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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรื่อง “การรวบรวมเอกสารการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย: เนนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
ระบบอินทรีย”
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2547 ขอมูลในรายงานเลมนี้ไดมาจากการ
รวบรวมเอกสารและคนควาจากระบบอินเทอรน็ต รวมทั้งการสอบถาม/สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เปนขอมูลที่
สามารถนําไปใชประโยชนดา นพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศ เพื่อตอบสนองตอกระแส
นิยมสินคาเกษตรอินทรียของผูผลิตและผูบริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพอนามัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ทวีความสําคัญยิ่งขึ้นเมื่อรัฐบาลไดประกาศนโยบายใหการทําเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ เมือ่ วันที่ 24
ธันวาคม 2547 ภายใตการกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี(นายจาตุรนต ฉายแสง) พรอมทั้งไดสนับสนุน
งบประมาณในเชิงบูรณาการ “การพัฒนาเกษตรอินทรีย” ตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปนตนไป กลาวไดวา
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติไดใหการสนับสนุนงานวิจัยที่เปนประโยชน และทันตอสถานการณ
อยางแทจริง

แบบสรุปผลการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
-------------------------------ชื่อโครงการวิจัย การรวบรวมเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย: เนนการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ที่ทํางาน
1. นายเชาว ศรีวิชัย นักวิชาการประมง 7 ว
ที่ทํางาน สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2558-0221, 0-9526-5224
ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
2. ดร.สิริ เอกมหาราช
ที่ทํางาน ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2579-8560 โทรสาร 0-2562-0571
3. น.ส.เนตรดาว วิเศษโส
นักวิชาการประมง 5
ที่ทํางาน ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2579-8560 โทรสาร 0-2562-0571
ระยะเวลาทําการวิจัย 25 กุมภาพันธ 2547 – 24 กุมภาพันธ 2548
ความเปนมา/ปญหาในการวิจัย
การเพาะเลีย้ งกุง ทะเลเปนอาชีพที่ทํารายไดใหกับประเทศไทยทีย่ ังไมสามารถหาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เศรษฐกิจชนิดอื่นมาทดแทนได ในอดีตมีการเลี้ยงกุงทะเลกันอยางกวางขวาง ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา
มากมาย ไมวาจะเปนปญหาดานการจัดการ ปญหาโรคกุง ปญหาลูกกุงแคระแกรนเลีย้ งไมโต การขาดแคลน
พอแมพันธุรวมไปถึงปญหาสิ่งแวดลอม ปจจุบันทัว่ โลกกําลังตื่นตัวบริโภคผลิตภัณฑที่ผลิตโดยวิธีธรรมชาติ
เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม การเลี้ยงกุงดวยระบบอินทรียเปนการชวยฟน ฟูสภาพแวดลอมและ รักษาสมดุลทาง
ชีวภาพ ดานการปลูกพืชอินทรียนั้นมีมานานแลวแตการเพาะเลี้ยงกุงทะเลดวยระบบอินทรียเพิ่งเริ่มดําเนินการ
ไดไมนานนัก กุงทะเลอินทรียผลิตในประเทศเอกวาดอรเปนแหงแรกเมื่อป พ.ศ. 2542 ไดรับการรับรองจาก
Naturland ซึ่งเปนหนวยรับรองเอกชนจากประเทศเยอรมนีเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543
ปจจุบันมี
มาตรฐานและขอกําหนดการผลิตระบบเกษตรอินทรียในหลายประเทศ เชน มาตรฐานขั้นต่ําของสหพันธ
เกษตรอินทรียน านาชาติดานการผลิตและการแปรรูป พ.ศ. 2545
มาตรฐานโครงการอินทรียของ
สหรัฐอเมริกา ขอกําหนดของสภาสหภาพยุโรป พ.ศ. 2534 มาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศญี่ปุน
พ.ศ. 2543 แนวทางของโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ พ.ศ. 2542
ในประเทศไทยมี
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย พ.ศ. 2547 ของกรมประมง และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 2003 ของ
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ดานการผลิตสินคามีการผลิตกุงทะเลอินทรียเกิดขึ้นแลวในหลายประเทศ
ซึ่งประเทศคูแขงในการผลิตกุงทะเลสงออกไดพัฒนาการผลิตกุงอินทรียจนไดรับการรับรองมาตรฐานแลวคือ
เอกวาดอร 5 ฟารม เปรู 1 ฟารม อินโดนีเซีย 1 กลุม สมาชิก 156 ราย เวียดนาม 1 กลุม สมาชิก 1,022 ราย
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และฟารมเพาะฟกลูกกุงกุลาดําอินทรียในเอกวาดอร 1 ฟารม แตประเทศไทยมีผลผลิตกุงทะเลอินทรียในป
พ.ศ. 2546 เพียง 2 ตัน ไมมีการสงออกไปจําหนายตางประเทศเนื่องจากสินคาไมเต็มตูคอนเทนเนอร ดังนัน้
จึงมีความจําเปนในการรวบรวมเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
โดยเนนการเพาะเลีย้ งกุงทะเลระบบ
อินทรีย เพื่อใชเปนขอมูลในการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทยตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
รวบรวมขอมูลทุกชนิดทีเ่ กีย่ วของกับการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ อินทรียเ นนเรือ่ งกุงทะเลเพือ่ นํามาสังเคราะห
ใหเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียอยางเปนรูปธรรม และ
เปนฐานขอมูลเกษตรอินทรียด านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิธีดําเนินการวิจัย
สอบถามหรือ
คนควาขอมูลที่ทนั สมัยที่สุดเทาทีจ่ ะคนหาไดจากเอกสาร ระบบอินเทอรเน็ต
สัมภาษณบุคคลที่เกีย่ วของแลวนํามาสังเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย/ขอคนพบ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียอยูภ ายใตหลักการเกษตรอินทรีย หลักการที่สําคัญคือ หามใชสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม(GMOs) หามใชปยุ เคมีสังเคราะห ฮอรโมนสังเคราะห หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี แตยัง
อนุญาตใหใชสารบางชนิด
ตามรายการในสารที่อนุญาตใหใชในกระบวนการผลิตและ/หรือการแปรรูป
ของแตละมาตรฐาน นอกจากนั้นตองคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ระบบนิเวศ และตองมีการจดบันทึกขอมูล
มาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียมีลกั ษณะเดียวกันกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย อาจจะกลาวไดวา
ไมมีมาตรฐานสากล การสงออกสินคาไปจําหนายตางประเทศตองตรวจสอบดูกอ นวาประเทศผูซื้อยอมรับ
หนวยรับรองมาตรฐานของใคร
หนวยรับรองมาตรฐานที่ไดรับการรับรองระบบงานจากสหพันธเกษตร
อินทรียน านาชาติ(IFOAM)เหมือนกัน ไดรับการยอมรับจากประเทศผูน ําเขาไมเทากัน
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียแบงเปน 2 ระดับ
1. มาตรฐานของหนวยรับรองระบบงาน(accreditation body)
มีเพียงมาตรฐานขั้นต่ําของ
สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติเทานั้นที่มมี าตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย แตยังคงเปน
ฉบับราง
2. มาตรฐานของหนวยรับรองมาตรฐาน(certification body) สวนใหญประยุกตมาจากมาตรฐาน
ขั้นต่ําของ IFOAM นํามากําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เชน ระยะเวลาปรับเปลี่ยน ความหนาแนน
สัตวน้ําในบอ สัดสวนของปลาปน เปนตน หนวยงาน/องคกรที่มีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุง
ทะเลคือ กรมประมง สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย Naturlandประเทศเยอรมนี และSoil
Association สหราชอาณาจักร
ขอจํากัดในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียรวมทัง้ กุงทะเลอินทรีย แบงได 3 ดาน
1. พันธุสัตวน้ํา การเพาะพันธุป ลาและกบสวนใหญใชฮอรโมนสังเคราะห Buserelin acetate
(Suprefact) รวมกับ Domperidone และแปลงเพศปลาโดยใช 17-α-methyltestosterone
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แตในมาตรฐานไมอนุญาตใหใชฮอรโมนสังเคราะห การเพาะพันธุก ุงทะเลสวนใหญใชวิธีตัด
หรือบีบตาแมพันธุ และใชปุยเคมีเพาะแพลงกตอน แตในมาตรฐานไดจํากัดระยะเวลาที่สามารถ
ใชวิธีการเพาะพันธุโดยบีบหรือตัดตาไว และการใชปุยเคมีขัดกับหลักการเกษตรอินทรีย
2. อาหารสัตวน้ํา ไมอนุญาตใหใชวัตถุดัดแปรพันธุกรรม และหามใชสว นประกอบอาหารที่ไดจาก
การสกัดดวยตัวทําละลาย
ใหทดแทนปลาปนดวยเศษเหลือ(by-product)จากกระบวนการ
แปรรูปสัตวนา้ํ ไมนอยกวา 50 % หามใชเปลือกกุงปนในสวนผสมของอาหารกุง ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนตองพัฒนาสูตรอาหารกุง ขึ้นมาใหมไมสามารถใชอาหารสําเร็จรูปทัว่ ไปจากรานคาได
3. การรักษาโรค การอนุญาตใหใชยารักษาโรคสัตวน้ําแตละมาตรฐานแตกตางกัน บางมาตรฐาน
ยินยอมใหใชยาในการรักษาโรคได แตหมดสภาพการเปนสัตวน้ําอินทรีย
สถิติผลผลิตหรือผลิตภัณฑจากการเพาะเลีย้ งสัตวนํา้ อินทรียทั่วโลกในป พ.ศ. 2546 เปน
ปลาแซลมอน 5,000 ตัน กุงขาวแวนนาไม 1,000 ตัน กุงกุลาดําแบบกึ่งพัฒนา 500 ตัน ปลาไนและปลาเทราท
500 ตัน สาหราย หอยแมลงภู ปลากะพงรวมกันไมเกิน 500 ตัน กุงกุลาดําแบบพัฒนา 2 ตัน สําหรับ
ประเทศไทยมีบริษัทประกอบการผลิตกุงอินทรียเพียงบริษัทเดียว แตยงั ไมมีการสงออกสินคาสัตวน้ําอินทรีย
ไปยังตางประเทศ
ในป พ.ศ. 2547 ฟารมที่เขารวมโครงการผลิตกุงขาวได 26 ตัน กุงกุลาดํา 8 ตัน
แหลงผลิตกุงอินทรียอยูใ นพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี และสงขลา
ปญหาการเลี้ยงคือกุงเปนโรค
หัวเหลือง และผลผลิตกุงมีขนาดเล็กกวา 50 ตัวตอกิโลกรัม
ขอเสนอแนะ
1. แกไขปรับปรุงมาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียซ ึ่งเปนมาตรฐานเฉพาะ ภายใตมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย โดยการกําหนดคาชีวมวล(biomass)ที่เพิ่มขึ้นภายใตการจัดการ
ระบบอินทรียเพื่อใหเปนมาตรฐานที่เขียนแลวปฏิบัติไดและสอดคลองกับหลักการ
2. วิจยั อาหารสัตวน้ําอินทรียโดยทีไ่ มมีสวนผสมของกากถั่วเหลือง เปลือกกุงปน
3. วิจยั สมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งปจจุบันมีรายงานเพียง 6 เรื่อง
4. ประยุกตวธิ ีการขยายพันธุปลาน้ําจืดเพือ่ ใหเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียมีพันธุปลาเลี้ยงอยางตอเนื่อง
เกิดความมัน่ คงในอาชีพ ไมหวังพึ่งพันธุปลาจากทางราชการจนเกินไป เชน เพาะพันธุปลาสลิดโดยใชระบบ
บอแกรวหรือบอกาด การใชบอลอเปนที่ขยายพันธุปลา
5. การสงเสริมการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียภายในประเทศ ควรดําเนินการในพื้นที่เกษตรอินทรีย
พื้นที่นาขาวอินทรียจังหวัดสุรินทร จังหวัดยโสธร ใหมีกิจกรรมครบทั้งพืช ปศุสัตว สัตวน้ํา จะเปนการ
หมุนเวียนใชทรัพยากรในฟารมใหเกิดประโยชน เชน ใชมูลวัว มูลควาย เศษฟาง เศษหญา นําไปทําปุยหมัก
เพิ่มอาหารธรรมชาติใหปลา ฟารมในลักษณะนีจ้ ะไดรับการรับรองมาตรฐานโดยอัตโนมัติ เพราะการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียเปนการรับรองทั้งแปลง

ง

การนําไปใชประโยชน
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ไดนําไปประยุกตใชในยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียที่รัฐบาลไดประกาศ
เปนวาระแหงชาติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 โดยใชประกอบการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ทําใหทิศทางการพัฒนาของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศมี
ความชัดเจน
สอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางระดับทีแ่ บงเปนมาตรฐานสงออก(มาตรฐานสากล)
มาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานระดับทองถิ่น
เปนการสงเสริมใหผูผลิตหันมาใชวธิ ีการผลิตระบบ
อินทรียซึ่งจะเปนผลดีตอสุขภาพอนามัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค
รักษาสิ่งแวดลอมและลดตนทุนการผลิต
โดยหมุนเวียนใชประโยชนจากทรัพยากรภายในฟารมใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ผลการวิจัยดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรียทําใหทราบจุดออนที่ตองทําการแกไข จุดออน
ที่สําคัญคือเรื่องพันธุกุงอินทรีย และอาหารกุงอินทรีย ตองทําการวิจยั ในขั้นตอไป
3. ผลการวิจยั ใชประโยชนในการพัฒนาระบบการตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําอินทรีย
โดยใชหนวยงานราชการรับรองมาตรฐานยอมขัดหลักการที่วาหนวยรับรองตองเปนบุคคลที่สาม (third party)
เพราะการรับรองมาตรฐานตองเสียคาใชจายสูงถึงแมวา จะรับรองในรูปกลุม การรับรองมาตรฐานสินคาสัตวน้ํา
อินทรียที่ใชบริโภคภายในประเทศ ไมมีความจําเปนตองใชหนวยรับรองที่ไดรับการรับรองระบบงานจาก
IFOAM การตรวจสอบรับรองกุงทะเลอินทรียโดยกรมประมงเปนการกลั่นกรองฟารมไปสูมาตรฐานสงออก
ไดเร็วขึ้น
4. ผลจากการวิจัยทําใหไดขอ มูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่ทันสมัยครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ ใชเปน
ขอมูลพื้นฐานอางอิงการวิจัยที่เกี่ยวของ และเปนขอมูลเผยแพรใหเกษตรกร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่
อาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูสนใจ ซึ่งมีการติดตอขอขอมูลเปนจํานวนมากในชวงระยะเวลาที่ทําวิจัย
เนื่องจากเกิดความสนใจตามกระแสเกษตรอินทรีย
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Background problem:
Marine shrimp farming have been the main career which increases national
fishery-sector income. A wide range culture in the past made several problems in
management, health, broodstocks, not to be mention ecological threatening. The increasing
consumer awareness of health and social equity issues as well as the environmental problems
associated with industrial-scale agriculture has resulted in widespread interest in organic food
production system. Though organic crops have been planted for a long time, organic
aquaculture production is still only in its infancy. The first organic shrimp farm was in
Ecuador certified by Naturland, German certification body, in 2000. At moment, there are
many standards and regulations in several countries such as: International Federation of
Organic Aquaculture Movements Basic Standard(IFOAM Basic Standards or IBS) for organic
production and processing 2002, National Program standards(NOP standards) of USA,
European Council regulation on organic production 1991, Japan Agricultural Standards(JAS)
2000, and Codex alimentarius guidelines 1999.Thailand has two organic shrimp standards:
Department of Fisheries’ standards and private sector’s standards. Naturland has certified
five shrimp farms in Ecuador, one in Peru, one small-scale farmers’
group in Java (156
members) and another one in Vietnam(1,022 members). There is only one fully certified
organic shrimp hatchery, broodstocks from organic rearing ponds, in Ecuador and two more
in the process of obtaining certification. Thai organic shrimps were produced in 2003,
however, 2 tons of production are not exported yet. So, it is necessary to gather information of
organic aquaculture with emphasis on marine shrimp farming for supporting organic
movements in Thailand.
Objective:
Make a literature review on the organic information gathering from various sources
and systemized into a realistic implementation.
Methodology:
Collect the existing information by following methods: document reviews, internet
website exploration, and stakeholders asking and/or interview.
Result:
Organic aquaculture is a portion of organic agriculture. Significant principles are
mentioned as following: prohibit genetically engineered organisms or there derivatives,
prohibit synthetic chemicals or substances except permitted substances in any standards’ list,
some elements based on ecology, concern for animal welfare, and keep an operating record.
The organic aquaculture standards are similar to organic agriculture standards. It
could be said that there is no International organic standards available. The entrepreneurs who
need to export their organic goods have to check certification body that accepted by importer
countries. Certification bodies accredited by IFOAM may be not accepted in some countries.

b
Categorically, Organic aquaculture standards can be separated into 2 levels:
1. Accreditation body standards level; only IFOAM has basic standards, however, it
is still in draft stage.
2. Certification body standards level; mostly applies from IBS and set the detail such
as conversion period, stocking density, fishmeal portion, etc. The organizations
that have set up organic shrimp standards are the Department of Fisheries, Organic
Agriculture Certification Thailand, Naturland, and Soil Association.
The major constraints of organic aquaculture development including organic shrimp
implementation can be concluded into 3 parts.
1. Seeds, since the Buserelin acetate(Suprefact) hormone plus Domperidone are
normally injected to breeder for stimulating maturation or 17-α-methyltestosterone mixed in
feedstuffs to converting their sex, but the standards do not allow using synthetic hormones. In
shrimp, reproduction is still proceeding with eye cauterization to stimulate maturation in
female shrimp and blooming plankton with synthetic fertilizer, whilst the standard-setting
organization defines the minimum length of time for obtaining larvae so that mutilation
procedures would be phased out. Furthermore, the use of synthetic fertilizers is not complying
with organic principle.
2. Feedstuffs, the use of genetically engineered organisms or their derivatives are
prohibited. The feedstuffs subjected to solvent extraction (e.g. hexane) shall not be included
in or added to the feed or in any other way be given to the organisms. In systems using
brought-in feed inputs, at least 50 % of the aquatic animal protein in diet shall come from
by-products. Additionally, the fishmeal content as well as the total protein content of
compound feed shall be reduced as far as possible and the use of shrimp shell in feed is
prohibited. It is necessary to develop organic feedstuffs for this task.
3. Curative methods, the use of conventional medicine is different in any standards.
Some standards allow using veterinary drugs, but the products can not be sold as organic
goods.
In 2003, the statistics shows that worldwide organic aquaculture products and
productions are salmon 5,000 tons, western white shrimp 1,000 tons, black tiger shrimp
from semi-intensive culture 500 tons, carp and trout 500 tons, microalgae mussel and
seabass less than 500 tons, and black tiger shrimp from intensive culture 2 tons. There is
only one company in Thailand operated organic shrimp. The production of shrimp in 2004,
white shrimp 26 tons and black tiger shrimp 8 tons, are not exported yet. Production units of
shrimp farming are at Chumporn, Surathani and Songkhla Provinces. Shrimps infected by
Yellow Head Baculovirus (YHV) and harvest yields below 50 shrimps per kilogram are
operative obstacle.
Recommendation
1. Revise the organic freshwater aquaculture standards (specific standards) for
practical implementation by using the increase of biomass.
2. Research on the formulation of organic feed without soybean and shrimp shell
materials.
3. Research on useful herbs for organic aquaculture.
4. Improve breeding techniques to have more stocks (eggs, hatchlings, fries, etc.)
continuously supplying to aquaculture farmers. By this method, farmers will do their
sustainable occupation and breed their own stocks, such as breeding snake skin gourami
(Trichogaster pectoralis) from brood pond, adapting lure pond for fish reproduction, etc.
5. Implementation of organic aquaculture should be done in organic agriculture fields
or organic paddy fields (as found in Surin or Yasothon province). An integrated farm system
having an activity of crop production-livestock-aquaculture altogether is well-complied with

c
the principle of reuse internal resources efficiency and this aquaculture will be automatically
of organic certification in the certified agricultural farms.
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การรวบรวมเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย: เนนการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
ระบบอินทรีย
เชาว ศรีวิชัย สิริ เอกมหาราช เนตรดาว วิเศษโส
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บทคัดยอ
ศึกษาขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย: เนนการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย โดยการคนควา
จากเอกสาร สืบคนขอมูลจากระบบอินเทอรเน็ต สอบถาม สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของพบวา มาตรฐาน
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียของหนวยรับรองระบบงาน มีเพียงมาตรฐานขั้นต่ําของสหพันธเกษตรอินทรีย
นานาชาติ แตยังคงเปนฉบับราง มาตรฐานของหนวยรับรองมาตรฐานสวนใหญพัฒนามาจากมาตรฐานขั้นต่ํา
ของสหพันธเกษตรอินทรียน านาชาติ ปญหาสําคัญของการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียคือเรื่องพันธุแ ละอาหาร
เนื่องจากการเพาะพันธุสัตวน้ําจืดหามใชฮอรโมนสังเคราะห บางมาตรฐานหามใชฮอรโมนที่ไดจากสัตวน้ํา
ชนิดเดียวกัน การเพาะพันธุกุงทะเลควรใชวิธีการธรรมชาติ ไมทาํ ใหสัตวพิการและตองพัฒนาวิธีการอื่น
ขึ้นมาทดแทนการบีบหรือตัดตาแมพนั ธุ ฟารมกุงตองสนับสนุนโครงการเพาะพันธุโดยใชพอ แมพันธุจาก
การเลี้ยงเพื่อลดการจับพอแมพันธุจากธรรมชาติ
ดานอาหารสัตวน้ําหามใชวัตถุดิบจากสิ่งมีชีวติ ดัดแปร
พันธุกรรม หามใชสวนประกอบอาหารที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลาย
สถิติผลผลิตหรือผลิตภัณฑจากการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียทั่วโลกเปนปลาแซลมอน 5,000 ตัน
กุงขาวแวนนาไม 1,000 ตัน กุงกุลาดําแบบกึ่งพัฒนา 500 ตัน ปลาไนและปลาเทราท 500 ตัน สาหราย
หอยแมลงภู ปลากะพงรวมกันไมเกิน 500 ตัน กุงกุลาดําแบบพัฒนา 2 ตัน สําหรับประเทศไทยมีบริษัท
ประกอบการผลิตกุงอินทรียเพียงบริษัทเดียว แตยังไมมีการสงออกสินคาสัตวน้ําอินทรียไปยังตางประเทศ
ในป พ.ศ. 2547 ฟารมที่เขารวมโครงการผลิตกุงทะเลอินทรียไดผลผลิตกุงขาว 26 ตัน กุงกุลาดํา 8 ตัน
แหลงผลิตกุง อินทรียอ ยูใ นพืน้ ที่จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี และสงขลา ปญหาการเลี้ยงคือกุงเปนโรคหัวเหลือง
และไดผลผลิตกุงมีขนาดเล็กกวา 50 ตัวตอกิโลกรัม
ดานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดที่สอดคลองกับหลักการ
และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรีย
ดําเนินการภายใตโครงการประมงอินทรียน ํารองจังหวัดสุรินทรประกอบดวยกิจกรรมเลี้ยงปลาในบอ และ
กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาขาว ผลผลิตใชบริโภคภายในประเทศ
คําสําคัญ: การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อินทรีย กุง
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LITERATURE REVIEW OF ORGANIC AQUACULTURE WITH EMPHASIS
ON MARINE SHRIMP FARMING

Chao Srivichai Siri Ekmaharaj Natedow Wisesso
Department of Fisheries Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
ABSTRACT
Review on the standards of organic aquaculture has been made by technical person’s
interviews, internet and website investigation. It reveals that International Federation of
Organic Agriculture Movements (IFOAM) has set up the tentative standard for organic
aquaculture. The principles would emphasize on seed production, feed and materials inputs.
Hormone injection for spawn induction is prohibited. For marine shrimp fry production, the
natural spawning would be encouraged. Eyestalk ablation or ligature would not be allowed.
Shrimp spawner should be produced from captivity or domestication in order to reduce a
catching from a wild. The GMOs mixing in feed or feed producing inorganic solvent would
be prohibited.
As of global statistics, the organic production as salmon of 5,000 MT, White shrimp
of 1,000 MT, Black tiger shrimp from semi-intensive pond of 500 MT, Chinese carp of 500
MT and seaweed, mussel and sea bass of 500 MT have been reported. In Thailand, a group of
companies has initiative recently a program of marine shrimp organic aquaculture. Culture
areas are located in Chumporn, Suratthani and Songkhla provinces, southern Thailand. The
production in 2003 was only 2 MT. In 2004, organic products of white shrimp and black
tiger shrimp were recorded at 26 MT and 8 MT, respectively.
Further, organic culture of fresh water fish has been started in Surin province,
northeast Thailand. Culture pond is required to be in the same area of rice organic production.
The fish products will be sold locally.

Key words: organic, aquaculture, shrimp
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การเพาะเลีย้ งกุงทะเลอินทรียของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียในขอกําหนด
การจัดการดานอาหาร
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรีย ป 2546
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอที่ใชในการวิจัย
มกท.

=

มกอช.

=

มก.สร.

=

CoC

=

สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เปนหนวยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียข องเอกชนที่ดาํ เนินงานภายใตมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนหนวยงานราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร สินคา
เกษตรแปรรูป และอาหาร
มาตรฐานเกษตรอินทรียจ ังหวัดสุรินทร เปนคูมือการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ
เกษตรอินทรียจ ังหวัดสุรินทร ยึดแนวทางการปฏิบัติเกษตรอินทรียต ามมาตรฐาน
ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย( มกท.)
และสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
Code of Conduct

แนวทางการปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดมาตรฐานผลิต
สัตวน้ําที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
Codex

=

Codex Alimentarius

โครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ ภายใตความรวมมือระหวางองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติและองคการอนามัยโลก
EM

=

Effective

Microorganisms

กลุมจุลินทรียท ี่มีประสิทธิภาพ
FAO

=

Food and Agriculture Organization of the United Nations

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
GAP

=

Good Aquaculture Practice

วิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีการจัดการฟารมที่
ถูกสุขลักษณะ
GMOs

=

Genetically Modified Organisms

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมซึ่งหมายถึง พืช สัตว จุลินทรีย ที่ไดรับการปรับเปลี่ยน
พันธุกรรมใหมีคุณลักษณะใหมตามที่ตองการ โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
เชน การตัดตอดีเอ็นเอ (recombinant DNA nucleic acid technology)
การฉีดกรดนิวคลีอิก รวมถึงยีนที่ไดจากการสังเคราะหขึ้นมา เขาสูเซลล หรือ
อวัยวะตาง ๆ
IFOAM

=

International Federation of Organic Agriculture Movements

สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ สํานักงานใหญตั้งอยูทปี่ ระเทศเยอรมนี
IMO

=

Institute for Marketecology

หนวยตรวจสอบเกษตรอินทรีย ประเทศสวิสเซอรแลนด
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JAS

=

Japanese Agricultural Standards

มาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศญี่ปุน
MAFF

=

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Naturland

=

กระทรวงเกษตร ปาไมและประมงของประเทศญี่ปุน
หนวยรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ประเทศเยอรมนี
มาตรฐานสําหรับการทําฟารมกุงทะเลอินทรีย

NOP

=

National Organic Program

เปนองคกรแรกที่มี

โครงการอินทรียแหงชาติ ของสหรัฐอเมริกา
Soil

=

Soil Association

สมาคมดิน เปนหนวยรับรองมาตรฐานองคกรเอกชนของสหราชอาณาจักร
USDA

=

The United States Department of Agriculture

หนวยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาทีก่ ํากับดูแลเรื่องการเกษตร เทียบไดกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณของประเทศไทย
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บทนํา
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา
การเพาะเลีย้ งกุงทะเล เปนอาชีพที่ทํารายไดใหกับประเทศไทยทีย่ งั ไมสามารถหาอาชีพเพาะเลีย้ ง
สัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดอืน่ มาทดแทนได
ในอดีตมีการเลี้ยงกุงทะเลกันอยางกวางขวางในบรรดานักลงทุน
ประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทําใหเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญหาดานการจัดการ
ปญหาโรคกุง ปญหาลูกกุงแคระแกรนเลีย้ งไมโต การขาดแคลนพอแมพันธุ รวมไปถึงปญหาสิ่งแวดลอม
ปจจุบันทัว่ โลกกําลังตื่นตัวบริโภคผลิตภัณฑที่ผลิตโดยวิธีธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากพบวา
การผลิตดวยวิธีเคมี นอกจากทําใหผลิตภัณฑไมปลอดภัยตอผูบริโภคแลวยังมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
มีผลทําใหการประกอบอาชีพไมยั่งยืน การเลี้ยงกุงดวยระบบอินทรียเปนการชวยฟนฟูสภาพแวดลอมและ
รักษาสมดุลทางชีวภาพ ดานการปลูกพืชอินทรียนั้นมีมานานแลวแตการเพาะเลี้ยงกุงทะเลดวยระบบอินทรีย
เพิ่งเริ่มดําเนินการไดไมนานนัก กุงทะเลอินทรียผลิตในประเทศเอกวดอรเปนแหงแรกเมื่อป พ.ศ. 2542
ไดรับการรับรองจาก Naturland ซึ่งเปนหนวยรับรองเอกชนจากประเทศเยอรมนีเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2543 (Naturland, 2003) ปจจุบันมีมาตรฐานและขอกําหนดการผลิตระบบเกษตรอินทรียในหลายประเทศ
เชน มาตรฐานขั้นต่ําของสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติดานการผลิตและการแปรรูป (IFOAM Basic
Standards for Organic Production and Processing) ป พ.ศ. 2545 มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
(U.S. Department of Agriculture’s National Organic Program Standards-USDA NOP
Standards) ขอกําหนดของสภาสหภาพยุโรป (European Council Regulation EEC No. 2092/91)
ป พ.ศ. 2534 มาตรฐานเกษตรอินทรียข องประเทศญี่ปุน(Japanese Agricultural Standard-JAS) ป
พ.ศ. 2543 แนวทางของโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ(Codex Alimentarius ) ป พ.ศ. 2542
แกไขครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 2544 ในประเทศไทยมีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย พ.ศ. 2547 ของ
กรมประมง และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 2003 ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ดานการผลิตสินคา
มีการผลิตกุงทะเลอินทรียเกิดขึ้นหลายประเทศแลว ซึ่งประเทศคูแขงในการผลิตกุงทะเลสงออกไดพัฒนาการ
ผลิตกุงอินทรียจนไดรับการรับรองมาตรฐานแลวคือ เอกวาดอร 5 ฟารม เปรู 1 ฟารม อินโดนีเซีย 1
กลุม สมาชิก 156 ราย เวียดนาม 1 กลุม สมาชิก 1,022 ราย และฟารมเพาะฟกลูกกุงกุลาดําอินทรีย
ในอินโดนีเซีย 1 ฟารมจะไดรับการรับรองภายในป 2547 (Naturland, 2003) แตประเทศไทยมีผลผลิต
กุงทะเลอินทรียในป พ.ศ. 2546 เพียง 2 ตัน ไมมกี ารสงออกไปจําหนายตางประเทศเนื่องจากสินคาไมเต็มตู
คอนเทนเนอรในป พ.ศ. 2547 ผลิตไดประมาณ 28 ตัน อยูในขั้นตอนตกลงราคาสินคายังไมไดสง ออก การ
สงเสริมและสนับสนุนผลิตสัตวนา้ํ อินทรียย งั ขาดขอมูลพืน้ ฐานที่สําคัญอีกหลายประการ ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนในการรวบรวมเอกสารการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ อินทรีย โดยเนนการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทยตอไป
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2. วัตถุประสงค
1. รวบรวมเอกสารและขอมูลทุกชนิดทีเ่ กีย่ วของกับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย เพือ่ นํามาสังเคราะห
ใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตสินคาประมงอินทรียอยางเปนรูปธรรม
2. เพื่อเปนฐานขอมูลเกษตรอินทรียดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. ขอบเขตการวิจัย
รวบรวมเฉพาะขอมูลที่สอดคลองกับหลักการเกษตรอินทรียสากลเทานั้น
4. วิธีดําเนินการวิจัย
คนควาขอมูลที่ทันสมัยที่สุดจากเอกสาร/ระบบอินเทอรเน็ต สอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกีย่ วของ
แลวสังเคราะหขอมูล
5. แนวทางความคิดที่นํามาใชในการวิจัย
ขอมูลจากการวิจัยตองมีความละเอียดชัดเจน และถูกตองแมนยําตรงหลักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อินทรีย สามารถนําไปสงเสริมการผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานสากล ผูบริโภคใหการยอมรับ
6. ประโยชนที่ไดรับ
6.1 เปนขอมูลอางอิงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
6.2 ใชในการจัดทํายุทธศาสตรประมงอินทรีย จัดทําโครงการพัฒนาเกษตรอินทรียด านประมงและ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
6.3 เปนขอมูลแกไขปรับปรุงมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียข องประเทศไทย
6.4 ใชจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจากการเพาะเลี้ยง มาตรฐานผลิตภัณฑกุงกามกราม
อินทรียจากการเพาะเลีย้ ง มาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรีย
6.5 ใชเปนขอมูลจัดทําระบบการออกใบรับรอง
6.6 ใชจัดทําคูมือการผลิตสัตวน้ําอินทรีย ทั้งการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตเพื่อ
การสงออก
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เนื้อเรื่อง
1. วิธีดําเนินการวิจัย
รวบรวมขอมูลในประเทศและตางประเทศเนนการใชระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัย
ที่สุด สอบถาม/สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งติดตามขอมูลในพื้นที่โครงการประมงอินทรียนํารอง
ระเบียบวิธีวิจยั มีดังนี้
1.1 กําหนดกลุมขอมูลออกเปน 10 หัวขอ
1.1.1 เกษตรอินทรีย
1.1.2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย
1.1.3 ตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
1.1.4 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย
1.1.5 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
1.1.6 ตลาดสินคาสัตวน้ําอินทรีย
1.1.7 การเพาะเลีย้ งกุงทะเลระบบอินทรีย
1.1.8 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
1.1.9 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนไปสูการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
1.1.10 ตลาดสินคากุงทะเลระบบอินทรีย
1.2 คนควาขอมูลจากเอกสารและอินเทอรเน็ต
สําหรับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียและการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรียไดคน ควาหาขอมูลรายละเอียดทุกขัน้ ตอนการปฏิบัติ เชน การ
เตรียมบอ แหลงของพันธุสัตวน้ํา อัตราปลอย การจัดการฟารม การจับ การใชจุลินทรีย การใช
สมุนไพร ผลผลิต ฯลฯ
1.3 เปรียบเทียบมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงอินทรีย ของหนวยงาน/องคกรที่มีมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
กุงทั้งมาตรฐานที่ประกาศใชแลว หรือมาตรฐานชั่วคราว
1.4 รวบรวมขอมูลโครงการประมงอินทรียน ํารองจังหวัดสุรินทร เนน 2 กิจกรรมหลัก
1.4.1 กิจกรรมการเลีย้ งปลาในบอ
1.4.2 กิจกรรมการเลีย้ งปลานาขาวอินทรีย
1.5 สอบถามและสัมภาษณผูเกี่ยวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียในประเทศและตางประเทศ
1.6 สังเคราะหขอมูล
1.7 จัดทํารายงาน
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2. ผลการวิจัย
2.1 เกษตรอินทรีย (organic agriculture) เปนวิธีการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมภายใตมาตรฐาน
ที่มุงหมายใหมีความยั่งยืนดาน สังคม ระบบนิเวศ และเศรษฐกิจ บางครั้งใชคําวา biological agriculture
หรือ ecological agriculture หรือใชคําที่มีความหมายแนวเดียวกันในภาษาอื่น เชน

ใหความหมายของเกษตรอินทรียว าเปนระบบการ
จัดการผลิตแบบองครวม(holistic)ที่สนับสนุนและสงเสริมระบบนิเวศเกษตร รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต และกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน เนนการหมุนเวียนใชประโยชนจาก
ทรัพยากรในฟารมมากกวาการนําเขาปจจัยการผลิตจากนอกฟารม ตอตานการใชวสั ดุสังเคราะห
สหกรณกรีนเนท จํากัดและมูลนิธิสายใยแผนดิน (2546) กลาวถึงสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ
(International Federration of Organic Agriculture Movements-IFOAM) ซึ่งเปนองคกรเอกชนที่มี
ชื่อเสียงในการผลักดันเรื่องเกษตรอินทรีย ใหคํานิยามเกษตรอินทรียไ ววา “เกษตรอินทรีย คือ ระบบ
การเกษตรที่ผลิตอาหารและเสนใยดวยความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม
สังคมและเศรษฐกิจโดยเนนที่หลักการ
ปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึงลด
การใชปจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห เชน ปุย สารกําจัดศัตรูพืช และ
เวชภัณฑ สําหรับสัตว แตในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพิม่ ผลผลิตและพัฒนาความ
ตานทานตอโรคของพืชและสัตวเลี้ยง หลักการเกษตรอินทรียนี้เปนหลักการสากลที่สอดคลองกับเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ-สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมทองถิ่นดวย”
หลักการเกษตรอินทรีย
1. เกษตรอินทรียใ หความสําคัญกับการปองกันการสูญเสียธาตุอาหารที่เกิดจากระบบการผลิต โดย
มีเปาหมายเพือ่ ลดการพึ่งพาแหลงธาตุอาหารจากภายนอกฟารมที่มากเกินไป ตัวอยางของการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรียที่สําคัญคือ การใชปุยหมัก การคลุมดินดวย
อินทรียวัตถุ การปลูกพืชเปนปุยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน
2. รักษาความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดิน “ความอุดมสมบูรณของดิน” ถือเปนหัวใจของ
เกษตรอินทรีย ดังนั้นเกษตรกรตองหาอินทรียวัตถุตางๆ มาคลุมหนาดินอยูเสมอ ไมวาจะเปน
Codex Alimentarius Commission (2001)
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ฟาง ใบไม ซึ่งอินทรียวัตถุเหลานี้จะกลายเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียในดิน ทําใหดนิ
ฟนกลับมามีชวี ิตอีกครั้งหนึง่ การไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนการชวยทําใหดนิ สามารถฟน
ความสมบูรณไดอยางรวดเร็ว ทําใหพืชทีป่ ลูกมีความแข็งแรงตานทานตอโรคและแมลง รวมทั้ง
ใหผลผลิตสูง
3. รักษาความหลากหลายที่สัมพันธกันอยางสมดุลในระบบนิเวศ โดยการปลูกพืชหลายชนิดใน
เวลาเดียวกันหรือเหลื่อมเวลากัน
การปลูกพืชหมุนเวียนเปนการใชประโยชนจากทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนการลดความเสี่ยงจากปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดอีกดวย
นอกจากนี้การไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะมีสวนชวยใหศัตรูธรรมชาติสามารถควบคุมศัตรูพืช
ซึ่งเปนการสรางสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง
แนวทางเกษตรอินทรีย
1. อนุรักษนิเวศการเกษตร ดวยการปฏิเสธการใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนิด เพราะปจจัยการผลิตที่
เปนสารเคมีสังเคราะหทําลายสมดุลของนิเวศการเกษตร สงผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม
และมีผลตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อยูในฟารมทั้งที่อยูบนผิวดินและใตดนิ
2. ฟนฟูนิเวศการเกษตร แนวทางนี้ทําใหเกษตรอินทรียมคี วามแตกตางอยางมากจากระบบเกษตร
ปลอดสารเคมีที่รูจักกันในประเทศไทย แนวทางหลักในการฟนฟูนเิ วศการเกษตรคือ การปรับปรุง
ดินดวยอินทรียวัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
นอกจากนั้นการเพิ่มความ
หลากหลายในไรนาก็เปนสิ่งจําเปน เชน การปลูกพืชรวม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไมยนื ตน
หรือการฟนฟูแหลงนิเวศธรรมชาติในไรนาหรือบริเวณใกลเคียง
3. พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร กลไกในธรรมชาติที่สําคัญตอการทําเกษตรอินทรียไดแก
วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งวงจรไนโตรเจน และคารบอน วงจรการหมุนเวียน
ของน้ํา รวมทั้งการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตอยางสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล
การพึ่งพา และหวงโซอาหาร
4. ควบคุมและปองกันมลพิษ
เกษตรกรที่ทําการเกษตรอินทรียตองพยายามอยางเต็มที่ในการ
ปองกันมลพิษตางๆ จากภายนอกมิใหปนเปอนผลผลิต ซึ่งอาจทําไดโดยการจัดทําแนวกันชน
และแนวปองกันบริเวณริมฟารม นอกจากนั้นแนวทางเกษตรอินทรียยังกําหนดใหตองลดและ
ปองกัน มลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของฟารมเองดวย เชน มีระบบจัดการขยะและ
น้ําเสียกอนทีจ่ ะปลอยออกนอกฟารม
หรือการไมใชวัสดุบรรจุผลิตภัณฑที่อาจมีสารพิษ
ปนเปอนได
5. พึ่งพาตนเองดานปจจัยการผลิต เกษตรอินทรียมีแนวทางที่มุงใหเกษตรกรพยายามผลิตปจจัย
การผลิตตางๆ เชน ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุ ฯลฯ ดวยตนเองในฟารมใหไดมากที่สุด แตในกรณีที่
เกษตรกรไมสามารถผลิตไดเอง ก็สามารถซื้อหาปจจัยการผลิตจากภายนอกฟารมได แตควรเปน
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ปจจัยการผลิตที่มีอยูแลวในทองถิ่น
ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งและความเปนอิสระของ
เกษตรกร และองคกรเกษตรกร
ความปลอดภัยของอาหารอินทรีย
FAO (2000) กลาววาอาหารอินทรียทก
ุ อยางตองอยูภ ายใตคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยเหมือน
อาหารที่ยังไมใชวิธีการผลิตแบบอินทรีย รวมทั้งหลักการทั่วไปเรื่องสุขอนามัยอาหารของ Codex และ
โครงการอาหารปลอดภัยภายใตระบบ HACCP โดยปกติมาตรฐานของแตละหนวยรับรองไดเขมงวดอยูแลว
อาหารจากพืชอินทรียมีปริมาณไนเตรตต่ํากวาพืชที่ปลูกแบบวิธีการทัว่ ไปอยางมีนยั สําคัญ ปริมาณไนเตรต
ในพืชมาจากการใชปุยสังเคราะหในปริมาณที่สูง เมื่อคนบริโภคพืชที่มีปริมาณไนเตรตสูงเขาไปในรางกาย
ภายใตสภาวะบางอยางไนเตรตอาจจะเปลี่ยนเปนไนโตรซามีนซึ่งเปนสารกอมะเร็ง ไนเตรตยังทําใหความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเลือดลดลง และอาจจะทําใหเสีย่ งตอการเปนโรคเลือด(methemoglobinemia)
อาหารอินทรียจ ึงลดความเสีย่ งจากไนเตรตมากกวาอาหารทั่วไป มาตรฐานอินทรียไมมีขอยกเวนสําหรับ
ผูผลิตและผูแปรรูปจากการปฏิบัติตามขอกําหนดอื่น ๆ เชน ขอกําหนดดานอาหารปลอดภัย ระเบียบการใช
ฉลากสําหรับอาหาร แตสิ่งทีผ่ ูบริโภคยังมีความกังวลวาอาจจะเกิดการปนเปอนในอาหารจากเกษตรอินทรีย มี
ดังนี้
1. ปุยคอก โดยทั่วไปมีการใชปุยคอกในการเกษตรกรรมอยูแลวทั้งแบบทั่วไปและแบบอินทรีย จึงมี
โอกาสปนเปอนเทากัน เปนที่ทราบกันดีวา ปุยคอกเปนสิง่ ที่นําเชื้อโรคมาสูคน แตวิธกี ารใชที่ถูกตอง เชนการ
ทําปุยหมัก
จะทําใหปุยคอกอยูใ นรูปแบบที่ปลอดภัยและเปนแหลงธาตุอาหารสําหรับพืชที่มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น กรณีทมี่ ีการใชปยุ คอกที่ไมผานกรรมวิธีใด ๆ (untreated manure) ฟารมอินทรียจ ะไดรับการ
ตรวจสอบอยางเขมงวด ใหรอเวลาไวไมต่ํากวา 60 วัน จึงจะเก็บเกีย่ วผลผลิตพืชได
ปุยคอก ตามคํานิยามของมาตรฐานโครงการอินทรียแหงชาติสหรัฐอเมริกา หมายถึง อุจจาระ
ปสสาวะ ของเสียอื่น และที่นอนของสัตว ไดจากการปศุสัตวที่ยังไมผานกระบวนการหมัก และใหคํานิยาม
ปุยหมักวาเปนสิ่งที่ไดจากกระบวนการจัดการของจุลินทรียในการยอยสลายวัสดุพืช และสัตวไปเปนรูปแบบ
ที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงดิน การผลิตปุยหมักตองมีสัดสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C:N ratio) ตอน
เริ่มตนระหวาง 25:1 ถึง 40:1 การหมักทีใ่ ชวิธี in-vessel หรือระบบ statistic aerated ตองใชอุณหภูมิ 55
o
C ถึง 77 oC เปนเวลา 3 วัน หากใชระบบ windrow ตองใชอุณหภูมิ 55 oC ถึง 77 oC เปนเวลา 15 วัน
ในชวงระยะเวลาที่หมักตองมีการกลับกองปุยอยางนอย 5 ครั้ง (National Organic Program, 2000)
2. แบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) เปนเชื้อโรคที่คนกังวลอีกชนิดหนึง่ โดยเฉพาะสายพันธุ
ที่รายแรงเชน 0157:H7 ศูนยควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาไดพิสูจนวาการติดตอของโรคสวนใหญเกิดจาก
การปนเปอนในเนื้อจากโรงฆาสัตว ขอมูลจากการรวบรวมหลักฐานปรากฏวาสายพันธุแบคทีเรียที่รายแรง
พัฒนาในทางเดินอาหารของสัตวเลี้ยงที่ไดรับอาหารประเภทแปงจากเมล็ดพืช ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
Cornell พบวา วัวทีเ่ ลี้ยงดวยหญาเฮจะพบ E. coli ในอุจาระนอยกวา 1 % ของสัตวที่เลี้ยงดวยเมล็ดพืช
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ดังนั้นสัตวทเี่ ลี้ยงแบบอินทรียสวนใหญใชหญาเฮ และหญาที่เก็บไวในไซโล ลดการใชหญาที่มาจากภายนอก
ฟารมจึงมีโอกาสปนเปอนเชือ้ โรคนอยลง
3. สารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) ผูบริโภคมีความเปนหวงเกี่ยวกับการปนเปอนสารพิษจากเชื้อรา
ในอาหารอินทรีย เนื่องจากไมอนุญาตใหใชยาฆาเชื้อราทุกขั้นตอนการผลิตและการแปรรูป การบริโภค
อาหารที่ปนเปอ นอัลฟาท็อกซิน(alfatoxin) ซึ่งมีความเปนพิษสูงสุดของกลุมราในระดับความเขมขนต่ําเปน
ระยะเวลานานทําใหเปนสาเหตุของมะเร็ง
แตผลการศึกษาแสดงวาการบริโภคอาหารอินทรียไมไดเพิ่ม
ความเสี่ยงจากการปนเปอนสารพิษจากเชือ้ ราเพิ่มมากขึน้ กวาอาหารปกติ
Willer and Yussefi (2004) รายงานการสํารวจของ Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL) Foundation Ecology & Agriculture หรือ SOEL ในเดือนกุมภาพันธ 2547 พบวาทั่วโลกมีการทําฟารม
แบบอินทรียประมาณ 100 ประเทศ และมีการขยายพื้นที่ภายใตการจัดการแบบอินทรียอยางตอเนื่อง แต
บางประเทศยังไมมีสถิติที่ชัดเจน มีฟารมภายใตการจัดการแบบอินทรีย 462,475 ฟารม พื้นที่รวมมากกวา
150 ลานไร พื้นที่สวนใหญอยูในประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 62.5 ลานไร ใชเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว
อารเจนตินา 18.7 ลานไร อิตาลี 7.5 ลานไร ทวีปเอเชียมีพื้นทีเ่ กษตรอินทรียประมาณ 5.5 ลานไร แต
เมื่อคํานวณสัดสวนของพื้นที่จัดการแบบอินทรียตอพื้นที่ทําการเกษตรของประเทศปรากฏวา ประเทศที่มี
สัดสวนพื้นทีอ่ ินทรียสูงสุดอยูในทวีปยุโรป สําหรับประเทศไทยมีพนื้ ที่เกษตรอินทรีย 25,000 ไร อยูใน
ลําดับที่ 71 ของโลก สัดสวนพืน้ ที่ภายใตการจัดการแบบอินทรียเปรียบเทียบกับพืน้ ที่รวมที่ใชเพือ่
การเกษตรของประเทศไทยเทากับ 0.02 % จํานวนฟารมเกษตรอินทรีย 1,154 ฟารม (ตารางที่ 1 ตารางที่ 2
และตารางที่ 3)
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ตารางที่ 1 พืน้ ที่ภายใตการจัดการแบบอินทรียของแตละประเทศ

***

1 เฮกแตร(Hectare) = 10,000 ตารางเมตร = 6.25 ไร
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ตารางที่ 2 สัดสวนพืน้ ที่ภายใตการจัดการแบบอินทรียเปรียบเทียบกับพื้นที่รวมที่ใชเพื่อการเกษตรของ
แตละประเทศ

***
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ตารางที่ 3 จํานวนฟารมเกษตรอินทรียของแตละประเทศทั่วโลก

***
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สถานการณการผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทย
สหกรณกรีนเนท จํากัดและมูลนิธิสายใยแผนดิน(อางแลว) รายงานวาเกษตรอินทรียใ นประเทศไทย
ยังคงอยูในระยะเริ่มตน แมวาจะมีการขยายตัวทางการผลิตอยางตอเนือ่ งก็ตาม โดยเฉพาะในระหวางป พ.ศ.
2545-2546 ซึ่งนับเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของขบวนการเกษตรอินทรียไทย โดยเปนชวงจังหวะของ
การเปดตัวเกษตรอินทรียตอสังคมไทยอยางกวางขวางจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนโดยมูลนิธิสายใยแผนดิน
พบวา การผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. เกษตรอินทรียแ บบพึ่งพาตนเอง สวนใหญเปนการเกษตรแบบพื้นบาน โดยทําการผลิตเพื่อ
บริโภคในครอบครัวเปนหลักและอาจมีผลผลิตสวนเกินที่จําหนายในตลาดทองถิ่นบาง แตไมได
มีการรับรองมาตรฐานจากหนวยรับรอง
หรืออาจกลาวไดวาทีจ่ ริงแลวเปนการรับรองโดย
เกษตรกรเองหรือผูซื้อก็ได เพราะผูบริโภคมีโอกาสพบปะหรือรูจักผูผ ลิตจึงตัดสินใจซื้อ โดย
พิจารณาจากความนาเชื่อถือหรือไววางใจผูผลิต
2. เกษตรอินทรียท ี่มีการรับรองมาตรฐาน เกษตรกรจะทําการเพาะปลูกโดยมีผลผลิตเหลือสําหรับ
การขาย อาจจําหนายผานระบบตลาดทั่วไปหรือตลาดทางเลือก
ซึ่งเมื่อไดรับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแลว ผูบริโภคก็จะพิจารณาเลือกซื้อจากความเชื่อถือในตรารับรอง และ
หากไดรับการรับรองจากหนวยงานที่มีมาตรฐานเทาเทียมกับมาตรฐานของตางประเทศ ผลผลิต
ของเกษตรกรในกลุมนีย้ ังสามารถจําหนายในตางประเทศไดดว ย
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนฟารม พื้นที่ และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทย พ.ศ. 2545
ผลผลิต
ขาวและพืชไร
ผัก, ผลไม, สมุนไพร
อื่นๆ
รวม

จํานวนฟารม
(แหง)
909
259
1
1,169

พื้นที่การผลิต ปริมาณผลผลิต
(ไร)
(ตัน)
32,841.27
8,350.49
20,167.30
63,182.92
n.a.
768.75
53,777.32
71,533.41

ผูผลิตเกษตรอินทรีย
ผูประกอบการและกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียรายสําคัญของไทยในปจจุบนั คือเครือขายเกษตรอินทรีย
ที่ทํางานรวมกับสหกรณกรีนเนท จํากัดและมูลนิธิสายใยแผนดิน ซึ่งคิดเปนสัดสวน 55.89% ของเกษตรกรที่
ทําการผลิตเกษตรอินทรีย และมีพื้นที่ทําการผลิตเกษตรอินทรียคิดเปนสัดสวน 24.14% ของพื้นที่เกษตร
อินทรียทั้งหมดภายในประเทศ
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เปนที่นาสังเกตวามีบริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญซึ่งดําเนินกิจการ
สินคาเกษตรเคมีอยูแลว เริ่มเขามามีบทบาทในการผลิตเกษตรอินทรียม ากขึ้น โดยมีเปาหมายเพือ่ สงออกไป
จําหนายยังประเทศอุตสาหกรรมเปนหลัก
ตารางที่ 5 กลุมผูประกอบการและผูผลิตเกษตรอินทรียท ี่สําคัญตอวงการเกษตรอินทรียไทย
องคกร
1. กลุมเกษตรกรทํานาบากเรือ
2. ชมรมรักษธรรมชาติ
3. กองทุนขาว/กลุมเกษตร
ธรรมชาติ
4. สหกรณการเกษตรยั่งยืน
แมทา จํากัด
5. บริษัท ท็อปออรกานิกโปรดักส
แอนดซัพพลายส จํากัด
6. บริษัท ริเวอรแควอินเตอร
เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร
จํากัด

จังหวัด

ประเภทองคกร

ยโสธร

กลุมเกษตรกรผูผลิต

ยโสธร

กลุมเกษตรกรผูผลิต

สุรินทร

กลุมเกษตรกรผูผลิต

เชียงใหม

กลุมเกษตรกรผูผลิต

เชียงราย
พะเยา

บริษัทเอกชน

กาญจนบุรี บริษัทเอกชน

7. บริษัทสามพรานฟูด จํากัด

นครปฐม

บริษัทเอกชน

8. รังสิตฟารม

ปทุมธานี

บริษัทเอกชน

9. ไรปลูกรัก

ราชบุรี

บริษัทเอกชน

10. สหกรณกรีนเนท จํากัด

กรุงเทพฯ

สหกรณบริการ

กิจกรรมดานเกษตรอินทรีย
เปนผูผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียรายใหญของประเทศ
เปนผูผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียรายใหญของประเทศ
เปนผูผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียรายใหญของประเทศ
เปนผูผลิตขาวโพดฝกออน
อินทรียรายใหญของประเทศ
เปนผูบุกเบิกเกษตรอินทรีย
ในประเทศ
เปนผูผลิตขาวโพดฝกออน
อินทรียสงออกรายแรกของ
ประเทศ
เปนผูประกอบการรายสําคัญ
ที่พยายามผลักดันเรื่อง
การแปรรูป
เปนผูผลิตผักอินทรีย
รายใหญของประเทศ
เปนผูผลิตผักอินทรีย
รายใหญของประเทศ
เปนผูบุกเบิกเกษตรอินทรีย
ในประเทศและมีเครือขาย
ผูผลิตมากที่สุด
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (2547) รายงานวาพื้นที่เกษตรอินทรียท ี่
ผานการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ใน ป พ.ศ. 2545 มีทั้งสิ้นประมาณ 3,245 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ผลิตผัก
แทบทั้งสิ้น และในป พ.ศ. 2546 มีพื้นที่เพิ่มเติม 5,026 ไร รวมเปน 8,271 ไร โดยมีพื้นที่ของเกษตรรายยอย/
ผูผลิตรายเดี่ยว 4,672 ไร และพื้นที่ของกลุมเกษตรกร 3,599 ไรสวนพื้นที่เกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรอง
จาก มกท. รวมทั้งสิ้น 15,324.45 ไร (ป พ.ศ. 2546) โดยเปนพื้นที่อินทรีย 5,253.36 ไร และพื้นที่ปรับเปลี่ยน
10,070.89 ไร และในพื้นที่ทั้งหมด เปนพื้นที่ของผูผลิตรายเดี่ยว 1,239.00 ไร และกลุมเกษตรกร 14,085.25 ไร
(ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 พืน้ ที่การผลิตเกษตรอินทรียทผี่ านการรับรอง

กรมวิชาการเกษตร
ผูผลิตรายเดียว
กลุมเกษตรกร
รวม

4,672
3,599
8,271

พื้นที่เกษตรอินทรีย (ไร)
มกท.
อินทรีย
ปรับเปลี่ยน
619.00
620.00
4,634.36
9,450.89
5,253.36
10,070.89
15,324.45

องคกรรับรองอื่น
n.a.
n.a.
n.a.

2.2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย
มาตรฐานเกษตรอินทรียที่กาํ หนดขึ้นโดยองคกรแตละแหง อาจจะมีความแตกตางกันในขอกําหนด
แตเนื้อหาของขอกําหนดที่สาํ คัญคลายกัน ซึ่งขอกําหนดที่จัดตั้งขึน้ ยึดหลักของความสอดคลองกับหลักการ
เกษตรอินทรียท ี่กลาวไวแลวขางตน สําหรับเกษตรกรผูผลิตที่ทําการเกษตรอินทรียเพื่อผลผลิตที่เนนการ
บริโภคภายในครอบครัวเปนหลัก หรือมีผลผลิตสวนเกินที่จําหนายในตลาดทองถิ่น อาจจะไมจําเปนตอง
ขอรับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากผูบริโภคในตลาดทองถิ่นมีโอกาสที่จะรูจักเกษตรกร
หรือมี
ปฏิสัมพันธโดยตรงกับเกษตรกร จนผูบริโภคมั่นใจไดวา ผลผลิตของเกษตรกรมีความปลอดภัย และมาจาก
กระบวนการผลิตที่เปนเกษตรอินทรียจริง
แตความจําเปนในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจะเกิดขึ้น
เมื่อเกษตรกรผูผลิตจะตองขายผลผลิตไปยังตลาดที่หางไกลออกไป การจะสรางความมั่นใจใหกบั ผูบริโภค
จึงจําเปนตองมีหนวยงานทีท่ ําหนาที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และมีความจําเปน
ยิ่งขึ้นหากเปนผลผลิตสงออกสูตลาดตางประเทศ เพราะประเทศพัฒนาแลวมีการกําหนดระเบียบ
และ
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑทปี่ ดฉลากเกษตรอินทรีย เชน สหภาพยุโรปไดออกกฎหมายตั้งแตกลางป พ.ศ.
2534
ควบคุม ผลิตภัณฑที่จะติดฉลากเกษตรอินทรีย หรือประเทศญี่ปุนมีกฎหมายในทํานองเดียวกันมา
บังคับ ซึ่งกฎหมายเหลานี้มเี นื้อหาที่คลายคลึงกัน คือกําหนดใหผลิตภัณฑทตี่ ิดฉลากเกษตรอินทรียจะตอง
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ไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยรับรองที่เชื่อถือได และผลิตภัณฑเหลานี้จะตองผลิตดวยกระบวนการที่
สอดคลองกับมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ประเทศนั้นไดกาํ หนดขึ้น
การมีมาตรฐานถือเปนกฎกติกา และจรรยาบรรณที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ และเมื่อมีมาตรฐาน
ก็จําเปนตองมีผูรักษากฎเกณฑใหเปนไปตามที่กําหนดไว กฎกติกาของแตละประเทศจะแตกตางกันไป จึงตอง
มีกฎกติกากลางที่ประเทศสมาชิกยอมรับ เพื่อใหเกิดการซื้อ-ขายระหวางกัน โดยกําหนดเปนมาตรฐานสากล
ที่มีองคกรระหวางประเทศ เชน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และองคการอนามัย
โลก(WHO)
รางเปนมาตรฐานกลางใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียคอนขางมี
ลักษณะเฉพาะแตกตางจากผลิตภัณฑอาหารอื่น เนื่องจากเกิดการผลักดันและสนับสนุนจากองคกรพัฒนา
เอกชนทําใหสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ(IFOAM) มีบทบาทอยางมากในเรือ่ งของการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน อยางไรก็ตามมาตรฐานของ IFOAM ยังไมเปนมาตรฐานกลาง เพราะยังคงมีปญหาการไมเทา
เทียมกันของมาตรฐานของภาครัฐ หรือองคกรรับรองอื่น
มาตรฐานเกษตรอินทรียสากลที่สําคัญ มีดังนี้
1. IFOAM Basic Standards หรือ IBS เปนมาตรฐานขั้นต่ําของสหพันธเกษตรอินทรีย
นานาชาติที่ใหองคกรหรือประเทศตางๆ
นําไปพัฒนามาตรฐานของตนเองใหสอดคลองกับ
เงื่อนไขของแตละแหง และสามารถเพิ่มขอกําหนดใหสงู กวามาตรฐานขั้นต่ําได
2. ขอกําหนดของสภาสหภาพยุโรป European Council Regulation EEC No. 2092/91
3. มาตรฐานโครงการอินทรียแหงชาติสหรัฐอเมริกา National Organic Program Standards
4. มาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศญี่ปุน Japanese Agricultural Standard of Organic
Agricultural Products และ Japanese Agricultural Standards of Organic
Agricultural Product Processed Foods
5.

แนวทางของโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ

Codex Alimentarius Guidelines

for Organically Produced Food

กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียม ีลักษณะการดําเนินการโดยทั่วไป ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนภูมิกระบวนการตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
องคกรบริการรับรองมาตรฐานอินทรียระหวางประเทศ
(International Organic Accreditation Service)

การรับรองมาตรฐานอินทรียโดยรัฐ
(National Organic Accreditation Body)

การฝกอบรม

หนวยรับรอง

(Training)

(Certification Body)

การสอบผาน

การฝกอบรม
(Training)

การสอบผาน

(Examination)

(Examination)

คณะกรรมการการออกใบรับรอง
(Certification Committee)

ผูตรวจสอบผูมีอํานาจ
(Auditor)

ผูตรวจสอบ
(Inspector)

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จะครอบคลุมตั้งแตการตรวจสอบระบบการผลิต การ
จัดการ การบรรจุผลิตภัณฑ และการขนสงแบบครบวงจร จนถึงการตรวจสอบผลผลิตและผลิตภัณฑกอนถึง
มือผูบริโภค และยังมีระบบการติดฉลากที่สามารถตรวจสอบยอนกลับไปถึงผูผลิตไดหากพบปญหาที่จดุ
ตางๆ ในขบวนการตั้งแตผลิตจนถึงจุดจําหนาย องคกรที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย มี 2 ระดับ คือ หนวยรับรองระบบงาน และหนวยรับรองมาตรฐาน
1. หนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) เปนหนวยรับรองระบบการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย หรือองคกรภาครัฐซึง่ มีอํานาจหนาที่ในการควบคุม กํากับ ดูแล มาตรฐานการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
และใหการรับรองหนวยงานที่เกีย่ วของในการออกใบรับรอง และตรวจสอบมาตรฐานการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย ปจจุบันหนวยงานดังกลาวนอกจากจะเปนหนวยงานรัฐบาลของประเทศผูนําเขาที่สําคัญ ทั้งใน
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สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุนแลว หนวยงานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล คือ IFOAM
หนวยรับรองระบบงานที่มีความสําคัญตอวงการเกษตรอินทรียของประเทศไทย คือ
1.1 สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ หรือ IFOAM กอตั้งในป พ.ศ. 2515 โดยองคกรที่ทํางาน
ดานเกษตรอินทรียจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเปนหนวยงานที่ไมแสวงหาผลกําไร มีวัตถุประสงค
ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบเกษตรอินทรียในระดับโลก
ประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศ และทําหนาที่ในการจัดทําแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
รวมถึงการใหการรับรองระบบงาน(Accreditation) ภายใต IFOAM Accreditation
Program ซึ่งทาง IFOAM ไดจัดตั้งบริษัท International Organic Accreditation
Service (IOAS) เพื่อทําหนาที่ดังกลาว IFOAM มีสมาชิกประมาณ 750 องคกร จาก 100
ประเทศ
1.2 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
ภารกิจเปนหนวยงานกลางเกีย่ วกับมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาแปรรูป และอาหารของ
ประเทศ
โดยการกําหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานสินคาตั้งแตระดับไรนาจนถึง
ผูบริโภค การเจรจาเพื่อแกไขปญหาทางการคาเชิงเทคนิคเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ
สินคาเกษตรและอาหารของไทย มกอช.ไดรวบรวมมาตรฐาน การผลิตพืชอินทรีย ปศุสัตว
อินทรีย และสัตวนํา้ อินทรีย ของภาครัฐและเอกชนใหเปนมาตรฐานกลางขึ้น แมวา มาตรฐาน
เกษตรอินทรียข อง มกอช. เปนมาตรฐานสมัครใจ แตมกอช. ใชเปนเกณฑในการรับรอง
ระบบงาน (Accreditation) ใหกับหนวยรับรองมาตรฐานในประเทศไทย
2. หนวยรับรองมาตรฐาน (Certification Body) เปนหนวยงานที่ทําหนาทีใ่ นการรับรองและ
ตรวจสอบมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเปนการรับรองที่กระบวนการผลิต ไมใชการรับรอง
จากการตรวจสอบผลิตภัณฑสุดทาย ซึ่งแตกตางจากสินคาปลอดภัยจากสารพิษที่รับรองจากการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑสุดทายแลวไมพบสารเคมี หรือสารตกคางเกินกวาปริมาณที่กําหนด ตลาดตางประเทศใหการ
ยอมรับรูปแบบของสินคาเกษตรอินทรีย แตสินคาเกษตรอินทรียนนั้ ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน และ
หนวยรับรองมาตรฐานตองผานการรับรองระบบงานทีป่ ระเทศผูนําเขาเชื่อถือ หนวยรับรองมาตรฐานที่มี
ความสําคัญตอการเกษตรอินทรียของประเทศไทย คือ
2.1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจดั ทํามาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของ
ประเทศไทย ประกาศใชเมือ่ ป พ.ศ. 2543 ในสวนของการตรวจสอบรับรองไดดําเนินการ
อบรมผูตรวจสอบรับรอง การตรวจสอบรับรอง การออกใบรับรอง และการออกฉลาก
ผลิตภัณฑ Organic Thailand ในป พ.ศ. 2545 วางจําหนายในรานซูเปอรมารเก็ต
2.2 สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) เปนหนวยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียที่ดําเนินงานภายใตมลู นิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย กอตั้งขึ้นโดยความรวมมือของกลุม
องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ หนวยงานรัฐ องคกรผูบริโภค และเครือขายรานคา
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สีเขียวมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 ในป พ.ศ. 2545 มกท. ไดรับการรับรองระบบงานจากIFOAM
ทําใหมาตรฐาน มกท. เปนมาตรฐานที่เทียบเทากับมาตรฐานสากล
2.3 หนวยรับรองมาตรฐานภายใตการรับรองระบบงานของ
IFOAM
ที่ดําเนินการโดย
International Organic Accreditation Service (IOAS) ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน
2547 มีอยู 29 องคกร องคกรแตละแหงไดรับความเชือ่ ถือจากผูบริโภคแตกตางกัน เนื่องจาก
มาตรฐานของ IFOAM ไมเทากับมาตรฐานภาครัฐ ดังนั้นองคกรเหลานี้ตองทําการเทียบเทา
(equivalence) กับมาตรฐานของรัฐบาลกอนจึงจะสามารถสงสินคาเขาประเทศนั้นได
2.4 บีซีเอส อีโค-กาแรนตี( BCS ÖKO-GARANTIE ) เปนผูใหบริการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองจากสหภาพยุโรป กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 มี
สํานักงานสาขา 26 แหงครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก รวมทัง้ เอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งมีสํานักงาน
ประจําประเทศไทยที่ ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ. 2543
สํานักงานกลางตั้งอยูที่เมืองนูเร็มบูรก ประเทศเยอรมัน BCS ÖKO-GARANTIE เปน
สมาชิกของIFOAM และสมาคมผูตรวจสอบเกษตรอินทรียอิสระ(Independent Organic
Inspectors Association-IOIA) สามารถใหการบริการรวมกับหนวยงานมาตรฐานเกษตร
อินทรียที่กําหนดโดยเอกชนเชน QAI(สหรัฐอเมริกา) Soil Association(สหราชอาณาจักร)
BIO SUISSE(สวิสเซอรแลนด) ERNTE, ABG(ออสเตรีย) Naturland, Demeter(เยอรมนี)
CCI(โคลัมเบีย) MAYACERT(กัวเตมาลา) PTRE(โปแลนด) KRAV(สวีเดน)
2.5 บริษัท พีแอนดเอชแอโกรคอนโทรล จํากัด หรือ Control Union Thailand ตั้งขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2523 โดยเปนสมาชิกของกลุมบริษัท Control Union World Group ซึ่งเปนบริษัท
ระหวางประเทศ บริษัท พีแอนดเอชแอโกรคอนโทรล จํากัดใหบริการสวนหนึ่งของบริษัทใน
การรับรองเกษตรอินทรียภ ายใตระบบ SKAL International ซึ่งสามารถใหบริการ
ตรวจสอบระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศตาง ๆ
การขอตรวจสอบรับรองของผูผลิต แตกตางกันตามตลาดที่จําหนาย หากเปนตลาดในประเทศขอรับ
การรับรองจากหนวยงานของรัฐ(กรมวิชาการเกษตร) และมกท. หากสงออกหรือมีแผนที่จะสงออกจะขอรับ
การรับรองจากหนวยรับรองที่ผูนําเขาเชื่อถือ เชน สงออกยุโรปขอจาก Soil Association ถาสงออกญี่ปุน
ขอจาก Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.(OMIC) เปนที่นาสังเกตวา แม มกท. ซึ่งเปน
หนวยรับรองมาตรฐานทีไ่ ดรบั การรับรองระบบงานจาก IFOAM หากจะสงออกไปยังบางประเทศในยุโรป
หรือญี่ปุน ลูกคาจะยังไมยอมรับ หากจะทําใหยอมรับไดตองทําการเทียบเทามาตรฐานกอน
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเกิดจากรากฐานแนวคิดของประเทศพัฒนาแลว ซึ่ง
ตองการใหมกี ารประกันคุณภาพ สรางความมั่นใจใหแกผบู ริโภค ฯลฯ ดังนั้น ระเบียบควบคุมของสหภาพยุโรป
จึงอิงอยูกับรูปแบบการทําฟารมเดี่ยวที่มีการตรวจสอบรับรองแยกเปนราย ๆ ไป แตสําหรับเกษตรกรใน
ประเทศกําลังพัฒนามักจะเปนเจาของที่ดนิ แปลงยอยๆ จึงประสบปญหาคาใชจายในการตรวจสอบรับรองสูง
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มากเกินกวาจะรับได โดยเฉพาะประเทศทีไ่ มมีหนวยรับรองมาตรฐานภายในประเทศ และตองใชบริการจาก
ตางประเทศ ทางออกหนึ่งที่ขบวนการเกษตรอินทรียไดพัฒนาขึ้น คือ การขอรับรองแบบโครงการซึ่งเกษตร
ผูผลิตรายยอยจะตองรวมกลุมกัน และจัดวางระบบในการตรวจสอบควบคุมกันเองภายในกลุม หรือที่มักจะ
เรียกแบบยอวา “ระบบควบคุมภายใน” การขอตรวจสอบรับรองแบบโครงการจึงเปนวิธีที่กําลังขยายตัวมาก
ขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา มีหนวยงานรับรองมาตรฐานที่ไดรบั การยอมรับในระดับนานาชาติเกิดขึ้นใน
หลายประเทศ เชน Argencert ในอารเจนตินา Istituto Biodinamico ในบราซิล Bolicert ในโบลิเวีย และ
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียในประเทศไทย
Fürst et al. (2004) กลาววาเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรที่ตองการสงผลิตภัณฑอินทรียไปขาย
ยังสหภาพยุโรป ฟารมของเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรเหลานั้นตองไดรับการตรวจสอบปละหนึง่ ครั้งตาม
ขอกําหนด EEC No. 2092/91 และตองตรวจสอบเปนรายฟารม ดังนั้น เพื่อใหสามารถตรวจสอบครบทุก
ฟารม หนวยรับรองจึงไดสรางระบบควบคุมภายในขึ้น ระบบควบคุมภายในเปนระบบที่หนวยรับรองแตงตั้ง
ผูแทนจากสมาชิกภายในกลุมใหเปนผูตรวจสอบประจําทองถิ่น เนื่องจากผูตรวจสอบประจําทองถิ่นเปนคน
ที่อยูในพื้นที่จงึ รูเงื่อนไขดานการเกษตรและวัฒนธรรมดีกวาผูตรวจสอบจากภายนอก การสุมตรวจสอบจาก
ผูตรวจสอบภายนอกเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบควบคุมภายในเทานัน้
องคประกอบที่สําคัญของระบบ
ควบคุมภายใน คือ
1. หลักเกณฑ ขอบังคับภายในกลุม มาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการรับรองคุณภาพของผลผลิต
อินทรีย
2. เกษตรกรและผูตรวจสอบภายในที่ผานการฝกอบรมแลว
3. การตรวจสอบทางกายภาพของฟารมโดยผูตรวจสอบภายใน ครอบคลุมฟารมที่ลงทะเบียนทุก
ฟารม
4. ขอมูลและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการติดตอสื่อสารที่พอเพียง
5. เอกสารการผลิตครบทุกขั้นตอน
6. การตรวจสอบซ้ําจากผูตรวจสอบภายนอกโดยสุมตัวอยาง 3-10 % ของจํานวนฟารม
2.3 ตลาดสินคาเกษตรอินทรีย
(อางแลว) รายงานวามูลคาการตลาดของอาหารและเครือ่ งดื่มจากเกษตร
อินทรียใ นป พ.ศ. 2545 เปนเงิน 2,300 ลานเหรียญสหรัฐ ตลาดสวนใหญยังคงเปนกลุมประเทศอุตสาหกรรม
แถบอเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก ทีม่ ีรายไดสูง ลักษณะของผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียมดี ังนี้
1. อาศัยอยูในเขตเมือง โดยทั่วไปเปนเมืองที่มีขนาดใหญ
2. ศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจซื้อสินคาทั้งดานคุณภาพและวิธีการผลิต
3. อยูในกลุมประชากรที่ไดรับการศึกษาเปนอยางดี ฐานะทางสังคมอยูในกลุมชนชัน้ กลางขึ้นไป
4. มีอํานาจการซื้อสูง
Willer and Yussefi
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ตลาดยุโรปตะวันตกเคยเปนตลาดอาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑอนิ ทรียที่ใหญที่สุดในโลก มีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วตั้งแตกลางป พ.ศ. 2533 ในป 2545 มูลคาสินคา 10,500 ลานเหรียญสหรัฐ มีการ
ขยายตัว 8 % แตขณะนี้ถึงจุดอิ่มตัวอัตราการขยายตัวลดลงจึงถูกแทนที่ดวยอเมริกาเหนือ ปญหาตลาดสินคา
เกษตรอินทรียข องยุโรป คือความไมสมดุลระหวางอุปสงค-อุปทาน หลายประเทศผลิตเนื้อสัตวและนม
อินทรียเกินความตองการ แตขาดแคลนสินคาจําพวกเมล็ดพืช(grain) และธัญพืช เนื่องจากชวงเริ่มตนของ
การปรับเปลี่ยนเขาสูระบบเกษตรอินทรีย เจาของฟารมสวนใหญเลี้ยงสัตวและผลิตนม ตลาดเยอรมันเปน
ตลาดสินคาเกษตรอินทรียทใี่ หญที่สุดในยุโรป มูลคา 3,060 ลานเหรียญสหรัฐ ยอดขายสินคาไดรับ
ผลกระทบจากขาวเดือนมิถุนายน 2545 ที่มีการพบผลิตภัณฑอินทรียมีการปนเปอนสารเคมี Nitrofen ซึ่ง
เปนสวนประกอบในยาฆาแมลง ทําใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอผลิตภัณฑอนิ ทรียลดลงชั่วคราว
ตลาดผลิตภัณฑอินทรียอเมริกาเหนือมีการขยายตัวสูงที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2545 มูลคาสินคา
11,750 ลานเหรียญสหรัฐ มีการขยายตัว 12 % โครงการอินทรียแหงชาติ (NOP)ของสหรัฐอเมริกายินยอม
ใหผลิตภัณฑทตี่ รงตามขอบังคับ USDA เทานั้นที่สามารถใชชื่อผลิตภัณฑอินทรียจําหนายในตลาดได
นอกจากนี้ผลิตภัณฑอินทรียต องไดมาตรฐาน จึงจะไดรับเครื่องหมายอินทรียจ ากรัฐบาลเปนการสรางความ
มั่นใจใหแกผบู ริโภคมากยิ่งขึ้น สําหรับตลาดของแคนาดาในป 2545 มูลคาสินคา 750 ลานเหรียญสหรัฐ มี
การขยายตัว 15-20 %
ตลาดอาหารและเครื่องดื่มอินทรียในประเทศญี่ปุนเปนตลาดที่สําคัญที่สุดในแถบเอเชีย เนื่องจาก
ญี่ปุนมีเศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับสองของโลก ยอดขายสินคาอินทรียใ นป 2545 ประมาณ 350 ลานเหรียญ
สหรัฐ กอนหนานี้มีการทํานายวามีมูลคา 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ แตผลจากการบังคับใชขอบังคับฟารมและ
อาหารอินทรียข องรัฐบาลทําใหมูลคาหดตัวลง มาตรฐานเกษตรอินทรียญี่ปุน (Japanese Agricultural
Standards-JAS) ยินยอมเฉพาะอาหารทีส
่ อดคลองกับ JAS เทานั้นที่สามารถใชชื่ออาหารอินทรียไ ด ทําให
ผลิตภัณฑหลายชนิดสูญเสียสถานะความเปนอินทรียในป พ.ศ. 2544
ลาตินอเมริกามีพื้นที่ฟารมอินทรีย 36.25 ลานไร มากเปนอันดับสองของโลก แตมีตลาดอาหารและ
เครื่องดื่มอินทรียที่เล็ก พืน้ ที่ฟารมอินทรียสวนใหญใชในการผลิตเพือ่ สงออกไปยังสหรัฐอเมริกา และยุโรป
ผลิตขายในลาตินอเมริกาเพียง 10 % ยอดขายสินคาอาหารและเครื่องดื่มอินทรียในป 2545 ประมาณ 100
ลานเหรียญสหรัฐ ความตองการสินคาอยูใ นเมืองใหญ ๆ ในบราซิล และอารเจนตินา
แถบทวีปออสเตรเลียถึงแมวา มีพื้นที่ฟารมอินทรียเกือบครึ่งหนึ่งของพืน้ ที่ฟารมอินทรียทั่วโลก แต
ยอดขายในป 2545 มีมูลคาเพียง 200 ลานเหรียญสหรัฐ ประเทศออสเตรเลียผลิตเพื่อการสงออกผลิตภัณฑ
ขั้นตน เชน ผลไมอินทรีย ผักและเนื้อวัว ประเทศนิวซีแลนดผลิตเพื่อการสงออกเชนเดียวกับออสเตรเลีย
สินคาที่สงออกคือ ผลกีวี เนื้อแกะ ผักและผลไม
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ภาพที่ 2 แสดงสัดสวนมูลคาการตลาดสินคาอาหารและเครื่องดื่มอินทรียในป พ.ศ. 2545

ตลาดเกษตรอินทรียในประเทศไทย
สหกรณกรีนเนท จํากัดและมูลนิธิสายใยแผนดิน(อางแลว) กลาววาการวิเคราะหตลาดเกษตรอินทรีย
ในประเทศไทยมีอุปสรรคสําคัญทั้งในแงของการขาดแหลงขอมูลสถิติ และปญหาเกี่ยวกับความสับสนใน
เรื่องมาตรฐานผลผลิตของเกษตรอินทรียและอาหารสุขภาพอืน่ ๆ โดยเฉพาะความแตกตางของมาตรฐานผลผลิต
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย ซึ่งผูบริโภคสวนใหญยังมีความเขาใจวาผลิตภัณฑปลอดภัย
จากสารพิษคือผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ทําใหการประเมินตลาดเกษตรอินทรียคอนขางลําบาก เพราะไม
สามารถที่จะแยกแยะความตองการซื้อ และการตลาดของผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจ ากผลิตภัณฑอื่นไดอยาง
ถูกตอง เนื่องจากประเทศไทยยังอยูในชวงระยะเริ่มตนของการพัฒนาเกษตรอินทรีย
การผลิตจึงยังเปน
การผลิตแบบงายๆ ที่ไมไดใชเทคโนโลยีที่ซับซอน และเปนการผลิตสินคาพื้นฐาน เชน ขาว ผักและผลไมสด
การแปรรูปผลิตภัณฑยังมีอยูน อย เพราะวัตถุดิบมีปริมาณไมมากและขาดความตอเนื่อง จากการประมาณการ
ของมูลนิธิสายใยแผนดินคาดวา ปจจุบนั มีผลผลิตเกษตรอินทรียทจี่ ําหนายออกสูต ลาดอยูประมาณไมเกิน
6,000 ตันตอป โดยภาพรวมแลว ตลาดเกษตรอินทรียใ นประเทศไทยเปนตลาดของผูผลิต กลาวคือ อุปทาน
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียยังมีอยูนอย ทําใหผูผลิตสามารถเปนผูกําหนดการตลาดไดคอนขางมาก ราคา
ผลผลิตเกษตรอินทรียยังคงมีแนวโนมที่สูงกวาราคาผลผลิตเกษตรอื่นๆ ประมาณ 20-50% แตจากขอมูลการ
วิจัยของผูบริโภคประมาณวาผูบริโภคนาจะยอมรับราคาผลผลิตเกษตรอินทรียไมราคาที่สูงไมเกิน 15-20%
การที่ผลผลิตเกษตรอินทรียม ีราคาสูง ไมใชเพราะวายังมีปริมาณการผลิตที่ต่ํากวาความตองการของตลาด แต
เปนเพราะวา เกษตรอินทรียตองมีหลักประกันเรื่องราคาผลผลิตที่ยุติธรรมกับผูผลิต ตนทุนการผลิตเกษตร
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อินทรียคอนขางสูงกวาการผลิตทั่วไป เพราะตองใชแรงงานมากขึ้น อีกทั้งตองใหผลตอบแทนกับเกษตรกร
ใหสามารถมีรายไดที่พอเพียงแกการดํารงชีพดวย สวนชองทางการจําหนายผลผลิตเกษตรอินทรียใ นประเทศ
ไทย ในยุคแรกเปนการตลาดที่ดําเนินการโดยรานคาขนาดเล็กที่จําหนายผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ ซึ่งรานคา
แรกที่เปดดําเนินการก็คือ รานกรีนการเดน ประมาณกลางป 2533 และในป พ.ศ.2540 ซึ่งถือไดวาเปนยุคทอง
ของรานคาประเภทนี้ ประมาณวา มีรานคาขนาดเล็กทีจ่ ําหนายผลิตภัณฑอาหารสุขภาพและเกษตรอินทรีย
ทั่วประเทศไมนอยกวา 100 ราน แตในชวงไมกี่ปมานี้ ผูป ระกอบการธุรกิจรายใหญเริ่มเห็นแนวโนมทิศทาง
ของตลาดเกษตรอินทรีย ทําใหมีการพัฒนายกระดับการตลาดเกษตรอินทรียไปสูหางรานขนาดใหญเพิ่มขึ้น
โดยในปจจุบนั พบวาซูเปอรมารเก็ตบางแหงเริ่มมีผลิตภัณฑอาหารเกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ ธรรมชาติวางจําหนาย การสงออกผลิตภัณฑเกษตรอินทรียยังมีลูทางทีแ่ จมใส
อุปสงคของ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียในตลาดโลกยังคงมีมากกวาอุปทาน ในขณะที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบเกีย่ วกับ
การเกษตรอยูแ ลว และมีการสงออกผลิตภัณฑอาหารออกสูตลาดโลกคอนขางมาก ศักยภาพของประเทศไทย
ในการเปนผูผลิตเกษตรอินทรียจึงมีอยูสูง แตคงตองขึ้นอยูกับปจจัยเกือ้ หนุน 3 ประการ คือ ความเขาใจของ
ผูประกอบการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การสนับสนุนจาก
รัฐบาลอยางจริงจัง และการใหบริการการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากตางประเทศ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเริ่มเปนที่รูจักมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพิษภัยที่ไดรับจากอาหารมีเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนสารพิษตกคางในผักผลไม หรือสารเคมีที่ใสเสริมเขาไปเพื่อยืดอายุของอาหาร เชน
ฟอรมาลิน บอแรกซ (น้ําประสานทอง/ผงกรอบ) สารฟอกขาว และสีสังเคราะห เปนตน ดังนัน้ จึงทําให
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไดรบั การพัฒนาเพือ่ เปนทางเลือกสําหรับทั้งผูผลิตและผูบริโภคมากมาย
และ
ครอบคลุมกับความจําเปนในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึน้ นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑจาํ นวนไมนอยที่ระบุวาเปน
ผลิตภัณฑปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี ปลอดภัยจากสารพิษ และไรสารพิษ จนสรางความสับสนและความ
ไมมั่นใจใหกบั ผูบริโภค ผลผลิต/ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียสามารถจําแนกไดดังนี้
1. ผลผลิตอินทรียยังไมรับรองตามมาตรฐาน ผูผลิตเริ่มตนทําการผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย
โดยอยูในระยะพัฒนาการผลิต แตยังไมไดสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงาน
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย แตมีการตรวจสอบติดตามภายในโดยกลุมผูผลิต หรือ
องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานสงเสริมในพืน้ ที่
2. ผลผลิตที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงานตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียทเี่ ชื่อถือได และไดรบั การรับรองวาระบบการผลิตอยูใ นระหวาง “ระยะการปรับเปลีย่ น”
ซึ่งถือเปนชวงการฟนฟูสภาพแวดลอมและความอุดมสมบูรณของดินโดยทั่วไป ชวงระยะการ
ปรับเปลี่ยนของการผลิตพืชลมลุก(ผักและพืชไร)ใชเวลา 12 เดือน การผลิตไมยืนตน 18 เดือน
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําตองไมต่ํากวา 1 รอบการผลิต แตทั้งนี้ระยะการปรับเปลี่ยนของหนวย
รับรองมาตรฐานแตละหนวยอาจมีระยะเวลาที่สั้นหรือนานกวานี้ก็ได
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3. ผลผลิตอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน เปนผลผลิต/ผลิตภัณฑที่ไดจากระบบการผลิตที่
อนุรักษสิ่งแวดลอม มีสวัสดิภาพสําหรับสัตว ไมมกี ารใชสารเคมีสังเคราะห ฮอรโมนสังเคราะห
ปุยเคมี สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม รวมถึงเปนระบบที่เกือ้ กูลตอสิ่งแวดลอม พื้นทีท่ ําการผลิต
ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากหนวยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ
ผานระยะการปรับเปลี่ยนแลว
ผูบริโภค
สหกรณกรีนเนท จํากัดและมูลนิธิสายใยแผนดิน (อางแลว) รายงานวา ปจจุบันผูบริโภคจํานวนมาก
ใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารที่มคี ุณภาพจากธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
จากการสํารวจโดย บริษัท ศูนยวจิ ัยกสิกรไทย จํากัด มีการสํารวจคาใชจายของคนกรุงเทพฯ ในการซื้อสินคา
สุขภาพ และเมื่อนํามาคํานวณแลวคาดวามูลคาการตลาดของสินคาสุขภาพในป 2544 เทากับ 3,600 ลานบาท
และคาดวาอัตราการขยายตัวของตลาดเทากับรอยละ 20 โดยสินคาสุขภาพที่คนกรุงเทพฯนิยมซื้อคือ ขาวสาร
และผักประเภทตางๆ จากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียโ ดยมูลนิธิสายใยแผนดิน
พบวา ผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียสว นใหญจะเปนผูหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได
ปานกลาง และอายุประมาณ 30 ปขึ้นไป โดยภาพรวมของผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียนั้นจะเปนผูที่ให
ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ มีความสนใจเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพรอมที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแมวาจะมีราคาสูงกวาผลิตภัณฑตามทองตลาดทั่วไป
แมวากระแสการบริโภค
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจะมีสถิติเพิ่มขึ้นในทั่วทุกมุมโลก แตก็พบวายังเกิดปญหาหลายประการกับผูบริโภค
ในการสนับสนุนผลิตภัณฑเหลานี้ คือ
1. ผูบริโภคยังขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย อันเนื่องมากจากการขาดการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอ มูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรียจ ากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง ประกอบกับมีการสงเสริมเกษตรอินทรียจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึง
อาจทําใหเกิดความสับสนในกลุมผูบริโภคได
2. ผูบริโภคขาดความมั่นใจในผลิตภัณฑเกษตรอินทรียวา เปนผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจ ริงหรือไม
อันเนื่องมาจาก ขาดการใหขอมูลที่ครบถวนบนบรรจุภัณฑ มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และการกําหนดตราสัญลักษณการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหลายหนวยงาน
3. ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียยังมีราคาสูงในปจจุบัน ทําใหการบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจํากัด
อยูเฉพาะชนชัน้ กลาง และผูม ีรายไดสูง
อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาการบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเปนการบริโภคอยางมีคุณคาและมี
คุณภาพ เพราะนอกจากจะเปนผลดีตอสุขภาพแลว ยังโยงใยไปถึงเกษตรกรผูผลิตและสิ่งแวดลอมอีกดวย
ประการสําคัญผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเปนตัวแปรสําคัญ ในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของตลาด และรูปแบบการผลิตของเกษตรกรใหไปสูการทําการตลาดและการทําการผลิตที่มีความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพของผูบริโภค และสิ่งแวดลอมมากขึ้นอีกดวย
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2.4 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
Aquamedia (2004) สรุปหลักการที่สําคัญของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ดังนี้
ก) เฝาระวังผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ข) ใชวิธกี ารขยายพันธุตามธรรมชาติไมใชฮอรโมนและยาปฏิชวี นะ
ค) จัดการฟารมแบบผสมผสานใหมีพืชธรรมชาติในฟารม
ง) ไมใชปุยอนินทรีย
จ) ไมใชยาปราบศัตรูพชื สังเคราะหและยาฆาหญา
ฉ) อาหารและปุยมาจากการเกษตรอินทรียหรือการประมงที่ไดรบั การรับรองแลว
ช) ปลาปนมาจากแหลงที่ยั่งยืนตามหลักเกณฑระบบอินทรีย
ซ) ไมมีการดัดแปรพันธุกรรมในพันธุและอาหาร
ฌ) จํากัดความหนาแนนของพันธุสัตว
ญ) ใชพลังงานอยางประหยัด (เชน การใหออกซิเจน)
ฎ) พยายามใชยาที่มาจากธรรมชาติ
ฏ) แปรรูปดวยอุปกรณที่ไดรับการยินยอมใหใชในระบบอินทรีย
Globefish (2004 a) เปรียบเทียบการผลิตสัตวน้ําอินทรียวาเสมือนยังอยูใ นวัยทารก แตคาดวา
โอกาสการพัฒนาและการขยายตัวของตลาดในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผูบริโภคตระหนักถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นเชน การจับปลาเกินศักยภาพของการผลิต สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม และความเสี่ยงตอ
สุขภาพ ตลาดสําคัญสําหรับผลิตภัณฑอาหารทะเลอินทรียคือยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ผูผลิตสินคา
สินคาสัตวน้ําอินทรียสวนใหญมาจากแหลง
อินทรียคาดวาจะไดราคาสูงกวาสินคาปกติโดยเฉลี่ย 30 %
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียดังแสดงในภาพที่ 3
ภาพที่ 3 แสดงแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย

ที่มา: Globefish,

2004 a.
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การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียที่มีรูปแบบคอนขางชัดเจนเริ่มขึ้นในทวีปยุโรป โดยอาศัยหลักการของ
เกษตรอินทรียเ ปนแนวทาง ปจจุบันไดมีการจัดทํามาตรฐานขึ้นมาหลายมาตรฐานโดยองคกรเอกชนหรือ
หนวยงานรัฐบาล และภายใตการสนับสนุนของหนวยรับรองมาตรฐาน ฟารมในยุโรปผลิตสัตวน้ําอินทรีย
ในกลุมปลาไน ปลาเทราท ปลาแซลมอน คาดวาจะมีการผลิตสัตวน้ําอินทรียเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเลี้ยงปลาไนของออสเตรีย ปลาเซลมอนของนอรเวย ปลาเทราทสายรุงและปลาสเตอรเจียนของเสปน
(Hilge and Halwart, 2004)

ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทัว่ โลกประมาณ 43 % เปนปลาไน ผลผลิตในป พ.ศ. 2544
ประมาณ 16.4 ลานตัน ปลาไนมีหวงโซอาหารสั้นชวยบรรเทาความขาดแคลนอาหารในประเทศที่กําลัง
พัฒนาหลายประเทศ แตมบี ทบาทนอยในตลาดนอกทวีปเอเซีย ปลาไนเปนชนิดปลาที่มีความสําคัญที่สุด
ของปลากลุมนี้ในตลาดนอกทวีปเอเซียเนือ่ งจากสามารถเปลี่ยนไปใชวิธีการเลี้ยงแบบอินทรียไดอยางงายดาย
มาตรฐานการเลี้ยงปลาไนดัดแปลงมาจากมาตรฐานของ IFOAM โดยหนวยรับรอง Naturland ประเทศ
เยอรมนี ERNTE ประเทศออสเตรีย และBIOKONTROL HUNGARIA ประทศฮังการี มาตรฐาน
ตาง ๆ เหลานีม้ ีความคลายคลึงกัน ประการแรกตองเลี้ยงในสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ มีการควบคุม
คุณภาพน้ําและไมมีปญหามลพิษ ใชอาหารที่มาจากธรรมชาติ 50 % สําหรับอาหารเสริมสวนใหญเปนเมล็ด
ธัญพืชจากฟารมอินทรียหามใชวัสดุสังเคราะหและสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หลักการรักษาสุขภาพสัตวน้ํา
จะเนนการปองกัน ขอแตกตางที่สําคัญระหวางมาตรฐานของฮังการีและมาตรฐานอีกสองประเทศ(เยอรมนี
และออสเตรีย) คือมาตรฐานของประเทศฮังการีอนุญาตใหใชวิธีผสมเทียมรวมทั้งการใชตอมใตสมอง ตลาด
สําหรับปลาไนคือ ออสเตรีย และเยอรมนี (Varadi, 2004)
สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียในประเทศไทยเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2546 ภายใตโครงการ
ผลิตสินคาประมงอินทรีย อยูในความรับผิดชอบของสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง กรม
ประมง โดยสนับสนุนปจจัยการผลิตเพือ่ จัดทําแปลงสาธิตประมงอินทรียตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ซึ่งเปน
ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากระบบเคมี/ทั่วไปเปนระบบอินทรีย มีเงื่อนไขของการสนับสนุน
ปจจัยการผลิตลดลงปละ 50 % ในปที่สอง และปสุดทาย เชน ปแรกไดรับการสนับสนุนคาปจจัยการผลิต
(พันธุปลา วัตถุดิบอาหารสัตวน้ํา ปูนขาว ฯลฯ) คิดเปนเงิน 50,000 บาท ปที่สองจะไดรับ 25,000 บาท ป
สุดทายจะไดรบั 12,500 บาท ในป 2546 จัดทําแปลงสาธิตจํานวน 22 แปลง ป 2547 จัดทําแปลงสาธิต
เพิ่มเติม 37 แปลง และสนับสนุนโครงการประมงอินทรียนํารองจังหวัดสุรินทร 460 ราย จากการติดตาม
ผลและสัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบอ และกิจกรรมการเลี้ยงปลาในนาขาวอินทรีย
ของจังหวัดสุรินทรจํานวน 268 ตัวอยางพบวา หลักการที่ยังไมสามารถปฏิบัติไดคือเรื่องของพันธุสัตวน้ํา
อินทรีย เนื่องจากการเพาะพันธุปลา พันธุกบปจจุบันนิยมใชฮอรโมนสังเคราะหBuserelin acetate หรือ
Suprefact ใชรวมกับสารระงับการทํางานของระบบการหลั่งฮอรโมนคือ Domperidone หรือชื่อทางการคา
วา Motilium และพันธุป ลาที่เกษตรกรซื้อเลี้ยงเองใชพันธุปลานิลแปลงเพศซึ่งผูเพาะพันธุปลาใหอาหาร
ผสมฮอรโมน 17-α-methyltestosterone (17 MT) ใชเวลาในการใหอาหารผสมฮอรโมนเพื่อแปลงเพศ
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ประมาณ 21 วัน

แตการใชฮอรโมนเปลี่ยนเพศปลายังไมไดรับการยอมรับโดย Food and Drug
ของสหรัฐอเมริกา ทําใหปลานิลที่ผลิตโดยใชฮอรโมนนีย้ ังไมสามารถสงออกไปยัง
Administration
สหรัฐอเมริกาได อยางไรก็ตามไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจนความปลอดภัยของการใชฮอรโมนชนิดนี้ โดย
ศึกษาผลตกคางของฮอรโมน 17 MT ในปลานิล (Oreochromis aureus) พบวาภายหลังการหยุดให
ฮอรโมน 4 วัน ปริมาณฮอรโมนในเนื้อปลาลดลงมากกวา 90 % และลดลงจนไมสามารถตรวจสอบปริมาณ
ฮอรโมนในเนือ้ ปลาไดหลังการหยุดใหฮอรโมนเปนเวลา 21 วัน (Goudie et al., 1986 อางตาม คีรี, 2542)
สําหรับปญหาดานอาหารสัตวน้ําสํานักงานประมงจังหวัดสุรินทรแกไขปญหาโดยการคัดเลือกเกษตรกรเขารวม
กิจกรรม จากเกษตรกรที่ปลูกขาวอินทรีย มีการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่ไดรบั การรับรองตามมารฐาน
สากลสงออกตั้งแตป 2537 ดังนั้นรําออน และปลายขาวจากขาวอินทรียจึงเปนอาหารสัตวน้ําอยางถูกตองตาม
หลักการเกษตรอินทรีย
นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีการเลี้ยงวัวและควายแบบพืน้ บานจึงใชมูลสัตว ฟางขาว
และหญาทําปุย หมักสรางอาหารธรรมชาติใหแกสัตวน้ําอยางไดผล
สิ่งที่ไดปรับปรุงขึ้นคือกําหนดให
เกษตรกรที่เขารวม โครงการทุกรายตองจดบันทึกระบบการผลิต
หากไมปฏิบัติตามจะไมไดรับการ
สนับสนุนปจจัยการผลิตในปที่สอง และปที่สุดทาย สํานักงานประมงจังหวัดสุรินทรไดหาแนวทางแกไข
ปญหาพันธุสัตวน้ําอินทรีย โดยจัดทําจุดสาธิตโครงการเลี้ยงสัตวน้ําแบบอินทรียเพื่อเพาะพันธุปลาโดยใช
ฮอรโมนจากตอมใตสมองปลา สําหรับการเลี้ยงกุงกามกราม กุงทะเล ปลากินเนือ้ ระบบอินทรีย ประสบ
ปญหาพันธุสัตวน้ําและอาหารสัตวนา้ํ เชนกัน เชน การเพาะพันธุกงุ กุลาดํายังตองใชวิธีบีบตาหรือตัดตาแมพนั ธุ
การเพาะกุงทะเลยังมีความจําเปนที่ตองใชปุยเคมีเพื่อเพาะแพลงกตอน อาหารสัตวน้ํายังคงใชกากถั่วเหลืองที่
นําเขาจากตางประเทศเปนวัตถุดิบ
ซึ่งเปนกากถั่วเหลืองที่ไดจากถั่วเหลืองที่ผานการดัดแปรพันธุกรรม
จากการทดลองเลี้ยงกุงกุลาดําอินทรียโดยใชอาหารพื้นบานของสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝงเมื่อป พ.ศ.
2547 ใชบอดินขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 6 บอเปนบอเลี้ยง 2 บอ บอบําบัดน้ํา 4 บอ ปลอยลูกกุง
กุลาดําขนาด 1.5 เซนติเมตร หรือกุงระยะโพสทลาวา 15 อัตรา 25,000 ตัวตอบอ หรือ 50,000 ตัวตอไร ที่
ศูนยวจิ ัยอาหารสัตวน้ําชายฝง จังหวัดเพชรบุรี โดยใชปลาเปด ปลาปน เศษหมึก และ/หรือเศษปลาตากแหง
เลซิทิน รําขาว ปลายขาว และอื่นๆ เปนสวนผสมของอาหารที่ใชในการเลี้ยงกุงอินทรีย รําขาวและปลายขาว
ที่เปนวัตถุดิบซื้อจากโครงการกองทุนขาวจังหวัดสุรินทรซึ่งเปนแหลงที่ผลิตขาวอินทรีย ยีสตที่ใชเปนยีสต
ที่ไมผสมกากถั่วเหลืองเพื่อปองกันการปนเปอนวัตถุดบิ ดัดแปรพันธุกรรม หลังจากทดลองเลี้ยง 3 เดือน
ปรากฏวาสามารถเลี้ยงกุงไดโดยไมเปนโรค แตกุงที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตชามากตั้งแตชวงเดือนแรกของการ
ทดลอง
การที่กุงเจริญเติบโตชาไมนาจะมีสาเหตุมาจากสูตรอาหารเนื่องจากไดทดลองเปรียบเทียบสูตร
อาหารกุง อินทรียกับอาหารกุง ทั่วไปในระบบโรงเรือนแลว อัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ ตัวกุง
ที่ทดลองเลี้ยงมีสีน้ําเงินและเปลือกนิ่มขายไดราคาต่ํา การที่กุงเปลือกนิ่มอาจเนื่องมาจากกุงมีการลอกคราบ
กอนการจับและน้ําขุนทําใหแสงสองผานไดนอย อาจทําใหกลไกการสรางเปลือกไมดีเทาที่ควร เมื่อตมกุง
แลวเทียบสีดวยSalmofanมีคา 25 (ภาพที่ 4) เปนกุงซีดมีคุณภาพสีที่ไมดี ดังนัน้ จึงตองมีการปรับสูตร
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อาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อกุง ใหกุงมีสีสันดีขึ้น มีการคัดเลือกลูกกุง ตลอดจนการจัดการที่ดีในการ
ทดลองเลี้ยงครั้งตอไปเพื่อใหผลผลิตดีขึ้น (ขอมูลผูวิจัย)
ภาพที่ 4 การเทียบสีกุงจากการวิจยั เลี้ยงกุง กุลาดําอินทรียโดยใชอาหารพื้นบาน

สัตวน้ําชายฝงที่สมควรสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงในระบบอินทรียคือ หอยแมลงภู และกุงทะเล
สามารถปรับรูปแบบ
เนื่องจากหอยแมลงภูเ ปนสัตวน้ําประเภทเกาะติดอยูก ับทีแ่ ละใชอาหารจากธรรมชาติ
การผลิตใหเขากับขอกําหนดของมาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําไดงาย แตเกษตรกรตองระมัดระวังในการ
คัดเลือกพื้นที่เลี้ยงและเรื่องของคุณภาพน้ํา หอยแมลงภูที่เลี้ยงโดยใชระบบอินทรียแลวมีชื่อวิทยาศาสตรวา
Mytilus edulis และ Perna canaliculus แหลงผลิตสําคัญอยูที่สาธารณรัฐไอรแลนด สหราชอาณาจักร
และนิวซีแลนด(ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ชนิดของหอยแมลงภูที่นิยมเลีย้ ง
ชื่อสามัญ
Blue mussel/
Common mussel
Mediterranean mussel
Green mussel
New Zealand/
Greenshell mussel/
Green-lipped mussel
Chilean mussel

ชื่อวิทยาศาสตร

แหลงผลิตที่สําคัญ

Mytilus golloprovincialis
Perna viridis
Perna canaliculus

Spain, Netherlands, Ireland,
United Kingdom
Italy, France
Thailand, Philippines
New Zealand

Mytilus chilensis

Chile

Mytilus edulis
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หอยแมลงภูอนิ ทรียที่มีชื่อสามัญวา Blue mussel ใชวธิ ีการเลี้ยงหอยแบบแขวนเชือก ผานการ
รับรองมาตรฐานโดย Naturland ขายออกสูตลาดตั้งแตปลายป พ.ศ. 2542 (Naturland, 2004 a) ฟารมหอย
ตั้งอยูบริเวณตะวันตกเฉียงใตของสาธารณรัฐไอรแลนด หอยแมลงภูอกี ชนิดหนึ่งมีชอื่ สามัญวา Greenshell
mussel ผูประกอบการหอยแมลงภูเปลือกเขียวรายแรกทีไ่ ดรับการรับรองคือ Sealord Group Ltd. ซึ่งเปน
ผูแปรรูปหอยแมลงภูเปลือกเขียวรายใหญที่สุดในโลกตัง้ อยูที่เมือง Nelson ประเทศนิวซีแลนด ไดรับการ
รับรองจาก BIO-GRO เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ตลาดหลักคือ สหราชอาณาจักร แตก็มีเปาหมายที่
จะสงไปยังประเทศอื่น ๆ ในยุโรป สินคาชนิดนีก้ ําลังไดรับความสนใจจากผูคาปลีกที่สําคัญจาก ฝรั่งเศส
สวิสเซอรแลนด(Globefish, 2004 a)แตหอยแมลงภูอินทรียของ Sealord ยังไมสามารถใชตราผลิตภัณฑ
อินทรียในสหรัฐอเมริกาได เนื่องจากมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาไมครอบคลุมผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ในระยะ 9 ปที่ผานมาSealord มีการวิเคราะหปจจัยที่ทีผลกระทบตอคุณภาพน้ําบริเวณรอบฟารม
เลี้ยงหอย
โดยใชจรรณยาบรรณในการปฏิบัติ(Code of Practice)สําหรับสุขภาพและสวัสดิการของ
หอยแมลงภูซึ่งตรวจประเมินดวยเอกสารปละ 4 ครั้ง และมีระบบปรับปรุงการเฝาระวัง จากขอมูลและ
ระบบที่Sealordไดทําไปแลวจึงทําใหไดรบั การรับรองมาตรฐานจากBIO-GRO Sealordคัดเลือกหอยวัย
เกล็ดอยางระมัดระวังจากบริเวณตางๆ ทัว่ นิวซีแลนด นําไปเลี้ยงในฟารมอนุบาล เมื่อลูกหอยโตจนถึงขนาดที่
ตองการจะถูกนําไปติดกับเชือกในฟารมเลีย้ ง ใชเวลาเลีย้ ง 12-18 เดือนมีการตรวจสอบคุณภาพกอนเก็บเกีย่ ว
หลังจากแยกหอยออกจากเชือกแลวนําหอยผานการทําความสะอาด บรรจุกระสอบและสงไปยังไปโรงงาน
แปรรูปที่ Nelson ทันที ทุกขั้นตอนของการแปรรูปจะมีการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวด
จากโรงงาน
ไดรับการรับรอง ISO 9001 และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Sealord เสีย
คาใชจายประมาณ 600,000 เหรียญนิวซีแลนด(ประมาณ 16,200,000 บาท)ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
เพื่อขอการรับรองจาก BIO-GRO ซึ่งSealordคาดวาจะไดราคาสินคาเพิม่ ขึ้นประมาณ 30 % แตผูจดั การดาน
วิทยาศาสตร และการวิจัยกลาววา ผลตอบแทนยังไมถึงจุดคุมทุนของเงินที่ใชในการรับรองเปนเวลาหลายป
Sealordมีฟารมหอยแมลงภูอ
 ินทรีย 33 แหง คาดวาจะไดผลผลิตอินทรียในปแรก 500-1,000 ตัน และเพิม่ เปน
6,000 ตันภายในระยะเวลา 3-6 ป ทั้งนี้กําลังผลิตหอยแมลงภูทั้งแบบทั่วไปและหอยแมลงภูอนิ ทรียของ
Sealord ผลิตไดประมาณ 20,000 ตัน/ป (Growfish, 2004 a) สําหรับจรรณยาบรรณในการปฏิบัติดาน
สิ่งแวดลอมซึ่งลงนามโดยผูเลี้ยงในวงการอุตสาหกรรมหอยแมลงภูของนิวซีแลนดประกอบดวย
ก) การจัดการอยางยั่งยืน
ข) ทําความเขาใจและปองกันระบบนิเวศในธรรมชาติใหดียงิ่ ขึ้น
ค) เขาใจในวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของชนเผาเมารี
ง) มีการกําจัดขยะที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม
จ) มีการปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับขจัดหรือลดมลภาวะ
ฉ) ทํางานรวมกับผูใชประโยชนบริเวณชายฝงรายอื่นได
ช) มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
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กุงทะเลเปนสัตวน้ําอีกชนิดหนึ่งที่ไดจากการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียในรุนบุกเบิก ปจจุบันผลผลิต
กุงอินทรียไดจากเอกวาดอร เปรู อินโดนีเซีย เวียดนาม ตลาดสําหรับกุงอินทรียค ือ ยุโรป สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุน Naturland ไดรายงานวาผลผลิตกุงทะเลอินทรียในป พ.ศ. 2546 เทากับ 1,500 ตัน กุงอินทรีย
สวนใหญขายในสภาพสดหรือแชเยือกแข็ง โดยสงจําหนายผานทางรานอาหารเพื่อสุขภาพ ซูเปอรมาเก็ต
และรานขายปลีกทั่วไป ตลาดใหญ ๆ ที่มีความสําคัญประกอบธุรกิจที่เกีย่ วของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อินทรีย เชน COOP ซึ่งเปนตลาดคาปลีกที่ใหญเปนอันดับสองของสวิสเซอรแลนด และเปนตลาดชั้นนํา
สําหรับผลิตภัณฑอินทรีย/ การคาที่เปนธรรม มีกุงอินทรียเปนสัดสวน 80 % ของกุงที่ขายทั้งหมด ในอนาคต
COOPจะขายเฉพาะกุงอินทรียเทานั้น
COOPซื้อกุงโดยตรงจากผูผลิตทําใหกําหนดระดับราคาที่ผูบริโภค
ยอมรับได กุงที่COOPซื้อจากเวียดนามมาจากกลุมผูผลิตที่มีสมาชิก 1,022 ราย ภายใตความรวมมือระหวาง
Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) กับรัฐบาลเวียดนาม (Globefish, 2004 a)
2.5 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
มาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียทวั่ โลกยังอยูใ นขั้นตอนของการพัฒนาสวนใหญยังคงเปนยกราง
แนวทางของ Codex ไมไดกลาวถึงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียเลย คํานิยาม “ปศุสัตว” ของ Codex หมายถึง
สัตวเลี้ยงทุกชนิดหรือสัตวทนี่ ํามาเลี้ยง สัตวในกลุมของวัว ควาย หมู มา แพะ แกะ สัตวปก และผึ้ง
สําหรับใชเปนอาหารหรือผลิตอาหาร แตไมรวมผลผลิตจากการลาสัตวหรือจับสัตวน้ําจากธรรมชาติ สหภาพ
ยุโรปมีขอกําหนดเกษตรอินทรีย ใหคํานิยาม “การผลิตทางปศุสัตว” หมายถึงการผลิตสัตวเลี้ยงหรือสัตวที่
เลี้ยงในอาณาเขต(รวมแมลง) และการทําฟารมสัตวน้ําในน้ําจืด น้ําเค็มและน้ํากรอย ผลผลิตที่ไดจากการลา
สัตวปาและการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติไมไดรับการพิจารณาเปนผลิตภัณฑอนิ ทรีย แตขอกําหนดของสหภาพ
ยุโรปไมไดกลาวถึงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา(NOP standards)ใหนิยาม
“ปศุสัตว” หมายถึงสัตวในกลุมวัว มา แพะ แกะ หมู สัตวปีก สําหรับใชเปนอาหารหรือผลิตอาหาร เสนใย
อาหารสําหรับเลี้ยงสัตว กีฬา ไมรวมสัตวน้ําและผึ้งมาตรฐานของประเทศญี่ปุน(JAS)ไมมีสวนใดที่กลาวถึง
สัตวน้ํา มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจึงเปนมาตรฐานของแตละประเทศ หรือแตละองคกร มาตรฐานสําคัญ
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย มีดังนี้
1. รางมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (aquaculture production) ของ IFOAM (IFOAM Basic
Standards for Organic Production and Processing-IBS) เปนมาตรฐานขัน
้ ต่ําที่ใหองคกรอื่นนําไป
กําหนดมาตรฐานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น องคกรนั้นสามารถกําหนดมาตรฐานให
สูงกวามาตรฐานขั้นต่ําของIFOAM ได แตจะกําหนดใหต่ํากวาไมได มาตรฐานขั้นต่ําที่ใชในปจจุบันไดรับ
การรับรองจากที่ประชุมสมัชชา IFOAM เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 รางมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ครอบคลุมการทําฟารมสัตวน้ําหลายชนิดในรูปแบบตาง ๆ ในน้ําจืด น้ํากรอย น้ําทะเล ทั้งประเภทกินพืช
กินเนื้อ กินทัง้ พืชและเนื้อ ทุกประเภทและทุกระยะของการเจริญเติบโตในแหลงน้ําปด เชน บอ ถัง กระชัง
(ระบบเปดและระบบปด) การจับสัตวน้ําธรรมชาติประเภทเกาะติดในแหลงน้ําเปดอาจจะไดรับรองมาตรฐาน
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อินทรีย
แตมาตรฐานดังกลาวไมครอบคลุมสัตวน้ําที่มีการเคลื่อนที่อยางอิสระในแหลงน้ําเปดและ/หรือ
ไมสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตระบบอินทรียได
ระยะเวลาตั้งแตเริ่มใชการจัดการระบบอินทรีย
จนกระทั่งไดรบั การรับรองมารฐานเรียกวา “ระยะการปรับเปลี่ยน” การคํานวณระยะการปรับเปลี่ยนจะ
เริ่มตนเมื่อเลิกใชปจจัยการผลิตหรือวิธีการผลิตที่ไมสอดคลองกับมาตรฐาน หากไมสามารถปรับเปลี่ยนการ
ผลิตใหเปนระบบอินทรียพรอมกันได ตองมีการแยกผลผลิตและผลิตภัณฑ รวมทัง้ เอกสารที่เกี่ยวของของ
ระบบอินทรียแ ละที่ยังไมเปนระบบอินทรียออกจากกันอยางชัดเจน
เพื่อปองกันการปะปนกันของวัตถุ
และผลิตภัณฑ ชวงของระยะเวลาสําหรับการปรับเปลี่ยน ควรพิจารณาใหมเี วลาอยางนอยเทากับหนึ่งวงจร
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น องคกรที่กําหนดมาตรฐานกําหนดชวงระยะการปรับเปลี่ยนจากวงจรชีวิต ชนิดสัตวน้ํา
ปจจัยสิ่งแวดลอม ประวัติการใชพื้นที่ ของเสีย ตะกอนตกคาง และคุณภาพน้ํา องคกรที่กําหนดมาตรฐาน
อาจจะอนุญาตใหนําสิ่งมีชวี ติ ที่ไมผานการดัดแปรพันธุกรรมจากแหลงผลิตทั่วไป ใชในระบบการผลิตแบบ
อินทรียไดโดยกําหนดชวงระยะเวลาอนุญาตไว สําหรับการเก็บรวบรวมสัตวน้ําธรรมชาติประเภทเกาะติด
บริเวณทีน่ ้ํามีการไหลอยางอิสระ ไมมีการปนเปอนทั้งทางตรงและทางออมจากสิ่งตองหามตามมาตรฐาน
และสถานที่เก็บรวบรวมสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ํา อาหาร ยา ปจจัยการผลิตที่นาํ เขาได การเก็บรวบรวม
สัตวน้ําลักษณะนี้ไมมกี ารกําหนดระยะการปรับเปลี่ยน สําหรับเงื่อนไขพื้นฐานของการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
อินทรียI FOAMกําหนดไมใหปลอยแนนจนทําใหสัตวนา้ํ เครียด มีการทํารมเงาในบริเวณทีไ่ ดรับแสงแดด
มากเกินไปเพือ่ ปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน องคกรทีก่ ําหนดมาตรฐานสามารถอนุญาตใหใช
แสงสวางเทียมที่เหมาะสมตอชนิดและถิ่นภูมิศาสตรได หากมีการใชแสงสวางเทียมชวงระยะเวลาของการใช
แสงตองไมเกิน 16 ชั่วโมงตอวัน ดานสถานที่ผลิต องคกรที่กําหนดมาตรฐานตองระบุระยะหางของแหลง
ผลิตสัตวน้ําอินทรียและแหลงผลิตสัตวน้ําทั่วไป ดานสุขภาพและสวัดภิ าพของสัตว IFOAMยินยอมใหใช
ยาหรือสารเคมีรักษาสัตวเฉพาะกรณีที่ไมสามารถใชวิธีการอื่นทดแทนไดแลว และ/หรือการใชสารเคมีนั้น
เปนการปฏิบัตติ ามกฎหมายของประเทศแตตองกําหนดระยะหยุดยาไว ระยะหยุดการใชยาตองนานอยาง
นอยสองเทาของระยะเวลาทีผ่ ูผลิตยากําหนด สําหรับการใชวัคซีนIFOAMยินยอมใหไดวัคซีนไดหากไม
สามารถควบคุมโรคดวยเทคนิคการจัดการอยางอื่นแลวตามความรูที่ทองถิ่นนั้นมีอยู
ดานพันธุสัตวน้ํามี
หลักการวา การขยายพันธุตอ งใชวิธีธรรมชาติ สัตวน้ําไดรับการรบกวนนอยที่สุดแตอาจจะยินยอมใหฟก ไข
ที่ไมเปนธรรมชาติได ในแหลงเลี้ยงที่มีโรงเพาะฟกอินทรียตองใชพนั ธุจากแหลงผลิตสัตวน้ําอินทรีย การ
ใชพันธุทั่วไปที่ไมใชอินทรียตองใชเวลาเลี้ยงอยางนอย 2/3 ของชีวิตสัตวน้ํานั้นภายใตการจัดการระบบ
อินทรียจึงจะสามารถใหการรับรองมาตรฐานได องคกรที่กําหนดมาตรฐานตองระบุระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่
ผอนผันใหใชพันธุจากแหลงผลิตทั่วไปได อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองประกอบดวยวัตถุดิบที่
ไดรับรองมาตรฐานอินทรีย 100 % หรือมีแหลงมาจากธรรมชาติ หากอาหารสัตวน้ํานัน้ เปนการรวบรวม
มาจากธรรมชาติ ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณการทําการประมงอยางรับผิดชอบ(Code of Conduct for
Responsible Fisheries) หากไมสามารถหาวัตถุดิบที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหรือไมสามารถหาจาก
ธรรมชาติ องคกรที่กําหนดมาตรฐานอาจจะอนุญาตใหใชสวนผสมอาหารที่มาจากแหลงทั่วไปไดสูงสุด 5 %

30

ของน้ําหนักแหง แตแหลงโปรตีนจากสัตวในอาหารทีน่ ําเขาจากภายนอกฟารมอยางนอย 50 % ตองมาจาก
เศษเหลือหรือของเสียและ/หรือเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมในการใชบริโภคของคน หามใชสิ่งขับถายจากคนใน
กระบวนการผลิต หามใชสารสังเคราะหเพือ่ เรงการเจริญเติบโตและกระตุนการกินอาหาร หามใชสารตาน
อนุมูลอิสระและสารกันบูด ยูเรีย อาหารที่ผานการสกัดดวยตัวทําละลาย กรดอมิโนบริสุทธิ์ หามใชสิ่ง
ที่มาจากชนิด สกุล ครอบครัว เดียวกันเปนอาหารสัตวน้ําประเภทเดียวกัน การใชสารสังเคราะหหรือสิ่งที่
ไมไดมาจากแหลงธรรมชาติตองอยูภายใตเงื่อนไขที่องคกรที่กําหนดมาตรฐานระบุไวเทานัน้ การเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตมีหลักการวาวิธีการจับตองไมสงผลกระทบตอสภาพธรรมชาติขางเคียง การขนสงตองไมทําใหสัตวน้ํา
เครียดหรือบาดเจ็บ ตองจัดเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลตลอดการขนสงอยางนอย 1 คน ตลอดกระบวนการที่
ทําใหสัตวน้ําตายตองใหสัตวน้ําเกิดความเครียดและทรมานใหนอยที่สดุ ควรทําใหสัตวน้ําสลบกอนทําใหตาย
(IFOAM, 2002)

2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย เกษตรอินทรียของ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนมาตรฐานที่รวม
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย สัตวน้ําอินทรีย ของภาครัฐและเอกชนใหเปนมาตรฐานกลาง โดยอาศัยขอมูล
จากเอกสารของ FAO/WHO กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2546 ดานสัตวน้ําใชขอมูลจากมาตรฐานการผลิตสัตวน้ํา
อินทรียของประเทศไทย ป 2545 (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2546)
3. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียข องประเทศไทย (Thailand Standards for Organic
Aquaculture) แกไขและปรับปรุงใหม
โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใชแนวทาง
มาตรฐานขั้นต่าํ ของ IFOAM ประกอบกับรายชื่อสารที่อนุญาตสําหรับการผลิตอาหารอินทรียของ Codex
และรายชื่อสารที่อนุญาตใหใชไดจากมาตรฐานของNaturland เฉพาะที่มีเกีย่ วของและมีความจําเปนสําหรับ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา(ภาคผนวก 2. และภาคผนวก 3.) มาตรฐานดังกลาวจัดพิมพเผยแพรเมื่อเดือนกรกฎาคม
2547 แทนมาตรฐานการผลิตสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย ป 2545 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
เปนมาตรฐานทั่วไปครอบคลุมสัตวน้ําทุกชนิด และกรมประมงยังไดจัดทํามาตรฐานเฉพาะสําหรับสัตวน้ํา
แตละชนิดคือ มาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจากการเพาะเลี้ยง มาตรฐานผลิตภัณฑกุงกามกรามอินทรีย
มาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรีย (กรมประมง, 2547 ก)
4. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย เปนสวนหนึง่ ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย 2003 ของ
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย( มกท.) ซึ่ง มกท.เปนหนวยงานทีไ่ ดรับการรับรองระบบงานจาก IFOAM
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 2003 เปนมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานของ มกท. ตาม
นํามากําหนดรายละเอียดใหชัดเจนยิง่ ขึ้น เชน
แนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรียขั้นต่ําของ IFOAM
IFOAM กําหนดวาระยะหางระหวางสถานที่ผลิตแบบอินทรียและแบบทัว่ ไปในระบบเปดตองระบุไวใน
มาตรฐาน มกท. นํามากําหนดวาระยะหางระหวางฟารมเกษตรอินทรียและฟารมเกษตรเคมีตองกวางอยางนอย
5 เมตร(วัดจากขอบดานบน) ขอทีI่ FOAM กําหนดวาองคกรที่จัดทํามาตรฐานตองระบุระยะหางที่เหมะสม
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ในการปองกันมลพิษและการปนเปอน มกท. นํามากําหนดวาฟารมเกษตรอินทรียที่อยูบริเวณทายน้ําตอง
อยูหางจากแหลงมลพิษไมนอ ยกวา 100 เมตร และตองระบุแหลงกําเนิดมลพิษบริเวณเหนือน้ําที่อาจมี
ผลกระทบตอฟารมได ขอทีI่ FOAMกําหนดวาพื้นที่ในการเก็บผลผลิตตองมีระยะหางที่เหมาะสมจากมลพิษ
และสิ่งที่อาจจะเกิดผลที่รุนแรงจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป ระยะหางตองระบุไวในมาตรฐาน มกท.
นํามากําหนดวาฟารมเกษตรอินทรียที่อยูบริเวณทายน้ําตองอยูหางจากแหลงมลพิษไมนอยกวา 100 เมตร
และตองระบุแหลงกําเนิดมลพิษบริเวณเหนือน้ําที่อาจมีผลกระทบตอฟารมได ฯลฯ
ขอบเขตมาตรฐาน
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียของ มกท. ครอบคลุมสัตวน้ําชนิดตาง ๆ ทั้งในน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม และ
ทั้งที่เปนสัตวกินพืช สัตวกนิ เนื้อ และสัตวที่กินทั้งพืชและเนื้อ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียสามารถทําได
ทั้งในระบบการเพาะเลี้ยงแบบเปด (ในแหลงน้ําที่มีน้ําไหลเวียนตามธรรมชาติ เชน การเลี้ยงแบบกระชัง)
และแบบปด (ในแหลงน้ําทีไ่ มมีการไหลเวียนของน้ําตามธรรมชาติ เชน บอดิน บอปูน) การจับสัตวน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติสามารถไดรับการรับรองไดเฉพาะกรณีที่เปนแหลงน้ําที่มีเขตแดนอยางชัดเจน และสามารถ
ควบคุมได เชน บึง ทะเลสาบ หรือเปนสัตวน้ําหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยเกาะติดอยูก ับที่เชน หอยนางรมและ
สาหรายทะเลเปนตน แตไมรวมถึงสัตวที่วา ยอยางอิสระอยูในแหลงน้ําธรรมชาติ ที่ไมสามารถตรวจสอบตาม
หลักการผลิตแบบอินทรียได มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียข อง มกท. เปนมาตรฐานที่กําลังพัฒนา
เพื่อใหครอบคลุมรายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหลากหลายชนิด แบงเปนสองสวนคือมาตรฐานทั่วไป
สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย และมาตรฐานเฉพาะสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย มกท. ไดพัฒนา
มาตรฐานเฉพาะสําหรับการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียเปนอันดับแรก (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย, 2546)
5. มาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียในมาตรฐานเกษตรอินทรียสุรินทร(มก.สร.) มก.สร.ยึดแนวทาง
การปฏิบัติเกษตรอินทรียตาม มกท. และ มกอช. พัฒนาเพื่อใหครอบคลุมสัตวน้ําหลากหลายชนิดโดยเริ่ม
พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําในน้ําจืดเปนอันดับแรก ขอกําหนดในมาตรฐานดังกลาวคลายกับมาตรฐาน
การเพะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียข อง มกท. แตระดับของการบังคับต่ํากวา มกท. บางขอมีการเพิ่มรายละเอียด เชน
การจับสัตวน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ มกท. กําหนดวาไมอนุญาตใหใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนิดชวยใน
การจับ มกสร. กําหนดวาไมอนุญาตใหใชสารเคมีทุกชนิดชวยในการจับรวมถึงการใชโลติ๊นและการช็อตปลา
จากกระแสไฟฟา (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทร, 2547)
6. ขอกําหนดของสมาคม ERNTE ประเทศออสเตรียทีเ่ กีย่ วของกับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียอยูใ น
หัวขอการทําฟารมปลา(Fish Farming) ของERNTE-Regulation July 2001 ประยุกตขอกําหนด
ของสหภาพยุโรป 2092/91 ดานปศุสัตวใหเปนขอกําหนดสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สําหรับปลาไน และ
ปลาเทราท ขอกําหนดดังกลาวหามใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม(triploidisation, gynogenesis,
ระยะเวลาปรับเปลี่ยนสําหรับปลาไน
cloning, etc.)หรือฮอรโมนในการขยายพันธุหรือปรับปรุงพันธุ
ใชเวลา 2 ป ผลผลิตระยะการปรับเปลี่ยนตองอยูในระบบอินทรียอยางนอย 1 รอบการผลิต มีการวิเคราะหน้ํา
และเลนกอนเขาระยะการปรับเปลี่ยน
แหลงของพันธุปลามาจากโรงเพาะฟกอินทรียและควรมาจากการ
เพาะพันธุของกลุมสมาชิก การขยายพันธุตองใชวิธีธรรมชาติ กรณีที่สภาวะแวดลอมไมเหมาะสมสามารถ
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กระตุนปลาใหผสมพันธุเฉพาะวิธีทใี่ ชปจจัยภายนอก(แสง อุณหภูมิ ฯลฯ) เชือกฟาง กรวยฟกไข หามใช
วิธีการฉีดฮอรโมนจากตอมใตสมองหรือวิธีการอื่นที่มีลักษณะคลายกัน บอปลาตองเปนสภาพธรรมชาติหรือ
อยางนอยพื้นกนบอเปนสภาพธรรมชาติ จัดแบงพื้นทีใ่ หมีความแตกตางของกระแสน้ํา แสงสวางและรมเงา
ในบริเวณที่สามารถทําได ERNTE ยินยอมใหใชบอทีท่ ําจากไฟเบอร คอนกรีต โลหะ ในชวงระยะเวลา
สั้น ๆ เชนการอนุบาลลูกปลา หามใชกระชังอวนและเลี้ยงปลาระบบน้ําหมุนเวียน ตองสงวนพื้นที่ฟารม
ไวเปนแหลงพืชและสัตวดั้งเดิมสัดสวน 1 % ของผิวน้ําสําหรับปลาไนและ 5 % ของผิวน้ําสําหรับปลาเทราท
อนุญาตใหใชวัคซีนภายใตการควบคุมของสัตวแพทยได แตตองไดรับการรับรองจากสมาคมERNTEกอน
กรณีที่อยูใ นสถานการณใกลเปนอันตราย
และไดรับคําแนะนําอยางเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทย
ยินยอมใหใชยาในการรักษาไดภายใตเงื่อนไขวา จํานวนวันของการหยุดใชยาตองมีระยะเวลานานเปนสอง
เทาที่กําหนดไวในการรักษาแบบปกติ หากไมมกี ารระบุระยะหยุดยาไวโดยทั่วไปตองหยุดยาเปนเวลา 2
เดือน หามใชยากอนจับ 3 เดือน ไมวาจับเพื่อบริโภคหรือนําไปปลอยในบอตกปลา ดานสวัสดิภาพของปลา
บางครั้งจําเปนตองทําใหปลาสลบดวย
ตองไมทําใหปลาเกิดความเครียดหรือบาดเจ็บโดยไมจําเปน
คารบอนไดออกไซด หรือกระแสไฟฟากอนทําใหตายหลังจากนัน้ ตองตัดเหงือกและทางเดินอาหารโดยทันที
บอเลี้ยงปลาตองมีดินธรรมชาติที่กนบอและมีขอบบอที่เปนธรรมชาติ มีการปองกันการหลบหนี อนุญาตให
ใชปุยอินทรีย( หญาเฮ ปุยคอก ฟางขาว ฯลฯ) และวัสดุปูนในการเพิม่ ความอุดมสมบูรณของบอ อาหาร
สวนใหญ(เกิน 50 %) ตองมาจากแหลงอาหารธรรมชาติภายในบอ อาหารสมทบตองไมมีโปรตีนจากสัตว
อาหารปลาตองมาจากเกษตรอินทรียที่ไมผา นการสกัด(extraction) ใหอาหารสมทบไดในปริมาณที่ไมเกิน
50 % ERNTE กําหนดวาตองมีปลาหลายชนิดในบอหลังจากที่ปลารุนแรกมีอายุ 1 ปขึ้นไป เปนปลาชนิดที่
ไมลาเหยื่อ 2 ชนิด และปลาชนิดลาเหยื่อ 1 ชนิดเพื่อใชแหลงอาหารธรรมชาติไดอยางเหมาะสม (ERNTE,
2001)

7. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียข องNaturland ใชชื่อวา Naturland Standards for
Organic Aquaculture ซึ่งNaturlandเปนสมาคมเกษตรอินทรียประเทศเยอรมนี กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2525
พัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ตั้งแตป พ.ศ. 2538
Naturlandเปนสมาชิกของ IFOAM
ไดรับการรับรองระบบงานจาก IFOAM อยางสมบูรณเปนองคกรแรกของเยอรมนี นอกจากนั้นยังไดรับรอง
มีแนวคิดในการกําหนด
ระบบงานจาก USDA และ European norm DIN EN 45011/ISO 65
มาตรฐานวา
มาตรฐานไมใชหลักศิลาจารึกดังนั้นตองไดรับการพิสูจนวาสามารถปฏิบัติได(Naturland,
2004 a) ขอบขายของมาตรฐานการเพาะเลี้ยงครอบคลุมเรื่องปลา กุงและหอย Naturlandอาจจะใหแสดงผล
การตรวจวิเคราะหน้ํา และตะกอนครั้งลาสุดในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเปนระบบการผลิตแบบอินทรีย ดาน
การจัดเก็บเอกสารและการตรวจสอบ ตองมีรายละเอียดที่ทันสมัยตามขอกําหนด เชน ชนิดและขนาดของ
พันธุ การขนสงพันธุสัตวน้ําจํานวนมากไปเลี้ยงในกระชังที่อยูห างไกล อาหารสัตวที่ซื้อเขามาใชในฟารม
การขายผลผลิต นอกจากนั้นยังตองบันทึกเหตุการณประจําวันเกีย่ วกับ โรค อัตราการตาย การเปลี่ยนน้ํา
การใสวัสดุปนู หากเปนเรื่องที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ เชน การปนเปอนของแหลงน้ํา ปรากฏการณน้ํา
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ทะเลเปลี่ยนสีหรือขี้ปลาวาฬ ตองจดบันทึกไวในรายงาน Naturlandมีการเยี่ยมฟารมและตรวจสอบโดยแจง
ใหทราบลวงหนาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
และมีการตรวจสอบโดยไมแจงใหทราบลวงหนาเพื่อกํากับให
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ฟารมที่ไดรับการตรวจตองแสดงเอกสารและขอมูลเกี่ยวของ ระยะเวลาที่ใชในการ
ปรับเปลี่ยนของพื้นที่ฟารมทั้งหมด จนกระทั่งไดรับการรับรองมาตรฐานโดยปกติใชเวลาอยางนอย 1 รอบ
การผลิตสัตวน้ําชนิดนั้น แตการเลี้ยงสัตวน้ําในกระชังในแหลงน้ําเปดไมกําหนดระยะเวลาต่ําสุดที่ใชในการ
ปรับเปลี่ยน ฟารมที่เปลี่ยนระบบการผลิตเปนอินทรียไมพรอมกันในคราวเดียวทั้งฟารมตองปรับเปลี่ยนให
สมบูรณทั้งฟารมในระยะเวลาไมเกิน 5 ป ในการเลือกสถานที่และวิธีการจัดการฟารมตองไมกระทบตอ
ระบบนิเวศโดยรอบ มีมาตรการปองกันการหลุดลอดของสัตวออกสูนอกฟารม กรณีที่สรางฟารมใหมหรือ
ขยายพืน้ ที่ฟารม ตองไมทําความเสียหายตอพืชธรรมชาติโดยเฉพาะพืชที่หายากหรือใกลสูญพันธุ เชน พืช
จําพวกออแถบยุโรป กลาง ปาชื้น ปาชายเลน มีการจัดการแหลงน้ําในพื้นที่ฟารมใหมีความสําคัญตอระบบ
นิเวศไดเหมือนเดิม เชน เปนสถานที่สําหรับผสมพันธุของสัตวเลื้อยคลานและแมลงน้ํา เปนแหลงพักพิงของ
นกอพยพ เปนเสนทางการอพยพของปลา ดังนั้นจึงตองมีพื้นที่กวางขวางเพียงพอสําหรับพืชธรรมชาติหรือมี
การปลูกปาโดยผูประกอบการ ในการปองกันพื้นทีฟ่ ารมจากนกลาเหยือ่ และสัตวชนิดอื่นๆ ควรใชมาตรการ
ที่ไมเกิดอันตรายตอรางกายของสัตว เชนใชตาขาย กับดัก พันธุสัตวนา้ํ ควรเปนชนิดเดียวกับที่มแี หลงกําเนิด
ในถิ่นนั้น ในสถานที่เลี้ยงที่มความเหมาะสมควรเลี้ยงสัตวน้ําหลายชนิดรวมกัน พันธุสัตวน้ําตั้งแตระยะที่
เปนไขควรไดมาจากโรงเพาะฟกอินทรียหากไมสามารถหาได และจําเปนตองใชพนั ธุจากโรงเพาะฟกทั่วไป
หามใชพนั ธุที่ไดจากเทคนิคพันธุกรรม (transgenic or polyploidization or gynogenesis) และตอง
เลี้ยงสัตวน้ําภายใตมาตรฐานอยางนอย 2/3 ของวงจรชีวิตกอนสงจําหนาย ดานการขยายพันธุN
 aturland
หามใชฮอรโมนทุกชนิดแมจะมาจากสัตวนา้ํ ชนิดเดียวกันก็ตาม
ดานสุขภาพสัตวน้ําใชมาตรการในการ
ปองกัน เชน การดูแล การเลี้ยง การใชอาหาร หากเกิดโรคควรใชวธิ ีการรักษาแบบธรรมชาติ Naturland
อนุญาตใหใชยารักษาโรคตามวิธีการปกติเฉพาะในสัตวที่มีกระดูกสันหลังเทานั้นและตองไดรับการสอบ
วินิจฉัยจากสัตวแพทย ระยะหยุดยากรณีดังกลาวอยางนอยตองนานเปนสองเทาของระยะหยุดยาของการ
รักษาทั่วไป แตไมอนุญาตใหใชยาในหอยและกุงซึ่งเปนสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง หามใชยาทีเ่ ปนสารเคมี
สังเคราะหหรือฮอรโมนในการปองกันโรค วิธีการปองกันโรคหรือการปฏิบัติที่อนุญาต คือ
ก) ใชวิธีการทางกายภาพตามธรรมชาติ เชน การตากบอ การแชแข็ง
ข) ใชสารประกอบอนินทรียที่ไมเปนพิษ เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด H2O2 เกลือNaCl
ปูน CaCO3 ปูนรอนCaO โซเดียมไฮโปคลอไรดNaOCl
ค) ใชสารประกอบอินทรียที่พบในธรรมชาติและไมเปนพิษ เชน กรดเปอรอะซิตกิ (per-acetic)
กรดซิตริก(citric acid) กรดฟอรมิก(formic acid) แอลกอฮอล
ง) ใชสารจากพืชที่มีอยูในธรรมชาติ แตตองเสนอวิธีการใชให Naturland พิจารณา
จ) ใชผลิตภัณฑพนื้ บาน
ฉ) ใชหินฝุน
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หากมีขอสงสัยในการใชสารหรือมาตรการใดตามเงื่อนไขขางตนใหปรึกษาNaturlandกอน
สิ่งที่
จําเปนสําหรับสัตวน้ําอีกอยางหนึ่งคือปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา Naturlandระบุวาแหลงออกซิเจนละลาย
ตามหลักการพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองมาจากธรรมชาติ
โดยสภาพทางกายภาพของน้ํา ไม
อนุญาตใหเติมออกซิเจนหรือใหอากาศเปนการถาวร สําหรับปุยตองมาจากแหลงฟารมอินทรียท ี่ไดรับการ
รับรอง หากไมสามารถหาได Naturlandยินยอมใหใชปุยอินทรียทยี่ งั ไมผานการรับรอง(ปุยคอก หญาแหง
หรือปุยหมัก) ปุยอินทรียควรไดจากฟารมที่เลี้ยงสัตวแบบดั้งเดิมซึ่งเปนการเลี้ยงแบบไมหนาแนน อาหารที่
เลี้ยงสัตวน้ําตองผลิตขึ้นตามมาตรฐานของNaturlandหรือมาตรฐานขั้นต่ําของIFOAM หากประเทศใดไมมี
อาหารสัตวที่ผานการรับรองมาตรฐานNaturlandอนุญาตใหใชอาหารแบบพื้นบาน หรือใชวัตถุดิบอาหาร
จากการเกษตรแบบดั้งเดิม หรือใชอาหารสัตวจากธรรมชาติ หากสวนประกอบอาหารสัตวน้ํามีแหลงมาจาก
สัตวโดยเฉพาะปลาปน
และน้ํามันปลาซึ่งใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทกินเนื้อที่ตองการโปรตีนสูง
สัดสวนของปลาปน/น้ํามันปลาตองลดลงหรือแทนที่ดว ยสวนประกอบจากพืช หามใชอาหารที่ไดจากการ
เลี้ยงสัตวแบบทั่วไป(สัตวเลี้ยงลูกดวยนมหรือนก)เปนอาหารสัตวน้ํา อนุญาตใหเติมวิตามินหรือแรธาตุใน
อาหาร รวมทั้งการใหอาหารที่มีสารใหสีในธรรมชาติเชนเปลือกกุง ยีสต การทําใหปลาตายควรใชทําใหปลา
สลบโดยกระแสไฟฟา คารบอนไดออกไซด หรือพืชบางชนิดแลวใชวิธีตัดเหงือกหรือควักไสปลาทันที
Naturlandอนุญาตใหใชเทคนิคการรมควันไดเฉพาะการใชไมเนื้อแข็งและเครื่องเทศ อุณหภูมิที่ใชโดยเฉลี่ย
ไมเกิน 500oC สูงสุดไมเกิน 650 oC หามใชวิธีการรมควันแบบใชควันดําหรือที่เรียกวา “Katenrauch” ซึ่ง
เปนกระบวนการรมควันที่ใชวิธีแขวนสิ่งที่ตองการรมควันจากหลังคา
แลวใชควันจากเตาไฟในบาน
นอกจากนั้นยังหามใชวิธีการฉีดน้ําเกลือเขาไปในผลิตภัณฑ Naturlandมีขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับฟารม
แตละระบบและสัตวน้ําแตละชนิด ดังนี้
7.1 การเลี้ยงปลาไน (Cyprinus carpio และชนิดอืน่ ๆ )ในบอ Naturlandกําหนดการ
ออกแบบบอใหใกลเคียงสภาพธรรมชาติประมาณ 30 % ของคันบอ โดยมีโครงสรางเลียนแบบ
ธรรมชาติลึกอยางนอย 2 เมตร ประกอบดวยเขตพื้นลอยน้าํ กก พุมไม น้ําที่นํามาใชตองไมมีการ
ปนเปอนจากการกระทําของมนุษยหรือมีเพียงเล็กนอย และไมไดรับผลกระทบจากน้ําโสโครก คา
ความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 6.0-9.0 Naturlandอาจตองการใหตรวจวิเคราะหตะกอน หรือสาร
ตกคางในเนื้อเยื่อของปลาหากมีขอสงสัยวามีการปนเปอนของโลหะหนัก สารพิษ สารปราบ
ศัตรูพืช รังสี ฯลฯ อนุญาตใหใชบอคอนกรีต ถังไฟเบอร หรือภาชนะบรรจุที่สรางขึ้นเฉพาะการ
อนุบาลชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในขั้นตอนฝกใหสัตวน้ําวัยออนกินอาหาร แตไมอนุญาตใหใชเลีย้ งปลา
หากมีความจําเปนตองใชมาตรการทางสุขลักษณะเชนควบคุมปลิง Naturlandยินยอมใหใชปนู รอน
บริเวณพืน้ กนบอที่ชื้นแฉะ
ใหใชปนู สําหรับการปรับคาความเปนกรด-ดาง และใชตกตะกอน
อินทรียวัตถุในสถานการณที่สภาพอากาศไมเหมาะสมตอสัตวน้ํา Naturlandไมอนุญาตในการให
ออกซิเจนอยางตอเนื่องหรือใชออกซิเจนเหลวเพื่อเพิ่มความหนาแนนของสัตวน้ํา การเพิ่มปริมาณ
ของแพลงกตอนอาจจะใชปยุ อินทรียจ ากมูลสัตว หญาแหง หรือสิ่งที่คลายคลึงกัน การเลี้ยงเปดใน
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บอปลาตองมีการคํานวณจํานวนเปดที่เลี้ยงใหเหมาะสม หากไมสามารถหาปุยอินทรียจากแหลงที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ตองปรึกษากับNaturlandเพื่อใชมูลสัตวทั่วไปจากฟารมวัว ควาย แพะ
แกะ มา ดานอาหารปลาตองใชอาหารที่ผลิตขึ้นภายในบออยางนอย 50 % ยกเวนการเลี้ยงปลาขนาด
เล็ก(fingerling)อาจใชปลาปนเปนวัตถุดบิ อาหารสัตวน้ําได
7.2 การเลีย้ งปลาเทราท แซลมอน และปลาในตระกูลปลาเทราทในบอและในกระชัง คุณภาพ
น้ําที่ระบายออกจากฟารมออกสูแหลงน้ําสําหรับการเลี้ยงในบอ หรือออกสูทะเล/ทะเลสาบ สําหรับ
การเลี้ยงในกระชัง ตองไมเสื่อมคุณภาพลงอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงตองมีบอตกตะกอนและ/หรือ
ใชพืชกรองน้ํา นําตะกอนจากอินทรียว ัตถุหมุนเวียนกลับไปใชเปนปุยอินทรียใ นการเกษตร ควร
ตรวจสอบของเสียบริเวณพืน้ ทะเลกนกระชังอยางสม่ําเสมอ ควรออกแบบกระชังที่สามารถยกขึ้น
เพื่อทําความสะอาดเศษอาหารตกคางในกระชังได หากมีการกั้นน้ําในลําธารมาใชในฟารม ตอง
เหลือน้ําอยางนอย 25 % ในลําธารนัน้ หากมีการสรางเขื่อนในพื้นที่ฟารมตองมีทางสําหรับการ
อพยพของปลา พื้นที่ของฟารมอยางนอย 5 % ตองใหพืชธรรมชาติขึ้นโดยไมถกู รบกวนเพื่อเปน
แหลงหลบภัยของสัตวทองถิ่น ทางน้ําเขาและทางน้ําออกของฟารมตองมีการปองกันปลาธรรมชาติ
รุกล้ําเขามาและปองการการหลุดหนีของปลาที่เลี้ยง อัตราความหนาแนนของปลาขึ้นอยูกับปริมาณ
ออกซิเจนที่มวลของน้ําสามารถดูดซับไวได อนุญาตใหใชเทคนิคในการเพิ่มปริมาณออกซิเจน( เชน
การใชออกซิเจนเหลว) เปนการชั่วคราวเฉพาะการอนุบาลลูกปลาวัยออน หรือเพื่อวัตถุประสงคใน
การขนสง รวมทั้งแกไขปญหาขาดออกซิเจนขณะสภาพอากาศวิกฤตในฤดูรอน ความหนาแนนของ
ปลาในกระชังตองไมเกิน 10 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร โดยคํานวณจากน้ําหนักของผลผลิตที่คาดวา
จะไดรับและสัตวตองไมแสดงอาการบาดเจ็บใด ๆที่บงชี้วาอัตราความหนาแนนสูงเกินไป ในการ
ขนสงตองใหปลาไดรับออกซิเจนอยางพอเพียง อัตราความหนาแนนในการขนสงไมเกินสัดสวน
ปลา 1 กิโลกรัม/น้ํา 8 ลิตร ตองมีการเปลี่ยนถายน้ําดวยน้ําที่มอี ุณหภูมิเทากันภายในระยะเวลา
ไมเกิน 6 ชั่วโมงของการขนสง เวลาที่ใชในการขนสงทั้งหมดตองไมเกิน 10 ชั่วโมง
7.3 การเลี้ยงหอยแมลงภู (Blue mussel Mytilus edulis และหอยชนิดอื่น ๆ)
หอยแมลงภูเปนตัวชีว้ ัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
จุลินทรียและสารเคมีที่พบในหอยแสดงถึงคุณภาพ
น้ํา จึงจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งโดยสถาบันอิสระ การคัดเลือก
สถานที่เลี้ยงหอยตองเปนบริเวณที่มกี ารมวนกลับของกระแสน้ําจากทะเลเปดมากที่สดุ ไมอนุญาต
ใหเลี้ยงหอยติดชายฝงโดยตรง หรือในเสนทางของกระแสน้ําที่มีธาตุอาหารสูง ดานการจัดการตอง
จัดใหมีถิ่นอาศัยสําหรับพืช สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และปลา มีมาตรการในการปองกันแหลงอาศัย
บริเวณนี้เปนพิเศษ การรวบรวมพันธุหอยจากธรรมชาติตองไมทําใหระบบนิเวศเสียหาย การเก็บ
รวบรวมพันธุต องมีความยั่งยืนไมเกินศักยภาพการผลิตทดแทน มีการกําหนดแหลงเก็บรวมรวบ
พันธุหอยใหชดั เจนโดยแผนที่ หรือแผนผัง จดบันทึกเวลาของการรวบรวมพันธุ ปริมาณ ลูกหอย
ชื่อแหลงพันธุ ขอมูลตองมีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบยอนกลับไปยังแหลงพันธุได
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การเลี้ยงหอยแมลงภูจะตองเลี้ยงใน/บนเนือ้ อวน หรือเชือกที่ยึดติดกับพื้นทะเลอยางมั่นคงดวยสมอ
พยุงดวยทุน ใหอยูในแนวดิง่ อยางมั่นคงจนแนใจวา ขณะทีย่ กอุปกรณการเลี้ยงหอยหรือเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตจะไมทําความเสียหายแกพื้นทะเลซึ่งเปนที่ยึดเกาะของพืชและสัตว ไมอนุญาตใหเลี้ยงหอย
ดวยวิธีหวานลงพื้นทะเลแลวเก็บหอยโดยการใชคราด
เนื้ออวนหรือเชือกตองเหมาะสมตอการ
นําไปใชซ้ําใหมากที่สุด หลังจากใชแลวตองยอยสลายหรือหมุนเวียนกลับไปใชประโยชนไดอีก
ขบวนการแปรรูปหอยแมลงภูในขัน้ ตอนการเตรียมน้ําเพื่อลางสิ่งสกปรกออกจากตัวหอย อนุญาตให
ใชวิธีการกรอง และ/หรือใชแสงอุลตราไวโอเล็ต หามใชสารเคมี(เชน คลอรีน) และตองมีมาตรการ
ทําความสะอาดน้ําทิ้งจากโรงงานแปรรูปหอยอยางเหมาะสม ในขบวนการแปรรูปอนุญาตใหใช
วัตถุดิบหรือสวนประกอบตามมาตรฐานNaturland เทานั้น
7.4 การเลี้ยงกุง (Litopenaeus vannamei และกุงชนิดอื่น ๆ ในบอ) ขอกําหนดการเลี้ยง
กุงอยูในหัวขอ 2.8 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
7.5 การเลี้ยงปลาน้ําจืดเขตรอน(ปลาสวาย ปลานวลจันทรเทศ ปลานิล และปลา arapaima)
ในบอและกระชัง ใหประยุกตใชหลักการจัดการและมาตรฐานเฉพาะขอ 7.1-7.4 ที่เหมาะสม
8. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียข องสมาคมดิน (Soil Association) สหราชอาณาจักร ใช
ชื่อวา Organic Aquaculture Standards ประกาศใชเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2543 มีมาตรฐานทั่วไป
สําหรับฟารมเลี้ยงปลา(General Standards for Organic Fish Farming) และมาตรฐานเพิ่มเติมสําหรับ
สัตวน้ําแตละชนิด คือ ปลาแซลมอน (Atlantic salmon) และปลาเทราท
Soilจัดทํารางมาตรฐานใหม
เพื่อใชแทนมาตรฐานทั่วไปของเดิม แตยงั เปนรางมาตรฐานภายในไดรับการรับรองเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ.
2546 ซึ่งไดเปลี่ยนชื่อเปน General Standards for Aquaculture (Interim) และรางมาตรฐานเพิ่มเติม
สําหรับ ปลาแซลมอน (Atlantic salmon) ปลาเทราทสายรุง ปลาเทราทสีน้ําตาล กุง ซึ่งรวมกุงกุลาดํา
(Peneaus monodon)และกุงชนิดอื่น ยังคงเปนรางมาตรฐานภายในเชนกัน (Network of Aquaculture
Centres in Asia-Pacific, 2004 a)ในมาตรฐานแบงระดับของการยอมรับของผลิตภัณฑและ/หรือการ
ปฏิบัติออกเปนขอแนะนํา อนุญาต ขอจํากัด และขอหาม หากเปนขอหามสําหรับการใชวัตถุหรือการ
ปฏิบัตินั้นจะตองไดรับการรับรองจากหนวยรับรองมาตรฐานกอนนําไปใช หลักการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําของ
สมาคมดินพัฒนามาจากมาตรฐานขั้นต่ําของ IFOAM คุณลักษณะขั้นพื้นฐานของระบบฟารมสัตวน้ํา
อินทรียคือ
ก) ใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ ปราศจากสวนประกอบที่สังเคราะหขึ้นมา มี
การปนเปอนจากสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
ข) ใชสวนประกอบจากธรรมชาติในการผลิตและใชทรัพยากรจากภายนอกนอยลง
ค) มีวิธีการจัดการใหเกิดความมั่นใจวาสงผลตอสิ่งแวดลอมทองถิ่นเพียงเล็กนอย
ง) สนใจเรื่องสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตวน้ําโดยลดความเครียดของสัตว
ลดปจจัยที่
กอใหเกิดโรค ใสใจในความตองการตามพฤติกรรมของสัตวน้ํา
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จ) มีมาตรฐานดานการจัดการสูงเพื่อลดการพึง่ พายา
ฉ) หามใชสารกําจัดศัตรูพืช
ช) สนับสนุนใหใชทรัพยากรและบริการของทองถิ่น
นอกจากนี้ตองมีระบบการจัดการที่ซื่อสัตยและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหมนั่ ใจ และ
แสดงใหเห็นวาปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานทุกเวลา การดําเนินการและการควบคุมตองมีรายละเอียด
ในคูมือเกีย่ วกับขบวนการในการปรับเปลี่ยน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การจัดการน้ํา สวัสดิภาพสัตวน้ํา
การดูแลสุขภาพ ระยะการปรับเปลี่ยนสําหรับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําโดยทั่วไปมีระยะเวลาอยางนอยเทากับ 1
รอบ วงจรการผลิตสัตวน้ํา พันธุสัตวน้ําตองไดรับการเลี้ยงดวยอาหารที่มีคุณภาพสูง มีอยูในพื้นที่ตาม
ธรรมชาติหรือปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมทองถิ่นไดงาย Soilแนะนําใหมีโครงการพัฒนาการเพาะพันธุของ
ตนเองในหนวยผลิต
และแนะนําการปองกันไขจากการติดเชื้อดวยการลางไขภายหลังการผสมพันธุดวย
ไอโอโดฟอร(Iodophor)กอนที่จะนําไขไปฟก ในชวงเริ่มตนของการผลิตระบบอินทรียพอแมพันธุที่มา
จากแหลงทั่วไปตองอยูภายใตการจัดการตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย 12 เดือนกอนนําไป
ผสมพันธุ หามเลี้ยงสัตวน้ําโดยปลอยพันธุที่เปนเพศเมียทั้งหมด มีแผนจัดการสิ่งแวดลอมและมีรายละเอียด
ในคูมือซึ่งจัดทําขึ้นจากความรวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ การเลี้ยง
ในน้ําจืดที่น้ําไหลผานตองกําจัดสารแขวนลอยที่เกิดขึน้ และหมุนเวียนนํากลับไปใชใหมโดยทําปุยหมักใช
กับแปลงเกษตรอินทรีย อนุญาตใหใชระบบใหอากาศหรือออกซิเจนเพื่อสํารองในคราวจําเปน แตไมอนุญาต
ใหใชระบบดังกลาวเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา มีการเฝาระวังคุณภาพน้าํ และจดบันทึกอยางสม่ําเสมอตามคูมือ
ซึ่งหนวยรับรองมาตรฐานยอมรับ มีการเฝาระวังคาคุณภาพน้ําตอไปนีท้ ั้งตนน้ําและปลายน้ําของฟารม
ก) อุณหภูมิ
สําหรับ น้ําจืด น้ํากรอย ทะเล
ข) แอมโมเนีย/ไนโตรเจน สําหรับ น้ําจืด น้ํากรอย ทะเล
ค) บี โอ ดี
สําหรับ น้ําจืด น้ํากรอย ง) สารแขวนลอย
สําหรับ น้ําจืด น้ํากรอย จ) ระดับฟอสเฟต/ธาตุอาหาร สําหรับ น้ําจืด น้ํากรอย ทะเล
ฉ) ปริมาณออกซิเจนละลาย สําหรับ น้ําจืด น้ํากรอย ทะเล
ช) ความเปนกรด-ดาง
สําหรับ น้ําจืด น้ํากรอย ทะเล
ซ) ความเค็ม
สําหรับ น้ํากรอย ทะเล
ฌ) ปริมาณน้ําทิ้ง
สําหรับ น้ําจืด น้ํากรอย ญ) คลอโรฟลล
สําหรับ ทะเล
ฎ) ปริมาณการสูบน้ํา
สําหรับ น้ํากรอย ฏ) ความขุนใส
สําหรับ น้ํากรอย ฐ) ปริมาณการเก็บกักน้าํ
สําหรับ น้ํากรอย -
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ดานสําหรับอาหารสัตวน้ํา มาตรฐานของSoilกําหนดไววาสวนประกอบอยางนอย 50 %
ตองมาจากเศษเหลือของสัตวน้ําที่จับจากธรรมชาติเพื่อใชเปนอาหารของมนุษย หากไดมาจากการจับสัตวน้ํา
จากทะเลตองไดรับการรับรองจากหนวยรับรองที่เกี่ยวของ(เชน Marine Stewardship Council)วาจับดวย
วิธีการทําการประมงแบบยั่งยืน อนุญาตใหใชวติ ามิน แรธาตุ สารเหนียวธรรมชาติและอาหารสมทบจาก
แหลงธรรมชาติ อนุญาตใหใชเปลือกกุง ที่เปนเศษเหลือจากขบวนการแปรรูปหอยที่จับจากทะเล เพื่อเปน
สารใหสีปลาในกลุมปลาแซลมอน ใหระมัดระวังในการใชวิตามิน แรธาตุและอาหารสมทบจากสารเคมี
สังเคราะห สารตานอนุมูลอิสระ และสารกันบูด หามใชสิ่งตอไปนี้
และการผลิตจาก
ก) ปลาปนที่ยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานอิสระวามาจากการจับ
โรงงานดวยวิธีการที่ยั่งยืน
ข) ปลาปนหรือสวนประกอบจากการแปรรูปอื่นๆที่มาจากสัตวในครอบครัว(family)เดียวกัน
ค) สารใหสีสังเคราะห
ง) สารเรงการเจริญเติบโต ฮอรโมน และสารกระตุนการกินอาหาร
จ) อาหารสัตวที่มาจากการสกัดดวยตัวทําละลาย
ฉ) สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือผลิตภัณฑ/สวนประกอบที่มาจากสิ่งเหลานี้
ช) สารเหนียวสังเคราะห
ซ) อาหารที่ใหพลังสูงมีน้ํามัน(oil)เกิน 28 % โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
ฌ) สารหรือวัตถุอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในมาตรฐาน
ดานสวัสดิภาพสัตวและการจัดการเกี่ยวกับพันธุสัตวน้ํา ตองทําใหสัตวน้ําปราศจากสิ่งเหลานี้คือ
การขาดแคลนอาหาร ความไมเหมาะสมเนื่องจากอุณหภูมหิ รือสภาพทางกายภาพ การบาดเจ็บและโรค
ความกลัวและความกดดัน จํากัดพฤติกรรมของสัตวน้ําโดยไมจาํ เปน ควรมีการตรวจสอบพันธุสัตวน้ําอยาง
นอยวันละหนึง่ ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพและสวัสดิภาพ ควรใชวิธีการรักษาดวยวิธีทางธรรมชาติ การใช
สมุนไพร และการรักษาแบบพื้นบาน การใชเกลือปองกันปรสิต กรณีที่สัตวน้ําเปนโรคตองพยายามใช
วิธีการที่ทําใหสัตวน้ําฟนตัวโดยกลไกธรรมชาติและแกไขความไมสมดุลที่ทําใหสัตวน้ําไมสบาย หากทําได
ใหแยกสัตวน้ําที่ปวยไปเลี้ยงในบอที่เตรียมไวสําหรับกักกันโรค ตองรักษาสัตวนา้ํ ถึงแมวาสัตวน้ําที่ไดรับ
การรักษาจะหมดสภาพของการเปนสัตวนา้ํ อินทรีย ฟารมที่ไมทําการรักษาสัตวน้ําอาจจะไมไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ระยะหยุดยาตองยาวนานเปนสองเทาของระยะเวลาที่ผูผลิตกําหนด
หรือตามความเห็นของ
สัตวแพทยแตไมนอยกวา 14 วัน อนุญาตใหใชวัคซีนเฉพาะแหลงที่ทราบแนชัดวาเสี่ยงตอการเกิดโรค ไม
อนุญาตสําหรับการปองกันโรคโดยทั่วไป Soilอนุญาตใหใชสิ่งตอไปนี้
ก) ไอโอโดฟอร(Iodophor)สําหรับทําความสะอาดเครื่องมือและไขสัตวน้ํา
ข) คลอรามีน ที(chloramines T)
ค) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ง) การใชยาสลบสําหรับปฏิบัติตอสัตวน้ําครั้งละตัวเฉพาะการใหวคั ซีนหรือสําหรับพอแมพันธุ
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จ) ยีสตและอนุพันธของสาหราย(ผนังเซลล/นิวคลีโอไทด)ใชเฉพาะกรณีชวยใหสัตวน้ําพนจาก
สถานการณที่ทําใหเกิดความเครียดหรือการเจ็บปวย
ฉ) ปูนขาว และโดโลไมท
สิ่งตอไปนี้มีขอจํากัดในการใช
ก) การรักษาพยาธิตวั ตืด(treatment for tape worm)
ข) ฟอรมาลิน
ค) เบ็นซาลโคเนียมคลอไรด(Benzalkkonium chloride-BZK or BKC)
ง) การใชยาปฏิชีวนะกรณีที่ใชวิธีการรักษาอยางอืน่ แลวไมไดผลหรือมีแผลขนาดใหญที่เกิดจาก
การผาตัดหรืออุบัติเหตุ
จ) ไฮโปคลอไรท
หามใชสิ่งตอไปนี้
ก) การใชผลิตภัณฑยาเพื่อการปองกันโรค
ข) วัคซีนที่ไดจากพันธุวิศวกรรม
ค) การใชฮอรโมนรักษาปลาที่ใชเพื่อการบริโภค
ง) มาลาไคทกรีน
จ) สารกําจัดศัตรูพืชและยาทางสัตวแพทย รวมทั้งผลิตภัณฑในกลุมออรกาโนฟอสเฟต ไพรีธรอยด
และอะเวอรเม็คติน (organophosphate, Pyrethroiod and Avermectin)
ฉ) วิธีการรักษาดวยสารเคมีสังเคราะหอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวไวในมาตรฐาน
สําหรับการฆาสัตวน้ํา Soilกําหนดวาเจาหนาที่ตองมีความชํานาญ มีความรูในงานนั้นอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติตามขอกําหนดสวัสดิภาพของสัตวน้ํา(การทําใหตายหรือการฆา)ป พ.ศ. 2538
อนุญาตใหใชวิธีการกระทบกระแทกสวนหัวแลวตัดเหงือก หรือวิธีการใชกระแสไฟฟาหามใชน้ําแข็งยกเวน
ใชกับกุงเขตรอน หามใชคารบอนไดออกไซด หรือปลอยใหสัตวนา้ํ แหงตาย
ดานการจดบันทึกขอมูล
มาตรฐานของ Soilกําหนดใหมีรายละเอียด ชัดเจน แมนยํา ทันสมัย จดบันทึกทั้งการปฏิบัติงานและการเงิน
อยางเพียงพอที่สามารถแสดงใหเห็นวาสอดคลองกับมาตรฐาน ตองเก็บบันทึกไวเปนเวลาอยางนอย 3 ปเพื่อ
การตรวจสอบ การจดบันทึกตองมีรายการตอไปนี้
ก) ชื่อ ตําแหนง และหนาที่ของผูที่รับผิดชอบในการผลิต ผลิตภัณฑอินทรีย
ข) บันทึกการฝกอบรมของเจาหนาที่
ค) รายละเอียดในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของอุปกรณและเครื่องมือ รวมทั้งมาตรการที่
ดําเนินการเมื่อตรวจพบวามีชนิ้ สวนของอุปกรณหรือเครื่องมือบกพรอง
ง) การซื้อพันธุสัตวน้ํา มีการบันทึกวันที่ ชนิด อายุ ปริมาณ แหลงพันธุ
จ) การซื้อ วันที่ ปริมาณ และรายละเอียดการใชปจจัยการผลิตทุกอยาง
ฉ) การวัดคาคุณภาพน้าํ และสิ่งแวดลอมที่ระบุไวในคูมือ
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ช) อัตราการตายและสาเหตุของการตาย
ซ) การซื้ออาหาร คุณลักษณะ แหลงที่ซื้อ ปริมาณการใหอาหารแตละวัน
ณ) ระยะหยุดยา และมาตรการในการกักกันสัตว
มาตรฐานเฉพาะสําหรับปลาแซลมอน(Atlantic salmon)และปลาเทราท กําหนดคาคุณภาพน้ําและ
สวัสดิภาพของปลาไวในหัวขอเดียวกัน ประกอบดวย ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง
ปริมาณสูงสุดของสารอนินทรียไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ละลายอยูในน้ําในฤดูหนาว คลอโรฟลล เอ
ความเร็วของกระแสน้ํา ความหนาแนนของปลาที่เลี้ยง ควรทําการรักษาปลาแซลมอนเมื่อสัดสวนจํานวนตัว
ระหวางเหาทะเลระยะมีไข:ปลาแซลมอนสูงเกินกวา 1:10 หรือกรณีที่สัตวแพทยเห็นวาหากลาชาจะเปน
ผลเสียตอปลาแซลมอน หากรักษาสองครั้งแลวไมไดผลควรใชปลาแร็ส(wrasse) (ภาพที่ 5) หากมีการจับ
ปลาแร็สเพื่อใชขจัดเหาทะเล ตองจัดใหปลาแร็สมีที่กําบังอยางพอเพียง มีการใหอาหาร และไมจับปลาแร็ส
เกินดุลธรรมชาติที่ผลิตทดแทน สําหรับมาตรฐานเฉพาะเรื่องการเลี้ยงกุงอยูในหัวขอ 2.8 เรื่องมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
ภาพที่ 5 ปลาแร็ส(wrasse)

9. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียข อง Vottunarstofan TÚN ประเทศไอซแลนด ใชชื่อวา
Standards for Organic Aquaculture หนวยรับรองมาตรฐาน TÚN กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2537 ไดรับ
ความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญจากสมาคมดินแหงสหราชอาณาจักรในการฝกอบรมขบวนการตรวจสอบ และ
ใหบริการรับรองมาตรฐาน มาตรฐานของ TÚN พัฒนามาจากมาตรฐานขั้นต่ําของ IFOAM กําหนดใหใช
ระบบการผลิตแบบอินทรียทงั้ ฟารมภายในระยะเวลา 10 ป ระยะเวลาปรับเปลี่ยนอยางนอยเทากับคาเฉลี่ย
ของวงจรชีวิตสัตวน้ํา การเปลี่ยนระบบการผลิตแบบอินทรียเปนแบบทั่วไปแลวจะเปลี่ยนเปนระบบอินทรีย
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อีกครั้งหนึ่งตองมีชวงระยะเวลาเพื่อพิจารณาใหการรับรองใหม(สูงสุด 5 ป) ลูกปลาที่ไมไดมาจากระบบ
อินทรียตองอยูภ ายใตการปรับเปลี่ยนอยางนอย 1 ป อัตราความหนาแนนสูงสุดของปลาชาร(arctic char)
90 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ปลาแซลมอน 35 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร สามารถใชยาสําหรับสัตวเฉพาะกรณี
ฉุกเฉินและไดปรึกษาสัตวแพทยแลวเทานัน้ และ/หรือ เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ ระยะหยุดยา
ตองนานเปนสองเทาของระบบการผลิตแบบทั่วไปแตไมนอยกวา 14 วันและตองปฏิบัติระยะหยุดยาตอการ
ผลิตสัตวน้ําใกลเคียงในรัศมี 150 เมตร สําหรับน้ํากรอยและทะเล หรือระยะ 10 เมตรทางดานปลายน้ํา
สําหรับการเลี้ยงในแมน้ํา
หามเปลี่ยนเพศสัตวน้ําดวยวิธกี ารทางเคมีหรือกําหนดเพศดวยขบวนการใดๆ
รวมทั้งการใชพันธุที่มีโครโมโซมสามชุด(triploid)รวมทั้งการใชฮอรโมนในการกําหนดเพศ ดานการขนสง
TÚN กําหนดความหนาแนนของสัตวน้ําสูงสุดระหวางการขนสง 50 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ใชเวลาในการ
ขนสงไมเกิน 6 ชั่วโมงแตอาจจะขยายเวลาไดเปนการชั่วคราว ในการทําใหสัตวน้ําตายตองใหสอดคลองกับ
ขอกําหนด ดังนี้
ก) ตองทําใหสัตวน้ําสลบกอนฆา การฆาตองทําทันทีหลังจากสัตวน้ําแสดงอาการแนนิ่ง
ข) อุปกรณที่ทําใหสัตวน้ําตายทันทีตอ งเปนอุปกรณที่ทําลายสมองอยางรวดเร็ว อุปกรณและ
ใบมีดตองไดรับการยอมรับในคุณภาพอยางเปนทางการ
ค) อุปกรณที่ใชฆาสัตวน้ําตองไดรับการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
10. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของ Debio ประเทศนอรเวย ใชชื่อวา Standards for
ื อินทรียและปศุสัตว การแปรรูป การ
Organic Aquaculture ขอกําหนดของนอรเวยดานผลิตภัณฑพช
บรรจุหีบหอ และการนําเขา จัดทําใหสอดคลองกับขอกําหนดของสหภาพยุโรป Debioเปนหนวยตรวจสอบ
และหนวยรับรองมาตรฐานไดรับการรับรองระบบงานตาม ISO 65 มาตรฐานDebio เปนสวนหนึ่งของ
กฎหมายอาญาของนอรเวย พัฒนาขึ้นตามแนวทางของIFOAM และขององคกรสากลที่สงเสริมการผลิต
ระบบอินทรีย Debio พัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียรวมกับKRAVซึ่งเปนหนวยตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของสวีเดน
หากผลิตภัณฑใดไดรับการรับรองมาตรฐานจากฝายหนึ่งแลวเทากับวา
ไดรับการรับรองจากอีกฝายหนึ่งโดยอัตโนมัติ มาตรฐานDebioแบงเปนสองสวน สวนที่เปนมาตรฐานทั่วไป
ใชกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียทุกชนิด สวนที่เปนมาตรฐานเฉพาะใชกับสัตวน้ําแตละชนิด ปจจุบนั มี
มาตรฐานเฉพาะปลาในกลุมsalmonid(ปลาแซลมอน ปลาเทราท ปลาเทราทสายรุง และปลาชาร)แต
Debioมีแผนพัฒนามาตรฐานเฉพาะสําหรับปลาชนิดอื่นและหอย ในการผลิตคูขนานในทะเลและทะเลสาบ
ระยะหางระหวางระบบการผลิตแบบอินทรียและระบบการผลิตแบบทั่วไปตองหางอยางนอย 25 เมตร หาก
เปนน้ําไหลที่เปนน้ําจืด ระยะหางแหลงผลิตระบบอินทรียและ/หรือแหลงผลิตระยะการปรับเปลี่ยนตองอยู
บริเวณเหนือน้าํ หางจากแหลงผลิตระบบทั่วไปอยางนอย 10 เมตร แหลงผลิตบนพื้นดินตองมีสงิ่ ขวางกั้น
ทางกายภาพระหวางระบบอินทรียและระบบทั่วไป การหันกลับไปใชระบบการผลิตแบบทั่วไปโดยไมได
รับการยินยอมDebioสามารถปฏิเสธที่จะใหการรับรองมาตรฐานใหใหมชวงระยะเวลาสูงสุดถึง 5 ป ชวงการ
ปรับเปลี่ยนจะเริ่มตนนับเวลาก็ตอเมื่อไดทาํ ตามมาตรฐานระบบอินทรียครบถวนแลว
ในชวงของการ
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ปรับเปลี่ยนหากไมสามารถหาพันธุสัตวน้ําที่ผานการรับรองได อนุญาตใหใชพันธุจากระบบทั่วไป สัตวน้ํา
จะไดรับการรับรองวาเปนอินทรียเมื่อชีวมวล(biomass)ภายใตการจัดการระบบอินทรีย เพิ่มขึน้ อยางนอย
90% ดานการขยายพันธุควรใชพอแมพนั ธุหลายๆ คูเพือ่ ปองกันสายเลือดชิด ความเสียหายทางพันธุกรรม
และการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม สําหรับอาหารสัตวน้ําในสถานทีซ่ ึ่งไมสามารถหาวัตถุดิบ
จากการทําการประมงแบบยั่งยืนได ตองใชโปรตีนจากเศษเหลือ(by-product)อยางนอย 50 % วัตถุดิบ
สวนที่เหลือมาจากสิ่งของที่ไมเหมาะสําหรับการบริโภคของมนุษย
ไมอนุญาตใหใชอาหารแบบเปยก
เนื่องจากสงผลตอเนื่องถึงสภาพแวดลอมและการติดตอของเชื้อโรค ไมอนุญาตใหใชวัตถุดบิ อาหารที่เปน
ชนิดเดียวกันกับสัตวน้ําที่เลี้ยง
แตอนุญาตใหใชสิ่งตอไปนี้เติมลงไปในอาหารเพื่อใหสัตวน้ํามีสีตามที่
ตองการ คือ เปลือกกุง สาหราย ราและแบคทีเรีย ดานสุขภาพและสวัสดิการของสัตว ตองใชวิธีการทาง
ชีวภาพตอสูกบั โรคกอนการใชสารเคมีเชน การใชปลาแร็สขจัดเหาทะเล ใชยาที่เปนสารเคมีสังเคราะหเมื่อ
ไมมีวิธีการอยางอื่นแลวโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวหรือมีกฎหมายบังคับ หากจําเปนตองใชยา ยานั้นตอง
สงผลกระทบที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และเสี่ยงตอสุขภาพของคนรวมทั้งสัตวนอ ยที่สุดดวย
เชนกัน แหลงผลิตสัตวนํา้ อินทรียในระยะ 150 เมตรในทะเล/ทะเลสาบ หรือระยะ 10 เมตรตอนปลายน้ําใน
น้ําจืดตองมีชว งระยะหยุดยาเชนเดียวกันกับแหลงผลิตที่มีการใชยา
มาตรฐานเฉพาะสําหรับปลาในกลุม
salmonids Debioไดกําหนดคาปริมาณออกซิเจนละลายอยางนอย 6 มิลลิกรัม/ลิตร ในกระชังที่ใชเพาะ
ขยายพันธุวัดที่บริเวณกึ่งกลางกระชังระดับความลึก 3 เมตร หากเปนบอดินวัดคาออกซิเจนที่ทางน้ําออก
พอแมพันธุตองมาจากบอเลี้ยง ขนาดของเนื้อที่ใชเลี้ยงทีท่ ําใหคาชีวมวล(biomass)เพิ่มขึ้น 50 % สําหรับ
ปลาแซลมอนใชเนื้อที่อยางนอย 100 ตารางเมตร และ/หรือ 500 ลูกบาศกเมตร
แตถาเปนปลาเทราท
สายรุง ปลาชาร และปลาเทราทสีน้ําตาล ใชเนื้อที่อยางนอย 50 ตารางเมตร และ/หรือ 250 ลูกบาศกเมตร
ในกรณีที่เกิดเหตุการณสัตวน้ําแสดงพฤติกรรมผิดปกติหรือมีการตายเกินกวา 0.5 % ตอสัปดาห ตอง
รายงานตอโครงการควบคุมสุขภาพปลา
Debioอาจจะตองพิจารณาฆาปลาแทนการรักษา หากมีเหา
ปลาแซลมอนระบาด ควรใชวิธีการธรรมชาติหลีกเลี่ยงการทําใหปลาบาดเจ็บหรือทําลายสิ่งแวดลอม เชน
การใชปลาแร็ส ทั้งนี้ตองจัดหาที่ซอนในกระชังใหปลาแร็สดวย อนุญาตใหใชวัคซีนไดหากพื้นที่นั้นมีการ
ระบาดของโรคและไมสามารถควบคุมโดยวิธีการปองกันแบบอื่นไดแลว
การใชวัคซีนตามคําสั่งของ
เจาหนาทีไ่ มกระทบตอการรับรองมาตรฐานอินทรีย ในการทําใหปลาตายตองไมงดอาหารเกินกวา 100 วัน
องศา (อุณหภูมิน้ํา x วัน) วิธีการจับใหใชถุงจับปลา ปมสูญญากาศ อวน กับดัก หามใชเครื่องมือเบ็ด ควร
ทําใหปลาสลบกอนฆาและฆาปลาทันทีที่ปลาสลบ
อุณหภูมิของน้ําที่ขังปลาเตรียมฆาไมเกิน 18oC
(Debio, 1999)

11. มาตรฐานการผลิตจากการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ของ BIO-GRO ประเทศนิวซีแลนด ใชชื่อวา
Aquaculture Production Standard ซึ่ง BIO-GRO เปนองคกรผูผลิตและผูบริโภคที่ไมแสวงหากําไร และ
เปนหนวยรับรองชั้นนําของประเทศนิวซีแลนด
ไดพัฒนามาตรฐานหอยแมลงภูอ ินทรีย (greenshell
mussels) ใชรับรองเปนองคกรแรกนอกจากนี้ในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของ BIO-GRO ยังมี
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ขอกําหนดสําหรับฟารมปลา (fish farming) และขอกําหนดสําหรับ หอย กุง ปู (shellfish and crustacean
farming) BIO-GROใชรางมาตรฐานฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 แทนฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2541 เพื่อทบทวนเงื่อนไขภายใตการรับรองระบบงานจากIFOAM BIO-GROกําหนดใหสถานที่สําหรับ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียดานปลายน้ําตองหางจากแหลงเพาะเลีย้ งสัตวน้ําทั่วไปอยางนอย 5 กิโลเมตร
ในหัวขอการทําฟารมปลา ขนาดของที่กักขังขึ้นอยูก ับชนิดและขนาดปลา
อัตราความหนาแนนของ
ปลาแซลมอนไมเกิน 10 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร กระชังในทะเลมีขนาดอยางนอย 100 ตารางเมตร ลึก
อยางนอย 9 เมตร อาหารสําเร็จรูปตองใชวัตถุดิบจากปลาธรรมชาติอยางนอย 95 % และ/หรือวัตถุดิบที่
ไดรับการรับรองแลว แหลงโปรตีนจากปลาธรรมชาติในทะเลอยางนอย 50 % มาจากเศษปลาทีไ่ มเหมาะตอ
การบริโภคของมนุษย ดานโรคปลาไมอนุญาตใหผูประกอบการปลอยใหปลาเปนโรคโดยไมทําการรักษา
หากมีการใชยาตองมีการกักปลาที่ไดรับการรักษา
และไมขายปลานั้นภายใตการรับรองของBIO-GRO
ระยะหางระหวางหนวยกักกันถึงสถานที่เลี้ยงระบบอินทรียตองไมนอยกวา 75 เมตร หรือมีสิ่งกีดขวางทาง
กายภาพที่ขวางกั้นการไหลของน้ําระหวางสถานที่ทั้งสองแหง
หามใชมาลาไคทกรีนหรือฟอรมาลินเพื่อ
ปองกันเชื้อราทําลายไขปลา แตการใชไอโอดีนกําจัดเชื้อโรคที่ติดไขปลาแซลมอนนั้นตองไดรับการยินยอม
จากBIO-GROกอน เนื่องจากบางแหงมีกฎหมายใหใชไอโอดีนกับไขปลากอนการขนสงไปยังแหลงเลี้ยง
ตางถิ่น ในการปฏิบัติตอสัตวน้ําตองไมจับปลาพนจากน้ําเกินกวา 30 วินาทีไมอนุญาตใหใชยาสลบหรือ
คารบอนไดออกไซดความเขมขนสูง การทําใหปลาตายตองหลีกเลี่ยงการทําใหปลาเครียดกอนฆาและเจ็บปวด
ระหวางถูกฆา ไมฆาปลาในบอหรือกระชังที่กักขังปลาเปน มาตรฐานเฉพาะอีกมาตรฐานหนึ่งของBIO-GRO
นอกจากมาตรฐานฟารมปลาคือ มาตรฐานฟารมหอยและกุง ปู (Shellfish and Crustacean Farming)
ประยุกตจากหลักการของฟารมเลี้ยงปลาประกอบดวย
ก) มีน้ําที่สะอาด
ข) มีพื้นที่พอเพียง
ค) ไดรับการยินยอมจากผูทใี่ ชประโยชนในที่ดินรอบขาง
ง) ไมมีการใชยาหรืออาหารเสริมตองหาม
จ) มีการปฏิบัติหลังการจับอยางระมัดระวัง
เนื่องจากหอยกินอาหารโดยการกรองสามารถสะสมมลพิษ เชื้อโรค และพิษจากสาหรายที่อาจจะ
ปะปนอยูใ นแหลงน้ํา
ดังนั้นฟารมเลีย้ งหอยในทะเลที่ประสงคจะไดรับการรับรองตองมีแผนการจัดการ
ความเสี่ยงจากสารพิษที่BIO-GROยอมรับ ตองระมัดระวังในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากฝนตกหนักเพราะ
สภาวะดังกลาวหอยมีการสะสมสิ่งปนเปอนที่อยูใ นระดับที่เปนอันตรายตอผูบริโภค แผนการจัดการความเสี่ยง
จากสารพิษตองมีรายละเอียดตอไปนี้
ก) ประวัติการระบาดของสารพิษครั้งกอนในบริเวณฟารม
ข) มาตรการตรวจสอบคุณภาพน้ําและ/หรือผลิตภัณฑ
ค) ระดับของสารพิษที่ฟารมจะหยุดทําการเก็บเกีย่ วผลผลิต
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ง) ชวงระยะปลอดภัยของผลิตภัณฑ (withholding period)
นอกจากนั้น BIO-GRO ยังกําหนดใหมีการจัดการสภาพแวดลอมของแหลงอาหารในทะเลหรือ
บริเวณปากแมน้ําแบบยั่งยืน ตองออกแบบพื้นที่เก็บหอยไวในใบสมัคร
BIO-GROอาจจะตรวจสอบ
สารตกคาง ไดแก สารปราบศัตรูพืชและ/หรือโลหะหนักและ/หรือสารตองหามอื่น ๆ (BIO-GRO, 2001)
12. มาตรฐานของKRAVของประเทศสวีเดน KRAVพัฒนามาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย
รวมกับหนวยรับรอง Debioของประเทศนอรเวย KRAVแกไขปรับปรุงมาตรฐานปละสองครั้ง มีผลบังคับ
ใชวันที่ 1 มกราคม (version January)และวันที่ 1 กรกฎาคม(version July)แตจะเผยแพรมาตรฐานในรูป
เอกสารและอิเลคโทรนิคลวงหนา 3 เดือนกอนที่มาตรฐานจะมีผลใชบังคับ มาตรฐานลาสุดที่ประกาศใชคือ
ั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 มาตรฐานเฉพาะการเพาะเลี้ยง
KRAV Standards – January 2005 ตั้งแตวน
สัตวน้ําครอบคลุมกลุมปลาแซลมอน(Salmonidae) ครอบครัวปลาหมอ(Percidae)
และหอยแมลงภู
สีน้ําเงิน(common mussel, Mytilus edulis) มาตรฐานสวนใหญเหมือนกับมาตรฐานของDebio แตใน
มาตรฐานที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมวาสิ่งแวดลอมตองไดรับผลกระทบจาก
ของเสียจากเศษอาหารและสิง่ ขับถายนอยทีส่ ุด เนื่องจากของเสียเหลานี้ทําใหเกิดปุย มากเกินความตองการ
ในน้ําจืดและน้ํากรอยที่มีการใหอาหารปลาแลวทําใหเกิดของเสียเกินระดับปกติ KRAVใหใชกระชังระบบ
ปด(sealed cages)หรือระบบที่คลายกันสําหรับรวบรวมสิ่งขับถายและเศษอาหารตั้งแตป พ.ศ. 2552 กระชัง
ระบบปดในทีน่ ี้หมายถึงกระชังที่ใชระบบการสูบน้ําจากขางนอกเขาไปในกระชัง และสูบน้ําออกจากกระชัง
นําไปผานขบวนการบําบัดที่ทําใหของเสียลดลงเหลือประมาณ 70 % มาตรฐานเฉพาะสําหรับปลาแซลมอน
(Salmo salar) ปลาเทราทสายรุง(Salmo gairdneri) ปลาเทราทสีน้ําตาล (Salmo trutta) ปลาชาร
(Salvenius alpinus) และปลาในครอบครัวปลาหมอ(Stizostedion lucioperca, Perca fluviatilis)
อาจจะมีการกําหนดเงื่อนไขปองกันปลาหลุดหนีและเพือ่ แยกแยะปลาที่หลุดหนีได เชน ใหติดเครื่องหมาย
หรือออกแบบกระชังใหม นอกจากนั้นตองมีการตรวจสอบดวยสายตาอยางนอยเดือนละหนึ่งครัง้ เชนดําน้ํา
ตรวจสอบ หรือใชกลองถายภาพ มีการบันทึกคุณภาพน้ําทุกวัน คาที่ตองบันทึกคือ อุณหภูมิ ความเค็ม
(สถานที่เลี้ยงในทะเล) ปริมาณออกซิเจน ระดับคารบอนไดออกไซด(สถานที่เลี้ยงบนฝง) การวัดคา
คุณภาพน้ําในกระชังวัดที่ระดับความลึก 3 เมตร ในบอดินวัดที่ทางน้ําออก ตองควบคุมปริมาณออกซิเจน
ละลายใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอสวัสดิภาพของปลามีคาอยางนอย 7 มิลลิกรัม/ลิตร KRAVไดกําหนดคา
อุณหภูมิน้ําที่เลี้ยงปลาแตละชนิด หากอุณหภูมิสูงกวาคาที่กําหนดตองไมใหนานเกินกวา 1 สัปดาห ดังนี้
ก) ปลาชาร(char) 19oC
ข) ปลาแซลมอนและปลาเทราท(salmon and trout) 20oC
ค) ปลาเทราทสายรุง(rainbow trout) 22oC
ง) ปลาในครอบครัวปลาหมอ(zander/pikeperch and perch) 28oC
มาตรฐานเฉพาะสําหรับการเลี้ยงหอยแมลงภูอินทรีที่เพิ่มเติมขึ้นในมาตรฐานของKRAV ที่มีผล
บังคับใชในป พ.ศ. 2548 ยังคงมีปญหาในการปฏิบัตเิ นื่องจากหนวยงานดานอาหารของสวีเดน(Swedish
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Food Administration) พัฒนาระเบียบเรื่องการขายหอยแมลงภูเพือ
่ ใชบริโภคของมนุษยตาม

แนวทางของสหภาพยุโรป EC Directive 91/492/EEC ตองมีการตรวจสอบระดับสารพิษและแบคทีเรีย
ในหอยแมลงภู ปจจุบนั ยังใชหนูและสารเคมีในการทดสอบ แตมาตรฐานKRAVหัวขอการทดสอบอาหาร
ระบุวาเจาของฟารมเปนผูรับผิดชอบไมใหระดับแบคทีเรีย และสารพิษในหอยแมลงภูเกินขอบเขตที่รัฐบาล
กําหนด แตKRAVไมอนุญาตใหใชสัตวทยี่ ังมีชีวิตในการทดสอบ จึงเปนอุปสรรคสําหรับการใหการรับรอง
มาตรฐานซึ่งKRAVไดเชิญชวนใหหนวยรับรองเสนอวิธีการตรวจสอบแนวทางอืน่ มาทดแทน นอกจากนี้ใน
มาตรฐานใหมยังมีการกําหนดความสวยงามของสถานที่โดยการออกแบบวัสดุกอสรางใหกลมกลืนกัน ใชถัง
และทุนลอยขนาดและสีเดียวกันวัสดุแตกตางกันที่ยังคงใชงานตองเปลี่ยนใหมภายใน 3 ป ดานการเก็บเกีย่ ว
ผลผลิต สิ่งที่อนุญาตใหกลับคืนสูทองทะเลไดมีเพียงหอยเล็กที่ยังไมถึงขนาดที่ตลาดตองการเทานั้น และตอง
มีการคัดขนาด เปลี่ยนถุงหอยใหม นําไปเลี้ยงบริเวณน้ําตื้นเพื่อใหเจริญเติบโตตอไป กอนการขนสงไปยัง
ตลาดหรือโรงงานแปรรูปตองทําความสะอาดหอยกอน ไมโยนสิ่งที่เกาะติดหอยกลับคืนลงสูทะเล ระหวาง
การขนสงตองใหหอยมีความชื้นและปฏิบตั ิอยางระมัดระวัง การขนสงหอยแมลงภูมีชีวิตโดยทีไ่ มมีน้ําแตมี
การควบคุมอุณหภูมิใชเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง หากไมมีอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใชเวลาไมเกิน 4 ชั่วโมง
การทําความสะอาดหอยแมลงภูเพื่อใชบริโภคใหใชวิธีชะลางดวยน้ําอยางนอย 42 ชั่วโมง การฆาเชื้อโรค
ในน้ําที่ใชลางหอยสามารถใชแสงอุลตราไวโอเลตไดแตหามการใชสารเคมี การทําความสะอาดหอยใหทํา
ในการทําความสะอาด
อยางรวดเร็วภายใตการควบคุมอุณหภูมิ เก็บผลิตภัณฑที่อุณหภูมิต่ํากวา 8oC
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหใชไอน้ําและกรดอะซิติก(KRAV EKONOMISK FÖRENING, 2005)
13. รางมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของ Certified Organic Associations of British
Columbia (COABC) ประเทศแคนาดา พัฒนามาจากหลักการของIFOAM ใชชื่อวา
Organic
Aquaculture Production Standards แตยังเปนมาตรฐานชั่วคราว(interim)คาที่เปนตัวเลขตาง ๆ และ
รายละเอียดในมาตรฐานอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงอีก เชน ระยะระหวางแหลงผลิตระบบอินทรียและระบบ
ทั่วไปหางกันอยางนอย 100 เมตร หามใชพันธุสัตวน้ําที่มีโครโมโซมสามชุดหรือเพศเดียว สามารถใชพันธุ
สัตวน้ําจากโรงเพาะฟกทั่วไปเพียงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 มาตรฐานCOABC แบงออกเปน 3 สวน
สวนที่หนึ่งเปนแนวทางทั่วไปสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียทุกชนิด เพื่อใชควบคูกับมาตรฐานเฉพาะ
สําหรับสัตวนา้ํ แตละชนิด สวนที่สองเปนมาตรฐานผลิตภัณฑปลาแซลมอน(Pacific salmon) สวนที่สาม
เปนมาตรฐานผลิตภัณฑหอยนางรมและหอยสองฝา(Pacific oyster and Manilla clam) ในระยะของการ
ปรับเปลี่ยนผูที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานตองไดรับการตรวจสอบสองครั้ง ชวงระยะเวลาของการ
ตรวจสอบตองมากกวา 1 ป หรือมากกวาชวงระยะเวลาของวงจรการผลิต การคํานวณระยะเวลาปรับเปลี่ยน
จะเริ่มตนเมื่อเลิกใชปจจัยการผลิต หรือหยุดการปฏิบัตทิ ี่ไมสอดคลองกับมาตรฐาน ในการผลิตคูขนานของ
แหลงผลิตบนพื้นดินตองมีสงิ่ ขวางทางกายภาพที่กนั้ น้ําไมใหติดตอระหวางแหลงผลิตระบบอินทรีย และ
แหลงผลิตระบบทั่วไป หากมีการเปลี่ยนไปใชระบบทั่วไปจุดใดจุดหนึ่งของวงจรการผลิต ผลผลิตนั้นไม
สามารถขายเปนสินคาอินทรีย ดานพันธุสตั วน้ํา หากไมสามารถจัดหาพันธุสัตวน้ําอินทรียได หนวยรับรอง

46

มาตรฐานอาจจะอนุญาตใหใชพันธุที่มาจากโรงเพาะฟกที่ไมใชระบบอินทรีย แตชีวมวลภายใตการจัดการ
ระบบอินทรียตองเพิ่มขึ้นอยางนอย 99 % ดานสุขภาพสัตวใหพิจารณาจับสัตวน้ําฉุกเฉินแทนการรักษาดวยยา
ในมาตรฐานผลิตภัณฑปลาแซลมอนแหลงผลิตทุกแหงตองมีอุปกรณหรือภาชนะจัดเก็บสัตวน้ําที่ตาย ปลาที่
ตายหรือปวยตองไดรับการปฏิบัติไมใหเสี่ยงตอการแพรเชื้อ
จัดเก็บปลาที่ตายหรือกําลังจะตายออกจาก
สถานที่ผลิตอยางนอยสัปดาหละสองครั้งนําไปหมักทําปุยใชในการเกษตรไมนําปลาไปบริโภค
สําหรับ
วิธีการเลี้ยงปลาแซลมอนเพื่อการคาในปจจุบันที่ยังเปนการผลิตเชิงเดี่ยว(monocrop) COABCแนะนําการ
เลี้ยงใหเขากับหลักการผลิตระบบอินทรียโดยใชการเลี้ยงสัตวน้ําหลายชนิด(polyculture) เพื่อใหเกินการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารจากระบบการผลิตแบบผสมผสานเชน เลี้ยงปลา/หอย/สาหรายทะเลรวมกัน ใช
ปลิงทะเลควบคุมสิ่งสกปรกชีวภาพ ใชโรติเฟอรยอยของเสียจากปลา นําน้ําไปใชในการเพาะปลูก หรือ
เพาะสาหรายเพื่อดูดซับธาตุอาหารที่มากเกินไปแลวนําสาหรายไปหมักทําปุยใชในการเกษตร ฯลฯ บริเวณ
ฟารมตองปลอยใหมพี ืชธรรมชาติขึ้นโดยไมถูกรบกวนอยางนอย 10 % เพื่อเปนที่หลบภัยของสัตวทองถิ่น
COABCหามใชฮอรโมนเหนี่ยวนําใหเกิดการผสมพันธุ วิธีการกําจัดพันธุปลาที่ไมเหมาะทีจ่ ะใชเลี้ยงหรือ
พันธุปลาที่เปนโรคใหใชวิธีการที่มีมนุษยธรรม ยินยอมใหใชยาสลบระดับความเขมขนที่ทําใหปลาตาย การ
เติมวัตถุลงไปในอาหารเพิ่มสีของปลาอนุญาตใหใชastaxanthin/canthaxanthinจากแพลงกตอนพืช
HematococusหรือยีสตPhaffia
ในการทําใหปลาตายตองทําใหปลาหมดความรูส ึกกอนโดยกระแทกที่
หัวปลา ตองขนสงปลาโดยใชเครื่องมือที่ไดรับอนุญาตและควักเครื่องในหรือแปรรูปภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
การจับปลา กอนที่จะแปรรูปตองเก็บรักษาปลาในน้ําแข็งอุณหภูมิ 1 - 3oC เศษปลาจากการแปรรูปให
นําไปใชประโยชนใหคุมคาเชน ทําปุยหมัก หรือเปนวัตถุดิบอาหารสัตว ในมาตรฐานเฉพาะสําหรับหอย
นางรมและหอยสองฝา หามใชวิธีการเหนีย่ วนําใหเกิดโครโมโซมสามชุด หามใชฮอรโมนepinephrine
เรงการยึดเกาะของหอย วัสดุที่อนุญาตใหใชเพื่อใหหอยยึดเกาะไดแก เปลือกหอย พลาสติกคุณภาพระดับที่
ใชกับอาหาร(food grade plastic) ซีเมนต ทอที่ทําจากวัตถุทอี่ นุญาต หามใชยางรถยนต พลาสติก
คุณภาพต่ําทีไ่ มสามารถใชกับอาหารได พลาสติกที่เคยใชบรรจุสารพิษหรือวัตถุที่เปนอันตรายมากอน ทอพี
วี ซี ใหม(new PVC French tubes) COABC ยังไดกําหนดมาตรฐานดานคุณภาพสิ่งที่มองเห็น(visual
ุ ลอยและโครงสรางกระทบตอการมองเห็นนอยที่สุด สิง่ ใดที่ไมไดมีไวเพื่อการนํารองเดินเรือ
quality) ใหทน
ตองใชสีเรียบๆ ไมฉูดฉาด หากสามารถทําไดควรใชอุปกรณที่มีรูปแบบและสีเดียวกัน ผูผลิตตองพยายามลด
เสียง แสงและกลิ่นจากมลภาวะทีจ่ ะไปรบกวนผูใชประโยชนจากทะเลรายอื่นหรือผูที่อยูบนฝง หากทําได
ควรปฏิบัติงานเฉพาะเวลา 08:00 – 17:00 น. เรือและอุปกรณอื่นตองบํารุงรักษาเพือ่ ลดเสียง ลูกจางของฟารม
ตองไมสงเสียงดังในเวลากลางคืนบริเวณบนฝงที่มีผูอาศัย ไมใชแสงที่สวางจารบกวนการเดินเรือ ทิศทางของ
แสงทุกชนิดตองหันออกจากฝงและมีการปองกันแสงใหสองตรงไปยังทิศทางที่ตองการเทานั้นและลดการ
สะทอนของแสงใหเหลือนอยที่สุด (Certified Organic Associations of British Columbia, 2004)
14. มาตรฐาน BIO SUISSE ของสวิสเซอรแลนด BIO SUISSE เปนสมาคมขององคกร
เกษตรอินทรียส วิส (Association of the Swiss Organic Agriculture Organisations) กอตั้งเมื่อป พ.ศ.
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2524 ปจจุบนั มีสมาชิกที่เปนองคกรเจาของฟารมมากกวา 30 องคกรรวมทั้งสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย
ในประเทศสวิสเซอรแลนดคําวา “Organic Agriculture”, “Biological Agriculture” และ “Ecological
Agriculture” มีความหมายเหมือนกัน มาตรฐาน BIO SUISSE ใชชื่อวา Standards for the
production, processing and marketing of produce from organic farming หัวขอเรื่องปลา(Edible
Fish)ประยุกตจากหลักการทัว่ ไปของผลิตภัณฑสัตวบก รายละเอียดผลิตภัณฑปลา(Production of edible
fish)เปนขอกําหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานทั่วไป ในเรือ
่ งทั่วไปกลาวถึงการซื้อลูกปลาและไขปลาวาตองมา
จากการผลิตแบบอินทรีย แตสามารถใชลูกปลาที่เพาะในสวิสเซอรแลนดหรือประเทศใกลเคียง อนุญาตให
ซื้อลูกปลาและไขที่ไมเปนอินทรียจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 BIO SUISSE อนุญาตใหเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนโดยวิธีการทําน้ําตกลดหลั่นเปนชั้นๆ ใชกังหันตีน้ํา น้ําพุ และสูบน้ําใหหมุนเวียน
บริเวณทางน้ําเขาหรือในบอเพื่อเพิ่มออกซิเจนเปนการชั่วคราว อนุญาตใหออกซิเจนไดเฉพาะภายใตเงื่อนไข
ที่สภาวะอากาศไมเหมาะสมตอสัตวน้ําอยางรุนแรง หรือใชเพื่อการขนสง ใชในโรงเพาะฟก แตไม
อนุญาตใหใชออกซิเจนเหลว ดานสุขภาพสัตวกําหนดใหนําตะกอนเศษ อาหารที่ตกคางหรือของเสียอื่นๆ
ไปใชในกิจการระบบอินทรียที่หางไมเกิน 20 กิโลเมตร หากไมมีการดําเนินงานแบบอินทรียใ นบริเวณ
ดังกลาวใหใชในกิจการที่ไมเปนอินทรียห รือใชในกิจการแบบอินทรียท ี่หางเกินกวา 20 กิโลเมตร ดาน
อาหารปลา กําหนดปริมาณไขมันไมใหเกิน 15 % สารปรุงแตงเพื่อใหปลามีสีตามที่ตองการใหใชสารจาก
ธรรมชาติ เชนเปลือกกุง ยีสตphaffia แตตองระบุการใชเมื่อขายปลา การเลี้ยงพอแมพันธุปลากินเนื้อที่มี
ถิ่นอาศัยในทะเลสาบ/ทะเล(ปลาที่รวมกันเปนฝูง เชน ปลาหมอ ปลาชารทะเลสาบ) ในบอและในกระชังอวน
ความหนาแนนของปลาสูงสุดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ระยะเวลาที่เลี้ยงพอแมพันธุปลาหมออยาง
นอย 6 เดือน ปลาแซลมอน 18 เดือน การเลี้ยงพอแมพันธุปลากินเนื้อที่มีถิ่นอาศัยในน้ําไหล(เชน ปลา
เทราทสีน้ําตาล ปลาเทราทสายรุง ปลาชารแมน้ํา)ในบอ ตองเลี้ยงปลาในบอที่มีลักษณะธรรมชาติใหนาน
ที่สุด ความหนาแนนสูงสุด 20 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ในบอที่มีน้ําไหลเพิ่มความหนาแนนไดถึง 30
กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ระยะเวลาที่ใชเลี้ยงอยางนอย 18 เดือน การเลี้ยงพอแมพนั ธุปลาไน ใหเลี้ยงในบอ
แบบธรรมชาติใชอาหารธรรมชาติที่เกิดขึน้ ในบออยางนอย 50 %
อาหารสมทบใชพืชอินทรียหากไม
สามารถทําไดอนุญาตใหใชพืชทั่วไปโดยน้ําหนักแหงไมเกิน 10 % (BIO SUISSE, 2001)
15. มาตรฐานระดับชาติของประเทศออสเตรเลียใชชื่อวา The National Standard for
Organic and Bio-Dynamic Produce มาตรฐานนี้ใชคําวา organic หรือ bio-dynamic ในความหมาย
ของอินทรีย เริ่มใชมาตรฐานครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2535 จัดพิมพครั้งที่ 3 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545
จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบในการผลิตอุตสาหกรรมอินทรีย การแปรรูป การขนสง ติดฉลากและการนําเขา
นอกจากนั้นยังมีจุดมุงหมายใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม ทําใหเกิดความโปรงใส และความนาเชื่อถือของ
อุตสาหกรรมและปองกันผูบ ริโภคจากการถูกหลอกลวง
กรณีที่มีการประกาศใชมาตรฐานที่แกไขใหม
องคกรรับรองมาตรฐานตองใหผูประกอบการปฏิบัติตามภายใน 1 ป ตามมาตรฐานของออสเตรเลียนิยาม
คําวาปศุสัตวหมายถึงสัตวเลี้ยงหรือสัตวน้ําที่นํามาเลี้ยง รวมถึงแมลง
ในการรักษาความหลากหลายทาง
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ชีวภาพผูประกอบการตองพัฒนาพื้นที่ 5 % ของฟารมใหมีตนไม ทุงหญา หรือพื้นที่สงวน ภายในระยะเวลา
5 ป ยกเวนฟารมที่มีพื้นที่ตา่ํ กวา 25 ไรไมจําเปนตองดําเนินการ ผลิตภัณฑจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองอยู
ภายใตระบบการตรวจสอบอยางนอย 1 ปจึงจะสามารถใชฉลากอินทรียได
สถานที่เลี้ยงสัตวน้ําตอง
กวางขวางพอที่สัตวน้ําสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติไดเชน การรวมฝูง ในการปฏิบัตติ อสัตวน้ํา
ตองไมนําปลาขึ้นพนจากน้ําเกินกวา 30 วินาที อนุญาตใหใชน้ํามันกานพลู หรือน้ําแข็ง หรือ
คารบอนไดออกไซด ทําใหปลาสงบกอนฆาปลา หรือในการขนสง สําหรับวิธีการสกัดเพื่อถนอมอาหาร
อนุญาตใหใชน้ํา เอทธานอล น้ําสม คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน น้ํามันจากพืชและสัตว (Organic
Produce Export Committee, 2002)

16. มาตรฐานสมาคมผูประกอบการเกษตรกรรมยั่งยืนแหงชาติของออสเตรเลีย(The National
Association for Sustainable Agriculture Australia Limited-NASAA)
ใชชื่อมาตรฐานวา
The Standards for Organic Agricultural Production จัดพิมพครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2540 แกไขครั้งหลังสุดเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 มาตรฐานNASAAพัฒนาจากมาตรฐานแหงชาติของ
ออสเตรเลีย(National Standards for Organic and Bio-Dynamic Production) และมาตรฐานขั้นต่ํา
ของIFOAM มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียอยูใ นหัวขอปลาและกุง ใชสําหรับระบบการเลี้ยงในบอ
และปากแมน้ํา
NASAAกําหนดใหตรวจสอบการปนเปอนของน้ําและโลหะหนัก
ใชอาหารปลาที่
สอดคลองกับมาตรฐานอยางนอย 95 % ของปริมาณอาหารทั้งหมดอีก 5 % ยินยอมใหใชปลาปน เนื้อปน
แรธาตุและผลิตภัณฑอื่นที่ไมไดมาจากระบบอินทรีย รักษาสุขภาพสัตวน้ําดวยน้ําสะอาด
อาหารที่ดี
อัตราปลอยที่ไมหนาแนน ไมใชยาปฏิชวี นะ ยาฆาพยาธิ หรือยาสังเคราะหอื่น ๆ ระบบการเลี้ยงในกระชัง
บริเวณปากแมน้ําตองมีพื้นทีอ่ ยางนอยมีขนาด 100 ตารางเมตรลึกอยางนอย 9 เมตร ความหนาแนนไมเกิน
10 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร กรณีที่มคี วามจําเปนตองใชยาตองมีบอหรือกระชังขนาดอยางนอย 100 ตาราง
เมตรใชแยกปลาที่ปวยออกจากปลาปกติและใหสถานทีก่ กั ขังปลาปวยตัง้ อยูปลายน้ํา แตปลาที่ผานการรักษา
ดวยยาไมสามารถขายเปนสินคาอินทรีย (National Association for Sustainable Agriculture
Australia Limited, 2003)

17. โครงการมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของหนวยรับรองระบบงาน Conseil des
appellations agroalimentaires du Québec(CAAQ) ประเทศแคนาดา ขอมูล ณ วันที่ 4 มกราคม
2548 มีหนวยรับรองมาตรฐานที่ไดรับการรับรองระบบงานจากCAAQ 59 หนวยงานในจํานวนนี้มี Soil
Association, IMO และBioagricertรวมอยูดวย การจัดทํามาตรฐานของCAAQใชวิธีรวบรวมมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียเขาดวยกันไดแกมาตรฐานของ Codex, IFOAM, Naturland,
BIO SUISSE, NOP, COABC, BIO-GRO, Australian Organic Standard, Instituto
แบงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําออกเปน 3
Biodinamico และ Quebec Organic Reference Standards
กลุม คือ การทําฟารมปลาน้ําจืด การเลี้ยงหอยทะเล การทําฟารมปลาทะเล กําหนดระยะเวลาการปรับเปลี่ยน
อยางนอย 1 ปหรืออยางนอย 1 รอบการผลิต หนวยรับรองมาตรฐานสามารถลดหรือขยายระยะเวลาระยะ
การปรับเปลี่ยนขึ้นกับวงจรการขยายพันธุสัตวน้ําและแหลงผลิต หนวยรับรองตองเขาไปตรวจสอบฟารมใน
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ระยะการปรับเปลี่ยนอยางนอย 1 ครั้ง ในการผลิตแบบคูขนานหามเลีย้ งปลาในระบบอินทรียชนิดเดียวกันกับ
ที่เลี้ยงในระบบทั่วไป ระยะหางระหวางแหลงผลิตระบบอินทรียและระบบทัว่ ไปที่ใชน้ําจืดจากแหลงน้ําเปด
ตองหางกันอยางนอย 300 เมตร แหลงผลิตระบบอินทรียตองอยูตนน้ํา ภายใตการยินยอมจากหนวยรับรอง
สามารถใชสารถนอมอาหารที่มีแหลงมาจากแบคทีเรีย เห็ด ราหรือผลิตภัณฑจากพืช อาหารของปลา
ประเภทกินเนือ้ สามารถใชปลาปนและน้ํามันปลาจากการแปรรูปปลา หรือไดจากการทําการประมงแบบ
อินทรียและฟารมปลา เศษหรือของเสียจากการเลี้ยงสัตวน้ําไมสามารถใชเปนอาหารสัตวน้ําชนิดเดียวกัน
บอปลา กระชัง หรือสระน้ํา ตองมีขนาดใหญมีลักษณะคลายสภาพธรรมชาติที่ปลาอาศัยอยู ผูผลิตตองไมใช
วิธีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมหิ รือความดันอยางรวดเร็วเพื่อเหนีย่ วนําใหเกิดโครโมโซมสามชุดในสัตวน้ํา
ขนาดของสิ่งกักขังสําหรับปลาแซลมอนใหใชความหนาแนนของปลาไมเกิน 10 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร มี
ความลึกอยางนอย 2 เมตร กระชังที่ใชเลีย้ งปลาในทะเลมีขนาดตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป ลึกอยางนอย
9 เมตร บอเลี้ยงปลาไนหรือปลาหลายชนิดรวมกันมีความลึกอยางนอย 0.7 เมตรความหนาแนนสูงสุด 640
ตัว/ไร จํากัดผลผลิตใหอยูที่ 60 กิโลกรัม/ไร/ป
การผลิตปลาในกลุมปลาแซลมอนน้ําจืดหรือแซลมอน
ทะเลสาบ(Fario trout, Rainbow trout, Brook trout, Arctic char, Grayling, Cristivomer, Huchon)
จํากัดผลผลิตของปลาทุกชนิดรวมกันไมเกินแหลงผลิตละ 100 ตัน/ป ความหนาแนนของปลาสูงสุด 35
กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร การผลิตปลาในกลุมเดียวกันกับแซลมอน(Atlantic salmon Rainbow trout)
ความหนาแนนของปลาแซลมอนสูงสุด 20 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ปลาเทราท 30 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร
จํากัดผลผลิตปลาทุกชนิดรวมกันแหลงผลิตละ 200 ตัน/ป(Conseil des Appellations Agroalimentaires
du Québec, 2004)

18. มาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําของหนวยรับรอง Bioagricert (BAC) ประเทศอิตาลี มาตรฐาน
BACไมไดกําหนดระยะการปรับเปลี่ยนไวแนนอนเหมือนมาตรฐานอื่น แตนําองคประกอบของการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําที่แตกตางกันออกไปมาใชกําหนดระยะการปรับเปลี่ยนดวย ระยะการปรับเปลี่ยนของBACพิจารณา
จากวงจรชีวิต ชนิดสัตวน้ํา ปจจัยสภาพแวดลอม ประวัติการใชพนื้ ที่ซึ่งเนนเรื่องตะกอนและคุณภาพน้ํา
BACกําหนดพื้นที่กระชังสําหรับการเลี้ยงปลาทะเลอยางนอยตองมีขนาด 100 ตารางเมตร มีความลึก
อยางนอย 9 เมตร
ความหนาแนนสูงสุดสําหรับการเลี้ยงปลาในกระชังลอยโดยทั่วไป 20 กิโลกรัม/
ลูกบาศกเมตร ปริมาณออกซิเจนละลายบริเวณพืน้ ลางอยางนอย 5 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแอมโมเนีย
(NH3)สูงสุดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ใหแสงสวางเทียมไดวันละไมเกิน 16 ชั่วโมง การเลี้ยงระบบเปด
ตองใหมีระยะหางระหวางบริเวณที่เลีย้ งสัตวน้ําอินทรียแ ละสัตวน้ําระบบทั่วไป หางกันอยางนอย 100 เมตร
กรณีที่เกิดความสงสัยปญหามลภาวะและการปนเปอน อาจจะมีการเก็บตัวอยางสัตวน้ําไปตรวจวิเคราะห
หากมีความ
ดานสุขภาพสัตวน้ํา BACอนุญาตใหใชสารธรรมชาติและสารสกัดสมุนไพรรักษาโรค
จําเปนตองใชยาประเภทสารสังเคราะหหรือยาปฏิชีวนะ ตองแจงใหBACทราบลวงหนา
เพือ่ ประเมิน
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและเริ่มตนระยะการปรับเปลี่ยนใหม
แตผลผลิตที่มีการใชยารุนนั้นไม
สามารถใหการรับรองวาเปนผลผลิตอินทรีย
BACยินยอมใหใชวัคซีนเฉพาะมีการระบาดของโรคใน
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ทองที่ซึ่งไมอาจควบคุมดวยวิธีการอื่นได หรือจําเปนตองใชวัคซีนเนื่องจากมีกฎหมายบังคับ ดานพันธุสัตว
น้ํา ไมอนุญาตใหใชสิ่งมีชวี ติ ที่มีโครโมโซม 3 ชุด(triploids) ดานอาหารBACไมอนุญาตใหใชวัตถุดิบ
ที่มาจากชนิดเดียวกัน(same species) และไมอนุญาตใหใชวัตถุดบิ ทีผ่ านการสกัดดวยตัวทําละลาย(ขอมูลจาก
Bioagricert)
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดสรุปโครงการรับรองการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียและ
มาตรฐานในป 2544 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 โครงการรับรองการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียและมาตรฐานในป 2544
Certification programme
1. EUROPE
Private organic aquaculture certifiers
BIO SUISSE (Switzerland)
Debio (Norway)
ERNTE (Austria)
KRAV (Sweden)
Bioland, Demeter, Biokreis (Germany)
Naturland* (Germany)
Soil Association (UK)
TÚN (Iceland)
QCI (Italy)
National organic aquaculture standards
France
UK
2. OCEANIA
Private organic aquaculture certifiers
BIO-GRO (New Zealand)
BFA (Australia)
NASAA (Australia)
National organic aquaculture standards
Australia
3. ASIA
Private organic aquaculture certifiers
ACT (Thailand)
4. NORTH AMERICA
Private organic aquaculture certifiers
FOG (USA)
FVO (USA)
Certification programme
NOFA Massachusetts (USA)
U.S. State organic aquaculture standards
Indiana
Iowa

Organic certification of/Standards for
trout
salmon, trout
carp, trout
salmon, trout, artic char
carp
carp/tench (1995), salmon (1996), trout
(2000), mussel (1999), shrimp (2001)*
salmon, trout (1999)
salmon, trout, artic char, seaweed (1999)
trout, seabass, seabream (2001)**
organic aquaculture standards (since 2000)
organic aquaculture standards (since 2000)
salmon (1994)***, crayfish, oysters, seaweed
(1999)
organic aquaculture standards (since Oct.
2001)
organic aquaculture standards (since 1999)
organic aquaculture standards (since Sept.
2001)

Organic certification of/Standards for
organic aquaculture standards (since 2001)
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ตารางที่ 8 โครงการรับรองการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียและมาตรฐานในป 2544 (ตอ)
Certification programme
5. INTERNATIONAL
International organic aquaculture standards
IFOAM

Organic certification of/Standards for
Draft Standards for Organic Aquaculture
adopted in 2002, but have yet to be adopted
as full standards

ที่มา: FAO, 2002.
* 200 tonnes of shrimps exported from a certified Ecuadorian farm to the United Kingdom.
** experimental batches of non-certified organic European seabass and Gilthead seabream
produced in Italy and delivered to domestic markets in 2001 (Crosetti, 2001).
*** 500-800 tonnes of salmon limited to one farm, since discontinued (Paul Steere, The New
Zealand King Salmon Co. Limited (pers. comm.).

หลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศใชพระราชบัญญัติผลิตภัณฑอาหารอินทรียเปนเวลา 10 ป โครงการ
อินทรียแหงชาติไดประกาศใชมาตรฐานสําหรับการผลิตพืช และปศุสตั วอินทรียก ารปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว
และการแปรรูป
แตไมมีมาตรฐานสําหรับสัตวน้ําอินทรีย คณะกรรมการมาตรฐานอินทรียแหงชาติ
(National Organic Standards Board-NOSB)ไดแตงตั้งคณะทํางานดานสัตวน้ํา(Aquatic Task
Force) และกลุมงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture Working Group)ในป พ.ศ. 2543 เพื่อกําหนด
ประเด็นและใหขอเสนอตอ NOP ขอเสนอของคณะทํางานเมื่อเดือนตุลาคม 2544 ยินยอมใหใชปลาปน
และน้ํามันปลาสูงสุดเพียง 5 % ในอาหารสัตวน้ํา ซึ่งเปนขอเสนอที่เปนอุปสรรคสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําอินทรียในสหรัฐอเมริกา สาเหตุที่กําหนดเชนนี้เนือ่ งจากไดมกี ารกําหนดไวในมาตรฐานแลววา ปศุสัตว
ภายใตการจัดการแบบอินทรียตองใหอาหารสัตวอินทรีย 100 % ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดสําหรับสัตวน้ํา
อินทรียดว ย (FAO, 2002) แต NOP วินิจฉัยเมื่อวันพุธเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 วาปลาปนไมใชโปรตีน
สังเคราะหตามหัวขอ 205.237(a) จึงอนุญาตใหใชโปรตีนธรรมชาติในอาหารปศุสัตวอินทรียได เปนการ
ลดอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียข องสหรัฐอเมริกาไมกาวหนา
2.6 ตลาดสินคาสัตวน้ําอินทรีย
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียเพิง่ เริ่มออกสูตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปนุ
เมื่อไมนานมานี้ซึ่งไดรับการยอมรับเปนอยางดี เนื่องจากผูบริโภคมีความเปนหวงเรือ่ งของสภาพแวดลอม
และสุขภาพมากขึ้น การขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑอินทรียยังมีสาเหตุมาจากซูเปอรมาเก็ตนําสินคาอินทรีย
ไปแนะนําอีกดวย จากการประมาณการของ Naturland ผลผลิตจากการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียในป พ.ศ.
2546 ประมาณ 7,500 ตัน โดยที่ ปลาแซลมอน กุง ปลาไนและปลาเทราท เปนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําอินทรียที่สําคัญ แตในอนาคตคงจะมีการผลิตสัตวน้ําอินทรียชนิดอื่น เชน ปลากะพง ปลานิล
หอยแมลงภู ปลาชาร (ภาพที่ 6) และปลาสเตอรเจียน

52

ภาพที่ 6 ปลาชาร(Arctic char)

ปลาแซลมอนมีความสําคัญที่สุดในบรรดาชนิดปลาที่มีการเลี้ยงแบบอินทรียทั้งในดานปริมาณ และ
ราคา แหลงผลิตที่สําคัญอยูที่สาธารณรัฐไอรแลนด และสหราชอาณาจักร ผลผลิตปลาแซลมอนอินทรีย 52 %
ผลิตที่ไอรแลนดแลวสงไปขายที่ฝรัง่ เศส เยอรมันและสวิสเซอรแลนด แตขณะนี้บริษัท Heritage Salmon
Ltd. ของชาวแคนาดาไปตั้งฟารมผลิตปลาแซลมอนอินทรียในประเทศชิลี ผลผลิตรุนแรกไดรับการรับรอง
จาก Naturland จะออกสงในรูปของปลาสดแลเนื้อ (fresh fillet) ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ประมาณปลายป พ.ศ. 2547 คาดวาราคาสูงกวาปลาแซลมอนที่เลี้ยงปกติ 30-50 %
การเลี้ยงปลาไน ปลาเทราทสีน้ําตาล และปลาเทราทสายรุงแบบอินทรีย สวนใหญเลี้ยงในประเทศ
เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด สหราชอาณาจักร ไอรแลนด และออสเตรีย ปลาไนบางสวนเลี้ยงใน
ประเทศสมาชิกใหมของสหภาพยุโรป คือ ฮังการีมี 2 ฟารม พืน้ ที่ 750 ไร และเพิม่ ขึน้ เปน 28,750 ไร ภายใน
ป พ.ศ. 2547 ปลาไนเปนปลากินพืชทีไ่ ดรับการยอมรับวาสอดคลองกับหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
มากที่สุดในประเทศออสเตรียพื้นที่ 10 % (1,875 ไร) ของพื้นที่การผลิตปลาไนแแบบทัว่ ไปไดเปลี่ยนเปน
การผลิตแบบอินทรียแทน (Globfish, 2004 b)
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียในป พ.ศ. 2546 ประมาณ 7,500 ตันสวนใหญเปนปลา
แซลมอน รองลงมาคือกุง ปลาไน/ปลาเทราท และสัตวน้ําชนิดอื่น ตามลําดับ (ตารางที่ 9 และภาพที่ 7 )
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ตารางที่ 9 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ป 2546
ชนิดสัตวน้ํา
1. ปลาแซลมอน

แหลงผลิต
- สาธารณรัฐ
ไอรแลนด
- สก็อตแลนด

2. ปลาไน(Carp)
และปลาเทราท

- ออสเตรีย
- เยอรมนี
- สวิสเซอรแลนด
- สหราชอาณาจักร
- เอกวาดอร
- เปรู

3. กุงขาว

4. กุงกุลาดํา

5. สาหราย
(Microalgae)

หอยแมลงภู

ปลากะพง

- อินโดนีเซีย
- เวียดนาม
- ไทย
-สหรัฐอเมริกา
-ไตหวัน
- สาธารณรัฐ
ไอรแลนด
- นิวซีแลนด
- ฝรั่งเศส

(Sea bass and
bream)

ที่มา: Naturland, 2003.

ผลผลิต (ตัน)
5,000

500

1,000

500

< 500

ตลาด
- ตลาดในประเทศ
- ออสเตรีย
- เบเนลักส
- ฝรั่งเศส
- สวิสเซอรแลนด
- สหรัฐอเมริกา
- ตลาดในประเทศ
- สวิสเซอรแลนด

แหลงผลิตสําคัญ
- สาธารณรัฐ
ไอรแลนด
2,600 ตัน (52 %)

- ออสเตรียผลิต
ปลาไน 70 ตัน
(70 %)

- เยอรมนี
- เอกวาดอร 950 ตัน
- สวิสเซอรแลนด
(95 %)
- สหราชอาณาจักร
- สวีเดน
- สวิสเซอรแลนด
- ในประเทศ
- ยุโรป
- สหรัฐอเมริกา

54

ภาพที่ 7 แสดงผลผลิตจากการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียในป พ.ศ. 2546

ที่มา: Globefish, 2004 b.

ปลาแซลมอน 5,000 ตัน

ปลาไนและปลาเทราท 500 ตัน

กุงขาว 1,000 ตัน กุงกุลาดํา 500 ตัน

สาหราย หอยแมลงภู ปลากะพง ไมเกิน 500 ตัน
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2.7 การเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
กุงทะเลเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่เคยเปนสินคาประมงสงออกนํารายไดเขาสูประเทศสูงเปนอันดับ 1
แตเมื่อมีการเลีย้ งอยางกวางขวางจึงทําใหเกิดปญหาตางๆตามมาอยางมากมาย ไดแก ปญหาดานการจัดการ
ปญหาโรคกุง ปญหาการขาดแคลนพอแมพันธุ กุงแคระแกรน เลี้ยงไมโต รวมไปถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม
ปจจุบันมีหลายฝายไมเห็นดวยกับการเลี้ยงกุงทะเล แมวากุงจะทํารายไดเขาสูประเทศ แตในขณะเดียวกันก็ได
ทําลายสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงดวย จากเริ่มแรกที่เลี้ยงตามปาชายเลนทําใหระบบนิเวศปาชายเลนเสียหาย เปน
จํานวนมาก ตอมาไดมีการเปลี่ยนไปเลี้ยงในพื้นทีน่ ้ําจืดหรือในนาขาว ทั้งที่ผิดกฎหมายแตก็มีการลักลอบ
เลี้ยงกันมากขึ้นในทุกๆป ประเด็นสําคัญก็คือ การเลี้ยงกุงในรูปแบบนี้ไดทําใหสงิ่ แวดลอมเสียหาย พื้นที่
เกษตรที่เคยอุดมสมบูรณก็เสือ่ มโทรมและเสียไปอยางไมสามารถฟน ฟูกลับคืนสูสภาพเดิมได ทางออกทีด่ ีที่สุด
ทางหนึง่ คือ การสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงกุงทะเลแบบยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
โดยเนนในเรื่องการเพาะเลีย้ งกุงอินทรีย ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติแลววา “ผลิตภัณฑอนิ ทรีย” เปน
ผลิตภัณฑที่ดที ี่สุดตอสิ่งแวดลอม ผูผลิตและผูบริโภค เวลานี้ทั่วโลกกําลังตื่นตัวบริโภคผลิตภัณฑที่ผลิตโดย
วิธีธรรมชาติ เชนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวดวยระบบอินทรีย (organic farming) และตลาดโลกก็ทวี
ความตองการมากขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
ถึงแมวาการเลีย้ งกุงทะเลอินทรีย จะยังเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทยแตกม็ ั่นใจไดวาหากไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจังจากทุกๆฝายแลว ประเทศไทยสามารถเปนผูนํา หรือศูนยกลางในการ
เพาะเลี้ยง แปรรูป และการสงออกกุงอินทรียของโลก มีหลายประเทศไดมีการขยายตัวในการผลิตสัตวน้ํา
ระบบอินทรียแ ลว หากประเทศไทยไมมกี ารยกมาตรฐานการผลิตสินคาประมงใหสงู ขึ้น ในอนาคตจะตอง
ไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคารูปแบบใหม ที่ใชเรือ่ งสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยเปน
ขออางแทนมาตรการทางภาษี
การเพาะเลีย้ งกุงทะเลอินทรียในประเทศไทย
กุงทะเลเปนสินคาประมงอินทรียนํารองของประเทศไทย
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวง
พาณิชยไดจางหนวยรับรอง Bioagricert ประเทศอิตาลี ใหมารับรองมาตรฐานกุงอินทรียของประเทศไทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยมีบริษัทเอกชนในเครือนครหลวงคาขาว(STC Group)เขารวมโครงการคือ บริษัท ท็อป
ออรกานิกโปรดักสแอนดซัพพลายส จํากัด(Top Organic Products and Supplies Co., Ltd.) ผลิตกุง
กุลาดําอินทรียแ ชเยือกแข็งจนถึงป พ.ศ. 2546 ไดเพียง 2 ตัน(ภาพที่ 8) ไมสามารถสงออกไดเนือ่ งจากไมเต็มตู
คอนเทนเนอร บริษัทจึงไดสง กุงอินทรียไปจําหนายยังรานอาหารผลิตภัณฑอินทรีย ซอยสุขุมวิท 31 ครั้งละ
10 – 20 กิโลกรัม ในป พ.ศ. 2547 มีการเลี้ยงกุงในพืน้ ที่ 135 ไร ผลิตกุงกุลาดําอินทรียได 7,742.20
กิโลกรัม กุงขาวแวนนาไม 25,813.39 กิโลกรัม รวม 33,555.59 กิโลกรัม แหลงเลี้ยงกุงที่ใหผลผลิตอยูใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี และสงขลา ปญหาการเลี้ยงคือกุงเปนโรคหัวเหลืองและผลผลิตกุงมีขนาด
เล็กกวา 50 ตัว/กิโลกรัม กุงที่ไมไดขนาดตองขายในราคากุงปกติ ขนาดกุงที่ตลาดตองการคือ กุงกุลาดํา
ขนาดใหญกวา 50 ตัว/กิโลกรัม กุงขาวแวนนาไมใหญกวา 70 ตัว/กิโลกรัม ราคากุงอินทรียทบี่ ริษัทรับซื้อ
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สูงกวาราคากุงปกติ 20-30 % นอกจากนี้บริษัทยังประสบปญหาแปงสาลีที่ใชเปนวัตถุดิบอาหารกุงตองนําเขา

จากตางประเทศในราคาแพง
ทําใหราคาอาหารกุงอินทรียแพงกวาอาหารกุงปกติกิโลกรัมละ 2-3 บาท
(ขอมูลจากบริษัท ท็อปออรกานิกโปรดักสแอนดซัพพลายส จํากัด) ดังนั้นขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
ที่รวบรวมไดจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2547 ปรากฏวาประเทศไทยยังไมมกี ารสงออกสินคาประมงอินทรียไปยัง
ตางประเทศ
ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑกุงกุลาดําอินทรียรุนแรกที่ผลิตในประเทศไทย

กรมประมงไดสงเสริมการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียโดยจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจากการ
เพาะเลี้ยงของประเะทศไทย และวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรียเพื่อสนับสนุนมาตรฐานการเลี้ยงกุง
อินทรียไทย งบประมาณโครงการวิจัยป 2547 ไดรบั การสนับสนุนจากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ 2,500,000 บาท
การเพาะเลีย้ งกุงทะเลอินทรียในประเทศเอกวาดอร
ฟารมเลี้ยงกุงอินทรียที่ไดรับการรับรองแหงแรกของโลก คือฟารมที่อยูในประเทศเอกวาดอร การ
พัฒนาการเลีย้ งกุงทะเลในประเทศเอกวาดอรมีลักษณะคลายคลึงกับการเลี้ยงกุง ในประเทศไทยมาก เอกวาดอร
เริ่มจากการเลีย้ งกุงธรรมชาติปลายป พ.ศ. 2513 พัฒนาเปนการเลี้ยงกุงแบบอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2520
การเลี้ยงกุงในเวลานั้นใชพันธุกุงธรรมชาติที่เขาสูบอตามกระแสน้ํา ใชเวลาเลี้ยง 3 เดือนก็จับกุงขายได
เนื่องจากเกษตรกรไดผลตอบแทนที่สูงมากจึงมีการขยายพื้นที่เลีย้ งเกือบ 8 แสนไรปลอยพันธุกุงอยางหนาแนน
มีการใชพันธุก ุงจากโรงเพาะฟก ใหอาหารสําเร็จรูปมากขึ้น ทําใหคณ
ุ ภาพน้ําเสื่อมลง เกิดโรคระบาดตามมา
เกษตรกรใชยาปฏิชีวนะเพื่อแกไขปญหา จนกระทั่งระบบนิเวศเสียหาย ในป พ.ศ. 2542 เกิดการระบาดของ
โรคตัวแดงดวงขาว เจาของฟารมเลี้ยงกุงใชสารเคมีที่รุนแรงยิ่งขึ้น เกิดการปนเปอนลงไปในดินและน้ํา แต
การใชสารเคมีกลับไมไดผลเจาของฟารมไมสามารถเลี้ยงกุงไดอีกตอไป(Riomuchacho, 2004) ฟารมกุง
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หลายแหงกลายเปนฟารมราง ทําใหมูลคาการสงออกกุง 800 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2541 ลดลง
เหลือเพียง 190 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2546 (Ruperti, 2004)
โรงเพาะฟกลูกกุงในประเทศเอกวาดอรในป พ.ศ. 2532 ยังคงใชพอแมพันธุจากธรรมชาติ แต
ปจจุบันใชพอแมพันธุที่ไดจากการเลี้ยง ผลิตพอแมพันธุไ ดเปนรุนที่ 5 แลว ซึ่งมี 2 รุนที่เปนกุง อินทรีย
สมบูรณแบบ การผลิตพอแมพันธุมี 3 ขั้นตอน คือ การเลี้ยงและคัดเลือกพันธุ การจับคูผสมพันธุวางไข
และการอนุบาลจนถึงระยะโพสทลารวา ลูกกุงที่นํามาเลี้ยงเปนพอแมพันธุคัดเลือกจากกุงที่ผานการตรวจสอบ
เชื้อไวรัส นําไป เลี้ยงในบอที่อัตรา 10 ตัว/ตารางเมตร เมื่อเลี้ยงไดน้ําหนักตัวละ 15 กรัม (67 ตัว/กิโลกรัม)
อัตรารอดอยูที่ 50-60 % เกษตรกรทําการคัดเลือกกุงจํานวน 10 % นําไปปลอยในบอที่มีขนาดเล็กลงจนกุงมี
ขนาดตัวละ 35 กรัม (29 ตัว/กิโลกรัม) จึงคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งจํานวน 1 % สงไปยังโรงเพาะฟก ระยะเวลา
ตั้งแตออกจากไขจนไดกุงขนาด 35 กรัมใชเวลา 200 วัน เกษตรกรใหกุงปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหม
ที่โรงเพาะฟก 21-30 วัน แลวจึงปลอยใหจับคูในถังเพาะที่มีตัวผู 50 ตัว ตัวเมีย 50 ตัว ใชเชือกรัดกานตา
แทนการบีบหรือตัดตาเพื่อเรงใหไขแก การรัดกานตาดังกลาวเปนขอแนะนําของ Naturland ใหรัด
เฉพาะตัวเมียในจํานวน 85 % ของตัวเมียในถังเพาะ ตอไปจะคอย ๆ ลดจํานวนกุงที่ถูกรัดกานตาลง ชวง
ระยะเวลาการเพาะฟกมีการควบคุมชนิดของอาหาร ความถี่การใหอาหาร อุณหภูมิ แสงสวาง ออกซิเจน
และความสะอาดใชสาหรายและปุยหมักชีวภาพ(โบกาฉิ)เปนอาหารลูกกุง ถึงระยะโปรโตซูเอียจึงเริ่มใหอารทีเมีย
และอาหารเสริม โรงเพาะฟกลูกกุงอินทรีย BioCentinela S.A. ไดรับการรับรองจาก Naturland เปน
แหงแรกของโลกในป พ.ศ. 2545 การพัฒนาการเพาะฟกลูกกุงอินทรียใชหลักการของเกษตรกรรมธรรมชาติ
รวมกับเทคโนโลยีการใช EM โรงเพาะฟก BioCentinela S.A มีประสบการณธุรกิจผลิตลูกกุงทะเลมาเปน
เวลา 15 ป เคยผลิตลูกกุงไดอัตรารอด 80 % แตเมื่อใชวิธีการผลิตแบบอินทรียอัตรารอดลดลงเหลือ
25-30 % ปจจุบันอัตรารอดอยูที่ 60 % (Vera, 2004)
ฟารมในประเทศเอกวาดอรทดลองเลี้ยงกุง อินทรียโดยดัดแปลงมาจาก
หลักการเกษตรอินทรีย
ประมาณป พ.ศ. 2542 โดยใชระบบการผลิตแบบผสมผสาน ปลูกพืชคันบอ พรอมกับพัฒนาอาหารอินทรีย
ขั้นพื้นฐานที่ผลิตใชภายในฟารม อุปสรรคของการผลิตระบบอินทรียคือการหาวัตถุดิบเพื่อใชผลิตอาหารซึ่ง
ใช โปรตีนจากพืชแทนปลาปน ฟารมเลี้ยงกุงอินทรียแ กปญหาโดยปลูกพืชตระกูลถั่วAlgarrobo และ
Leucaena บนคันบอ คันบอสวนลางสุดมีไมชายเลนนานาชนิด หญา และพืชน้ํา สวนบนเหนือขึ้นมาเปน
พืชตระกูลถั่ว
วานหางจระเข(ใชเปนอาหารกุงดวย) ไมผล และดอกไม ในนากุงมีพืชน้าํ ชวยใหเกิด
ขบวนการสรางอาหารธรรมชาติ(ภาพที่ 9) นากุงอินทรียย ังเปรียบเสมือนบออนุบาลสัตวน้ํา เกษตรกรปลอย
ปลาที่ยังไมไดขนาดลงสูคลองเพื่อใหมีโอกาสโตเต็มวัย
นอกจากนี้ยังคอยสอดสองดูแลและหยุดยั้งการ
ทําลายปาชายเลน รักษาสิ่งแวดลอมโดยพยายามนํากระดาษและพลาสติกกลับไปใชใหม หลาย ๆ ครั้ง
หลังจากที่ไดปรับปรุงระบบฟารมหลายป ผานการตรวจสอบจาก Institute for Marketecology(IMO)
ประเทศสวิสเซอรแลนด จึงไดรับการรับรองฟารมกุงอินทรียแหงแรกของโลกจาก Naturlandประเทศ
เยอรมนีเมื่อป พ.ศ. 2543
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ภาพที่ 9 นากุง อินทรียมีพืชชวยใหเกิดขบวนการสรางอาหารธรรมชาติ

ฟารมเลี้ยงกุงอินทรียในเอกวาดอรปลอยพันธุกุงในอัตราไมเกิน 15 ตัว/ตารางเมตร ปรับปรุงบอ
โดยใช EM และปุยหมักชีวภาพที่มีสดั สวนคารบอนตอไนโตรเจน(C:N ratio)ที่เหมาะสมตอการสราง
อาหารธรรมชาติ และมีการเติมปุยหมักเพือ่ ใหมีอาหารสําหรับกุงอัตรา 15 กิโลกรัม/ไร ทุกสัปดาห มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ สําหรับการแปรรูปกุงอินทรียตอ งใชหลักเกณฑการวิเคราะหอันตราย
และจุดวิกฤติที่ตองควบคุม (HACCP) เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจในขบวนการผลิตที่ถูกตอง ทําเครื่องหมาย
อุปกรณที่ใชในการแปรรูปอยางชัดเจน โรงงานไมแปรรูปผลิตภัณฑทวั่ ไปกับผลิตภัณฑอนิ ทรียในเวลาเดียวกัน
ลางสายพานการผลิตและทําความสะอาดปองกันการปนเปอน มีแผนสงเสริมสุขภาพพนักงาน มีการเฝาระวัง
ระบบน้ํา บันทึกการบํารุงรักษาอุปกรณ และไมใชแรงงานเด็ก
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการทําฟารมกุงระบบอินทรียคือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไดหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
มีการทําการประมง เก็บหอย จับปู ในบริเวณชุมชนปาชายเลน ฟารมเลี้ยงกุงอินทรียเปนแหลงดูนกและเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศ
การเลี้ยงกุงทะเลอินทรียในประเทศเปรู
ประเทศเปรูมฟี ารมเลี้ยงกุงอินทรียที่ไดรับการรับรองจาก Naturland ในป พ.ศ. 2545 คือฟารม
S.A.C เปนฟารมที่ปรับปรุงบอโดยใชปยุ ชีวภาพจากการหมักเมล็ดธัญพืชกอนปลอยลูกกุง แทนการใชยา
ปฏิชีวนะและสารเคมี Naturland ยินยอมใหปลอยพันธุกุงอัตราสูงสุด 15 ตัว/ตารางเมตร และแนะนําให
เลี้ยงกุงชนิดทีม่ ีอยูในทองถิน่ เพื่อลดโอกาสการแพรกระจายของโรคที่ติดมากับพันธุก ุง ปจจุบนั วงจรของการ
เลี้ยงกุงใชเวลา 90 วัน ไดกุงขนาด 11 กรัม (90 ตัว/กิโลกรัม) ผลผลิต 112-128 กิโลกรัม/ไร (Seragaki,
2004)
การเพาะเลีย้ งกุงทะเลอินทรียในประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามมีโครงการทําฟารมกุงอินทรียในวิสาหกิจประมง-ปาไมของรัฐหมายเลข 184 ซึ่ง
ใหความสําคัญตอการปองกันปาชายเลน ฟารมกุงตั้งอยูในบริเวณทีร่ ัฐบาลเวียดนามปฏิบัติงานตามโครงการ
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ฟนฟูและรักษาปาชายเลนของจังหวัด Ca Mau เกษตรกรตองทําสัญญากับรัฐบาลในการปลูกปา 70 % ของ
พื้นที่ฟารม (Liem, 2004)
โครงการสงเสริมการนําเขาของประเทศสวิสเซอรแลนด (Swiss
Import
Promotion
Programme-SIPPO) ไดเริ่มโครงการฟารมกุงอินทรียท
 ี่จังหวัด Ca Mau ทางตอนใตของประเทศเวียดนาม
ในป พ.ศ. 2543 โดยใชแนวทางดานเทคนิคจาก BIO SUISSE ซึ่งเปนองคกรธุรกิจของสวิสเซอรแลนด
ฟารมกุงสวนหนึ่งในจํานวน 1,167 ฟารมไดเขารวมโครงการ พื้นที่โครงการอยูในวิสาหกิจประมง-ปาไม
ของรัฐหมายเลข 184 เวียดนามเปนประเทศแรกในโลกที่ผลิตกุงกุลาดําอินทรีย เกษตรกรปลอยกุงกุลาดํา
อัตรา 2-3 ตัว/ตารางเมตร ใหกนิ อาหารธรรมชาติที่เกิดจากปาชายเลนโดยไมมีการใหอาหารเสริม ผลผลิต
จากการเลี้ยงเพียง 24-32 กิโลกรัม/ไร/ป แตก็ไดกุงมีคณ
ุ ภาพที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก ฟารม
เลี้ยงกุงที่ผานการตรวจสอบจาก IMO ตามมาตรฐานของ Naturland มีเพียง 700 ฟารม ผลผลิตทั้งหมด
สงออกไปยังซูเปอรมารเก็ต COOP ของประเทศสวิสเซอรแลนด (Mueller, 2004)
รัฐบาลประเทศเวียดนามวางแผนการสงออกอาหารทะเลใหได 2.45 ลานตันในป พ.ศ. 2548 เพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลใหใชพื้นที่มากกวา 2.5 ลานไรในการทําฟารมกุงอินทรียที่แหลม Ca Mau
(Fishfarming, 2004)

การเพาะเลีย้ งกุงทะเลอินทรียในประเทศอินโดนีเซีย
บริษัท Alter Trade Japan Inc. (ATJ) ของประเทศญี่ปุน เริ่มโครงการ EcoShrimp โดยเลี้ยง
แบบดั้งเดิมที่อาํ เภอ Sidoarjo ตั้งอยูทางตะวันออกของจังหวัดชวา ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแตป พ.ศ. 2537
ใชมาตรฐานภายในเพื่อสงกุง ไปขายยังสหกรณผูบริโภคชาวญี่ปุน ตอมาในป พ.ศ. 2543 ATJ เริ่มโครงการ
กุงอินทรียโดย Naturland ฟารมเลี้ยงกุงอินทรียแหงแรกไดรับการรับรองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 มีการ
ขยายตลาดสงผลิตภัณฑกุงอินทรียสงไปขายที่ Coop Konsum Sweden ประเทศสวีเดน ตําบล Sidoarjo
มีพื้นที่บอเลี้ยงกุงรวม 97,000 ไร ไมมีการกั้นรั้วคนในทองถิ่นสามารถผานไปยังแมน้ําไดอยางสะดวก
ตั้งอยูใ นเขตอิทธิพลการขึ้นลงของน้าํ ทะเล โครงการเลี้ยงกุงอินทรียประกอบดวยฟารมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ปจจุบนั มีสมาชิก 256 ฟารม พืน้ ที่ 15,625 ไร
ระบบของฟารมเปนแบบดัง้ เดิมผสมผสานระหวางปาไม
ชายเลนและการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา สัตวน้ําหลักที่เลี้ยงคือ ปลานวลจันทรทะเลและกุงกุลาดํา ระบบดังกลาวไมมี
เครื่องตีน้ํา ไมมีการใหอาหารเพิ่มเติม ไมมีการใชยา เกษตรกรเพิ่มปริมาณแพลงกตอนดวยปุยที่ทําจาก
สาหรายทะเล ใชลูกกุงจากโรงเพาะฟกในทองถิ่น ไมอนุญาตใหใชลูกกุงที่จับจากธรรมชาติ ความหนาแนน
ลูกกุงประมาณ 1-2 ตัว/ตารางเมตร ปลานวลจันทรทะเล 1 ตัวตอ 4 ตารางเมตร หลังจากปลอยกุง 105-120
วัน ก็จับกุงขาย ไดผลผลิตกุงเฉลี่ย 40 กิโลกรัม/ไร/ป แตปลานวลจันทรทะเลใชเวลาเลี้ยง 7-12 เดือนได
ผลผลิตจากปลานวลจันทรทะเล 2-3 เทาของผลผลิตกุง เกษตรกรไมจําเปนตองขายกุงใหแกโครงการหากได
ราคาจากที่อื่นดีกวา แตตองทําตามมาตรฐานหากยังคงตองการเปนสมาชิกตอไป สิ่งที่ยากที่สุดในการเปลี่ยน
ระบบการผลิตคือการใหเกษตรกรจดบันทึกขอมูล โครงการเลี้ยงกุงอินทรียของอินโดนีเซียใชการรับรองใน
รูปแบบกลุม
ดังนั้นจึงตองมีระบบควบคุมภายในที่ไดรับการพัฒนาจาก Naturland และ IMO
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ประกอบดวยผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่ภาคสนาม ผูควบคุมคุณภาพ และคณะกรรมการใหความ
เห็นชอบ (Wongso, 2004.)
สมาคมอนุรักษธรรมชาติของสวีเดน (Swedish Society for Nature Conservation-SSNC) ซึ่ง
รณรงคตอตานการบริโภคกุง จากฟารมตั้งแตกลางป พ.ศ. 2533 ไดเดินทางไปประเมินผลโครงการกุงอินทรีย
ของบริษัท Alter Trade Japan Inc. (ATJ) ในอินโดนีเซียที่ไดรับการรับรองจาก Naturland โดย
สัมภาษณ ผูที่เกี่ยวของมากกวา 100 คน ระหวางวันที่ 2-8 ตุลาคม 2546 และไดเผยแพรรายงานผลการ
ตรวจสอบทางอินเทอรเน็ต 2 เรื่อง คือ “การวิเคราะหวกิ ฤตของการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียที่ไดรับการรับรอง
ใน Sidoarjo ประเทศอินโดนีเซีย” โดย Dr. Patrik Rönnbäck และรายงานภาษาสวีเดนเรื่อง “หลอกลวง
ผูบริโภคและทําลายสิ่งแวดลอม-ผลิตภัณฑกุงของ Coop Konsum Sweden ที่ใชตราสินคา Naturland”
โดย Gudrun Hubendick รายงานทั้งสองฉบับมีสาระสําคัญที่เหมือนกัน ในรายงานของ Rönnbäck ซึ่ง
เปนภาษาอังกฤษกลาวถึงการเลี้ยงกุงทีS่ idoarjoวามีขอมูลบางสวนที่ Coop Konsum Sweden ใหแก
ผูบริโภคไมตรงตามขอเท็จจริง คือ
1. ไมมีการรวมกลุมกันทําฟารม บอที่เลี้ยงกุงเปนของสวนตัวหรือของครอบครัว เจาของบอเปน
คนรวยและมีอิทธิพล ไมสามารถกลาวอางไดวาเปนฟารมขนาดเล็ก พื้นที่ทั้งหมดของบอที่
ไดรับการรับรอง 15,625 ไร มีเจาของ 120 ราย เฉลี่ยแตละรายเปนเจาของมากกวา 125 ไร
คาเชาบอประมาณไรละ 4,200 บาท/ป
2. บอที่เลี้ยงกุงสรางขึ้นมาไมถึง 200 ป ตามที่ Coop Konsum Sweden กลาวอาง ถึงแมวา
บางบอมีอายุมากกวา 100 ป บอสวนใหญสรางขึ้นหลังป พ.ศ. 2513 การเลี้ยงก็ไมใชวิธีการ
แบบดั้งเดิม ซึง่ มุงผลผลิตของปลานวลจันทรทะเลเปนหลัก จากการสัมภาษณเกษตรกรพบวาใน
อดีตมีไมชายเลนขึ้นอยูมากมายทั้วในบอและบนคันบอ
แตชวงป พ.ศ. 2523-2533 ฟารม
สวนใหญเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงและทําลายไมชายเลน
3. ในระยะยาวการเลี้ยงกุงที่ Sidoarjo อาจจะไมมีความยั่งยืน เนื่องจากระยะเวลา 10 ปที่ผานมา
ประสบปญหากุงตายเปนจํานวนมาก ผลผลิตลดลงถึง 40 % กลาวไดวาบริเวณที่เลี้ยงกุงมีการ
ระบาดของโรค
4. ไมมีการปลูกไมชายเลนเสริมตามที่ Coop Konsum Sweden กลาวอาง และไมมีแผนการ
ลงทุนปลูกไมชายเลน
5. ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานของ Naturland ที่ไมอนุญาตใหทําลายปาชายเลนเพื่อการ
กอสรางหรือขยายพืน้ ทีฟ่ ารม ฟารมที่เคยเปนพืน้ ที่ปาชายเลนมากอนตองปลูกปาเพิ่มใหได 50 %
ของพื้นที่ฟารมในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป แตจากการตรวจสอบในพื้นทีย่ ังปรากฎวามีการ
ตัดไมเพื่อทําทางเขาไปสูบอกุงที่สรางขึ้นใหม
6. ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานของ Naturland พื้นที่บนคันบออยางนอย 50 % ตองมี
พืชปกคลุม มาตรฐานภายในของ ATJ กําหนดใหปลูกไมชายเลนหรือไมในทองถิ่นบนคันบอ
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ทุกระยะ 7 เมตร ดังนั้นคันบอของพื้นทีโ่ ครงการอาจจะตองใชพนั ธุไมชายเลนถึง 1 ลานตน
แตปรากฎวาไมมีเรือนเพาะชํากลาไมในพื้นที่เลย รัฐบาลอินโดนีเซียจัดสรรกลาไมปลูกในพื้นที่
800 ไร คิดเปน 5 % ของพืน้ ที่โครงการ แตขอกําหนดใหปลูกไมบนคันบอยังคงมีผทู ี่ไมเห็นดวย
เพราะปาไมชายเลนที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศ ควรอยูบริเวณที่มีการขึ้นลงของน้ําทะเลไมใช
บนคันบอ
7. มาตรฐานภายในของ ATJ ขัดแยงกับกฎหมายปาไมของอินโดนีเซีย มาตรฐาน ATJ ตองการ
สงวนแนวปาไมชายเลนอยางนอย 200 เมตรตามแนวชายฝง หรือระยะ 7 เมตรตามแนวแมน้ํา
แตกฎหมายปาไมของอินโดนีเซียไมอนุญาตใหเพาะปลูก หรือครอบครองพื้นที่ปา ในบริเวณ
200 เมตรตามแนวแมน้ํา หรือบริเวณชายฝงที่คํานวณโดยใชคา 130 เทาของความแตกตาง
ระดับน้ําขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่ําสุดตามแนวชายฝง บริเวณโครงการระดับน้ําสูงสุด 2.92 เมตร
ระดับน้ําต่ําสุด 0.02 เมตร ระดับที่แตกตางกันคือ 2.90 เมตร ดังนั้นระยะปาไมชายเลนที่ตอง
อนุรักษตามแนวชายฝง Sidoarjo คือ 380 เมตร
8. ไมมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําและจดบันทึกอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ไมมีการกําจัดตะกอนและ
ของเสียกอนปลอยลงสูทางระบายน้ํา ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
9. ไมมีโรงเพาะฟกลูกกุงอินทรีย เกษตรกรนําพันธุกุงจากโรงเพาะฟกที่ยังคงมีการใชยาปฏิชีวนะ
และสารเคมี ตามกําหนดการเดิมคาดวามีโรงเพาะฟกลูกกุงอินทรียใ นป 2545 แตไดเลื่อนไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จากการสัมภาษณผูจดั การโรงเพาะฟกรายหนึ่งทราบวา หาก
ไมมีการใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีลูกกุงจะตายถึง 80-85 % แตถาไดใชยาและสารเคมีเหมือน
อดีตอัตราการตายอยูที่ 40 % นอกจากนี้การบีบหรือตัดตาแมพนั ธุกุงยังขัดกับมาตรฐานของ
Naturlandที่ใหใชมาตรการที่ไมทรมานสัตวและไมทําใหสัตวพก
ิ าร
10. ไมมีการฝกอบรมเจาหนาที่ประจําฟารม ซึ่งมาตรฐานNaturlandกําหนดใหเจาหนาที่ประจํา
ฟารมตองไดรบั การฝกอบรมพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย นอกจากนีย้ ังไมมีการอธิบาย
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรฐานเชน ทําไมตองปลูกไมชายเลนไวบนคันบอ ทั้ง ๆ ที่ใน
ระยะเวลา 10-15 ปที่ผานมา รัฐบาลแนะนําใหเกษตรกรปรับพื้นที่โดยนําไมชายเลนออกจาก
บอและคันบอใหหมด เกษตรกรไมเห็นดวยที่จะตองปลูกไมชายเลนแตเมื่อกุงอินทรียขายได
ราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 40 บาท เกษตรกรจึงปฏิบัติตามมาตรฐาน
11. ระบบการควบคุมยังไมดีพอ บางครั้งมีการปะปนกุงทีเ่ ลี้ยงแบบทั่วไปเขากับกุงอินทรียเ พื่อใหได
ราคาที่สูงขึ้น ระบบการควบคุมของ ATJ ใชวิธีสอบถามขอมูลจากผูดูแลบอ ซึ่งผูดูแลบอไดรับ
คาจางจากเจาของบอ ทําใหไดรับขอมูลไมถูกตอง
สมาคมอนุรักษธรรมชาติของสวีเดนมีความเห็นวา ฟารมเลี้ยงกุงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเปน
ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมทีใ่ หผลผลิตต่ําประมาณ 16 กิโลกรัม/ไร/ป เมื่อเปรียบเทียบกับการเลีย้ งแบบกึ่ง
พัฒนาและแบบพัฒนาที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรียใหผลผลิต 160-1,600 กิโลกรัม/ไร/ป ผูที่เลี้ยง
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แบบพัฒนาอยูแ ลวคงไมสนใจที่จะไปเลี้ยงแบบดั้งเดิมทีใ่ หผลกําไรตอหนวยพืน้ ที่ลดลง ดังนั้น ระบบการ
เลี้ยงแบบดั้งเดิมจึงไมสามารถทดแทนการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาหรือแบบพัฒนาได ยกเวนจะมีการขยายพืน้ ที่
เลี้ยงเพิ่มเติมซึง่ ก็จะเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย กุงอินทรียที่ขายโดย Coop Konsum Sweden มี
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม สหกรณควรนํากุงออกจากรายการสินคา และเรียกรองใหรานคาหยุดขายกุง
กุลาดําจากเขตรอนทุกประเภท ไมวาจะติดฉลากอินทรียห รือไมติดฉลากอินทรีย (Rönnbäck, 2003)
Dr. Stefan Bergleiter ตัวแทนของ Naturland ไดชแี้ จงตอบทางอินเทอรเน็ต แตเปนการชีแ้ จงเรือ
่ง
“หลอกลวงผูบริโภคและทําลายสิ่งแวดลอม-ผลิตภัณฑกงุ ของ Coop Konsum Sweden ที่ใชตราสินคา
Naturland” ตามรายงานภาษาสวีเดนของ Gudrun Hubendick ในประเด็นของการดําเนินโครงการไมเปนไป
ตามมาตรฐานNaturland ระบบการตรวจสอบ/การรับรองยังไมเพียงพอ และไมมีความยั่งยืนในการทํา
ฟารมกุง แตการชี้แจงไมตรงกับหัวขอในรายงานของ Dr. Patrik Rönnbäck สรุปการชี้แจงดังกลาวไดดังนี้
1. โครงการกุงอินทรียของ ATJ ทําตามมาตรฐาน Naturland
1.1 การเลือกสถานที่ซึ่งไดรับการวิจารณวา ฟารมของโครงการตั้งอยูในบริเวณที่เคยเปนปาเลน
มากอน Naturlandอางถึงมาตรฐานการเลี้ยงกุงวาภายใตเงื่อนไขทางภูมศิ าสตรหรือเงื่อนไข
ทางประวัติศาสตร สามารถมีขอยกเวนสําหรับระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1.2 การปลูกปา และพืชปกคลุมพื้นที่ฟารม/คันบอ Naturland ชี้แจงวามาตรการปลูกปา 50 %
เปนการลงโทษอยางหนึ่งสําหรับฟารมที่ขยายพืน้ ที่เลี้ยงในอดีตอยางผิดวิธี โดยบุกรุกพื้นที่
แนวกันชน สําหรับเรื่องการแจกจายพันธุไมนั้น ATJ เลือกใชวิธีการใหการศึกษาในการ
ปลูกและดูแลรักษาดวยตัวเกษตรกรเองแทนการแจกจายกลาไมใหเกษตรกรฟรี ๆ ซึ่งไดรับ
การพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพดีกวา
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมายประเทศอินโดนีเซีย Naturlandชี้แจงวาความกวางของเขตกันชน
ตามกฎหมายใชกําหนดแนวเขตอยางเปนทางการ ไมไดนํามาใชสําหรับการคํานวณเพื่อ
กําหนดขอบเขตของแตละฟารม หากSSNC มีความประสงคที่จะเห็นเขต Sidoarjo เปน
พื้นที่ปาที่ไดรบั การปองกันอยางแทจริงหนทางเดียวที่ทําไดคือ เสนอไปทางรัฐบาลอินโดนีเซีย
นอกจากนั้นการอนุรักษจะไมประสบความสําเร็จ หากละเลยตอความสนใจในการแสวงหา
คุณภาพชีวิตทีด่ ีกวาของคนทองถิ่น
1.4 การเกิดผลกระทบตอแหลงน้ําใกลเคียง Naturlandชี้แจงวาหากฟารมไมไดใหอาหารหรือ
ใสปุยอินทรียใ นปริมาณที่สูงจนทําใหเกิดการตกตะกอนของอินทรียวัตถุ Naturland มี
สิทธิในการตัดสินใจที่จะไมกําหนดใหวิเคราะหคุณภาพน้ําเปนประจําทุกเดือน และยังไม
ปรากฎหลักฐานหรือการวิจัยที่แสดงวา
การเลี้ยงกุงแบบดั้งเดิมทําใหแหลงน้ําใกลเคียง
เสื่อมโทรม
1.5 การใชพันธุกุงจากโรงเพาะฟกอินทรีย Naturlandอางหลักการฟารมอินทรียที่วาขณะที่
ยังไมสามารถหาพันธุจากระบบอินทรียได
สัตวน้ําตองอยูภายใตเงื่อนไขระบบอินทรีย
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อยางนอย 2/3 ของชีวิต (at least 2 thirds of their total life) จึงจะสามารถสงขาย
ในชื่อของผลิตภัณฑอินทรีย นอกจากนั้นATJ พยายามใหมีโรงเพาะฟกในโครงการมากขึ้น
ในขั้นแรกพยายามใหโรงเพาะฟกหยุดการใชยาปฏิชีวนะเสียกอน สําหรับการใชพอแม
พันธุจากบอเลีย้ งในกุง Litopenaeus vannamei จากอเมริกาใต หรือกุง Litopenaeus
indicus จากตะวันออกกลางไมมีปญหาในการปฏิบัติมากนัก แตมีปญ
 หาสําหรับกุง กุลาดํา
ของเอเชีย ดังนั้นอาจจะตองยอมใหใชพันธุตางถิ่นแทน
1.6 การฝกอบรมของเจาหนาที่ Naturland ชี้แจงวาโครงการของ ATJ จางเจาหนาที่ภาคสนาม
ไปตรวจเยี่ยมและฝกอบรมเจาของบอในพืน้ ที่ มีการพบปะกันสัปดาหละ 1 ครั้ง
2. ระบบควบคุม
Naturlandชี้แจงวา SSNC มีเวลาตรวจเยี่ยมโครงการจํากัดจึงทําใหไมเขาใจโครงสรางที่
ซับซอนของระบบควบคุมภายในซึ่งประกอบดวยระบบตรวจสอบภายใน (internal auditing
system) ที่ไดรับการกํากับดูแลและสุมตรวจโดยหนวยตรวจสอบจากภายนอก (external
inspection body) ทําใหลดคาใชจายสําหรับผูตรวจสอบลงได ประเทศที่กําลังพัฒนานิยมใช
ระบบนี้ รายงานของ Dr. Patrik Rönnbäck เปนการหาจุดบกพรองเพือ่ ทําลายความนาเชื่อถือ
ของโครงการ
3. ความยั่งยืนของฟารมกุงอินทรีย
Naturlandชี้แจงวาระบบอินทรียไมไดทําใหภูมิคุมกันโรคเพิ่มขึ้น แตสามารถลดปญหา
โรคระบาดไดโดยการลดอัตราความหนาแนนของกุง การเลี้ยงระบบดัง้ เดิมประสบความสําเร็จ
มานานนับศตวรรษ อัตราการตายต่ํากวาระบบพัฒนา จึงเปนขอผิดพลาดที่กลาวอางวาฟารม
แบบดั้งเดิมไดรับความเสียหายเหมือนฟารมแบบพัฒนา สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของความ
ยั่งยืนในการเลี้ยงกุงแบบดั้งเดิมคือนําเขาปจจัยการผลิตนอย หลีกเลี่ยงการสะสมของธาตุอาหาร
ที่มากเกินความตองการ ไมทาํ ลายทรัพยากรทางทะเลโดยการงดใชปลาปนเปนอาหารกุง
Naturland สรุปวารายงานของ SSNC เปนการทําลายความนาเชื่อถือของการทําฟารมกุงทุกชนิดไมวา
จะใชระบบอินทรียหรือไมก็ตาม ผูเขียนรายงานไดพยายามชวยเหลือ SSNC ในการรณรงคตอตานการ
เพาะเลี้ยงกุงซึง่ ไดดําเนินการมานานเกือบสิบปแลว
Naturlandจึงขอใหผูเขียนรายงาน(Gudrun
Hubendick และ Dr. Patrik Rönnbäck) รวมทั้ง SSNC ยุติการเผยแพรรายงาน ที่เกี่ยวกับโครงการของ
ATJ ใน Sidoarjo รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวของกับโครงการรับรองของ Naturland (Bergleiter, 2004)
การเพาะเลีย้ งกุงทะเลอินทรียในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกามีการเลี้ยงกุงทะเลอินทรีย 2 แหงคือ ที่รัฐเท็กซัสโดย Permian Sea Shrimp
Company และที่รัฐฟลอริดาโดย OceanBoy Farms, Inc. การเลี้ยงกุงทะเลทีI่ mperial รัฐเท็กซัสเริ่มในป
พ.ศ. 2535 ผูริเริ่มคือ Bart Reid ทําฟารมกุงครั้งแรกทีร่ ัฐฟลอริดา แตตองการกลับภูมิลําเนาจึงเขารวมการ
ทดลองที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทีเ่ ท็กซัสตะวันตก ปรากฏวาการทดลองประสบความสําเร็จจึงกลาย
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มาเปนธุรกิจ ฟารมกุงอินทรียใชน้ําเค็มจากน้ําบาดาลความเค็ม 12 สวนในพัน ปลอยกุงขาวในฤดูใบไมผลิที่
อากาศอบอุน เลี้ยงดวยอาหารที่ทําขึ้นเองวันละ 5 ครั้ง วัตถุดบิ จากพืชที่ใชผลิตอาหารกุงคือฝายและถั่ว
เหลืองจากฟารมเกษตรอินทรีย ใชเครื่องตีน้ําเพิ่มปริมาณออกซิเจน ไมมีการใชสารเคมีและยาปฏิชวี นะ จับ
กุงขายในชวงเดือนกันยายนถึงตนเดือนตุลาคมดวยเครื่องมือจับที่ประดิษฐขึ้นเอง ฟารมแหงนี้ผลิตกุงขนาด
กลางมีพื้นที่ขยายฟารมไดถึง 1,500 ไร ในสวนที่เกี่ยวของกับสังคม ฟารมไดมอบพันธุปลาที่หายาก(Pecos
pupfish)ใหสวนสาธารณะ Reid ใชเวลา 2 ปเพื่อใหแนใจวาวิธีการจัดการฟารมเปนไปตามมาตรฐาน
อินทรีย จนกระทั่งไดรับการรับรองมาตรฐานจาก Quality Certification Services (QCS) รัฐฟลอริดา
ตั้งแต 23 มิถุนายน 2546 ผลผลิตกุงอินทรียของฟารมสงถึงโรงงานภายใน 48 ชั่วโมง มีผูประกอบการ 2 ราย
ที่พยายามจะทําตามแตก็ลมเหลวจึงยอมแพไปในที่สุด นอกจากการทําฟารมกุงอินทรียแลว Reidยังมีกิจการ
รานคาและรานอาหารเปนธุรกิจที่ควบคูกนั ไปดวย Bart Reidตองดิ้นรนอยางหนักเมื่อประสบปญหาทาง
ขอกฎหมายตัง้ แตเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 Reidพยายามใหฟารมกุงที่เท็กซัสตะวันตกคงอยูตอไปเนื่องจาก
โครงการอินทรียแหงชาติไดพิจารณาใหเรือ่ งของอาหารทะเลออกจากโครงการ ซึ่งหมายความวาผลิตภัณฑ
ของ Permian Sea Shrimp ไมสามารถแสดงตรา “USDA organic” บนผลิตภัณฑ ทําใหนกั ลงทุนหมด
ความสนใจในธุรกิจฟารมกุงอินทรียแหงแรกที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็วมูลคาการตลาดสูงถึง 11 พันลาน
เหรียญสหรัฐ โครงการอินทรียแหงชาติเดือนเมษายน พ.ศ. 2547
อางถึงคํานิยามของ “ปศุสัตว” ตาม
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑอาหารอินทรีย( Organic Foods Production Act-OFPA) รวมถึงปลาที่ใชเปน
อาหาร(fish used for food) แตมาตรฐานของNOP นิยาม “ปศุสัตว” ไมรวมสัตวน้ํา (not include aquatic
animals) นอกจากนัน
้ NOP ยังไมไดพัฒนามาตรฐานปลาและอาหารทะเล ทั้งดานการเลี้ยงหรือการจับจาก
ธรรมชาติ ผลผลิตและผลิตภัณฑสัตวน้ําจึงไมสามารถใชตรา“USDA organic” และไมสามารถอางวาผลิต
หรือปฏิบัติตามมาตรฐานของ NOP ผูบริโภคควรตระหนักวาการแสดงตรา “100 % อินทรีย” “อินทรีย”
“ทําดวยสวนประกอบอินทรีย” บนผลิตภัณฑอาจเปนขอความที่เปนจริง แตไมไดหมายความวาผลิตภัณฑ
เหลานั้นผลิตตามมาตรฐาน NOP หรือไดรับการรับรองภายใตมาตรฐานของ NOP ผูประกอบการรายใดที่
แสดงตรา “USDA organic”หรือใชขอความวาสอดคลองกับมาตรฐาน NOP อยูแลว สามารถใชบรรจุภัณฑ
ที่มีตราหรือขอความดังกลาวไดถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เทานั้น หากฝาฝนอาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ตอมาBart Reid ไดรับชัยชนะจากการขอทบทวนแนวทางดังกลาว เมื่อUSDAมีคําสั่งใหยกเลิกแลวเสนอ
เรื่องขึ้นไปใหมทําให Reid สามารถใชตรา USDA ไดอีกครั้งหนึ่ง (Common Dreams, 2004.)
การเลี้ยงกุงอินทรียอีกแหงหนึ่งคือ OceanBoy Farms, Inc. เปนบริษัทเอกชนเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
Clewiston ทางตอนใตของรัฐฟลอริดา ผูกอตั้งคือ Dr. David McMahon เปนทั้งประธานและ
นักวิทยาศาสตรของบริษัท เปนผูที่ตองการยายสถานที่ผลิตกุงทะเลใหหางจากชายฝงและไมใชน้ําทะเลเพื่อ
หลีกเลี่ยงไมใหกระทบตอระบบนิเวศชายฝง OceanBoyเลี้ยงกุงทะเลโดยใชน้ําบาดาลสูบจากระดับความลึก
300 เมตร ความเค็ม 2 สวนในพัน การปรับระดับความเค็มของลูกกุงจาก 35 สวนในพัน เปน 2 สวนในพัน
ใชเวลา 10 วันสถานที่ตั้งฟารมหางจากทะเล 96 กิโลเมตร บอเลี้ยงทั้ง 36 บอปูพื้นดวยไนลอนอัดแนน(high-
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density polyethylene)ปองกันการปนเปอนของน้ําที่มาจากดิน

และปองกันน้ําทีม่ ีของเสียซึมลงดิน กอน
หนานี้ OceanBoy ไดรับการรับรองวาเปนฟารมที่ปลอดจากยาปฏิชีวนะ ฮอรโมน สารเคมี และเพาะพันธุ
กุงปลอดโรคติดตอ ปจจุบันเปนผูผลิตกุงอินทรียรายใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา OceanBoyมีฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 3 แหงรวมทั้งโรงงานแปรรูปและสํานักงานทีC่ lewiston ใกลทะเลสาบOkeechobee พันธุกุงของ
OceanBoy ไดจากพอ-แมพันธุของบริษัท การอนุบาลลูกกุงใชถังขนาดใหญที่อยูในโรงเพาะฟก ใชสาหราย
ที่เลี้ยงในหองปฏิบัติการเปนอาหาร หลังจากนั้นจึงยายกุงรุนไปเลี้ยงในบอแลวใหปลาปนที่ทําจากปลานิล
อินทรียเปนอาหาร ใชเวลา 3-7 เดือนจึงจับขายซึ่งจับปละ 2 ครั้ง ชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และชวง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม OceanBoyเลี้ยงปลานิลอินทรียเพื่อเปนวัตถุดิบผลิตอาหารกุงอินทรีย ขณะนี้อยู
ในขั้นตอนขอการรับรองเครื่องหมายการคาสําหรับสูตรอาหารเม็ด ฟารมใชระบบหมุนเวียนนําน้ํากลับมาใช
ใหม ไมมกี ารระบายน้ําออกนอกฟารม น้ําจากบอเลี้ยงผานพื้นทีช่ ุมน้ํา(wetland)และใชแบคทีเรียกําจัด
ของเสีย แลวสูบน้ําที่ผานการบําบัดกลับไปใชในบอเลีย้ ง นอกจากนั้นยังมีการปลูกไมชายเลนของทองถิ่น
ที่เปนไมทรงพุมในบอเลี้ยงเปนสวนหนึ่งของขบวนการบําบัดน้ําในบออีกดวย(Publix, 2003) OceanBoy
ไดรับการรับรองกุงอินทรียโดยใชมาตรฐานปศุสัตวอินทรียเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 (Florida Sweet
Shrimp, 2004) ผลผลิตกุงอินทรียสงถึงรานคาภายในเวลา 24 ชั่วโมง เปาหมายการผลิตกุงอินทรียในป
พ.ศ. 2547 ปริมาณ 4,400 ตัน และกําลังขอรับการรับรองมาตรฐานปลาปนอินทรีย (Washington Fish
Growers Association, 2004)

การเลี้ยงกุงโดยทั่วไปใชปลาปนเปนแหลงโปรตีนหลักในอาหารกุง แตหลักการเลี้ยงกุงอินทรียไม
สนับสนุนใหใชปลาปนและน้ํามันปลาจากทะเล จึงตองหาวัตถุดิบอืน่ ทดแทน Advanced BioNutrition
Corp-ABN สหรัฐอเมริกาประกาศวาไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยใชวัตถุดิบเปนสวนประกอบอาหารเลี้ยง
กุงทดแทนปลาปนจากทะเล
การวิจัยอยูในขั้นสุดทายแลว การใชวัตถุดิบจากแหลงอื่นนอกจากทําให
อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํามีความยั่งยืนแลว ยังทําใหปราศจากการปนเปอนในอาหารสัตวน้ําอีกดวย
การวิจยั ดังกลาวใชถั่วเหลืองและขาวสาลี(soy and wheat)แทนปลาปน และใชสาหราย(algal meal) แทน
น้ํามันปลาทําใหกุงมี Omega-3 fatty acids สูงขึ้นเปนประโยชนตอผูบริโภค ABN ทําการวิจยั ที่
Waddell mariculture Center กําหนดจับกุงขายสงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 แตมีบางสวนที่เก็บไว
เพื่อติดตามผลปจจัยอืน่ เชนระดับของกรดไขมัน สิ่งปนเปอนจําพวกโลหะหนัก(Growfish, 2004 b) ABN
คาดวาผลของการวิจยั จะทําใหไดรับการรับรองอาหารกุงอินทรีย
หลังจากนัน้ ABN วางแผนวิจยั ไมใช
วัตถุดิบอาหารที่มีแหลงผลิตจากทะเลในการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ปลาเทราทสายรุง ปลาดุกและปลานิล
ตอไป (Aquafeed, 2004)
การเพาะเลีย้ งกุงทะเลอินทรียในประเทศบังคลาเทศ
โครงการสงเสริมการนําเขาของประเทศสวิสเซอรแลนด (Swiss
Import
Promotion
Programme-SIPPO) รวมกับรัฐบาลประเทศบังคลาเทศศึกษาการทําฟารมกุงอินทรียและการสงออก กุงที่
ผลิตในบังคลาเทศแทบจะเรียกไดวาเปนกุงอินทรีย
ผูผลิตและผูสงออกตองการฝกอบรมและไดรับการ
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รับรอง จากผูเชี่ยวชาญในการผลิตกุงอินทรียเหมือนทีเ่ ริ่มในประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่น ๆ คาดวาจะ
ทําใหมูลคาการสงออกที่ไดจากการทําฟารมอินทรียเพิ่มขึ้น 25 % เปนการสรางภาพลักษณของประเทศใน
ตลาดตางประเทศโดยการผลิตกุงอินทรีย (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific, 2004 b)
2.8 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
หนวยงานหรือองคกรที่มมี าตรฐานการเพาะเลี้ยงกุง ทะเลอินทรียข ณะนี้มเี พียง 5 หนวยงาน/องคกร คือ
1. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจากการ
เพาะเลี้ยงของประเทศไทย (Thailand Standards for Organic marine Shrimp Product from
Aquaculture) เปนมาตรฐานเฉพาะอยูภายใตมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทยแกไข
ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมโดยรวบรวมและประยุกตจากเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การจับ ขนสง และ
แปรรูประบบอินทรียขององคกรตาง ๆ คือ IFOAM, Codex, Naturland และBioagricert สําหรับ
Bioagricert เปนหนวยรับรองจากประเทศอิตาลีที่กระทรวงพาณิชยจางใหมาตรวจสอบ และรับรองการผลิต
กุงอินทรียนาํ รองของประเทศไทย ไดใหการรับรองโรงงานผลิตอาหารกุงอินทรีย
ฟารมเลี้ยงกุงอินทรีย
โรงงาน แปรรูปกุงอินทรีย และรับรองผลิตภัณฑอินทรียของภาคเอกชนตั้งแตป พ.ศ. 2545 นอกจากนั้นแลว
มาตรฐานดังกลาวไดประยุกตใหเปนรูปแบบของประเทศไทย และสรางความเชือ่ ถือของระบบรับรองกับ
องคกรตางประเทศ เพื่อใหระบบรับรองเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเปนทีย่ อมรับของตลาดผูบริโภคใน
ตางประเทศ ปจจุบนั อยูในขั้นตอนจัดทําระบบการตรวจสอบและออกใบรับรอง
ขั้นตอนตอไปจะ
ฝกอบรมและชี้แจงผูเกีย่ วของ มาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจดั พิมพเผยแพรตงั้ แตเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2547 ประกอบดวย
1.1 มาตรฐานโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลระบบอินทรีย
1.2 มาตรฐานการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาระบบอินทรีย
1.3 มาตรฐานการเลี้ยงกุงทะเลธรรมชาติระบบอินทรีย
1.4 มาตรฐานการผลิตอาหารกุงอินทรีย
1.5 มาตรฐานสุขลักษณะ การดูแลรักษากุงทะเลหลังการจับและการขนสงตามระบบอินทรีย
1.6 มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย
มาตรฐานของกรมประมงนิยามกุงทะเลอินทรีย (Organic marine shrimp) หมายถึง กุงทะเลที่ได
จากการเพาะเลี้ยงโดยใชปจ จัยการผลิตที่ไดจากธรรมชาติ ไมใชปจจัยการผลิตที่ไดจากการสังเคราะหหรือ
ดัดแปรพันธุกรรม และอยูภายใตเงื่อนไขของระบบการผลิตแบบอินทรีย ขอกําหนดในมาตรฐานยอยแตละ
มาตรฐานสรุปไดดังนี้
1.1 มาตรฐานโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเล ผูประกอบการตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียน
และ ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของไมใชยาและสารเคมีในการเพาะและอนุบาลรวมตลอดถึงในหองน้ําและ
บริเวณอืน่ ๆ ของโรงเพาะฟก สามารถใชโปรไบโอติก(probiotic) หรือสมุนไพรทีผ่ ลิตจากพันธุป กติไมผาน
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การดัดแปรพันธุกรรม(GMOs)
การเตรียมน้ําใชวิธกี ารกรองน้ําโดยลดขนาดตาผากรองตามลําดับเพื่อลด
ปริมาณสิ่งปนเปอน ตะกอนและสิ่งที่มีชีวติ ขนาดเล็กที่ไมตองการแทนการใชสารเคมี การจับพอแมพันธุจาก
ธรรมชาติตองคํานึงถึงการไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
พอแมพันธุที่ดีตองมีสุขภาพ
สมบูรณ ไมเปนพาหะของเชื้อโรคตางๆ และผูประกอบการควรพิจารณาเพิ่มการใชพอแมพันธุจากฟารมที่มี
ระบบฟารมที่ไดมาตรฐาน ตองจับพอแมพันธุจากทะเลลึก ไกลฝง เปนแหลงปลอดโรค ตรวจสุขภาพพอแม
พันธุกอนนํามาเพาะพันธุเพื่อการผลิตลูกกุงคุณภาพดี เพิ่มการใชพอแมพันธุกุงจากระบบฟารมเลี้ยงเทาที่ทําได
ตองมีวิธีการจับพอแมพันธุจากธรรมชาติที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ลําเลียง
พอแมพันธุกุงจากแหลงจับใหถูกตองตามหลักวิชาการและปองกันการทําใหพอแมพนั ธุออนแอ ติดเชื้อโรค
หรือตายได ตองใชสารเคมีเฉพาะที่อนุญาตใหใชเทานั้น ในการเตรียมพอแมพันธุและลางไขกอนการวางไข
อาหารสําหรับการเลี้ยงกุงอินทรียจําเปนตองเปนอาหารทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ อินทรีย ไมใชวัตถุอาหารที่ไดจาก
การดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) นอกจากนั้นวิธีการจัดการใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพก็เปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหเศษอาหารเหลือนอยสามารถลดปญหาสิ่งแวดลอมในบอเลี้ยงไดเปนอยางดี สารและวัสดุอนื่ ๆ ใน
สวนผสมหลักของสูตรอาหารกุง
รวมทั้งสารเหนียวตองเปนสารอินทรียเทานัน้ ไมใชกากถั่วเหลือง
ขาวโพด หรือวัตถุดิบอื่นทีไ่ ดจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือสกัดดวยตัวทําละลาย สามารถใชอาหารเสริม
และวิตามินที่เปนสารที่ผลิตโดยวิธีอนินทรียไดไมเกิน 5% หามใชสารสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโต
และกระตุนการกินอาหาร หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นๆ ที่หามใชในสัตวน้ําซึ่งประกาศตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ใหอาหารสดในกรณี
จําเปนเทานัน้ และมีวิธีการจัดการที่ดีเพื่อปองกันน้ําเสีย ถาใชอารทีเมีย ตองใชอารทีเมียที่มีอัตราการฟกสูง
เปลือกนอย เพือ่ ปองกันเชื้อโรคที่มากับไขอารทีเมีย ถาใชอารทีเมียที่มอี ัตราการฟกต่าํ ตองฟอกไขกอนนําไป
ฟก และทําการลางอารทีเมียใหสะอาดหรือใชสารที่อนุญาตใหใชลางกอนนําไปเลี้ยงลูกกุง กรณีใชอารทีเมีย
หลังจากเปดใชแลวตองเก็บไวในตูเย็น แลวใชใหหมดภายใน 30 วัน การเลี้ยงกุงระบบอินทรียไมสามารถใช
ยาและสารเคมีเหมือนกับการเลี้ยงโดยทัว่ ไปได
นอกจากการใชสารเคมีบางชนิดที่อนุญาตใหใชในการ
จัดการปรับปรุงคุณภาพน้ําและดิน สารที่อนุญาตใหใสไดในการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อเตรียมพอแมพันธุ
สารที่ใชเพื่อเพิ่มภูมิตานทานโรคและปองกันรักษาโรค ไดแก สารเคมีที่ระบุไวในมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
หามใชวัคซีนที่เกิดจากการดัดแปร
สัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย โอโซน และรังสี Ultraviolet
พันธุกรรม (GMOs) หามใชฮอรโมนสังเคราะห หากเกิดโรคหรือโรคระบาดตองปรับปรุงคุณภาพน้ํา เชน
เปลี่ยนถายน้ํามากขึ้นเพื่อชวยใหกุงคลายเครียดหรือใชสมุนไพร ตองมีมาตรการปองกันการระบาดของโรค
จากบอหนึ่งไปยังอีกบอหนึง่ และจากฟารมหนึ่งไปยังอีกฟารมหนึ่ง มีระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงเพาะฟก
ไมใหรอนหรือเย็นเกินไป ลดปริมาณการทิ้งน้ําโดยใชระบบน้ําหมุนเวียน พิจารณาการใชอาหารธรรมชาติ
พรอมดวยวิธกี ารใหอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดเศษอาหารเหลือ เก็บรักษาวัสดุ จุลินทรีย อาหารลูกกุง
และอุปกรณตา งๆ ในลักษณะที่ดี เพื่อปองกันการรัว่ ปนเปอนลงในน้ําและมีแผนการปองกันแกไขเมื่อเกิด
ปญหา น้ําทิง้ ตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกอนปลอยหรือระบายทิ้งดังนี้
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ก) pH อยูระหวาง 6.5 – 9.0
ข) BOD ไมเกิน 20 มก./ล.
ค) ตะกอนแขวนลอย (SS) ไมเกิน 70 มก./ล
ง) แอมโมเนียรวม ไมเกิน 1.1 มก./ล
จ) ฟอสฟอรัสรวม ไมเกิน 0.4 มก./ล
ฉ) ไนโตรเจน ไมเกิน 4.0 มก./ล
ช) ไฮโดรเจนซัลไฟด ไมเกิน 0.01 มก./ล
ขอกําหนดสําหรับการขนสงลูกกุงอินทรียใ หบรรจุลูกกุงลงในภาชนะขนสงที่ไมหนาแนนจนเกินไป
โดยมีอากาศและอุณหภูมิเหมาะสม ปรับความเค็มของน้ําที่ใชในการขนสง ใหใกลเคียงหรือเทากับความเค็ม
ของน้ําในบอเลี้ยง โดยใชระยะเวลาการปรับความเค็มในชวงอนุบาลที่ไมทําใหลูกกุงออนแอ และมี
ผลกระทบระยะยาวตอการดํารงชีวิตของกุง ระยะเวลาในการขนสงตองสั้นที่สุดเทาที่เปนไปได โดยไมทําให
ลูกกุงเครียดและออนแอ อุณหภูมิที่ใชขนสงตองอยูระหวาง 22-25oC ปลอยลูกกุงในชวงเย็นเพื่อปองกัน
ผลกระทบจากอุณหภูมิที่รอนในชวงตอนกลางวัน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ผูประกอบการ หรือ
องคกรผูประกอบการตองมีการพบปะกับชุมชนทองถิ่นเปนครั้งคราว พยายามใชทรัพยากรในทองถิ่นอยาง
ประหยัด ตองชวยเหลือชุมชนและปฏิบัติเปนตัวอยางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทองถิ่น สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยและการศึกษา สรางความเขาใจในหนาทีแ่ ละระบบการทํางานขององคกรใหแกลูกจาง พิจารณาจาง
แรงงานที่มีประสิทธิภาพในการเพาะอนุบาลลูกกุง จัดจางแรงงานตามกฎหมาย มีสวัสดิการตอแรงงานอยาง
ครบถวน ขอกําหนดสําหรับการรวมกลุมและการฝกอบรม ตองมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยง
อยางสม่ําเสมอ มีการฝกอบรมดานวิชาการ การจัดการ และการใชปจจัยการผลิต มีการฝกอบรมดาน
กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ สงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการ
จัดเก็บ ขอมูลตองมีระบบการเก็บขอมูลทีด่ ีเพื่อสามารถทบทวนแกไขปรับปรุงขอมูลใหทนั สมัยอยูเสมอ เพือ่
ดําเนินการ ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือในกรณีที่มีปญหาสามารถแกไขไดทันทวงที ผูประกอบการสามารถ
นําขอมูลที่เก็บไวมาพิจารณาเพื่อหาสาเหตุและหาลูทางเพือ่ การปรับปรุงแกไขการผลิตรุนตอไปได
1.2 มาตรฐานการเลีย้ งกุงทะเลแบบพัฒนาระบบอินทรีย การเลือกสถานที่เลี้ยงกุงระบบ
อินทรีย จําเปนตองรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพเดิมไวมากที่สุด แหลงที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุง
อินทรียควรอยูใ กลชายทะเล รักษาสภาพปาชายเลนบริเวณฟารมไวใหคงสภาพสมบูรณ หรือตองดําเนินการ
ปลูกปาชายเลนเพิม่ เติมในบริเวณทีเ่ หมาะสม เพื่อเปนการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามธรรมชาติ
ตองทราบประวัติการใชประโยชนของพื้นที่ และขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมลภาวะ เชน มีผลวิเคราะหโลหะหนัก
ยาฆาแมลง สารพิษ เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับสารตกคางจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรและมลภาวะ
ตางๆ สถานที่ที่เหมาะสมจึงควรมีสารพิษที่ทําใหอยูใ นระดับปลอดภัยหรือตรวจไมพบ ตองจดทะเบียน/ขึ้น
ทะเบียน/เปนสมาชิกผูเลี้ยงกุงกับกรมประมง มีการวางผังฟารมเลีย้ งไวถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีบอพัก
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น้ําไมตา่ํ กวา 30% ซึ่งสามารถเก็บน้ําและบําบัดได 100% ในขณะที่ถายน้ําจับกุง สามารถถายน้ําออกสู
ภายนอกฟารมไดบางเล็กนอย ประมาณไมเกิน 5% ในชวงเดือนทายๆ ของการเลี้ยง เตรียมดินกนบอใหมี
ความพรอมในการเลี้ยงกุง เชน การไถพรวนดิน ไมใหมตี ะกอนดินเนาเสียหลงเหลืออยู บางครัง้ อาจจะตองขน
ดินเนาเสียบางสวนไปเก็บรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพในบริเวณอื่น ภายในฟารมที่มีการรักษาและปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางดี อนุญาตใหใชปุยอินทรีย เชน ปุยหินฟอสเฟต และโปแตสเซียม ปูนขาว ปูนเผา
ปูนมารล และซีไอไลท ในการเตรียมบอเพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพดินได ไมอนุญาต
ใหใชปยุ เทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง ตองติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศผิวน้ําในตําแหนงทีเ่ หมาะสม เพื่อ
ลดการกัดเซาะคันบอ มีตะแกรงและถุงกรองกันศัตรูกุงเขาบอเลี้ยงแทนการใชสารเคมี รักษาคุณภาพน้ําใน
บอ โดยการปลอยกุงและกําหนดอัตราการใหอาหารไมเกินศักยภาพการรองรับของระบบเลี้ยง
หามใช
สารเคมีทุกชนิดเพื่อฆาหญาภายในฟารม หองสวมตองสรางใหถูกสุขอนามัยดวยระบบบําบัดในตัว (ถังแซท
Saturation tank) และอยูห
 างจากบอเลีย้ ง เลือกซื้อลูกกุงจากโรงเพาะฟกทีใ่ ชแมกุงจากทะเลลึกและเลีย้ ง
ดวยวิธีการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะที่ไดการรับรอง GAP หรือ CoC จากกรมประมง เมื่อมีโรง
เพาะฟกระบบอินทรียแลวตองจัดซื้อลูกกุงมาจากโรงเพาะฟกกุงอินทรียและปลอยลูกกุง PL15 จํานวนไม
เกิน32 ตัว/ตารางเมตร หรือประมาณ 50,000 ตัว/ไร น้ําทิ้งตองมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานกอนปลอย
หรือระบายทิ้งเชนเดียวกันกับมาตรฐานโรงเพาะฟกและอนุบาลกุงทะเลระบบอินทรีย
การจับกุงมี
ความสําคัญในการรักษาคุณภาพกุงและการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมวิธีการจับกุงที่ดี เชน การจับ
ในเวลาที่รวดเร็ว มีการทําความสะอาดตัวกุงเบื้องตน การแชเย็นอยางรวดเร็วและการขนสงอยางถูกวิธี
จะสามารถรักษาคุณภาพและความสดของกุงไดอยางมาก นอกจากนั้นแลววิธีจําหนาย เชน การจําหนาย
โดยตรงตอผูแปรรูป(หองเย็น) ก็จะเปนวิธกี ารชวยรักษาคุณภาพและความสดของกุงไดอีกวิธีหนึ่ง
1.3 มาตรฐานการเลี้ยงกุงทะเลธรรมชาติระบบอินทรีย กําหนดระยะเวลาการปรับเปลี่ยน
ตองไมต่ํากวา 1 รอบการผลิต นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัตใิ หเขารวมการรับรอง พื้นทีท่ ี่ทราบประวัติชัดเจนวา
ไมเคยใชยาและสารเคมีเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเลย
อาจจะไดรบั การพิจารณาไมตองมีระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยน แตตองมีขอมูลเบื้องตนของพื้นที่ เชน รายงานของกรมควบคุมมลพิษ ผลวิเคราะหโลหะหนัก
ยาฆาแมลง สารพิษ และประวัติการใชประโยชนของฟารมและพืน้ ทีใ่ กลเคียง เบอเลี้ยงกุงธรรมชาติมีขนาด
บอละ 20-50 ไร หรือใหญกวา อยูหางไกลจากแหลงกําเนิดมลพิษ มีระบบปองกันมลพิษตาง ๆ จาก
ภายนอกมิใหปนเปอนผลผลิต โดยจัดทําแนวกันชนและแนวปองกันรอบบริเวณฟารม เชน มีคูคลอง มีปา
ไมชายเลน และพยายามจัดการระบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปอ นดังกลาว เกษตรกรตองขึ้นทะเบียน
หรือจดทะเบียนผูเพาะเลีย้ งกุง ทะเลกับกรมประมง เพื่อประโยชนในการพัฒนาสินคากุงอินทรีย เตรียมดิน
กนบอใหมีความพรอมในการเลี้ยงกุงไมใหมีตะกอนเลน หรือของเสียจากการเลีย้ งรุนที่ผานมาตกคางมาก
เกินไป ไมใชสารเคมีและยาฆาแมลงในการกําจัดสิ่งมีชีวิตที่ไมตองการ ในกรณีจําเปนสามารถใชกากชา
หรือโลติ้นได สามารถใชวัสดุปูนคือ หินปูน ปูนมารล ปูนขาว และซีโอไลทในการเตรียมบอ และปรับปรุง
คุณภาพดินได ไมอนุญาตใหใชปยุ เทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง การผลิตกุงอินทรียเนนการใช
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ลูกกุงที่มาจากธรรมชาติในระหวางดันน้ําเขาบอ ในกรณีที่ขาดแคลนพันธุกุงจากธรรมชาติ สามารถนําลูกกุงจาก
การโรงเพาะฟก ที่มีคุณภาพดี แข็งแรง และปราศจากโรคมาปลอยเสริม ปลอยลูกกุง P15 อัตราไมเกิน 5 ตัว/
ตารางเมตร หรือประมาณ 8,000 ตัว/ ไร การเลี้ยงกุงทะเลธรรมชาติสวนใหญใชอาหารจากธรรมชาติอยูแลว
กรณีที่มกี ารใหอาหารเสริมตองคํานึงถึงหลักการของเกษตรอินทรีย คือ อาหารสําหรับการเลี้ยงกุงอินทรีย
จําเปนตองเปนอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย ไมใชวตั ถุดิบที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม อาหารสําเร็จรูป
ที่นํามาใชในฟารมตองเปนอาหารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรียกอน สามารถใชปุยหมักชีวภาพโรยบอ
หลังจากที่ตากบอแหงแลว ซึ่งจะชวยใหเกิดอาหารธรรมชาติของลูกกุง วัตถุดิบที่ใชเปนสวนประกอบ
อาหาร หรือหวงโซอาหาร ตองคัดเลือกใหสอดคลองกับหลักการระบบอินทรีย ไดแก ใชรําขาวอินทรีย ไมใช
มูลสัตวจากฟารมแบบอุตสาหกรรม (Factory farming) ไมใชปลาเปดที่ไดจากการทําการประมงสัตวน้ํา
วัยออนเปนอาหารกุง
การผลิตสัตวน้ําอินทรียระบบธรรมชาติมีหลักการวาสภาพระบบนิเวศในบอเลี้ยงที่
เหมือนธรรมชาติ การจัดการเลี้ยงที่ดีจะสรางสุขอนามัยที่ดีทําใหสัตวนา้ํ มีความแข็งแรง มีภูมิตานทานโรค
โดยไมจําเปนตองใชยาปฏิชวี นะหรือสารเคมีชวยในการรักษาโรค การเลี้ยงที่กระตุนการเจริญเติบโตของ
สัตวน้ําหรือการเพิ่มผลผลิตจะตองไมทําใหสัตวนา้ํ เกิดความเครียด หลีกเลี่ยงการรบกวนสัตวนา้ํ ฟารมที่
เลี้ยงกุงแบบไมมีการใหอาหารเสริมไมจําเปนตองมีบอพักน้ําทิ้ง ฟารมที่มีการใหอาหารกุงตองตรวจสอบ
คุณภาพน้าํ ใหไดตามกฎหมายกําหนดกอนปลอยลงสูแหลงน้าํ สาธารณะ กรณีที่มีการลอกเลนกนบอเพื่อ
ปรับปรุงสภาพบอใหดีขนึ้ จะตองทิ้งเลนในพื้นที่ที่เตรียมไว โดยไมใหดนิ ตะกอนไปทับถมทางน้ําธรรมชาติ
และปาเลน การจับกุงตองทําใหกุงตายในระยะเวลาที่สั้นและทรมานนอยที่สุด โดยแชน้ําแข็งทันทีโดยใชน้ํา
และน้ําแข็งที่มคี วามปลอดภัยตามมาตรฐานน้ําแข็งสําหรับบริโภคไมปนเปอนสารเคมีหรือสารพิษ หรือเชื้อโรค
ทางเดินอาหาร ผูเลี้ยงตองพยายามจําหนายกุงโดยตรงกับผูแปรรูป เพื่อเปนการรักษาความสดของกุง
1.4 มาตรฐานการผลิตอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับกุง อินทรีย
โรงงานที่จะผลิตอาหาร
สําเร็จรูปสําหรับกุงอินทรียเพื่อการจําหนาย จะตองไดรบั ใบรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good
Manufacturing Practice-GMP) และ หลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard
Analysis and Critical Control Point- HACCP) จากกรมประมง วัตถุดิบและวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่
ใชในการผลิตมีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ ในกรณีที่เปนโรงงานที่มีการผลิตอาหารชนิดอืน่ รวมอยูด วย
ผูผลิตจะตองทําการแบงพื้นที่การเก็บวัตถุดิบและวัตถุที่เติมในอาหารสัตวสําหรับการผลิต แยกออกจากกัน
เพื่อไมใหเกิดการปนเปอน โดยมีการขีดเสนแบงพื้นทีแ่ ละปายแสดงไวอยางชัดเจน ไมใชภาชนะ เครื่องใช
และอุปกรณตา ง ๆ รวมกับการผลิตอาหารชนิดอื่น ยกเวนเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร หากมี
การใชเครื่องจักรเพื่อผลิตอาหารชนิดอื่นมากอน ใหผูผลิตทําความสะอาดเครื่องจักรทั้งหมดที่ใชในการผลิต
กอนเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตอาหารผสมสําเร็จรูป และใหถือวาสวนแรกที่ออกจากสายพานการผลิตยังคงเปน
อาหารสัตวทั่วไปไมใชอาหารสัตวอินทรีย มาตรการดังกลาวเปนการปองกันการปนเปอนอีกระดับหนึ่ง ตอง
แบงแยกพืน้ ทีส่ ําหรับเก็บอาหารที่ผลิตเสร็จเรียบรอยแลวออกจากวัตถุดิบเพื่อไมใหเกิดการปนเปอน โดยมี
การขีดเสนแบงพื้นที่และปายแสดงไวอยางชัดเจน ภาชนะบรรจุอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับกุงอินทรีย ตองมี
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ขอความในฉลากที่แสดงวาเปนอาหารชนิดดังกลาวอยางชัดเจน
การผลิตสูตรอาหารสําหรับกุงอินทรีย
จะตองไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารจากกรมประมงกอน
1.5 มาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษากุงทะเลหลังการจับและการขนสงตามระบบอินทรีย
บริเวณปฏิบัติงานตองสะอาด ไมมีกองขยะและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ไมมีน้ําทวมขัง วัสดุ ภาชนะ อุปกรณและ
เครื่องมือที่ใชในกระบวนการหลังการจับและการขนสงตองสะอาด วัสดุ อุปกรณทุกชนิดตองทําดวยวัตถุ
ผิวเรียบ ไมมรี อยแตก ทําความสะอาดงาย ไมดูดซับน้าํ และไมเปนสนิม เครื่องมือทุกชนิดตองออกแบบให
เหมาะสมกับการใชงานและสะดวกในการรักษาความสะอาด ลางทําความสะอาดและฆาเชื้อตามแผนการ
ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ เครื่องมือที่ลางทําความสะอาดแลวตองมีที่เก็บที่เหมาะสมสามารถปองกัน
ไมใหเกิดการปนเปอนโดยเฉพาะพื้นผิวทีต่ องสัมผัสกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุสัตวน้ําควรมีรู
ระบายน้ํา และรับน้ําหนักไดในกรณีที่ตองวางภาชนะซอนกันเพื่อปองกันไมใหภาชนะกดทับสัตวน้ํา ไมใช
ยาและสารเคมีในการจับและการขนสงวัตถุดิบกุง บุคลากรในการดําเนินการหลังการจับและขนสงกุงเลี้ยง
ตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง บุคลากรไมมีแผลเปดหรือแผลติดเชื้อ ไดรับการตรวจ
สุขภาพทั้งโรคติดตอรายแรงและโรคทางเดินอาหารเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
พรอมเก็บบันทึก
ผลการตรวจ ไดรับการฝกอบรมเรื่องสุขลักษณะที่ควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ลางมือใหสะอาด ทั้งกอนและ
หลังปฏิบัติงานทุกครั้งรวมทั้งในระหวางการปฏิบัติงานและทุกครั้งหลังการใชหองสุขา เสื้อผาเครื่องแตงกาย
ที่ใสทํางานตองสะอาด
ขณะปฏิบัติงานตองสวมหมวกเก็บผมใหมดิ ชิด ใสผากันเปอนที่กนั น้าํ ไดและ
รองเทาบูต ไมใสเครื่องประดับ ถาสวมถุงมือ ถุงมือตองสะอาด ไมดดู ซับน้ําและไมมีรอยขาดหรือรั่ว หาม
รับประทานอาหารและสูบบุหรี่ขณะปฏิบัตงิ าน และไมไอ/จามใสสัตวน้ํา น้ําใช และน้ําแข็งตองทําจากน้ํา
สะอาดตามมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการขนถายน้ําแข็งอยางถูกสุขลักษณะ การดูแล
รักษาสัตวน้ําหลังการจับตองมีการปฏิบัติและเก็บรักษาสัตวน้ําใหรักษาความสด รวดเร็ว บันทึกแหลงที่มา
ของสัตวน้ํา
มีวิธีการปฏิบัติหลังการจับและการคัดแยกสัตวน้ําอยางถูกสุขลักษณะและไมทาํ ใหสัตวน้ํา
เสียหาย ในกรณีสัตวน้ํามีชวี ิตควรใหอากาศอยางเหมาะสม ลางทําความสะอาดสัตวน้ําทันทีหลังการจับและ
คัดแยกสัตวนา้ํ อยางรวดเร็ว ลดอุณหภูมสิ ัตวน้ําใหใกลเคียง 0 องศาเซลเซียส
1.6 มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย โรงงานตองไดรบั การรับรองหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice- GMP) และหลักเกณฑการวิเคราะหอนั ตรายและ
จุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point-HACCP) จากกรมประมง มี
ขอกําหนดเพิม่ เติมคือ การใชพื้นที่การผลิตรวมกับการแปรรูปผลิตภัณฑอื่นที่ไมใชผลิตภัณฑอนิ ทรีย ตองไม
ดําเนินการผลิตในชวงเวลาเดียวกัน หามใชภาชนะอลูมิเนียมในการแปรรูปอาหารที่เปนดาง หากมีการใช
อุปกรณและเครื่องมือรวมกับการผลิตผลิตภัณฑอนื่ ที่ไมไชผลิตภัณฑอนิ ทรีย
ตองไมดําเนินการผลิตใน
ชวงเวลาเดียวกันและทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือใหสะอาด ปราศจากสิ่งตกคางกอนดําเนินการ
ผลิต สารปรุงแตงและสารเคมีตาง ๆ ทีใ่ ชในการผลิต ตองไดรับการรับรองใหใชเปนสวนผสมในอาหาร
ตามที่ระบุในรายการของมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ตองไมผานการอบดวยสารฆาเชื้อราหรือ
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สารเคมีอื่นๆ ตองไมใชบรรจุภณ
ั ฑที่เคยใชใสอาหารหรือวัสดุอื่นมากอนแลว ยกเวนขวดแกว หลีกเลี่ยงการ
ใชบรรจุภณ
ั ฑที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
โดยเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือ
นําไปผลิตซ้ําใหม ไมควรใชบรรจุภัณฑหลายชั้นเกินความจําเปน ไมอนุญาตใหใชโฟมเปนบรรจุภัณฑ การ
รักษาความสะอาดและสุขลักษณะ ใชวิธีทางกายภาพ เชน การใชกับดัก การใชตาขายและการใชฟโรโมน
กําจัดหนู แมลงและสัตวอื่นๆ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชสารเคมี ตองเปนสารที่ไดรับอนุญาตจากหนวย
รับรอง
และไมมีฤทธิ์ตกคางยาวนาน กอนการใชสารเคมีตองนําผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบอินทรียออกจาก
บริเวณนัน้
และจะนํากลับมาใหมไดเมื่อแนใจวาไมมีสารดังกลาวตกคางปนเปอ นผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ
วัตถุดิบตองเปนผลผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย วัตถุดิบที่ผานขั้นตอนการรับเขามาแลว หากยัง
ไมนําไปใชในทันที ตองเก็บในภาชนะทีส่ ะอาด แยกเก็บและติดฉลากหรือแสดงเครื่องหมายระบุวาเปน
ผลผลิตอินทรียอยางชัดเจนในบริเวณเฉพาะ
ยกเวนกรณีที่สถานที่เก็บนั้นเก็บแตผลผลิตอินทรียทั้งหมด
ผลิตภัณฑประมงอินทรียตองเก็บแยกออกจากผลิตภัณฑทวั่ ไปไมปะปนกันเวนแตมกี ารบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑที่มี
ลักษณะสีสันตางกันหรือมีการติดปายแยกเก็บไวชัดเจน จัดทําระบบเอกสารที่แสดงใหเห็นที่มาของวัตถุดิบ
อินทรียที่ใชในการแปรรูป บันทึกการบรรจุ/แปรรูป ปริมาณผลผลิตและผลิตภัณฑในสตอก และบัญชี
รายรับรายจาย ที่เกี่ยวของกับการรับซื้อผลผลิตอินทรียมาบรรจุ/แปรรูปเปนผลิตภัณฑอินทรียแลวจําหนาย
ออกไปใหชดั เจนและสามารถตรวจสอบยอนกลับได มีเอกสารยืนยันไดวาวัตถุดิบอินทรียท่นี ํามาบรรจุ/
แปรรูปนั้นไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย
ผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก
หนวยรับรองมาตรฐานสัตวนา้ํ อินทรียแลวเทานั้น
จึงจะมีสิทธิ์ใชขอ ความพิมพลงบนบรรจุภณ
ั ฑวา
“ผลิตภัณฑอินทรีย” หรือ “Organic Product” โดยตัวอักษรบงบอกการรับรองมาตรฐานตองมีขนาดไม
เกิน 3/4 ของขนาดยีห่ อผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑแปรรูปที่มีสวนผสมมาจากผลผลิตสัตวนา้ํ อินทรียที่ผาน
การรับรองจากหนวยรับรองมาตรฐานในปริมาณไมต่ํากวา 95 % ทั้งนี้ไมรวมน้ําและเกลือ จึงจะมีสิทธิ์ใช
ขอความพิมพลงบนบรรจุภณ
ั ฑวา “ผลิตภัณฑอนิ ทรีย” หรือ "Organic product" ผลิตภัณฑแปรรูปที่มี
สวนผสมมาจากผลผลิตสัตวนา้ํ อินทรีย ที่ผานการรับรองจากหนวยรับรองมาตรฐานในปริมาณไมตา่ํ กวา 70 %
ทั้งนี้ไมรวมน้ําและเกลือจะไมเรียกวาเปนผลิตภัณฑ "อินทรีย" แตจะมีสิทธิ์อางวาเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
วัตถุดิบอินทรีย โดยตองระบุสวนผสมผลผลิตสัตวน้ําอินทรียเปนรอยละไวใกลกบั ตราสัญลักษณ เชน
“82% วัตถุดบิ อินทรีย” หรือ “82% organic materials” ผลิตภัณฑแปรรูปที่มีสวนผสมหลายชนิดเปน
สวนประกอบ ใหระบุสวนผสมเปนรอยละของน้ําหนักเรียงตามสัดสวนใหครบถวน และระบุใหชัดเจนวา
สวนผสมใดเปน "อินทรีย" พรอมทั้งระบุชื่อสารปรุงแตงตางๆที่ใชดว ย กอนที่จะมีการจัดพิมพฉลากหรือ
บรรจุภัณฑที่มคี ําวา ผลิตภัณฑอินทรีย
ผูผลิตและ/หรือผูประกอบการตองสงสําเนาตนแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑทแี่ สดงใหเห็นขนาดและตําแหนงของคําวาผลิตภัณฑอนิ ทรีย มาใหหนวยรับรองตรวจสอบความ
ถูกตองกอนทุกครั้ง (กรมประมง, 2547 ข)
2. สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียมีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรีย เปนมาตรฐานเฉพาะ
สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย แตขอ มูล ณ เดือนกรกฎาคม 2547 ยังไมปรากฏรายชื่อฟารมเพาะเลี้ยง
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กุงอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานดังกลาว ชวงระยะการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน มกท. มี
ระยะเวลา 1 รอบการผลิตปกติ(นับตั้งแตการเตรียมบอ) มกท.อาจอนุญาตใหทาํ การผลิตคูขนานระหวาง
อินทรียและเคมี/ทั่วไปที่ไมขอรับรองได ยกเวนกุงที่มวี งจรชีวิตยาวกวา 4 เดือน(เชน กุงกามกราม เปนตน)
จะไมอนุญาตใหมีการผลิตคูขนานและผูผลิตตองจัดทําแนวกันชนระหวางบอเกษตรเคมี/ทั่วไป กับบอเกษตร
อินทรียใหมีความกวาง(วัดจากขอบบน)อยางนอย 5 เมตร ทั้งนี้ หากพบวามีความเสีย่ งปนเปอนเขามาในบอ
เกษตรอินทรียอ าจใหขยายแนวกันชนเพิ่มขึ้นได
เวนระยะหางไมใหมีการปลอยลูกกุงและจับกุงอินทรีย
พรอมกับกุงเคมี/ทั่วไป อยางนอย 30 วัน(เฉพาะกุงกุลาดํา) ผูผลิตตองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทุกฟารม
ในครอบครองใหเปนเกษตรอินทรีย ภายใน 1 มกราคม พ.ศ. 2550 จํานวนกุงที่ปลอยตองไมหนาแนนจน
ทําใหกุงเครียด อัตราความหนาแนนขณะปลอยตองไมเกิน 35 ตัวตอตารางเมตร(เฉพาะกุงกุลาดํา) ในกรณีที่
เกิดปญหาระหวางการผลิตและทําใหจํานวนกุงในบอลดลง ไมอนุญาตใหมีการปลอยลูกกุงเสริมในการเลี้ยง
รุนนั้น แตใหเริ่มตนทําการผลิตรุนใหมได ตองเตรียมการจัดการบอใหเกิดหวงโซอาหารตามธรรมชาติใหแก
กุง ตองระมัดระวังการเลือกชนิดของเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่นํามาใชในฟารมเกษตรอินทรีย เชน
โลหะที่ใชทําเครื่องมือ สีทาวัสดุ เปนตน ไมใหมีสารที่อาจกออันตราย เชน โลหะหนัก ที่อาจสงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมโดยรวมและสุขภาพของตัวกุง รวมทั้งตองพยายามปองกันการปนเปอนของสารอันตราย
ภายในบอ รวมถึงคันขอบบอ เชน การรั่วไหลของน้ํามันเครื่องหลอลื่นที่ใชในเครื่องสูบน้ํา หรือใบพัดเครื่อง
ตีน้ํา เปนตน ไมอนุญาตใหใชพลาสติกรองพื้นบอ ยกเวนใชเพื่อกําจัดหรือจัดการตะกอนเลนใหสะดวกขึ้น
อนุญาตใหใชกับดักหรือเครื่องมือในการปองกันไมใหสตั วที่อาศัยอยูในทองถิ่น เชน นกเขามาทําอันตรายตอ
ตัวกุง แตเครื่องมือหรือกับดักดังกลาวตองไมทําใหสัตวนั้นไดรับอันตราย
กรณีที่ใชน้ําจากแหลงน้ําที่มี
ความเสี่ยงปนเปอนสารเคมีและโลหะหนัก ตองมีบอพักน้ําที่มีขนาดไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของพื้นที่รวมของ
ฟารม และตองมีการบําบัดน้าํ นั้นกอนนํามาใชในฟารม ฟารมที่ไมมีการใหอาหารเพิม่ ไมจําเปนตองมีบอพัก
น้ําทิ้ง ผูผลิตตองมีมาตรการปองกันไมใหสิ่งขับถายในหองสวมปนเปอนลงในบอพักน้ําและบอผลิต ผูผลิต
ตองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟารม โดยพื้นที่อยางนอย 5 % ของฟารม เชน คันขอบบอ
ตองมีการปลูกพืชทองถิ่นที่เหมาะสม หรือปลอยใหพชื ขึ้นคลุมตามธรรมชาติ ระยะหางระหวางบอเกษตร
อินทรียและบอเกษตรเคมีตอ งกวางอยางนอย 5 เมตร(วัดจากขอบบอดานบน) ฟารมที่ทําเกษตรอินทรียตอง
ไมอยูในเขตทีก่ ฎหมายประกาศหามการเพาะเลี้ยงกุงชนิดนั้น ๆ ในการควบคุมคุณภาพน้าํ ใหเหมาะสม
สําหรับการเลี้ยงกุง อนุญาตใหใชวัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ําที่มาจากแรธาตุธรรมชาติและไมผานการเผาหรือ
ผานกระบวนการแปรรูปทางเคมีเทานั้น ยกเวนกรณีที่เกิดภาวะวิกฤติตองใชเพื่อควบคุมโรคหรือปรับปรุง
คุณภาพน้ําอยางเรงดวน อนุโลมใหใชปูนเผาไดเทาที่จําเปน
นอกจากนั้นตองมีการพักบอหลังการจับกุง
ทุกครั้ง สําหรับพันธุกุงที่ใช ตองเปนพันธุที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพในทองถิ่นไดดี ทั้งนี้ มกท. อาจ
อนุญาตใหใชพันธุกุงที่นําเขามาจากตางประเทศได
แตตองมีใบรับรองจากกรมประมงวาไมมโี รคติดตอ
และผูผลิตตองมีมาตรการปองกันการหลุดรอดจากแหลงเพาะเลีย้ งออกไปสูภายนอกฟารม ไมอนุญาตใหตดั แตง
รยางค(บีบหรือตัดตา)เพื่อกระตุนการขยายพันธุกุงเพศเมีย ยกเวนในกรณีที่เพิ่งเริม่ มีการผลิตกุงแบบอินทรีย
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ในพื้นทีน่ ั้น ซึ่งไมสามารถทําการขยายพันธุโดยวิธีอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ อนุโลมใหมีการตัดแตงรยางค
ไดแตตองทํานอยที่สุดเทาที่จาํ เปน และตองหาทางเลือกในการกระตุน การขยายพันธุดว ยวิธีอื่นทดแทนตั้งแต
1 มกราคม พ.ศ. 2551 อนุญาตใหใชลูกกุงที่มาจากธรรมชาติ ในกรณีที่มีระบบการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําที่
สามารถเปดน้ําเขา-ออกระบบได
ดานอาหารกุงไมอนุญาตใหใชเศษกุงที่เปนของเสียหรือของเหลือจาก
กระบวนการผลิตมาเปนอาหารเลี้ยงกุง
3. Naturland ซึ่งเปนหนวยรับรองขององคกรเอกชนในเยอรมนีมาตรฐานเลี้ยงกุงในบอ ใชชื่อวา
Pond culture of shrimps (Western White Shrimp Liopenaeus vannamei and others) เปน
ขอกําหนดเพิม่ เติมที่อยูในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
ในการเลือกสถานที่ตองมีการปองกัน
ไมชายเลน ไมอนุญาตใหเคลื่อนยายหรือทําลายปาชายเลนเพื่อการกอสรางหรือขยายฟารมกุง การดําเนินงาน
ของฟารมที่กระทบตอปาชายเลนโดยรอบ (เชน กอสรางทางเดินผานไปยังพื้นที่ฟารม) ตองแจงNaturland
และไดรับการยินยอมกอน ฟารมเดี่ยวหรือกลุมของฟารมที่มีบางสวนของพื้นที่เคยเปนปาเลนมากอน ตองมี
พื้นที่เดิมที่เคยเปนปาเลนไมเกิน 50 % ของพื้นที่ฟารมทั้งหมดจึงจะสามารถเปลี่ยนใหเปนการเพาะเลี้ยง
ทั้งนี้ตองปฏิบัติตามกฎหมายการใชพื้นที่ การปลูกปา ของ
สัตวน้ําอินทรียตามมาตรฐานNaturlandได
รัฐบาล ตองทําการปลูกปาในพื้นที่ปาชายเลนเดิมที่อยูใ นการครอบครองของฟารมอยางนอย 50 % ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป
แตผลผลิตจากบริเวณดังกลาวยังไมสามารถใชตราสินคาอินทรียไดจนกวา
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานของNaturlandจะยืนยันวามีการปลูกปาครบถวนแลว นอกจากนั้นตองมีการ
ยืนยันความกาวหนาผลการปลูกปาทุกปอีกดวย ในการปองกันระบบนิเวศ พื้นที่ฟารมและบริเวณใกลเคียง
ตองมีการตรวจคุณภาพน้ําทีส่ ําคัญ(แอมโมเนีย คาบีโอดี ปริมาณออกซิเจนละลาย ฟอสเฟต สาร
แขวนลอย)และจดบันทึกอยางนอยเดือนละครั้ง มีมาตรการในการลดปริมาณน้ําที่มีธาตุอาหาร และ/หรือ
สารแขวนลอยโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการเก็บเกีย่ ว นําตะกอนออกจากคลองและนําไปใชทําปุย พื้นที่
เกษตรกรรมทีอ่ ยูบริเวณใกลเคียงตองไมถกู กระทบจากน้ําเค็มที่ซึมจากบอหรือฝุนของเกลือหากมีสิ่งแสดงวา
มีผลกระทบเกิดขึ้น(เชน ใบของพืชมีสีเหลือง)ตองมีมาตรการในการปองกัน(เชน กอสรางคลองระบายน้าํ
ปลูกพืชทนเค็ม ปลูกหญาSetifer zizanioidesเพิ่มขึ้น ดานสิ่งแวดลอมของฟารม ภายในระยะเวลาไมเกิน
3 ปตองมีพืชขึ้นปกคลุมคันบออยางนอย 50 % เพื่อสรางเสถียรภาพ/เสริมสรางระบบนิเวศพื้นที่ฟารม
Naturlandแนะนําใหปลูกพืชตระกูลถั่วAlgorrobo หางจระเข สวนบนของคันบอ ปลูกไมชายเลน ไมพุม
ที่ขอบน้ํา และปลูกหญาบริเวณสวนลางคันบอ แตฟารมที่ตั้งอยูในพืน้ ที่ปลูกพืชยาก(เชน ทะเลทราย เนิน
ทราย)ไมตองทําตามมาตรฐานนี้ Naturlandแนะนําใหเลี้ยงเปดในบอเพื่อขับไลนกที่บุกรุกเขาไปในอาณาเขต
ผสมพันธุของมัน มีการปองกันสัตวทองถิ่น(เชน ตัวกินมด อิกัวนา นกน้ําอพยพ แมวปา) เพื่อแสดงถึง
สิ่งแวดลอมทีด่ ี การกําจัดปลาที่ไมเปนที่ตอ งการออกจากบอใหใชวิธกี ล(เชน อวน ขาย)หรือใชสารธรรมชาติ
จากพืชในการฆาปลา(เชน Barbasco กากชา) มีการปองกันการปลอยสารพิษ/สารอันตรายในการติดตั้ง
และจัดการสถานีสูบน้ํา พันธุกุงควรใชชนิดพันธุที่มีอยูใ นธรรมชาติของถิ่นนั้น หากใชพันธุตา งถิ่นตอง
ไดรับการพิสูจนเพียงพอที่แสดงใหเห็นวาไมเปนอันตรายตอระบบนิเวศ ควรเลี้ยงสัตวใหมีความหลากหลาย
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อาจใชระบบเลี้ยงสัตวหลายชนิด(เชน กุง-ปลานิล-เปด) ควรใชวิธที างธรรมชาติในการขยายพันธุไมทําให
สัตวพิการเพื่อใหไดพันธุกุง(เชน ใชอาหารพิเศษชวยใหพรอมผสมพันธุ ทดแทนการเพาะพันธุแ บบเทียม
โดยการจับคูตามธรรมชาติ)ตองใชมาตรการทดแทนเหลานี้ในขั้นแรกอยางนอย 10 % ในแหลงผลิตพันธุกุง
การเลี้ยงพอแมพันธุและการอนุบาลลูกกุงตองลดการใหอากาศ แสงเทียมและความรอนลงใหเหลือนอยที่สุด
เทาที่ทําได พยายามออกแบบบอใหเขากับพฤติกรรมการหาอาหารของกุง เชน มีพื้นที่ยึดเกาะที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของสาหรายที่อาศัยพื้นบอ/ไดอะตอม พยายามลดการถายเทน้ําเพื่อลดการใชพลังงานและ
การสูญเสียอาหาร สูบน้ําในชวงเวลาที่น้ําขึ้นสูง จดบันทึกขอมูลการใชพลังงานสําหรับการตรวจสอบ ความ
หนาแนนของลูกกุงที่นํามาปลอยไมเกิน 15 ตัว/ลูกบาศกเมตร มวลชีวภาพของกุงในบอตลอดวงจรการผลิต
ไมเกิน 128 กิโลกรัม/ไร ภายหลังการจับกุง ตองทิ้งไวจนกวาพืน้ กนบอจะแหง ปลอยใหนกน้ําหากินปลาและ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่ตกคางพื้นกนบอ หากมีการเลี้ยงกุงหลายครั้งตองปรับปรุงพื้นบอ เชน ไถบอ
อาหารเสริมที่ใชเลี้ยงกุงมีปริมาณปลาปน/น้ํามันปลาไมเกิน 20 % และโปรตีนรวมไมเกิน 50 % โดยหลักการ
แลวปลาปน/น้ํามันปลาตองมีแหลงภูมิศาสตรเดียวกันกับสถานที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การใหอาหารกุง
ควรใชถาดอาหาร
กอนการจับกุงอยางนอย 3 วันตองหยุดใหอาหารและหยุดใสปุย ไมอนุญาตใหใช
metabisulfiteในขั้นตอนการจับกุงและการแปรรูป หัวกุงและของเหลือจากขบวนการแปรรูปใหนําไปใช
ประโยชนอยางอื่นที่ไมใชอาหารกุงชนิดเดียวกันโดยตรงดวยเหตุผลทางอนามัย
ดานสังคมตองอบรม
หลักการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียใหแกเจาหนาที่ประจําฟารม
ผูป ระกอบการของฟารมตอง
รับผิดชอบในการจัดหาทีพ่ ักและอุปกรณในการอยูอาศัยใหแกลูกจางที่อยูถาวรหรืออาศัยชัว่ คราว
ในพื้นที่
ฟารม ผูประกอบการตองยินยอมใหชาวประมงและผูที่เกีย่ วของผานไปยังแหลงน้ําเปดที่อยูติดกับฟารม
4. มาตรฐานขององคกรความรวมมือระหวางNaturland,
Swiss Import
Promotion
Programme-SIPPO และInstitute for Marketecology-IMO ใชชอ
ื่ วา International Standards for
่ ใชในโครงการทําฟารมกุงอินทรียใน
Organic Aquaculture part Production of Shrimp จัดทําขึ้นเพือ
วิสาหกิจประมง-ปาไมของรัฐหมายเลข 184 ประเทศเวียดนาม สวนใหญใชมาตรฐานของNaturlandดาน
การเลือกสถานที่เพิ่มเติมวาระยะหางระหวางพื้นทีก่ ารผลิตอินทรีย และการผลิตที่ไมเปนอินทรียตอ งเพียงพอ
ที่ทําใหมั่นใจวาความเสีย่ งของการปนเปอนลดลง ดานรูปแบบของการเลี้ยงที่ใหมคี วามหลากหลายนอกจาก
ไดแนะนําใหเลี้ยงสัตวหลายชนิด(กุง-ปลานิล-เปด)แลว
ยังไดแนะนําใหเลี้ยงกุงกามกราม-กุงแวนนาไม
รวมกัน มาตรฐานของโครงการทําฟารมกุงอินทรียม ีวัตถุประสงคในการใชลูกกุงที่ไดจากการเลี้ยงพอแม
พันธุ พันธุกุงตองเปนชนิดที่อยูในทองถิน่ เทานั้น หามใชพันธุกุงหรือปลาจากตางประเทศ เชน ปลานิล ปลา
หมอเทศ เพื่อเปนการรักษาความหลายหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ ไมอนุญาตใหใชอาหารทีน่ ําเขาจาก
ภายนอกฟารม ตองเลี้ยงกุงดวยอาหารธรรมชาติที่เกิดขึน้ ในบอและปาชายเลนที่อยูโ ดยรอบระบบปาเลน-กุง
ระบบนี้ใหผลผลิต 16-80 กิโลกรัม/ไร/ป ความหนาแนนของลูกกุงทีป่ ลอยเพิ่มประมาณ 2 ตัว/ตารางเมตร
ดานการแปรรูปหามใชsodium-metabisulfite หรือสารเคมีอื่นๆที่ใชถนอมอาหาร (Institute for
Marketecology.(eds.), 2002)

76

5. Soil Association หรือสมาคมดินเปนองคกรเอกชนที่มีชื่อเสียงทางดานอาหารและฟารม
อินทรียอ ยูใ นสหราชอาณาจักรกอตั้งในป พ.ศ. 2489 โดยกลุมเจาของฟารม นักวิทยาศาสตร และนักโภชนาการ
ที่มีแนวความคิดรวมกันวา ดิน-อาหาร-สุขภาพของคน มีการเชื่อมโยงถึงกัน สมาคมดินมีรางมาตรฐานกุง ซึ่ง
รวมกุงกุลาดํา (Peneaus monodon) และกุงชนิดอืน่ เปนมาตรฐานเพิ่มเติมของมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําอินทรีย แบงการเลี้ยงกุงออกเปน 3 กลุม คือ แบบดั้งเดิม แบบกึ่งพัฒนา และแบบพัฒนา ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงกุงของมาตรฐานสมาคมดิน
หลักเกณฑ
แหลงอาหาร

ดั้งเดิม
- เกิดขึน้ ในบอ 100 %

การเปลี่ยนน้ําในรอบวัน

- กระแสน้ําทีข่ ึ้นลง
ตามธรรมชาติ

การใชพลังงาน/ผลผลิต 1
กิโลกรัม
การสูบน้ํา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

กึ่งพัฒนา
- เกิดขึน้ ในบอ 50 %
- อาหารอินทรียที่ไดรับ
การรับรอง 50 %
- เปลี่ยนน้ําสูงสุด 5 %

พัฒนา
- เกิดขึน้ ในบอ 25 %
- อาหารอินทรียที่ไดรับ
การรับรอง 75 %
- เปลี่ยนน้ําสูงสุด 1 %
รวมกับน้ําทีห่ มุนเวียน
นํากลับมาใชใหม

N/A

0.71/กิโลกรัม

?

No

Yes

Yes

Nil

Nil

Nil

ฟารมกุงควรมีโครงการเพาะพันธุที่ใชกุงจากทองถิ่นนั้น เพื่อไมใชพอ แมพันธุที่จับจากธรรมชาติ
ยกเวนจับมาเพื่อใชปรับปรุงสายพันธุ การจับพอแมพันธุจากธรรมชาติตองคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวและความ
ยั่งยืนของประชากรกุงในธรรมชาติทั้งชนิดที่เปนเปาหมายและกุงชนิดอื่น
อนุญาตใหบีบหรือตัดตาเพื่อ
กระตุนใหกุงตัวเมียพรอมผสมพันธุไดชั่วคราว แตหลังจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 แลว ตองคอย ๆ ลด
วิธีการนี้ลงและใชวิธีการที่ไมรุนแรงแทน การอนุบาลลูกกุงใหใชอาหารมีชีวิตคิดเปนสัดสวน 75 % และ
มีแหลงมาจากทองถิ่นนั้น หมั่นตรวจตราบอเลี้ยงกุงใหแนใจวามีสวัสดิภาพสัตวอยางเพียงพอในเรื่องของ
สุขภาพ การใหอาหาร และปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียดอื่นๆ (เชน ศัตรูกุงในระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม)
การยายลูกกุงมายังบอเลี้ยงตองกระทําอยางระมัดระวังใหลูกกุงปรับตัวเขากับคาความเค็ม ความเปนกรด-ดาง
และอุณหภูมิของบอเลี้ยงกอนเพื่อใหอัตรารอดตายสูง
ตรวจนับลูกกุงที่ปลอยลงบอเลี้ยงใหแมนยําแลว
จดบันทึก ดานสถานที่และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม Soilยินยอมใหพื้นที่ฟารมที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชสูงไดรับผลกระทบจากการกอสรางไดสูงสุด 5 % ของพื้นที่ฟารมแตตองมีการปลูกพืชหรือ
ปลูกปาพันธุทองถิ่นครอบคลุมพื้นที่ในปริมาณที่เทากันภายใน 3 ป แตพื้นทีแ่ หงแลงหรือทะเลทรายไมตอง
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ทําตามมาตรการนี้ ผูประกอบการตองสามารถดําเนินงานไดทกุ ประการในพื้นที่ครอบครองใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน
หากมีเจาของที่ดินหรือผูถือกรรมสิทธิ์ที่อาจจะเขามาใชประโยชนจากที่ดินตองระบุไวใน
แผนการปรับเปลี่ยน ผูประกอบการตองเคารพความตองการของคนทองที่ในการเขาถึงทรัพยากร ฟารมทีใ่ ช
น้ําเค็มตองไมทําใหระบบนิเวศใกลเคียงเสียหาย มีมาตรการลดการพังทลายของฝง บอ คลองสงน้ําให
เหลือนอยที่สดุ เชน ปลูกพืชบนขอบบอ ฝง คันบอ(แตไมเกิน 50 % ของพื้นที่โลงเพื่อหลีกเลีย่ งปญหามีพืช
ขึ้นปกคลุมมากจนเกินไป) ออกแบบบอ ทางน้ําและคลองใหพังทลายนอยที่สุด ควบคุมระดับน้าํ และอัตรา
การไหลของน้าํ เวลาเติมน้ําหรือระบายน้ํา ฟารมกุงที่ตั้งอยูในพืน้ ที่เคยเปนปาชายเลนมากอนหากจะนํามาใช
ผลิตกุงอินทรียพื้นที่เดิมนั้นตองมีปาชายเลนเหลืออยูไมเกิน 50 % ของพื้นที่ฟารม ในแผนปรับเปลี่ยน
ตองมีโครงการปลูกปา/ปรับปรุงถิ่นอาศัยของสัตวและใหเสร็จสมบูรณภายใน 3 ปนับตั้งแตปรับเปลีย่ น
นอกจากนั้น พื้นที่ฟารมอยางนอย 10 % ตองจัดใหเปนปาธรรมชาติที่พืชและสัตวทองถิ่นสามารถอาศัยโดย
ไมถูกรบกวนจนเกินไป การกําจัดสิ่งมีชีวติ ที่ไมตองการในบอใหใชวิธีการทางกายภาพหากไมสามารถทําได
ใหใชbarbascoและsaponine(กากชา) ตองออกแบบบอใหเอื้อตอการพัฒนาระบบนิเวศใหกุงมีอาหาร มีที่
กําบังและสิ่งแวดลอมที่สะอาด มีพืชในบอและบนฝงเพือ่ ใชหลบภัย ผูประกอบการตองพัฒนาวิธกี ารสูบน้ํา
ที่ลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง การเปลีย่ นถายน้ําตลอดวงจรการผลิตโดยเฉลี่ยไมเกิน 5 % สูบน้ําเขามาใชไม
เกิน 100 ลูกบาศกเมตรตอผลผลิตกุง 1 กิโลกรัม หากยังไมสามารถทําได ผูประกอบการตองเสนอไวใน
แผนการปรับเปลี่ยนวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปาหมายภายในระยะเวลา 3 ป มีการจดบันทึกการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับสูบน้ํา สําหรับอาหารกุงSoilมีหลักการวาบอกุงเปนแหลงผลิตอาหารกุงที่สําคัญ ปุยที่
ใชในบอกุงไดจากธาตุอาหารอินทรียรวมทั้งผลิตภัณฑและของเสียที่ไดรับการรับรองในทองถิ่น
อาหาร
สมทบไดจากอาหารสําเร็จรูปอินทรียที่ใชวัตถุดิบในเขตนั้น หามใช Phaffia yeast และเปลือกกุงเติมลง
ในอาหาร อัตราความหนาแนนสูงสุดของกุงจนถึงจับขายสําหรับการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 25 กรัม/ตารางเมตร(40
กิโลกรัม/ไร) แบบกึ่งพัฒนา 200 กรัม/ตารางเมตร(320 กิโลกรัม/ไร) และแบบพัฒนา 600 กรัม/ตารางเมตร
(960 กิโลกรัม/ไร) กอนจับกุงตองหยุดใหปุยอยางนอย 1 สัปดาห งดอาหารกุงไดไมเกิน 24 ชั่วโมงกอน
จับ ในระหวางการจับกุงหากพบวามีกุงเปลือกนิ่มเกินกวา 5 % ตองหยุดจับกุงทันทีและรอจนกวากุง
ทั้งหมดจะมีเปลือกแข็งจึงจะจับกุงได วิธีการทําใหกงุ ตายในพื้นที่เขตรอนอาจใชวิธีเทกุงลงในถังน้ําที่ใช
น้ําแข็งลดอุณหภูมิไวแลวซึ่งทําใหกุงสลบภายในเวลา 5 วินาที ใหใชกรดแอสคอรบิก(ascorbic acid)
แทนsodium metabisulphiteเพื่อไมใหเปลือกกุงซีดหลังการจับ
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หนวยงาน/องคกรที่มีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียคือ กรมประมง สํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย Naturland และ Soil Association ซึ่ง 3 องคกรหลังเปนหนวยรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองระบบงานจาก IFOAM (IFOAM Accredited)มีตราสัญลักษณของ
องคกร ตามภาพที่ 10
ภาพที่ 10 แสดงตราสัญลักษณของหนวยงาน/องคกรที่มีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรีย

กรมประมง

สํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย

Naturland

Soil Association

มาตรฐานผลิตภัณฑกุงทะเลอินทรียจากการเพาะเลี้ยงของกรมประมง มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุง
อินทรียที่อยูใ นมาตรฐานเกษตรอินทรีย 2003 ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย และขอกําหนดเรื่องกุง
ที่อยูในมาตรฐานของ Soil Association เนนการเลีย้ งกุง แบบพัฒนา แตขอกําหนดเพิ่มเติมหัวขอการเลี้ยง
กุงในบอที่อยูในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของNaturland เนนการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมแบบ
กึ่งพัฒนา ขอกําหนดที่สําคัญของแตละมาตรฐานสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได ดังนี้ (ตารางที่ 11 )
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ
ขอกําหนด
กรมประมง
1. การปรับ
- ตองไมต่ํากวา 1
เปลี่ยนเปนการผลิต รอบการผลิต
ระบบอินทรีย
นับตั้งแตวันที่
ไดรับอนุมัติใหเขา
รวมการรับรอง

มกท.
- ระยะเวลา 1 รอบ
การผลิตปกติ
(นับตั้งแตการ
เตรียมบอ)

2. สถานที่เพาะเลี้ยง - ตองขึ้นทะเบียน
หรือจดทะเบียนกับ
ทางราชการและ
ผานการรับรองให
เปนฟารมมาตรฐาน
ที่มีวิธีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําที่ดี (GAP)
(-ดานสุขอนามัย
ตองมีหองสุขาที่
ของเสียไมไหลซึม
หรือปนเปอนเขา
ไปสูระบบ)
- ไมอยูภ ายใต
บังคับแหงมาตรา 9
พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535

-

- ตองมีมาตรการ
ปองกันไมใหสิ่ง
ขับถายในหองสวม
ปนเปอนลงในบอ
พักน้ําและบอผลิต
-ตองไมอยูใ นเขตที่
กฎหมายประกาศ
หามการเพาะเลี้ยง
กุงชนิดนัน้ ๆ

Naturland

Soil Association

- อยางนอย 1 รอบ
-ไมไดกําหนด
ระยะเวลาที่ชดั เจน วงจรการผลิต
เหมือนพืชอินทรีย/
ปศุสัตวอินทรีย ใน
มาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อินทรียระบุวาตอง
เลี้ยงสัตวน้ําภายใต
มาตรฐานอยางนอย
2/3 ของชีวิต
-

-

-

-

-
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
กรมประมง
2. สถานที่เพาะเลี้ยง -ตองอยูนอกเขต
(ตอ)
พื้นที่ปาชายเลน

- ตองทราบประวัติ
การใชประโยชน
ของพื้นที่ เพื่อ
ประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับสารตกคาง

มกท.
-กรณีที่ตั้งฟารมอยู
ใกลบริเวณปาชาย
เลน ผูผลิตตองมี
มาตรการอนุรักษ
และฟนฟูปาชาย
เลนบริเวณ
ใกลเคียงฟารมดวย

-

Naturland

Soil Association

- ฟารมที่มีบางสวน
เปนพืน้ ที่ปา ชายเลน
มากอน สามารถใช
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อินทรียได หาก
พื้นที่เดิมของปา
ชายเลนมีไมเกิน 50
% ของพื้นที่ฟารม
ทั้งหมด ไมอนุญาต
ใหทําลายปาชาย
เลนเพื่อการ
กอสรางหรือขยาย
พื้นที่ฟารมกุง

- ฟารมกุงที่อยูใ น
พื้นที่ปาชายเลน
อาจเปลี่ยนเปน
ฟารมกุงอินทรียได
หากพื้นที่เดิมปก
คลุมดวยปาชายเลน
ไมเกิน 50 % ของ
พื้นที่ฟารม แตตอง
มีแผนการปลูกปา
และดําเนินการให
เสร็จภายใน 3 ป
นับตั้งแตเริ่มการ
ปรับเปลี่ยน
สําหรับพื้นที่ฟารม
ที่มีความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพอาจจะ
อนุญาตใหมีการ
กอสรางไดสูงสุด
5 % ของพื้นที่ แต
จะตองมีการปลูก
ปาชดเชยใน
ปริมาณที่เทากัน
ภายใน 3 ป
นับตั้งแตเริ่มงาน
กอสราง
-

-
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
3. ระบบนิเวศ

กรมประมง
-มีการสงเสริมใหมี
การเพิ่มพูนระบบ
นิเวศที่ดใี นพืน้ ที่
เชน อนุรักษ
ของเดิมและ/หรือ
ปลูกตนไมเสริม
เปนตน

มกท.
-พื้นที่อยางนอย
5 % ตองมีการปลูก
พืชทองถิ่นที่
เหมาะสมหรือ
ปลอยใหพืชขึน้
คลุมตามธรรมชาติ

-

Naturland

Soil Association

-พื้นที่ปาชายเลน
เดิมที่อยูในการ
ครอบครองของ
ฟารม จะตองไดรับ
การปลูกปาอยาง
นอย 50 % ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 5
ป และภายใน
ระยะเวลา 3 ป คัน
บอตองมีพืชคลุม
อยางนอย 50 %
-ตองมีเอกสารดาน
การจัดการกับนกที่
ลาเหยื่อ ลักษณะ
การหาอาหารของ
นก ความสูญเสียที่
เกิดขึ้น มาตรการ
ปองกัน ขอแนะนํา
ใหเลี้ยงเปดในบอ
คอยขับไลนกให
ออกจากอาณาเขต
ที่ผสมพันธุของ
เปด ตองคุมครอง
สัตวพื้นเมืองเชน
ตัวกินมด อิกวั นา
นกน้ําทีย่ ายถิน่
แมวปา เพื่อแสดง
ใหเห็นวามี
สภาพแวดลอมที่ดี

-ปลูกพืชบนขอบ
บอ คันบอ ลดการ
พังทะลายของบอ
และคลองสงน้ํา
(ไมเกิน 50 %
ของพื้นที่วางเปลา)

-ตองกันพืน้ ทีฟ่ ารม
อยางนอย 10 % ไว
เปนเขตธรรมชาติ
(wildlife zone)
ที่พืชและสัตว
พื้นเมืองไมถูก
รบกวนจนเกินไป
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
กรมประมง
4. การจัดการทั่วไป - มีมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ภายในฟารม

- กําหนดใหมี
ระยะหางระหวาง
ระบบการผลิต
อินทรียกับระบบ
การผลิตทั่วไปเพื่อ
ปองกันการ
ปนเปอน

มกท.
-การใชเรื่องสูบน้ํา
หรือเครื่องเพิม่
อากาศใหน้ําในบอ
เลี้ยง ตองมี
มาตรการการ
อนุรักษน้ําและใช
พลังงานอยาง
ประหยัด

Naturland

Soil Association

- ไมอนุญาตใหใช
ความรอน
ออกซิเจน หรือให
อากาศในบออยาง
ถาวร อนุญาตให
ใชชั่วคราวภายใต
สภาพอากาศที่
แปรปรวนเทานั้น

- ผูประกอบการ
ตองพัฒนาระบบ
การเปลี่ยนถายน้ํา
เพื่อลดการใช
พลังงานเชื้อเพลิง
ซึ่งมีขอจํากัดให
เปลี่ยนถายน้ํา
ตลอดวงจรการ
ผลิตไมเกิน 5 %
หรือสูบน้ํามาใชไม
เกิน 100 ลูกบาศก
เมตรตอผลผลิตกุง
1 กิโลกรัม หากยัง
ไมสามารถปฏิบัติ
ไดตองระบุ
ระยะเวลาที่
สามารถปฏิบัติได
ไวในแผนการ
ปรับเปลี่ยน แตไม
เกิน 3 ป นับตั้งแต
เริ่มตนปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิต
-

- จัดทําแนวกันชน
ระหวางบอเกษตร
เคมี/ทั่วไป กับบอ
เกษตรอินทรีย
กวางอยางนอย 5
เมตร อาจใหขยาย
แนวกันชนเพิม่ ขึ้น
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
กรมประมง
4. การจัดการทั่วไป -ใชวิธีการกรองน้ํา
ภายในฟารม (ตอ) โดยลดขนาดผา
กรองตามลําดับเพื่อ
ลดปริมาณสิ่ง
ปนเปอน ตะกอน
และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก
-มีบอพักน้ําไมต่ํา
กวา 30 % โดย
สามารถเก็บน้ําและ
บําบัดได 100 %
-เลี้ยงระบบปด แต
สามารถถายน้ําออก
สูภายนอกฟารมได
บางเล็กนอย ไม
เกิน 5 % ในชวง
เดือนทาย ๆ ของ
การเลี้ยง
-ปลอยลูกกุงไมเกิน
32 ตัว/ตารางเมตร

-

มกท.
-

Naturland

Soil Association

-

-

- กรณีทใี่ ชน้ําเสี่ยง
ตอการปนเปอน
ตองมีบอพักน้าํ ไม
ต่ํากวา 1 ใน 3 ของ
พื้นที่รวมของฟารม

-

-

-อัตราปลอยไมเกิน - ความหนาแนน
35 ตัว/ตารางเมตร สูงสุดของลูกกุง
(เฉพาะกุงกุลาดํา) 15 ตัว/ลูกบาศก
เมตร มวลชีวภาพ
(biomass) ของกุง
ในบอไมเกิน 128
กิโลกรัม/ไร ตลอด
วงจรการผลิต
- ไมอนุญาตใหใช
พลาสติกรองพื้น
บอ

-

-
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
4. การจัดการทั่วไป
ภายในฟารม (ตอ)

กรมประมง
-

มกท.
-

-

-

-

-

Naturland

Soil Association

-หลังจับกุงแลว
ตองตากบอ ใหมี
เวลาพอสําหรับพื้น
กนบอแหง และ
ยินยอมใหนกกิน
ปลาลงหากินในบอ
-ใหมีความ
หลากหลายของ
ชนิดที่เลี้ยง
สามารถทําโดย
ระบบผสมผสาน
เชนเลี้ยงกุง-ปลา
นิล-เปดหรือใชวิธี
แยกการผลิตกุง ตาง
ชนิด
-ควบคุมปลาที่ไม
ตองการโดยวิธีการ
ธรรมชาติ หรือ
สารฆาปลาที่มา
จากสมุนไพร เชน

-

Barbasco
saponine

5. พันธุกุง

-ตองเปนพันธุที่ได
จากการผลิตแบบ
อินทรียเทานัน้ หาก
ไมสามารถจัดหา
ได อนุโลมใหใช
พันธุจากฟารม
ทั่วไปที่ผานการรับ

-พยายามหาลูกกุง
จากแหลงเพาะฟก
แบบอินทรียก อ น
หากจําเปนตองใช
ลูกกุงจากแหลง
ทั่วไป ตองมี
หลักฐานยืนยันวา

-ตองใชลูกกุงจาก
โรงเพาะฟกอินทรีย
กอน หากใชพนั ธุ
จากโรงเพาะฟก
ปกติตองไมใช
เทคนิคพันธุกรรม
เหลานี้
transgenic,

-

-นําสัตวน้ําทีไ่ ม
ตองการออกจาก
บอดวยวิธีทาง
กายภาพ หากทํา
ไมไดใหใช
barbasco,
saponine

-ใชพอแมพันธุจาก
การเลี้ยงแบบ
อินทรีย แตมกี าร
ผอนผันใหใชพันธุ
กุง/พอแมพันธุ จาก
ระบบทั่วไปตาม
กําหนดการตอไปนี้
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
5. พันธุกุง (ตอ)

กรมประมง
รองมาตรฐาน
GAP หรือ CoC
จากกรมประมง
• พอ แมพันธุ
ตองจับจาก
ทะเลลึก ไกล
ฝง เปนแหลง
ปลอดโรค
• เพิ่มการใชพอ
แมพันธุกุงจาก
ฟารมเลี้ยง
• เลี้ยงกุงแบบ
พัฒนาปลอย
ลูกกุง P15 ไม
เกิน 32 ตัว/
ตารางเมตร
• เลี้ยงแบบกึ่ง
พัฒนาปลอย
ลูกกุง P15 ไม
เกิน 5 ตัว/
ตารางเมตร
-

มกท.
มาจากการเพาะฟก
ที่ไมผานการทํา
พันธุวิศกรรม และ
ไมมีการใชสารเคมี
และยาทีก่ ฎหมาย
ไมอนุญาตใหใช

-ไมอนุญาตใหตัด
แตงรยางค(บีบหรือ
ตัดตา)เพื่อกระตุน
การขยายพันธุกุง
เพศเมีย ยกเวน
กรณีที่เพิ่มเริ่มผลิต
กุงอินทรียในพื้นที่

Naturland

Soil Association

• โพสทลารวา
จนถึง 1
และตองเลี้ยง
กรกฎาคม
ภายใตมาตรฐาน
2546 แตตอง
อยางนอย 2/3 ของ
อยูภายใตการ
ชีวิตกุง
จัดการแบบ
• ตอไปจะไมมี
อินทรียอยาง
การใชพอแม
นอย 2/3 ของ
พันธุและพันธุ
ชีวิตกุง
กุงจาก
• นอเพลียสจน
ธรรมชาติ
ถึง 1 กรกฎาคม
• ตั้งแต 31
2547
ธันวาคม 2547
• พอแมพันธุ
ตองใชพันธุ
จนถึง 1
จากโรงเพาะ
กรกฎาคม
ฟกเทานัน้
2548
polyploidization
or gynogenesis

-ใชวิธีขยายพันธุ
แบบธรรมชาติ ไม
ใชมาตรการทีท่ ํา
ใหเกิดความพิการ
เพื่อใหไดลูกกุง

-อนุญาตใหใช
วิธีการบีบตาเพื่อ
กระตุนการ
ขยายพันธุกุงเพศ
เมีย ในชวง
ระยะเวลาที่ผอน
ผันใหใชลูกกุงจาก
โรงเพาะฟก
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
5. พันธุกุง (ตอ)

กรมประมง

-

6. การจัดการดาน
อาหาร

-ผลิตจากวัตถุดิบ
อินทรีย

มกท.
นั้น ตองทํานอย
ที่สุดเทาที่จําเปน
และตองหาวิธีอื่น
ทดแทนตั้งแต 1
มกราคม 2551
-อาจอนุญาตใหใช
พันธุกุงที่นําเขามา
จากตางประเทศได
แตตองมีใบรับรอง
จากกรมประมงวา
ไมมีโรคติดตอ

Naturland

-ควรใชพนั ธุชนิด
เดียวกับที่มีอยูใ น
ถิ่นนั้น หากใชพันธุ
ตางถิ่นตองไดรับ
การพิสูจนวามี
มาตรการที่ไม
ทําลายระบบนิเวศ
-กรณีที่ไมสามารถ
หาวัตถุดิบอินทรีย
เปนสวนผสมใน
อาหารได อนุโลม
ใหใชวัตถุดิบจาก
แหลงทั่วไป โดย
ใหมีสวนผสมที่มา
จากเกษตรอินทรีย
และ/หรือธรรมชาติ
ไมต่ํากวา 50 %
ของน้ําหนักแหง
และเพิ่มเปน 75 %
ตั้งแต 1 มกราคม
2550 ครบ 100 %
ตั้งแต 1 มกราคม
2556

Soil Association

ทั่วไป หามใช
วิธีการบีบตากุง
ตั้งแต เดือน
กรกฎาคม 2548
เปนตนไป
-

-

87

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
6. การจัดการดาน
อาหาร (ตอ)

กรมประมง
-หามใชวัตถุดบิ ที่
ผลิตจากสัตวน้ํา
หรือชิ้นสวนของ
สัตวน้ํามาผลิต
อาหารเพื่อเลี้ยง
สัตวน้ําชนิด
เดียวกัน

มกท.
-ไมอนุญาตใหใช
เศษกุงที่เปนของ
เสียหรือของเหลือ
จากกระบวนการ
ผลิตมาเปนอาหาร
เลี้ยงกุง

Naturland

-หัวกุงและเศษจาก
การแปรรูป
สามารถนําไปใช
ใหมได (re-use)
แตไมอนุญาตใหนํา
เศษกุงทีย่ ังไมผาน
กรรมวิธีใด ๆ
(untreated) ไป
เปนอาหารกุง
โดยตรงดวยเหตุผล
ทางสุขอนามัย
-ไมใชกากถั่ว
-อาหารที่นําเขามา -ใหพยายามลด
เหลือง ขาวโพด
จากภายนอกฟารม ปริมาณปลาปน
หรือ วัตถุดิบอืน่ ที่ สวนประกอบที่
และโปรตีนใน
ไดจากการดัดแปร เปนแหลงโปรตีน สวนประกอบ
พันธุกรรมหรือ
อยางนอย 50 %
อาหารกุงลงใหมาก
สกัดดวยตัวทํา
ของน้ําหนักแหง ที่สุด โดยตั้งคา
ละลาย
ตองเปนวัสดุหรือ ปริมาณปลาปน/
ของเหลือที่ไม
น้ํามันปลาไวที่ 20
เหมาะสมตอการ % และโปรตีนรวม
บริโภคของมนุษย ที่ 25 %
แลว
-สามารถใชอาหาร -อนุญาตใหใช
เสริมและวิตามินที่ วิตามินและแรธาตุ
ผลิตโดยวิธีอนิน เปนอาหารเสริมได
ทรียไดไมเกิน 5 % แตตองมาจาก
แหลงธรรมชาติ
-กรณีใชอารที่เมีย
หลังการเปดใชแลว

Soil Association

-

-

-

-
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
6. การจัดการดาน
อาหาร (ตอ)

กรมประมง
ตองใชใหหมด
ภายใน 30 วัน
-อนุญาตใหใชวัสดุ
สําหรับเปน
สวนผสมในอาหาร
ไดเฉพาะรายการที่
ระบุไวใน
ภาคผนวก 1
-ใหอาหารสดใน
กรณีที่จําเปน
เทานั้น ไมใชปลา
เปดจากการทําการ
ประมงสัตวน้ําวัย
ออนเปนอาหารกุง

มกท.

Naturland

Soil Association

-อนุญาตใหใชวัสดุ
สําหรับเปน
สวนผสมในอาหาร
ไดเฉพาะรายการที่
ระบุไว
(ตารางที่ 12 )
-

-หามใชยีสต
Phaffia และ
เปลือกกุง (shrimp
shell) ผสมใน
อาหาร

-

-โดยหลักการแลว
ตองใชปลาปนและ
น้ํามันปลาแหลง
ภูมิศาสตรเดียวกัน
กับสถานที่
ประกอบการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แตอนุญาตใหใช
ปลาปน/น้ํามันปลา
จากการจับปลาที่
ไดรับการการ
รับรองวาทําการ
ประมงอยางยังยืน
7. การจัดการ
-อนุญาตใหใชสาร -อนุญาตใหใชวัสดุ -สารที่อนุญาตเพื่อ อนุญาตใหใช
สุขภาพกุงและการ ตามภาคผนวก 1
ปรับปรุงคุณภาพ การปองกันและใช a) Iodophor
b)Chloramine T.
ปองกันโรค
และภาคผนวก 2 น้ําที่มาจากแรธาตุ ประจํา ภายใต
c) hydrogen
peroxide
การใช Ozone
ธรรมชาติและไม กรอบขอกําหนด
d) ปูนโชยน้ํา
และรังสี
ผานการเผา ยกเวน a) สารประกอบ
(hydrate lime)
อนินทรียที่ไม e) ปูนเผา
Ultraviolet ควบคู เกิดภาวะวิกฤติ
เปนพิษ เชน
อนุโลมใหใชปูน
กับการใชระบบ
ไฮโดรเจน
เผาไดเทาที่จําเปน
กรอง
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
7. การจัดการ
สุขภาพกุงและการ
ปองกันโรค (ตอ)

กรมประมง

-หากเกิดโรค
ระบาดตองปรับ
คุณภาพน้ําชวยให
กุง คลายเครียด
หรือใชสมุนไพร
-มีมาตรการปองกัน
การระบาดของโรค
จากบอหนึ่งไปยัง
อีกบอหนึ่งและจาก
ฟารมหนึ่งไปยังอีก
ฟารมหนึ่ง
8. การจัดการน้ําทิ้ง -ตองหาวิธกี าร
และตะกอนเลน
ปรับปรุงคุณภาพ
น้ําทิ้งที่เหมาะสม
และพยายามลด
ปริมาณน้ําทิ้งไมให
ทําลายระบบนิเวศ
-น้ําทิ้งตองมี
คุณสมบัติตาม
เกณฑ

มกท.

Naturland

Soil Association
(Ca(OH)2)

-

เปอรออกไซด
เกลือ วัสดุปูน
โซเดียมไฮโป
คลอไรด
b) สารประกอบ
อินทรียที่พบ
ตามธรรมชาติ
เชน กรดซิตริก
กรดฟอรมิก
-

-

-

-ฟารมที่มีการให
อาหารกุงตองมีบอ
พักน้ําทิ้งและมีการ
บําบัดน้ําทิ้งกอน
ปลอยลงแหลงน้ํา
สาธารณะ
-ตองมีการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําทิ้ง

หามใช
a) ฟอรมาลิน
b) บี เค ซี

(benzalkonium
chloride-BKC)

c) ยาปฏิชีวนะ

-

-

-

-
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
กรมประมง
8. การจัดการน้ําทิ้ง มาตรฐานกอน
และตะกอนเลน
ปลอยหรือระบาย
(ตอ)
ทิ้ง ดังนี้
• pH 6.5-9.0
• BOD ไมเกิน
20 มก./ล
• ตะกอน
แขวนลอยไม
เกิน 70 มก./ล
• แอมโมเนีย
รวม ไมเกิน
1.1 มก./ล
• ฟอสฟอรัส
รวม ไมเกิน
0.4 มก./ล
• ไนโตรเจน ไม
เกิน 4.0 มก./ล
• ไฮโดรเจนซัล
ไฟด ไมเกิน
0.01 มก./ล
9. สวัสดิภาพสัตว
-

มกท.

Naturland

Soil Association

(แอมโมเนีย บีโอ
ดี ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย
ฟอสเฟต สาร
แขวนลอย) พรอม
ทั้งจัดทําเอกสาร
อยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง

-

-

-เฝาระวังและจด
บันทึกคาคุณภาพ
ของน้ําอยาง
สม่ําเสมอ ใหมี
คุณภาพตามคูม ือ
และหนวยรับรอง
ยอมรับ คือ
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
9. สวัสดิภาพสัตว
(ตอ)

กรมประมง

มกท.

Naturland

Soil Association

• ระดับ
ออกซิเจน
• อัตราการไหล
ของ น้ํา
• อุณหภูมิน้ํา
• ความหนาแนน
กุง
• กรด-ดาง(pH)
• ความขุน
-

-

-

-ความหนาแนน
สูงสุดของกุงเมื่อ
จับขายตองไมเกิน
ขอจํากัด ดังนี้
• 25 กรัม/
ตารางเมตร
สําหรับการ
เลี้ยงแบบ
ดั้งเดิม (40
กิโลกรัม/ไร)
• 200 กรัม/
ตารางเมตร
สําหรับการ
เลี้ยงแบบกึ่ง
พัฒนา (320
กิโลกรัม/ไร)
• 600 กรัม/
ตารางเมตร
สําหรับการ
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
9. สวัสดิภาพสัตว
(ตอ)

กรมประมง

มกท.

10. การจับและ
การแปรรูป

-ตองทําใหกุงตาย
ในระยะเวลาสั้น
ที่สุด และทรมาน
นอยที่สุด โดยแช
น้ําแข็งทันที

-ควรพยายามลด
การทําใหสัตวน้ํา
เครียด หรือทรมาน
กอนตาย

-

-น้ําและน้ําแข็งที่ใช
ตองไมมีความเสี่ยง
ในการปนเปอน
สารเคมีหรือ
สารพิษ และเชื้อ
โรคทางเดินอาหาร
มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน
น้ําแข็งสําหรับ
บริโภค
-ผูเลี้ยงตองพยายาม
จําหนายโดยตรง
กับผูแปรรูปเพือ่
เปนการรักษาความ
สดของกุง
-

- น้ําและน้ําแข็งที่
ใช ตองไมมีความ
เสี่ยงในการ
ปนเปอนสารเคมี
หรือสารพิษ และมี
ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานน้ํา
สําหรับบริโภค

-

เลี้ยงแบบ
พัฒนา (960
กิโลกรัม/ไร)
-วิธีการทําใหกุง
ตาย ในพื้นที่เขต
รอน อาจใชวธิ ีเท
ลงถังน้ําที่ใช
น้ําแข็งลดอุณหภูมิ
ไวแลว ซึ่งทําใหกุง
สลบภายในเวลา 5
วินาที
-

-

-

-

-

-ตองหยุดการให
อาหารและการให
ปุยกอนจับอยาง

-งดใหอาหารกุงได
ไมเกิน 24 ชั่วโมง
กอนจับ และตอง

Naturland

Soil Association
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
10. การจับและ
การแปรรูป (ตอ)

กรมประมง

-

มกท.

-

Naturland

เพียงพอ อยางนอย หยุดใหปยุ กอนจับ
3 วัน
อยางนอย 1
สัปดาห
-การใช sodium
-หามใช
metabisulfite

11. การขนสง

12. ดานสังคม

-

-

-อุณหภูมิที่ใช
ขนสงลูกกุงอยู
ระหวาง 22-25 oC
-ผูประกอบการ
ตองสรางความ
เขาใจในหนาที่
และระบบการ
ทํางานขององคกร
ฟารม

-

-

Soil Association

metabisulphite

ตลอดกระบวนการ เพื่อไมใหเปลือกกุง
จับและการแปรรูป ซีดหลังการจับนั้น
ยินยอมใหใชจนถึง
กรกฎาคม 2547
หลังจากนัน้ ใหใช
กรดแอสคอรบิก
แทน
-ขณะทีจ่ ับกุงหาก
พบกุงเปลือกนิ่ม
เกินกวา 5 % ตอง
หยุดจับทันทีและ
รอจนกวากุง
ทั้งหมดมีเปลือก
แข็ง
-

-ผูประกอบการ
ตองรับผิดชอบ
เรื่องที่พักอาศัยของ
ลูกจางในพืน้ ที่
ฟารมไมวาพักแบบ
ชั่วคราวหรือถาวร

-ผูประกอบการ
ตองดูแลลูกจาง ให
ความนับถือคนใน
ทองถิ่น และ
คํานึงถึงสิทธิ
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอกําหนดในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรียเฉพาะประเด็นที่สําคัญ (ตอ)
ขอกําหนด
กรมประมง
12. ดานสังคม (ตอ) ใหแกลูกจาง มี
สวัสดิการแรงงาน
อยางครบถวน
-

13. การรวมกลุม
และการฝกอบรม

-เจาหนาที่ประจํา
ฟารมตองไดรบั
การฝกอบรม
พื้นฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อินทรีย
การจัดการ การใช
ปจจัยการผลิต
ระเบียบและ
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม
เพาะเลี้ยงกุง

มกท.

Naturland

Soil Association

-

-ยินยอมให
ชาวประมงหรือ
บุคคลอื่นผานพื้นที่
ฟารมออกไปสู
ทะเลหรือแหลงน้ํา
ที่มีเขตติดตอฟารม

-

-เจาหนาที่ประจํา
ฟารมตองไดรบั
การฝกอบรม
หลักการพื้นฐาน
การเพาะเลีย้ งสัตว
น้ําอินทรีย

-การยินยอมให
เจาของที่ดิน หรือ
ผูเกี่ยวของที่มสี ิทธิ
ตามกฎหมายซึ่ง
อาจจะผานทีด่ นิ
ตองมีการระบุไว
ในแผนปรับเปลี่ยน
-
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ตารางที่ 12 วัสดุที่อนุญาตใหใชเปนสวนผสมในอาหารสัตวน้ําอินทรียตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
อินทรียของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียในขอกําหนดการจัดการดานอาหาร
รายการวัสดุ
กรดซิตริก
กรดทารทาริก
กรดแลคติก
กรดแอสคอรบิก
กัวร กัม
ไขคารนอบา
ไขผึ้ง
คารบอนไดออกไซด
คาราจีแนน
เคซีน
แคลเซียมคารบอเนต
แคลเซียมซิเตรต
จุลินทรีย

เจลาติน
ซันแทน กัม
โซเดียมทารเตรต
โซเดียมอัลจิเนต
ถานกัมมันต
น้ํา
น้ําแข็ง
น้ําผึ้ง
น้ําสมสายชู
ไนโตรเจน
โพแทสเซียมคารบอเนต

รายละเอียด/ขอกําหนด

ใชเปนสารกันเสียในอาหารกุง
ใชเปน emulsifier

ใชเปนสารกันเสียในอาหารกุง
ใชเปน emulsifier

เชน แบคทีเรีย เชื้อรา และเอนไซม ใชเพื่อรักษา
คุณภาพอาหาร
แตตองไมเปนจุลินทรียที่ผาน
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
ใชเปน emulsifier
ใชเปน emulsifier

ตองมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําบริโภค
สารเคมีปนเปอน

และไมมี

อนุญาตเฉพาะที่ไดจากกระบวนการตามธรรมชาติ
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ตารางที่ 12 วัสดุที่อนุญาตใหใชเปนสวนผสมในอาหารสัตวน้ําอินทรียตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
อินทรียของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียในขอกําหนดการจัดการดานอาหาร (ตอ)
รายการวัสดุ
โพแทสเซียมทารเตรต
เพคติน
เลซิติน
โลคัสท บีน กัม
โอโซน

รายละเอียด/ขอกําหนด
ใชเปน emulsifier
ใชเปน emulsifier

2.9 ขั้นตอนการปรับเปลีย่ นไปสูการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย( transition step)
เรื่องสําคัญประการหนึ่งของเกษตรอินทรียท ี่มีการระบุไวทุกมาตรฐานคือ
ระยะการปรับเปลี่ยน
(transition period or conversion period) ซึ่งเปนระยะเวลาตั้งแตจัดการดวยระบบอินทรียอยาง
ครบถวน(fulfill)จนกระทั่งไดรับการรับรอง หากไมสามารถเปลี่ยนระบบการผลิตพรอมกันทัง้ ฟารมได
ตองมีแนวกันชนระหวางหนวยการผลิตทั่วไปและหนวยการผลิตอินทรีย( organic production units) ตอง
จัดทําเอกสารกระบวนการผลิต เอกสารการเงินของระบบทั่วไปแยกออกจากระบบอินทรียใหชัดเจน ระยะ
การปรับเปลี่ยนจึงเปนชวงระยะเวลาที่ผูผลิต หรือผูประกอบการตองปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดใน
มาตรฐานทุกประการ แตผลผลิตหรือผลิตภัณฑรุนนั้นยังไมใชผลผลิตหรือผลิตภัณฑอินทรีย เพราะอาจจะมี
การปนเปอนของสารตองหามที่ยังตกคางในสภาพแวดลอม มาตรฐานขั้นต่ําของ IFOAM แนะนําระยะ
การปรับเปลี่ยนไปสูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียไววา ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนควรใชเวลาอยางนอยเทากับ
หนึ่งวงจรชีวิต(one life cycle)ของสิ่งมีชีวิตนั้น
แตในแงของการปฏิบัติคงไมสามารถทําไดเนื่องจาก
สัตวน้ําบางชนิดมีอายุยืนยาว เชน ปลาไน(Cyprinus carpio)ในธรรมชาติมีอายุยืนถึง 15 ป และมีรายงานวา
ปลาไนที่เลี้ยงใหอยูเพียงตัวเดียวอายุยืนถึง 24 ป(Gulf States Marine Fisheries Commission) นอกจากนี้
ผูผลิตยังไมทราบอายุวงจรชีวิตของสัตวน้ําอีกหลายชนิด มาตรฐานขั้นต่ําของIFOAMระบุใหองคกรที่จัดทํา
มาตรฐานเปนผูกําหนดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนโดยพิจารณาจาก วงจรชีวิตและชนิดสัตวน้ํา
ปจจัยทาง
สิ่งแวดลอม ประวัติการใชพื้นที่โดยเนนเรื่องของเสีย ตะกอน และคุณภาพน้ํา ดังนั้นแตละมาตรฐานได
กําหนดระยะการปรับเปลี่ยนแตกตางกันออกไป เชน กรมประมงกําหนดวาตองไมตา่ํ กวา 1 รอบการผลิต
นับตั้งแตวันทีไ่ ดรับอนุมัติใหเขารวมการรับรอง มกท. กําหนดระยะเวลา 1 รอบการผลิตปกติ(นับตั้งแตการ
เตรียมบอ) Soil Association กําหนดระยะเวลาอยางนอย 1 รอบวงจรการผลิต เปนตน
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนไปสูการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรียไมปรากฏในเอกสารใด ๆ เปนการเฉพาะ
ดังนัน้ คณะผูว ิจยั จึงสอบถามขอมูลจากบริษัท ท็อปออรกานิกโปรดักสแอนดซัพพลายส จํากัด และหนวย
รับรองมาตรฐาน Bioagricert (BAC) พบวาวิธีการเลี้ยงกุงอินทรียคลายกับการเลี้ยงกุงปกติแตเนนเรื่อง
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ของการคัดเลือกพื้นที่ การตากบอ สิ่งดัดแปรพันธุกรรม แต BAC ยังยินยอมใหใชพันธุกุงกุลาดําที่ไดจาก
การเพาะโดยบีบตาแมกุง
การใชเปลือกกุงในสูตรอาหาร การใชคลอรีนความเขมขนระดับน้ําดื่มใน
กระบวนการแปรรูป สรุปขั้นตอนดําเนินการเปลี่ยนจากฟารมเลี้ยงกุง แบบทั่วไปใหเปนฟารมเลีย้ งกุงอินทรีย
ไดดังนี้
1. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของฟารม บริเวณฟารมตองมีตนไม ฟารมที่โลงเตียนไมมีตนไมจะ
ไมไดรับการพิจารณาใหการรับรอง ฟารมควรมีสัดสวนพื้นที่ปา 50 % ของพื้นที่ซึ่งสามารถปลูก
ตนไมได โดยเนนการปลูกตนไมเพิ่มเติมตามแนวคลอง
มาตรฐานBACไมกําหนดระยะ
การปรับเปลี่ยนไวแนนอนแตจะดูสภาพฟารม และประวัติการใชพื้นที่เปนหลัก
2. ปรับสัดสวนบอพักน้ําภายในฟารม มาตรฐานBACกําหนดใหบอพักน้าํ ของฟารมที่ตั้งหางไกล
จากทะเลตองมีพื้นที่บอพักน้ําอยางนอย 50 % ของพื้นที่ฟารม ฟารมที่อยูใกลทะเลสามารถ
ลดลงเหลือ 30 % ของพื้นทีฟ่ ารม หากมีความเหมาะสมสามารถใชฟารมระบบปดได นอกจากนี้
BACยังไดกําหนดใหมีระบบบอพักน้ําที่ดไี วในเรื่องสุขภาพสัตวน้ํา โดยระบุใหพน
ื้ ที่บอพักน้าํ
อยางนอยตองมีพื้นที่เทากับบอเลี้ยง
3. ระบายน้ําออกจากบอเลี้ยง และตากบอประมาณ 2 เดือน มาตรฐานBACกําหนดไววาหลังการ
จับกุงตองตากบอไวนานพอที่จะทําใหพื้นบอแหง บอเลี้ยงที่หมุนเวียนใชงานหลายครั้งตองมี
มาตรการเสริม เชน การเพาะปลูกพืชในบอสลับการเลี้ยงกุง การไถพรวน เปนตน เพื่อฟนฟู
สภาพดินพื้นกนบอ
4. ดูดน้ําเขาบอพักน้ํา
5. ดูดน้ําเขาบอเลีย้ ง กรองไขปลา ตีน้ํา ใสกากชา 10 วัน
6. ปลอยกุงลงเลี้ยง ความหนาแนนของลูกกุงที่ปลอยพิจารณาจากอัตรารอด ขนาด อายุ
สภาพแวดลอม ทั้งนี้ มาตรฐานBAC แนะนําใหปลอยในอัตรา 20 ตัว/ลูกบาศกเมตร
7. ใชอาหารกุงทีผ่ านการรับรอง
8. จดบันทึกขอมูลที่สามารถใชตรวจสอบยอนกลับได ประกอบดวยหัวขอปจจัยนําเขา วิธีดําเนินการ
การสงมอบสินคา ปริมาณ วันที่ บุคคลหรือบริษัทที่รับซื้อกุง เลขที่เอกสารกํากับสินคาตั้งแต
ฟารมไปสูกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑสุดทาย
2.10 ตลาดสินคากุง ทะเลระบบอินทรีย
ผลผลิตกุงทะเลระบบอินทรียในป พ.ศ. 2546 จากประเทศตาง ๆ รวมกันตามรายงานของ
Naturland ประมาณ 1,500 ตัน(ตารางที่ 13) ผลผลิตดังกลาวยังไมรวมกุงอินทรียจากสหรัฐอเมริกา ฟารม
เลี้ยงกุงอินทรียแหงแรกของสหรัฐอเมริกาคือ Permian Sea Shrimp Company ตั้งอยูท ี่รัฐเท็กซัส
ไดรับการรับรองจาก Quality Certification Services รัฐฟลอริดา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 ผลผลิต
36 ตัน ถึงแมวาพระราชบัญญัติผลิตภัณฑอาหารอินทรียของสหรัฐอเมริกานิยาม “ปลาที่ใชในการบริโภค”
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(fish used for food)ไวในคําวาปศุสัตวและหนวยรับรองไดใชมาตรฐานปศุสัตวมารับรองมาตรฐานกุง

อินทรีย แตโครงการอินทรียแหงชาติ(NOP)ที่อยูภายใตมาตรฐานนี้ยงั ไมมีมาตรฐานสําหรับสัตวน้ําอินทรีย
ดังนั้นNOPจึงตัดสินเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2547 วาฟารมกุงที่รัฐเท็กซัสไมใชกงุ อินทรีย
ฟารมกุง
อินทรียอีกแหงคือ OceanBoy Farms, Inc. ตั้งอยูที่รัฐฟลอริดา เลี้ยงกุงแวนนาไมกําหนดเปาหมายการผลิต
ในป พ.ศ. 2547 จํานวน 900 ตัน ไดรบั การรับรองโดยใชมาตรฐานปศุสัตวอินทรียดวยเชนกัน
ตารางที่ 13 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุงทะเลอินทรีย ป 2546
ชนิดสัตวน้ํา
1. กุงขาว

แหลงผลิต
- เอกวาดอร
- เปรู

2. กุงกุลาดําแบบกึ่ง - อินโดนีเซีย
- เวียดนาม
พัฒนา
3. กุงกุลาดําแบบ -ไทย
พัฒนา

ผลผลิต (ตัน)
1,000

500
2

ตลาด
แหลงผลิตสําคัญ
- เยอรมนี
- เอกวาดอร 950 ตัน
- สวิสเซอรแลนด
(95 %)
- สหราชอาณาจักร
- สวีเดน
- สวิสเซอรแลนด
- ตลาดในประเทศ
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อภิปราย/วิจารณ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียเปนสวนหนึง่ ของเกษตรอินทรีย การทําเกษตรอินทรียมีหลักการและ
มาตรฐานครอบคลุมหลายดาน เชน ระบบนิเวศ ปจจัยการผลิต สวัสดิภาพสัตว ความเปนธรรมในสังคม ฯลฯ
ไมไดมีความหมายตามที่คนสวนใหญเขาใจวา การไมใชยาสารเคมีแลวจะเปนเกษตรอินทรีย หรือใชปุย
อินทรียแลวจะเปนเกษตรอินทรีย องคกรที่มีบทบาทดานการเกษตรอินทรียในระดับสากลไดแก สหพันธ
เกษตรอินทรียน านาชาติ สภาสหภาพยุโรป โครงการอินทรียแหงชาติของสหรัฐอเมริกา กระทรวงเกษตร
ปาไมและประมงของประเทศญี่ปุน โครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของสหประชาชาติ องคกร
เหลานี้ไดกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียโ ดยใชชื่อทีแ่ ตกตางกันไป คือ มาตรฐาน(standards) ขอกําหนด
(regulation) แนวทาง(guidelines)หากเทียบสัดสวนโดยประมาณปรากฏวามาตรฐานสวนใหญเปนเรื่อง
พืช 70 % รองลงมาเปนเรื่องปศุสัตว 20 % เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 5 % เรื่องผึ้ง สิ่งทอ ปาไมฯลฯ
รวมกัน 5 % องคกรระดับสากลขางตนที่มีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียทชี่ ัดเจนคือIFOAM แต
เปนเพียงรางมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่อยูใ นมาตรฐานขัน้ ต่ําของIFOAM
สําหรับองคกร
อื่นกลาวถึงสัตวน้ําไวในนิยามของคําวาปศุสัตว แตยงั ไมมีมาตรฐานรองรับยกเวนขอกําหนดสภาสหภาพ
ยุโรปทีE่ RNTEประเทศออสเตรียนําไปจัดทํามาตรฐาน เนื่องจากIFOAMเปนหนวยรับรองระบบงานไมได
ทําหนาที่รับรองมาตรฐาน หนวยงาน/องคกรจึงตองนํามาตรฐานขัน้ ต่ําไปจัดทํามาตรฐานของตนเอง ตาม
หลักการที่วาสามารถกําหนดมาตรฐานใหสงู กวาของIFOAMได แตต่ํากวาไมได สวนใหญจะนําไปกําหนด
รายละเอียดเชน ระยะเวลาที่ใชในการปรับเปลี่ยน ระยะหางระหวางแปลงเกษตรอินทรียกับแปลงเกษตรเคมี
กําหนดระยะเวลาที่อนุญาตใหใชวิธีเพาะพันธุโดยบีบหรือตัดตา เปนตน องคกรที่นํามาตรฐานขั้นต่ําของ
IFOAMไปกําหนดมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
และไดรับการรับรองระบบงานจากIFOAM
ไดแก สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียข องประเทศไทย Naturlandประเทศเยอรมนี Soil Association
สหราชอาณาจักร BIO-GROประเทศนิวซีแลนด BIO SUISSEประเทศสวิสเซอรแลนด KRAV
ประเทศสวีเดน ฯลฯ มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนใหญจัดทําเปนสองสวนคือมาตรฐานทั่วไป
(general standards) และมาตรฐานเฉพาะซึ่งบางองคกรใชคําวามาตรฐานเพิม
่ เติม(specific standards or
supplementary standards or additional standards) มาตรฐานทัว่ ไปกลาวถึงสัตวน้ําทุกชนิดและลักษณะ
การเลี้ยงทุกประเภทในภาพรวม เชน การเลือกสถานที่ สุขภาพ สวัสดิภาพ การทําใหตาย
แตมาตรฐาน
เฉพาะกลาวถึงสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน ปลาแซลมอน ปราเทราท ปลาไน กุงกุลาดํา กุงแวนนาไม
หอยแมลงภู ฯลฯ ผูวิจัยไดศกึ ษาขอมูลวิธกี ารเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย การเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย
ของประเทศตางๆ และมาตรฐานขององคกรที่เกี่ยวของจํานวน 20 องคกรโดยละเอียดแลว พบวา
1. ทุกมาตรฐานหามใชสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นสวนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม(GMOs) การที่ไมอนุญาต
ใหใชสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศไทยคือ
กากถั่วเหลืองที่
นํามาใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่นําเขาจากตางประเทศเปนGMOs ทั้งสิ้น ดังนั้นการผลิตอาหารสัตวน้ํา
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อินทรียตองใชกากถั่วเหลืองในประเทศแทน แตการใชกากถัว่ เหลืองยังตองพิจารณาถึงขอหามในการใช
วัตถุดิบที่สกัดดวยตัวทําละลาย ดังนั้นหากจะใชกากถั่วเหลืองเปนวัตถุดิบอาหารสัตวน้ําอินทรียตองใชกาก
ถั่วเหลืองในประเทศที่ไดจากวิธีการบด โม หรือใชถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศทั้งเมล็ด
2. สิ่งที่อนุญาตใหใชในขบวนการผลิตหรือแปรรูปแตละมาตรฐานมีความแตกตางกันมาก มาตรฐาน
ขั้นต่ําของIFOAMไมอนุญาตใหใชคลอรีน แตมาตรฐานโครงการอินทรียของสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใช
คลอรีน
Bioagricertซึ่งเปนหนวยรับรองมาตรฐานที่ไดรับรองระบบงานจากIFOAMยังยินยอมใหใช
คลอรีนในความเขมขนระดับน้ําดื่ม ซึ่งขัดกับหลักการกําหนดมาตรฐานที่จะตองใหสูงกวามาตรฐานขั้นต่ํา
ของIFOAM การแกไขปญหาขอนี้คือใชแสงอุลตราไวโอเล็ตในขบวนการผลิตน้ําประปาแทนคลอรีนแต
ตนทุนการผลิตก็จะสูงขึ้น เมื่อพิจารณาสารที่อนุญาตใหใชสําหรับสุขภาพสัตวน้ําปรากฏวามาตรฐานของ
Soilเทานั้นทีม
่ ี Iodophor และchloramine T. ในรายการสารที่อนุญาต
มีฟอรมาลินและ
benzalkonium chloride ในรายการสารที่จํากัดการใช
ในขณะทีห่ นวยรับรองมาตรฐานอื่นที่ไดรับการ
รับรองระบบจากIFOAMเหมือนกัน ไมมรี ายชื่อสารเหลานี้ในรายการที่อนุญาตใหใช Schmid et al.(2003)
ไดเปรียบเทียบมาตรฐานวัสดุสําหรับอาหารอินทรียของ 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานขั้นต่ําของIFOAM
แนวทางของCodex
ขอกําหนดของEU มาตรฐานเกษตรอินทรียของญี่ปุน และมาตรฐานNOP
ปรากฏวา สารที่เปนปจจัยการผลิตพืชอินทรีย 165 ชนิด มีเพียง 36 ชนิดที่ทุกมาตรฐานอนุญาต สําหรับ
สารที่ใชในขบวนการแปรรูปอาหารอินทรีย 133 ชนิด มีเพียง 33 ชนิดที่ทุกมาตรฐานยินยอมใหใช ดังนั้น
จึงอาจกลาวไดวาไมมีมาตรฐานเกษตรอินทรียสากลที่ไดรับการยอมรับเหมือนมาตรฐานISO ธรรมเนียม
ปฏิบัติของการซื้อขายสินคาเกษตรอินทรียต องใหหนวยรับรองมาตรฐานที่ประเทศผูน ําเขายอมรับ เปนผูที่
รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียนั้นกอน จึงจะสามารถสงสินคาเขาประเทศนั้นได
3. ทุกมาตรฐานมีหลักการจัดหาพันธุสัตวน้ําแนวทางเดียวกันคือ ใชพนั ธุในทองถิ่น ใชวิธีขยายพันธุ
แบบธรรมชาติ วิธีการเพาะพันธุกุงตองไมทําใหสัตวพกิ าร และใชพนั ธุจากระบบอินทรียภายในระยะเวลาที่
แตละมาตรฐานไดกําหนดขึ้นมา มาตรฐานดานพันธุสัตวน้ําเปนอุปสรรคตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
ของประเทศไทย ดังนี้
3.1 พันธุสัตวน้ําที่ไดจากธรรมชาติหรือเพาะพันธุโดยวิธีธรรมชาติไมเพียงพอสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปจจุบันเกษตรกร/หนวยเพาะพันธุปลานิยมใชฮอรโมนสังเคราะห Buserelin acetate รวมกับ
Domperidoneในการเพาะพันธุปลาแทบทุกชนิด และมีการใหฮอรโมนเพื่อแปลงเพศปลา ซึ่งไมสอดคลอง
กับหลักการทีห่ ามใชฮอรโมนสังเคราะหในขบวนการผลิต จากการคนความาตรฐานเรื่องการใชฮอรโมน
เพื่อเพาะพันธุป ลาพบวา มาตรฐานของประเทศฮังการี(BIOKONTROL HUNGARIA)อนุญาตใหใชวิธี
ผสมเทียมรวมทั้งการใชฮอรโมนจากตอมใตสมอง
แตมาตรฐานNaturlandของเยอรมนีและมาตรฐาน
ERNTEของออสเตรียไมอนุญาต
ถึงแมจะอางอิงมาตรฐานของฮังการีเพื่อใชฮอรโมนจากตอมใตสมอง
เพาะพันธุปลาแลวก็ตาม
ยังจะตองประสบปญหาการเก็บตอมใตสมองซึ่งเคยใชวิธีแชในน้ํายาอะซิโตน
เนื่องจากไมมรี ายชื่ออะซิโตนในรายการทีอ่ นุญาต แนวทางการปฏิบัติของทุกมาตรฐานกําหนดไวเหมือนกัน
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คือ หากไมไดระบุสารใดไวในมาตรฐานหมายความวาหามใชสารนัน้ วิธีแกปญหาพันธุปลาน้าํ จืดที่เปน
รูปธรรมคือ ตองแกไขมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศไทย
โดยกําหนดชีวมวล
(biomass)ที่เพิ่มขึ้นภายใตการจัดการระบบอินทรียไมนอยกวา 95 % แทนการสงเสริมใหเกษตรกรหันกลับ
ไปใชวิธีการเพาะพันธุปลาโดยใชฮอรโมนจากตอมใตสมองแบบเดิมที่หมดความนิยมไปแลวหลายป คงจะมี
ผูปฏิบัติตามนอยมาก เนื่องจากมีความยุงยากกวาการใชฮอรโมนสังเคราะห อยางไรก็ตามสํานักงานประมง
จังหวัดสุรินทรไดจัดทําจุดสาธิตการเพาะพันธุปลาน้ําจืด
ในพื้นที่โครงการประมงอินทรียนํารอง
ปงบประมาณ 2547-2549 เพื่อผลิตพันธุสัตวน้ําระบบอินทรีย ปจจุบันอยูใ นระหวางขัน้ ตอนการดําเนินการ
ตองติดตามประเมินผลตอไปวา
ผูเ ขารวมโครงการจะสามารถปฏิบตั ิตามหลักการระบบอินทรียไ ดหรือไม
มาตรฐานที่ระบุถึงชีวมวลคือมาตรฐานของDebioและKRAVกําหนดวา ในชวงระยะเวลาของการปรับเปลีย่ น
หากไมสามารถหาพันธุสัตวน้ําที่ผานการรับรองได อนุญาตใหใชพนั ธุจากระบบทั่วไป แตสัตวน้ําจะไดรับ
การรับรองวาเปนอินทรียเมือ่ ชีวมวลภายใตการจัดการระบบอินทรียเ พิม่ ขึ้นอยางนอย 90 % รางมาตรฐานของ
Certified Organic Associations of British Columbia(COABC)ประเทศแคนาดากําหนดวา หากพันธุ
จากระบบอินทรียที่ผลิตจําหนายมีไมเพียงพอ หนวยรับรองมาตรฐานอาจจะยินยอมใหใชพันธุจ ากโรงเพาะ
ฟกทั่วไป แตชีวมวลภายใตระบบการจัดการแบบอินทรียตองเกิดขึน้ อยางนอย 99 % และCOABCจะ
ยกเลิกมาตรการ ชั่วคราวนี้ตงั้ แตวันที่ 1 มกราคม 2553 รางมาตรฐานCOABCนาจะประยุกตจากมาตรฐาน
NOPสําหรับพืชอินทรียขอ 205.204 (a) ที่วาอาจใชเมล็ดพันธุที่ไมไดมาจากระบบอินทรียในการผลิตพืช
อินทรียหากเมล็ดพันธุอินทรียที่ผลิตจําหนายมีไมเพียงพอ (The National Organic Program)
สําหรับชนิดของสัตวน้ําตางถิ่นที่จะนํามาเลี้ยงระบบอินทรียไดตองกําหนดไวในมาตรฐานวา
มีการนําสัตวน้ําชนิดนัน้ เขามาในประเทศไทยแลวไมนอ ยกวา 20 ป
โดยไมมีรายงานทางวิชาการวา
เกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีปลาน้ําจืดหลายชนิดที่นยิ มเลี้ยงในปจจุบันไมไดมี
ถิ่นกําเนิดในประเทศไทย เชน ปลานิล ปลาไน ปลาเฉา
3.2 การเพาะพันธุกุงทะเลประสบปญหาสําคัญคือ โรงเพาะฟกยังใชปยุ เคมีในการเพาะ
แพลงกตอนเพือ่ เปนอาหารลูกกุง ถึงแมวาโรงเพาะฟกลูกกุงในประเทศเอกวาดอรใชปุยหมักโบกาฉิสราง
อาหารธรรมชาติใหแกลูกกุงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย แตผูประกอบการ
โรงเพาะฟกในประเทศไทยยังไมสนใจผลิตลูกกุงระบบอินทรีย เนื่องจากราคาลูกกุงที่ขายไดไมแตกตางกับ
ราคาลูกกุงปกติ การใชปุยหมักโบกาฉิก็ไมไดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น ปญหาอีกประการหนึ่งคือ
การเพาะพันธุก ุงในประเทศไทยยังใชวิธีบบี หรือตัดตาแมกุงเพื่อเรงใหไขแก การแกปญหาโดยใชเชือกรัด
กานตาแมกุงแทนการบีบหรือตัดตาในประเทศเอกวาดอรตามคําแนะนําของNaturlandนั้น อาจจะเปนการ
ทรมานกุงยิ่งกวาวิธีการตัดตา ปญหาการบีบหรือตัดตากุงอาจจะแกไขไดเนื่องจากผูเลี้ยงกุงในปจจุบันหันไป
เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเพิ่มขึน้ การเพาะพันธุกุงขาวไมจาํ เปนตองใชวธิ ีการบีบหรือตัดตาเหมือนการเพาะพันธุ
กุงกุลาดํา นอกจากนัน้ ผูประกอบการยังสามารถเลี้ยงกุงขาวในบอเพื่อใชเปนพอแมพันธุได ทําใหสอดคลอง
กับหลักการผลิตกุงอินทรียม ากกวาการใชพอแมพันธุกงุ กุลาดําที่จับจากทะเล
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4. ปลาปนที่เปนวัตถุดิบของอาหารสัตวน้ําขัดกับหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียหลายประการ
ทุกองคกรที่เกีย่ วของพยายามใหลดสวนประกอบอาหารที่เปนปลาปนและน้ํามันปลาลงเนื่องจากไมตองการ
ใหไปกระทบทรัพยากรธรรมชาติในทะเล และกําหนดใหใชเศษเหลือ(by-product)จากขบวนการแปรรูป
แทนในปริมาณไมนอยกวา 50 % การใชปลาปนที่มีแหลงกําเนิดในประเทศไทยขัดกับหลักการที่วาปลาปน
ตองมาจากการทําการประมงที่ยั่งยืนตามจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (Code of
Conduct for Responsible Fisheries) ขององคการอาหารแหงสหประชาชาติ แตทรัพยากรสัตวน้ําของ
ประเทศไทยอยูในสภาพจับเกินดุลการผลิตทดแทนตามธรรมชาติ(overfishing) หากใชปลาปนที่นําเขาจาก
ตางประเทศขัดกับหลักการที่วาปลาปนและสัตวน้ําที่เลีย้ งควรอยูใ นพืน้ ที่ทางภูมิศาสตรเดียวกันแตปลาปนที่
ใชในประเทศไทยสวนใหญนําเขาจากประเทศเปรู ปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับอาหารสัตวน้ําอีกประการหนึ่งคือ
หามใชเปลือกกุงเติมลงในอาหารที่ใชเลี้ยงกุง
แตสูตรอาหารกุงทีผ่ ลิตจําหนายนิยมใชเปลือกกุงปนเปน
สวนประกอบเพื่อใหกุงมีสีตามที่ตลาดตองการ การแกไขปญหาดานอาหารตองทําขึ้นใชเอง อาหารสัตวน้ํา
สําเร็จรูปจากรานขายอาหารสัตวถึงแมวาจะมีทะเบียนอาหารสัตว ใบอนุญาตขายอาหารสัตว จากกรมประมง
หรือกรมปศุสัตวถูกตองแตกไ็ มใชอาหารสําหรับสัตวน้ําอินทรีย จะตองมีการรับรองมาตรฐานกอนจึงจะเปน
อาหารสัตวน้ําอินทรียสวนประกอบสําคัญของอาหารที่ตองพิจารณาคือ ปลาปน กากถั่วเหลือง เปลือกกุงปน
ปจจุบันมีอาหารกุงอินทรีย STC เพียงยี่หอ เดียวที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอยางถูกตอง
5. มาตรฐานสวนใหญอนุญาตใหใชยาในการรักษาโรคสัตวน้ํา
แตไมอนุญาตใหใชยาเพื่อการ
ปองกันโรค
ระยะทีห่ ยุดการใชยาอยางนอยตองนานเปนสองเทาของระยะเวลาที่บริษัทผูผลิตยากําหนด
มาตรฐานที่อนุญาตใหใชยาไดแก มาตรฐานERNTE, Naturland, Soil, TÚN, Debio และKRAV
บางมาตรฐานไมอนุญาตใหใชยาหรือใชยาไดแตไมรับรองวาเปนผลผลิตอินทรียคือ มาตรฐานของสมาคม
ผูประกอบการเกษตรกรรมยัง่ ยืนแหงชาติของออสเตรเลีย(NASAA) และมาตรฐาน BIO-GRO แตละ
มาตรฐานที่กลาวขางตนยังมีรายละเอียดทีแ่ ตกตางกันออกไป ดังนี้
5.1 มาตรฐานขั้นต่ําของ IFOAMอนุญาตใหใชยาหรือสารเคมีรักษาสัตวเฉพาะกรณีที่ไม
สามารถใชวิธีการอื่นทดแทนไดแลว และ/หรือการใชสารเคมีนั้นเปนการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ
แตตองกําหนดระยะหยุดยาไว
ระยะหยุดการใชยาตองนานอยางนอยสองเทาของระยะเวลาที่ผูผลิตยา
กําหนด
สําหรับการใชวัคซีนIFOAMยินยอมใหไดวัคซีนไดกรณีที่ไมสามารถควบคุมโรคดวยเทคนิค
การจัดการอยางอื่นแลวตามความรูที่ทองถิ่นนั้นมีอยู
5.2 มาตรฐานERNTEอนุญาตใหใชวคั ซีนภายใตการควบคุมของสัตวแพทยไดแตตอ งไดรับ
การรับรองจากสมาคมERNTEกอน ใหใชยาเฉพาะกรณีที่อยูใ นสถานการณที่ใกลเปนอันตราย และไดรับ
คําแนะนําอยางเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทย ใชยาในการรักษาไดภายใตเงื่อนไขวา จํานวนวันของการ
หยุดใชยาตองมีระยะเวลานานเปนสองเทาที่กําหนดไวในการรักษาแบบปกติ หากไมมีการระบุระยะหยุดยาไว
โดยทั่วไปตองหยุดยาเปนเวลา 2 เดือน หามใชยากอนจับ 3 เดือน ไมวาจับเพื่อบริโภคหรือนําไปปลอยใน
บอตกปลา
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5.3 มาตรฐานNaturlandอนุญาตใหใชยารักษาโรคเฉพาะในสัตวที่มกี ระดูกสันหลังเทานั้น
และตองไดรับการสอบวินิจฉัยจากสัตวแพทย ระยะหยุดยาอยางนอยตองนานเปนสองเทาของระยะหยุดยา
ของการรักษาทั่วไป แตไมอนุญาตใหใชยาในหอยและกุงซึ่งเปนสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง หามใชยาที่
เปนสารเคมีสังเคราะหหรือฮอรโมนในการปองกันโรค
5.4 มาตรฐานSoilใหรักษาสัตวน้ําที่เปนโรคถึงแมวาสัตวน้ําที่ไดรับการรักษาจะหมดสภาพ
ของการเปนสัตวน้ําอินทรีย ฟารมที่ไมทําการรักษาสัตวน้ําอาจจะไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ระยะหยุดยา
ตองยาวนานเปนสองเทาของระยะเวลาที่ผผู ลิตกําหนด
หรือตามความเห็นของสัตวแพทยแตไมนอยกวา
14 วัน อนุญาตใหใชวัคซีนเฉพาะแหลงทีท่ ราบแนชัดวาเสี่ยงตอการเกิดโรค ไมอนุญาตสําหรับการปองกัน
โรคโดยทั่วไป
5.5 มาตรฐานTÚNอนุญาตใหใชยาสําหรับสัตวเฉพาะกรณีฉุกเฉิน และไดปรึกษาสัตวแพทย
แลวเทานัน้ และ/หรือ เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ ระยะหยุดยาตองนานเปนสองเทาของระบบ
การผลิตแบบทั่วไปแตไมนอ ยกวา 14 วันและตองปฏิบัติระยะหยุดยาตอการผลิตสัตวน้ําใกลเคียงในรัศมี
150 เมตร สําหรับน้ํากรอยและทะเล หรือระยะ 10 เมตรทางดานปลายน้ําสําหรับการเลี้ยงในแมนา้ํ
5.6 มาตรฐานDebioใหใชยาที่เปนสารเคมีสังเคราะหเมื่อไมมีวิธกี ารอยางอื่นแลวโดยคํานึงถึง
สวัสดิภาพสัตวหรือมีกฎหมายบังคับ หากจําเปนตองใชยา ตองสงผลกระทบที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด และเสี่ยงตอสุขภาพของคนรวมทั้งสัตวนอ ยที่สุดดวยเชนกัน
ระยะหยุดการใชยาสารเคมี
สังเคราะหตองนานเปนสองเทาที่กฎหมายบังคับ หากไมไดกําหนดไวตองมีระยะหยุดยา 2 สัปดาห แหลง
ผลิตสัตวน้ําอินทรียในระยะ 150 เมตรในทะเล/ทะเลสาบ หรือระยะ 10 เมตรปลายน้ําในน้ําจืดตองมีชวง
ระยะหยุดยาเชนเดียวกันกับแหลงผลิตที่มีการใชยา
5.7 มาตรฐานKRAVอนุญาตใหใชยาไดหากไมมีวิธีการรักษาอยางอื่นแลว หรือตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไมอนุญาตใหใชยาปองกันโรคในลักษณะที่ตองใหยาเปนประจํา สามารถใชยาที่มีวตั ถุดัดแปร
พันธุกรรมไดเฉพาะกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่นทดแทน หากมีการใชยาในระยะการปรับเปลี่ยนตองเพิ่มระยะ
ปรับเปลี่ยนใหนานเปนสองเทา แหลงผลิตสัตวน้ําอินทรียในระยะ 150 เมตรในทะเล/ทะเลสาบ หรือระยะ
10 เมตรตอนปลายน้ําในน้ําจืดตองมีชวงระยะหยุดยาของระยะปรับเปลี่ยนเชนเดียวกันกับแหลงผลิตที่มีการ
ใชยา
5.8 มาตรฐานBIO-GROไมอนุญาตใหผูประกอบการปลอยใหปลาเปนโรคโดยไมทําการ
รักษา หากมีการใชยาตองมีการกักปลาทีไ่ ดรับการรักษา และไมขายปลานั้นภายใตการรับรองของBIO-GRO
ระยะหางระหวางหนวยกักกันถึงสถานที่เลี้ยงระบบอินทรียตองไมนอยกวา 75 เมตร หรือมีสิ่งกีดขวางทาง
กายภาพที่ขวางกั้นการไหลของน้ําระหวางสถานที่ทั้งสองแหง
หามใชมาลาไคทกรีนหรือฟอรมาลินเพื่อ
ปองกันเชื้อราทําลายไขปลา แตการใชไอโอดีนกําจัดเชื้อโรคที่ติดไขปลาแซลมอนนั้นตองไดรับการยินยอม
จากBIO-GROกอน เนื่องจากบางแหงมีกฎหมายใหใชไอโอดีนกับไขปลากอนการขนสงไปยังแหลงเลี้ยง
ตางถิ่น
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5.9 มาตรฐานสมาคมผูประกอบการเกษตรกรรมยั่งยืนแหงชาติของออสเตรเลีย (NASAA)
ไมใหใชยาปฏิชีวนะ ยาฆาพยาธิ หรือยาสังเคราะหอื่นๆ กรณีที่มีความจําเปนตองใชยา ตองมีบอหรือ
กระชังขนาดอยางนอย 100 ตารางเมตรใชแยกปลาทีป่ วยออกจากปลาปกติ และใหสถานที่กักขังปลาปวย
ตั้งอยูปลายน้ํา แตปลาที่ผานการรักษาดวยยาไมสามารถขายเปนสินคาอินทรีย
จากขอจํากัดเรือ่ งของการใชยาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ทําใหผูประกอบการเลือกใชวิธีจบั
ขายแทนการรักษา การเลี้ยงกุงอินทรียในประเทศไทยก็แกปญหาสุขภาพกุงโดยการจับขายเชนเดียวกันทําให
ไดกุงที่มีขนาดเล็กกวา 50 ตัว/กิโลกรัม ตองขายในราคากุงปกติ ขณะที่ราคาอาหารกุงอินทรียแพงกวาราคา
อาหารกุงปกติกิโลกรัมละ 2-3 บาท ถึงแมวาราคากุงอินทรียจะแพงกวาราคากุงปกติ 30 % แตตนทุนการ
ผลิตและความเสี่ยงที่กุงจะเสียหายก็สูงเชนกันผูประกอบการจึงไมสนใจที่จะเลีย้ งกุงระบบอินทรีย บางฟารม
ไดรับการรับรองมาตรฐานแลวไมเขารวมโครงการตอ นับวาเปนอุปสรรคสําคัญในการเลี้ยงกุงอินทรีย
6. มาตรฐานการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ อินทรียส วนใหญ หนดใหใชออกซิเจนจากระบบนิเวศซึ่งเกิดจาก
ขบวนการตามธรรมชาติ ไมใชเครื่องใหอากาศหรือเครื่องใหออกซิเจนเปนการถาวร ใหคํานึงถึงสวัสดิภาพ
สัตว(animal welfare)โดยไมเลี้ยงสัตวแบบปลอยหนาแนน รบกวนสัตวใหนอยที่สุด ไมใหสัตวเกิด
ความเครียดและประหยัดพลังงาน การอนุญาตใหใชเครื่องใหอากาศ/ออกซิเจนเฉพาะกรณีที่สภาพอากาศ
วิกฤติไมเหมาะสมตอสัตวนา้ํ หรือใชสาํ หรับสัตวน้ําวัยออนในโรงเพาะฟก หรือใชในขณะขนสงสัตวน้ํา
เทานั้นขัดกับการปฏิบัติเลี้ยงกุงแบบพัฒนาในปจจุบนั
เนื่องจากการเลี้ยงกุงแบบพัฒนามีความจําเปนตอง
ควบคุมปริมาณออกซิเจนในน้ําใหเพียงพอตลอดเวลา ฟารมเลี้ยงกุงแบบพัฒนามีอปุ กรณใหอากาศประจําบอ
เลี้ยงทุกบอ การเลี้ยงกุงที่สอดคลองกับมาตรฐานทําไดเฉพาะการเลี้ยงกุงแบบดั้งเดิมและแบบกึ่งพัฒนาซึ่งได
ผลผลิตตอเนื้อที่ต่ํา และไดทํากันอยูแ ลวในพื้นที่จังหวัดชายทะเลบริเวณกนอาวไทยซึ่งเรียกวา “สามสมุทร”
ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และขยายไปยังจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
บริเวณสามสมุทรเคยเปนแหลงเลี้ยงกุงทีใ่ หญที่สุดของประเทศ คันของบอกุงหรือนากุงในอดีตมีลักษณะที่
โลงเตียน ในบอหรือในนากุงที่เรียกวา “วัง” ไมใหมพี ืชขึ้นโดยเฉพาะสาหรายขนแมวตองเอาออกใหหมด
การสงเสริมใหเลี้ยงกุงทะเลแบบดั้งเดิมหรือแบบกึ่งพัฒนาระบบอินทรียคงประสบอุปสรรคมากมาย ตองมี
แปลงสาธิตแสดงใหเกษตรกรเห็นอยางเปนรูปธรรมวา รูปแบบการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรียเปนอยางไร
ผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุนและลงแรงหรือไม
7. มาตรฐานในขอที่ยินยอมใหผูอาศัยใกลเคียงเดินทางผานฟารมไปยังชายทะเล เชน ชาวประมงใน
หมูบานเดินผานฟารมไปยังเรือประมงที่อยูช ายฝง ขอนี้คงปฏิบัติไดไมกี่ฟารมเนื่องจากเจาของฟารมเลี้ยงกุง
แบบพัฒนาสวนมากเปนคนตางถิ่นจึงไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกผานเขา-ออกฟารม เพื่อปองกันปญหาการ
ลักขโมย สวนเจาของฟารมเลี้ยงกุงแบบกึ่งพัฒนาซึ่งเปนคนในพื้นที่ ก็ตองระวังคนตางถิ่นเขาไปขโมยจับ
สัตวน้ําในฟารมเชนเดียวกัน
8. หลักการทีใ่ หสงวนพื้นทีฟ่ ารมไวเปนแหลงอาศัยของสัตวทองถิ่นหรือสัตวปาพื้นเมือง คงจะไมมี
ผูปฏิบัติตามเนื่องจากพืน้ ทีด่ ังกลาวจะเปนที่อาศัยของศัตรูสัตวน้ํา เชน ตะกวด งู นกกาน้ํา ฯลฯ

105

สรุปและขอเสนอแนะ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียเปนสวนหนึง่ ของเกษตรอินทรีย มาตรฐาน/ขอกําหนด/แนวทาง เกษตร
อินทรียกลาวถึงผลผลิตหรือผลิตภัณฑหลักคิดเปนสัดสวนโดยประมาณในเรื่องของพืช 70 % รองลงมาเปน
เรื่องปศุสัตว 20 % เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 5 % เรื่องผึ้ง สิ่งทอ ปาไมฯลฯ รวมกัน 5 % ดังนั้นหลักการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียจึงตองอยูภายใตหลักการเกษตรอินทรียคือ ตองพิจารณาขบวนการผลิตหรือระบบ
การผลิตแบบองครวม(holistic) รักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ คํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว
(animal welfare) ควบคุมปจจัยการผลิตทุกชนิด มีการจดบันทึกขอมูลที่สามารถตรวจสอบยอนกลับได
(traceability) จนถึงขั้นตอนของการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ซึ่งระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียมีสองระดับ คือ การรับรองระบบงาน(accreditation) และการรับรองมาตรฐาน(certification)
การรับรองระบบงานดําเนินการโดยหนวยงาน/องคกรที่มีหนาที่ หรือไดรับการยอมรับในดานเกษตรอินทรีย
ภายใตมาตรฐานISO 65 และ/หรือ DIN EN 45011 เชน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ(มกอช.) สหพันธเกษตรอินทรียน านาชาติ(IFOAM) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่กํากับ
ดูแลเรื่องการเกษตร(USDA)
เปนตน
การรับรองมาตรฐานดําเนินการโดยหนวยรับรองมาตรฐาน
(certification body)ที่ผานการรับรองจากหนวยรับรองระบบงาน(accreditation body)เชน สํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย( มกท.) Naturland, Bio-GRO KRAV เปนตนในการรับรองบางครั้งหนวยรับรอง
มาตรฐานจะตรวจสอบเองแตบางครั้งจะใหอีกหนวยหนึง่ ทําหนาที่ตรวจสอบ(inspection)แทน เชน IMO
ทําหนาที่ตรวจสอบแลวใหNaturlandรับรองมาตรฐาน
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรียยังอยูในขัน้ เริ่มตน มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระดับหนวยรับรอง
ระบบงานมีเฉพาะมาตรฐานขั้นต่ําของIFOAMซึ่งเปนฉบับราง ขอกําหนดของสภาสหภาพยุโรป มาตรฐาน
โครงการอินทรียแหงชาติสหรัฐอเมริกา มาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศญี่ปุน แนวทางของโครงการ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ ยังไมมมี าตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย หนวยรับรองมาตรฐานที่
รับรองสัตวน้ําอินทรียสวนใหญจัดทํามาตรฐานของตนเองโดยใชมาตรฐานขั้นต่ําของIFOAM หรือจัดทํา
มาตรฐานภายใตคํานิยามปศุสัตวโดยใชขอกําหนดของสภาสหภาพยุโรป หรือใชมาตรฐานโครงการอินทรีย
แหงชาติสหรัฐอเมริกา สัตวน้ําอินทรียทไี่ ดรับการรับรองมาตรฐานตางๆ ไดแก ปลาแซลมอน ปลาเทราท
ปลาไน หอยแมลงภู กุงขาว กุงกุลาดํา สาหราย สําหรับกุงทะเลอินทรียมีNatrlandใหการรับรองกุงขาว
แวนนาไม ที่เลี้ยงในประเทศเอกวาดอร เปรู กุงกุลาดําแบบกึ่งพัฒนาในอินโดนีเซีย และเวียดนาม
Bioagricertใหการรับรองกุง กุลาดําแบบพัฒนาระบบอินทรียของประเทศไทย Quality Certification
Services(QCS)รัฐฟลอริดา ใหการรับรองกุงขาวที่เลี้ยงในสหรัฐอเมริกา
แตกุงขาวของสหรัฐอเมริกายัง
ไมมีความชัดเจนวาเปนกุงอินทรียหรือไม เนื่องจากนิยามคําวา “ปศุสัตว” ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ
อาหารอินทรียรวมถึงปลาที่ใชเปนอาหาร(fish used for food) แตมาตรฐานNOPซึ่งอยูภายใต
พระราชบัญญัตินี้ นิยามคําวา “ปศุสัตว” ไมรวมสัตวน้ํา(not include aquatic animal) นอกจากนั้นNOPยัง
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ไมไดพัฒนามาตรฐานสําหรับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอินทรีย คณะกรรมการของNOPพิจารณาเมื่อวันที่ 13
เมษายน พ.ศ. 2547 สรุปวา เมื่อไมมีมาตรฐานก็ไมสามารถใหการรับรองได ทําใหกุงของPermian Sea
Shrimp Companyรัฐเท็กซัสที่ไดรับการรับรองจาก Quality Certification Services สามารถใชตรา
“USDA organic” ไดถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เทานั้น ฟารมกุงอินทรียอีกแหงคือ OceanBoy Farms,
Inc. ตั้งอยูที่รฐั ฟลอริดา เลี้ยงกุงแวนนาไมกําหนดเปาหมายการผลิตในป พ.ศ. 2547 จํานวน 900 ตัน ใช
มาตรฐานปศุสัตวอินทรียรบั รอง กุงอินทรียดวยเชนกัน
ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียในประเทศไทย ที่ตรงตามหลักการ/มาตรฐานเกษตรอินทรีย
เพียง 2 ประเภท คือการเลีย้ งปลาน้ําจืด และการเลี้ยงกุง ทะเล การเลีย้ งปลานําจืดดําเนินการภายใตโครงการ
ประมงอินทรียนํารองจังหวัดสุรินทร ปงบประมาณ 2547-2549 ประกอบดวยกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบอ
และการเลี้ยงปลาในนาขาว ชนิดปลาที่เลี้ยงคือปลานิล ไน ตะเพียน สลิด จังหวัดสุรินทรประกาศเปนพื้นที่
เกษตรอินทรียท ั้งจังหวัด
ผลผลิตหลักคือขาวหอมมะลิอินทรีย การเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียเปนการใช
ทรัพยากรในฟารมใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดการนําเขาปจจัยการผลิต ตามหลักการ/มาตรฐาน โดยทําใน
พื้นที่ปลูกขาวอินทรีย
ใชประโยชนจากบอหรือนาที่กรมพัฒนาที่ดิน/สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม ขุดไวแลว ใชมูลวัว มูลควาย รวมกับเศษหญา เศษฟาง จากคอกสัตวนําไปทําปุย หมักใหเกิด
อาหารธรรมชาติแกปลา อาหารสมทบใชรํา ปลายขาว และเศษผัก จากการทําเกษตรอินทรีย หลักการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเปนการรับรองทั้งแปลง ดังนั้นเมื่อแปลงนาขาวไดรบั การรับรองแลว สัตวน้ํา
ที่เลี้ยงในนาขาวก็ถือวาเปนสัตวน้ําอินทรียโดยอัตโนมัติ สําหรับการเลี้ยงกุงทะเลดําเนินการโดยบริษัทใน
เครือSTCตั้งแตป พ.ศ. 2545 ภายใตการสนับสนุนของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย และกรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดผลผลิตกุงกุลาดําในป พ.ศ. 2547 ปริมาณ 2 ตัน ไมสามารถ
สงออกไปจําหนายตางประเทศไดเนื่องจากผลิตภัณฑกุงแชแข็งไมเต็มตูคอนเทนเนอร ผลผลิตกุงขาวและกุง
กุลาดําในป พ.ศ. 2547 ปริมาณ 33 ตัน ยังไมมีการสงออกเชนกันเนื่องจากยังไมสามารถตกลงราคากันได
ปญหาสําคัญของการเลี้ยงกุงอินทรียคือไดกุงขนาดเล็กกวา 50 ตัวตอกิโลกรัม กุงเปนโรคหัวเหลือง ฟารม
กุงที่เคยไดรับการรับรองมาตรฐานแลวออกจากโครงการ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอไป
1. การผลิตพันธุปลาน้ําจืดโดยวิธีธรรมชาติ ตามหลักการ/มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย
กําหนดใหใชพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติหรือเพาะพันธุโดยใชวิธีธรรมชาติ ไมใชฮอรโมนชวยในการเพาะพันธุ
แมวาจะเปนฮอรโมนที่ไดจากสัตวนํา้ ชนิดเดียวกันก็ตาม แนวทางที่ควรวิจัยคือการเพาะพันธุปลาสลิดโดยใช
บอแกรวหรือบอกาดในพื้นที่นาขาวอินทรียภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการทดลอง
ประยุกตใชบอ ลอสัตวน้ําเปนแหลงพันธุ
2. การผลิตพันธุกุงทะเลระบบอินทรีย ตามหลักการ/มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงอินทรีย กําหนดใหใช
พอแมพันธุกุงจากบอเลี้ยง หามใชวิธีการเพาะพันธุที่ทําใหสัตวพิการ หลักการ/มาตรฐานเกษตรอินทรียหามใช
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ปุยเคมีสังเคราะห แนวทางที่ควรวิจยั คือการเลี้ยงพอแมพันธุกุง การเพาะพันธุก ุงทีไ่ มใชวิธีการบีบหรือตัดตา
การเพาะแพลงกตอนอาหารลูกกุงที่ไมใชปุยเคมีสังเคราะห
3. การวิจัยอาหารสัตวน้ําอินทรีย หลักการ/มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงอินทรียหามใชสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม ไมใชวัตถุดบิ ที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลาย หามใชเปลือกกุงปนเปนสวนประกอบ ลด
การใชปลาปน/น้ํามันปลา แนวทางที่ควรวิจยั คือ ทดลองวิธีการทําปุยหมักจากวัสดุฟารมขาวอินทรียใหมี
ประสิทธิภาพ ศึกษาการใชประโยชนจากกากเบียร น้ําทิ้งโรงงานผงชูรส(อามิอามิ) น้ํากากสาโรงงานสุรา
สูตรอาหารสัตวน้ําอินทรียเชิงพาณิชยสําหรับแหลงโปรตีนจากสัตวควรใชเศษเหลือ(by-product)จากโรงงาน
แปรรูปสัตวนา้ํ
4. การวิจัยสมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียทุก
มาตรฐานอนุญาตใหใชสมุนไพรในการรักษาโรคได แตผลงานวิจัยทีใ่ ชในสัตวน้ํามีประมาณ 6 เรื่อง ดังนั้น
ควรมีการวิจยั สมุนไพรเพิ่มเติม และนําผลการวิจยั /ผลการประเมินสารไปขอแกไขบัญชีรายการสารที่อนุญาต
ของCodexซึ่งประเทศไทยโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเปนสมาชิก ทุกระยะ 4 ป
Codexจะสอบถามความเห็นจากประเทศ/องคกรที่เปนสมาชิกรวมทั้งIFOAM เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะ
ไปปรับปรุงรายการสารใหทนั สมัย ทั้งนี้ตอ งมีผลการวิจยั และการประเมินสารประกอบการพิจารณาดวย
ประโยชนในทางประยุกตของผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ไดนําไปประยุกตใชในยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียที่รัฐบาลไดประกาศ
เปนวาระแหงชาติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 โดยใชประกอบการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ทําใหทิศทางการพัฒนาของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศมี
ความชัดเจนสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานที่รวบรวมไดจากการวิจัย เปนการสงเสริมใหผูผลิตหันมาใช
วิธีการผลิตระบบอินทรียซึ่งจะเปนผลดีตอสุขภาพอนามัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค รักษาสิ่งแวดลอมและลด
ตนทุนการผลิตโดยหมุนเวียนใชประโยชนจากทรัพยากรภายในฟารมใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ผลการวิจัยดานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรียทําใหทราบจุดออนที่ตองทําการแกไข จุดออน
ที่สําคัญคือเรื่องพันธุกุงอินทรีย และอาหารกุงอินทรีย ตองทําการวิจยั ในขั้นตอไป
3. ผลการวิจัยใชประโยชนในการแกไขปรับปรุงมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียของประเทศ
ไทยใหเปนมาตรฐานที่เขียนแลวปฏิบัติได และพัฒนาระบบการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานผลผลิต/
ผลิตภัณฑสัตวน้ําอินทรีย โดยใชหนวยงานราชการรับรองมาตรฐานยอมขัดหลักการที่วาหนวยรับรองตอง
ไมมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม(third party) เพราะการรับรองมาตรฐานตองเสียคาใชจายสูงถึงแมวาจะ
รับรองในรูปกลุม(ดูภาพที่ 8 ภาคผนวก 4 ประกอบ) และการรับรองมาตรฐานสินคาสัตวน้ําอินทรียที่ใช
บริโภคภายในประเทศไมมีความจําเปนตองใชหนวยรับรองที่ไดรับการรับรองระบบงานจากIFOAM และ
การตรวจสอบรับรองกุงทะเลอินทรียโดยกรมประมงเปนการกลั่นกรองฟารมไปสูมาตรฐานสงออกไดเร็วขึ้น
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4. ผลจากการวิจยั ทําใหไดขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียที่ทนั สมัยครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ ใช
เปนขอมูลพื้นฐานอางอิงการวิจัยที่เกีย่ วของ และเปนขอมูลเผยแพรใหเกษตรกร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่ อาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูสนใจ ซึ่งมีการติดตอขอขอมูลเปนจํานวนมากในชวงระยะเวลาที่ทํา
วิจัย
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ภาคผนวก 1
สูตรอาหารกุงทะเลอินทรีย
บริษัท ท็อปออรกานิกโปรดักสแอนดซัพพลายส จํากัด ไดใหความรวมมือแจงสูตรอาหารกุงทะเล
อินทรียที่ผานการรับรองจากBioagricert ใหแกกรมประมงเพื่อใชประโยชนในดานการวิจยั และการสงเสริม
อาชีพ ซึ่งเปนขอมูลเทาที่บริษัทฯ สามารถเปดเผยได สูตรอาหารกุงดังกลาวใชปลาปนที่นําเขาจากยุโรปและ
อเมริกาใตเปนแหลงโปรตีนทดแทนกากถัว่ เหลือง ใชแปงสาลีอินทรียที่นําเขาจากออสเตรเลีย จีน ยุโรป
อเมริกา แตในสวนประกอบของอาหารยังคงมีการใชเปลือกกุงเปนวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบอนินทรีย( inorganic)
เชนวิตามิน เกลือแรตาง ๆ ซึ่งมาตรฐานสวนใหญอนุญาตใหใชไดไมเกิน 5 % บริษัทฯ ไดปรับสูตรตามความ
เหมาะสมโดยพยายามใชใหนอยที่สุดเทาที่จะทําไดและใชเฉพาะทีจ่ ําเปนเทานั้น
สูตรอาหารกุงอินทรียแ บง
ออกเปน 2 ประเภท คือ
ก. อาหารกุงทะเลอินทรียสาํ หรับกุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ จําแนกเปน 9 สูตร
ข. อาหารกุงทะเลอินทรีย กุงขาว(Penaeus vannamei) จําแนกเปน 8 สูตร
เนื่องจากสูตรอาหารกุงที่บริษัทฯ สงใหกรมประมงบางสูตรมีสวนประกอบเหมือนกัน คณะผูวิจัยจึงนํามา
จัดกลุมเขาดวยกัน ดังนี้
กลุมที่ 1. กุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะลูกกุงวัยออนระยะ 1 (พี. 7 – พี. 20)
กุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะลูกกุงวัยออนระยะ 2 (0.2 – 1.5 กรัม)
กุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะลูกกุงเล็ก (1.5 – 5.0 กรัม)
สวนประกอบอาหารกุงอินทรีย
1. ปลาปน
2. เปลือกกุงอินทรียปน
3. หมึกและ/หรือตับหมึกปน(squid liver powder)
4. ขาวโพดอินทรียปนและ/หรือปลายขาวอินทรียปน (นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
5. แปงขาวโพดอินทรียและ/หรือแปงขาวสาลีอินทรีย (นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
6. รําอินทรียสกัดน้ํามันและ/หรือรําละเอียดอินทรีย
7. ไขมันพืชอินทรียและ/หรือไขมันสัตวอินทรีย
8. วิตามิน
9. แรธาตุ
10. กรดอะมิโน
11. สารถนอมคุณภาพอาหารสัตวและสารชวยอัดเม็ด
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คุณคาทางอาหาร
โปรตีน
ไขมัน
กาก
ความชื้น

ไมนอยกวารอยละ 38
ไมนอยกวารอยละ 3
ไมมากกวารอยละ 3
ไมมากกวารอยละ 12

กลุมที่ 2. กุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงเล็ก (3 – 6 กรัม)
สวนประกอบอาหารกุงอินทรีย
1. ปลาปน
2. เปลือกกุงอินทรียปน
3. หมึกหรือตับหมึกปน(squid liver powder)
4. ขาวโพดอินทรียปนหรือปลายขาวอินทรียห รือขาวสาลีอินทรีย (นําเขาจาก ออสเตรเลีย
จีน อเมริกา)
5. แปงขาวโพดอินทรียและแปงขาวสาลีอินทรีย
(นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
6. วิตามิน
7. แรธาตุ
8. กรดอะมิโน
9. สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว
คุณคาทางอาหาร
โปรตีน
ไมนอยกวารอยละ 40
ไขมัน
ไมนอยกวารอยละ 6
กาก
ไมมากกวารอยละ 3
ความชื้น
ไมมากกวารอยละ 11
กลุมที่ 3. กุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงรุน (3 – 6 กรัม)
สวนประกอบอาหารกุงอินทรีย
1. ปลาปน
2. เปลือกกุงอินทรียปน
3. หมึกหรือตับหมึกปน(squid liver powder)
4. ปลายขาวอินทรีย
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5. แปงขาวสาลีอินทรีย
6. วิตามิน
7. แรธาตุ
8. ไกลซีน
9. สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว
10. สารปรุงแตงอาหารสัตว
คุณคาทางอาหาร
โปรตีน
ไมนอยกวารอยละ 40
ไขมัน
ไมนอยกวารอยละ 6
กาก
ไมมากกวารอยละ 3
ความชื้น
ไมมากกวารอยละ 11

(นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)

กลุมที่ 4. กุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงรุน (5 – 12 กรัม)มี 2 สูตร
สวนประกอบอาหารกุงอินทรีย
1. ปลาปน
2. เปลือกกุงอินทรียปน
3. หมึกหรือตับหมึกปน(squid liver powder)
4. ขาวโพดอินทรียปนและ/หรือปลายขาวอินทรียปน (นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
5. แปงขาวโพดอินทรียและ/หรือแปงขาวสาลีอินทรีย (นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
6. รําอินทรียสกัดน้ํามันและ/หรือรําละเอียดอินทรีย
7. ไขมันพืชอินทรียและ/หรือไขมันสัตวอินทรีย
8. วิตามิน
9. แรธาตุ
10. กรดอะมิโน
11. สารถนอมคุณภาพอาหารสัตวและสารชวยอัดเม็ด
คุณคาทางอาหาร
โปรตีน
ไมนอยกวารอยละ 37
ไขมัน
ไมนอยกวารอยละ 3
กาก
ไมมากกวารอยละ 3
ความชื้น
ไมมากกวารอยละ 12
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กลุมที่ 5. กุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงกลาง (12 – 20 กรัม)
กุงกุลาดําและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงใหญ (มากกวา 20 กรัม)
สวนประกอบอาหารกุงอินทรีย
1. ปลาปน
2. เปลือกกุงอินทรียปน
3. หมึกหรือตับหมึกปน(squid liver powder)
4. ขาวโพดอินทรียปนและ/หรือปลายขาวอินทรียปน (นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
5. แปงขาวโพดอินทรียและ/หรือแปงขาวสาลีอินทรีย (นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
6. รําอินทรียสกัดน้ํามันและ/หรือรําละเอียดอินทรีย
7. ไขมันพืชอินทรียและ/หรือไขมันสัตวอินทรีย
8. วิตามิน
9. แรธาตุ
10. กรดอะมิโน
11. สารถนอมคุณภาพอาหารสัตวและสารชวยอัดเม็ด
คุณคาทางอาหาร
โปรตีน
ไมนอยกวารอยละ 36
ไขมัน
ไมนอยกวารอยละ 3
กาก
ไมมากกวารอยละ 3
ความชื้น
ไมมากกวารอยละ 12
กลุมที่ 6. กุงขาว(Penaeus vannamei)ในลูกกุงวัยออนระยะ 1 (พี. 7 – พี. 20)
สวนประกอบอาหารกุงอินทรีย
1. ปลาปน
2. เปลือกกุงอินทรียปน
3. หมึกและ/หรือตับหมึกปน(squid liver powder)
4. แปงขาวสาลีอินทรีย
(นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
5. ปลายขาวอินทรีย
6. รําอินทรียละเอียด
7. น้ํามันพืชอินทรีย
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8. ไกลซีน
9. วิตามิน
10. แรธาตุ
11. สารปรุงแตงอาหารสัตว
12. สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว
คุณคาทางอาหาร
โปรตีน
ไมนอยกวารอยละ 36
ไขมัน
ไมนอยกวารอยละ 5
กาก
ไมมากกวารอยละ 4
ความชื้น
ไมมากกวารอยละ 10
กลุมที่ 7. กุงขาว(Penaeus vannamei)ในลูกกุงวัยออนระยะ 2 (0.2 – 1.5 กรัม)
กุงขาว(Penaeus vannamei)ในระยะกุงเล็ก (1.5 – 5 กรัม)
กุงขาวและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงรุน (3 – 6 กรัม)
สวนประกอบอาหารกุงอินทรีย
1. ปลาปน
2. เปลือกกุงอินทรียปน
3. หมึกและ/หรือตับหมึกปน(squid liver powder)
4. แปงขาวสาลีอินทรีย
(นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
5. ปลายขาวอินทรีย
6. รําอินทรียละเอียด
7. น้ํามันพืชอินทรีย
8. ไกลซีน
9. วิตามิน
10. แรธาตุ
11. สารปรุงแตงอาหารสัตว
12. สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว
คุณคาทางอาหาร
โปรตีน
ไมนอยกวารอยละ 36
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ไขมัน
กาก
ความชื้น

ไมนอยกวารอยละ 5
ไมมากกวารอยละ 4
ไมมากกวารอยละ 11

กลุมที่ 8. กุงขาวและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงรุน (3 – 8 กรัม)
กุงขาวและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงรุน (5 – 12 กรัม)
กุงขาวและกุงทะเลอื่น ๆ ในระยะกุงใหญ (12 – 20 กรัม)
กุงขาว(Penaeus vannamei)ในระยะกุงกลาง (12 – 20 กรัม)
สวนประกอบอาหารกุงอินทรีย
1. ปลาปน
2. เปลือกกุงอินทรียปน
3. หมึกและ/หรือตับหมึกปน(squid liver powder)
4. แปงขาวสาลีอินทรีย
(นําเขาจาก ออสเตรเลีย จีน อเมริกา)
5. ปลายขาวอินทรีย
6. รําอินทรียละเอียด
7. น้ํามันพืชอินทรีย
8. ไกลซีน
9. วิตามิน
10. แรธาตุ
11. สารปรุงแตงอาหารสัตว
12. สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว
คุณคาทางอาหาร
โปรตีน
ไมนอยกวารอยละ 36
ไขมัน
ไมนอยกวารอยละ 5
กาก
ไมมากกวารอยละ 4
ความชื้น
ไมมากกวารอยละ 12
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ภาคผนวก 2
สารที่อนุญาตสําหรับการผลิตอาหารอินทรียของ Codex

Alimentarius Commission
CAC/GL 32-1999 as revised in 2001

1. ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุย สารปรับปรุงบํารุงดิน และสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชื่อสาร
1. ปุยคอกจากปศุสัตว (Farmyard and poultry
manure)

2. ของเสียจากสัตว (Slurry or urine)

3. ปุยหมักจากปฏิกูลของสัตวและสัตวปก
(Composted animal excrements, including poultry)
4. ปุยคอกและปุยหมักจากมูลสัตว (Manure and
composted farmyard manure)
5. ปุยคอกชนิดแหงจากปศุสัตว (Dried farmyard
manure and dehydrated poultry manure)
6. มูลนก มูลคางคาว (Guano)
7. ฟางขาว (Straw)
8. ปุยหมักจากวัสดุเพาะเห็ด (Compost and spent
mushroom and Vermiculite substrate)

รายละเอียด / ขอกําหนด
- กรณีไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรีย จําเปนตอง
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ และไมอนุญาตใหใชแหลงที่มา
จากการทําฟารมแบบอุตสาหกรรม
- กรณีไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรีย จําเปนตอง
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง ในชวงหลังจาก
การควบคุมการหมัก และ / หรือ การทําใหเจือจางลง
แลว และไมอนุญาตใหใชแหลงที่มาจากการทําฟารม
แบบอุตสาหกรรม
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- ไมอนุญาตใหใชแหลงที่มาจากการทําฟารมแบบ
อุตสาหกรรม
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ ไมอนุญาตใหใช
แหลงที่มาจากการทําฟารมแบบอุตสาหกรรม
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ และวัสดุที่ใชควรอยู
ภายใตรายการนี้
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ชื่อสาร
9. ปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชจากบานเรือน
(Compost from organic household refuse)
10. ปุยหมักจากวัสดุพืชเหลือใช (Compost from
plant residues)
11. สวนเหลือจากโรงงานฆาสัตว และโรงงาน
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา (Processed animal products
from slaughterhouses & fish industries)
12. ผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
(By-product of food )
13. สาหรายทะเลและผลิตภัณฑจากสาหรายทะเล
(Seaweeds and seaweed products)
14. ขี้เลื่อย เปลือกไม และของเสียจากไม
(Sawdust, bark and wood waste)
15. ขี้เถาจากไม (Wood ash)
16. หินฟอสเฟตจากธรรมชาติ (Natural phosphate
rock)
17. เบสซิคสลัค (basic slag)
18. หินโพแทสเซียมและเกลือโพแทสเซียมจาก
เหมือง (Rock potash, mined potassium salts e.g.
kainite, sylvinite)
19. ซัลเฟตของโพแทส (Sulphate of potash e.g.
patenkali)

รายละเอียด / ขอกําหนด
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- ตองไมมีการใชวัตถุเจือปนที่เปนสารสังเคราะห
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- ปริมาณแคดเมียมตองไมเกิน 90 มก. / กก. P2O5
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
- ตองมีคลอรีนเปนสวนประกอบต่ํากวารอยละ 60

- ไดจากกระบวนการทางกายภาพ แตตองไมมีการ
เสริมดวยกระบวนการทางเคมีเพื่อเพิ่มการละลาย
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อสาร
20. แคลเซียมคารบอเนตจากธรรมชาติ เชน ชอลก
ปูนมารล ปูนขาว ชอลกของฟอสเฟต (Calcium
carbonate of natural origin e.g. chalk, marl,
limestone, phosphate chalk)
21. หินแมกนีเซียม (Magnesium rock)
22. หินแคลคาเรียสแมกนีเซียม (Calcareous
magnesium rock)
23. แมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulphate or
Epsom salt)
24. ยิปซัม หรือ แคลเซียมซัลเฟต (Gypsum or
calcium sulphate)
25. สทิลเลจ และสารสกัดสทิลเลจ (Stillage and
stillage extract)
26. เกลือหรือโซเดียมคลอไรด (Sodium chloride)
27. อลูมิเนียม แคลเซียม ฟอสเฟต (Aluminium
calcium phosphate)
28. แรธาตุปริมาณนอย เชน โบรอน ทองแดง
เหล็ก แมงกานิส โมลิบดีนัม สังกะสี (Trace
elements e.g. boron, copper, iron, manganese,
molybdenum, zinc)
29. กํามะถัน (Sulphur)
30. หินบด (Stone meal)
31. ดิน เชน เบนโทไนท เพอรไลท ซีโอไลท (Clay
e.g. bentonite, perlite, zeolite)
32. สิ่งมีชีวิตที่มีตามธรรมชาติ เชน ไสเดือน
(Naturally occurring biological organisms e.g.
worms)

รายละเอียด / ขอกําหนด
-

- ไมรวมแอมโมเนียม สทิลเลจ (Ammonium stillage
excluded)
- คา P2O5 สูงสุด 90 มิลลิกรัม / กิโลกรัม
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
-
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ชื่อสาร
33. เวอมิคูไลท (vermiculite)
34. พีท (Peat)

35. ฮิวมัสจากไสเดือนและแมลง (Humus from
earthworm and insects)
36. ซีโอไลท (Zeolites)
37. ถานจากไม (Wood charcoal)
38. ปูนคลอไรด (Chloride of lime)

รายละเอียด / ขอกําหนด
-ปราศจากสารปรุงแตงสังเคราะห อนุญาตสําหรับ
เมล็ดพันธุ วัสดุปลูกบางชนิด
- การใชอื่นๆ ตามที่ไดรับการยอมรับจากหนวย
รับรองหรือหนวยราชการที่เกี่ยวของ
-

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
39. ผลพลอยไดจากโรงงานน้ําตาล (By-products of - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
the sugar industry e.g. Vinasse)
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
40. ผลพลอยไดจากน้ํามันปาลม มะพราวและโกโก - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
(By-products from oil palm, coconut and cocoa
including empty fruit bunch, palm oil mill effluent,
cocoa peat and empty cocoa pods)
41. ผลพลอยไดจากโรงงานผลิตสวนผสมแปรรูป - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
ตาง ๆ จากเกษตรอินทรีย (By-products of industries หนวยราชการที่เกี่ยวของ
processing ingredients from organic agriculture)
42. แรธาตุผง เชน หินบด ซิลิเกต (Mineral
powders e.g. stone meal, silicates)
43. ซิลิเกต ดินแรเบนโทไนท (Silicates, Bentonite) 44. โซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate)
หมายเหตุ
การทําฟารมแบบอุตสาหกรรม หมายถึง ระบบการจัดการแบบอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยยาสําหรับการ
รักษาสุขภาพสัตวและอาหารสัตวอยางมาก (“Factory” farming refers to industrial management systems that
are heavily reliant on veterinary and feed inputs.)
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2. สารที่ใชสําหรับควบคุมศัตรูและโรค
ชื่อสาร
1. โรทีโนน หรือสารออกฤทธิ์ที่เตรียมจากโลติ๊น
(Preparations of Rotenone from Derris elliptica,
Lonchocarpus, Thephrosia spp.
2. ดางทับทิม (Potassium permanganate)

รายละเอียด / ขอกําหนด
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ

- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือ
หนวยราชการที่เกี่ยวของ
3. สมุนไพร (Herbal and biodynamic preparations) 3. วัตถุเจือปนอาหารรวมถึงสื่อ (carriers)
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ชื่อสาร
แคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonates)
ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur dioxide)
กรดแลกติก (Lactic acid)
คารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide)
กรดมาลิก (Malic acid)
กรดแอสคอรบิก (Ascorbic acid)
โทโคเฟอโรล (Tocopherols) สารจากธรรมชาติเขมขน
ผสม (mixed natural concentrates)
เลซิติน (Lecithin)

330
341
400
401
402
406

กรดซิตริก (Citric acid)
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Mono calcium phosphate)
กรดอัลจินิค (Alginic acid)
โซเดียมอัลจิเนต (Sodium alginate)
โพแทสเซียม อัลจิเนต (Potassium alginate)
วุน (Agar)

INS
170
220
270
290
296
300
306

รายละเอียด/ขอกําหนด
-ใชกับผลิตภัณฑจากไวน
- ใชกับผลิตภัณฑจากการหมักผัก
-ถาไมมีในรูปธรรมชาติ
-หามใชสารฟอก(bleaches)และตัวทํา
ละลายอินทรีย (organic solvents)
- ใชกับผลิตภัณฑจากผักและผลไม
- ใชสําหรับแปงผสมผงฟูเทานั้น
-
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INS
407
410
412
413
414
415

ชื่อสาร
คาราจีแนน
โลคัสบีนกัม (Locust bean gum)
กัวรกัม (Guar gum)
ทรากาแคนกัม (Tragacanth gum)
กัมอราบิค (Gum arabic)
แซนแทน กัม (Xanthan gum)

416
440
500

คารายา กัม (Karaya gum)
เพคติน (Pectins)
โซเดียมคารบอเนต (unmodified Sodium carbonates)

501
503
504
509

โพแตสเซียมคารบอเนต (Potassium carbonates)
แอมโมเนียมคารบอเนต (Ammonium carbonates)
แมกนีเซียมคารบอเนต (Magnesium carbonates)
แคลเซียมคลอไรด (Calcium chloride)

511
516

แมกนีเซียมคลอไรด (Magnesium chloride)
แคลเซียมซัลเฟต (Calcium sulphate)

524
938
941
948

โซเดียม ไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide)
กาซอารกอน (Argon)
กาซไนโตรเจน (Nitrogen)
กาซออกซิเจน (Oxygen)

INS = International Numbering System

รายละเอียด/ขอกําหนด
- ใชกับนม ไขมัน ผลิตภัณฑขนมหวาน
-ใชกับผลิตภัณฑจากไขมัน ผลไม ผัก
เคก กับขนมปงกรอบ สลัด
- ใชกับเคก ขนมปงกรอบ และขนม
หวาน
-ใชกับธัญพืช/ขนมปงกรอบ ขนมหวาน
-ใชกับผลิตภัณฑจากนม ผลิตภัณฑจาก
ไขมัน ผักและผลไม และผลิตภัณฑ
ถั่วเหลือง
-ใชกับผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง
- ใชกับเคก กับขนมปงกรอบ ผลิตภัณฑ
ถั่วเหลือง / ยีสต สําหรับขนมอบ สาร
ตัวนํา (Carrier)
- ใชกับผลิตภัณฑจากธัญพืช
-
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ภาคผนวก 3
ปจจัยการผลิตสัตวน้ําอินทรีย
1. สารที่อนุญาตใหใช ได
1.1 เกลือแกง (common salt NaCl )
1.2 วัสดุปูน ( lime CaCO3 quicklime CaO)
1.3 สารประกอบอินทรียที่ไมเปนพิษ เชน กรดเปอร – อะซิติก กรดซิตริก กรดฟอรมกิ แอลกอฮอล
1.4 กากชา (saponine)
แหลงอางอิง: Naturland Standards for Organic Aquaculture
2. ขอหามสําหรับสุขภาพสัตวน้ํา
2.1 การปองกันโรคโดยใชผลิตภัณฑยา
2.2 วัคซีนที่ไดจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม
2.3 มาลาไคทกรีนสําหรับการเตรียมน้ําและใชกับสัตวน้ํา
2.4 สารกําจัดแมลงสังเคราะหซึ่งรวมสารจําพวกออรกาโนฟอสเฟต (organophosphate)ไพรีธอยด
(Pyrethroid) และ ไอเวอรเม็คติน (Ivermectin)
2.5 สารเคมีสังเคราะหอื่น ๆ ที่ใชในการรักษาทางสัตวแพทยที่ไมไดกลาวถึงในหลักการมาตรฐานนี้
3. สิ่งที่หามใช
3.1 สารที่ไมไดระบุในภาคผนวก 2 หรือไมอยูในรายชื่อสารที่อนุญาตใหใชสําหรับสุขภาพสัตวน้ํา
3.2 วัตถุดิบหรือสิง่ มีชีวิตที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) ทุกชนิด
3.3 ปุยเคมีสังเคราะห หรือปุย N-P-K ปุยยูเรีย
3.4 ฮอรโมนสังเคราะห สารเรงการเจริญเติบโต
3.5 พันธุสัตวน้ําแปลงเพศ
3.6 ไมอนุญาตใหใชสารตอไปนีใ้ นการแปรรูป ไดแก ขัณฑสกรหรือซัคคาริน สารบอแรกซ ผงชูรส
สารกันหืน สารกันบูดสังเคราะห สารแตงกลิ่นสังเคราะห สารฟอกสีจาํ พวกซัลเฟอรไดออกไซด
3.7 หามใชวติ ามินและแรธาตุในผลิตภัณฑ
4. ขอจํากัด
ปจจัยการผลิตบางชนิดอาจจะยินยอมใหใชได แตตองใชตามมาตรฐานเฉพาะอยางเครงครัดและใชอยาง
ระมัดระวัง
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ภาคผนวก 4
การเพาะเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย

Organic Shrimp Project
Hatchery
Farm

STC Feed
Feed Factory

Shrimp Fries
P12 – P15

STC Group is one of leaders Thai organic product provider.
We are originator of organic shrimp maker in Thailand who
provided completely of organic shrimp industry.
Certified Body

Organic
Shrimp
Feed

BioAgriCert
s.r.l.

Shrimp Farm
Estimate 100 Farms
Organic
Shrimp

Control code :
IT BAC 008366

Raw Material

STC Foodpak
Manufacturer
& Packer

Organic Shrimp
Product

Top Organic
Co-ordinate
Trader

IT BAC 008366
Label Organic
Shrimp

ภาพที่ 1 โครงการกุงอินทรียของบริษัท ท็อปออรกานิกโปรดักสแอนดซัพพลายส จํากัด

Organic
Market
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พอแมพันธุกุงไดจากการเลี้ยงในบอ

ไมบีบหรือตัดตาแมพันธุกุงในการเพาะพันธุ

ลูกกุงอินทรียไดจากโรงเพาะฟกระบบอินทรีย
ภาพที่ 2-4 หลักการผลิตพันธุกุงทะเลระบบอินทรีย
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บอเลี้ยงกุงระบบอินทรียตองมีพืชในบริเวณพื้นทีฟ่ ารม ไมปลอยใหโลงเตียน

อาหารสูตรเฉพาะสําหรับกุงอินทรียตองไดรับการรับรองมาตรฐานกอน

การแปรรูปกุงอินทรียตองไมใหปะปนกับกุงทั่วไป
ภาพที่ 5-7 การผลิตกุงอินทรียตองแยกจากการระบบทัว่ ไปทุกขั้นตอน
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สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ(IFOAM)
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย( มกท.)
คาสมัครตออายุโครงการ 2,000 บาท/ป
คาธรรมเนียมสมาชิก 300 บาท/ป

คาตรวจแปลงวันละ 2,500 บาท/คน/วัน
คาอาหาร ที่พัก คาเดินทางเบิกจายตามจริง

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียชมรมรักษธรรมชาติ
คาธรรมเนียมสมัคร 350 บาท/ป
คาตรวจแปลงไรละ 15 บาท

สมาชิก
นาโส

กลุม
กุดหิน

กลุม
โนนยาง

กลุม
ศรีฐาน

.

การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานตองทําทุกแปลงไมวาจะปลูกพืชชนิดใดก็ตาม และตองเขารวมกิจกรรมกลุมทุกครั้ง

ภาพที่ 8 ตัวอยางคาใชจายโครงการขอรับการรับรองมาตรฐานขาวอินทรียในรูปกลุม

