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1. การเลือกสถานที่ตั้งโรงเพาะและอนุบาลสัตวนํ้า
1.1 ã¡ÅŒáËÅ‹§¹éíÒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾´Õ Ë‹Ò§¨Ò¡áËÅ‹§¡íÒà¹Ô´ÁÅÀÒÇÐáÅÐÁÕÃÐºº¡ÒÃ¶‹ÒÂà·¹éíÒ·Õè´Õ
1.1.1 ใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี
คําอธิบาย : อยูใกลทะเล แมน้ํา หรือคลอง ที่มีคุณภาพน้ําดี เหมาะสมตอการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา เชน
ไมมีการตายของสัตวน้ํา น้ําไมเปนฟอง ไมมีกลิ่น ไมมีขยะ ไมมีคราบน้ํามัน ไมมีสนิมเหล็ก ไมเปนตะกอนขุนโคลน
1.1.2 อยูหางจากแหลงกําเนิดมลภาวะ
คําอธิบาย : อยูหางจากแหลงกําเนิดมลภาวะตาง ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลงชุมชน เปนตน
อยางนอย 3 กม. ขึ้นไป หรือฟารมมีวิธีการปองกันไมใหไดรับผลกระทบจากมลภาวะเหลานั้น เชน มีบอพักน้ํา หรือเพาะ
และอนุบาลในระบบน้ําหมุนเวียนแบบปด เปนตน
1.1.3 ฟารมมีระบบการถายเทน้ําที่ดี
คําอธิบาย : โครงสรางฟารมมีระบบการถายเทน้ําที่ดี ไมเคยเกิดน้ําทวมเลยภายใน 3 ปที่ผานมา หากเคยมี
ปญหาน้ําทวมตองมีวิธีการจัดการที่ดี หรือมีการปองกันน้ําทวม เชน เวนชวงการเพาะและอนุบาลในฤดูที่มีน้ํามาก เปนตน
1.2 ¡ÒÃ¤Á¹Ò¤ÁÊÐ´Ç¡ áÅÐÁÕÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
1.2.1 การคมนาคมสะดวก
คําอธิบาย : ฟารมควรมีการคมนาคมที่สะดวกทั้งภายในและภายนอกฟารม เชน มีถนนเขาถึงฟารมได
อยางสะดวก สามารถขนสงอาหาร ปจจัยการผลิต รวมถึงการขนสงผลผลิตจากฟารมไปจําหนายไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
1.2.2 มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
คําอธิบาย : ฟารมควรมีสาธารณูปโภคที่จําเปนตามสภาพพื้นที่ของแตละฟารม ไดแก ไฟฟา และแหลงน้ํา
ใชสําหรับการอุปโภคบริโภค เชน มีไฟฟา เพื่อใชกับเครื่องสูบน้ํา เครื่องเพิ่มอากาศในน้ํา และมีระบบไฟฟาสํารองกรณี
ฉุกเฉิน มีระบบน้ําประปาหรือแหลงน้ําจืดคุณภาพดีอื่น ๆ เชน น้ําฝน หรือน้ําบาดาลในปริมาณที่มากเพียงพอ เปนตน
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2. การจัดการโรงเพาะและอนุบาลทั่วไป
2.1 º‹Í âÃ§àÃ×Í¹ à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³ µŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä´Œ´Õ
คําอธิบาย : บออยูในสภาพดี ไมรั่วซึม สถานที่เก็บอาหารสามารถกันแดดกันฝนไดดี ชั้นวางอุปกรณ ควรอยูใน
สภาพที่ดี สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค มีอุปกรณอํานวยความสะดวก มีการบํารุงรักษาเครื่องมือเพื่อปองกันการ
เสื่อมสภาพ และมีอุปกรณสํารองทีส่ ามารถนําไปใชงานไดทันที
2.2 ÇÒ§¼Ñ§âÃ§à¾ÒÐáÅÐÍ¹ØºÒÅ·Õè¶Ù¡µŒÍ§µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃà¾ÒÐáÅÐÍ¹ØºÒÅÊÑµÇ¹éíÒ
คําอธิบาย : มีแผนผังของโรงเพาะฟกและอนุบาลที่จําแนกใหเห็นชัดเจน โดยจัดแบงพื้นที่ใชประโยชนภายในโรง
เพาะและอนุบาล เชน บอพอแมพันธุ บออนุบาล บอเตรียมน้ํา บอพักน้ําดี สถานที่เก็บอาหาร/อุปกรณ อาคารสํานักงาน
ที่เปนสัดสวนชัดเจน
2.3 ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´º‹ÍáÅÐÍØ»¡Ã³·ÕèãªŒÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐàºÕÂº
คําอธิบาย : มีการดูแลและทําความสะอาดกอนและหลังการใชบออนุบาล เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดทันที และแยกอุปกรณประจําบอ
2.4 àµÃÕÂÁ¹éíÒ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕ»ÃÔÁÒ³à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¡ÒÃãªŒà¾ÒÐáÅÐÍ¹ØºÒÅÊÑµÇ¹éíÒ
คําอธิบาย : ควรมีการเตรียมน้ําที่ในการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําโดยวิธีการตกตะกอน การกรองน้ํา ฆาเชื้อดวย
คลอรีน โอโซน หรือแสง UV และตรวจสอบการตกคางของสารเคมีกอนใชงาน และมีปริมาณของบอเตรียมน้ําและบอพัก
น้ําดีที่มากกวาความตองการใชน้ําเพื่อการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา
2.5 µÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ËÃ×Í¤ÇÒÁá¢ç§áÃ§¢Í§¾‹ÍáÁ‹¾Ñ¹¸ØáÅÐÅÙ¡¾Ñ¹¸ØÊÑµÇ¹éíÒ ¡‹Í¹¹íÒÁÒà¾ÒÐáÅÐÍ¹ØºÒÅ
คําอธิบาย : ควรมีการตรวจสุขภาพ ความแข็งแรงของพอแมพันธุ และลูกพันธุสัตวน้ําโดยหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรองหรือที่เชื่อถือได หรือมีการฆาเชื้อโรคที่อาจติดมากับพอแมพันธุกอนนําเขาสูระบบโรงเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา
กอนนํามาเพาะเลี้ยงเพื่อการผลิตพันธุสัตวน้ําที่มีคุณภาพดี
2.6 »Å‹ÍÂÊÑµÇ¹éíÒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾´Õ ¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹áÅÐÍÒÂØ·ÕèàËÁÒÐÊÁ
คําอธิบาย : ปลอยลูกพันธุสัตวน้ําที่มีขนาด อัตราความหนาแนน และอายุที่เหมาะสมสําหรับสัตวน้ําแตละชนิด
อาจใชเกณฑตามคําแนะนําการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําของกรมประมง
2.7 µÃÇ¨¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ·ÕèãªŒÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ áÅÐãªŒ»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§à¾ÒÐáÅÐÍ¹ØºÒÅÊÑµÇ¹éíÒ
คําอธิบาย : มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เชน พีเอช อุณหภูมิ ความเค็ม (กรณีสัตวน้ําชายฝง) แอมโมเนีย และ
ไนไตรท ในบอเลี้ยงเพาะและอนุบาลอยางสม่ําเสมอ เพื่อการจัดการระหวางการเลี้ยงสัตวน้ําไดอยางทันทวงที
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3. อาหารสัตวนํ้า การใหอาหาร และปจจัยการผลิต
3.1 ãªŒÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ» áÅÐ»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµ ·Õè¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¡Ñº·Ò§ÃÒª¡ÒÃ áÅÐäÁ‹ËÁ´ÍÒÂØ
3.1.1 อาหารสําเร็จรูปมีทะเบียน และไมหมดอายุ
คําอธิบาย : เลือกใชอาหารสําเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานทางราชการอื่นๆ มีฉลาก
ระบุโภชนาการของอาหาร และ/หรือองคประกอบที่ชัดเจน มีขอความระบุวันที่ผลิตและหมดอายุ โดยอาหารที่ใชตองไม
หมดอายุ เปนอาหารที่มีการผลิตใหมอยูเสมอ ไมซื้ออาหารสะสมมากเกินไป
3.1.2 ปจจัยการผลิตและอาหารเสริม เชน วิตามิน จุลินทรีย (ผสมอาหาร)/โปรไบโอติกตองขึ้นทะเบียน
คําอธิบาย : เลือกใชปจจัยการผลิตและอาหารเสริม เชน วิตามิน จุลินทรีย (ผสมอาหาร)/โปรไบโอติกที่
ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานทางราชการอื่นๆ ที่รับผิดชอบ มี ฉลากระบุรายละเอียดและวิธีการใชที่ชัดเจน มี
ขอความระบุวันที่ผลิต และหมดอายุอยางชัดเจน
3.2 »˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµµŒÍ§»ÅÍ´¨Ò¡¡ÒÃ»¹à»„œÍ¹¢Í§ÂÒáÅÐÊÒÃµŒÍ§ËŒÒÁã¹¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕéÂ§ÊÑµÇ¹éíÒµÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ·Ò§ÃÒª¡ÒÃ
คําอธิบาย : ปจจัยการผลิตที่ใชเสริมสรางความแข็งแรงของลูกพันธุสัตวน้ําและ/หรือรักษาคุณภาพน้ําตองขึ้น
ทะเบียนกับกรมประมงหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหปลอดจากยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาม
ประกาศทางราชการ โดยมีผลการรับรองการตรวจสอบผลการสุมตัวอยางปจจัยการผลิต (ตรวจวิเคราะหดวย screening
test) ที่ไมพบสารตกคางใด ๆ
3.3 ¡ÒÃãªŒÍÒËÒÃÊ´ ËÃ×Í¼ÅÔµÍÒËÒÃàÍ§ÊíÒËÃÑºÊÑµÇ¹éíÒµŒÍ§ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ·Õè¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð áÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂµ‹Í
ÊÑµÇ¹éíÒáÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤
3.3.1 อาหารสดหรืออาหารที่ผลิตเอง มีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
คําอธิบาย : กรณีที่มีการผลิตอาหารใชเอง ตองเลือกใชวัตถุดิบและสวนผสมที่มีคุณภาพ และไมหมดอายุ ขั้นตอนการ
ผลิตตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภค อาจมีผลตรวจคุณภาพวัตถุดิบที่นํามาผลิตอาหาร
(กรณีมีความเสี่ยง) ตองไมพบสารปนเปอน
กรณีที่มีการใชอาหารสดในการเพาะและอนุบาลรวมดวย ตองมีวิธีการจัดการคุณภาพน้ําควบคูกันไปเพื่อไมให
เกิดผลกระทบตอการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา
3.4 à¡çº»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð
คําอธิบาย : มีพื้นที่เก็บอาหารและปจจัยการผลิตอื่น ๆ อยางมีระเบียบ เปนสัดสวน สะอาด แบงตามชนิดและ
ประเภทอยางถูกสุขลักษณะ มีอากาศถายเทสะดวก ปองกันแดดและกันฝนไดดี ไมวางอาหารบนพื้นโดยตรง ควรมีชั้น
และ/หรือผายาง เพื่อวางอาหารและไมวางติดผนัง เพื่อปองกันความชื้น มีการปองกันพาหะหรือสัตวอื่นๆ กัดแทะ หาก
เก็บไวในถังหรือลัง ควรมีฝาปดมิดชิด ไมพบตัว ซาก หรือสิ่งขับถายที่แสดงใหเห็นรองรอยการอยูอาศัยของสัตวที่เปน
พาหะนําโรคอยูในบริเวณโรงเพาะและอนุบาล
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4. การจัดการดูแลสุขภาพสัตวนํ้า
4.1 àÁ×èÍÊÑµÇ¹éíÒÁÕÍÒ¡ÒÃ¼Ô´»¡µÔ äÁ‹¤ÇÃãªŒÂÒáÅÐÊÒÃà¤ÁÕ·Ñ¹·Õ ¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ àª‹¹ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹
¶‹ÒÂ¹éíÒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐ/ËÃ×Íà¾ÔèÁÍÒ¡ÒÈ¡‹Í¹¡ÒÃãªŒÂÒáÅÐÊÒÃà¤ÁÕ
4.1.1 เฝาระวังสุขภาพสัตวน้ําอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ
คําอธิบาย : ตรวจสุขภาพสัตวน้ําที่เพาะและอนุบาลเปนประจําทุกวัน เชน สุมตรวจสุขภาพสัตวน้ําทั่วไปดวยตาเปลา
หรือการสุมตัวอยางสัตวน้ําเพื่อตรวจโรคไวรัส แบคทีเรีย และ/หรือปรสิตที่สําคัญๆ ในสัตวน้ําชนิดนั้นๆ ในหองปฏิบัติการ
ทุกๆ 15 วัน เปนตน
4.1.2 เมื่อสัตวน้ํามีอาการผิดปกติ มีวิธีการจัดการการเพาะและอนุบาลที่เหมาะสม
คําอธิบาย : เมื่อสัตวน้ํามีอาการผิดปกติ ตองมีการตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนกอนดําเนินการแกไขที่ถูกตอง
และเหมาะสมตางๆ เชน การเติมอากาศใหเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนถายน้ํา การปรับปริมาณการใหอาหารลดลง ปรับพีเอชน้ํา
ฆาเชื้อในน้ําดวยไอโอดีนเพื่อลดปริมาณแบคทีเรียในน้ํา เปนตน
4.1.3 เมื่อสัตวน้ํามีปญหาดานสุขภาพ ควรหาสาเหตุและมีมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคที่มีประสิทธิภาพ
คํา อธิ บาย : เมื่ อสัตว น้ํ า ที่เพาะและอนุ บ าลมีปญ หาดานสุขภาพ ควรตรวจวินิจ ฉัยหาสาเหตุของโรค
ใหแนชั ด โดยสงตั วอยา งสัตวน้ํ าที่แสดงอาการป วย แตยังไม ตายไปยังห องปฏิ บัติการของศู นยฯ หรือห องปฏิ บัติการ
ที่เชื่อถือได เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยใหทราบสาเหตุที่แนชัด หากสัตวน้ําปวยเปนโรคระบาดก็ตองมีวิธีการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อไมใหแพรระบาดไปยังบออื่นๆ หรือแพรออกสูภายนอก เชน ปดบอและฆาเชื้อ จํากัดบริเวณไมใหคน
หรือสัตวเลี้ยงปะปนกัน เปนตน สําหรับโรงเพาะและอนุบาลที่ไมเคยเปนโรคใดๆ มากอน ควรมีมาตรการในการซักซอม
ปองกันไมใหโรคแพรระบาด มีการแจงเกษตรกรขางเคียงใหทราบสถานการณของโรคระบาด
4.2 ã¹¡Ã³Õ·ÕèÊÑµÇ¹éíÒ»†ÇÂ áÅÐ¨íÒà»š¹µŒÍ§ãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐáÅÐÊÒÃà¤ÁÕ ãËŒãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐáÅÐÊÒÃà¤ÁÕ·Õè¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹
¶Ù¡µŒÍ§áÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁ©ÅÒ¡ÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´
4.2.1 ใชยาปฏิชีวนะที่ขึ้นทะเบียนถูกตองและปฏิบัติตามฉลาก
คําอธิบาย : ใชยาปฏิชีวนะเทาที่จําเปนเทานั้น และใชยาปฏิชีวนะที่กรมประมงกําหนดใหใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มีฉลากระบุทะเบียนยาที่ไดจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ใชยาตามวิธีที่ระบุในฉลากยาอยางเครงครัด และตองมีบันทึกการใชยาทุกครั้ง
4.2.2 ใชวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนถูกตอง
คําอธิบาย : วัตถุอันตรายที่กําหนดใหตองขึ้นทะเบียนกับทางราชการไดแก เชน ฟอรมาลิน บีเคซี
ไอโอดีน คลอรีน สารประกอบคลอรีน ยกเวน แคลเซียม ไฮโปคลอไรต, โซเดียมไฮดรอกไซต และโซเดียมไฮโปคลอไรต
ไมตองขึ้นทะเบียน แตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุบนฉลาก สวนจุลินทรียที่ใชรักษาคุณภาพน้ํา ยกเวนจุลินทรียที่ผลิตขึ้น
ใชเองในฟารมมิไดผลิตเพื่อจําหนาย จุลินทรียที่ทางราชการผลิตให และจุลินทรียบางชนิดที่ไมขึ้นทะเบียน ตองมีฉลากระบุ
การใชที่ชัดเจน ระบุวันเดือนปทีผลิต และวันหมดอายุที่ชัดเจน ใชในปริมาณตามที่ระบุในฉลาก หรือปฏิบัติถูกตองตามหลักวิชาการ
4.3 äÁ‹ãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐáÅÐÊÒÃà¤ÁÕµŒÍ§ËŒÒÁµÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ·Ò§ÃÒª¡ÒÃ
คําอธิบาย : ไมพบหลักฐานการใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการและ/หรือมีผล
ตรวจปจจัยการผลิตที่ไมพบยาและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการ
4.4 àÁ×èÍÊÑµÇ¹Òéí »†ÇÂËÃ×ÍÁÕ¡ÒÃÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤µŒÍ§á¨Œ§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ·è ÃÕè ºÑ ¼Ô´ªÍº áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ«Ò¡áÅÐ¹éíÒ·Ôé§·ÕèàËÁÒÐÊÁ
คําอธิบาย : ควรมีการแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ (กรมประมงหรือกรมปศุสัตว) เมื่อสัตวน้ําปวยตายจํานวนมาก
รวดเร็วอยางผิดปกติ หรือมีการระบาดของโรคและมีวิธีการจัดการซากสัตวน้ําตายที่เหมาะสม เชน ตม แชคลอรีน หรือเผา
เปนตน หรือปดบอฆาเชื้อไมปลอยทิ้ง และน้ําบอสัตวน้ําปวยมีการฆาเชื้อกอนทิ้ง
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5. สุขอนามัยโรงเพาะและอนุบาลสัตวนํ้า
5.1 ¨Ñ´¡ÒÃÃÐºº¹éíÒ·Ôé§·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¹éíÒ·Ôé§¨Ò¡ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹/ºŒÒ¹àÃ×Í¹µŒÍ§áÂ¡¨Ò¡ÃÐºº¡ÒÃà¾ÒÐáÅÐÍ¹ØºÒÅ
คําอธิบาย : ระบบน้ําทิ้งจากอาคารสํานักงานและบานเรือนตองแยกจากระบบการเพาะและอนุบาลชัดเจน และ
ไมพบการรั่วซึมของระบบน้ําทิ้งจากอาคารสํานักงานหรือบานเรือนเขามาสูระบบการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา มีการรักษา
ความสะอาดของทางระบายน้ําทิ้งอยางสม่ําเสมอ
5.2 ËŒÍ§ÊØ¢ÒáÂ¡à»š¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ Ë‹Ò§¨Ò¡º‹Íà¾ÒÐáÅÐÍ¹ØºÒÅÊÑµÇ¹éíÒ áÅÐÁÕÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§àÊÕÂÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð
คําอธิบาย : หองน้ํา หองสวม แยกเปนสัดสวนและรักษาความสะอาดอยูเสมอ อยูหางจากบอเพาะและอนุบาลสัตว
น้ํา มีการใชถังอิ่มตัวในการเก็บกักของเสีย หรือหากใชถังสวมซึม น้ําที่ระบายออกจากหองน้ําไมควรลงสูบอน้ําใชหรือระบบ
การเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย หองสวมควรหางไมนอยกวา 10 เมตร) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพดินและที่ตั้งสุขาที่เหมาะสมดวย
5.3 ¨Ñ´ÍØ»¡Ã³ à¤Ã×èÍ§Á×Í ÃÇÁ·Ñé§»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµµ‹Ò§æ ã¹ºÃÔàÇ³âÃ§à¾ÒÐáÅÐÍ¹ØºÒÅÊÑµÇ¹éíÒãËŒà»š¹ÃÐàºÕÂº
ÊÐÍÒ´ ¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð
คําอธิบาย : จัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือ รวมทั้งปจจัยการผลิตตางๆ แยกเปนสัดสวน เปนระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ เชน ไมวางสวิงไวบนพื้น มีที่แขวนอุปกรณ เปนตน มีการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอุปกรณเครื่องมือให
พรอมใชงานอยูเสมอ
5.4 ÁÕÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºáÅÐ¡íÒ¨Ñ´¢ÂÐ·Õè´Õ àª‹¹ ¶Ñ§¢ÂÐÁÕ½Ò»´·ÕèÁÔ´ªÔ´ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹áÁÅ§ÇÑ¹ Ë¹Ù áÁÅ§ÊÒº áÅÐ¡ÒÃ
¤ØŒÂà¢ÕèÂ¢Í§ÊÑµÇàÅÕéÂ§
คําอธิบาย : มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี เชน ถังขยะมีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุย
เขี่ยของสัตวเลี้ยง หรือมีที่จัดเก็บขยะเปนสัดสวน มีการกําจัดอยางถูกวิธี/ขนถายอยางสม่ําเสมอ ไมพบขยะทิ้งกระจัด
กระจาย ไมพบมูลสัตว/สิ่งปฏิกูล เปนตน
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6. การเก็บเกี่ยว
6.1 ÇÒ§á¼¹à¡ç ºà¡Õè ÂÇ¼Å¼ÅÔ µ ¶Ù ¡µŒ Í§µÒÁ¤ÇÒÁµŒ Í§¡ÒÃ¢Í§µÅÒ´ áÅÐÁÕ Ë¹Ñ § Ê× Í¡í Ò¡Ñ º¡ÒÃ¨í ÒË¹‹ ÒÂ
ÅÙ¡¾Ñ¹¸ØÊÑµÇ¹éíÒ
คําอธิบาย : มีการวางแผนการเก็บเกี่ยวอยางถูกตองตามความตองการของตลาด และตองมีหนังสือกํากับการ
จําหนายลูกพันธุสัตวน้ําทุกครั้ง มีการจัดการผลผลิตระหวางการเก็บเกี่ยวและระหวางการขนสงที่ถูกสุขลักษณะ
การจําหนายพันธุสัตวน้ําที่ตองลําเลียงใสถังตางๆ กรณีสัตวน้ํามีขนาดใหญ ควรมีการสลบสัตวน้ํา
เพื่อลดความเครียดและความบอบช้ําขณะขนยายลงถัง และในระหวางการลําเลียงตองมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ
6.2 µÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ÅÙ¡¾Ñ¹¸ØÊÑµÇ¹éíÒ â´ÂÅÙ¡¾Ñ¹¸ØÊÑµÇ¹éíÒ·Õè¨íÒË¹‹ÒÂ¨ÐµŒÍ§¼‹Ò¹à¡³±ÁÒµÃ°Ò¹
คําอธิบาย : ลูกพันธุสัตวน้ําที่ผลิตและจําหนายทุกชนิดจะตองผานเกณฑมาตรฐานวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
สัตวน้ําทั้ง 5 ขอ ดังนี้
1. รูปราง ลักษณะ สีสัน ตรงตามสายพันธุ ยกเวน สัตวน้ําที่ผสมขามสายพันธุ เชน ปลาการตูน (เนื่องจากเปน
การผสมขามพันธุ จึงมีรูปรางลักษณะสีสันไมตรงตามสายพันธุเดิม)
2. ขนาดและความยาว เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดการจําหนายพันธุสัตวน้ํา
3. ไมมีปรสิตภายนอก และไมมีบาดแผลหรืออาการเลือดออกตามลําตัว ครีบ หรือหาง
4. มีความสมบูรณแข็งแรง
5. ไมมีความพิการ ยกเวน สัตวน้ําบางชนิดที่สามารถลอกคราบและสรางอวัยวะใหมขึ้นมาทดแทนได เชน ปูทะเล
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7. การบันทึกขอมูล
7.1 ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãËŒÍÒËÒÃ ÂÒ áÅÐÊÒÃà¤ÁÕ
คําอธิบาย : มีการจดบันทึกการใหอาหารยา และสารเคมีอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบันดวยความเรียบรอย
และทําความเขาใจไดงาย
7.2 ºÑ¹·Ö¡Í×è¹æ
คําอธิบาย : มีการจดบันทึกการจัดการทั่วไป เชน การเตรียมบอ การเตรียมน้ํา บันทึกคุณภาพน้ํา อัตราปลอย
วันที่ปลอยสัตวน้ํา ชนิดสัตวน้ํา แหลงที่มาของลูกพันธุ วันที่จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา ปริมาณลูกพันธุสัตวน้ําที่จําหนาย
คุณภาพน้ําระหวางการเพาะและอนุบาล และอื่นๆ เทาที่จําเปน ดวยความเรียบรอย และทําความเขาใจไดงาย และการ
บันทึกมีความเปนปจจุบันภายใน 1 วันหลังจากงานปฏิบัติเสร็จสิ้น

·Õè ÁÒ : 1. ÁÒµÃ°Ò¹âÃ§à¾ÒÐ¿˜ ¡ áÅÐÍ¹Ø º ÒÅÅÙ ¡ ¡ØŒ §·ÐàÅ ¨Õ àÍ¾Õ
2. à¡³± » ÃÐàÁÔ ¹¿ÒÃ ÁàÅÕé Â §¡ØŒ §·ÐàÅµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¨Õ àÍ¾Õ ¡ÃÁ»ÃÐÁ§

