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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
มาตรฐานเกษตรอินทรียสวนใหญเปนมาตรฐานดานพืชอินทรีย รองลงมาเปนปศุสัตวอินทรีย
สวนดานสัตวน้ําอินทรียย ังคงมีนอยมาก การรับรองสัตวน้ําอินทรียครั้งแรกเปนการรับรองปลาแซลมอน
ที่สงไปตลาดยุโรปปริมาณ 500 ตัน ของThe New Zealand King Salmon Company Limited เมื่อป 2537
การรับรองกุงทะเลอินทรียไดรับการรับรองครั้งแรก คือกุง ทะเลที่ผลิตในประเทศเอกัวดอร เมื่อป 2543
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียของ Naturland จากเยอรมัน ไดใหการรับรองฟารมเพาะเลี้ยง
กุงอินทรีย จนถึงเมษายน 2546 ไดจาํ นวน 5 ฟารมในเอกัวดอร 1ฟารมในเปรู 1 กลุมที่มีสมาชิก
156 รายในอินโดนีเซีย 1กลุมที่มีสมาชิก 1022 รายในเวียดนาม และโรงเพาะฟก 1 โรงในเอกวาดอร
ประเทศไทยเปนประเทศแรกที่ผลิตกุงกุลาดําอินทรียจากการเลี้ยงแบบพัฒนา แตผลิตไดไมเพียงพอตอ
การสงออก ดังนั้นถาสามารถผลิตกุงทะเลอินทรีย ใหมปี ริมาณที่เพียงพอตอการสงออก จะทําใหมี
การบริโภคกุงทะเลอินทรีย เพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
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 น้าํ และน้าํ 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
ภาคผนวก ก
น้ําทิ้งตองมีคุณสมบัติดังนี้
- คาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง
6.5-8.5 ความเค็ม ตองมีคาสูงกวา ความเค็มของแหลงน้ํารองรับน้ําทิ้ง ในขณะนัน้ ไดไมเกิน
50 เปอรเซ็นต
- BOD ไมเกิน
20 มิลลิกรัมตอลิตร
- ตะกอนแขวนลอยไมเกิน
70 มิลลิกรัมตอลิตร
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไมเกิน
1.1 มิลลิกรัมตอลิตร
- ฟอสฟอรัสรวมไมเกิน
0.4 มิลลิกรัมตอลิตร

- ไนโตรเจนไมเกิน
- ไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน
ภาคผนวก ข
รายการสารที่ไมอนุญาตใหใชในการจัดการฟารม
1. จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรียที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
2. สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ
3 ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
4 สารสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโต
ภาคผนวก ค
สารเคมีและวัสดุที่หามใชในอาหารผลิตสัตวน้ํา
1. เคมีภัณฑและยาปฏิชีวนะทุกชนิด
2. ยูเรีย (urea)
3. กรดอะมิโนบริสุทธิ์(pure amino acid)
4. สารสังเคราะหที่มีคณ
ุ สมบัติในการกระตุนการกินอาหาร
5. วัสดุหรือผลผลิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
6. สีผสมอาหารสังเคราะห
7. สารเคมีหรือวัสดุอื่นๆที่หา มใชในอาหารสัตวน้ําที่ประกาศตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน้ํา
ภาคผนวก ง
สารที่ใชสําหรับควบคุมศัตรูและโรคของสัตวนํา้
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

4.0 มิลลิกรัมตอลิตร
0.01 มิลลิกรัมตอลิตร

ภาคผนวก จ
ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1 สารอินทรีย
1.1 ปุยอินทรียท ี่ผลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแกปุยหมักที่ไดจากกา+รหมักเศษซาก
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

