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หลักเกณฑในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ที่ไดรับการแนะนํา อบรมแลว
ตองปฏิบัติตาม มาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย ตามชนิดหรือประเภทของสัตวน้ํา ใหไดมาก
ที่สุด เพื่อที่จะสามารถผานการรับรองมาตรฐานและไดรับฉลากผลิตผลหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย
ซึ่งจะทําใหไดราคาสูงขึ้นหลักเกณฑมีดังนี้
- แนวทางเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรมดานพืช ปศุสัตว ประมง แตหามสรางคอกสัตวกลางบอ
บนคันดิน
- ฟนฟูและรักษาความสมบูรณของน้ํา ดิน โดยใชปยุ ที่หมักจากเศษพืช มูลสัตวภายในฟารม
มูลสัตวตองทิ้งมีอายุการเก็บรักษาไมต่ํากวา 60 วัน
- ตองรักษาความสมดุล ความยั่งยืนของระบบนิเวศ
มีพืชปกคลุมครึ่งหนึ่ง ของพื้นที่ฟารม
ไมรวมพื้นทีน่ า้ํ
- มีระบบบําบัดน้ํา การจัดการเลน น้ําทิ้งตองไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
- ไมมีสารอันตรายทางการเกษตร สารปนเปอนตางๆ ตกคางในดินและน้ํา เกินคามาตรฐาน
- พื้นที่ตั้งฟารมมีเอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมาย ไมตั้งอยูในเขตหามเลี้ยง
- ไมทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไมใชอินทรียปะปนกับที่เปนอินทรีย ถาไมสามารถแยกแยะออก
จากกันดวยสายตา
- หามใชพันธุท ี่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผานการ ฉายรังสี*
- ใชพันธุที่ไดจากการผลิตระบบอินทรีย
- หามใชพันธุส ัตวน้ําแปลงเพศ*
- หามใชยาปฏิชีวนะและสารตองหามตางๆ ใชไดเฉพาะสารที่อนุญาต*
- วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใชในฟารม ตองไดมาโดยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
- โปรตีนที่นํามาเปนสวนประกอบของอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวน้ํา ตองมาจากสวนทีเ่ หลือใช
หรือวัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคของคน
- หามใชสารเคมีและวัสดุตอ งหาม ในอาหารสัตวน้ํา*
- หามใชวัสดุ ผลิตผลที่ผานการแปรพันธุกรรม ในอาหารสัตวน้ํา*
- ปลอยสัตวนา้ํ ในความหนาแนนทีก่ รมประมงกําหนด
- หามใชสารตองหามในการจัดการดานสุขภาพและกระบวนการหลังการจับ ใหใชสาร วัสดุ
จากธรรมชาติ*
- ดูแลสัตวน้ําในระหวางการเลี้ยง การจับ การขนสง ใหเครียดนอยที่สุด สอดคลองกับ
หลักสวัสดิภาพสัตว หลังการจับทําใหตายโดยรวดเร็วและไมทรมาน

หลักเกณฑของผลิตภัณฑอนิ ทรีย
- ในการแปรรูปผลิตผลสัตวน้ํา ตองใชตามกรรมวิธีการผลิตที่ถูกตอง (Good Manufacturing
Practice) สารที่ใชตองเปนสารที่อนุญาต ระบุในตารางที่ 3 และ4 ภาคผนวกที่ 2
- ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ไมเปนเท็จ เห็นไดงาย ชัดเจน
- ผลิตผลสัตวน้ําตองมาจากการผลิตระบบอินทรีย*
- ใหใชผลิตภัณฑที่ไมเปนอินทรีย เปนสวนประกอบไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก
ไมรวมน้ําและเกลือ
- สวนประกอบของผลิตภัณฑที่ไมใชมาจากการเกษตร ใหใชไดเฉพาะที่ระบุในภาคผนวก 2
ตารางที่ 3.1-3.7*
- ในผลิตภัณฑหนึ่ง หามมีสว นประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้งระบบอินทรียและระบบอื่น*
- ผลิตภัณฑทมี่ ีสวนประกอบที่ไมใชอินทรีย มากกวา 5 เปอรเซ็นต แตไมเกิน 30 เปอรเซ็นต
หามแสดงฉลากวาเปนผลิตภัณฑอินทรีย ใหใชวา “ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากผลิตผลอินทรีย” *
- ตองแสดงขอความไวบริเวณที่เห็นไดชดั เจน แสดงรอยละของสวนประกอบทั้งหมด
- ระบุรายการสวนประกอบเปนรอยละตอน้ําหนัก เรียงจากมากไปหานอย
- ระบุรายการสวนประกอบทุกชนิด โดยใชสี รูปแบบ ขนาดอักษรทีเ่ หมือนกัน
- เมื่อเริ่มมีการผลิตตามระบบอินทรียในชวง 1 รอบการผลิต จึงแสดงขอความ “ผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑชว งปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย” บนสลากได*
- เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย ตองเปนไปตามหลักเกณฑของกรมประมง
- ตองรักษาสภาพการเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียไวจนถึงผูบริโภค*
- ตองมีการปองกัน ผลิตผล ผลิตภัณฑอินทรีย ไมใหปะปนกับที่ไมใชอินทรีย ตลอดเวลา*
- ตองมีการปองกัน ผลิตผล ผลิตภัณฑอินทรีย ไมใหสัมผัสกับวัสดุตองหาม ตลอดเวลา
- เก็บบันทึกขอมูล เอกสารระบบบัญชี ปจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ ที่สามารถ ตรวจสอบ
ยอนกลับไปถึงแหลงและปริมาณของวัตถุดิบทั้งหมดที่ชอื้ และใช*
มาตรฐานสัตวน้ําอินทรีย
เกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อินทรีย จึงจะไดการรับรองวา ผลิตผล ผลิตภัณฑเปนอินทรีย มาตรฐานที่ใชในการตรวจประเมิน
ประกอบดวยองคกร 2 ระดับ คือ หนวยรับรองระบบงาน(Accreditation Body, AB) และหนวยรับรอง
(Certification Body, CB)
สําหรับระบบการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย
หนวยรับรองระบบงานคือ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช.) หนวยรับรอง
คือ กรมประมง ดังนั้นมาตรฐานที่ใชในการตรวจประเมินของกรมประมงคือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย
เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายเกษตรอินทรีย(มกอช.9000-2546) ซึ่งผานขั้นตอน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ตั้งแต 23 กรกฎาคม 2546 แตเปนลักษณะมาตรฐานสมัครใจ
สวนมาตรฐานของกรมประมงไดจัดพิมพเผยแพรแลว ตั้งแตป 2547 โดยสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติใหใชเปนคูมือไปกอน จนกวาจะมีการนําไปประกอบการพิจารณาแกไขใหอยู
ในมาตรฐานเกษตรอินทรียเ ลมใหม มาตรฐานของกรมประมงแบงออกเปน 2 สวนคือ
มาตรฐานทั่วไป (General Standards) ครอบคลุมการผลิตสัตวน้ําอินทรียทุกชนิด มี 1 เลม คือ
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยวิธีเคมี พบวานอกจากจะไมปลอดภัยตอผูบริโภคแลว ยังทําใหระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอมขาดความสมดุล ทําใหผูบริโภคตื่นตัวหันมาบริโภคผลิตภัณฑที่ผลิตโดยระบบ
อินทรีย
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําระบบอินทรียเพิ่งดําเนินการมาไมนานนักและกําลังไดรับความสนใจ
จากตลาดผูบริโภคเพิ่มมากขึน้ ตามลําดับ กุงทะเลที่ผลิตโดยระบบอินทรีย สามารถทําการสงออกได
เนื่องจากประเทศไทยมีศกั ยภาพในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่สูง
การรับรองมาตรฐานสินคาสัตวน้ําอินทรียมีความจําเปนที่จะตองไดรับการรับรองจากหนวย
รับรอง ซึ่งเปนการรับรองทุกขั้นตอนการผลิตไมใชการรับรองเฉพาะผลผลิตเทานั้น ปจจุบันภาคเอกชน
ยังตองขอการรับรองจากองคกรตางประเทศคือ Bioagricoop จากอิตาลีที่ไดใหการรับรองโรงงานผลิต
อาหารกุงอินทรีย ฟารมเลี้ยงกุงอินทรีย โรงงานแปรรูปกุงอินทรียแ ละรับรองผลิตภัณฑอินทรีย มา
ตั้งแตป 2546 ดังนั้นเพื่อเปนการยกมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น ผลผลิตปลอดภัยตอผูบริโภคและรักษา
สภาพแวดลอม กรมประมงจึงจัดทํามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย เพื่อให
เปนรูปแบบของประเทศไทยสรางความเชือ่ ถือของระบบการรับรองกับองคกรตางประเทศเปนทีย่ อมรับ
ของตลาดผูบริโภคในตางประเทศ
ขอบขาย
ครอบคลุมขั้นตอนการผลิตในระดับฟารม การเก็บเกีย่ วผลผลิต การขนสง การแปรรูป
การแสดงฉลากของสัตวน้ําทุกชนิด
บทนิยาม
อินทรีย ระบบการจัดการผลิตที่รกั ษาระบบนิเวศ ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ ใช
วัสดุธรรมชาติ หามใชยา สารเคมี ฮอรโมนสังเคราะห หามใชพืช สัตว จุลนิ ทรียที่ไดจากการ
ดัดแปรพันธุกรรม
การดัดแปรพันธุกรรม การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใหมีคุณลักษณะใหม โดยใช
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เทคนิคการถายทอดสารพันธุกรรมระหวางสิ่งมีชีวิต โดยการตัด
ตอดีเอ็นเอ การฉีดกรดนิวคลีอิก ยีน ที่ไดจากการสังเคราะหเขาสูเซลลหรืออวัยวะตางๆ

สารเคมีสังเคราะห สารที่ผลิตโดยกระบวนการทางเคมี
ระยะปรับเปลี่ยน ชวงระยะเวลาที่เริ่มทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย จนไดรับการรับรอง
การผลิตระบบคูขนาน กระบวนการตางๆ ของระบบอินทรีย ที่ไดการรับรองแลวและทีย่ ัง
ไมไดการรับรอง
การปฏิบตั ิตอสัตวน้ํา การคัดแยก เก็บรักษา ขนสง ผลผลิตอินทรีย
ผูประกอบการ ผูที่ดําเนินการในการผลิต จัดเตรียม นําเขาผลิตภัณฑ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
เปนผูจัดจําหนาย
หนวยรับรอง หนวยงานทีด่ ําเนินการรับรองมาตรฐานระบบอินทรีย ซึ่งไดรับการรับรอง
ระบบแลว
การรับรองระบบงาน การที่หนวยงานรัฐบาลหรือ องคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
มอบหมายหนวยงาน องคกรตางๆ สามารถรับรองมาตรฐานระบบอินทรียได
หนวยรับรองระบบงาน หนวยงานรัฐบาลหรือองคกรที่ไดรบั การยอมรับในระดับสากล มี
อํานาจหนาทีค่ วบคุมดูแลมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ใหการรับรองระบบแกหนวยงานใน
การออกใบรับรองและหรือตรวจสอบ
เครื่องหมายรับรอง ลายเซ็น สัญลักษณ เครื่องหมายหนวยรับรองที่ระบุวาผลผลิตผานการ
รับรองแลว
การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
หลักการ การปรับเปลี่ยนจากระบบทัว่ ไป มาเปนระบบอินทรีย ตองอยูในเงื่อนไขของผูใหการรับรอง
มีแผนการผลิตที่ชัดเจน
มาตรฐาน ๏ อาจไดรับอนุญาตใหทําการผลิตคูขนานได ในระยะการปรับเปลี่ยน
๏ ระยะปรับเปลี่ยนตองไมต่ํากวา 1 รอบการผลิต
๏ ฟารมที่ผานการรับรองแลว หากไมประสงคจะดําเนินการผลิตตอไป ตองแจงใหผูให
การรับรอง ทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 รอบการผลิต
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
หลักการ สถานประกอบการตองปฏิบัติ สอดคลองกับขอกําหนดดานกฎหมาย เงื่อนไขการใช
ประโยชนที่ดนิ รวมถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตองสามารถแสดงเอกสารการใชประโยชนที่ดนิ
มาตรฐาน ๏ ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา และเปนฟารมมาตรฐาน การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําที่ดี
๏ อยูนอกเขตปาชายเลน ไมอยูภายใตภายใตมาตรา 9 ของ พรบ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 2535

๏ ตองผานการตรวจสอบสารตกคางในพืน้ ที่กอน มีการเฝาระวังการใชสารเคมี
ที่กอใหเกิดการสะสมของโลหะหนัก ยาฆาแมลง
๏ ใกลแหลงน้ําคุณภาพดี หางจากแหลงมลพิษ
๏ คมนาคมสะดวก
การจัดการทั่วไปภายในฟารม
การจัดการฟารม
หลักการ ตองมีระบบการจัดการ ที่เอื้ออํานวยตอการตรวจสอบ ระบบอินทรีย มีแผนปองกันสาร
ปนเปอน ในระหวางการใชปจจัยการผลิต เครื่องมืออุปกรณ การคมนาคมขนสง
มาตรฐาน ๏ จัดทําแผนผังการใชประโยชนพื้นทีฟ่ ารม* ระบุหมายเลขของหนวยผลิต
๏ มีมาตรการดานความสะอาด ความเรียบรอยในฟารม ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยทีด่ ี
๏ จัดเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ อยางเปนระเบียบ พรอมใชงาน
๏ มอบหมายการปฏิบัติงานแกพนักงานอยางชัดเจน
๏ มีมาตรการประหยัดพลังงาน
ระบบนิเวศภายในฟารม
หลักการ
ตองมีมาตรการ ในการลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม รักษาระบบนิเวศ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและนอกฟารม การดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานอยางเครงครัด
มาตรฐาน ๏ กําหนดใหมีระยะหางระหวางระบบอินทรียกับระบบทั่วไปที่เหมาะสม
๏ สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนระบบนิเวศที่ดใี นพื้นที่
การคัดเลือกพันธุสัตวน้ํา
หลักการ ฟารมที่ผานการรับรองแลว ตองมีมาตรการในการคัดเลือกพันธุใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการผลิตอินทรีย
มาตรฐาน ๏ ตองเปนพันธุท ี่ไดจากการผลิตระบบอินทรีย หากไมสามารถจัดหาไดอนุโลมใหใช
จากฟารม GAP
๏ หามใชพันธุท ี่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม
๏ พันธุสัตวน้ําตองมีขนาดตามที่กําหนดในมาตรฐานเฉพาะ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค
การจัดการดานอาหาร
หลักการ เปนอาหารที่มีคณ
ุ ภาพดี ตรงกับความตองการทางโภชนาการของสัตวนา้ํ ทั้งขนาดและวัย
ผลิตจากวัสดุอนิ ทรีย เปนของเหลือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตอาหารอินทรียและจากธรรมชาติ
ที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคของคน

มาตรฐาน ๏ อาหารที่ใช อยางนอย 50% ของแหลงโปรตีนตองมาจากผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต
๏ หามใชสารปรุงแตงอาหารทีอ่ ยูในรูปของสารเคมีสังเคราะห อาจใหใชไดเฉพาะในรูปที่
เปนธรรมชาติ
๏ หามใชสิ่งขับถายของคน
๏ อาหารตองไมประกอบดวยวัสดุสังเคราะหดังนี้ สารกระตุนการกินอาหาร สารเรงการ
เติบโต สารตานอนุมูลอิสระ สารถนอมอาหาร วัสดุทไี่ ดจากการสกัดดวยตัวทําละลาย
สารแตงสี สารดัดแปรพันธุกรรม
๏ ถาจําเปนตองใชสารเคมีสังเคราะหเพื่อถนอมอาหารตองอยูในเงื่อนไขที่กรมประมง
กําหนด
๏ แบคทีเรีย เชือ้ รา เอนไซม ผลิตผลจากอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑจากพืช ใหใช
ถนอมอาหารได
๏ หามใชวัตถุดบิ ที่ผลิตจากสัตวน้ํามาผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน
การจัดการสุขภาพสัตวน้ําและการปองกันโรค
หลักการ ตองมีมาตรการเฝาระวังโรคระบาดภายในฟารม โดยมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
เนนการปองกันมากกวาการรักษา คัดเลือกสายพันธุทที่ นทานตอโรค ฟารมมีสุขลักษณะที่ดี ปลอย
พันธุสัตวน้ําบาง ไมใชสารเคมี
มาตรฐาน ๏ มีแผนการปองกัน เฝาระวังโรค อยางสม่ําเสมอ
๏ ตรวจสุขภาพสัตวน้ําเปนประจํา มีแผนการแกไขเมื่อพบปญหา
๏ สอดสองดูแล กําจัดพาหะนําโรคตางๆ ตามสถานที่เลี้ยง อาคารเปนระยะ
๏ จัดเก็บสารเคมีที่อนุญาต อุปกรณที่ใชรกั ษาโรคอยางถูกตอง เปนระเบียบ พรอมใชงาน
การจัดการของเสีย ตะกอนจากการเพาะเลี้ยง
หลักการ ตองมีระบบเฝาระวังเกี่ยวกับของเสียจากกระบวนการผลิต มีการจัดการดานคุณภาพน้ําที่ดี
มีมาตรฐาน
มาตรฐาน ๏ ตองมีระบบกําจัดของเสีย วิธีการบําบัดที่ชัดเจน
๏ น้ําทิ้งตองอยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด
๏ ใชความระมัดระวังในการเปลี่ยนถายน้ํา
การจับและการขนสง
หลักการ ในขณะจับสัตวนา้ํ ตองทําใหสัตวน้ําเครียดนอยที่สุด ไมใหเกิดการทรมานกอนตายและไมให
เกิดผลทางลบตอสภาพแวดลอม การลําเลียงสัตวน้ํามีชวี ิตตองควบคุมคุณภาพน้ําใหเหมาะสม ตอการ
มีชีวิต

มาตรฐาน

๏ ใชเครื่องมือในการจับที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
๏ ทําใหสัตวน้ําตายอยางรวดเร็ว ไมทรมานกอนตาย
๏ หามใชสารเคมีสังเคราะหในการจับและขนสง
๏ ทิ้งน้ําจากการทําใหสัตวน้ําสลบ ลงสูรางน้ําทิ้ง
การแปรรูปผลผลิตสัตวน้ําอินทรีย
หลักการ ตองสามารถคงคุณคาทางอาหารของผลผลิต ตองแยกขัน้ ตอนการแปรรูปออกจากผลผลิต
ที่ไมใชอินทรีย ใชวิธีการแปรรูปที่ประหยัดพลังงานและสงผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
มาตรฐาน ๏ โรงงานแปรรูปตองไดรับการรับรองหลักเกณฑวิธีการทีด่ ีในการผลิต (GMP) และ
หลักเกณฑการวิเคราะหอนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม(HACCP)
๏ วัตถุดิบตองไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรียและตองเก็บแยกจากที่ไมใชผลผลิตอินทรีย
๏ สารเคมี สารปรุงรส วัสดุบรรจุภัณฑ ตองไดรับการรับรองตามขอกําหนดของ
มาตรฐานอินทรีย
๏ กระบวนการแปรรูปตองแยกจากการแปรรูปที่ไมใชผลิตภัณฑอินทรีย
๏ แยกเก็บรักษาผลิตภัณฑออกจากผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรียหรือติดเครือ่ งหมาย
๏ แยกการขนสงผลิตภัณฑออกจากผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย
๏ ตองทําระบบเอกสารแสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ เพื่อสามารถตรวจ
ยอนกลับได
การแสดงฉลาก
หลักการ ผลผลิต ผลิตภัณฑสัตวน้ํา จะสามารถใช แสดงสลากอินทรีย ไดก็ตอเมื่อผลผลิต ผลิตภัณฑ
ผานการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียแลวเทานั้น
มาตรฐาน ๏ ตองระบุชื่อ ที่ตั้งของผูผลิตและหนวยรับรอง
๏ การคํานวณสวนผสมผลิตภัณฑอินทรีย จะไมรวมน้ําและเกลือที่เติมลงไป
๏ ผลิตภัณฑแปรรูปตองมีสวนผสมของผลผลิตอินทรียที่ผานการรับรองแลว ไมต่ํากวา
95% โดยน้าํ หนัก จึงสามารถพิมพคําวา ผลิตภัณฑอินทรีย
๏ ผลิตภัณฑแปรรูปที่มีสวนผสมของผลผลิตอินทรียระหวาง 70-95% มีสิทธิ์อางวาเปน
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย
๏ ผลิตภัณฑแปรรูปที่มีสวนผสมหลายชนิด ใหระบุสวนผสมเปน%โดยน้ําหนัก เรียงตาม
สัดสวน ระบุใหชัดเจนวาสวนผสมใดเปนอินทรีย ระบุชื่อสารปรุงแตงที่ใช
๏ กอนทําการพิมพฉลากผลิตภัณฑที่อินทรีย ตองสงสําเนาตนฉบับใหหนวยรับรอง
ตรวจสอบกอน

ความรับผิดชอบตอสังคม
หลักการ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ดานการจางแรงงาน ความปลอดภัยระหวางการทํางาน
ดานสวัสดิการความเปนอยูทดี่ ี สรางความสัมพันธที่ดีกบั สังคมรอบขาง
มาตรฐาน ๏ กระบวนการผลิตที่ขัดกับหลักการพื้นฐานวาดวยสิทธิมนุษยชน ไมสามารถใหการ
รับรองมาตรฐานอินทรียได
๏ จัดอุปกรณ เครื่องมือเพื่อรักษาความปลอดภัยระหวางการทํางาน จัดสวัสดิการ
ใหแกเจาหนาที่ตามสมควร
๏ ใหความรวมมือกับองคกรทองถิ่นตามสมควร
การรวมกลุมและการฝกอบรม
หลักการ การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ จะทําใหมีการพัฒนาเพื่อเขาสูมาตรฐานสากล
อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ๏ เจาหนาทีต่ องไดรับการฝกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ตามตารางกําหนดที่ระบุ
ไวในแผนการปรับเปลี่ยน
๏ ผูประกอบการในทุกขัน้ ตอน ตองไดรบั การฝกอบรมวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทีด่ ี (GAP)
วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารใหถูกสุขลักษณะ(GMP)
๏ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ใหทันตอเหตุการณและขาวสาร
ระบบการเก็บขอมูล
หลักการ
ตองบันทึกขอมูลทุกกิจกรรมของระบบอยางละเอียด ตามขอมาตรฐานของการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําอินทรีย สามารถตรวจสอบยอนกลับได
มาตรฐาน
๏ จัดเจาหนาที่ ดูแลการจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารและบันทึกขอมูล
๏ เก็บรักษาเอกสารตางๆเพื่อการตรวจสอบ ไมต่ํากวา 2 ป
๏ ตองจดบันทึกการใชปจ จัยการผลิตทุกชนิด ทุกครั้ง และตองระบุแหลงที่มา
มาตรฐานเฉพาะ (Specific Standards) สําหรับการผลิตสัตวน้ําอินทรียแตละชนิด มี 3 เลม คือ
1. มาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
มาตรฐานเกษตรอินทรียสวนใหญเปนมาตรฐานดานพืชอินทรีย รองลงมาเปนปศุสัตวอินทรีย
สวนดานสัตวน้ําอินทรียย ังคงมีนอยมาก การรับรองสัตวน้ําอินทรียครั้งแรกเปนการรับรองปลาแซลมอน
ที่สงไปตลาดยุโรป ปริมาณ 500 ตันของ The New Zealand King Salmon Company Limited เมื่อป
2537 การรับรองกุงทะเลอินทรีย ไดรบั การรับรองครั้งแรก คือกุงทะเลที่ผลิตในประเทศเอกวาดอร
เมื่อป 2543

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียของ Naturland จากเยอรมัน ไดใหการรับรองฟารมเพาะเลี้ยง
กุงอินทรีย จนถึงเมษายน 2546 ไดจํานวน 5 ฟารมในเอกวาดอร 1 ฟารมในเปรู
1 กลุมที่มี
สมาชิก 156 รายในอินโดนีเซีย 1 กลุมที่มีสมาชิก 1022 รายในเวียดนาม และโรงเพาะฟก 1 โรงใน
เอกวาดอร ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่ผลิตกุงกุลาดําอินทรียจากการเลี้ยงแบบพัฒนา แตผลิตไดไม
เพียงพอตอการสงออก ดังนั้นถาสามารถผลิตกุงทะเลอินทรียใหมีปริมาณที่เพียงพอตอการสงออก จะ
ทําใหมีการบริโภคกุงทะเลอินทรียเพิ่มมากขึ้นและเกษตรกรมีรายไดเพิม่ มากขึ้นตามไปดวย
ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรีย ครอบคลุมขั้นตอนการผลิตในระดับฟารม การเก็บเกีย่ ว
การขนสง การแปรรูป การแสดงฉลาก ความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย 6 มาตรฐานคือ
1. มาตรฐานโรงเพาะและอนุบาลกุงทะเลระบบอินทรีย
2. มาตรฐานการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาระบบอินทรีย
3. มาตรฐานการเลี้ยงกุงทะเลธรรมชาติระบบอินทรีย
4. มาตรฐานการผลิตอาหารกุงทะเลอินทรีย
5. มาตรฐานสุขลักษณะ การดูแลรักษากุงทะเลหลังการจับและการขนสงตามระบบอินทรีย
6. มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑประมงอินทรีย
บทนิยาม
กุงทะเลอินทรีย หมายถึง กุงทะเลที่ไดจากการเพาะเลีย้ งโดยใชปจจัยการผลิตที่ไดจากธรรมชาติ
ไมใชปจจัยการผลิตที่ไดจากการสังเคราะหหรือดัดแปรพันธุกรรม
1.1 มาตรฐานโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลระบบอินทรีย
การปรับเปลีย่ นเปนการผลิตระบบอินทรีย
เกษตรกรที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนมาเปน ระบบอินทรีย ตองมีความตั้งใจอยางแทจริง ตองศึกษา
ระบบใหเขาใจทุกขั้นตอน ตองจัดทําคูมือการเพาะและอนุบาลของฟารมตนเองอยางชัดเจน โดยตอง
๏ ติดตามขาวสารดานการตลาด
๏ ศึกษาระบบการเพาะและอนุบาล ใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ มีความตั้งใจ ผลิตโดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๏ เจาหนาที่ทกุ คนตองศึกษาและอบรมการเพาะและอนุบาล ใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ จัดทําคูมือการเพาะและอนุบาลประจําฟารม
๏ จัดทําสมุดบันทึกการเพาะและอนุบาล ใหสอดคลองกับคูมือ
การเลือกสถานที่
การเลือกแหลงที่ตั้งโรงเพาะและอนุบาลทีด่ ีเหมาะสม สามารถทําใหการดําเนินการงาย
และมีประสิทธิภาพ

๏ ตองทราบประวัติการใชประโยชนของพืน้ ที่
๏ ใกลแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพเหมาะสม ในปริมาณที่เพียงพอ
๏ ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ
๏ มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
๏ ตองรักษาสภาพแวดลอมของโรงเพาะอนุบาล
๏ ตองขออนุญาตจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
การจัดการโรงเพาะฟกทั่วไป
การจัดการทีด่ จี ะปองกันปญหา สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพิ่มคุณภาพของผลผลิต
๏ วางผัง กําหนดแผนการดําเนินการ
๏ ลดปริมาณน้ําทิ้งเทาที่ทําได
๏ ไมใชยา สารเคมี ในการเพาะอนุบาล รวมถึงบริเวณอื่นๆของโรงเพาะ
๏ สามารถใชจุลินทรีย หรือสมุนไพรที่ไมผา นการดัดแปรพันธุกรรม
๏ ปองกัน ควบคุมโรคหรือศัตรูของลูกกุง โดยวิธีไมทําลายสิ่งมีชีวติ ที่มีความสําคัญตอระบบ
นิเวศ
๏ การเตรียมน้าํ ใชการกรอง เพื่อลดปริมาณสิ่งปนเปอน และสิ่งมีชีวิตที่ไมตองการ
๏ จัดการสุขอนามัยและความสะอาด ตามเกณฑมาตรฐาน
การคัดเลือกพอแมพันธุกุงทะเล
พอแมพันธุจากการจับจากธรรมชาติตองไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
มีสุขภาพสมบูรณไมเปนพาหะเชื้อโรคตางๆ ควรพิจารณาเพิ่มการใชใชพอแมพนั ธุจากฟารมที่มรี ะบบ
ที่ไดมาตรฐาน
๏ จากทะเลลึก ไกลฝง แหลงที่ปลอดโรค
๏ ตรวจสุขภาพพอแมพนั ธุกอ นนํามาเพาะพันธุ
๏ เพิ่มการใชพอแมพันธุจากฟารมเลี้ยง
๏ การลําเลียง ตองถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ สามารถใชสารเคมีในการเตรียมพอแมพันธุและลางไข เฉพาะที่อนุญาต
การจัดการดานอาหาร
จําเปนตองเปนอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีเศษ
อาหารเหลือนอย เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมในบอเลีย้ งไดเปนอยางดี
๏ สาร วัสดุตางๆในสวนผสมหลักของสูตรอาหาร ตองเปนสารอินทรียเทานั้น
๏ ไมใชกากถัว่ เหลือง ขาวโพด วัตถุดิบอืน่ ที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม

๏ สามารถใชอาหารเสริม วิตามิน ที่ผลิตโดยวิธีอนินทรีย ไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
๏ หามใชสารสังเคราะหเพื่อเรงการเติบโตและกระตุนการกินอาหาร
๏ หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นๆ ซึ่งหามใชในสัตวน้ําที่ประกาศตามพรบ.ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข 2542
๏ ใชอาหารทีม่ ีคุณภาพดี ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
๏ ใหอาหารสดในกรณีที่จําเปนและตองมีวิธีการจัดการที่ดีเพื่อปองกันน้ําเสีย
๏ ใชอารทีเมียที่มีอัตราฟกสูง เปลือกนอย
๏ อารทีเมียที่เปดฝาแลวตองเก็บไวในตูเ ย็น และใชใหหมดภายใน 30 วัน
๏ อาหารตองเก็บในที่รม เย็น แหง อากาศถายเทไดดี
การจัดการสุขภาพกุง
การเจริญเติบโตและอัตรารอดที่ดี ขึ้นอยูก บั สุขภาพของลูกกุง ซึ่งเกี่ยวของกับระบบการจัดการ
ในหลายๆดาน เชน อัตราการปลอย การจัดการใหอาหาร ฯลฯ การเลี้ยงกุงระบบอินทรียไมสามารถ
ใชยา สารเคมี เหมือนกับการเลี้ยงโดยทัว่ ไป จึงตองมีขอกําหนดการดูแลสุขภาพ
๏ ตรวจสุขภาพลูกกุงควบคูก ับการตรวจคุณภาพน้ําอยางเปนประจํา
๏ สารตางๆที่อนุญาตใหใชไดเชนสารปรับปรุงคุณภาพน้ําและดิน สารทําความสะอาดแมพันธุ
ที่มีไขแก ฯลฯ ระบุไวในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย การใชโอโซนและรังสีอัลตราไวโอเรด
ตองใชกับการใชระบบกรอง
๏ หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่ไมไดกลาวอยางเด็ดขาด
๏ หามใชฮอรโมนสังเคราะห วัคซีนที่ทําจากเชื้อดัดแปรพันธุกรรม
๏ ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เมื่อเกิดโรค เชนถายน้ําใหมากขึน้
๏ มีมาตรการปองกันโรคระบาด
๏ มีระบบคุมอุณหภูมิในโรงเพาะใหเหมาะสม
การจัดการน้ําทิ้งจากโรงเพาะฟก
น้ําทิ้ง มักเจือปนดวยธาตุอาหาร ตะกอน เชื้อโรค การจัดการที่ดี จะชวยใหน้ําทิ้งมีคณ
ุ ภาพดี
และลดปริมาณน้ําทิ้ง ตองมีวิธีการบําบัดเพื่อไมใหทําลายระบบนิเวศ
๏ ใชระบบหมุนเวียน ระบบปด เพื่อลดปริมาณน้ําทิ้ง
๏ ใหอาหารธรรมชาติ อยางมีประสิทธิภาพ
๏ เก็บรักษาอาหาร จุลินทรีย ฯลฯ อยางดี ถูกตอง
๏ น้ําทิ้งตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ความเปนกรดเปนดาง อยูร ะหวาง 6.5-9
- บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

- ตะกอนแขวนลอย ไมเกิน 70 มิลลิกรัมตอลิตร
- แอมโมเนียรวม ไมเกิน 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร
- ฟอสฟอรัสรวม ไมเกิน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไนโตรเจน ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไฮโดรเจนซัลไฟด ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร
๏ ถายน้ํา ระวังอยาใหเกิดตะกอนลอยฟุง ลดความเร็วของน้ําบริเวณชายฝง
๏ จัดระบบทิ้งน้ํา ไมใหกระทบตอแหลงน้าํ ธรรมชาติ
๏ ไมทิ้งน้ําลงคลองน้ําจืด แหลงเกษตรกรรม
๏ มีระบบสาธารณสุขสําหรับเจาหนาที่
๏ ขยะ ตองมีการแยก กําจัดอยางถูกวิธี
๏ การจัดการ ถูกตองตามระเบียบทางราชการ
๏ ผูจัดการ ประเมินวิธีการจัดการของเสียและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การขนสง
ลูกกุงที่มีคุณภาพดีแข็งแรง เมื่อนําลงเลี้ยงในบอดิน จะมีสวนทําใหโตเร็ว ตายนอย การบรรจุ
และขนสงที่ไมดี อาจทําใหการเลี้ยงมีปญ
 หามาก
๏ ปรับความเค็มของน้ําในชวงขนสงใหใกลเคียงกับน้าํ ในบอเลี้ยง
๏ บรรจุลูกกุงในความหนาแนนที่เหมาะสม
๏ ระยะเวลาในการขนสงตองสั้นที่สุด โดยไมทําใหลูกกุง ออนแอมาก
๏ อุณหภูมนิ ้ําระหวางขนสง 22-25 องศาเซลเซียส
๏ น้ําที่ใชในการขนสงไมผสมยาและสารเคมี
๏ ปรับอุณหภูมิน้ําในพาชนะขนสงใหใกลเคียงกับน้ําในบอเลี้ยงกอนปลอยลูกกุง
๏ ปลอยลูกกุงในชวงเย็น
ความรับผิดชอบตอสังคม
ปญหาระหวางผูเลี้ยงกุงกับประชาชนในทองถิ่น
ลูกจางกับนายจางสวนใหญเปนปญหา
คอนขางซับซอน การจัดระบบองคกรผูประกอบการ จะเปนแนวทางในการรวมกลุมเพื่อ ใหมี
ประสิทธิภาพในการประกอบการ หลักการเกษตรอินทรียสากลเปนการพิจารณาโดยองครวม คือให
ความสําคัญโดยรวมของระบบนิเวศ ทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจจึงรวมกิจกรรมดานสังคม
เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
๏ มีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว
๏ ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด
๏ ชวยเหลือชุมชน ทําตัวเปนตัวอยางในการอนุรักษ

๏ สรางความเขาใจในหนาที่ ระบบงานขององคกรใหแกลูกจาง
๏ ใชแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
๏ จางแรงงานตามกฎหมาย มีสวัสดิการ
การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหมีการพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรม
เปนการเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ แลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
๏ ฝกอบรมดานวิชาการ
๏ ฝกอบรมดานกฎระเบียบ
๏ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมตอสังคม สิ่งแวดลอม
ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเพาะและอนุบาล ลูกกุงทะเลอินทรีย
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถทบทวน
ขอมูลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไป
1.2 มาตรฐานการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาระบบอินทรีย
การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
เกษตรกรที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนมาเปน ระบบอินทรีย ตองมีความตั้งใจอยางแทจริง ตองศึกษา
ระบบใหเขาใจทุกขั้นตอน ตองจัดทําคูมือการเพาะและอนุบาลของฟารมตนเองอยางชัดเจน
๏ ตลาดอยูที่ไหน ปริมาณความตองการมากนอยเพียงใด
๏ มีความตั้งใจ ผลิตโดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๏ เจาหนาที่ทกุ คนตองศึกษาและอบรมการเลี้ยง ใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ จัดทําคูมือการเลี้ยง ประจําฟารม
๏ จัดทําสมุดบันทึกการเลี้ยง ใหสอดคลองกับคูมือ
การเลือกสถานที่
การเลือกสถานที่เลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย จําเปนตองรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพเดิม
ไวมากที่สุด ควรอยูใกลชายทะเล
๏ ตองทราบประวัติการใชประโยชนของพืน้ ที่
๏ ใกลชายทะเล มีน้ําขึ้นลงอยางสม่ําเสมอ คุณภาพน้ําเหมาะสม
๏ สภาพดินเหมาะสมกับการเลี้ยงกุง หลีกเลี่ยงดินกรด ดินที่มีอินทรียสารสูง
๏ ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ

๏ ตองรักษา ปลูกปาชายเลนบริเวณฟารมเลี้ยง
๏ จดทะเบียนเปนสมาชิกผูเลี้ยงกับกรมประมง
การจัดการทั่วไป
การจัดการทีด่ จี ะปองกันปญหา ไมลดความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงน้ํา สามารถลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมใชสารตองหาม ใชปจจัยการผลิตที่อนุญาตเทาที่จําเปน
๏ วางผังฟารมตามหลักวิชาการ
๏ เลี้ยงระบบปดระบบหมุนเวียน ถายน้ําออกสูภายนอกไดไมเกิน 5% ในชวงทายๆของการเลี้ยง
๏ บําบัดดินกนบอไมใหเนาเสีย
๏ ใชปุยอินทรีย ในการเตรียมบอ
๏ หามใชปุยเทศบาล ปุยหมักจากขยะในเมือง
๏ หามใชจุลินทรีย ที่ดัดแปรพันธุกรรม
๏ เครื่องเพิ่มอากาศตองติดตัง้ ในตําแหนงทีเ่ หมาะสม
๏ ใชตะแกรง ถุงกรองปองกันศัตรูกุงเขาบอ
๏ รักษาคุณภาพน้ําโดยการปลอยกุงและใหอาหารไมเกินศักยภาพการรองรับของระบบเลี้ยง
๏ เลี้ยงตามวิธกี ารจัดการคุณภาพกุงทีด่ ี
๏ หามใชสารเคมีฆาหญา ทําลายศัตรูพืช
๏ อาคารตางๆควรจัดใหเรียบรอย เก็บอุปกรณใหเปนระเบียบ
๏ หองสวมอยูห างจากบอเลีย้ ง สรางถูกสุขอนามัยมีระบบบําบัดในตัว
การคัดเลือกลูกกุง
ลูกกุงที่มีคุณภาพดีจะสงผลใหเลี้ยงงาย โตเร็ว อัตราการรอดสูง ปลอยลูกกุงในความหนาแนน
ต่ําจะทําให ใหอาหารนอย น้ําไมเสีย กุงไมเครียด โอกาสเปนโรคนอย นอกจากนี้น้ําทิ้งมีปริมาณ
สารอินทรียไมสูงมาก
๏ ใชลูกกุงจากโรงเพาะที่ไดรับรอง GAP,CoC
๏ ใชลูกกุงที่แข็งแรง ตัวโตสม่ําเสมอ
๏ ใชลูกกุงที่ไมไดมาจากพอแมดัดแปรพันธุกรรม
๏ ใชเฉพาะลูกกุงจากโรงเพาะอินทรีย เมื่อมีโรงเพาะอินทรียแลว
๏ ปลอยลูกกุงในอัตราความหนาแนน 32 ตัว/ตรม. 50,000 ตัว/ไร
การจัดการดานอาหาร
จําเปนตองเปนอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย*ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีเศษ
อาหารเหลือนอย เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมในบอเลีย้ งไดเปนอยางดี
๏ ไมใชกากถัว่ เหลือง ขาวโพด วัตถุดิบทีด่ ัดแปรพันธุกรรม

๏ สาร วัสดุตางๆในสวนผสมหลักของสูตรอาหาร ตองเปนสารอินทรียเทานั้น
๏ ใชอาหารเสริม วิตามิน ทีผ่ ลิตโดยวิธีอนินทรีย ไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
๏ หามใชสารสังเคราะหเพื่อเรงการเติบโตและกระตุนการกินอาหาร
๏ หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นๆ ซึ่งหามใชในสัตวน้ําที่ประกาศตามพรบ. ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข 2542
๏ ใชอาหารทีม่ ีคุณภาพดี ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
๏ อาหารตองเก็บในที่รม เย็น แหง อากาศถายเทไดดี
๏ ตองมีวิธีการจัดการที่ดใี นกรณีใชอาหารสด เพื่อปองกันการเนาเสีย
การจัดการสุขภาพกุง
การเจริญเติบโตและอัตรารอดที่ดี ขึ้นอยูกับสุขภาพของลูกกุง ซึ่งเกี่ยวของกับระบบการ
จัดการในหลายๆ ดาน เชน อัตราการปลอย การจัดการใหอาหาร การจัดการคุณภาพน้ําและดิน
ในบอเลี้ยง ฯลฯ การเพาะเลี้ยงกุงกามกรามอินทรีย ไมสามารถใชยา สารเคมี เหมือนกับการเลี้ยง
โดยทั่วไป จึงตองมีขอกําหนดการดูแลสุขภาพ
๏ ตรวจสุขภาพกุงควบคูกับการตรวจคุณภาพน้ําอยางเปนประจํา
๏ สารที่อนุญาตใหใชไดในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เชน โปรไบโอติก สมุนไพรตองไดจาก
กระบวนการตามธรรมชาติโดยไมผานการดัดแปรพันธุกรรม
๏ สามารถใชสารเคมีที่ระบุในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
๏ หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่ไมไดกลาวอยางเด็ดขาด
๏ หามใชฮอรโมนสังเคราะห วัคซีนที่ทําจากเชื้อดัดแปรพันธุกรรม
๏ ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เมื่อเกิดโรค เชนถายน้ําใหมากขึน้
๏ มีมาตรการปองกันโรคระบาด
การจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลน
น้ําทิ้ง มักเจือปนดวยธาตุอาหาร ตะกอน เชื้อโรค การจัดการเลี้ยงที่ดี จะชวยใหน้ําทิง้ มี
คุณภาพดีและลดปริมาณน้ําทิ้ง ตองมีวิธีการบําบัดเพื่อไมใหทําลายระบบนิเวศ
๏ บํารุงรักษาคันบอ คลอง เพื่อลดการกัดเซาะ ปองกันตะกอนกนคลองเนาเสีย
๏ ใชระบบหมุนเวียน ระบบปด เพื่อลดปริมาณน้ําทิ้ง
๏ เพิ่มอาหารธรรมชาติโดยใชปุยจากฟารมเกษตรอินทรีย ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
๏ เก็บรักษาอาหารและอุปกรณตางๆ อยางดี ถูกตอง
๏ น้ําทิ้งตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ความเปนกรดเปนดาง อยูร ะหวาง 6.5-9
- บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร

- ตะกอนแขวนลอย ไมเกิน 70 มิลลิกรัมตอลิตร
- แอมโมเนียรวม ไมเกิน 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร
- ฟอสฟอรัสรวม ไมเกิน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไนโตรเจน ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไฮโดรเจนซัลไฟด ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร
๏ การถายน้ําตองปองกันตะกอนลอยฟุง ลดความเร็วของน้ําในคลองทิ้งน้ํา
๏ จัดระบบทิ้งน้ํา ไมใหกระทบตอแหลงน้าํ ธรรมชาติ
๏ ไมทิ้งน้ําลงแหลงน้ําจืดและแหลงเกษตรกรรม
๏ เก็บตะกอนที่เกิดขึ้น ไวถมบริเวณที่ถูกกัดเซาะ หรือทิ้งในที่ปลอดภัย
๏ มีระบบสาธารณสุขสําหรับเจาหนาที่
๏ ขยะ ตองมีการแยก กําจัดอยางถูกวิธี
๏ การจัดการ ถูกตองตามระเบียบทางราชการ
๏ ผูจัดการ ประเมินวิธีการจัดการของเสียและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การจับกุงและจําหนาย
วิธีการจับที่ดจี ะทําใหกุงมีคณ
ุ ภาพดี สด ปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองจับกุงในเวลาที่
รวดเร็ว ทําความสะอาดกุงเบื้องตน แชเย็นอยางรวดเร็ว ขนสงอยางถูกวิธี จะสามารถรักษาคุณภาพ
ความสดไดอยางมาก
๏ วางแผนใหการจับและจําหนายเปนไปอยางรวดเร็ว จับขณะทีย่ ังมีสุขภาพดี
๏ ตรวจสารเคมีตกคางกอนจับ
๏ ไมใชสารเคมีและปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการจับ รวมทั้งการจางจับ
๏ ขายกุงโดยตรงกับผูแปรรูป ผูบริโภค
๏ สงเสริมใหมีระบบที่รักษาความสดในการขนสงและวัสดุที่ใช
ความรับผิดชอบตอสังคม
ปญหาระหวางผูเลี้ยงกุงกับประชาชน ในทองถิ่น ลูกจางกับนายจางสวนใหญ เปนปญหา
คอนขางซับซอน การจัดระบบองคกรผูประกอบการ จะเปนแนวทางในการรวมกลุม เพือ่ ใหมี
ประสิทธิภาพ ในการประกอบการ หลักการเกษตรอินทรียสากล เปนการพิจารณาโดยองครวมคือ
ใหความสําคัญโดยรวมของระบบนิเวศทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจจึงรวมกิจกรรมดานสังคม
เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
๏ มีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว
๏ ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด สงเสริมการปลูกตนไมรอบฟารม
๏ ชวยเหลือชุมชน ทําตัวเปนตัวอยางในการอนุรักษ

๏ สรางความเขาใจในหนาที่ ระบบงานขององคกรใหแกลูกจาง
๏ ใชแรงงานทองถิ่น
๏ จางแรงงานตามกฎหมาย มีสวัสดิการ
การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหมีการพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรม
เปนการเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ แลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
๏ ฝกอบรมดานวิชาการ
๏ ฝกอบรมดานกฎระเบียบ
๏ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมตอสังคม สิ่งแวดลอม
ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเลีย้ งกุงทะเลอินทรียดําเนินการไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถทบทวนขอมูลเพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไป
1.3 มาตรฐานการเลี้ยงกุงทะเลธรรมชาติระบบอินทรีย
การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนตองไมต่ํากวา 1 รอบการผลิต ถาแนชัดวาพื้นที่ไมเคยใชยา สารเคมี
มากอน อาจพิจารณาไมตองมีระยะปรับเปลี่ยน เกษตรกรตองมีความตัง้ ใจอยางแทจริง ตองมีการจด
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานในฟารมอยางครบถวน
๏ ตลาดอยูที่ไหน ปริมาณความตองการมากนอยเพียงใด
๏ ศึกษาระบบการเลี้ยงใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ มีความตั้งใจ ผลิตโดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๏ เจาหนาที่ทกุ คนตองศึกษาและอบรมการเลี้ยง ใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ จัดทําคูมือการเลี้ยง ประจําฟารม
๏ จัดทําสมุดบันทึกการเลี้ยง ใหสอดคลองกับคูมือ
สถานที่เลี้ยงกุง อินทรีย
การเลือกสถานที่เลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย จําเปนตองรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพเดิม
ไวมากที่สุด เพื่อดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกปาชายเลนเพิม่ เติมในบริเวณที่เหมาะสม
๏ ตองทราบประวัตกิ ารใชประโยชนของพืน้ ที่
๏ เปนบอธรรมชาติขนาด 20-50 ไร หรือมากกวา

๏ สภาพดินเหมาะสมกับการเลี้ยงกุง หลีกเลี่ยงดินกรด ดินที่มีอินทรียสารสูง
๏ ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ มีระบบปองกันมลพิษจากภายนอก ไมใหปนเปอน
ผลผลิต
๏ จดทะเบียนเปนสมาชิกผูเลี้ยงกับกรมประมง
การจัดการฟารมทั่วไป
การจัดการทีด่ จี ะปองกันปญหา ไมลดความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงน้ํา สามารถลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
๏ เตรียมกนบอใหพรอม ไมใหมีตะกอนเลน ของเสีย
๏ หามใชสารเคมี ยาฆาแมลง ในการกําจัดสิ่งมีชีวิตที่ไมตองการ อาจใชกากชา โลติ๊น
๏ สามารถใชวัสดุปูน ในการเตรียมบอ ปรับปรุงคุณภาพดิน
๏ หามใชปุยเทศบาล ปุยหมักจากขยะในเมือง
การคัดเลือกและการปลอยลูกกุง
เนนการใชลูกกุงจากธรรมชาติ กรณีขาดแคลนลูกกุงธรรมชาติ สามาถนําลูกกุงจากโรงเพาะฟก
ที่มีมาตรฐานอินทรีย มาปลอยเสริม
๏ ใชลูกกุงจากโรงเพาะที่ไดรับรอง GAP,CoC
๏ ใชลูกกุงที่แข็งแรง ตัวโตสม่ําเสมอ
๏ ใชลูกกุงที่ไมไดมาจากพอแมดัดแปรพันธุกรรม
๏ ใชเฉพาะลูกกุงจากโรงเพาะอินทรีย เมื่อมีโรงเพาะอินทรียแลว
๏ ปลอยลูกกุงในอัตราความหนาแนน 5 ตัว/ตรม. 8,000 ตัว/ไร
การจัดการดานอาหาร
การเลี้ยงกุงทะเลธรรมชาติ สวนใหญใชอาหารธรรมชาติ ถาตองใหอาหารเสริม อาหารที่ให
ตองผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย
๏ สามารถใชปุยหมักชีวภาพโรยบอ ชวยใหเกิดอาหารธรรมชาติ
๏ วัตถุดิบที่ใชเปนสวนประกอบหรือหวงโซอาหาร ตองสอดคลองกับหลักการระบบอินทรีย
๏ หามใชปลาเหยื่อที่ไดจากการทําการประมงสัตวน้ําวัยออนเปนอาหารกุง
๏ หามใชสารสังเคราะหเพื่อเรงการเติบโตและกระตุนการกินอาหาร
๏ หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นๆ ซึ่งหามใชในสัตวน้ําที่ประกาศตามพรบ. ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข 2542
การจัดการสุขภาพกุง และการปองกันโรค
สภาพระบบนิเวศในบอเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียระบบธรรมชาติ ตองทําใหเหมือนในธรรมชาติมาก
ที่สุด การจัดการเลี้ยง การสรางสุขอนามัยที่ดี จะทําใหกุงทะเลแข็งแรง มีภูมิตานทานโรค

๏ เปลี่ยนถายน้ําอยางสม่ําเสมอ
๏ เมื่อกุงปวย ตายไมควรใชยาปฏิชีวนะ ตองปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดขี ึ้น
๏ มีมาตรการปองกันโรคระบาด
การจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลน
การเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ ที่ไมมีการใหอาหารเสริม ไมจําเปนตองมีบอพักน้ํากอนทิ้ง
แตฟารมที่มีการใหอาหาร ตองทําใหคุณภาพน้ําอยูใ นเกณฑที่ไมผิดตอขอกําหนดของกฎหมาย
๏ เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณไมใหรั่วซึมลงในบอเลี้ยง
๏ ขยะ สิ่งปฏิกูล ตองมีการทิ้ง กําจัดอยางถูกวิธี
๏ ในการปรับปรุงสภาพบอ ตองทิ้งดินเลนในที่ที่เตรียมไว
การจับกุงและจําหนาย
วิธีการจับที่ดจี ะทําใหกุงมีคณ
ุ ภาพดี สด ปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองจับกุงในเวลาที่
รวดเร็ว ทําความสะอาดกุงเบื้องตน แชเย็นอยางรวดเร็ว ขนสงอยางถูกวิธี จะสามารถรักษาคุณภาพ
ความสดไดอยางมาก
๏ ตองทําใหกงุ ตายในระยะเวลาสั้นที่สุด ทรมานนอยทีส่ ุด แชน้ําแข็งทันที
๏ ไมใชสารเคมีสังเคราะหทกุ ชนิดในการจับและหลังการจับ
๏ ใชน้ํา น้ําแข็ง มาตรฐานสําหรับบริโภค
๏ ขายกุงโดยตรงกับผูแปรรูป ผูบริโภค
ความรับผิดชอบตอสังคม
ผูประกอบการ ตองใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด
สงเสริมการปลูกปาชายเลน
สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนทองถิ่น ชวยเหลือชุมชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม จางแรงงานตาม
กฎหมาย
การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหมีการพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรม
เปนการเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเลีย้ งกุงทะเลอินทรียดําเนินการไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการแกไขปรับปรุงใหทนั สมัยอยูตลอดเวลา สามารถทบทวนขอมูลเพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไป

1.4 มาตรฐานการผลิตอาหารผสมสําเร็จสําหรับกุงอินทรีย
มาตรฐานโรงงาน
โรงงาน ตองไดใบรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต(Good Manufacturing Practice
GMP) และ หลักเกณฑการวิเคราะหอนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม(Hazard Analysis and
Critical Control Point HACCP) จากกรมประมง
มาตรฐานวัตถุดิบและวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใชในการผลิต
๏ มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ
๏ ไมผานกระบวนการตัดตอและดัดแปรพันธุกรรม
๏ ไมผานกระบวนการสกัดดวยตัวทําละ ลาย สารเคมี ฉายรังสี
๏ ถาจําเปนตองใชวัตถุดิบ ทีไ่ ดจากการสังเคราะห อนุญาตใหใชไมเกิน 5 %ของสูตรอาหาร
มาตรฐานการผลิต
โรงงานที่มีการผลิตอาหารชนิดอื่นรวมอยู ตองปฏิบัติดังนี้
๏ ตองทําการแบงพื้นที่การเก็บวัตถุดิบและวัตถุที่เติมในอาหารสัตวสําหรับการผลิต แยกออก
จากกัน ไมใหเกิดการปนเปอน
๏ ไมใชภาชนะ เครื่องใช อุปกรณตางๆรวมกับการผลิตอาหารชนิดอืน่ ยกเวนเครื่องจักรที่ใชใน
กระบวนการผลิตอาหาร
๏ ถามีการใชเครื่องจักรเพื่อผลิตอาหารชนิดอื่นมากอน ตองทําความสะอาดเครื่องจักรทั้งหมด
กอนเดินเครื่องเพื่อผลิตอาหารอินทรีย
๏ ตองแบงพื้นที่สําหรับเก็บอาหารที่ผลิตแลว ออกจากวัตถุดิบ
๏ ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับกุงอินทรีย ตองมีฉลากระบุอยางชัดเจน
๏ อาหารกุงอินทรีย ตองไดรับการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารจากกรมประมง
1.5 มาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษากุงทะเล หลังการจับและการขนสงตามระบบอินทรีย
บริเวณปฏิบัตงิ าน
ตองสะอาด ไมมีกองขยะและสิ่งปฏิกูล น้ําไมทวมขัง
วัสดุ ภาชนะ อุปกรณและเครื่องมือ
วัสดุ ภาชนะ อุปกรณและเครื่องมือ ที่ใชในกระบวนการหลังการจับและการขนสง ตองสะอาด
ลักษณะตรงตามมาตรฐาน
๏ ตองทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมมีรอยแตก ทําความสะอาดงาย ไมดดู ซับน้ํา ไมเปนสนิม
๏ ทําความสะอาดตามแผนอยางสม่ําเสมอ
๏ ที่ทําความสะอาดแลว ตองเก็บในทีเ่ หมาะสม

๏ ภาชนะบรรจุสัตวน้ํา ควรมีรูระบาย แข็งแรงทนทาน
๏ ไมใชยา สารเคมีในระหวางการจับและการขนสง
บุคลากร
ตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง เสื้อผาสะอาด การปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน
๏ ไมเปนพาหะของโรคทางเดินอาหาร ไมมีแผลเปด แผลติดเชื้อ
๏ ไดรับการตรวจสุขภาพ เปนประจําอยางนอยปละครั้ง เก็บบันทึกผลไวตรวจสอบ
๏ ไดรับการฝกอบรมเรื่องสุขลักษณะที่ควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
๏ ลางมือ กอนและหลังการปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา และตามความเหมาะสม
๏ เสื้อผาเครื่องแตงการตองสะอาด
สวมหมวกเก็บผมใหมิดชิด สวมถุงมือที่สะอาด
ใสผากันเปอนรองเทาบูตกันน้ํา ไมใสเครื่องประดับ
๏ หามทานอาหาร สูบบุหรี่ขณะทํางาน หามไอ จามใสสัตวน้ํา
น้ําและน้ําแข็ง
ที่ใชหลังการจับและขนสงตองสะอาด สถานที่เก็บ ภาชนะที่ใชตองไดมาตรฐาน
๏ ตองทําจากน้ําสะอาด ตามมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยา
๏ ที่เก็บ ภาชนะบรรจุตองมีสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทําจากวัสดุปลอดสนิม ทําความ
สะอาดงาย
๏ ขนถายน้ําแข็งอยางถูกสุขลักษณะ
การดูแลรักษาสัตวน้ําหลังการจับ
ตองมีการปฏิบัติ รักษาความสดของสัตวน้ําอยางรวดเร็วตามมาตรฐาน มีการบันทึกแหลงที่มา
ของสัตวน้ํา
๏ มีวิธีการปฏิบัติหลังการจับ การคัดแยกสัตวน้ําอยางถูกวิธี
๏ ใหอากาศอยางเหมาะสมสําหรับสัตวนา้ํ มีชีวิต
๏ หลังการจับ คัดแยก ทําความสะอาดสัตวน้ําทันทีอยางรวดเร็ว
๏ ลดอุณหภูมใิ หใกลศูนยองศาเซลเซียส
๏ มีระบบบันทึกแหลงที่มาของสัตวน้ํา
การควบคุมสุขลักษณะในขัน้ ตอนการขนสง
ตองรวดเร็ว ยานพาหนะตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ วิธีการขนสงตองไดมาตรฐาน
๏ ขนสงอยางรวดเร็ว
๏ พาหนะ ภาชนะตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับชนิดสัตวนา้ํ ควบคุมอุณหภูมิได
๏ วิธีการขนสง ตองสามารถปองกันแมลง สัตวและสิ่งอืน่ ๆที่กอใหเกิดการปนเปอน

1.6 มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑประมงอินทรีย
มาตรฐานโรงงาน
โรงงานตองไดใบรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต(Good Manufacturing Practice
GMP) และ หลักเกณฑการวิเคราะหอนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม(Hazard Analysis and
Critical Control Point HACCP) จากกรมประมง
มาตรฐานการผลิต
มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการผลิตที่ใชระบบการวิเคราะหอนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม ดังนี้
โครงสรางและการออกแบบโรงงานแปรรูป
๏ หากมีการใชพื้นที่การผลิตรวมกับการแปรรูปผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรียตองดําเนินการตาง
ชวงเวลากัน
วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ
๏หามใชภาชนะอะลูมิเนียมในการแปรรูปอาหารที่เปนดาง
๏หากมีการใชพื้นที่การผลิตรวมกับการแปรรูปผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรียตองดําเนินการตาง
ชวงเวลากัน
สารเคมีและวัสดุบรรจุภัณฑ
๏สารปรุงแตง สารเตมี ที่ใชในการผลิต ตองไดรับการรับรองใหใชเปนสวนผสมในอาหาร
๏ตองไมผานการอบดวยสารฆาเชื้อราหรือสารเคมีอื่น
๏ บรรจุภัณฑตองไมเคยใชมากอนยกเวนขวดแกว
๏ เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดหรือนําไปผลิตซ้ําใหมได
๏ ไมควรใชบรรจุภัณฑหลายชั้นเกินความจําเปน
๏ หามใชโฟมเปนภาชนะบรรจุภัณฑ
การรักษาความสะอาดและสุขลักษณะ
๏ใชวิธีทางกายภาพในการกําจัด ปองกันการปนเปอนจากสิ่งมีชีวิต*
๏ในกรณีจําเปนตองใชสารเคมี ใชสารเคมีที่ไดรับอนุญาตและไมมีฤทธิ์ตกคางนาน
การควบคุมการผลิต
๏วัตถุดิบตองเปนผลิตผลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย
๏กรณีสถานที่เก็บวัตถุดิบ มีผลิตผลที่ไมเปนอินทรียปนอยู ตองเก็บวัตถุดิบแยกกันเด็ดขาด
๏ ผลิตภัณฑสตั วน้ําอินทรียต องแยกเก็บไมใหปะปนกับผลิตภัณฑทวั่ ไป*

การจัดเก็บเอกสาร
๏จัดทําระบบเอกสารใหเห็นที่มาของวัตถุดิบที่ใชในการแปรรูป บันทึกขอมูลตางๆ ตรวจสอบ
ยอนกลับ
๏ มีเอกสารยืนยันไดวาวัตถุดิบทีน่ ําเขามา ไดรบั การรับรองมาตรฐานอินทรีย
ฉลากและการใชเครื่องหมายตรากุงอินทรีย
๏ ผลิตภัณฑที่ผานการรับรองมาตรฐานอินทรียแลวเทานั้น จึงมีสิทธิ์ใชขอความ ผลิตภัณฑ
อินทรีย พิมพลงบนบรรจุภณ
ั ฑ
๏ ผลิตภัณฑแปรรูป ที่มีสวนผสมจากผลิตผลอินทรีย ที่ผานการรับรองมาตรฐานอินทรียแลว
ในปริมาณไมต่ํากวา 95 เปอรเซ็นต จึงมีสิทธิ์ใชขอความ ผลิตภัณฑอินทรีย พิมพลงบนบรรจุภณ
ั ฑ
๏ ผลิตภัณฑแปรรูป ที่มีสวนผสมจากผลิตผลอินทรีย ที่ผานการรับรองมาตรฐานอินทรียแลว
ในปริมาณไมต่ํากวา 70 เปอรเซ็นต มีสิทธิ์อางวาเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย
๏ ผลิตภัณฑแปรรูป ที่มีสวนผสมหลายชนิดเปนสวนประกอบ ตองระบุสวนผสมเปนรอยละ
ของน้ําหนัก เรียงตามสัดสวนใหครบถวน
๏ กอนพิมพฉลาก ผลิตภัณฑอินทรีย ผูประกอบการตองสงสําเนาตนแบบฉลาก ใหหนวย
รับรองตรวจสอบกอน
2. มาตรฐานผลิตภัณฑกุงกามกรามอินทรียจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
มาตรฐานเกษตรอินทรียสวนใหญเปนมาตรฐานดานพืชอินทรีย รองลงมาเปนปศุสัตวอินทรีย
สวนดานสัตวน้ําอินทรียย ังคงมีนอยมาก การรับรองสัตวน้ําอินทรียครั้งแรกเปนการรับรองปลาแซลมอน
ที่สงไปตลาดยุโรป ปริมาณ 500 ตันของ The New Zealand King Salmon Company Limited เมื่อป
2537 การรับรองกุงทะเลอินทรียไดรบั การรับรองครั้งแรก คือกุงทะเลที่ผลิตในประเทศเอกวาดอร
เมื่อป 2543
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียของ Naturland จากเยอรมัน ไดใหการรับรองฟารมเพาะเลี้ยง
กุงอินทรีย จนถึงเมษายน 2546 ไดจํานวน 5 ฟารม ในเอกวาดอร 1 ฟารมในเปรู
1 กลุมที่
มีสมาชิก 156 รายในอินโดนีเซีย 1 กลุมที่มีสมาชิก 1022 รายในเวียดนาม และโรงเพาะฟก 1 โรง
ในเอกวาดอร สําหรับกุงกามกราม สามารถพัฒนาการผลิตใหเปนระบบอินทรีย เพื่อใหผูบริโภค
ปลอดภัยขึ้นและสามารถขายไดราคาสูงขึ้น

ขอบขาย
ปจจุบันเกษตรกรใชยาและสารเคมี ในการเพาะและอนุบาลกุงกามกรามอยางตอเนือ่ งและใน
ปริมาณมาก โดยเชื่อวาทําใหมีอัตราการรอดตายสูง การเลี้ยงสวนใหญไมมีการบําบัดน้ํากอนทิง้ ไมมี
ระบบกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ จึงไดจดั ทํามาตรฐานการผลิตกุงอินทรียขึ้นจํานวน 5 มาตรฐาน
บทนิยาม
กุงกามกรามอินทรีย หมายถึง กุงกามกรามที่ไดจากการเพาะเลี้ยงโดยใชปจจัยการผลิตที่ไดจาก
ธรรมชาติ ไมใชปจจัยการผลิตที่ไดจากการสังเคราะหหรือดัดแปลงพันธุกรรม
2.1 มาตรฐานโรงเพาะและอนุบาลกุงกามกรามระบบอินทรีย
การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
เกษตรกรที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนมาเปน ระบบอินทรีย ตองมีความตั้งใจอยางแทจริง ตองศึกษา
ระบบใหเขาใจทุกขั้นตอน ตองจัดทําคูมือการเพาะและอนุบาลของฟารมตนเองอยางชัดเจน
๏ ติดตามขาวสารดานการตลาด
๏ ศึกษาระบบการเพาะและอนุบาล ใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ มีความตั้งใจ ผลิตโดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๏ เจาหนาที่ทกุ คนตองศึกษาและอบรมการเพาะและอนุบาล ใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ จัดทําคูมือการเพาะและอนุบาลประจําฟารม
๏ จัดทําสมุดบันทึกการเพาะและอนุบาล ใหสอดคลองกับคูมือ
การเลือกสถานที่
การเลือกแหลงที่ตั้งโรงเพาะและอนุบาลทีด่ ีเหมาะสม สามารถทําใหการดําเนินการงาย
และมีประสิทธิภาพ
๏ ตองทราบประวัตกิ ารใชประโยชนของพืน้ ที่
๏ ใกลแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพเหมาะสม ในปริมาณที่เพียงพอ
๏ ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ
๏ มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
๏ ตองรักษาสภาพแวดลอมของโรงเพาะอนุบาล
๏ ตองขออนุญาตจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
การจัดการโรงเพาะฟกทั่วไป
การจัดการทีด่ จี ะปองกันปญหา สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพิ่มคุณภาพของผลผลิต
๏ วางผัง กําหนดแผนการดําเนินการ

๏ ลดปริมาณน้ําทิ้งเทาที่ทําได
๏ ไมใชยา สารเคมี ในการเพาะอนุบาล รวมถึงบริเวณอื่นๆของโรงเพาะ
๏ สามารถใชจุลินทรีย หรือสมุนไพรที่ไมผา นการดัดแปรพันธุกรรม
๏ ปองกัน ควบคุมโรคหรือศัตรูของลูกกุง โดยวิธีไมทําลายสิ่งมีชีวติ ที่มีความสําคัญตอระบบ
นิเวศ
๏ การเตรียมน้าํ ใชการกรอง เพื่อลดปริมาณสิ่งปนเปอน และสิ่งมีชีวิตที่ไมตองการ
๏ จัดการสุขอนามัยและความสะอาด ตามเกณฑมาตรฐาน
๏ มีระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงเพาะใหเหมาะสม
การคัดเลือกพอแมพันธุกุงกามกราม
ตองมาจากแหลงเลี้ยงที่ปลอดโรคหรือจากธรรมชาติ การไดมาของพอแมพันธุตองไมเปนการ
ทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มีสุขภาพสมบูรณไมเปนพาหะเชื้อโรคตางๆ ควรใชพอแม
พันธุจากการผลิตในระบบฟารม
๏ มาจากแหลงที่ปลอดโรค
๏ ตรวจสุขภาพพอแมพนั ธุกอ นนํามาเพาะพันธุ
๏ การจับพอแมพันธุจากธรรมชาติตองไมทาํ ลายสิ่งแวดลอม
๏ การลําเลียง ตองถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ สามารถใชสารเคมีในการเตรียมพอแมพันธุและลางไข เฉพาะที่อนุญาต
การจัดการดานอาหาร
จําเปนตองเปนอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย*ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีเศษ
อาหารเหลือนอย เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมในบอเลีย้ งไดเปนอยางดี
๏ อาหารใชปลาปนเปนแหลงโปรตีน ไมใชวัตถุดิบทีด่ ดั แปรพันธุกรรม
๏ สาร วัสดุตางๆในสวนผสมหลักของสูตรอาหาร ตองเปนสารอินทรียเทานั้น
๏ ใชอาหารเสริม วิตามิน ทีผ่ ลิตโดยวิธีอนินทรีย ไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
๏ หามใชสารสังเคราะหเพื่อเรงการเติบโตและกระตุนการกินอาหาร
๏ หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นๆ ซึ่งหามใชในสัตวน้ําที่ประกาศตามพรบ. ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข 2542
๏ ใชอาหารทีม่ ีคุณภาพดี ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
๏ ใชอารทีเมียที่มีอัตราฟกสูง เปลือกนอย
๏ อารทีเมียที่เปดฝาแลวตองเก็บไวในตูเ ย็น และใชใหหมดภายใน 30 วัน
๏ อาหารตองเก็บในที่รม เย็น แหง อากาศถายเทไดดี
๏ ตองมีวิธีการจัดการที่ดใี นกรณีใชอาหารสด เพื่อปองกันการเนาเสีย

การจัดการสุขภาพกุง กามกราม
การเจริญเติบโตและอัตรารอดที่ดี ขึ้นอยูก บั สุขภาพของลูกกุง ซึ่งเกี่ยวของกับระบบการจัดการ
ในหลายๆดาน เชน อัตราการปลอย การจัดการใหอาหาร ฯลฯ การเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียไมสามารถ
ใชยา สารเคมี เหมือนกับการเลี้ยงโดยทัว่ ไป จึงตองมีขอกําหนดการดูแลสุขภาพ
๏ ตรวจสุขภาพลูกกุงควบคูก ับการตรวจคุณภาพน้ําอยางเปนประจํา
๏ สารตางๆที่อนุญาตใหใชไดเชนสารปรับปรุงคุณภาพน้ําและดิน สารทําความสะอาดแมพันธุ
ที่มีไขแก ฯลฯ ระบุไวในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
การใชโอโซนและรังสีอัลตรา
ไวโอเรด ตองใชกับการใชระบบกรอง
๏ หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่ไมไดกลาวอยางเด็ดขาด
๏ หามใชฮอรโมนสังเคราะห วัคซีนที่ทําจากเชื้อดัดแปรพันธุกรรม
๏ ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เมื่อเกิดโรค เชนถายน้ําใหมากขึน้
๏ มีมาตรการปองกันโรคระบาด
การจัดการน้ําทิ้งจากโรงเพาะฟก
น้ําทิ้ง มักเจือปนดวยธาตุอาหาร ตะกอน เชื้อโรค การจัดการที่ดี จะชวยใหน้ําทิ้งมีคณ
ุ ภาพดี
และลดปริมาณน้ําทิ้ง ตองมีวิธีการบําบัดเพื่อไมใหทําลายระบบนิเวศ
๏ ใชระบบหมุนเวียน ระบบปด เพื่อลดปริมาณน้ําทิ้ง
๏ ใหอาหารธรรมชาติ อยางมีประสิทธิภาพ
๏ เก็บรักษาอาหาร จุลินทรีย ฯลฯ อยางดี ถูกตอง
๏ น้ําทิ้งตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ความเปนกรดเปนดาง อยูร ะหวาง 6.5-9
- บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร
- ตะกอนแขวนลอย ไมเกิน 70 มิลลิกรัมตอลิตร
- แอมโมเนียรวม ไมเกิน 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร
- ฟอสฟอรัสรวม ไมเกิน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไนโตรเจน ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไฮโดรเจนซัลไฟด ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร
๏ ถายน้ํา ระวังอยาใหเกิดตะกอนลอยฟุง ลดความเร็วของน้ําบริเวณชายฝง
๏ จัดระบบทิ้งน้ํา ไมใหกระทบตอแหลงน้าํ ธรรมชาติ
๏ ไมทิ้งน้ําลงคลองน้ําจืด แหลงเกษตรกรรม
๏ มีระบบสาธารณสุขสําหรับเจาหนาที่
๏ ขยะ ตองมีการแยก กําจัดอยางถูกวิธี

๏ การจัดการ ถูกตองตามระเบียบทางราชการ
๏ ผูจัดการ ประเมินวิธีการจัดการของเสียและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การขนสง
ลูกกุงที่มีคุณภาพดีแข็งแรง เมื่อนําลงเลี้ยงในบอดิน จะมีสวนทําใหโตเร็ว ตายนอย การบรรจุ
และขนสงที่ไมดี อาจทําใหการเลี้ยงมีปญ
 หามาก
๏ บรรจุลูกกุงในความหนาแนนที่เหมาะสม
๏ ระยะเวลาในการขนสงตองสั้นที่สุด โดยไมทาํ ใหลูกกุง ออนแอมาก
๏ อุณหภูมนิ ้ําระหวางขนสง 22-25 องศาเซลเซียส
๏ น้ําที่ใชในการขนสงไมผสมยาและสารเคมี
๏ ปรับอุณหภูมิน้ําในพาชนะขนสงใหใกลเคียงกับน้ําในบอเลี้ยงกอนปลอยลูกกุง
๏ ปลอยลูกกุงในชวงเย็น
ความรับผิดชอบตอสังคม
ปญหาระหวางผูเลี้ยงกุงกับประชาชนในทองถิ่น
ลูกจางกับนายจางสวนใหญเปนปญหา
คอนขางซับซอน การจัดระบบองคกรผูประกอบการ จะเปนแนวทางในการรวมกลุมเพื่อ ใหมี
ประสิทธิภาพในการประกอบการ หลักการเกษตรอินทรียสากลเปนการพิจารณาโดยองครวม คือให
ความสําคัญโดยรวมของระบบนิเวศ ทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจจึงรวมกิจกรรมดานสังคม
เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
๏ มีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว
๏ ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด
๏ ชวยเหลือชุมชน ทําตัวเปนตัวอยางในการอนุรักษ
๏ สรางความเขาใจในหนาที่ ระบบงานขององคกรใหแกลูกจาง
๏ ใชแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
๏ จางแรงงานตามกฎหมาย มีสวัสดิการ
การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหมีการพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรม
เปนการเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ แลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
๏ ฝกอบรมดานวิชาการ
๏ ฝกอบรมดานกฎระเบียบ
๏ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมตอสังคม สิ่งแวดลอม

ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเพาะและอนุบาล ลูกกุงทะเลอินทรีย
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถทบทวน
ขอมูลเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไป
2.2 มาตรฐานการเลี้ยงกุงกามกรามแบบพัฒนาระบบอินทรีย
การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
เกษตรกรที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนมาเปน* ระบบอินทรีย ตองมีความตั้งใจอยางแทจริง ตองศึกษา
ระบบใหเขาใจทุกขั้นตอน ตองจัดทําคูมือการเพาะและอนุบาลของฟารมตนเองอยางชัดเจน
๏ ตลาดอยูที่ไหน ปริมาณความตองการมากนอยเพียงใด
๏ มีความตั้งใจ ผลิตโดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๏ เจาหนาที่ทกุ คนตองศึกษาและอบรมการเลี้ยง ใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ จัดทําคูมือการเลี้ยง ประจําฟารม
๏ จัดทําสมุดบันทึกการเลี้ยง ใหสอดคลองกับคูมอื
การเลือกสถานที่
การเลือกสถานที่เลี้ยงกุงกามกรามระบบอินทรีย จําเปนตองรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพ
เดิมไวมากที่สดุ ควรอยูใ กลแหลงน้ําจืด
๏ ตองทราบประวัติการใชประโยชนของพืน้ ที่
๏ ใกลแหลงน้าํ ที่มีคุณภาพเหมาะสม ในปริมาณที่เพียงพอ
๏ สภาพดินเหมาะสมกับการเลี้ยงกุง หลีกเลี่ยงดินกรด ดินที่มีอินทรียสารสูง
๏ ไมอยูในอิทธิพลของแหลงกําเนิดมลภาวะ
๏ มีตนไมใหความรมเย็น กําบังลมรอบฟารม
๏ จดทะเบียนเปนสมาชิกผูเลี้ยงกับกรมประมง
การจัดการทั่วไป
การจัดการทีด่ จี ะปองกันปญหา ไมลดความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงน้ํา สามารถลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมใชสารตองหาม ใชปจจัยการผลิตที่อนุญาตเทาที่จําเปน
๏ วางผังฟารมตามหลักวิชาการ
๏ เลี้ยงระบบปดระบบหมุนเวียน ถายน้ําออกสูภายนอกไดไมเกิน 5% ในชวงทายๆของการเลี้ยง
๏ บําบัดดินกนบอไมใหเนาเสีย
๏ ใชปุยอินทรีย ในการเตรียมบอ
๏ หามใชปุยเทศบาล ปุยหมักจากขยะในเมือง

๏ หามใชจุลินทรีย ที่ดัดแปรพันธุกรรม
๏ เครื่องเพิ่มอากาศตองติดตัง้ ในตําแหนงทีเ่ หมาะสม
๏ ใชตะแกรง ถุงกรองปองกันศัตรูกุงเขาบอ
๏ รักษาคุณภาพน้ําโดยการปลอยกุงและใหอาหารไมเกินศักยภาพการรองรับของระบบเลี้ยง
๏ เลี้ยงตามวิธกี ารจัดการคุณภาพกุงทีด่ ี
๏ หามใชสารเคมีฆาหญา ทําลายศัตรูพืช
๏ อาคารตางๆควรจัดใหเรียบรอย เก็บอุปกรณใหเปนระเบียบ
๏ หองสวมอยูห างจากบอเลีย้ ง สรางถูกสุขอนามัยมีระบบบําบัดในตัว
การคัดเลือกลูกกุงกามกราม
ลูกกุงกามกรามที่มีคุณภาพดีจะสงผลใหเลีย้ งงาย โตเร็ว อัตราการรอดสูง ปลอยลูกกุงในความ
หนาแนนต่ําจะทําให ใหอาหารนอย น้ําไมเสีย กุงไมเครียด โอกาสเปนโรคนอย นอกจากนี้น้ําทิ้งมี
ปริมาณสารอินทรียไมสูงมาก
๏ ใชลูกกุงจากโรงเพาะที่ไดรับรอง GAP,CoC
๏ ใชลูกกุงที่แข็งแรง ตัวโตสม่ําเสมอ
๏ ใชลูกกุงที่ไมไดมาจากพอแมดัดแปรพันธุกรรม
๏ ใชเฉพาะลูกกุงจากโรงเพาะอินทรีย เมื่อมีโรงเพาะอินทรียแลว
๏ ปลอยลูกกุงในอัตราความหนาแนน 15 ตัว/ตรม. 24,000 ตัว/ไร
การจัดการดานอาหาร
จําเปนตองเปนอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีเศษ
อาหารเหลือนอย เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอมในบอเลีย้ งไดเปนอยางดี
๏ อาหารใชปลาปนเปนแหลงโปรตีน ไมใชวัตถุดิบทีด่ ดั แปรพันธุกรรม
๏ สาร วัสดุตางๆในสวนผสมหลักของสูตรอาหาร ตองเปนสารอินทรียเทานั้น
๏ ใชอาหารเสริม วิตามิน ทีผ่ ลิตโดยวิธีอนินทรีย ไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
๏ หามใชสารสังเคราะหเพื่อเรงการเติบโตและกระตุนการกินอาหาร
๏ หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นๆ ซึ่งหามใชในสัตวน้ําที่ประกาศตามพรบ. ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข 2542
๏ ใชอาหารทีม่ ีคุณภาพดี ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
๏ อาหารตองเก็บในที่รม เย็น แหง อากาศถายเทไดดี
๏ ตองมีวิธีการจัดการที่ดใี นกรณีใชอาหารสด เพื่อปองกันการเนาเสีย

การจัดการสุขภาพกุง กามกราม
การเจริญเติบโตและอัตรารอดที่ดี ขึ้นอยูกับสุขภาพของลูกกุง ซึ่งเกี่ยวของกับระบบการ
จัดการในหลายๆ ดาน เชน อัตราการปลอย การจัดการใหอาหาร การจัดการคุณภาพน้ําและดิน
ในบอเลี้ยง ฯลฯ การเพาะเลี้ยงกุงกามกรามอินทรีย ไมสามารถใชยา สารเคมี เหมือนกับการเลี้ยง
โดยทั่วไป จึงตองมีขอกําหนดการดูแลสุขภาพ
๏ ตรวจสุขภาพกุงควบคูกับการตรวจคุณภาพน้ําอยางเปนประจํา
๏ สารที่อนุญาตใหใชไดในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เชน โปรไบโอติก สมุนไพรตองไดจาก
กระบวนการตามธรรมชาติโดยไมผานการดัดแปรพันธุกรรม
๏ สามารถใชสารเคมีที่ระบุในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
๏ หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่ไมไดกลาวอยางเด็ดขาด
๏ หามใชฮอรโมนสังเคราะห วัคซีนที่ทําจากเชื้อดัดแปรพันธุกรรม
๏ ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เมื่อเกิดโรค เชนถายน้ําใหมากขึน้
๏ มีมาตรการปองกันโรคระบาด
การจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลน
น้ําทิ้ง มักเจือปนดวยธาตุอาหาร ตะกอน เชื้อโรค การจัดการเลี้ยงที่ดี จะชวยใหน้ําทิง้ มี
คุณภาพดีและลดปริมาณน้ําทิ้ง ตองมีวิธีการบําบัดเพื่อไมใหทําลายระบบนิเวศ
๏ บํารุงรักษาคันบอ คลอง เพื่อลดการกัดเซาะ ปองกันตะกอนกนคลองเนาเสีย
๏ ใชระบบหมุนเวียน ระบบปด เพื่อลดปริมาณน้ําทิ้ง
๏ เพิ่มอาหารธรรมชาติโดยใชปุยจากฟารมเกษตรอินทรีย ใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
๏ เก็บรักษาอาหารและอุปกรณตางๆ อยางดี ถูกตอง
๏ น้ําทิ้งตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ความเปนกรดเปนดาง อยูร ะหวาง 6.5-9
- บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร
- ตะกอนแขวนลอย ไมเกิน 70 มิลลิกรัมตอลิตร
- แอมโมเนียรวม ไมเกิน 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร
- ฟอสฟอรัสรวม ไมเกิน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไนโตรเจน ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไฮโดรเจนซัลไฟด ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร
๏ การถายน้ําตองปองกันตะกอนลอยฟุง ลดความเร็วของน้ําในคลองทิ้งน้ํา
๏ จัดระบบทิ้งน้ํา ไมใหกระทบตอแหลงน้าํ ธรรมชาติ
๏ ไมทิ้งน้ําลงแหลงน้ําจืดและแหลงเกษตรกรรม

๏ เก็บตะกอนที่เกิดขึ้น ไวถมบริเวณที่ถูกกัดเซาะ หรือทิ้งในที่ปลอดภัย
๏ มีระบบสาธารณสุขสําหรับเจาหนาที่
๏ ขยะ ตองมีการแยก กําจัดอยางถูกวิธี
๏ การจัดการ ถูกตองตามระเบียบทางราชการ
๏ ผูจัดการ ประเมินวิธีการจัดการของเสียและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การจับกุงและจําหนาย
วิธีการจับที่ดจี ะทําใหกุงมีคณ
ุ ภาพดี สด ปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตองจับกุงในเวลาที่
รวดเร็ว ทําความสะอาดกุงเบื้องตน แชเย็นอยางรวดเร็ว ขนสงอยางถูกวิธี จะสามารถรักษาคุณภาพ
ความสดไดอยางมาก
๏ วางแผนใหการจับและจําหนายเปนไปอยางรวดเร็ว จับขณะทีย่ ังมีสุขภาพดี
๏ ตรวจสารเคมีตกคางกอนจับ
๏ ไมใชสารเคมีและปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการจับ รวมทั้งการจางจับ
๏ ขายกุงโดยตรงกับผูแปรรูป ผูบริโภค
๏ สงเสริมใหมีระบบที่รักษาความสดในการขนสงและวัสดุที่ใช
ความรับผิดชอบตอสังคม
ปญหาระหวางผูเลี้ยงกุงกับประชาชน ในทองถิ่น ลูกจางกับนายจางสวนใหญ เปนปญหา
คอนขางซับซอน การจัดระบบองคกรผูประกอบการ จะเปนแนวทางในการรวมกลุม เพือ่ ใหมี
ประสิทธิภาพ ในการประกอบการ หลักการเกษตรอินทรียสากล เปนการพิจารณาโดยองครวมคือ
ใหความสําคัญโดยรวมของระบบนิเวศทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจจึงรวมกิจกรรมดานสังคม
เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
๏ มีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว
๏ ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด สงเสริมการปลูกตนไมรอบฟารม
๏ ชวยเหลือชุมชน ทําตัวเปนตัวอยางในการอนุรักษ
๏ สรางความเขาใจในหนาที่ ระบบงานขององคกรใหแกลูกจาง
๏ ใชแรงงานทองถิ่น
๏ จางแรงงานตามกฎหมาย มีสวัสดิการ
การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหมีการพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรม
เปนการเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ แลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
๏ ฝกอบรมดานวิชาการ

๏ ฝกอบรมดานกฎระเบียบ
๏ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมตอสังคม สิ่งแวดลอม
ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเลีย้ งกุงทะเลอินทรียดําเนินการไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถทบทวนขอมูลเพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไป
2.3 มาตรฐานการผลิตอาหารกุงกามกรามอินทรีย
เหมือนกัน 1.4 มาตรฐานการผลิตอาหารกุงอินทรีย
2.4 มาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษากุงกามกราม หลังการจับและการขนสงตามระบบอินทรีย
เหมือนกับ 1.5
2.5 มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑประมงอินทรีย
เหมือนกับ 1.6
3. มาตรฐานการเลี้ยงสัตวนา้ํ จืดอินทรีย
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันผูบริโภค ใสใจในความปลอดภัย ของอาหารมากขึ้น ทําใหปริมาณการซื้อขายอาหาร
ปลอดภัยสูงขึน้ ตามไปดวย สัตวน้ําจืดอินทรีย นาจะเปนที่ตองการตอผูบริโภคเนื่องจากมีความปลอดภัย
สอดคลองกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวหลายพื้นที่การเลี้ยงสามารถปรับ
เขาสูมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียได แตยงั มีการปฏิบัติอีกหลายประการที่ผูผลิตไมทราบวา
ขัดกับหลักการของเกษตรอินทรียสากล เพื่อเปนการยกมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น ผลผลิตปลอดภัย
ตอผูบริโภคและรักษาสภาพแวดลอม กรมประมงจึงจัดทํา มาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียเปน
มาตรฐานเฉพาะ ซึ่งในอนาคตจะไดมกี ารออกใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย และ
สงเสริมใหราคาผลผลิตสูงกวาที่ไดจากการเลี้ยงโดยทัว่ ไป
ขอบขาย
ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิตของการเลี้ยงสัตวน้ําจืดรูปแบบตางๆ ทั้งแหลงน้ําปดและเปด
บทนิยาม
สัตวน้ําจืดอินทรีย หมายถึง สัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ําจืดทีไดจากการเพาะเลี้ยง โดย
ใชปจจัยการผลิตที่ไดจากธรรมชาติไมรวมกุงกามกราม

การทําฟารมแบบอุตสาหกรรม หมายถึง อาศัยยา สําหรับการรักษา สุขภาพสัตวและอาหาร
สัตวอยางมาก
การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนไมต่ํากวา 1 รอบการผลิต ตองเขาใจหลักการของระบบอยางดียิ่ง
โดยเฉพาะเรื่องปจจัยการผลิตและการบันทึกขอมูล เจาของฟารมตองเตรียมตัวดังนี้
๏ ติดตามขาวสารการตลาด
๏ ศึกษาระบบการผลิต วิธีการปฏิบัติในฟารมใหเขาใจทุกขั้นตอน
๏ ปฏิบัติตามมาตรฐานอยางแนวแน ไมกลับไปสูการเลี้ยงแบบทัว่ ไป
๏ ผานการอบรมวิธีการผลิต การบันทึกขอมูล
การเลือกสถานที่
เปนปจจัยแรกที่สําคัญ มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากการเลี้ยงโดยทั่วไป
๏ มีกรรมสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
๏ หางจากโรงงาน ที่ตั้งอยูเหนือน้ํา มากกวา 100 เมตร
๏ หางจากฟารมเกษตรเคมี มากกวา 5 เมตร
๏ น้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยงตองมาจากแหลงน้ําสะอาด ไมมีสารพิษปนเปอน
การจัดการฟารม
การจัดการทีด่ จี ะปองกันปญหา สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๏ วางแผนปองกันสารปนเปอ น อยางครบถวน บันทึกวิธีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๏ มุงเนนการใชสารอินทรีย วัสดุธรรมชาติเปนหลักปราศจากวัสดุตองหาม
๏ ตรวจสอบรายชื่อสารตองหามกอนนํามาใช จากผนวกของมาตรฐานฯ
การคัดเลือกพันธุสัตวน้ํา
ยินยอมใหใชพันธุจากโรงเพาะทั่วไป ไดจนกวาจะมีโรงเพาะ ที่ไดการรับรองมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
๏ มีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพทองถิ่นไดดี ตานทานโรคไดดี
๏ พันธุสัตวน้ํามาจากการผสมพันธุตามธรรมชาติ
๏ หามใชพันธุท ี่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม
๏ หามใชฮอรโมนสังเคราะห
๏ หามใชพันธุส ัตวน้ําแปลงเพศ

อาหารสัตวน้ํา
เปนอาหารทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ อินทรีย ควรทําอาหารใชเองเนื่องจาก ถัว่ เหลืองในประเทศไมดดั
แปรพันธุกรรม แตอาหารสําเร็จรูปทั่วไปใชกากถัว่ เหลืองที่ผานการแปรพันธุกรรมจึงไมไดการรับรอง
มาตรฐานอินทรีย
๏ วัตถุดิบอาหารที่นําเขาจากภายนอกฟารม อยางนอย50% ของแหลงโปรตีนตองมาจากผล
พลอยไดจากกระบวนการผลิต
๏ เลือกใชวัตถุดิบที่ใชเปนสวนประกอบอาหาร ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
๏ หามสรางคอกสัตว กลางบอ บนคันบอ
๏ หามใชมูลสัตวที่ทิ้งไวไมถงึ 60 วันในกิจกรรมการเลี้ยง
๏ หามใชสารสังเคราะหเพื่อเรงการเติบโตและกระตุนการกินอาหาร
๏ หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นๆ ซึ่งหามใชในสัตวน้ําที่ประกาศตาม พรบ. ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข 2542
สุขภาพสัตวนา้ํ
การเจริญเติบโตและอัตรารอดที่ดี ขึ้นอยูกับสุขภาพของสัตวน้ํา ซึ่งเกี่ยวของกับระบบการ
จัดการในหลายๆดาน เชน อัตราการปลอย การใหอาหาร ฯลฯ การเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียไม
สามารถใชยา สารเคมี เหมือนกับการเลี้ยงโดยทั่วไป จึงตองมีขอกําหนดการดูแลสุขภาพ
๏ กอนการเลี้ยง ตองทําความสะอาดพื้นบอ โดยการตากบอใหแหง
๏ ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา โดยการควบคุมคุณภาพน้าํ การใหอาหาร
๏ มีแผนการเฝาระวังโรค แยกสัตวน้ําที่เปนโรคออกจากบอ ใชจุลินทรีย
๏ ควบคุมสภาพแวดลอมรอบๆบอเลี้ยง กําจัดวัชพืช หอยตางๆ ดวยวิธีทางกายภาพ
น้ําทิ้งและของเสีย
การจัดการทีด่ ี จะชวยใหน้ําทิง้ มีคุณภาพดีและลดปริมาณน้ําทิ้ง
๏ บํารุงรักษาคลองและคันบอเพื่อลดการกัดเซาะและปองกันตะกอนดอนเนาเสีย
๏ ใชระบบปด ระบบหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณน้ําทิ้ง
๏ ตะกอนที่เกิดขึ้น นําไปถม หรือทิ้งในที่ปลอดภัย
๏ ทิ้ง กําจัดขยะอยางถูกวิธี
การจับและการปฏิบัตติ อสัตวน้ํา
คุณภาพของสัตวน้ําและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขึ้นอยูกับวิธีการจับ การจัดการหลังการจับ
ที่ดี จะชวยรักษาความสดของสัตวน้ํา
๏ ใชเครื่องมือจับที่เหมาะสม ทําใหตายโดยเร็วที่สุด
๏ กรณีขายสัตวน้ํามีชวี ิตตองดูแลใหมีสภาพแวดลอมเหมาะสม

๏ สารที่ใชในกระบวนการหลังการจับ ตองเปนสารธรรมชาติ
๏ การบรรจุหีบหอใชเครื่องมือที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม สะอาด
๏ ภาชนะบรรจุตองเปนฉนวน สะดวกตอการขนสง น้ํา น้ําแข็งตองสะอาด
๏ บุคลากรตองปฏิบัติอยางถูกสุขวิธี
ความรับผิดชอบตอสังคม
หลักการเกษตรอินทรียสากล เปนการพิจารณาโดยองครวม คือใหความสําคัญโดยรวมของ
ระบบนิเวศ ทัง้ ดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจจึงรวมกิจกรรมดานสังคมเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
๏ มีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว
๏ ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด
๏ ชวยเหลือชุมชน ทําตัวเปนตัวอยางในการอนุรักษ
๏ จางแรงงานตามกฎหมาย มีสวัสดิการ
การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหมีการพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรม
เปนการเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ แลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
๏ ฝกอบรมดานวิชาการ
๏ ฝกอบรมดานกฎระเบียบ
๏ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมตอสังคม สิ่งแวดลอม
ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเลีย้ งสัตวน้ําจืดอินทรียดําเนินการไปได
อยางมีประสิทธิภาพ มีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถทบทวนขอมูล เพื่อหา
สาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไป

