การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อินทรียป 2550
โดย

นาย วุฒิ คุปตะวาทิน

กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการประมง
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

มกราคม 2550

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียดานประมงประจําปงบประมาณ 2550
หลักการและเหตุผล
การประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ โดยใหปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก การพึ่งพา ปุยเคมี สารเคมี มาเปนการพึ่งพาตนเอง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรมประมงจึงไดดําเนินการตามแผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย
* สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
* สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียเชิงพาณิชย
วัตถุประสงค
* เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก สัตวน้ําเคมี ไปเปน สัตวน้ําอินทรีย
* สงเสริมการผลิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเชิงพาณิชย
* จัดทําระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
* สรางเครือขายการเพาะเลี้ยง ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปาหมาย
๑. สงเสริมการเพาะเลี้ยง แนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 752 ราย
๏ รายใหม
จํานวน 217 ราย
๏ ตอเนื่องจากป 2549
จํานวน 516 ราย
๏ ตอเนื่องจากป 2548
จํานวน 19 ราย
๒. สงเสริมการเพาะเลี้ยง เชิงพาณิชย จํานวน 30 ราย
๓. ตรวจวิเคราะหผลทางวิทยาศาสตร 30 ตัวอยาง
๔. จัดทําระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 1 ระบบ
๕. พัฒนาบุคลากรเปนผูตรวจประเมิน/หน.ผูตรวจประเมิน 40 คน
ระยะเวลาการดําเนินการ
ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550

งบประมาณ 4,531,700 บาท
สํานักงานประมงจังหวัด 3,930,050 บาท
-ในการสงเสริมและติดตามผล
- สําหรับเกษตรกร( พันธุ, ปจจัย,วัสดุ ฯลฯ)
สวนกลาง
601,650 บาท
- อํานวยการ
- ติดตามประเมินผล
- ตรวจวิเคราะห
- ระบบตรวจรับรอง
- สํารอง
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๏ สงแนวคิด ขอบเขตกิจกรรม ใหสํานักงานประมงจังหวัด เพื่อเสนอกิจกรรมและงบประมาณ
จากกรมประมง
๏ คัดเลือก จัดลําดับกิจกรรมที่ตรงหลักการ พิจารณาโอนงบประมาณ
๏ ติดตามประเมินผล
๏ รวบรวมฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศเกษตรอินทรีย
๏ พัฒนาบุคลากรเปนผูตรวจประเมินและผูตรวจสอบ
๏ พัฒนาระบบตรวจรับรองใหเปนหนวยรับรองมาตรฐาน(Certification Body)
๏ วิเคราะหผลการดําเนินงาน ปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรค
การบริหารโครงการ
* คณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมเกษตรอินทรียแหงชาติ
* ผูประสานงานสวนกลางของจังหวัดนํารองเกษตรอินทรีย
* คณะกรรมการรางนโยบายและแผนการวิจัยและการดําเนินงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อินทรีย
* คณะอนุกรรมการสรางระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสัตวน้ําอินทรีย
ประโยชนที่จะไดรับ
๏ ลดตนทุนการผลิต ผสมผสานหมุนเวียนการใชทรัพยากร ลดการนําเขาปจจัยการผลิต
๏ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูผ ลิตและผูบริโภค

๏ เกษตรกรหันมาสูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๏ พัฒนาการผลิตสัตวน้ําอินทรียเชิงพาณิชยเพื่อการสงออกในอนาคต
พื้นที่ดําเนินการ กิจกรรมและจํานวนเกษตรกร
1. เริ่มดําเนินการปที่หนึ่ง (เริม่ ดําเนินการป2550)
@ แนวเศรษฐกิจพอเพียง
แมฮองสอน
ปลากินพืช
4 ราย
ขอนแกน
ปลาดุก
67 ราย
รอยเอ็ด
สัตวน้ําทองถิ่นในนาขาว
116 ราย
นครศรีธรรมราช ปลานิลจิตรลดา3ในนาขาวอินทรีย
30 ราย
รวม 217 ราย
@ เชิงพาณิชย
สมุทรปราการ
กุงกุลาดําแบบกึ่งพัฒนา
30 ราย
รวม 30 ราย
รวมเริ่มดําเนินการในปที่หนึ่งทั้งสิ้น 247 ราย
2. ดําเนินการตอเนื่องปที่สอง (เริ่มดําเนินการป2549)
แมฮองสอน
ปลากินพืช
อุทัยธานี
กุงกามกราม
ปลาสลิดในนาขาว
นครสวรรค
ปลากินพืช
อยุธยา
ปลาสลิดเกษตรอินทรีย
สมุทรสงคราม
ปลากะพงขาว
กุงกุลาดํากึ่งพัฒนา
ปลานิล
ปลาสลิด
สมุทรปราการ
สัตวน้ําในนากุงแบบกึ่งพัฒนา
ชลบุรี
กุงกุลาดํา
อุดรธานี
ปลานิล
มุกดาหาร
ปลานิลใชปุยชีวภาพ

10 ราย
1 ราย
10 ราย
9 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
2 ราย
1 ราย
5 ราย
4 ราย

ขอนแกน
รอยเอ็ด
สุรินทร
นครราชสีมา
ตรัง
นครศรีธรรมราช

ปลากินพืชใชเทคโนโลยีชีวภาพ
สัตวน้ําทองถิ่นในนาขาวอินทรีย
ปลาในนาขาวอินทรีย
ปลานิลจิตรลดา3 กุงกามกราม
กุงทะเลอินทรีย
ปลานิลจิตรลดา3ในนาขาวอินทรีย

200
25
200
32
1
10

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมดําเนินการตอเนื่องปที่สองทั้งสิ้น 516 ราย
3. ดําเนินการตอเนื่องปที่สาม (เริ่มดําเนินการป2548)
เชียงใหม
ปลากินพืช
ลําพูน
ปลาใชปุยชีวภาพ
ตาก
ปลากินพืชระบบอินทรีย
เลย
เพาะอนุบาลเลีย้ งปลากินพืช
ขอนแกน
ปลากินพืช

1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
15 ราย

รวมดําเนินการตอเนื่องปที่สามทั้งสิ้น 19 ราย
รวมดําเนินการทั้งสิ้นในปงบประมาณ 2550 จํานวน 782 ราย
หนวยงานรับผิดชอบ
@ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง
@ สํานักงานประมงจังหวัด 75 จังหวัดและสวนประมงกรุงเทพมหานคร
หนวยงานสนับสนุน
@ ราชการบริหารสวนกลาง
@ สํานักวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืด
@ สํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝง
@ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
@ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

ตัวชี้วัดระดับกรม
* สงเสริมเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 752 ราย
* สงเสริมเกษตรกรเชิงพาณิชย 30 ราย
* สงตรวจวิเคราะหผลทางวิทยาศาสตร 30 ตัวอยาง
* จัดทําระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสัตวน้ําอินทรีย 1 ระบบ
*พัฒนาบุคลากรเปนผูตรวจประเมิน/หน.ผูตรวจประเมิน 40 คน
ประเด็นที่เนนในการตรวจราชการ
๏ ความเขมแข็งของกลุมที่ทําเกษตรอินทรีย
๏ ลดการนําเขาปจจัยการผลิตจากภายนอก
๏ หมุนเวียนการใชทรัพยากรในฟารม
๏ ความซื่อสัตยในการทําเกษตรอินทรีย

ผลการติดตามการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของจังหวัดสุรินทร รอยเอ็ด ขอนแกน
จากการเดินทางไปตรวจดู การเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ของจังหวัดสุรินทร รอยเอ็ด ขอนแกน
ในระหวางวันที่ 19-21 ธันวาคม 2549 โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากสํานักงานประมง
จังหวัด ที่พาไปตรวจดูฟารมเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
จังหวัดสุรินทร มีเกษตรกรดําเนินการเลี้ยงปลาในพื้นทีน่ าขาวอินทรียเ ปนปที่ 2 จํานวน 200
ราย โดยสํานักงานประมงจังหวัดแนะนําใหเกษตรกรขุดบอขนาด 1260 ตารางเมตร ในนาขาวอินทรีย
หรือบริเวณทีต่ ิดกับแปลงนาขาว เพื่อเลี้ยงปลาสลิด ปลานิล ขนาด 7-10 เซนติเมตร จํานวน 1000 ตัว
กอนปลอยปลา ใสปุยหมัก ปุยคอกในบอ เพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติ หลังจากทําการเกี่ยวขาวแลว
ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จึงจับปลาที่เลี้ยงเพื่อบริโภคและจําหนาย
จากการสอบถามและสังเกต เกษตรกรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดของระบบอินทรีย
ปจจุบันปลาน้าํ จืดที่ไดจากการเพาะพันธุ ที่ยอมรับวาไมขัดกับระบบอินทรียมีปลาสลิดเพียงชนิดเดียว
เทานั้น แตเกษตรกรมีการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆที่ขัดกับหลักการของระบบอินทรีย การใชขี้วัวในการทํา
ปุยคอก ปุยหมัก มีอายุของการเก็บไมถึง 60 วัน วิธีการเลี้ยงปลา การจัดการ อาหารปลามีคุณภาพ
ไมเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตนอย สวนมากจะไดปลาชอน ปลาหมอ ปลาอื่นๆมากกวาปลาที่ปลอย
ลงเลี้ยง ไมมีสวัสดิภาพหลังการจับและจําหนาย ปลอยใหปลาตายเองอยางชาๆ ขาดการดูแลรักษา
ปลาระหวางการขนสงและจําหนาย มีเกษตรกรใชปุยเคมีในบางชวงของการปลูกขาวอินทรีย

จังหวัดรอยเอ็ด มีเกษตรกรดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทองถิ่น ในป งบประมาณ 2550
เปนปแรกจํานวน 116 ราย เลี้ยงปลาในพืน้ ที่นาขาวอินทรียเปนปที่ 2 จํานวน 25 ราย มีเกษตรกรจํานวน
2 รายซึ่งเปนเกษตรกรยากจน ทําการเลี้ยงปลาดุก กบ ในบอผาใบและบอซีเมนต เกษตรกรอีก 23 ราย
ทําการเลี้ยงปลาชอน ปลาสลิด ปลาดุก ปลาตะเพียน กบ ในนาขาวอินทรีย หลังจากทําการเกี่ยว
ขาวแลว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จึงจับปลาที่เลี้ยงเพื่อบริโภคและจําหนาย
จากการสอบถามและสังเกต เกษตรกรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดของระบบอินทรีย
ปจจุบันปลาน้าํ จืดที่ไดจากการเพาะพันธุ ที่ยอมรับวาไมขัดกับระบบอินทรียมีปลาสลิดเพียงชนิดเดียว
เทานั้น แตเกษตรกรมีการเลี้ยงปลาและสัตวน้ําชนิดอืน่ ๆ ที่ขัดกับหลักการของระบบอินทรีย การใช
มูลวัวในการทําปุยคอก ปุยหมักมีอายุของการเก็บไมถึง 60 วัน ไมเก็บรวบรวมขี้ววั ไวในที่ที่เหมาะสม
วิธีการเลี้ยงปลา การจัดการ อาหารปลามีคุณภาพไมเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตนอย สวนมากจะไดปลา
ชอน ปลาหมอ ปลาอื่นๆมากกวาสัตวน้ําทีป่ ลอยลงเลี้ยง ไมมีสวัสดิภาพหลังการจับและจําหนาย ปลอย
ใหปลาตายเองอยางชาๆ ขาดการดูแลรักษาปลาระหวางการขนสงและจําหนาย มีเกษตรกรใชปุยเคมีใน
บางชวงของการปลูกขาวอินทรีย แปลงนาขาวใกลเคียงใชปุยเคมีในการทํานา
จังหวัดขอนแกน มีเกษตรกรดําเนินการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ ในบอซีเมนตในครัวเรือนโดยวิธี
เกษตรอินทรีย ในป งบประมาณ 2550 เปนปแรกจํานวน 67 ราย เลี้ยงปลากินพืชโดยใชเทคโนโลยี่
ชีวภาพเปนปที่ 2 จํานวน 200 ราย และเลียงปลานิลโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ เปนปที่ 3 จํานวน 15
ราย เกษตรสวนใหญเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 โดยใชปยุ หมักชีวภาพ
๏ เกษตรเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ๓ โดยใชปยุ หมัก(โบกาฉิ) ซึ่งประกอบดวย
มูลวัว
20 ก.ก.
รําหยาบ
20 ก.ก.
รําละเอียด
20 ก.ก.
อีเอ็ม
4 ชอนโตะ
กากน้ําตาล
4 ชอนโตะ
น้ําสะอาด
10 ลิตร
เพื่อทําสีน้ํา เพิม่ อาหารธรรมชาติโดยผสมใหเขากันหมักไว 7 วันกลับกองปุย
ทุกๆ 2 วัน ใสครั้งละ 20 ก.ก.ตอบอขนาด 1 ไร เดือนละครั้ง ตั้งแตเริ่มเตรียมบอ
๏ เตรียมอีเอ็ม โดยผสม อีเอ็ม 2.5 ลิตร กากน้ําตาล 2.5 ลิตร น้ําสะอาด 300 ลิตร
หมักไว 7 วัน ใช 200 ลิตรตอไร
การเตรียมบอ
- ระบายน้ําออกใหแหง ทําความสะอาดบอ เก็บวัชพืชและสัตรูปลาออกจากบอ

- สาดอีเอ็มที่เตรียมไวใหทวั่ บอในอัตรา 200 ลิตรตอไร
- ตากบอใหแหง
- เติมน้ําลงบอประมาณ 30 เซนติเมตร
- ใสโบกาฉิ 20 ก.ก. ตอไร ทิ้งไว 10 วันเติมน้ําจนถึงระดับ 1 เมตร
การปลอยพันธุปลา
ปลอยปลานิลจิตรลดา 3 ขนาด 5-7 เซนติเมตร ในอัตรา 4000 ตัวตอไร ใหอาหารที่เกษตรกร
ผลิตใชเองซึ่งประกอบดวย รําละเอียด ปลายขาว ปลาปน อีเอ็ม กากน้าํ ตาล
จากการสอบถามและสังเกต เกษตรกรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดของระบบอินทรีย
ปจจุบันปลาน้าํ จืดที่ไดจากการเพาะพันธุ ทีย่ อมรับวาไมขดั กับระบบอินทรียมีปลาสลิดเพียงชนิดเดียว
เทานั้น แตเกษตรกรมีการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 การใชขวี้ ัวในการทําปุย คอก ปุยหมัก มีการตากแดด
ไมถึง 60 วัน ไมเก็บรวบรวมขี้วัวไวในที่ที่เหมาะสม วิธกี ารเลี้ยงปลา การจัดการ อาหารปลามีคุณภาพ
ไมเหมาะสม ทําใหไดผลผลิตนอย บางฟารมเลี้ยงเปดในบอเลี้ยงปลา มีการเผาหญาภายในฟารม ไมมี
สวัสดิภาพหลังการจับและจําหนาย ปลอยใหปลาตายเองอยางชาๆ ขาดการดูแลรักษาปลาระหวางการ
ขนสงและจําหนาย บอปลาอยูหางจากแปลงนาขาวที่ใชปุยเคมี นอยกวา 5 เมตร
จากการตรวจสอบ การดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ในจังหวัดสุรินทร รอยเอ็ด ขอนแกน พอจะสรุปไดวามีจุดบกพรองหรือขอปฏิบัติที่ผิดจากขอกําหนด
ของระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียดังนี้
* มีการใชพันธุปลาอื่นๆจากการเพาะอนุบาล นอกเหนือจากปลาสลิด เชน ปลานิล ปลาดุก
ตะเพียนฯลฯ
* มีการใชปุยหมักชีวภาพ ปุย คอก จากมูลวัวที่มีอายุการเก็บไมถึง 60 วัน
* ปลอยใหเปดอยูในบอเลี้ยงปลา
* มีการใชปุยเคมีในนาขาวทีใ่ ชเลี้ยงสัตวนา้ํ
* บอเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียอยูห างจากแปลงเกษตรที่ไมใชอินทรียไมเกิน 5 เมตร
* การขนยาย การจําหนายสัตวน้ําหลังการจับ ยังไมสอดคลองกับหลักสวัสดิภาพสัตว
ขอบกพรองตางๆดังกลาวมีเพียงไมกี่ขอ ทีจ่ ัดเปนขอบกพรองวิกฤตทีท่ ําใหหมดสภาพการเปน
ผลิตผล ผลิตภัณฑอินทรีย ซึ่งขอบกพรองวิกฤตมีดังนี้
* หามใชพนั ธุที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผานการฉายรังสี
* หามใชพนั ธุสัตวน้ําแปลงเพศ
* หามใชยาปฏิชีวนะและสารตองหามตางๆ ใชไดเฉพาะสารที่อนุญาต

* หามใชสารเคมีและวัสดุตอ งหาม ในอาหารสัตวน้ํา
* หามใชวัสดุ ผลิตผลที่ผานการแปรพันธุกรรม ในอาหารสัตวน้ํา
* หามใชสารตองหามในการจัดการดานสุขภาพและกระบวนการหลังการจับใหใชสาร วัสดุจาก
ธรรมชาติ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันพบวา
- เกษตรกรยังขาดความเขาใจในบางสวนของระบบอินทรีย ซึ่งตองใหความรู ใหการ
อบรมเพิ่มเติม
- เกษตรกรไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑได ซึ่งก็ตอ งหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได
หลาย ๆ พื้นทีม่ ีความตั้งใจผลิตปุยหมักชีวภาพ อาหารสัตวน้ําใชเองจากวัสดุธรรมชาติที่หาได
ในทองถิ่น ซึ่งยังไมทราบวาคุณภาพดีมากนอยเพียงใด ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะหองคประกอบของ
อาหาร ปุยหมัก พรอมทั้งดําเนินการทดลองวิจัยเพื่อหาสูตรอาหาร ปุย ที่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย ใหประสบผลสําเร็จ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกรมประมง
โดยใหผูผลิต สามารถผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑอินทรีย ที่แทจริง และผูบริโภค สามารถบริโภค
ผลิตภัณฑอินทรียไดอยางปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งในปจจุบนั มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําอินทรีย ที่กรมประมงไดจดั ทําขึ้นจํานวน 4 เลม ยังไมผานรับรอง จากสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ แตก็ไดใชเปนแนวทางปฏิบัติไปกอน มาตรฐานเหลานี้ยังขาดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แตละชนิด ในระบบอินทรีย ทําใหเกษตรกรไมสามารถ
ประสบผลสําเร็จในการเพาะเลี้ยงเทาที่ควร
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางมาก ที่ตองดําเนินการทดลองวิจัย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียใหประสบผลสําเร็จและถูกตองตามหลักการของระบบอินทรีย โดยหนวยงาน
ของกรมประมงหรือหนวยงานที่มีศักยภาพ เมื่อไดแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองแลว จึงจัดทํามาตรฐาน
จัดทําแปลงสาธิต สําหรับวิธีการเพาะเลี้ยงของสัตวน้ําแตละชนิด เพื่อใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตองตอไป

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
1. พันธุสัตวนา้ํ สวนใหญเพาะพันธุโดยการใชฮอรโมนสังเคราะห โดยการแปลงเพศ โดยผิด
ธรรมชาติ ซึ่งผิดหลักการของระบบอินทรีย ทําใหหาพันธุไดยากลําบาก
แนวทางแกไข
ศึกษา ทดลอง วิจัย การเพาะพันธุสัตวน้ําที่เลี้ยง ในระบบอินทรีย ( ปลาสลิด กุงทะเล
กุงกามกราม ฯลฯ )ไมใหขัดกับหลักการของเกษตรอินทรีย และสงเสริมใหเกษตรกรเพาะพันธุเพื่อให
ไดลูกพันธุอินทรียที่แข็งแรงในปริมาณที่เพียงพอ
2. สวนประกอบของอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ( กากถั่วเหลือง ขาวโพดปน ฯลฯ )
สวนใหญที่มีในทองตลาด ผานการแปรพันธุกรรม ซึ่งผิดหลักการของระบบอินทรีย
แนวทางแกไข
ขอความรวมมือจากโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ําใหผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย
ศึกษา ทดลอง วิจัย การผลิตอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย และสงเสริม ถายทอด
ใหเกษตรกร กลุมเกษตรกรใหมีศักยภาพในการผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียใชเอง
3. ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยทั่วไป ถึงจะเลี้ยงดวยความตั้งใจ เอาใจใสอยางสูง ตามหลัก
วิชาการก็ตาม ก็ยังมีโอกาสเกิดโรคขึ้นได แตการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียหามใชยาและสารเคมีหลายๆ
ชนิดในการรักษา ทําใหสัตวน้ํามีโอกาสเสียหายและหมดสภาพความเปนอินทรียคอนขางสูง
แนวทางแกไข
ศึกษา ทดลอง วิจัย หาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เลีย้ งในระบบอินทรีย ไมใหเกิดโรคหรือถา
เกิดโรคขึ้นก็สามารถรักษาใหหายไดดว ยวิธีการ ยา สารเคมีที่สามารถใชไดโดยไมขดั กับขอหามของ
ระบบเกษตรอินทรีย
4. ผลิตผลและผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรียม ีราคาไมสูงเทาที่ควร เนื่องจากในปจจุบนั ตนทุนการ
ผลิตของผลิตผล ผลิตภัณฑอนิ ทรียที่มีคุณภาพดี ยังคงสูง มีปริมาณนอยเกินไปสําหรับระบบตลาด มี
การกดราคาจากพอคาคนกลาง
แนวทางแกไข
ทางราชการตองหาตลาดเพือ่ จําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย ที่มคี ุณภาพดีให
เกษตรกรสามารถมีกําไรที่พอเหมาะ
เพื่อเปนแรงจูงใจใหดําเนินการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียอยาง
ตอเนื่องและยัง่ ยืน
ศึกษา ทดลอง วิจัย การแปรรูป เก็บรักษาสัตวน้ําที่เลีย้ งในระบบอินทรีย เพื่อจําหนาย
ไดราคาสูง

5. การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย พึ่งเริ่มดําเนินการมาได 2-3 ป โดยเปลี่ยนจากระบบที่ใชยา
สารเคมี สารตางๆที่ระบบอินทรียหามใช มาเปนเวลานานนับหลายๆสิบป มาเปนระบบอินทรียซึ่งเปน
ระบบที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ ทําใหขาด วิธีการ แนวทางปฏิบัติ สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแตละ
ชนิดที่ไมขัดกับระบบอินทรีย เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ประกอบกับปจจุบันมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่กรมประมงจัดทําจํานวน
5 เลม (1. มาตรฐานการผลิตสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย 2. มาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรีย
ของประเทศไทย 3.มาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย 4. มาตรฐานผลิตภัณฑกุง
กามกรามอินทรียจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย และ 5. มาตรฐานผลิตภัณฑกงุ ทะเลอินทรียจ าก
การเพาะเลีย้ งของประเทศไทย ) ยังไมผานการรับรองจากหนวยงานรับรองระบบ(สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ) ซึ่งในปจจุบัน วิธีการ แนวทางปฏิบัตทิ ี่ มกอช.รับรองในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย มีเพียงมาตรฐาน มกอช. 9000- 2546 เทานั้น
แนวทางแกไข
ใหหนวยงานของกรมประมง ศึกษา วิจยั ทดลอง หาชนิดของสัตวน้ําที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยง วิธกี าร แนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย วิธีการแปรรูปเก็บรักษา โดยไมขัด
กับหลักการของเกษตรอินทรีย อยางจริงจัง จากนั้นจัดเปนแปลงสาธิตเพื่อใหเกษตรกร ทําการศึกษา
เรียนรู ฝกอบรม จัดเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา เกษตรกรจนสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง
จัดทําคูมือมาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียแตละชนิด การแปรรูปเก็บรักษา จากวิธีการ
แนวทางปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่ไดจากการศึกษาวิจัยทดลองของหนวยงานของกรมประมง
โดยมาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียที่จัดทําขึน้ ตองไดรับการรับรองจากหนวยรับรองระบบงาน

สารที่ไมอนุญาตสําหรับการผลิตสัตวน้ําอินทรีย
1. ในการจัดการฟารม
1.1 จุลินทรียแ ละผลผลิตจากจุลินทรียที่มกี ารดัดแปรพันธุกรรม
1.2 สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ
1.3 ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
1.4 สารสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโต
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 สารเคมีหรือวัสดุอื่นๆที่หามใชในอาหารสัตวน้ําที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตวน้ํา

สารที่อนุญาตสําหรับการผลิตสัตวน้ําอินทรีย
1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุย และสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1.1 สารอินทรีย
1.1.1 ปุยอินทรียที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแกปุยหมักทีไ่ ดจากการหมักเศษซากพืช ฟางขาว ขี้
เลื้อย เปลือกไม เศษไมและวัสดุเหลือใชจากการเกษตรตางๆ
1.1.2 ปุยคอก
1.1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสดและวัสดุเหลือใชในฟารมในรูปอินทรียส าร
1.1.4 ของเหลือใชจากกระบวนการในโรงฆาสัตว โรงงานอุตสาหกรรมเชน โรงงานน้ําตาล
โรงงานมันสําปะหลัง โรงงานน้ําปลา
1.1.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของสัตวนํา้ ซึ่งปลอดจากสารสังเคราะห
1.1.6 แบคทีเรีย ราและเอนไซม

1.2 สารอนินทรีย
1.2.1 หินฟอสเฟต
1.2.2 หินปูนบดในรูปของแรแคลไซทหรือโดโลไมท หามใชหนิ ปูนโดโลไมทที่นําไปเผา
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 สารที่ใชสําหรับควบคุมศัตรูและโรคสัตวน้ํา
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
3 สวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร
3.1 สารแตงกลิ่นรสตามธรรมชาติ
3.2 น้ําและเกลือ น้ําดื่ม เกลือที่มีโซเดียมคลอไรดหรือโพแทสเซียมเปนสวนประกอบหลัก
3.3 สารที่เตรียมจากจุลินทรียและเอนไซมที่ไมผานการดัดแปรพันธุกรรม พันธุวิศวกรรม
3.4 แรธาตุ แรธาตุปริมาณนอย วิตามิน ไขมัน กรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย สารประกอบที่
มีไนโตรเจนอืน่ ๆ อนุญาตใหใชเทาที่จาํ เปนและตองถูกตองตามกฎหมายในผลิตภัณฑอาหารเทานั้น

3.5 สารที่ใชสําหรับแปรรูปสัตวน้ํา
แคลเซียมคลอไรด
แคลเซียมคารบอเนต
โซเดียมคารบอเนต
แมกนีเซียมคารบอเนต
แมกนีเซียมคลอไรด
กรดฟอสฟอริก
โซเดียมแอสคอรเบท
กรดทารทาริกและเกลือ
กรดมาลิก
กรดอะซิติก
โซเดียมไฮดรอกไซด
คารบอนไดออกไซด
ไนโตรเจน
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
เคซีน
3.6 สารที่ใชทําความสะอาด
จาเวลวอเตอร
น้ําสมหมักจากพืช
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
สารละลายดางทับทิม
คอสติกโพแทส
สารฟอกขาวถึงรอยละ 10

แคลเซียมไฮดรอกไซด
แคลเซียมซัลเฟต
แอมโมเนียมคารบอเนต
โพแทสเซียมคลอไรด
ซัลเฟอรไดออกไซด
กรดแอสคอรบิก
โพแทสเซียมแอสคอรเบท
กรดแลกติก
กรดซิตริกและเกลือ
กรดแทนนิก
โปแทสเซียมไฮดรอกไซด
อารกอน
ออกซิเจน
เจลาติน
ผงฟูที่ปลอดจากอะลูมินัม
ผงซักฟอกที่ยอ ยสลายไดทางชีวภาพ
โซเดียมไบคารบอเนต
ไอโอดีน
น้ําดาง
ปูนขาว
กรดฟอสฟอริก

