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ในสมัยแรกๆ ของการทําการเกษตร ความสมดุลตามธรรมชาติยงั ไมถูก
ทําลาย การเกษตรในสมัยนั้นอาศัยหลักการพึง่ พิงธรรมชาติและหมุนเวียนใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคงความสมดุล
ของธรรมชาติไว การเกษตรที่อาศัยหลักการของธรรมชาติ จะทําใหระบบ
นิเวศมีความหลากหลาย เมื่อมีศัตรูเกิดขึ้นก็จะมีสงิ่ มี่ชีวติ ตามธรรมชาติเขามา
ชวยควบคุมทําลายศัตรู ทําใหจาํ นวนศัตรูไมอยูในระดับที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ จึงทําใหการเกษตรในสมัยกอนไมจาํ เปนตองใชสารเคมี
ปุยเคมี สารเคมีสังเคราะหตา งๆ ที่กอใหเกิดการทําลายความสมดุลตาม
ธรรมชาติเหมือนเชนทุกวันนี้ และที่สําคัญยิ่งกวานี้คอื สารเคมีที่มีพิษที่ใชใน
การเพาะเลี้ยง มีการปนเปอนอยูใ นตัวสัตวน้ํา ทําใหผูบริโภคเสี่ยงตอการเปน
โรคมะเร็งและโรคอันตรายตางๆ ซึ่งในปจจุบันผูบริโภคในหลายๆประเทศ
เริ่มตระหนักถึงพิษภัยนี้มากขึ้นตามลําดับ

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

วัตถุประสงคในการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย เพือ่ ที่จะใหไดผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑจากกระบวนการ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูผลิตและ
ผูบริโภค โดยมีหลักการการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หมุนเวียนการใชทรัพยากร ภายในฟารมใหเกิดประโยชนสูงสุด
หามใชสงิ่ ที่ผานการดัดแปรพันธุกรรม ปุยเคมี ฮอรโมนสังเคราะห สารที่
นอกเหนือจากรายการที่อนุญาต

เกษตรกรที่สนใจและเห็นความสําคัญของการผลิตสัตวนา้ํ ระบบอินทรีย
สามารถติดตอขอเขารวม กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียไดที่ สํานักงาน
ประมงจังหวัดในพื้นที่ทุกจังหวัด จากนัน้ เกษตรกรจะไดรับการอบรมวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย เพื่อใหเขาใจถึงระบบ ขั้นตอน วิธีการที่ถูกตอง
เพื่อที่จะดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรียไ ดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่ไดรับการ
แนะนํา อบรมแลว ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย
ตามชนิดหรือประเภทของสัตวนา้ํ ใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถผานการ
รับรองมาตรฐานและไดรับฉลากผลิตผลหรือผลิตภัณฑสัตวนา้ํ อินทรีย ซึ่ง
จะทําใหไดราคาสูงขึ้นหลักเกณฑมดี ังนี้
๏ ผูผลิตตองทราบประวัติการใชประโยชนของพื้นที่เพือ่ ประเมินสภาวะเสี่ยง
ของการตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารปนเปอนตางๆ
๏ ที่ตั้งของพืน้ ที่ตองเปนพืน้ ที่ที่มีสิทธิในการครอบครองถูกตองตามกฎหมาย
๏ แหลงน้ําและดินตองไมมีสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการปนเปอนของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรและสารปนเปอนตางๆ

๏ มีระบบการวางแผนและจัดการที่ดีเพือ่ หลีกเลี่ยงการปนเปอน
และทําลายสิ่งแวดลอม
๏ มีการวางแผนจัดการฟารมเลี้ยงและระบบการเพาะเลี้ยงทั่วไป
๏ ไมใชจุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรียที่มีการดัดแปรพันธุกรรม สารพิษ
ตามธรรมชาติเชนโลหะหนักตางๆ ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
สารสังเคราะหเพือ่ เรงการเจริญเติบโตในการจัดการฟารม
๏ ใชสารอินทรียและสารอนินทรียที่อนุญาตในระบบการผลิต

๏ หามใชพันธุที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผานการฉายรังสี
๏ ควรใชพันธุที่มาจากระบบการผลิตแบบสัตวนา้ํ อินทรีย
๏ คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพน้าํ สภาพภูมอิ ากาศ ความตานทานโรค
และหลีกเลี่ยงไมใหกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
๏ องคประกอบของอาหารไดจากวัตถุดิบธรรมชาติ
หรือเกษตรอินทรียหรือไดรับการยินยอมจาก
กรมประมงใหมีสว นประกอบที่ไดจากวัตถุดบิ
ธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียไมตา่ํ กวารอยละ 60
๏ ไดรับการอนุโลมจากกรมประมงใหมีสวนประกอบอาหารสัตวที่ไดจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย ปริมาณที่ต่ํากวารอยละ 60 ในชวงเวลาที่จาํ กัด
ชวงหนึ่ง

๏ จับหรือรวบรวมวัตถุดิบจากธรรมชาติอยางมีความรับผิดชอบ โดยสงผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอมนอยที่สุด
๏ องคประกอบอยางนอยรอยละ 50 ของโปรตีนมาจากสวนเหลือใชหรือวัสดุอื่น
ที่ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคของมนุษย
๏ การใชวติ ามินหรือแรธาตุสงั เคราะหในสวนผสมของอาหาร ตองไดรับการ
ยินยอมจากกรมประมง
๏ ไมใชเคมีภัณฑกลุมเบตาอะโกนิสท เคมีภัณฑชนิดคลอแรมเฟนิคอล ฟูราโซ
ลิโดน อะโวพารซิน ไนโตรฟูราโซน ยูเรีย กรดอะมิโนบริสุทธิ์
สารสังเคราะหที่กระตุนการกินอาหาร วัสดุที่มีการดัดแปรพันธุกรรม สีผสม
อาหารสังเคราะห
สารที่หามใชในอาหารสัตวน้ําตามกฏหมายวาดวยการ
ควบคุมอาหารสัตวในอาหารสัตวนา้ํ

๏ ปลอยสัตวน้ําในอัตราที่กําหนด
๏ สามารถใชสารหรือวัสดุธรรมชาติ กากชา โรทีโนน ดางทับทิม ไฮโดรเจน
เปอรออกไซด โพวีโดนไอโอดีน คอปเปอรซัลเฟต เบนซาลโคเนียมคลอไรด
คลอรีน เฉพาะกรณีที่จาํ เปน
๏ มีการจัดการที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนและการทําลายสิ่งแวดลอม โดยการ
ไมปลอยน้ําทิ้งออกไปสูแหลงธรรมชาติโดยตรง แยกใชเครื่องมือ อุปกรณ
ปองกันการปนเปอน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
การเลีย้ งกุงทะเลระบบอินทรีย
มาตรฐานเกษตรอินทรียสวนใหญเปนมาตรฐานดานพืชอินทรีย รองลงมา
เปนปศุสัตวอนิ ทรีย สวนดานสัตวนา้ํ อินทรียยังคงมีนอยมาก การรับรองสัตวนา้ํ
อินทรียครั้งแรกเปนการรับรองปลาแซลมอน ที่สงไปตลาดยุโรปปริมาณ 500 ตัน
ของThe New Zealand King Salmon Company Limited เมื่อป 2537 การรับรอง
กุงทะเลอินทรียไดรับการรับรองครั้งแรก คือกุงทะเลที่ผลิตในประเทศเอกัวดอร
เมื่อป 2543

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียของ Naturland จากเยอรมัน ไดใหการ
รับรองฟารมเพาะเลี้ยงกุงอินทรีย จนถึงเมษายน 2546 ไดจาํ นวน 5 ฟารมใน
เอกัวดอร 1 ฟารมในเปรู 1 กลุมที่มีสมาชิก 156 รายในอินโดนีเซีย 1กลุมที่มี
สมาชิก 1022 รายในเวียดนาม และโรงเพาะฟก 1 โรงในเอกวาดอร ประเทศ
ไทยเปนประเทศแรกที่ผลิตกุงกุลาดําอินทรียจากการเลี้ยงแบบพัฒนา แตผลิต
ไดไมเพียงพอตอการสงออก ดังนั้นถาสามารถผลิตกุงทะเลอินทรีย ใหมีปริมาณ
ที่เพียงพอตอการสงออก จะทําใหมีการบริโภคกุงทะเลอินทรีย เพิ่มมากขึ้น
และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย

ขอบขาย

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติฉบับนี้ ครอบคลุมการเลี้ยงกุง
ทะเลระบบอินทรียตั้งแตการเลี้ยง การจับและการขนสง โดยใหใชมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิต แปรรูป แสดง
ฉลากและจําหนายเกษตรอินทรีย (มกอช.9000-2546)

บทนิยาม
การเลีย้ งกุง ทะเลระบบอินทรีย (organic marine shrimp farming ) หมายถึงการ
เลี้ยงกุงทะเลที่มีหลักการการจัดการการผลิตแบบองครวม รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวตั ถุดิบจากการสังเคราะห
ไมใชสิ่งมีชวี ิตที่ไดมาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
กุงทะเลอินทรีย (organic marine shrimp) หมายถึง กุงทะเล ที่ไดจากการเลี้ยง
ภายใตหลักการของระบบอินทรีย
กระบวนการเลี้ยงกุง ทะเลแบบธรรมชาติ (extensive marine shrimp farming )
หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเลภายใตการควบคุมกระบวนการผลิต โดยไมใหอาหาร
และอากาศ

1.3 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศภายในฟารมและโดยรวม
1.4 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศรอบขาง
1.5 มีแนวกันชนที่สามารถปองกันการปนเปอนจากการผลิตระบบอื่น
1.6 ปองกันและหลีกเลี้ยงการปฏิบัติที่ทําใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอม
1.7 ยึดหลักการเลี้ยงที่ประหยัดพลังงาน
1.8 ปจจัยการผลิตตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรม

กระบวนการเลี้ยงกุง ทะเลแบบกึ่งธรรมชาติ (semi - intensive marine shrimp
farming ) หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเล ภายใตการควบคุมกระบวนการผลิต ที่มีการ
ปลอยเสริมกุงโดยมีความหนาแนนของกุง ไมเกิน 10 ตัวตอตารางเมตร โดยใหหรือ
ไมใหอาหารและอากาศก็ได
กระบวนการเลี้ยงกุง ทะเลแบบพัฒนา (intensive marine shrimp farming )
หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเล ภายใตการควบคุมกระบวนการผลิต โดยมีอัตราความ
หนาแนนของกุงไมเกิน 15 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารและอากาศอยางเพียงพอ

เกณฑกําหนด
1. หลักการผลิต
1.1 มีคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
1.2 ฟนฟูและรักษาคุณภาพที่ดีของดินและน้ําในบอเลี้ยง

1.9 ตองทําการเลี้ยงในระบบอินทรียเปนระยะเวลาไมนอยกวา2ใน3
ของอายุกงุ ที่อยูใ นระบบการผลิตทั้งหมด

2. การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
มีระยะการปรับเปลี่ยนอยางนอย 1 รอบการผลิต (จากเตรียมบอจน
จับขาย) และขึ้นอยูกับประวัติการใชพื้นที่
3. การเลือกสถานที่ตงั้ ฟารม
3.1 ตองไมตั้งอยูใ นพื้นที่ที่หามเลี้ยง
3.2 เปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงระบบอินทรีย
3.3 มีแนวกันชนระหวางบอเลี้ยงระบบอินทรียกับระบบอื่นในระยะที่
ไมทําใหเกิดการปนเปอน

3.4 สถานที่ตั้งฟารมตองไมอยูใ นเขตอิทธิพลของแหลงมลพิษ
3.5 แหลงน้ําตองไมมีสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการปนเปอนของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรและสารปนเปอนตางๆ
4. บุคคลากร
4.1 เกษตรกร ตองมีการขึ้นทะเบียน
เลี้ยงสัตวน้ําตามขอกําหนดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 เกษตรกรมีความรูหรือผานการฝกอบรมหลักการเลี้ยงกุงระบบอินทรีย

5 การคัดเลือกและการปลอยลูกกุง
5.1 เลือกใชลูกกุงที่มีความตานทานโรค
5.2 หามใชลูกกุงที่ไดมาจากการดัดแปรพันธุกรรม
5.3 เมื่อมีโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงระบบอินทรียแลว ตองใชลูกกุง
จากโรงเพาะฟกและอนุบาลระบบอินทรีย
5.4 มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวนา้ํ (FMD)
5.5 ปลอยลูกกุงในอัตราความหนาแนนไมเกิน 15 ตัว/ตรม.
5.6 กรณีที่เกิดปญหาระหวางการเลี้ยงและทําใหจาํ นวนกุงในบอลดลง
หามปลอยลูกกุงเสริมในการเลี้ยงรุนนั้น

6. การจัดการทั่วไป
6.1 มีการวางผังฟารมเลี้ยงอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยการเลี้ยงกุง
ทะเลแบบพัฒนาตองมีบอพักน้าํ ที่เหมาะสม
6.2 ใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติเปนหลัก โดยปราศจากการ
ปนเปอนของวัสดุตอ งหามตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข
6.3 การใชเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องเพิ่มอากาศในบอเลี้ยง ตองมีมาตรการ
อนุรักษนา้ํ และใชพลังงานอยางประหยัด

6.4 ติดตัง้ เครื่องเพิ่มอากาศ เพือ่ รักษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในบอ
6.5 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในฟารม ตองไมมีการปนเปอนของสาร
ที่อาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวมและสุขภาพของกุง
6.6 ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขอนามัยที่ดี ไมเปนโรคติดตอรายแรง

7. การจัดการดานอาหาร
7.1 ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย โดยเปนไปตามเงื่อนไข
ในมาตรฐานเกษตรอินทรียเลม 1
7.2 กรณีเกิดเหตุที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาเชน จากธรรมชาติหรือ
มนุษยทําขึ้น จะอนุโลมใหสว นประกอบของอาหารกุงที่เปนวัตถุดิบใน
ปริมาณที่ตา่ํ กวาเกณฑทกี่ ําหนดในชวงเวลาที่จาํ กัดชวงหนึง่
7.3 หามใชสารเคมีและยาปฏิชีวนะทุกชนิด รวมถึงวัสดุท่หี ามใชในอาหาร
สัตวนา้ํ ที่กําหนดในภาคผนวก ค

6.7 หองน้าํ หองสวมตองสรางใหถูกสุขอนามัยและปองกันไมให
ปนเปอนลงสูบอเลี้ยง

6.8 ขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟารมตองมีการทิ้งและกําจัดอยางถูกวิธี
6.9 ตองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟารม มีการปลูกพืช
ที่เหมาะสมหรือใหพืชขึน้ เองตามธรรมชาติ
6.10 กรณีที่ตงั้ ฟารมอยูใกลปาชายเลน ตองมีมาตรการอนุรกั ษและฟน ฟู
ปาชายเลนบริเวณใกลเคียง

8. การจัดการสุขภาพกุง
8.1 ตรวจสุขภาพกุงควบคูกับการตรวจคุณภาพน้าํ อยางเปนประจํา
8.2 มีการปองกันและรักษาโรคตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ อินทรีย
8.3 มีมาตรการปองกันและแกไขการระบาดของโรคกุง
8.4 หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีสําหรับควบคุมศัตรูและโรคชองสัตวนา้ํ
ที่ไมมีระบุไวในภาคผนวก ง
8.5 กรณีที่จาํ เปน อนุญาตใหใชสารหรือวัสดุจากธรรมชาติตามที่ระบุไวใน
ภาคผนวก จ

9. การจัดการน้ําทิง้ และตะกอนเลน
9.1 น้ําทิ้งตองมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด ภาคผนวก ฉ
9.2 ไมทิ้งน้ําลงแหลงน้ําจืดและแหลงเกษตรกรรม
9.3 การปลอยน้ําทิ้ง ตองไมทําใหเกิดผลเสียตอแหลงน้าํ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
9.4 ตองไมมีการทิ้งเลนที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม

10.6 การลําเลียงขนสงตองแยกจากกุง
ทั่วไปที่มาจากระบบการผลิตอื่นๆ
ที่ไมใชอินทรีย
10.7 มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวนา้ํ (FMD)
11. ความรับผิดชอบตอสังคม
11.1 มีสวนรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม
11.2 ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัดและสงเสริมการปลูกปาชายเลน

10. การจับ การดูแลหลังจับและการจําหนาย
10.1 มีการวางแผนการจับและจําหนายอยางรวดเร็วเพือ่ รักษาความสด จับกุง
ในขณะที่ยังมีสุขภาพดีและสามารถรักษาความเปนอินทรียของผลิตภัณฑ
ไวได
10.2 มีการสุมตรวจสารเคมีตกคางในตัวกุง กอนทําการจับ ในกรณีที่มีความ
เสี่ยงตอการปนเปอนสารเคมี
10.3 ตองทําใหกุงตายในระยะเวลาสั้นที่สดุ และทรมานนอยที่สุด
โดยแชน้ําแข็งทันที
10.4 สารที่ใชในระหวางหรือหลังการจับ ตองเปนสารจากธรรมชาติเทานั้น
10.5 น้ําและน้ําแข็งที่ใชตอ งมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

11.3 มีการจางแรงงานถูกตองตามกฎหมาย และมีสวัสดิการแรงงานครบถวน
12. การรวมกลุมและการฝกอบรม
12.1 มีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
12.2 มีการประชุมหรือ ฝกอบรมดานวิชาการ การจัดการ การใชปจจัย
การผลิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
13. ขอมูลและการบันทึกขอมูล
13.1 มีการบันทึกขอมูลที่สําคัญในทุกขั้นตอนของการผลิต
13.2 มีการเก็บรักษาขอมูลและบันทึกขอมูลไวเปนระยะเวลาอยางนอย
3 รอบการผลิต

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ก
น้ําทิ้งตองมีคุณสมบัติดังนี้
- คาความเปนกรดเปนดาง อยูระหวาง 6.5-8.5
- ความเค็ม ตองมีคาสูงกวาความเค็มของแหลงน้าํ รองรับน้ําทิ้ง
ในขณะนั้นไดไมเกิน 50 เปอรเซ็นต
- BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร
- ตะกอนแขวนลอยไมเกิน 70 มิลลิกรัมตอลิตร
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไมเกิน 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร
- ฟอสฟอรัสรวมไมเกิน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไนโตรเจนไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร
- ไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร

ภาคผนวก ข
1.
2.
3
4

รายการสารที่ไมอนุญาตใหใชในการจัดการฟารม
จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรียที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ
ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
สารสังเคราะหเพือ่ เรงการเจริญเติบโต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สารเคมีและวัสดุที่หามใชในอาหารผลิตสัตวน้ํา
เคมีภัณฑและยาปฏิชีวนะทุกชนิด
ยูเรีย (urea)
กรดอะมิโนบริสุทธิ์(pure amino acid)
สารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติในการกระตุนการกินอาหาร
วัสดุหรือผลผลิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
สีผสมอาหารสังเคราะห
สารเคมีหรือวัสดุอื่นๆที่หามใชในอาหารสัตวนา้ํ ที่ประกาศตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน้ํา

ภาคผนวก ง
สารที่ใชสําหรับควบคุมศัตรูและโรคของสัตวน้ํา
1. กากชา
2. โรทีโนน(rotenone)
3. ดางทับทิม(potassium permanganate)
4. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด(hydrogen peroxide)
5. โพวิโดไอโอดีน(povidone iodine)
6. คอปเปอรซัลเฟต(copper sulfate)
7. เบนซาลโคเนียมคลอไรด(benzalkonium chloride)
8. คลอรีน(chlorine)
9. สมุนไพร

ภาคผนวก จ
ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1 สารอินทรีย
1.1 ปุยอินทรียที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแกปุยหมักที่ไดจากการหมักเศษซาก
พืช ฟางขาว ขี้เลื้อย เปลือกไม เศษไมและวัสดุเหลือใชจากการเกษตรอื่นๆ
1.2 ปุยคอก
1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสดและวัสดุเหลือใชในฟารมในรูปอินทรียสาร
1.4 ของเหลือใชจากกระบวนการในโรงฆาสัตว โรงงานอุตสาหกรรมเชน
โรงงานน้าํ ตาล โรงงานมันสําปะหลัง โรงงานน้าํ ปลา
1.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา ซึ่งปลอดจากสารสังเคราะห
1.6 แบคทีเรีย ราและเอนไซม
2 สารอนินทรีย
2.1 หินฟอสเฟต(phosphate rock)
2.2 หินปูนบด(ground limestone) ในรูปของแรแคลไซทหรือโดโลไมท
หามใชหนิ ปูนโดโลไมทที่นําไปเผา
2.3 แคลเซียมซิลิเกต(calcium silicate)
2.4 โซเดียมซิลิเกต(sodium silicate)
2.5 แมกนีเซียมซัลเฟต(magnesium sulfate)
2.6 แรดินเหนียวเชน สเมคไตท คาโอลิไนท คลอไรท ฯลฯ
2.7 แรเพอรไลท ซีโอไลท เบนโทไนท
2.8 หินโพแทส เกลือโพแทสเซียมที่มีคลอไรดนอ ยกวา 60 เปอรเซ็นต
2.9 แคลเซียมจากสาหรายทะเล
2.10 เปลือกหอย
2.11 โพแทสเซียมที่ผลิตจากกระบวนการทางกายภาพ
2.12 เกลือสินเธาว
2.13 ออกซิเจน
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