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 การส่งเสริมความรู้เก่ียวกับข้อก าหนดของมาตรฐาน จี เอ พี ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเล้ี ยงปลานิล เป็น
กิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงปลานิล เพ่ือการส่งออกปี พ .ศ. 2554 มี
วัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลานิล มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเพาะเล้ียงปลานิลที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน จี เอ พี ทั้งน้ีเพ่ือให้ปลานิลที่ผลิต  มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซ่ึงจะช่วยให้อาชีพเพาะเล้ียงปลานิลของ
เกษตรกรมีความม่ันคงและยั่งยืน ในขณะที่ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการบริโภคปลานิล 
 หนังสือเล่มน้ี จัดท าขึ้นโดยบรรจุข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์ม
เล้ียงสัตว์น้ า ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในระเบียบกรมประมง  เรื่องการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ที่ดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (จี เอ พี ) ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ .ศ. 2553 พร้อมค าอธิบายถึงสาระส าคัญใน
แต่ละข้อก าหนดตามที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงปลานิลเพ่ือ
การส่งออก การจัดท าหนังสือเล่มน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นคู่มือส าหรับเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลานิล  ในการ
ท าความเข้าใจกับส่ิงที่ควรปฏิบัติตามค าแนะน า อันจะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงปลานิลเพ่ือ
การส่งออกได้อีกทางหน่ึง  และเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้สนใจต่อไป  
   
        
        (นายสมหวัง พิมลบุตร ) 
               ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (จี เอ พี)   

1. สถานที่ 
1.1 บ่อเลี้ยง  

1.1.1 มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง  
1.1.2 ใกล้แหล่งน้ าสะอาด  ห่างจากแหล่งก าเนิดมลพิษ  และมีระบบการถ่ายเทน้ าที่ดี  
1.1.3 มีการคมนาคมที่สะดวกและมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 กระชัง 
1.2.1 มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง  
1.2.2 ควรอยู่ในแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อการเล้ียงสัตว์น้ า  ห่างจากแหล่งก าเนิด

มลพิษ  
1.2.3 การคมนาคมสะดวกและมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  
1.2.4 อยู่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต  
1.2.5 ไม่ปิดก้ันการไหลของน้ า   

2. การจัดการทั่วไป 
 2.1 บ่อเลี้ยง 

2.1.1 ปฏิบัติตามคู่มือการเล้ียงสัตว์ น้ าของกรมประมงหรือวิธีการอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 2.1.2 มีแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งและแผนผังของฟาร์มเล้ียง  

  2.1.3 น้ าทิ้งจากบ่อเล้ียงต้องมีคุณภาพน้ าไม่เกินค่ามาตรฐาน น้ าทิ้งจากการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าขอ   
            กรมประมง  
   2.1.4 การเล้ียงต้องด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ  
  2.2 กระชัง 

2.2.1 ปฏิบัติการตามคู่มือการเล้ียงสัตว์น้ าในกระชังของกรมประมง หรือวิธีการอ่ืนๆที่ถูกต้อง  
         ตามหลักวิชาการ  

   2.2.2 มีแผนที่แสดงแห่งที่ตั้งและแผนผังการวางกระชัง  
   2.2.3 การเล้ียงต้องด าเนินการอย่างถูกสุ ขลักษณะ  
   2.2.4 จ านวนกระชังต้องไม่เกินศักยภาพการรองรับของแหล่งน้ า  

3. ปัจจัยการผลิต 
3.1 ต้องใช้ปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ  
(ในกรณีที่ก าหนดให้ปัจจัยการผลิตน้ันต้องขึ้นทะเบีย น) และไม่หมดอายุ 
3.2 ปัจจัยการผลิตต้องปลอดจากการปนเปื้อนของยาและสารต้องห้าม ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ตามประกาศทางราชการ 



3.3 การผลิตอาหารส าหรับสัตว์น้ าต้องมีกระบวนการที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อ สัตว์
น้ าและผู้บริโภค 

 3.4 มีการจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
4. การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ า  

 4.1 บ่อเลี้ยง 

4.1.1 มีการเตรียมบ่อและอุปการณ์อย่างถูกวิธี เพ่ือป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์น้ า 
4.1.2 เม่ือสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติ  ไม่ควรใช้ยา และสารเคมีทันที ควรพิจารณาด้านการ
จัดการ เช่น การเปล่ียนถ่ายน้ าตามความเหมาะสม และหรือเพ่ิมอากาศ ก่อนการใช้ยาและ
สารเคมี  
4.1.3 ในกรณีที่สัตว์น้ าป่วย จึงจ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาและสารเคมีที่ขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้อง  และปฏิบัติตามตามฉลากอย่างเคร่งครัด  
4.1.4 ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ  
4.1.5 เม่ือสัตว์น้ าป่วยหรือมีการระบาดของโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีวิธีการ
จัดการซากและน้ าทิ้งที่เหมาะสม  

 4.2 กระชัง 

4.2.1 มีการเตรียมและวางกระชังอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม และ
โรคระบาด 
4.2.2 มีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์น้ าที่เล้ี ยงอย่างสม่ าเสมอ เม่ือสัตว์น้ ามีอาการ
ผิดปกติให้รีบด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม  
4.2.3 ในกรณีที่สัตว์น้ าป่วย จ าเป็นต้องใช้ยาและสารเคมี ให้ใช้ยาและสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน
ถูกต้องและปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด  

 4.2.4 ท าความสะอาดกระชังอุปกรณ์เป็นระยะๆ ตลอดการเล้ียง  
 4.2.5 ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ  

 4.2.6 เม่ือสัตว์น้ าป่วยหรือมีการระบาดของโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีวิธีการ
จัดการซากและน้ าทิ้งที่เหมาะสม  

5. สุขลักษณะฟาร์ม  

5.1 บ่อเลี้ยง 
5.1.1 มีการจัดการระบบน้ าทิ้งที่เหมาะสม น้ าทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการเล้ียง 
5.1.2 ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน   ห่างจากบ่อเล้ียง  และมีระบบการจัดการของเสียอย่างถูก
สุขลักษณะ 
5.1.3 จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งปัจจั ยการผลิตต่างๆ ในบริเวณฟาร์มให้เป็น ระเบียบ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะเสมอ 



5.1.4 มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี เช่น ถังขยะมีฝาปิดที่มิดชิด เพ่ือป้องกันแมลงวัน หนู  
แมลงสาบและการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง  
5.2 กระชัง 

  5.2.1 มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ  
  5.2.2 ไม่ทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลในบริเวณกระชังเล้ียงสัตว์น้ า ควรน าไปทิ้งท าลายอย่างถูกต้อง  

5.2.3 ท าความสะอาดกระชัง อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้สะอาด จัดให้เป็น
ระเบียบอยู่เสมอ 

6. การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 

6.1 วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิต ถูกต้องตามความต้องการของตลาด และมีหนังสือก ากับการ
จ าหน่ายพันธุ์สัตว์และลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
6.2 มีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ ระหว่างการเก็บเก่ียวและการขนส่ง
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

  6.3 ผลผลิตสัตว์น้ าที่เก็บเก่ียวต้องไม่มียาหรือสารเคมี ตกค้างเกินมาตรฐานก าหนด 
7. การเก็บข้อมูล 

มีบันทึกการจัดการเล้ียง การให้อาหาร การตรวจสุขภาพ การใช้ยาและสารเคมีอย่าง สม่ าเสมอ 
และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         ค าอธิบายสาระส าคัญ 

                                  การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่ดี ส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (จี เอ พี) 
 

 ข้อก าหนดที่ 1: สถานที่ต้ังฟาร์ม (กรณีบ่อเลี้ยง และกระชัง ) 

แหล่งที่ตั้งฟาร์ม หรือกระชังเป็นส่ิงที่ต้องค านึงถึงในเบื้องต้นก่อนที่จะด าเนินการเล้ียงปลานิล 
เน่ืองจากสภาพแหล่งที่ตั้งที่ต่างกันก็จะมีวิธีการจัดการในการเล้ียงที่แตกต่างกัน รวมทั้งต้นทุนในการเล้ียงก็
แตกต่างกันด้วย ดังน้ัน  ควรเลือกแหล่งที่ตั้งให้ เหมาะสมต่อการเล้ียงปลานิล เช่น สภาพดินที่จะสร้างบ่อควรเป็น
ดินที่สามารถเก็บกักน้ าได้ดี อยู่ใกล้แหล่งน้ าสะอาด  และสามารถน าน้ ามาใช้ได้อย่างเพียงพอ เป็นต้น  

อีกทั้งยังต้องค านึงถึงกฎหมาย หรือระเบียบข้อก าหนดในการใช้พ้ืนที่น้ันๆ ด้วย เช่น ในบางพ้ืนที่อาจ
เป็นที่ที่ไม่อนุญาตให้ด าเนินการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า หรือมีข้อจ ากัดในการใช้น้ าในแหล่งน้ า เช่น เป็นเขตพ้ืนที่ป่า
สงวน หรือแหล่งน้ าที่ ใช้ประโยชน์เพ่ือการบริโภค ใช้เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน เป็นต้น จากประเด็นความส าคัญ
ข้างต้น ในข้อก าหนดน้ีจึงมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ดังน้ี 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 1: มีการข้ึนทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  (กรณีบ่อเลี้ยง 

และกระชัง) 
การขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้องเป็นส่ิงหน่ึงที่สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ซ้ือและผู้บริโภค เน่ืองจาก

เป็นการยืนยันว่าปลานิลที่ซ้ือหรือบริโภคน้ันมาจากฟาร์มเล้ียงที่ทราบแหล่งที่ผลิตที่แน่นอน  สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้หากมีปัญหา อีกทั้งการขึ้นทะเบียนฟาร์มยังจะช่วยให้เกิดการเชื่ อมต่อข้อมูลระหว่างผู้เล้ียงและผู้รับ
ซ้ือ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางการตลาดได้อีกทางหน่ึง ประโยชน์อีกด้านหน่ึงก็คือ จะท าให้ทราบข้อมูล
สถานการณ์การเพาะเล้ียงปลานิล เช่น จ านวนผู้เพาะเล้ียง ประมาณการผลผลิตที่จะได้ เป็นต้น ซ่ึงจะเป็น
ฐานข้อมูลให้หน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาหรือส่งเสริมทางด้าน
การตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยในปัจจุบันกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการรับขึ้น
ทะเบียนฟาร์มผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า  

 เกณฑ์ก าหนดน้ี เป็นเกณฑ์ส าคัญข้อหน่ึงที่ต้องผ่านการประเมิน หากผู้เพ าะเล้ียงสัตว์น้ าไม่ขึ้น
ทะเบียนฟาร์มจะไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานน้ี  

ข้อแนะน า  เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าติดต่อขอขึ้นทะเบียนฟาร์มที่ส านักงานประมงจังหวัด 
ส านักงานประมงอ าเภอ จุดรับขึ้นทะเบียนที่กรมประมงประกาศก าหนด ในเขตพ้ืนที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่  

 เกณฑ์ก าหนดที่ 2: มีที่ต้ังใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล และอยู่ห่างจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษ (กรณีบ่อเลี้ยง และกระชัง ) 
น้ าที่น ามาใช้เล้ียงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเพาะเล้ียงปลานิล ถ้าคุณภาพน้ าเหมาะสมก็จะท าให้ปลา

เจริญเติบโตได้ดี แต่หากมีคุณภาพน้ าไม่เหม าะสม อาจท าให้ปลาป่วย เป็นโรคได้ง่าย แหล่งน้ าที่น าน้ ามาใช้ควร
มีปริมาณน้ าเพียงพอตลอดการเล้ียงซ่ึงในระหว่างการเล้ียงอาจมีการหมักหมมของเศษอาหารปลาที่เหลือที่



บริเวณพ้ืนบ่อท าให้น้ าเน่าเสีย จ าเป็นต้องมีการถ่ายเทน้ าเก่าออก  และน าน้ าใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเข้ามาเพ่ิมห าก
แหล่งน้ าที่ใช้เล้ียงมีน้ าไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถเปล่ียนถ่ายน้ าได้ส่งผลให้ปลาตาย หรือเป็นโรคได้  

ข้อแนะน า  ควรเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มให้อยู่ใกล้แหล่งน้ าที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเล้ียงปลา และ
สะดวกในการน าน้ ามาใช้ หรือหากฟาร์มมีพ้ืนที่เพียงพอก็อาจมีการสร้างบ่อพั กน้ าเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ภายใน
ฟาร์มก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ าที่มีคุณภาพดีใว้ใช้ในฟาร์ม  

แหล่งน้ าที่ควรน ามาใช้ในการเพาะเล้ียงปลานิล  ต้องค านึงถึงคุณสมบัติของน้ าให้เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของปลา ดังน้ี  

- ปริมาณพืชน้ าหรือวัชพืชต้องมีไม่หนาแน่น   เน่ื องจากพืชน้ าจะมีการตายและเน่าเสียหากมีอยู่
หนาแน่นก็จะท าให้คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าน้ันมีคุณภาพเส่ือมลง (กรมควบคุมมลพิษ , 2548)   

- ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.0 (มกอช., 2547)  เน่ืองจากหากน้ ามีค่า pH ต่ า
กว่า 4 หรือสูงกว่า 11 จะท าให้ปลาตาย แต่หากอยู่ในช่วง 4-6 หรือ 9-11 จะท าปลาเจริญเติบโตช้า (ม่ันสิน และ
ไพพรรณ, 2540) 

- ค่าออกซิเจนละลายน้ า (D.O.) ไม่ต่ ากว่า 4 มิลิลกรัมต่อลิตร (มกอช., 2547)  หากมีค่าต่ ากว่า 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ปลาจะเริ่มตาย (ม่ันสิน และไพพรรณ, 2540) 

 - ความขุ่นของน้ าหรือปริมาณสารแขวนลอยควรไม่มากเกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) หากแหล่งน้ ามีปริมาณสารแขวนลอยอยู่มากจะท าให้การหายใจของสัตว์น้ าลดประสิทธิภาพลงจนอาจตายได้ 
อีกทั้งน้ าที่ขุ่นจะสามารถรับความร้อนจากแสงแดดได้มากขึ้นท าให้น้ ามีอุณหภูมิสูงกว่าระดับปกติโดยเฉพาะบริเวณ
ผิวบน ซ่ึงจะมีผลท าให้ออกซิเจนละลายน้ าได้น้อยลง (ไมตร,ี 2530) 

แหล่งที่ตั้งฟาร์ม บ่อ /กระชัง ควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งมลพิษทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่ง
เกษตรกรรมที่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า หรือแหล่งชุมชนที่มีการปล่อยน้ าทิ้งจากบ้านเรือน ซ่ึงอาจจะมีการ
ปล่อยน้ าเสีย หรือมีการชะล้างสารเคมีลงสู่แหล่งน้ าที่เราน ามาใช้ในฟาร์มเป็นสาเหตุท าให้ปลาตายได้ รวมทั้ง
อาจมียาและสารเคมีต้องห้ามปนเปื้อนสะสมในเน้ือปลาที่เล้ียงได้   

ควรมีการสังเกตหรือตรวจเช็คคุณภาพน้ าก่อนน าน้ าจากแหล่งน้ าภายนอกเข้ามาใช้ในฟาร์ม และมีกาติดตาม 
ฟังข่าวสารหรือสถานการณ์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าน้ันๆ เพ่ือจะได้หาแนวทางป้องกันแก้ไขได้อย่างทันเวลา 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบันแหล่งน้ าหลายแห่งมีคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมต่อการเล้ียงปลาในบาง
ช่วงเวลา หรือมีสถานที่ตั้งฟาร์มอยู่ห่างไกลแหล่งน้ า เกษตรกรควรมีระบบการจัดการน้ าที่ น ามาใช้เล้ียงให้มี
คุณภาพเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ เช่น มีบ่อพักน้ าที่ส ามารถบ าบัดน้ าก่อนน าไปใช้เล้ียง ระบบน้ าหมุนเวียน
แบบปิดที่มีการบ าบัดน้ าก่อน เป็นต้น  



 เกณฑ์ก าหนดที่ 3: มีการคมนาคมที่สะดวกและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพียงพอและเหมาะสม  

(กรณีบ่อเลี้ยง และกระชัง) 

การเล้ียงปลานิลที่มุ่งเน้นการจ าหน่ายผลผลิตน้ันปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญคือ การคมนาคม เช่น ฟาร์มที่มี
การคมนาคมดี สะดวก มีถนนที่รถยนต์สามารถเข้าถึงฟาร์ม หรือที่ตั้งกระชังได้ ผู้รับซ้ือผลผลิตก็จะสะดวกใน
การจับและการขนส่งล าเลียงไปจ าหน่าย ปลาที่ได้ก็จะมีความสดเ กิดความเสียหายน้อยกว่า ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้ซ้ือมาหาที่ฟาร์มน้ันๆ  เป็นต้น ปัจจัยอีกประการหน่ึง คือ การมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานในฟาร์มสะดวกมากยิ่งขึ้น      

ข้อแนะน า ในการเลือกแหล่งที่ตั้งฟาร์มควรเลือกแหล่งที่มีการคมนาคมเข้าสู่ฟาร์มได้อย่างสะดวก 
อาจจะเป็นทางรถ หรือทางเรือ แล้วแต่กรณี เพ่ือสะดวกในการขนส่งลูกปลา อาหาร ปัจจัยการผลิตต่างๆ และ
ล าเลียงผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนได้อีกทางหน่ึง  

อีกทั้งฟาร์มควรมีไฟฟ้าเข้าถึง หรือ มีเครื่องก า เนิดไฟฟ้า ช่วยในการจัดการฟาร์มตามความจ าเป็น ซ่ึง
จะช่วยให้การจัดการการเล้ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมีไฟส่องสว่างในฟาร์ม ซ่ึงเป็นการช่วยให้การ
ท างาน การให้อาหารปลา การสังเกตุอาการปลาในช่วงตอนเย็นหรือเช้ามืด ท าได้สะดวกและไม่เกิดอันตราย 
หรือในบางฟาร์มต้องใช้ไฟฟ้าส าหรับเครื่องตีน้ า เครื่องเพ่ิมออกซิเจน ในช่วงเวลาที่มีปัญหาด้านคุณภาพน้ าหรือ
ออกซิเจนในน้ าไม่เพียงพอ หรือบางครั้งต้องใช้เครื่องสูบน้ าในการเปล่ียนถ่ายน้ า  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 4: เป็นบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ต้ังกระชังได้ตามกฎหม าย (กรณีกระชัง) 

การคมนาคมสะดวก 
เช่น มีถนนเข้าถึงฟาร์ม 

มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

เช่น ไฟฟ้า 
 

 

ในบางฟาร์มอาจมีระบบไฟฟ้าส ารอง 



แหล่งน้ าสาธารณะบางแหล่งจะมีข้อก าหนด หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับ ส่ิงปลูกสร้างในแหล่งน้ าน้ันๆ 
หรือในบางแหล่งน้ าอาจไม่อนุญาตให้จัดสร้างกระชัง หรือด าเนินกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า หรืออนุญาตให้
ใช้ได้เป็นบางช่วงเวลา หรือมีการก าหนดเขตที่อนุญาตใ ห้เล้ียงปลาได้ เช่น ในแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับท าประปา
หมู่บ้าน หรือในคลองชลประทาน เป็นต้น หรือในบางแหล่งอาจมีการก าหนดการจัดเก็บค่าอากรในการใช้น้ า 
ดังน้ัน ก่อนที่จะจัดสร้างกระชังควรด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง 

ข้อแนะน า  ก่อนการจัดสร้างกระชังเพ่ือเล้ียงปลาเกษตรกรต้ องติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือขอ
อนุญาตจัดสร้างกระชังในแหล่งน้ าน้ันๆ  เช่น  

1) หากจะเล้ียงในแม่น้ า ล าคลอง ให้ติดต่อกับกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี (กรมเจ้า
ท่าเดิม)   

2) หากจะเล้ียงในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ า ให้ ติดต่อที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือหน่วยงาน
ชลประทานที่รับผิดชอบเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ า น้ัน  

3) หากจะเล้ียงในล าคลองชลประทาน ให้ติดต่อหน่วยงานชลประทานในพ้ืนที่  
4) หากจะเล้ียงในแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ให้ติดต่อที่หน่วยงานของกรมประมงในแต่ละพ้ืนที่  
5) หากเป็นแหล่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่ วนต าบล ก็ให้ ติดต่อขอ

อนุญาตกับองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่น้ัน  

 เกณฑ์ก าหนดที่ 5: ไม่ปิดกั้นทางไหลของน้ าและการจราจรทางน้ า  (กรณีกระชัง) 
เกณฑ์ก าหนดน้ี มุ่งเน้นในประเด็นเก่ียวกับการเล้ียงปลานิล ในกระชังต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อ

ส่ิงแวดล้อม สภาพแหล่งน้ าเดิม และการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ในแหล่งน้ า  

ข้อแนะน า  การจัดสร้างกระชังต้องไม่กีดขวางการไหลของน้ า ไม่วางติดกันเกินไป หรือหนาแน่น
เกินไป เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา การไหลหมุนเวียนของน้ าทั้งในและนอกกระชัง ซ่ึงจะก่อให้เกิดการหมักหมมข อง
เสีย เศษอาหารปลา ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าเสีย และปัญหาด้านระบบนิเวศน์ การด ารงชีวิตของสัตว์น้ าธรรมชาติ
ในแหล่งน้ าน้ันๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อปลาที่เล้ียงในกระชัง ด้วย  

การวางกระชังในแหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือการสัญจร ต้องไม่กีดขวางการจราจรทางน้ า ซ่ึงต้องวางกระชังให้
อยู่ในเขตที่อนุญาต  และไม่ลุกล้ าเข้าไปในล าน้ ามากนั กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่น้ าลงต่ าสุดหรือฤดูที่มี
ปริมาณน้ าเหลือน้อย  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ข้อก าหนดที่ 2: การจัดการการเลี้ยง 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 1: ปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมงหรือวิธีการอื่นๆที่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ (บ่อดิน) 
มีการเตรียมบ่อก่อนการเล้ียง โดยการท าความสะอาด ปรับพ้ืนก้นบ่อ เช่น พลิกหน้าดินก้นบ่อ ใส่ปูน

ขาว เป็นต้น เพ่ือให้ดินหรือตะกอนเลนหรือส่ิงหมักหมมที่บริเวณพ้ืนก้นบ่อได้มีการย่อยสลาย และเป็นการฆ่า
เชื้อในบ่อ  และควรมีการตากบ่อในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยอ ย่างน้อย 7 วัน   

มีการกรองน้ าก่อนน าเข้าบ่อ  เพ่ือป้องกันศัตรูปลา  หรือสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค   มีการเตรียมอาหาร
ธรรมชาติก่อนการเล้ียง เช่น ท าปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก เป็นต้น  

ในกรณีที่ต้องใช้มูลสัตว์ในการเตรียมบ่อ หรือสร้างอาหารธรรมชาติ ต้องใช้มูลสัตว์ที่ตากแห้ง หรือ
ต้องน าไปหมักก่อน เพ่ือให้ไม่มีพาหะที่จะท าให้เกิดโรค  และการเลือกใช้มูลสัตว์ต้องม่ันใจว่าไม่มีการยาและ
สารเคมีต้องห้าม 

ปัจจัยที่ส าคัญในการเล้ียงปลานิล คือ น้ า ซ่ึงน้ าที่ใช้เล้ียงปลาต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของปลาที่เล้ียง และในระหว่างการเล้ียงต้องมีการดูแลจัดก ารให้น้ าในบ่อไม่เน่าเสีย มีคุณสมบัติ

ตัวอย่างการวางกระชัง  



เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเล้ียง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลา ปลาไม่อ่อนแอ ไม่เป็น
โรค โดยคุณภาพน้ าที่เหมาะสมในการเล้ียงปลาควรมีค่าดังน้ี 

- ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.0 (มกอช., 2547)  เน่ืองจากหากน้ ามีค่า pH ต่ า
กว่า 4 หรือสูงกว่า 11 จะท าให้ปลาตาย แต่หากอยู่ในช่วง 4-6 หรือ 9-11 จะท าปลาเจริญเติบโตช้า (ม่ันสิน และ
ไพพรรณ, 2540) 

น้ าที่มีค่า pH ลดต่ าลงเพียง 1.5 ก็อาจท าให้พิษของสารประกอบโลหะไซยาไนด์เพ่ิมขึ้นเป็นพันเท่า 
และหากน้ ามีความเป็นด่างมากเกินไป  จะท าให้เกิดแอมโมเนียอิสระมากขึ้นซ่ึงเป็นพิษต่อสัตว์น้ าได้ และในบ่อที่
มีการหมักหมมของเศษอาหารหรือสารอินทรีย์ที่บริเวณพ้ืนก้นบ่ออยู่มาก  และอยู่ในสภาพที่ขาดออกซิเจน 
แบคทีเรียบางประเภทจะย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนท าให้เกิดซัลไฟด์ขึ้นใน บ่อ ซ่ึงจะมี
รูปแบบต่างกันไปเม่ือน้ ามีค่า pH ต่างกัน เช่น ถ้าน้ ามีค่า pH ต่ า ก็จะเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซ่ึงมีกล่ิน
เหม็นและเป็นพิษต่อสัตว์น้ า แต่ถ้าน้ ามี pH เป็นกลางก็จะเกิดเป็นอิออนซัลไฟด์ ที่ไม่มีกล่ิน และไม่เป็นพิษ เป็น
ต้น pH ยังเป็นตัวควบคุมการปล่อยสารอาหาร เช่น เหล็ก ฟอสฟอรัส จากดินก้นบ่อให้กับน้ า เช่น ถ้าน้ ามีสภาพ
ด่างสูงหรือมี pH สูง น้ าจะขาดแคลนอิออนของเหล็กซ่ึงเป็นธาตุอาหารที่ส าคัญในการเจริญเติบโตของพืชน้ า ท า
ให้อาหารธรรมชาติในบ่อส าหรับเล้ียงปลานิลมีปริมาณน้อยปลาก็จะเจริญเติบโตได้ช้า (ม่ันสิน แ ละไพพรรณ , 
2540) 

- ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (D.O.) ไม่ต่ ากว่า 4 มิลิลกรัมต่อลิตร (มกอช., 2547) หากมีค่าต่ ากว่า 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาจะเริ่มตาย  ในกรณีที่ในน้ ามีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่สูงเกินจุดอ่ิมตัว จะมีผลท าให้ปลา
เป็นโรคฟองก๊าซในเลือดซ่ึงจะท าให้ปลาตายได้  โดยจะเกิดกับปลาที่อยู่ในน้ าที่มีปริมาณออกซิเจนสูงไปอยู่ใน
น้ าที่มีออกซิเจนต่ า (ม่ันสิน และไพพรรณ , 2540) 

- ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ควรมีค่าไม่มากกว่า 0.2 ส่วนในล้านส่วน (มกอช ., 2547)  
โดยแอมโมเนียที่เกิดขึ้นมาจากปุ๋ย อาหารปลา ส่ิงขับถ่ายของปลา และการเน่าเปื่ อยของสารอินทรีย์ 

ซ่ึงแอมโมเนียจะสามารถถูกก าจัดออกไปได้หลายทาง เช่น พืชน้ าน าไปใช้ประโยชน์ การระเหยขึ้นไปบนอากาศ 
เป็นต้น ซ่ึงในการเล้ียงปลานิลที่มีการให้อาหารปลาปริมาณมากอาจท าให้เกิดแอมโมเนีย ปริมาณสูงมากเกินไป 
ซ่ึงแอมโมเนียที่อยู่ในน้ าจะมี 2 รูปแบบ คือ แอมโมเนียอิสระ (NH3) จะเป็นพิษต่อสัตว์น้ าอย่างมาก และอิออนของ
แอมโมเนีย (NH4

+) ซ่ึงไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ า โดยปริมาณของทั้ง 2 รูปแบบจะถูกควบคุมด้วย pH และอุณหภูมิ 
โดยปริมาณแอมโมเนียอิสระ (NH3) จะเพ่ิมขึ้นเม่ือ pH และอุณหภูมิของน้ าสูงขึ้น  

ความเป็นพิษของแอมโมเนียต่อปลาจะเกิดขึ้นในทางอ้อม คือ ถ้าแอมโมเนียในน้ ามีปริมาณสูงเกินไป
ปลาจะไม่สามารถขับถ่ายแอมโมเนียออกจากกระแสเลือดได้  ซ่ึงท าให้มีระดับแอมโมเนียในเลือด และในเน้ือเยื่อ
มีเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ pH ในเลือดของปลามีค่าสูงขึ้น ท าให้ความสามารถในการขนถ่ายออกซิเจนของเลือดลดลง 
และเกิดความผิดปกติในปฏิกริยาต่างๆ ของปลา ท าให้ปลาอ่อนแอ และติดโรคได้ง่าย 

- ค่าความเป็นด่าง (alkalinity) ควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 50 ส่วนในล้านส่วน ปลาจะเจริญเติบโตดี (มกอช., 2547)  

ข้อแนะน า  เ กษตรกรควรมีการดูแลจัดการคุณสมบัติของน้ าในระหว่างการเล้ียงให้มีคุณภาพที่
เหมาะสมอยู่สม่ าเสมอ  ควรมีการตรวจเช็คคุณสมบัติน้ าในบ่อเล้ียง ซ่ึงอาจใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่าย  ชุด



ทดสอบเหล่าน้ีส่วนใหญ่ใช้หลักการเทียบสีตาม และควรบันทึกข้อมูลการจัดการ  และค่าคุณสมบัติน้ าไว้อย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการสืบหาสาเหตุหากปลานิลที่เล้ี ยงมีอาการผิดปกติ ซ่ึงจะท าให้หาแนวทางแก้ไข
ได้ทันท่วงที 

ปัจจัยหน่ึงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในบ่อระหว่างการเล้ียง คือ จ านวนปลาที่ปล่อยลงเล้ียง ซ่ึงหาก
ปล่อยปลาหนาแน่น ก็ต้องมีการให้อาหารปลาปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดการหมักหมมของของเสียต่างๆ ในบ่อ 
ดังน้ัน เกษตรกรควรปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะปล่อยลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ในอัตรา 3 
ตัวต่อตารางเมตร หรือประมาณไม่เกิน 5,000 ตัวต่อไร่ หรือหากจะมีการอนุบาลลูกปลา ก่อนแล้วค่อยคัดขนาด
แยกเล้ียงไปในบ่ออ่ืนๆ อาจจะปล่อยลูกปลาขนาด 1-2 เซนติมตร จ านวน 10,000-20,000 ตัวต่อไร่ อนุบาลจนได้
ขนาดตัวละ 20-50 กรัม จากน้ันคัดแยกขนาดแล้วย้ายไปเล้ียงในบ่ออ่ืนๆ ในอัตรา 2,000-3,000 ตัวต่อไร่เพ่ือเล้ียง
ต่อไปจนได้ขนาดที่ตลาดต้องการ (มกอช., 2547) 

ในระหว่างการเล้ียงหากพบว่าคุณภาพน้ ามีปัญหา  เกษตรกรอาจด าเนินการแก้ไขได้โดย  
- เปล่ียนถ่ายน้ าหรือเติมน้ าที่มีคุณภาพดีเข้าบ่อ ซ่ึงก่อนที่จะน าน้ าภายนอกมาเติมในบ่อต้องม่ันใจว่าน้ า

ภายนอกน้ันมีคุณสมบัติที่ดี ไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษ และในการเติมน้ าเข้าบ่อควรมีการกรองน้ าด้วยผ้า
กรองมุ้งเขียวขนาดช่องตา 24-26 ช่องตาต่อน้ิว เพ่ือป้องกันไม่ให้ศัตรูปลาหรือลูกปลา อ่ืนๆ เข้ามาในบ่อ  

- ในกรณีที่น้ ามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ า ซ่ึงเกษตรกรสามารถสังเกตได้จาก พฤติกรรมการลอย
หัวของปลาในช่วงเช้ามืด โดยหากตรวจวัดคุณสมบัติของน้ าในช่วงเช้ามืด  พบว่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ า
น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เกษตรกรควรเปิดเครื่องให้อากาศในบ่ อ หรือเปล่ียนถ่ายน้ าใหม่ทันที  

 กรณีกระชัง 

การเล้ียงปลานิลในกระชังควรป้องกันหรือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดปัญหาเก่ียวกับคุณภาพน้ าในระหว่าง
การเล้ียงซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากหากเกิดปัญหาแล้วจะท าการแก้ไขได้ยากกว่าการเล้ียงปลาในบ่อ
ดินที่จะสามารถเปล่ียนถ่ายน้ าได้ ซ่ึงหากบริเวณกระชังที่เล้ียงปลาเกิดปัญหาน้ าเน่าเสียก็จะส่งผลให้ปลาอ่อนแอ 
เป็นโรคได้  

ข้อแนะน า  การที่จะป้องกันไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสียบริเวณที่เล้ียงปลาในกระชังน้ัน ต้องเริ่มตั้งแต่  
  - การจัดสร้างกระชัง ผู้เล้ียงควรสร้างกระชังให้กระชังจมในน้ าไม่เกิ น 2 เมตร ให้มีส่วนที่โผล่พ้นน้ า

ประมาณ 20-25 เซนติเมตร เน่ืองจากบริเวณผิวน้ าที่ระดับความลึกประมาณ 2 เมตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ ามีเพียง 50-70% ของปริมาณออกซิเจนที่ผิวน้ าเท่าน้ัน (คีรี, 2542) และการวางกระชังที่ดีควรแขวนกระชัง
ให้อยู่ห่างจากพ้ืนท้องน้ าไม่ น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพ่ือให้น้ าสามารถถ่ายเทได้ดี และเป็นการลดปัญหาที่เกิด
จากของเสียที่หมักหมมบริเวณใต้กระชัง ควรแขวนกระชังให้ห่างกันพอประมาณ  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดมุมอับ
ระหว่างกระชังเป็นการลดสภาวะการขาดออกซิเจน และเป็นการเพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วย ระหว่างการ เล้ียง  และ
ในกรณีที่เป็นแหล่งน้ าปิดพ้ืนที่กางกระชังไม่ควรเกิน 0.25 เปอร์เซนต์ของพ้ืนที่ผิวน้ า  เพ่ือป้องกันการเกิดการ
หมักหมมของสารอินทรีย์ที่เกิดจากการเล้ียงปลาในกระชังในแหล่งน้ าซ่ึงจะส่งผลให้น้ าในแหล่งน้ าเน่าเสียได้ 
(มกอช., 2547) 



- จ านวนลูกปลาที่ปล่อยลงเล้ียง หากปล่อยหนาแน่นก็จะท าเกิดมีของเสียหมักหมมบริเวณใต้กระชัง
มาก ส่งผลให้น้ าบริเวณกระชังเน่าเสียและ ท าให้ปลาเป็นโรคในที่สุด ดังน้ัน ควรปล่อยปลาลงเล้ียงในอัตราที่
เหมาะสม โดยขนาดลูกปลาที่เหมาะสมส าหรับปล่อยลงเล้ียงในกระชังมีขนาดตั้งแต่ 20-50 กรัม ขึ้นอยู่กับขนา ด
ตาอวนของกระชัง และอัตราการปล่อยปลานิลในกระชังที่เหมาะสมประมาณ 40-80 ตัวต่อตารางเมตร หาก
ต้องการผลิตปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นควรลดอัตราการปล่อยลง  หรือหากเล้ียงในช่วงฤดูหนาว หรือในแหล่งน้ าที่น้ า
ไม่ไหลหมุนเวียนหรือน้ าน่ิง ก็ควรลดอัตราการปล่อยลูกปลาลง เน่ืองจากในช่วงฤดูหนาว หรือในแหล่งน้ าปิด 
จะประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ าได้ง่าย (มกอช., 2547) 

- ในระหว่างการเล้ียงผู้เล้ียง ต้องหม่ันท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ที่ตั้งกระชัง เช่น เก็บเศษขยะ เศษ
ถุงอาหาร หรือเศษไม้ที่ไหลมาติดบริเวณกระชัง และควรมีการขัดกระชังเพ่ือไม่ให้กระชังอุดตัน  ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ให้การไหลเวียนของน้ าภายในกระชังไม่ดี และเป็นแหล่งน าเชื้อโรคจากภายนอกสู่สัตว์น้ าที่เล้ียง ซ่ึงมีผลให้ปลา
ป่วยได้ และหากกระชังใดที่ยังไม่ได้ท าการเล้ียงควร เก็บกระชังขึ้นและท าความสะอาดแล้วน าไป เก็บในที่
เหมาะสม  

- หากระหว่างการเล้ียงพบว่ามีปัญหาปริมาณออกซิเจนต่ า ควรแก้ไขด้วยการ เพ่ิมอากาศลงในกระชัง 
เช่น อาจใช้การสูบน้ าแล้วพ่นให้น้ าเป็นฝอยเพ่ือให้ได้สัมผัสกับอากาศ หรือใช้เครื่องปั๊มลมให้น้ าเกิดฟองอากาศ 
เป็นต้น 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 2: มีแผนที่แสดงแหล่งที่ต้ังและแผนผังของฟาร์มเลี้ยงตามระบบการจัดการทาง
ประมงที่ดี (กรณีบ่อเลี้ยง และกระชัง ) 

แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งฟาร์ม/กระชังเป็นส่ิงหน่ึงที่จะช่วยให้สะดวกในการเดินทางเข้าติดต่อกับฟาร์ม 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในการจ าหน่ายผลผลิต รวมทั้งในกรณีที่เกษตรกรประสบปัญหา ในการเล้ียง  
เช่น มีปลาเป็นโรค คุณภาพน้ าไม่เหมาะสม ห รือมีน้ าเสีย เป็นต้น เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปให้ค าแนะน า แก้ไข 
ได้อย่างรวดเร็ว  

ก่อนการเล้ียงควรมีการจัดวางผังฟาร์ม จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ของฟาร์ม เช่น การจัดวางระบบทาง
น้ าเข้า-น้ าออกของบ่อเล้ียงควรวางให้เหมาะสมสามารถเปล่ียนถ่ายน้ าได้สะดวก เป็นต้น  

การมีแผนผังของฟาร์มช่วยให้การวางแผนจัดการการเล้ียงปลา และการจัดการผลผลิต ได้ง่ายและ
สะดวก รวมทั้งการวางแผนและควบคุมการเกิดโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

ข้อแนะน า  เกษตรกรควรมีการจัดท าแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งฟาร์ม /กระชัง โดยอาจจะเขียน หรือ
จัดพิมพ์ในรูปแบบแผ่นพับ และ ส่ืออ่ืนๆ ซ่ึง ควรมีรายละเอียดที่สามารถให้ผู้ติดต่อเดินทางเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น 
สถานที่ส าคัญที่เห็นเด่นชัดหรือเป็นที่รู้จัก เส้นทางจากตัวอ าเภอหรือจังหวัดไปยังฟาร์ม ถนนทางเข้าฟาร์ม 
สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น  
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แผนผังฟาร์ม เกษตรกรต้องจัดท าแ ผนผังภายในฟาร์ม เช่น ถนนทางเดิน พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่โรงเก็บ
อาหาร วัสดุอุปกรณ์  ระบบน้ า ทางน้ าเข้า รางระบายน้ าทิ้ง คลองที่น าน้ าเข้ามาใช้  บ่อ/กระชัง เป็นต้น นอกจากน้ี
ในแผนผังควรระบุหมายเลขของแต่ละบ่อ/กระชัง และประเภทของบ่อ  พ้ืนที่บ่อเก็บน้ า เช่น บ่อเล้ียง1 บ่อเล้ียง2 
บ่อบ าบัดน้ าก่อนทิ้ง เป็นต้น  แผนผังฟาร์มอาจจัดท าเป็นกระดานด า บอร์ด หรือวัสดุอ่ืนๆ และ ควรติดตั้ง หรือ
วางอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน สามารถใช้ประโยชน์ได้   

ส่วนในพ้ีนที่การเล้ียงควรมีการติดหมายเลขบ่อ และอาจมีการเขียนรายละเอียด (หากสามารถท าได้) 
เช่น ชนิดปลา วันที่ปล่อย หรืออาการปลาที่พบ เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้ง่ายในการวางแผนการเล้ียงและการดูแล
จัดการระหว่างการเล้ียง  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ตัวอย่าง 
การจัดท าแผนที่ฟาร์ม 

ตัวอย่างการจัดท าแผนผังภายในฟาร์ม 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 3: น้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงต้องมีค่าคุณภาพน้ าไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายก าหนด  
(กรณีบ่อดิน) 

มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี GAP ได้ให้ความส าคัญกับผลกระทบจากการเล้ียงปลานิลต่อ
ส่ิงแวดล้อมด้วยอีกประการหน่ึง โดยมุ่งเน้นไปที่ของเสียที่เกิดขึ้นจากการเล้ียงปลานิลที่ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือเกิดผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืนๆ ในบริเวณข้า งเคียง    

ข้อแนะน า  ก่อนที่เกษตรกรจะปล่อยน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม  ต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพน้ าก่อน
โดยต้องมีคุณภาพน้ าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าน้ าที่ปล่อยออกไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม เกษตรกรอาจจัดท าบ่อพักน้ าหรือบ่อบ าบัดน้ าก่อนทิ้งสู่ภายนอก หรื ออาจมีการน าน้ าจากบ่อเล้ียงไป
ใช้ในการเกษตรภายในฟาร์มของตนเอง เช่น รดน้ าผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยไม่ปล่อยสู่ภายนอกโดยตรง หรือบาง
ฟาร์มอาจท าเป็นระบบน้ าหมุนเวียนแบบปิด ซ่ึงมีการบ าบัดน้ าที่ใช้แล้วให้มีคุณภาพดีแล้วน ากลับมาใช้ในการ
เล้ียงใหม่โดยไม่ทิ้งน้ าออกสู่ภายนอก    

คุณสมบัติน้ าก่อนที่จะทิ้งต้องมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด รายละเอียดตามภาคผนวก  

 เกณฑ์ก าหนดที่ 4: การเลี้ยงต้องด าเนินการอย่างสุขลักษณะ  (กรณีบ่อเลี้ยง และกระชัง ) 

การที่บริเวณฟาร์มหรือ บ่อ หรือกระชังมีความสะอาด เป็นระเบียบ จะช่วยให้การปฏิบัติงานในฟาร์ม 
บ่อ/กระชัง ท าได้ง่าย สะดวก ไม่กีดขวาง หรือเป็นอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยลดแหล่ง
หลบซ่อนของศัตรูปลาหรือสัตว์อ่ืนที่จะเข้ามากัดกินอาหารปลา เช่น งู หนู แมลงสาบ เป็นต้น  อีกทั้งต้องมีการท า
ความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นกา รป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค   

ข้อแนะน า  ควรมีการท าความสะอาดบริเวณฟาร์ม เช่น ถางหญ้า เก็บเศษถุงอาหารที่ใช้แล้ว เศษขยะ 
เศษใบไม้ บริเวณทางเดิน คันบ่อ รางระบายน้ าในฟาร์ม บริเวณทางเดินไปที่ตั้งกระชัง คันตล่ิง หรือบริเวณรอบๆ 
กระชัง เป็น ต้น ให้มีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบไม่ กีด
ขวาง หรือก่อให้เกิดอันตราย  

ตัวอย่างการติดป้ายหมายเลขและรายละเอียดกระชัง  



เกษตรกรควรท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือที่ใช้ในการอนุบาลและเล้ียงปลานิลทั้งก่อน
และหลังการใช้งาน และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบไว้ในสถานที่ เก็บที่สะอาด และถูกสุขลักษณะทุกครั้ง เช่น ล้าง
สวิง ถังบรรจุปลานิล และน าเก็บ ไว้บนชั้นที่จัดอย่างเป็นระเบียบ , ล้างและตากอวนรวบรวมปลาให้แห้งก่อน
น าไปเก็บไว้ในโรงเรือนหรือบริเวณเก็บอวนที่มีอากาศถ่ายเท เป็นต้น อีกทั้งปัจจัยการผลิต เช่น ปูนขาว, เกลือ, 
ยาป้องกันและรักษาโรค , วิตามินเกลือแร่ , อาหารเสริม, อาหารส าเร็จรูปเป็นต้น ต้องมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม , 
สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น วิตามินผสมอาหารปลานิล ควรเก็บในตู้เย็น , ยาป้องกันรักษาโรค
ส าหรับสัตว์จัดเก็บในตู้เก็บยาส าหรับรักษาสัตว์ ที่จัดวางไว้ในที่มีอุณหภูมิเหมาะสมตามที่ ระบุในสลากข้างถุง  
ซ่ึงสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกและห่างจากมือเด็ก  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เกณฑ์ก าหนดที่ 5: จ านวนกระชังต้องไม่เกินศักยภาพการรองรับของแหล่งน้ า  (กรณีกระชัง) 

การเล้ียงปลานิลในกระชังควรป้องกันหรือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดปัญหาเก่ี ยวกับคุณภาพน้ าในระหว่าง
การเล้ียงซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากหากเกิดปัญหาแล้วจะท าการแก้ไขได้ยากกว่าการเล้ียงปลาในบ่อ
ดินที่จะสามารถเปล่ียนถ่ายน้ าได้ ซ่ึงหากบริเวณกระชังที่เล้ียงปลาเกิดปัญหาน้ าเน่าเสียก็จะส่งผลให้ปลาอ่อนแอ 
เป็นโรคได้  ซ่ึงการวางหากมีการเล้ียงในกระชังจ านวนมากอาจก่อให้เกิดการเน่าเสียของน้ าในแหล่งน้ าได้ 

ข้อแนะน า  การที่จะป้องกันไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสียบริเวณที่เล้ียงปลาในกระชังน้ัน ต้องเริ่มตั้งแต่  
- การจัดสร้างกระชัง ผู้เล้ียงควรสร้างกระชังให้กระชังจมในน้ าไม่เกิน 2 เมตร ให้มีส่วนที่โผล่พ้น น้ า

ประมาณ 20-25 เซนติเมตร เน่ืองจากบริเวณผิวน้ าที่ระดับความลึกประมาณ 2 เมตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ ามีเพียง 50-70% ของปริมาณออกซิเจนที่ผิวน้ าเท่าน้ัน (คีรี, 2542) และการวางกระชังที่ดีควรแขวนกระชัง
ให้อยู่ห่างจากพ้ืนท้องน้ าไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพ่ือให้ น้ าสามารถถ่ายเทได้ดี และเป็นการลดปัญหาที่เกิด
จากของเสียที่หมักหมมบริเวณใต้กระชัง  ควรแขวนกระชังให้ห่างกันพอประมาณเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดมุมอับ
ระหว่างกระชังเป็นการลดสภาวะการขาดออกซิเจน และเป็นการเพ่ิมออกซิ เจนในน้ าด้วย ระหว่างการเล้ียง และ
ในกรณีที่เป็นแหล่งน้ าปิดพ้ืนที่กางกระชังไม่ควรเกิน 0.25 เปอร์เซนต์ของพ้ืนที่ผิวน้ า  เพ่ือป้องกันการเกิดการ

ตัวอย่าง ลักษณะความสะอาดและเป็นระเบียบ บริเวณภายในฟาร์มเล้ียงบ่อดิน และบริเวณกระชังและแหล่งที่ตั้งกระชัง 



หมักหมมของสารอินทรีย์ที่เกิดจากการเล้ียงปลาในกระชังในแหล่งน้ าซ่ึงจะส่งผลให้น้ าในแหล่งน้ าเน่าเสียได้ 
(มกอช., 2547) 

- จ านวนลูกปลาที่ปล่อยลงเล้ียง หากปล่อยหนาแน่นก็จะท าเกิดมี ของเสียหมักหมมบริเวณใต้กระชัง
มาก ส่งผลให้น้ าบริเวณกระชังเน่าเสีย  และท าให้ปลาเป็นโรคในที่สุด ดังน้ันควรปล่อยปลาลงเล้ียงในอัตราที่
เหมาะสม โดยขนาดลูกปลาที่เหมาะสมส าหรับปล่อยลงเล้ียงในกระชังมีขนาดตั้งแต่ 20-50 กรัม ขึ้นอยู่กับขนาด
ตาอวนของกระชัง และอัตราการปล่ อยปลานิลในกระชังที่เหมาะสมประมาณ 40-80 ตัวต่อตารางเมตร หาก
ต้องการผลิตปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นควรลดอัตราการปล่อยลง  หรือหากเล้ียงในช่วงฤดูหนาว หรือในแหล่งน้ าที่น้ า
ไม่ไหลหมุนเวียนหรือน้ าน่ิง ก็ควรลดอัตราการปล่อยลูกปลาลง เน่ืองจากในช่วงฤดูหนาว หรือในแหล่งน้ าปิด 
จะประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ าได้ง่าย (มกอช., 2547) 

- ในระหว่างการเล้ียงผู้เล้ียง ต้องหม่ันท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ที่ตั้งกระชัง เช่น เก็บเศษขยะ เศษ
ถุงอาหาร หรือเศษไม้ที่ไหลมาติดบริเวณกระชัง และควรมีการขัดกระชังเพ่ือไม่ให้กระชังอุดตัน ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ให้การไหลเวียนของน้ าภายในกระชังไม่ดี และเป็นแหล่งน าเชื้อโรคจากภายนอกสู่สัตว์น้ าที่เล้ียง ซ่ึงมีผลให้ปลา
ป่วยได้ และหากกระชังใดที่ยังไม่ได้ท าการเล้ียงควร เก็บกระชังขึ้นและท าความสะอาดแล้วน าไป เก็บในที่
เหมาะสม  

- หากระหว่างการเล้ียงพบว่ามีปัญหาปริมาณออกซิเจนต่ า ควรแก้ไขด้วยการ เพ่ิมอากาศลงในกระชัง 
เช่น อาจใช้การสูบน้ าแล้วพ่นให้น้ าเป็นฝอยเพ่ือให้ได้สัมผัสกับอากาศ หรือใช้เครื่องปั๊มลมให้น้ าเกิดฟองอากาศ 
เป็นต้น 

  ข้อก าหนดที่ 3: อาหารปลาและการให้อาหารปลา  (กรณีบ่อดิน และกระชัง ) 

อาหารปลาถือได้ว่ามีความส าคัญที่สุดต่อการเล้ียงปลานิลในด้ านต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันอาหาร
ปลายังมีความส าคัญต่อสุขภาพของปลานิล หากได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพก็ท าให้ปลานิลเติบโตช้าและเน้ือปลาจะ
ไม่มีคุณภาพ มีสารอาหารไม่ครบถ้วน เม่ือมนุษย์บริโภคปลานิลก็จะได้สารอาหารที่ไม่มีคุณภาพและไม่
ครบถ้วนตามไปด้วย จึงเห็นได้ว่าอาหารปลานิลมีความส าคัญอย่างมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่ ส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตปลานิล นอกจากน้ีหากมีการปลอมปนของยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในอาหารปลานิล
โดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นอันตรายซ่ึงทางราชการได้ประกาศไว้ ก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน
อาหารสัตว์น้ าทุกชนิด กรมประมงห้ามผสมหรือปลอมปนยาปฏิชีวนะและสารเคมี และมีการ สุ่มตรวจอาหาร
สัตว์น้ าเป็นประจ า แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะเกิดกรณีการป ลอมปนยาและสารเคมีดังกล่าวได้ เกษตรกรจึงควร
ระแวดระวังและปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังน้ี 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 1: ต้องใช้ปัจจัยการผลิต เช่ น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ที่ข้ึนทะเบียนกับ
ทางราชการ (ในกรณีที่ก าหนดให้ปัจจัยการผลิตน้ันต้องข้ึนทะเบียน )  

เน่ืองจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ าทุกโรงงานต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุ
สัตว์หรือกรมประมงตามกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมคุ ณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2525 และฉบับแก้ไข 
พ.ศ. 2542  ขณะเดียวกันในอาหารสัตว์น้ าห้ามใส่ยาปฏิชีวนะทุกประเภทในการผลิตอาหารสัตว์น้ าในโรงงานฯ  ซ่ึง



โรงงานผลิตฯ เหล่าน้ีต้องถูกสุ่มตรวจอาหารสัตว์เป็นระยะ ๆ จากทางราชการเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าอาหารสัตว์ที่
ผลิตยังคงรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอยู่เสมอ   ดังน้ัน เกษตรกรที่ใช้อาหารสัตว์จาก โรงงานที่มีการขึ้น
ทะเบียนจึงม่ันใจได้ว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสัตว์น้ าชนิดน้ัน ๆ ท าให้สัตว์
น้ าที่เล้ียงเจริญเติบโตดี  อีกทั้งม่ันใจได้ว่าอาหารที่ซ้ือไม่มีการปลอมปนของ ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสัตว์น้ าเองและผู้บริโภค  

ข้อแนะน า  เกณฑ์ก าหนดน้ีใช้ส าหรับเกษตรกรทีใ่ช้อาหารส าเร็จรูปเล้ียงปลานิล  เกษตรกรควรซ้ือ
อาหารส าเร็จรูปจากโรงงานที่มีการผลิตอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากข้างถุงบรรจุอาหารปลานิลที่ 

1) “หมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์” ทั้งที่ออกโดยจากกรมปศุสัตว์หรือกรมประมง  
2) “วัน เดือน ปี ที่ผลิต และล่วงอายุ ” ซ่ึงปรากฏอยู่ที่ฉลากข้างถุงหรือบนตัวถุง ค าว่าล่วงอายุเป็น

ภาษาทางวิชาการหมายถึง หมดอายุ  
นอกจากน้ี เกษตรกรควรมีการบันทึกรายละเอียดของอาหารส าเร็จรูป ได้แก่ ช นิดอาหาร, ยี่ห้อ, 

จ านวน, คุณภาพอาหาร, วันผลิตและวันหมดอายุที่ข้างถุง เป็นอย่างน้อย  

 เกณฑ์ก าหนดที่ 2: ปัจจัยการผลิตต้องปลอดจากการปนเปื้อนของยาและสารต้องห้ามในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามประกาศทางราชการ  

เกณฑ์ก าหนดน้ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติท างประมงที่ดีส าหรับการเล้ียง
ปลานิลเพราะหากมีการใช้ยาปฏิชีวนะและหรือสารเคมีต้องห้ามตามประกาศ ฯ จะมีผลต่อสุขภาพผู้บริโภคปลา
นิลซ่ึงหากมีการสะสมในตัวมนุษย์ มากแล้วจะก่อให้เกิดโรคในคนได้ ดังเช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น     

 เกณฑ์ก าหนดน้ี เป็นเกณฑ์ส าคัญข้อหน่ึงที่ต้องผ่ านการประเมิน หากพบว่าในอาหารเสริม และสาร
ต่างๆ ที่ผสมลงไปในอาหารมียาและสารเคมีต้องห้าม ฟาร์มน้ันจะไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานน้ี 

ข้อแนะน า  เน่ืองจากการใช้อาหารเสริมและสารต่าง ๆ ผสมในอาหารที่ใช้เล้ียงปลานิล ช่วยท าให้ปลา
นิลสามารถใช้ประโยชน์อาหารที่ได้รับอย่าง มีประสิทธิภาพ อน่ึงเกษตรกรควรใช้อาหารเสริมและสารต่างๆ ที่
ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ โดยพิจารณาจากใบรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ และควรซ้ือจากแหล่ง
ผลิต/แหล่งจ าหน่ายที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้ม่ันใจในระดับหน่ึงว่าอาหารเสริมหรือสารน้ันๆ ไม่มีการปนเปื้อนของยา
และสารเคมีต้องห้าม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างซองสารผสม
ล่วงหน้า 

ตัวอย่างถุงบรรจุอาหาร
สัตว์น้ า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 3: อาหารที่ผลิตใช้เองต้องมีกระบวนการผลิตที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับระบบการ
เลี้ยง ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค  

เกณฑ์น้ีใช้ส าหรับเกษตรกรที่สามารถผลิตอาหารปลา นิลขึ้นใช้เองภายในฟาร์ม ซ่ึงต้องค านึงถึง
คุณภาพที่เหมาะสมตรงตามความต้องการทางโภชนาการของปลานิล และไม่ผสมยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีที่ทาง
ราชการประกาศไม่ให้ใช้โดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากน้ีเกษตรกรพึงระวังการใช้ยาปฏิชีวนะ
หรืออาหารเสริมที่อาจจะมีการแอบปลอมปนผสมยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีต้องห้ามโดยเกษตรกรไม่ทราบไว้
ด้วย 

ตัวอย่างฉลากท่ีติดบนถุงอาหารสัตว์น้ า ตัวอย่างฉลากท่ีติดบนซองอาหารเสริม 

การพิจารณาเลขทะเบียนอาหารสัตว์ (ที่กรมประมงเป็นผู้ออก) วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุที่ระบุอยู่บนสลาก 

การพิจารณาเลขทะเบียนอาหารสัตว์ (ที่กรมประมงหรือกรมปศุสัตว์เป็นผู้ออก) 
วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุ  



ข้อแนะน า  เกณฑ์ก าหนดน้ีใช้ส าหรับเกษตรกรที่ผ ลิตอาหารขึ้นใช้เอง เกษตรกรควรผลิตอาหารที่ใช้
สูตรอาหารที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของปลานิลในแต่ละช่วงอายุ  เช่น ค านึงถึงเปอร์เซ็นต์ของ
โปรตีน ไขมัน กาก เถ้า เป็นต้น ดังตัวอย่างในตารางข้างล่างน้ี   

 

ตารางที่ 1 สูตรอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของปลานิลในแต่ละช่วงอายุ 
 

น้ าหนักปลา % โปรตีนใน
อาหาร 

ปริมาณอาหารท่ีให้ 
(% ของ น.น.ปลา) 

จ านวนมื้อ /
วัน 

ระยะเวลาท่ีให้อาหาร
ปลาประมาณ (วัน) 

อายุ 
(เดือน) 

น้อยกว่า 1 กรัม 40 30 – 10 8 7 - 
1 -5  กรัม 35 10 - 6 6 7 - 
>5 – 20 กรัม 30 6 - 4 4 16 1 
>20 – 100 กรัม 30 4 - 3 3 – 4 60 3 
>100 – 200 กรัม 28 3.0 2 - 3 30 4 
>200 – 700 กรัม 28 2.5 2 - 3 60 6 
>700 – 1,000 กรัม 25 2.0 2 - 3 60 8 
>1,000 – 1,500 กรัม 25 1.5 2 - 3 - - 
หมายเหตุ : การให้อาหารปลานิลควรพิจารณาถึงสภาพอากาศ อุณหภูมิ คุณภาพน้ า และการให้อาหารเป็นส าคัญ  
 

เกษตรกรควรใช้วัตถุดิบชนิดที่มีคุณภาพดี ซ่ึงสามารถสังเกตได้ด้วยสายตาในเบื้องต้นเป็นอย่างน้อย 
เช่น พิจารณาความสดใหม่ ไม่มีวัสดุแปลกปลอมปนเปื้อน เป็นต้น และค วรทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ (ถ้า
เป็นไปได้) โดยพิจารณาจากใบรับรอง หรือใบก ากับคุณภาพ  หรือหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเสร็จ เป็นต้น (ถ้ามี) 
และจัดเก็บเป็นหลักฐาน เพ่ือให้สามารถสืบค้นย้อนกลับได้เม่ือประสบปัญหาในการเล้ียงปลานิลที่เกิดจาก
อาหารที่ใช้  อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรระวังไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีต้องห้ามทางราชการ และเชื้อโรคที่
ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ ในการผลิตอาหา รปลานิลขึ้นใช้เอง อีกทั้งต้องระวังการใช้วัสดุดิบผลิตอาหารที่มีการ
แอบปนเปื้อนยา และสารเคมีต้องห้ามจากผู้จ าหน่ายหรือพนักงานฝ่ายขายหรือฝ่ายส่งเสริมของบริษั ทร้านค้า 

นอกจากน้ี เกษตรกรควรมีการจดบันทึกรายละเอียดของอาหารที่ผลิตขึ้น ได้แก่ สูตรอาหาร , ชนิดและ
จ านวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต , วันที่ผลิต, แหล่งที่มาของวัตถุดิบ, จ านวนที่ผลิตได้, การจัดเก็บ และการใช้
อาหาร เป็นอย่างน้อย ดังตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลในภาคผนวก 

  เกณฑ์ก าหนดที่ 4: มีการจัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ  

นอกจากอาหารส าหรับเล้ียงปลานิลเป็นส่วนส า คัญในการเล้ียงปลานิลแล้ว การจัดเก็บอาหารหรือ
วัตถุดิบก็มีความส าคัญเช่นกัน ถึงแม้ว่าอาหารปลานิลที่ผลิตขึ้นมาจะมีคุณภาพดีสักปานใด หากการจัดเก็บรักษา
ทั้งวัตถุดิบและอาหารสัตว์น้ าไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็ย่อมมีผลท าให้อาหารปลาสูญเสียคุณภาพและเป็นแหล่งให้
เชื้อราและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ ซ่ึงแน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบไปถึงการเจริญเติบโตและคุณภาพเน้ือของ
ปลานิลที่เกษตรกรเล้ียง และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ข้อแนะน า   



1. กรณีเกษตรกรจัดซ้ืออาหารส าเร็จรูปมาเล้ียงภายในฟาร์ม เกษตรกรควรมีโรงเก็บอาหารส าเร็จรูปที่
สะอาด มีระเบียบ ถูกหลักสุขอนามัย สามารถกันแดดและฝน ไม่อับชื้น มีอากาศถ่ายเทได้ดี  ไม่มีหนู นก 
แมลงสาบ หรือสัตว์เล้ียง จัดเก็บอาหารบนพาเลตต์  (เป็นโครงฐานรองพ้ืนก่อนวางกระสอบ อาหารเพ่ือไม่ให้
กระสอบอาหารสัมผัสกับพ้ืนโดยตรงอาหาร อาจท าด้วยแผ่นไม้หรือแผ่นพลาสติกตีเป็นช่อง ๆ ให้อากาศถ่ายเทได้ 
เพ่ือป้องกันความชื้น) และควรมีการจดบันทึกในการจัดเก็บตามตารางตัวอย่างในภาคผนวก 

หากเกษตรกรไม่มีโรงเก็บอาหารส าเร็จรูป  ควรจัดแบ่งสัดส่วนไว้เป็นพ้ืนที่เก็บโดยเฉพาะโดยมีการจัดให้
เป็นระเบียบ สะอาด มีการป้องกันหนู นก แมลงสาบ หรือสัตว์เล้ียง เข้ามาเก่ียวข้องในที่จัดเก็บอาหาร สามารถ
ป้องกันฝน แดด ความร้อน ความชื้น  และควรมีการจดบันทึกการจัดเก็บตามตารางตัวอย่างในภาคผนวก 

2. กรณีเกษตรกรผลิตอาหารขึ้นใช้เองภาย ในฟาร์ม เม่ือผลิตอาหารเสร็จแล้ว ควรรีบน าอาหารไปเล้ียง
ปลานิลโดยเร็วที่สุด แต่หากต้องเก็บไว้ ควรจัดเก็บอาหารให้สามารถคงสภาพความสดและสะอาด เช่น เก็บในตู้
แช่เย็น เก็บในที่ร่มเย็น ไว้ชั่วคราว เป็นต้น นอกจากน้ี ควรมีการจดบันทึกการผลิต การเก็บรักษา และการ
น าไปใช้ 

  ข้อก าหนดที่ 4: การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ า  

 การดูแลสุขภาพของปลานิลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการเล้ีย งปลานิลให้ได้ผลผลิตดี เน่ืองจากหาก
ดูแลจัดการไม่ดีก็จะท าให้ปลาอ่อนแอ เป็นโรค และตาย ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหาย และได้ผลผลิตไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้  

  เกณฑ์ก าหนดที่ 1: มีการเตรียมบ่ออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคระหว่างการเลี้ยง (กรณีบ่อดิน) 

ปัจจัยหน่ึงที่เป็นสาเหตุท าให้ปลาเป็นโรค ได้แก่ สภาพแวดล้อมในบ่อเล้ียงไม่เหมาะสม เช่น คุณภาพ
น้ า ดิน ซ่ึงจะส่งผลให้ปลาอยู่ในภาวะเครียด อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย เช่น หลังจากการเล้ี ยงปลาไปแล้วหลาย
รุ่นท าให้เกิดการหมักหมมของเศษอาหารเพ่ิมขึ้นเม่ือมีการย่อยสลายเศษอาหารเหล่าน้ันโดยแบคทีเรีย ซ่ึง
ขบวนการย่อยสลายน้ีมีการดึงเอาออกซิเจนในน้ าไปใช้ ท าให้อาจเกิดปัญหาปลาขาดออกซิเจน ปลาอ่อนแอ และ
เกิดโรคในที่สุด นอกจากน้ีการย่อยสลายเศษอาหารท าให้เกิ ดแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์  เพ่ิมมาก
ขึ้นจนท าให้ปลาตายได้  ดังน้ันหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว ก่อนที่จะเล้ียงปลารุ่นต่อไปจึงต้องมีการเตรียมบ่อ 
ปรับสภาพบ่อให้เหมาะสม   ในกรณีที่เป็นบ่อใหม่ สภาพดิน และคุณสมบัติทางเคมีของดินอาจไม่เหมาะสม 
ส่งผลให้คุณภาพน้ าที่ใช้เล้ียงปลามีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับการเล้ียงปลานิล ซ่ึงแน่นอนว่าต้องมีการเตรียมบ่อ
เช่นกัน  

ข้อแนะน า  ก่อนการน าลูกปลาลงเล้ียงผู้เล้ียงควรมีการเตรียมบ่อเตรียมน้ าให้มีความเหมาะสม และ
ควรบันทึกรายละเอียดการเตรียมบ่อไว้ด้วย  เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการสืบหาสา เหตุและวางแผนป้องกันแก้ไข
เม่ือประสบปัญหาด้านสุขภาพของปลานิลที่เล้ียง  

การเตรียมบ่อมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ เทคนิค และวิธีการ  ตัวอย่างเช่น 
- ในกรณีบ่อใหม่ที่ยังไม่เคยเล้ียง หากในพ้ืนที่น้ันมีสภาพดินเป็นกรด ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากสีของ

ดินบางส่วนมีสนิมเหล็กสีส้มแดง โดยจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 2-3 มีวิธีแก้ไขสภาพดินกรดโดยเปิดน้ าเข้า



บ่อให้ท่วมพ้ืนบ่อ กักไว้ประมาณ 7 วัน แล้วระบายน้ าออกจากบ่อ หลังจากน้ันเติมปูนขาวหรือปูนเผาเพ่ือปรับ
สภาพดินให้เหมาะสม  

- ในกรณีบ่อเก่าที่มีการเล้ียงปลาอยู่แล้ว พบว่าส่วนใ หญ่แล้วบ่อมีเลนมาก หลังจากจับปลาออกแล้วจึง
ควรมีการน าเลนออกจากบ่อ หรือใช้การไถพลิกดินก้นบ่อเพ่ือให้ได้รับออกซิเจน ตากบ่อให้แห้งประมาณ 2 
สัปดาห์ หากสภาพดินมีความเป็นกรดเป็นด่างเหมาะสมที่จะเล้ียงปลาอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ปูนขาวในการปรับ
สภาพบ่อ หลังจากน้ันให้เติม น้ าเข้าบ่อโดยต้องมีการกรองน้ าด้วยถุงกรองมุ้งเขียว เบอร์ 24-26 (ขนาดช่องตา 24-
26 ช่องตาต่อน้ิว) ก้ันซ้อนไว้หรือสวมไว้ 2 ชั้น ที่ปลายท่อน้ าเข้า เพ่ือป้องกันศัตรูปลาหรือลูกปลาชนิดอ่ืน เติม
น้ าจนได้ระดับประมาณ 1-1.5 เมตร  

ส่วนบ่อที่ยังมีศัตรูปลาหรือมีปลาชนิดอ่ืนเหลืออยู่ ควรก าจัดให้หมดโดยใช้กากชาความเข้มข้น 15-25 
ส่วนในล้านส่วนหรืออาจใช้โล่ติ๊นก็ได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีกระชัง ต้องมีการเตรียมและวางกระชังอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
โรคระบาด 

ข้อแนะน า  ต้องมีการท าความสะอาดกระชังก่อนน ามาใช้งาน และในการจัดวางกระชังต้อง  ไม่วาง
ติดกันเกินไป หรือหนาแน่นเกินไป เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา การไหลหมุนเวียนของน้ าทั้งในและนอกกระชัง ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดการหมักหมมของเสีย เศษอาหารปลา ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าเสียและปัญหาด้านระบบนิเวศน์ การ
ด ารงชีวิตของสัตว์น้ าธรรมชาติในแหล่งน้ าน้ันๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อปลาที่เล้ียงในกระชัง ด้วย  และกระชังที่
ไม่ได้ใช้งานควรน าขึ้นเก็บเพ่ือให้มีพ้ืนที่การไหลเวียนของน้ าได้สะดวก  

 เกณฑ์ก าหนดที่ 2: มีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพปลานิลที่เลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่พบว่าปลา
นิลมีอาการผิดปกติให้ด าเนินการแก้ไขทันที เช่นพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมในบ่อ และลดปริมาณอาหารก่อน

พิจารณาการใช้ยา (กรณีบ่อดิน และกระชัง) 

ตัวอย่างการเตรียมบ่อก่อนการเล้ียงปลา โดยการโรยปูนขาว และตากบ่อ  



ในการเล้ียงปลาผู้เล้ียงส่วนใหญ่จะ นิยมใช้ยาและสารเคมีในการรักษาปลาที่มีอาการผิดปกติ ซ่ึงเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้อง และอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เ ช่น ปัญหาการดื้อยาซ่ึงจะท าให้ต้อง
ใช้ยาในปริมาณมากขึ้นหรืออาจไม่สามารถใช้ยา ชนิดเดิมรักษาให้หายได้อีกต่อไป  เป็นต้น ซ่ึงปัญหาการเกิดโรค 
หรือมีอาการผิดปกติ มีสาเหตุส าคัญคือ สภาพแวดล้อมในบ่อ คุณภาพน้ า คุณภาพดินไม่เหมาะสม ท าให้ปลา
อ่อนแอและเกิดการติดเชื้อได้ง่าย การใช้ยาและสารเคมียังก่อให้เกิดการตกค้างของยาและสารเคมีในบ่อที่เล้ียง 
ในน้ า รวมทั้งในเน้ือปลาด้วย ซ่ึงยาและสารเคมีบางชนิดเป็นอันตรายต่อ มนุษย์ เช่น เป็นสารก่อมะเร็ง เป็ นต้น 
เกณฑ์ก าหนดน้ีจึงมุ่งเน้นให้แก้ไขปัญหาโดยการปรับสภาพแวดล้อมในการเล้ียงให้เหมาะสม ลดกา รใช้ยาลง 
เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค   

ข้อแนะน า  ในระหว่างการเล้ียงผู้เล้ียงควรหม่ันสังเกตอาการ ผิดปกติของปลาที่เล้ียง  และควรบันทึก
ลักษณะอาการที่พบไว้ด้วย หากพบว่ามีอาการผิดปกติผู้เล้ียงควร พิจารณาข้อมูลจากบันทึกคุณภาพน้ าและบันทึก
การสังเกตอาการย้อนหลัง  เพ่ือค้นหาสาเหตุเบื้องต้น แล้วรีบด าเนินการปรับสภาพแวดล้อมในบ่อ /กระชังให้มี
ความเหมาะสม และควรลดปริมาณอาหารลงเน่ืองจากในช่วงที่ปลาป่วยปลาจะกินอา หารน้อยลง ซ่ึงจะมีอาหาร
เหลือในบ่อ/กระชัง เกิดการหมักหมมของของเสีย  และท าให้คุณภาพน้ าเสียไปด้วย เช่น หากเม่ือสังเกต อาการ
ของปลาที่เล้ียงแล้วพบว่าปลามีการลอยหัวในช่วงเวลาเช้ามืดมากผิดปกติ แสดงว่าในบ่อมีปริมาณออกซิเจนไม่
เพียงพอ จะส่งผลให้ปลาเครียด อ่อนแอ และติดเชื้อได้ง่าย ดังน้ันจึงควรมีการปรับสภาพแวดล้อม เช่น มีการ
เปล่ียนถ่ายน้ า หรือเติมน้ าใหม่เพ่ิมในบ่อ หรือมีการใช้เครื่ องตีน้ าเพ่ือเพ่ิมอากาศ เป็นต้น การระบายน้ าออกจาก
บ่อไม่ควรปล่อยออกสู่แหล่งน้ าภายนอกโดยตรงควรมีการบ าบัดให้คุณภาพน้ าที่จะทิ้งให้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 
และปรับลดปริมาณอาหาร 

ส าหรับในกระชังหากปลานิลมีอาการผิดปกติ ควรลดปริมาณอาหารที่ให้ลง ลดปริมาณความ
หนาแน่น โด ยการกระจายปลานิลไปกระชังอ่ืนที่ว่าง และหากมีปัญหาการขาดออกซิเจนควรใช้เครื่องเพ่ิม
อากาศเพ่ิมออกซิเจนในกระชังน้ันๆ และปรับลดปริมาณอาหารลงเพ่ือไม่ให้มีอาหารเหลือ  

 เกณฑ์ก าหนดที่ 3: และ 4: ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์ ต้องเป็นยาสัตว์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียน

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลากและเอกสารก ากับยา รวมถึงระยะหยุดยาอย่าง

เคร่งครัด ไม่ใช้ยาหรือสารเคมีต้องห้าม (ตามประกาศทางราชการ)  
ณ ปัจจุบันตลาดยาสัตว์ที่ขายในท้องตลาดมียาปลอม ยาที่ไม่ได้มาตรฐาน ยา ที่ห้ามใช้ในมนุษย์ หรือ

ต ารับยาที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับอนุญาต ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาในการใช้ยาและสารเคมีรักษาโรค 
นอกจากน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลท าให้เกิดการดื้อยาในสัตว์น้ า รวมทั้งท าให้ มี
การตกค้างของยาและสารเคมีในเน้ือสัตว์น้ าซ่ึงจะส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 

ข้อแนะน า  เม่ือมีปลาตายผิดปกติ ผู้เล้ียงต้องปรึกษากับสัตว์แพทย์ หรือนักวิชาการประมง  เพ่ือ
วินิจฉัยโรคว่าเกิดจากสาเหตุใด และควรแก้ไขอย่างไร ซ่ึงหากต้องใช้ยาและสารเคมีในการรักษา ผู้เล้ียงต้องซ้ือ
ยาและสารเคมีจากร้านที่มีทะเบียนอนุญาตให้ขายยาสัตว์หรือสารเคมี และต้องใช้ยารักษาสัตว์น้ าหรือสารเคมีที่
อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ ดังตัวอย่างตามภาคผนวก และควร
บันทึกรายละเอียดการใช้ยาและสารเคมีไว้ทุกครั้ง  



การใช้ยาและสารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง ได้แก่ ใช้ยาและสารเคมีโดยไม่ได้มีการวินิจฉัยหาสาเห ตุของ
โรคก่อน ใช้ยา ต้านจุลชีพในการรักษาโรคไวรัส การเลือกใช้ยาและสารเคมีที่ไม่เหมาะสมกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค 
ใช้ยาและสารเคมีไม่ถูกวิธี ใช้ยาและสารเคมีไม่ครบตามปริมาณหรือก าหนดระยะเวลาในการรักษา ใช้ยาและ
สารเคมีไม่ตรงตามที่ฉลากระบุ   

 เกณฑ์ก าหนดน้ี เป็นเกณฑ์ส า คัญข้อหน่ึงที่ต้องผ่านการประเมิน หากพบว่ามีการใช้ยาและสารเคมี
ต้องห้ามตามประกาศของทางราชการ ฟาร์มน้ันจะไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานน้ี 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 5: มีการท าความสะอาดกระชังเป็นระยะๆ ตลอดการเลี้ยง  (กรณีกระชัง) 

ข้อแนะน า  ระหว่างการเล้ียงเกษตรกรต้องหม่ันท า ความสะอาดกระชัง การท าความสะอาดกระชังจะ
เป็นการช่วยลดการสะสมของเศษอาหาร หรือส่ิงสกปรกต่างๆ ที่เกาะอยู่ตามกระชัง ซ่ึงอาจน าเชื้อโรคมาสู่ปลาที่
เล้ียง นอกจากน้ีการท าความสะอาดกระชังยังช่วยให้มีการระบายถ่ายเทน้ าได้ดี ดังน้ันจึงควรท าความสะอาด
กระชังเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง และควรมีการจดบันทึกรายละเอียดการท าความสะอาดกระชังเพ่ือจะ
ได้เป็นข้อมูลในการสืบหาสาเหตุและวางแผนป้องกันแก้ไขเม่ือประสบปัญหาด้านสุขภาพของปลานิลที่เล้ียง  

 เกณฑ์ก าหนดที่ 6: เม่ือมีการระบาดของโรคที่ท าให้ปลานิลตายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั นที 

และมีวิธีการจัดการซากและน้ าทิ้งที่เหมาะสม  (กรณีบ่อดิน และกระชัง ) 
ข้อแนะน า  เม่ือเกษตรกรพบว่าในฟาร์มของตนเองหรือภายนอกฟาร์มมีปลานิลตายจ านวนมาก

ผิดปกติ ผู้เล้ียงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ภาครัฐที่รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่กรมประมง ในพ้ืนที่  เป็นต้น ทราบในทันที 
เพ่ือหาสาเหตุ แหล่งเกิดโรคระบาดน้ัน พร้อมกับหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที   

ในกรณีที่พบว่าปลานิลในบ่อเล้ียงเป็นโรคระบาด  น้ าในบ่อไม่ควรปล่อยออกสู่ภายนอก ผู้เล้ียงต้องพัก
น้ าไว้ในบ่อก่อน  และท าการฆ่าเชื้อตามค าแนะน าของนักวิชาการประมง  หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบก่อนปล่อยสู่ภายนอกเพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่แหล่งอ่ืน และส าหรับผู้ที่
เล้ียงปลาในกระชังก็ควรมีการ กักน้ าในกระชัง โดยใช้ผ้าพลาสติก  หรือผ้าใบขึงรอบตัวกระชังทั้งด้านข้าง และ
ด้านล่างเพ่ือไม่ให้น้ าระบายออกจากกระชัง  หลังจากน้ันท าการฆ่าเชื้อโรค  และพักน้ าไว้สักระยะตามค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที่ แล้วจึงค่อยน าผ้าพลาสติกหรือผ้าใบออกเพ่ือระบายน้ าทิ้ง 

ส่ิงส าคัญในการป้องกันการแพร่ กระจายของโรคระบาด คือ การก าจัดซากสัตว์น้ าที่ตาย โดยต้องน า
ซากสัตว์น้ าขึ้นจากบ่อหรือกระชังและฝังกลบ หรือเผาท าลายซาก  ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะน าซากสัตว์น้ าทิ้งลงใน
แหล่งน้ าเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือแม้กระทั่งฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ า
ใกล้เคียง ซ่ึงเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างไม่ มีที่ส้ินสุด  

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ข้อก าหนดที่ 5: สุขลักษณะฟาร์มปลานิล  

นอกจากอาหารสัตว์น้ าที่ถือว่ามีความส าคัญในการท าให้ ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว ยังมี
ประเด็นส าคัญอีกประการหน่ึงที่ท าให้ผลผลิตปลานิลมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คือ การ จัดการสุขลักษณะ
ภายในฟาร์ม เกษตรกรจึงควรมีการเอาใจใส่สุขลักษณะภายในฟาร์มซ่ึงมีข้อควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 1: มีการจัดการน้ าทิ้งที่เหมาะสม ทางระบายน้ าทิ้งจากที่อยู่อาศัยต้องแยกจาก

ระบบการเลี้ยง  (กรณีบ่อดิน) 
น้ าทิ้งจากการเพาะเล้ียงปลานิล  หรือแม้กระทั่งน้ าทิ้งจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ก็อาจเป็นแหล่ งที่

ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค  ยา หรือ สารเคมีจากบ่อน้ าทิ้งและจากบ้านเรือนไปสู่ระบบการเล้ียง   ดังน้ัน
ในระหว่างการเล้ียง เกษตรกรควรมีระบบการจัดการระบายน้ าทิ้งหรือมีระบบการบ าบัดน้ าทิ้งก่อนปล่อยออก
นอกฟาร์มหรือน ากลับไปใช้ใหม่  ส่ิงที่ต้องระวังอย่างมากอีก อย่างหน่ึง คือ ทางระบายน้ าทิ้งจากที่อยู่อาศัยต้อง
แยกออกจากทางส่งน้ าหรือระบบการเล้ียง 

ข้อแนะน า   

1. ในส่วนของพ้ืนที่การเล้ียงปลานิล  เกษตรกรควรมีการวางแผนและวางผัง ในระบบน้ าทิ้งจาก
บ่อเล้ียงลงสู่บ่อบ าบัด (ถ้ามี) หรือออกสู่ภายนอกฟาร์มอย่างเหมาะสม สามารถระบายน้ าทิ้ งได้สะดวกทุกเวลาที่
ต้องการ และอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีคูน้ าทิ้งกว้าง ถ้าหากคูน้ าแคบไม่ควรมีวัชพืชหรือส่ิงกีดขวางทางน้ าทิ้ง 
สามารถระบายน้ าทิ้งได้โดยไม่มีการเอ่อล้นคันคู และรั่วซ่ึมไปยังพ้ืนที่เล้ียง เป็นต้น   อีกทั้ง ควรมี การเขียนผัง
ระบบระบายน้ าทิ้งของฟาร์มในแผนผังฟาร์มอย่างชัดเจนเพ่ือสะดวกในการจัดการน้ าทิ้ง การท าความเข้าใจกับ
ลูกจ้างในฟาร์ม และง่ายต่อการการตรวจประเมิน 

เกษตรกรควรค านึงถึงเรื่องส่ิงแวดล้อมภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ าทิ้งออกนอก
ฟาร์ม ถ้าหากเป็นไปได้ควรมีระบบการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเพาะเ ล้ียง เช่น บ่อบ าบัดน้ าทิ้ง หรือ พ้ืนที่ชุ่มน้ า หรือ 
บ่อปรับสภาพน้ าให้มีคุณสมบัติดี เป็นต้น    อย่างไรก็ตามส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จ ากัด ย่อมไม่สามารถจะ
จัดท าระบบบ าบัดได้  อย่างน้อยก็ควรเก็บน้ าไปตรวจวิเคราะห์ก่อน หากพบว่าน้ าก่อนทิ้งมีสภาพไม่เหมาะสมก็

ตัวอย่างการโรยปูนขาวและฝังกลบซากปลาที่เป็นโรคระบาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 



ควรด าเนินการปรับสภาพน้ าที่จะทิ้งให้เหมาะสมก่อนระบายทิ้ง เช่น การให้อากาศ , การปรับสภาพความเป็น
กรดเป็นด่าง, การใส่ปูนขาวฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น 

2. ในส่วนของพ้ืนที่นอกเขตการเล้ียง เช่น พ้ืนที่บ้าน พ้ืนที่ ที่ใช้ท าการเกษตรอ่ืน ๆ เป็นต้น ควรมี
แผนผัง และระบบการวางท่อน้ าทิ้งจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  และหรือจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ลงสู่ท่อน้ าทิ้งหรือทาง
น้ าทิ้งหรือบ่อบ าบัด (ถ้ามี) หรือคูน้ าทิ้งหรือทางน้ าทิ้งสู่ภายนอกฟาร์ม โดยห้ามอย่างเด็ดขาดในการระบายน้ าทิ้ง
เหล่าน้ีรวมทั้งเศษเหลือจากครัวเรือน  หรือจากห้องน้ าสู่บ่อเล้ียงปลานิล  หรือทางน้ าเข้าบ่อเล้ียงโดยตรง ดังน้ัน 
เกษตรกรจึงควรมีท่อ หรือทางระบายน้ าทิ้งแยกต่างหากจากระบบทางน้ าเข้าของฟาร์ม  หรือบ่อเล้ียง สภาพของ
ท่อ หรือทางน้ าทิ้งน้ีควรระบายน้ าทิ้งได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ เหลือค้างภายในท่อหรือทางน้ าทิ้ง และ
ไม่มีการเอ่อล้นรั่วซึม นอกจากน้ีเกษตรกรต้องมีวิธีการป้องกันและแก้ไข น้ าทิ้งลงสู่ระบบการเล้ียงปลานิลหาก
เกิดเหตุ หรือปัญหาในการระบายน้ าทิ้งโดยไม่คาดหมาย  

 เกณฑ์ก าหนดที่ 2: ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วนต้องห่างจากบ่อเลี้ยงที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน
และมีระบบจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ  (กรณีบ่อดินและกระชัง) 

ห้องสุขาเป็นแหล่งต้นต่อที่ก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายมนุษย์ เช่น โรค
ท้องร่วง (ซ่ึงเกิดเชื้อ E. coli) เป็นต้น โดยที่บุคคลที่อยู่ในฟาร์มอาจมีเชื้อ โรคที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดิน
อาหารของมนุษย์หรือเชื้อโรคอ่ืน ๆ เม่ือขับถ่ ายหรือช าระล้างร่างกาย เชื้อดั งกล่าวอาจปะปนอยู่ในห้องสุขา ท่อ
น้ าทิ้ง หรือระบบบ าบัดของเสีย หาก เชื้อโรคเหล่าน้ีปะปนเข้าส ู ่ระบบการเล้ียงปลานิล เชื้อโรคจะเข้าสู่ตัวปลานิล
ซ่ึงจะเป็นพาหะน าโรคสู่มนุษย์ เกษตรกรจึงควรให้ความสนใจในเรื่องน้ี   

 

ข้อแนะน า   

1. เกษตรกรควรจัดห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน  และควรตั้งอยู่ห่างจากพ้ืนที่เล้ียงปลานิล  ไม่จัดตั้งอยู่ตาม
คันบ่อเล้ียง  อีกทั้งการจัดวางท่อระบายน้ าทิ้งและของเสียจากห้องสุขา  หรือจากระบบบ าบัดของเสียห้องสุขา
ต้องไม่ปล่อยลงบ่อเล้ียง  หรือระบบส่งน้ าเข้าพ้ืนที่เล้ียงปลานิล เพ่ือป้องกัน การปนเปื้อนของเชื้อโรคทางเดิน
อาหาร หากเกษตรกรไม่สามารถแก้ไขให้ห้องสุขาอยู่ห่างจากพ้ืนที่เล้ียงปลานิลได้ เกษตรกรต้องม่ันใจว่าน้ าทิ้ง 
ของเสีย และน้ าจากระบบบ าบัดของเสียไม่ปล่อยลงในพ้ืนที่เล้ียงปลานิล  เช่น มีท่อระบายน้ าทิ้งจากห้องสุขา 
และระบบบ าบัดของเสียแยกออกจากระบบน้ าของบ่อเล้ียง เป็นต้น และต้องม่ันใจว่าไม่มีการแตกรั่วซึมของท่อ
น้ าทิ้ง ของเสีย และระบบบ าบัดของเสียจากห้องสุขาปนเปื้ อนเข้าสู่ระบบการเล้ียงปลานิล อีกทั้งควรมีวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขการรั่วซึมหากเกิดปัญหาที่ ไม่คาดหมาย  

2. ห้องสุขาต้องมีระบบการจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น มีการใช้ถังบ าบัดของเสียจากห้อง
สุขาแทนการใช้ถังส้วมซึม  หรือทิ้งของเสียโดยตรง หรือหากใช้ส้วมซึมต้องมีท่อระบายน้ าจากถังบ าบัดแยกออก
จากระบบน้ าของบ่อเล้ียง เป็นต้น และต้องม่ันใจว่าไม่มีการแตกรั่วซึมของท่อน้ าทิ้ง ของเสีย และระบบบ าบัด
ของเสียปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเล้ียงปลานิล    



ในกรณีเล้ียงปลานิลในกระชัง ห้องน้ าควรอยู่บนฝ่ัง และมีการจัดการระบบของเสียเช่นเดียวกันกับ
กรณีเล้ียงปลานิลในบ่อดิน แต่ต้องพึงระวังไม่ปล่อยของน้ าทิ้ง ของเสีย และน้ าจากระบบบ าบัดลงสู่แหล่งน้ าที่ใช้
เล้ียงปลา และควรมีวิธีการป้องกัน แก้ไขการรั่วซึมหากเกิดปัญหาที่ ไม่คาดหมาย 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 3: จัดอุปกรณ์ เคร่ื องมือ รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ในบริเวณฟาร์มให้มีระเบียบ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ  (กรณีบ่อดินและกระชัง) 

ข้อแนะน า  เกษตรกรควรท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือที่ ใช้ในการอนุบาล  และเล้ียงปลา
นิลทั้งก่อนและหลังการใช้งาน  และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบไว้ในสถานที่เก็บที่สะอาด และถูกสุขลักษณะทุก
ครั้ง เช่น ล้างสวิ ง ถังบรรจุปลานิล และน าเก็บ ไว้บนชั้นที่จัดอย่างเป็นระเบียบ , ล้างและตากอวนรวบรวมปลาให้
แห้งก่อนน าไปเก็บไว้ในโรงเรือน หรือบริเวณเก็บอวนที่มีอากาศถ่ายเท เป็นต้น อีกทั้ง ปัจจัยการผลิต เช่น ปูน
ขาว, เกลือ, ยาป้องกันและรักษาโรค , วิตามินเกลือแร่ , อาหารเสริม, อาหารส าเร็จรูปเป็นต้น ต้องมีการจัดเก็บ
อย่างเหมาะสม, สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น วิตามินผสมอาหารปลานิล ควรเก็บในตู้เย็น, ยา
ป้องกันรักษาโรคส าหรับสัตว์จัดเก็บในตู้เก็บยาส าหรับรักษาสัตว์ ที่จัดวางไว้ในที่มีอุณหภูมิเหมาะสมตามที่ ระบุ
ในสลากข้างถุง  ซ่ึงสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกและห่างจากมือเด็ก  เป็นต้น 

 

 

 

 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 4: มีถังขยะ ระบบการจัดเก็บ และการก าจัดขยะที่ดี มีฝ าปิดมิดชิด ป้องกันแมลงวัน 

หนู แมลงสาบ และการคุ้ยเข่ียของสัตว์เลี้ยง  (กรณีบ่อดิน) 

ข้อแนะน า   

1. เกษตรกรควรจัดให้ภายในฟาร์มมีถังขยะส าหรับทิ้งเศษขยะไว้หลาย ๆ จุด และถังขยะเหล่าน้ีต้องมี
ฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันแมลง หนู หรือสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค และป้องกันสัตว์เ ล้ียงคุ้ยเขี่ยให้ขยะกระจาย
เกล่ือน ซ่ึงอาจท าให้เชื้อโรคแพร่กระจาย  

2. นอกจากมีการจัดวางถังขยะไว้ทั่ว ๆ ฟาร์มแล้ว เกษตรกรควรมีบริเวณหรือสถานที่เก็บรวบรวมขยะ
ภายในฟาร์มซ่ึงมีการจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน มี ป้องกันแมลงและหนู รวมทั้ง สัตว์เล้ียงเพ่ือไม่ให้มาคุ้ยเขี่ย และมี
ระบบจัดการขยะที่เหมาะสม เช่น มีการแยกประเภทขยะที่ทิ้ง , มีการก าหนดระยะเวลาในการก าจัดขยะ, มีวิธีการ
จัดเก็บ, มีวิธีการขนส่งขยะไปท าลาย เป็นต้น 

การก าจัดขยะเป็นส่ิงส าคัญอีกขั้นตอนหน่ึง เกษตรกรควรมีการก าจัดขยะที่ดี อาจจะโดยวิธีการเผา  
หรือการฝังดินภายในฟาร์มหรือภายนอกฟาร์มโดยไม่ก่อความยุ่งยากล าบากให้เพ่ือนบ้าน  ฟาร์มใกล้เคียง หรือ
ชุมชน เช่น ไม่ น าขยะไปทิ้งบริเวณนอกฟาร์มจนส่งกล่ินเห ม็นรบกวนชุมชนในบริเวณที่ทิ้งขยะ หรือการเผาขยะ
ที่ไม่ได้แยกสารเคมีอันตรายออก เป็นต้น  



 เกณฑ์ก าหนดที่ 5: ไม่ทิ้งขยะและส่ิงปฏิกูลในบริ เวณกระชังเลี้ยงปลานิล และน าขยะและส่ิงปฏิกูล

มาทิ้งหรือท าลายบนบกอย่างถูกต้อง  (กรณีกระชัง) 

ข้อแนะน า   

1. ส าหรับเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลในกระชัง ไม่ควรทิ้งขยะและส่ิงปฏิกูลในบริเวณกระชัง  หรือใน
แหล่งน้ าที่วางกระชัง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายหรือการปนเปื้อนเชื้อโรคใ นพ้ืนที่ที่เล้ียง ดังน้ัน  ควรมีถังขยะ  
หรือภาชนะเก็บขยะวางไว้เป็นจุด ๆ ในบริเวณที่เล้ียง  

2. หลังจากรวบรวมขยะส่ิงปฏิกูลได้จ านวนมาก เกษตรกรต้องน าขยะส่ิงปฏิกูลดังกล่าวขึ้นมาท าลาย
บนฝ่ังโดยการเผา หรือขุดหลุมฝัง และควรระวังการไหลซึมกลับของขยะที่ท าลายแล้วลงสู่แหล่ งเล้ียงเม่ือมีฝน
ตก 

  ข้อก าหนดที่ 6: การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง  
การจับและการดูแลหลังการจับเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงของช่วงการเล้ียงที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนท าให้

อาหารไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  เกษตรกรจึงควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 1: วางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตตามความต้องการของตลาด  
ข้อแนะน า เกษตรกรควรมีการวางแผนการจับล่วงหน้า โดยค านึงถึงความต้องการของตลาด และควร

เลือกผู้จับหรือห้องเย็นที่เชื่อถือได้  
 
 
 เกณฑ์ก าหนดที่ 2: มีหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าและลูกพันธุ์สัตว์น้ า  

หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า และลูกพันธุ์สัตว์น้ า เป็นกระบวนการหน่ึงที่กรมประมงได้
พัฒนาขึ้น เพ่ือให้สามารถสืบย้อนกลับได้หากสินค้าสัตว์น้ ามีการปนเปื้อน หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อ ผู้บริโภค 
ซ่ึงจะท าให้ทราบได้ว่าปลานิลมาจากฟาร์มใด และลูกพันธุ์ที่ใช้เล้ียงมาจากที่ใด  

ข้อแนะน า  เม่ือเกษตรกรซ้ือลูกปลานิลมาเล้ียงควรมีการร้องขอหนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์
น้ า (FMD) จากโรงเพาะฟักน้ันๆ ทุกครั้ง และเม่ือจะจับจ าหน่ายเกษตรกรต้องติดต่อหน่วยงานของกรมประมง 
เพ่ือขอหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (MD) ซ่ึงควรด าเนินการทุกครั้งที่มีการจับจ าหน่าย 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 3: ผลผลิตสัตว์น้ าที่เก็บเกี่ยวต้องไม่มียาหรือสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานก าหนด  
 เกณฑ์ก าหนดน้ี หากพบว่าในปลานิลที่จับขึ้นมาจ าหน่ายหรือบริโภค มียาและสารเคมีต้องห้ามตกค้าง 

เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ฟาร์มน้ันจะไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานน้ี 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 4: มีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะระหว่างการเก็บเกี่ยวและ

การขนส่ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ข้อแนะน า เกษตรกรควรใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจับปลานิลที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ท าให้ปลา
บอบช้ าอันมีผลกระทบต่อคุณภาพเน้ือของปลานิล  อีกทั้งไม่ทรมานปลานิลที่จับเพ่ือการบริโภค  หรือจ าหน่าย 



เช่น การตีอวนรวบรวมปลานิลจ านวนมากแล้วพักปลานิลไว้ในอวนทิ้งข้ามคืน หรื อน าไปกักขังในที่แคบ ๆ เป็น
เวลานานซ่ึงมีผลต่อคุณภาพเน้ือของปลานิล เป็นต้น  

ควรใช้ภาชนะและอุปกรณ์รวบรวมปลานิลที่ ไม่ท าให้ปลานิลเสียหาย เช่น ไม่ใช้อวนท าจากวัสดุเน้ือ
หยาบกระด้างซ่ึงท าให้เกล็ดหลุด , ผิวหนังเป็นแผล หรือครีบฉีกขาด เป็นต้น  ด้านการเก็บรักษา ควรมีการใช้
ภาชนะที่สามารถเก็บรักษาความเย็น เพ่ือให้ปลาคงความสดได้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ เช่น การใช้ถังโฟม หรือ 
ถังพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีโฟมเป็นฉนวน เป็นต้น  และควรมีการดูแลรักษาภาชนะและอุปกรณ์ให้สะอาดอยู่
เสมอเพ่ือป้องกันเชื้อโรค , สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะที่อาจจะปนเปื้อนได้  

เม่ือจับและรวบรวมปลานิลจากกระชัง  หรือบ่อขึ้นจ าหน่ายเกษตรกรต้องรักษาความสดของ ปลานิล 
โดยใช้น้ าแข็งทันที  ซ่ึงน้ าแข็งที่ใช้ต้องผลิตมาจากน้ าสะอาด เพ่ือป้องกันเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อโรคที่อาจ
ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารปนเปื้อนในตัวปลานิล อีกทั้งปริมาณน้ าแข็งสะอาดที่ใช้ต้องเหมาะสมกับปริมาณ
ปลานิล และระยะเวลาในการขนส่ง เพ่ือรักษาความสดของปลานิลไว้ ระหว่างการขนส่งไปยังตลาดหรือโรงงาน
แปรรูป ดังน้ัน เกษตรกรควรทราบ และบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของน้ าแข็ง คุณภาพความสะอาด ปริมาณและสัดส่วน
ที่ใช้ในการรักษาความสดปลานิล ระยะเวลาในการเก็บรักษาปลาตั้งแต่เริ่มออกจากบ่อ หรือกระชังจนถึงปลายทาง 
และอุณหภูมิที่ใช้ระหว่างการขนส่ง เป็นต้น  

ก่อนการขนส่งปลานิลไปจ าหน่ายหรือบริโภค เกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องท าความสะอาด
อุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งด้วยน้ าสะอาด  เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้ อโรคที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารในมนุษย์ , ยาปฏิชีวนะและ/หรือสารเคมีที่อาจ
ปนเปื้อนได้โดยเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ตามเกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องไม่ใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะเพ่ือ
ช่วยคงความสด หรือในกรณีขนส่งปลามีชีวิต เพ่ือลดความเครียด ซ่ึงสารเคมีและยาปฏิชีวนะเหล่าน้ีอาจมีผล
ตกค้างในเน้ือปลานิล และเม่ือผู้บริโภครับประทานเน้ือปลานิ ลเหล่าน้ีในระยะยาว จะเกิดการสะสมของสาร
เหล่าน้ีขึ้น และก่อให้เกิดโรค กับผู้บริโภค เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น  

ในการขนส่งปลานิล  เกษตรกรหรือผู้ประกอบการควรใช้รถท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพหรือใช้
น้ าแข็งที่ผลิตด้วยน้ าสะอาดผลิต เพ่ือป้องกันเชื้อโรค  โดยเฉพาะเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร
ปนเปื้อนในตัวปลานิล อีกทั้งเกษตรกรควรค านึงถึงระดับความเย็นภายในห้องเย็น  หรือปริมาณน้ าแข็งสะอาดที่
เหมาะสมกับปริมาณปลานิลและระยะเวลาในการขนส่ง เพ่ือพยายามรักษาความสดของปลานิลไว้ระหว่างการ
ขนส่งไปยังตลาดหรือโรงงานแปรรูป ดังน้ัน เกษ ตรกรควรทราบและบันทึกข้อมูลถึงแหล่งที่มาของน้ าแข็ง, 
คุณภาพความสะอาดของน้ าแข็ง, ระดับความเย็นในห้องเย็นหรือปริมาณและสัดส่วนน้ าแข็งที่ใช้ในการรักษา
ความสดปลานิล, ระยะเวลาในการเก็บรักษาปลาตั้งแต่เริ่มขนส่งจนถึงปลายทาง และอุณหภูมิที่ใช้ระหว่างการ
ขนส่ง  

 

 

 



  ข้อก าหนดที่ 7: การเก็บข้อมูล 

การบันทึกข้อมูลเป็นประเด็นที่ ควรปฏิบัติให้เป็นนิสัย  การบันทึกข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การวิเคราะห์ส่ิงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในการเล้ียง รุ่นต่อไป และยังสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะเกิด
ความเสียหายมากเกินไป อีกทั้งยังช่วยในการวิ เคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเล้ียงปลานิลเพ่ือสามารถ
หาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 เกณฑ์ก าหนดที่ 1: บันทึกการจัดการ การเลี้ยง การให้อาหาร การตรวจสุขภาพ การใช้ยาและ

สารเคมี อย่างสม่ าเสมอ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ข้อแนะน า  เกษตรกรต้องมีการบันทึ กข้อมูลรายละเอียดที่จ าเป็นในแต่ละขั้นตอนการผลิตปลานิล
ตั้งแต่การเตรียมบ่อไปจนถึงการขนส่ง  ซ่ึงได้มีการแสดงตัวอย่างตารางบันทึกต่างๆไว้ในภาคผนวก    
จุดประสงค์ของข้อก าหนดน้ี เพ่ือให้เกษตรกรน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  และปรับปรุงวิธีการเล้ียง , 
การขนส่ง, ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการผลิต   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


