มาตรฐานการเลีย้ งสัตวนา้ํ จืดอินทรีย

ปจจุบันผูบริโภคในประเทศที่พัฒนาแลวหันมานิยมบริโภคสินคาเกษตร
อินทรีย ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องทุกปในอัตรา 5 - 40 เปอรเซ็นต
โดยสวนมากเปนสินคาดานพืชอินทรีย รองลงมาเปนสินคาดานปศุสัตว สวน
สินคาสัตวนา้ํ อินทรียยังคงมีนอยมาก หนวยรับรองมาตรฐาน Naturland ของ
ประเทศเยอรมันไดใหการรับรองสัตวนา้ํ อินทรียหลายชนิดตั้งแตป 2542 ไดแก
ปลาเทราท ปลาแซลมอน หอยแมลงภู นอกจากนี้ยงั ไดรับรองฟารมกุงอินทรีย
ในเอกวาดอร 5 ฟารม ในเปรู 1 ฟารม ในอินโดนีเซีย 1กลุม ในเวียดนาม 1
กลุม และโรงเพาะฟกในเอกวาดอร 1 โรง นอกจากหนวยรับรองมาตรฐาน
Naturland แลว ในสหรัฐอเมริกามีการผลิตกุงขาวแวนนาไมอินทรียที่รัฐเท็กซัส
และฟลอริดาในประเทศนิวซีแลนดมีการรับรองหอยแมลงภูอินทรีย

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียคือกระบวนการผลิตสัตวนา้ํ เพือ่ ใหไดผลิตผล
หรือผลิตภัณฑที่เปนไปตามหลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรียดา นการเพาะเลี้ยง
สัตวนา้ํ อินทรีย
เปนการรวมกระบวนการทุกขั้นตอน เชน การจัดการระบบ
นิเวศน การใชปจจัยการผลิต การเพาะพันธุ การเลี้ยง อาหารสัตว สุขภาพสัตว
สวัสดิภาพสัตว การทําใหตาย การแปรรูป การขนสง ความเปนธรรมในสังคม
เปนตน
วัตถุประสงคในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย เพื่อที่จะใหไดผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑจากกระบวนการ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ปลอดภัยตอผูผลิตและ
ผูบริโภค โดยมีหลักการการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หมุนเวียนการใชทรัพยากรภายในฟารม ใหเกิดประโยชนสูงสุด
หามใชสงิ่ ที่ผานการดัดแปรพันธุกรรม ปุยเคมี ฮอรโมนสังเคราะห สารที่
นอกเหนือจากรายการที่อนุญาต

เนื่องจากพืน้ ที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ สวนมากของเกษตรกรไทย
ผานการทําการเพาะเลี้ยงโดยใชสารเคมีมาเปนระยะเวลานาน ทําใหอาจมี
ปุยเคมี สารเคมีและสิ่งตองหามสําหรับการทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
ตกคางอยู จึงตองมีระยะการปรับเปลี่ยนซึ่งหมายถึงชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่ม
การเพาะเลี้ยงในระบบอินทรีย จนกระทั้งไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย
จากหนวยรับรอง

เกษตรกร ที่สนใจและเห็นความสําคัญ ของการผลิตสัตวนา้ํ ระบบ
อินทรีย สามารถติดตอขอเขารวมกิจกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียไดที่
สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ทุกจังหวัด จากนั้นเกษตรกรจะไดรับการ
อบรมวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย เพื่อใหเขาใจถึงระบบ ขั้นตอน วิธีการ
ที่ถูกตอง เพื่อที่จะดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่ไดรับการ
แนะนํา อบรมแลว ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย
ตามชนิดหรือประเภทของสัตวนา้ํ ใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถผานการ
รับรองมาตรฐานและไดรับฉลากผลิตผลหรือผลิตภัณฑสัตวนา้ํ อินทรีย ซึ่ง
จะทําใหไดราคาสูงขึ้นหลักเกณฑมดี ังนี้
๏ แนวทางเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรมดานพืช ปศุสัตว ประมง
แตหา มสรางคอกสัตวกลางบอ บนคันดิน
๏ ฟนฟูและรักษาความสมบูรณของน้าํ ดินโดยใชปุยที่หมักจากเศษพืช
มูลสัตวภายในฟารม มูลสัตวตอ งมีอายุการเก็บรักษาไมตา่ํ กวา 60 วัน
๏ ตองรักษาความสมดุล ความยั่งยืนของระบบนิเวศ มีพืชปกคลุม
ครึ่งหนึ่งของพืน้ ที่ฟารม ไมรวมพื้นที่น้ํา

๏ มีระบบบําบัดน้ํา การจัดการเลน น้ําทิ้งตองไมกอใหเกิดมลพิษ
ตอสิง่ แวดลอม
๏ ไมมีสารอันตรายทางการเกษตร สารปนเปอนตางๆ ตกคางในดิน
และน้ํา เกินคามาตรฐาน
๏ พื้นที่ตั้งฟารมมีเอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมาย
ไมตั้งอยูใ นเขตหามเลี้ยง
๏ ไมทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไมใชอินทรียปะปนกับที่เปนอินทรีย
ถาไมสามารถแยกแยะออกจากกันดวยสายตา

* หามใชพันธุที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม ฉายรังสี
๏ ใชพันธุที่ไดจากการผลิตระบบอินทรีย
* หามใชพันธุสัตวนา้ํ แปลงเพศ
* หามใชยาปฏิชีวนะและสารตองหามตางๆ ใชไดเฉพาะสารที่อนุญาต
๏ วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใชในฟารม ตองไดมาโดยสงผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอมนอยที่สุด
๏ โปรตีนที่นํามาเปนสวนประกอบของอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวนา้ํ ตองมาจาก
สวนที่เหลือใช หรือวัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคของคน
* หามใชสารเคมีและวัสดุตอ งหาม ในอาหารสัตวนา้ํ
* หามใชวัสดุ ผลิตผลที่ผานการแปรพันธุกรรม ในอาหารสัตวนา้ํ
๏ ปลอยสัตวน้ําในความหนาแนนที่กรมประมงกําหนด
* หามใชสารตองหามในการจัดการดานสุขภาพและกระบวนการ
หลังการจับ ใหใชสาร วัสดุจากธรรมชาติ
๏ ดูแลสัตวนาํ้ ในระหวางการเลี้ยง การจับ การขนสง ใหเครียดนอยที่สุด
สอดคลองกับหลักสวัสดิภาพสัตวหลังการจับทําใหตายโดยรวดเร็ว
และไมทรมาน

มาตรฐานการเลี้ยงสัตวนา้ํ จืดอินทรีย
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันผูบริโภคใสใจในความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ทําใหปริมาณ
การซื้อขายอาหารปลอดภัยสูงขึ้นตามไปดวย สัตวนา้ํ จืดอินทรีย นาจะเปนที่
ตองการตอผูบริโภค เนื่องจากมีความปลอดภัยสอดคลองกับ แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั หลายพื้นที่การเลี้ยงสามารถปรับ
เขาสูมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียได แตยงั มีการปฏิบัติอีกหลาย
ประการ ที่ผูผลิตไมทราบวาขัดกับหลักการของเกษตรอินทรียสากล
เพื่อเปนการยกมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น
ผลผลิตปลอดภัยตอ
ผูบริโภคและรักษาสภาพแวดลอม กรมประมงจึงจัดทํามาตรฐานการเลี้ยง
สัตวนา้ํ จืดอินทรียเปนมาตรฐานเฉพาะ
ซึง่ ในอนาคต จะไดมีการออก
ใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย และสงเสริมใหราคาผลผลิต
สูงกวาที่ไดจากการเลี้ยงโดยทั่วไป

2. บทนิยาม
สัตวน้ําจืดอินทรีย หมายถึง สัตวนา้ํ และผลิตภัณฑจากสัตวนา้ํ จืดทีไดจากการ
เพาะเลี้ยง โดยใชปจจัยการผลิตที่ไดจากธรรมชาติไมรวมกุงกามกราม
การทําฟารมแบบอุตสาหกรรม หมายถึง การอาศัยยาสําหรับการรักษา
สุขภาพสัตวและอาหารสัตวอยางมาก
3. การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนไมต่ํากวา 1 รอบการผลิต ตองเขาใจหลักการ
ของระบบอยางดียิ่ง โดยเฉพาะเรื่องปจจัยการผลิตและการบันทึกขอมูล เจาของ
ฟารมตองเตรียมตัวดังนี้

๏ ติดตามขาวสารการตลาด
๏ ศึกษาระบบการผลิต วิธีการปฏิบัติในฟารมใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ ปฏิบัติตามมาตรฐานอยางแนวแน ไมกลับไปสูการเลี้ยงแบบทั่วไป
๏ ผานการอบรมวิธีการผลิต การบันทึกขอมูล
4. การเลือกสถานที่
เปนปจจัยแรกที่สําคัญ มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากการเลี้ยงโดยทั่วไป
๏ มีกรรมสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
๏ หางจากโรงงาน ที่ตงั้ อยูเหนือน้าํ เกินกวา 100 เมตร
๏ หางจากฟารมเกษตรเคมีเกินกวา 5 เมตร
๏ น้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยงตองมาจากแหลงน้าํ สะอาด ไมมีสารพิษปน
5. การจัดการฟารม
การจัดการที่ดีจะปองกันปญหา สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๏ วางแผนปองกันสารปนเปอนอยางครบถวน บันทึกวิธีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
๏ มุงเนนการใชสารอินทรีย วัสดุธรรมชาติเปนหลักปราศจาก
วัสดุตอ งหาม
๏ ตรวจสอบรายชือ่ สารตองหามกอนนํามาใช จากผนวกของมาตรฐาน

6. การคัดเลือกพันธุสัตวน้ํา
ยินยอมใหใชพนั ธุจากโรงเพาะทั่วไปไดจนกวาจะมีโรงเพาะที่ไดการ
รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย
๏ มีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพทองถิ่นไดดี ตานทานโรคไดดี
๏ พันธุสัตวนา้ํ มาจากการผสมพันธุตามธรรมชาติ
๏ หามใชพันธุที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม
๏ หามใชฮอรโมนสังเคราะห
๏ หามใชพันธุสัตวนา้ํ แปลงเพศ

7. อาหารสัตวน้ํา
๏ วัตถุดิบอาหารที่นําเขาจากภายนอกฟารม อยางนอย50% ของแหลงโปรตีน
ตองมาจากผลพลอยได จากกระบวนการผลิต
๏ เลือกใชวตั ถุดิบที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
๏ หามสรางคอกสัตว กลางบอ บนคันบอ
๏ หามใชมูลสัตวที่มีอายุการเก็บรักษาไมถึง 60 วันในกิจกรรมการเลี้ยง
๏ หามใชสารสังเคราะหเพื่อเรงการเติบโตและกระตุนการกินอาหาร
๏ หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นๆ ซึ่งหามใชในสัตวนา้ํ ที่ประกาศตาม
พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข 2542

8. สุขภาพสัตวน้ํา
การเจริญเติบโตและอัตรารอดที่ดี ขึน้ อยูกับสุขภาพของสัตวนา้ํ ซึ่งเกี่ยวของ
กับระบบการจัดการในหลายๆ ดาน เชน อัตราการปลอย การใหอาหาร ฯลฯ
การเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียไมสามารถใชยาสารเคมีเหมือนกับการเลี้ยงโดยทั่วไป
จึงตองมีขอกําหนดการดูแลสุขภาพ
๏ กอนการเลี้ยง ตองทําความสะอาดพื้นบอ โดยการตากบอใหแหง
๏ ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา โดยการควบคุมคุณภาพน้าํ การใหอาหาร
๏ มีแผนการเฝาระวังโรค แยกสัตวนา้ํ ที่เปนโรคออกจากบอ ใชจุลินทรีย
๏ ควบคุมสภาพแวดลอมรอบๆบอเลี้ยง กําจัดวัชพืช หอยตางๆ
ดวยวิธีทางกายภาพ

9. น้ําทิง้ และของเสีย
การจัดการที่ดี จะชวยใหนา้ํ ทิง้ มีคุณภาพดีและลดปริมาณน้ําทิ้ง
๏ บํารุงรักษาคลองและคันบอเพื่อลดการกัดเซาะและปองกัน
ตะกอนดอนเนาเสีย
๏ ใชระบบปด ระบบหมุนเวียน เพือ่ ลดปริมาณน้าํ ทิ้ง
๏ ตะกอนที่เกิดขึ้น นําไปถม หรือทิ้งในที่ปลอดภัย
๏ ทิ้ง กําจัดขยะ อยางถูกวิธี
10. การจับและการปฏิบตั ิตอสัตวน้ํา
คุณภาพของสัตวนา้ํ และผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ขึ้นอยูกับวิธีการจับ
การจัดการหลังการจับที่ดี จะชวยรักษาความสดของสัตวน้ํา
๏ ใชเครื่องมือจับที่เหมาะสม ทําใหตายโดยเร็วที่สุด
๏ กรณีขายสัตวนา้ํ มีชวี ิตตองดูแลใหมีสภาพแวดลอมเหมาะสม

12. การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหมีการพัฒนา อยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูนความรูอยางถูกตัองตามหลัก
วิชาการ
๏ แลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
๏ ฝกอบรมดานวิชาการ
๏ ฝกอบรมดานกฎระเบียบ
๏ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมตอสังคม สิง่ แวดลอม
13. ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเลี้ยงสัตวนา้ํ จืดอินทรีย
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพมีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูต ลอดเวลา
สามารถทบทวนขอมูล เพือ่ หาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแกไข ในการ
ผลิตรุนตอไป

สารที่อนุญาตสําหรับการผลิตสัตวนา้ํ อินทรีย
11. ความรับผิดชอบตอสังคม
หลักการเกษตรอินทรียสากล เปนการพิจารณาโดยองครวม คือให
ความสําคัญโดยรวมของระบบนิเวศ ทั้ง ดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจจึง
รวมกิจกรรมดานสังคมเปนสวนหนึง่ ของมาตรฐาน
๏ มีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว
๏ ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด
๏ ชวยเหลือชุมชน ทําตัวเปนตัวอยางในการอนุรักษ
๏ จางแรงงานตามกฎหมาย มีสวัสดิการ

1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
1.1 สารอินทรีย
1.1.1 ปุยอินทรียที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแกปุยหมักที่ไดจากการหมักเศษซาก
พืช ฟางขาว ขี้เลื้อย เปลือกไม เศษไมและวัสดุเหลือใชจากการเกษตรตางๆ
1.1.2 ปุยคอก
1.1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสดและวัสดุเหลือใชในฟารมในรูปอินทรียสาร
1.1.4 ของเหลือใชจากกระบวนการในโรงฆาสัตว โรงงานอุตสาหกรรมเชน
โรงงานน้ําตาล โรงงานมันสําปะหลัง โรงงานน้าํ ปลา
1.1.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของสัตวนา้ํ ซึ่งปลอดจากสารสังเคราะห
1.1.6 แบคทีเรีย ราและเอนไซม

1.2 สารอนินทรีย
1.2.1 หินฟอสเฟต
1.2.2 หินปูนบดในรูปของแรแคลไซทหรือโดโลไมท หามใชหินปูน
โดโลไมทที่นําไปเผา
1.2.3 แคลเซียมซิลิเกต
1.2.4 โซเดียมซิลิเกต
1.2.5 แมกนีเซียมซัลเฟต
1.2.6 แรดินเหนียวเชน สเมคไตท คาโอลิไนท คลอไรท ฯลฯ
1.2.7 แรเพอรไลท ซีโอไลท เบนโทไนท
1.2.8 หินโพแทส เกลือโพแทสเซียมที่มีคลอไรดนอยกวา 60 เปอรเซ็นต
1.2.9 แคลเซียมจากสาหรายทะเล
1.2.10 เปลือกหอย
1.2.11 โพแทสเซียมที่ผลิตจากกระบวนการทางกายภาพ
1.2.12 เกลือสินเธาว
1.2.13 ออกซิเจน
2 สารที่ใชสําหรับควบคุมศัตรูและโรคสัตวนา้ํ
2.1 กากชา
2.2 โลติ๊น หรือ โรทีโนน
2.3 ดางทับทิม อนุโลมใหใชในโรงเพาะฟก
2.4 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด อนุโลมใหใชในโรงเพาะฟก
2.5 โพวิโดไอโอดีน อนุโลมใหใชในโรงเพาะฟก
2.6 คอปเปอรซัลเฟต อนุโลมใหใชในโรงเพาะฟก
2.7 เบนซาลโคเนียมคลอไรด
2.8 คลอรีน

สารที่ไมอนุญาตสําหรับการผลิตสัตวน้ําอินทรีย
1. ในการจัดการฟารม
1.1 จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรียที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
1.2 สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ
1.3 ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
1.4 สารสังเคราะหเพือ่ เรงการเจริญเติบโต
2. ในอาหารสัตว
2.1 เคมีภัณฑกลุมเบตาอะโกนิสท
2.2 เคมีภัณฑชนิดคลอแรมเฟนนิคอล ฟูราโซลิโดน อะโวพารซิน
ไนโตรฟูราโซน
2.3 ยูเรีย
2.4 กรดอะมิโนบริสุทธิ์
2.5 สารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติในการกระตุนการกินอาหาร
2.6 วัสดุหรือผลผลิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
2.7 สีผสมอาหารสังเคราะห
2.8 สารเคมีหรือวัสดุอื่นๆที่หามใชในอาหารสัตวนา้ํ ที่ประกาศตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวนํา้

