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มาตรฐานสินคาเกษตร 

เกษตรอินทรีย เลม 3:  อาหารสัตวน้ําอินทรีย  

1  ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมกรรมวิธีการผลิต การแสดงฉลาก อาหารสัตวน้ําอินทรียที่ใชสําหรับ 

เล้ียงสัตวน้ําอินทรีย   

2  นิยาม  

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 อาหารสัตวน้ําอินทรีย (organic aquatic animal feed) หมายถึง อาหารสัตวน้ําที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 

ชนิดเดียวหรือหลายชนิดหรือที่ผลิตโดยผานหรือไมผานกระบวนการแปรรูป แตตองผลิตตามหลักการเกษตร

อินทรีย ไดแก อาหารสัตวน้ําธรรมชาติ วัตถุดิบธรรมชาติที่ใชเล้ียงสัตวน้ําอินทรียโดยตรง อาหารสัตวน้ํา

อินทรียที่ผลิตขึ้นใชในฟารมเกษตรกร และอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย 

2.2 อาหารสัตวน้ําธรรมชาติ (natural aquatic animal feed) หมายถึง สัตวและพืชที่อยูในแหลงน้ําที่เล้ียงสัตวน้ํา

อินทรีย ซึ่งสัตวน้ํากินเปนอาหารไดโดยตรง มีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ 

2.3 วัตถุดิบธรรมชาติ (natural raw material) หมายถึง ผลิตผลที่มาจากธรรมชาติที่นํามาใชเล้ียงสัตวน้ํา

โดยตรงหรือนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวน้ํา และไมไดอยูในแหลงน้ํานั้น ไมมีการปนเปอนของ

สารเคมีที่กอใหเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยของอาหาร 

2.4 อาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย (processed aquatic animal feed) หมายถึง วัตถุดิบธรรมชาติชนิดเดียว

หรืออาหารสําเร็จรูปที่มีกระบวนการผลิตตามหลักการของเกษตรอินทรีย และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

3  การแบงประเภท 

อาหารสัตวน้ําอินทรียตามมาตรฐานนี้แบงออกเปน 3 ประเภท 

3.1  วัตถุดิบธรรมชาติที่ใชเล้ียงสัตวน้ําอินทรียโดยตรง  มีขอกําหนด ดังนี้ 
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(1) มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ตาม มกษ. 9000 เลม 1 มาตรฐาน

สินคาเกษตร เร่ือง เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑ 

เกษตรอินทรีย 

(2) ไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม  

(3) ไมผานการฉายรังสี และกระบวนการสกัดดวยตัวทําละลาย (ยกเวน สารที่อนุญาตใหใชไดตามภาคผนวก ก 

ของ มกษ. 9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และ

จําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย)   

(4) การไดมาซึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ ใหตระหนักถึงการจับ การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมอยางมีความรับผิดชอบ

และอยางยั่งยืน โดยสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  

(5) ใหเลือกใชวัตถุดิบที่เปนของสวนเหลือใช หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมไดใชเปนอาหารของมนุษย เพ่ือใหใชวัตถุดิบ

ธรรมชาติอยางคุมคา 

(6) กรณีเปนของเหลือหรือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ตองไดจากกระบวนการผลติอาหารอินทรีย   

(7) หามใชวัตถุดิบที่ผลิตจากสัตวน้ําหรือช้ินสวนของสัตวน้ํา มาเลี้ยงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน 

3.2 อาหารสัตวน้ําอินทรีย ที่ผลิตขึ้นใชในฟารมเกษตรกร  มีขอกําหนดดังนี้ 

3.2.1 วัตถุดิบที่ใชทําอาหารสัตวน้ําอินทรีย  

(1) มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ตาม มกษ. 9000 เลม 1 มาตรฐาน

สินคาเกษตร เร่ือง เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย  

(2) ไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม  

(3) ไมผานการฉายรังสี และกระบวนการสกัดดวยตัวทําละลาย (ยกเวน  สารที่อนุญาตใหใชไดตามภาคผนวก ก 

ของ มกษ. 9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และ

จําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย)  

(4) การไดมาซึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติใหตระหนักถึงการจับ การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมอยางมีความ

รับผิดชอบและอยางย่ังยืน โดยสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  

(5) องคประกอบอยางนอย 50% ของโปรตีนจากสัตวน้ําที่ใชเปนสวนประกอบของอาหารสําเร็จรูป ควรมาจาก

สวนเหลือใช หรือวัสดุอ่ืน ที่ไมไดใชเปนอาหารของมนุษย  
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(6) กรณีเปนของเหลือหรือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ตองไดจากกระบวนการผลิตแบบอินทรีย  

(7) หามใชวัตถุดิบที่ผลิตจากสัตวน้ําหรือช้ินสวนของสัตวน้ํา มาผลิตอาหารเพื่อเล้ียงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน 

(8) วัตถุดิบพืชที่ไดจากการเพาะปลูกตองไดรับการรับรองวาเปนอินทรียมากอน กรณีที่จําเปน อนุญาตใหใช

วัตถุดิบที่ไมไดมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรียไดไมเกิน 10% ของวัตถุดิบจากพืช   

(9) สวนประกอบอาหารที่ใชตองมาจากการผลิตแบบอินทรีย กรณีที่จําเปนตองใชสวนประกอบอาหารจากการ

สังเคราะห ใหใชไดไมเกิน 5% ของสูตรอาหาร ตามภาคผนวก ก ของ มกษ. 9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร 

เร่ือง เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิตแปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย   

(10) หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอ่ืนที่หามใช ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

3.2.2 การผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย  

การผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียข้ึนใชในฟารมและการเก็บรักษา ตองเปนไปตามหลักการของเกษตรอินทรียและ

ดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือลดการปนเปอนขามของอาหารสัตวน้ําและสวนประกอบอาหารสัตวน้ํา ที่อาจมี

ผลตอความปลอดภัยของอาหาร  

3.2.3 บันทึกขอมูลและการเก็บรักษา 

ผูผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย ข้ึนใชในฟารมเกษตรกร ใหรวบรวมและรักษาบันทึกเก่ียวกับวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียทุกข้ันตอน เพ่ือการตามสอบ และตองเก็บรักษาบันทึก วันที่ตรวจรับ 

และขอมูลชุดการผลิตอาหารไวอยางนอย 2 ป  

3.3 อาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย  มีขอกําหนดดังนี้ 

3.3.1 วัตถุดิบที่ใชทําอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย ตองเปนไปตามขอกําหนด ขอ 3.2.1  

3.3.2 สถานที่ผลิตและการจัดการผลิต 

สถานที่ผลิตเพื่อจําหนายหรือโรงงานผลิตตองไดรับการรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good 

Manufacturing Practices หรือ GMP) และ/หรือ หลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม 

(Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP) จากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ รวมทั้งมีขอ

ปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จําเปนดังนี้ 

(1) ตองมีการแบงพ้ืนที่การเก็บวัตถุดบิและวัตถุที่เติมในอาหารสัตวน้ําสําหรับการผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย

แยกออกจากวตัถุดบิทั่วไป 
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(2) ผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียดวยเครื่องจักรที่ใชสําหรับผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียเทานั้น ในกรณีที่ใช

เครื่องจักรเพื่อผลิตอาหารที่ใชสําหรับสัตวน้ําในการผลิตระบบทั่วไปมากอน ใหทําความสะอาดเครื่องจักร 

ทั้งระบบกอนเปดเครื่องจักรทํางาน และใหถือวาสวนแรกที่ออกจากสายพานการผลิตยังไมเปนอาหารสัตวน้ํา

อินทรีย เพ่ือปองกันการปนเปอนจากวัตถุดิบที่ไมใชอินทรีย 

(3) สูตรอาหารสัตวน้ําอินทรียที่ขอรับรองเปนอาหารสัตวน้ําอินทรีย ตองไดรับการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารจาก

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมาย 

(4) ผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียใหมีคุณภาพดี สอดคลองกับความตองการทางโภชนาการของสัตวน้ําที่เล้ียงทั้ง

ปริมาณและวัยของสัตวน้ํา 

(5) แยกการจัดเก็บบันทึกขอมูลการผลิตที่เปนอินทรียออกจากระบบทั่วไป 

3.3.3 ภาชนะ อุปกรณ และเคร่ืองมือ 

ไมใชภาชนะ และอุปกรณตางๆ รวมกับการผลิตอาหารสัตวน้ําอ่ืนที่ใชในระบบทั่วไป ยกเวนในกรณีเครื่องจักร

ที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย มีการใชเครื่องจักรที่ใชสําหรับผลิตอาหารสัตวในระบบทั่วไปมากอน 

ใหปฏิบัติตาม ขอ 3.3.2 (2) 

3.3.4 การจัดการน้ําทิ้ง 

น้ําทิ้งจากโรงงานผลิตหรือสถานท่ีผลิตตองมีระบบการบําบัดและมีคุณสมบัติของน้ําทิ้งตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

3.3.5 การบรรจุและการจัดเก็บอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย มีขอกําหนด ดังนี้ 

(1) ภาชนะบรรจุอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย ตองมีฉลากที่แสดงขอความวา “อาหารสัตวน้ําอินทรีย” 

อยางชัดเจน 

(2) อาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรียที่ผลิตเสร็จเรียบรอยแลว ตองแยกพื้นที่เก็บออกจากวัตถุดิบหรือ

อาหารสัตวน้ําทั่วไป เพ่ือไมใหเกิดการปนเปอน โดยมีการกําหนดพื้นที่และปายแสดงอยางชัดเจน 

(3) สถานที่เก็บอาหารควรเก็บไวในที่เหมาะสม เชน อยูในสถานที่รม เย็น แหง และอากาศถายเทดี 

3.3.6 การแสดงฉลาก 

ใหเปนไปตาม มกษ. 9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง เกษตรอินทรีย เลม 1: การผลิต แปรรูป 

แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของ

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  
 


