การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
ปงบประมาณ 2551
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ตุลาคม 2550

ความเปนมาโครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
ปจจุบันผูบริโภคในประเทศที่พัฒนาแลว หันมานิยมบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งมีแนวโนม
ขยายตัวอยางตอเนื่องทุกปในอัตรา 5-40 เปอรเซ็นต โดยสวนมากเปนสินคาดานพืชอินทรีย รองลงมา
เปนสินคาดานปศุสัตว สวนสินคาสัตวนา้ํ อินทรียยังคงมีนอยมาก หนวยรับรองมาตรฐาน Naturland
ของประเทศเยอรมัน ไดใหการรับรองสัตวน้ําอินทรียหลายชนิด ตัง้ แตป2 542
ไดแกปลาเทราท
ปลาแซลมอน หอยแมลงภู นอกจากนี้ไดรับรองฟารมกุงอินทรีย ในเอกวาดอร 5 ฟารม ในเปรู 1
ฟารม ในอินโดนีเซีย 1 กลุม ในเวียดนาม 1 กลุม และโรงเพาะฟกในเอกวาดอร 1 โรง
นอกจากหนวยรับรองมาตรฐาน Naturland แลว ในสหรัฐอเมริกามีการผลิตกุงขาวแวนนาไมอินทรีย
ที่ รัฐเท็กซัสและฟลอริดา ในประเทศนิวซีแลนดมีการรับรองหอยแมลงภูอินทรีย
สําหรับในประเทศไทยกุงทะเลเปนสินคาสัตวน้ําอินทรียนํารองโดยในป 2546กระทรวงพาณิชย
ไดวาจางบริษทั Bioagricert ของอิตาลี รับรองมาตรฐานกุงทะเลของบริษัทนครหลวงคาขาว แตไม
สามารถสงออกไดเนื่องจากผลิตไดเพียง 2 ตันไมเต็มตูคอนเทนเนอรจงึ สงไปจําหนายในประเทศ โดยได
ราคาสูงกวากุงทั่วไปประมาณ 20 เปอรเซ็นต ในป 2547 สามารถผลิตกุงทะเลอินทรียได 34 ตัน (กุงขาว
แวนนาไม 26 ตันกุงกุลาดํา 8 ตัน) แตก็ไมสามารถสงออกไดเนื่องจากไมได Premium price ที่สูง
เพียงพอจากผูซ ื้อ ตอมาบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร ผลิตกุงกุลาดําอินทรียในรุน แรกได 800 กิโลกรัม
โดยไดรับการรับรองผลผลิตระยะการปรับเปลี่ยนจาก Bioagricert และไดผลผลิตรุนที่ 2 ไดรับการรับรอง
เปนกุงอินทรีย 3-4 ตัน
การประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ โดยใหปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก การพึ่งพา ปุยเคมี สารเคมี มาเปนการพึ่งพาตนเอง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรมประมงจึงไดดําเนินการตามแผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย
โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้
ปงบประมาณ 2545
ทําการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยจัดทําแผนพลิกเรื่องการผลิตสัตวน้ําอินทรีย แผนพับเรื่อง
ประมงอินทรีย บอรดนิทรรศการเรื่องประมงอินทรีย มอบใหสํานักงานประมงจังหวัด ศูนยบริการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล โดยยังไมมกี ารผลิตสินคาสัตวน้ําอินทรีย
ปงบประมาณ 2546
๏ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ
๏ ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 22 แปลง
พิษณุโลก 5 แปลง อยุธยา 4 แปลง สุพรรณบุรี ,เพชรบุรี จังหวัดละ 2 แปลง
สมุทรปราการ, อางทองนครราชสีมา, มุกดาหาร, ขอนแกน, ศรีสะเกษ, กําแพงเพชร, อุทัยธานี
สมุทรสาคร จังหวัดละ 1 แปลง

๏ งานวิจยั 3 เรื่อง
1. เปรียบเทียบการเลี้ยงกุงกามกรามระบบอินทรียกับระบบปจจุบัน
2. การเลี้ยงกุงกุลาดําแนวชีวภาพ 2 รูปแบบ
3. การเลี้ยงกุงกุลาดําอินทรียโ ดยใชอาหารพื้นบาน
ปงบประมาณ 2547
๏ ดําเนินการจัดพิมพมาตรฐาน เผยแพรประชาสัมพันธ จัดงานเกษตรอินทรียวาระแหงชาติ
๏ ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 37 แปลง
๏ ดําเนินการตอเนื่องแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 22 แปลง จากป 2546
๏ ดําเนินการการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรียน ํารองจังหวัดสุรินทร 460 ราย
๏ งานวิจยั 3 เรื่อง
1. การเลี้ยงกุงกุลาดําอินทรียโ ดยใชอาหารพื้นบาน(ตอเนือ่ งป2546)
2. โครงการวิจยั เพื่อสนับสนุนมาตรฐานระบบการเลี้ยงกุง อินทรียไทย
3.การรวบรวมเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย(เนนกุง ทะเล)
ปงบประมาณ 2548
๏ ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 19 แปลง
๏ ดําเนินการตอเนื่องแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 37 แปลง จากป 2547
๏ ดําเนินการตอเนื่องแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 20 แปลง จากป 2546
๏ ดําเนินการการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรียน ํารองจังหวัดสุรินทรตอเนื่องจากป2547 จํานวน 460 ราย
ปงบประมาณ 2549
๏ ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 527 แปลง
๏ ดําเนินการตอเนื่องแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 19 แปลง จากป 2548
๏ ดําเนินการตอเนื่องแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 496 แปลง จากป 2547
๏ ทําแบบประเมินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย รวมกับ มกอช. กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว
๏ ฝกอบรมผูตรวจสอบ
ปงบประมาณ 2550
๏ ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 247 แปลง
๏ ดําเนินการตอเนื่องแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 516 แปลง จากป 2549
๏ ดําเนินการตอเนื่องแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวอินทรีย 19 แปลง จากป 2548
๏ ทําแบบประเมินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย รวมกับ มกอช. กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว
๏ ฝกอบรมผูตรวจสอบ
๏ จัดทําโปสเตอร pop up ขนาด 1.2 x 2 เมตร จํานวน 5 เรื่อง
1. การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย 1 แผน

2. มาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย 1 แผน
3. มาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรีย 1 แผน
4. มาตรฐานผลิตภัณฑกุงกามกรามอินทรียจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย 3 แผน
5. มาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจากการเพาะเลีย้ งของประเทศไทย 3 แผน
๏ นําขอมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของกรมประมง ลงในwebsite กรมประมง
๏ จัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียแ จกจายจํานวน 4 เรื่อง 4,000 เลม
๏ จัดทํา VCD การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียของเกษตรกรที่กรมประมงสงเสริม

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียคือกระบวนการผลิตสัตวน้ําเพื่อใหไดผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่เปนไป
ตามหลักการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย เปนการรวมกระบวนการ
ทุกขั้นตอนเชนการจัดการระบบนิเวศ การใชปจจัยการผลิต การเพาะพันธุ การเลี้ยง อาหารสัตว
สุขภาพสัตว สวัสดิภาพสัตว การทําใหตาย การแปรรูป การขนสง ความเปนธรรมในสังคม เปนตน
วัตถุประสงคในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย เพื่อที่จะใหไดผลิตผลหรือผลิตภัณฑจากกระบวนการ ที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค โดยมีหลักการการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ หมุนเวียนการใชทรัพยากรภายในฟารม ใหเกิดประโยชนสูงสุด
หามใชสิ่งที่ผานการดัดแปรพันธุกรรม ปุยเคมี ฮอรโมนสังเคราะห สารที่นอกเหนือจากรายการที่
อนุญาต เนื่องจากพื้นที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สวนมากของเกษตรกรไทย ผานการทําการเพาะเลี้ยง
โดยใชสารเคมีมาเปนระยะเวลานาน
ทําใหอาจมีปยุ เคมี สารเคมีและสิ่งตองหาม สําหรับการทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียตกคางอยู จึงตองมีระยะการปรับเปลี่ยนอยางนอย 1รอบการผลิต ซึ่งหมายถึง
ชวงระยะเวลา ตั้งแตการเตรียมบอจนกระทั่งไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรียจากหนวยรับรอง
หลักเกณฑในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
เกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียท ี่ไดรับการแนะนําอบรมแลวตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย ตามชนิดหรือประเภทของสัตวน้ํา ใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะ
สามารถผานการรับรองมาตรฐานและไดรบั ฉลากผลิตผลหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย ซึ่งจะทําใหได
ราคาสูงขึ้นหลักเกณฑมีดังนี้
การเลือกพื้นทีผ่ ลิตสัตวน้ําอินทรีย
1 ผูผลิตตองทราบประวัติการใชประโยชนของพื้นที่เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของการตกคางของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรและสารปนเปอนตางๆ
2 ที่ตั้งของพื้นที่ตองเปนพืน้ ที่ที่มีสิทธิในการครอบครองถูกตองตามกฎหมาย
3 แหลงน้ําและดินตองไมมสี ภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและ
สารปนเปอนตางๆ

การวางผังพื้นที่ใชสอยและการปรับปรุงฟารม
1. มีระบบการวางแผนและจัดการที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนและทําลายสิ่งแวดลอม
2. มีการวางแผนจัดการฟารมเลี้ยงและระบบการเพาะเลีย้ งทั่วไป
3. ไมใชสารตอไปนี้ในการจัดการฟารม
3.1 จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรียที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
3.2 สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ
3.3 ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
3.4 สารสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโต
4. ใชสารอินทรียและสารอนินทรียที่อนุญาตในระบบการผลิต
การคัดเลือกพันธุสัตวน้ําที่ใชเลี้ยง
1. หามใชพันธุที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผานการฉายรังสี
2. ควรใชพันธุท ี่มาจากระบบการผลิตแบบสัตวน้ําอินทรีย
3. คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพน้ํา สภาพภูมิอากาศ ความตานทานโรคและหลีกเลี่ยงไมใหกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
อาหารเพื่อการผลิตสัตวน้ําอินทรีย
1. องคประกอบของอาหาร ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียห รือไดรับการยินยอมจากกรม
ประมง ใหมีสวนประกอบที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียไมต่ํากวารอยละ 60
2. ไดรับการอนุโลมจากกรมประมงใหมีสว นประกอบอาหารสัตวที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตร
อินทรีย ปริมาณที่ต่ํากวารอยละ 60 ในชวงเวลาที่จาํ กัดชวงหนึ่ง
3. จับหรือรวบรวมวัตถุดิบจากธรรมชาติอยางมีความรับผิดชอบ โดยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด
4. องคประกอบอยางนอยรอยละ 50 ของโปรตีนมาจากสวนเหลือใชหรือวัสดุอื่นที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การบริโภคของมนุษย
5. การใชวิตามินหรือแรธาตุสังเคราะหในสวนผสมของอาหาร ตองไดรับการยินยอมจากกรมประมง
6. ไมใชสารเคมีและวัสดุตอไปนี้ในอาหารสัตวน้ํา
6.1 เคมีภัณฑกลุมเบตาอะโกนิสท
6.2 เคมีภัณฑชนิดคลอแรมเฟนิคอล ฟูราโซลิโดน อะโวพารซิน ไนโตรฟูราโซน
6.3 ยูเรีย
6.4 กรดอะมิโนบริสุทธิ์
6.5 สารสังเคราะหที่กระตุนการกินอาหาร
6.6 วัสดุหรือผลผลิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
6.7 สีผสมอาหารสังเคราะห

6.8 สารที่หามใชในอาหารสัตวน้ําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาหารสัตว
แผนการจัดการดานสุขภาพสัตวน้ํา
1. ปลอยสัตวน้ําในอัตราที่กาํ หนด
2. สามารถใชสารหรือวัสดุธรรมชาติตอไปนี้เฉพาะกรณีที่จําเปน
2.1 กากชา
2.2 โรทีโนน
2.3 ดางทับทิม
2.4 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
2.5 โพวีโดนไอโอดีน
2.6 คอปเปอรซัลเฟต
2.7 เบนซาลโคเนียมคลอไรด
2.8 คลอรีน
การจับสัตวน้ํา
1. มีการจัดการที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอ นและการทําลายสิ่งแวดลอม โดยการไมปลอยน้ําทิ้งออกไปสู
แหลงธรรมชาติโดยตรง แยกใชเครื่องมือ อุปกรณปอ งกันการปนเปอน
การจัดการหลังการจับ
1. สารที่ใชกับกระบวนการหลังการจับ ตองเปนสารจากธรรมชาติ ยกเวนสารเคมีสังเคราะหที่อนุญาตให
ใชสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากสัตวน้ํา
2. มีระบบบันทึกการจับ เพือ่ ใหสามารถสอบกลับได
กระบวนการผลิตและการแปรรูป
1. มีการจัดการแปรรูป ตามหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต โดยใหเปนไปตามขอกําหนดของ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกีย่ วของ
การบรรจุหีบหอ
1. ใชวัสดุบรรจุภณ
ั ฑที่ยอยสลายทางชีวภาพหรือหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมได
การเก็บรักษาและการขนสง
1. ตองมีการปองกัน ผลิตผล ผลิตภัณฑอนิ ทรียตลอดเวลา ไมใหปะปนกับผลิตผล ผลิตภัณฑที่ไมใช
อินทรีย
2. ตองมีการปองกัน ผลิตผล ผลิตภัณฑอนิ ทรียตลอดเวลา ไมใหสัมผัสกับวัสดุและสารที่ไมอนุญาตให
ใชในการเกษตรอินทรีย
3. มีการเก็บรักษาและการจัดการการแยกระหวาง ผลิตผล ผลิตภัณฑอินทรีย และผลิตผล ผลิตภัณฑที่
ไมใชอินทรีย โดยมีการชีบ้ งไวชัดเจน

การรักษาความเปนอินทรีย
1. ตองรักษาความเปนผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย ตลอดทุกชวงของกระบวนการ ผลิตผลและ
ผลิตภัณฑอนิ ทรียตองไมผานการฉายรังสี
การแสดงฉลากและการกลาวอาง
1. ผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย ตองมีขอความแสดงรายละเอียด ใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง
2. ผลิตผลตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
3. สวนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑทมี่ าจากการเกษตร (agriculture origin) ตองไดมาจากระบบการ
ผลิตแบบเกษตรอินทรียหรือการนําเขา
4. สวนประกอบของผลิตภัณฑที่ไมใชมาจากการเกษตร(non agricultural origin)ใหใชไดเฉพาะ สารแตง
กลิ่น รส น้ําและเกลือ สารที่เตรียมมาจากจุลินทรียแ ละเอนไซม แรธาตุ วิตามิน ไขมัน กรดอะมิโนที่
จําเปนตอรางกายและสารประกอบที่มีไนโตรเจนอื่นๆ สารที่ใชสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากสัตวน้ํา
5.ในผลิตภัณฑหนึ่งตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้งการผลิตแบบอินทรียและไมใชแบบ
อินทรียรวมกัน
6. กรณีที่สวนประกอบของผลิตภัณฑไมเปนอินทรียทั้งหมด ใหใชสว นประกอบทีไ่ มใชอินทรียไ ดไม
เกินรอยละ 5 โดยน้ําหนักของสวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑสดุ ทาย ทั้งนีไ้ มรวมสวนประกอบ
ของน้ําและเกลือ
7. กรณีที่ผลิตภัณฑมีสวนประกอบที่ไมใชอินทรียมากกวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 30 โดยน้ําหนักของ
สวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑสุดทาย โดยไมรวมน้ําเกลือ หามแสดงฉลากเพื่อกลาวอางวาเปน
ผลิตภัณฑอินทรีย อาจแสดงฉลากโดยใชขอความอื่นเชนผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากผลผลิต
อินทรีย
8. แสดงขอความไวในบริเวณที่เห็นไดชดั เจน และมีการแสดงรอยละโดยประมาณของสวนประกอบ
ทั้งหมดรวมวัตถุเจือปนอาหารแตไมรวมเกลือและน้ํา
9. ระบุชนิดและสัดสวนของสวนประกอบเปนรอยละตอน้ําหนัก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
10. ระบุรายการสวนประกอบทุกชนิดบนฉลากใหใชสี รูปแบบ และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน
11. การแสดงขอความบนฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑวา “ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ชวงปรับ
เปลี่ยนเปนอินทรีย” จะทําไดก็ตอเมือ่ เริ่มมีการผลิตตามระบบการผลิตแบบอินทรียในชวง 1 รอบการ
ผลิตสัตวน้ํา
12. การแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑสตั วน้ําอินทรียใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข
ของกรมประมง
การนําเขา
1. ตองมีใบรับรองการผลิตตามมาตรฐานอินทรียสากล

2. ตองรักษาสภาพการเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอนิ ทรียไวหลังจากที่นําเขาจนถึงผูบริโภค
คนโดยทัว่ ไปเขาใจวาระบบอินทรียคือการไมใชยาและสารเคมี แตยังมีการใชอาหารสําเร็จรูปที่
มีสวนประกอบของกากถั่วเหลืองที่ผานการดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งหามใชอยางเด็ดขาดในระบบอินทรีย
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน จึงไดมีการสรุปขอกําหนดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ทีส่ ําคัญ
8 ขอ ดังนี้
1. หามใชยาปฏิชีวนะ
2. หามใชสิ่งดัดแปรพันธุกรรม
3. หามใชฮอรโมนสังเคราะห
4. หามใชปุยเคมีสังเคราะห
5. ใชระบบการจัดการแบบองครวม มีความเขาใจในความสัมพันธของระบบนิเวศ
6. อนุญาตใหใชสารบางชนิดในการผลิตและการแปรรูป
7. มีระบบสวัสดิภาพสัตว
8. มีการจดบันทึกขอมูลเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ
ในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียตองมีระยะเวลาการปรับเปลี่ยน ซึ่งหมายถึงระยะเวลาอยางนอย
1 รอบการผลิตสัตวน้ําซึ่งตองทําตามมาตรฐานทุกประการอยางเขมงวดไมใชคอยๆปรับหรือเปลี่ยนแปลง
โดยวิธีการลด ละ เลิกการใชยา ปุยเคมี และสารเคมีดังเชนที่เขาใจกัน การนับเวลาระยะปรับเปลี่ยนเริ่ม
ตั้งแตการเตรียมบอจนจับขาย โดยที่ผลิตผลหรือผลิตภัณฑในระยะปรับเปลี่ยน ยังไมไดรับการรับรองวา
เปนอินทรีย ในสวนของโรงงานผลิตอาหาร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําไมมีระยะการปรับเปลี่ยน
อาหารสําเร็จรูป ที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ตองไดรับการรับรองวาเปนอาหารสัตวน้ํา
อินทรียแลวเทานั้น
- กากถัว่ เหลือง ขาวโพดทีน่ ําเขา ตองมีใบรับรองวาเปนอินทรีย หรือมีหลักฐานที่
แสดงวาไมผานการดัดแปรพันธุกรรม
- กากถัว่ เหลือง ขาวโพด ที่ปลูกในประเทศ ตองไดรับการตรวจสอบแหลงที่มา
ตลอดจนหวงโซอินทรียจนกวาจะแนใจวาไมผานการแปรพันธุกรรม
- หากสามารถหากากถัว่ เหลืองที่ไมผานกรรมวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายเชน เฮกเซน
ไดตองใชกากถั่วเหลืองจากแหลงนี้เทานั้น
- ในอาหารกุง ตองไมมีเปลือกกุง เปนสวนประกอบ
ปลาปนที่ใชในปจจุบัน ไมไดมาจากการทําการประมงทีย่ ั่งยืนและแหลงที่มาไมไดอยูใ นแหลง
ภูมิศาสตรเดียวกับแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แตปญหานี้ไมรุนแรงเหมือนกับการดัดแปรพันธุกรรม
อาจพิจารณาใชปลานิล เศษปลาโอจากโรงงานแปรรูปทําปลาปน

ในดานการจัดการเกี่ยวกับโรคสัตวน้ํา หามใชยาปฏิชีวนะ แตในทางปฏิบัติหากจําเปนตองรักษา
สัตวน้ําดวยยาปฏิชีวนะ หรือสารที่ไมอนุญาต ตองแยกออกมารักษาในที่กักกัน โดยที่สัตวน้ําสูญเสีย
สถานะการเปนอินทรีย แตถาไมรักษา ก็จะขัดกับ หลักสวัสดิภาพสัตว ซึ่งอาจจะไมผานการรับรอง
มาตรฐานอินทรีย
หามใชปุยคอกจากการทําฟารมแบบโรงงาน เนื่องจากใชยาในการรักษาสุขภาพสัตวและอาหาร
สัตวอยางมาก หามใชมูลสัตวในสภาพสด เพราะอาจทําใหเกิดโรคติดตอ ตองเก็บไวไมนอยกวา 60 วัน
หรือทําปุยหมักอายุของกองปุยหมักตองไมนอยกวา 60 วัน การทําปุย หมักทําใหเกิดความรอนทําใหเชื้อ
โรคบางสวนตายและเมล็ดวัชพืชตายไปบางสวน ทําใหสารตกคางลดลง
ปจจุบันการเพาะพันธุสัตวนา้ํ จืดแทบทุกชนิดมีการใชฮอรโมนสังเคราะห การเพาะพันธุกุงทะเล
ยังคงใชการบีบตา ใชปุยเคมีในการเพาะแพลงกตอนในการเตรียมน้ํา การปองกันรักษาโรคยังจําเปนตอง
ใชสารเคมี ซึ่งขัดกับหลักการของระบบอินทรีย ทั้งนีม้ าตรฐานของกรมประมงทีป่ รับปรุงใหม อนุโลม
ใหใชพันธุสัตวน้ําที่ผานการรับรอง GAP , CoC เปนการชั่วคราว จนกวาจะมีโรงเพาะฟกที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานอินทรียแลว ตองใชพนั ธุจากโรงเพาะฟกอินทรียเทานัน้ กรณีไมมกี ารเพาะพันธุจากโรง
เพาะเชิงพาณิชย ใหใชพันธุจากธรรมชาติ เชน พันธุหอยแครง หอยแมลงภู ปูทะเลแตตองพิจารณา ถึง
สถานะการเปนอินทรียตลอดหวงโซอินทรีย เชน การทําประมงอยางยั่งยืน การเคลื่อนยาย การขนสง
มีสวัสดิภาพเพียงพอหรือไม หามใชพนั ธุสัตวน้ําแปลงเพศ เนื่องจากมีการใชฮอรโมนสังเคราะหใน
กระบวนการผลิต ปลอยพันธุสตั วน้ําในอัตราที่เหมาะสม ( กุงกุลาดําไมเกิน 20 ตัวตอตารางเมตร
กุงขาวไมเกิน 32 ตัวตอตารางเมตร กุงกามกรามไมเกิน 15 ตัวตอตารางเมตร) ฟารมที่ไมใชระบบการ
ผลิตแบบอินทรียทั้งฟารมตองมีระบบปองกันการปนเปอนเชนสารเคมีปลิวมาทางอากาศ ฝนชะลางไหล
ลงบอเลี้ยง หามใชอุปกรณและเครื่องมือรวมกัน ซึ่งอาจทําใหสัตวนา้ํ สูญเสียสถานะการเปนอินทรีย
มาตรฐานสัตวน้ําอินทรีย
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
จึงจะไดการรับรองวา ผลิตผล ผลิตภัณฑเปนอินทรีย มาตรฐานที่ใชในการตรวจประเมินประกอบดวย
องคกร 2 ระดับ คือหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body, AB) และหนวยรับรอง (Certification
Body, CB) สําหรับระบบการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย หนวยรับรองระบบงาน
คือ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช.) หนวยรับรองคือ กรมประมง ดังนั้น
มาตรฐานที่ใชในการตรวจประเมินของกรมประมงคือมาตรฐานเกษตรอินทรียเลม 1 การผลิต แปรรูป
แสดงฉลากและจําหนายเกษตรอินทรีย(มกอช.9000-2546) ซึ่งผานขั้นตอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวตั้งแต 23 กรกฎาคม 2546 แตเปนลักษณะมาตรฐานสมัครใจ สวนมาตรฐานของกรมประมงไดจัด
พิมพเผยแพรแลว ตั้งแตป 2547 จํานวน 4 เลม โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ใหใชเปนคูมือไปกอน จนกวาจะมีการนําไปประกอบการพิจารณาแกไขใหอยูใ นมาตรฐานเกษตรอินทรีย

เลมใหม ซึ่งตอมาในปลายป 2550 สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดใหการรับรอง
มาตรฐานการเลี้ยงกุงระบบอินทรียของกรมประมงเปนทีเ่ รียบรอยแลว โดยมาตรฐานของกรมประมง
แบงออกเปน 2 สวนคือ
มาตรฐานทั่วไป (General Standards) ครอบคลุมการผลิตสัตวน้ําอินทรียทุกชนิด มี 1 เลม คือ
1. มาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย(มกอช.ยังไมใหการรับรอง)
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยวิธีเคมี พบวานอกจากจะไมปลอดภัยตอผูบริโภคแลว ยังทําใหระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอมขาดความสมดุล ทําใหผูบริโภคตื่นตัวหันมาบริโภคผลิตภัณฑ ที่ผลิตโดยระบบอินทรีย
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําระบบอินทรีย เพิ่งดําเนินการมาไมนานนักและกําลังไดรบั ความสนใจจากตลาด
ผูบริโภคเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ กุงทะเลที่ผลิตโดยระบบอินทรีย สามารถทําการสงออกไดเนือ่ งจาก
ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลที่สูง
การรับรองมาตรฐานสินคาสัตวน้ําอินทรีย มีความจําเปนที่จะตองไดรับการรับรองจากหนวย
รับรองซึ่งเปนการรับรองทุกขั้นตอนการผลิต ไมใชการรับรองเฉพาะผลผลิตเทานั้น ปจจุบันภาคเอกชน
ยังตองขอการรับรองจากองคกรตางประเทศคือ Bioagricoop จากอิตาลีที่ไดใหการรับรอง โรงงานผลิต
อาหารกุงอินทรียฟารมเลี้ยงกุง อินทรีย โรงงานแปรรูปกุงอินทรียและรับรองผลิตภัณฑอินทรียมาตัง้ แตป
ผลผลิตปลอดภัยตอผูบริโภคและรักษา
2546
ดังนั้นเพื่อเปนการยกมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น
สภาพแวดลอม กรมประมงจึงจัดทํามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย เพือ่ ใหเปน
รูปแบบของประเทศไทย สรางความเชื่อถือของระบบการรับรองกับองคกรตางประเทศเปนที่ยอมรับของ
ตลาดผูบริโภคในตางประเทศ
ขอบขาย
ครอบคลุมขั้นตอนการผลิตในระดับฟารม การเก็บเกีย่ วผลผลิต การขนสง การแปรรูป การ
แสดงฉลากของสัตวน้ําทุกชนิด
บทนิยาม
อินทรีย ระบบการจัดการผลิตที่รักษาระบบนิเวศ 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 หนวยงานรัฐบาลหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล มีอํานาจ
หนาที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย ใหการรับรองระบบแกหนวยงานในการออก
ใบรับรองและหรือตรวจสอบ
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 ตองมีมาตรการในการลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม รักษาระบบนิเวศ สภาพแวดลอม
ทั้งภายในและนอกฟารม 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 มีการจัดการดานคุณภาพน้ําที่ดีมี
มาตรฐาน
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 ตอนการแปรรูปออกจากผลผลิตที่
ไมใชอินทรีย 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. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย( มกอช.รับรองแลว)
2. มาตรฐานผลิตภัณฑกุงกามกรามอินทรียจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย(มกอช.ยังไมให
การรับรอง)
3. มาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรีย( มกอช.ยังไมใหการรับรอง
1. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติการเลี้ยงกุง ทะเลระบบอินทรีย
มาตรฐานเกษตรอินทรียสวนใหญเปนมาตรฐานดานพืชอินทรีย รองลงมาเปนปศุสัตวอินทรีย
สวนดานสัตวน้ําอินทรียย ังคงมีนอยมาก การรับรองสัตวน้ําอินทรียครั้งแรกเปนการรับรองปลาแซลมอน
ที่สงไปตลาดยุโรปปริมาณ 500 ตัน ของ The New Zealand King Salmon Company Limited เมื่อป 2537
การรับรองกุงทะเลอินทรียไดรับการรับรองครั้งแรก คือกุง ทะเลที่ผลิตในประเทศเอกัวดอร เมื่อป 2543
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียของ Naturland จากเยอรมัน ไดใหการรับรองฟารมเพาะเลี้ยง
กุงอินทรีย จนถึงเมษายน 2546 ไดจํานวน 5 ฟารมในเอกัวดอร 1ฟารมในเปรู
1 กลุมที่มีสมาชิก
156 รายในอินโดนีเซีย 1กลุมที่มีสมาชิก 1022 รายในเวียดนามและโรงเพาะฟก 1 โรงในเอกวาดอร
ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่ผลิตกุงกุลาดําอินทรียจากการเลี้ยงแบบพัฒนา แตผลิตไดไมเพียงพอตอ

การสงออก ดังนั้นถาสามารถผลิตกุงทะเลอินทรีย ใหมีปริมาณที่เพียงพอตอการสงออก จะทําใหมีการ
บริโภคกุงทะเลอินทรีย เพิม่ มากขึ้น และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึน้ ตามไปดวย
ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติฉบับนี้ ครอบคลุมการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
ตั้งแตการเลี้ยง การจับและการขนสง โดยใหใชมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เกษตร
อินทรีย เลม 1: การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจําหนายเกษตรอินทรีย (มกอช.9000-2546)
บทนิยาม
การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย (organic marine shrimp farming ) หมายถึงการเลี้ยงกุงทะเลที่มีหลักการ
การจัดการการผลิตแบบองครวม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
เนนการใชวัสดุธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะห ไมใชสิ่งมีชีวิตที่ไดมาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุ
วิศวกรรม
กุงทะเลอินทรีย (organic marine shrimp) หมายถึง กุงทะเล ที่ไดจากการเลี้ยงภายใตหลักการของระบบ
อินทรีย
กระบวนการเลี้ยงกุงทะเลแบบธรรมชาติ (extensive marine shrimp farming ) หมายถึง การเลี้ยงกุง
ทะเลภายใตการควบคุมกระบวนการผลิต โดยไมใหอาหารและอากาศ
กระบวนการเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งธรรมชาติ (semi - intensive marine shrimp farming ) หมายถึง การ
เลี้ยงกุงทะเล ภายใตการควบคุมกระบวนการผลิต ที่มีการปลอยเสริมกุงโดยมีความหนาแนนของกุงไม
เกิน 10 ตัวตอตารางเมตร โดยใหหรือไมใหอาหารและอากาศก็ได
กระบวนการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา (intensive marine shrimp farming ) หมายถึง การเลี้ยงกุง
ทะเล ภายใตการควบคุมกระบวนการผลิต โดยมีอัตราความหนาแนนของกุงไมเกิน 15 ตัวตอตาราง
เมตร ใหอาหารและอากาศอยางเพียงพอ
เกณฑกําหนด
1. หลักการผลิต
1.1 มีคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
1.2 ฟนฟูและรักษาคุณภาพที่ดีของดินและน้ําในบอเลี้ยง
1.3 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศภายในฟารมและโดยรวม
1.4 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศรอบขาง
1.5 มีแนวกันชนที่สามารถปองกันการปนเปอนจากการผลิตระบบอื่น
1.6 ปองกันและหลีกเลีย้ งการปฏิบัติที่ทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
1.7 ยึดหลักการเลี้ยงที่ประหยัดพลังงาน
1.8 ปจจัยการผลิตตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรม

1.9 ตองทําการเลี้ยงในระบบอินทรียเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา2ใน3 ของอายุกุงที่อยูใ น
ระบบการผลิตทั้งหมด
2. การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
มีระยะการปรับเปลี่ยนอยางนอย 1 รอบการผลิต (จากเตรียมบอจนจับขาย) และขึ้นอยู
กับประวัติการใชพื้นที่
3. การเลือกสถานที่ตงั้ ฟารม
3.1 ตองไมตั้งอยูในพืน้ ที่ที่หา มเลี้ยง
3.2 เปนพื้นทีท่ ี่เหมาะสมในการเลี้ยงระบบอินทรีย
3.3 มีแนวกันชนระหวางบอเลี้ยงระบบอินทรียกับระบบอื่นในระยะที่ไมทําใหเกิดการ
ปนเปอน
3.4 สถานที่ตั้งฟารมตองไมอยูในเขตอิทธิพลของแหลงมลพิษ
3.5 แหลงน้ําตองไมมีสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการปนเปอนของวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรและสารปนเปอนตางๆ
4. บุคคลากร
4.1 เกษตรกร ตองมีการขึ้นทะเบียนผูเลี้ยงสัตวน้ําตามขอกําหนดของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
4.2 เกษตรกรมีความรูหรือผานการฝกอบรมหลักการเลี้ยงกุงระบบอินทรีย
5 การคัดเลือกและการปลอยลูกกุง
5.1 เลือกใชลูกกุงที่มีความตานทานโรค
5.2 หามใชลูกกุงที่ไดมาจากการดัดแปรพันธุกรรม
5.3 เมื่อมีโรงเพาะฟกและอนุบาลลูกกุงระบบอินทรียแลว ตองใชลูกกุง จากโรงเพาะฟก
และอนุบาลระบบอินทรีย
5.4 มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD)
5.5 ปลอยลูกกุง ในอัตราความหนาแนนไมเกิน 15 ตัว/ตรม.
5.6 กรณีที่เกิดปญหาระหวางการเลี้ยงและทําใหจํานวนกุง ในบอลดลง หามปลอยลูกกุง
เสริมในการเลีย้ งรุนนั้น
6. การจัดการทั่วไป
6.1 มีการวางผังฟารมเลี้ยงอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยการเลี้ยงกุงทะเลแบบ
พัฒนาตองมีบอ พักน้ําที่เหมาะสม
6.2 ใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติเปนหลัก โดยปราศจากการปนเปอนของวัสดุ
ตองหามตามทีก่ ําหนดไวในภาคผนวก ข

6.3 การใชเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องเพิ่มอากาศในบอเลี้ยง ตองมีมาตรการอนุรักษน้ําและ
ใชพลังงานอยางประหยัด
6.4 ติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศ เพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในบอ
6.5 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในฟารม ตองไมมีการปนเปอนของสารที่อาจสงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวมและสุขภาพของกุง
6.6 ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขอนามัยที่ดี ไมเปนโรคติดตอรายแรง
6.7 หองน้ํา หองสวมตองสรางใหถูกสุขอนามัยและปองกันไมใหปนเปอนลงสูบอเลี้ยง
6.8 ขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟารมตองมีการทิ้งและกําจัดอยางถูกวิธี
6.9 ตองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟารม มีการปลูกพืชที่เหมาะสมหรือ
ใหพืชขึ้นเองตามธรรมชาติ
6.10 กรณีที่ตงั้ ฟารมอยูใกลปาชายเลน ตองมีมาตรการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน
บริเวณใกลเคียง
7. การจัดการดานอาหาร
7.1 ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย โดยเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเ ลม 1
7.2 กรณีเกิดเหตุที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาเชน จากธรรมชาติหรือมนุษยทําขึ้น
จะอนุโลมใหสวนประกอบของอาหารกุงที่เปนวัตถุดิบในปริมาณที่ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในชวงเวลาที่
จํากัดชวงหนึ่ง
7.3 หามใชสารเคมีและยาปฏิชีวนะทุกชนิด รวมถึงวัสดุที่หามใชในอาหารสัตวน้ําที่
กําหนดในภาคผนวก ค
8. การจัดการสุขภาพกุง
8.1 ตรวจสุขภาพกุงควบคูก ับการตรวจคุณภาพน้ําอยางเปนประจํา
8.2 มีการปองกันและรักษาโรคตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
8.3 มีมาตรการปองกันและแกไขการระบาดของโรคกุง
8.4 หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีสําหรับควบคุมศัตรูและโรคชองสัตวน้ําที่ไมมีระบุ
ไวในภาคผนวก ง
8.5 กรณีที่จําเปน อนุญาตใหใชสารหรือวัสดุจากธรรมชาติตามที่ระบุไวในภาคผนวก จ
9. การจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลน
9.1 น้ําทิ้งตองมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด ภาคผนวก ฉ
9.2 ไมทิ้งน้ําลงแหลงน้ําจืดและแหลงเกษตรกรรม
9.3 การปลอยน้ําทิ้ง ตองไมทําใหเกิดผลเสียตอแหลงน้าํ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9.4 ตองไมมีการทิ้งเลนที่กอ ใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

10. การจับ การดูแลหลังจับและการจําหนาย
10.1 มีการวางแผนการจับและจําหนายอยางรวดเร็วเพื่อรักษาความสด จับกุงในขณะที่
ยังมีสุขภาพดีและสามารถรักษาความเปนอินทรียของผลิตภัณฑไวได
10.2 มีการสุมตรวจสารเคมีตกคางในตัวกุง กอนทําการจับ ในกรณีที่มคี วามเสี่ยงตอการ
ปนเปอนสารเคมี
10.3 ตองทําใหกุงตายในระยะเวลาสั้นที่สุดและทรมานนอยที่สุดโดยแชน้ําแข็งทันที
10.4 สารที่ใชในระหวางหรือหลังการจับ ตองเปนสารจากธรรมชาติเทานั้น
10.5 น้ําและน้าํ แข็งที่ใชตองมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
10.6 การลําเลียงขนสงตองแยกจากกุงทัว่ ไปที่มาจากระบบการผลิตอื่นๆ ที่ไมใช
อินทรีย
10.7 มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (FMD)
11. ความรับผิดชอบตอสังคม
11.1 มีสวนรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม
11.2 ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัดและสงเสริมการปลูกปาชายเลน
11.3 มีการจางแรงงานถูกตองตามกฎหมาย และมีสวัสดิการแรงงานครบถวน
12. การรวมกลุมและการฝกอบรม
12.1 มีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
12.2 มีการประชุมหรือ ฝกอบรมดานวิชาการ การจัดการ การใชปจจัยการผลิตและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
13. ขอมูลและการบันทึกขอมูล
13.1 มีการบันทึกขอมูลที่สําคัญในทุกขั้นตอนของการผลิต
13.2 มีการเก็บรักษาขอมูลและบันทึกขอมูลไวเปนระยะเวลาอยางนอย 3 รอบการผลิต
คุณสมบัตนิ ้ําทิ้ง
ตองมีคุณสมบัติดังนี้
- คาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง
6.5-8.5 ความเค็มตองมีคาสูงกวาความเค็มของแหลงน้ํารองรับน้ําทิ้ง 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
รายการสารที่ไมอนุญาตใหใชในการจัดการฟารม
1. จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรียที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
2. สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ
3 ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
4 สารสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโต
สารเคมีและวัสดุที่หามใชในอาหารผลิตสัตวน้ํา
1. เคมีภัณฑและยาปฏิชีวนะทุกชนิด
2. ยูเรีย (urea)
3. กรดอะมิโนบริสุทธิ์(pure amino acid)
4. สารสังเคราะหที่มีคณ
ุ สมบัติในการกระตุนการกินอาหาร
5. วัสดุหรือผลผลิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
6. สีผสมอาหารสังเคราะห
7. สารเคมีหรือวัสดุอื่นๆที่หา มใชในอาหารสัตวน้ําที่ประกาศตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน้ํา
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
ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1 สารอินทรีย
1.1 ปุยอินทรียท ี่ผลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแกปุยหมักที่ไดจากการหมักเศษซาก
พืช ฟางขาว ขี้เลื้อย เปลือกไม เศษไมและวัสดุเหลือใชจากการเกษตรอื่นๆ
1.2 ปุยคอก
1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสดและวัสดุเหลือใชในฟารมในรูปอินทรียสาร

1.4 ของเหลือใชจากกระบวนการในโรงฆาสัตว โรงงานอุตสาหกรรมเชน
โรงงานน้ําตาล โรงงานมันสําปะหลัง โรงงานน้ําปลา
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 เกลือโพแทสเซียมที่มีคลอไรดนอยกวา 60 เปอรเซ็นต
2.9 แคลเซียมจากสาหรายทะเล
2.10 เปลือกหอย
2.11 โพแทสเซียมที่ผลิตจากกระบวนการทางกายภาพ
2.12 เกลือสินเธาว
2.13 ออกซิเจน
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 กลุมที่มี
สมาชิก 156 รายในอินโดนีเซีย 1 กลุมที่มีสมาชิก 1022 รายในเวียดนาม และโรงเพาะฟก 1 โรงใน
เอกวาดอร สําหรับกุงกามกรามสามารถพัฒนาการผลิตใหเปนระบบอินทรีย เพื่อใหผูบริโภคปลอดภัย
ขึ้นและสามารถขายไดราคาสูงขึ้น

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 สามารถทําใหการดําเนินการงายและ
มีประสิทธิภาพ
๏ 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
๏ 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 สารทําความสะอาดแมพันธุที่
มีไขแก ฯลฯ ระบุไวในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย การใชโอโซนและรังสีอัลตราไวโอเรด
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 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 การฝกอบรมเปน
การเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ 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 ใหสอดคลองกับคูมือ
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
การเจริญเติบโตและอัตรารอดที่ดีขึ้นอยูก ับสุขภาพของลูกกุง ซึ่งเกีย่ วของกับระบบการจัดการ
ในหลายๆ ดาน เชนอัตราการปลอย การจัดการใหอาหาร การจัดการคุณภาพน้ําและดินในบอเลี้ยง ฯลฯ
การเพาะเลีย้ งกุงกามกรามอินทรีย ไมสามารถใชยา สารเคมี เหมือนกับการเลี้ยงโดยทั่วไป จึงตองมี
ขอกําหนดการดูแลสุขภาพ

๏ ตรวจสุขภาพกุงควบคูกับการตรวจคุณภาพน้ําอยางเปนประจํา
๏ สารที่อนุญาตใหใชไดในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เชน โปรไบโอติก สมุนไพรตองไดจาก
กระบวนการตามธรรมชาติโดยไมผานการดัดแปรพันธุกรรม
๏ สามารถใชสารเคมีที่ระบุในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
๏ หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่ไมไดกลาวอยางเด็ดขาด
๏ หามใชฮอรโมนสังเคราะห วัคซีนที่ทาํ จากเชื้อดัดแปรพันธุกรรม
๏ ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เมื่อเกิดโรค เชนถายน้ําใหมากขึน้
๏ มีมาตรการปองกันโรคระบาด
การจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลน
น้ําทิ้ง มักเจือปนดวยธาตุอาหาร ตะกอน เชื้อโรค การจัดการเลี้ยงที่ดี จะชวยใหน้ําทิง้ มีคุณภาพ
ดีและลดปริมาณน้ําทิ้ง 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
ปญหาระหวางผูเลี้ยงกุงกับประชาชนในทองถิ่น ลูกจางกับนายจางสวนใหญ เปนปญหาคอนขาง
ซับซอน การจัดระบบองคกรผูประกอบการ จะเปนแนวทางในการรวมกลุม เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ในการประกอบการ หลักการเกษตรอินทรียสากลเปนการพิจารณาโดยองครวมคือใหความสําคัญโดยรวม
ของระบบนิเวศทั้งดานสิ่งแวดลอม สังคมเศรษฐกิจจึงรวมกิจกรรมดานสังคมเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
๏ มีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว
๏ ใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัด สงเสริมการปลูกตนไมรอบฟารม
๏ ชวยเหลือชุมชน ทําตัวเปนตัวอยางในการอนุรักษ
๏ สรางความเขาใจในหนาที่ ระบบงานขององคกรใหแกลูกจาง
๏ ใชแรงงานทองถิ่น
๏ จางแรงงานตามกฎหมาย มีสวัสดิการ
การรวมกลุมและการฝกอบรม
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยใหมีการพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ การฝกอบรมเปน
การเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ แลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
๏ ฝกอบรมดานวิชาการ
๏ ฝกอบรมดานกฎระเบียบ
๏ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมตอสังคม สิ่งแวดลอม
ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเลีย้ งกุงทะเลอินทรียดําเนินการไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถทบทวนขอมูลเพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไป

2.3 มาตรฐานการผลิตอาหารผสมสําเร็จสําหรับกุงอินทรีย
มาตรฐานโรงงาน
โรงงาน ตองไดใบรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต(Good Manufacturing Practice GMP)
และ หลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ งควบคุม(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
2.4 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 ใสผากัน
เปอนรองเทาบูตกันน้ํา 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

2.5 มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑประมงอินทรีย
มาตรฐานโรงงาน
โรงงานตองไดใบรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต(Good Manufacturing Practice GMP)
และ หลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ งควบคุม(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
๏ หามใชโฟมเปนภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ
การรักษาความสะอาดและสุขลักษณะ
๏ใชวิธีทางกายภาพในการกําจัด ปองกันการปนเปอนจากสิ่งมีชีวิต*
๏ในกรณีจําเปนตองใชสารเคมี ใชสารเคมีที่ไดรับอนุญาตและไมมีฤทธิ์ตกคางนาน
การควบคุมการผลิต
๏วัตถุดิบตองเปนผลิตผลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย
๏กรณีสถานที่เก็บวัตถุดิบ มีผลิตผลที่ไมเปนอินทรียปนอยู ตองเก็บวัตถุดิบแยกกันเด็ดขาด
๏ ผลิตภัณฑสตั วน้ําอินทรียต องแยกเก็บไมใหปะปนกับผลิตภัณฑทวั่ ไป*

การจัดเก็บเอกสาร
๏จัดทําระบบเอกสารใหเห็นที่มาของวัตถุดิบทีใ่ ชในการแปรรูป 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
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 โดยใช
ปจจัยการผลิตที่ไดจากธรรมชาติไมรวมกุงกามกราม
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 การจัดการหลังการจับที่
ดี 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 การฝกอบรมเปน
การเพิ่มพูนความรูอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๏ แลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
๏ ฝกอบรมดานวิชาการ
๏ ฝกอบรมดานกฎระเบียบ
๏ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรมตอสังคม สิ่งแวดลอม
ระบบการเก็บขอมูล
ระบบการเก็บขอมูลการเลี้ยงที่ดี สามารถทําใหการเลีย้ งสัตวน้ําจืดอินทรียดําเนินการไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถทบทวนขอมูล เพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางในการปรับปรุงแกไขในการผลิตรุนตอไป

วิธีการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่กรมประมงสงเสริม
จากการที่กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการประมง ไดติดตามวิธีการเลี้ยงสัตวน้ํา
ในระบบอินทรียในปงบประมาณ 2550 ทีส่ ํานักงานประมงจังหวัดสงเสริมใหเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรม
ดําเนินการเลี้ยงระหวางปงบประมาณ 2548-2549 โดยมีทั้งถูกหลักและไมถูกหลักการระบบอินทรียซึ่ง
พอที่จะจําแนกและสรุปวิธกี ารเลี้ยงไดดังนี้
1. การเลี้ยงปลาในพื้นทีน่ าขาวอินทรีย
วิธีการ แนะนําใหเกษตรกรขุดบอขนาด 1,260 ตารางเมตร ในนาขาวอินทรียหรือบริเวณที่ตดิ
กับแปลงนาขาวเพื่อเลี้ยงปลาสลิด ปลานิล ขนาด 7-10 เซนติเมตร จํานวน 1,000 ตัว กอนปลอยปลา
ใสปุยหมัก ปุย คอกในบอเพือ่ ใหเกิดอาหารธรรมชาติ หลังจากทําการเกี่ยวขาวแลว ประมาณเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม จึงจับปลาที่เลี้ยงเพื่อบริโภคและจําหนาย (เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร)
2. การเลี้ยงสัตวน้ําทองถิ่นในพื้นนาขาวอินทรีย
วิธีการ เลี้ยงปลาชอน ปลาสลิด ปลาดุก ปลาตะเพียน กบ ในนาขาวอินทรีย หลังจากทําการ
เกี่ยวขาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จึงจับปลาที่เลี้ยงเพื่อบริโภคและจําหนาย (เกษตรกรใน
จังหวัดรอยเอ็ด )

3. การเลี้ยงปลานิลโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
วิธีการ เตรียมบอโดยการระบายน้าํ ออกใหแหง ทําความสะอาดบอ เก็บวัชพืชและศัตรูปลา
ออกจากบอ สาดอีเอ็มที่เตรียมไวใหทวั่ บอในอัตรา 200 ลิตรตอไร ตากบอใหแหง เติมน้ําลงบอ
ประมาณ 30 เซนติเมตร ใสโบกาฉิ 20 ก.ก. ตอไร ทิ้งไว 10 วันเติมน้ําจนถึงระดับ 1 เมตร
ปุยหมัก(โบกาฉิ) ซึ่งประกอบดวย
มูลวัว
20 ก.ก.
รําหยาบ 20 ก.ก.
รําละเอียด 20 ก.ก.
อีเอ็ม
4 ชอนโตะ
กากน้ําตาล 4 ชอนโตะ
น้ําสะอาด 10 ลิตร
เตรียมอีเอ็ม โดยผสม อีเอ็ม 2.5 ลิตร กากน้ําตาล 2.5 ลิตร น้ําสะอาด 300 ลิตร หมักไว 7 วัน
ใช 200 ลิตรตอไร โดยผสมใหเขากัน หมักไว 7 วัน กลับกองปุย ทุกๆ 2 วัน ใสครั้งละ 20 ก.ก. ตอบอ
ขนาด 1 ไร เดือนละครั้ง ตั้งแตเริ่มเตรียมบอ
ปลอยปลานิลจิตรลดา 3 ขนาด 5-7 เซนติเมตร ในอัตรา 4000 ตัวตอไร ใหอาหารที่เกษตรกรผลิต
ใชเองซึ่งประกอบดวย รําละเอียด 1 ก.ก. ปลายขาว 1 ก.ก. ปลาปน 1 ก.ก. อีเอ็ม 1 ชอน กากน้าํ ตาล 1
ชอน ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 7-8 เดือน จึงจับบริโภคและขาย (เกษตรกรในจังหวัดขอนแกน)
4. การเลี้ยงปลากินพืช
วิธีการ เตรียมบอขนาด 2 งานโดยตากใหแหง 3-4 เดือน ใสปูนขาว 10 ก.ก. ทิ้งไว 10 วันจึงใส
น้ําบางบอทําคอกปุยหมักบริเวณขอบบอโดยหมักเศษหญา เศษพืช มูลสัตว ในบอเลี้ยง ใสน้ําหมักชีวภาพ
หรือบางบอไมตากใหแหง เนื่องจากมีน้ํานอย ใสปูนขาวลงในน้ําโดยผสมกับน้ํา แลวสาดใหทั่วบอ บาง
บอใสปุยสูตร 15-15-15 ครั้งละ 0.5 ก.ก. จากนั้นใสลูกพันธุปลานิล ปลาไน ปลาจีน ปลาสวาย ขนาด 37 ซ.ม. อยางละ 1,000 ตัว ใหอาหารสําเร็จรูป พืชผัก กากถั่วเหลือง ใชน้ําจากหวยเติมลงในบอเลี้ยงเมื่อมี
โอกาส ถาคุณภาพน้ําเริ่มไมดีใสน้ําหมักชีวภาพลงในบอเลี้ยง
การทําน้ําหมักชีวภาพ นําผักผลไมตางๆ (มะมวง กลวย ฟก ตะไคร) หั่นเปนชิน้ เล็กๆ นําใส
โองขนาด 200 ลิตร ปริมาณ 2 ใน3 ของโอง ใสน้ําตาลทรายแดง 2 ก.ก. คนใหเขากัน หมักทิ้งไว 3 เดือน
จึงนําน้ําหมักมาใช (เกษตรกรในจังหวัดแมฮองสอน)
5. การเลี้ยงปลาโดยใชปยุ ชีวภาพ
วิธีการ เตรียมบอขนาด 2 งาน โดยตากบอใหแหง ใสปนู ขาว 20 ก.ก. ขี้วัว 50 ก.ก. ใสน้ําเต็มบอ
ทิ้งไว 15 วัน ปลอยลูกพันธุป ลานิล 1,000 ตัว ปลาตะเพียน 500 ตัว ปลายี่สกเทศ 1,000 ตัว ขนาดประมาณ
2 ซ.ม. ใหรําละเอียด อาหารสําเร็จรูป เปนอาหาร เมื่อเลี้ยงไดประมาณ 1.5 เดือน ใสฟางที่หมักกับมูลวัว
ไวประมาณ 2 สัปดาหลงในบอเลี้ยงทุกๆ 2 สัปดาห ในระหวางการเลี้ยงนําน้ําที่ถายออกจากบอเลีย้ งไปรด

ตนลําไย ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 10 เดือน จับปลาไดประมาณ 80 ก.ก. ( นิลขนาด 300 กรัม 60 ก.ก.
ปลาชอนขนาด 700 กรัม 10 ก.ก. ปลาตะเพียน 10 ก.ก.) (เกษตรกรในจังหวัดลําพูน)
6. การเลี้ยงกุงกุลาดํารวมกับสาหรายไสไก
การเตรียมบอเลี้ยง บอขนาด 4 ไร หลังจากการจับกุงแลว เติมน้ําจากบอพักเขาสูบอเลี้ยงจนได
ระดับ 1.2 เมตร นําสาหรายไสไกจากบอเพาะ หวานลงในบอเลี้ยง ใสปุยหินฟอสเฟตลงในบอประมาณ
1 ตัน เพื่อเปนปุยสําหรับสาหราย อาจใสปูนแคลเซียมประมาณ 200 กิโลกรัม เพื่อปรับ พีเอชของน้ํา
จากนั้นประมาณ 1 เดือน เติมน้ําจนเต็มบอ โดยสูบน้ําผานผากรอง ไมมีการใชสารเคมี จุลินทรีย เมื่อ
สาหรายเติบโตปกคลุมประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ผิวน้ํา ประมาณ 2 เดือน และเลนกลางบอไม
มีกลิ่นเนาเสีย จึงทําการปลอยกุง
การปลอยลูกกุง ปลอยลูกกุง กุลาดําระยะพี 15 ในอัตราความหนาแนน 30,000 ตัวตอไร
การใหอาหาร ในระยะ 50- 60 วันแรก ไมจําเปนตองใหอาหาร เนือ่ งจากลูกกุงสามารถ กิน
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูกับสาหรายเปนอาหาร เมื่ออาหารธรรมชาติเริ่มหมด โดยกุงจะมีความยาว
ประมาณ 10 เซนติเมตร จึงเริ่มใหอาหารสําเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง เชาเย็น เมื่อเลี้ยงได 5-6 เดือน จะไดกุง
ขนาด 20-30 ตัวตอกิโลกรัม จึงทําการจับกุง (สุรีรัตนฟารม อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี)
7. การเลี้ยงกุงทะเลแบบอินทรีย
การเตรียมบอ ตากบอใหแหงโดยไมมกี ารไถกลบ ใชระยะเวลา 1 เดือน จากนัน้ สูบน้ําจากบอ
พักลงในบอที่เตรียมไวโดยผานผากรองตาถี่จํานวน 4 ชัน้ จนไดระดับ 1-1.2 เมตร น้ํามีความเค็ม 5-10
สวนในพัน คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 8
พันธุสัตวน้ํา ปลอยลูกกุงขาว ระยะ พี 12 ในอัตราความหนาแนน 20,000-50,000 ตัวตอไร
อาหารและการใหอาหาร ลูกกุงกินอาหารธรรมชาติภายในบอเลี้ยง โดยมากจะเปน หนอนแดง
และสาหรายไสไก
การดูแลระหวางการเลี้ยง ไมมีการถายน้ําและติดตั้งเครื่องตีน้ําตลอดการเลี้ยง ใสราํ ขาวอินทรีย
ผสมปลาบด ลงในยอ
ผลผลิต กําไร จากการเลี้ยง 1 รายในบอ 4 ไร ในระยะเวลา 124 วัน ไดผลผลิต 400 กิโลกรัม ได
กําไร 20,680 บาท (ตนทุน 13,720 บาท ขายได 34,400 บาท) (เกษตรกรในอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง)
8. การเลี้ยงปลานิลไมแปลงเพศในนาขาวอินทรีย
วิธีและขั้นตอนการเลี้ยง เตรียมแปลงนาขาวโดยใชรูปแบบการทํานาขาวแบบอินทรีย ตองทํา
รองรอบแปลงนา หลังจากการปกดําขาวแลวประมาณ 2 สัปดาห จึงปลอยปลานิลขนาด 9-10 เซนติเมตร
ในอัตรา 300-400 ตัวตอไร ใหอาหารเสริมเชน รําละเอียด ปุยอินทรีย ใชระยะเวลาเลี้ยง 5-6 เดือน จะได
ปลาขนาด 3-4 ตัวตอกิโลกรัม โดยเกษตรกรไดผลผลิตประมาณ 60-80 กิโลกรัม ตอราย (เกษตรกรใน
จังหวัดอุดรธานี)

9. การเลี้ยงปลานิลไมแปลงเพศในบอดิน
วิธีและขั้นตอนการเลี้ยง เตรียมบอดินโดยใสปูนขาว ปลอยปลานิลขนาด 9-10 เซนติเมตร
ในอัตรา 4,000 - 5,000 ตัวตอไร ใหอาหารเสริมเชน รําละเอียด ปุย หมักชีวภาพ มูลไก บางรายให
อาหารเม็ดสําเร็จรูป ใชระยะเวลาเลี้ยง 5-6 เดือน จะไดปลาขนาด 3-5 ตัวตอกิโลกรัม โดยเกษตรกรได
ผลผลิตประมาณ 236 กิโลกรัม ตอไร (เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี)
10. การเลี้ยงสัตวน้ําในนากุง แบบกึ่งพัฒนา
การเตรียมบอ ดูดเลนที่รองขาวังรอบบอและบริเวณที่ถกู เซาะบนพืน้ บอ ตากบอ โรยปูนขาว
ใหทวั่ ทิ้งไวประมาณ 7-15 วัน จากนัน้ สูบน้ําจากบอพักลงในบอที่เตรียมจนไดระดับ 10 เซนติเมตร
สาดจุลินทรีย อีเอ็ม ทั่วบอเติมน้ําจนไดระดับ 1.50 เมตร ทิ้งไวประมาณ 7-10 วัน จึงปลอยพันธุสัตวน้ํา
การปลอยพันธุสัตวน้ํา ปลอยลูกกุงกุลาดํา ระยะพี 12-15 ในอัตราความหนาแนน 10,000 ตัวไร
อาหารและการใหอาหารใหปลาบดละเอียดคลุกรําและปรายขาว อาหารธรรมชาติภายในบอเลีย้ ง
การดูแลระหวางการเลี้ยง ชวงน้ํานอย(น้าํ ตาย) ชวงทีเ่ กิดโรคระบาดและชวงที่เกิดขี้ปลาวาฬ
( ธ.ค.-ก.พ. ) จะไมเปดน้ําเขาบอ เมื่อเกิดโรคในบอเลี้ยง ทําการถายน้าํ เขาออก ปลอยน้ําลงสู
คลอง แลวไหลสูอาวไทยตอไป ทําการจับกุงผานอวนกาวกุง 15 วันตอครั้ง (เกษตรกรในตําบล
แหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ)
11. การเลี้ยงปลาสลิด
การเตรียมบอ ตากบอใหแหง จากนั้นนําฟางมากองเปนจุด ทัว่ บอสําหรับเปนที่เตรียมอาหาร
ธรรมชาติ นําน้ําเขาบอดวยระหัดวิดน้าํ ผานผากรอง ใหไดระดับ 50 เซนติเมตร ทําสีน้ําใหไดคาความ
โปรงใสประมาณ 30-40 เซนติเมตร โดยใสปุยน้ําชีวภาพ
การปลอยพันธุสัตวน้ํา ปลอยลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตรในความหนาแนน6-7 ตัวตอ
ตารางเมตร
อาหารและการใหอาหาร ชวง 1-3 เดือนแรก ใหลูกปลากินอาหารธรรมชาติในบอ โดยใสหญา
เดือน 2 ครั้ง รวมกับปุย น้ําชีวภาพ 300 ลิตรตอพื้นที่ 1 ไร ใหรําละเอียดโดยใสในกระสอบแขวนไวในบอ
จํานวน 16 จุดตอไร ชวง 4-9 เดือน ยังคงเนนอาหารธรรมชาติเหมือนชวงแรก แตในชวงเดือนที่ 8-9 ให
อาหารเม็ดสําเร็จรูปเสริมวันเวนวัน โดยใหเปนจุดๆ 12 จุดตอ 1 ไร ในตอนเชา ตรวจเช็คอาหารเหลือใน
ตอนบาย ชวง10-12เดือนใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปทุกวันงดการใหปยุ น้ําชีวภาพและรําละเอียดจนกระทั่งจับ
การจัดการในระหวางการเลีย้ ง เนนการใหปลากินอาหารธรรมชาติ โดยควบคุมปริมาณแพลงก
ตอนในบอเลีย้ งใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม รักษาระดับน้ําในบอเลี้ยงใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม โดยให
อยูในระดับเฉลี่ย 1 เมตร ใชน้ําหมักชีวภาพในการปรับสภาพน้ํา
ผลผลิตและรายได บอเลีย้ งขนาด 25 ไร ไดปลาสลิดขนาด 8-12 ตัวตอกิโลกรัม จํานวน 15,000
กิโลกรัม เปนเงิน 479,000 บาท ไดปลาชอน 100 กิโลกรัม เปนเงิน 6,000 บาท (เกษตรกรที่ตําบลวัด
ประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

12. การเลี้ยงกุงกุลาดําแบบกึง่ พัฒนา
การเตรียมบอ ตากบอใหแหง นําน้ําเขาบอผานผากรองใหไดระดับ50เซนติเมตร ใสรําละเอียดที่
หมักไว 1 คืนรวมกับจุลินทรียน้ํา สาดลงในบอเลี้ยงในอัตรา 50 ลิตรตอ 1 ไร ปลอยทิ้งไว 7 วัน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณแพลงกตอน โดยดูจากความโปรงแสงใหไดประมาณ 30-40 เซนติเมตร จากนั้นเพิ่มระดับน้ําให
ได 1 เมตร
การปลอยพันธุสัตวน้ํา ปลอยลูกกุงกุลาดําระยะพี 18 ในความหนาแนน 75,000 ตัว ตอ 4.5 ไร
อาหารและการใหอาหาร ชวงแรก ใหลกู กุงกินอาหารธรรมชาติในบอ โดยใสรําที่หมักกับ
จุลินทรีย ลงในบอเลี้ยงสัปดาหละครั้ง ครั้งละ 50 ลิตรตลอดการเลี้ยง ชวงผาน 1 เดือนไปแลว ให
อาหารเม็ด ในอัตรา 1 กิโลกรัมตอวัน ในชวงเดือนที่2 ใหอาหารเม็ด 2 กิโลกรัมตอวัน ในชวงเดือนที่3
และ4 ใหอาหารเม็ด 2.5 กิโลกรัมตอวัน
การจัดการในระหวางการเลีย้ ง เนนการใหกุงกินอาหารธรรมชาติโดยควบคุมปริมาณแพลงก
ตอนในบอเลีย้ งใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม รักษาระดับน้าํ ในบอเลี้ยงใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม โดย
ใหอยูใ นระดับเฉลี่ย 1.2 เมตร
ผลผลิตและรายได เนื่องจากเมื่อเลี้ยงไปไดประมาณ 100 วัน มีฝนตกหนักทําใหมนี ้ําลนเขามา
ในบอเลี้ยงทําใหกุงเริ่มตาย จึงทําการจับเมือ่ เลี้ยงไปได110วัน ไดผลผลิต80 กิโลกรัมเปนเงิน 12,000 บาท
(เกษตรกรที่ตาํ บลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม)
13. การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในรองสวน
การเตรียมรองสวน รองสวนพื้นที่ 0.5 ไร โดยลอกเลนในรอง ตากใหแหง กั้นทางน้ําเขาและ
ออกดวยอวน
พันธุสัตวน้ํา ลูกพันธุปลานิลจิตรดา ขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 4,000 ตัว
อาหาร รําละเอียด แหน ปลายขาวตมสุก
การดูแลรักษา เปดน้ําเขารองสวนเดือนละ 2 ครั้ง
(เกษตรกรที่ตาํ บลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม)
14. การเลี้ยงปลากะพงขาวในบอ
การเตรียมบอ บอเลี้ยงขนาด 7 ไร โดยตากบอใหแหง ลอกเลนในรองบอ แบงพื้นทีบ่ อเพื่อการ
อนุบาลโดยกัน้ ดวยอวน
พันธุสัตวน้ํา ลูกพันธุปลากะพงขาว ขนาด 2-3 นิ้ว จํานวน 5,500 ตัว
อาหารและการใหอาหาร ใหปลาเปดสด วันละ 2 ครั้ง( เชา เย็น )
วันที่ 1-20 ใหวนั ละ 1 กิโลกรัม
วันที่ 21-30 ใหวนั ละ 2 กิโลกรัม
วันที่ 31-45 ใหวนั ละ 3 กิโลกรัม
วันที่ 46-60 ใหวนั ละ 3-4 กิโลกรัม
วันที่ 1-20 ใหวันละ 1 กิโลกรัม
วันที่ 61-90 ใหวันละ 7 กิโลกรัม

วันที่ 91-120 ใหวนั ละ 10-15 กิโลกรัม วันที่ 121-150 ใหวนั ละ 15-20 กิโลกรัม
วันที่ 151-180 ใหวันละ 20-25 กิโลกรัม วันที่ 181-210 ใหวนั ละ 35 กิโลกรัม
การดูแลรักษา ถายน้ําทุกวันจนจับหมด ( 8 เดือน 28 วัน )
ผลผลิตและรายได ทําการทยอยจับรวม 8 ครั้ง ไดผลผลิตทั้งสิ้น 785.6 กิโลกรัม(1,025 ตัว)
คาอาหารรวม 10,500 กิโลกรัม เปนเงิน 50,100 บาท (เกษตรกรที่ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม)
ดังนั้นจะเห็นไดวา วิธีการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ที่กรมประมงสงเสริมแกเกษตรกร ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ถึงแมจะมีบางสวนที่ยังไมถูกหลักของระบบอินทรีย ซึ่งในปจจุบนั ยังไมสามารถให
การรับรองวาเปนสินคาอินทรียได แตเกษตรกรที่ไดรบั การสงเสริม ก็สามารถผลิตสัตวน้ําที่มีความ
ปลอดภัยสูงขึน้ อีกระดับหนึง่ ที่สามารถลดการใชสารเคมีและยาอันตรายชนิดตางๆลงได และตอไปใน
อนาคตอันใกลถากรมประมงโดยหนวยงานที่เกีย่ วของ ( เชนสํานักน้ําจืด ,สํานักชายฝง ฯลฯ) สามารถ
แกไข ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดสง เสริมที่กลาวไวขางตน ใหถูกตองตามระบบอินทรียก น็ าจะ
สามารถทําใหการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียประสบผลสําเร็จมากขึ้น ทําใหสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ําไดรับการรับรองวาเปนอินทรียที่แทจริงตอไปในอนาคต
ขอดีของสัตวน้ําที่ไดจากการผลิตในระบบอินทรีย
การเลี้ยงสัตวนา้ํ ระบบอินทรีย เปนการเลีย้ งที่ใชหลักการจัดการผลิตแบบองครวม เกื้อหนุนตอ
ระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายและวงจรทางชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการ
ใชวัตถุดิบจากการสังเคราะห ไมใชพืช สัตว หรือจุลินทรีย ที่ไดจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม หรือ
พันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนสินคาเกษตรอินทรีย
และคุณภาพทีส่ ําคัญของผลผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งมีขอ แตกตางทีเ่ ปนจุดเดนทีแ่ ตกตางและดีกวาสัตวน้ําที่
ผลิตจากระบบการผลิตทัว่ ๆ ไป ในหลาย ๆขอ ซึ่งพอที่จะจําแนกไดดงั ตอไปนี้
1. ดานหลักการผลิต การเลี้ยงระบบอินทรียตองมี
- คูมือ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การเลี้ยงที่ชัดเจน
- มีการฟนฟูและรักษาคุณภาพของดินและน้ําในบอเลี้ยง
- ตองมีการรักษาความสมดุล ของระบบนิเวศในฟารมและโดยรวม
- มีการปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทําใหเกิดมลพิษ
- การเลี้ยงตองยึดหลักประหยัดพลังงาน ปองกันภาวะโลกรอน
- ปจจัยการผลิตตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรม
2. การเลือกสถานที่เลี้ยง มีขอกําหนดทีเ่ ขมงวด เพื่อปองกันการทําลายสิ่งแวดลอม มากกวา
การเลี้ยงโดยทัว่ ไป ดังนี้
- ตองไมตั้งอยูในพื้นที่หามเลี้ยงและเปนพืน้ ที่ที่เหมาะสม

- ตองไมตั้งอยูในเขตอิทธิพลของแหลงมลพิษ
- แหลงน้ําทีใ่ ช ตองไมอยูในที่ที่เสี่ยงตอการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการ เกษตร
และสารปนเปอ นตาง ๆ
3. บุคลากร บุคลากรที่เลี้ยงตองมีการขึ้นทะเบียนตอกรมประมงและตองมีความรู และผาน
การอบรมมาแลว
4. การคัดเลือกและการปลอยลูกพันธุ
- ตองใชลูกพันธุที่มีความแข็งแรง ตานทานโรค
- หามใชลูกพันธุที่ผานการดัดแปรพันธุกรรม
- ตองปลอยลูกพันธุในอัตราความหนาแนนที่กรมประมงกําหนด
- ไมอนุญาตใหปลอยลูกพันธุเสริม ในกรณีเกิดปญหาระหวางการผลิตในรุนการเลี้ยง
เดียวกัน
5. การวางผังฟารม ตองมีการวางผังฟารมเลี้ยงอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อสามารถ
แกปญหาที่อาจเกิดขึน้ ระหวางการเลี้ยงไดอยางรวดเร็ว
6. การจัดการบอเลี้ยง
- ใหใชสารอินทรีย และวัสดุธรรมชาติเปนหลักเพื่อปองกันการปนเปอ นของสารพิษตาง ๆ
- การใชเครื่องสูบน้ํา เครื่องเพิ่มอากาศในน้ํา ตองมีมาตรการอนุรักษน้ําและประหยัดพลังงาน
ชวยลดปญหาภาวะโลกรอน
7. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในฟารมตองไมมีการปนเปอนของสารที่อาจสงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมโดยรวม และของตัวสัตวน้ํา
8. สุขอนามัยฟารม
- ผูปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยงตองมีสุขภาพที่ดี ไมเปนโรคติดตอ
- หองน้ํา หองสวม ตองถูกสุขอนามัย เพื่อปองกันไมใหปนเปอนลงสูบอเลี้ยง
- ขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟารมตองมีการกําจัดอยางถูกวิธี
9. ระบบนิเวศนในฟารม
- ตองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ มีการปลูกพืชที่เหมาะสมหรือใหขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ
- ฟารมเลี้ยงทีต่ ั้งอยูใกลปาชายเลน ตองมีการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนบริเวณ
ใกลเคียง
10. การผลิตอาหารสัตวน้ํา
ตองใชวัตถุดิบจากธรรมชาติหรือจากเกษตรอินทรีย หามใช
วัตถุดิบที่ผานการดัดแปรพันธุกรรม หามใชสารสังเคราะห สารเคมี ยาปฏิชีวนะผสมลงในอาหารสัตวน้ํา
11. การใชสารเคมี
หามใชสารเคมี และยาปฏิชวี นะทุกชนิด ทําใหไดสัตวน้ําที่ปราศจาก
สารพิษ สารปนเปอนตาง ๆ

12. การจัดการสุขภาพสัตวน้ํา
- มีการตรวจสุขภาพสัตวนา้ํ ควบคูกับการตรวจคุณภาพน้ํา เปนประจํา
- มีมาตรการปองกัน และแกไขการระบาดของโรคสัตวน้ํา
- หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมี สําหรับควบคุมศัตรูและโรคสัตวน้ํา
13. การจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลน
- น้ําทิ้งตองมีคุณภาพตามกฎหมายกําหนด
- ไมทิ้งน้ําลงแหลงน้ําจืด และแหลงเกษตรกรรม
- น้ําทิ้งตองไมทําใหเกิดผลเสียตอแหลงน้าํ ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14. การจับ การดูแลหลังการจับและการจําหนาย
- ตองมีการวางแผนการจับและจําหนายอยางรวดเร็ว เพื่อรักษาความสดและจับสัตวนา้ํ
ในขณะที่ยังมีสุขภาพดี
- มีการสุมตรวจสารเคมี ตกคางในตัวสัตวน้ํา กอนการจับ เพื่อปองกันการปนเปอน สารเคมี ใน
ตัวสัตวน้ํา
- ตองทําใหสตั วน้ําตายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ทรมานนอยที่สุด
- สารที่ใชในระหวางการเลีย้ งหรือหลังการจับ ตองเปนสารจากธรรมชาติเทานั้น
- น้ําและน้ําแข็ง ที่ใชสะอาดปราศจากสารปนเปอน และไดรับมาตรฐาน
- การจําหนายสัตวน้ํามีชีวิต ตองเก็บรักษาในสภาพทีเ่ หมาะสมตอการมีชีวิต
15. ความรับผิดชอบตอสังคม
- ตองมีสวนรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม
- ตองใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางประหยัดและสงเสริมการปลูกปา ปาชายเลน
- ตองมีการจางแรงงานอยางถูกตอง ตามกฎหมาย มีสวัสดิการครบถวน
16. การรวมกลุมและการฝกอบรม
- มีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ
- ตองมีการประชุม อบรม ดานวิชาการ การจัดการ การใชปจจัยการผลิต กฎระเบียบ
17. ขอมูลและการบันทึกขอมูล
- ตองมีการบันทึกขอมูล ที่สําคัญในทุกขั้นตอนการผลิต
- ตองมีการเก็บรักษาขอมูล ไวเพื่อตรวจสอบอยางนอย 3 รอบการผลิต
ดังนั้น จะเห็นไดวาการเลี้ยงสัตวน้ําระบบอินทรียจะทําใหผลผลิตสัตวน้ําที่ไดเปนสัตวน้ําที่ปลอด
จากสารเคมีสังเคราะห ยาปฏิชีวนะ สารปนเปอนตาง ๆ สารที่คัดหลั่งจากสัตวเมือ่ สัตวไดรับการทรมาน
ในระหวางการเลี้ยง การจับ การขนสง และการจําหนาย ปราศจากพิษภัย จากผลกระทบของการดัดแปร
พันธุกรรม ซึ่งยังไมสามารถพิสูจนตามหลักวิชาการวามีอันตรายตอผูบริโภคหรือไม

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยตรงตอคุณภาพทีด่ ีของผลผลิตสัตวน้ําอินทรียและผูบ ริโภคแลว
การเลี้ยงสัตวน้ําระบบอินทรีย ยังไมทําลายสิ่งแวดลอมเหมือนการเลีย้ งสัตวน้ําโดยวิธีทั่ว ๆ ไปที่เลี้ยงกัน
ในปจจุบนั โดยการเลี้ยงสัตวน้ําระบบอินทรีย ไมเปนการทําลายระบบนิเวศ ยังสามารถควบคุมความ
หลากหลายทางชีวภาพ
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางระมัดระวัง มีการประหยัดการใชพลังงาน
ชวยลดภาวะโลกรอน ไมมีสารพิษ สารเคมีปนเปอนลงในธรรมชาติ มีการปลูกปา ป ลูกตนไมเสริมใน
ธรรมชาติ มีความรับผิดชอบตอสังคม
ดังนั้นถาสามารถทําการเลี้ยงสัตวน้ําระบบอินทรียไดตามมาตรฐานและไดผลผลิตสัตวน้ําอินทรีย
ในปริมาณที่มากเพียงพอตอการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีปริมาณการบริโภคสัตวนา้ํ อินทรีย
จากทั้งภายในและตางประเทศมากเพียงพอ ก็จะทําใหผบู ริโภคสามารถ มีทางเลือกในการบริโภคสัตวน้ํา
อินทรียท ี่ปลอดภัย ปราศจากสารพิษและสารปนเปอนตาง ๆ และไมทําลายสภาพแวดลอม ก็จะทําใหการ
เลี้ยงสัตวน้ําระบบอินทรียสามารถดําเนินการไดตลอดไปอยางยั่งยืน
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
1. ปญหา อุปสรรค
พันธุสัตวน้ําสวนใหญเพาะพันธุโดยการใชฮอรโมนสังเคราะห โดยการแปลงเพศ โดยผิด
ธรรมชาติ ซึ่งผิดหลักการของระบบอินทรีย ทําใหหาพันธุไดยากลําบาก
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
ศึกษา ทดลอง วิจัย การเพาะพันธุสัตวน้ําทีเ่ ลี้ยงในระบบอินทรีย (ปลาสลิด กุงทะเล กุงกามกราม
ฯลฯ ) ไมใหขัดกับหลักการของเกษตรอินทรีย และสงเสริมใหเกษตรกรเพาะพันธุเพื่อใหไดลกู พันธุ
อินทรียที่แข็งแรงในปริมาณที่เพียงพอ
2. ปญหา อุปสรรค
สวนประกอบของอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย(กากถัว่ เหลือง ขาวโพดปน ฯลฯ) สวนใหญ
ที่มีในทองตลาด ผานการแปรพันธุกรรม ซึ่งผิดหลักการของระบบอินทรีย
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
ขอความรวมมือจากโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ําใหผลิตอาหารสัตวนา้ํ อินทรีย
ศึกษา ทดลอง วิจยั การผลิตอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย และสงเสริม ถายทอด
ใหเกษตรกร กลุมเกษตรกรใหมีศักยภาพในการผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียใชเอง
3. ปญหา อุปสรรค
ในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําโดยทั่วไปถึงจะเลี้ยงดวยความตัง้ ใจ เอาใจใสอยางสูง ตามหลัก
วิชาการก็ตาม ก็ยังมีโอกาสเกิดโรคขึ้นได แตการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียหามใชยาและสารเคมีหลายๆ
ชนิดในการรักษา ทําใหสัตวน้ํามีโอกาสเสียหายและหมดสภาพความเปนอินทรียคอนขางสูง

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
ศึกษา ทดลอง วิจัย หาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เลีย้ งในระบบอินทรีย ไมใหเกิดโรคหรือถาเกิด
โรคขึ้นก็สามารถรักษาใหหายไดดวยวิธีการ ยา สารเคมีที่สามารถใชไดโดยไมขัดกับขอหามของระบบ
เกษตรอินทรีย
4. ปญหา อุปสรรค
ผลิตผลและผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรียมีราคาไมสูงเทาที่ควร เนื่องจากในปจจุบนั ตนทุนการผลิต
ของผลิตผล ผลิตภัณฑอนิ ทรียที่มีคุณภาพดี ยังคงสูง มีปริมาณนอยเกินไปสําหรับระบบตลาด มีการกด
ราคาจากพอคาคนกลาง
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
ทางราชการตองหาตลาดเพือ่ จําหนายผลผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรียที่มีคุณภาพดี ใหเกษตรกร
สามารถมีกําไร ที่พอเหมาะเพื่อเปนแรงจูงใจ ใหดําเนินการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืนศึกษา ทดลอง วิจัย การแปรรูป เก็บรักษาสัตวน้ําที่เลี้ยงในระบบอินทรีย เพื่อจําหนายไดราคาสูง
5. ปญหา อุปสรรค
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียพึ่งเริ่มดําเนินการมาได 2-3 ป โดยเปลี่ยนจากระบบทีใ่ ชยา สารเคมี
สารตางๆที่ระบบอินทรียหามใช มาเปนเวลานานนับหลาย ๆ สิบป มาเปนระบบอินทรียซึ่งเปนระบบที่
ใกลเคียงกับธรรมชาติ ทําใหขาด วิธีการ แนวทางปฏิบัติ สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแตละชนิด
ที่ไมขัดกับระบบอินทรีย เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ประกอบกับปจจุบันมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่กรมประมงจัดทําจํานวน 4
เลม มีเพียงเรื่องการเลี้ยงกุง ทะเลระบบอินทรีย เทานัน้ ที่ผานการรับรองจากหนวยงานรับรองระบบ
(สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ) ที่เหลืออีก 3 เลม ใหใชมาตรฐาน มกอช. 90002546 เทานั้น
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข
ใหหนวยงานของกรมประมง ศึกษา วิจยั ทดลอง หาชนิดของสัตวน้ําที่เหมาะสมในการเพาะ
เลี้ยง วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย วิธกี ารแปรรูปเก็บรักษา โดยไมขัดกับ
หลักการของเกษตรอินทรียอ ยางจริงจัง จากนั้นจัดเปนแปลงสาธิตเพื่อใหเกษตรกร ทําการศึกษาเรียนรู
ฝกอบรม จัดเจาหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาแนะนํา เกษตรกรจนสามารถดําเนินการไดดว ยตัวเอง
จัดทําคูมือ มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียแตละชนิด การแปรรูปเก็บรักษา จากวิธีการ
แนวทางปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ที่ไดจากการศึกษา วิจัย ทดลองของหนวยงานของกรม
ประมงโดยมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่จัดทําขึ้นตองไดรบั การรับรองจากหนวยรับรองระบบ

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียดานประมงประจําปงบประมาณ 2551
หลักการและเหตุผล
การประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ โดยใหปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก การพึ่งพา ปุยเคมี สารเคมี มาเปนการพึ่งพาตนเอง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรมประมงจึงไดดําเนินการตามแผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย
วัตถุประสงค
* เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก สัตวน้ําเคมี ไปเปน สัตวน้ําอินทรีย
* สงเสริมการผลิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเชิงพาณิชย
* จัดทําระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
* สรางเครือขายการเพาะเลี้ยง ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปาหมาย
๑. สงเสริมการเพาะเลี้ยงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1144 ราย
๏ รายใหม
จํานวน 381 ราย
๏ ตอเนื่องจากป 2550
จํานวน 247 ราย
๏ ตอเนื่องจากป 2549
จํานวน 516 ราย
๒. สงเสริมการเพาะเลี้ยง เชิงพาณิชย จํานวน 39 ราย
๓. ตรวจวิเคราะหผลทางวิทยาศาสตร 50 ตัวอยาง
๔. จัดทําระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 1 ระบบ
๕. พัฒนาบุคลากรเปนผูตรวจประเมิน/หน.ผูตรวจประเมิน 50 คน
ระยะเวลาการดําเนินการ
ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551
งบประมาณ 4,415,400.. บาท
สํานักงานประมงจังหวัด 3,969,025 บาท (รวมป2549-2551)(เฉพาะป 2551=2,044,000 บาท)
-ในการสงเสริมและติดตามผล
- สําหรับเกษตรกร( พันธุ, ปจจัย,วัสดุ ฯลฯ)
สวนกลาง 446,375 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 ดําเนินการป2551)
@ แนวเศรษฐกิจพอเพียง
มุกดาหาร
การเลี้ยงปลากินพืชในแปลงเกษตรอินทรีย
50 ราย
ยโสธร
การเลี้ยงปลาในบอดินแบบอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10 ราย
แมฮองสอน การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4 ราย
ตาก
การเลี้ยงปลากินพืชระบบอินทรีย
7 ราย
ชัยนาท
การเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรีย
5 ราย
กาญจนบุรี
การเลี้ยงปลากินพืชอินทรีย
1 ราย
สุพรรณบุรี
การเลี้ยงปลานิลระบบอินทรียในบอดิน
15 ราย
สมุทรปราการ การเลี้ยงปลาสลิดระบบอินทรีย
30 ราย
อุดรธานี
การเลี้ยงปลานิลไมแปลงเพศในนาขาวอินทรีย
5 ราย

นครพนม
ขอนแกน
รอยเอ็ด
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย
ศรีษะเกษ
อุบลราชธานี
ชุมพร
สระบุรี
นครนายก

การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การเลี้ยงปลานิลในบอดิน
การเลี้ยงปลาในนาขาวอินทรีย
การเลี้ยงปลานิลในพื้นที่เกษตรอินทรีย
การเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย
การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 แบบอินทรีย
การเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
การเลี้ยงปลากินพืชในบอดินโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
การเลี้ยงปลาน้าํ จืดอินทรีย
การเลี้ยงปลากรายและปลากดคังระบบอินทรีย
การเลี้ยงปลานิลระบบอินทรีย
รวม

@ เชิงพาณิชย
เพชรบุรี
การเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาระบบอินทรีย
ฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงกุงกามกรามอินทรีย
สมุทรปราการ การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรียแบบปลอยเสริมธรรมชาติ
รวมเริ่มดําเนินการในปที่หนึง่ ทั้งสิ้น
2. ดําเนินการตอเนื่องปที่สอง (เริ่มดําเนินการป2550)
@ แนวเศรษฐกิจพอเพียง
แมฮองสอน
ปลากินพืช
ขอนแกน
ปลาดุก
รอยเอ็ด
สัตวน้ําทองถิ่นในนาขาว
นครศรีธรรมราช ปลานิลจิตรลดา3ในนาขาวอินทรีย
@ เชิงพาณิชย
สมุทรปราการ

กุงกุลาดําแบบกึ่งพัฒนา

10 ราย
20 ราย
40 ราย
40 ราย
15 ราย
100 ราย
5 ราย
10 ราย
3 ราย
1 ราย
10 ราย
381 ราย

4 ราย
30 ราย
5 ราย
รวม 39 ราย
420 ราย

4 ราย
67 ราย
116 ราย
30 ราย
รวม 217 ราย

30 ราย
รวม 30 ราย
รวมเริ่มดําเนินการในปที่สองทั้งสิ้น 247 ราย
3. ดําเนินการตอเนื่องปที่สาม (เริ่มดําเนินการป2549)
แมฮองสอน
ปลากินพืช
10 ราย
อุทัยธานี
กุงกามกราม
1 ราย

นครสวรรค
อยุธยา
สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ
ชลบุรี
อุดรธานี
มุกดาหาร
ขอนแกน
รอยเอ็ด
สุรินทร
นครราชสีมา
ตรัง
นครศรีธรรมราช

ปลาสลิดในนาขาว
10 ราย
ปลากินพืช
9 ราย
ปลาสลิดเกษตรอินทรีย
1 ราย
ปลากะพงขาว
1 ราย
กุงกุลาดํากึ่งพัฒนา
1 ราย
ปลานิล
1 ราย
ปลาสลิด
1 ราย
สัตวน้ําในนากุงแบบกึ่งพัฒนา
2 ราย
กุงกุลาดํา
1 ราย
ปลานิล
5 ราย
ปลานิลใชปุยชีวภาพ
4 ราย
ปลากินพืชใชเทคโนโลยีชีวภาพ
200 ราย
สัตวน้ําทองถิ่นในนาขาวอินทรีย
25 ราย
ปลาในนาขาวอินทรีย
200 ราย
ปลานิลจิตรลดา3 กุงกามกราม
32 ราย
กุงทะเลอินทรีย
1 ราย
ปลานิลจิตรลดา3ในนาขาวอินทรีย
10 ราย
รวมดําเนินการตอเนื่องปที่สามทั้งสิ้น 516 ราย
รวมดําเนินการทั้งสิ้นในปงบประมาณ 2551 จํานวน 1144 ราย

หนวยงานรับผิดชอบ
@ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง
@ สํานักงานประมงจังหวัด 75 จังหวัดและสวนประมงกรุงเทพมหานคร
หนวยงานสนับสนุน
@ ราชการบริหารสวนกลาง
@ สํานักวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืด
@ สํานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝง
@ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
@ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ตัวชี้วัดระดับกรม
* สงเสริมเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1114 ราย
* สงเสริมเกษตรกรเชิงพาณิชย 69 ราย
* สงตรวจวิเคราะหผลทางวิทยาศาสตร 50 ตัวอยาง

* จัดทําระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสัตวน้ําอินทรีย 1 ระบบ
*พัฒนาบุคลากรเปนผูตรวจประเมิน/หน.ผูตรวจประเมิน 50 คน
ประเด็นที่เนนในการตรวจราชการ
๏ ความเขมแข็งของกลุมที่ทําเกษตรอินทรีย
๏ ลดการนําเขาปจจัยการผลิตจากภายนอก
๏ หมุนเวียนการใชทรัพยากรในฟารม
๏ ความซื่อสัตยในการทําเกษตรอินทรีย

