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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย 
1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติฉบับนี้ ครอบคลุมการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย ตั้งแตการเลี้ยง 
การจับ และการขนสง เพ่ือใหไดผลผลิตกุงทะเลอินทรียที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอการบริโภค มาตรฐานฯ
นี้ ใหใชรวมกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดง
ฉลาก และจําหนาย เกษตรอินทรีย (มกอช. 9000-2546)  

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1  การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย (organic marine shrimp farming) หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเลที่มี
หลักการจัดการผลิตแบบองครวม เก้ือหนุนตอระบบนิเวศ รวมถึงรักษาความหลากหลายและวงจรทาง
ชีวภาพ  โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะห และไมใชพืช สัตว หรือ   
จุลินทรีย ที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม หรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลผลิตดวยความ
ระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลผลิตทุกข้ันตอน  

2.2  กุงทะเลอินทรีย  (organic marine shrimp) หมายถึง กุงทะเลที่ไดจากการเลี้ยงภายใตหลักการของ
ระบบอินทรีย ตามขอ 2.1  

2.3  กระบวนการเลี้ยงกุงทะเลแบบธรรมชาติ  (extensive marine shrimp farming) หมายถึงการเลี้ยงกุง
ทะเลภายใตการควบคุมกระบวนการผลิต โดยไมมีการใหอาหารและอากาศ 

2.4  กระบวนการเลี้ยงกุงทะเลแบบกึ่งพัฒนา  (semi-intensive marine shrimp farming) หมายถึง การ
เล้ียงกุงทะเลภายใตการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีการปลอยเสริมกุง โดยมีอัตราความหนาแนนของกุงใน
บอเล้ียงไมมากกวา 10 ตัว/m3 โดยมีการใหอาหารและอากาศหรือไมก็ได 

2.5  กระบวนการเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา  (intensive marine shrimp farming) หมายถึง การเลี้ยงกุงทะเล
ภายใตการควบคุมกระบวนการผลิต โดยมีอัตราความหนาแนนของกุงในบอเล้ียงไมมากกวา 15 ตัว/m3 
โดยมีการใหอาหารและอากาศอยางพอเพียง 
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3  เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 
1.  หลักการผลิต 1 . 1  มี คู มื อ ข้ั น ต อนก า ร

ปฏิบัติงานการเลี้ยงกุงทะเล
ระบบอินทรีย 

1.2 ฟนฟูและรักษาคุณภาพ
ที่ดีของดิน และน้ํ า ในบอ
เล้ียงกุง 
 

1.3 รักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศในฟารม  และ
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ
โดยรวม 

1.4 รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ของระบบนิเวศ
รอบขาง  
 

1.5 มีแนวกันชนที่สามารถ
ปองกันการปนเป อนจาก
ระบบการผลิตอื่นที่ ไม ใช
ระบบอินทรีย 

1.6 ปองกันและหลีกเล่ียง
ก า รปฏิ บั ติ  ที่ ทํ า ใ ห เ กิ ด
มลพิษตอส่ิงแวดลอม 

1 . 7  ยึ ดหลั กก า ร เ ลี้ ย งที่ 
ประหยัดพลังงาน  
 

1.8 ปจจัยการผลิตตองไมมา
จากการดัดแปรพันธุกรรม 

 

- ตรวจสอบคูมือการปฏิบัติ 
-ประเมินความรูความเขาใจของ
เกษตรกรในวิธีการปฏิบัติตามคูมือ 

ตรวจวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการฟนฟูและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในฟารม  
 

ตรวจวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ  
 

ตรวจวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศรอบขาง  

 
ตรวจวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการใชแนวกันชนปองกันการ
ปนเปอน ตามภาคผนวก ก 
 

ตรวจวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการปองกันไมใหเกิดมลพิษตอ
ส่ิงแวดลอม  
ตรวจวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการประหยัดพลังงาน  

 
ตรวจสอบใบรับรองปจจัยการผลิต 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1.9 ตองทําการเลี้ยงกุงทะเล
ใ น ร ะ บ บ อิ น ท รี ย เ ป น
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ใน3 
ของอายุกุงที่อยูในระบบการ
ผลิตทั้งหมด  

ตรวจแผนการเตรียมการเลี้ยงเขาสู
ระบบอินทรีย  

2. การปรับเปลี่ยนเปนการผลิต
ระบบอินทรีย 

มีระยะปรับเปลี่ยนอยางนอย 
1 รอบการผลิต(นับตั้งแต
การเตรียมบอจนถึงจับขาย) 
โดยระยะปรับเปลี่ยนขึ้นกับ
ประวัติการใชพ้ืนที่ 

- ตรวจสอบบันทึกขอมูลการผลิต 
- ตรวจสอบบันทึกประวัติการใช
พ้ืนที่ 
 

3. การเลือกสถานที่   

3.1 สถานที่ตั้งฟารม 3.1.1 ตองไมตั้งอยูในพื้นทีท่ี่
หามเลี้ยง 

 

- ตรวจสอบกบัประกาศพื้นที่หาม
เล้ียงกุง 
- ตรวจสอบวาเปนพื้นที่ที่ไมอยูใน
เขตอนุรักษปาชายเลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2 แหลงน้ํา 

3.1.2 เปนพืน้ที่ที่มีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงกุงทะเล
ระบบอินทรีย 
 
 
 
3.1.3 มีแนวกันชนระหวาง
บอเล้ียงกุงทะเลระบบ
อินทรียกับระบบการผลิตอืน่
ที่ไมใชระบบอนิทรีย ในระยะ
ที่ไมทําใหเกิดการปนเปอน  

3.1.4 สถานทีต่ั้งฟารมตอง
ไมอยูในเขตอทิธิพลของ
แหลงมลพิษ 
ไมมีสภาพแวดลอมที่เส่ียง
ตอการปนเปอนของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรและ
สารปนเปอนตางๆ 

- ตรวจสอบทําเลที่ตั้ง 
สาธารณูปโภค คุณภาพน้ําและดิน 
ที่ใชเ ล้ียงกุงวามีความเหมาะสม
สอดคลองกับขอแนะนําในการ
เล้ียงกุงทะเลระบบอินทรีย 
- ตรวจประวัติการใชพ้ืนที่ 
ตรวจพินิจแนวกันชนระหวางบอ
เล้ียงกุงทะเลอินทรียกับบอเล้ียงกุง
ทะเลที่ไมเปนระบบอินทรีย 
 
 

ตรวจพินิจ 
 
 
ตรวจคุณภาพน้ํา 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

4. บุคคลากร  4.1 เ ก ษ ต ร ก ร มี ก า ร ขึ้ น
ทะเบียนผูเล้ียงสัตวน้ําตาม
ขอกําหนดของหนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4.2 เกษตรกรมีความรูหรือ
ผานการฝกอบรมหลักการ
เล้ียงกุงระบบอินทรีย 

ตรวจสอบทะเบียนผูเล้ียงสัตวน้ํา 
 
 
 

ตรวจประเมินความรูหรือตรวจสอบ
ใบรับรองการฝกอบรม 

 
5. การคัดเลือกและปลอยลูกกุง   

5.1 การคัดเลือกลูกกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.2 การปลอยลูกกุง 
 

5 .1 .1 เ ลือกใช ลูก กุ งที่ มี
ความแข็งแรง ตานทานโรค  
5.1.2 หามใชลูกกุงที่ไดจาก
การดัดแปรพันธุกรรม 
5.1.3 เมื่อมีโรงเพาะฟกและ
อนุบาลลูกกุงระบบอินทรีย
แลว ตองใช ลูกกุงจากโรง
เพาะฟกและอนุบาลระบบ
อินทรีย  
5.1.4 มีหนังสือกํากับการ
จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (Fry
Movement document: FMD) 

5.2.1 ปลอยลูกกุงในอัตรา
ความหนาแนนไมมากกวา  
15 ตัว/m3  
5 .2 .2  กรณีที่ เ กิดปญหา
ระหวางการผลิต และทําให
จํานวนกุ งในบอลดลง ไม
อนุญาตใหมีการปลอยลูกกุง
เสริมในการเลี้ยงรุนนั้น  
 
 

ตรวจสอบการบันทึกขอมูลการซื้อ 
ลูกกุง  
ตรวจสอบการบันทึกขอมูลการซื้อ  
ลูกกุง  
ตรวจสอบแผนการใชลูกกุงจากโรง
เพาะฟกและอนุบาลระบบอินทรีย 
 
 
 
ต ร ว จ ส อบหนั ง สื อ กํ า กั บ ก า ร
จําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 
 

ตรวจสอบบันทึกการปลอยลูกกุง 
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6. การจัดการทั่วไป 
6.1 การวางผังฟารม 

 

 

6.2 การจัดการบอเล้ียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
 

 
 

6.4 สุขอนามัยฟารม 

 

 

 

 

 

 

 

 
มี ก า ร ว า งผั งฟ า ร ม เ ลี้ ย ง
ถูกตองตามหลักวิชาการ โดย
การเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนา
ตองมีบอพักน้ําที่เหมาะสม 
6.2.1 ใชสารอินทรียและ
วัสดุธรรมชาติเปนหลัก โดย
ปราศจากการปนเปอนของ
วัสดุตองหามตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวก ข 
6.2.2 การใชเครื่องสูบน้ําหรือ
เครื่องเพ่ิมอากาศในบอเล้ียง 
ตองมีมาตรการอนุรักษน้ําและ
ใชพลังงานอยางประหยัด 
6 .2 .3  ติดตั้ ง เค ร่ือง เ พ่ิม
อากาศ  เ พ่ือ รักษาสภาพ 
แวดลอมที่เหมาะสมแกการ
อยูอาศัยของกุง 
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่
ใชในฟารมเลี้ยง ตองไมมีการ
ปนเปอนของสารที่อาจสงผล
กระทบตอสภาพแวด ลอม
โดยรวม และสุขภาพของตัวกุง  
6.4.1 ผูปฏิบัติงานในฟารม
เล้ียงกุงตองมีสุขอนามัยที่ดี 
ไมมีโรคติดตอ 
6.4.2 หองน้ําหองสวมตอง
สรางใหถูกสุขอนามัย และ
ปองกันไมใหปนเปอนลงสู
บอเล้ียง 
6.4.3 ขยะและส่ิงปฏิกูลจาก
ฟารมตองมีการทิ้งและกําจัด
อยางถูกวิธี 

 
ตรวจสอบผังฟารม 
ตรวจพินิจบอพักน้ํา 

 
 
ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยง 
 
 
 
 
ตรวจพินิจการใชเครื่องสูบน้ําหรือ
เครื่องเพ่ิมอากาศ 
 
 
ตรวจพินิจการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิม
อากาศ 
 
 
ตรวจพินิจเครื่องมือ  วัสดุ  และ
อุปกรณที่ใชในฟารมเลี้ยง 

 

 

ตรวจพินิจและสัมภาษณคนงาน 

 
 
ต ร ว จพิ นิ จ ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง ห อ ง น้ํ า  
หองสวม ทางระบายน้ําและพ้ืนที่
เก็บของเสียที่ถูกสุขอนามัย 
 
ตรวจพินิจระบบการกําจัดขยะและ
ส่ิงปฏิกูล 
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6.5 ระบบนิเวศภายในฟารม 

 

 

6 . 5 . 1  ต อ ง รั กษ าค ว าม
หล ากหล า ยท า ง ชี ว ภ าพ
ภายในฟารม โดยตองมีการ
ปลูกพืชที่เหมาะสม หรือให
พืชขึ้นเองตามธรรมชาติ  

6.5.2 กรณีที่ตั้งฟารมอยูใกล
บริ เวณปาชายเลน  ตองมี
มาตรการอนุรักษและฟนฟู
ปาชายเลนบริเวณใกลเคียง 

ตรวจพินิจระบบนิเวศภายในฟารม 

 

 

 
ตรวจสอบมาตรการอนุรักษและผล
ฟนฟูปาชายเลน 

 

7. การจัดการดานอาหาร   

7.1 การผลิตอาหารกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 การใชสารเคมี 
 
 
 

 

7 .1 .1  ผลิ ตจ ากวั ตถุ ดิ บ
ธ ร ร ม ช า ติ  ห รื อ เ ก ษ ต ร
อินทรี ย  โดย เปน ไปตาม
เง่ือนไขในมาตรฐานเกษตร
อินทรียเลม 1 

7.1.2 กรณี เ กิดเหตุที่ ไม
ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ ไ ด
ล ว ง หน า  เ ช น  เ ห ตุ ท า ง
ธรรมชาติ หรือเหตุการณที่
มนุ ษย ทํ า ข้ึ น  หรือสภาพ
อ า ก า ศ  จ ะ อ นุ โ ล ม ใ ห
สวนประกอบของอาหารกุงที่
เปนวัตถุดิบธรรมชาติหรือ
เกษตรอินทรีย ในปริมาณที่
ต่ํ า ก ว า เ ก ณ ฑ ที่ กํ า ห น ด 
ในชวงเวลาที่จํากัดชวงหนึ่ง 
 

ห า ม ใ ช ส า ร เ คมี  แล ะย า
ปฏิชีวนะทุกชนิด รวมถึงวัสดุ
ที่หามใชในอาหารสัตวน้ําที่
กําหนดไวในภาคผนวก ค 

- ตรวจสอบแหลงที่มา 
- ตรวจสอบใบรับรองวัตถุดิบ/
ตรวจโรงงาน 
- ตรวจสอบสูตรอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจใบรับรองอาหาร หรือตรวจ
โรงงาน 
- ตรวจสอบสถานที่เก็บวัสดุและ
สารเคมี 
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8. การจัดการสุขภาพกุง   

8.1 การจัดการทั่วไป ตรวจสุขภาพกุงควบคูกับการ
ตรวจคุณภาพน้ําในบอเล้ียง
เปนประจํา 

ตรวจสอบบันทึกขอมูลการตรวจ
สุขภาพกุง และวิธีการแกไขในกรณี
ที่พบวากุงที่เล้ียงมีอาการผิดปกติ 

8.2 การปองกันและรักษาโรค 

 

8.2.1 มีการปองกันและ
รั ก ษ า โ ร คต า มหลั ก ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย 

8.2.2 มีมาตรการปองกัน
และแก ไขการระบาดของ  
โรคกุง 

ตรวจสอบบันทึกการปองกันและ
รักษาโรค  
 

ตรวจสอบมาตรการปองกันและ
แกไขกรณีการเกิดโรคระบาด 

 8.2.3 หามใชยาปฏิชีวนะ 
และสารเคมี สําหรับควบคุม
ศัตรูและโรคของสัตวน้ําที่ไม
มีระบุไวใน ภาคผนวก ง 

8.2.4 กรณีที่จําเปน อนุญาต
ใ ห ใ ช ส า ร ห รื อ วั ส ดุ จ า ก
ธรรมชาติ ตามที่ระบุไวใน 
ภาคผนวก จ 

ตรวจสอบบันทึกขอมูลการใชยา
สัตว และสารเคมี  
 
 

ตรวจสอบบันทึกขอมูลการใชสาร
หรือวัสดุจากธรรมชาติ 

9. การจัดการน้ําทิ้งและ 
ตะกอนเลน 

  

 
 
 
 
 

9.1 น้ํ าทิ้ งตองมีคุณภาพ
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 

9.2 ไมทิ้งน้ําลงแหลงน้ําจืด
และแหลงเกษตรกรรม 

9.3 การปลอยน้ําทิ้ง ตองไม
ทําใหเกิดผลเสียตอแหลงน้ํา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

9.4 ตองไมมีการทิ้งเลน ที่
ก อ ให เ กิ ดผลกระทบต อ
ส่ิงแวดลอม 

- ตรวจพินิจวิธีการจัดการน้ําทิ้ง 
- ตรวจสอบบันทึกผลการวิเคราะห
คุณภาพน้ําทิ้ง 

- ตรวจพินิจระบบน้ําทิ้ง 
- สอบถามชุมชน/ฟารมใกลเคียง 

ตรวจพินิจแหลงน้ําธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมบริเวณที่ระบายน้ําทิ้ง 
 

ตรวจพินิจการทิ้งเลน 
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10. การจับ การดูแลหลังจับ 
และการจําหนาย 

  

10.1 การจับกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 การจําหนาย 

10.1.1 มีการวางแผนการ
จับและจําหนายอยางรวดเร็ว 
เพ่ือรักษาความสด และจับ
กุงในขณะที่ ยังมี สุขภาพดี 
และสามารถรักษาความเปน
อินทรียของผลิตภัณฑไวได 

10 . 1 . 2  มี ก า ร สุ ม ต ร ว จ
สารเคมีตกคางในตัวกุงกอน
จับ ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอ
การปนเปอนสารเคมี 

10.1.3 ตองทําใหกุงตายใน
ร ะย ะ เ วล าสั้ น ที่ สุ ด  และ
ทรมานนอยที่สุด โดยแชน้ํา
เย็นจัดทันที 

10.1.4 สารที่ใชในระหวาง
หรือหลังการจับ ตองเปนสาร
จากธรรมชาติเทานั้น  

10.1.5 น้ําและน้ําแข็งที่ใช
ตองมีความปลอดภัยและได
ม า ต ร ฐ า นต า มป ร ะ ก า ศ
กระทรวงสาธารณสุข 

10.1.6  การลําเลียงขนสงกุง
ทะเลอินทรียตองแยกจากกุง
ทั่วไปที่มาจากระบบการผลิต
อ่ืนที่ไมใชระบบอินทรีย 

มี ห นั ง สื อ กํ า กั บ ก า ร  
จําหนายสัตวน้ํา (Movement 
document: MD) 

 

 

ตรวจสอบมาตรการสําหรับการจับ 
ขนสง และจําหนายกุง 
 
 
 
 
ตรวจสอบบันทึกการตรวจสารเคมี
ตกคางในตัวกุงกอนจับ 
 
 

ตรวจพินิจ และตรวจสอบบันทึก
ขอมูลการจับกุง 
 
 

ตรวจสอบบันทึกขอมูลการใชสาร
ในระหวางและหลังการจับกุง  
 
- ตรวจสอบที่มาของน้ําและน้ําแข็ง 
- สุมตรวจคุณภาพน้ําและน้ําแข็งที่
ใชในการจับกุง  

 
- ตรวจพินิจวิธีการลําเลียงขนสงกุง 
- ตรวจสอบบันทึกการขนสงกุง 

 

ตรวจดู สําเนาหนังสือกํากับการ
จําหนายสัตวน้ํา 
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11. ความรับผิดชอบตอสังคม 11.1 มีสวนรวมในกิจกรรม
ชวยเหลือสังคม 

11.2 ใชทรัพยากรในทองถ่ิน
อยางประหยัดและสงเสริม
การปลูกปาชายเลน 

11 .3  มีก ารจ า งแรงง าน 
ถูกตองตามกฎหมาย และมี
สวัสดิการแรงงานครบถวน 

ตรวจสอบหลักฐานการเขารวม
กิจกรรมชวยเหลือสังคม 

ตรวจพินิจสภาพแวดลอมในฟารม 
 
 

- ตรวจสอบบันทึกขอมูลการจาง
แรงงาน 
- สอบถามจากคนงาน 

12.  การรวมกลุ มและการ
ฝกอบรม 

12.1 มีการรวมกลุมเพื่อ
แลกเปล่ียนขอมูลการเลี้ยง
อยางสม่ําเสมอ 

12 .2  มี ก า รประชุ มหรื อ
ฝกอบรมดานวิชาการ การ
จัดการ การใชปจจัยการผลิต 
และกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

สอบถามฟารมใกลเคียง 
 
 

ตรวจสอบใบรับรองการฝกอบรม 

13. ขอมูลและการบันทึกขอมูล  13.1 มีการบันทึกขอมูลที่
สําคัญในทุกข้ันตอนของการ
ผลิต  

13.2 มีการเก็บรักษาขอมูล
และบั นทึ ก ข อมู ล ไ ว เ ป น
ระยะเวลาอยางนอย 3 รอบ
การผลิต 

ตรวจดูขอมูลและการบันทึกขอมูล 

 

4. คําแนะนําที่ดีสําหรับการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย (ภาคผนวก ก) 

คําแนะนําที่ดีสําหรับการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรใชเปนแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ดีของฟารมมาตรฐาน เพ่ือใหไดผลิตผลกุงอินทรียที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภค มีการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการผลิตกุงทะเลอยางย่ังยืน ไมทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษตอส่ิงแวดลอม  
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ผนวก ก 
คําแนะนําที่ดีสําหรับการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย 

 
คําแนะนาํที่ดสํีาหรับการเลีย้งกุงทะเลระบบอินทรีย มวีัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผูเล้ียงกุง
ทะเล และข้ึนทะเบียนฟารมกุงทะเลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ ใชเปนแนวทางการปฏิบัติทีด่ีของฟารม
มาตรฐานเพื่อใหไดรับการรบัรอง โดยมีหลักในการปฏบิัติ ดังนี ้

ก.1  หลักการผลิต 

หลักการผลิตกาํหนดเพื่อเปนหลักการพื้นฐานในภาพรวมของการผลิต โดยเกษตรกรจะตองมีความเขาใจ
พ้ืนฐานนี้เพ่ือนําไปสูการปฏบิัตไิด วิธีการผลิตกุงอินทรยี ตองเปนไปตามหลักการ ดังนี ้

1) เกษตรกรผูเล้ียงกุงตองจัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานการเลี้ยงกุงอินทรีย ที่ประกอบดวยหลักการ
ผลิตตามระบบการเลี้ยงกุงทะเลอินทรีย ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดไว โดยคูมือตองมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติและวิธีปฏิบัติอยางชัดเจนเขาใจงาย ในกรณีที่มีการอางอิงถึงเอกสารใดๆ ในมาตรฐาน เกษตรกร
ตองมีการกลาวอางในคูมือและมีเอกสารเหลานั้นเพื่อใหพรอมใชประกอบกับคูมืออยูตลอดเวลา 

2) เกษตรกรตองสามารถแสดงใหเห็นวาไดมีการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม และมีการ
หมุนเวียนใชทรัพยากรในฟารมใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน มีการนําของเสียจากการเลี้ยงกุง น้ําจากการเลี้ยง 
เลน กลับมาใชประโยชน รวมทั้งจํากัดการนําปจจัยการผลิตจากภายนอกมาใชไมใหมากจนเกินไป 

3) เกษตรกรตองสามารถแสดงใหเห็นวาไดมีวิธีการการฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา
ในบอเล้ียงกุง โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุในฟารมเลี้ยง เชน ปุยคอก ปุยพืชสด หรือปุยหมัก เปนตน 

4) เกษตรกรตองสามารถแสดงใหเห็นวามีแนวกันชนที่สามารถปองกันการปนเปอนจากระบบการผลิตอื่นที่
ไมใชระบบอินทรีย ใหมีความกวาง (วัดจากขอบบอดานบน) อยางนอย 3 m ข้ึนกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
หากพบวามีความเสี่ยงปนเปอนเขามาในบอเล้ียงกุงทะเลระบบอินทรีย หนวยรับรองอาจพิจารณาใหขยายแนว
กันชนเพิ่มข้ึนได ในกรณีที่มีความเสี่ยงในการปนเปอนจากการนําน้ําเขามาใช เกษตรกรตองจัดใหม ีบอพักน้าํ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเปอนจากน้ํา ในกรณีที่อาจจะมีการปนเปอนจากทางอากาศ เชนการปนเปอนเชื้อ
ไวรัสทางอากาศผานทางนก ใหมีการขึงเชือกเพื่อปองกันไมใหนกเขามาหากินในบอที่ผลิตกุงอินทรีย 

5) เกษตรกรตองสามารถแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติที่มุงเนนการลดมลพิษในฟารม โดยลดกิจกรรมตางๆ 
ที่นําไปสูปญหาดังกลาว เชน การใชเครื่องยนตที่มีเสียงดังเกินไป ใชเช้ือเพลิงที่กอใหเกิดปญหามลภาวะ 
การปฏิบัติงานที่กอใหเกิดฝุนละออง เปนตน 

6) เกษตรกรตองมีความเขาใจและตระหนักถึงกิจกรรมการปฏิบัติระหวางการเลี้ยง โดยเลือกวิธีธรรมชาติ 
วิธีที่ประหยัดพลังงาน และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
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7) เกษตรกรตองสามารถแสดงใหเห็นวาไดมีการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณฟารมเลี้ยง 
และบริเวณโดยรอบขาง เชน การปลูกพืชหลายชนิด รวมทั้งปลูกหรือรักษาพืชที่เปนที่อาศัยของแมลง นก 
และสัตวที่เปนประโยชน เปนตน  

8) เกษตรกรตองมีหลักการผลิต โดยไมใชวัตถุดิบหรือลูกพันธุ จากการดัดแปรพันธุกรรม  

9) เกษตรกรตองมีแผนการเลี้ยงที่สามารถแสดงใหเห็นวาไดทําการเลี้ยงกุงทะเลในระบบอินทรียมาเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ใน 3 ของอายุกุงที่อยูในระบบการผลิตทั้งหมด  

ก.2  การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย 

เจาของฟารมที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงมาเปนการเลี้ยงระบบอินทรีย ตองทําการศึกษาระบบการ
เล้ียงอินทรีย ใหเขาใจทุกข้ันตอน พรอมทั้งมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงกุงระบบอินทรียอยางจริงจัง พรอมทั้งตอง
ใหเจาหนาที่ทุกนายเขาใจระบบเลี้ยงกุงอินทรียอยางถองแท และมีการปฏิบัติตามหลักการที่เขียนในคูมือ 
เพ่ือจะไมใหมีปญหาหรือประสบอุปสรรคในระหวางการเลี้ยง และเปนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจาก
ระบบการผลิตอื่นที่ไมใชอินทรียมาเปนระบบการผลิตแบบอินทรีย จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของผูใหการ
รับรองและปฏิบัติตามขอกําหนด อีกทั้งตองมีแผนการผลิตที่ชัดเจนภายในระยะปรับเปลี่ยน นับตั้งแตวัน
สุดทายที่มีการใชปจจัยการผลิตสําหรับระบบการผลิตทั่วไป จนกระทั่งถึงวันที่ผานการรับรองใหเปนระบบ
การเลี้ยงแบบอินทรีย โดยมีคําแนะนําดังนี้ 

1) ชวงเวลานับจากเริ่มตนทําการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย จนกระทั่งไดรับการรับรองผลิตผลวาเปนกุง
อินทรีย ตองมีระยะเวลาอยางนอย 1 รอบการผลิต โดยระยะเวลาดังกลาวอาจแตกตางไปจากนี้ ข้ึนกับประวัติ
การใชพ้ืนที่ และขอมูลอ่ืน โดยความเห็นชอบจากหนวยรับรอง  

2) ฟารมที่ผานการรับรองระบบการผลิตใหเปนระบบอินทรียแลว หากไมประสงคจะดําเนินการผลิตในระบบ
อินทรีย จะตองแจงผูใหการรับรองทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 รอบการผลิต มิฉะนั้น อาจไมไดรับการพิจารณา
เขารวมในโอกาสตอไป 

ก.3  การเลือกสถานที่ 

การเลือกสถานที่เล้ียงนับวาเปนปจจัยแรกที่สําคัญในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงทะเล แตการเลือก
สถานที่เล้ียงกุงระบบอินทรีย จําเปนตองเปนพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงกุงทะเลไดตามกฎหมาย สามารถรักษา
สภาพส่ิงแวดลอมใหคงสภาพเดิมไวมากที่สุด แหลงที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุงอินทรียควรอยูใกล
ชายทะเล มีสาธารณูปโภคพรอม และคุณภาพน้ํา/ดินมีความเหมาะสมในการเลี้ยงกุงทะเล มีแนวกันชน
ระหวางบอเล้ียงกุงทะเลระบบอินทรียกับระบบการผลิตอื่นที่ไมใชระบบอินทรีย มีความกวางอยางนอย     
3 m สามารถรักษาสภาพปาชายเลนบริเวณฟารมไวใหคงสภาพสมบูรณ หรือตองดําเนินการปลูกปาชายเลน
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เพ่ิมเติมในบริเวณที่เหมาะสม เพ่ือเปนการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามธรรมชาติ โดยมีคําแนะนํา 
ดังนี้ 

1)  เกษตรกรตองทําการเลี้ยงกุงในพ้ืนที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย และไมอยูในเขตอนุรักษปาชายเลน 
รวมถึงตองมีสิทธิในการใชประโยชนและครอบครอง หรือเชาพ้ืนที่อยางถูกตองตามกฎหมาย 

2)  เกษตรกรควรทราบประวัติการใชประโยชนของพื้นที่ และขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม เชน มี
ผลวิเคราะหโลหะหนัก วัตถุอันตรายทางการเกษตร สารพิษ คุณภาพน้ํา และตะกอนดินในแหลงน้ํา เพ่ือ
ประเมินสภาวะเสี่ยงจากการตกคางของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสารปนเปอนตางๆ สถานที่         
ที่เหมาะสมจะควรมีการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยูในระดับปลอดภัยหรือ ตรวจไมพบ 

3)  สถานที่เล้ียงกุงควรมีความเหมาะสมทางวิชาการ เพ่ือความพรอมในการจัดการเลี้ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คําแนะนําในการเลือกสถานที่ตามหลักวิชาการ มีดังตอไปนี้ 

3.1)  น้ํามีความลึกไมเกิน 1.8  m เนื่องจากความลึกของน้ํามีผลตอการจัดการเลีย้ง 

3.2)  มีคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตามภาคผนวก ฉ 

4)  สถานที่เล้ียงควรอยูใกลชายทะเลมีน้ําทะเลขึ้นลงอยางสม่ําเสมอ มีคุณภาพของน้ําเหมาะสมหรือ
สามารถทําใหคุณภาพเหมาะสมได และเพียงพอตอการเลี้ยงกุงทะเล  

5)  แหลงน้ํา และดิน ตองไมมีสภาพแวดลอมที่เส่ียงตอการปนเปอนของวัตถุอันตรายทางการเกษตร และ
สารปนเปอนตาง ๆ  

6)  สถานที่ตั้งฟารมตองไมอยูในเขตอิทธิพลของแหลงมลพิษ และมีระบบถายเทน้ําที่ดี 

7)  มีแนวกันชนระหวางบอเล้ียงกุงทะเลระบบอินทรียกับระบบการผลิตอื่นที่ไมใชระบบอินทรีย มีความ
กวางอยางนอย 3 m (วัดจากขอบดานบน) ข้ึนกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ หากพบวามีความเสี่ยงปนเปอน
เขามาในบอเล้ียงกุงทะเลระบบอินทรีย หนวยรับรองอาจพิจารณาใหขยายแนวกันชนเพิ่มขึ้นได  ในกรณีที่
ความเสี่ยงสามารถปนเปอนมากับน้ํา เกษตรกรตองจัดใหมีบอพักน้ําในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือนําน้ําเขา
มาพักกอนนําเขาสูพ้ืนที่ผลิตกุงในระบบอินทรีย เพ่ือใหบอพักน้ําปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการ
เล้ียงกุง ในกรณีอาจจะมีการปนเปอนของเชื้อโรคผานทางอากาศ เชน โรคไวรัสที่มากับนกที่เขามาหากินใน
ฟารม เกษตรกรตองจัดใหมีการขึงเชือกไวเหนือบอเล้ียงเพื่อปองกันไมใหนกเขามาหากินในบอที่ทําการ
ผลิตกุงระบบอินทรีย  

8)  รักษาปาชายเลนไวใหคงสภาพสมบูรณ หรือดําเนินการปลูกปาชายเลนบริเวณฟารมเลี้ยงเพิ่มเติม 

9) มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพอเพียง เชน ระบบไฟฟา ประปา มีการคมนาคมที่สะดวก เพ่ือความสะดวก
ในการขนสงลูกกุง อาหาร และอยูใกลกับแหลงจําหนายหรือแปรรูป เพ่ือใหผลผลิตมีความสดมากที่สุด 

10)  ควรอยูในทําเลที่สามารถหาซื้ออาหารอินทรียไดสะดวกและเพียงพอตลอดทั้งป 
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ก.4  บุคคลากร 

เจาของฟารมที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงมาเปนการเลี้ยงระบบอินทรีย ตองทําการศึกษาระบบการ
เล้ียงอินทรีย ใหเขาใจทุกข้ันตอน พรอมทั้งมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงกุงระบบอินทรียอยางจริงจัง พรอมทั้งตอง
ใหผูปฏิบัติงานในฟารมเขาใจระบบเลี้ยงกุงอินทรียอยางถองแท เพ่ือจะไมใหมีปญหาหรือประสบอุปสรรคใน
ระหวางการเลี้ยง เกษตรกรผูเล้ียงสัตวน้ําที่สนใจที่จะเริ่มตนเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย มีคําแนะนําดังนี้ 

1)  เจาของฟารมตองมีความตั้งใจที่จะเล้ียงกุงระบบอินทรีย โดยทําการศึกษาระบบการเลี้ยงกุงอินทรียให
เขาใจทุกข้ันตอน และตองสนใจขาวสารวา มีตลาดกุงอินทรียอยูที่ไหน มีปริมาณความตองการมากนอย
เพียงใด  

2)  ทะเบียนผูเล้ียงสัตวน้ํา 

เกษตรกรตองข้ึนทะเบียนผูเล้ียงสัตวน้ําตามขอกําหนดของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยติดตอหนวยงาน    
ที่รับผิดชอบในพื้นที่เพ่ือขอข้ึนทะเบียนผูเล้ียงกุงทะเล เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสินคากุงอินทรีย 

3)  ความรูในการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย 

เกษตรกรตองมีความรูในการเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย หรือผานการฝกอบรมหลักการเลี้ยงกุงทะเลระบบ
อินทรีย 

ก.5  การคดัเลือกและการปลอยลกูกุง 

การคัดเลือกลูกกุงเปนปจจัยที่จะบงช้ีถึงความสําเร็จในการเลี้ยงไดเปนอยางดี ลูกกุงที่มีคุณภาพดี จะเลี้ยง
งาย โตเร็ว และมีอัตราการรอดตายสูง ความหนาแนนของการปลอยลูกกุง เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอระบบการจัดการเลี้ยง ถาปลอยลูกกุงหนาแนนก็จําเปนตองใหอาหารมาก น้ําในบอเล้ียงมี
โอกาสเสียไดงาย กุงเครียดและเปนโรคในที่สุด นอกจากนั้น น้ําทิ้งจะมีปริมาณสารอินทรียความเขมขนสูง
กวาที่ควรจะเปน ลูกกุงควรจัดซื้อมาจากโรงเพาะฟกกุงอินทรีย สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับการคัดเลือก 
และการปลอยลูกกุง มีดังนี้ 

1)  เลือกใชลูกกุงจากโรงเพาะฟกที่ใชแมกุงจากทะเลลึกและเลี้ยงดวยวิธีการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะที่ไดการรับรอง GAP หรือ CoC จากกรมประมง 

2)  ควรเลือกพันธุกุงที่เปนพันธุทองถ่ิน ในกรณีที่ตองนําพันธุจากตางถ่ินมาเลี้ยง ควรเปนพันธุที่สามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพทองถ่ินไดดี และจะตองระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศในทองถ่ิน  

3)  เลือกใชลูกกุงที่มีความแข็งแรง ตานทานศัตรู และโรค  

4)  หามใชลูกกุงที่ไดมาจากพอแมดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)  
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5)  เมื่อมีโรงเพาะฟกลูกกุงอินทรีย ตองใชลูกกุงจากโรงเพาะฟกลูกกุงอินทรีย กรณีที่เกษตรกรใชพันธุกุง
จากแหลงทั่วไปจะตองเสนอแผนการที่เหมาะสมในการนําลูกกุงอินทรียมาใช 

6)  หากไมสามารถหาแหลงลูกกุงอินทรียได และจําเปนตองใชลูกกุงจากแหลงทั่วไป ตองมีหลักฐานยืนยัน
วามาจากการเพาะฟกที่ไมผานการทําพันธุวิศวกรรม ไมมีการใชยาและสารเคมีที่ผิดกฎหมาย และหลังจาก
ระยะปรับเปล่ียนตองทําการเลี้ยงลูกกุงในระบบอินทรีย ไมนอยกวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของอายุกุงที่อยูใน
ระบบการผลิตทั้งหมด  

7)  มีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (Fry Movement Document: FMD) เพ่ือใหเกษตรกรและ
ผูเก่ียวของไดทราบรายละเอียด และท่ีมาของลูกกุงที่จะนําไปปลอยลงเลี้ยงในบอ 

8)  จํานวนกุงที่ปลอยตองไมหนาแนนจนทําใหกุงเกิดความเครียด โดยปลอยลูกกุงในอัตราความหนาแนน
ไมมากกวา 15 ตัว/m3   

9)  กรณีที่เกิดปญหาระหวางการผลิต และทําใหจํานวนกุงในบอลดลง ไมอนุญาตใหมีการปลอยลูกกุง
เสริมในการเลี้ยงรุนนั้น แตใหเร่ิมตนทําการผลิตรุนใหมได 
 
ก.6  การจัดการทั่วไป 

การวางแผนการจัดการฟารมเลี้ยงที่ดี จะสามารถหลีกเล่ียงการปนเปอนและทําลายสิ่งแวดลอม อาจทําไดโดย
ใชพันธุสัตวน้ําที่ตานทานศัตรูและโรค การเลือกฤดูเล้ียง และระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม รวมทั้งการเลอืกใช
วัสดุเครื่องมือที่สอดคลองกับหลักการผลิตสัตวน้ําอินทรียในการปฏิบัติทุกข้ันตอน ตั้งแตการเตรียมบอ
จนถึงข้ันตอนการจับ โดยมีคําแนะนํา ดังนี้ 

1)  มีการจัดทําแผนที่แสดงแหลงที่ตั้ง และวางผังฟารมเลี้ยงถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบและเก็บขอมูล  

2)  ออกแบบและกอสรางบอเล้ียงอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือใหงายตอการควบคุมและปองกัน
อันตรายจากการปนเปอนจากแหลงน้ํา 

3)  เตรียมดินกนบอใหมีความพรอมในการเลี้ยงกุง เชน การไถพรวนดิน ไมใหมีตะกอนดินเนาเสีย
หลงเหลืออยู บางครั้งอาจตองขนดินเนาเสียบางสวนไปเก็บรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพในบริเวณอ่ืน ภายใน
ฟารมที่มีการรักษาและปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางดี 

4)  มุงเนนการใชสารอินทรียและวัสดุธรรมชาติเปนหลัก โดยปราศจากการปนเปอนของวัสดุตองหาม
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 (มกอช. 9000-2546)  

5)  การใชเครื่องสูบน้ําหรือเคร่ืองเพ่ิมอากาศในบอเล้ียง ตองมีมาตรการอนุรักษน้ําและใชพลังงานอยาง
ประหยัด 
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6)  อาจติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมอากาศ เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการอยูอาศัยของกุง 

7)  เครื่องเพ่ิมอากาศผิวน้ําตองติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม เพ่ือลดการกัดเซาะคันบอ 

8)  ตองระมัดระวังการเลือกชนิดของเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่นํามาใชในฟารมเลี้ยง เชน โลหะที่ใช  
ทําเคร่ืองมือ สีทาวัสดุ ไมใหมีสารที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวม และสุขภาพของกุง รวมทั้ง  
ตองพยายามปองกันการปนเปอนของสารอันตรายภายในบอ รวมถึงคันขอบบอ เชน การรั่วไหลของ
น้ํามันหลอล่ืนที่ใชในเครื่องสูบน้ํา หรือใบพัดเครื่องตีน้ํา 

9)  ควรมีตะแกรงและถุงกรองกันศัตรูกุงเขาบอเล้ียงแทนการใชสารเคมี 

10)  ที่พักอาศัยของเจาหนาที่ฟารม สํานักงาน โรงเก็บอาหารและโรงพัสดุ ควรจัดใหเปนสัดสวน และ
จัดเก็บอุปกรณอยางเปนระเบียบ 

11)  ผูปฏิบัติงานในฟารมเลี้ยงกุงตองมีสุขอนามัยที่ดี ไมมีโรคติดตอ หรือมีแผลติดเชื้อ ที่อาจติดตอและ
มีการปนเปอนในฟารมเลี้ยง หรือเปนโรคที่ทําใหเกิดขอรังเกียจในการนํากุงไปบริโภค ในกรณีมีอาการปวย
ของคนงานที่เกิดจากโรคติดตอ ตองใหพักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเขารับการรักษาจนอาการปวยหาย
เปนปกติ จึงกลับมาปฏิบัติงานใหมได 

12)  สถานที่เตรียมอาหารและโรงเรือน ควรแยกเปนสัดสวนและมีการรักษาความสะอาดอยูเสมอ อุปกรณ
ตาง ๆ ควรจัดเก็บอยางเปนระเบียบ 

13)  หองน้ําหองสวมไมควรอยูบริเวณบอเล้ียง และในกรณีที่อยูบนฝง ทางระบายน้ําจะตองไมไหลหรือซึม
ลงไปยังบริเวณบอโดยตรง ควรมีระบบหองน้ําหองสวมที่มีอุปกรณเก็บสิ่งขับถายที่มิดชิดไมร่ัวซึม และ
สามารถยอยสลายของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดการไมใหน้ําเสียและน้ําทิ้งจาก
บานเรือนระบายลงสูบริเวณบอ หรือบริเวณใกลเคียง 

14)  ไมควรนําสัตวเล้ียงเขาไปเลี้ยงบริเวณฟารมเลี้ยง ในกรณีมีสัตวเล้ียงเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน ควรมีการดูแลส่ิงขับถายไมใหปนเปอนและรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

15)  ควรมีที่เก็บขยะและส่ิงปฏิกูลเปนสัดสวน นําไปทิ้งในสถานที่ที่เตรียมไวและกําจัดอยางถูกวิธี และไม
มีการปนเปอนลงสูแหลงเล้ียง 

16)  ตองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในฟารม โดยพื้นที่อยางนอย 50% ของคันบอ ตองมีการ
ปลูกพืชที่เหมาะสม หรือใหพืชขึ้นเองตามธรรมชาติ 

17)  กรณีที่ตั้งฟารมอยูใกลบริเวณปาชายเลน ตองมีมาตรการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนบริเวณ
ใกลเคียง 

 



มกอช. 7413-2550 

 

16

ก.7  การจัดการดานอาหาร 

อาหารสําหรับการเลี้ยงกุงอินทรียจําเปนตองเปนอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย ไมใชวัตถุดิบที่ไดจาก
การดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) นอกจากนั้นแลววิธีการจัดการใหอาหารอยางมีประสิทธิภาพก็เปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหเศษอาหารเหลือนอย อัตราการแลกเนื้อต่ํา และสามารถลดปญหาส่ิงแวดลอมในบอเล้ียงได
เปนอยางดี สําหรับขอแนะนํา มีดังนี้ 

1)  อาหารที่ใชเล้ียงกุงทะเลระบบอินทรีย แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ อาหารธรรมชาติ และอาหารสําเร็จรูป 

1.1) อาหารธรรมชาติ หมายถึง สัตวและพืชที่มีชีวิต และอาศัยอยูในแหลงน้ําที่ใชเล้ียงกุง ซึ่งกุงสามารถ
กินเปนอาหารไดโดยตรง ทั้งนี้อาหารธรรมชาติยังรวมถึงสวนของสัตว และพืชที่ไดจากการเกษตร ปศุสัตว 
และประมง จากแหลงตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชเปนอาหารเลี้ยงกุงระบบอินทรียได 

1.2) อาหารสําเร็จรูป หมายถึง อาหารสัตวน้ําผสมสําเร็จรูป ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ.2525 

2)  อาหารที่ใชตองมาจากสวนผสมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย หรือจากแหลงอาหารจาก
ธรรมชาติเทานั้น 

3)  องคประกอบของอาหารควรผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือเกษตรอินทรีย อยางไรก็ตามในระยะการ
เล้ียงกุงทะเลระบบอินทรีย อาจจะมีอาหารสัตวที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียไมเพียงพอ 
หนวยรับรองอาจยินยอมใหอาหารสัตวน้ํามีสวนประกอบที่ไมเปนไปตามขอกําหนดขอนี้ได แตตองมี
สวนประกอบที่เปนไปตามขอกําหนดขอนี้ไมต่ํากวา 60% ของน้ําหนักแหง  

4)  เมื่อเกษตรกรสามารถแสดงใหเห็นวา ไมมีอาหารซึ่งเปนไปตามขอ 1) ซึ่งอาจเนื่องมาจากเหตุที่      
ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน เหตุทางธรรมชาติ หรือเหตุที่มนุษยทําข้ึน หรือสภาพอากาศ จะ
อนุโลมใหสวนประกอบของอาหารกุงที่ไมเปนวัตถุดิบธรรมชาติ ในปริมาณที่ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ในชวง
เวลาที่จํากัดชวงหนึ่ง และเกษตรกรตองพยายามที่จะแกไขปญหานี้ใหลุลวงไปใหเร็วที่สุด 

5)  องคประกอบในอาหาร ควรพยายามใชวัตถุดิบ ที่มาจากสวนเหลือใช หรือวัสดุอ่ืน ที่ไมเหมาะสม
สําหรับการบริโภคของมนุษยใหมากที่สุด ทั้งนี้เกษตรกรตองคํานึงถึงความเหมาะสมของสูตรอาหารที่ทําให
กุงมีการยอยและดูดซึมไดงาย ทําใหกุงเจริญเติบโตดี  

6) การไดมาซึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ ควรตระหนักถึงการจับหรือรวบรวมอยางมีความรับผิดชอบ โดย
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

7) ตองคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสม และปลอดภัย ของวัตถุดิบที่จะนํามาใชเปนสวนผสมของอาหาร 

8)  การใชวิตามินและแรธาตุ เปนสวนผสมในอาหาร ควรเนนสารจากแหลงธรรมชาติ การใชวิตามินหรือ
แรธาตุสังเคราะห จะตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง หรือหนวยราชการที่เก่ียวของ 
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9)  หามใชสารเคมีหรือวัสดุที่หามใชในอาหารสัตวน้ําซึ่งประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ.2525 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 และมาตรฐานเกษตรอินทรียเลม 1 (มกอช. 9000-2546)  

10)  สถานที่เก็บอาหารกุง ตองแยกเปนสัดสวน แหง สะอาด มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกบรักษา
อาหาร สามารถรักษาสภาพของอาหารไมใหเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ และสามารถปองกันสัตวที่เปน
พาหะนําโรค เชน นก หนู หรือสัตวอ่ืน ๆ ไมใหเขาไปในสถานที่เก็บอาหาร 

11)  การวางอาหารกุงที่บรรจุในถุงหรือกระสอบ ตองมีวัสดุรองดานลาง เพ่ือปองกันความชื้น และให
อากาศถายเทไดสะดวก 

12)  ใหอาหารสดในกรณีจําเปนเทานั้น และมีวิธีการจัดการที่ดีเพ่ือปองกันน้ําเสีย 

13)  ไมใชเศษกุงที่เปนของเสียหรือของเหลือจากกระบวนการผลิตมาเปนอาหารเลี้ยงกุง  

ก.8  การจัดการสุขภาพกุง 

การปองกันเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมดูแลสุขภาพกุง การดูแลสุขภาพกุงจะชวยลดความเครียดของ
กุง ทําใหกุงเจริญเติบโตปกติ มีอัตราการรอดตายสูง การดูแลสุขภาพจะเกี่ยวของกับระบบการจัดการ
หลายๆ ดาน เชน การใหอาหาร การจัดการคุณภาพน้ําและดินในบอเล้ียง การเลี้ยงกุงระบบอินทรียไม
สามารถใชยาและสารเคมีเหมือนกับการเลี้ยงโดยทั่วไปได ขอแนะนําสําหรับการดูแลสุขภาพกุง มีดังนี้ 

1)  ควรตรวจสุขภาพกุงควบคูกับการตรวจคุณภาพน้ําในบอเล้ียงอยูเปนประจํา ถากุงมีปญหาควร
ดําเนินการวิเคราะหและวินิจฉัยโรค 

2)  หามใชวัคซีนที่ทําจากเชื้อดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)  

3)  หามใชฮอรโมนสังเคราะห 

4)  หากเกิดโรคหรือโรคระบาดตองปรับปรุงคุณภาพน้ํา เชน เปลี่ยนถายน้ํา หรือเพ่ิมออกซิเจนใหมากขึ้น
เพ่ือชวยใหกุงคลายเครียด หรือใชสมุนไพร โดยเร็วที่สุด เพ่ือไมไหกุงตองทนอยูในสภาวะเจ็บปวยนาน
จนเกินไป และถากุงอาการจะไมดีข้ึน ควรจับกุงขายทันที  

5)  มีมาตรการปองกันการระบาดของโรคจากบอหนึ่งไปยังอีกบอหนึ่งและจากฟารมหนึ่งไปยังอีกฟารมหนึ่ง 

6)  เมื่อมีการระบาดของโรคสัตวน้ํา จะตองแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทันที และมีการรายงานการเกิดโรค
กุงใหเกษตรกรขางเคียงทราบ 

7)  หามใชยาปฏิชีวนะและสารเคมี สําหรับควบคุมศัตรูและโรคของสัตวน้ําที่ไมมีระบุไวในภาคผนวก ง 

8)  กรณีที่จําเปน อนุญาตใหใชสารหรือวัสดุจากธรรมชาติ ตามที่ระบุไวในภาคผนวก จ 
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ก.9  การจัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลน 

น้ําทิ ้งจากบอเลี้ยงกุ งประกอบดวยธาตุอาหาร ตะกอนจุลินทรีย แพลงตตอน และสารอื ่นๆ อยูใน
ระดับสูง วิธีการจัดการเลี้ยงที่ดีจะชวยใหน้ําทิ้งมีคุณภาพและลดปริมาณการทิ้งน้ําได พยายามลดปริมาณ
น้ําทิ้ง และตองหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งที่เหมาะสม และมีคุณภาพตามกฎหมายกําหนดกอนปลอย
ทิ้ง ตะกอนเลนควรมีวิธีกําจัดหรือมีวิธีการนําไปใชหรือทิ้ง โดยไมทําลายระบบนิเวศ คําแนะนําเก่ียวกับการ
จัดการน้ําทิ้งและตะกอนเลนมีดังนี้ 

1)  บํารุงรักษาคลองในระบบฟารมและคันบอ เพ่ือลดการกัดเซาะและปองกันการเนาเสียของตะกอนเลน
กนคลอง 

2)  ใชปุยอินทรียจากฟารมเกษตรอินทรีย เพ่ือเพ่ิมอาหารธรรมชาติในบอเล้ียงในกรณีที่จําเปน พรอมดวย
วิธีการใหอาหารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดเศษอาหารเหลือ 

3)  น้ําทิ้งตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดกอนปลอยหรือระบายทิ้ง ดังนี้ 

3.1)  คาความเปนกรด-เบส อยูระหวาง 6.5 ถึง 8.5  

3.2)  ความเค็ม มีคาสูงกวาความเค็มของแหลงรองรับน้ําทิ้งในขณะนั้นไดไมเกิน 50% 

3.3)  BOD ไมเกิน 20 mg/l 

3.4)  ตะกอนแขวนลอย (SS) ไมเกิน 70 mg/l 

3.5)  NH3-N  ไมเกิน 1.1 mgN/l 

3.6)  ฟอสฟอรัสรวม ไมเกิน 0.4 mgP/l 

3.7)  ไนโตรเจน ไมเกิน 4.0 mgN/l 

3.8)  ไฮโดรเจนซัลไฟด ไมเกิน 0.01 mg/l 

4)  ระวังการถายเทน้ําออกจากบอเล้ียงเพื่อไมใหเกิดตะกอนลอยฟุงและมีวิธีลดความเร็วของน้ําในคลอง
น้ําทิ้งและปลายคลอง 

5)  การปลอยน้ําจากบอพักน้ําทิ้งและตะกอนเลน ตองไมทําใหเกิดผลเสียตอแหลงน้ําธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

6)  ไมควรทิ้งน้ําลงคลองน้ําจืดและแหลงเกษตรกรรม 

7)  ตองไมมีการทิ้งเลนที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม แตควรนําน้ําทิ้ง และตะกอนเลนกลับมาใช
ประโยชน  

8)  ตะกอนจากบอเล้ียง คลองหรือบอเก็บน้ํา ควรเก็บไวใชถมหรือเสริมบริเวณที่ถูกกัดเซาะ หรือเลือกวธิกีาร
ทิ้งที่ไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม 
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ก.10  การจับ การดูแลหลังจับ และการจําหนาย 

การจับกุงมีความสําคัญในการรักษาคุณภาพกุงและการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม วิธีการจับกุงที่ดี 
เชน การจับในเวลาที่รวดเร็ว มีการทําความสะอาดตัวกุงเบื้องตน การแชเย็นอยางรวดเร็วและการขนสง
อยางถูกวิธี สามารถรักษาคุณภาพและความสดของกุงได นอกจากนี้วิธีจําหนาย เชน การจําหนายโดยตรง
ตอผูแปรรูป(หองเย็น) ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยรักษาคุณภาพและความสดของกุงได คําแนะนําสําหรับ     
การจับและจําหนายมีดังนี้ 

1)  เกษตรกรตองมีการวางแผนการจับและจําหนายอยางรวดเร็ว โดยเนนการรักษาความสด และจับกุงใน
ขณะที่ยังมีสุขภาพดี เพ่ือไดกุงคุณภาพเยี่ยม และรักษาสภาพการเปนผลผลิตอินทรีย โดยไมมีการ
ปนเปอนในระหวางจับและขนสง จนผลผลิตถึงโรงงานแปรรูปหรือแหลงจําหนาย 

2)  มีการสุมตรวจสารเคมีตกคางในตัวกุงกอนการจับ ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอการปนเปอนสารเคมี 

3)  การจับกุงตองเนนการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม และการปนเปอนเพิ่มเติมจากกนบอ 

4)  การทําใหกุงตายหรือสลบตองใชวิธีการที่งาย ในระยะเวลาสั้นที่สุด ทรมานนอยที่สุด และมีสุขอนามัยที่ดี 
วิธีที่ดีที่สุดใหใชน้ําผสมน้ําแข็ง ควบคุมอุณหภูมิใหอยูระหวาง 4๐C -5๐C ในกรณีที่ทําไดทําใหน้ําอ่ิมตัว
ดวยคารบอนไดออกไซด ก็จะทําใหกุงสลบไดเร็วข้ึน ไมบาดเจ็บ และมีคุณภาพที่ดี  

5)  สารที่ใชในระหวางหรือหลังการจับ ตองเปนสารจากธรรมชาติเทานั้น 

6)  บุคลากรที่ทําหนาที่จับ ตองไมปวยเปนโรคระบาดหรือโรคที่ทําใหเกิดขอรังเกียจในการนํากุงไปบริโภค 

7)  ภาชนะที่ใช วิธีการจับ ขนสงและลําเลียง ตองไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของกุง และคุณภาพในการ
เก็บรักษา รวมทั้งการปนเปอนที่มีผลตอความปลอดภัยในการบริโภค ภาชนะใสกุงตองไมสัมผัสกับพื้นโดยตรง 

8)  การลําเลียงขนสงกุงทะเลอินทรียตองแยกจากกุงทั่วไปที่มาจากระบบการผลิตอื่นที่ไมใชระบบอินทรีย 
เพ่ือปองกันการปนเปอนขาม 

9)  อุปกรณทุกชนิดที่ใชในการลําเลียงขนสงกุงตองสะอาด ทําจากวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอน อยูใน
สภาพดีสามารถใชปฏิบัติงานได เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานทุกครั้ง ตองลางทําความสะอาดอุปกรณที่ใชทันที 
และควรรักษาใหสะอาดเพื่อไมใหเปนแหลงสะสมของจุลินทรีย 

10)  พาหนะที่ใชลําเลียงขนสงกุง ตองออกแบบใหสามารถปองกันความรอนในระหวางขนสงได พ้ืนที่สวน
ที่ใชขนสงลําเลียงกุงควรทําดวยวัสดุที่มีโครงสรางที่ทําความสะอาดไดสะดวก สามารถปองกันฝุนละออง
และการสูญเสียความชื้นเนื่องจากแสงแดดและลม  
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11)  กรณีที่มีการใชสถานที่ เครื่องมือ ภาชนะ และเคร่ืองจักร ในการจับกุงอินทรียรวมกับกุงที่ไมใช
อินทรีย เกษตรกรตองมีมาตรการทําความสะอาดกอนที่จะเปลี่ยนมาใชกับกุงอินทรีย รวมถึงมีระบบการ
จัดการและระบบเอกสารที่สามารถแบงแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน 

12)  น้ําและน้ําแข็งที่ใชตองสะอาด ปลอดภัย และไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อใช
แลวไมนํากลับมาใชใหม 

13)  มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (Movement Document: MD) ของกรมประมง หรือหนวยงานที่ไดรับ
อนุญาต เพ่ือใหผูบริโภคและผูเก่ียวของไดทราบที่มาของผลผลิตที่จะนําไปขายเพื่อบริโภคหรือการแปรรูป 

ก.11  ความรับผิดชอบตอสังคม 

ปญหาระหวางผูเล้ียงกุงกับประชาชนในทองถ่ินและปญหาระหวางลูกจางกับนายจาง สวนใหญเปนปญหา
แรงงานซึ่งคอนขางซับซอน วิธีการบริหารฟารมที่ดีทําใหผูประกอบการขนาดใหญดําเนินการไดอยาง         
มีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากประเทศไทยมีฟารมขนาดเล็กอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น การจัดระบบองคกร   
ผูเล้ียงจะเปนแนวทางหนึ่งในการรวมกลุมเพื่อใหการเลี้ยงมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคําแนะนําสําหรับผูเล้ียง หรือ
องคกรผูเล้ียงดังนี้ 

1)  ตองมีสวนรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม 

2)  ควรพยายามใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางประหยัดและสงเสริมการปลูกปาชายเลน เพ่ือสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชนทองถ่ินและไมกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3)  ตองชวยเหลือชุมชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทองถ่ิน  

4)  ตองสรางความเขาใจในหนาที่ และระบบการทํางานขององคกรฟารมใหแกลูกจาง 

5)  ควรพิจารณาจางแรงงานทองถ่ิน มีการจางแรงงานถูกตองตามกฎหมาย และมีระบบสวัสดิการตอ
แรงงานอยางพอเพียง เชน บานพัก น้ําดื่ม น้ําใช และอ่ืน ๆ 

ก.12 การรวมกลุมและการฝกอบรม 

จากขอมูลการพัฒนาการเลี้ยงกุงในประเทศไทยพบวาการรวมกลุมผูเล้ียงโดยมีการพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานเทคนิคและการจัดการเลี้ยงจะชวยใหการเลี้ยงกุงมีการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การพัฒนาสูการเลี้ยงกุงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จําเปนตองเขารับ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ คําแนะนําสําหรับการรวมกลุมและการฝกอบรม มีดังนี้ 

1)  มีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเลี้ยงอยางสม่ําเสมอ 
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2)  มีการประชุมหรือฝกอบรมดานวิชาการ ทั้งการจัดการการเลี้ยง และการใชปจจัยการผลิต ที่เก่ียวของ
กับการผลิตกุงอินทรีย 

3)  มีการฝกอบรมดานกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุง 

4)  สงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ก.13  ขอมูลและระบบการเก็บขอมูล 
ระบบการจัดการเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับมีการแกไข
ปรับปรุงอยูตลอดเวลา จําเปนอยางย่ิงตองมีระบบการเก็บขอมูลของการเลี้ยงที่ดี สามารถทบทวนขอมูล
นําไปสูการปรับปรุงระบบ เพ่ือการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรุน
ตอๆไปได หรือในกรณีที่มีปญหาในการเลี้ยง เชน ปญหาโรคระบาด ผูเล้ียงตองมีการเก็บรักษาขอมูลของ
การเลี้ยงไวเปนระยะเวลาอยางนอย 3 รอบการผลิต เพ่ือสามารถนําขอมูลที่เก็บไวมาพิจารณาหาสาเหตุและ
หาลูทางเพื่อการปรับปรุงแกไขในการเลี้ยงรุนตอไปได รวมถึงควรมีการวิเคราะหขอมูลทุกครั้งที่เสร็จสิ้น
การเลี้ยงกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มกอช. 7413-2550 

 

22

ภาคผนวก ข 

รายการสารที่ไมอนุญาตใหใชในการจัดการฟารม 
 
รายการสารที่ไมอนุญาตใหใชในการจดัการฟารม มีดังนี ้

 1. จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรีย ที่มีการดัดแปรพันธุกรรม 
 2. สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสุขภาพ 
     ของมนษุย 
 3. ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมอืง 
 4. สารสังเคราะหเพ่ือเรงการเจริญเติบโต 
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ภาคผนวก ค 

สารเคมีและวัสดุที่หามใชในอาหารสัตวน้ํา 
สารเคมีและวัสดุที่หามใชในอาหารสตัวน้าํ มีดังนี ้

 1. เภสัชเคมีภณัฑและยาปฏชีิวนะทุกชนิด 
 2. ยูเรีย (urea) 
 3. กรดอะมิโนบริสุทธิ์ (pure amino acid) 
 4. สารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติในการกระตุนการกินอาหาร (synthetic appetizers) 
 5. วัสดุหรือผลผลิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม 
 6. สีผสมอาหารสังเคราะห 
 7. สารเคมีหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่หามใชในอาหารสัตวน้ํา ที่ประกาศตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
    คุณภาพอาหารสัตว 
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ภาคผนวก ง 
สารที่ใชสําหรับควบคุมศัตรูและโรคของสัตวน้ํา 

 
ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. กากชา  

2. โรทีโนน (rotenone)  

3. ดางทับทิม (potassium permanganate)  

4. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide)  

5. โพวิโดนไอโอดีน (povidone iodine) ใชกรณีจําเปนในปริมาณทีน่อยที่สุด 

6. คอปเปอรซัลเฟต (copper sulfate)  

7. เบนซาลโคเนียมคลอไรด (benzalkonium 
chloride)  

8. คลอรีน (chlorine)  

9. สมุนไพร  
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ภาคผนวก จ 

ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. รายการสารอินทรียที่อนุญาตใหใชได 
1.1 ปุยอินทรียที่ผลิตจากวัสดุ อินทรีย 
ไดแก ปุยหมักที่ไดจากการหมักเศษซากพืช 
ฟางขาว ข้ีเล่ือย เปลือกไม เศษไม และวัสดุ
เหลือใชการเกษตร อ่ืนๆ 
 

1.2 ปุยคอก 
 
 

1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสด และวัสดุ
เหลือใชในฟารมในรูปอินทรียสาร 
 

1.4 ของเหลือใชจากกระบวนการใน 
โรงฆา สัตว  โรงงานอุตสาหกรรม  เชน 
โรงงานน้ํ าตาล  โรงงานมันสํ าปะหลั ง 
โรงงานน้ําปลา 

1.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของ 
สัตวน้ํา ซึ่งปลอดจากสารสังเคราะห 

 
1.6 แบคทีเรีย รา และเอนไซม 

 
ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรีย จําเปนตองไดรับ
การยอมรับจากหนวยรับรอง หรือหนวยราชการที่
เก่ียวของ ถามีการเติมสารอนินทรียที่ใหธาตุอาหารลง
ไปดวย เชน หินฟอสเฟต ตองเปนสารที่อนุญาตใหใช 
 

ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรีย ตองไดรับการ
ยอมรับจากหนวยรับรอง หรือหนวยราชการที่เก่ียวของ 

 

ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรีย ตองไดรับการ
ยอมรับจากหนวยรับรอง หรือหนวยราชการที่เก่ียวของ 

 
ตองไมเติมสารสังเคราะหและตองไดรับการยอมรับ
จากหนวยรับรอง หรือหนวยราชการที่เก่ียวของ 
 
 

ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรีย ตองไดรับการ
ยอมรับจากหนวยรับรอง หรือหนวยราชการที่เก่ียวของ 

  
ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรีย ตองไดรับการ
ยอมรับจากหนวยรับรอง หรือหนวยราชการที่เก่ียวของ  

2. รายการสารอนินทรียที่อนุญาตใหใช 

2.1 หินฟอสเฟต (phosphate rock) 

2.2 หินปูนบด (ground limestone) ในรูป
ของแรแคลไซทหรือโดโลไมท หามใช
หินปูนโดโลไมทที่นําไปเผาไฟ 

 

- 

- 
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ช่ือสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

2.3 แคลเซียมซิลิเกต (calcium silicate) 

2.4 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicate) 

2.5 แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium 
sulfate) 

2.6 แรดินเหนียว (clay minerals) เชน 
ส เมคไตท  ( sme c t i t e )  คา โอลิ ไ นท 
(kaolinite) คลอไรด (chlorite) ฯลฯ 

2.7 แร เพอร ไลท  (per l i te) ซีโอไลท 
(zeolite) เบนโทไนท (bentonite) 

2.8 หินโพแทส เกลือโพแทสเซียมที่มี 
คลอไรดนอยกวา 60%  

2.9 แคลเซียม (calcium) จากสาหราย
ทะเล 

2.10 เปลือกหอย 

2.11 โพแทสเซียมซัลเฟตที่ผลิตจาก
กระบวนการทางกายภาพ 

2.12 เกลือสินเธาว 

2.13 ออกซิเจน (oxygen) 

- 

- 

- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 
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ภาคผนวก ฉ 

คุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุงทะเล 
รายการ ระดับที่เหมาะสม 

อุณหภูม ิ 28๐C ถึง 32๐C  
ออกซิเจนละลายน้ํา ≥ 5 mg/l  
ความเปนกรดเปนดาง (พีเอช) 7.0 ถึง 8.3 
ความเค็ม 0.5 ถึง 35 mg/g 
คลอไรด ≥ 300 mg/kg 
โซเดียม ≥ 200 mg/kg 
ความกระดางรวม (ในรูป CaCO3) ≥ 150 mg/kg 
แคลเซียม (Calcium hardness ในรูป CaCO3) ≥ 100 mg/kg 
แมกนีเซียม (Magnesium hardness ในรูป CaCO3) ≥ 50 mg/kg 
ความเปนดางรวม (Total Alkalinity ในรปู CaCO3) ≥ 100 mg/kg 
แอมโมเนียอิสระ (NH3) ≤ 0.03 mg/l 
ไนไตรท (NO2

-) ≤ 1  mg/l  
ไนเตรท (NO3

-) ≤ 60 mg/l 
เหล็กทั้งหมด (Total Iron) ≤ 1.0 mg/l  
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ≤ 2 µg/kg 
คลอรีน (Chlorine) ≤ 10 µg/kg 
แคดเมียม (Cadmium) ≤ 10 µg/kg 
โครเมียม (Cromium) ≤ 100 µg/kg 
ทองแดง (Copper) ≤ 25 µg/kg 
ตะกั่ว (Lead) ≤ 100 µg/kg 
ปรอท (Mercury) ≤ 0.1 µg/kg 
สังกะสี (Zinc) ≤ 100 µg/kg 
อัลดริน/ดีลดริน (Aldrin / Dieldrin) ≤ 0.003 µg/kg 
บีเอชซี (BHC) ≤ 4 µg/kg 
คลอรเดน (Chlordane) ≤ 0.01  µg/kg 
ดีดีท ี(DDT) ≤ 0.001 µg/kg 
เอนดริล (Endrin) ≤ 0.004 µg/kg 
เฮพตาคลอร (Heptachlor) ≤ 0.001  µg/kg 
ทอกซาฟน (Toxaphene) ≤ 0.005  µg/kg 
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ภาคผนวก ช 

หนวย 
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ  
Le Systeme International  d’ Unites) ยอมใหใชได มีดังนี้ 

 

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย SI 

มวล มิลลิกรัม (milligram) mg 

มวล กรัม (gram) g 

มวล กิโลกรัม(kilogram) kg 

- มิลลิกรัมตอกรัม 
(milligram/gram) 

mg/g  

- มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(milligram/kilogram) 

mg/kg  

ความยาว เซนติเมตร(centimeter) cm 

ความยาว เมตร(meter) m 

ปริมาตร ลูกบาศกเมตร(Cubic meter) m3 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส(degree Celcius) ๐C 

 
 




