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แนวทางการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการประมง 
 

คำจำกัดความ 
“ปัจจัยการผลิตทางการประมงที่มีกฎหมายควบคุม” หมายความว่า  
1. อาหารสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

เฉพาะในส่วนที่กรมประมงรับผิดชอบ  
2. ยาที่ใช้ในสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

เฉพาะในส่วนทีก่รมประมงรับผิดชอบ 
3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะในส่วนที่กรมประมงรบัผิดชอบ 
“ปัจจัยการผลิตทางการประมงที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม” หมายความว่า ปัจจัยการผลิต

ประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจาก อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำ และวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น                 
วัสดุปูน แร่ธาตุ สีน้ำเทียม สารปรับสภาพน้ำ สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  สารเร่งหรือกระตุ้นการเจริญเติบโต                
สารสกัดจากสมุนไพร เป็นต้น 

 
การจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิตทางการประมง 
 1. การจำแนกเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงต้องพิจารณาและตีความหมายของข้อความทีป่รากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์ 
ว่ามีวัตถุประสงค์และลักษณะวิธีการใช้เข้าข่ายเป็น “อาหารสัตว์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือไม่ โดย “อาหารสัตว์” หมายความว่า  

(1) วัตถุที่มุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือนำเข้าสู่ร่างกายสัตว์ 
โดยวิธีการใด ๆ หรือ 

(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 
“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพ่ือขายหรือการนำเข้าเพ่ือ
ขายต้องขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ 

ทั้งนี้ อาหารสัตว์น้ำที่จัดเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30 พฤศจิกายน 2558 ข้อ 4 
กำหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้สำหรบัเลี้ยง กบ ตะพาบน้ำ กุ้งทะเล กุ้งน้ำจืด ปลาดุก ปลาน้ำจืดกนิพืช ปลาน้ำจืดกินเนื้อ 
และปลาทะเลกินเนื้อ ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้ เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

(1) ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว 
(ก) หวัอาหารสัตว์ 
(ข) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป 
(ค) สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

(2) ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 
(ก) อาหารเสริมโปรตีน 
(ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ 
(ค) อาหารเสริมวิตามิน 
(ง) อาหารเสริมไขมัน 
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2. การจำแนกเป็นยาสัตว์ ที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งต้อง
พิจารณาจากข้อความที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์ว่าว่ามีวัตถุประสงค์และลักษณะวิธีการใช้เข้าข่ายเป็นยา
ตามนิยามในมาตรา 4 แหง่พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม ่โดย “ยา” หมายความว่า  

(1) วัตถุท่ีรับรองไว้ในตำรายาทีร่ัฐมนตรีประกาศ 
(2) วัตถุที่มุ่ งหมายสำหรับใช้ ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค                

หรอืความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์   
(3) วัตถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ 
(4) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ                 

ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์  
 
3. การจำแนกเป็นวัตถอัุนตราย ที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

ซึ่งต้องพิจารณาจากรายละเอียดข้อความที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์ว่ามีชื่อสารสำคัญ วิธีการใช้และ
วัตถุประสงค์ที่มิใช่การผสมอาหารให้สัตว์กินหรือมีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค 
โดยวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กำจัด 
ทำลาย เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน รวมถึงผลิตภัณฑ์จุลชีพสำหรับปรับสภาพน้ำ โดยวัตถุ
อันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบจะเป็นไปตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 บัญชี 2 ที่กรมประมง
รบัผิดชอบ ได้แก่ 

1. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และไม่ต้องมีใบแจ้งครอบครองหรือ
ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ แคลเซียมไฮโปคลอไรต ์โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 

2. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องมีใบแจ้งครอบครองวัตถุ
อันตราย ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) ผลิตภัณฑ์จุลชีพสำหรับปรับสภาพน้ำ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาระสำคัญที่ทำข้ึนเพ่ือป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต พืชน้ำหรือ
สัตว์น้ำอ่ืนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กากชา ไอโอดีน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เมทัลดีไฮด์ อีมาแมกตินเบนโซเอด 
นิโคลซาไมด ์ด่างทับทิม 

3. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุ
อันตราย ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที ่3 ได้แก ่กรดอะซีติกความเขม้ข้นไม่เกินรอ้ยละ 80 โดยน้ำหนัก กรดเปอร์อะซีติก 
กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก กลูตารัลดีไฮด์ ไตรคลอร์ฟอน ไตรฟลูราลิน 
เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ เฟนตินอะซิเตต มาลาไคต์กรีนออกซาเลตสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม              
มาลาไคต์กรีนไฮโดรคลอไรด์สำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โรตโีนน คลอรีนและสารทีใ่ห้คลอรีน 

4. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีไว้ในครอบครอง ตัวอย่างวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 4 ได้แก่ มาลาไคต์กรีนออกซาเลต ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม มาลาไคต์กรีน
ไฮโดรคลอไรด์ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม กรดไตรคลอโร ไอโซไซยานูริก และเกลือ
ของกรดดังกล่าว 
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หลักการเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตทางการประมง 
1. พิจารณารายละเอียดบนฉลากของผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบของสารสำคัญ ส่วนผสม

ของผลิตภัณฑ์ ลักษณะและวิธีการใช้งาน สรรพคุณ อัตราการใช้ ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย หรือข้อมูลอ่ืน ๆ                 
เพ่ือจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิตว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย หรือไม่  

2. หากเป็นปัจจัยการผลิตที่ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ทีท่่านสามารถเลือกซื้อไดต้้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

กรณี อาหารสัตว์น้ำ  
(1) ร้านที่ขายต้องมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(2) ร้านที่ขายต้องติดป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(3) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่ขายต้องมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ปรากฏอยู่บนฉลาก 
(4) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่ขายยังไม่ล่วงวันที่หมดอายุตามที่ปรากฏบนฉลาก 
(5) ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ ์ไม่ฉีกขาด 

กรณี ยาสัตว์น้ำ 
(1) ร้านที่ขายต้องมีใบอนุญาตขายยาสัตว์ 
(2) ร้านที่ขายต้องติดแสดงป้ายสถานที่ขายยา และป้ายชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
(3) ยาที่ขายต้องมีเลขทะเบียนปรากฏอยู่บนฉลาก 
(4) ยาที่ขายยังไม่ล่วงวันที่หมดอายุตามที่ปรากฏบนฉลาก และตัวยาต้องไม่เปลี่ยน

หรือแปรสภาพไปจากเดิม 
กรณี วัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

(1) ร้านที่ขายต้องมีใบแจ้งครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ/หรือมีใบอนุญาต
ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

(2) ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ต้องมีเลขทะเบยีนของวัตถุอันตราย
ปรากฏบนฉลาก 

(3) ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ขายยังไม่ล่วงวันที่หมดหมดอายุ และลักษณะเนื้อ             
ของผลิตภัณฑ์ไมเ่ปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม 

3. หากเป็นปัจจัยการผลิตที่ไม่ต้องมีเลขทะเบียนหรือยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย เช่น 
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัสดุปูนหรือแร่ธาตุที่ใช้ใส่ลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ สีน้ำเทียม อาหารสัตว์น้ำสวยงาม โรติเฟอร์ 
ไรแดง อาร์ทีเมีย สาหร่ายผง 100% ไคโตซาน แอสต้าแซนทิน หัวเชื้อตกปลา ขนมปังตกปลา มะพร้าวตกปลา 
ข้าวโพดตกปลา ออกซิเจนผง สารปรับสภาพน้ำ สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สารเร่งหรือกระตุ้นการเจริญเติบโต                
สารสกัดจากสมุนไพร ฯลฯ 

การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตกรณีที่ไม่ต้องมีเลขทะเบียนหรือยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย 
ให้ผู้ซื้อพิจารณาจากหลักการดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากที่ระบุสารสำคัญหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ สำหรับการ
พิจารณาในเบื้องต้นที่จะบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร 

(2) ฉลากของผลิตภัณฑ์ควรระบุผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สำหรับยืนยันตัวตนเบื้องต้นว่า
ผลิตหรือจำหน่ายโดยผู้ใด และเพ่ือเป็นเบาะแสขยายผลหากตรวจพบในภายหลังว่ามีสารตกค้างหรือสาร
ปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
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(3) รายละเอียดอ่ืน ๆ บนฉลาก เช่น ลักษณะและวิธีการใช้งาน สรรพคุณ อัตราการใช้ 
หรือข้อมูลอ่ืน ๆ สำหรับเป็นข้อมูลที่บ่งบอกรายละเอียดในการใช้งานและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน                   
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(4) ผลิตภัณฑ์ที่ขายต้องยังไม่ล่วงวันที่หมดอายุ หากบนฉลากระบุวันที่หมดอายุ             
ของผลิตภัณฑ์ 

(5) ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเนื้อของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปรสภาพ         
ไปจากเดิม 

ข้อควรระวังสำหรับการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตกรณีที่ไม่ต้องมีเลขทะเบียนหรือยังไม่ถูก
ควบคุมด้วยกฎหมาย 

(1) โปรดพิจารณาอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาในการขายผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต                
ที่เกินความจริง หรือไม่สามารถทราบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนผสมของอะไร เช่น สารสกัดนาโน 
สารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติ สารสกัดที่มีคุณสมบัติครอบจักรวาล สารปรับสภาพน้ำ สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน              
สารกระตุ้นการเจริญเติบโต สารต้านทานโรค เป็นต้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่อาจหลีกเลี่ยงการ
กล่าวอ้างสรรพคุณที่เข้าข่ายเป็น “ยา” ซึ่งต้องมีการขึ้นทะเบียนและดำเนินการตามพระราชบัญญัติยา                
พ.ศ. 2510 โดยใช้คำที่ก้ำก่ึงต้องอาศัยการตีความหมายของถ้อยคำที่ชัดเจน ซึ่งหากภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้ วพบว่าปั จจัยการผลิ ตดั งกล่ าวเป็นยา ซึ่ งต้องดำเนินการตามพระราชบัญญั ติ ยา พ .ศ. 2510                 
ท่านอาจเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ขายจะมีความผิดฐานขายยา
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 12 และขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน
ตามมาตรา 72 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี 
และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเฉพาะผลการตรวจพิสูจน์พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของยาหรือสารเคมีที่ห้ามใช้
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะส่งผลไปถึงเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ก็จะมีความผิดที่ฝ่าฝืนมาตรา 78 (4) 
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 150 ต้องระวางโทษปรับสามหมื่นถึงสามแสน
บาท และท่านยังไม่สามารถขายสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงได้อีกด้วย  

(2) โปรดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่มีซองเปลือย หรือไม่มีฉลาก
ระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร ยกเว้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทราบได้หรือรู้จักกันทั่วไป เช่น ปูนขาว เป็นต้น ซ่ึงจะทำให้
ไม่สามารถจำแนกประเภทว่าเป็นปัจจัยการผลิตชนิดใดได้ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการตรวจพบสารตกค้างหรือ
สารปนเปื้อนเมื่อเกษตรกรเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตนั้นไปใช้งาน 

 
ทั้งนี้ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยผู้ขายและเกษตรกรผู้ใช้ปัจจัยการผลิต             

ตามข้อควรระวังข้างต้น ซึ่งไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และตกเป็นผู้ทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว               
หรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงขอให้เลือกซื้อ เลือกใช้ปัจจัยการผลิตเท่าที่จำเป็นโดยต้องเลือกซื้อปัจจัย               
การผลิตที่ถูกกฎหมาย 

 


