.1) หนังสือมอบอำนาจ 
(4.2) สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและของ   

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
(5) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กรมประมงประกาศกำหนด 
ข้อ 7 เมื่อเจ้าหน้าที่ตามข้อ 6 ได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

แล้วดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนี้ 
(1) ถ้าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในหนึ่งวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
(2) ถ้าถูกต้อง สำหรับสัตว์น้ำจืดสวยงาม กรณีที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร หรือสมุทรสงคราม ให้ส่งคําขอให้สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ 
สวยงามและพรรณไม้น้ำ ส่วนกรณีท่ีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืน ให้ส่งคําขอให้สถาบันวิจัย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำท้องที่ที่ 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามนั้นตั้งอยู่ภายในห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

สำหรับสัตว์น้ำทะเลสวยงามให้ส่งคําขอให้สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัย 
และพัฒนาประมงชายฝั่งแห่งท้องที่ที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามนั้นตั้งอยู่ หรือแจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ประมงน้ำจืดในกรณีท่ีไม่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในพ้ืนที่ภายในห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

ข้อ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ สถาบันวิจัย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สถาบันวิจัย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง แล้วแต่กรณี แจ้งก ำหนดวันนัดตรวจ 
ประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามให้ผู้ยื่นคําขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอจากเจ้าหน้าที่ตาม   
ข้อ 6 
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ข้อ 9 เมื่อผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งกำหนดวันนัดตรวจประเมินฟาร์มตามข้อ 8 แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ตอบแบบสอบถามการประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ ำสวยงาม    

ตามแบบ กปม./สส. ๒ ท้ายระเบียบนี้ 
(2) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

(2.1) เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการและสุขอนามัยฟาร์ม  
(2.2) เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำสวยงามในปริมาณพอสมควรมาทำการตรวจสุขภาพ 
(2.3) เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำ  

(3) อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินฟาร์ม 
ข้อ 10 การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้ า 

เกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม (มกษ. 7426-2555) และ 
การตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสวยงามให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล (มกษ. 7429-2555) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ 

ข้อ 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 8 แจ้งผลการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สวยงาม ผลการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำสวยงาม และผลการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำตามแบบ กปม./สส. 3 
ท้ายระเบียบนี้ ให้แก่ผู้ยื่นคําขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ตรวจประเมิน 

ข้อ 12 ในกรณีผลการตรวจประเมินตามข้อ 10 เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมง 
กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 8 ดำเนินการออกใบรับรองตามแบบ กปม./สส. 4 ท้ายระเบียบนี้     
ให้แก่ผู ้ย ื ่นคําขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที ่ได้แจ้งผลการตรวจ และให้ด ำเนินการสำเนาใบรับรองแจ้ง      
หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

(1) สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้รับคําขอ แล้วแต่กรณี 
(2) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด หรือสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง แล้วแต่กรณี  
(3) สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
หากผลการตรวจประเมินฟาร์มไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงก ำหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
เพ่ือดำเนินการตรวจประเมินตามข้อ 9 และข้อ 10 ต่อไป 

ข้อ 13 การกำหนดเลขท่ีใบรับรองให้ใช้รหัสตามท่ีกำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  
ข้อ 14 ให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบรับรอง  
ข้อ 15 ผู้ได้รับใบรับรองมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อทำการตรวจ 

ติดตาม รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวตามสมควร 
(2) ปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพื ่อรักษาไว้ซึ ่งมาตรฐานตามใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์ม 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
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ข้อ 16 กรณีที ่พนักงานเจ้าหน้าที ่ตรวจพบว่าผู ้ได้รับใบรับรองไม่ ได้ปฏิบัติให้ต่อเนื ่อง         
ตามข้อ 15 (2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเตือนตามแบบ กปม./สส. 5 ท้ายระเบียบนี้ เพื่อให้ด ำเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 

กรณีที ่ผ ู ้ได ้ร ับใบรับรองไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามใบเต ือน            
ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองตาม     
แบบ กปม./สส. 6 ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 17 ให้ใบรับรองตามระเบียบนี้มีอายุสามปีนับแต่วันออก และให้ต่ออายุได้คราวละสามปี 
โดยยื่นคําขอก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการขอ 
ใบรับรองมาใช้กับการยื่นขอต่ออายุใบรับรองโดยอนุโลม 

ข้อ 18 ให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามปีละหนึ่งครั้ง 
นับแต่ว ันออกใบรับรอง หากผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที ่ก ำหนดในใบรับรอง ให้อธิบดี          
กรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามข้อ 16 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 19 บรรดาคําขอใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี ้ยงปลาสวยงามเพ่ือ         
การส่งออกที่ได้ยื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
พิจารณาตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
เพ่ือการส่งออก พ.ศ. 2547 

ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออกที่ออกให้ตาม 
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

 
ประกาศ ณ วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ คือ 
2.1          กรณีผู้ขอใบรับรองฯ เป็นบุคคลธรรมดา 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 
                          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
                          ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.2  กรณีผู้ขอใบรับรองฯ เป็นนิติบุคคล 

ส าเนาบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 
               ส าเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อหุ้นส่วน

 ผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติ
 บุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง                                                                                              

               ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
 ลงนามผูกพันนิติบุคคล 

2.3          กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมายื่นค าขอหรือด าเนินการแทน 
                          หนังสือมอบอ านาจ 
                          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
                          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
2.4          หลักฐานอื่นๆ ได้แก่............................................................................................................  

ลงชื่อ............................................................ผู้ขอใบรับรองฯ 
 (................................................................) 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค้ำขอ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร/ประมงจังหวัด.................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ............................................................ผู้รับค าขอ 
          (................................................................) 

เรียน ผู้อ านวยการ............................................................................................................................. ........... 
  เพ่ือโปรดพิจารณาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อส่งตรวจโรค 

      ลงชื่อ..................................................................... 
            (....................................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................. 
 
 
หมายเหตุ   ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง     หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

 



 

 

 
รำยละเอียดกำรเลี้ยงสัตว์น้้ำสวยงำม ณ ปัจจุบัน 

วัน..........เดือน..................พ.ศ............... 

1. ชื่อฟาร์ม......................................................................................................................................... ......... 
2. ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่......................หมู่ที.่.........................ถนน..................................................................... 

ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท.์.......................................โทรสาร.......................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

3. เริ่มด าเนินการเลี้ยง พ.ศ........................        พ้ืนที่ส่วนตัว        พ้ืนที่เช่าด าเนินการ......................ป ี
4. เนื้อท่ีฟาร์ม................................ตารางเมตร....................................ตารางวา.....................................ไร่ 

5. บุคคลที่สามารถติดต่อได้..............................................................โทรศัพท.์........................................... 
6. รายละเอียดการเพาะเลี้ยง 
  ชนิดสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง............................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... ........... 

  แหล่งน้ าที่ใช้ 
      คลองธรรมชาติ           คลองชลประทาน           แม่น้ า          น้ าประปา 
      บ่อน้ าขุด                  น้ าบาดาล                    แหล่งน้ าอ่ืนๆ............................ 

  บ่อพักน้ า                มี   ไม่มี      
 ขนาดบ่อพักน้ า.................จ านวน...............บ่อ ขนาดบ่อพักน้ า...............จ านวน............บ่อ 
 ขนาดบ่อพักน้ า.................จ านวน...............บ่อ ขนาดบ่อพักน้ า................จ านวน............บ่อ 

  อาหารที่ใช้เลี้ยง 
 อาหารมีชีวิต............................................................................................................................. . 
 อาหารส าเร็จรูป...................................................................... .................................................. 

  ยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง...................................................................... ................... 
  บ่อและขนาดบ่อ 

        บ่อดิน...........................................บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 

        บ่อซีเมนต์.....................................บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 

        ตู้กระจก........................................ตู้ 
  ขนาด......................จ านวน...............ตู้ ขนาด......................จ านวน...............ตู้ 
  ขนาด......................จ านวน...............ตู้ ขนาด......................จ านวน...............ตู้ 
         ถังไฟเบอร.์...................................บ่อ         
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 
  ขนาด......................จ านวน...............บ่อ ขนาด......................จ านวน...............บ่อ 

       ภาชนะอ่ืนๆ .................................................................... 
  ขนาด......................จ านวน............... ขนาด......................จ านวน............... 

         - 3 - 
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แผนที่กำรเดินทำงเข้ำฟำร์ม 

        - 4 - 
 



แบบสอบถามการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟารม์เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม  
 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ................ 

1. ชื่อฟาร์ม.......................................................................................................... ................................................ 
2. ชื่อ-สกุลเจ้าของฟาร์ม นาย/นางสาว/นาง.............................................นามสกุล............................................ 
3. เลขประจ้าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า...................................................................................................... 
4. ที่อยู่เจ้าของฟาร์ม เลขที่.....................หมู่ที.่.................ถนน............................................................................ 

ต้าบล/แขวง.....................................อ้าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณยี์...................เลขหมายโทรศัพท์................................... เลขหมายโทรสาร................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

5. ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่......................หมู่ที.่.........................ถนน.............................................................................. 
ต้าบล/แขวง.....................................อ้าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณยี์...................เลขหมายโทรศัพท์................................... เลขหมายโทรสาร................................... 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (UTM INDIAN1975) E................................................N...............................................  
7. เนื้อท่ีฟาร์ม...................................ตารางเมตร........................................ตารางวา.......................................ไร ่
8. เริ่มด้าเนินการเลี้ยง พ.ศ............................        พ้ืนที่ส่วนตัว           พ้ืนที่เช่าด้าเนินการ........................ป ี
9. ช่องทางการค้า 

     มีคนกลางมารับ...........................................................................................................................  
               ขายส่งเอง............................................................................................................................. ....... 

10. รายละเอียดการเพาะเลี้ยง 
ชนิดสัตว์น้้าที่เพาะเลี้ยง 
1. ..............................................................  6. …………………………………………………………… 
2. .......................................................................  7. …………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………  8. …………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………  9. …………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………  10. ………………………………………………………………… 

 แหล่งน้้าที่ใช้ 
     คลองธรรมชาติ           คลองชลประทาน           แม่น้้า                 น้้าประปา 
     บ่อน้้าขุด                  น้้าบาดาล                    แหล่งน้้าอ่ืน............................... 

 บ่อพักน้้า                มี   ไม่มี      
ขนาดบ่อพักน้้า....................จา้นวน..................บ่อ ขนาดบ่อพักน้้า.................จ้านวน..............บ่อ 
ขนาดบ่อพักน้้า....................จา้นวน..................บ่อ ขนาดบ่อพักน้้า...................จ้านวน.............บ่อ 
อาหารที่ใช้เลี้ยง 
อาหารมีชีวิต.......................................................................................................... ......................................... 
อาหารส้าเร็จรูป............................................................................................................................. ................. 

 ยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง...............................................................................................................  
  

แบบ กปม./สส.2 



- ๒ - 

 

บ่อและขนาดบ่อ 

       บ่อดิน...........................................บ่อ 
 ขนาด................................จ้านวน.........................บ่อ  ขนาด.......................จ้านวน...................บ่อ 
 ขนาด................................จ้านวน.........................บ่อ  ขนาด.......................จ้านวน...................บ่อ 

ขนาด................................จ้านวน.........................บ่อ  ขนาด........................จ้านวน..................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน.........................บ่อ  ขนาด........................จ้านวน..................บ่อ 

        บ่อซีเมนต์.....................................บ่อ 
 ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 

ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 

       ตู้กระจก........................................ตู้ 
 ขนาด................................จ้านวน...........................ตู้  ขนาด.......................จ้านวน......................ตู้ 

ขนาด................................จ้านวน...........................ตู้  ขนาด.......................จ้านวน......................ตู้ 
ขนาด................................จ้านวน...........................ตู้  ขนาด.......................จ้านวน......................ตู้ 
ขนาด................................จ้านวน...........................ตู้  ขนาด.......................จ้านวน......................ตู้ 

        ถังไฟเบอร.์...................................บ่อ         
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 
ขนาด................................จ้านวน...........................บ่อ ขนาด.......................จ้านวน......................บ่อ 

      ภาชนะอ่ืนๆ...................................................................................................................... ....................... 
ชนิด........................................................ขนาด......................................จ้านวน.............................................. 
ชนิด........................................................ขนาด......................................จ้านวน.............................................. 
ชนิด........................................................ขนาด......................................จ้านวน.............................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้้าสวยงาม 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............. 

ชื่อฟาร์ม....................................................................................................................... ................................................. 
ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่.........................หมู่ที.่......................ถนน....................................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท.์........................................................................................โทรสาร................................................................... 
ชนิดสัตว์น้ าสวยงามที่เพาะเลี้ยง....................................................................................................................................  

 
รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

1. ทะเบียนเกษตรกร 
1.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องกับ
กรมประมง 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

2. สถานที่ตั้งฟาร์ม 
2.1 อยู่ห่างจากหรือไม่ได้รับผลกระทบ
จากแหล่งก าเนิดมลพษิ หรือมีมาตรการ
ป้องกันหรือแก้ไขกรณีมีความเสี่ยง 

ควรปฏิบัต ิ      

2.2 มีการถ่ายเทน้ าที่ดีเพื่อความ
สะดวกในการจัดการฟาร์ม และป้องกัน
การปนเปื้อน 

ควรปฏิบัต ิ      

2.3 อยู่ในที่ที่มีการคมนาคมสะดวก 
เพื่อประโยชน์ในการขนสง่ปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิต 

ควรปฏิบัต ิ      

2.4 ฟาร์มมสีาธารณปูโภคที่จ าเป็นใน
การผลิต หรือดูแลสัตว์น้ า ให้มีคุณภาพ
ตามที่ตลาดต้องการ 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

3. การจัดการทั่วไป 
3.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มและปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดการฟาร์ม 
ซึ่งประกอบด้วย 
- ประวัติฟาร์ม 
- ผังโครงสร้างฟาร์ม 
- แผนการเลี้ยง 
- การเตรียมบ่อ 
- การเตรียมน้ า 
- การให้อาหาร 
- การดูแลสุขภาพ 
- การจับและการรวบรวม 
- การเตรียมก่อนขาย 
- การอบรม 
 

ควรปฏิบัต ิ      
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รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

3.2 มีแผนที่แสดงที่ตัง้และแผนผังของ
ฟาร์มเลี้ยง เพื่อความสะดวกในการ
จัดการฟาร์ม 

ควรปฏิบัต ิ      

3.3 มีแหล่งน้ าที่คุณสมบัติเหมาะสม 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 

ควรปฏิบัต ิ      

3.4 น้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงไม่ขัดต่อเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

3.5 มีการเพิ่มพูนความรู้และพฒันา
ศักยภาพในการผลิต เชน่ การประชุม
หรือฝึกอบรมด้านการจัดการ การใช้
ปัจจัยการผลิต การจับและรวบรวม 
และกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ควรปฏิบัต ิ      

4. ปัจจัยการผลิต 
4.1 เลือกใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีสุขภาพดี
และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ลูกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาด และไม่เป็นโรค 

ควรปฏิบัต ิ      

4.2 เลือกใช้ลูกพันธุ์ที่ไม่เป็นโรค ควรปฏิบัต ิ      
4.3 มีหนังสือกับก าการจ าหนา่ย 
สัตว์น้ า หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่มา 
กรณีที่ซื้อหรือน าพ่อแม่พันธุ์จากที่อื่น 
หรือมีบันทึกข้อมูล กรณีได้พ่อแม่พันธุ์
จากภายในฟาร์ม หรือจากแหล่ง
ธรรมชาติ เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบย้อนกลับ  

ควรปฏิบัต ิ      

4.4 มีหนังสือก ากับการจ าหนา่ย 
ลูกพันธุ์สัตวน์้ า หรือเอกสาร หลักฐาน 
หรือบันทึกแสดงแหล่งที่มา กรณีซื้อลูก
พันธุ์มาจากที่อื่น 

ควรปฏิบัต ิ      

4.5 อาหารสัตว์สด มีการล้างท าความ
สะอาดหรือฆ่าเชื้อ และจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เสื่อมคุณภาพ 

ควรปฏิบัต ิ      

4.6 อาหารผสมเอง มีการผลิตอย่างถูก
สุขลักษณะ มีสถานที่และวิธีการเก็บ
อย่างเหมาะสม 

ควรปฏิบัต ิ      

4.7 อาหารส าเร็จรูป ให้บรรจุหีบหอ่ไม่มี
รอยช ารุด สถานที่และวิธีการเก็บถูก
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ 
และป้องกันสัตว์อื่นสร้างความเสียหาย 

ควรปฏิบัต ิ      
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รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

5. การจัดการบ่อเลี้ยง 
5.1 มีการแบ่งประเภทบ่อตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพือ่ความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการ
จัดการฟาร์ม เช่น 
- บ่อพักน้ า 
- บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ ์
- บ่อเพาะฟัก 
- บ่ออนุบาลลูกสัตวน์้ า 
- บ่อเลี้ยงสัตวน์้ า 
- บ่อปรับสภาพและกักกันโรคสตัว์น้ า 
- บ่อบ าบัดน้ าใช้แล้ว 

ควรปฏิบัต ิ      

5.2 บ่อเลี้ยงมีโครงสร้างของบ่อ
แข็งแรง ท าจากวัสดทุี่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน อยู่ในสภาพใช้งานไดด้ี 

ควรปฏิบัต ิ      

5.3 มีการจัดท าหมายเลขประจ าบ่อ
หรือประจ าหน่วยพื้นที่การเลี้ยง และมี
เครื่องหมายบอกประเภทตามการใช้
งาน เพื่อสะดวกต่อการจัดการฟาร์ม 
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ควรปฏิบัต ิ      

5.4 มีการแยกบริเวณ หรือแสดงป้ายที่
ชัดเจนส าหรับสัตวน์้ าป่วย และสัตว์น้ า
ที่ต้องกักกันโรค เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค 

ควรปฏิบัต ิ      

6. การจัดการดูแลสุขภาพสัตวน์้ า 
6.1 เตรียมบ่อเลี้ยง อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกวิธี เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

ควรปฏิบัต ิ      

6.2 เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ 
สัตว์น้ าที่เลี้ยง 

ควรปฏิบัต ิ      
 

6.3 ถ้าสัตว์น้ าป่วยหรือต้องกักกันโรค 
ให้แยกใช้วัสดุอุปกรณ์ออกจากกัน
ระหว่างสัตวน์้ าที่เป็นโรคกับสัตว์น้ า
ปกติ และมีสถานที่จดัเก็บอย่างเป็น
สัดส่วน หรือมีป้ายสัญลักษณ์ระบุ
บริเวณที่เก็บตัวอย่างชดัเจน เพือ่การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  
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รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

6.4 ถ้าสัตว์น้ าป่วย จ าเป็นต้องใช้ยา
สัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพ ให้ใช้ยา
สัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพอย่าง
เหมาะสมพร้อมทั้ง มีบันทึกการใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามการรักษา 

ควรปฏิบัต ิ      

6.5 ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี หรือ
สารชีวภาพต้องห้าม ตามประกาศทาง
ราชการที่เก่ียวข้องกับสัตวน์้ าสวยงาม 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

6.6 ถ้าสัตว์น้ าตายมากผิดปกต ิต้อง
แจ้งหน่วยงานที่มีอ านาจหนา้ทีท่ันที 
รวมถึงมีวิธีการจัดการซาก และน้ าทิ้งที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันการระบาดของ
โรค 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

6.7 บันทึกการเข้าตรวจฟาร์มและผล
การตรวจวิเคราะห์สาเหตุการตายของ
สัตว์น้ าของเจ้าหน้าทีท่ี่มีอ านาจตาม
กฎหมาย กรณีเกิดโรคหรือมีการตาย
ของสัตว์น้ าโดยไมท่ราบสาเหตุ 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

6.8 มีบันทึกประวัติการป่วยการตาย 
ประวัติการรักษาโรคสตัว์น้ า และการ
ตายผิดปกต ิ

ควรปฏิบัต ิ      

6.9 กรณีมีโรคระบาดการเคลื่อนย้าย
สัตว์น้ าข้ามเขตประกาศควบคุมต้องมี
เอกสารก ากับตามที่กฎหมายก าหนด 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

7. สุขลักษณะภายในฟาร์ม 
7.1 โรงเรือนท าด้วยวัสดุแข็งแรง อยู่ใน
สภาพดี เหมาะสมกบัการใช้งาน 
สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

ควรปฏิบัต ิ      

7.2 มีการป้องกันบุคคลภายนอก 
ยานพาหนะทีไ่ม่ได้รับอนุญาต ศตัรูสัตว์
น้ า หรือพาหนะที่อาจน าพาโรคเข้าสู่
บริเวณฟาร์ม 

ควรปฏิบัต ิ      
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รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

7.3 รักษาความสะอาดบริเวณบ่อเลี้ยง 
และมีการจัดอุปกรณ์และเครื่องมือ ใน
บริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
หลังจากการใช้งานทุกครั้ง และมีการ
บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ควรปฏิบัต ิ      

7.4 จัดการภาชนะบรรจุยาสัตว์ 
สารเคมี หรือสารชีวภาพที่ใช้หมดแล้ว 
หรือยาสัตว์ที่หมดอายุ อย่างเหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ 

ควรปฏิบัต ิ      

7.5 มีการจัดการของเสียจากการ
เพาะเลี้ยง 

ควรปฏิบัต ิ      

7.6 กรณีเกิดโรคระบาดต้องก าจัดด้วย
การเผา หรือฝังซากสัตว์น้ า แลว้กลบ
ด้วยปูนขาวในบริเวณที่จดัไว้เฉพาะ 
และท าการฆ่าเชื้อที่บ่อเลี้ยง 

ต้องปฏิบัต ิ สอดคล้องตามเกณฑ ์ ไม่สอดคล้องตามเกณฑ ์  

7.7 ทิ้งขยะลงในทีท่ี่จัดไว้ จัดเก็บและ
ก าจัดขยะด้วยวิธทีี่เหมาะสม 

ควรปฏิบัต ิ      

8. การจับและรวบรวมและการดูแลหลังการจับและรวบรวม 
8.1 มีหนังสือก ากับการจ าหนา่ย 
สัตว์น้ า หรือหลักฐานการจ าหนา่ยสัตว์
น้ า หรือบันทึกการจ าหน่ายสัตวน์้ า 
เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ
แหล่งที่มาของสัตวน์้ า 

ควรปฏิบัต ิ      

8.2 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์
น้ าอย่างถูกลักษณะ ทั้งระหวา่งและ
หลังการจับและรวบรวม 

ควรปฏิบัต ิ      

9. การบรรจุสัตว์น้ าเพื่อจ าหนา่ยหรือเคลื่อนย้าย 
9.1 มีสถานที่ท าการบรรจุสัตวน์้ า 
ภาชนะและอุปกรณ์ทีส่ะอาด มวีิธีการ
บรรจุที่เหมาะสม และจัดเก็บอุปกรณ์
อย่างเป็นระเบียบ 

ควรปฏิบัต ิ      
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รายการการตรวจประเมิน 

 
ข้อก าหนด 

ผลการตรวจ ส าหรับ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควร
ปรับปรุง 

9.2 เตรียมน้ าที่สะอาด มีคุณภาพ และ
มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดของ 
สัตว์น้ า 

ควรปฏิบัต ิ      

9.3 พักและ/หรือปรับสภาพสัตว์น้ า
ก่อนการเคลื่อนย้าย หรือจ าหน่ายอย่าง
น้อย 2 วัน ถึง 7 วัน ก าจัดปรสติ
ภายนอกและงดอาหารก่อนการบรรจุ 
1 วัน ถึง 3 วัน แล้วแตช่นิดและขนาด
สัตว์น้ าสวยงาม  

ควรปฏิบัต ิ      

10. การรวบรวมและบันทึกข้อมูล 
10.1 รวบรวมและเก็บบันทึกขอ้มูลที่
ส าคัญ ดังนี ้
- บันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของพ่อแม่
พันธุ ์
- บันทึกแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ ์
- บันทึกการใช้ยาสัตว์ สารเคมี หรือ
สารชีวภาพ กรณีสัตว์ปว่ย 
- บันทึกการเข้าตรวจฟาร์ม และผลการ
วิเคราะห์สาเหตุการตายของสัตว์น้ า 
- บันทึกประวัติการป่วย การตาย 
ประวัติการรักษาโรค และการตาย
ผิดปกติ  
- บันทึกการจ าหน่ายสัตว์น้ า  
โดยบนัทึกข้อมูลให้เป็นปัจจบุันเสมอ 
และเก็บรักษาบนัทึกไว้เปน็ระยะเวลา
ไม่ต่ ากว่า 2 ป ี

ควรปฏิบัต ิ      

ข้อแนะน า
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
...................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
ลงชื่อ...............................................................   ลงชื่อ.........................................................  
       (.........................................................)             (.........................................................)  
ต าแหน่ง......................................................    ต าแหน่ง...................................................... 
 ................/................./................      ................/................./................ 

ผู้ให้ข้อมูลในการเข้าตรวจประเมิน     เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน 
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ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............. 

ชื่อฟาร์ม........................................................................................................................................................................  
ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่.........................หมู่ที.่......................ถนน....................................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์........................................
เลขหมายโทรศัพท์...........................................................................เลขหมายโทรสาร.................................................. 
ชนิดสัตว์น้ าสวยงามที่เพาะเลี้ยง....................................................................................................................................  
แหล่งน้ าที่ใช้ 
   คลองธรรมชาติ              คลองชลประทาน               แม่น้ า               บ่อน้ าขุด          
             น้ าบาดาล                    น้ าประปา                        แหล่งน้ าอ่ืนๆ(ระบ)ุ.........................................                                                      
เวลาเก็บตัวอย่างน้ า                     .น. 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

 
ตัวอย่างน้ า 

Water 
Temp. 

(°c) 

pH D.O. 
(mg/L) 

Alkalinity 
(mg/L) 

Hardness 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Nitrite 
(mg/L) 

Nitrate 
(mg/L) 

อื่นๆ 
……….… 
 

          

          

          

          

          

          

ข้อแนะน า
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
        ลงชื่อ.........................................................  
             (.........................................................)  
        ต าแหน่ง...................................................... 
         ................/................./................ 

         พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์ 
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ผลการตรวจสุขภาพสัตว์น้้า 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............. 

ชื่อฟาร์ม...................................................................... ..................................................................................................  
ที่ตั้งฟาร์ม เลขที.่.........................หมู่ที.่......................ถนน....................................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์........................................
เลขหมายโทรศัพท์................................................................เลขหมายโทรสาร............................................................. 
ชนิดสัตว์น้ าสวยงามที่เพาะเลี้ยง....................................................................................................................................  

ผลการตรวจ 

 
ตัวอย่างสัตวน์้ า 

ผลการทดสอบ  
ปรสิตที่พบ 

 
หมายเหตุ 

 
พบ ไม่พบ 

๑.     
 

๒.     
 

๓.     
 

๔.     
 

๕.     
 

หมายเหตุ : เครื่องหมายบวก (+)หมายถึง ปริมาณปรสิตที่พบ จ้านวน + =น้อยมาก,++ = น้อย ,+++= ปานกลาง,และ ++++= มาก 

 
               ผ่าน                       ไม่ผ่าน 
 
ข้อแนะน า
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................... ...............................................................................................................   
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
     

ลงชื่อ.........................................................  
             (.........................................................)  
        ต าแหน่ง...................................................... 
         ................/................./................ 

        เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ า   
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ผลการตรวจประเมิน 
 

 ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
  ข้อที่ต้องปฏิบัติ  ทั้งหมด....................................ข้อ ปฏิบัติตามเกณฑ์...................ข้อ 
  ข้อที่ควรปฏิบัติ  ทั้งหมด....................................ข้อ 
    ดีมาก.......................................ข้อ   
    ดี.........................................ขอ้   
    ปานกลาง..................................ขอ้ 
    ควรปรบัปรุง.............................ขอ้ 
  คิดเป็นร้อยละ.............................................................. 
การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมิน ข้อต้องปฏิบัติ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

 ข้อควรแก้ไข 
1.)...................................................................................................................... ............................................ 
2.)........................................................................................................................... ....................................... 
3.).......................................... ........................................................................................................................ 
4.)........................................................................................................................... ....................................... 
 

 สรุปการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม 
                  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................................   ลงชื่อ.........................................................  
       (.........................................................)             (.........................................................)  
ต าแหน่ง......................................................    ต าแหน่ง...................................................... 
 ................/................./................      ................/................./................ 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ า            เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  
             (.........................................................)  
        ต าแหน่ง...................................................... 
         ................/................./................ 

              นักวิชาการประมงผู้ควบคุมการตรวจ   
 
 
 

 
  





ร่างหนังสือ GAP  15/09/63 09:08 น. 

การกำหนดเลขที่ใบรับรอง 

ให้ใช้รหัสตามท่ีกำหนดไว้ ดังนี้   AAAA-BB-CC-DDDDD 

(1) อักษร AAAA ระบุ รหัสประเภทมาตรฐานที่ให้การรับรองตามระเบียบนี้ ได้แก่ 

➢ 7426  สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม  
(มกษ. 7426-2555) 
➢ 7429  สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล  

(มกษ.7429-2555) 
 
(2) อักษร BB ระบุ รหัสชนิดสัตว์น้ำ ได้แก่ 

➢ 12  สำหรับ  สัตว์น้ำสวยงามน้ำจืด 
➢ 13  สำหรับ  สัตว์น้ำสวยงามทะเล 

 
(3) อักษร CC ระบุ ปี พ.ศ. โดยใช้เลขสองหลักสุดท้ายของปี พ.ศ. ที่ออกใบรับรอง 
 
(4) อักษร DDDDD ระบุ ดังนี้ 

 หลักที่หนึ่งและหลักที่สอง ระบุรหัสจังหวัดของที่ตั้งฟาร์ม 

 หลักที่สามถึงหลักที่ห้าถัดมา ระบุเป็นลำดับที่ของใบรับรอง แยกตามประเภทมาตรฐาน 

 ทั้งนี้ การเรียงลำดับในแต่ละปี ให้สิ้นสุดตามปีปฏิทิน 

 

 



แบบ กปม./สส.5 
ใบเตือนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

เลขที่........................................ 
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................................  

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อฟาร์ม.                                                 .ใบรับรองเลขที ่                                                  . 
ชื่อ-สกุลเจ้าของฟาร์ม                                                                                                        . 
ที่ตั้งฟาร์ม เลขท่ี              หมู่ที ่       ถนน                               ตำบล/แขวง                               . 
อำเภอ/เขต                             จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์                               . 
เลขหมายโทรศัพท์                                              เลขหมายโทรสาร                                        . 
ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน                                      วันที่ตรวจฟาร์ม                             . 

 

รายละเอียดในการเตือนเพื่อปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

- อ้างอิงการประเมินข้อที่                                                                                       . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 

-ข้อแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน                                                          . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 

ทั้งนี้ให้เจ้าของฟาร์มปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา              วัน นับแต่วันที่ได้รับ    
ใบเตือนนี้ และหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมประมงจะพิจารณา    
เพิกถอนใบรับรองดังกล่าว 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                       . 
      (                                       .) 
ตำแหน่ง                                    . 
                 /                 /          . 
                  เจ้าของฟาร์ม 
 

 
 
 

ลงชื่อ                                       . 
      (                                       .) 
ตำแหน่ง                                    . 
                 /                 /          . 
            พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน 

 



แบบ กปม./สส.6 
หนังสือแจ้งการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 

 

เขียนที่................................................................................  

วันที่..........เดือน..................พ.ศ............... 

เรียน............................................................................. 

 ตามท่ีฟาร์ม                      ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม เลขที่             ตั้งแต่วันที่  
                                              หมดอายุวันที่     นั้น 
 เมื่อวันที่      พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินตรวจพบว่า
ฟาร์มดังกล่าวไม่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานตามใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำสวยงาม และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินได้ออกใบเตือนเลขที่         .
วันที่     เพ่ือปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สวยงาม ดังนี้                .  
                 . 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  วัน บัดนี้ได้ล่วงพ้นระยะเวลาที่กำหนดในใบเตือนแล้ว แต่ฟาร์มยัง
ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานตามใบเตือนดังกล่าวได้ กรมประมงจะเพิกถอนใบรับรอง เลขที่
    เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่     เป็นต้นไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 ลงชื่อ.......................................................... 
(..........................................................) 

ตำแหน่ง..................................................... 
(อธิบดีกรมประมง) หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย         

.................../........................./................... 
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สําเนา 

คําสั่งกรมประมง 
ที ่403/๒๕๕๘  

เรื่อง มอบหมายอำนาจลงนามในใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 
.                                                     . 

เพื่ออนุวัตตามความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑8 ของระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออก 
ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำสวยงาม พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกคำสั่ง 
มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำสวยงาม และมีอำนาจเพิกถอนใบรับรองดังกล่าว 

1. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  
2. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
3. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  
4. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
5. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  
6. ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 
         
        (นายจุมพล  สงวนสิน) 
          อธิบดีกรมประมง 



ร่างหนังสือ GAP  15/09/63 09:08 น. 

 
 

  น ังขั น อนการออกใบรับรองมา ร านการ ัดการ าร มเ า เลี ยงสั   น ําส ยงาม (GAP) 

 

 

เกษตรกรยื่นคําร้องขอรับรองการตรวจมาตรฐานสัตว์น้ําสวยงาม (GAP) 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ที่หน่วยงานรับคําขอ 

หน่วยงานรับคําขอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสาร 

หน่วยงานรับคําขอ ส่งคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  
ให้หน่วยงานตรวจประเมิน 

หน่วยงานตรวจประเมินนัดหมายเกษตรกร และเข้าตรวจประเมินตามมาตรฐาน  
มกษ. 7426-2555 (สัตว์น้ําจืดสวยงาม), มกษ. 7429-2555 (สัตว์ทะเลสวยงาม) 

 

สรุปรายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม 
และแจ้งผลการตรวจประเมิน 

เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินจัดพิมพ์ใบรับรองตามแบบ  
กปม./สส.4 เสนอผู้มีอํานาจ 
พิจารณาลงนามในใบรับรอง 

เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินแจ้งผลให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
เพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงฟาร์ม 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด แล้วแต่กรณี 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินส่งใบรับรองให้ผู้ยื่นคําขอ 
 

หน่วยงานตรวจประเมินส่งสําเนาใบรับรองให้หน่วยงาน
รับคําขอ สถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด/ชายฝั่ง (แล้วแต่กรณี) 

ผ่าน ไมผ่่าน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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การยื่นคำขอการออกใบรับรองมา ร านการ ัดการ าร มเ า เลี ยงสั   น ำส ยงาม (GAP) 
หน่ ยงานรับคำขอ  

สำนักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่/สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ขั น อนการยื่น 

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการยื่นคำขอออกใบรับรองฯ ตามแบบ กปม./สส.1 พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ ณ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ และในกรณีที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
1) สำเนาบัตรประตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 
2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบเอกสารหลักฐาน 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ยื่นคำขอ 
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ 

3) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐาน 
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดทั้งชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือกรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมทั้งเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที ่ของรัฐของหุ ้นส่วน
ผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 

4) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมายื่นคำขอหรือดำเนินการแทนให้แนบเอกสารหลักฐาน  
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอาการแสตมป์ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มอบอำนาจ

และผู้รับมอบอำนาจ 
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับคำขอ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและเอกสารหลักฐานให้

ครบถ้วน ดังนี้ 
-  กรณีที ่เอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน ให้ส่งคำขอพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบให้

หน่วยงานที่ตรวจประเมิน 

- กรณีท่ีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 1 วันทำการ 

3. หน่วยงานรับคำขอดำเนินการส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้หน่วยงานตรวจประเมิน
ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้น ภายใน 5 วันทำการ 
 

หมายเหตุ 

 สั   น ำ ืดส ยงาม 
 - กรณีที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
และสมุทรสงคราม ให้ส่งคำขอให้กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด 
 - กรณีที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ส่งคำขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ  ในท้องที่ที่
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามนั้นตั้งอยู่ 
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 สัตว์น้ำทะเลสวยงาม 
 - ส่งคำขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในท้องที่ที ่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สวยงามนั้นตั้งอยู่ 
 - กรณไีม่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพ้ืนที่ ให้แจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ำจืด 
  

การตรวจประเมิน 
หน่วยงานตรวจประเมิน  
 กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด/ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ำจืด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ   
ในพ้ืนที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ (แล้วแต่กรณี) 
 
ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

1. เมื่อหน่วยงานผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินได้รับคำขอจากทางสำนักงานประมงจังหวั ด ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจประเมินแจ้งกำหนดวันนัดตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคำขอทราบ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการเข้าตรวจประเมิน ตามแบบ กปม./สส.2 และ กปม./สส.3  
3. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน สรปุผลการตรวจประเมินและแจ้งผลการตรวจประเมิน 

หมายเหตุ  
ในกรณีที่ผลการประเมินฟาร์มไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

เพ่ือดำเนินการแก้ไขปรับปรุงฟาร์มภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่กรณี 
4. ในกรณีที่ผลการประเมินฟาร์มผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที ่ตรวจประเมินจัดพิมพ์ใบรับรองตามแบบ   

กปม./สส.4 เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามในใบรับรอง 
5. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินส่งใบรับรองให้ผู้ยื่นคำขอ 
6. หน่วยงานตรวจประเมินส่งสำเนาใบรับรองให้หน่วยงานรับคำขอ กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและ

พรรณไม้น้ำ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด/ชายฝั่ง (แล้วแต่กรณี) 
 
 
หมายเหตุ 
ตามคำสั่งกรมประมงท่ี 883/2559 เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ทำให้มีหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ
หน่วยงานใหม่ แต่ยังคงมีภารกิจการตรวจรับรองตามเดิม ดังน้ี 
➢ ศูนย์วจิัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หน่วยงานภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
➢ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ หน่วยงานภายใต้
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
➢ สถาบันวิจัยการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืด เปลี ่ยนชื ่อใหม่เป็น ศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 
(พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงานภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
➢ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หน่วยงานภายใต้
สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
➢ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 
(สงขลา) หน่วยงานภายใต้สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
➢ ศูนย์วจิัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ หน่วยงานภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
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คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินค้าเกษตร  

เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับปลาสวยงาม 

1. นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล 

     ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น ้าและพรรณไม้น ้าสวยงาม กรมประมง 

ประธานกรรมการ 

2. นายมนัส ลาภผล 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กรรมการ 

3. นายนนทรี ปานพรหมมินทร์ 

สถาบันวิจัยสัตว์น ้าสวยงามและพรรณไม้น ้า กรมประมง 

กรรมการ 

4. นายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 

ภาควิชาเพาะเลี ยงสัตว์น ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์นันทริกา ชันซื่อ 

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

6. นายอานัส แซะอาหลี 

สมาคมผู้เพาะเลี ยงปลาไทย 

กรรมการ 

7. นายธนาวุฒิ วังตาล 

สหกรณ์ปลาสวยงาม บ้านโป่ง จ้ากัด 

กรรมการ 

8. นายวิฑูรย์ เทียนรุ่งศรี 

สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จ้ากัด 

กรรมการ 

9. นายสิริ เอกมหาราช กรรมการ 

10. นางวันเพ็ญ มีนกาญจน์ กรรมการ 

11. นายนิธิพัฒน์ พันธุมจินดา กรรมการ 

12. นายพิชัย เถลิงศักดาเดช กรรมการ 

13. นางสาวศนิดา คูนพานิช 

ส้านักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการ 
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สัตว์น ้าจืดสวยงาม เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางด้านการตลาดทั งในและต่างประเทศ

เพิ่มขึ น ประกอบกับปัจจุบันประเทศผู้น้าเข้าได้ให้ความส้าคัญในขั นตอนการเพาะเลี ยงระดับฟาร์ม 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดท้ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ               

ทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์น ้าจืดสวยงาม เพื่อเป็นแนวทางในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด

สวยงามให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี  ก้าหนดขึ นโดยใชเ้อกสารต่อไปนี เป็นแนวทาง 

กรมประมง. 2546. มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก. 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2553. รายงานโครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท้า

เกณฑ์การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดีส้าหรับปลาสวยงามน ้าจืด. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มสัตวน์้้าจืดสวยงาม 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก้าหนดหลักเกณฑ์การเล้ียงสัตว์น้้าจืดสวยงามทุกขั้นตอนในระดับฟาร์ม        

และรวมถึงการจับหรือรวบรวม และการดูแลหลังการจับหรือรวบรวมก่อนขนส่งออกจากฟาร์ม เพื่อให้ได้

สัตว์น้้าจืดสวยงามที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด สุขภาพดี และปลอดโรคที่ก้าหนดโดย

หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่  

2 นิยาม 

ความหมายของค้าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สัตว์น้้าจืดสวยงาม (ornamental freshwater animals) หมายถึง สัตว์น้้าที่อยู่ในน้้าจืดหรือสามารถ

ปรับตัวให้มีชีวิตอาศัยอยู่ในน้้าจืดได้ สัตว์น้้าจ้าพวกที่ด้ารงชีวิตหรือมีวงจรชีวิตอยู่ในน้้าจืดได้ โดยมี

วัตถุประสงค์การเลี้ยงเพื่อการค้าส้าหรับนันทนาการ ไม่ใชเ้พื่อเป็นอาหาร 

2.2 ฟาร์มสัตว์น้้าจืดสวยงาม (ornamental freshwater animals farm) หมายถึง สถานประกอบการ

เพาะเล้ียง และ/หรือ รวบรวมสัตว์น้้าจืดสวยงาม อย่างน้อยประกอบด้วย บ่อเล้ียง สถานที่เตรียมอาหาร 

สัตว์น้้า โรงเรือน สถานที่และบริเวณที่จ้าเป็นส้าหรับการเลี้ยงสัตวน์้้าจืดสวยงามตามชนิดของสัตว์น้้า 

2.3 บ่อเล้ียง (rearing pond or container) หมายถึง บ่อ หรือภาชนะที่เก็บกักน้้าไว้ใช้ในการเล้ียง              

สัตวน์้้าจืดสวยงาม เช่น บ่อดิน บ่อปูน ตู้กระจก ถังไฟเบอร์ ถังพลาสติก ขวดแก้ว  

2.4 อาหารสัตวส์ด (fresh feed) หมายถึง อาหารทีม่ีชีวิตหรือได้มาจากสิ่งมีชีวิตโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการ

แปรรูปโปรตีน หรือ แช่เย็นและแช่แข็ง เช่น ลูกน้้า ไรแดง ไรทะเล หนอนแดง ไส้เดือนน้้า กุ้งฝอย  

2.5 อาหารผสมเอง (feed prepare on farm) หมายถึง อาหารที่เกษตรกรผลิตขึ้นใช้เองในฟาร์ม เช่น ไข่ตุ๋น 

ร้าข้าวนึ่งผสมปลาป่น  

2.6 อาหารสัตวส้์าเร็จรูป (formulated feed) หมายถึง อาหารสัตว์น้้าที่ผลิตเป็นการค้า 



มกษ. 7426-2555 

 

2 

2.7 ยาสัตว์ (veterinary drug) หมายถึง  สารใดๆ ท่ีให้แก่สัตว์น้้าสวยงาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย 

บ้าบัด บรรเทา ป้องกัน รักษาโรค หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตว์นั้น 

2.8 สารเคมี (chemicals) หมายถึง สารเคมีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยาสัตว์ใช้ส้าหรับสัตว์น้้าจืดสวยงาม เช่น สารให้สี 

เกลือ 

2.9 สารชีวภาพ (biologics) หมายถึง สารชีวภาพที่ใช้ส้าหรับสัตว์น้้าจืดสวยงาม เช่น โปรไบโอติกส์ ฮอร์โมน 

สมุนไพร  

3 เกณฑ์ก้าหนด 

3.1 เกณฑ์ก้าหนดส้าหรับการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์น้้าจืดสวยงาม             

แบ่งไดเ้ป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1 ข้อก้าหนดหลัก (major requirements) หมายถึง ข้อก้าหนดที่ต้องปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ

ทางตรงหรือรุนแรงต่อสุขภาพ การผลิต และ/หรือ จ้าหน่ายสัตว์น้้าจืดสวยงาม หรือเป็นข้อก้าหนดท่ีต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1.2 ข้อก้าหนดรอง (minor requirements) หมายถึง ข้อก้าหนดที่ควรปฏิบัติ หากบกพร่องจะส่งผลกระทบ

ทางอ้อมต่อสุขภาพ การผลิต และ/หรือ จ้าหน่ายสัตว์น้้าจืดสวยงาม 

3.2 เกณฑ์ตัดสินผลการตรวจประเมิน 

การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็นไปตามข้อก้าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้ 

3.2.1 ผลการตรวจประเมินต้องผ่านตามเกณฑ์ ข้อก้าหนดหลัก ทุกข้อ 

3.2.2 ผลการตรวจประเมิน ข้อก้าหนดรอง ต้องผ่านตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 60% ของจ้านวนข้อก้าหนด

รองทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 60% ของผลการประเมินโดยรวมของการปฏิบัติตามข้อก้าหนดรองทุกข้อ            

ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 2 ป ี
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3.3 เกณฑ์ก้าหนดส้าหรับการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเล้ียงสัตว์น้้าจืดสวยงาม              

ใหเ้ป็นไปตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ก้าหนดและระดับของข้อก้าหนด 

(ข้อ 3.3) 

รายการ เกณฑ์ก้าหนด ระดับข้อก้าหนด 

1. ทะเบียนเกษตรกร 

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียง          

สัตว์น้้าอย่างถูกต้องกับกรมประมงหรือหน่วยงาน          

ที่มีอ้านาจหน้าที่  

ข้อก้าหนดหลัก 

2. สถานที่  

2.1 อยู่ห่างจากหรือไมไ่ด้รับผลกระทบจากแหล่งก้าเนิด

มลพิษ  หรื อมีมาตรการป้ องกันหรื อแก้ ไขกรณี             

มีความเส่ียง 

 

ข้อก้าหนดรอง 

 2.2 มีการถ่ายเทน้้าที่ดีเพื่อความสะดวกในการจัดการฟาร์ม 

และป้องกันการปนเปื้อน 

ข้อก้าหนดรอง 

 2.3 อยู่ในที่ที่มีการคมนาคมสะดวก เพื่อประโยชน์              

ในการขนส่งปัจจัยการผลิตและผลิตผล 

ข้อก้าหนดรอง 

 2.4 ฟาร์มมีสาธารณูปโภคที่จ้าเป็นในการผลิตหรือดูแล 

สัตว์น้้า ให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ  

ข้อก้าหนดหลัก 

3. การจัดการทั่วไป 
 

3.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มและปฏิบัติให้สอดคล้อง 

กับคู่มือการจัดการฟาร์ม ซึ่งประกอบด้วย  
- ประวัติฟาร์ม  

- ผังโครงสร้างฟาร์ม 

- แผนการเล้ียง 

- การเตรียมบ่อ 

- การเตรียมน้้า 

- การให้อาหาร 

- การดูแลสุขภาพ 

- การจับและการรวบรวม 

- การเตรียมก่อนขาย 

- การอบรม 

 

 

ข้อก้าหนดรอง 
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รายการ เกณฑ์ก้าหนด ระดับข้อก้าหนด 

 3.2 มีแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของฟาร์มเล้ียง          

เพื่อความสะดวก ในการจัดการฟาร์ม  

ข้อก้าหนดรอง 

 3.3 มี แห ล่ งน้้ าที่ คุ ณ สมบั ติ เ หมา ะสม  ส้ าหรั บ             

การเพาะเลี้ยง มีปริมาณที่พอเพียงและมีระบบส้ารองน้้า

ไว้ใช้ในฟาร์ม ในกรณีที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้้าที่มีมลพิษ   

ให้มีบ่อบ้าบัดน้้ าก่อนน้าน้้ าไปใช้  หรือ มีระบบน้้ า

หมุนเวียน  

ข้อก้าหนดรอง 

 3.4 น้้ าทิ้ งจากบ่อเ ล้ียงไม่ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐาน             

ทีก่ฎหมายก้าหนด  

ข้อก้าหนดหลัก 

 3.5 มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการผลิต 

เช่น ประชุมหรือฝึกอบรมด้านการจัดการ การใช้ปัจจัย

การผลิตการจับและรวบรวม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ข้อก้าหนดรอง 

4. ปัจจัยการผลิต 
 

4.1 เลือกใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีสุขภาพดีและมีคุณลักษณะ 

ที่ เ หม า ะสม  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ลู ก พั น ธุ์  ที่ มี คุ ณ สมบั ติ           

ตรงตามความต้องการของตลาด และไม่เป็นโรค 

 

ข้อก้าหนดรอง 

 4.2 เลือกใช้ลูกพันธุ์ท่ีไม่เป็นโรค ข้อก้าหนดรอง 

 4.3 มีหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า หรือเอกสาร

หลักฐานแสดงแหล่งที่มา กรณีที่ซื้อหรือน้าพ่อแม่พันธุ์

จากที่อื่น หรือมีบันทึกข้อมูลกรณีได้พ่อแม่พันธุ์จาก

ภายในฟาร์มหรือจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อความสะดวก

ในการตรวจสอบย้อนกลับ 

ข้อก้าหนดรอง 

 

 

 4 .4 มีหนั ง สือก้ ากับการจ้ าหน่ ายลูกพันธุ์ สัตว์น้้ า      

หรือเอกสาร หลักฐาน หรือบันทึกแสดงแหล่งที่มา   

กรณีซื้อหรือน้าลูกพันธุ์มาจากที่อื่น  

ข้อก้าหนดรอง 

 4.5 อาหารสัตว์สดมีการล้างท้าความสะอาด หรือฆ่าเชื้อ 

และจัดเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เส่ือมคุณภาพ 

ข้อก้าหนดรอง 

 4.6 อาหารผสมเอง มีการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ      

มีสถานที่และวิธีการเก็บอย่างเหมาะสม  

 

ข้อก้าหนดรอง 
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รายการ เกณฑ์ก้าหนด ระดับข้อก้าหนด 

 4.7 อาหารสัตวส้์าเร็จรูป ให้บรรจุหีบห่อ ไม่มีรอยช้ารุด 

สถานที่และวิธีการเก็บถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการ

เส่ือมคุณภาพ และป้องกันสัตว์อื่นสร้างความเสียหาย 

ข้อก้าหนดรอง 

5. การจัดการบ่อเล้ียง   

5.1 มีการแบ่งประเภทบ่อ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการจัดการฟาร์ม  

เช่น 

- บ่อพักน้้า 

- บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 

- บ่อเพาะฟัก 

- บ่ออนุบาลลูกสัตว์น้้า 

- บ่อเล้ียงสัตว์น้้า 

- บ่อปรับสภาพและกักกันโรคสัตว์น้้า 

- บ่อบ้าบัดน้้าใช้แล้ว 

 

ข้อก้าหนดรอง 

 5.2 บ่อเล้ียงมีโครงสร้างของบ่อแข็งแรง ท้าจากวัสดุ      

ที่เหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี            

เก็บกักน้้าได้ตลอดทุกฤดูกาล รูปแบบบ่อมีความสะดวก

ในการจับและรวบรวมสัตว์น้้า และป้องกันศัตรูของ 

สัตวน์้้าได้ 

ข้อก้าหนดรอง 

 5.3 มีการจัดท้าหมายเลขประจ้าบ่อหรือประจ้าหน่วย

พื้นที่การเล้ียงและมีเครื่องหมายบอกประเภทตามการ

ใช้งานเพื่อสะดวกต่อการจัดการฟาร์ม และการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อก้าหนดรอง 

 5.4 มีการแยกบริเวณหรือแสดงป้ายที่ชัดเจนส้าหรับ    

สัตว์น้้าป่วย และสัตว์น้้าที่ต้องกักกันโรค เพื่อป้องกัน    

การแพร่กระจายของโรค 

ข้อก้าหนดรอง 

6.  กา รจั ดก ารดูแล

สุขภาพสัตว์น้้า 

 

6.1 เตรียมบ่อเล้ียง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้

อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์น้้า  

 

ข้อก้าหนดรอง 

 6.2  เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ดู แ ล สุ ข ภ า พ สัต ว์ น้้ า ที่ เ ล้ี ย ง                 

อย่างสม่้าเสมอ  

ข้อก้าหนดรอง 
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รายการ เกณฑ์ก้าหนด ระดับข้อก้าหนด 

 6.3 ถ้าสัตว์น้้าป่วยหรือต้องกักกันโรค ให้แยกใช้วัสดุ

อุปกรณ์ออกจากกันระหว่างสัตว์น้้าที่เป็นโรคกับสัตว์น้้า

ปกติและมีสถานที่จัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน หรือมีป้าย

สัญลักษณ์ระบุบริเวณที่เก็บอย่างชัดเจนเพื่อการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรค  

ข้อก้าหนดหลัก 

 6.4 ถ้ าสัตว์น้้ าป่ วย จ้ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์  สารเคมี                 

หรือสารชีวภาพ ให้ใช้ยาสัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพ          

อย่างเหมาะสมพร้อมทั้ง มีบันทึกการใช้เพื่อประโยชน์               

ในการติดตามการรักษา 

ข้อก้าหนดรอง 

 6.5 ไม่ใช้ยาสัตว์  สารเคมี หรือสารชีวภาพ ต้องห้าม             

ตามประกาศทางราชการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้้าจืดสวยงาม   

ข้อก้าหนดหลัก 

 6.6 ถ้าสัตว์น้้าตายมากผิดปกติ ต้องแจ้งหน่วยงาน             

ที่มีอ้านาจหน้าที่ทันที  รวมถึงมีวิธีการจัดการซาก           

และน้้าทิ้งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

ข้อก้าหนดหลัก 

 6.7 บันทึกการเข้าตรวจฟาร์มและผลการตรวจวิเคราะห์

สาเหตุการตายของสัตว์น้้าของเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจ          

ตามกฎหมาย กรณีเกิดโรคหรือมีการตายของสัตว์น้้า

โดยไม่ทราบสาเหตุ 

ข้อก้าหนดหลัก 

 

 6.8 มีบันทึกประวัติการป่วยการตาย ประวัติการรักษา

โรคสัตว์น้้า และการตายผิดปกติ 

ข้อก้าหนดรอง 

 6.9 กรณีมีโรคระบาดการเคล่ือนย้ายสัตว์น้้าข้ามเขต

ประกาศควบคุมต้องมีเอกสารก้ากับตามที่กฎหมาย

ก้าหนด 

ข้อก้าหนดหลัก 

 

7. สุ ขลักษณะภายใน

ฟาร์ม 

 

7.1 โรงเรือนท้าด้วยวัสดุ แข็งแรง อยู่ในสภาพดีเหมาะสม

กับการใช้งาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

 

ข้อก้าหนดรอง 

 7.2  มีการป้ องกันบุคคลภายนอก ยานพาหนะ                           

ที่ไม่ได้รับอนุญาต ศัตรูสัตว์น้้า หรือพาหะที่อาจน้าพาโรค

เข้าสู่บริเวณฟาร์ม   

 

ข้อก้าหนดรอง 
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รายการ เกณฑ์ก้าหนด ระดับข้อก้าหนด 

 7.3 รักษาความสะอาดบริเวณบ่อเล้ียง และมีการจัด

อุปกรณ์และเครื่องมือ ในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ ท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุ                  

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเล้ียงหลังการใช้งานทุกครั้ง 

และมีการบ้ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

ข้อก้าหนดรอง 

 7 . 4  จั ด ก า ร ภ า ช น ะ บ ร ร จุ ย า สั ต ว์  ส า ร เ ค มี                       

หรือสารชีวภาพที่ใช้หมดแล้วหรือยาสัตว์ที่หมดอายุ 

อ ย่ าง เหมาะสมและถูก สุข ลักษณะ  เพื่ อป้ องกัน                 

การปนเปื้อนลงสู่บ่อเลี้ยงและสิ่งแวดล้อม  

ข้อก้าหนดรอง 

 7.5 มีวิธีการจัดการของเสียจากการเพาะเล้ียง เช่น   

ซากสัตว์น้้า อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  

ข้อก้าหนดรอง 

 7.6 กรณี เกิด โรคระบาดต้องก้ าจัดด้ วยการเผา             

หรือฝังซากสัตว์น้้า แล้วกลบด้วยปูนขาวในบริเวณ             

ที่จัดไว้เฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค          

และท้าการฆ่าเชื้อที่บ่อเลี้ยง 

ข้อก้าหนดหลัก 

 7.7 ทิ้ งขยะลงในที่ที่จัดไว้  จัดเก็บและก้าจัดขยะ               

ด้วยวิธทีี่เหมาะสม  

ข้อก้าหนดรอง 

8.การจับและรวบรวม

และการดูแลหลังการ

จับและรวบรวม 

 

8.1 มีหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า หรือหลักฐาน

การจ้าหน่ายสัตว์น้้า หรือบันทึกการจ้าหน่ายสัตว์น้้า 

เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบแหล่งทีม่าของสัตว์น้้า 

 

ข้อก้าหนดหลัก 

 8 . 2  มี วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า สั ต ว์ น้้ า                    

อย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งระหว่างและหลังการจับและ

รวบรวม  

ข้อก้าหนดรอง 

9. การบรรจุ สัตว์น้้ า

เ พื่ อ จ้ า ห น่ า ย ห รื อ

เคล่ือนย้าย 

 

9.1 มีสถานที่ท้าการบรรจุสัตว์น้้า ภาชนะ และอุปกรณ์ 

ทีส่ะอาด มีวิธีการบรรจุที่เหมาะสม และจัดเก็บอุปกรณ์

อย่างเป็นระเบียบ  

 

ข้อก้าหนดรอง 

 9.2 เตรียมน้้ าที่สะอาด มีคุณภาพ และมีอุณหภูมิ          

ทีเ่หมาะสมกับชนิดของสัตว์น้้า  

ข้อก้าหนดรอง 
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รายการ เกณฑ์ก้าหนด ระดับข้อก้าหนด 

 9.3 พักและ/หรือปรับสภาพสัตว์น้้าก่อนการเคล่ือนย้าย

หรือจ้าหน่ายอย่างน้อย 2 วัน ถึง 7 วัน ก้าจัดปรสิต

ภายนอก และงดอาหารก่อนการบรรจุ 1 วัน ถึง 3 วัน

แล้วแต่ชนิดและขนาดสัตวน์้้าสวยงาม  

ข้อก้าหนดรอง 

10. การรวบรวมและ

บันทึกข้อมูล 

10. รวบรวม และเก็บบันทึกข้อมูลที่ส้าคัญ ดังนี้ 

- บันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์ 
- บันทึกแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ ์
- บันทึกการใช้ยาสัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพ กรณีสัตว์ป่วย 

- บันทึกการเข้าตรวจฟาร์มและผลการตรวจวิเคราะห์

สาเหตุการตายของสัตว์น้้า  

- บันทึกประวัติการป่วย การตาย ประวัติการรักษาโรค

สัตว์น้้า และการตายผิดปกติ 

- บันทึกการจ้าหน่ายสัตว์น้้า 
โดยบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษา

บันทึกไว้เป็นระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 2 ป ี 

ข้อก้าหนดรอง 
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 น ทางปฏิบั ิการใช้มา ร านสินค้าเกษ ร 
การปฏิบั ิทางการเ า เลี ยงสั   น ำที่ดีสำหรับ าร มสั   น ำ ืดส ยงาม 

1. ขอบข่าย 
 1.1 แนวปฏิบัตินี้ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติตามเกณฑ์
กำหนดแต่ละข้อของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสั ตว์
น้ำจืดสวยงาม (มกษ.7426) 
 1.2 การตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ
ฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม ให้ใช้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ
ฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม (มกษ.7426) 

2. คำอธิบายของเกณฑ กำหนดในมา ร านสินค้าเกษ ร เรื่อง การปฏิบั ิทางการเ า เลี ยงสั   น ำที่ดี
สำหรับ าร มสั   น ำ ืดส ยงาม (มกษ.7426) 

รายการที่ 1 ท เบียนเกษ รกร ู้เ า เลี ยงสั   น ำ 
เกณฑ กำหนด 1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องกับกรมประมงหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจที่ 
เห ุ ล 
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมงจะทำให้ทราบข้อมูลสถานการณ์การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ เช่น จำนวนผู้เพาะเลี้ยง ประมาณการผลิตที่จะได้ ซึ ่งจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานราชการหรือ      
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือส่งเสริมทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ เช่น กรณีที่ประสบภัยพิบัติ 
รวมถึงสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ซื้อว่าสัตว์น้ำที่ซื้อนั้นมาจากฟาร์มเลี้ยงที่สามารถตามสอบได้หากมีปัญหา อีกทั้ง
การขึ้นทะเบียนฟาร์มยังจะช่วยให้ข้อมูลระหว่างผู้เลี้ยงกับผู้ซื้อ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางการตลาดได้อีก
ทางหนึ่ง 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง โดยติดต่อหน่วยงานของกรมประมงใน
พ้ืนที่ เช่น สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ หรือหน่วยงานที่กรมประมงกำหนด 

รายการที่ 2 สถานที่ 
เกณฑ กำหนด 2.1 อยู่ห่าง ากหรือไม่ได้รับ ลกร ทบ าก หล่งกำเนิดมล ิษ หรือมีมา รการป้องกันหรือ
 ก้ไขกรณีมีค ามเสี่ยง 
เห ุ ล 
 ฟาร์มที ่ต ั ้งอยู ่ใกล้กับแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งของเสียจากชุมชน          
แหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร อาจมีปัญหาปนเปื้อนของมลพิษสู่แหล่งน้ำที่นำมาใช้
ในฟาร์มซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำตายได้ 
 
 
 
 



ร่างหนังสือ GAP  15/09/63 09:08 น. 

การปฏิบั ิ 
 ที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษมากพอที่จะแน่ใจว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อน 
หากมีข้อสงสัยว่าที่ตั้งฟาร์มอาจมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนดังกล่าว ควรมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขกรณีมี
ความเสี่ยง เช่น มีการสังเกตหรือตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนนำน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกเข้ ามาใช้ในฟาร์ม และ
ติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์คุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันแก้ไขได้อย่างทันเวลา 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันแหล่งน้ำหลายแห่งมีคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำในบาง
ช่วงเวลา หรือมีสถานที่ตั้งฟาร์มอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ เกษตรกรจึงควรมีระบบการจัดการน้ำที่นำมาใช้เลี้ยงให้มี
คุณภาพเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้ เช่น มีบ่อพักน้ำที่สามารถบำบัดก่อนนำไปใช้เลี้ยง มีระบบน้ำหมุนเวียน
แบบปิดที่มีการบำบัดน้ำก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ 

 กรณีฟาร์มที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีหรือจีเอพีมาก่อนที่
จะมีแหล่งกำเนิดมลพิษในบริเวณข้างเคียงให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากแหล่งกำเนิดมลพิษ  เช่น มีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ หรือปรับการเลี้ยงเป็นระบบปิด 

 นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ที่ตั้งฟาร์มควรอยู่ในเขตน้ำท่วมไม่ถึง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฟาร์มและ
การปนเปื้อนของสารพิษเข้าสู่ฟาร์มจากเหตุน้ำท่วม หากอยู่ในเขตที่มีโอกาสน้ำท่วมถึงได้ควรมีการป้องกันน้ำ
ท่วมฟาร์มเป็นอย่างด ีเช่น มีแนวคันดินล้อมรอบพื้นท่ีเลี้ยง 

เกณฑ กำหนด 2.2 มีการถ่ายเทน ำที่ดีเ ื่อค ามส ด กในการ ัดการ าร ม  ล ป้องกันการปนเปื้อน 
เห ุ ล 
 การถ่ายเทน้ำระหว่างภายนอกกับภายในฟาร์ม และระหว่างบ่อ อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนและเกิด
การแพร่กระจายของโรคสัตว์น้ำได้ การออกแบบระบบการถ่ายเทน้ำที่ดี สามารถช่วยป้องกันศัตรูสัตว์น้ำจาก
ภายนอกฟาร์ม ป้องกันการปนเปื้อนและควบคุมโรคสัตว์น้ำ ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย และสะดวกต่อการ
จัดการฟาร์ม 
การปฏิบั ิ 
 การนำน้ำเข้าบ่อ การนำน้ำเข้าบ่อพักเพื่อปรับคุณภาพน้ำควรมีตะแกรงปิดที่ปากท่อเพื่อกรองและ
ป้องกันไข่สัตว์น้ำและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ที่อาจปะปนเข้ามาทำอันตรายต่อสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้และควรมีการกรอง
อีกครั้งหนึ่งก่อนนำน้ำจากบ่อพักน้ำไปใช้ โดยใช้วัสดุที่เหมาะสม เช่น ตาข่ายไนลอน มุ้งเขียว ขนาดความถี่ไม่
น้อยกว่า 24 ตาต่อนิ้ว กั้นซ้อนไว้หรือสวมไว้ 2 ชั้น ที่ปลายท่อน้ำเข้าบ่อเลี้ยงเพ่ือป้องกันศัตรูสัตว์น้ำ 

 การระบายน้ำในบ่อออกสู่ภายนอกฟาร์ม ควรมีการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกฟาร์ม นอกจากการสูบน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำแล้ว อาจสร้างบ่อโดยปรับให้พ้ืน
บ่อมีความลาดเอียงสู่ทางท่อระบายน้ำออก ท่อระบายน้ำออกควรอยู่ในระดับต่ำกว่าพ้ืนบ่อเพ่ือให้ระบายน้ำในบ่อ 
ได้หมดเวลาตากบ่อ นอกจากนี้ ท่อระบายน้ำออกควรออกแบบให้ปล่อยน้ำได้เร็วสะดวก และควบคุมระดับน้ำได ้

 การระบายน้ำภายในฟาร์ม ทางระบายน้ำของบ่อเลี้ยงแต่ละบ่อควรเป็นอิสระแก่กัน และทางน้ำเข้า-ออก 
ควรอยู่ตรงข้าม เพ่ือให้น้ำที่ผ่านเข้าบ่อมีโอกาสหมุนเวียนทั่วบ่อ และสะดวกในการจัดการถ่ายเทน้ำ 
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เกณฑ กำหนด 2.3 อยู่ในที่ที่มีการคมนาคมส ด ก เ ื่อปร โยชน ในการขนส่งปั  ัยการ ลิ  ล  ลิ  ล 
เห ุ ล 
 การคมนาคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการ  ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย  
ในการขนส่งปัจจัยการผลิต การจับและการขนส่งผลิตผลเพ่ือการจำหน่าย ทำให้สัตว์น้ำมีคุณภาพดีและช่วยลด
การบอบช้ำ สะดวกต่อบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อฟาร์ม 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรเลือกที่ตั้งฟาร์มที่มีการคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต ผู้รวบรวมหรือตลาด 

เกณฑ กำหนด 2.4  าร มมีสาธารณูปโภคที่ ำเป็นในการ ลิ หรือดู ลสั   น ำ ให้มีคุณภา  ามที่ ลาด ้องการ 
เห ุ ล 
 การมีระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการผลิตหรือดูแลสัตว์น้ำจะช่วยให้การปฏิบัติงานในฟาร์ม
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคที่จำเป็นตามชนิดของสัตว์น้ำและสภาพพื้นที่ของแต่ละฟาร์ม
เพ่ือให้การจัดการการเลี้ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเลี้ยงในตู้กระจกหรือบ่อซีเมนต์เกษตรกรต้องจัดให้
มีสาธารณูปโภคที่จำเป็น ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา หรือน้ำบ่อตื้น นอกจากนี้เกษตรกรอาจจัดให้มีอุปกรณ์เพิ่มเติม 
เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องเพ่ิมอากาศหรือปั๊มลมสำหรับสัตว์น้ำที่มีความต้องการออกซิเจนสูง 

รายการที่ 3. การ ัดการทั่  ไป 

เกณฑ กำหนด 3.1 มีคู่มือการ ัดการ าร ม ล ปฏิบั ิให้สอดคล้องกับคู่มือการ ัดการ าร ม ซึ่งปร กอบด้ ย 
ปร  ั ิ าร ม  ังโครงสร้าง าร ม   นการเลี ยง การเ รียมบ่อ การเ รียมน ำ การให้อาหาร การดู ล
สุขภา  การ ับ ล การร บร ม การเ รียมก่อนขาย การอบรม 
เห ุ ล 
 การมีคู่มือการจัดการฟาร์ม จะช่วยให้เกษตรกรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง    
ต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงทุกขั้นตอน 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรมีคู่มือการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ประกอบด้วย การเตรียมบ่อ การ
เตรียมน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ละชนิด การแก้ไขเมื่อมีปริมาณออกซิเจนต่ำ
ในบ่อ การเปลี่ยนถ่ายน้ำ การเตรียมและการให้อาหาร การดูแลสุขภาพสัตว์น้ำระหว่างการเลี้ยง การจับและ
การดูแลหลังการจับ การเตรียมก่อนขาย และการอบรม และควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดการฟาร์ม 
 
เกณฑ กำหนด 3.2 มี  นที่ สดงท่ี ั ง ล   น ังของ าร มเลี ยงเ ื่อค ามส ด ก ในการ ัดการ าร ม 
เห ุ ล 
 แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งฟาร์มเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สะดวกต่อผู้ซื้อ  เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการ
เดินทางมาติดต่อกับฟาร์ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการจำหน่ายผลิตผล  รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกษตรกรประสบปัญหาในการเลี้ยง เช่น มีสัตว์น้ำเป็นโรค คุณภาพน้ำไม่เหมาะสม และสะดวก
ในการเข้าตรวจประเมินฟาร์ม ส่วนแผนผังของฟาร์มจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ  
การขนส่ง การรวบรวม การจำหน่าย และการจัดการผลิตผลได้ง่ายและสะดวกรวมทั้งการวางแผนและควบคุม
การเกิดโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งฟาร์ม  ที่มีรายละเอียดให้ผู ้ติดต่อ
สามารถเดินทางมาถึงฟาร์มได้โดยง่าย เช่น สถานที่สำคัญใกล้เคียงที่เห็นเด่นชัดหรือเป็นที่รู้จัก เส้นทางจาก
อำเภอหรือจังหวัดไปยังฟาร์ม ถนนทางเข้าฟาร์ม หรืออาจมีแผนที่ฟาร์มโดยใช้ระบบ Google Map หรือพิกัด
ดาวเทียม GPS เป็นตัวค้นหา เกษตรกรควรมีแผนผังภายในฟาร์ม เช่น แสดงที่ตั้งหรือตำแหน่งของถนน ทางเดิน 
พ้ืนที่อยู่อาศัยพ้ืนที่โรงเก็บอาหารสัตว์น้ำ โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ระบบน้ำ ทางน้ำเข้า รางระบายน้ำทิ้ง คลองที่นำ
น้ำเข้ามาใช้ บ่อประเภทต่าง ๆ ที่ระบุหมายเลข เช่น บ่อพักน้ำ 1 บ่อพักน้ำ บ่อเลี้ยงหรือพื้นที่การเลี้ยง 1      
บ่อเลี้ยง หรือพื้นที่การเลี้ยง 2 นอกจากจะมีแผนผังฟาร์มในคู่มือฟาร์มแล้ว อาจจัดทำเป็นกระดาน บอร์ดหรือ
วัสดุอื ่น ๆ และควรติดตั ้งหรือวางอยู ่ในที ่ที ่เห็นได้ชัดเจน  สามารถใช้ประโยชน์ได้ และอาจมีการเขียน
รายละเอียด เช่น ชนิดสัตว์น้ำ วันที่ปล่อย หรืออาการท่ีพบ ซึ่งจะทำให้ง่ายในการวางแผนการเลี้ยงและการดูแล
จัดการระหว่างการเลี้ยง  

เกณฑ กำหนด 3.3 มี หล่งน ำที่คุณสมบั ิเหมา สม สำหรับการเ า เลี ยง มีปริมาณที่ อเ ียง ล มีร บบ
สำรองน ำไ ้ใช้ใน าร ม ในกรณีที่ ั งอยู่ใกล้ หล่งน ำที่มีมล ิษให้มีบ่อบำบัดน ำก่อนนำน ำไปใช้หรือมีร บบ
น ำหมุนเ ียน 
เห ุ ล 
 การเลี้ยงสัตว์น้ำจำเป็นต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสัตว์น้ำแต่ละชนิดและมีปริมาณเพียงพอ
ตลอดช่วงของการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น ถ้าคุณภาพน้ำเหมาะสมจะทำให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดี แต่หากคุณภาพน้ำ             
ไม่เหมาะสมอาจทำให้สัตว์น้ำป่วยเป็นโรคได้ง่าย แหล่งน้ำที่นำน้ำมาใช้ควรมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดการเลี้ยง 
ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบต่อการ
ดำเนินกิจกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำในแต่ละแหล่ง 
เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ น้ำประปาหรือน้ำบ่อตื้น จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย   
มากน้อยแตกต่างกันไป 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรวางแผน และประมาณความต้องการปริมาณน้ำใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมภายในฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบปี ตลอดจนประเมินปริมาณน้ำใช้ของชุมชนในพื้นที่รอบฟาร์มที่ต้องใช้น้ำในการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ และฤดูกาลที่อาจส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำได้ เพื่อประเมินความสามารถของแหล่งน้ำในการ
รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นเหล่านี้ เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม
ภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยแหล่งน้ำควรมีปริมาณน้ำที่เพียงพอ และมีคุณภาพของน้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดสวยงาม (ตามภาคผนวกท่ี 1) 
 ในกรณีที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่อาจมีการปนเปื้อนจากมลพิษ ควรมีบ่อพักเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
นำน้ำไปใช้ โดยการใช้สารเคมีหรือจุลินทรีย์ตามสภาวะของการปนเปื้อน ถ้ามีการปนเปือ้นของโลหะหนักใช้การ
ตกตะกอนด้วยสารจับโลหะหนัก (Chelating compound) เช่น EDTA (Ethylene Diamine TetraAcetic 
Acid) หรือในกรณีที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ ควรบำบัดด้วยจุลินทรีย์ร่วมกับการเติมอากาศหรือมีระบบน้ำ
หมุนเวียน 

 ถ้าใช้น้ำประปาหรือน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ต้องพักน้ำไว้จนกว่าคลอรีนจะสลายหมดเพ่ือ
ไม่ให้เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ หากจำเป็นต้องใช้น้ำอย่างเร่งด่วนให้ใช้โซเดียมไทโอซัลเฟต หรือกรองด้วยเครื่องกรองที่มี
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เป็นวัสดุกรองเพื่อกำจัดคลอรีน และก่อนใช้ควรวัดปริมาณคลอรีนด้วยว่า  
ยังมีหลงเหลืออยู่หรือไม่ 
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เกณฑ กำหนด 3.4 น ำทิ ง ากบ่อเลี ยงไม่ขัด ่อเกณฑ มา ร านที่กฎหมายกำหนด 
เห ุ ล 
 น้ำที่ใช้แล้วจากบ่อเลี้ยงจะมีของเสีย เช่น สารอินทรีย์ สารแขวนลอย หากปล่อยออกจากฟาร์มโดยตรง
อาจมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลกระทบต่อกิจกรรมอื่น ๆ  ในบริเวณข้างเคียง ก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกนอกฟาร์ม 
จึงต้องมีการบำบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้แล้วให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม  หากคุณภาพน้ำไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ (ตามภาคผนวกที่ 2) ต้องมีการบำบัดน้ำ เช่น การบำบัดน้ำด้วยวิธีชีวภาพ 
(Biological Control) โดยใช้พรรณไม้น้ำ เช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง หรือผักกระเฉดลงไปในบ่อโดยทำคอกไว้เพ่ือ
จำกัดบริเวณ พืชเหล่านี้จะดูดซับแอมโมเนียและไนเตรตไปใช้เป็นอาหาร น้ำจะสะอาดโดยการฟอกตัวเอง 
(Selfpurification) ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือนำกลับไปใช้ใหม่ ฟาร์มที่อยู่ในชุมชนอาจมีบ่อบำบัดรวม
หรือฟาร์มที่พ้ืนที่น้อยอาจใช้บ่อซีเมนต์หรือถังบำบัดเพ่ือบำบัดน้ำ กรณีท่ีสัตว์น้ำป่วยหรือเป็นโรคควรฆ่าเชื้อโรค
ในน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หากใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคต้องมีการกำจัดคลอรีนก่อน 

 เกษตรกรต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม หากคุณภาพน้ำไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)   
(ตามภาคผนวกที ่2) เพ่ือให้มั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยออกไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในบริเวณฟาร์มควรจัด
ให้มีท่อระบายน้ำ เพ่ือส่งน้ำไปยังบ่อบำบัด ไม่ควรถ่ายน้ำทิ้งลงบนพ้ืนซึ่งก่อให้เกิดสุขอนามัยที่ไม่ดี และควรทำ
ความสะอาดท่อระบายน้ำสม่ำเสมอ เกษตรกรอาจจัดทำบ่อพักน้ำหรือบ่อบำบัดน้ำก่อนทิ้งสู่ภายนอก หรืออาจ
มีการนำน้ำจากบ่อเลี้ยงไปใช้ในการเกษตรภายในฟาร์มของตนเองเพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกฟาร์ม  
เช่น รดน้ำผักผลไม้ โดยไม่ปล่อยสู่ภายนอกโดยตรง หรือบางฟาร์มอาจทำเป็นระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด ซึ่งมี
การบำบัดน้ำที่ใช้แล้วให้มีคุณภาพดีแล้วนำกลับมาใช้ในการเลี้ยงใหม่โดยไม่ทิ้งน้ำออกสู่ภายนอก  ถ้ามีบริเวณท่ี
ว่างภายในฟาร์มให้สร้างบ่อซีเมนต์ที่มีระดับพ้ืนก้นบ่อต่ำกว่าบ่ออ่ืน ๆ หรือขุดบ่อดิน นำน้ำที่ใช้แล้วปล่อยลงไป
ในบ่อดังกล่าวเติมอากาศลงไปในน้ำ แล้วมีการบำบัดน้ำ เช่น การบำบัดน้ำด้วยวิธ ีชีวภาพ (Biological 
Control) โดยใช้พรรณไม้น้ำ เช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง หรือผักกระเฉดลงไปในบ่อโดยทำคอกไว้เพื่อจำกัดบริเวณ
พืชเหล่านี้จะดูดซับแอมโมเนียและไนเตรตไปใช้เป็นอาหาร น้ำก็จะสะอาดโดยการฟอกตัวเอง  (Selfpurification)      
หรือถ้าต้องการปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะก็สามารถกระทำได้  เพราะน้ำได้ผ่านการบำบัดแล้ว ถ้าหาก
ต้องการให้คุณภาพน้ำดียิ่งขึ้นและปราศจากเชื้อโรค ควรฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนแล้วทิ้งไว้ให้คลอรีนระเหยหรือกรอง
ด้วยเครื่องกรองน้ำที่บรรจุคาร์บอนหรือใส่โซเดียมไทโอซัลเฟต เมื่อตรวจสอบว่าไม่มีคลอรีนหลงเหลืออยู่         
ก็สามารถนำน้ำไปใช้ใหม่หมุนเวียนได้ต่อไป 

 บ่อบำบัดน้ำใช้แล้วเป็นบ่อรับน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงต่าง ๆ อาจเป็นบ่อดินหรือบ่อซีเมนต์ก็ได้ ต้องปรับปรุง
คุณภาพน้ำโดยการตกตะกอน ใช้พืชน้ำ จุลินทรีย์ หรือสารเคมี เช่น คลอรีน เป็นตัวช่วยบำบัดก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ำ สาธารณะหรือนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ ฟาร์มที่อยู่ในแหล่งชุมชนอาจมีบ่อบำบัดรวมหรือฟาร์มที่มีพื ้นที่
น้อยอาจใช้บ่อซีเมนต์หรือถังบำบัดเพ่ือบำบัดน้ำ 

 กรณีท่ีสัตว์น้ำป่วยหรือเป็นโรคควรมีการบำบัดน้ำ โดยมีบ่อรับน้ำทิ้งและฆ่าเชื้อก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ 
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เกณฑ กำหนด 3.5 มีการเ ิ่ม ูนค ามรู้ ล  ัฒนาศักยภา ในการ ลิ  เช่น ปร ชุมหรือฝึกอบรมด้านการ
 ัดการ การใช้ปั  ัยการ ลิ  การ ับ ล ร บร ม  ล กฎร เบียบท่ีเกี่ย ข้อง 
เห ุ ล 
 การเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมด้านวิชาการและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ  จะเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกร รวมถึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและเทคนิคการเลี้ยง การตลาด
ทำให้เกิดการพัฒนาการเลี้ยงให้ดียิ่งขึ้น 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรมีการเสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งด้านการจัดการการเลี้ยง  การใช้ปัจจัย   
การผลิต การเก็บเกี่ยวผลิตผล การขนส่ง และการตลาด รวมถึงมีการฝึกอบรมด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในฟาร์มให้มีการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำที ่ดีอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบและเหมาะสมอยู ่เสมอ  ตลอดจนควรมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเกษตรกรเพ่ือนำข้อดีต่าง ๆ มาเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

รายการที่ 4 ปั  ัยการ ลิ  

เกณฑ กำหนด 4.1 เลือกใช้ ่อ ม่ ันธุ ที่มีสุขภา ดี ล มีคุณลักษณ ที่เหมา สม เ ื่อให้ได้ลูก ันธุ ที ่มี
คุณสมบั ิ รง ามค าม ้องการของ ลาด  ล ไม่เป็นโรค 
เห ุ ล 
 การใช้พ่อแม่พันธุ ์ที ่แข็งแรง ไม่เป็นโรค และมีคุณลักษณะที่เหมาะสม จะทำให้ได้ลูกพันธุ ์ท ี ่ดี             
มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด คุณภาพดี อัตราการเพาะฟักสูง ได้ผลิตผลดีและง่ายต่อการจัดการ 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรเลือกใช้พ่อแม่พันธุ์จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP หรือพ่อแม่พันธุ์ที ่มี
สุขภาพดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตดี ทนทานต่อ
สภาวะแวดล้อมและต่อโรคพยาธิ ให้ไข่หรือลูกพันธุ์จำนวนมาก มีขนาดและอายุที่เหมาะสมต่อการเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
มีความสมบูรณ์เพศ ควรคัดสายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ที ่ให้ลูกพันธุ ์ตรงกับความต้องการของตลาด  โดยการ         
จะเลือกใช้คุณลักษณะและคุณสมบัติใดบ้างนั้นแตกต่างกันไปขึ้นกับสัตว์น้ำแต่ละชนิด  ดังนั้นเกษตรกรควร
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หรือเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
 
เกณฑ กำหนด 4.2 เลือกใช้ลูก ันธุ ที่ไม่เป็นโรค 
เห ุ ล 
 ลูกพันธุ์ที่แข็งแรง ไม่เป็นโรค จะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มีอัตรารอดสูง ทนทานต่อการ
เกิดโรคและง่ายต่อการจัดการ 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรเลือกใช้หรือซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือลูกพันธุ์ที่
มีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดี เช่น มีอวัยวะครบถ้วน ตามลำตัวไม่มีแผล เกล็ดไม่หลุด ขนาดไม่เล็กกว่าปกติ สีผิวปกติ 
แข็งแรง ปราดเปรียว ไม่มีอาการของโรคท่ีปรากฏให้เห็น และควรทราบประวัติสายพันธุ์ 
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เกณฑ กำหนด 4.3 มีหนังสือกำกับการ ำหน่ายสั   น ำ หรือเอกสารหลัก าน สดง หล่งที่มา กรณีที่ซื อหรือนำ
 ่อ ม่ ันธุ  ากที่อื่น หรือมีบันทึกข้อมูลกรณีได้ ่อ ม่ ันธุ  ากภายใน าร มหรือ าก หล่งธรรมชา ิ เ ื่อ
ค ามส ด กในการ ร  สอบย้อนกลับ 
เห ุ ล 
 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก  (จสน.) หรือเอกสารหลักฐาน หรือบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหรือที่มาของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงแหล่งที่มาของพ่อแม่พันธุ์
สัตว์น้ำในการตามสอบกรณีเกิดปัญหาในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการเลี้ยง เช่น เมื่อเกิดโรคระบาด 
การปฏิบั ิ 
 กรณีที่ซื้อหรือนำพ่อแม่พันธุ์มาจากที่อื่น เกษตรกรควรขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงาม
เพื่อการส่งออก (จสน.) หรือเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาจากผู้ขาย หรือมีบันทึกข้อมูลกรณีได้พ่อแม่พันธุ์
จากภายในฟาร์มหรือจากแหล่งธรรมชาติ และเก็บรักษาไว้เพ่ือความสะดวกในการตามสอบกรณีประสบปัญหา
ในการเลี้ยง  

เกณฑ กำหนด 4.4 มีหนังสือกำกับการ ำหน่ายลูก ันธุ สั   น ำหรือเอกสาร หลัก าน หรือบันทึก สดง
 หล่งที่มา กรณีซื อหรือนำลูก ันธุ มา ากที่อ่ืน 
เห ุ ล 
 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก  (จสน.) หรือเอกสารหลักฐาน หรือบันทึก
แสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ์ที่ได้มาจากแหล่งอื่น จะมีรายละเอียดที่สามารถใช้ในการตามสอบกรณีเกิดปัญหา
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการเลี้ยงหรือพบโรคในสัตว์น้ำ  รวมทั้งใช้ในการขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ 
(Health Certification) 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพ่ือการส่งออก (จสน.) จากฟาร์มเพาะพันธุ์
ที่ซื้อ และเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการตามสอบกรณีประสบปัญหาในการเลี้ยงหรือพบโรคในสัตว์น้ำ 
 
เกณฑ กำหนด 4.5 อาหารสั   สดมีการล้างทำค ามส อาด หรือฆ่าเชื อ  ล  ัดเก็บอย่างเหมา สมเ ื่อ
ไม่ให้เสื่อมคุณภา  
เห ุ ล 
 อาหารสดมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทำให้เสื่อมคุณภาพและเน่าเสียได้ง่าย  การล้างทำความสะอาด
ฆ่าเชื้อ จัดเก็บรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยชะลอการเสื่อมคุณภาพของอาหาร และป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพสัตว์ 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรล้างทำความสะอาดอาหารสดที่มีชีวิต เช่น ไรแดง ลูกน้ำ ด้วยน้ำสะอาด และฆ่าเชื้อโรค
ภายนอกโดยแช่ด่างทับทิม แล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้งก่อนนำไปเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนไรแดง ลูกน้ำที่เหลือใช้และ
อาหารสดอ่ืน ๆ เช่น ตับ หัวใจ ไข่กุ้ง ปลาเป็ด จะมีการเสื่อมสภาพเร็ว ควรเก็บในตู้แช่แข็งเพ่ือรักษาสภาพให้มีความ
สดใหม่เสมอ ถูกสุขลักษณะ และควรใช้ภาชนะบรรจุที่มีสภาพดี สะอาด 
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เกณฑ กำหนด 4.6 อาหาร สมเอง มีการ ลิ อย่างถูกสุขลักษณ  มีสถานที่ ล  ิธีการเก็บอย่างเหมา สม 
เห ุ ล 
 การผลิตอาหารสัตว์น้ำขึ้นใช้เองในฟาร์ม หากปฏิบัติอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะอาด หรือเก็บรักษา  
ไมเ่หมาะสมอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ยาสัตว์ หรือสารเคมี จะทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพเร็วและ
ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์น้ำ 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ซึ่งสามารถสังเกตได้ทางกายภาพ โดยพิจารณาความสดใหม่ 
สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอมก่อนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ  ต้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การผลิตเพ่ือ
ป้องกันวัตถุดิบอาหารเดิมที่ค้างอยู่ในสายการผลิตออกเสียก่อน จึงเริ่มผลิตอาหารสัตว์น้ำใหม่ด้วยวัตถุดิบ
อาหารที่ปลอดจากการปนเปื้อนต่อไป ในระหว่างกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ควรใช้ภาชนะ เครื่องมือ 
อุปกรณ ์และวิธีการผลิตอาหารสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย หลังการผลิตควรเก็บรักษาใน
สถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ยาสัตว์ และสารเคมี การรบกวนของ
สัตว์เลี้ยงและสัตว์พาหะนำโรค มีการจัดวางอาหารแยกเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบสำหรับอาหารสัตว์น้ำ    
บางชนิดที่เน่าเสียง่าย เช่น ไข่ตุ๋น อาหารเปียก ควรเก็บในตู้เย็นก่อนนำอาหารไปเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรตรวจสอบ
สภาพอาหารว่ายังไม่เสื่อมคุณภาพ ไม่มีกลิ่นหืน ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกต ิและไม่พบเชื้อรา 

เกณฑ กำหนด 4.7 อาหารสั   สำเร็ รูป ให้บรร ุหีบห่อ ไม่มีรอยชำรุด สถานที ่ ล  ิธีการเก็บถูก
สุขลักษณ  เ ื่อป้องกันการเสื่อมคุณภา   ล ป้องกันสั   อ่ืนสร้างค ามเสียหาย 
เห ุ ล 
 ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์สำเร็จรูปในสภาพสมบูรณ์ สามารถป้องกันการเสื่อมคุณภาพตามอายุการเก็บ
หากเก็บรักษาไม่ถูกสุขลักษณะ จะทำให้เกิดความเสียหายและเสื่อมคุณภาพก่อนเวลาอันควร ซึ่งอาหารที่ด้อย
คุณภาพทางโภชนาการหรือหมดอายุจะมีผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์น้ำ 
การปฏิบั ิ 
 การพิจารณาเลือกใช้อาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป ควรเลือกใช้อาหารให้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของ
สัตว์น้ำ โดยการใช้อาหารสัตว์น้ำควรพิจารณาถึงวันผลิตและวันหมดอายุบนฉลาก  ไม่ใช้อาหารที่หมดอายุ
เนื่องจากอาจมีการเสื่อมคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ รวมถึงอาจมีเชื้อรา
หรือเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์ ภาชนะบรรจุอาหารต้องไม่อยู่ในสภาพชำรุด เปื่อยยุ่ย ฉีกขาด ทะลุ มีการปิด
ภาชนะอย่างเหมาะสม และก่อนนำอาหารไปเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรตรวจสอบสภาพอาหารว่ายังไม่เสื่อมคุณภาพ   
ไม่มีกลิ่นหืน ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ และไม่พบเชื้อรา มีสถานที่และวิธีการเก็บถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการ
เสื่อมคุณภาพ และป้องกันสัตว์อ่ืนสร้างความเสียหาย 
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รายการที่ 5 การ ัดการบ่อเลี ยง 
เกณฑ กำหนด 5.1 มีการ บ่งปร เภทบ่อ  าม ั ถุปร สงค ของการใช้งาน เ ื่อค ามเหมา สม ่อการ
ปฏิบั ิงาน ล การ ัดการ าร ม เช่น บ่อ ักน ำ บ่อเลี ยง ่อ ม่ ันธุ  บ่อเ า  ัก บ่ออนุบาลลูกสั   น ำ    
บ่อเลี ยงสั   น ำ บ่อปรับสภา  ล กักกันโรคสั   น ำ บ่อบำบัดน ำใช้ ล้  
เห ุ ล 
 การแบ่งประเภทบ่อตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ทำให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการจัดการ
ฟาร์มที่มีประสิทธิภาพสูง 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรแบ่งประเภทบ่อตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
และการจัดการฟาร์ม ชนิดและขนาดของบ่อขึ้นกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง ได้แก่ บ่อพักน้ำ บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์   
บ่อเพาะฟัก บ่ออนุบาลลูกสัตว์น้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อปรับสภาพและกักกันโรคสัตว์น้ำ และบ่อบำบัดน้ำใช้แล้ว 
ทั้งนี้ เกษตรกรอาจไม่จำเป็นต้องมีบ่อครบทุกประเภท เพราะสามารถดัดแปลงบ่อเลี้ยงให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของการใช้งาน ดังนี้ 
  - บ่อพักน้ำ ใช้สำหรับเก็บกักน้ำเพื ่อปรับคุณภาพน้ำให้เหมาะสมและมีปริมาณพอเพียง       
อาจเป็นบ่อดิน บ่อซีเมนต์ ถังไฟเบอร์กลาสหรือถังโลหะกันสนิมอ่ืน ๆ ขนาดของบ่อพักน้ำที่เหมาะสม ควรบรรจุน้ำ
ได้เพียงพอต่อการใช้ในระบบการผลิต ส่วนรูปทรงและตำแหน่งที่ตั้งขึ้นกับพ้ืนที่ใช้สอย ถ้าสามารถสร้างแยกกันเป็น
หลาย ๆ บ่อก็จะเป็นการดีเพ่ือความสะดวกในการหมุนเวียนใช้งานและการทำความสะอาด 
  - บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ใช้สำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้เจริญเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์และมีความ
สมบูรณ์ทางเพศเต็มที่ ขนาดพื้นที่และความลึกของบ่อต้องสอดคล้องกับชนิดและอุปนิสัยของสัตว์น้ำอาจเป็น   
บ่อดิน บ่อซีเมนต์ ถังไฟเบอร์กลาสหรือตู้กระจก ในการก่อสร้างหรือติดตั้งบ่อประเภทนี้ควรคำนึงถึงสถานที่ตั้ง
และระบบการถ่ายเทน้ำเป็นสำคัญ เพราะการดำเนินการระหว่างการเลี้ยงถ้าคุณภาพของน้ำไม่ดีหรือทำให้สัตว์น้ำ
ตื่นตกใจบ่อย ๆ จะกระทบกระเทือนต่อการกินอาหารซึ่งจะส่งผลถึงความสมบูรณ์ทางเพศของสัตว์น้ำ  โดยมี
ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการเพาะพันธุ์ คือ ขนาดบ่อที่ใช้เลี้ยงอัตราการปล่อย อาหารและการให้อาหาร 
แสงสว่าง คุณสมบัติของน้ำ และการถ่ายเทน้ำ 
  - บ่อเพาะฟัก ใช้ในการผสมพันธุ์หรือฟักไข่สัตว์น้ำ 
  - บ่ออนุบาลลูกสัตว์น้ำ ใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ 
  - บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นบ่อที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผ่านการอนุบาลแล้ว  เลี้ยงจนได้ขนาด
จำหน่ายอาจเป็นบ่อซีเมนต์หรือบ่อดินก็ได้ 
  - บ่อบำบัดน้ำใช้แล้ว เป็นบ่อรับน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงต่าง ๆ อาจเป็นบ่อดินหรือบ่อซีเมนต์ก็ได้     
ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการตกตะกอนธรรมชาติ ในกรณีที่น้ำมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์สูง อาจใช้พืชน้ำ 
จุลินทรีย์หรือคลอรีน เป็นตัวช่วยบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือนำกลับไปใช้ใหม่ 

เกณฑ กำหนด 5.2 บ่อเลี ยงมีโครงสร้างของบ่อ ข็ง รง ทำ าก ัสดุที่เหมา สมกับการใช้งานอยู่ในสภา  
ใช้งานได้ดี เก็บกักน ำได้ ลอดทุกฤดูกาล รูป บบบ่อมีค ามส ด กในการ ับ ล ร บร มสั   น ำ  ล ป้องกัน
ศั รูของสั   น ำได้ 
เห ุ ล 
 โครงสร้างของบ่อเลี้ยงที่แข็งแรง ทำจากวัสดุที่เหมาะสมตามชนิดของบ่อและสัตว์น้ำ อยู่ในสภาพ      
ใช้งานได้ดี จะทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดฤดูกาลเลี้ยง การออกแบบบ่อที่ดีทำให้สะดวกในการจัดการ   
การจับและรวบรวมสัตว์น้ำ รวมทั้งสามารถป้องกันศัตรูของสัตว์น้ำได ้
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การปฏิบั ิ 
 บ่อเลี้ยงควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง  เช่น เลี้ยงปลาทองในบ่อดิน
หรือบ่อซีเมนต์ เลี ้ยงปลากัดในขวดแก้ว ชนิดของบ่อตามลักษณะโครงสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็นบ่อดิน            
บ่อซีเมนต ์และภาชนะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
  - บ่อดิน ต้องสามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทุกฤดูกาล รูปแบบบ่อมีความสะดวกในการเก็บเกี่ยว
ผลิตผล มีทางน้ำเข้า - ออกสะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีระบบป้องกันศัตรูสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ คันบ่อมีขนาด
กว้างพอ เพ่ือความสะดวกในการขนส่งและรับน้ำหนัก มีความสูงเพียงพอกับการป้องกันน้ำท่วมโดยควรเป็นบ่อ
ที่สร้างจากดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน หลีกเลี่ยงการสร้างบ่อในบริเวณพื้นที่ดินทราย มีการออกแบบ
บ่อให้มีความแข็งแรง ไม่พังทลายได้ง่าย 
  - บ่อซีเมนต์ ควรเป็นบ่อที่มีโครงสร้างของบ่อแข็งแรง ไม่มีรอยรั่วซึม ขนาดของบ่อเหมาะสม
กับขนาดและชนิดของสัตว์น้ำที่เลี ้ยง มีทางน้ำเข้า - ออกแยกจากกันเพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำและ
สุขอนามัยภายในโรงเรือน มีระดับพื้นบ่อลาดเอียงเพื่อการถ่ายน้ำที่สะดวก พื้นที่ผิวภายในบ่อมีการขัดมันหรือ
ทาสีเพื่อป้องกันสัตว์น้ำเกิดบาดแผลจากการเสียดสี 
  - ภาชนะอื่น ๆ เช่น ตู้กระจก ขวดแก้ว ถังพลาสติก ถังไฟเบอร์กลาส ควรเป็นภาชนะที่มี  
ความแข็งแรงทนทาน ไม่มีรอยรั่วซึม วัสดุและสีที่ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันการเกิด
บาดแผลบนตัวสัตว์น้ำ ความหนาของวัสดุเหมาะสมกับปริมาตรน้ำที่จะบรรจุ 

ทั้งนี ้รูปแบบบ่อทุกชนิดจะต้องมีความสะดวกในการจัดการและสามารถป้องกันศัตรูของสัตว์น้ำได้ 

เกณฑ กำหนด 5.3 มีการ ัดทำหมายเลขปร  ำบ่อหรือปร  ำหน่ ย ื นที่การเลี ยง ล มีเครื่องหมายบอก
ปร เภท ามการใช้งานเ ื่อส ด ก ่อการ ัดการ าร ม  ล การป้องกันการ  ร่ร บาดของโรคอย่าง             
มีปร สิทธิภา  
เห ุ ล 
 หมายเลขประจำบ่อหรือประจำหน่วยพื้นที่การเลี้ยงและเครื่องหมายบอกประเภทบ่อ เป็นสัญลักษณ์
เพื่อให้สะดวกในการจัดการได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  ไม่ก่อให้เกิดความสับสน และให้ความสะดวกในการ
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมได้ 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรจัดทำหมายเลขประจำบ่อหรือประจำหน่วยพื ้นที ่การเลี ้ยงและมีเครื ่องหมายบอก
ประเภทตามการใช้งานหรือสถานภาพให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพ่ือสะดวกต่อการจัดการฟาร์ม บันทึกข้อมูลได้
เป็นระบบและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ กำหนด 5.4 มีการ ยกบริเ ณหรือ สดงป้ายที่ชัดเ นสำหรับสั   น ำป่ ย  ล สั   น ำที่ ้องกักกันโรค 
เ ื่อปอ้งกันการ  ร่กร  ายของโรค 
เห ุ ล 
 สัตว์น้ำที่ป่วยจะมีเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่กระจายในน้ำ และสัตว์น้ำที่รับเข้ามาใหม่อาจมีเชื้อโรคซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงให้มีการแพร่กระจายของโรค จึงต้องแยกบริเวณและแสดงป้ายที่ชัดเจน 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรมีบริเวณกักกันโรคสำหรับสัตว์น้ำป่วย และบริเวณกักกันสำหรับสัตว์น้ำที่รับเข้ามาใหม่             
มีเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายบอกประเภทตามการใช้งานให้ชัดเจน หรือในกรณีที่มีพื้นที่จำกัดควรแสดงป้ายที่
ชัดเจน และแยกใช้อุปกรณ์เฉพาะบ่อสำหรับสัตว์น้ำป่วย  และสัตว์น้ำที ่ต้องกักกันโรคเพื ่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค 
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รายการที่ 6 การ ัดการดู ลสุขภา สั   น ำ 

เกณฑ กำหนด 6.1 เ รียมบ่อเลี ยง อุปกรณ   ล เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูก ิธี เ ื่อป้องกันโรคที่  เกิดกับสั   น ำ 
เห ุ ล 
 ปัจจัยหนึ ่งที่เป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำเป็นโรค  ได้แก่ สภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยง เช่น คุณภาพน้ำ 
คุณภาพดินไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ดังนั้น การเตรียมบ่อ ปรับสภาพบ่อ  
ให้เหมาะสม ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นการป้องกันการปนเปื้อน
จากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ มีโอกาสที่จะสัมผัสกับตัวสัตว์น้ำและทำให้สัตว์น้ำติดเชื้อได้ 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรเตรียมบ่อและเตรียมน้ำ ให้มีความเหมาะสมกับการเลี ้ยงก่อนนำสัตว์น้ำลงเลี ้ยง         
การเตรียมบ่อมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ เทคนิค และวิธีการ โดยทำความสะอาดและตากบ่อก่อน
นำน้ำเข้าบ่อ กรณีบ่อดินเกษตรกรควรเตรียมบ่อเลี้ยงโดยเอาเลนพื้นบ่อออก ตากบ่อ ปรับพื้นบ่อให้เหมาะสม 
นำน้ำเข้าบ่อโดยสูบน้ำจากบ่อพักน้ำ กรองน้ำด้วยตาข่ายไนลอน 2 ชั้น เพ่ือป้องกันศัตรูสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำชนิด
อื่นเข้าไปในบ่อเลี้ยง รวมทั้งควรเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับ
สัตว์น้ำ ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื ้ออุปกรณ์ และเครื่องมือตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ        
ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 

เกณฑ กำหนด 6.2 เฝ้าร  ัง ล ดู ลสุขภา สั   น ำที่เลี ยงอย่างสม่ำเสมอ 
เห ุ ล 
 การป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ จึงควรมีการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม
และสุขภาพสัตว์น้ำในระหว่างการเลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันและแก้ไขความเสียหายหรือการเกิดโรคได้อย่าง
ทันท่วงท ี
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงควบคู่กับการตรวจคุณภาพน้ำ เช่น สี ความขุ่น
และอัตราการไหลของน้ำในระหว่างการเลี้ยงเป็นประจำ  หมั่นสุ่มตรวจสัตว์น้ำที่เลี ้ยงเป็นระยะหรือสังเกต    
สัตว์น้ำที ่มีอาการผิดปกติ เช่น ลอยหัว ว่ายน้ำเสียการทรงตัว กินอาหารลดลง เพื ่อหาสาเหตุและแก้ไข           
ได้ทันท่วงท ี
 เกษตรกรควรพิจารณาข้อมูลจากบันทึกคุณภาพน้ำและบันทึกอาการ  เพื่อหาสาเหตุเบื้องต้นก่อนและ
เมื ่อทราบสาเหตุแล้ว ควรพิจารณาหาวิธีแก้ไขด้วยการปรับสภาพแวดล้อม เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำ เนื่องจากสัตว์ป่วยจะกินอาหารน้อยลง ควรลดปริมาณอาหารเพื่อไม่ให้มีเศษอาหารเหลือซึ่งจะ
ทำให้น้ำเน่าเสีย และเปลี่ยนถ่ายน้ำตามความจำเป็น 
 เกษตรกรควรบันทึกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นและผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมถึงวิธีการแก้ไขใน  
แต่ละครั้ง และจัดเก็บบันทึกอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำมาช่วยในการวิเคราะห์อาการผิดปกติของสัตว์น้ำ
และวิธีแก้ไขในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม เช่น กรณีที่ฝนตกทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำที่อาจทำให้สัตว์น้ำเครียด กินอาหารลดลง มีอาการผิดปกติและทำให้สัตว์น้ำตาย
ในที่สุด การเปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำเนื่องจากได้รับน้ำฝนโดยตรง  ควรมีการจัดการฟาร์มโดยการ      
เปลี่ยนถ่ายน้ำ หรือมีการถ่ายเทน้ำแบบระบบน้ำล้น และมีการระบายน้ำที่ดี 
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เกณฑ กำหนด 6.3 ถ้าสั   น ำป่ ยหรือ ้องกักกันโรคให้ ยกใช้ ัสดุอุปกรณ ออก ากกันร ห ่างสั   น ำ      
ที่เป็นโรคกับสั   น ำปก ิ  ล มีสถานที่ ัดเก็บอย่างเป็นสัดส่ นหรือมีป้ายสัญลักษณ ร บุบริเ ณที่เก็บอย่าง
ชัดเ นเ ื่อการป้องกันการ  ร่ร บาดของโรค 
เห ุ ล 
 สัตว์น้ำที่ป่วยและสัตว์น้ำที่รับเข้ามาใหม่ อาจมีเชื้อโรคที่สามารถติดต่อผ่านทางวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เลี้ยง
สัตว์น้ำ ถ้าไม่มีการแยกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้มีการแพร่กระจายของโรคได้ง่าย 
การปฏิบั ิ 
 ถ้าสัตว์น้ำป่วยหรือต้องกักกันโรค ต้องแยกอุปกรณ์และพ้ืนที่ในการเลี้ยงระหว่างสัตว์น้ำที่เป็นโรคกับสัตว์น้ำ
ปกติ รวมทั้งแสดงป้ายอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีสถานที่
สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นสัดส่วน มีป้ายระบุอย่างชัดเจน และควรมีการฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้งาน ควรทำ
ความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในฟาร์มหลังการใช้ โดยการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม เช่น แช่ในน้ำยา
คลอรีนหรือไอโอดีน ล้างน้ำให้สะอาด และตากหรือผึ่งให้แห้งหลังใช้งาน 

เกณฑ กำหนด 6.4 ถ้าสั   น ำป่ ย  ำเป็น ้องใช้ยาสั    สารเคมี หรือสารชี ภา  ให้ใช้ยาสั    สารเคมี 
หรือสารชี ภา อย่างเหมา สม  ร้อมทั งมีบันทึกการใช้เ ื่อปร โยชน ในการ ิด ามการรักษา 
เห ุ ล 
 การใช้ยาสัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพ ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้การรักษาโรคไม่ได้ผล เชื้อดื้อยาและ
สิ้นเปลือง ส่วนการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคและการตามสอบ 
การปฏิบั ิ 
 เมื่อมีสัตว์น้ำป่วยหรือตายเป็นจำนวนมากผิดปกติ เกษตรกรต้องปรึกษากับนักวิชาการประมงหรือ  
สัตวแพทย์ที่มีความรู้ด้านโรคสัตว์น้ำ เพื่อวินิจฉัยโรคว่าเกิดจากสาเหตุใด และควรแก้ไขอย่างไรซึ่งหากต้องใช้  
ยาสัตว์และสารเคมีในการรักษา ต้องใช้ยารักษาสัตว์น้ำหรือสารเคมีที่ตรงกับโรคของสัตว์น้ำ  ต้องใช้ตาม
คำแนะนำที่ระบุในฉลากและเอกสารกำกับยา และควรบันทึกรายละเอียดการใช้ยาสัตว์และสารเคมีไว้ทุกครั้ง 
เพ่ือสะดวกต่อการติดตามผลการรักษา การตามสอบ ประวัติการป่วยการใช้ยาสัตว์และสารเคมี 
 เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาสัตว์และสารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง เช่น ใช้โดยไม่มีการวินิจฉัยหาสาเหตุของ
โรคก่อน การเลือกใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ไม่เหมาะสมกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค ไม่ถูกวิธี ไม่ครบตามปริมาณหรือ
ระยะเวลาในการรักษา ไม่ตรงตามท่ีฉลากระบุ และควรเก็บรักษาข้อมูลที่จดบันทึกการใช้ยาสัตว์อย่างน้อย 2 ปี 
เพื่อนำประวัติการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการเลี้ยง ไปใช้ประกอบการพิจารณาการใช้ยาในครั้งต่อ ๆ ไป และ
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบในการยืนยันการใช้ยาสัตว์และสารเคมี สำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินฟาร์มอีกด้วย 
 ยาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรค ควรมีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามที่กำหนดในฉลากหรือ
เอกสารกำกับยา ยาสัตว์บางชนิดกำหนดให้เก็บในตู้เย็นหรือในที่เย็นไม่ชื้น  ไม่ให้ถูกแสงแดด ต้องจัดเก็บใน
ภาชนะที่มิดชิด ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง แยกเก็บเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกันและมีสัญลักษณ์ชี้บ่งชัดเจน
เพื ่อป้องกันการหยิบยาสัตว์และสารเคมีผิดพลาด  กรณีที ่จะนำยาสัตว์หรือสารเคมีที ่เหลือมาใช้ใหม่              
ควรตรวจสอบสภาพก่อนใช้ว่ายังไม่หมดอายุ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม เช่น ไม่เปลี่ยนสี ไม่จับเป็นก้อน 
ไม่ตกตะกอน 

 เกษตรกรควรแยกจัดเก็บสารเคมีอื่น ๆ เช่น ปูนขาว เกลือ ให้เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการนำไปใช้และการ
จัดการมีการชี้บ่งอย่างชัดเจน และควรจัดวางบนแผ่นรองพ้ืนเพ่ือป้องกันความชื้น 
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เกณฑ กำหนด 6.5 ไม่ใช้ยาสั    สารเคมี หรือสารชี ภา   ้องห้าม ามปร กาศทางราชการที่เกี่ย ข้องกับ 
สั   น ำ ืดส ยงาม 
เห ุ ล 
 การใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ  นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังจะ
ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบั ิ 
 หากมีข้อกำหนดหรือประกาศทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ยาสัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพใน       
สัตว์น้ำจืดสวยงาม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือประกาศทางราชการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

เกณฑ กำหนด 6.6 ถ้าสั   น ำ ายมาก ิดปก ิ  ้อง  ้งหน่ ยงานที่มีอำนา หน้าที่ทันที ร มถึงมี ิธีการ
 ัดการซาก  ล น ำทิ งที่เหมา สมเ ื่อป้องกันการร บาดของโรค 
เห ุ ล 
 การแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ทันทีที่พบว่ามีสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมากผิดปกติ  การกำจัดซาก
รวมทั้งการบำบัดน้ำที่ใช้เลี้ยงในบ่ออย่างเหมาะสมก่อนปล่อยน้ำออกนอกฟาร์ม  จะเป็นการป้องกันการระบาด
ของโรคสู่ฟาร์มข้างเคียงหรือกระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 
การปฏิบั ิ 
 หากมีสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงตาย ให้รีบหาสาเหตุทันที กรณีพบการตายของสัตว์น้ำจำนวนมาก เกษตรกรต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ทันที เช่น นักวิชาการประมงหรือสัตวแพทย์ที่มีความรู้     
ด้านโรคสัตว์น้ำ เพ่ือพิสูจน์การเกิดโรคระบาด การประกาศและป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที  
นอกจากนี้ หากเกิดโรคระบาดต้องมีวิธีการกำจัดซากที่เหมาะสม เช่น การเผาทำลาย การฝังกลบโดยใส่ยาฆ่าเชื้อ
หรือปูนขาวในหลุมก่อนทำการฝังกลบ ฝังซากสัตว์ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร (cm) ตามระเบียบ 
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 
พ.ศ. 2547 ส่วนน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นโรคระบาด ต้องมีการฆ่าเชื้อและบำบัดก่อนปล่อยออกนอก
ฟาร์ม เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดออกสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำข้างเคียง หรือกระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

 ส่วนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการวินิจฉัยโรค หากเกษตรกรต้องส่งตัวอย่างน้ำและสัตว์น้ำ ไปตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) เก็บตัวอย่างน้ำบรรจุในขวดที่สะอาด ประมาณ 1 ลิตร ณ ตำแหน่งที่เป็นจุดตัวแทนของน้ำหรือ
บริเวณกลางบ่อที่ความลึกต่ำกว่าระดับผิวน้ำอย่างน้อย 1 เซนติเมตร หรือระดับท่ีสัตว์น้ำอาศัยอยู่และระหว่าง
นำส่งห้องปฏิบัติการควรรักษาอุณหภูมิน้ำตัวอย่างไม่ให้สูงขึ้น โดยอาจใส่ขวดน้ำตัวอย่างในกล่องโฟมและ      
แช่น้ำแข็ง 
 (2) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่จะส่งไปวินิจฉัยโรค โดยเก็บสัตว์น้ำมีชีวิตที่ยังไม่แสดงอาการและที่แสดง
อาการป่วย แยกใส่ถุงพลาสติกบรรจุน้ำ พร้อมให้ออกซิเจน และเก็บสัตว์น้ำที่ตายแล้ว (ยังไม่เน่าเสีย) ใส่
ถุงพลาสติก บรรจุในภาชนะและแช่น้ำแข็งเพ่ือรักษาอุณหภูมิ ประมาณ 4 องศาเซลเซียส  
 (3) ควรให้ข้อมูลและประวัติการป่วยแก่นักวิชาการประมงหรือสัตวแพทย์ที่มีความรู้ด้านโรคสัตว์น้ำ
เพ่ือใช้ประกอบกับการตรวจหรือวินิจฉัยโรค เช่น การไม่กักกันโรค อัตราการกินอาหาร อัตราป่วย และอัตราตาย 
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เกณฑ กำหนด 6.7 บันทึกการเข้า ร   าร ม ล  ลการ ร   ิเครา ห  สาเห ุการ ายของสั   น ำ            
ของเ ้าหน้าที่ท่ีมีอำนา  ามกฎหมาย กรณีเกิดโรคหรือมีการ ายของสั   น ำโดยไม่ทราบสาเห ุ 
เห ุ ล 
 การบันทึกการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุและผลการตรวจของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการเกิดโรคหรือมีการตาย
ของสัตว์น้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ ใช้เพื่อเป็นหลักฐานการรักษาโรค และการจัดการแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาดใน
ครั้งต่อไป 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรต้องเก ็บบันทึกการเข ้าตรวจ  และผลการว ิเคราะห์หาสาเหตุการตายของส ัตว ์น้ำ               
จากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งกรณีเกิดโรคหรือมีการตายของสัตว์น้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ  พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกและ
เอกสารการเข้าตรวจฟาร์มของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานการตามสอบได้ และเกษตรกรต้องปฏิบัติตาม
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 

เกณฑ กำหนด 6.8 มีบันทึกปร  ั ิการป่ ย การ าย ปร  ั ิการรักษาโรคสั   น ำ  ล การ าย ิดปก ิ 
เห ุ ล 
 การบันทึกรายละเอียดประวัติสัตว์น้ำป่วยต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการ
ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคในครั้งต่อไป 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรบันทึกประวัติสัตว์น้ำที่ป่วย ตาย และประวัติการรักษาโรคสัตว์น้ำ การวิเคราะห์หาสาเหตุ 
วิธีการรักษา และผลการรักษาทุกครั้งที่เกิดโรคหรือมีการตายของสัตว์น้ำ พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ กำหนด 6.9 กรณีมีโรคร บาด การเคลื่อนย้ายสั   น ำข้ามเข ปร กาศค บคุม  ้องมีเอกสารกำกับ
 ามที่กฎหมายกำหนด 
เห ุ ล 
 เมื่อเกิดโรคระบาด และมีการออกประกาศเขตควบคุมโรค ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
การเคลื ่อนย้ายสัตว์น้ำในเขตประกาศควบคุมโรค  โดยไม่มีเอกสารกำกับการเคลื่อนย้าย นอกจากจะผิด
กฎหมายแล้ว ยังอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาด 
การปฏิบั ิ 
 กรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำที่ไม่เป็นโรค ออกจากเขตประกาศควบคุมโรค จะต้องมีเอกสาร
กำกับการเคลื่อนย้ายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 โดยเกษตรกรต้องขอเอกสารดังกล่าว
จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ 
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รายการที่ 7 สุขลักษณ ภายใน าร ม 

เกณฑ กำหนด 7.1 โรงเรือนทำด้ ย ัสดุ  ข็ง รง อยู่ในสภา ดีเหมา สมกับการใช้งาน ส อาด  ล             
ถูกสุขลักษณ  
เห ุ ล 
 โรงเรือนภายในฟาร์มอยู่ในสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน หากไม่มีความแข็งแรง จะทำให้ไม่ปลอดภัย
ต่อการปฏิบัติงานและเสี่ยงต่อการได้รับภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  โรงเรือนที่ไม่สะอาดและ
ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการปนเปื้อนและการแพร่เชื้อโรค 
การปฏิบั ิ 
 โรงเรือนที่จำเป็นสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ประกอบด้วยโรงเรือนสำหรับการเพาะเลี้ยง
สถานที่รวบรวมและบรรจุสัตว์น้ำ สถานที่เตรียมหรือเก็บอาหารและอุปกรณ์โครงสร้างของโรงเรือน  เสาและ
โครงของโรงเรือนควรทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้ปฏิบัติงาน หลังคาโรงเรือนควร
ออกแบบให้สามารถควบคุมปริมาณแสงแดดได้เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง เช่น กลุ่มปลาทองหรือปลาคาร์ปต้อง
การแสงแดดมากกว่าปลาหางนกยูง หลังคาบางส่วนควรทำด้วยวัสดุที่ให้แสงแดดผ่านได้ ส่วนปลาที่ไม่ทนทาน
ต่ออุณหภูมิต่ำควรใช้ผ้าใบปิดด้านข้างของโรงเรือนเพ่ือกันลมในฤดูหนาว 
 โรงเรือนที่ใช้ในการรวบรวมและบรรจุสัตว์น้ำ เตรียมอาหาร ที่เก็บอาหารและอุปกรณ์ ควรออกแบบให้
มีสุขลักษณะที่ดี มีการถ่ายเทอากาศ มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ ไม่เป็นที่หมักหมม ไม่ชื้นแฉะไม่มีกลิ่นอับ  
มีการป้องกันสัตว์เลี้ยง และสัตว์พาหะนำโรคเข้าไปภายในโรงเรือน 

เกณฑ กำหนด 7.2 มีการป้องกันบุคคลภายนอก ยาน าหน ที่ไม่ได้รับอนุญา  ศั รูสั   น ำหรือ าห ที่
อา นำ าโรคเข้าสู่บริเ ณ าร ม 
เห ุ ล 
 บุคคล ยานพาหนะจากภายนอกฟาร์ม ศัตรูสัตว์น้ำ หรือพาหะอื่นมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็น
แหล่งเชื้อโรค หากไม่มีการป้องกันและควบคุมที่ดีอาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายในฟาร์มได้ 
การปฏิบั ิ 
 ควรมีระบบป้องกันและควบคุมบุคคล และยานพาหนะจากภายนอกฟาร์ม เช่น มีคันกั้นทางเข้าฟาร์ม
จัดพื ้นที ่จอดยานพาหนะและสถานที่ติดต่อแยกจากพื้นที ่ที ่มีการเลี ้ยงสัตว์น้ำ  มีการควบคุมสุขอนามัย
บุคคลภายนอกก่อนเข้าสู่โรงเรือน ในบริเวณที่เสี่ยงมากอาจต้องมีอ่างจุ่มเท้า (Foot Bath) และอ่างล้างมือ
ด้านหน้าทางเข้าโรงเรือน โดยให้มีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ มีการป้องกันศัตรูสัตว์น้ำ 
เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันศัตรูสัตว์น้ำ เมื่อพบว่ามีสัตว์น้ำที่อ่อนแอและตายลอยที่ผิวน้ำ ควรรีบตักออกทันที
เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์อ่ืนเข้ามากินซากสัตว์น้ำภายในฟาร์ม 
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เกณฑ กำหนด 7.3 รักษาค ามส อาดบริเ ณบ่อเลี ยง  ล มีการ ัดอุปกรณ  ล เครื่องมือในบริเ ณ าร ม     
ให้เป็นร เบียบ ส อาด ถูกสุขลักษณ  ทำค ามส อาด ล ฆ่าเชื อ ัสดุ  ล อุปกรณ ที่ใช้ในการเ า เลี ยง    
หลังการใช้งานทุกครั ง  ล มีการบำรุงรักษาให้ ร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
เห ุ ล 
 บ่อเลี้ยงและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม หากไม่สะอาด จะทำให้เชื้อโรค
สะสมและมีโอกาสแพร่กระจายในฟาร์ม อุปกรณ์และเครื ่องมือที ่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบจะเพ่ิม       
ความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช้จะทำให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบั ิ 
 มีการรักษาความสะอาดบริเวณบ่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม เช่น สวิง
ภาชนะที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำ ควรสะอาด และมีการซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งาน หลังการใช้งานทุกครั้งควรล้าง
และตากแดด หรือฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน หรือไอโอดีน ตามวิธีใช้และข้อควรระวังที่ระบุบนฉลาก 
มีการจัดเก็บเป็นระบบ มีป้ายระบุอย่างชัดเจน และจัดวางอย่างเป็นระเบียบในสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็น
สัดส่วน อาจแยกเก็บอุปกรณ์เครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เพื่อให้สะดวกในการนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในฟาร์ม ก่อนนำไปใช้งานครั้งต่อไปควรล้างน้ำสะอาด 

เกณฑ กำหนด 7.4  ัดการภาชน บรร ุยาสั    สารเคมี หรือสารชี ภา ที่ใช้หมด ล้ หรือยาสั   ที่
หมดอาย ุอย่างเหมา สม ล ถูกสุขลักษณ  เ ื่อป้องกัน การปนเปื้อนลงสู่บ่อเลี ยง ล สิ่ง  ดล้อม 
เห ุ ล 
 ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพที่ใช้หมดแล้ว หรือยาสัตว์ที่หมดอายุ หากกำจัดไม่หมด
หรือไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของยาสัตว์และสารเคมีสู่ระบบการเลี้ยง ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยง 
รวมทัง้ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบั ิ 
 ควรกำจัดภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี หรือสารชีวภาพที่ใช้หมดแล้ว รวมทั้งยาสัตว์ สารเคมีหรือ
สารชีวภาพที่เหลือใช้แต่เสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ อย่างเหมาะสม และถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามที่ระบุ
บนฉลาก หรือสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุ หรือคำเตือนที่แนบมากับภาชนะบรรจุหรือคำแนะนำจากผู้มี
ความรู้ 

เกณฑ กำหนด 7.5 มี ิธีการ ัดการของเสีย ากการเ า เลี ยง เช่น ซากสั   น ำ อย่างเหมา สม  ล ถูก
สุขลักษณ  
เห ุ ล 
 ของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ซากสัตว์น้ำ อาหารเน่าเสีย และเศษอาหารเหลือทิ้ง หาก
จัดการหรือกำจัดไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคสู่ระบบการเลี้ยง ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพสัตว์น้ำ
ที่เลี้ยง 
การปฏิบั ิ 
 ควรกำจัดของเสียจากการเลี้ยงอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ซากสัตว์น้ำที่ไม่ได้ตายจากโรคติดต่อหรือไม่ได้
ตายมากผิดปกต ิอาหารเน่าเสีย และเศษอาหารเหลือทิ้ง โดยการเผาหรือฝังกลบ หรือบรรจุถุงผูกปากถุง พร้อม
ส่งรถบริการของหน่วยงานกำจัดขยะในพ้ืนที่ 
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เกณฑ กำหนด 7.6 กรณีเกิดโรคร บาด ้องกำ ัดด้ ยการเ าหรือฝังซากสั   น ำ   ล้ กลบด้ ยปูนขา          
ในบริเ ณที่ ัดไ ้เฉ า  เ ื่อป้องกันการ  ร่ร บาดของโรค  ล ทำการฆ่าเชื อที่บ่อเลี ยง 
เห ุ ล 
 โรคระบาดทำให้สัตว์น้ำตายจำนวนมาก ซากสัตว์จึงเป็นแหล่งสะสมและแพร่เชื้อโรค การกำจัดซากที่
ไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดการระบาดของโรคเข้าสู่ฟาร์มข้างเคียง และแหล่งน้ำสาธารณะอย่างรวดเร็ว 
การปฏิบั ิ 
 หากพบสัตว์น้ำเป็นโรคระบาดต้องจัดบริเวณเฉพาะสำหรับการกำจัดซาก โดยให้ห่างจากบริเวณบ่อ
หรือโรงเรือนอื่น ๆ และไม่ใช่ทางผ่านประจำของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม ใช้วิธีกำจัดซากที่เหมาะสมตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 
พ.ศ. 2547 
 สำหรับบ่อเลี้ยงต้องฆ่าเชื้อ กรณีบ่อดินต้องฆ่าเชื้อในบ่อเลี้ยงด้วยปูนขาว ฟอร์มาลีน หรือ ไอโอดีนตาม
วิธีที่ระบุบนฉลาก และตากบ่อให้แห้ง กรณีบ่อซีเมนต์ ตู้กระจก หรือภาชนะอ่ืน ๆ ต้องใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ แช่ทิ้งไว้
ตามระยะเวลาที่กำหนดบนฉลาก ล้างทำความสะอาด และตากให้แห้ง ในการเลี้ยงรอบต่อไปควรล้างน้ำให้
สะอาดก่อน 

เกณฑ กำหนด 7.7 ทิ งขย ลงในที่ที่ ัดไ ้  ัดเก็บ ล กำ ัดขย ด้ ย ิธีที่เหมา สม 
เห ุ ล 
 ขยะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และสิ่งสกปรก ซึ่งอาจแพร่กระจาย
ไปสู่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หากไม่มีวิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์น้ำและ
ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรมีระบบจัดการขยะที่เหมาะสม มีที่ทิ ้งขยะเป็นสัดส่วน ให้ทิ้งขยะเฉพาะในที่ที ่จัดไว้
เท่านั้น มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เลี้ยง รวมทั้ง
ป้องกันน้ำเข้าถังขยะทำให้เกิดการหมักหมมหรือเกิดการเน่าเสีย วางถังขยะในที่ต่าง ๆ เป็นจุด ๆ ไม่วางถังขยะ
บนคันบ่อ หรือใกล้คันบ่อ มีการนำขยะไปฝังกลบในที่ที่กำหนด หรือใช้บริการเก็บขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น
หรือนำไปทิ้งในที่ที่ชุมชนกำหนดไว้ให้เป็นที่กำจัดขยะ 

รายการที่ 8 การ ับ ล ร บร ม ล การดู ลหลังการ ับ ล ร บร ม 
เกณฑ กำหนด 8.1 มีหนังสือกำกับการ ำหน่ายสั   น ำ หรือหลัก านการ ำหน่ายสั   น ำ หรือบันทึก          
การ ำหน่ายสั   น ำ เ ื่อให้ ู้ซื อ ล  ู้ท่ีเกี่ย ข้องได้ทราบ หล่งท่ีมาของสั   น ำ 
เห ุ ล 
 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก (จสน.) เป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอ
หนังสือรับรองเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำจืดสวยงาม เป็นเอกสารที่ระบุที่มาของสัตว์น้ำ เช่น ชื่อ ที่อยู่เกษตรกร 
เลขที่/เลขทะเบียน ชนิด ขนาด จำนวน (ตัว) ช่วยให้ผู้ซื้อได้ทราบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำสามารถตรวจสอบได้
เมื่อเกิดปัญหา สร้างความม่ันใจให้กับผู้ซ้ือและผู้ที่เก่ียวข้อง 
การปฏิบั ิ 
 ก่อนการจับสัตว์น้ำแต่ละครั้ง เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน GAP หรือ มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงาม (มกษ. 7426) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 
ต้องออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก  (จสน.) ตามแบบฟอร์มของกรมประมง    
โดยเกษตรกรต้องยืนคำขอหนังสือรับรองเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก (น.ส. 01) 
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และได้รับหนังสือรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก  (น.ส. 02)   
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพ่ือการ
ส่งออก พ.ศ. 2555 เกษตรกรที่ไม่รับอนุมัติให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (จสน.) 
สามารถขอได้จากสำนักงานประมงจังหวัด ในกรณีที่เป็นสัตว์น้ำที่มีการเฝ้าระวังโรคระบาดเช่น  ปลาทอง    
ปลาคารป์ และกุ้ง ต้องมีการปฏิบัติเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้า 

เกณฑ กำหนด 8.2 มี ิธีการ ัดการ ล ดู ลรักษาสั   น ำอย่างถูกสุขลักษณ  ทั งร ห ่าง ล หลังการ ับ
 ล ร บร ม 
เห ุ ล 
 การจัดการและการดูแลรักษาสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะและถูกวิธี  สามารถป้องกันการติดเชื้อและ    
ลดความเครียดของสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดีตลอดเวลาขนส่ง 
การปฏิบั ิ 
 เกษตรกรควรมีการวางแผนการจับและแผนการจำหน่ายล่วงหน้า เพื่อให้มีการเตรียมการได้ครบถ้วน
สามารถจับสัตว์น้ำได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น มีการคัดเลือกสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีและมีขนาด
ตามที่ลูกค้าต้องการ ใช้วิธีจับสัตว์น้ำที่เหมาะสม ไม่ทำให้สัตว์น้ำเครียด ครีบฉีกขาดหรือเกิดบาดแผล ภาชนะ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ต้องสะอาดไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของสัตว์น้ำเครื่องมือจับสัตว์น้ำ เช่น สวิง อวน ควรมี
เส้นด้ายละเอียดและอ่อนนุ่มไม่กระทบกระเทือนต่อผิวหนังของสัตว์น้ำ ถ้าเลี้ยงในบ่อดินควรจับสัตว์น้ำมาพักไว้
ในบ่อซีเมนต ์ถังไฟเบอร์กลาส หรือตู้กระจกเป็นเวลา 2 - 7 วัน เพ่ือให้สัตว์น้ำสามารถปรับสภาพให้คุ้นกับน้ำที่
ใช้เลี้ยง และสามารถอยู่ในที่แคบ ๆได้ การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำและการขนส่งสัตว์น้ำ ควรมีน้ำและออกซิเจน
อย่างเพียงพอ 

รายการที่ 9 การบรร ุสั   น ำเ ื่อ ำหน่ายหรือเคลื่อนย้าย 

เกณฑ กำหนด 9.1 มีสถานที่ทำการบรร ุสั   น ำ ภาชน   ล อุปกรณ  ที่ส อาด มี ิธีการบรร ุที่เหมา สม  
 ล  ัดเก็บอุปกรณ อย่างเป็นร เบียบ 
เห ุ ล 
 สถานที่บรรจุสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ ภาชนะและอุปกรณ์ที่สะอาด จะช่วยลดการปนเปื้อนและการ      
ติดเชื้อของสัตว์น้ำ การจัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบให้ความสะดวกกับผู้ปฏิบัติงาน  วิธีการ
บรรจุที่เหมาะสมจะช่วยลดความเครียด ทำให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดีขณะขนส่ง 
การปฏิบั ิ 
 สถานที่ทำการบรรจุสัตว์น้ำ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ ควรสะอาดและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ  
ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุร่วมกันกับสัตว์น้ำชนิดอ่ืน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือการติดเชื้อโรคได้ เกษตรกร
ควรใช้ภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันความร้อนในระหว่างขนส่ง และสามารถเก็บรักษาออกซิเจนที่ความดันสูงได้   
น้ำที่ใช้ในการบรรจุเพื่อการขนส่งต้องสะอาดมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำ ในการบรรจุ
สัตว์น้ำต้องมีออกซิเจนเพียงพอ มีเกลือแกงร้อยละ 0.1 - 0.2 ของน้ำ เพื่อลดความเป็นพิษของแอมโมเนีย     
ไนไตรท และลดความเครียดของสัตว์น้ำขณะขนส่ง และอาจมีการใช้ยาสลบช่วยในการลดอัตราการเผาผลาญ
พลังงานระหว่างการลำเลียงขนส่ง ขณะขนส่งควรลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบ เพื่อให้สัตว์น้ำ
เคลื่อนไหวช้าลง ควรใช้เวลาเดินทางอย่างรวดเร็ว ควรมีสิ่งปกคลุมถุงบรรจุสัตว์น้ำเพื่อป้องกันแสงแดด หรือ
บรรจุถุงสัตว์น้ำในกล่องโฟมเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำ สัตว์น้ำที่มีนิสัยก้าวร้าวควรบรรจุแยก
ถุงละ 1 ตัวหรือมีการใส่วัสดุเพื่อป้องกันการทำร้ายกันขณะอยู่ในถุง 
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เกณฑ กำหนด 9.2 เ รียมน ำที่ส อาด มีคุณภา   ล มีอุณหภูมิที่เหมา สมกับชนิดของสั   น ำ 
เห ุ ล 
 การใช้น้ำที่มีคุณภาพและอุณหภูมิเหมาะสมกับสัตว์น้ำจะช่วยลดการสูญเสียระหว่างขนส่งได้ น้ำที่ใช้ใน
การบรรจุสัตว์น้ำเพื่อการขนส่ง หากไม่สะอาด หรือมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำหรือมีอุณหภูมสิูง
หรือต่ำเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพสัตว์น้ำ หรือทำให้สัตว์น้ำตายและอาจทำให้เกิดความเสียหายระหว่าง
การขนส่งได้ 
การปฏิบั ิ 
 การเตรียมน้ำก่อนการบรรจุ โดยการพักน้ำเพ่ือตกตะกอน ลดปริมาณคลอรีนในน้ำ มีการเติมออกซิเจน
ในน้ำก่อนปิดถุง ควบคุมอุณหภูมิน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสัตว์น้ำแต่ละชนิดและคงที่เพื่อช่วยลดอัตรา
การเผาผลาญพลังงานของสัตว์น้ำขณะลำเลียง ทำให้อัตรารอดตายของสัตว์น้ำสูงขึ้น 
 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลำเลียง คือ ตอนเช้า ตอนเย็นหรือกลางคืน หากมีความจำเป็นต้องลำเลียง
ในเวลาอื่นหรือขณะอุณหภูมิสูงต้องหาวิธีลดอุณหภูมิ เช่น ใช้ยานพาหนะที่มีเครื่องปรับอากาศหรือมีหลังคา 
หรือใช้น้ำแข็งเพ่ือลดอุณหภูมิภายในบริเวณลำเลียงขนส่งให้ต่ำลง 

เกณฑ กำหนด 9.3  ัก ล /หรือปรับสภา สั   น ำก่อนการเคลื่อนย้ายหรือ ำหน่ายอย่างน้อย 2  ัน ถึง 7  ัน 
กำ ัดปรสิ ภายนอก  ล งดอาหารก่อนการบรร ุ 1  ัน ถึง 3  ัน ล้   ่ชนิด ล ขนาดสั   น ำ ืดส ยงาม 
เห ุ ล 
 การพัก และ/หรือปรับสภาพสัตว์น้ำก่อนการเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อกำจัดปรสิตและ
ทำให้สัตว์น้ำแข็งแรง การงดอาหารเพื่อลดการขับของเสียในระหว่างการขนส่ง ซึ่งอาจทำให้น้ำเน่าเสียสัตว์น้ำ
เครียด อ่อนแอและตาย สร้างความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
การปฏิบั ิ 
 ก่อนการขนส่ง จำหน่าย หรือการเคลื ่อนย้ายสัตว์น้ำจำเป็นจะต้องพักและ/หรือปรับสภาพสัตว์น้ำ     
อย่างน้อย 2 - 7 วัน มีการกำจัดปรสิตภายนอกด้วยฟอร์มาลีน เกลือ หรือสารอื่น ๆ เพื่อป้องกันการติดต่อ
ระหว่างสัตว์น้ำและระหว่างฟาร์ม งดอาหารก่อนจับจำหน่ายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ 1 - 3 วัน เพ่ือให้สัตว์น้ำได้
ปรับตัวและขับของเสียออกจากร่างกาย ทำให้น้ำที ่ขนส่งไม่เน่าเสีย ทั้งนี ้ระยะเวลาในการพักและ/หรือ        
ปรับสภาพและงดอาหาร แล้วแต่ชนิดและขนาดสัตว์น้ำหรือตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า 

รายการที่ 10 การร บร ม ล บันทึกข้อมูล 

เกณฑ กำหนด 10 ร บร ม  ล เก็บบันทึกข้อมูลที่สำคัญ ดังนี  บันทึกข้อมูล หล่งที่มาของ ่อ ม่ ันธุ            
 สดง หล่งที่มาของลูก ันธุ  การใช้ยาสั    สารเคมี หรือสารชี ภา  กรณีสั   ป่ ย การเข้า ร   าร ม 
 ล  ลการ ร   ิเครา ห สาเห ุการ ายของสั   น ำ บันทึกปร  ั ิการป่ ย การ าย ปร  ั ิการรักษาโรค
สั   น ำ  ล การ าย ิดปก ิ บันทึกการ ำหน่ายสั   น ำ โดยบันทึกข้อมูลให้เป็นปั  ุบันเสมอ ล          
เก็บรักษาบันทึกไ ้เป็นร ย เ ลาไม่ ่ำก ่า 2 ปี 
เห ุ ล 
 การบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนของการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกษตรกรมีประสบการณ์ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการเลี ้ยงสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง  ทันเวลา ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย          
มากเกินไป ทำให้มีการพัฒนาระบบการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์      
ในการตามสอบ กรณีท่ีมีปัญหาเรื่องโรคและการรักษา 
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การปฏิบั ิ 
 จุดประสงค์ของข้อกำหนดนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุงวิธีการเลี้ยง การดูแลพ่อแม่พันธุ์ การจัดการฟาร์ม การใช้ยาสัตว์และสารเคมี การรักษาโรค การขนส่ง 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล 

1  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มเล้ียงปลาทะเลเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การ

เล้ียงจนถึงการจับ ทั้งนี้ไม่รวมถึงขั้นตอนการเพาะและการอนุบาล เพื่อให้ได้ผลิตผลปลาทะเลที่มีคุณภาพดี 

และปลอดภัยต่อการบริโภค โดยค านึงถึงสุขภาพสัตว์ ส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

2  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ปลาทะเล (marine finfish) หมายถึง ปลาที่ตามธรรมชาติมีชีวิตและเติบโตในน้ าเค็ม น้ ากร่อย หรือ

สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ าจืด และสามารถน ามาเล้ียงได้ เช่น ปลากะพงแดง ปลากะรัง ปลา

นวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว ซึ่งในมาตรฐานนี้เรียกว่า “ปลา” 

2.2 ฟาร์มเล้ียงปลาทะเล (marine finfish farm) หมายถึง สถานประกอบการเล้ียงปลาทะเล ครอบคลุม

บ่อเล้ียง กระชัง คอก สถานที่เตรียมอาหารปลา โรงเรือน สถานที่และบริเวณที่จ าเป็นส าหรับการเล้ียงปลาทะเล 

2.3 บ่อเล้ียง (rearing pond) หมายถึง สถานที่บนบกที่เก็บกักน้ าไว้ส าหรับเล้ียงปลาทะเล เช่น บ่อดิน       

บ่อซีเมนต์ บ่อผ้าใบ บ่อพลาสติก  

2.4 กระชัง (cage) หมายถึง อุปกรณ์แขวนหรือลอยในแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงปลาทะเล มีหลายลักษณะ 

เช่น รูปเหล่ียมหรือกลม แบบมีโครง หรือไม่มีโครง ท าจากวัสดุ เช่น อวน ไม้ อาจเป็นกระชังท่ีผูกติดกับ

เสาหรือทุ่นลอยน้ า  

2.5 คอก (pen) หมายถึง ที่ล้อมขังส าหรับเล้ียงปลาทะเล อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่งทะเล ท าจากวัสดุ เช่น 

ไม้ แผ่นกระเบื้อง หรืออวน โดยด้านล่างของคอกฝังลึกในดินประมาณ 50 cm ถึง 75 cm  

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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3 ข้อก้าหนดและเกณฑ์ตัดสิน  

3.1 ข้อก้าหนด 

ข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1 ข้อก าหนดหลัก (major requirements) หมายถึง ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไม่ครบถ้วน จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพปลาทะเล รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือเป็น

ข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2 ข้อก าหนดรอง (minor requirements) หมายถึง ข้อก าหนดที่ควรปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไม่ครบถ้วน จะส่งผลกระทบทางตรงต่อสุขภาพของปลาทะเลหรือส่ิงแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อ

สังคม หรือส่งผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพปลาทะเล รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3.2 เกณฑ์ตัดสิน 

การตัดสินผลการตรวจประเมินว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีเกณฑ์ดังนี้ 

3.2.1 ข้อก าหนดหลัก ต้องผ่านตามเกณฑ์ ทุกข้อ  

3.2.2 ข้อก าหนดรอง ต้องผ่านตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 60% ของจ านวนข้อก าหนดรองทั้งหมด หรือไม่น้อย

กว่า 60% ของผลการประเมินโดยรวมของการปฏิบัติตามข้อก าหนดรองทุกข้อ 

3.2.3 กรณีผลการตรวจประเมินตามข้อ 3.2.2 ต่ ากว่า 70% การต่ออายุใบรับรองมาตรฐานในรอบต่อไป 

ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยต้องผ่านเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 70%  

 

ทั้งนี้วิธีการตรวจประเมินและให้คะแนนให้เป็นไปตามท่ีหน่วยรับรองก าหนด 
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3.3 เกณฑ์ก้าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ให้เป็นไปตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ข้อก้าหนด และระดับของข้อก้าหนด 

(ข้อ 3) 

รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

1. ผู้เล้ียงสัตว์น้ า 

 

 

1.1 ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทเพาะเล้ียง

สัตว์น้ ากับกรมประมงตามระเบียบว่าด้วยการขึ้น

ทะ เบ ียน เกษตรกรผู ้เพ า ะ เ ลี ้ย งส ัต ว ์น้ า แ ละ

ผู้ประกอบการด้านการประมง หรือกับหน่วยงาน

ที่มีอ านาจหน้าที่ 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 1.2 ม ีความรู ้หร ือประสบการณ ์หร ือผ ่านการ

ฝึกอบรมหลักการเล้ียงปลาทะเล 

ข้อก าหนดรอง 

2. สถานทีป่ระกอบการ 

2.1 การเล้ียงในบ่อเล้ียง 

 

2.1.1 มีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพและเหมาะสมส าหรับ

การเลี้ยงปลาทะเล หรือมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

กรณีแหล่งน้ ามีคุณภาพไม่เหมาะสม 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 2.1.2 อยู่ห่างหรือไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งก าเนิด

มลพิษ หรือมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขกรณีมี

ความเส่ียง 

ข้อก าหนดหลัก 

 2.1.3 มีการคมนาคมสะดวกต่อการปฏิบัติงานและ

การขนส่ง  

ข้อก าหนดรอง 

 2.1.4 มีสาธารณูปโภคที่จ าเป็น หรือส่ิงที่สามารถใช้

ทดแทนได้ 

ข้อก าหนดรอง 

2.2 การเล้ียงในกระชัง/คอก  

2.2.1 ได้รับอนุญาต และอยู่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต

ให้เล้ียงสัตว์น้ าในกระชัง/คอก ได้ตามกฎหมาย 

 

 

ข้อก าหนดหลัก 
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รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

 2.2.2 วางกระชัง/คอก อยู่ในแหล่งน้ าที่มีคุณภาพ

เหมาะสมต่อการเล้ียงปลาทะเล 

ข้อก าหนดรอง 

 2.2.3 บริเวณที่วางกระชัง/คอก ไม่ได้รับผลกระทบ

จากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือมีมาตรการป้องกันหรือ

แก้ไขกรณีมีความเส่ียง 

ข้อก าหนดหลัก 

 2.2.4 กระชัง/คอก อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมต่อการ

เล้ียง และไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม 

และกิจกรรมอื่น 

ข้อก าหนดรอง 

 2.2.5 มีการคมนาคมสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และ

การขนส่ง  

ข้อก าหนดรอง 

 2.2.6 มีสาธารณูปโภคที่จ าเป็น  ข้อก าหนดรอง 

3. การจัดการทั่วไป 
  

3.1 การเล้ียงในบ่อเล้ียง  

3.1.1 ปฏิบัติตามคู่มือการเล้ียงปลาทะเลของกรม

ประมง หรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

ข้อก าหนดรอง 

 3.1.2 มีแผนที่แสดงที่ต้ังและแผนผังของฟาร์มเล้ียง ข้อก าหนดรอง 

 3.1.3 น้ าส าหรับใช้ ในการเ ล้ียงมีปริมาณและ

คุณภาพเหมาะสม หรือสามารถปรับปรุ งให้มี

คุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาทะเล 

ข้อก าหนดรอง 

 3.1.4 มีระบบการถ่ายเทน้ าที่ดีเพื่อความสะดวกใน

การจัดการฟาร์ม และป้องกันการปนเปื้อน 

ข้อก าหนดรอง 

 3.1.5 น้ าทิ้งจากฟาร์มเล้ียงต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

ข้อก าหนดหลัก 

 3.1.6 บุคลากรในฟาร์มควรได้รับการแนะน า หรือ

ฝึกอบรม/สัมมนาด้านการจัดการสุขภาพและสวัสดิ

ภาพสัตว์น้ า สุขลักษณะฟาร์ม และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนดรอง 



       มกษ. 7429-2555 

 

 

5 

รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

3.2 การเล้ียงในกระชัง/คอก 
 

3.2.1 ปฏิบัติตามคู่มือการเล้ียงปลาทะเลของ    

กรมประมง หรือวิธีการอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

ข้อก าหนดรอง 

 3.2.2 มีแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของการวาง

กระชัง/คอก 

ข้อก าหนดรอง 

 3.2.3 ติดตั้งโคมไฟหรือแสดงเครื่องหมายให้เห็น

ชัดเจนโดยรอบพื้นที่วางกระชัง/คอก  

ข้อก าหนดรอง 

 3.2.4 พื้นที่ด าเนินการต้องไม่เกินที่ได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

ข้อก าหนดหลัก 

 3.2.5 บุคลากรในฟาร์มควรได้รับการแนะน าหรือ

ฝึกอบรม/สัมมนาด้านการจัดการสุขภาพและสวัสดิภาพ

สัตว์น้ า สุขลักษณะฟาร์ม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนดรอง 

4.ปัจจัยการผลิต 
 

4.1 ใช้ลูกพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ 

 

ข้อก าหนดรอง 

 4.2 รู้แหล่งที่มาของลูกพันธุ์ ข้อก าหนดหลัก 

 4.3 ใช้อาหารส าเร็จรูป อาหารเสริม และสารอื่นๆ     

ที่ผสมลงในอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่ (ในกรณีที่ก าหนดให้ปัจจัยการผลิต

นั้นต้องขึ้นทะเบียน) และอาหารต้องไม่หมดอายุ 

ข้อก าหนดหลัก 

 4.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมอาหารที่ผลิตใช้เอง 

ในฟาร์ม ต้องปราศจากยาสัตว์และสารเคมีที่ห้ามใช้

ตามประกาศของทางราชการ 

ข้อก าหนดหลัก 

 4.5 อาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรผลิตอย่างถูก

สุขลักษณะ ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของปลาที่เล้ียง 

ข้อก าหนดรอง 

 4.6 อาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์มควรมีคุณภาพเหมาะ

กับความต้องการทางโภชนาการของปลาที่เล้ียง 

ข้อก าหนดรอง 
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รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

 4.7 จัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 

รวมท้ังเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 

ข้อก าหนดรอง 

5.การจัดการดูแลสุขภาพปลา 
  

5.1 การเล้ียงในบ่อเล้ียง  

5.1.1 บ่อและอุปกรณ์ ควรเตรียมและใช้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับปลาที่เล้ียง 

 

ข้อก าหนดรอง 

 5.1.2 มีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพปลาที่เล้ียง

อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อก าหนดรอง 

 5.1.3 เมื่อปลาที่เล้ียงแสดงอาการผิดปกติ  ไม่ควร

ใช้ยาสัตว์และสารเคมีทันที แต่ควรพิจารณาด้านการ

จัดการก่อน และควรตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อม

ทั้งบันทึกข้อมูลความผิดปกติและวิธีการแก้ไข 

ข้อก าหนดรอง 

 5.1.4 กรณีที่จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่

ก าหนดให้ขึ้นทะเบียน ให้ใช้ได้เฉพาะยาสัตว์และ

สารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยปฏิบัติตามฉลาก 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.5 ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ห้ามใช้ตามประกาศ

ของทางราชการ  

ข้อก าหนดหลัก 

 5.1.6 เมื่อมีปลาตายมากผิดปกติ ต้องแจ้งหน่วยงาน

ที่มีอ านาจหน้าที่ทันที และมีวิธีการจัดการซากและ 

น้ าทิ้งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

ข้อก าหนดหลัก 

5.2 การเล้ียงในกระชัง/คอก 
 

5.2.1 มีการเตรียมและวางกระชัง/คอกอย่างถูกต้อง

เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมและโรค

ระบาด 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.2.2 ท าความสะอาดกระชัง/คอกและอุปกรณ์  

เป็นระยะตลอดการเลี้ยง 

ข้อก าหนดรอง 

 5.2.3 มีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพปลาที่เล้ียง

อย่างสม่ าเสมอ  

ข้อก าหนดรอง 
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 5.2.4 เมื่อปลาที่เล้ียงแสดงอาการผิดปกติไม่ควรใช้

ยาสัตว์และสารเคมีทันที แต่ควรพิจารณาด้านการ

จัดการก่อน และควรตรวจหาสาเหตุเบื้องต้น พร้อม

ทั้งบันทึกข้อมูลความผิดปกติและวิธีการแก้ไข 

ข้อก าหนดรอง 

 5.2.5 ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ที่

ก าหนดให้ขึ้นทะเบียน ให้ใช้ได้เฉพาะยาสัตว์และ

สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยปฏิบัติตามฉลาก

อย่างเคร่งครัด 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.2.6 ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ห้ามใช้ตามประกาศ

ของทางราชการ 

ข้อก าหนดหลัก 

 5.2 .7  เมื่ อมีปลาตายมากผิดปกติ  ต้ อ งแจ้ ง

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ทันที และมีวิธีการจัดการ

ซากที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

ข้อก าหนดหลัก 

6.สุขลักษณะฟาร์ม 
  

6.1 การเล้ียงในบ่อเลีย้ง  

6.1.1 ระบบน้ าทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบ

การเลี้ยง 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 6.1.2 ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะและ 

ส่ิงปฏิกูลไม่มีโอกาสปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเล้ียง  

ข้อก าหนดหลัก 

 6.1.3 มีระบบจัดการของเสียจากการเล้ียง เช่น ซาก

ปลาตาย ภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมีใช้แล้ว 

อาหารปลาที่เน่าเสีย อย่างถูกสุขลักษณะ 

ข้อก าหนดหลัก 

 6.1.4 มีระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะที่ดี เพื่อ

ป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุ้ยเขี่ยของ

สัตว์เล้ียง 

ข้อก าหนดรอง 

 6.1.5 ไม่ให้มีสัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงปลา 

 

ข้อก าหนดรอง 



       มกษ. 7429-2555 

 

 

8 

รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

 6.1.6 จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ และบริเวณฟาร์มให้เป็น

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ข้อก าหนดรอง 

6.2 การเล้ียงในกระชัง/คอก 
 

6.2.1 ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะและ

ส่ิงปฏิกูลไม่มีโอกาสปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ าที่วาง

กระชัง/คอก 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 6.2.2 มีระบบจัดการของเสียจากการเล้ียง เช่น ซาก

ปลาตาย ภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมีใช้แล้ว 

อาหารปลาที่เน่าเสีย อย่างถูกสุขลักษณะ 

ข้อก าหนดหลัก 

 6.2.3 ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณกระชัง/คอก  

ควรน าไปทิ้งหรือท าลายอย่างถูกต้อง 

ข้อก าหนดรอง 

 6.2.4 จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เป็นระเบียบ สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 

ข้อก าหนดรอง 

7. การจับ 
 

7.1 มีหนั ง สือก ากับการจ าหน่ ายสัตว์น้ า หรือ

หลักฐานการจ าหน่ายสัตว์น้ า 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 7.2 ผลิตผลปลาที่จับต้องไม่พบยาสัตว์หรือสารเคมี

ตกค้างเกินมาตรฐานก าหนด  

ข้อก าหนดหลัก 

 7.3 มีวิธีการจับอย่างถูกต้อง มีการจัดการและดูแล

รักษาหลังการจับอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 

ข้อก าหนดหลัก 

8. แรงงาน 
 

8.1 จ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

ข้อก าหนดหลัก 

 8.2 จ่ายค่าจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดหลัก 
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รายการ ข้อก้าหนด ระดับของข้อก้าหนด 

9. การบันทึกข้อมูล 9. มีการบันทึกข้อมูล ดังนี้  

ข้อมูลประจ าวัน 

- คุณภาพน้ า สภาพอากาศ 

- แหล่งที่มา ชนิด และการให้อาหาร 

- การตรวจสุขภาพปลาที่เล้ียง 

ข้อมูลประจ ารอบการผลิต 

- แหล่งที่มาของลูกพันธุ์ 

- วันที่ ขนาด และอัตราการปล่อย 

- การเตรียมบ่อและอุปกรณ์ 

- การใช้ยาสัตว์และสารเคมี 

- การแก้ไขกรณีปลาป่วย หรือมีการระบาดของโรค 

- วันที่จับและวิธีการจับ 

- ขนาดเฉล่ียและปริมาณปลาที่จับในแต่ละรอบการ

ผลิต 

ข้อก าหนดรอง 

 



ร่างหนังสือ GAP  15/09/63 09:08 น. 

ภาค น กที่ 1  

คุณภา ของน ำที่ใช้เลี ยงสั   น ำ ืดส ยงาม 

ดัชนีคุณภา น ำ ปริมาณ* 

ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร* 
อุณหภูมินํ้า 25 - 32 องศาเซลเซียส 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 5 - 9** 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร* 
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 10 - 400 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปแคลเซียม

คาร์บอเนต*** 
ความกระด้าง (Hardness) 10 - 400 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปแคลเซียม

คาร์บอเนต*** 
ความโปร่งแสง (Transparency) 30 - 60 เซนติเมตร 
ปริมาณสารแขวนลอย ไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร** 
แอมโมเนียรวม (Total Ammonia : TAN) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร*** 
คลอรีน (Chlorine) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
หมายเหตุ ทั้งนี้ค่าข้างต้นอาจแตกต่างกันตามชนิดสัตว์น้ำหรือสายพันธุ์ที่เลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างหนังสือ GAP  15/09/63 09:08 น. 

ร ดับค ามเข้มข้นสูงสุดของสาร ิษปร เภทโลห หนัก ล สาร ิษปร เภทอ่ืน ๆ ที่ยินยอมให้มีอยู่ในน ำได้
โดยไม่เป็นอัน ราย ่อสั   น ำ 

 
โลห หนัก ร ดับค ามเข้มข้นสูงสุด (มิลลิกรัม/ลิ ร) 

แคดเมียม (Cadmium) 0.001 
ทองแดง (Copper) 0.02 
ตะกั่ว (Lead) 0.05 
ปรอท (Mercury) 0.0005 
เหล็ก (Iron) 0.3** 
นิกเกิล น้อยกว่า 0.1*** 
สังกะสี (Zinc)  0.1 

 
 

สาร ิษ ร ดับค ามเข้มข้นสูงสุด tolerance  
(มิลลิกรัม/ลิ ร) 

คลอรีน (Chlorine) 0.005 ppm 
แอมโมเนีย (Unionized ammonia) NH3 0.02 ppm 
ดีดีท ี(DDT) 0.001 ppb**** 
Dieldrin 0.001 0.003 ppb**** 
Heptachlor 0.4 ppb** 
Heptachlor epoxide 0 
Endrin 0.01 ppb** 
Chlopyifos 0 
Endosulfan 0 
Deltamethrin 0 
Sodium cyanide 0 
Potassium cyanide 0 

 
 
 
 
 
 
ที่มา : ดัดแปลงจากเอกสาร 
*มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก 
**Maitree Duangsawasdi 
***Water quality standards for aquaculture, Fundamentals of Aquaculture Engineering, Louisiana State 
University (1989) 
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ภาค น กที่ 2 

มา ร านค บคุมการร บายน ำทิ ง ากบ่อเ า เลี ยงสั   น ำ ืด 

น้ำทิ้งสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ต้องควบคุมให้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนดก่อนปล่อยหรือ 
ระบายทิง้ ดังนี้ 

1. บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่กินพืชเป็นอาหาร และมีขนาดตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 
 (1) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 20 mg/l 
 (2) สารแขวนลอย (Suspended solids หรือ SS) ไม่เกิน 80 mg/l 

2. บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่กินเนื้อ หรือที่กินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหาร และมีขนาดตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 
 (1) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 20 mg/l 
 (2) สารแขวนลอย (Suspended solids หรือ SS) ไม่เกิน 80 mg/l 
 (3) แอมโมเนีย (NH3-N) ไม่เกิน 1.1 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) 
 (4) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) ไม่เกิน 4.0 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) 
 (5) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ไม่เกิน 0.5 mgP/l (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) 
 (6) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง 6.5 - 8.5 

3. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด ที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็มลงในบ่อเพาะเลี้ยง เพ่ือปรับระดับค่าความ
เค็มของน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนั้นๆ  และมีขนาดต่ำกว่า 10ไร่ ต้องมีค่า
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง 6.5 - 8.5 
 (2) สภาพนำไฟฟ้า ที ่25 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 0.75 เดซิซีเมนต่อเมตร 

4. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด ที่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็มลงในบ่อเพาะเลี้ยง เพ่ือปรับระดับค่าความ
เค็มของน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนั้นๆ  และมีขนาด 10 ไร่ขึ้นไปต้องมีค่า
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 20 mg/l 
 (2) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 80 mg/l 
 (3) แอมโมเนีย (NH3-N) ไม่เกิน 1.1 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) 
 (4) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) ไม่เกิน 4.0 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) 
 (5) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ไม่เกิน 0.5 mgP/l (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) 
 (6) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง 6.5 - 8.5 
 (7) สภาพนำไฟฟ้า ที ่25 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 0.75 เดซิซีเมนต่อเมตร 

5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกันตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไปให้ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีค่าเข้มงวดมากท่ีสุด 

 

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 21 ง. 30 มกราคม 2551 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่ง
น้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 21 ง 30 มกราคม 2551 
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