การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย

ในสมัยแรกๆ ของการทําการเกษตร ความสมดุลตามธรรมชาติยงั ไมถูก
ทําลาย การเกษตรในสมัยนั้นอาศัยหลักการพึง่ พิงธรรมชาติและหมุนเวียนใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคงความสมดุล
ของธรรมชาติไว การเกษตรที่อาศัยหลักการของธรรมชาติ จะทําใหระบบนิเวศ
มีความหลากหลาย เมื่อมีศัตรูเกิดขึ้น ก็จะมีสงิ่ มี่ชีวติ ตามธรรมชาติ เขามาชวย
ควบคุมทําลายศัตรู ทําใหจาํ นวนศัตรูไมอยูในระดับที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ จึงทําใหการเกษตรในสมัยกอนไมจาํ เปนตองใชสารเคมี ปุยเคมี
สารเคมีสังเคราะหตา งๆ ที่กอใหเกิดการทําลายความสมดุลตามธรรมชาติเหมือน
เชนทุกวันนี้ และที่สําคัญยิ่งกวานี้คอื สารเคมีที่มีพิษที่ใชในการเพาะเลี้ยง มีการ
ปนเปอนอยูในตัวสัตวนา้ํ ทําใหผูบริโภคเสี่ยงตอการเปน โรคมะเร็งและโรค
อันตรายตางๆ ซึ่งในปจจุบนั ผูบริโภคในหลายๆประเทศ เริ่มตระหนักถึงพิษภัย
นี้มากขึ้นตามลําดับ

การเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย คือกระบวนการผลิตสัตวนา้ํ เพือ่ ใหได
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ที่เปนไปตามหลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรียดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียเปนการรวมกระบวนการทุกขั้นตอนเชนการจัดการ
ระบบนิเวศน การใชปจจัยการผลิต การเพาะพันธุ การเลี้ยง อาหารสัตว
สุขภาพสัตว สวัสดิภาพสัตว การทําใหตาย การแปรรูป การขนสง ความเปน
ธรรมในสังคม เปนตน

วัตถุประสงคในการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย เพือ่ ที่จะใหไดผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑจากกระบวนการ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ปลอดภัยตอผูผลิตและ
ผูบริโภค โดยมีหลักการการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
หมุนเวียนการใชทรัพยากรภายในฟารม ใหเกิดประโยชนสูงสุด
หามใชสงิ่ ที่ ผานการดัดแปรพันธุกรรม ปุยเคมี ฮอรโมนสังเคราะห สาร
ที่นอกเหนือจากรายการที่อนุญาต

เกษตรกร ที่สนใจและเห็นความสําคัญ ของการผลิตสัตวนา้ํ ระบบอินทรีย
สามารถติดตอขอเขารวม กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียไดที่ สํานักงาน
ประมงจังหวัดในพื้นที่ทุกจังหวัด จากนัน้ เกษตรกร จะไดรับการอบรมวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย เพื่อใหเขาใจถึงระบบ ขั้นตอน วิธีการที่ถูกตองเพือ่ ที่จะ
ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียที่ไดรับการแนะนํา
อบรมแลว ตองปฏิบัตติ ามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย ตามชนิดหรือ
ประเภทของสัตวนา้ํ ใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถผานการรับรองมาตรฐาน
และไดรับฉลากผลิตผลหรือผลิตภัณฑสตั วนา้ํ อินทรีย ซึ่งจะทําใหไดราคาสูงขึ้น
หลักเกณฑมีดงั นี้
๏ แนวทางเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรมดานพืช ปศุสัตว
ประมง แตหา มสรางคอกสัตวกลางบอ บนคันดิน
๏ ฟนฟูและรักษาความสมบูรณของน้าํ ดินโดยใชปุยที่
หมักจากเศษพืช มูลสัตวภายในฟารม มูลสัตวตอ งมี
อายุการเก็บรักษาไมตา่ํ กวา 60 วัน

๏ ตองรักษาความสมดุล ความยั่งยืน
ของระบบนิเวศ มีพืชปกคลุมครึ่งหนึ่ง
ของพื้นทีฟ่ ารมไมรวมพืน้ ที่น้ํา

* หามใชยาปฏิชีวนะและสารตองหามตางๆ
ใชไดเฉพาะสารที่อนุญาต

๏ มีระบบบําบัดน้ํา การจัดการเลน น้ําทิ้งตองไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
* วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใชในฟารม ตองไดมา
โดยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

๏ ไมมีสารอันตรายทางการเกษตร สารปนเปอนตางๆ
ตกคางในดินและน้ํา เกินคามาตรฐาน
• พื้นที่ตั้งฟารมมีเอกสารสิทธิถูกตอง
ตามกฎหมายไมตั้งอยูใ นเขตหามเลี้ยง
* ไมทําการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ที่ไมใชอินทรียปะปนกับที่เปนอินทรีย
ถาไมสามารถแยกแยะออกจากกันดวยสายตา
* หามใชพันธุที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม ฉายรังสี

* โปรตีนที่นํามาเปนสวนประกอบของอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวนา้ํ
ตองมาจากสวนที่เหลือใชหรือวัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการ
บริโภคของคน
* หามใชสารเคมีและวัสดุตอ งหาม ในอาหารสัตวนา้ํ
* หามใชวัสดุ ผลิตผลที่ผานการแปรพันธุกรรมในอาหารสัตวนา้ํ
* ปลอยสัตวน้ําในความหนาแนนที่กรมประมงกําหนด
* หามใชสารตองหามในการจัดการดานสุขภาพและ
กระบวนการหลังการจับ ใหใชสาร วัสดุจากธรรมชาติ
* ดูแลสัตวนา้ํ ในระหวางการเลี้ยง การจับ การขนสงใหเครียดนอยที่สุด
สอดคลองกับหลักสวัสดิภาพสัตว หลังการจับ ทําใหตายโดยรวดเร็วและ
ไมทรมาน

* ใชพันธุที่ไดจากการผลิตระบบอินทรีย

* หามใชพันธุสัตวนา้ํ แปลงเพศ

* เก็บบันทึกขอมูล เอกสารระบบบัญชี ปจจัยการผลิต
ผลิตผล ผลิตภัณฑ ที่สามารถตรวจสอบยอนกลับไปถึง
แหลงและปริมาณของวัตถุดิบทั้งหมดที่ชื้อและใช

ดานการแปรรูป
* ในการแปรรูปผลิตผลสัตวน้ํา ตองใชตามกรรมวิธีการผลิตที่ถูกตอง (Good Manufacturing Practice)

ดานฉลาก

* ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ไมเปนเท็จ เห็นไดงาย ชัดเจน
* ผลิตผลสัตวน้ําตองมาจากการผลิตระบบอินทรีย
* ใหใชผลิตภัณฑที่ไมเปนอินทรียเ ปนสวนประกอบไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก ไมรวมน้ําและเกลือ
* สวนประกอบของผลิตภัณฑที่ไมใชมาจากการเกษตรใหใชไดเฉพาะที่ระบุในภาคผนวก 2 ตารางที่ 3.1-3.7
* ในผลิตภัณฑหนึ่ง หามมีสวนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้งระบบอินทรียและระบบอื่น
* ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบที่ไมใชอินทรียมากกวา 5 เปอรเซ็นต แตไมเกิน 30 เปอรเซ็นตหา มแสดงฉลาก
วาเปนผลิตภัณฑอินทรีย ใหใชวา “ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจาก ผลิตผลอินทรีย”
* ตองแสดงขอความไวบริเวณที่เห็นไดชดั เจน แสดงรอยละของสวนประกอบทั้งหมด
* ระบุรายการสวนประกอบเปนรอยละตอน้ําหนัก เรียงจากมากไปหานอย
* ระบุรายการสวนประกอบทุกชนิด โดยใชสี รูปแบบ ขนาดอักษรทีเ่ หมือนกัน
* เมื่อเริ่มมีการผลิตตามระบบอินทรียในชวง 1 รอบการผลิต จึงแสดงขอความ
“ผลิตผลหรือผลิตภัณฑชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย” บนสลากได
* เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย ตองเปนไปตามหลักเกณฑของกรมประมง

การนําเขา

* ตองรักษาสภาพการเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียไวจนถึงผูบริโภค
* ตองมีการปองกัน ผลิตผล ผลิตภัณฑอินทรีย ไมใหปะปนกับที่ไมใชอินทรีย ตลอดเวลา
* ตองมีการปองกัน ผลิตผล ผลิตภัณฑอินทรีย ไมใหสัมผัสกับวัสดุตองหาม ตลอดเวลา

สรุปขอกําหนดการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย ที่สําคัญ 8 ขอ
1. หามใชยาปฏิชีวนะ
2. หามใชสิ่งดัดแปรพันธุกรรม
3. หามใชฮอรโมนสังเคราะห
4. หามใชปุยเคมีสังเคราะห
5. ใชระบบการจัดการแบบองครวม มีความเขาใจใน
ความสัมพันธของระบบนิเวศ
6. อนุญาตใหใชสารบางชนิดในการผลิตและการแปรรูป
7. มีระบบสวัสดิภาพสัตว
8. มีการจดบันทึกขอมูลเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของจัดพิมพเผยแพรตั้งแตป 2547
มาตรฐานทั่วไป 1. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียของประเทศไทย
มาตรฐานเฉพาะ
1. มาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
2. มาตรฐานผลิตภัณฑกุงกามกรามอินทรียจ ากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
3. มาตรฐานการเลี้ยงสัตวนา้ํ จืดอินทรียของประเทศไทย

สารที่อนุญาตสําหรับการผลิตสัตวน้ําอินทรีย
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

