
โดย 

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น ้า และปัจจัยการผลิต



ประเภทของปัจจัยการผลิต 

จ้าแนกตามการควบคุมของกฎหมายได้ 2 ประเภท คือ

1. ปัจจัยการผลิตที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย

2. ปัจจัยการผลิตที่ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย



ปัจจัยการผลิตที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย

- อาหารสัตว์น ้า  (พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558)
- ยาที่ใช้ในสัตว์น ้า (พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510)
- วัตถุอันตราย (พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)



ปัจจัยการผลิตที่ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย

ปัจจัยการผลิตประเภทอื่นที่นอกเหนือจาก อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย 
ตัวอย่าง : วัสดุปูน แร่ธาตุ สีน ้าเทียม สารปรับสภาพน ้า สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สารเร่ง
หรือกระตุ้นการเจริญเติบโต สารสกัดจากสมุนไพร อาหารสัตว์น ้าสวยงาม โรติเฟอร์  
ไรแดง อาร์ทีเมีย สาหร่ายผง 100% ไคโตซาน แอสต้าแซนทิน ออกซิเจนผง 



หลักการจ้าแนกประเภทของปัจจัยการผลิต

ในเบื องต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสังเกต แปลและวิเคราะห์
ความหมายจากข้อความที่ปรากฏอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ว่าเข้า
ข่ายตามนิยามของกฎหมายที่ควบคุมหรือไม่



อาหารสัตว์น ้า

โดยพิจารณาว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เลี ยงสัตว์ 
โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือน้าเข้าสู่ร่างกายสัตว์ หรือใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

ซึ่ งอาหารสัตว์น ้ าที่ เป็นอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะที่ผลิตเพื่อขายหรือน้าเข้าเพื่อขายต้องขึ นทะเบียน
ได้แก่ อาหารสัตว์ที่ ใช้ส้าหรับเลี ยง กบ ตะพาบน ้า               
กุ้งทะเล กุ้งน ้าจืด ปลาดุก ปลาน ้าจืดกินพืช ปลาน ้าจืด
กินเนื อ และปลาทะเลกินเนื อ



ยาสัตว์น ้า

โดยพิจารณาว่า มีจุดมุ่งหมายส้าหรับใช้ ในการ
บ้าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วย
ของสัตว์ หรือส้าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง 
หรือการกระท้าหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของสัตว์



วัตถุอันตรายทางการประมง

โดยพิจารณาตามหลักการ ดังนี 
1. ผลิตภัณฑ์นั นมีสารส้าคัญ หรือส่วนผสมของวัตถุ

อันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย บัญชี 2
ที่กรมประมงรับผิดชอบ

2. มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน 
ก้าจัด ท้าลาย เชื อจุลินทรีย์ เชื อรา ปรสิต พืช หรือสัตว์อื่น 
รวมถึงผลิตภัณฑ์จุลชีพส้าหรับปรับสภาพน ้า



วัตถุอันตรายทางการประมง

แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และไม่ต้องมีใบแจ้งครอบครอง                      

หรือใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ได้แก่ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ โซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน ้าหนัก โซเดียมไฮโปคลอไรต์

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องมีใบแจ้งครอบครอง              
วัตถุอันตราย ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) ผลิตภัณฑ์จุลชีพส้าหรับปรับสภาพน ้า 
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาระส้าคัญที่ท้าขึ นเพื่อป้องกัน ก้าจัด ท้าลาย หรือควบคุมจุลชีพ 
ป ร สิ ต  พื ช น ้ า ห รื อ สั ต ว์ น ้ า อื่ น ใ น บ่ อ เ ลี ย ง สั ต ว์ น ้ า  เ ช่ น  ก า ก ช า  ไ อ โ อ ดี น                                
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เมทัลดีไฮด์ อีมาแมกตนิเบนโซเอด นิโคลซาไมด์ ด่างทับทิม



วัตถุอันตรายทางการประมง

แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องมีใบอนุญาตครอบครอง

วัตถุอันตราย ได้แก่ กรดอะซีติกความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 80 โดยน ้าหนัก กรดเปอร์อะซีติก                
กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 15 โดยน ้าหนัก กลูตารัลดีไฮด์ ไตรคลอร์ฟอน 
ไตรฟลูราลิน เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ เฟนตินอะซิเตต มาลาไคต์กรีส้าหรับใช้ในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าสวยงาม โรตีโนน คลอรีนและสารที่ให้คลอรีน

วั ตถุ อั นตรายชนิ ดที่  4  เป็ นวั ตถุ อั นตรายที่ ห้ ามมิ ให้ มี ไ ว้ ในครอบครอง                         
ได้แก่   มาลาไค ต์กรีน  ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ ในการ เพาะเลี ยงสัตว์น ้ าสวยงาม                              
กรดไตรคลอโร ไอโซไซยานูริก และเกลือของกรดดังกล่าว



หลักการเลือกซื อเลือกใช้ปัจจัยการผลิต

พิจารณารายละเอียดบนฉลากของผลิตภัณฑ์ ว่ามีส่วนประกอบของ
สารส้าคัญ ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ลักษณะและวิธีการใช้งาน สรรพคุณ อัตราการ
ใช้ ผู้ผลิตและผู้จ้าหน่าย หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจ้าแนกว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่ต้อง
ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย หรือไม่



ปัจจัยการผลิตที่มีกฎหมายควบคุม
พิจารณาเลือกซื อเลือกใช้จากองค์ประกอบ ดังนี 
กรณี อาหารสัตว์น ้า

- ร้านที่ขายต้องมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และต้องติดป้าย
แสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

- มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะบนฉลาก
- อาหารสัตว์ยังไม่หมดอายุ
- ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด



ปัจจัยการผลิตที่มีกฎหมายควบคุม (ต่อ)

กรณี ยาสัตว์น ้า
- ร้านที่ขายต้องมีใบอนุญาตขายยาสัตว์ และต้องติดแสดงป้ายสถานที่         

ขายยา และป้ายชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
- มีเลขทะเบียนปรากฏอยู่บนฉลาก
- ยายังไม่หมดอายุ และตัวยาต้องไม่เปลี่ยนหรือแปรสภาพไปจากเดิม



ปัจจัยการผลิตที่มีกฎหมายควบคุม (ต่อ)
กรณี วัตถุอันตราย

- ร้านที่ขายต้องมีใบรับแจ้งการด้าเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 และ/หรือมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
และติดแสดงในที่เห็นได้ชัดเจน

- วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ 3 ต้องมีเลขทะเบียนปรากฏบนฉลาก
- วัตถุอันตรายยังไม่หมดหมดอายุ และลักษณะเนื อของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปร

สภาพไปจากเดิม



ปัจจัยการผลิตที่ไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย

มีหลักการพิจารณาเลือกซื อ ดังนี 
1. ผลิตภัณฑ์ ต้องมีฉลากที่ระบุสารส้าคัญ
หรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ 
2. ฉลากของผลิตภัณฑ์ ควรระบุผู้ผลิต
และผู้จ้าหน่าย 
3. รายละเอียดอื่น ๆ บนฉลาก ที่บ่งบอกรายละเอียด
ในการใช้งานและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
4. ผลิตภัณฑ์ต้องยังไม่หมดอายุ
5. ภาชนะบรรจุ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
และเนื อของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนสภาพจากเดิม

ด้านหน้า ด้านหลัง



ข้อควรระวังในการเลือกซื อเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ยังไม่ถูก
ควบคุมด้วยกฎหมาย

1. ค้าโฆษณาที่เกินความจริง หรือไม่สามารถทราบ/พิสจูน์ไดว้่าผลิตภัณฑน์ั น
มีส่วนผสมของอะไร และไม่แสดงชือ่ ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจา้หนา่ยบนฉลาก 
เช่น สารสกัดนาโน สารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดที่มีคุณสมบัติครอบจักรวาล 
สารปรับสภาพน ้า สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นต้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑท์ี่อาจหลีกเลี่ยงการอ้าง
สรรพคุณที่เข้าข่ายเปน็ “ยา” โดยใช้ค้าที่ก ้ากึ่ง 

2. ปัจจัยการผลติที่มีซองเปลอืย หรือไม่มีฉลาก 
ยกเว้นเป็นผลิตภัณฑท์ี่ทราบหรือรู้จักกันทั่วไป เช่น ปูนขาว 
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน


