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การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

ชือ่เจาของฟารม/ผูประกอบการ………………………………………………………………….

ชือ่ฟารม (ถาม)ี………………………………………เลขทะเบยีนฟารม…………………………

ที่ตั้งฟารม……………………………………………………………………………………………..

สมุดบันทึกนี้ใชสําหรับบันทึกขอมูลในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการเตรียมบอ เตรียมนํ้า หรือสถานที่เลี้ยง
จนถึงการจับผลผลิต ทั้งนี้ ทานสามารถใชสมุดบันทึกมากกวา 1 เลมตอรุนการเลี้ยง

บ�อ/กระชังที…่……..พืน้ที…่………..ไร�, ตร.ม.

วนัทีป่ล�อยเลีย้ง………………………………..

เล�มที…่……..(กรณีใช�สมดุมากกว�า 1 เล�ม/รุ�น)
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ขอมูลฟารม (General Information)

บอที่ (Pond No.) ……….........…….
ขนาดบอ (Pond Size)……………………….ไร

ชื่อฟารม…………………............................…………………………………………………………………......………
ที่ตั้งฟารม………………....................……………………………………………………………………......…......……
เลขทะเบียนฟารม (ทบ.1)…………...........................................…………………………………………………
เลขท่ีหนังสือรับรอง จสค. (กรณีกุงทะเล)…………...........……….........………………………………………
ชื่อ – สกุลเจาของฟารม…………..............................……………………………………………………………….

ชื่อ – สกุลผูจัดการฟารม……………….........................................…………………………………………………
ชื่อ – สกุลผูดูแลบอ………………...............................................……………………………………………………

มาตรฐานฟารม   GAP มกษ. ………………................……...............…….......................………………
  GAP กรมประมง  CoC กรมประมง 

  อื่นๆ………………………………………………………………....…………………………………

แหลงนํ้าที่ใช   คลอง  ทะเล  บาดาล  อื่นๆ……….......……...…
บอพักนํ้า    มี................................ไร  ไมมี

บอบําบัดนํ้า    มี................................ไร  ไมมี

บันทึก

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
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ขอมูลลูกพันธุ/หนังสือกํากับการซื้อขายลูกพันธุสัตวนํ้า 
(Source of Seed) 

 (Aquatic Animal Purchasing Document) 
 (Aquaculture) : APD. Ref No. 

 FMD No.  

ชนิดลูกพันธุสัตวนํ้า 
- กุง (Shrimp)  กุงขาวแวนนาไม White shrimp  กุงกุลาดํา Black tiger shrimp  กุง.........................
 APD. / FMD เลขที่.…………………………………….....................……………………………………………………………….
 จาํนวนท่ีปลอย………...........................................................………………………….............………..............ตวั/บอ
 วันท่ีปลอย……………………......................................………… อายุ (PL)……...................................…..……………
 เวลาท่ีปลอยกุง…………………..................................................…………………………….......…………………….นาฬกา
 การปรบัสภาพกุงกอนปลอย………………......................................................………….........…………………….นาที
- ปลา (Fish).………………………..................………...……………..........…………………………………………………………
 APD. / FMD เลขที่.…………………………………….....................……………………………………………………………….
 จาํนวนท่ีปลอย………...........................................................………………………….............………..............ตวั/บอ
 วันที่ปลอย……………………......................................………… อายุ / ขนาดลูกปลา……...................................
 เวลาท่ีปลอยปลา…………………...............................................…………………………….......…………………….นาฬกา
 การปรบัสภาพปลากอนปลอย………………....................................................………….........…………………….นาที
- อืน่ๆ Other.……………………………...................................…………………………………………………………………………
 APD. / FMD เลขที่.…………………………………….....................……………………………………………………………….
 จาํนวนท่ีปลอย………...........................................................………………………….............………..............ตวั/บอ
 วันที่ปลอย……………………......................................………… อายุ / ขนาดลูกพันธุ……...................................
 เวลาทีป่ลอย…………………......................................................…………………………….......…………………….นาฬกา
 การปรับสภาพกอนปลอย…………………....….......................................................…….........…………………….นาที

แหลงลูกพันธุจากโรงเพาะฟกหรือโรงอนบุาลช่ือ……………….....................................………............………………………..
เลขทะเบียนฟารมเพาะและอนุบาล (ทบ.1)…………….................................………………………….......………………………
ชื่อเจาของฟารมเพาะและอนุบาล…………………….........................………………………….........………………………………..
ที่ตั้งฟารมเพาะและอนุบาล…………………………………………………………………………........………………………………………
มาตรฐานฟารมเพาะและอนุบาล  GAP มกษ. ............................................. เลขที่...........................................
  GAP กรมประมง เลขที่ .........................  
  CoC กรมประมง เลขที่ .........................  อื่นๆ เลขที่……...............……
การขนสงลูกพันธุ   บรรจุถุงพลาสติก  บรรจุในถังและใหอากาศ   อื่นๆ……...............……
การตรวจลูกพันธุกอนปลอย  ตรวจยา/สารเคมีตองหาม………..................................................................………
 PCR (กรมประมง/เอกชน)……….................................................................................................................………   
 ทดสอบความแข็งแรง……….............................………  อื่นๆ……………......…………...................................……….
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ขอมูลการเตรียมบอ เตรียมนํ้า (Pond and Water Preparation)

ลักษณะดินพื้นบอ

 ดินเหนียว  ดินปนทราย  ดินปาชายเลน  ดินลูกรัง      ……………..………………
 ปูพีอีทั้งบอ  ปูพีอีเฉพาะขอบบอ  อื่นๆ…….............……………....……………

การจัดการเลน  ฉีดเลน  ดูดเลน  อืน่ๆ......................................................
สถานท่ีเก็บ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

การตากบอ  ตากบอ.......................วัน จัดการโดย...................................................................
  ไมตาก ใชการจัดการโดย......................................................................................
  อืน่ๆ.......................................................................................................................
ระยะเวลาในการเตรียมบอ…………………………………………วัน

การปองกันศัตรู/พาหะ  
 กันนก    กันปู    อื่นๆ…………...............…………………

วิธีเตรียมนํ้า

 กรองพาหะ/ศัตรู   ฆาเชื้อในนํ้า   อื่นๆ…………...............…………………
ระยะเวลาในการเตรียมนํ้า .......................................... วัน
ระดับนํ้า (ณ วันปลอยลูกพันธุสัตวนํ้า)...........................................................เซนติเมตร

การติดตั้งเครื่องใหอากาศ  ไมมี    มี
 เครื่องใหอากาศระบบนํ้ามัน.............เครื่อง      เครื่องใหอากาศระบบไฟฟา.............เครื่อง/ตัว
 อื่น (ระบุ).........................................................................................................................................

WIN10 PRO
Typewritten Text
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บันทึกประเภทวัสดุที่ใช ชื่อการคา และเลขทะเบียน

การเตรียมบอ และเตรียมนํ้า
 มีการใชปจจัยและวัสด1ุ เพื่อเตรียมบอ เตรียมนํ้ากอนการเลี้ยง 
 ไมมีการใชปจจัย/วัสดุเพื่อเตรียมบอ และเตรียมนํ้า

วันที่

ปุย วัสดุปูน เคมีภัณฑ อื่นๆ

ระบุชนิด ปริมาณ 
(กก./บอ) ระบุชนิด ปริมาณ 

(กก./บอ) ระบุชนิด
ปริมาณ 

(กก. หรือ 
ลิตร/บอ)

ระบุชนิด/
ชื่อการคา

ปริมาณ 
(กก. หรือ 
ลิตร/บอ)

1  หมายถงึ ปจจัยและวสัดุทีใ่ชเพ่ือวัตถุประสงคในการกําจัดศัตรูสตัวนํา้ท่ีเล้ียง และการสรางอาหารธรรมชาติ ปจจัย
ที่ใชสวนใหญเปนวัตถุอันตรายทางการประมง และขอกําหนดตามมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าที่ดี หรือจีเอพี กําหนดใหตองใชที่ขึ้นทะเบียนถูกตองตอหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ ซึ่งผูประกอบการตอง
ตรวจสอบ
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บันทึกแหลงนํ้าใช และการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า

แหลงนํ้าใช  ใชนํ้าจากแหลงนํ้าโดยตรง ระบุชื่อแหลงนํ้าใช (หรือวางกระชัง) 
  ใชนํ้าจากบอพักนํ้า
  อื่นๆ ระบุ...............................

การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า  ไมมีการตรวจ
  มีการตรวจ และมีคาคุณภาพนํ้า ดังนี้ 

หนวย °C หมายถึง องศาเซลเซียส
 mg/l  หมายถึง มิลลิกรัมตอลิตร

วันที่
ตรวจ

อุณหภูมิ (°C) ออกซิเจน (mg/l) พีเอช คาคุณภาพนํ้าอื่นๆ 
ระบุพารามิเตอรที่ตรวจ

เชา บาย เชา บาย เชา บาย ชือ่พารามเิตอร
ที่วัด เชา บาย
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ขอมูลอาหาร (Feed Information)

วันที่รับอาหาร
เขาฟารม 
Date of 

Received

ชื่อผูผลิตอาหาร 
Feed 

Manufacturer

ยี่หออาหาร 
Brand

เลขล็อตอาหาร 
Lot Number

เบอร
อาหาร 
Feed 
No.

อื่นๆ 
Other……

อาหารสะสม (กก.) ณ วนัจับ……………......................................................................……………………………………………
เลขที่ APD./FMD เลขที่…………………….............……………………………….............………………………………………………
ผูบันทึก…………...................................……….........………..
ผูตรวจสอบ……………………………......................……………
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม
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Daily Record

พีเอช
อุณหภูมิ 

(°C)

ออกซิเจน
ละลายนํ้า 
(mg/l)

คุณภาพ
นํ้าอื่นๆ 
ระบุ

วิตามิน/เกลือแร/
อาหารเสริม

จุลินทรีย/สารฆาเชื้อ ผลตรวจสุขภาพสัตวนํ้า

เชา บาย ระบุชนิด ปริมาณ ระบุชนิด ปริมาณ ปกติ
ไมปกติ

(ระบุอาการ)
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม
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Daily Record

พีเอช
อุณหภูมิ 

(°C)

ออกซิเจน
ละลายนํ้า 
(mg/l)

คุณภาพ
นํ้าอื่นๆ 
ระบุ

วิตามิน/เกลือแร/
อาหารเสริม

จุลินทรีย/สารฆาเชื้อ ผลตรวจสุขภาพสัตวนํ้า

เชา บาย ระบุชนิด ปริมาณ ระบุชนิด ปริมาณ ปกติ
ไมปกติ

(ระบุอาการ)
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม
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Daily Record

พีเอช
อุณหภูมิ 

(°C)

ออกซิเจน
ละลายนํ้า 
(mg/l)

คุณภาพ
นํ้าอื่นๆ 
ระบุ

วิตามิน/เกลือแร/
อาหารเสริม

จุลินทรีย/สารฆาเชื้อ ผลตรวจสุขภาพสัตวนํ้า

เชา บาย ระบุชนิด ปริมาณ ระบุชนิด ปริมาณ ปกติ
ไมปกติ

(ระบุอาการ)
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม
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Daily Record

พีเอช
อุณหภูมิ 

(°C)

ออกซิเจน
ละลายนํ้า 
(mg/l)

คุณภาพ
นํ้าอื่นๆ 
ระบุ

วิตามิน/เกลือแร/
อาหารเสริม

จุลินทรีย/สารฆาเชื้อ ผลตรวจสุขภาพสัตวนํ้า

เชา บาย ระบุชนิด ปริมาณ ระบุชนิด ปริมาณ ปกติ
ไมปกติ

(ระบุอาการ)
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม
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Daily Record

พีเอช
อุณหภูมิ 

(°C)

ออกซิเจน
ละลายนํ้า 
(mg/l)

คุณภาพ
นํ้าอื่นๆ 
ระบุ

วิตามิน/เกลือแร/
อาหารเสริม

จุลินทรีย/สารฆาเชื้อ ผลตรวจสุขภาพสัตวนํ้า

เชา บาย ระบุชนิด ปริมาณ ระบุชนิด ปริมาณ ปกติ
ไมปกติ

(ระบุอาการ)
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม
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Daily Record

พีเอช
อุณหภูมิ 

(°C)

ออกซิเจน
ละลายนํ้า 
(mg/l)

คุณภาพ
นํ้าอื่นๆ 
ระบุ

วิตามิน/เกลือแร/
อาหารเสริม

จุลินทรีย/สารฆาเชื้อ ผลตรวจสุขภาพสัตวนํ้า

เชา บาย ระบุชนิด ปริมาณ ระบุชนิด ปริมาณ ปกติ
ไมปกติ

(ระบุอาการ)
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม



21

Daily Record

พีเอช
อุณหภูมิ 

(°C)

ออกซิเจน
ละลายนํ้า 
(mg/l)

คุณภาพ
นํ้าอื่นๆ 
ระบุ

วิตามิน/เกลือแร/
อาหารเสริม

จุลินทรีย/สารฆาเชื้อ ผลตรวจสุขภาพสัตวนํ้า

เชา บาย ระบุชนิด ปริมาณ ระบุชนิด ปริมาณ ปกติ
ไมปกติ

(ระบุอาการ)



22

ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร

ปริมาณอาหาร/มื้อ (กิโลกรัม)

1 2 3 4 5 รวม สะสม
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เบอร
อาหาร

เลขล็อตอาหาร/
ชนิดอาหาร
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1 2 3 4 5 รวม สะสม
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
อายุ

การเลี้ยง 
(วัน)
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ตารางบันทึกการเลี้ยง
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ตารางบันทึกการเลี้ยง

วันที่ 
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ตารางบันทึกการเลี้ยง
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ตารางบันทึกการเลี้ยง
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ตารางบันทึกการเลี้ยง
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บันทึกการใชยาสัตวและการรักษาสัตวนํ้า
(Veterinary drugs and Therapeutants)

วันที่
สุขภาพสัตวนํ้า 
(ลักษณะอาการ

ที่ผิดปกติ)

จํานวน
สัตวนํ้า

ที่ปวย, ตาย

ตรวจวิเคราะห
หาสาเหตุ 

(สงหองแล็ป ระบุ)

ใชยาสัตว 
(ยี่หอ, สารสําคัญ, 
เลขทะเบียน, อัตรา
การใชและใบสั่งยา)

ใชสารเคมี 
(ยีห่อ, สารออกฤทธิ,์ 
เลขทะเบียน และ

อัตราการใช)

หมายเหตุ : บันทึกในกรณีที่พบวาสัตวนํ้าตายมากผิดปกติ หรือปวย และมีความจําเปนในการใชยาสัตว/สารเคมี
ในการรักษาในระหวางการเลี้ยงสัตวนํ้าบอนี้ ทั้งนี้ ใหบันทึกชวงเวลาที่มีการใชใหละเอียด
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บันทึกการเคลื่อนยายสัตวนํ้า
(Movement of live animal)

สัตวนํ้าที่นําเขาฟารม

วัน/เดือน/ป ชนิดสัตวนํ้า จํานวน (ตัว) แหลงที่มา กักไวที่โซน/บอ

สัตวนํ้าที่กําจัด/ยาย/ขายออก สัตวนํ้าที่เหลือ

วัน/เดือน/ป ชนิดสัตวนํ้า ยาย/ขายไปไหน จํานวนเหลือ (ตัว) จํานวนที่ตาย (ตัว)

หมายเหตุ : บันทึกกรณีที่มีการเลี้ยงสัตวนํ้าหลายชนิดในบอเดียวกัน และมีการขยาย/ยายบอ หรือมีการขายแบบ
มีชีวิตทะยอยขายจากบอนี้ รวมทั้งการกําจัดออกกรณีที่มีสัตวนํ้าตาย ใหระบุวิธีการกําจัดดวย
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ประมวลผลการเลี้ยง

ขอมูลการสุมขนาด

วันที่ นํ้าหนักรวม
นํ้าหนัก
ภาชนะ

นํ้าหนัก
สัตวนํ้า

จํานวนตัว
ขนาด 

(ตัว/กก.)
หมายเหตุ

       
       
       
       
       
       
       

ขอมูลการแบงจับ (Partial)

ครั้งที่ วันที่ อายุ ขนาด นํ้าหนัก จํานวนตัว ราคา/กก. MD/APD เลขที่

1

2

3

4

รวม

ขอมูลผลคุณภาพนํ้าทิ้ง คามาตรฐานนํ้าทิ้ง

 pH …………………  pH อยูระหวาง 6.5-9.0
 BOD ………………  BOD ไมเกิน 20 mg/l
 แอมโมเนีย ………………  แอมโมเนียไมเกิน 1.1 mgN/l
 ไนโตรเจนรวม ………………  ไนโตรเจนรวมไมเกิน 4.0 mg/l
 ฟอสฟอรัสรวม ………………  ฟอสฟอรัสรวมไมเกิน 0.4 mgP/l
 ตะกอนแขวนลอย ………………  ตะกอนแขวนลอยไมเกิน 70 mg/l
 ไฮโดรเจนซัลไฟด ………………  ไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน 0.01 mg/l
 ความเค็ม ………………  ความเค็มสูงกวาแหลงรองรับนํ้าทิ้งไมเกินรอยละ 50
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Summary

วันที่ปลอย…………………………………………..

รายการ
แบงจับ
ครั้งที่ 1

แบงจับ 
ครั้งที่ 2

จับหมดบอ รวม

วันจับ
ระยะเวลาเลี้ยงรวม (วัน)
จํานวนสัตวนํ้าที่ปลอย (ตัว)
ความหนาแนน (ตัว/ตารางเมตร)
ผลผลิต (กก.)
ขนาดสัตวนํ้าที่จับ (ตัว/กก.)
อัตรารอด (%)
ปริมาณอาหารที่ใช (กก.)
   - อาหารเม็ดสําเร็จรูป (กก.)
   - อาหารสด (กก.)
อัตราแลกเนื้อ (FCR)
ราคาที่ขายได (บาท/กก.)
รายรับทั้งหมด (บาท)
วิเคราะหตนทุนการผลิต รวม (บาท)
   - ราคาลูกพันธุสัตวนํ้า (บาท/ตัว)
   - ตนทุนคาลูกพันธุสัตวนํ้ารวมทั้งหมด (บาท)
   - ราคาอาหาร (บาท/กก.)
   - ตนทุนคาอาหารทั้งหมด (บาท)
   - ตนทนุคาพลังงาน (นํา้มนัเชือ้เพลงิ นํา้มนัหลอลืน่/ไฟฟา)
   - ตนทุนคาสารเคมี (บาท)
   - ตนทุนคาโปรไบโอติก/อาหารเสริม/วิตามิน (บาท)
วิเคราะหผลกําไร
   - รายรับ (บาท)
   - ตนทุนการผลิตรวม (บาท)
กําไรขั้นตน (บาท)
กําไรขั้นตน (%)
ตนทุนลูกพันธุสัตวนํ้า (บาท/1 กก. สัตวนํ้า)
ตนทุนคาอาหาร (บาท/1 กก. สัตวนํ้า)
ผลผลิตตอไร (กก.)
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) (ADG.)
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การคํานวณและหนวยตาง ๆ ของการใชยาและเวชภัณฑ

หนวยเปรียบเทียบกับปริมาตร
1 ลูกบาศกเซนติเมตร (cm3) = 1 มิลลิลิตร (ml)
 = 1 กรัมของนํ้า (g)
 = 1 ซีซี (cc)
1 แกลลอน = 3.784 ลิตร (l)
 = 3,785.4 มิลลิลิตร (l)
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร (ml)
 = 1,000 ซีซี (cc)
 = 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร (cm3)
 = 1 กิโลกรัมของนํ้า (kg)
1 มิลลิลิตร = 1 ลูกบาศกเซนติเมตร (cm3)
 = 1 ซีซี (cc)
 = 1 กรัมของนํ้า (g)
1 เปอรเซ็นต = 1 มิลลิลิตรตอนํ้า 100 มิลลิลิตร
 = 1 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร
 = 10 มิลลิลิตรตอลิตร
1 ชอนโตะ = 15 มิลลิลิตร (ml)
 = 15 ซีซี (cc)
1 ชอนชา = 5 มิลลิลิตร (ml)
 = 5 ซีซี (cc)
 = 5 ลูกบาศกเซนติเมตร (cm3)
1 ตัน = 1,000 ลูกบาศกเมตร (m3)

การคิดคํานวณ

หนวยพีพีเอ็มอยางงาย
เชน ความเขมขนของดางทับทิมเทากับ 
1 พีพีเอ็ม (สวนในลานสวน) หมายถึง สารละลายดังกลาวมีดางทับทิมอยูในปริมาณ

1 กรัมตอปริมาตรนํ้า 1 ลูกบาศกเมตร
1 มิลลิกรัมตอปริมาตรนํ้า 1 ลิตร
1 ไมโครกรัมตอปริมาตรนํ้า 1 มิลลิกรัม

หนวยเปนลิตรหรือกิโลกรัม
1,600 x พื้นที่บอ (ไร) x ความลึก (เมตร) x ความเขมขนของยา (ppm)

1,000

วัสดุอยางงายที่ชวยในการทํางาน

1 ขวดแมโขง (กลม) = 750 ซีซี 1 ปบ (นํ้ามันกาด) = 20 ลิตร
1 ขวดแมโขง (แบน) = 375 – 380 ซีซี 1 กระปองนมขนหวาน = 300 ซีซี
1 ขวดแมโขง (กั๊ก) = 187 – 190 ซีซี 1 ขวดเบียรสิงห = 630 ซีซี





การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า
สมุดบันทึกสมุดบันทึก

¡Á».

FCSTD

Fisheries Commodity Standard System
and Traceability Division

จัดพิมพโดย
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน (กมป.)
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
http://www.fisheries.go.th/thacert/

สมุดบันทึก
การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

ชือ่เจาของฟารม/ผูประกอบการ………………………………………………………………….

ชือ่ฟารม (ถาม)ี………………………………………เลขทะเบยีนฟารม…………………………

ที่ตั้งฟารม……………………………………………………………………………………………..

สมุดบันทึกนี้ใชสําหรับบันทึกขอมูลในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการเตรียมบอ เตรียมนํ้า หรือสถานที่เลี้ยง
จนถึงการจับผลผลิต ทั้งนี้ ทานสามารถใชสมุดบันทึกมากกวา 1 เลมตอรุนการเลี้ยง

บ�อ/กระชังที…่……..พืน้ที…่………..ไร�, ตร.ม.

วนัทีป่ล�อยเลีย้ง………………………………..

เล�มที…่……..(กรณีใช�สมดุมากกว�า 1 เล�ม/รุ�น)

¡Á».

FCSTD

ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี

สัตว
นํ้าที่เลี้ยงมีสุขภาพดีสัตว
นํ้าที่เลี้ยงมีสุขภาพดี

สิง่แวดลอมดีสิง่แวดลอมดี

ระ
บบ



ชือ้โรค และสขุ

มที่ดีระ
บบ

ปอ
งก

นัเชือ้
โรค และสขุอนามัยฟารมที่ดี

อองงง

กกกน
นาาามมมััยยฟฟฟาาฟฟ
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