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หลักการและเหตุผล

 การเลี้ยงปลาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ GAP ส้าหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าจืด มีการปฏิบัติที่ดีทุกขั้นตอนของการเลี้ยงจนถึงหลังการจับ 
ซึ่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

 ผู้ด้าเนินโครงการจึงน้ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
(มกษ. ๗๔๑๗-๒๕๕๙) มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการเลี้ยงปลากดเหลือง
ในบ่อซีเมนต์ระบบน้้าหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 การเลี้ยงปลาในระบบน้้าหมุนเวียน ยังค้านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม 
น้้าทิ้งจากการเลี้ยงปลายังสามารถน้ากลับใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้อีก 

 การด้าเนินโครงการเป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจมาตรฐานการผลิต 
สามารถน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้



วัตถุประสงค์

 เพ่ือยกระดับการเลี้ยงปลากดเหลืองให้มีคุณภาพดีและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในการเลี้ยงปลากดเหลืองและการตลาด
สินค้าสัตว์น้้า

 เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 เพ่ือน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้การด้าเนินโครงการไปเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน



วัน เวลา และสถานที่

 ระยะเวลาในการด้าเนินการ : 

เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

 สถานท่ีด้าเนินการ : 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา
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๑.ศึกษาความรู้และเขียนโครงการเพื่อน้าเสนอ
ครูท่ีปรึกษา
๒.ปรับปรุงโครงการตามค้าแนะน้าครูท่ีปรึกษา

๓.เสนอโครงการต่อส้านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
๔.เตรียมสถานท่ีบ่อเลี้ยงปลา วัสดุและอุปกรณ์

๕.ปล่อยปลาลงเลี้ยง

๖.เลี้ยงปลากดเหลือง

๗.จับ แปรรูปและจ้าหน่ายปลากดเหลือง

๘.บันทึกโครงการ

๙.สรุปและรายงานผลโครงการ



การด้าเนินงานตามขั้นตอน 
ตามข้อก้าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลีย้งสัตว์ที่ดี (Good Aquaculture Practices : GAP) 
ส้าหรับฟารม์เลี้ยงสัตว์น้้าจืด (มกษ. ๗๔๑๗-๒๕๕๙)

 ๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
 ๒. สถานที่ตั้งฟาร์ม
 ๓. การจัดการทั่วไป
 ๔. ปัจจัยการผลิต
 ๕. การจัดการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้้า
 ๖. สุขลักษณะฟาร์ม
 ๗. การจับและการดูแลหลังการจับสัตว์น้้า
 ๘. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 ๙. ความรับผิดชอบต่อสังคม
 ๑๐. การบันทึกข้อมูล



การด้าเนินงานตามขั้นตอน

 ที่ตั้งของฟาร์มเลี้ยงปลา
แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
๑๔๒ ม.๓ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ๙๐๑๘๐



 แผนผังฟาร์ม



 เตรียมบ่อส้าหรับเลี้ยงปลากดเหลือง 
บ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ เมตร จ้านวน ๑ บ่อ บ่อกรองน้้า ขนาด ๑×๑ เมตร ๖ บ่อ
ล้างท้าความสะอาด ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี BKC
จัดระบบบ่อกรอง ใส่ตะแกรงและตาข่ายสีฟ้าในบ่อกรอง และสแลนสีด้าในบ่อเลี้ยงจุลินทรีย์







 เติมน้้าในบ่อเลี้ยงระดับความลึก ๘๐ เซนติเมตร



 ซื้อลูกปลากดเหลือง ที่มีคุณภาพดี แข็งแรง และมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยมีเอกสารแสดงแหล่งที่มา

 แหล่งท่ีซ้ือ ศูนยวิ์จัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดสงขลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา





 ปล่อยเลี้ยง ในอัตราหนาแน่น ๖๐ ตัวต่อลูกบาศก์เมตร รวม ๖๐๐ ตัว/บ่อ  วิธีการปล่อยแช่ถุงบรรจุลูกปลาลง
ในบ่อ ๑๐ นาที แล้วเปิดปากถุง ใช้มือกวักน้้าเข้าในถุง ตรวจสอบอุณหภูมิภายในและนอกถุง เมื่ออุณหภูมิ
เท่ากันจึงปล่อยปลาลงในบ่อได้



 ซื้ออาหารปลาโดยพิจารณาใช้อาหารส้าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียน มีฉลากและไม่หมดอายุ 

 และน้ามาจัดเก็บในสถานที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ

แหล่งจ้าหน่ายอาหาร
รัตภูมิพันธ์ุปลา ต.คูหาใต้        
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา



อาหารปลา ดไีลท์
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ้ากัด

อาหารปลา เอเชี่ยนฟีด
บริษัทเอเชี่ยนฟีด จ้ากัด



 ให้อาหารปลากดเหลือง วันละ ๓-๕ เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัวต่อวัน ให้วันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น 
สังเกตุการกินอาหารและปรับปริมาณอาหารให้เหมาะสมในแต่ละวัน



 การเลี้ยงใช้ระบบน้้าหมุนเวียน ดูแลและปรับคุณภาพน้้าที่ใช้ในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสม ตามขนาดและอายุปลาที่
เลี้ยง ดูแลสภาพของบ่อเลี้ยงให้สะอาดดูแลสภาพของบ่อเลี้ยงให้สะอาดเสมอ โดยดูดตะกอนในบ่อตกตะกอน 
สัปดาห์ละ ๓-๔ ครั้ง 



 ล้างตาข่ายในบ่อกรอง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และเติมน้้าเพิ่มให้ได้ระดับเดิมเสมอ



 ตรวจสอบคุณสมบัติของน้้าด้านอุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า 
และแอมโมเนีย ด้วยเครื่องมือและชุดทดสอบ เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณภาพน้้าระหว่าง
การเลี้ยงทุกสัปดาห์



pH test kid

Ammonia test kid Oxygen test kid

ชุดทดสอบ (test kid)

Thermometer (แบบปรอท) 



 ปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยใช้จุลินทรีย์ จุลินทรีย์พันธุ์ Bacillus spp.

 หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม ๑) ส้าหรับบ้าบัดสารอินทรีย์ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า ผลิตโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝ่ัง เขต ๒ (สมุทรสาคร)



 เลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponic) ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยในน้้าจากบ่อเลี้ยงปลา 





คุณภาพของน้้าในบ่อเลี้ยงปลากดเหลือง

วันที่
อุณหภูมิ

(c°)
pH

DO
(มล./ล)

แอมโมเนีย
(มล./ล)

ประเมินคุณภาพน้้า

๑๐ มีค. ๖๔ (วันปล่อยปลา) ๒๗ ๗.๕ ๙.๕ ๐ เหมาะสม

๘ เมย. ๖๔ ๒๗ ๗ ๔ ๐ เหมาะสม

๕ พค. ๖๔ ๒๗ ๗.๕ ๙.๕ ๐ เหมาะสม

๙ มิย. ๖๔ ๒๗ ๗ ๖ ๐ เหมาะสม

๑๔ กค. ๖๔ ๒๖ ๗ ๖ ๐ เหมาะสม

๑๓ สค. ๖๔ ๒๗ ๗ ๓.๕ ๐ DO ต่้า เพ่ิมหัวทราย

๙ กย. ๖๔ ๒๖ ๗ ๓ ๓ DO ต่้า แอมโมเนียสูง



 ตรวจสอบการเจริญเติบโตด้านความยาว และน้้าหนักของปลากดเหลือง 



การเจริญเติบโตของปลากดเหลืองที่เลี้ยง

วันที่
อายุ
(วัน)

น้้าหนักเฉลี่ย
(กรัม)

ความยาวเฉลี่ย
(ซม.)

จ้านวนปลาตาย
(ตัว)

น้้าหนักปลารวม
ในบ่อ (กก.)

น้้าหนักปลาที่
เพ่ิมขึ้น (กก.)

๑๐ มีค. ๖๔ ๑ ๑.๗๕ ๖.๑๖ - ๑.๐๕ -

๕ พค. ๖๔ ๕๗ ๒๙.๐๔ ๙.๓๔ - ๑๗.๔๒ ๑๖.๓๗

๕ กค. ๖๔ ๑๑๘ ๕๙.๘๔ ๑๘.๖๙ ๘ ๓๕.๔๓ ๓๔.๓๘

๕ สค. ๖๔ ๑๔๘ ๗๕.๐๖ ๒๓.๔๔ ๓๕ ๔๒.๔๑ ๔๑.๓๖

๙ กย. ๖๔ ๑๘๓ ๗๖.๐๐ ๒๓.๗๙ ๓๕ ๔๒.๙๔ ๔๑.๘๙



อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ข้อมูล ๙ กย. ๒๕๖๔ อายุการเลี้ยง ๑๘๓ วัน

FCR  = ปริมาณอาหารที่ให้ทั้งหมด
น้้าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น

= ๑๐๖.๗๗
๔๒.๙๔

= ๒.๔๙



 ดูแลสุขภาพปลากดเหลืองที่เลี้ยง โดยสังเกตลักษณะ อาการและความผิดปกติ ของลักษณะภายนอก และ
พฤติกรรมการว่ายน้้าและการกินอาหาร โดยรับฟังค้าแนะน้าจากครูที่ปรึกษา 



 จัดเก็บและดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้งาน 

 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฟาร์มให้เหมาะสมอย่างสม่้าเสมอ 



 บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ 



 ระยะการเลี้ยงปลากดเหลืองใช้เวลา ๖ เดือน จับจ้าหน่ายหรือแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

 ขณะนี้ด้าเนินการเลี้ยงมา ๑๖๓ วัน (๑๙ สค. ๒๕๖๔)



งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายส้าหรับใช้ด้าเนินงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๒๒.๔๐  บาท  

 ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ๆ ละ ๔๕๐ บาท จ้านวนเงิน ๔๕๐ บาท

 ลูกพันธุ์ปลากดเหลือง ๕๐๐ ตัว ๆ ละ ๑๒๕ บาท จ้านวนเงิน ๖๒๕ บาท

 อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ ๒ กระสอบ ๆ ละ ๖๕๐ บาท จ้านวนเงิน ๑,๓๐๐ บาท

 อาหารปลาดุกเล็ก ๕ กระสอบ ๆ ละ ๔๙๐ บาท จ้านวนเงิน ๒,๔๕๐ บาท

 อาหารปลาดุกกลาง ๕ กระสอบ ๆ ละ ๔๗๐ บาท จ้านวนเงิน ๒,๓๕๐ บาท

 ชุดทดสอบออกซิเจน ๑ ชุด ๆ ละ ๗๘๑.๑๐ บาท จ้านวนเงิน ๗๘๑.๑๐ บาท

 ชุดทดสอบแอมโมเนีย ๑ ชุด ๆ ละ ๗๘๑.๑๐ บาท จ้านวนเงิน ๗๘๑.๑๐ บาท

 ชุดทดสอบ pH ๑ ชุด ๆ ละ ๓๘๕.๒๐ บาท จ้านวนเงิน ๓๘๕.๒๐ บาท

 ใยกรอง ๒ แผ่น ๆ ละ ๓๕๐ บาท จ้านวนเงิน ๗๐๐ บาท



เข้ารับการฝกึอบรมแนวทางการปฏบิตัติามมาตรฐาน GAP ในรูปแบบออนไลน์
ในระหว่างวันที ่๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom meeting



ด้าเนินโครงการภายใต้การนิเทศจากครทูีป่รึกษา



ผลการดา้เนินงานของโครงการ

 ผลผลิต (output)

๑) เลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อซีเมนต์กลม พื้นที่ ๑๒.๕๖ ตารางเมตร ในอัตรา ๖๐๐ ตัวต่อบ่อเลี้ยง
นาน ๖ เดือน อัตรารอด ๙๔.๑๗ เปอร์เซ็นต์ ขนาด ๑๓ ตัวต่อกิโลกรัม ได้ผลผลิตปลาประมาณ ๔๒.๙๔ 
กิโลกรัม  

๒) ผลผลิตปลากดเหลืองสด มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

 ผลลัพธ์ (outcome)

๑) ยกระดับการเลี้ยงปลากดเหลืองให้มีคุณภาพและความปลอดภัย

๒) มีความรู้ ประสบการณ์จากการเลี้ยงปลากดเหลืองตามระบบ GAP และการตลาดสินค้าสัตว์น้้า
จากการปฏิบัติในโครงการ

๓) มีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๔) เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปลากดเหลืองตามระบบ GAP แก่นักศึกษาและเกษตรกร



การเพิม่มูลคา่โดยการแปรรปูเปน็ผลิตภัณฑพ์ร้อมปรุง

การจ้าหน่ายผลผลิต โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ แกงส้มปลากดเหลืองพร้อมปรุง 
น้้าหนักเนื้อปลา ๓๐๐ ก. จ้าหน่ายแพ็คละ ๑๐๐ บ.




