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การปฏบิตัิทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี 

มาตรฐานสินคาเกษตร 

สาํหรับฟารมเลี้ยงปลานิล 

1  ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติท่ีดีสําหรับการเล้ียงปลานลิในระดบัฟารม รวมถึงการจับ และ

การดูแลหลังการจับ แตไมรวมถึงขั้นตอนการเพาะและการอนุบาล เพื่อใหไดผลิตผลปลานิลท่ีมีคุณภาพดี 

และปลอดภัยตอการบริโภค  

2  นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 ปลานลิ (tilapia) หมายถงึ ปลาท่ีอยูในสกลุ Oreochromis  

2.2 ยาสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารทีใ่หแกสัตวที่ใชเปนอาหารมนุษย หรือสัตวท่ีใหผลิตผลซ่ึง

เปนอาหารมนุษย เพื ่อวัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา ปองกัน รักษาโรค หรือเพือ่การ

เปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น 

2.3 ยาสัตวตกคาง (residue of veterinary drug) หมายถึง ยาสัตวท่ีเปนสารประกอบตั้งตน (parent drugs) 

สารในกระบวนการสรางและสลายของยาสัตว (metabolites) และสารอื่นท่ีปนมากับยาสัตว (associated 

impurity) ท่ีตกคางในเนื้อเย่ือ อวัยวะ หรอืผลิตผลของสัตวท่ีบริโภคได  
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3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน และระดับปฏิบัติ ใหเปนไปตามตารางที ่1  

ตารางที่ 1 เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน และระดับปฏิบัติ 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

1. สถานท่ีตั้งฟารม    

1.1 การเล้ียงในบอ  

1.1.1 เกษตรกรตองข้ึนทะเบียนผูเพาะเล้ียง

สัตวน้ ําตามระเบียบกรมประมง 

 

1.1.1 ตรวจทะเบียนเกษตรกร

ผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 

ตองปฏิบัติ 

 1.1.2 ควรอยูใกลแหลงน้าํทีมี่คุณภาพและ

เหมาะสําหรบัการเล้ียงปลานิล  

 

1.1.2.1 ตรวจแหลงน้ํา ท่ีใช

เล้ียงปลา 

1.1.2.2 ตรวจมาตรการปองกัน

หรื อ แก ไ ขก รณี แหล งน้ํ า มี

คุณภาพไมดี  

 

ควรปฏิบัติ 

 1.1.3 ไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิด

มลพิษ 

 

 

1.1.3.1 ตรวจความเส่ียงท่ีจะ

ไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิด

มลพษิ 

1.1.3.2 ตรวจมาตรการปองกัน 

หรือแกไขกรณีมีความเส่ียง 

 

ควรปฏิบัติ 

 1.1.4 มีระบบการถายเทน้ําที่ดี 1.1.4 ตรวจระบบการถายเทน้ํา

ระหวางภายในและภายนอกฟารม 

ควรปฏิบัติ 

 

 1 . 1 . 5  ก า รคมน าคมสะดวก ต อก า ร

ปฏิบัติงาน และการขนสง  

1.1.5 ตรวจสภาพการคมนาคม ควรปฏิบัติ 

 

 1.1.6 มีสาธารณูปโภคท่ีจําเปน  1.1.6 ตรวจสาธารณูปโภค  ควรปฏิบัติ 

1.2 การเล้ียงในกระชัง  

1.2.1 เกษตรกรตองข้ึนทะเบียนผูเพาะเล้ียง

สัตวน้ ําตามระเบียบกรมประมง 

  

1.2.1 ตรวจทะเบียนเกษตรกร

ผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 

ตองปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 1.2.2 ไดรับอนุญาต และอยูในบริเวณที่

ไดรับอนุญาตใหเล้ียงสัตวน้ําในกระชังไดตาม

กฎหมาย 

1.2 .2 ตรวจห ลักฐานการ

อนุญาตให เ ล้ี ยงสัตว น้ํ า ใน

กระชัง 

ตองปฏิบัติ 

 

 1.2.3 กระชังอยูในแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพ

เหมาะตอการเล้ียงปลานลิ 

 

1.2.3.1 ตรวจแหลงน้ําท่ีใชเล้ียง 

1.2.3.2 ตรวจบันทึก/หลักฐาน

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

 

ควรปฏิบัติ 

 

 1.2.4 ไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิด

มลพษิ 

 

1.2.4.1 ตรวจสภาพแวดลอม 

1.2.4.2 ตรวจมาตรการปองกัน 

หรือแกไขกรณีมีความเส่ียง 

 

ควรปฏิบัติ 

 

 1.2.5 การคมนาคมสะดวกตอการปฏิบัติงาน 

และขนสง  

1 . 2 . 5 ต ร ว จ ส ภ า พ ก า ร

คมนาคม 

ควรปฏิบัติ 

 1.2.6 มีสาธารณปูโภคท่ีจําเปน  1.2.6 ตรวจสาธารณูปโภค  

 

ควรปฏิบัติ 

 

 1.2.7 กระชังอยูในตําแหนงท่ีเหมาะตอ    

การเล้ียง และไมสงผลเสียตอระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดลอม 

1.2.7 ตรวจตําแหนง ท่ีวาง

กระชังให เปนไปตามเกณฑ    

ท่ีกําหนด 

ควรปฏิบัติ 

 

2. การจดัการท่ัวไป    

2.1 การเล้ียงในบอ  

2.1.1 ปฏิบัติตามคูมือการเลี้ยงปลานิลของ

กรมประมง หรือวิธีการอื ่นที่ถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

 

 

2.1.1.1 สัมภาษณเกษตรกร

และใชแบบสอบถาม 

2.1.1.2 ตรวจคู มือและการ

ปฏิบัติตามคูมือ 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 

 2.1.2 มีแผนท่ีแสดงท่ีตั้งและแผนผังของ

ฟารมเล้ียง 

2.1.2 ตรวจแผนทีแ่ละแผนผัง

ฟารม 

 

 

 

ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 2.1.3 น้ ําสําหรับใชในการเลี้ยงมีปริมาณ

และ คุณภาพเหมาะสม หรื อสามารถ

ปรับปรุงใหมีคุณภาพเหมาะสมกับการเลีย้ง

ปลานิล 

 

2.1.3.1 ตรวจปริมาณและ

คุณภาพน้ําท่ีใชในการเล้ียง 

2.1.3.2 ตรวจบันทึกคุณภาพ

น้ําสําหรับใชในการเลี้ยงหรือ

สุ ม ตัวอย างตรวจวิ เคราะห

คุณภาพน้ํา 

 

ควรปฏิบัติ 

 

 2.1.4 น้ ําทิ้งจากบอเลี้ยงตองเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

2.1.4 ตรวจบันทึกผลการ

วิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง 

ตองปฏิบัติ 

 

 2.1.5 พัฒนา แนะนํา หรือฝกอบรม/

สัมมนาดานวิชาการ การจัดการ การใช

ปจจัยการผลิต การจับ และกฎระเบียบที่

เกี่ยวของแกบุคลากรในฟารม 

2.1.5 ตรวจแผน/หลักฐาน

การประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา 

ควรปฏิบัติ 

 

2.2 การเล้ียงในกระชัง 

 

 

2.2.1 ปฏิบัติตามคูมือการเลี้ยงปลานิลของ

กรมประมง หรือวิธีการอื ่นที่ถูกตองตาม

หลักวชิาการ 

 

 

 

2.2.1.1 สัมภาษณเกษตรกร

และใชแบบสอบถาม 

2.2.1.2 ตรวจคู มือและการ

ปฏิบัติตามคูมือ 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 

 2.2.2 มีแผนท่ีแสดงท่ีตั้งและแผนผังของ

การวางกระชัง 

2.2.2 ตรวจแผนทีแ่ละแผนผัง

ของการวางกระชัง 

ตองปฏิบัติ 

 2.2.3 พื ้นที่ดําเนินการตองไมเกินที่ไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานท่ีมอีํานาจหนาที ่

 

2.2.3.1 ตรวจพินิจ 

2.2.3.2 ตรวจหลักฐานการ

ไดรับอนุญาต 

 

ตองปฏิบัติ 

 

 2.2.4 พัฒนา แนะนํ าหรือฝกอบรม/

สัมมนาดานวิชาการ การจัดการ การใช

ปจจัยการผลิต การจับ และกฎระเบียบที่

เกี่ยวของแกบุคลากรในฟารม 

 

 

2.2.4 ตรวจแผน/หลักฐาน

การประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา 

ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

3.ปจจัยการผลิต 

3.1 ลูกพันธุ 

 

 

3.1.1 ใชลูกพันธุท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

3.1.1.1 ตรวจคุณภาพของ       

ลูกพันธุ 

3 . 1 . 1 . 2 ต ร ว จ เ อ ก ส า ร

ใบรับรองหรือใบประเมินหรือ

บันทึกขอมูลลูกพันธุ 

 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 3.1.2 ตองรูแหลงท่ีมาของลูกพันธุ  

3.1.2.1 กรณีซ้ือลูกพันธุปลา ให

ตรวจสําเนาหนังสือกํากับการ

จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 

3.1.2.2 ตรวจบันทึกแหลงที่มา

ของลูกพันธุ 

 

ตองปฏิบัติ 

3.2 อาหาร  

3.2.1 ตองใชอาหารสําเร็จรูป อาหารเสริม 

และสารอื่นๆ ท่ีผสมลงในอาหารท่ี ข้ึน

ทะเบียนกับหนวยงานที ่มีอํ านาจหนาที ่    

(ในกรณีทีก่ําหนดใหปจจัยการผลิตนัน้ตอง

ข้ึนทะเบียน) และอาหารตองไมหมดอายุ 

 

3.2.1 ตรวจสอบฉลากอาหาร

สําเร็จรูป อาหารเสริม และ 

สารอืน่ๆ ท่ีผสมลงในอาหาร 

 

ตองปฏิบัติ 

 

 3.2.2 วั ตถุดิ บ ที ่ใ ช ในการผสมอาหาร       

ปลานิลท่ีผลิตใชเองในฟารม ตองปราศจาก

ยาสัตวและสารเคมีท่ีหามใชตามประกาศ

ของทางราชการ 

 

3.2.2.1 ตรวจพินิจ 

3.2.2.2 ตรวจใบรับรองผลการ

วิ เ ค ร า ะ ห ย า สั ต ว แ ล ะ ส า ร

ตองหามในวัตถุดิบ 

 

ตองปฏิบัติ 

 3.2.3 อาหารท่ีผลิตใชเองในฟารมควรผลิต

อยางถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตอปลานิล 

และผูบริโภค 

 

 

3.2.3ตรวจบันทึก หรือวิธีการ

ผลิตอาหาร 

ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 3.2.4 อาหารที่ผลิตใชเองในฟารมควรมี

คุณภาพเหมาะกับความตองการทาง

โภชนาการของปลานิล 

 

3.2.4.1 ตรวจสวนผสมของ

อาหาร 

3.2.4.2 ตรวจรายงานผลการ

ตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร 

(ถามี)  

 

ควรปฏิบัติ 

 

3.3 ปจจัยการผลิต

อื่นๆ 

3.3 ปจจัยการผลิตอื ่นที่นอกเหนือจากขอ 

3.2 ตองปลอดจากการปนเปอนของยาสัตว

และสารเคมีท่ีหามใชตามประกาศของทาง

ราชการ 

 

3.3.1 ตรวจใบรับรองผลการ

วิ เคราะห ว าปลอดจากการ

ปนเปอน 

3.3.2 สุ มตรวจเพื ่อวิเคราะห

การปนเปอน 

 

ตองปฏิบัติ 

3.4 ก า ร จั ด เ ก็ บ

ปจจัยการผลิต 

3.4 จั ด เ ก็ บ ป จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต อ ย า ง ถู ก

สุขลักษณะ รวมทั้งเก็บรักษาอยางปลอดภัย

และเหมาะสม 

3.4 ตรวจวิธีการจัดเก็บปจจัย

การผลิต 

ควรปฏิบัติ 

4. การจัดการดูแล

สุขภาพปลานลิ 

   

4.1 การเล้ียงในบอ  

4.1.1 บอและอปุกรณ ควรเตรยีมและใชอยาง

ถูกวิธีเพื่อปองกันโรคท่ีจะเกิดกับปลานิล 

 

 

4.1.1.1 ตรวจพินิจ 

4 .1 .1 .2 ตร วจบั น ทึกกา ร

เตรียมบอและอุปกรณ 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 4.1.2 เมื ่อปลานิลที ่เ ลี ้ยงแสดงอาการ

ผิดปกติ  ไมควรใชยาสัตวและสารเคมีทันที 

แตควรพิจารณาดานการจัดการกอน รวมถึง

ตรวจหาสาเหตุเบื ้องตน พรอมทั้งบันทึก

ขอมูลความผิดปกติและวิธีการแกไข 

 

4.1.2.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิ ธีการแกไขในกรณีทีพ่บวา

ปลานิลที ่เ ลี ้ยงแสดงอาการ

ผิดปกติ 

4.1.2.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การเล้ียง 

 

 

 

ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 4.1.3 ในกรณีที่จําเปนตองใชยาสัตวและ

สารเคมี ใหใชยาสัตวและสารเคมี ท่ี ข้ึน

ทะเบียนถูกตอง และปฏิบัติตามฉลาก 

4.1.3 ตรวจบันทึกขอมูลการ

ใชและระยะหยุดใชยาสัตว และ

สารเคมี 

ตองปฏิบัติ 

 4.1.4 ไมใชยาสัตวและสารเคมีท่ีหามใชตาม

ประกาศของทางราชการ (ดูภาคผนวก ข) 

 

4.1.4.1 ตรวจพินิจ 

4.1.4.2 ตรวจบันทึกขอมูลการใช

ยาสัตว และสารเคมี 

 

ตองปฏิบัติ 

 4.1.5 เมื่อมีการระบาดของโรค ตองแจง

เจาหนาที่ในหนวยงานทีร่ับผิดชอบ และมี

วิธีการจัดการซากและน้ําท้ิงท่ีเหมาะสม 

 

4.1.5.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการแกไขกรณีมีการระบาด

ของโรค 

4.1.5.2 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการจัดการซากและน้ําท้ิง 

 

ตองปฏิบัติ 

4.2 การเล้ียงในกระชัง  

4.2.1 มีการเตรียมและวางกระชังอยาง

ถู กต อ ง เหมาะสม เพื ่อป อ งกั นปญหา

ส่ิงแวดลอมและโรคระบาด 

 

 

4.2.1.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการเตรียมและวางกระชัง 

4.2.1.2 ตรวจพินิจตําแหนง

การวางกระชัง 

 

 

ควรปฏิบัติ 

 4.2.2 ทําความสะอาดกระชังและอุปกรณ

เปนระยะตลอดการเล้ียง 

4.2.2 ตรวจบันทึกขอมูลการ

ทําความสะอาดกระชัง 

ควรปฏิบัติ 

 4.2.3 มีการเฝาระวังและดูแลสุขภาพ    

ปลานลิท่ีเล้ียงอยางสมํ่าเสมอ  

 

4.2.3.1 สัมภาษณเกษตรกร

และใชแบบสอบถาม 

4.2.3.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การจัดการสุขภาพปลานิล 

 

ควรปฏิบัติ 

 4.2.4 เมื ่อปลานิลที ่เ ลี ้ยงแสดงอาการ

ผิดปกติ  ไมควรใชยาสัตวและสารเคมีทันที 

แตควรพิจารณาดานการจัดการกอน รวมถึง

ตรวจหาสาเหตุเบื ้องตน พรอมทั้งบันทึก

ขอมูลความผิดปกติและวิธีการแกไข 

 

4.2.4.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการแกไขในกรณีที่พบวาปลา

นิลท่ีเล้ียงแสดงอาการผิดปกติ 

4.2.4.2 ตรวจบันทึกขอมูลการเล้ียง 

 

ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 4.2.5 ในกรณีที่จําเปนตองใชยาสัตวและ

สารเคมี ใหใชยาสัตวและสารเคมี ท่ี ข้ึน

ทะเบียนถูกตอง และปฏิบัติตามฉลากอยาง

เครงครดั 

4.2.5 ตรวจบันทึกขอมูลการ

ใชและระยะหยุดใชยาสัตว และ

สารเคมี 

ตองปฏิบัติ 

 4.2.6 ไมใชยาสัตวและสารเคมีท่ีหามใชตาม

ประกาศของทางราชการ 

 

4.2.6.1 ตรวจพินิจ 

4.2.6.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การใชยาสัตว และสารเคมี 

 

ตองปฏิบัติ 

 4.2.7 เมื่อมีการระบาดของโรค ตองแจง

เจาหนาที่ในหนวยงานทีร่ับผิดชอบ และมี

วิธีการจัดการซากท่ีเหมาะสม 

 

4.2.7.1 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการแกไขกรณีปลานิลปวย 

หรือมีการระบาดของโรค 

4.2.7.2 ตรวจบันทึกขอมูล

วิธีการจัดการซาก 

 

ตองปฏิบัติ 

5.สุขลักษณะฟารม    

5.1 การเล้ียงในบอ  

5.1.1 ระบบน้าํทิง้จากบานเรือนตองแยก

จากระบบการเลี้ยง 

 

5.1.1 ตรวจพินิจ  

 

ตองปฏิบัติ 

 5.1.2 หองสุขาแยกเปนสัดสวน ถูกสุขลักษณะ

และสิ่งปฏิกูลไมมีโอกาสปนเป อนเขาสูระบบ

การเล้ียง  

5.1.2 ตรวจพินิจ  ตองปฏิบัติ 

 5.1.3 มีระบบจัดการของเสียจากการเลี้ยง 

เชน ซากปลาตาย อยางถูกสุขลักษณะ 

 

5.1.3.1 ตรวจพินิจ 

5.1.3.2 ตรวจบันทึกขอมูล

การจัดการของเสีย 

 

ตองปฏิบัติ 

 5.1.4 จัดอุปกรณ เครื ่องมือ และบริเวณ

ฟารมใหเปนระเบยีบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ

และมีการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือให

พรอมใชงานอยูเสมอ 

 

 

5.1.4 ตรวจพินิจ  ควรปฏิบัติ 
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รายการ เกณฑกาํหนด วธิตีรวจประเมิน ระดับปฏิบัติ 

 5.1.5 มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะที่ดี 

เพื ่อปองกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และ

การคุยเข่ียของสัตวเล้ียง 

5.1.5 ตรวจระบบการกําจัด

ขยะ และส่ิงปฏิกูล 

ควรปฏิบัติ 

 5.1.6 ไมใหมีสัตวเลี้ยงเขาไปในบริเวณบอ

เล้ียงปลา 

5.1.6 ตรวจพินิจ  ควรปฏิบัติ 

5 . 2  การเ ล้ี ยงใน

กระชัง 

 

5 .2 .1  ห อ ง สุข าแยก เปน สัดส วน  ถู ก

สุ ข ลั กษณะและ สิ ่งป ฏิกู ล ไม มี โ อก าส

ปนเปอนเขาสูแหลงน้ําท่ีต้ังกระชัง 

 

5.2.1 ตรวจพินิจ 

 

ตองปฏิบัติ 

 5 .2.2 จัดอุปกรณ  เครื อ่ ง มือ  ให เปน

ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการ

บํารุงรักษาใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

5.2.2 ตรวจพินิจ  ควรปฏิบัติ 

 5.2.3 ไมทิ ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณ

กระชัง ควรนํ าไปทิ ้งหรือ ทําลายอย า ง

ถูกตอง 

5.2.3 ตรวจระบบการกําจัด

ขยะ และส่ิงปฏิกูล 

 

ควรปฏิบัติ 

6. การจับและการ

ดูแลหลังการจับ 

 

6.1 มีการวางแผนการจับปลา 

 

6.1 ตรวจเอกสารแผนการจบัปลา 

 

ควรปฏิบัติ 

 6.2 มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา  6.2 ตรวจสําเนาหนังสือกํากับ

การจําหนายสัตวน้ํา 

ตองปฏิบัติ 

 6.3 ผลิตผลปลานิลท่ีจับตองไมพบยาสัตว

หรือสารเคมีตกคางเกินมาตรฐานกําหนด  

6.3 ตรวจบันทึกผลการสุ ม

ตรวจยา สัตว หรื อสา ร เค มี

ตกคางในเนื้อปลานิล 

ตองปฏิบัติ 

 6.4 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาปลานิล

อยางถูกสุขลักษณะระหวางและหลังการจับ 

เพื่อใหไดผลิตผลทีมี่คุณภาพและปลอดภัย

ตอผูบริโภค 

6.4 ตรวจบันทึกขอมูลวิธีการ

จัดการและดูแลรักษาปลานิล

ระหวางและหลังการจบั 

ควรปฏิบัติ 

 

7. การบันทึกขอมูล 7. มีการบันทึกขอมูลท่ีสําคัญในทุกข้ันตอน

ของการผลิต และบันทึกขอมูลให เปน

ปจจุบันเสมอ  

7. ตรวจขอมูลและการบันทึก

ขอมูล 

ควรปฏิบัติ 
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4 ระดับปฏิบัติ และเกณฑตัดสินผลการตรวจประเมิน 

4.1 ระดับปฏิบัติ 

ในมาตรฐานสินคาเกษตรนี ้กาํหนดระดับปฏิบตัเิปน 2 ระดับ ดังนี้ 

4.1.1 “ตองปฏิบัติ” หมายถึง ขอบังคับทีต่องปฏิบัติตามเกณฑกําหนด หากปฏิบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติ

จะสงผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพปลานิล รวมถึงความปลอดภัยตอผูบริโภค หรือเปนขอกําหนดทีต่อง

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

4.1.2 “ควรปฏิบัติ” หมายถึง ขอทีเ่ปนหลักการที่ควรปฏิบัติตามเกณฑกําหนด หากปฏิบัติไมถูกตองหรือ   

ไมปฏิบัติจะสงผลกระทบตอสุขภาพหรือคุณภาพปลานิล 

4.2 เกณฑตัดสินผลการตรวจประเมิน 

การตัดสินผลการตรวจประเมินวาเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีเกณฑดังนี้ 

4.2.1 ผลการตรวจประเมินตองผานตามเกณฑทุกขอท่ีกําหนดระดับปฏิบัติเปน “ตองปฏิบัติ”  

4.2.2 ผลการตรวจประเมินตองผานตามเกณฑขอท่ีกําหนดระดับปฏิบัติเปน “ควรปฏิบัติ” โดยตองได

คะแนนไมนอยกวา 60% ของคะแนนรวมทุกขอ ท่ีกําหนดระดับปฏิบัติเปน “ควรปฏิบัติ” 

4.2.3 ผลการตรวจติดตาม ตามขอ 4.2 ภายในระยะเวลา 2 ป ตองแสดงใหเห็นวามีการปรับปรุงเพื่อ

พัฒนาอยางตอเนื่องใหผานเกณฑ 80% มิฉะนั้นจะถือวาไมผานเกณฑ 

ท้ังนี้วิธีการประเมินและใหคะแนนใหเปนไปตามท่ีหนวยรับรองกําหนด 

5 คําแนะนําสําหรับฟารมเลี้ยงปลานิล 

คําแนะนําสําหรับฟารมเลี้ยงปลานิลนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรใชเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของ

ฟารมมาตรฐาน เพื่อใหไดผลิตผลปลานิลท่ีปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบาย

ไวในภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําสําหรับฟารมเลี้ยงปลานิล 
(ขอ 5) 

บทนํา การเลี้ยงปลานิลมี 2 แบบ คอื 

1. การเลี้ยงปลานิลในบอดิน   

รูปแบบการเลี้ยงปลานิลในบอดินแบงออกเปน 3 แบบ 
1.1 การเลี้ยงแบบยังชีพ เปนการเลี้ยงเพื ่อการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ผูเลี ้ยงจะทยอยจับปลา          

ขนาดใหญสําหรบับริโภคและถาเหลือจากการบริโภคก็นําไปจําหนาย เพื่อใหปลาขนาดเล็กสามารถโตข้ึนมา

ทดแทน ดังนั้นควรเล้ียงลูกปลานิลรวมท้ังสองเพศ เพื่อจะไดมีการขยายพันธุข้ึนมาทดแทน เนื่องจากการเลีย้ง

สวนใหญใชอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเปนหลัก จึงไมควรปลอยใหมีปลานิลหนาแนนเกินไป เพราะ

อาหารธรรมชาติจะไมเพียงพอท่ีจะทําใหปลาโตไดขนาดตามระยะเวลาท่ีตองการ 

1.2 การเลีย้งแบบกึ่งพัฒนา เปนการเลี้ยงปลาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และเพื่อจําหนาย การเลี้ยง

มุงเนนใชตนทุนการผลิตต่ํา มีการใชปุยเพื่อสรางอาหารธรรมชาติและมีการใหอาหารสมทบดวย ดังนั้น      

ลูกปลาท่ีปลอยอาจเปนลูกปลานิลเพศผูท้ังหมด หากตองการผลผลิตสูง หรือปลอยลูกปลานิลเพศรวมหาก

ตองการใหมีการผสมพันธุในบอเพื่อท่ีจะไมตองซ้ือลูกปลาอีก 

1.3 การเล้ียงปลานลิแบบพฒันา เปนการเล้ียงปลาเพื่อการจําหนายเปนหลัก โดยมุงเนนใหมีผลผลิตตอไร

สูงสุด มีกําไรมากที่สุด ดังนั้นจึงมีการปลอยลูกปลาที่มีขนาดใหญขึ้นในความหนาแนนสูง ใชลูกปลานิล

เพศผูลวน มีการใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป เพือ่ลดระยะเวลาการเลี้ยงใหสั้นลง และเพื่อใหไดปลาท่ีมีขนาด

ใหญสมํ่าเสมอกัน การเล้ียงปลาแบบพัฒนาอาจจะตองมีระบบใหอากาศ โดยเฉพาะสภาวะท่ีคุณภาพน้ําใน

บอมีปริมาณออกซิเจนท่ีไมเพียงพอ 

ในกรณีทีเ่ลีย้งปลาแบบเพศรวม เพื่อปองกันปญหาเลือดชิดหรือการกลายพันธุจึงแนะนําใหปดบอ และ

เริ่มเล้ียงปลานิลชุดใหมในระยะเวลาประมาณทุก 2 ป  

2. การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 

การเลีย้งปลานิลในกระชังเปนการเลี้ยงทีมี่ประสิทธิภาพ หากปลอยปลาในอัตราทีเ่หมาะสม และอยูใน

แหลงน้ําท่ีดี ปลานิลสามารถโตไดรวดเร็วกวาการเล้ียงปลาในบอดิน ไมมีปญหาเรื่องกล่ินโคลน เปนท่ียอมรับ

ของตลาดและผูบริโภคมากกวา ไมมีตนทุนคาสูบน้ํา สะดวกในการดูแลจัดการ การเคล่ือนยาย และการจับ  
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อยางไรก็ตามขอเสียของการเล้ียงปลานิลในกระชัง คือ ไมสามารถควบคุมปองกันโรคระบาด และเมือ่ปลา

เปนโรคระบาดก็ยากในการรักษา มักมีปญหาเรื่องมลภาวะจากน้ําเสียที่ปลอยจากโรงงานและบานเรือน

หรอืน้ําเปนตะกอนขุนแดงหลังฝนตกหนัก ไมสามารถควบคุมคุณภาพน้ําได นอกจากนี้อาหารท่ีใหปลานิล

ในกระชังจะตองเปนอาหารสําเร็จรูป หรืออาหารที่มีโภชนาการครบถวน เนื่องจากปลาไมสามารถหา

อาหารธรรมชาติกินไดเพียงพอกับการเจริญเติบโตตามปกติ 

คําแนะนําสําหรับฟารมเลี้ยงปลานิล ควรคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 

ก.1 สถานที่ต้ังฟารม 

ก.1.1 การเลี้ยงในบอ 

ก.1.1.1 เกษตรกรตองขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํตามระเบียบของกรมประมง โดยติดตอ

หนวยงานสังกัดกรมประมงในพื้นทีเ่พือ่ขอขึ้นทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานทางราชการใหกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของไดทราบถึงตําแหนงท่ีต้ัง และประโยชนในการรับความชวยเหลือจากทางราชการ ทัง้นีเ้กษตรกรตอง

สามารถแสดงหลักฐานการมีสิทธิ์ในการใชประโยชน และครอบครองหรือเชาพื ้นที่อยางถูกตองตาม

กฎหมาย เพื่อประกอบการขอข้ึนทะเบียนดังกลาว 

ก.1.1.2 ท่ีตั้งฟารมควรอยูใกลแหลงน้าํทีมี่คุณภาพเหมาะสม มีปริมาณเพียงพอตอการเลี้ยงปลานิล โดย

คุณภาพน้าํทีเ่หมาะสําหรับการเลี้ยงปลานิลควรมีคาความเปนกรด-เบส (pH) อยูระหวาง 6.5 ถึง 8.0 

และมีปริมาณคาออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolve Oxygen หรอื DO) ไมต่ํากวา 4 mg/l (มิลลิกรัมตอลิตร) 

ก.1.1.3 ทีต่ัง้ฟารมควรอยูหางหรือไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ เชน โรงงานอุตสาหกรรม 

ของเสียจากแหลงชุมชน เปนตน หากมีขอสงสัยวาฟารมที่ตัง้อาจจะมีความเสีย่งตอการรับผลกระทบ

ดังกลาว ก็ใหสุมเก็บตัวอยางดินและน้ําไปตรวจวิเคราะหปจจัยท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบนั้นๆ นอกจากนี้ 

ท่ีตั้งฟารมควรอยูในเขตน้ําทวมไมถึงเพื่อปองกันความเสียหายตอฟารม และการปนเปอนของสารพิษเขาสู

ฟารมจากเหตุน้ําทวม หากอยูในเขตท่ีมีโอกาสน้ําทวมถึงไดควรมีการปองกันน้ําทวมฟารมเปนอยางดี 

ก.1.1.4 มีการออกแบบระบบการถายเทน้าํทีด่ีทัง้ภายในและภายนอกฟารม และระหวางบอเพือ่ปองกัน

การปนเปอนขามระหวางบอภายในฟารม และระหวางภายในและภายนอกฟารม นอกจากนี้ การมีระบบ

ถายเทน้ําที่ดียังเปนการประหยัดพลังงานและคาใชจายในการสูบน้ําเขาออกฟารม และสะดวกตอการ

จัดการฟารมอีกดวย 

ก.1.1.5 ที่ตั ้งฟารมควรมีการคมนาคมสะดวก เชน มีถนนลาดยางใหรถยนตสามารถเขาถึงฟารม                         

มีแมน้ําหรือคลองซ่ึงเรือสามารถแลนเขาถึงฟารมได เปนตน เพือ่ความสะดวกในการขนสงลูกพันธุ อาหาร

ปลา ปจจัยการผลิตเขาสูฟารม เพราะทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง รวมไปถึงการขนสงผลิตผลสูตลาดหรือ

โรงงานแปรรูปเพือ่ใหไดผลิตผลปลานิลท่ีมีความสดมากท่ีสุด และสะดวกตอบุคคลทั่วไปหรือผูเขาตรวจ

ประเมินเขาถึงฟารมเล้ียงอีกดวย 
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ก.1.1.6 ท่ีตั้งฟารมควรมีสาธารณูปโภคท่ีจําเปนตามสภาพพื้นท่ีของแตละฟารม เพื่อความสะดวกในการ

จัดการ เชน มีไฟฟาเพื่อใชกับเครื่องสูบน้ํา เครือ่งเพิม่อากาศในน้าํ มีเครือ่งสูบน้าํระบบดีเซล มีน้ําประปา

หรือน้ําบาดาลหรือน้ําฝนหรือน้ําสะอาดตอการอุปโภคบริโภค เปนตน 

ก.1.2  การเลี้ยงในกระชงั 

ก.1.2.1 เกษตรกรตองขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลีย้งสัตวน้าํตามระเบียบของกรมประมง โดยติดตอ

หนวยงานสังกัดกรมประมงในพื้นทีเ่พือ่ขอขึ้นทะเบียน เพื่อเปนหลักฐานทางราชการใหกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของไดทราบถึงตําแหนงที่ตัง้ และประโยชนในการรับความชวยเหลือจากทางราชการ ทัง้นีเ้กษตรกรตอง

สามารถแสดงหลักฐานการมีสิทธิ์ในการใชประโยชน และครอบครองหรือเชาพื ้นที่อยางถูกตองตาม

กฎหมาย เพื่อประกอบการขอข้ึนทะเบียนดังกลาว 

ก.1.2.2 พื ้นที่วางกระชังตองวางในบริเวณที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ    

ตามกฎหมาย เชน กรมเจาทา กรมชลประทาน องคการบริหารสวนตําบล กรมประมง เปนตน เพื่อเปน

การจัดสรรพื้นทีว่างกระชังใหเปนระเบียบ และในบริเวณท่ีไดรับอนุญาตดังกลาวนี้ กระชังท่ีจะวางเพิ่ม       

ตองไมเกินจํานวนหรือพื ้นที่กระชังทัง้หมดในภาพรวมที่ไดรับอนุญาตของบริเวณนั ้น เพือ่ไมใหสง 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในบริเวณท่ีอนุญาต 

ก.1.2.3 ท่ีตั้งกระชังอยูในแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอตอการเลีย้ง และ         

แหลงน้ํามีการถายเทน้าํที่ดี น้ําทีเ่หมาะสําหรับการเลีย้งควรมีคาความเปนกรด-เบส (pH) อยูระหวาง                

6.5 ถงึ 8.0 และมีปริมาณคาออกซิเจนละลายน้ําไมต่ํากวา 4 mg/l  

ก.1.2.4 ท่ีตั้งกระชังควรอยูหางจากแหลงกําเนิดมลพิษ หากท่ีต้ังกระชังข้ึนกับระดับน้ําข้ึนน้ําลง หรือการ

อยูตนน้ําปลายน้ํา เกษตรกรควรมีขอมูลแสดงวาไมมีความเส่ียงหรือไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ 

เชน ตนน้ํามีการปลอยน้ําท้ิงจากนาขาวก็ตองมีผลการวิเคราะหวัตถุอันตรายทางการเกษตรของแหลงน้ําท่ี

เลี้ยง หรือกรณีมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูตนน้าํ ก็ตองมีผลการวิเคราะหปริมาณของออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช

ในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําภายใตสภาวะท่ีมีอากาศ หรือคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : 
BOD) ของแหลงน้ํา เพื่อยืนยันวาไมสงผลกระทบ เปนตน 

ก.1.2.5 ท่ีตั้ งกระชังควรมีการคมนาคมสะดวก เชน รถยนตหรือเรือสามารถเขาถึงท่ีตั้ งกระชัง                           

ได เพื่อความสะดวกในการขนสงลูกพันธุ อาหารปลา ปจจัยการผลิตเขาสูฟารม เพราะทําใหตนทุนการ

ผลิตต่ําลง รวมไปถงึการขนสงผลิตผลสูตลาดหรือโรงงานแปรรูปเพื่อใหไดผลิตผลปลานิลที่มีความสดมาก

ท่ีสุด และสะดวกตอบุคคลท่ัวไปหรือผูเขาตรวจประเมินเขาถึงฟารมเล้ียงอีกดวย 

ก.1.2.5 ที่ตั้งกระชังควรมีสาธารณูปโภคทีจ่ําเปนตามสภาพพืน้ทีที่่ตั ้งกระชัง เพื่อความสะดวกในการ

จัดการ เชน การมีไฟฟาหรือเครื่องยนตดีเซลเพือ่ใชกับเครือ่งเพิม่อากาศในน้าํหรือกับเครื่องผลิตอาหาร
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พื้นบาน หรือการมีน้ําประปาหรือน้าํบาดาลหรือน้าํฝนหรือน้าํสะอาดเพือ่การบริโภคอุปโภคของเกษตรกร 

เปนตน 

ก.1.2.7 นอกจากตองระวังเรือ่งผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมแลว ท่ีตั้งกระชังตองอยู ในบริเวณที่ไม          

กีดขวางทางไหลของน้าํและการจราจรทางน้าํ เพือ่ปองกันการลดความแรงของกระแสน้ํา ไมทําใหเกิด

ปญหาทางสังคมและการสัญจรทางน้าํ นอกจากนี้บริเวณท่ีวางกระชังควรเปนที่โลง ไมมีกระแสลมหรือ

กระแสน้าํรุนแรง และไมควรมีพรรณไมน้ําขึ้นหนาแนนบริเวณรอบกระชัง ซึ่งจะทําใหกระแสน้ําไหลผาน

กระชังไมสะดวก  

ก.2 การจัดการทั่วไป 

การจัดการเลี้ยงปลานิล ตองวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมของการเล้ียงและเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหการเล้ียง

ประสบผลสําเร็จ ถาเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดดี เหมาะสมกับสถานที่และฤดูกาลทีเ่ลีย้ง จะทําใหเกิดปญหา

การจดัการเล้ียงแตละวันนอยท่ีสุด โดยมีคําแนะนําดังนี้ 

ก.2.1 การเลี้ยงในบอ 

ก.2.1.1 ในการเล้ียงปลานิล เกษตรกรตองแสดงใหเห็นวาปฏิบัติตามคูมือการเล้ียงปลานิลของกรมประมง 

หรือดวยวิธีการอื่นท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ  

ก.2.1.2 ควรมีการจัดทําแผนท่ีแสดงแหลงท่ีตั้ง เพื่อสะดวกตอการติดตอขนสงลูกพันธุปลา การสงมอบ

ปจจัยการผลิต การขนสงอาหารปลา การเขาติดตอของประชาชนทั่วไป การเขาสงเสริมแนะนําของ

เจาหนาที่ภาครัฐ การเขาตรวจประเมินฟารม และการเขาจับและขนสงปลานิลที่เลีย้งของพอคาผูรวบรวม

ปลานิลไปจําหนาย นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแผนผังของฟารมเลี้ยง เพื่อสะดวกในการจัดการฟารม            

การสั่งการและการวางแผน 

ก.2.1.3 น้ําสําหรับใชในการเล้ียงปลานิลมีคุณภาพเหมาะสม หรอืสามารถปรับปรุงใหมีคุณภาพเหมาะสม

กับการเล้ียงปลานิล โดยน้ําสําหรับใชในการเล้ียงปลานิลควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) คาความเปนกรด–เบส (pH) อยูระหวาง 6.5 ถึง 8.0   

(2) ปริมาณคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมต่ํากวา 4 mg/l 

(3) ปรมิาณแอมโมเนยีอิสระ (NH3

(4) คาความเปนดาง (alkalinity) ไมต่ํากวา 100 mg/l 

-N) ไมเกิน 0.02 mgN/l  

ก.2.1.4 ตองมีการบําบัดหรือควบคุมคุณภาพน้าํกอนปลอยทิง้ออกจากฟารม โดยน้าํทิง้สําหรับฟารม

เล้ียงปลานิล ตองมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด รายละเอียดตามภาคผนวก ค 

ก.2.1.5 มีการพัฒนาบุคลากรของฟารมโดยการสงเขารวมประชุมหรือฝกอบรมดานวิชาการ ทั้งการจัดการ

การเลี้ยง การใชปจจัยการผลิต และการจับ รวมถึงมีการฝกอบรมดานกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
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อุตสาหกรรมเพาะเล้ียงปลานิล เพื่อเพิม่พูนและพัฒนาความรูของเกษตรกรและผูทีเ่กีย่วของในฟารมใหมี

การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดีอยางถูกตองและเหมาะสม 

ก.2.2 การจัดการทั่วไปสําหรับการเลี้ยงในกระชงั 

ก.2.2.1 เกษตรกรตองแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามคูมือการเลี้ยงสัตวน้ ําจืดในกระชังของกรมประมง 

หรือวิธีการอื่นท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ  

ก.2.2.2 ควรมีแผนที่แสดงแหลงท่ีตั้ง และแผนผังการวางกระชัง เพือ่สะดวกตอการติดตอขนสงลูกพันธุ 

การสงมอบปจจัยการผลิต การขนสงอาหารปลา การเขาติดตอของประชาชนทัว่ไป การเขาสงเสริมแนะนํา

ของเจาหนาที่ภาครัฐ การเขาตรวจประเมินกระชัง และการเขาจับและขนสงปลานิลที่เลี้ยงของพอคา         

ผูรวบรวมสัตวน้ําไปจําหนาย นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแผนผังของกระชังท้ังหมด เพื่อสะดวกในการ

จัดการฟารม การสั่งการ และการวางแผน 

ก.2.2.3 พื้นทีก่ระชังของฟารมที่ดําเนินการไมควรเกินศักยภาพการรองรับของแหลงน้าํ ทัง้นีเ้พื่อปองกัน

ไมใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมและตอความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นทีก่ระชังทั้งหมด

ของฟารมทีเ่ลี้ยงในแหลงน้าํตองไมเกินจํานวนที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เชน   

กรมประมง เปนตน 

ก.2.2.4 มีการพัฒนาบุคลากรของฟารมโดยการสงเขารวมประชุมหรือฝกอบรมดานวิชาการ ท้ังการจัดการ

การเลี้ยง การใชปจจัยการผลิต และการจับ รวมถึงมีการฝกอบรมดานกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่กี่ยวกับ

อุตสาหกรรมเพาะเล้ียงปลานิล เพื่อเพิม่พูนและพัฒนาความรูของเกษตรกรและผูทีเ่กีย่วของในฟารมใหมี

การปฏิบัติทางการเล้ียงสัตวน้ําท่ีดีอยางถูกตองและเหมาะสม 

ก.2.2.5 เกษตรกรควรดําเนินการดูแลสถานที่ โรงเรือน กระชัง และเลี้ยงสัตวน้ ําอยางถูกสุขลักษณะ

โดยรอบกระชังและตัวกระชัง ควรมีการรักษาความสะอาด วางอุปกรณ เครื่องใช อยางเปนระเบียบ 

ก.3 ปจจัยการผลิต 

ปจจัยการผลิตท่ีใชในการเล้ียงปลานิลมีหลากหลาย เชน ลูกพันธุ อาหาร อาหารเสริม วิตามิน โพรไบโอติก 

(probiotic) ยาสัตว ปูนขาว เกลือ และสารเคมี การเลือกปจจัยการผลิตท่ีใชเล้ียงปลานิลข้ึนอยูกับอายุและ

ขนาดของปลา ความหนาแนนของปลาท่ีปลอย รูปแบบการเล้ียงและขนาดท่ีตองการจับ คําแนะนํามีดังนี้ 

ก.3.1 ลูกพันธุ 

ก.3.1.1 ใชลูกพันธุท่ีมีคุณภาพ 

คุณภาพลูกพันธุปลานิลเปนตัวแปรสําคัญของความสําเร็จในการเลี้ยง คุณภาพลูกพันธุปลานั้นประกอบดวย

คุณลักษณะที่ดีและคุณสมบัติที่ดี ซึง่คุณลักษณะที่ดี ไดแก การมีอวัยวะครบถวน ครีบไมฉีกขาด มีความ

แข็งแรง สีลําตัวปกติ ตาและเกล็ดใส เปนตน สวนคุณสมบัติท่ีดี ไดแก การไมมีลักษณะหรืออาการแสดงวา
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เปนโรค ปราดเปรียว สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี เปนตน นอกจากนี้หากเปนไปได ควร

พิจารณาใชสายพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตดี ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีเกษตรกรควรคํานึงถึงเปนอยางมาก เกษตรกร

ควรจะตรวจพินิจและตรวจสอบเอกสารยืนยันตางๆ ท่ีเชื่อถือได กอนตัดสินใจซ้ือและมีการบันทึกคุณภาพ

ของลูกพันธุปลาท่ีซ้ือเพื่อเปนประโยชนในการเล้ียงปลาในรุนถัดไป นอกจากนี้เกษตรกรพึงระวังในเรื่องของ

อัตราการปลอยลูกพันธุปลาโดยควรใหมีอัตราความหนาแนนท่ีเหมาะสม การปลอยลูกปลามากเกินไป จะทํา

ใหปลาเครียดและปวยเปนโรคไดงาย มีปญหาในการเล้ียงมากและบอยครั้ง อีกท้ังยังทําใหปลาโตชาอีกดวย 

ก.3.1.2 เกษตรกรตองม่ันใจวามีเอกสารกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ําจากโรงเพาะฟกหรือในกรณีท่ีไมมี

เอกสารกํากับการจําหนายสัตวน้ํา ก็ตองมีการบันทึกขอมูลการไดมาของลูกพันธุ เพื่อทราบแหลงท่ีมาของ       

ลูกพันธุและสะดวกในการตรวจสอบยอนกลับไดหากประสบปญหาในการเล้ียง 

ก.3.2 อาหาร 

ก.3.2.1 ในกรณีท่ีใชอาหาร อาหารเสริม และสารอื่นๆ ที่ผสมลงในอาหาร ท่ีซ้ือจากโรงงานหรือตัวแทน

จําหนาย ตองใชท่ีข้ึนทะเบียนไวกับทางราชการ มีฉลากระบุถึงคุณคาทางโภชนาการที่ชัดเจน มีขอความ

ระบุวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุ กอนใชอาหารสําเร็จรูป ฉลากและอาหารอยูในสภาพปกติ ไมมีการฉีกขาด

ของภาชนะบรรจุ อาหารไมชืน้ ไมขึน้รา และตองไมหมดอายุ เพือ่ใหแนใจวาไดใชอาหารสําเร็จรูปท่ีมี

คุณภาพอยูเสมอ นอกจากนี้ การใชปจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไมใชอาหารถามีกฎหมายกําหนดใหมีการขึ้น

ทะเบียน เกษตรกรตองใชปจจัยการผลิตท่ีข้ึนทะเบียนอยางถูกตอง 

ก.3.2.2 กรณีผลิตอาหารใชเองภายในฟารม วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอาหารปลา เชน ปลาปน กากถั่วเหลือง   

รําขาว ปลายขาว ตองปราศจากยาสัตวและสารท่ีหามใชตามประกาศของทางราชการ เพื่อปองกันไมใหมียา

สัตวและสารเคมีตกคางในเนื้อปลานิลท่ีเล้ียง 

ก.3.2.3 อาหารปลานิลที่ผลิตใชเองภายในฟารม ควรมีเครื่องมือและอุปกรณทีส่ะอาด ใชอยางถูก

สุขลักษณะ เชน กอนและหลังการใช ควรมีการลางทําความสะอาด เช็ดใหแหง ซอมบํารุงใหพรอมใชงาน

อยูเสมอ และจัดเก็บเปนระเบียบ นอกจากนี้วิธีการผลิตอาหารปลาควรผลิตอยางถูกสุขลักษณะ สะอาด 

และปลอดภัยตอปลาและผูบริโภค เชน วัสดุอาหารและอาหารหลังการผลิตมีภาชนะที่สะอาดรองรับไมให

สัมผัสกับพื้นดินหรือพืน้โรงผลิต เพื่อปองกันเชือ้โรคและสารเคมีตกคาง มีการระวังการปนเปอนระหวาง

การผลิตหรือการรบกวนจากแมลงสาบ แมลงวัน นก หนู สุนัข เปนตน 

ก.3.2.4 อาหารปลานิลที่ผลิตขึ้นใชเองภายในฟารมควรมีคุณภาพที่เหมาะสมกับความตองการทาง

โภชนาการของปลานิลท่ีเล้ียง อาหารที่มีคุณภาพต่าํ จะทําใหปลานิลมีการเจริญเติบโตชา ใชเวลาเลีย้งนาน

ข้ึน เพิ่มตนทุนดานการเล้ียง และปลามีขนาดเล็ก อีกท้ังยังอาจทําใหเนื้อปลาท่ีเล้ียงมีคุณภาพตํ่าไป   

ก.3.3 ปจจัยการผลิตอื่น หมายถึง ปจจัยการผลิตที่ไมใชอาหาร อาหารเสริม จุลินทรียชีวภาพและอื่นๆ       

ท่ีเกี่ยวกับอาหาร ตองปลอดจากการปนเปอนของยาสัตวและสารเคมีท่ีหามใชตามประกาศของทางราชการ 

เชน ไนโตรฟวแรนส คลอแรมเฟนคิอล มาลาไคตกรนี เปนตน 
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ก.3.4  การจัดเก็บปจจัยการผลติ  

ควรจัดเก็บปจจัยการผลิตอยางเหมาะสม เปนระเบียบ แยกเปนสัดสวนและชีบ้งอยางชัดเจนถูกสุขลักษณะ 

และปลอดภัย โดยควรเก็บในโรงเรือนและเก็บในพื้นทีที่่แยกเปนสัดสวนทีส่ามารถปองกันความรอน 

ความชื้น แสงแดด ฝน ลมแรง และมีอากาศถายเทไดสะดวก นอกจากนี้ สถานท่ีดังกลาวควรมีการปองกัน

สัตวท่ีเปนพาหะนําโรคท้ังในสัตวน้ําท่ีเล้ียงและมนุษย เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน นก สุนัข แมว เปนตน 

อีกท้ังการเก็บปจจัยการผลิตไมควรวางสัมผัสกับพื้นแตควรวางบนแครยกพื้น เพื่อปองกันการเสือ่มสภาพ 

เชน ควรเก็บถุงอาหารสําเร็จรูปในโรงเก็บอาหารและวางอาหารแยกเปนสัดสวนบนแครยกพื้นใหหางจาก

ผนังและพืน้อยางนอยประมาณ 10 cm (เซนติเมตร) เพื่อปองกันความชื้นซึง่จะทําใหอาหารขึ้นราไดงาย 

การเก็บรักษายาสัตวควรปฏิบัติใหถูกตองตามทีก่ําหนดในฉลากยาหรือเอกสารกํากับยา สวนกรณียาสัตวท่ี

ตองใชตามใบส่ังยา ตองแยกเก็บไวตางหากจากยาสัตวท่ีไมมีใบส่ังยา ยาสัตวและสารเคมีสําหรับสัตวน้ําแตละ

ชนิดตองจัดเก็บในภาชนะท่ีมิดชิด หางจากเด็กและสัตวเล้ียง และตองแยกเก็บเปนหมวดหมูไมปะปนกัน 

ก.4 การจัดการดูแลสุขภาพปลานิล 

การปองกันเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมดูแลสุขภาพปลานิล การเลี้ยงปลานิลควรใหความสําคัญ        

ตอการจัดการและ สิ ่งแวดลอมในการเ ลี ้ยง เนื ่องจากหากมีการจัดการ เ ลี ย้ ง ที ่ไม เหมาะสม                           

เชน  การเ ลี ้ยงหนาแนนเกินไป มีการจัดการที ่ไม เหมาะสมกับระบบการผลิต หรือการเ ลี ้ยง                      

ในสภาพแวดลอมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไดงาย เชน ลมฟาอากาศแปรปรวน น้ําเสียจากแหลงมลพิษ      

การสะสมของอาหารที่เหลือตกคาง ทําใหปลาเครียดจนทําใหเกิดโรคตามมา การใชยาสัตวและสารเคมี

ควรเปนทางเลือกสุดทาย เมือ่พบวาปลานิลเปนโรค ทัง้นี้การจัดการสภาพการเลีย้งใหดีจะทําใหปลามี

สุขภาพดี คําแนะนําสําหรับการจัดการสุขภาพปลานิล มีดังตอไปนี้ 

ก.4.1 การเลี้ยงในบอ 

ก.4.1.1  การเตรียมบอและอุปกรณตางๆ ในการเลีย้งปลานิลอยางถูกวิธีและเหมาะกับการเลี้ยง จะชวย

ปองกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับปลา สวนอุปกรณตางๆ จําเปนตองลางทําความสะอาดอยางสม่าํเสมอเนือ่งจาก

อุปกรณเหลานีมี้โอกาสที่จะสัมผัสกับปลาและทําใหปลาติดเชื้อได เชน กระบะใสอาหารหากไมทําความ

สะอาด เม่ือมีอาหารเหลือคางมากๆ แลวเกิดการเนาเสีย จะเปนแหลงที่อยูของเชือ้โรค เมือ่ปลาวายเขามา

ถูกับกระบะอาหารจะเกิดบาดแผลขึ้น หรือปลาที่มีบาดแผลสัมผัสเชื้อท่ีติดอยูท่ีกระบะเขาสูตัวปลา ทําให

ปลาออนแอจนเปนโรคในท่ีสุด 

ก.4.1.2 เม่ือปลานิลท่ีเล้ียงแสดงอาการผิดปกติ เกษตรกรควรพิจารณาหาสาเหตุของอาการผิดปกตินั้นกอนท่ี

จะดวนใชยาสัตวหรือสารเคมี และเมื่อหาสาเหตุไดแลว ควรพิจารณาหาวิธีการแกไขที่ใชวิธีการจัดการฟารม

และ/หรือการจัดการดานสภาพแวดลอมภายในบอกอน เชน กรณีปลาลอยหัวจํานวนมากในตอนเชามืด ซ่ึง

พบวาเปนเพราะปริมาณคาออกซิเจนละลายน้ําลดตํ่าลงมากจนปลาไมอาจทนอยูได เกษตรกรควรใชเครื่องตีน้ํา
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หรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ําหรือใชเครื่องสูบน้ํา สูบพนน้ําขึ้นเปนฝอยใหตกสูผิวน้ําในบอ และหากพบวา      

มีสาเหตุอื่นรวมดวย เชน เรื่องของการท่ีน้ําในบอมีสีเขียวเขมเกิน ซ่ึงหมายความวามีปรมิาณแพลงกตอนพชืมาก

เกนิ กค็วรจะดาํเนนิการเปล่ียนถายน้ําและลดปริมาณอาหารสมทบท่ีใชเล้ียงปลาดวย นอกจากนี้ เกษตรกรตอง

บันทึกเรื่องอาการผิดปกติของปลาท่ีเกิดข้ึนและผลการวิเคราะหตางๆ ถามี เชน คุณภาพน้ําในชวงนั้น อาการท่ี

ปลาแสดงออก เปนตน รวมทัง้บันทึกวิธีการแกไขในแตละครั้ง และตองจัดเก็บบันทึกไวใหดีเพื่อจะไดสามารถ

นํามาชวยในการวิเคราะหอาการผิดปกติของปลาในครั้งตอไปไดอยางมีประสิทธิผล  

ก.4.1.3 ในกรณีที ่จําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี ตองเลือกใชยาสัตวและสารเคมีที ่ขึ ้นทะเบียน                 

กับหนวยงานภาครัฐอยางถูกตองเทานั ้น หามใชยาสัตวและสารเคมีที่ทางราชการไดประกาศหามใช            

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเด็ดขาด การใชยาสัตวและสารเคมีตองปฏิบัติตามคําแนะนําทีร่ะบุในฉลาก

และเอกสารกํากับยา รวมถึงระยะหยุดยาอยางเครงครัด และจะตองมีการบันทึกขอมูลทุกครั ้งที ่ใช 

นอกจากนี ้การใชยาสัตวในการรักษาโรค ควรใชเมือ่มีการวินิจฉัยโรคอยางถูกตอง ภายใตคําแนะนําของ 

สัตวแพทยหรือนักวิชาการประมงที่มีความรูดานโรคสัตวน้ํา หามใชยาสัตวท่ีหมดอายุตามท่ีระบุบนฉลาก

และควรมีการเก็บรักษาขอมูลที่จดบันทึกการใชยาสัตวอยางนอย 2 ป เพื่อจะไดใชยาสัตวและสารเคมี         

อยางถูกตอง 

ก.4.1.4 ไมใชยาสัตวและสารเคมีท่ีหามใชตามประกาศของทางราชการ เชน ไนโตรฟวแรนส คลอแรมเฟนิคอล 

มาลาไคตกรีน เปนตน (ดภูาคผนวก ข) 

ก.4.1.5 หากพบปลาตายใหรีบหาสาเหตุทันที และเม่ือเกิดการระบาดของโรคท่ีทําใหปลาตายจํานวนมาก 

ตองแจงเจาหนาท่ีในหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเร็ว และตองมีวิธีการกําจัดซากท่ีเหมาะสม เชน เผาทําลาย       

ฝงกลบโดยใสยาฆาเชื้อหรือปูนขาวในหลุมกอนทําการฝงกลบดวย สวนน้ําท้ิงจากบอเล้ียงปลาท่ีเกิดโรคระบาด

ตองมีการฆาเชื้อและบําบัดกอนปลอยออกนอกฟารม 

ก.4.2 การเลี้ยงในกระชงั 

ก.4.2.1 สําหรับการเล้ียงปลานิลในกระชัง การเตรียมกระชังกอนการเล้ียงเปนส่ิงจําเปนและสําคัญ                  

ไดแก การทําความสะอาดกระชังและกําจัดส่ิงอุดตันชองตาของกระชังเพื่อใหน้ําภายนอกไหลผานกระชังไดดี 

หากเปนกระชังท่ีเคยใชเล้ียงปลาท่ีเปนโรค ควรฆาเชื้อโรคท่ีกระชังดวยคลอรีนหรือดางทับทิมกอนนําไปใช

เล้ียงปลารุนใหมดวยคลอรีน หรือดางทับทิม เพื่อปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้นอีกได การวางกระชังก็เปนสิ่ง

สําคัญอีกอยางหนึ่งในการปองกัน การเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอม อีกท้ังปองกันไมใหเกิดการหมักหมมของ

เศษอาหารท่ีเหลือจากการเล้ียง 

ก.4.2.2 การเลีย้งปลาในกระชัง ควรหมัน่ทําความสะอาดกระชังและอุปกรณอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหน้ํา

จากภายนอกไหลผานกระชังไดตลอดเวลา น้ําจะไดพัดพาของเสียออกจากกระชัง และน้ําท่ีมีคุณภาพดีจาก

ภายนอกไหลเขาแทนที่ทําใหปลาอยูในสภาพแวดลอมทีด่ีตลอดเวลา อีกทั้งเปนการทําใหปลาในกระชังได

ออกกําลังวายน้ําตลอดเวลาท่ีจะชวยกระตุนใหมีการเจริญเติบโตเร็วข้ึน 
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ก.4.2.3 ควรเฝาระวังและดูแลสุขภาพปลานิลทีเ่ลีย้งควบคูกับการตรวจคุณภาพน้าํเปนประจํา โดยหมั่น

สุมตรวจปลาที่เลี้ยงเปนระยะหรือสังเกตปลาที่มีอาการผิดปกติ เชน ลอยหัว วายน้ําทรงตัวไมดี มีอาการ

กระวนกระวาย คุณภาพน้ําต่ํากวาเกณฑที่เหมาะสม เปนตน เพื ่อวาหากปลามีปญหาดานสุขภาพจะได

ดําเนินการวิเคราะห วินิจฉัยหาสาเหตุของโรค แกไขไดทันทวงทีกอนท่ีปลาจะเปนโรคมากข้ึน 

ก.4.2.4 เม่ือปลาแสดงอาการผิดปกติตองรีบหาสาเหตุ และรีบดําเนินการแกไขโดยพิจารณาทางดานการ

จัดการและการปรับสภาพแวดลอมการเลีย้งปลาในกระชังกอนการใชยาสัตวและสารเคมี เชน กรณีปลา    

ทีเ่ลี้ยงลอยหัวมากผิดสังเกต ควรวิเคราะหคุณภาพน้ําในชวงนั ้น ดูผลการบันทึกคุณภาพน้าํ ดูบันทึก

สุขภาพปลาประจําวันยอนหลังประมาณ 1 สัปดาห เพือ่คนหาสาเหตุเบือ้งตน พรอมทั้งบันทึกขอมูลความ

ผิดปกติ และวิธีการแกไข หากปริมาณคาออกซิเจนละลายน้าํต่ําผิดปกติ ก็ใชเครื่องสูบน้ํา สูบพนน้ําข้ึนสู

อากาศลงสูผิวน้ําในกระชัง พรอมท้ังดูแลทําความสะอาดกระชัง รวมถึงลดปริมาณอาหารลง 

ก.4.2.5 ในกรณีที่จําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี ตองเลือกใชยาสัตวและสารเคมีที่ขึ ้นทะเบียนกับ

หนวยงานภาครัฐอยางถูกตองเทานั ้น หามใชยาสัตวและสารเคมีทีท่างราชการประกาศหามใชในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ ําโดยเด็ดขาด การใชยาสัตวและสารเคมีตองปฏิบัติตามคําแนะนําทีร่ะบุในฉลากและ

เอกสารกํากับยา รวมถึงระยะหยุดยาอยางเครงครัด และจะตองบันทึกขอมูลทุกครั้งท่ีใช นอกจากนี ้การใช

ยาสัตวในการรักษาโรค ควรใชเม่ือวินิจฉัยโรคอยางถูกตองภายใตคําแนะนําของสัตวแพทยหรือนักวิชาการ

ประมงท่ีมีความเชี่ยวชาญดานโรคสัตวน้ํา หามใชยาสัตวท่ีหมดอายุตามท่ีระบุบนฉลาก และมีการเก็บรักษา

ขอมูลท่ีจดบันทึกการใชยาสัตวอยางนอย 2 ป เพื่อจะไดใชยาสัตวและสารเคมีอยางถูกตอง 

ก.4.2.6 ไมใชยาสัตวและสารเคมีท่ีหามใชตามประกาศทางราชการ เชน ไนโตรฟวแรนส คลอแรมเฟนิคอล 

มาลาไคตกรนี เปนตน 

ก.4.2.7 หากมีปลาตายใหรีบตรวจหาสาเหตุทันทีและรีบดําเนินการแกไขโดยดวน กรณีจําเปนตองยาย

ปลาที่เลี ้ยงไปสถานที่อื ่น ใหดําเนินการขนยายอยางระมัดระวังและนิ ่มนวล และเม่ือมีการระบาด              

ของโรค ตองรีบแจงเจาหนาท่ีที่มีอํานาจหนาที่โดยเร็ว ไดแก สัตวแพทย นักวิชาการประมง หรือเจาหนาท่ี                 

ของกรมประมงในพื ้นที ่ นอกจากนี ้ตองมีวิ ธีการจัดการซากปลาท่ีเปนโรคระบาดอย างเหมาะสม                         

เชน เผาทําลาย ฝงกลบโดยใสยาฆาเชื้อในหลุมแลวฝงกลบ  

ก.5  สุขลักษณะฟารม 

การเล้ียงปลานิลทั้งในบอเลีย้งและกระชัง ควรมีการจัดการดานสุขลักษณะอยางดี สุขลักษณะฟารมท่ีดี              

มีความจํ า เปนต อการ ดูแลรั กษาผ ลิตผลปลานิ ลให มี คุณภาพดี  การดู แล สุข ลักษณะฟารม                  

อยางสม่ําเสมอทุกวันชวยทําใหเกษตรกรสามารถจัดการฟารมใหไดมาตรฐานไดงาย โดยมีคําแนะนํา

ดังตอไปนี้ 
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ก.5.1 การเลี้ยงในบอ 

ก.5.1.1 ระบบน้ําท้ิงจากบานเรือนตองแยกจากระบบการเล้ียง โดยเกษตรกรตองมีระบบการจัดการ             

เพื่อใหม่ันใจไดวาไมมีน้ําเสียหรือน้ําทิ้งจากบานเรือนปนเปอนลงสูระบบน้ําในการเลี้ยง หรือระบายลงสู             

บริเวณบอหรือบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีเล้ียง เชน ตองไมปลอยน้ําทิ้งจากบานเรือนลงในรางระบายน้ําเดียวกับ

รางระบายน้ําเขาบอเล้ียงหรือบอพักน้ํา 

ก.5.1.2 หองน้ําหองสุขาไมควรอยูในบริเวณบอเลี้ยง ตองแยกใหเปนสัดสวนจากกัน มีระบบการกําจัด

ของเสียอยางถูกสุขลักษณะ และตองมั่นใจวาสิ่งปฏิกูลไมมีโอกาสรั ่วซึมปนเป อนเขาสูระบบการเลี้ยง               

ควรเฝาระวังการปนเปอนของแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหารอยางเครงครัดตอเนื่อง และ

แกไขปญหาทันทีท่ีพบ โดยเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหปริมาณเชื้อโคลิฟอรมทั้งหมด และควบคุมใหมีคา

นอยกวา 5,000 MPN/100 ml (most probable number per 100 milliliters) และเชือ้ฟคอลโคลิฟอรม

ใหมีคานอยกวา 1,000 MPN/100 ml ในกรณีทีมี่เชื้อเหลานีม้ากกวาปริมาณทีก่ําหนด แสดงใหเห็นวามี

การปนเปอนน้ําท้ิงจากหองสุขา หรือน้ําท้ิงจากท่ีอยูอาศัย หรือปนเปอนส่ิงปฏิกูลจากการขับถายของมนุษย

และสัตวเล้ียง  

ก.5.1.3 มีระบบจัดการของเสียจากการเพาะเลี้ยงอยางถูกสุขลักษณะ เชน ซากปลาตาย ภาชนะบรรจุยา

สัตวและสารเคมีท่ีใชแลว เปนตน โดยการเผาหรือฝงกลบ แลวแตกรณีของของเสียนั้นๆ 

ก.5.1.4 จัดอุปกรณเครื่องมือที่ใชในฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการบํารุงรักษา             

ใหพรอมใชงานอยู เสมอ ทีพ่ักอาศัยของคนงานในฟารม สํานักงาน โรงเก็บอาหารและโรงพัสดุ                 

สถานที่เตรียมอาหารและโรงเรือน ควรรักษาความสะอาดและจัดเก็บใหเปนระเบียบอยูเสมอเชนกัน 

ก.5.1.5 ควรมีท่ีเก็บขยะเปนสัดสวนและมีระบบการจัดเก็บขยะทีด่ี เชน ถังขยะมีฝาปดมิดชิดเพือ่ปองกัน

แมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุยเขี่ยของสัตวเลี้ยง เปนตน มีการนําขยะไปทิ้งในสถานที่ทีเ่ตรียมไว      

และกําจัดอยางถูกวิธี 

ก.5.1.6 ในระหวางการเลี้ยงปลาไมควรนําสัตวเลีย้ง เชน เปด ไก วัว สุนัข เปนตน เขาไปเลีย้งบริเวณบอเลีย้ง 

ในกรณีมีสัตวเล้ียงไวเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพยสินของฟารม ควรควบคุมใหอยูพื้นท่ีท่ีจํากัด 

ก.5.2  การเลี้ยงในกระชงั 

ก.5.2.1 หองน้ําหองสุขาไมควรอยูในบริเวณกระชัง ควรแยกเปนสัดสวน มีระบบการกําจัดของเสียอยาง   

ถูกสุขลักษณะ และตองมัน่ใจวาสิ่งปฏิกูลไมมีโอกาสรั่วซึมปนเปอนเขาสูระบบการเลี้ยง ในกรณีที่หองน้ํา     

อยูบนฝง ทางระบายน้ําจะตองไมไหลหรือซึมลงไปยังบริเวณกระชัง 

ก.5.2.2 จัดอุปกรณ เครื ่องมือ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการ

บํารุงรักษาใหพรอมใชงานอยูเสมอ รวมไปถึงท่ีพักอาศัยของคนงานในฟารม สํานักงาน โรงเก็บอาหารและ
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โรงพัสดุ สถานท่ีเตรียมอาหารและโรงเรือน ควรรักษาความสะอาดและจัดเก็บใหเปนระเบียบอยูเสมอ

เชนกัน 

ก.5.2.3 ไมทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณกระชังเลี้ยงปลา ควรมีที่เก็บขยะเปนสัดสวนและมีระบบ           

การจัดเก็บขยะที่ดี เชน ถังขยะมีฝาปดมิดชิดเพื ่อปองกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุยเข่ีย          

ของสัตวเล้ียง นําขยะไปท้ิงในสถานท่ีท่ีเตรียมไว และมีการกําจัดอยางถูกวิธี 

ก.6 การจับและการดูแลหลังการจับ 

การจับปลาเปนการดําเนินการในขัน้ตอนสุดทายของการเลีย้ง ขัน้ตอนนี้เปนขัน้ตอนที่สําคัญในการรักษา

คุณภาพของปลา เนือ่งจากหลังจากขัน้ตอนนี้ ผลิตผลปลานิลจะถูกนําไปขายเพื่อการบริโภค เกษตรกรจึง

จําเปนตองเอาใจใสในการปฏิบัติอยางดีตามคําแนะนําดังนี้ 

ก.6.1  เ ก ษ ต ร ก ร ค ว ร ว า ง แ ผ น ก า ร จั บ แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร จํ า ห น า ยผ ลิ ต ผ ลอ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว                       

โดย เนนก ารรั กษาความสด และจับปลาในขณะ ที ่ยั ง มี สุขภาพดี  เพื่ อ ให ไดปลา คุณภาพด ี                    

โดยไมมีการปนเปอนในระหวางและหลังการจับ 

ก.6.2  ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําของกรมประมงหรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม

ประมง เพื่อใหผูบริโภคและผูท่ีเกี่ยวของไดทราบท่ีมาของปลาท่ีจะนําไปขายเพื่อบริโภคหรือการแปรรูป 

ก.6.3  ในระหวางการเลี้ยงปลานิลทั้งในบอหรือกระชัง ควรสุมตัวอยางเนื ้อปลาไปตรวจในหอง 

ปฏิบัติการของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานทีน่าเชือ่ถือและผานการรับรองมาตรฐานสากล อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจวิเคราะหยาสัตวและสารเคมีทัง้ในกลุมทีห่ามใชตามประกาศของทางราชการ และที่

อนุญาตใหใช รวมทัง้เชือ้แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคทางเดินอาหารในมนุษย และผลการวิเคราะหเนือ้ปลา

ตองไมพบยาสัตวและสารเคมีท่ีหามใชตามประกาศของทางราชการ หรือพบยาสัตวและสารเคมีทีอ่นุญาต

ใหใชไมเกินมาตรฐานที่กําหนด หรือพบเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคทางเดินอาหารในมนุษยไมเกิน

มาตรฐานที่กําหนด 

ก.6.4  มี วิ ธี ก ารจั ดการและ ดู แลรั กษาปลาอย า งถู ก สุ ข ลั กษณะ  ระหว า งและหลั งการจั บ                      

เพื่อใหไดผลิตผลท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

ก.6.4.1 ในการจําหนายปลานิลอาจพบปญหาเรือ่งกลิน่โคลนในเนือ้ปลา ซึง่มีสาเหตุมาจากการทีป่ลากิน

สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินเขาไปแลวสะสมในตัวปลา จึงมีขอแนะนําในการแกปญหากล่ินโคลน ดังนี้ 

ก.6.4.1.1 ควรงดการใชปุ ยหมักตางๆ กอนการจับปลาอยางนอย 2 เดือน โดยใหอาหารสมทบ              

หรืออาหารสําเร็จรูปทดแทนควบคูกับการเปลี่ยนถายน้ ํา เพื ่อลดปริมาณสาหรายสีเขียวแกมน้าํเงิน               

ที ่กอใหเกิดกลิ ่นโคลนในเนื ้อปลา ทําใหกลิ ่นโคลนในเนื ้อปลาลดลง อยางไรก็ตามมีขอพึงระวัง             
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อยาใหอาหารสมทบหรืออาหารสําเร็จรูปมากเกินความตองการของปลา เพราะจะทําใหอาหารท่ีเหลือสลาย

กลายเปนปุยใหสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินขยายตัวอีกครั้งหนึ่ง 

ก.6.4.1.2 ควรตรวจสอบกลิน่โคลนในเนือ้ปลา โดยการนําปลามานึ่งแลวชิมโดยไมปรุง ถาพบวาในเนื้อ

ปลาไมมีกลิ่นโคลนก็สามารถนําปลาออกจําหนาย กรณีพบกลิ่นโคลนในเนือ้ปลา ควรเปล่ียนถายน้ํา ใช

จุลินทรียหรือใชปูนขาวเพื่อลดปริมาณสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

ก.6.4.2 กอนการจับปลาเพื่อจําหนาย ควรงดใหอาหารปลาอยางนอย 1 วันกอนจับเพื่อใหปลาไดมีการ

ปรับตัวและขับของเสียออกจากรางกาย ซ่ึงจะชวยรักษาความสดและคุณภาพของเนือ้ปลาในระหวางขนสง 

อีกท้ังยังชวยชะลอการเนาเสียของเนื้อปลาใหชาลง 

ก.6.4.3 บคุลากรท่ีปฏิบัติงานจับปลาและคนงานที่เกีย่วของกับการเลี้ยงปลาควรมีสุขภาพดี ไมมีโรคติดตอ

หรือโรคที่ทําใหเกิดขอรังเกียจในการนําปลาไปบริโภค ในกรณีที่คนงานมีอาการปวยเปนโรคดังกลาว ตอง

ใหพักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเขารับการรักษาจนอาการปวยหายเปนปกติ จึงกลับมาปฏิบัติงานใหมได 

ก.6.4.4 ภาชนะ อุปกรณ และวิธีการจับตองไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของปลา และคุณภาพ                 

ในการเก็บรักษา รวมทั ้งการปนเป อนที ่มีผลตอความปลอดภัยในการบริ โภค ภาชนะใสปลา               

ตองไมสัมผัสพื้นดินโดยตรง 

ก.6.4.5 อุปกรณที ่ใชทุกชนิดในการแชหรือขนถายลําเลียงปลาตองสะอาด ทําจากวัสดุที ่ทนทาน                    

ต อก า รก ัดกร อน  อ ยู ในสภาพ ดีสามารถใช ป ฏิบั ติ ง านได  เ มื อ่ เ สร็ จ สิ น้ก าร ทํ า งาน ทุกครั ้ง                    

ตองลางทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชทันทีและควรรักษาใหสะอาดเพื่อไมใหเปนแหลงสะสมของจุลินทรีย 

ก.6.4.6 น้ําแข็งท่ีใชจะตองสะอาด ปราศจากสารเคมี ผลิตจากน้ําสะอาด เม่ือใชแลวไมนํากลับมาใชใหม 

ก.6.4.7 พาหนะท่ีใชขนสงลําเลียงปลา ตองออกแบบใหสามารถปองกันความรอนในระหวางขนสงได พื้นท่ี

สวนท่ีใชลําเลียงปลาควรทําดวยวัสดุที่มีโครงสรางทีทํ่าความสะอาดไดสะดวก สามารถปองกันฝุนละออง การ

สูญเสียความชื้นเนื่องจากแสงแดดและลม 

ก.6.4.7.1 กรณีขนสงปลานิลไมมีชีวิต ตองทําใหเย็นทันทีดวยน้ําแข็งหลังจับ เพื่อรักษาความสดของปลา

ใหมากที ่สุด โดยควรใชน้ ําแข็งปน หรือน้ าํแข็งเกล็ด เพราะสามารถสัมผัสตัวปลาไดมากกวา                     

ซ่ึงทําใหปลาเย็นเร็ว สําหรับน้ําที่ใชลางปลาควรใชน้ําสะอาด และเมือ่ใชแลวควรปลอยท้ิงไมนํากลับมา    

ใชอีก โดยในการบรรจุปลาควรบรรจุในภาชนะทีมี่ขนาดเหมาะสมกับขนาดปลา และรองกนภาชนะทีใ่ช

บรรจุดวยน้ําแข็งชัน้หนึง่กอน แลวบรรจุปลาสลับกับน้าํแข็งเปนชั้นๆ เพือ่รักษาลักษณะและความสดของ

ปลาไวในคุณภาพท่ีดีท่ีสุด 

ก.6.4.7.2 การขนสงปลานิลมีชีวิต ภาชนะที่ใชในการขนสงลําเลียงปลาควรออกแบบใหสามารถปองกัน

ความรอนในระหวางขนสงได มีการใหอากาศโดยอาจใชเครื ่องใหอากาศหรือออกซิเจนในการขนสง              

พืน้ที ่สวนที่ใชลําเลียงปลาทําดวยวัสดุ และมีโครงสรางที่ทําความสะอาดไดสะดวก สามารถปองกัน             
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ฝุนละออง ในการขนสงควรใชน้ําแข็งเพื่อลดอุณหภูมิ โดยการลดอุณหภูมิจะทําใหปลาเคลื่อนไหวชาลง    

ลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการขนสงได  อยางไรกต็ามจะไมควรลดอุณหภูมิจนกระทัง่เกิดความเสียหาย

ตอปลา ไมควรรวมปลาท่ีบอบช้ํา ปลาปวยหรือตายไวในภาชนะขนยาย และหากพบปลาบอบช้าํระหวาง

การขนสงควรแยกออก ไมควรขนสงปลารวมกับสัตวน้ําชนิดอื่น ซ่ึงอาจกอใหเกิดการปนเปอนได 

ก.7 การบันทึกขอมูล 

เพื่อใหระบบการจัดการการเล้ียงปลานิลสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับมีการแกไข

ปรับปรุงอยูตลอดเวลา จําเปนอยางยิง่ตองมีระบบการเก็บขอมูลของการเลี้ยงที่ดี มีการบันทึกขอมูลทีสํ่าคัญ

ในการผลิตทุกข้ันตอนของการเล้ียง เชน การจัดการเล้ียง แหลงลูกพันธุ การตรวจสุขภาพ การเจริญเติบโต 

การใหอาหาร การใชยาสัตวและสารเคมีตางๆ หลักฐานการซื้อหรือที่มาของปจจัยการผลิตที่นํามาใชกับ

ปลา ผลการตรวจสารตกคางจากหองปฏิบัติการ หนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้าํและ/หรือหนังสือ

กํากับการจําหนายสัตวน้ํา เปนตน เกษตรกรสามารถนําขอมูลเหลานีม้าทบทวนเพื่อใชในการปรับปรุงระบบ

การเล้ียง อยางมีประสิทธิภาพท้ังในปจจุบันและอนาคต อีกท้ังยังชวยในการแกปญหาการเลีย้ง เชน ปญหา 

โรคระบาด เปนตน นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะหขอมูลทุกครั้งท่ีเสร็จส้ินการเล้ียงปลาในแตละรุน และควร

เก็บรักษาขอมูลไวอยางนอย 3 ป นับตั้งแตวันท่ีบันทึกขอมูล 
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ภาคผนวก ข 

ยาสตัวตกคางและสารเคม ี

1. อาหารท่ีมียาสัตวตกคางมีมาตรฐาน โดยตรวจพบยาสัตวตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL) 

ไดไมเกินปริมาณท่ีกําหนดไว ดังนี้  

 

 

อันดับ 

 

 

ชนิดของยาสัตว

ตกคาง 

ชนิด

ของ

สัตว 

 

ชนิดของเน้ือเยื่อ

อวัยวะหรือ

ผลิตผลของสัตว 

ปริมาณยาสัตวตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมีได

(Maximum Residue Limit ,MRL) 

(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม 

ของอวัยวะหรือผลิตผลของสัตว) 

1. ออกซิเททระไซคลิน 

(Oxytetracycline)ในรปู

ของออกซิเททระไซคลิน 

(Oxytetracycline) 

ปลา กลามเนื้อ  200  

 

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารท่ีมียาสัตวตกคาง 

2. ใหอาหารทุกชนิดมีมาตรฐานโดยไมพบการปนเปอนสารเคมีดังตอไปนี้ 

(1)   คลอแรมเฟนิคอล และเกลือของสารนี้  (Chloramphenical and its salts) 

(2)   ไนโทรฟวราโซน และเกลือของสารนี้  (Nitrofurazone and its salts) 

(3)   ไนโทรฟวแรนโทอิน และเกลือของสารนี้ (Nitrofurantoin and its salts) 

(4)   ฟวราโซลิโคน และเกลือของสารนี้ (Furazolidone and its salts) 

(5)   ฟวแรลทาโดน และเกลือของสารนี้ (Furaltadone and its salts) 

 (6) มาลาไคตกรีน และเกลือของสารนี้ (Malachite Green and its salts) 

 สารเคมีตาม (1)(2)(3)(4)(5) และ (6) ใหรวมถึงสารในกระบวนการสรางและสลาย (metabolites) 

ของสารดังกลาวดวย 

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 299) พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีการปนเปอน

สารเคมีบางชนิด (ฉบับท่ี 2) 
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ภาคผนวก ค 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลีย้งสตัวนํ้าจืด 

น้ําทิ้งสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ ําจืด ตองควบคุมใหมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดกอนปลอยหรือ

ระบายท้ิง ดังนี้ 

ค.1 บอเล้ียงสัตวน้ําจืดท่ีกินพืชเปนอาหาร และมีขนาดต้ังแต 10 ไรข้ึนไป 

(1) คาบีโอดี ไมเกิน 20 mg/l 

(2) สารแขวนลอย (suspended solids หรอื SS) ไมเกิน 80 mg/l 

ค.2 บอเล้ียงสัตวน้ําจืดท่ีกินเนื้อ หรือท่ีกินท้ังเนื้อและพืชเปนอาหาร และมีขนาดต้ังแต 10 ไรข้ึนไป 

(1) คาบีโอดี ไมเกิน 20 mg/l 

(2) สารแขวนลอย ไมเกนิ 80 mg/l 

(3) แอมโมเนยี (NH3

(4) ไนโตรเจนรวม (total nitrogen) ไมเกิน 4.0 mgN/l  

-N) ไมเกิน 1.1 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร) 

(5) ฟอสฟอรัสรวม (total phosphorus) ไมเกิน 0.5 mgP/l (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร) 

(6) คาความเปนกรด-เบส ระหวาง 6.5 ถึง 8.5 

ค.3 บอเพาะเล้ียงสัตวน้ําทุกชนิด ท่ีมีการเติมสารท่ีกอใหเกิดความเค็มลงในบอเพาะเล้ียง เพื่อปรับระดับ

คาความเค็มของน้ําท่ีใชเพาะเล้ียงใหเหมาะสมกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชนิดนั้นๆ และมีขนาดตํ่ากวา 10 

ไร  ตองมีคาดังตอไปนี้ 

(1) คาความเปนกรด-เบส ระหวาง 6.5 ถึง 8.5 

(2) สภาพนําไฟฟา ท่ี 25 องศาเซลเซียส ไมเกิน 0.75 เดซิซีเมนตอเมตร 

ค.4 บอเพาะเล้ียงสัตวน้ําทุกชนิด ท่ีมีการเติมสารท่ีกอใหเกิดความเค็มลงในบอเพาะเล้ียง เพื่อปรับระดับ

คาความเค็มของน้ําท่ีใชเพาะเล้ียงใหเหมาะสมกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชนิดนั้นๆ และมีขนาด 10 ไรข้ึนไป 

ตองมีคาดังตอไปนี้  

(1) คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไมเกิน 20 mg/l 

(2) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมเกิน 80 mg/l 

(3) แอมโมเนยี (NH3

(4) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) ไมเกิน 4.0 mgN/l  

-N) ไมเกิน 1.1 mgN/l (มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร) 

(5) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) ไมเกิน 0.5 mgP/l (มิลลิกรัมฟอสฟอรสัตอลิตร) 

(6) คาความเปนกรด-เบส ระหวาง 6.5 ถึง 8.5 

(7) สภาพนําไฟฟา ท่ี 25 องศาเซลเซียส ไมเกิน 0.75 เดซิซีเมนตอเมตร 

ค.5 การเพาะเล้ียงสัตวน้ํารวมกันตั้งแตหนึ่งประเภทข้ึนไปใหปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง

จากบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีมีคาเขมงวดมากท่ีสุด 
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ท่ีมา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เรือ่ง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

 น้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 21 ง. 30 มกราคม 

 2551 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหบอเพาะเลี้ยง

 สัตวน้าํจืดเปนแหลงกําเนิดมลพิษทีจ่ะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือ

 ออกสูส่ิงแวดลอม ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 21 ง. 30 มกราคม 2551  
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ภาคผนวก ง 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที ่ใชในมาตรฐานฯนี ้และหนวยที ่SI (International System of Units หรือ  

Le Systeme International  d’ Unites) ยอมใหใชได มีดังนี้ 

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย SI 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

ปริมาตร มิลลิลิตร (milliliter) ml 

ความเขมขน มิลลิกรัมตอลิตร (milligram/liter) mg/l 
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