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แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าทีดี่ 

สาํหรบัฟารม์เล้ียงปลาทะเล 

แนวปฏบิัติน้ี ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและการปฏบิัติในแต่ละข้อกาํหนด 

ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบิัติทางการเพาะเล้ียงสตัว์นํา้ที่ดีสาํหรับฟาร์มเล้ียงปลาทะเล (มกษ. 

7429-2559)  

การตรวจประเมิน การให้การรับรอง และการให้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรสาํหรับฟาร์ม  

เล้ียงปลาทะเล ให้เป็นไปตาม มกษ.7429-2559 

คําอธิบายขอ้กําหนดในมาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่อง การปฏิบติัทางการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  

ทีดี่สาํหรบัฟารม์เล้ียงปลาทะเล (มกษ.7429-2559) ดงันี้  

รายการที ่1  การข้ึนทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 1.1 ตอ้งข้ึนทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ํ้ ากบัหน่วยงานทีม่ีอํานาจหนา้ที ่

(ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสตัว์นํา้กบักรมประมง จะทาํให้ทราบข้อมูลสถานการณ์การเพาะเล้ียง 

สตัว์นํา้ เช่น จาํนวนผู้เพาะเล้ียง ประมาณการผลิตผลที่จะได้ ซ่ึงจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานราชการหรือ  

ภาคส่วนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นําไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาหรือส่งเสริมทางด้านการตลาด 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการขอรับความช่วยเหลือ 

จากทางราชการ เช่น กรณีที่ประสบภัยพิบัติ ช่วยให้เกดิการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างผู้เล้ียงและผู้ซ้ือถือเป็น

การสร้างเครือข่ายทางการตลาดได้อกีทางหน่ึง  

เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสตัว์นํา้ (ทบ. 1) โดยมีเอกสารสทิธิ์หรือเอกสารแสดงสทิธิ์

ในการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการขึ้ นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าและผู้ประกอบการด้านการประมง รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ก โดยต้องไปย่ืนคําร้องเพ่ือขอขึ้ นทะเบียนที่สาํนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือ

สาํนักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ที่ฟาร์มเล้ียงปลาทะเลตั้งอยู่ 
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รายการที ่2 สถานทีต่ั้งฟารม์ 

ขอ้กําหนด 2.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนจากแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือกรณีที่มี 

ความเสีย่งตอ้งมีมาตรการป้องกนั ควบคุม หรือลดความเสีย่ง  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

หากบ่อเล้ียงปลาทะเลอยู่ใกล้หรือเสี่ยงต่อการปนเป้ือน จากแหล่งกาํเนิดมลพิษ เช่น การประกอบกิจการ

อุตสาหกรรม แหล่งชุมชน หรือแหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ฟาร์มเล้ียงสัตว์     

ที่อาจปล่อยของเสีย นํา้เสีย สิ่งปฏิกูล สารเคมี หรือวัตถุอันตรายลงสู่แหล่งนํา้ที่นาํมาใช้เล้ียงปลาทะเล      

ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของปลาทะเลหรืออาจมีสารเคมีปนเป้ือนสะสมในเน้ือปลาทะเลจน    

อาจเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค 

ที่ตั้งฟาร์มเล้ียงปลาทะเลต้องอยู่ห่างจากแหล่งกาํเนิดมลพิษในระยะที่ม่ันใจว่าไม่ได้รับผลกระทบจาก   

การปนเป้ือน หากมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ เกษตรกรต้องตรวจสอบปริมาณการปนเป้ือน       

สารมลพิษที่มีความเสี่ยงสูง โดยประสานหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ เช่น กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ 

เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และเกษตรกรต้องติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า   

อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือจะได้ป้องกนัปัญหาจากมลพิษได้ทนัเวลา 

กรณีฟาร์มที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งกาํเนิดมลพิษหรือแหล่งนํา้ธรรมชาติได้รับผลกระทบจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ 

เกษตรกรต้องมีมาตรการในการจัดการป้องกันความเสี่ยงและแสดงให้เหน็ว่าสามารถป้องกันความเสี่ยง

จากแหล่งกาํเนิดมลพิษ เช่น มีการติดตาม เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

หรือปรับการเล้ียงเป็นระบบปิด หรือมีบ่อพักนํา้ที่สามารถบาํบัดคุณภาพนํา้ก่อนนาํไปใช้  

กรณีเล้ียงในบ่อ ควรตั้งฟาร์มอยู่ในเขตนํา้ท่วมไม่ถึงเพ่ือป้องกนัความเสยีหายต่อฟาร์มและการปนเป้ือน

ของมลพิษเข้าสู่ฟาร์มจากเหตุนํา้ท่วม หากอยู่ในเขตที่มีโอกาสนํา้ท่วมถงึได้ ควรมีการป้องกนันํา้ท่วมฟาร์ม

เป็นอย่างดี เช่น มีแนวคันดินล้อมรอบพ้ืนที่เล้ียง 

กรณีเล้ียงในกระชัง/คอก ควรมีการเฝ้าระวัง เช่น ระหว่างการเล้ียงปลาทะเล ให้สังเกตพฤติกรรมและ  

การเจริญเติบโตของปลาทะเลที่เล้ียง หรือมีการแก้ไขปัญหา เช่น ติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมออกซิเจนในนํา้ หรือใช้

กระชังผ้าใบสวมทบักระชังปกติ หรือย้ายกระชังไปอยู่บริเวณที่คุณภาพนํา้เหมาะสม เกษตรกรควรมีข้อมูล

หรือบันทกึแสดงว่าปลาทะเลที่เล้ียงในกระชังไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกาํเนิดมลพิษน้ันๆ 

รายการที ่2 สถานทีต่ั้งฟารม์ 

ขอ้กําหนด 2.2 ควรมีการคมนาคมสะดวก  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การคมนาคมช่วยอาํนวยความสะดวกในการจัดการฟาร์ม รวมทั้งการขนส่งปัจจัยการผลิต การจับและการขนส่ง

ผลิตผลเพ่ือการจาํหน่าย ทาํให้ได้สัตว์นํา้ที่มีความสดและช่วยลดการเสื่อมสภาพ รวมทั้งสะดวกสาํหรับ    

ผู้มาติดต่อ 
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เกษตรกรควรเลือกแหล่งที่ตั้ งฟาร์มที่มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกหรือทางนํ้า แล้วแต่กรณี เช่น         

มีถนนให้ยานพาหนะสามารถเข้าถงึฟาร์ม หรือมีแม่นํา้ลาํคลองซ่ึงเรือสามารถแล่นเข้าถึงฟาร์มได้ และถนน

ภายในฟาร์มมีสภาพและความกว้างเหมาะสม 

รายการที ่2 สถานทีต่ั้งฟารม์ 

ขอ้กําหนด 2.3 ควรมีสาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐานทีจํ่าเป็น  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

สาธารณปูโภคที่จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา และ/หรืออื่นๆ ที่จะช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน

ตามสภาพพ้ืนที่ของฟาร์มแต่ละแห่ง เพ่ือให้การจัดการการเล้ียงเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น  

มีไฟฟ้าสําหรับเคร่ืองสูบนํ้า กรณีเปล่ียนถ่ายนํ้า มีไฟส่องสว่างในฟาร์มเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน        

การให้อาหาร การสงัเกตพฤติกรรมปลาทะเลที่เล้ียง และมีนํา้ประปา นํา้ฝน หรือนํา้สะอาดเพียงพอสาํหรับ

อปุโภคและบริโภค 

รายการที ่2 สถานทีต่ั้งฟารม์ 

ขอ้กําหนด 2.4 กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียง 

2.4.1 ควรอยู่ในสถานทีที่ส่ามารถจดัระบบการถ่ายเทนํ้ าทีดี่  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

ระหว่างการเล้ียงอาจมีการหมักหมมของสารอนิทรีย์บริเวณพ้ืนบ่อ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํา้ ทาํให้

ปลาทะเล เครียด ป่วย หรือตาย ดังน้ัน หากมีระบบการถ่ายเทนํา้ที่ดีจะช่วยป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพและ

การเจริญเติบโตของปลาทะเล รวมทั้งช่วยป้องกนัการปนเป้ือนข้ามหรือการแพร่ระบาดของเช้ือโรค  

การออกแบบบ่อ ควรออกแบบบ่อโดยใช้หลักการให้นํา้ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตํ่าเพ่ือให้มีการถ่ายเทนํา้ได้ดี 

ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการสบูนํา้เข้าออกฟาร์มและสะดวกต่อการจัดการฟาร์ม 

การนาํนํา้เข้าบ่อ ทาํได้หลายวิธี เช่น การปล่อยนํา้ให้ไหลเข้าบ่อ และ/หรือการสบูนํา้เข้าด้วยเคร่ืองสูบนํา้ 

หากมีเงินทุนเพียงพอควรสร้างทางนํ้าเข้าแบบถาวรโดยเจาะท่อฝังผ่านคันบ่อเพ่ือนํานํ้าจากแหล่งนํ้า

ธรรมชาติเข้ามาโดยตรงหรือนาํนํา้จากบ่อพักนํา้ที่ปรับคุณภาพแล้วเข้าสู่บ่อเล้ียง โดยควรมีตะแกรงปิด    

ที่ปากท่อ เพ่ือกรองและป้องกนัสตัว์นํา้อื่นๆ ที่อาจปะปนเข้ามาทาํอนัตรายต่อปลาทะเลที่เล้ียงไว้ ถ้าบ่อเล้ียง

อยู่ไกลแหล่งนํา้ควรทาํรางส่งนํา้เพ่ือรับนํา้เข้า ซ่ึงเกษตรกรควรทราบอัตราการไหลของนํา้เพ่ือสามารถ

ควบคุมปริมาตรนํา้ให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการภายในเวลาที่กาํหนด 

การระบายนํา้ในบ่อออกสู่ภายนอกฟาร์ม มีหลายวิธีเช่นเดียวกับการนาํนํา้เข้าฟาร์ม นอกจากการสูบนํา้

ออกด้วยเคร่ืองสบูนํา้แล้ว อาจสร้างบ่อโดยปรับให้พ้ืนบ่อมีความลาดเอยีงสู่ทางประตูระบายนํา้ออก ประตู

ระบายนํา้ออกควรอยู่ที่ระดับตํ่ากว่าพ้ืนบ่อ เพ่ือให้สามารถระบายนํา้ในบ่อได้หมดเวลาตากบ่อ นอกจากน้ี 

ประตูระบายนํา้ออกควรออกแบบให้สามารถปล่อยนํา้ได้เรว็ สะดวก และควบคุมระดับนํา้ได้ 
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การถ่ายเทนํา้ของบ่อภายในฟาร์ม ควรเป็นอิสระแก่กนั ทางนํา้เข้า-ออกควรอยู่ตรงข้าม เพ่ือให้นํา้ที่ผ่าน

เข้าบ่อมีโอกาสหมุนเวียนทั่วบ่อและนาํของเสยีออกจากบ่อได้ดี 

รายการที ่2 สถานทีต่ั้งฟารม์ 

ขอ้กําหนด 2.4 กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียง 

2.4.2 ควรอยู่ใกลแ้หล่งนํ้ าทีม่ีคุณภาพและเพยีงพอในการเล้ียงปลาทะเล  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

ฟาร์มควรตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งหรือใกล้แหล่งนํา้ที่มีคุณภาพหรือสามารถปรับปรุงคุณภาพนํา้ให้เหมาะสม และมี

ปริมาณเพียงพอต่อการเล้ียง ซ่ึงจะส่งผลให้ปลาทะเลที่เล้ียง มีการเจริญเติบโตดี แขง็แรง และทนทานต่อโรค  

เกษตรกรควรวางแผนและประมาณความต้องการปริมาณนํา้ใช้สาํหรับการเล้ียงปลาทะเลในรอบปี และควร

คาํนึงถงึการใช้นํา้ของชุมชนพ้ืนที่โดยรอบฟาร์ม ซ่ึงต้องมีการใช้นํา้ในการประกอบกจิกรรมและอาชีพต่างๆ 

เพ่ือประเมินความสามารถของแหล่งนํา้ในการรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จาํเป็น รวมถึงหาแนวทางป้องกัน

และแก้ไขไม่ให้เป็นอปุสรรคต่อการเล้ียง 

เกษตรกรควรสังเกตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้ใช้อย่างสมํ่าเสมอก่อนสูบนํา้เข้ามาใช้ใน

ฟาร์มหรืออย่างน้อยรอบการเล้ียงละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่านํา้มีคุณภาพเหมาะต่อการเล้ียง โดยตรวจวัด
คุณภาพนํา้บริเวณปากท่อสูบนํา้เข้าฟาร์ม คุณภาพนํา้ที่เหมาะสมต่อการเล้ียงปลาทะเล รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ข 

หากคุณภาพนํา้จากแหล่งนํา้ธรรมชาติไม่เหมาะสม ควรนาํนํา้มาพักเพ่ือปรับปรุงนํา้ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้ น

ก่อนนําไปใช้ โดยอาจปล่อยทิ้ งไว้ให้นํ้าปรับคุณภาพให้ดีขึ้ นเอง ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาหลายวันขึ้ นอยู่กับ

คุณภาพนํา้เดิม หรือเติมอากาศหรือใช้จุลินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํา้ให้ดีได้เรว็ขึ้น ซ่ึงบ่อที่ใช้สาํหรับ

ปรับปรงุคุณภาพนํา้อาจใช้บ่อเล้ียงที่ว่างอยู่หรือบ่อพักนํา้ที่จัดเตรียมไว้ 

รายการที ่2 สถานทีต่ั้งฟารม์ 

ขอ้กําหนด 2.5 กรณีเล้ียงในกระชงั/คอก 

 2.5.1 ตอ้งอยู่ในบริเวณทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ล้ียงสตัวน์ํ้ าในกระชงั  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

แหล่งนํา้สาธารณะบางแหล่งจะมีข้อกาํหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งปลูกสร้างในแหล่งนํา้น้ันๆ หรือ

ในบางแหล่งนํา้อาจไม่อนุญาตให้จัดสร้างกระชัง/คอก หรือเพาะเล้ียงสัตว์นํา้ หรืออนุญาตให้ใช้ได้เป็น 

บางช่วงเวลา หรือมีการกาํหนดเขตที่อนุญาตให้เล้ียงสัตว์นํา้ได้ เช่น ในแหล่งนํา้ที่ใช้สาํหรับทาํประปา

หมู่บ้าน หรือในคลองชลประทาน หรือในบางแหล่งอาจมีการกาํหนดการจัดเกบ็ค่าอากรในการใช้นํ้า 

ดังน้ัน ก่อนที่จะจัดสร้างกระชัง/คอกต้องดาํเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ 

เพ่ือให้มีการจัดสรรพ้ืนที่วางกระชัง/คอกให้เป็นระเบียบและไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํา้น้ัน 
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(1) เกษตรกรต้องขออนุญาตจัดสร้างกระชัง/คอกในแหล่งนํ้าน้ันๆ กับหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่     

ก่อนการวางกระชัง/คอกเพ่ือเล้ียงปลาทะเล เช่น 

1) แม่นํา้ ลาํคลอง ทะเล ที่ประกาศเป็นที่เดินเรือ ให้ติดต่อกบักรมเจ้าท่า  

2) เขื่อนหรืออ่างเกบ็นํา้ ให้ติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือหน่วยงานชลประทานที่รับผิดชอบเขื่อนหรือ  

อ่างเกบ็นํา้น้ัน  

3) คลองชลประทาน ให้ติดต่อหน่วยงานชลประทานในพ้ืนที่  

4) แหล่งเพาะเล้ียงสตัว์นํา้ ให้ติดต่อที่หน่วยงานของกรมประมงในแต่ละพ้ืนที่  

5) แหล่งนํา้สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ติดต่อขออนุญาตกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่น้ัน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและกระจายอาํนาจสู่องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น 

(2) เม่ือเกษตรกรได้รับอนุญาตให้เล้ียงสัตว์นํา้ในกระชัง/คอกจากหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่ดังกล่าว

ข้างต้นแล้ว จึงจะสามารถย่ืนขออนุญาตเป็นผู้ทําการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภท                

ที่สาธารณประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อาํเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที่ที่จะทาํการเพาะเล้ียงตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาํการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าซ่ึงเป็น       

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รายละเอยีดตามภาคผนวก ค 

(3) เม่ือได้รับอนุญาตให้เล้ียงปลาทะเลในกระชัง/คอกแล้ว เกษตรกรต้องดาํเนินการเล้ียงปลาทะเล    

โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เร่ือง หลักเกณฑ์การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าในที่จับสัตว์นํ้าประเภท          

ที่สาธารณประโยชน์ รายละเอยีดตามภาคผนวก ง 

รายการที ่2 สถานทีต่ั้งฟารม์ 

ขอ้กําหนด 2.5 กรณีเล้ียงในกระชงั/คอก 

 2.5.2 ควรอยู่ในแหล่งทีม่ีคุณภาพนํ้าทีเ่หมาะสมและปริมาณนํ้าเพยีงพอในการเล้ียงปลาทะเล 

(ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การเล้ียงปลาทะเลในกระชัง/คอก ควรอยู่ในแหล่งนํา้ที่มีคุณภาพนํา้เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ หรือ

อย่างน้อยตลอดช่วงที่การเล้ียงปลาทะเลน้ัน หากนํา้มีคุณภาพเหมาะสมกท็าํให้ปลาทะเลเจริญเติบโตได้ดี 

แขง็แรง ไม่เกิดโรค แต่หากคุณภาพนํ้าไม่เหมาะสมอาจทาํให้ปลาทะเลป่วยหรือเป็นโรคได้ง่าย ดังน้ัน   

การพิจารณาเลือกแหล่งนํา้สาํหรับวางกระชัง/คอกจึงเป็นสิ่งสาํคัญที่จะช่วยลดผลกระทบและความเสี่ยง 

ในการดาํเนินกจิกรรมฟาร์มเล้ียงปลาทะเล 

โดยลักษณะทางกายภาพของแหล่งนํา้ที่เหมาะสมสาํหรับการเล้ียงปลาทะเลในกระชัง/คอก ควรเป็นดังน้ี 

(1) เป็นแหล่งนํา้ขนาดใหญ่ บริเวณที่วางกระชัง/คอกเป็นที่โล่ง ไม่มีกระแสลมหรือกระแสนํา้รุนแรงและ

ไม่มีพรรณไม้นํ้าขึ้ นหนาแน่นในบริเวณรอบกระชัง/คอก เน่ืองจากแหล่งนํ้าขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบ 
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ในการรองรับของเสยีจากสิ่งขับถ่ายของสตัว์นํา้ แหล่งนํา้สามารถฟ้ืนตัวตามธรรมชาติได้ดี และลดโอกาส 

ที่จะเกดิการเปล่ียนแปลงของคุณภาพนํา้และสภาวะการขาดออกซิเจนของแหล่งนํา้อย่างฉับพลัน  

(2) เป็นแหล่งนํา้ไหลหรือบริเวณที่ได้รับอทิธพิลนํา้ขึ้น-นํา้ลงที่มีความเรว็กระแสนํา้เหมาะสม เพ่ือช่วยใน

การไหลเวียนของนํา้บริเวณกระชัง/คอก และพัดพาของเสียออกจากตัวกระชังและพ้ืนกระชัง ลดปัญหา 

การสะสมของเสียในกระชัง/คอก ความเร็วกระแสนํ้าที่เหมาะสม และมีการถ่ายเทนํ้าที่พ้ืนท้องนํ้าได้ดี 

เพราะหากกระแสนํ้าเร็วเกินไป อาจทาํให้กระชังขาด เสียหาย กระชังไม่คงรูป แต่หากมีกระแสนํ้าไหล 

ช้าเกินไป อาจไม่พัดพาเอาเศษอาหารและของเสียออกจากบริเวณใต้ท้องกระชัง ทาํให้เกิดการหมักหมม

เน่าเสยีบริเวณพ้ืนใต้ท้องกระชังได้  

(3) เป็นแหล่งนํา้ที่มีความลึกเพียงพอ ส่วนล่างสดุของกระชัง (ท้องกระชัง) ต้องลอยอยู่เหนือพ้ืนท้องนํา้   

ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร (cm) ตลอดระยะเวลาของการเล้ียง ตามประกาศกรมประมง เร่ือง หลักเกณฑ์

การเพาะเล้ียงสตัว์นํา้ในที่จับสตัว์นํา้ประเภทที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือให้การถ่ายเทนํา้ในบริเวณพ้ืนท้องนํา้

เป็นไปได้ดี  

(4) หลีกเล่ียงแหล่งนํา้ขุ่นหรือแหล่งที่มีประวัติการเกิดปรากฎการณ์นํา้เปล่ียนสทีี่เกิดจากสาหร่ายหรือ

แพลงก์ตอนพืชขึ้ นหนาแน่น เพราะจะทาํให้เกิดการขาดออกซิเจนและอาจเป็นพิษจนเป็นอันตรายต่อ 

ปลาทะเลที่เล้ียงหรือสตัว์นํา้ในแหล่งนํา้ได้  

(5) ไม่ควรเลือกแหล่งเล้ียงที่อยู่ใต้หรืออยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแหล่งรับนํา้เสยี เช่น การประกอบ

กจิการอตุสาหกรรม ชุมชนเมือง ฟาร์มเล้ียงสตัว์ที่ไม่มีระบบบาํบัดนํา้เสยี หรือปากคลอง ซ่ึงจะมีผลกระทบ

ในการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํา้จากนํา้จืดและนํา้เคม็ 

(6) ไม่ควรเลือกแหล่งนํา้ที่มีความแปรปรวนสงูทั้งปริมาณและคุณภาพนํา้ เช่น ความเคม็ หรือนํา้ที่มีความ

เป็นกรดสงู (นํา้เปร้ียว) ที่อาจเกดิขึ้นได้ตามฤดูกาลซ่ึงอาจมีผลต่อสขุภาพปลาทะเลที่เล้ียงในกระชัง/คอก  

รายการที ่3 การจดัการทัว่ไป 

ขอ้กําหนด 3.1 ควรปฏิบติัตามคู่มือการเล้ียงปลาทะเลของกรมประมงหรือวิธีการอ่ืนที่ถูกต้อง 

ตามหลกัวิชาการ  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การปฏบิัติตามคู่มือการเล้ียงปลาทะเลของกรมประมงหรือวิธกีารอื่นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในการเตรียมบ่อ 

การเตรียมนํา้ การจัดการบ่อและนํา้ระหว่างการเล้ียง อาหารและการจัดการการให้อาหาร การดูแลสขุภาพสตัว์นํา้ 

โรคและพยาธิ ตลอดจนถึงการจับและการดูแลหลังการจับ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเล้ียงปลาทะเลบน

พ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ เพ่ือป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นจากการเล้ียง 

เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการเล้ียงปลาทะเล โดยอาจศึกษาจากคู่มือการเล้ียงปลาทะเลของ

กรมประมง หรือคู่มือการเล้ียงปลาทะเลที่จัดทาํโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวาง และมีการติดตามเทคนิคและวิชาการใหม่ๆ เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธกีารเล้ียง

ปลาทะเลอยู่เสมอ 
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รายการที ่3  การจดัการทัว่ไป 

ขอ้กําหนด 3.2 ควรจดัทําแผนทีแ่สดงทีต่ั้งและแผนผงัของฟารม์เล้ียง  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

แผนที่แสดงที่ตั้งฟาร์มจะช่วยให้การเดินทางเข้าติดต่อกับฟาร์มทาํได้สะดวก เช่น การขนส่ง การลาํเลียง

ปัจจัยการผลิต และการจาํหน่ายผลิตผล รวมทั้งในกรณีที่เกษตรกรประสบปัญหาในการเล้ียง เจ้าหน้าที่

สามารถเข้าไปให้คาํแนะนาํและแก้ไขได้อย่างรวดเรว็ ส่วนแผนผังฟาร์มจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน 

การเล้ียงและการดูแลจัดการระหว่างการเล้ียง   

เกษตรกรควรจัดทาํแผนที่แสดงที่ตั้งฟาร์ม โดยอาจเขียนหรือจัดพิมพ์ในรูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่นๆ  

ซ่ึงควรมีรายละเอียดที่สามารถให้ผู้ติดต่อเดินทางเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น สถานที่สาํคัญที่เหน็เด่นชัดหรือ

เป็นที่รู้จัก เส้นทางจากตัวอาํเภอหรือจังหวัดไปยังฟาร์ม ถนนทางเข้าฟาร์ม สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ตวัอย่างแผนทีต่ั้งฟารม์ 

นอกจากจัดทาํแผนที่แสดงที่ตั้งฟาร์มแล้ว เกษตรกรควรจัดทาํแผนผังภายในฟาร์ม เช่น ถนนในฟาร์ม 

พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่โรงเกบ็อาหาร วัสดุอุปกรณ์ ระบบนํา้ ทางนํา้เข้า รางระบายนํา้ทิ้ง คลองส่งนํา้ บ่อเล้ียง 

บ่ออนุบาล  บ่อพักนํา้ทิ้งในแผนผงัควรระบุหมายเลขบ่อแต่ละบ่อ และระบุประเภทของบ่อ เช่น บ่อเล้ียง 1 

บ่อเล้ียง 2 บ่อบาํบัดนํา้ก่อนทิ้ง แผนผงัฟาร์มอาจจัดทาํบนกระดานดาํ บอร์ด หรือวัสดุอื่นๆ และควรติดตั้ง

หรือวางอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และอาจระบุรายละเอียดคําอธิบาย เช่น ชนิดสัตว์นํ้า วันที่ปล่อย หรือ

อาการที่พบซ่ึงจะทาํให้ง่ายต่อการใช้งาน 
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ถนนเลยีบคลองชลประทาน 

ทางไป จ. สุพรรณบุรี 

ท่ีตั้งฟาร์ม

ทางไป จ.  นครปฐม 
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ภาพที ่2 ตวัอย่างแผนผงัฟารม์ 

รายการที ่3 การจดัการทัว่ไป 

ขอ้กําหนด 3.3 ผูป้ฏิบติังานควรมีความรูห้รือไดร้บัการอบรมหรือประชุมดา้นวิชาการ การจัดการ 

การใชปั้จจยัการผลิต การจบั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมด้านวิชาการ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการเล้ียงปลาทะเล 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่เกษตรกร รวมถึงมีโอกาสได้แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ

เทคนิคการเล้ียง 

เกษตรกรและผู้ปฏบิัติงานในฟาร์มควรเสริมสร้างความรู้และเพ่ิมพูนทกัษะด้านการเล้ียงปลาทะเล ทั้งด้าน

การจัดการการเล้ียง การใช้ปัจจัยการผลิต การเกบ็เกี่ยวผลิตผล รวมถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกบั          

การเพาะเล้ียงสัตว์นํา้และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถ

ปฏบิัติงานเล้ียงปลาทะเลได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนควรมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเกษตรกร

ด้วยกนั และนาํมาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเล้ียงให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เกษตรกรควรเกบ็

หลักฐานการฝึกอบรมหรือการประชุมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารใบรับรอง วารสาร เอกสารวิชาการ    

ไว้แสดงต่อผู้ตรวจประเมินกรณมีีการร้องขอ 
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รายการที ่3 การจดัการทัว่ไป 

ขอ้กําหนด 3.4 กรณีเล้ียงในกระชงั/คอก 

 3.4.1 ตอ้งติดตั้งโคมไฟหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงอาณาเขตกระชงั/คอก ใหผู้ส้ญัจร 

ทางนํ้ าเห็นไดช้ดัเจน  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การติดตั้งโคมไฟหรือแสดงเคร่ืองหมายรอบกระชัง/คอกจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

และเพ่ือแสดงอาณาเขตกระชัง/คอกให้สามารถสังเกตเหน็ได้อย่างชัดเจน ทั้งในเวลากลางวันหรือเวลา

กลางคืน เพ่ือป้องกนัอุบัติเหตุแก่ผู้สญัจรทางนํา้ และความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นบริเวณที่วางกระชัง/คอก 

ต้องติดตั้งโคมไฟหรือแสดงเคร่ืองหมายเพ่ือให้ผู้สญัจรทางนํา้สงัเกตเหน็ได้อย่างชัดเจน โดยเคร่ืองหมาย

แสดงอาจจัดทาํเป็นแผ่นป้ายหรือธงสตีิดตั้งแสดงขอบเขตให้เหน็อย่างชัดเจน  

รายการที ่3 การจดัการทัว่ไป 

ขอ้กําหนด 3.4 กรณีเล้ียงในกระชงั/คอก 

 3.4.2 ตอ้งมีพื้ นทีว่างกระชงั/คอกไม่เกินขนาดทีไ่ดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีม่ีอํานาจหนา้ที ่

(ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

เกษตรกรต้องเล้ียงปลาทะเลตามขนาดพ้ืนที่และจาํนวนกระชัง/คอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มี

อาํนาจหน้าที่ (ตามข้อ 2.5.1) เพ่ือไม่ให้เกนิศักยภาพการรองรับของแหล่งนํา้น้ันๆ การวางกระชัง/คอก

เกนิกว่าจาํนวนที่ได้รับอนุญาต หรือวางหนาแน่นเกนิไป อาจก่อให้เกดิปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม สตัว์นํา้ที่เล้ียง 

และสตัว์นํา้อื่นในแหล่งนํา้ 

รายการที ่4 ปัจจยัการผลิต 

ขอ้กําหนด 4.1 ควรใชลู้กพนัธุป์ลาทะเลที่มีคุณภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรค และ/หรือมาจากแหล่ง 

ทีเ่ช่ือถอืได ้ (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การเลือกใช้ลูกพันธุ์ที่ดี แขง็แรง ไม่เป็นโรค จะทาํให้การเล้ียงปลาทะเลประสบความสาํเรจ็ และมีอัตรา

รอดตายสงู ได้ผลิตผลดี และง่ายต่อการจัดการ 

เกษตรกรควรเลือกใช้หรือซ้ือลูกพันธุ์สัตว์นํ้าจากฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาลที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการปฏบิัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์นํา้ที่ดี หรือ จีเอพี (Good Aquaculture Practices; GAP)  

และ/หรือแหล่งรวบรวมลูกพันธุ์ที่เช่ือถือได้ โดยลูกพันธุ์ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดี ควรมีอวัยวะ

ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่พิการ ไม่มีขนาดเลก็ผิดปกติ แขง็แรง ปราดเปรียว ว่ายทวนนํา้ สผีิวปกติ หากสามารถ

ทราบประวัติสายพันธุ์ได้กจ็ะเป็นการดี เช่น ทราบถึงพ่อแม่พันธุ์ว่ามีการใช้สายพันธุ์ที่เติบโตดี แขง็แรง 
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ปลอดโรค รวมถงึควรทราบข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัขนาด อายุ ความสมบูรณเ์พศ ของพ่อแม่พันธุ ์และ/หรือ

มีการคัดสายพันธุท์ี่ดี  

ตัวอย่างการพิจารณาเลือกลูกพันธุ์ปลาทะเลที่ดี เช่น ลูกปลากะพงขาว ควรมีลาํตัวเป็นสีเงินวาว มีความ

ปราดเปรียว ว่ายนํา้ว่องไว ครีบครบถ้วน ไม่พิการ ขนาดลูกปลาทะเลสมํ่าเสมอ ฝึกกนิอาหารเป็นกลุ่มและ

ตอบสนองดีต่อการให้อาหาร 

รายการที ่4 ปัจจยัการผลิต 

ขอ้กําหนด 4.2 ตอ้งมีหนงัสือกํากบัการจําหน่ายลูกพนัธุ์สตัวน์ํ้ าหรือเอกสารแสดงแหล่งที่มาของ     

ลูกพนัธุส์ตัวน์ํ้ า  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การใช้ลูกพันธุส์ตัว์นํา้ที่ทราบถงึประวัตหิรือที่มา เป็นประโยชน์ในการตามสอบกรณเีกดิปัญหาในขั้นตอนใด

ขั้นตอนหน่ึงของการเล้ียง หรือพบยาสัตว์หรือสารเคมีต้องห้ามตกค้างในผลิตผลสัตว์นํา้ หนังสือกาํกับ  

การซ้ือขายสตัว์นํา้ (การเพาะเล้ียง) (Aquatic Purchasing Document (Aquaculture): APD) ที่มาพร้อม

กบัลูกพันธุ์ปลาทะเล หรือกรณีรวบรวมจากธรรมชาติต้องมีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ์ปลาทะเล 

เช่น ใบเสรจ็ หรือบันทกึที่แสดง ชนิด จาํนวน และแหล่งที่มาของลูกพันธุ ์

เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์นํา้ต้องขอหนังสือกาํกับการซ้ือขายสัตว์นํา้จากฟาร์มที่ซ้ือลูกพันธุ์ และเกบ็รักษาไว้ 

เพ่ือใช้ตามสอบในกรณีที่ประสบปัญหาในการเล้ียงและในการจาํหน่ายสัตว์นํ้า ตัวอย่างหนังสือกาํกับ    

การซ้ือขายสตัว์นํา้ รายละเอยีดตามภาคผนวก จ 

รายการที ่4 ปัจจยัการผลิต 

ขอ้กําหนด 4.3 ตอ้งใชอ้าหารสําเร็จรูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหนา้ หวัอาหาร ที่ข้ึนทะเบียนกบั

หน่วยงานทีม่ีอํานาจหนา้ที ่(ในกรณีทีก่ําหนดใหปั้จจยัการผลิตนั้นตอ้งข้ึนทะเบียน) มีการแสดงฉลาก

ตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และไม่หมดอาย ุ (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

อาหารสาํเร็จรูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า (premix) หัวอาหาร มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต 

ความต้านทานโรค และอตัราการรอด จึงต้องมีคุณภาพ ถูกสขุลักษณะ และปลอดภัยต่อปลาทะเลที่เล้ียง  

อาหารสาํเรจ็รูป อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า หัวอาหาร ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสตัว์ แสดงว่ามีการควบคุม กาํกบั ดูแลของกรมปศุสตัว์หรือกรมประมง จึงทาํให้ม่ันใจได้ว่า

มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่มีการผสมยาสัตว์และสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้อาหารต่างๆ ดังกล่าว       

ที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ อาจทาํให้ปลาทะเลไม่เจริญเติบโต เป็นโรค และมีอตัราการรอดตายตํ่า 
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การพิจารณาเลือกใช้อาหารสตัว์นํา้สาํเรจ็รปู ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง มีข้อแนะนาํโดยสงัเขป ดังน้ี 

(1) เลือกใช้อาหารสาํเร็จรูปที่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สาํเร็จรูปที่ขึ้ นทะเบียนแล้วจะได้รับ

อนุญาตให้พิมพ์เลขทะเบียนอาหารสตัว์บนฉลากได้ โดยเลขทะเบียนน้ีมี 2 ลักษณะ คือ ก) เลขทะเบียนที่มี

อกัษร “ป” และตามด้วยเลข 10 หลัก เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมประมง และ ข) เลขทะเบียนที่มี

เลข 10 หลัก ไม่มีอกัษร “ป” นาํหน้า เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมปศุสตัว์ 

(2) เลือกใช้อาหารให้ตรงกับชนิดและขนาดของสัตว์นํา้ โดยสามารถดูได้จากฉลาก ที่ระบุว่าเป็นอาหาร

สาํหรับสตัว์นํา้ชนิดและขนาดใด เช่น อาหารสาํหรับปลาทะเลอายุไม่เกนิ 1 เดือน อาหารสาํหรับปลาทะเลอายุ 

1-2 เดือน 

(3) วันที่ผลิตและวันล่วงอายุ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฏบนฉลาก โดยปกติแล้วอาหารสตัว์นํา้ที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียนและมีจาํหน่ายในท้องตลาด มีการกาํหนดอายุอาหารไว้ 3 เดือนนับจากวันผลิต ดังน้ัน การเลือกใช้

อาหารเพ่ือเล้ียงปลาทะเลจึงควรพิจารณาถึงวันผลิตและวันหมดอายุบนฉลาก ไม่ใช้อาหารสัตว์นํ้าที่

หมดอายุ เน่ืองจากอาจมีการเสื่อมคุณค่าทางโภชนาการซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาทะเล 

รวมถงึอาจมีเช้ือราหรือเช้ือ ที่อาจก่อให้เกดิโรค 

(4) ควรตรวจดูภาชนะบรรจุอาหาร ต้องไม่อยู่ในสภาพชาํรุด เป่ือยยุ่ย ฉีกขาด ทะลุ หรือดูว่ามีการปิด

ภาชนะอย่างเหมาะสม และก่อนที่จะนาํอาหารไปเล้ียงปลาทะเล ควรตรวจสอบสภาพอาหาร ต้องไม่เป็น 

เช้ือรา ไม่มีกล่ินเหมน็หืน หรือมีสีผิดปกติไปจากเดิม เพ่ือป้องกนัการใช้อาหารที่เสื่อมสภาพหรือคุณภาพ

ไม่เหมาะสม 

นอกจากน้ี อาหารที่ผลิตไว้นานจนหมดอายุ มักจะช้ืนและสูญเสียการคงสภาพในนํา้ เกษตรกรจึงต้องมี

ระบบการบริหารจัดการการซ้ืออาหารมาใช้เล้ียงปลาทะเลในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้อาหารที่ใหม่

สาํหรับใช้ในการเล้ียงปลาทะเล และในกรณทีี่อาหารช้ืนจนขึ้นรา เกษตรกรต้องหยุดใช้อาหารเหล่าน้ันทนัท ี

เพ่ือไม่ให้เกดิผลเสยีต่อสขุภาพปลาทะเลที่เล้ียง 

อาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า หัวอาหาร ต้องมีคุณภาพและซ้ือจากแหล่งที่มีความน่าเช่ือถือได้ เช่น บรรจุ

ภัณฑร์ะบุวันผลิตและ วันหมดอายุ ส่วนผสม วิธีการใช้ เพ่ือให้ม่ันใจในระดับหน่ึงว่าไม่มีการปนเป้ือนของ

ยาสตัว์และสารเคมีต้องห้าม และหากเป็นอาหารเสริม สารผสมล่วงหน้า หัวอาหาร ที่ต้องขึ้นทะเบียนให้ขึ้น

ทะเบียนกบัหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่  

รายการที ่4 ปัจจยัการผลิต 

ขอ้กําหนด 4.4 อาหารสดที่ใชเ้ล้ียงหรือวตัถุดิบที่ใชเ้ป็นส่วนประกอบเพือ่ผลิตอาหารปลาทะเลใชเ้อง

ในฟารม์ ตอ้งปราศจากยาสตัว ์และสารตอ้งหา้มตามประกาศของทางราชการ  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

อาหารสดที่ใช้เล้ียงหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการเล้ียงหรือผลิตอาหารปลาทะเล ต้องปราศจากยาสัตว์และ      

สารต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ เพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อสตัว์นํา้ที่เล้ียงและความปลอดภยัของผู้บริโภค  
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เกษตรกรต้องเลือกซ้ืออาหารสดที่ใช้เล้ียงหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารปลาทะเล เช่น ปลาสด ปลาป่น 

กากถั่วเหลือง ราํข้าว ปลายข้าว จากแหล่งที่เช่ือถือได้ หรือมีใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบที่แสดงว่าปราศจากยาสตัว์

และสารต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ เช่น คลอแรมเฟนิคอล ไนโทรฟิวแรน มาลาไคต์ กรีน เมลามีน 

รายการที ่4 ปัจจยัการผลิต 

ขอ้กําหนด 4.5 อาหารสดที่ใชเ้ล้ียงหรืออาหารที่ผลิตใชเ้องในฟาร์มควรมีคุณภาพเหมาะสมกบั 

ความตอ้งการทางโภชนาการของปลาทะเลทีเ่ล้ียง และผลิตอย่างถูกสุขลกัษณะ  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

เกษตรกรควรผลิตอาหารให้ตรงตามความต้องการทางโภชนาการของปลาทะเลแต่ละชนิด อาหารที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการตํ่า ย่อมมีผลทาํให้ปลาทะเลโตช้า ใช้เวลาในการเล้ียงนาน เพ่ิมต้นทุนในการเล้ียง และทาํให้

คุณภาพเน้ือปลาทะเลไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด 

การผลิตอาหารขึ้นใช้เองในฟาร์มในรูปแบบอาหารสดหรืออาหารเมด็ควรปฏบิัติอย่างถูกสขุลักษณะ เพ่ือไม่ให้

เกดิการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์ยาสตัว์ หรือสารเคมี เพ่ือให้ปลอดภัยต่อปลาทะเลที่เล้ียง ผู้ผลิตอาหาร 

และผู้บริโภค  

การผลิตอาหารที่ดีควรผลิตให้มีคุณภาพหรือคุณค่าตรงตามความต้องการทางโภชนาการของปลาทะเล    

ที่เล้ียง ซ่ึงมีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้ นกับชนิด ขนาด และอายุ ปัจจัยด้านคุณค่าทางโภชนาการ        

ที่นาํมาใช้พิจารณาคุณภาพอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน กาก และความช้ืน โดยคิดเป็นร้อยละของนํา้หนักอาหาร  

ก่อนและหลังการผลิตอาหารปลาทะเล ต้องล้างทาํความสะอาดสายการผลิตตลอดทั้งระบบการผลิต เพ่ือป้องกนั

การปนเป้ือนของยาสตัว์ สารเคมี หรือเช้ือจุลินทรีย์ในวัตถุดิบอาหารเดิมที่ค้างอยู่ในสายการผลิต  

พ้ืนที่ที่ใช้ในการผสมวัตถุดิบอาหารควรจัดแบ่งเป็นสดัส่วน มีการป้องกนัไม่ให้สตัว์เล้ียงและสตัว์พาหะต่างๆ 

เข้าไปในบริเวณผลิตอาหาร ใช้ภาชนะที่สะอาดรองรับไม่ให้อาหารปลาทะเลที่ผลิตได้สมัผัสกบัพ้ืนดินหรือ

พ้ืนโรงผลิต 

กรณีอาหารเม็ดสาํเร็จรูป ให้ใช้วัสดุรองพ้ืนที่สะอาดรองรับอาหารปลาทะเลที่เพ่ิงออกจากเคร่ืองผลิต   

ตากอาหารให้แห้งและทิ้งให้เยน็ก่อนนาํอาหารไปบรรจุในภาชนะบรรจุ  

เกบ็รักษาอาหารปลาทะเลที่ผลิตอย่างถูกวิธแีละถูกสขุลักษณะ สามารถป้องกนัการปนเป้ือน การเสื่อมสภาพ 

และการรบกวนจากสตัว์เล้ียงและสตัว์พาหะ เช่น กรณอีาหารสดควรเกบ็ไว้ในตู้แช่หรือตู้ เยน็  

เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารปลาทะเล เช่น ภาชนะบรรจุวัตถุดิบหรืออาหารสัตว์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการผสมวัตถุดิบและอื่นๆ รวมไปถงึพ้ืนที่หรือบริเวณที่ผสม ควรมีการล้างทาํความสะอาด 

เชด็ให้แห้ง จัดเกบ็และวางในที่ที่เหมาะสม แยกเป็นสดัส่วนและควรดูแล บาํรุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองมือ

อปุกรณใ์ห้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ผู้ปฏิบัติงานผลิตอาหารปลาทะเลควรสวมถุงมือและรองเท้ายางในระหว่างการผลิต และหลังจากผลิต

อาหารเสรจ็แล้ว ควรล้างถุงมือและรองเท้ายาง ตากให้แห้งและเกบ็ในที่ที่เหมาะสม 
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รายการที ่4 ปัจจยัการผลิต 

ขอ้กําหนด 4.6 ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากอาหารตอ้งไม่มีการปนเป้ือนยาสตัวแ์ละสารเคมี

ตอ้งหา้มตามประกาศของทางราชการ  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ปูนขาว ปุ๋ย เกลือ ต้องไม่มีการปนเป้ือนของยาสัตว์หรือสารเคมีต้องห้าม

ตามประกาศของทางราชการ ดังน้ันการจะใช้ปัจจัยการผลิตเหล่าน้ี เกษตรกรต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวัง

และซ้ือจากแหล่งที่เช่ือถอืได้  

รายการที ่4 ปัจจยัการผลิต 

ขอ้กําหนด 4.7 ควรจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลกัษณะ เก็บรกัษาอย่างเหมาะสม ไม่เป็น

อนัตรายต่อบุคคล และไม่ใหเ้ป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวอ่ื์น (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การจัดเกบ็ปัจจัยการผลิตควรจัดเกบ็อย่างถูกต้องเหมาะสมตามชนิดและประเภทของปัจจัยการผลิต      

ถูกสขุลักษณะ ปลอดภัย ไม่ให้มีการปนเป้ือนของยาสตัว์และสารเคมี อกีทั้งการนาํปัจจัยการผลิตไปใช้ควร

ยึดหลักการ “มาก่อนใช้ก่อน” จัดเกบ็อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแยกเป็นสัดส่วนบ่งช้ีอย่างชัดเจน      

เพ่ือสะดวกต่อการบริหารจัดการ การดูแลรักษา การตรวจสอบ และการนาํไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือช่วย

รักษาคุณภาพปัจจัยการผลิตซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตสตัว์นํา้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

การจัดเกบ็ปัจจัยการผลิตอย่างถูกสขุลักษณะ โรงเรือนหรือสถานที่เกบ็ปัจจัยการผลิตควรแยกเป็นสดัส่วน

โดยสามารถป้องกันความร้อน ความช้ืน แสงแดด ฝน และลม เพ่ือไม่ให้ปัจจัยการผลิตเสื่อมสภาพ       

อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อม ควรจัดให้สถานที่เกบ็ปัจจัยการผลิตมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพ่ือไม่ให้อบัช้ืน  

การจัดเก็บไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น ควรมีการป้องกันสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหะนําโรค        

เช่น สนัุข แมว นก หนู แมลงสาบ เพ่ือป้องกนัเช้ือโรคที่อาจก่อให้เกดิโรคในปลาทะเลที่เล้ียงหรือในมนุษย์ 

โดยอาจติดตั้ งตาข่ายกันนกรอบช่องระบายลมใต้หลังคา การกั้นร้ัวป้องกันสุนัขหรือแมวเข้ามาใน          

โรงเกบ็อาหาร การวางกบัดักหนูในโรงเกบ็อาหาร  

การเกบ็รักษาอย่างเหมาะสม ควรมีการจัดวางอาหารอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นกับชนิดและประเภทอาหาร 

กล่าวคือ กรณีอาหารเมด็สาํเร็จรูป ไม่ควรวางถุงอาหารให้สัมผัสกับพ้ืนโดยตรง แต่ควรจัดวางบนแผ่น   

รองพ้ืนโดยมีหลักการให้วางถุงบรรจุอาหารบนแผ่นรองพ้ืนห่างจากผนังและสูงจากพ้ืนห้องอย่างน้อย

ประมาณ 10 cm เพ่ือป้องกนัการเสื่อมสภาพของอาหารจากความช้ืนและการเกดิเช้ือรา  

การเกบ็อาหารสด ควรใช้ภาชนะบรรจุที่แขง็แรง ทนทาน ทาํความสะอาดง่าย เช่น ถังสแตนเลสหรือ       

ถงัพลาสติก ไม่วางอาหารสมัผสักบัพ้ืนโดยตรง หากต้องเกบ็อาหารไว้นาน ต้องเกบ็ในตู้แช่ที่อณุหภมิูตํ่า 

การเก็บอาหารควรจัดวางแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน เป็นระเบียบ สะอาด ดูแลง่าย สามารถป้องกัน          

การปนเป้ือน ป้องกนัการรบกวนของสตัว์เล้ียงและสตัว์พาหะนาํโรค มีสญัลักษณ์ที่แสดงการบ่งช้ีชนิดและ
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ประเภทอาหารอย่างชัดเจน ควรระบุวันผลิตและวันหมดอายุ เพ่ือม่ันใจว่าปลาทะเลที่เล้ียงได้รับอาหาร    

ที่มีความสดและสะอาด 

การเกบ็อาหารในระหว่างการนาํอาหารไปเล้ียงปลาทะเล ควรมีบริเวณที่พักที่เหมาะสม ไม่ให้มีสัตว์เล้ียง

หรือสตัว์พาหะนาํโรค มาคุ้ยเขี่ยกนิอาหาร หรือมีสิ่งป้องกนัจากแดด ฝน 

การเกบ็ยาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรค ควรเกบ็รักษาอย่างถูกต้องตามกาํหนดบนฉลากหรือ

เอกสารกาํกบัยา เช่น ยาสตัว์บางชนิดกาํหนดให้เกบ็ในตู้ เยน็ หรือในที่เยน็ไม่ช้ืน ไม่ให้ถูกแสงแดด ยาสตัว์

และสารเคมีสาํหรับสตัว์นํา้แต่ละชนิด ต้องจัดเกบ็ในภาชนะที่มิดชิด ห่างจากมือเดก็และสตัว์เล้ียง ต้องแยกเกบ็

เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกนั และมีสญัลักษณช้ี์บ่งชัดเจนเพ่ือป้องกนัการหยิบยาสตัว์และสารเคมีผดิพลาด  

การเกบ็ยาสตัว์ที่เหลือใช้ควรจัดเกบ็อย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนนาํมาใช้ควรตรวจสอบสภาพยาสตัว์ว่าไม่มี

การเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิม เช่น ไม่เปล่ียนส ีไม่จับเป็นก้อน ไม่ตกตะกอน 

การเกบ็ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ปูนขาว ปุ๋ย เกลือ ควรแยกจัดเกบ็ให้เป็นสัดส่วน สะดวก

ต่อการนาํไปใช้และการจัดการ มีการช้ีบ่งอย่างชัดเจน และควรจัดวางบนแผ่นรองพ้ืน เพ่ือป้องกนัความช้ืน 

การใช้จุลินทรีย์บาํบัดนํา้ภายในฟาร์มควรปฏบิัติตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้บนฉลาก จัดเกบ็ในที่ที่เหมาะสม

และปลอดภัย เช่น เกบ็ไว้ในที่แห้งเยน็ 

รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.1 ควรใหอ้าหารปลาทะเลอย่างเพียงพอ เหมาะสมกบัชนิดและขนาดของปลาทะเล  

(ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การให้อาหารปลาทะเล ควรให้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับชนิดและขนาดปลาทะเล การปรับเพ่ิมหรือ

ลดอาหารตามปริมาณที่ปลาทะเลต้องการ ไม่ให้อาหารน้อยไปทาํให้ปลาทะเลโตช้า หรือให้อาหารมากไป 

ทาํให้นํา้เน่าเสยีเป็นแหล่งสะสมของเช้ือก่อโรคในปลาทะเล 

การนําอาหารไปเล้ียงปลาทะเล โดยเฉพาะอาหารสด ควรลําเลียงในปริมาณที่พอเหมาะต่อการเล้ียง       

ในแต่ละม้ือ ควรทาํอย่างรวดเรว็ สะอาดและถูกสขุลักษณะ ไม่สมัผัสแดดโดยตรง เพ่ือป้องกนัอาหารเสื่อม

คุณภาพและให้ใช้ทนัท ี

อาหารและการจัดการให้อาหารปลาทะเลจะพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของปลาทะเล ดังน้ี 

1. ชนิดและขนาดของปลาทะเล เช่น ปลาทะเลกินเน้ือหรือปลาทะเลกินพืช ปลาทะเลขนาดเล็กจะกิน

อาหารต่อนํา้หนักตัวมากกว่าสตัว์นํา้ขนาดใหญ่  

2. พฤติกรรมสตัว์นํา้  

- การกนิเป็นฝงู หรือกนิแบบเดี่ยว การกนิกนัเอง 

- สถานที่อยู่ เช่น ผวินํา้ กลางนํา้ หน้าดิน 

3. ขนาดและลักษณะของบ่อและกระชัง/คอก  

4. อตัราการปล่อยและอตัราการรอดตายของปลาทะเล 
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5. สขุภาพสตัว์นํา้ กรณสีตัว์นํา้เครียดหรือป่วยจะกนิอาหารลดลง 

6. คุณภาพนํา้ อณุหภมิูตํ่าหรือสงูเกนิไปจะทาํให้การกนิอาหารจะลดลง ปริมาณออกซิเจนตํ่าจะกนิอาหารลดลง 

รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.2 ควรมีการจัดการ ตรวจติดตาม รกัษาสภาพแวดลอ้มในการเลี้ ยงและสุขภาพปลาทะเล 

ทีเ่ล้ียงอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาเล้ียง  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การจัดการและตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของบ่อเล้ียงอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาเล้ียง เพ่ือความ

เป็นอยู่ที่ดี ไม่เครียด สขุภาพแขง็แรง และลดความเสี่ยงในการเกดิโรค โดย 

- ควรตรวจติดตามสงัเกตปลาทะเลที่เล้ียง และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในบ่อเล้ียง เพ่ือให้ทราบปัญหา
ที่จะเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ และสามารถแก้ไขได้อย่างทนัท่วงท ี 

- มีการจัดการการเล้ียงที่ดีเพ่ือให้ปลาทะเลมีสุขภาพแขง็แรง ไม่เครียด เช่น ไม่ให้อาหารมากเกินไป  

หากมีอาหารเหลือควรตักออกเพ่ือลดการเน่าเสีย และหม่ันตรวจสุขภาพปลาทะเลที่เล้ียงอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือลดความเสี่ยงการเกดิโรคของปลาทะเลภายในฟาร์ม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของโรคทั้งภายใน

และระหว่างฟาร์ม รวมถงึสตัว์นํา้ที่อยู่ในธรรมชาติ 

รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.3 เมื่อปลาทะเลมีอาการผิดปกติ ควรพิจารณาดา้นการจัดการก่อนการใชย้าสตัวแ์ละ

สารเคมี รวมถึงควรตรวจหาสาเหตุเบื้ องตน้ พรอ้มทั้งบนัทึกขอ้มูลความผิดปกติและวิธีการแกไ้ข  

(ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

อาการผิดปกติของปลาทะเล เช่น ว่ายนํา้ผิดปกติ ลอยหัว อาจมีสาเหตุเบื้ องต้นมาจากสภาพแวดล้อมในบ่อ 

คุณภาพนํา้ คุณภาพดินไม่เหมาะสม ควรแก้ไขโดยการจัดการการเล้ียง เช่น ลดปริมาณอาหาร เพ่ิมเคร่ืองให้

อากาศ ปรับสภาพนํา้ ปรับสภาพแวดล้อมในบ่อเล้ียงให้เหมาะสม ก่อนการใช้ยาสตัว์และสารเคมีในการรักษา 

ในระหว่างการเล้ียง ผู้เล้ียงควรหม่ันสงัเกตอาการผิดปกติของปลาทะเลและควรบันทกึลักษณะอาการที่พบ 

หากพบว่ามีอาการผิดปกติเกษตรกรผู้เล้ียงควรหาสาเหตุ และควรนาํข้อมูลย้อนหลังมาพิจารณาร่วมด้วย 

เช่น คุณภาพนํ้า สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ประวัติการเกิดโรค แล้วรีบดําเนินการแก้ไข โดยควร      

ลดปริมาณหรือหยุดให้อาหาร เน่ืองจากในช่วงที่ปลาทะเลมีอาการผิดปกติจะกนิอาหารน้อยลง เช่น กรณีที่

สังเกตอาการของปลาทะเลที่เล้ียง แล้วพบว่ามีการลอยหัวในช่วงเวลาเช้ามืดมากผิดปกติ แสดงว่าในบ่อ   

มีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ปลาทะเลเครียด อ่อนแอ และติดเช้ือได้ง่าย จึงควรมีการปรับ

สภาพแวดล้อม โดยการใช้เคร่ืองตีนํา้หรือเคร่ืองให้อากาศ เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน  

หากมีข้อสงสัยว่าอาการผิดปกติเกิดจากการเป็นโรคควรส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจวินิจฉัย วิธีการเกบ็ตัวอย่าง

ปลาทะเลเพ่ือตรวจวินิจฉัย รายละเอยีดตามภาคผนวก ฉ 
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รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.4 กรณีที่ปลาทะเลป่วย หากจําเป็นตอ้งใชย้าสตัว์และสารเคมี ตอ้งใชย้าสตัว์และ

สารเคมีที่ข้ึนทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด ปฏิบติัตามฉลากอย่างเคร่งครดั และใชอ้ย่างมี        

ความรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทั้งบนัทึกขอ้มูล  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

กรณีปลาทะเลป่วยและจําเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ขึ้ นทะเบียนตามที่

กฎหมายกาํหนด เพ่ือให้ม่ันใจว่ายาสตัว์และสารเคมีที่ใช้ไม่ปลอมปน ไม่เสื่อมคุณภาพ และปฏบิัติตามฉลาก

อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มีผลต่อการรักษาและควบคุมโรค และไม่เกิดการตกค้างของยาสัตว์และสารเคมี     

ในเน้ือปลาทะเลเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

เม่ือปลาเร่ิมป่วยหรือตาย เกษตรกรต้องปรึกษากับสัตวแพทย์หรือนักวิชาการประมงที่มีความรู้ และ     

ความชํานาญด้านโรคสัตว์นํ้า เพ่ือวินิจฉัยสาเหตุของโรคและหาวิธีแก้ไข หากจําเป็นต้องใช้ยาสัตว์และ

สารเคมีในการรักษา ต้องใช้ยาสตัว์หรือสารเคมีที่สามารถควบคุมโรคของสตัว์นํา้ และมีการขึ้นทะเบียนกับ

หน่วยงานราชการ รายละเอียดตามภาคผนวก ช โดยต้องปฏิบัติตามคาํแนะนาํที่ระบุในฉลากและเอกสาร

กาํกบัยา และต้องบันทกึรายละเอยีดการใช้ยาสตัว์และสารเคมีไว้ทุกคร้ัง และเกบ็รักษาข้อมูลที่จดบันทกึไว้

อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือนําประวัติการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในการเล้ียงสัตว์นํ้าไปใช้ประกอบการพิจารณา    

การใช้ในคร้ังต่อๆ ไป และเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบในการยืนยันการใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน

ตามที่กฎหมายกาํหนดสาํหรับการตรวจประเมินฟาร์ม 

รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.5 หา้มใชย้าสตัวแ์ละสารเคมีตอ้งหา้มตามประกาศทางราชการ  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิด

ปัญหาการตกค้างของยาสตัว์และสารเคมีในระบบการเล้ียงปลาทะเลและสิ่งแวดล้อม ทาํให้ส่งผลกระทบต่อ

ความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภค 

ในกรณีที่ปลาทะเลป่วยและจาํเป็นต้องใช้ยาสตัว์และสารเคมีเพ่ือการรักษาโรค เกษตรกรต้องไม่ใช้ยาสตัว์

และสารเคมีที่ทางราชการประกาศห้ามใช้ในการเพาะเล้ียงสตัว์นํา้ รายละเอยีดตามภาคผนวก ซ 
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รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.6 เมื่อปลาทะเลมีการตายมากผิดปกติ ตอ้งแจ้งหน่วยงานราชการที่มีอํานาจหนา้ที ่  

เพือ่หาสาเหตุ และมีวิธีการจดัการซากและนํ้ าท้ิงทีเ่หมาะสม  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

เม่ือปลาทะเลป่วยหรือตายมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุหรือสงสัยว่าตายจากโรคระบาด ต้องแจ้ง

เจ้าหน้าที่ที่มีอาํนาจหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่กรมประมงโดยเร็วเพ่ือหาสาเหตุ และต้องมีวิธีการกาํจัดซาก      

ที่เหมาะสม เช่น การเผาทาํลาย การฝงักลบโดยใส่สารฆ่าเช้ือหรือปูนขาวในหลุมก่อนทาํการฝงักลบ ส่วนนํา้ทิ้ง

จากบ่อเล้ียงปลาทะเลที่เป็นโรคระบาดต้องฆ่าเช้ือและบาํบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม เพ่ือป้องกันไม่ให้

เช้ือโรคระบาดออกสู่ฟาร์มเล้ียงปลาทะเลข้างเคียงหรือกระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.7 ควรจัดการการเคลื่อนยา้ยปลาทะเล ให้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดดา้นสุขภาพสตัวน์ํ้ า 

(Aquatic Animal Health Code) ขององคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหว่างประเทศ (World Organization for 

Animal Health or Office International des Epizooties: OIE)  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การจัดการการเคล่ือนย้ายปลาทะเล ควรดาํเนินการให้ถูกสุขลักษณะโดยสอดคล้องกับข้อกาํหนด      

ด้านสุขภาพสัตว์นํา้ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE Aquatic Animal Health Code) 

เพ่ือให้ปลาทะเลมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีตลอดการเคล่ือนย้าย ป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด ความ

บอบชํา้ และการแพร่กระจายของเช้ือโรคไปสู่ปลาทะเลและสตัว์นํา้อื่นๆ  

การเคล่ือนย้ายสตัว์นํา้อย่างถูกต้องมีแนวทางปฏบิัติ ดังน้ี 

1) ภาชนะบรรจุปลาทะเลต้องสามารถรองรับนํ้าหนักของนํ้าและปลาทะเลได้ตลอดระยะเวลา             

การเคล่ือนย้ายและมีความปลอดภัยต่อปลาทะเล ไม่มีการร่ัวไหลของนํา้ และสามารถตรวจสอบสภาพของ

ปลาทะเลระหว่างการเคล่ือนย้ายได้สะดวก 

2) อปุกรณใ์นการเคล่ือนย้ายในแต่ละคร้ัง ควรใช้เฉพาะกบัปลาทะเลชนิดใดชนิดหน่ึงเท่าน้ัน หลังการใช้งาน

ควรทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือทุกคร้ัง 

3) เคล่ือนย้ายปลาทะเลในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม และมีการให้ออกซิเจนที่เพียงพอตลอดเวลา 

4) ควบคุมไม่ให้ปลาทะเลหลุดลงสู่แหล่งนํา้ธรรมชาติ เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสตัว์นํา้อื่นและระบบนิเวศ

ของแหล่งนํา้  

5) ควรฆ่าเช้ือโรคในนํา้ที่เหลือจากการขนส่งด้วยสารฆ่าเช้ือ เช่น ด่างทับทิม ไอโอดีน หรือคลอรีน      

ก่อนระบายทิ้ง เพ่ือควบคุมไม่ให้มีการปนเป้ือนของเช้ือโรคในนํา้จากการเคล่ือนย้าย  

6) เคล่ือนย้ายปลาทะเลขณะปลาทะเลสมบูรณ์ แขง็แรง ไม่เป็นโรค เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายโรค   

ไปสู่บ่ออื่น รวมถงึสิ่งแวดล้อม 
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รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.8 การเ ล้ียงปลาทะเลรวมกันหลายชนิด  ควรพิจารณาชนิดที่นํามาเ ล้ียงด้วย 

ความระมดัระวงั เพือ่ลดความเสีย่งในการแพร่เช้ือโรค  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การเล้ียงปลาทะเลหลายชนิด (polyculture or integrated multitrophic aquaculture) อาจมีความเสี่ยง   

ในการแพร่เช้ือโรค เน่ืองจากปลาทะเลบางชนิดอาจเป็นพาหะในการแพร่โรคไปสู่ปลาทะเลชนิดอื่น          

ควรพิจารณาชนิดปลาทะเลที่จะนาํมาเล้ียงร่วมกนัด้วยความระมัดระวัง เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่เช้ือโรค 

หรือเพ่ือเอื้ อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตซ่ึงกันและกัน เช่น เล้ียงปลานวลจันทร์ทะเลร่วมกับกุ้งทะเล     

หรือเล้ียงปลาทะเลร่วมกบัสาหร่ายทะเล 

รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.9 กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียง ควรเตรียมบ่อ เตรียมนํ้ า และอุปกรณอ์ย่างถูกวิธี เพื่อป้องกนั   

โรคทีจ่ะเกิดกบัปลาทะเลทีเ่ล้ียง  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

สภาพแวดล้อมในบ่อเล้ียง คุณภาพนํ้า และพ้ืนดินมีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของ   

ปลาทะเลที่เล้ียง สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีจะส่งผลให้ปลาทะเลเกิดความเครียด อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย 

ก่อนที่จะเล้ียงปลาทะเลรุ่นต่อไป จึงควรมีการเตรียมบ่อ ปรับสภาพบ่อให้เหมาะสม อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 

ควรล้างทาํความสะอาดสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ที่ทาํให้ปลาทะเลติดเช้ือได้ 

เกษตรกรควรทาํการเตรียมบ่อ ปรับสภาพบ่อ และกาํจดัเช้ือโรคในช่วงของการเตรียมบ่อเล้ียง ดงัน้ี 

-  ตรวจสอบความแขง็แรงของบ่อเล้ียง คันบ่อ ไม่ให้มีการร่ัวซึม  

-  เอาเลนพ้ืนบ่อออก หรือมีวิธีการบาํบัดเลนที่เหมาะสม เพราะบ่อที่ใช้เล้ียงปลาทะเลมานานหลายปี   

โดยไม่มีการพักบ่อหรือไม่มีการเตรียมบ่อก่อนการเล้ียงรอบใหม่ อาจเกดิปัญหาพ้ืนบ่อเน่าเสยี เป็นแหล่งสะสม

ของเช้ือโรคและเกดิกา๊ซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide หรือ H
2
S) ซ่ึงมีผลเสยีต่อสขุภาพปลาทะเล 

-  ตากบ่อให้แห้ง 

-  ใส่วัสดุปูน แร่ธาตุ หรือสารเคมีอื่น เพ่ือปรับสภาพดินและนํา้ 

-  การสูบนํา้จากบ่อพักนํา้เข้าบ่อเล้ียงควรผ่านการกรอง เช่น ใช้ถุงกรองนํา้ ผ้ากรอง ระบบกรอง        

เพ่ือป้องกนัศัตรูลูกปลาทะเล หรือสตัว์พาหะนาํโรคที่อาจเข้ามากบันํา้ กรณีแหล่งนํา้ที่ใช้ในการเล้ียงอาจมี

ความเสี่ยงต่อสขุภาพปลาทะเล ควรมีบ่อพักนํา้ เพ่ือปรับสภาพนํา้ก่อนนาํไปใช้ในการเล้ียง 

-  อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเล้ียง ควรทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือ เช่น แช่ในสารละลายด่างทบัทมิ 

สารละลายคลอรีน ตามความจาํเป็น และควรมีอปุกรณก์ารป้องกนัสตัว์พาหะนาํโรค 

เกษตรกรควรเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองมืออย่างถูกวิธี เพ่ือทาํให้สภาพแวดล้อมในบ่อเหมาะสม   

ต่อการเล้ียง ส่งเสริมสขุภาพที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเกดิโรคในปลาทะเล เช่น ติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ

ให้เพียงพอต่อความต้องการของปลาทะเล การติดตั้ งเคร่ืองเติมอากาศอย่างเหมาะสมจะทําให้             
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นํ้าหมุนเวียนและเคล่ือนตัวได้ดี ไม่เกิดการแบ่งช้ันของนํ้า ช่วยเพ่ิมออกซิเจนในนํ้า และทาํให้เกิด       

การตกตะกอนที่กลางบ่อ ส่งผลให้การเล้ียงมีประสทิธภิาพและปลาทะเลมีสขุภาพดีไม่เป็นโรค 

รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.10 กรณีเล้ียงในกระชงั/คอก 

  5.10.1 ควรเตรียมและวางกระชงั/คอกอย่างถูกตอ้งเหมาะสม เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อ

คุณภาพนํ้าและสุขภาพปลาทะเล  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การเตรียมและวางกระชัง/คอกสาํหรับเล้ียงปลาทะเล ควรป้องกนัหรือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ

คุณภาพนํ้าในระหว่างการเล้ียง เน่ืองจากการจัดการแก้ไขทาํได้ยากกว่าการเล้ียงปลาทะเลในบ่อดิน         

ที่สามารถเปล่ียนถ่ายนํ้าได้ หากวางกระชัง/คอกไม่เหมาะสม เช่น วางติดกันมากเกินไป อาจทาํให้       

การไหลเวียนของนํ้าไม่ดี จะส่งผลให้ปลาทะเลอ่อนแอ เป็นโรค หรือตาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง  

การวางกระชังที่ดี ส่วนล่างสุดของกระชังควรลอยอยู่เหนือพ้ืนท้องนํา้ไม่น้อยกว่า 50 cm ตลอดระยะเวลา

ของการเล้ียง เพ่ือให้นํา้สามารถถ่ายเทได้ดี และเป็นการลดปัญหาของเสียที่หมักหมมบริเวณใต้กระชัง  

ควรจัดวางกระชังให้เป็นระเบียบ ช่วงต่อระหว่างแถวต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 5 m กรณีจัดวางเรียงซ้อน

แถวให้วางซ้อนแถวกนัได้ไม่เกนิ 2 แถว และควรวางกระชังให้ห่างกนัโดยมีความยาวแถวละไม่เกนิกว่า 60 m  

เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิมุมอบัระหว่างกระชัง เป็นการลดสภาวะการขาดออกซิเจนระหว่างการเล้ียงหรือจัดวาง

ตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกาํหนด 

การสร้างคอกเล้ียงปลาทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลควรทาํจากวัสดุ เช่น ไม้ แผ่นกระเบื้อง หรืออวน โดยฝงัให้

ส่วนล่างของวัสดุทาํคอกยึดติดหรือฝังลงในพ้ืนให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงเพียงพอ สามารถต้านทาน

กระแสนํา้ทะเลได้ ไม่หลุดลอยไป 

รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.10 กรณีเล้ียงในกระชงั/คอก 

  5.10.2 ควรทําความสะอาดกระชงั/คอก และอุปกรณเ์ป็นระยะตลอดการเล้ียง เพือ่ใหน้ํ้ า

ถ่ายเทไดดี้  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

กระชัง/คอกที่มีตะกอน ตะไคร่นํา้ เพรียง หรือสตัว์เกาะติดอื่น เกาะจนเกดิอุดตันระหว่างการเล้ียง ทาํให้นํา้

ไม่สามารถถ่ายเทได้ดี อาจเกดิการสะสมของเสยีที่เป็นพิษ เป็นแหล่งเช้ือโรค และส่งผลให้ปลาทะเลป่วยได้  

เกษตรกรควรหม่ันทาํความสะอาดกระชัง/คอก หรือเปล่ียนกระชังใหม่ และหากมีกระชังที่ยังไม่ใช้เล้ียง 

ควรเกบ็ขึ้น ทาํความสะอาด แล้วนาํไปเกบ็ในที่เหมาะสม รวมถึงควรทาํความสะอาดบริเวณรอบๆ ที่วาง

กระชัง/คอก เช่น เกบ็เศษขยะ หรือเศษไม้ที่ไหลมาติดบริเวณกระชัง/คอก อย่างสมํ่าเสมอ 
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รายการที ่5 การใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพสตัวน์ํ้ า 

ขอ้กําหนด 5.10 กรณีเล้ียงในกระชงั/คอก 

  5.10.3 ควรจัดการ ตรวจติดตามคุณภาพและการถ่ายเทของนํ้ าในกระชงั/คอก และ

บริเวณโดยรอบตลอดระยะเวลาเล้ียง เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ

สวสัดิภาพปลาทะเลทีเ่ล้ียงไดท้นัท่วงที  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การจัดการและตรวจติดตามสภาพแวดล้อมของกระชัง/คอกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาเล้ียง จะส่งผลให้

ปลาทะเลมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เครียด สขุภาพแขง็แรง และลดความเสี่ยงในการเกดิโรค  

- การจัดการเล้ียงที่ดี เช่น ไม่ให้อาหารมากเกนิไป หากมีอาหารเหลือควรตักออกเพ่ือลดการเน่าเสยี 

- การตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณกระชัง/คอกอย่างสมํ่าเสมอ เช่น คุณภาพนํ้า สีนํ้า ปริมาณ

ออกซิเจน และติดตามการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้ เพ่ือให้ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง

รวดเรว็ และสามารถแก้ไขได้อย่างทนัท่วงท ี 

- การตรวจติดตามสขุภาพปลาทะเลที่เล้ียงโดยสงัเกตพฤติกรรมอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การกนิอาหารลดลง 

การลอยหัว การว่ายนํา้ผิดปกติ มีแผลตามลาํตัว เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกดิโรค และลดโอกาสในการแพร่ 

กระจายของเช้ือโรคจากกระชังไปสู่สตัว์นํา้ที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายการที ่6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.1 ควรออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเล้ียงปลาทะเลให้สามารถป้องกัน      

การปนเป้ือนจากผูป้ฏิบติังาน นํ้ าท้ิง สุขา สตัวเ์ล้ียง นํ้ ามนัหล่อลื่นจากเครื่องจักร และจากแหล่งอ่ืนๆ    

ทีอ่าจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่ระบบการเล้ียง  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การออกแบบสิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับการเล้ียงปลาทะเลที่ดี จะเอื้อต่อการปฏบิัติอย่างถูกสขุลักษณะ

และป้องกนัการปนเป้ือนข้ามจากผู้ปฏบิัติงาน นํา้ทิ้ง สขุา สตัว์เล้ียง นํา้มันหล่อล่ืนจากเคร่ืองจักร และจาก

แหล่งอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกดิการปนเป้ือน  

เกษตรกรควรออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในฟาร์มอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ฟาร์ม             

มีสขุลักษณะที่ดี ตัวอย่างเช่น 

- แยกพ้ืนที่ให้เป็นสดัส่วน สาํนักงาน ที่จอดยานพาหนะ โรงอาหาร ออกนอกพ้ืนที่เล้ียง เพ่ือไม่ให้ผู้ที่  

ไม่เกี่ยวข้องเข้าพ้ืนที่เล้ียงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- แยกระบบนํา้ทิ้งและนํา้ที่ใช้ในการเล้ียงสตัว์นํา้ 

- มีการป้องกนัสตัว์อื่นเข้าสู่พ้ืนที่เล้ียง เช่น มีร้ัวกั้น ตาข่าย 

- สขุาควรอยู่ห่างจากบ่อเล้ียง อ่างล้างมืออยู่นอกห้องสขุา  
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- เคร่ืองมือและอปุกรณ ์เช่น เคร่ืองให้อากาศ เคร่ืองให้อาหาร เคร่ืองทาํอาหาร สามารถล้างทาํความสะอาด 

ฆ่าเช้ือได้ง่าย  

- ให้มีที่ภาชนะรองนํา้มันไม่ให้เกดิการปนเป้ือนนํา้มันจากเคร่ืองสบูนํา้ลงบ่อเล้ียง  

รายการที ่6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.2 หอ้งสุขาตอ้งแยกเป็นสดัส่วน ถูกสุขลกัษณะ และสามารถป้องกนัสิ่งปฏิกูลไม่ให ้

ปนเป้ือนเขา้สู่ระบบการเล้ียง  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

สิ่งปฏิกูลหรือของเสียจากห้องสุขาเป็นแหล่งจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจปนเป้ือนเข้าสู่บ่อเล้ียงและสัตว์จึงต้อง

แยกออกเป็นสดัส่วน 

ห้องสขุาต้องแยกเป็นสดัส่วน มีการทาํความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ มีระบบการกาํจัดของเสยีถูกสขุลักษณะ 

เช่น ใช้ถังแซทส์ และควรตรวจสอบท่อนํ้าทิ้ ง ท่อของเสีย และระบบบําบัดของเสียไม่ให้แตกหรือร่ัว     

เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนเข้าสู่ระบบการเล้ียง  

รายการที ่ 6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.3 ควรจัดเก็บอุปกรณ ์เครื่องมือ ใหเ้ป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลกัษณะและบํารุงรกัษา

ใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์ม เช่น อวน สวิง ภาชนะ ควรจัดให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่หรือ

แยกตามลักษณะการใช้งาน อาจติดป้ายหรือเคร่ืองหมายบ่งช้ีเพ่ือให้ง่ายต่อการนาํไปใช้งาน มีการจัดเกบ็   

ที่เหมาะสม มีการทาํความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ และฆ่าเช้ืออย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสม

ของเช้ือโรค 

กรณีในบ่อเล้ียงมีปลาทะเลที่มีอาการผิดปกติหรือป่วย ให้แยกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ออกจากบ่อเล้ียงปกติ  

เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนและการระบาดของโรค 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล้ียงปลาทะเล ควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการดูแลรักษา 

ซ่อมบาํรุง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนจากการใช้งานเข้าสู่

ระบบการเล้ียง เช่น นํา้มันเคร่ืองหรือนํา้มันหล่อล่ืน 
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รายการที ่6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.4 ควรมี วิ ธีจัดการของเสียจากการเ ล้ียงและวัสดุเหลือใช้อย่างถูกสุขลักษณะ  

(ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การจัดการหรือกาํจัดของเสียจากการเล้ียงและวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธี จะช่วยไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

ของเช้ือโรค หรือลดการปนเป้ือนของยาสัตว์และสารเคมีเข้าสู่ระบบการเล้ียง ซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพของ  

ปลาทะเลที่เล้ียง รวมถงึความปลอดภัยของผู้บริโภค 

เกษตรกรควรมีระบบกาํจัดของเสยีจากการเล้ียงและวัสดุเหลือใช้ โดยการเผาหรือฝงักลบหรือวิธกีารอื่นใด

แล้วแต่ประเภทของของเสยีน้ันๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิการปนเป้ือนจากเช้ือโรคที่เกดิจาก

ซากปลาทะเล อาหารเน่าเสยี และเศษอาหารเหลือทิ้ง หรือเกดิการปนเป้ือนจากยาสตัว์และสารเคมีที่เหลือใช้ 

เสื่อมสภาพ หมดอายุ รวมถึงภาชนะบรรจุยาสตัว์และสารเคมี เข้าสู่ระบบการเล้ียง ทั้งน้ี การกาํจัดยาสตัว์

และสารเคมีต้องปฏบิัติตามข้อบ่งช้ีบนฉลาก (ถ้ามี) หรือคาํแนะนาํจากผู้มีความรู้ น้ันๆ 

รายการที ่6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.5 หา้มใชมู้ลสตัวส์ดในการเล้ียงปลาทะเล  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

เกษตรกรต้องไม่ใช้มูลสัตว์สดในระบบการเล้ียง เน่ืองจากมูลสัตว์สด อาจมีการปนเป้ือนของยาสัตว์และ

สารเคมีต้องห้าม และเช้ือก่อโรค ซ่ึงจะมีผลทาํให้ปลาเกดิการปนเป้ือน ส่งผลต่อสขุภาพปลาและผู้บริโภค 

รายการที ่6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.6 ไม่ควรปล่อยสตัวเ์ล้ียงเขา้ไปในบริเวณบ่อเล้ียง  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

สตัว์เล้ียงในฟาร์มอาจเป็นพาหะหรือตัวนาํโรค เช่น สตัว์เล้ียงมีการขบัถ่ายลงในบริเวณบ่อเล้ียงหรือแหล่งนํา้ใช้

ในการเล้ียงทาํให้แหล่งนํา้ปนเป้ือน หรือสัตว์เล้ียงที่ลงไปบ่อนํา้ที่ปลาทะเลเป็นโรคแล้วอาจนาํพาเช้ือไป   

สู่บ่ออื่นๆ 

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เล้ียงเข้าไปในบริเวณบ่อเล้ียง ในกรณีมีสัตว์เล้ียงเพ่ือรักษาความปลอดภัย

ของทรัพย์สนิ ควรอยู่นอกบริเวณบ่อเล้ียง 
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รายการที ่6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.7 กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียง 

  6.7.1 ตอ้งดูแลระบบนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในฟาร์มไม่ให้ปนเป้ือนเขา้สู่ระบบ    

การเล้ียง  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

นํา้ทิ้ งจากกจิกรรมอื่นๆ เช่น บ้านเรือน อาคาร และพ้ืนที่ทาํการเกษตร อาจมีการปนเป้ือนของเช้ือโรคและ

สารเคมีที่ใช้ จึงต้องดูแลรักษาไม่ให้มีการปนเป้ือนเข้าสู่ระบบการเล้ียง ซ่ึงจะทาํให้เกดิความไม่ปลอดภัยต่อ

สตัว์นํา้และผู้บริโภค  

รายการที ่6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.7 กรณีเล้ียงในบ่อเล้ียง  

  6.7.2 ควรจัดเก็บและกําจัดขยะที่ดี เพือ่ป้องกนัสตัวพ์าหะนาํโรคและ การคุย้เขี่ยของสตัวเ์ล้ียง  

(ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

เกษตรกรควรมีวิธีการจัดเกบ็และกาํจัดขยะที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค   

เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค และสิ่งสกปรก ซ่ึงอาจแพร่กระจายไปสู่บ่อเล้ียง  

ควรจัดที่ทิ้งขยะให้เป็นสดัส่วน และไม่วางถังขยะบนคันบ่อหรือใกล้คันบ่อ ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือป้องกนั

แมลงวัน หนู แมลงสาบ การคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง และป้องกันนํ้าเข้าถังขยะทาํให้เกิดการหมักหมมหรือ  

เกิดการเน่าเสีย มีการคัดแยกจัดเกบ็ และการกาํจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เช่น การนําขยะไป      

ฝงักลบ ในที่ที่กาํหนดไว้ หรือใช้บริการเกบ็ขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือนาํไปทิ้งในที่ที่ชุมชนกาํหนดไว้ให้

เป็นที่กาํจัดขยะ 

รายการที ่6 สุขลกัษณะฟารม์ 

ขอ้กําหนด 6.8 กรณีเล้ียงในกระชงั/คอก ไม่ท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณกระชงั/คอกเล้ียงปลาทะเล 

ควรนาํไปท้ิงหรือทําลายอย่างถูกตอ้ง  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

ขยะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนาํโรค เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค และสิ่งสกปรก ซ่ึงอาจแพร่กระจายไปสู่

ปลาทะเลที่เล้ียง หากไม่มีวิธกีารจัดเกบ็และกาํจัดขยะที่เหมาะสม  

เกษตรกรควรจัดที่ทิ้งขยะให้เป็นสดัส่วน ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือป้องกนัแมลงวัน หนู แมลงสาบ การคุ้ยเขี่ย

ของสตัว์เล้ียง และป้องกนันํา้เข้าถงัขยะทาํให้เกดิการหมักหมมหรือเกดิการเน่าเสยี ไม่วางถังขยะบนคันบ่อ

หรือใกล้คันบ่อ และทิ้ งขยะเฉพาะในที่ที่จัดไว้ มีการคัดแยกและจัดเกบ็ขยะที่เหมาะสม การกาํจัดขยะ    

ทาํอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เช่น การนําขยะไปฝังกลบในที่ที่กาํหนดไว้ หรือใช้บริการเกบ็ขยะจาก

หน่วยงานท้องถิ่น หรือนาํไปทิ้งในที่ที่ชุมชนกาํหนดไว้ให้เป็นที่กาํจัดขยะ 
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รายการที ่7 การจบัและการดูแลหลงัการจบั 

ขอ้กําหนด 7.1 ควรวางแผนการจับปลาทะเลในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ไดป้ลาทะเล         

ทีม่ีคุณภาพ  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การวางแผนการจับและการจําหน่ายปลาทะเล เพ่ือให้ได้ปลาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะความสดของปลา    

และลดความเสี่ยงของการปนเป้ือน 

เกษตรกรควรมีการวางแผนการจับและการจาํหน่าย โดยเน้นการรักษาคุณภาพและความสดของปลาทะเล 

ควรจับในช่วงที่ปลามีสขุภาพดี เพ่ือให้ได้ปลาที่มีคุณภาพไม่มีการปนเป้ือนของเช้ือโรคในระหว่างและหลัง

การจับ หากระหว่างการเล้ียงมีการใช้ยาสตัว์และสารเคมี ต้องมีระยะหยุดยาที่ใช้อย่างเหมาะสมก่อนการจับ 

เพ่ือให้ไม่มีการตกค้างในผลิตผล  ทั้งน้ีควรคาํนึงถงึความต้องการของตลาด ปริมาณ ขนาด และสภาพของ

ผลิตผล ผู้ซ้ือ ผู้รับจ้างจับและรวบรวมสตัว์นํา้ ระยะทางการขนส่งผลิตผล อุปกรณ์และวิธกีารจับ ช่วงเวลาจับ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการจับ และการวางแผนเล้ียงในรอบต่อไป 

รายการที ่7 การจบัและการดูแลหลงัการจบั 

ขอ้กําหนด 7.2 ตอ้งมีหนงัสือกํากบัการจําหน่ายสตัวน์ํ้ าหรือเอกสารแสดงแหล่งที่มาของสตัวน์ํ้ า  

(ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

หนังสอืกาํกบัการซ้ือขายสตัว์นํา้ (การเพาะเล้ียง) (Aquatic Purchasing Document (Aquaculture): APD) 

เป็นเอกสารที่กรมประมงหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงออกให้กบัเกษตรกรเม่ือต้องการขายสตัว์นํา้

ที่เล้ียงทุกชนิด ในหนังสอืกาํกบัการซ้ือขายสตัว์นํา้ จะระบุที่มาของสตัว์นํา้ เช่น ช่ือ ที่อยู่เกษตรกร จาํนวน 

ขนาด วันที่จับ ช่วยให้ผู้ซ้ือได้ทราบแหล่งที่มาของสตัว์นํา้ สามารถตามสอบได้เม่ือเกดิปัญหา สร้างความม่ันใจ

ให้กบัผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเอกสารที่จาํเป็นสาํหรับการขอหนังสอืรับรองเพ่ือการส่งออกสตัว์นํา้  

ก่อนการจับปลาทะเลเพ่ือจาํหน่ายแต่ละคร้ัง เกษตรกรต้องขอหนังสอืกาํกบัการซ้ือขายสตัว์นํา้ จากกรมประมง

หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมประมง ตัวอย่างหนังสอืกาํกบัการซ้ือขายสตัว์นํา้ รายละเอยีดตามภาคผนวก จ 

กรณีที่ไม่มีหนังสอืกาํกบัการซ้ือขายสตัว์นํา้ ต้องมีเอกสาร หลักฐาน หรือบันทกึแสดงแหล่งที่มาของสตัว์นํา้ 

เช่น ใบเสรจ็รับเงิน 
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รายการที ่7 การจบัและการดูแลหลงัการจบั 

ขอ้กําหนด 7.3 ปลาทะเลที่จับตอ้งไม่พบยาสตัวห์รือสารเคมีตกคา้งเกินขอ้กําหนดของกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

ผลผลิตปลาทะเลที่เล้ียง ต้องไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

โดยเกษตรกรต้องทราบและปฏิบัติตามข้อกาํหนดของกฎหมาย เร่ือง ยาสัตว์หรือสารเคมีตกค้างของ    

ปลาทะเลที่จับ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคปลาทะเลที่มีความปลอดภัย นอกจากน้ี เกษตรกรต้องมีบันทึก

การใช้ยาและมีระยะหยุดการใช้ยาสตัว์ที่อนุญาตให้ใช้ก่อนการจับ และสุ่มเกบ็ตัวอย่างปลาทะเลไปตรวจหา

ยาสตัว์และสารเคมีตกค้าง ณ ห้องปฏบิัติการที่เช่ือถือได้หรือได้รับการยอมรับจากทางราชการ และควรได้รับ

ผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนการจับ ผลผลิตปลาทะเลที่จับต้องไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์

มาตรฐานที่กาํหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอยีดตามภาคผนวก ฌ 

รายการที ่7 การจบัและการดูแลหลงัการจบั 

ขอ้กําหนด 7.4 ควรมีวิธีการจัดการและดูแลรกัษาปลาทะเลที่จับอย่างถูกสุขลกัษณะทั้งระหว่างและ

หลงัการจบั  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การจับและการดูแลหลังการจับเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงของการเล้ียงที่มีความสาํคัญในการรักษาคุณภาพและ

ความสดของปลาทะเล เน่ืองจากมีความเสี่ยงที่จะเกดิการปนเป้ือนทาํให้ปลาทะเลไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

เกษตรกรจึงควรระมัดระวังและปฏบิัติอย่างถูกสขุลักษณะ  

การจัดการและดูแลรักษาอย่างถูกสขุลักษณะ ระหว่างและหลังการจับปลาทะเล มีแนวทางปฏบิัติดังน้ี 

(1) ก่อนการจับปลาทะเลเพ่ือจาํหน่าย ควรงดให้อาหารอย่างน้อย 1-2 วัน เพ่ือไม่ให้มีอาหารตกค้าง 

ในทางเดินอาหารลดของเสยีจากการขับถ่าย (กรณีขนส่งแบบมีชีวิต) และลดความเสยีหายระหว่างการจับ

และการขนส่ง  

(2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานจับปลาทะเลและคนงานที่เกี่ยวข้องควรมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อหรือโรค       

ที่น่ารังเกียจ ในกรณีที่คนงานมีอาการป่วยเป็นโรคดังกล่าว ต้องให้พักการปฏบิัติงานช่ัวคราว และเข้ารับ

การรักษาจนอาการป่วยหายเป็นปกติ จึงกลับมาปฏบิัติงานใหม่ได้ 

(3) ภาชนะ อุปกรณ์ และวิธีการจับต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของปลาทะเลและคุณภาพในการ

เกบ็รักษา รวมทั้งการปนเป้ือนที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค ภาชนะบรรจุปลาทะเลต้องไม่สมัผัส

พ้ืนดินโดยตรง 

(4) อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการแช่หรือขนถ่ายลาํเลียง ต้องสะอาด ทาํจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน 

อยู่ในสภาพดีสามารถใช้ปฏบิัติงานได้ เม่ือเสรจ็สิ้นการทาํงานทุกคร้ัง ต้องล้างทาํความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้

ทนัท ีและควรรักษาให้สะอาดเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ 

(5) นํา้แขง็ที่ใช้ต้องสะอาด ผลิตจากนํา้สะอาด และเม่ือใช้แล้วไม่นาํกลับมาใช้ใหม่ 



มกษ. 7429(G)-2559 26 

รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.1 ตอ้งมีการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตามทีก่ําหนดในกฎหมาย (ถา้มี)  

ก่อนการตั้งฟารม์หรือสถานทีเ่ล้ียงปลาทะเล  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

ก่อนการขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์นํา้ ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่

กาํหนดในกฎหมาย (ถ้ามี)  

รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.2 ควรดูแลคุณภาพสิง่แวดลอ้มของฟารม์อย่างสมํา่เสมอ  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

เกษตรกรควรดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มอย่างสมํ่าเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเช่ือถือได้ และมี

การเกบ็บันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของฟาร์มได้อย่างรวดเร็วและ

เหมาะสม ไม่ให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก 

รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.3 ควรบริหารและจดัการการใชน้ํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

เกษตรกรควรมีการวางแผนการจัดการการใช้นํ้าที่ดี และมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงปริมาณการใช้นํ้า

โดยรอบฟาร์ม เพ่ือประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรนํา้ร่วมกนัของชุมชน รวมทั้งมีการจัดการนํา้ทิ้ งอย่างเหมาะสม 

เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นต่อพ้ืนที่โดยรอบและแหล่งนํา้ 

รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.4 คุณภาพนํ้ าท้ิงจากฟาร์มเล้ียงตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  

(ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การเล้ียงปลาทะเลต้องให้ความสาํคัญกบัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นํา้ทิ้งที่เกดิขึ้นจากการเล้ียงเม่ือต้องการ

ระบายนํา้ทิ้งออกจากฟาร์ม ควรมีการบาํบัดหรือควบคุมคุณภาพนํา้ทิ้งก่อนระบายออกนอกฟาร์มให้เป็นไป

ตามที่กฎหมายกาํหนด เป็นมาตรการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายนอกให้คงความย่ังยืนตลอดไป 

การระบายนํา้ทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดในกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามภาคผนวก ญ ทั้งน้ี เพ่ือความมั่นใจว่านํา้ทิ้ งที่ระบายออกไปจะไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรควรมีที่พักนํา้ที่ใช้แล้วก่อนระบายสู่ภายนอกฟาร์ม หรืออาจมีการนาํนํ้า

กลับมาใช้ในการเล้ียงปลาทะเลอกีคร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือลดปริมาณนํา้ทิ้งที่ปล่อยออกนอกฟาร์ม 
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รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.5 ควรใช้ลูกพนัธุ์ที่มาจากโรงเพาะฟัก หากใช้ลูกพนัธุ์ที่รวบรวมมาจากธรรมชาติ  

ควรเก็บรวบรวมดว้ยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

เกษตรกรควรเลือกใช้หรือซ้ือลูกพันธุ์จากฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การปฏบิัติทางการเพาะเล้ียงสตัว์นํา้ที่ด ี(GAP) เพ่ือให้ทราบแหล่งที่มาของลูกพันธุ ์ได้ลูกพันธุท์ี่มีคุณภาพ 

และเพ่ือคงความอดุมสมบูรณข์องสตัว์นํา้ในธรรมชาติ 

หากต้องใช้ลูกพันธุ์ที่รวบรวมมาจากธรรมชาติ ควรรวบรวมลูกพันธ์ด้วยความรับผิดชอบ หรือสอดคล้อง

กับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่จับในแหล่งที่ไม่อนุญาตให้จับ ไม่จับเกินความจาํเป็น ไม่ใช้วิธีการจับ

ด้วยการใช้ระเบิดหรือยาเบื่อหรือวิธีการอื่นๆ เพ่ือป้องกันการสูญพันธุ์ของปลาทะเลไปจากธรรมชาติและ

ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ควรมีบันทกึข้อมูลวิธกีารรวบรวม

และจาํนวนที่จับ 

รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.6 การเล้ียงปลาทะเลชนดิพนัธุต่์างถิน่นาํเขา้ ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอํานาจ

หนา้ที ่เพือ่ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

ปลาทะเลที่เป็นชนิดพันธุต่์างถิ่นหากมีการหลุดลอดออกไปสู่แหล่งนํา้ตามธรรมชาติ อาจเกดิผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การนาํเข้าปลาทะเลชนิดพันธุต่์างถิ่นจาํเป็นต้อง

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ต้องผ่านการทดสอบแล้วพบว่าความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย   

ทางชีวภาพ และระบบนิเวศ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมง  

รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.7 หากมีการเล้ียงปลาทะเลที่ผ่านการดดัแปรพนัธุกรรม ต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบ          

ทีเ่กีย่วขอ้ง  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีในการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms; GMO) ของปลาทะเล 

ยังขาดข้อมูลเพ่ือสรุปผลกระทบของการเล้ียงสัตว์นํา้ที่ผ่านการดัดแปรทางพันธุกรรมต่อผู้บริโภค และ

สิ่งแวดล้อม หากมีการเล้ียงปลาทะเลที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมต้องปฏบิัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.8 การก่อสร้างโครงสร้างพื้ นฐานทางด้านสาธารณูปโภคและการกําจัดของเสีย         

ควรดําเนนิการดว้ยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสาธารณูปโภคที่จาํเป็นสาํหรับฟาร์มเล้ียงปลาทะเล เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา 

เกษตรกรควรดําเนินการติดตั้ งด้วยความรับผิดชอบ และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน          

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี เกษตรกรควรมีการจัดการของเสียภายในฟาร์มอย่างถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกัน  

การแพร่กระจายหรือการปนเป้ือนไปสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหากับฟาร์มและแหล่งชุมชน

ข้างเคียง 

รายการที ่8 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้กําหนด 8.9 ควรใชอ้าหารสตัว ์สารเติมแต่งอาหารสตัว ์สารเคมี ยาสตัว ์รวมถึงยาตา้นจุลชีพ  

และปุ๋ย เท่าทีจํ่าเป็นดว้ยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การใช้อาหารสัตว์ สารเติมแต่งอาหารสัตว์ สารเคมี ยาสัตว์ รวมถึงยาต้านจุลชีพและปุ๋ย ควรใช้อย่าง

ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น ให้อาหารในปริมาณ          

ที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้มีเศษอาหารเหลือที่พ้ืนบ่อหรือก้นกระชังจนเกิดการสะสมและเน่าเสียของอาหาร   

ใช้ยาต้านจุลชีพเท่าที่จาํเป็น เพ่ือไม่ให้เช้ือโรคในแหล่งนํา้ธรรมชาติเกดิการดื้อยา 

รายการที ่9 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขอ้กําหนด 9.1 การใชที้ดิ่นและแหล่งนํ้ าสาธารณะไม่ควรกระทบต่อวิถีชีวิตหรือกิจกรรมของคนในทอ้งถิน่  

(ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

หากที่ตั้งฟาร์มเล้ียงปลาทะเล เป็นพ้ืนที่ดั้งเดิมที่ชุมชนท้องถิ่นต้องใช้ในการสัญจร การประกอบอาชีพ  

การดาํรงชีวิต หรือมีความสาํคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เกษตรกรควรเลือกที่ตั้งของ

ฟาร์มที่ไม่กีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมของชุมชน และ/หรือการดาํรงชีวิต หรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น        

หากจาํเป็นเกษตรกรอาจติดป้ายแสดงเส้นทางผ่านใหม่เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการสญัจรให้กบัชุมชน

ท้องถิ่น ก่อนการสร้างฟาร์มเกษตรกรควรติดต่อประสานงานกับผู้นาํในชุมชนหรือทาํประชาคม เพ่ือลด

ความขดัแย้งกบัชุมชนในท้องถิ่น 

 

 

 



 29 มกษ. 7429(G)-2559 

รายการที ่9 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขอ้กําหนด 9.2 ควรมีแนวทางป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนต่อชมุชนทอ้งถิน่ในทุกขั้นตอนของการดําเนิน

กิจกรรมภายในฟารม์  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

เกษตรกรควรมีแนวทางป้องกนัผลกระทบและลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและชุมชน ในทุกขั้นตอน

ของการเล้ียงสัตว์นํา้ ตั้งแต่การเร่ิมเข้าก่อสร้าง การใช้ทรัพยากรนํา้ การปล่อยนํา้ทิ้ ง การเกิดโรคระบาด 

ของสตัว์นํา้ที่เล้ียง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในท้องถิ่นน้ันๆ 

รวมทั้งเพ่ือเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 

รายการที ่9 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขอ้กําหนด 9.3 ควรมีหนงัสือสญัญาการจา้งงาน  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การมีหนังสือการจ้างงาน เป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรับการจ้างงานในภาคการเกษตร เน่ืองจากกฎหมายแรงงาน    

ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกบัภาคการเกษตร เช่น ค่าจ้างแรงงาน ช่ัวโมงการทาํงาน ค่าล่วงเวลา  

เกษตรกรนายจ้างควรทาํหนังสอืสญัญาจ้างกบัลูกจ้างเป็นลายลักษณอ์กัษร เพ่ือระบุหน้าที่ ความรับผดิชอบ 

สิทธิประโยชน์ที่แรงงานได้รับอย่างชัดเจน โดยเป็นการตกลงยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย และลูกจ้าง       

มาทาํงานด้วยความสมัครใจโดยไม่ถูกบังคับ เช่น ระบุว่าลูกจ้างมีหน้าที่ให้อาหารสัตว์นํ้า ได้รับค่าจ้าง     

ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง มีสทิธเิข้าร่วมในสหภาพแรงงาน 

รายการที ่9 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขอ้กําหนด 9.4 ตอ้งจา้งแรงงานทีม่ีอายไุม่นอ้ยกว่า 15 ปีบริบูรณ ์ (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

ผู้ปฏบิัติงานต้องได้รับการปฏบิัติด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับข้อกาํหนดและกฎหมายแรงงาน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน หรืออนุสญัญาที่เกี่ยวข้องขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) เช่น มาตรา 138 ว่าด้วยการใช้แรงงานเดก็ และมาตรา 182 ว่าด้วยการใช้แรงงานผู้เยาว์

อายุระหว่าง 15-18 ปี ในรปูแบบที่เลวร้าย 

รายการที ่9 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขอ้กําหนด 9.5 กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ ถูกต้องตามกฎหมายและ             

มีใบอนุญาตทํางาน  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการช่วยภาครัฐลดปัญหาทางสงัคม นอกจากน้ี การจ้างแรงงาน

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นความผดิและมีโทษตามที่กฎหมายกาํหนด 
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เกษตรกรผู้เป็นนายจ้างควรหาความรู้ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และจ้างแรงงาน     

ต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน โดยต้องมีหนังสอืเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาต

ทาํงาน 

รายการที ่9 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขอ้กําหนด 9.6 ตอ้งจดัสวสัดิการแก่ผูใ้ชแ้รงงานอย่างเหมาะสมและพอเพยีง  (ขอ้กําหนดตอ้ง) 

คําอธิบาย 

การมีสวัสดิการที่ดีสาํหรับผู้ใช้แรงงาน จะทาํให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกาํลังใจในการทาํงาน และ     

มีความเอาใจใส่ต่องาน 

เกษตรกรผู้เป็นนายจ้างต้องมีการจัดระบบสวัสดิการต่อแรงงานอย่างพอเพียง เช่น บ้านพักที่มีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก เป็นสดัส่วน ปลอดภัย มีห้องนํา้และห้องสขุาที่สะอาดและเพียงพอ ให้มีนํา้สะอาดสาํหรับดื่ม 

มีนํา้ใช้ มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

รายการที ่9 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขอ้กําหนด 9.7 ตอ้งจดัหาอุปกรณเ์พือ่ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน  (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การทาํงานในฟาร์มเล้ียงปลาทะเลมีการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร สารเคมีต่างๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อผู้ปฏบิัติงานได้ จึงจาํเป็นต้องจัดหาเคร่ืองมือ อปุกรณ ์และขั้นตอนการทาํงานเพ่ือความปลอดภัย  

เกษตรกรต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงาน

ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบู้ต หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร สารเคมี  

รายการที ่9 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขอ้กําหนด 9.8 ผูป้ฏิบติังานไม่ว่าหญิงหรือชายตอ้งไดร้บัการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั (ขอ้กําหนดหลกั) 

คําอธิบาย 

การจ้างงานและการปฏบิัติงานทั้งหญิงและชาย ต้องได้รับการปฏบิัติอย่างเท่าเทยีมกัน เช่น มีสิทธิ   

เท่าเทยีมกันในการสมัครงาน ไม่เลือกปฏบิัติในการทาํงาน 
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รายการที ่10 การบนัทึกขอ้มูล 

ขอ้กําหนด 10.1 ควรบนัทึกขอ้มูลทีส่ําคญัในทุกขั้นตอนของการผลิต และบนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

และจดัเก็บอย่างเป็นระบบ  (ขอ้กําหนดรอง) 

คําอธิบาย 

การบันทกึข้อมูลเป็นเร่ืองที่เกษตรกรควรปฏบิัติอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ระหว่างการเล้ียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ตลอดจนนาํข้อมูลมาใช้วิเคราะห์

ปัญหาและอปุสรรคการเล้ียง การขนส่ง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้นในการเล้ียง เพ่ือนาํมาปรับปรงุ

วิธกีารเล้ียงปลาทะเลรอบต่อไปได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

การบันทึกข้อมูลการเล้ียงปลาทะเลและข้อมูลที่จาํเป็นอื่นๆ เช่น การเกิดโรค การป้องกันโรค คุณภาพนํา้  

การใช้ยาสตัว์ สารเคมี และผลิตภัณฑจุ์ลินทรีย์ การพักหรือการปรับปรุงบ่อ การซ่อมแซมกระชัง/คอก 

และการจ้างแรงงาน ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล รายละเอยีดตามภาคผนวก ฎ ควรบันทกึข้อมูลต่างๆ แยกไว้

ให้ชัดเจน โดยจัดเป็นระบบและมีการบันทึกอย่างครบถ้วนเพ่ือให้สามารถนาํข้อมูลมาใช้ในการจัดการ

ปรับปรุงการเล้ียงในรอบต่อไป ถ้าสามารถบันทึกข้อมูลลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ได้ จะทาํให้การเกบ็

รักษาข้อมูลมีประสทิธภิาพมากขึ้น และควรเกบ็รักษาข้อมูลที่บันทกึไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
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4. มีความประสงค์ขอข้ึนทะเบียน ดังต่อไปน้ี  

        4.1 ประเภทโรงเพาะฟัก/อนุบาล (ใหก้า ในช่อง        เพียงกจิกรรมเดียว)  
 เพาะฟักอย่างเดียว        เน้ือท่ีเพาะฟักรวมของฟารม์ (ไร่)................................... 
     เพาะฟักและอนุบาล     เน้ือท่ีเพาะฟักและอนุบาลรวมของฟาร์ม (ไร่)......................... 
 อนุบาลอย่างเดียว         เน้ือท่ีอนุบาลรวมของฟารม์ (ไร่)............................................. 

ชนิดสัตว์น้าํ เนื้อที่เพาะฟัก/อนุบาลรวมของกลุ่มสัตว์น้ํา กําลังผลิตโดยเฉล่ียตอ่ปี(ตัว) 

กุ้งทะเล   
   1.กุ้งกุลาดํา   
   2.กุ้งขาว   
   3.กุ้งแชบ๊วย   
   4.กุ้งอ่ืนๆ(ระบุ)..................   
กุ้งนํ้าจืด    
   1.กุ้งก้ามกราม   
   2.กุ้งอ่ืนๆ(ระบุ)...................   
ปลานํ้าจืด (ระบุชนิด)   
   1.   
   2.   
   3.   
   4.   
   5.   
ปลาทะเล (ระบุชนิด)   
   1.   
   2.   
   3.   
หอยทะเล (ระบุชนิด)   
   1.   
   2.   
   3.   
หอยน้ําจืด (ระบุชนิด)   
   1.   
   2.   
   3.   
ปู (ระบุชนิด)   
   1.   
   2.   
   3.   
ปลาสวยงาม (ระบุชนิด)   
   1.   
   2.      
   3.   
สัตว์นํ้าอื่นๆ (ระบุชนิด)   
   1.   
   2.   
   3.   

 

หมายเลขประจําฟาร์ม 
 

    (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ) 
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 แบบ ทบ. 1 – 1 หน้า 4 
        4.2 ประเภทฟาร์มเลี้ยง  (ให้กา   ในช่อง       เพียงลักษณะการเลี้ยงเดียว) 

เลี้ยงแบบยังชีพ          
 

       เลี้ยงแบบพาณิชย์   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลี้ยงกุ้งชนิดเดียว      เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่)............................ 

ชนิดพันธุ์กุ้ง 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เล้ียง  

โดยจําแนกตามประเภทการเล้ียง) 

ประเภทการเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จํานวน 

บ่อ 
ที่เลี้ยง 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 
(ไร่) 

กําลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) 
พัฒนา 

(มีระบบการจัดการที่ด ี
และใช้พันธ์ุกุ้งจาก 
โรงเพาะฟักเท่านั้น ) 

กึ่งพฒันา 
(ปล่อยพันธุ์กุ้งจาก
โรงเพาะฟักเสริม) 

ธรรมชาติ 
(ใช้พันธุ์กุ้งจาก 

ธรรมชาติอย่างเดียว) 

1.       
2.       
3.       
 

เลี้ยงกุ้งหลายชนิดรวมในบ่อเลี้ยงเดียว  เนื้อท่ีเลี้ยงรวม(ไร่)............................ 

ชนิดพันธุ์กุ้ง 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เล้ียง  

โดยจําแนกตามประเภทการเล้ียง) 

ชนิด 
กุ้งทะเล 
ที่เลี้ยง 
เป็นหลกั 

ประเภทการเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จํานวน 

บ่อ 
ที่เลี้ยง 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 
(ไร่) 

กําลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) 

พัฒนา 
(มีระบบการจัดการที่ด ี
และใช้พันธ์ุกุ้งจาก 
โรงเพาะฟักเท่านั้น) 

กึ่งพฒันา 
(ปล่อยพันธุ์กุ้งจาก
โรงเพาะฟักเสริม) 

ธรรมชาติ 
(ใช้พันธุ์กุ้ง 

จากธรรมชาติ 
อย่างเดียว) 

1.        
2.        
3.        
 

  เลี้ยงสัตว์น้ําชนิดเดียว (ปลา จระเข้ ตะพาบนํ้า กบ ฯลฯ)   เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่) .............เนื้อท่ีเลี้ยงรวม ...................ตร.ม. 

ชนิดสัตว์น้าํ 
(ให้บันทึกจําแนกตาม 
ประเภทการเล้ียง) 

ประเภทการเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จํานวนหน่วย    

ที่เลี้ยง 
(บ่อ/แปลง/ 
ร่อง/กระชัง) 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 
(ไร่) 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

กําลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(กก.) บ่อดิน 
(ไร่) 

บ่อซีเมนต์/
บ่อพลาสติก 

(ตร.ม.) 
นา 
(ไร่) 

ร่องสวน 
(ไร่) 

กระชัง 
(ตร.ม.) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          

 

 
 

เนื้อท่ีฟาร์ม (ไร่).........................    เนื้อท่ีเลี้ยงรวมท้ังหมด (ไร่)................. 
                                          เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ตร.ม.)....................... 

หมายเหตุ : เลี้ยงแบบยังชีพ หมายถึง การเล้ียงสัตว์น้ํา เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจมีเหลือ จําหน่าย จ่ายแจกบ้าง แต่เพียงเล็กน้อย 
               เลี้ยงแบบพาณิชย์ หมายถึง การเล้ียงสัตว์น้ํา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายมากกว่าการบริโภค มีการจัดการบ่อที่ดี  มีการให้อาหาร  ซื้อพันธุ์สัตว์น้ํามาปล่อย 
                                       และมีการกําหนดช่วงเวลาในการเล้ียง ซึ่งต้องมีการจัดการดูแลอย่างสม่ําเสมอ 

 เนื้อที่ฟาร์ม หมายถึง เนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  โดยรวมเนื้อที่ผิวน้ําที่ใช้ในการเพาะเล้ียง(รวมเพาะฟัก/อนุบาล)     

                                     บ่อพักน้ํา คลองส่งนํ้า คลองระบายน้ํา คู  คันดิน ขอบบ่อ และส่ิงปลูกสร้าง  
 เนื้อทีเ่ลี้ยงรวมทัง้หมด หมายถึง เนื้อที่ผิวน้ําท่ีใช้เพาะเล้ียงสัตว์น้ําทั้งหมด ไม่รวม บ่อพักน้ํา คลองส่งน้ํา คลองระบายนํ้า คู คันดิน ขอบบ่อ ส่ิงปลูกสร้าง 
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 แบบ ทบ. 1 – 1 หน้า 5 
 เลี้ยงสัตว์น้ําหลายชนิดรวมกัน  เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่) ......................เนื้อท่ีเลี้ยงรวม ....................(ตร.ม.) 

 
ชนิดสัตว์น้าํ 

(ให้บันทึกจําแนกตาม 
ประเภทการเล้ียง) 

ประเภทการเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง)

จํานวนหน่วย   
ที่เลี้ยง 

(บ่อ/แปลง/ 
ร่อง/กระชัง) 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 
(ไร่) 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

กําลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อป ี

(กก.) บ่อดิน 
(ไร่) 

บ่อซีเมนต์/
บ่อพลาสติก 

(ตร.ม.) 
นา 
(ไร่) 

ร่องสวน 
(ไร่) 

กระชัง 
(ตร.ม.) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
 

  เลี้ยงหอย (หอยทะเล ได้แก่ หอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยกะพง หอยมุก หอยน้ําจืด ได้แก่ หอยขม หอยมุกน้ําจืด)     
เนื้อท่ีเลี้ยงรวม(ไร่) ............................. 

ชนิดหอย 
(ให้บันทกึทกุชนิดที่เล้ียง  

โดยจําแนกตามประเภทการเล้ียง) 

ประเภทการเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จํานวน

หน่วยที่
เลี้ยง1/ 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 
(ไร่) 

กําลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อป ี

(กก.)2/ แบบ
แขวน 

แบบปักหลัก/
วางเสาหินหรือ

ซีเมนต์ 

แบบหว่าน
กับพ้ืน
ทะเล 

แบบหว่าน
เล้ียงในบ่อ

ดิน 

วิธีการ
อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1.         

2.         

3.         
   
   1/ มีหน่วยขึ้นกับประเภทการเล้ียง ดังนี้  1. แบบแขวน หน่วยเป็น “พวง”  

2.  แบบปักหลัก วางเสาหินหรือซีเมนต์ หน่วยเป็น “หลัก”  
3.  แบบหว่านกับพ้ืนทะเล หน่วยเป็น “แปลง” 
4.  แบบหว่านในบ่อดิน หน่วยเป็น “บอ่”  
5. แบบอ่ืนๆ ให้ระบุหน่วยไว้ข้างท้ายจํานวน  

ถ้าประเภทการเล้ียงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีหน่วยแตกต่างจากที่กําหนดไว้ ก็ให้ระบุหน่วยไว้ข้างท้ายจํานวนเช่นกัน    
    2/ กําลังการผลิตโดยเฉล่ียต่อปี ของหอยมุก (ทะเล) และหอยมุก (น้ําจืด) ขอให้ระบุหน่วยเป็น “ตัว”  
 
  เลี้ยงปู ได้แก่ ปูทะเล  ปูม้า ฯลฯ  เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่)........................เนื้อท่ีเลี้ยงรวม ....................(ตร.ม.) 

ชนิดสัตว์น้าํ 
(ให้บันทึกจําแนกตาม 
ประเภทการเล้ียง) 

ประเภทการเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง)

จํานวนหน่วย    
ที่เลี้ยง 

(บ่อ/กระชัง/ 
คอก/อ่ืนๆ (ระบุ)) 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 
(ไร่) 

เนื้อท่ี 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

กําลังผลิต 
โดยเฉลี่ยต่อป ี

(กก.) บ่อดิน 
(ไร่) 

บ่อซีเมนต์/
บ่อพลาสติก 

(ตร.ม.) 
กระชัง 
(ตร.ม.) 

คอก 
(ไร่) 

วิธีการ
อื่นๆ 
(ระบุ) 

1.          
2.          
3.          
4.          
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 แบบ ทบ. 1 – 1 หน้า 6 
 

  เลี้ยงปลาสวยงาม ได้แก่ ปลาสอด ปลาคาร์ฟ ปลากัด ปลาหมอสีฯลฯ เนื้อท่ีเลี้ยงรวม (ไร่).................... 
   เนื้อท่ีเลี้ยงรวม ....................(ตร.ม.) 

ชนิดสัตว์น้าํ 
(ให้บันทึกทุกชนิดที่เล้ียง  

โดยจําแนกตามประเภทการเล้ียง) 

ประเภทการเลีย้ง 
(ให้กา ตามประเภทการเลี้ยง) จํานวนหน่วย 

ที่เลี้ยง 
(บ่อ/อื่นๆ (ระบุ)) 

เน้ือท่ี 
เลี้ยง 
(ไร่) 

เน้ือท่ี 
เลี้ยง 

(ตร.ม.) 

กําลังผลติ 
โดยเฉลี่ยต่อปี 

(ตัว) บ่อดิน 
บ่อซีเมนต์/ 
บ่อพลาสติก 

(ตร.ม.) 

วิธีการอ่ืนๆ 
(ระบุ) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
 
5. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน)  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
หนังสือมอบอํานาจ 
สําเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ท่ีดิน 
 
      กรณีเกษตรกรเป็นเจ้าของท่ีดินมีโฉนด 
 สําเนาโฉนด เลขท่ี.................................................... 
 แบบ ทบ 1 – 2 เลขท่ี............................................. (กรณีไม่สามารถนําสําเนาโฉนดมาแสดงได้) 
      กรณีเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
 สําเนา น.ส. 3 เลขท่ี................................................. 
 สําเนา น.ส. 3 ก เลขท่ี................................................. 
 สําเนา สปก.4-01 เลขท่ี................................................. 
 สําเนา ส.ค. 1 เลขท่ี................................................. 
 สําเนา กสน. 3 เลขท่ี................................................. หรือ กสน. 5 เลขท่ี.................................................. 
   (กรณีอยู่ในเขตนิคมสหกรณ์) 
 พ.ส. 23 เลขท่ี..............................................................(กรณีอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวน) 
 ส.ท.ก. เลขท่ี...........................................................(กรณีสิทธิทํากินอยู่ในเขตป่าสงวน) 
 เอกสารอ่ืนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในท่ีดิน (ระบุ)..............................เลขท่ี............................. 

แบบ ทบ 1 – 2 เลขท่ี.............................................(กรณีไม่สามารถนําสําเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินมาได้) 
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ภาคผนวก ข 

เกณฑคุ์ณภาพนํ้าทีเ่หมาะสมสําหรบัการเล้ียงปลาทะเล 

ลําดบั ดชันีคุณภาพนํ้ า หน่วย ค่าที่เหมาะสม 

1. ออกซิเจนละลายในนํา้ mg/l ไม่น้อยกว่า 4 

2. ความเป็นกรด-เบส - 6.5- 8.0 

3. ความเคม็ ppt 20-30 

4. ความโปร่งใส cm 30-60 

5. สารแขวนลอย mg/l ไม่มากกว่า 25 

6. ความเป็นด่าง mg/l ของ CaCO
3
 50-200  

7. ความกระด้าง mg/l ของ CaCO
3
 80-200 

8. บีโอดี mg/l ไม่มากกว่า 20 

9. แอมโมเนียรวม mg/l น้อยกว่า 1 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ข้อแนะนาํ วิธกีารเกบ็ตัวอย่างนํา้และปลาไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏบิัติการ ให้ดาํเนินการ ดังน้ี 

(1) เกบ็ตัวอย่างนํา้ประมาณ 1 ลิตร ณ ตาํแหน่งที่เป็นจุดตัวแทนของนํา้บริเวณกลางบ่อที่ระดับความลึก  

ที่ปลาอาศัยอยู่ หรือตํ่ากว่าผิวนํา้อย่างน้อย 30 cm บรรจุในภาชนะที่สะอาด ระหว่างนาํส่งห้องปฏบิัติการ

ควรรักษาไม่ให้อณุหภมิูนํา้ตัวอย่างสงูขึ้น โดยอาจใส่ขวดนํา้ตัวอย่างแช่นํา้แขง็ในกล่องโฟม  

(2) เกบ็ตัวอย่างสตัว์นํา้ที่จะส่งไปวินิจฉัยโรค โดยเกบ็สตัว์นํา้มีชีวิตที่ยังไม่แสดงอาการและที่แสดงอาการ

ป่วย แยกใส่ถุงพลาสติกบรรจุนํ้าพร้อมให้ออกซิเจน และเก็บสัตว์นํ้าที่ตายแล้ว (ยังไม่เน่าเสีย)  

ใส่ถุงพลาสติก แช่นํา้แขง็ในกล่องโฟม เพ่ือรักษาอณุหภมิู ประมาณ 4 องศาเซลเซียส (
o
C)  

(3) ควรให้ข้อมูลแก่นักวิชาการประมงที่ มีความรู้ ด้านโรคสัตว์นํ้า หรือสัตวแพทย์ เพ่ือใช้ในการ

ประกอบการตรวจ/วินิจฉัยโรค เช่น อตัราการกนิอาหาร ฝนตก หรือนํา้หลาก 
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ภาคผนวก ช 

 

ยาต้านจุลชีพสาํหรับใช้ในสตัว์นํา้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาํรับยาจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ 

1. เอนโรโฟลซาซิน (Enrofloxacin) 

2. ซาราโฟลซาซิน (Sarafloxacin) 

3. ออกโซลินิค แอซิด (Oxolinic acid) 

4. ออกซีเตตราซัยคลิน (Oxytetracyclin) 

5. เตตราซัยคลิน (Tetracycline) 

6. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ออร์เมทโธพริม (Sulfadimethoxin-Ormethoprim) 

7. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ไตรเมทโธพริม (Sulfadimethoxin-Trimethoprim) 

8. ซัลฟาไดเมททอกซีน (Sulfadimethoxin) 

9. ซัลฟาโมโนเมททอกซีน (Sulfamonomethoxine) 

10. ซัลฟาไดอาซีน (Sulfadiazine) 

11. ไตรเมทโธพริม (Trimethoprim) 

12. ออร์เมทโธพริม (Ormethoprim) 

13. โทลทราซริูล (Toltrazuril) 

 

ที่มา: สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์นํา้จืด สาํนักวิจัยและพัฒนาประมงนํา้จืด กรมประมง. 2556. ยาและ

สารเคมีเพ่ือการป้องกนัและการรักษาโรคสตัว์นํา้. กรงุเทพ. 25 หน้า. 
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ภาคผนวก ฎ 

ขอ้มูลทีค่วรบนัทึกสาํหรบัฟารม์เล้ียงปลาทะเล 

ก. ลูกพนัธุ ์

- วัน / เดือน / ปี 

- อายุ / ขนาด / จาํนวน (ตัว)/ ลักษณะลูกพันธุ ์

- แหล่งที่มา 

- หนังสอืกาํกบัการจาํหน่ายลูกพันธุส์ตัว์นํา้  

ข. อาหาร/การใหอ้าหาร 

- วัน / เดือน / ปี ที่ผลิต-หมดอายุ 

- แหล่งที่มา / ทะเบียน  

- ปริมาณการให้อาหาร / วัน /บ่อ / ม้ือ 

ค. คุณภาพนํ้ า 

- ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพนํา้ เช่น ความโปร่งแสง สนีํา้  

- การเปล่ียนถ่ายนํา้ 

- ผลการตรวจวิเคราะห์นํา้จากหน่วยงานภายนอก 

ง. การรกัษา การใชย้าและสารเคมีสําหรบัสตัวน์ํ้ าป่วย 

- อาการที่ป่วย 

- จาํนวนที่ป่วย /ตาย  

- บันทกึการแจ้งหน่วยงานและจัดการซากสตัว์นํา้ กรณสีตัว์นํา้ตายผดิปกติ 

- ชนิดยา-สารเคมีที่ใช้/ปริมาณการใช้/ระยะเวลาที่ใช้ 

- แหล่งที่มาของยา-สารเคมี 

- บันทกึการดูแลสขุภาพสตัว์นํา้ 

จ. การจบั / ขาย หรือ ยา้ยบ่อ 

- จาํนวน 

- วัน / เดือน / ปี 

- หนังสอืกาํกบัการจาํหน่ายสตัว์นํา้ 
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 (ก) ตัวอย่างตารางบันทกึการรักษา การใช้ยาและสารเคมีสาํหรับปลาป่วย 

วัน/เดือน/ปี 
โซน/

บ่อ 
ชนิด แหล่งที่มา 

ข้อมูลสตัว์นํา้ป่วย/ตาย การจัดการเบ้ืองต้น 

อาการป่วย จาํนวนที่ป่วย 
การรักษา 

(การใช้ยาและสารเคมี) 

ผลการรักษา 

 

 

 

 

 

       

    

 

 (ข) ตัวอย่างตารางบันทกึการเคล่ือนย้ายปลา 

สตัว์นํา้ที่นาํเข้าฟาร์ม สตัว์นํา้ที่ย้าย/ขายออก สตัว์นํา้ที่เหลือ 

วัน/

เดือน/ปี 

ชนิด

สตัว์นํา้ 

จาํนวน

(ตัว) 

แหล่ง      

ที่มา 

กกัไว้

ที่โซน 

วัน/

เดือน/ปี 

จาํนวน

(ตัว) 

ย้าย/ขายไป

ที่ไหน 

จาํนวน     

ที่เหลือ

(ตัว) 

จาํนวนที่ตาย

(ตัว) 
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 (ค) ตัวอย่างตารางบันทกึรายละเอยีดแหล่งที่มาของลูกพันธุป์ลา 

วัน เดือน

ปี 
ชนิดสตัว์นํา้ จาํนวน (ตัว) ช่ือฟาร์ม ที่อยู่ โทรศัพท ์ ทะเบียนฟาร์ม 

 

 

 

 

      

  

 (ง) ตัวอย่างรายละเอยีดปลาป่วย-ตาย 

ลาํดับที่ ชนิดสตัว์นํา้ จาํนวนทั้งหมด จาํนวนตาย สาเหตุ ผู้บันทกึ 

 

 

 

 

     

 

 


