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ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะปลาสลิดอินทรีย เปนสินคาที่มีความสําคัญทัง้ดานการผลิตและ

การตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป 

แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ 9000 เลม 1-2552) ไปแลว ดังนัน้

เพื่อเปนการยกระดับการเล้ียงปลาสลิดอินทรียและผลิตภัณฑของประเทศไทยใหมีมาตรฐาน คณะกรรมการ

มาตรฐานสินคาเกษตรจึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 5 : ปลาสลิด

อินทรีย เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเล้ียงและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย  

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

มกษ.9000 เลม 1-2552. มาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดง

ฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ. 

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2553. โครงการศึกษาเกณฑเกณฑการตรวจประเมินและ

คําแนะนําในการเพาะเลี้ยงปลาสลิดระบบอินทรีย 

 
 

 





มาตรฐานสินคาเกษตร 
เกษตรอินทรีย  

เลม 5 : ปลาสลดิอินทรีย 

1  ขอบขาย  

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี ้กาํหนดวธิกีารเล้ียง การจดัการ การเกบ็รกัษา การขนสง การแปรรปู การแสดงฉลาก 

และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑปลาสลิดท่ีไดจากการเล้ียงแบบอินทรีย 

1.2 มาตรฐานนีค้รอบคลุมถึงผลิตผลและผลิตภัณฑท่ีไดจากการเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรีย 

1.3 มาตรฐานนี้ใหใชรวมกับมกษ.9000 เลม 1 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต 

แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และมกษ.9000 เลม 3 มาตรฐาน

สินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 3 : อาหารสัตวน้ําอินทรีย  

2  นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี ้ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 และ ดังตอไปนี้ 

2.1 ปลาสลิด (snakeskin gourami หรือ sepat siam) หมายถึง ปลาน้าํจืดทีมี่ชือ่วิทยาศาสตรวา  Trichogaster 

pectoralis 

2.2 การเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรีย (organic aquaculture for snakeskin gourami) หมายถึง การเล้ียงปลา

สลิดแบบองครวม เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายและวงจรทางชีวภาพ รวมถึงสวัสดิภาพของ

สัตวน้ํา เนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะห  ไมใชพืช สัตว หรือจุลินทรีย                

ท่ีไดมาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม มีการจัดการกับผลิตผลดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการ

เปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพท่ีสําคัญของผลิตผลทุกข้ันตอน 

2.3 ผลิตผลปลาสลิดอินทรีย (organic snakeskin gourami produce) หมายถึง ผลิตผลปลาสลิดทีไ่ดจาก

การเล้ียงภายใตหลักการของเกษตรอินทรีย ที่ยังไมผานการแปรสภาพหรือแปรรูป   
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2.4 การแปรรูป (processing) หมายถึง การนําปลาสลิดจากการเล้ียงแบบอินทรียมาทําการแปรรูปทางกายภาพ 

หรือชีวภาพ ไดแก การหมักเกลือและทําใหแหงเปนปลาสลิดหอมอนิทรยีหรอืปลาสลิดเค็มแหงอินทรีย   

2.5 ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย (organic snakeskin gourami product) หมายถึง ผลิตผลปลาสลิดอินทรีย

ท่ีผ านการแปรสภาพหรือแปรรูป ซ่ึงใชสวนประกอบท่ีอนุญาตใหใชตามหลักการเกษตรอินทรีย เชน ปลาสลิดแหง 

ปลาสลิดเค็มแหง ปลาสลิดหอม เปนตน 

3 หลกัการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย  

ใหเปนไปตามขอ 3 ใน มกษ.9000 เลม 1 ดังนี้  

3.1 พฒันาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตรผสมผสานท่ีมคีวามหลากหลายของพชืและสัตว 

3.2 พัฒนาระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟารม 

3.3 ฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณของดินและคุณภาพน้าํดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และ

ปุยพืชสดอยางตอเนื่องโดยใชทรัพยากรในฟารมมาหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3.4 รักษาความสมดลุของระบบนิเวศในฟารม และความย่ังยืนของระบบนิเวศโดยรวม 

3.5 ปองกันและหลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

3.6 ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เปนวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

3.7 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศโดยรวม รวมท้ังการอนุรักษ

แหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตวปา 

3.8 รักษาความเปนอินทรียตลอดหวงโซการผลิต          

3.9 หลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะหตลอดกระบวนการผลิต 

3.10 ผลิตผล ผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรม 

3.11 ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมผานการฉายรังสี 

 

4  ขอกําหนดวิธีการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย 

ใหเปนไปตามขอ 5 ใน มกษ.9000 เลม 1  และเพิ่มเติมหลักการ ดังนี้  

4.1. การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตแบบอนิทรยี 
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4.1.1 มีระยะปรับเปล่ียนอยางนอย 1 รอบการผลิต นับตั้งแต การเตรียมบอจนถึงจับขาย โดยระยะปรับเปล่ียน

อาจแตกตางไปจากนี้ข้ึนกับขอมูลอื่น เชน ประวัติการใชพื้นท่ีกอนหนานี้ โดยไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง  

4.1.2 ระยะการปรับเปลี่ยน ใหนับตัง้แตผูผลิตไดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้แลวและสมัครขอรับการรับรอง

จากหนวยรับรอง 

4.2 ฟารมและท่ีต้ังฟารม 
4.2.1 ฟารมมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําหรือผูประกอบการดานการประมง 

4.2.2 ไมตั้งอยูในพื้นท่ีท่ีหามเล้ียง 
4.2.3 เปนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการเล้ียงปลาสลิดแบบอนิทรยี 

4.2.4 ไมไดรบัผลกระทบจากแหลงกาํเนดิมลพิษ หรือมีมาตรการปองกัน  

4.2.5 อยูใกลแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพดี เหมาะสมตอการเล้ียงปลาสลิดแบบอนิทรยี และมีปริมาณน้ําเพียงพอ 

4.2.6 มีการคมนาคมสะดวกตอการปฏิบัติงานและการขนสง 
4.2.7 มีการดูแลรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดลอม โดยปลูกพืชอยางนอย 5% ของพื้นท่ีฟารม 
4.2.8 มีแนวกันชนท่ีปองกันการปนเปอนจากพื้นท่ีใกลเคียงสูฟารมเล้ียงปลาสลิดอินทรีย 

4.3 การจัดการท่ัวไป 

4.3.1 วางผังฟารมตามหลักวิชาการการเล้ียงสัตวน้ําแบบอินทรีย 

4.3.2 ปริมาณน้ําในบอและคุณสมบัติน้ําตองเหมาะสมตอการเล้ียงปลาสลิดแบบอนิทรยีตามท่ีระบุใน

ภาคผนวก ก 

4.3.3 ปลอยพอ-แมพันธุหรือลูกพันธุปลาสลิดอินทรียในอัตราความหนาแนนท่ีเหมาะสมตามท่ีระบุใน

ภาคผนวก ก 

4.4 การจัดการการเลี้ยง 

4.4.1 เลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรียเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ใน 3 ของชวงอายุปลาสลิดท่ีอยูในระบบ 

ระยะเวลาการเล้ียง อายุปลาสลิดของระยะเวลาการเล้ียงท่ีอยูในระบบการผลิตท้ังหมด นับตั้งแต เปนตัวออน   

จนถึงการจับขายประมาณ 8 เดือน ถึง 12 เดือน 

4.4.2  ใหใชสารอินทรียหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากระบบการผลิตแบบอินทรียหรือวัสดุธรรมชาติ

เปนหลัก โดยสารอินทรียหรือวัสดุ ดังกลาวตองไมมีการปนเปอนส่ิงตอไปนี้ 

 (1) จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรีย ท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม 

 (2) สารพิษตามธรรมชาติ  เชน  โลหะหนักตางๆ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของมนุษย 

 (3) ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง 
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 (4) สารสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโต 

4.4.3 เตรียมบอเลี้ยงอยางถูกวิธีและปรับสภาพพื้นบอใหเหมาะกับการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย โดย

สามารถเลือกใชปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุ ยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ ําตามที่ระบุในตาราง

ภาคผนวก ข  

4.4.4 กําจัดศัตรูปลาสลิดดวยวิธีการตามหลักการเล้ียงสัตวน้ําอินทรีย ตามท่ีระบุในภาคผนวก ค  

4.4.5 น้ําท้ิงจากการเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรียตองมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4.5 ปจจัยการผลิต 

4.5.1 พันธุปลาสลิดอินทรีย 

4.5.1.1 ใชพอ-แมพันธุที ่ไดจากการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย หรือวิธีธรรมชาติที่ดี กรณีมีการซื้อ                

พอ-แมพันธุจากภายนอกฟารม ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา  

4.5.1.2 ใชลูกพันธุที่ไดจากการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย หรือวิธีธรรมชาติ กรณีมีการซื้อลูกพันธุจาก

ภายนอกฟารม ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา  

4.5.2 อาหารปลาสลิดอนิทรีย 
4.5.2.1 อาหารปลาสลิดอนิทรยีตองมีคุณภาพเหมาะกับขนาดของปลาสลิดและระบบการเล้ียง 
4.5.2.2  กรณีใชอาหารธรรมชาติและ/หรือวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ ตองเปนไปตามขอกําหนดใน

มกษ 9000 เลม 3 ขอ 3.1 

4.5.2.3 กรณีใชอาหารสําเร็จรูป ตองเปนไปตามขอกําหนดในมกษ. 9000 เลม 3 ขอ 3.3 
4.5.2.4 มีที่ใหเก็บวัตถุดิบท่ีใชทําอาหาร อาหาร และอาหารเสรมิ แยกเปนสัดสวนและถกูสุขลักษณะ (ถามี) 

4.5.3 วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ  

4.5.3.1 วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือท่ีใชในการเล้ียงระบบอินทรีย ตองไมมีการปนเปอนความไมเปนอินทรีย 

และแยกเปนสัดสวนและถูกสุขลักษณะ 
4.5.3.2 ปุยธรรมชาติท่ีใชในฟารมควรไดจากส่ิงเหลือใชหรือผลพลอยไดจากการเกษตรอินทรียหรือจาก

ธรรมชาติ และตองผานกระบวนการหมักอยางเหมาะสมหรอืตากแหง 
4.5.3.3 จุลินทรียท่ีใชในฟารมตองไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม 

4.5.4 สารเคมีหรือสารสังเคราะห 
หามใชสารเคมี หรอืสารสังเคราะห หรอืยาปฏิชวีนะ ตามที่ระบุในรายการสารเคมีและวัสดุท่ีหามใชใน

อาหารสัตวน้ําตามตามท่ีระบุในภาคผนวก ง 
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4.6 สุขลักษณะฟารม 
4.6.1 ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขลักษณะท่ีดี ไมมีโรคติดตอ 
4.6.2 น้ําท้ิงและของเสียจากท่ีอยูอาศัยแยกจากบอเล้ียง 
4.6.3 หองสุขาแยกเปนสัดสวนจากบอเลี้ยง มีการจัดการของเสียอยางถูกสุขลักษณะ และปองกันไมให

ปนเปอนสูบอเล้ียง 
4.6.4 กําจัดของเสีย ซากสัตว ภาชนะบรรจุอาหารปลาและปจจัยการผลิต รวมถึงปจจัยการผลิตที่หมดอายุ

หรอืท่ีเหลือใชอยางเหมาะสม 
4.6.5  ท้ิงและกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลจากฟารมอยางถูกวิธี 

4.6.6 ที่พักอาศัย สถานที่เตรียมอาหารและโรงเรือน สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

4.7 การจัดการสุขภาพ 
4.7.1 มีการเฝาระวังและตรวจสุขภาพปลาสลิดอยางสมํ่าเสมอ 

4.7.1.1 เม่ือพบอาการผิดปกติ ตองตรวจหาสาเหตุเบือ้งตนของความผิดปกติ และพิจารณาวิธีการดาน

การจัดการกอนการใชสารเคมีท่ีอนุญาตใหใชไดในการผลิตแบบอินทรีย   
4.7.1.2 เม่ือมีปลาตายมากผิดปกติ ตองแจงเจาหนาผูรับผิดชอบและมีวิธีการกําจัดซากและบําบัดน้ําท้ิงใน

บอเล้ียงอยางเหมาะสม 

4.7.2 การปองกันและรักษาโรค 

4.7.2.1 มีการปองกันและรักษาโรคตามหลักวิชาการและสอดคลองกับหลักการเกษตรอินทรีย กรณีท่ีจําเปน 

อนุญาตใหใชสารที่ใชสําหรับควบคุมศัตรูและโรคในการเลี้ยงปลาสลิดระบบอินทรีย ตามที่ระบุใน

ภาคผนวก ค 
4.7.2.2 มีแนวทางปองกันและแกไขการระบาดโรคสัตวน้ํา  

4.8  การจับ การดูแลหลังจับ และการจําหนาย 
4.8.1 การจับ 
4.8.1.1 วางแผนการจับและจําหนายเพื่อรักษาความสด และจับปลาในขณะท่ีมีสุขภาพดีและสามารถรักษา

ความเปนอินทรียของผลิตผลไวได 
4.8.1.2 สุมตรวจสารเคมีตกคางในตัวปลาสลิดกอนจับ ในกรณีท่ีมีความเส่ียงตอการปนเปอนสารเคมี 

4.8.1.3 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาปลาสลิดอยางถูกสุขลักษณะระหวางการจับปลาสลิด  

4.8.2  มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา 
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4.9   การฝกอบรม 
4.9.1 เกษตรกรและผูชวยเลีย้งปลาสลิดอินทรียมีความรูหรือผานการฝกอบรมดานหลักการ ดานวิชาการ

การเล้ียงปลาสลิด ดานการเก็บเกี่ยว และระบบการผลิตแบบอินทรีย 

4.10   ขอมูลและการบันทึกขอมูล 

4.10.1 บันทึกขอมูลการปรับเปล่ียนวิธีการผลิตเปนแบบเกษตรอินทรีย ข้ันตอนการเล้ียงและการจับ 
4.10.2 บันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

5 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ 

5.1 ผลิตผลปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย ระหวางการเก็บรักษาและการขนสง ตองจัดการโดยใชขอ

ควรระวังดังนี้ 

5.1.1 ตองมีการปองกันผลิตผลปลาสลิดอินทรีย ไมใหปะปนกับผลิตผล ผลิตภัณฑที่ไมใชปลาสลิด

อนิทรยีตลอดเวลา 

5.1.2 ตองมีการปองกันผลิตผลปลาสลิดอินทรีย  ไมใหสัมผัสกับวัสดุและสารที่ไมอนุญาตใหใชในการ

เล้ียงแบบอนิทรยีและแปรรูปตลอดเวลา 

5.2 กรณีที่ผลิตผลปลาสลิดไดรับการรับรองวาเปนอินทรียเพียงบางสวน ตองมีการเก็บรักษาและการ

จัดการ สวนทีเ่ปนผลิตผลปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย และผลิตผลทีไ่มใชแบบอินทรียออกจากกัน

โดยมีการชี้บงไวชัดเจน 

5.3 การแปรรูป 

5.3.1 วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียควรใชวิธีทางกายภาพ หรือชีวภาพ (เชน การหมักเกลือ/

ดองเกลือและน้าํแข็ง และการทําใหแหง) ลดการใชสวนประกอบทีไ่มไดมาจากการเกษตร และไมใชสาร

สังเคราะหในการแปรรูปปลาสลิดอินทรีย ยกเวน รายการสวนประกอบหลักท่ีมีที่มาจากการเกษตร 

(agricultural origin) สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อนุญาตใหใชตามท่ีระบุในภาคผนวก จ ตารางท่ี จ.1 และ จ.2         

สารอื่นท่ีเปนไปตามเง่ือนไขในขอกําหนดขอ 7 และตาราง ก 5 ของภาคผนวก ก ของ มกษ. 9000 เลม 1 ขอควรปฏิบัติ

วิธีการผลิตและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย เชน การแปรรูปปลาสลิดหอมอินทรียหรือปลาสลิดแหงอินทรีย                  

มีรายละเอยีดตามท่ีระบุในภาคผนวก ก 

5.4 การบรรจุหีบหอ 

5.4.1 ควรเลือกวัสดุที่ยอยสลายทางชีวภาพได ไมทําลายส่ิงแวดลอม เปนวัสดุในการทําบรรจุภัณฑ  

หรือเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได 
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5.5 การเก็บรักษาและการขนสง 

5.5.1 รักษาความเปนผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ระหวางการเก็บรักษาและการขนสง 

และจัดการ โดยใชขอควรระวังดังนี้ 

5.5.1.1 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหปะปนกับ

ผลิตผล ผลิตภัณฑท่ีไมใชปลาสลิดอนิทรยี 

5.5.1.2 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรอื ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหสัมผัสกับวัสดุ

และสารท่ีไมอนุญาตใหใชในการเกษตรอินทรีย 

5.5.2 กรณีที่ ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดไดรับการรับรองในบางสวนเทานั้น ตองมีการเก็บ

รักษาและการจัดการแยกกันระหวาง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย และผลิตผล และ/

หรอื ผลิตภัณฑปลาสลิดท่ีไมใชอินทรีย โดยมีการชี้บงไวชัดเจน 

6 การแสดงฉลากและการกลาวอาง  

ใหเปนไปตามขอ 8 ใน มกษ.9000 เลม 1 ดังนี้ 

6.1 ผลิตผลและผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ

หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 

6.1.1 ชื่อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ 

6.1.2 สวนประกอบท่ีสําคัญ ยกเวนมีสวนประกอบชนิดเดียว 

6.1.3 วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว (ถามี) 

6.1.4 ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑมีสวนผสมทีเ่ปนชิ้นหรือเนื้อผลิตภัณฑผสมอยูกับ

สวนผสมที่เปนน้ ําหรือของเหลวและแยกกันอยางชัดเจน ใหแสดงปริมาณน้ ําหนักเนื ้อผลิตภัณฑ  

(drained weight) 

6.1.5 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนาย พรอมสถานที่ตั ้งหรือเครือ่งหมายการคา     

ท่ีจดทะเบียน 

6.1.6 ประเทศผูผลิต สําหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑท่ีผลิตเพื่อสงออก 

6.1.7 วัน เดือน และ/หรือ ปท่ีผลิต และวัน เดือน และ/หรอื ปท่ีหมดอายุการบริโภค  

6.1.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี) 



มกษ. 9000 เลม 5-2553 8 

6.2  การแสดงฉลากหรือกลาวอางวาเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย(หรือ ออรแกนิก หรือ 

Organic) แลวแตกรณี จะทําไดตอเม่ือ 

6.2.1 ผลิตผลตองมาจากการเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรียตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 

6.2.2 สวนประกอบทัง้หมดของผลิตภัณฑทีม่าจากการเกษตร (agricultural  origin) ตองไดมาจากระบบ

การผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5  

6.2.3 สวนประกอบของผลิตภัณฑท่ีไมใชมาจากการเกษตร (non – agricultural origin) ใหใชไดเฉพาะรายการ        

ท่ีระบุไวในภาคผนวก จ ตารางท่ี จ.1 และจ. 2 และ ภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.5 ของ มกษ.9000 เลม 1  

6.2.4 ในผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียหนึ่งตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันทีม่าจากทัง้การผลิตแบบ

อินทรียและไมใชแบบอินทรียรวมกัน 

6.2.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียทีมี่การผลิตหรือจัดเตรียมหรือนําเขาโดยผูประกอบการที่

ตองไดรับการตรวจระบบเปนประจําตามขอกําหนดในขอ 8 ของมาตรฐานนี ้

6.2.6 ไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือ รหัสของหนวยรับรอง 

6.3 ผลิตภัณฑท่ีจะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองวาเปน “อินทรีย” ไดตองมีสวนประกอบจากเกษตร

อินทรียไมนอยกวา 95% โดยน้าํหนกัของสวนประกอบท้ังหมดในผลิตภัณฑสุดทาย ท่ีไมรวมสวนประกอบ

ของน้ําและเกลือ แตสวนประกอบที่ไมใชอินทรียนัน้ตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผานการฉาย

รังสีหรือใชสารชวยกรรมวิธีผลิตทีไ่มไดระบุรายการไวในภาคผนวก จ ตารางที ่จ.2 และภาคผนวก ก 

ตารางท่ี ก.5 และ ตารางท่ี ก.6 ของ มกษ.9000 เลม 1  

6.4 ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากเกษตรอินทรียนอยกวา 95% แตไมนอยกวา 70% โดยน้ําหนักของ

สวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑสุดทายทีไ่มรวมน้ําและเกลือ ไมใหแสดงฉลากเพื่อกลาวอางวาเปน

ผลิตภัณฑอินทรีย แตอาจแสดงฉลากโดยใชขอความอืน่ เชน ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากผลิตผล

อินทรียได ท้ังนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

6.4.1 ขอความที่กลาวอางวาเปน “อินทรีย” แสดงไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจนและประกอบกับ

สวนประกอบท่ีเปนอินทรีย โดยแสดงรอยละโดยประมาณของสวนประกอบทัง้หมดรวมวัตถุเจือปนอาหาร 

แตไมรวมเกลือและน้ํา 

6.4.2 ใหระบุชนิดและสัดสวนของสวนประกอบเปนรอยละตอน้ําหนัก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

6.4.3 การระบุรายการสวนประกอบทุกชนิดบนฉลาก ใหใชสี รูปแบบ และขนาดตัวอักษรท่ีเหมือนกัน 

6.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียที่ไดรับการตรวจสอบจากหนวยรับรองวาผานการผลิตตาม

ระบบการผลิตปลาสลิดอนิทรยี ตามมาตรฐานนี้ และสอดคลองกับขอกําหนดในขอ 6.2 ใหแสดงขอความ
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บนฉลากวา “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย” หากอยูในระยะปรับเปลี่ยน อนุญาตใหแสดง

ขอความบนฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑวา “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย” ได 

แตไมอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายรับรองท่ีทําใหเขาใจผิดไดวาไดรับการรับรองเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรียแลว 

6.6 การแสดงฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียในหีบหอสําหรับขายสง หรือสําหรับนําไป

แบงบรรจุเพื่อขายปลีก ผูประกอบการตองยอมใหหนวยรับรองเขาถึงบริเวณเก็บรักษาและบริเวณผลิต 

และพื้นที่ทําการเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ และเอกสารสนับสนุน

ตางๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบ ผูประกอบการตองใหขอมูลที่จําเปนแกหนวยตรวจสอบ เพื่อ

จดุมุงหมายในการตรวจสอบ 

6.7 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียท่ีจะไดรับการรับรองตามมาตรฐานนี ้ ตองเปนไปตาม

ขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

6.8 การแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข

ของหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

7 ขอกําหนดการอนุญาตใหใชสารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในภาคผนวก ก ในระบบ

การผลิตเกษตรอินทรีย 

ใหเปนไปตามขอกําหนดขอ 9 ใน มกษ. 9000 เลม 1 ดังนี้ 

7.1 การอนุญาตใหใชสารท่ีอยูนอกเหนือจากทีร่ะบุไวในภาคผนวก ก จะตองมีการพิจารณาใหเปนไปตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

7.1.1 ตองเปนไปตามหลักการพื้นฐานของการผลิตเกษตรอินทรียตามท่ีระบุไวในขอ 3 

7.1.2 การใชสารตองมีความจําเปน และ/หรอื มีความสําคัญ 

7.1.3 การใชสารตองไมมีผลกระทบหรือมีผลเสียตอส่ิงแวดลอม 

7.1.4 สารนั้นตองไมมีผลกระทบทางลบตอสุขภาพมนุษยและสัตว 

7.1.5 สารอื่นท่ีอนุญาตใหใชมีไมเพียงพอ ท้ังในดานปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ 

7.2 จะตองนําหลักเกณฑตามขอ 7.1.1 ถงึ ขอ 7.1.5 มาประเมินในภาพรวม เพื่อปกปองการผลิตเกษตร

อินทรียท่ีถูกตอง ท้ังนี้หลักเกณฑสําหรับใชในกระบวนการประเมิน มีดังนี้ 
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7.2.1 กรณีใชสารเพื่อจุดมุงหมายใหเปนปุยหรือเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ตองจําเปนตอการรักษาระดับความอุดม

สมบู รณ ข อ ง ดิ น  หรื อ เ พื ่อ สนอ งค ว ามต อ งก า ร เ ฉพา ะ ในด า นส า รอ าหา ร ที ่พื ช ต อ งก า ร  

หรือเพือ่จุดมุงหมายในการปรับสภาพหรือบํารุงดิน ท่ีไมสามารถปฏิบัติไดโดยวิธีการในขอ 4 ถึง ขอ 7 หรือ             

การใชสารท่ีระบุในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.1 ของ มกษ.9000 เลม 1 และสารเหลานั้นตองไดมาจากพืช สัตว              

จุลินทรีย หรือแรธาตุท่ีอาจผานกระบวนการตางๆ เชน ทางกายภาพ (เชน ทางกล ความรอน เปนตน) การใช               

เอมไซม และ/หรือการใชเชื้อจุลินทรีย ท้ังนี้การใชสารเพื่อจุดมุงหมายดังกลาวขางตนตองไมสงผลกระทบ                  

ตอส่ิงมีชีวิตในดิน และ/หรือ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

7.2.2 กรณีใชสารเพือ่จุดมุงหมายสําหรับการควบคุมการแพรระบาดของโรค หรือศัตรูพืช และวัชพืช  

ท่ีอยูบริเวณบอจะใชไดเมื่อไมมีวิธีการอื่นทางชีวภาพ กายภาพ หรือพันธุที่ตานทานได และ/หรือ ไมสามารถ            

หาวิธีการบริหารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพเพียงพอได และสารนัน้ควรมาจากแหลงทีเ่ปนพืช สัตว จุลินทรีย 

หรือแรธาตุ หรือเปนสารท่ีอาจไดมาจากกระบวนการทางกายภาพ (เชน วิธีกล ความรอน) การใชเอนไซม การ

ใชเชื้อจุลินทรีย นอกจากนี ้อาจมีสารบางชนิดที่ไดจากการสังเคราะห เชน ฟโรโมน (pheromone) ท่ีให

ใชไดเปนกรณียกเวนหากในธรรมชาติมีไมเพียงพอ แตการใชจะตองไมทําใหมีสารตกคาในผลิตผลในสวน

ท่ีบริโภคได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

7.2.3 กรณีทีใ่ชเปนวัตถุเจือปนอาหาร และ/หรือ วัตถุทีเ่ติมในอาหารสัตวและ/หรือ หรือสารชวยกรรมวิธีในการ

ผลิต ในการถนอมอาหาร สารนั้นควรมาจากธรรมชาติ และอาจผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกล 

หรือทางกายภาพ (เชน การสกัด การตกตะกอน ) กระบวนการทางชี วภาพ หรือการใช เอมไซม  

และกระบวนการของจุลินทรีย (เชน กระบวนการหมัก) หรือถามีสารทีไ่ดจากวิธีและเทคโนโลยีเหลานี้ในปริมาณ          

ท่ีไมเพียงพอ แตจําเปนตองใชในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ อาจอนุญาตใหใชสารดังกลาวท่ีไดจากการสังเคราะหทาง

เคมีเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงจะตองไมสรางความเขาใจผิดแกผูบริโภค เกี่ยวกับลักษณะของสารและคุณภาพของอาหาร 

7.3 ในกระบวนการประเมิน การเพิ่มเติม และ/หรือ แกไขรายชื่อสาร ควรใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมี

โอกาสเขามามีสวนเกี่ยวของดวย 

7.4 การเสนอเพิ่มเติมสารอืน่ทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุไวในภาคผนวก จ และภาคผนวก ก ของ มกษ.9000 

เลม 1 ควรมีขอมูลประกอบ ดังนี้ 

7.4.1 รายละเอียดอธิบายผลิตภัณฑ วิธีการและเง่ือนไขของการใช 
7.4.2 ขอมูลท่ีแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดในขอ 7.1 

8 ระบบตรวจและรับรอง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดขอ 10 ใน มกษ. 9000 เลม 1 ดังนี้ 
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8.1 ระบบตรวจและรับรอง เปนระบบที่ใชในการทวนสอบ ระบบการผลิต การแปรรปู การแสดงฉลากและ

การจาํหนาย ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ ท่ีผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย 

8.2 หนวยตรวจและหนวยรับรอง สามารถดําเนินการตรวจสอบรับรองผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ

อินทรียได ภายใตระบบการตรวจและรับรองซ่ึงเปนท่ียอมรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.3 หนวยตรวจและรับรอง ตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดข้ันต่ําในการตรวจและมาตรการท่ีควร

ระมัดระวังภายใตระบบการตรวจและรับรอง ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข  

9  รายละเอียดวิธีการเลีย้งและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย 

ขอควรปฏิบัติวิธีสําหรับการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดอินทรียนี้ มีไวเพื่อใชแนะนําเกษตรกร ผูผลิต และ

ผูประกอบการใหผลิตปลาสลิดอินทรียท่ีมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานปลาสลิดอินทรีย ซึง่มีรายละเอียด

อธิบายไวในภาคผนวก ก 
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 ภาคผนวก ก 

ขอควรปฏบิตัิสําหรับการเล้ียงและแปรรปูปลาสลิดอนิทรยี                
(ขอ 4 และขอ 5) 

ขอควรปฏิบัติวิธีการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดจาการเลีย้งแบบอินทรีย มีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอแนะนํา

สําหรับเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสลิดกับหนวยงานทีมี่อํานาจหนาที่ เกษตรกร ผูแปรรูป

และผูสนใจทัว่ไปใชเปนแนวทางเลีย้งตามมาตรฐานเพื่อใหไดรับการรับรอง อีกทัง้เพือ่สรางความเชือ่มั่น

ใหผูบริโภค หลักการผลิต การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป การบรรจุหีบหอ และ การ

แสดงฉลากสําหรบั ปลาสลิดอนิทรยีมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก.1 การเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย 

ก.1.1 การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย 

ก.1.1.1 ใหมีระยะปรับเปล่ียนอยางนอย 1 รอบการผลิต นับตั้งแต การเตรียมบอจนถึงจบัขาย โดยระยะการ

ปรบัเปล่ียนอาจแตกตางไปจากนี้ ข้ึนกับขอมูลประวัติการใชพื้นท่ีกอนหนานี้ โดยไดรับการยอมรับจากหนวย

รบัรอง 

ก.1.2  ฟารมและท่ีตั้งฟารม  

ก.1.2.1 ฟารมมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา หรอื ผูประกอบการดานการประมง 

เกษตรกรตองขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือขึน้ทะเบียนผูประกอบการดานการประมงตาม

ขอกําหนดของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ เชน กรมประมง โดยติดตอหนวยงานทีมี่อํานาจหนาทีใ่นพื้นที่

เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือขึน้ทะเบียนผูประกอบการดานการประมง เพื่อเปน

ขอมูลในการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํและเกษตรกรตองมีสิทธิ์ในการใชประโยชนและครอบครอง

หรือเชาพื้นท่ีอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ก.1.2.2 ไมตั้งอยูในพื้นท่ีท่ีหามเล้ียง 
เกษตรกรตองเล้ียงปลาสลิดในพื้นท่ีท่ีถูกตองตามกฏหมาย ฟารมไมควรตัง้อยูในเขตอนุรักษและพื้นที่

คุมครองส่ิงแวดลอม เชน อนุรักษปาไม เขตอนุรักษปาไมชายเลน เขตอนุรักษธรรมชาติ เปนตน รวมถึง

ตองมีสิทธิในการใชประโยชนและครอบครอง หรือเชาพื้นท่ีอยางถูกตองตามกฏหมาย 

 
 



มกษ. 9000 เลม 5 -2553 

 

13 

ก.1.2.3 เปนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการเล้ียงปลาสลิดระบบอินทรีย 

มีคุณสมบัติของดินที่เหมาะสม ควรสามารถเก็บกักน้ําไดหรือสามารถปรับปรุงใหเหมาะสมตอการเลีย้ง

สัตวน้ําไดอยางปลอดภัย โดยคุณสมบัติดินท่ีเหมาะสม ควรมีคาดังตอไปนี้ 

 

คุณสมบัติของดิน คาท่ียอมรับ คาท่ีเหมาะสม 

คาความเปนกรด-เบส (pH)   

(อัตราสวนดินตอน้ํา  = 1:1)  
6.0 ถึง 8.5 7.0 ถึง 8.0 

คาฟอสฟอรสัท้ังหมด 

(total phosphorus) 
50 mg/kg  ถึง  2,000 mg/kg 500  mg/kg ถงึ 1,000  mg/kg  

คาโพแทสเซียม 

(potassium) 
10  mg/kg ถึง 500  mg/kg 100  mg/kg ถงึ 300  mg/kg  

อินทรียคารบอนในดิน  

(organic carbon) 
0.5 % ถึง 3.0 % 1.0 % ถึง 2.0 % 

ท่ีมา : C. E. Boyd 1995. Bottom soils Sediment and Pond Aquaculture  

ก.1.2.4 สถานท่ีตั้งฟารมควรอยูหาง หรือไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือมีมาตรการ

ปองกนัอยางเหมาะสม และมีระบบถายเทน้ําท่ีดี แตหากมีขอสงสัยตอความเสี่ยงในการรับผลกระทบ ก็ให

สุมเก็บตัวอยางดิน และน้ําไปตรวจวิเคราะหปจจัยท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบนั้นๆ  

ก.1.2.5 มีที่ตั้งใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาสลิด มีปริมาณน้ําเพียงพอหรือ

สามารถจัดการน้าํใชอยางเพียงพอตอการเลีย้ง และมีระบบการถายเทน้าํทีด่ี และควรพิจารณาอยูในเขต 

น้ําทวมไมถงึหรือมีการปองกันน้ําทวมไดเปนอยางดี  

ก.1.2.6 มีการคมนาคมทีส่ะดวกเหมาะสมในการขนสงลูกปลา อาหาร ปจจัยการผลิตเขาสูฟารม รวมทัง้

การขนสงผลิตผลสูตลาดหรือโรงงานแปรรูป เพื่อใหไดปลาสลิดท่ีมีความสดมากท่ีสุด นอกจากนี้ ฟารมควร

มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่เหมาะสมและเพียงพอ เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน  

ก.1.2.7 พื้นท่ีในฟารมควรมีการดูแลรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดลอมโดยปลูกพืชอยางนอย 5% ของ

พื้นท่ีฟารม 

ก.1.2.8 มีแนวกันชนท่ีสามารถปองกันการปนเปอนสูการเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรีย 
แนวกันชนระหวางบอเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรียกับการเล้ียงปลาสลิดแบบอืน่ทีไ่มใชระบบอินทรีย มีความ

กวางอยางนอย 3 m (เมตร)(โดยวัดจากขอบดานบน) ข้ึนกับระดับความเส่ียง ท้ังนี้ หากพบวามีความ

เส่ียงปนเปอนเขามาในบอเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรีย อาจพิจารณาใหขยายแนวกันชนเพิม่ขึน้ได ในกรณีท่ี
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ความเสีย่งสามารถปนเปอนมากับน้าํ ควรมีบอพักน้ํากอนนําเขาสูพื้นที่เลีย้งปลาสลิดแบบอินทรีย เพือ่ให

บอพักน้ําปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการเล้ียงปลาสลิด  

ก.1.3 การจัดการท่ัวไป 

ก.1.3.1 มีการวางผังฟารมตามหลักวิชาการการเล้ียงสัตวน้ําแบบอินทรีย   

เกษตรกรควรมีการวางผังฟารมและปฏิบัติตามคูมือการเลี้ยงสัตวน้ ําอินทรียหรือเกษตรอินทรียของ

หนวยงานทีมี่อํานาจหนาที ่เชน กรมประมง หรือวิธีการอื่นทีถู่กตองตามหลักวิชาการ และมีแผนท่ีแสดง

แหลงท่ีตั้งฟารมเล้ียง  

ก.1.3.2 น้ําในบอเล้ียง 

ก.1.3.2.1 ปริมาณน้ําในบอและคุณสมบัติบัติน้ําเหมาะสมตอการเล้ียงปลาสลิด 

(1) บอเล้ียง 
บอเลี้ยงปลาสลิดอินทรียหรือแปลงนาปลาสลิดอินทรีย ควรมีคูลอมทุกดาน หรืออยางนอย 2 ดาน ขนาด 

คูน้าํทีน่ิยมกวางไมต่าํกวา 2 m และลึกไมต่ํากวา 50 cm (เซนติเมตร) ถึง 70 cm ความสูงของคันคูน้าํ

ตองกั้นน้ําทวมได ดังรูปท่ี 1 
 

 
 

 

ภาพที่ ก 1 แสดงบอเล้ียง 

0.5–1.5 m 

> 2  m > 2  m 

  

50 – 70 cm 

คันบอ 
 

50 – 70 cm 

  คู 

  ระดับนํ้า 

คันบอ 

ชานบอ 
 >3  m 

  
0.5–1.5 m 

ชานบอ 
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ขนาดบอเลีย้งปลาสลิดอินทรีย ควรมีขนาดใหญกวา 10 ไร จะไดผลผลิตดีกวา และควรมีทางระบายถายเทน้าํ 

ไดสะดวก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจับปลาเพื่อจําหนาย  
(2) น้ําท่ีใชในการเล้ียงปลาสลิดควรมีคุณสมบัติน้ําท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

คุณสมบัติของนํ้า คาที่ยอมรับ คาที่เหมาะสม 

ความเปนกรด–เบสของน้ํา (pH) 6.5 ถึง 9.0 7.0 ถึง 8.0 

ออกซิเจนละลายน้ํา (dissolved 

oxygen) 
3 mg/l 

 

5 mg/l ถึง อิ่มตัว 
 

ความเปนดางของน้ํา (alkalinity)  50 mg/l ถงึ 400 mg/l 75 mg/l ถงึ 150 mg/l 

ความกระดางของน้ํา (hardness) 50 mg/l ถงึ 400 mg/l 75 mg/l ถงึ 150 mg/l 

แอมโมเนีย (NH3 <0.1 mg/l ) 0.01 mg/l ถงึ 0.05 mg/l 

ท่ีมา : C. E. Boyd 1990. Water Quality and Pond for Aquaculture. 
โดยธรรมชาติแลวปลาสลิดเปนปลาท่ีกินแพลงกตอนเปนอาหาร โดยเฉพาะแพลงกตอนสัตวท่ีเกาะติดตาม

พรรณไมน้าํหรือหญาที่เนาเปอย ตัวออนแมลงน้ํา และตะไครน้ํา  ดังนัน้ เม่ือลูกปลาอายุ 20 วัน ใหเริ่ม

ฟนหญาแถวเวนแถวใหท่ัวบอ ทิง้หญาใหยอยสลายเกิดแพลงกตอนซึง่เปนอาหารปลาสลิดทําการฟนหญา

แถวเวนแถวทุก 15 วัน เพื่อไมใหน้ําเนาเสียมากเกินไป ทําใหน้าํในบอขาดออกซิเจนและใหเวลาหญาแถว

ท่ีถูกตัดมีโอกาสโตเพราะไมถูกตัดในโอกาสตอไป ในระหวางการเล้ียงเกษตรกรควรหม่ันสังเกตดูสีน้ําเปน

หลักโดยการใชแผนวัดความโปรงใสของน้ํา (secchi disc) จุมลงไปในน้าํจนไมเห็นความแตกตางระหวางสี

ขาวและดําที่อยูบนแผนวัดความโปรงใสของน้าํ โดยระดับทีเ่หมาะสมควรลึกประมาณ 30 cm ถึง 40  cm  

หากไมมีเครื่องมือดังกลาว สามารถใชวิธีงาย คือ วิธีจุมมือลงในน้ําแลวสังเกตดูฝามือ หากจุมแขนลงในน้าํ

ลึกระดับศอก (ลึกประมาณ 30 cm ถึง 40 cm) แลวเริ่มไมเห็นฝามือแสดงวามีสีน้ําเหมาะสม คือ มี

อาหารธรรมชาติในบอพอเหมาะ 

ในกรณีท่ีพบวาระดับท่ีตรวจสอบดวยเครื่องมือดังกลาวมากกวา 40 cm หรือ ยังสามารถเห็นฝามือเมือ่ยืน่

แขนลงในน้าํเกินขอศอก แสดงวาน้าํมีความโปรงใสมากเกินไป ใหดําเนินการตัดหญาทีขึ่น้ในบอแลวกอง

หญาไวที่มุมบอหรือกระจายทั่วบอตามความเหมาะสมเพื่อใหหญาเนาสลายกลายเปนธาตุอาหารให            

แพลงกตอนเพิ่มจํานวน ถาเห็นวาการทําสีของน้ํายังไมเพียงพอ สามารถใสปุยหมักหรือปุยท่ีไดจากผลพลอยได 

จากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีไมใชสารเคมีเพิ่มเติมได เชน ใสปุยหมัก 100 กิโลกรัมตอไร ถึง 200 

กิโลกรัมตอไร ควรระวังเรื่องการขาดออกซิเจนที่ละลายน้ํา เนือ่งจากในกระบวนการสลายตัวของปุยหมัก 

จะมีการดึงออกซิเจนท่ีอยูในน้ําปริมาณมาก ซ่ึงอาจทําใหน้ําขาดออกซิเจนและทําใหปลาตายได ในกรณีระดับ

ความโปรงใสท่ีตรวจสอบต่ํากวา 30 cm หรอืไมสามารถเห็นฝามือในระยะไมถึงขอศอก แสดงวาน้ํามีความ
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โปรงใสนอยเกินไป หมายถึงวาน้ํามีปริมาณอาหารธรรมชาติมากเกิน ควรมีการถายเทน้าํและงดการใสปุย

ชั่วคราว 

ก.1.3.3 การปลอยพอ-แมพันธุ และลูกพันธุ 
ก.1.3.3.1 ปลอยพอ-แมพันธุหรือลูกพันธุปลาสลิดในอัตราความหนาแนนที่เหมาะสม ดังนี้ 

(1)  คุณภาพลูกปลาสลิดอินทรีย เปนตัวแปรสําคัญของความสําเร็จในการเลี้ยง ลูกปลาสลิดอินทรียที่ใชตอง

ผลิตจากพอแมพันธุปลาสลิดอินทรีย และผลิตดวยวิธีธรรมชาติ ไมใชฮอรโมนในการเหนี่ยวนําการวางไข           

ลูกปลาควรมีความแข็งแรง ไมเปนโรค มีคุณภาพดี และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี 

(2) หากซ้ือพอ-แมพันธุปลาสลิดอินทรีย จากแหลงอืน่มาเพาะเพิ่มเติมหรือซื้อลูกปลาสลิดอินทรีย จากแหลง

อื่นมาปลอยเพิ่มเติม เนื่องจากลูกปลาสลิดท่ีเพาะไดมีจํานวนความหนาแนนไมเพียงพอ ตองมีหนังสือกํากับ

การจําหนายสัตวน้ําของพอแมพันธุปลาสลิดอินทรียทีน่ํามาเพาะเพิ่ม หรือมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุ

สัตวน้ํา (Fry Movement หรือ FMD) เพื่อใหเกษตรกรและผูเกี่ยวของไดทราบรายละเอียด และท่ีมาของพันธุ

ปลาสลิดท่ีจะนาํไปปลอยลงเล้ียงในบอท่ีนํามาเล้ียงเพิ่มดวย 
(3)  ปลอยพันธุปลาลงเล้ียงในอัตราความหนาแนนท่ีเหมาะสม เนื่องจากการเลี้ยงปลาสลิดอินทรียมีระบบ         

การเล้ียงและชวงระยะเวลาการปลอยลูกปลาแตกตางกัน กลาวคือ สามารถปลอยลูกปลาวัยออน หรือ ปลอย             

ลูกปลาขนาด 2 cm ถึง 3 cm (อายุประมาณ 1 เดือน) ในกรณีปลอยลูกปลาขนาด 2 cm ถึง 3 cm  ควรปลอย

ลูกปลาในอตัรา 5,000 ตัวตอไร ถึง 8,000 ตัวตอไร ข้ึนกับการจัดการดานการเล้ียง ดังนี้ 

 

ประเภทการเลี้ยง 
ขนาดลูกพันธุ/        

พอ-แมพันธุ 

อัตราการปลอย 

กรณีปลอยลูกพันธุ และเล้ียง

โดยใชการตัดหญาแลวหมักใน

บอเพือ่เปนอาหารตลอดการ

เล้ียง 

ความยาว 2 cm           

ถึง  3 cm 

ก.  ปลอยลูกปลาสลิดขนาด 2 cm ถึง 3 cm ลงเลี้ยงใน

แปลงนา อัตรา 5,000 ตัวตอไร ถึง 8,000 ตัวตอไร 

ข. ปลอยลูกปลาสลิดขนาด 5 cm ถึง 7 cm ลงเลี้ยงใน

แปลงนา อัตรา 3,000ตัวตอไรถึง 5,000 ตัวตอไร 

   

กรณีปลอยพอแมพัน ธุ ล ง

เพาะเพื ่อใหเกิดลูกพันธุ ขึ ้น

เองในบอ 

มากกวา 10 cm

หรอืมีน้ําหนัก

มากกวา 100 g 
 

5  กิโลกรัมตอไร ถึงไมเกิน 10 กิโลกรัมตอไร 

(อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย 1:1) 

หากพบวาลูกปลาท่ีเกิดข้ึนเองในบอไมเพียงพอ ก็ให

ปลอยลูกพันธุปลาสลิดเพิ่มเติมในอัตรา 2,000 ตัว

ตอไร ถึง 3,000 ตัวตอไร (ขนาดของลูกปลาท่ีนํามา

ปลอยเสริมควรมีขนาดใกลเคียงกับลูกปลาในบอ 

และมาจากระบบอินทรีย) 
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(4) ผลิตผลปลาสลิดในบอ  
 

ประเภทการเลี้ยงหรือระบบการเลี้ยง นํ้าหนักปลาในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงของการเลี้ยง 

กรณีท่ีไมใหอาหาร 300 กิโลกรัมตอ ไร 

กรณีใหอาหาร 1000 กิโลกรัมตอ ไร 

ก.1.3.3.2 การเพาะพันธุปลาสลิดแบบธรรมชาติในระบบอินทรีย 

(1) เมือ่เลีย้งปลาสลิดในรุนกอนจนไดขนาดตลาด  ก็ถึงเวลารวบรวมปลาสลิดเพือ่จําหนายโดยใชวิธีเปด

น้ําหรือใชระหัดวิดน้ําออกจากบอเลี้ยง ในระหวางที่ปลาสลิดลงมารวมกันที่กระชังหรืออวนหรือถุงอวน        

ซ่ึงอยูทายบอเล้ียง ใหทําการคัดแยกพอแมปลาสลิดอยางระมัดระวัง ไมใหเกล็ดหลุด ตกเลือด หรือหางฉีก 

ไปไวในกระชังนอกบอเลี้ยงเพือ่พักพอ-แมพันธุปลาสลิดชั่วคราว โดยปรกติแลวจะคัดพอแมพันธุท่ีมี

ขนาด 7 ตัวตอกิโลกรัม ถึง 10 ตัวตอกิโลกรัม สวนปลาสลิดที่เหลือก็จับจําหนายตอไป หลังจากจับปลา

ออกหมดบอแลว ใหทําการเตรียมบอพักพอ-แมพันธุ ซ่ึงอยูภายในบอเล้ียงขางตน ปกติมีขนาด 0.5 ไร ถึง 2 ไร  

โดยการตากเลนใหแหงประมาณ 1 เดือน ถึง 1.5 เดือน  กําจัดวัชพืชและศัตรูปลาออกใหหมด หลังจากนั้นโรยปูน

มารลและใส  ปุยหมักตากแหงทีไ่ดจากการเกษตรแบบอินทรียหรือเกษตรธรรมชาติ  แลวเพิ่มระดับน้าํโดย

ผานตะแกรงทีมี่ชองตาขนาด 1 mm (มิลลิเมตร) ยายพอ-แมพันธุจากกระชังชั่วคราวมาเลี้ยงในบอพักนี้

จนถึงฤดูผสมพันธุ(ประมาณเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม) หลังจากนั้นเพิ่มระดับน้ําในบอเล้ียง(ทําการเตรียม

บอนี้ไปพรอมกับบอพักพอแมพันธุ) จนทวมบอพักพอ-แมพันธุ เมือ่ไดน้าํใหม พอ-แมพันธุจะวายน้ําออก

จากบอพักสูบอเล้ียงเพื่อผสมพันธุวางไขตอไป 

(2) กอนปลาสลิดจะวางไข ปลาตัวผูจะเลือกสถานที ่และกอหวอดซึง่มีลักษณะเปนฟองอากาศอยูระหวาง

พันธุไมน้ําท่ีไมหนาทึบเกินไป ปกติปลาสลิดตัวเมียจะวางไขในท่ีรมมากกวากลางแจง เม่ือเตรียมหวอดเสร็จแลว  

ปลาก็จะเริม่ผสมพันธุกันโดยตัวผูจะเริม่ไลตอนตัวเมียเขาใตบริเวณหวอด และรัดทองตัวเมียใหไขออกแลวปลอย

น้ําเชื้อเขาผสมกับไข จากนั้นปลาตัวผูจะอมไขพนเขาใตหวอด ไขจะลอยติดอยูท่ีหวอด และฟกเปนตัวใน 2 วัน 

ถงึ 3 วัน 

ก.1.4 การจัดการการเลี้ยง 

ก.1.4.1 มีแผนการเล้ียงแสดงใหเห็นวาไดเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรียเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของอายุปลาสลิดท่ีอยูในระบบการผลิตท้ังหมด 

ก.1.4.2 ใชสารอินทรีย หรือ วัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากระบบการผลิตแบบอินทรีย หรือ วัสดุ

ธรรมชาติเปนหลัก โดยปราศจากการปนเปอนของวัสดุตองหามตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ข 
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ก.1.4.3 เตรียมบอเล้ียงอยางถูกวิธีและปรับสภาพพื้นบอใหเหมาะสมกับการเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรีย 

การเลี้ยงปลาสลิดอินทรียในบอดินควรมีการเตรียมบอเลี ้ยงอยางถูกวิธี มีการปรับสภาพพื ้นบอให

เหมาะสมตอการเล้ียงปลาสลิด ดังนี้ 

 (1)  บอใหม ควรตากบอเลี้ยงใหแหง หากพบปญหาของดินเปนกรด ซึ่งสังเกตไดจากสนิมเหล็กสีสมแดง  

สามารถแกไขไดโดยเปดน้ําเขาบอเลี้ยงใหทวมพื้นดินที่เปนกรดแลวกักน้ําไวประมาณ 7 วัน แลวสูบน้ํา

ออกจากบอเลี้ยง ทําซ้ําเชนนี้จนกระทั่งไดดินที่มีความเปนกรด-เบส ท่ีเหมาะสม  หากมีน้ําไมพอสําหรับ

การแกความเปนกรด สามารถใชแคลไซต (ปูนมารล) หรือ โดโลไมท โรยใหทั่วบริเวณรวมดวย  และไม

ควรปลอยใหดินพื้นบอเล้ียงแตกระแหงและสัมผัสกับอากาศเปนเวลานาน เพราะจะทําใหดินเปล่ียนสภาพ

เปนกรดอีก 
 (2)  บอเกา หลังจากจับสัตวน้าํ หากมีเลนมาก ควรลอกเลนกอนตากบอเลีย้ง ไมควรทิ้งเลนหรือดินกนบอ

เล้ียงบนคันบอเล้ียงหรือระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยรวบรวมในบอดักเลน ตะกอน โดยเฉพาะ หรืออาจจะ

ใชรถไถนา ไถพรวนดินกนบอเล้ียง 2 รอบ ถงึ 3 รอบ เพื่อปรับสภาพดินใหไดรับออกซิเจนเต็มท่ี แลวตาก

บอเล้ียงใหแหงประมาณ 2 สัปดาห เพือ่เปลีย่นสภาพเลนใหเปนดินทีมี่ความอุดมสมบูรณ  ปรับแตงคัน

บอเลี้ยงและพื้นกนบอใหอยูในสภาพทีใ่ชงานได สวนบอเลีย้งปลาสลิดอินทรียที่เปนบอเกาและมีการเลี้ยง

มาเปนเวลานานหรือเปนบอเลีย้งที่มีประวัติการเปนโรคในรอบการเลี้ยงทีผ่านมา ควรหวานแคลไซต (ปูนมารล) 

หรอื โดโลไมท ในอตัรา 100 กิโลกรัมตอไร ถงึ 200 กิโลกรัมตอไร เพื่อเปนการฆาเชื้อโรคและปรับสภาพ

ดินไปในตัว 

ก.1.4.4  กําจัดศัตรูปลาสลิดดวยวิธีการท่ีไมผิดหลักการสัตวน้ําอนิทรยี 

ในการเลีย้งปลาสลิดควรกําจัดศัตรูปลาสลิด เชน ปลาชอน ปลาหมอ ปลาไหล เปนตน ซึง่ปลาเหลานีอ้าจ

ติดมากับน้ําที่สูบเขามาเพือ่ใชเลีย้งปลาสลิด จึงควรกําจัดออกใหหมดกอนทีจ่ะนําน้ํามาใชทําการเลีย้งปลา

สลิด โดยหลังจากเตรียมบอเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการสูบหรือเปดน้ําเขาบอ แตตองมีการกรองน้ําดวย

เพื่อปองกันศัตรูปลาทีอ่าจเล็ดลอดเขามาในบอ เชน การใชตาขายมุงเขียวขนาด 24 ตาตอนิ้ว ถึง 26 ตาตอนิ้ว          

จํานวน 2 ชั้น หรือใชมุงขาวตาพริกไทยกรองน้าํ เปนตน ในกรณีทีมี่ศัตรูปลาจํานวนมาก หากจําเปนตองใช

สารธรรมชาติกําจัดศัตรูปลา ชนิดท่ีแนะนํา ไดแก 

(1) การใชกากชา  (กากชาในทองตลาดมีสวนประกอบของสารซาโปนิน (Saponin) ประมาณ 10 % ถึง 20 %) 

การใชเพือ่กําจัดปลาชนิดอืน่ที่อาจเปนศัตรูปลาสลิดควรใชที่ความเขมขนประมาณ 15 mg/l

(2) การใชรากหางไหลแดงหรือโลต๊ิน (derris root) ควรใชปริมาณ 20 g ตอน้ําในบอเล้ียง 1 m

 ถึง 25 mg/l 

ข้ึนกับคุณภาพของกากชา อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม ขนาด และชนิดปลา กากชามีความเปนพิษตอปลา และมี

ผลทําใหคุณภาพน้ําในบอเกิดการเปล่ียนแปลง เชน ปริมาณออกซิเจนลดลง คาความเปน กรด-เบสต่ําลง 

จึงควรใชอยางระมัดระวังเพราะหากตกคางในความเขมขนสูงก็อาจทําใหปลาสลิดตายไดเชนกัน  

3 ถึง 40 g            

ตอน้ําในบอเลี้ยง 1 m3 โดยทุบรากหางไหลแดงและแชน้ําทิ้งไวในภาชนะ 1 คืน แลวนําไปสาดในบอ               
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รากหางไหลแดงหรือโลติ๊นมีสารโรทีโนน(rotenone)ซึ่งเปนพิษนอยตอสัตวเลือดอุ นแตมีพิษมากตอสัตว

เลือดเย็น เชน ปลาและแมลง หากใชผลิตภัณฑโรทีโนนผงหรือน้ําที่มีสารโรทีโนนเขมขน 5 % ใหใชในปริมาณ           

1 กรัม ถึง 2 กรัม หรือ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ถึง 2 ลูกบาศกเซนติเมตรตอน้าํในบอเลีย้ง 1 ลูกบาศกเมตร โดย

นํามาละลายน้ําแลวสาดในบอบริเวณท่ีเปนน้ํา  

หลังจากการกรองน้ําและกําจัดศัตรูปลาแลวใหใสปุยหมักหรือปุยจากผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม

เกษตร ขณะเดียวกันใหตัดหญาท่ีเกิดข้ึนท้ิงใหท่ัวบอ  เพื่อใหยอยสลายกลายเปนธาตุอาหารสําหรับแพลงก

ตอนไดใชเปนอาหาร และขยายจํานวนจนน้ํามีสีเขียวหรือสีชาเหมาะแกการเล้ียงปลาสลิด 

ก.1.4.5. การจัดการน้ําท้ิง 

ก.1.4.5.1 น้ําทิ้งจากระบบการผลิตอินทรียตองมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 

บอเลี้ยงปลาสลิดจัดไดวาเปน “บอเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดประเภท ก” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และยังกําหนดให

บอประเภท ก ท่ีมีขนาด 10 ไรข้ึนไป ตองถูกควบคุมการปลอยน้าํเสียลงสูแหลงน้าํสาธารณะหรือสิง่แวดลอม น้ํา

ท้ิงจากบอเล้ียงตองมีคาคุณภาพน้ําไมเกินคามาตรฐานตามกฎหมายกําหนด ดังนี้ 
(1) บี โอ ดี (Biochemical Oxygen Demand หรอื BOD) ไมเกิน 20 mg/l ` 
(2) สารแขวนลอย (suspended solids) ไมเกิน 80 mg/l  

ข.1.4.5.2 การปลอยน้ําท้ิง ตองไมทําใหเกิดผลเสียตอแหลงน้ําธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เกษตรกรจึงควร

มีพื้นท่ีอยางนอย  5% ของพื้นท่ีเล้ียง เพื่อเปนพื้นท่ีเก็บกักเลนหรือตกตะกอน 

ก.1.5 ปจจัยการผลิต 
ก.1.5.1 พันธุปลาสลิดอนิทรยี 
(1) ใชพอ-แมพันธุท่ีไดจากระบบการผลิตอินทรียหรือวิธีธรรมชาติ และมีคุณสมบัติท่ีดี ไดแก มีความ

สมบูรณเพศ อายุที่เหมาะสม แข็งแรง  เจริญเติบโตดี มีลายยาวตามตัว ทนทานตอสภาวะแวดลอมและตอโรค 

พยาธิ ใหไขหรือลูกพันธุจํานวนมาก  มีประวัติที่ดีในการเพาะพันธุ และมีคุณลักษณะที่ดี ไดแก มีอวัยวะ

ครบถวนสมบูรณ ไมพิการหรือมีรูปรางผิดปรกติ ไมมีแผล ครีบและหางไมแตก ไมเปนโรคหรือพาหะนํา

โรค เปนตน พรอมท่ีจะวางไข อายุ 6 เดือน ถึง 7 เดือน น้ําหนัก 100  g ข้ึนไป (7 เดือน ขนาด 7 นิ้ว น้ําหนัก 

130 g ข้ึนไป) ขนาดของปลาท่ีจะสามารถสืบพันธุได ลําตัวจะตองยาวกวา 10 cm ข้ึนไป แตไมควรมีขนาด

ยาวเกินกวา 20 cm เพราะความปราดเปรียวของปลาท่ีมีขนาดโตจะนอยลง 

กรณีมีการซื้อพอแมพันธุปลาจากภายนอกฟารม ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําของกรมประมง 

และในกรณีจําเปนท่ีไมตองการใหเลือดชิด อาจใชพอ-แมพันธุจากแหลงอื่นท่ีเปนอินทรียรวมได 

(2) ใชลูกพันธุทีไ่ดจากการเพาะพันธุและอนุบาลแบบอินทรีย มีคุณสมบัติที่ดี ไดแก อายุที่เหมาะสม 

แข็งแรง วายน้ําวองไวปราดเปรียวและมีคุณลักษณะท่ีดี ไดแก การมีอวัยวะครบถวนสมบูรณ ครีบครบถวน 



มกษ. 9000 เลม 5-2553 20 

ตาและเกล็ดใส ไมมแีผลถลอก หรือขุยขาวเกาะหรอืปรสิตหรือพยาธิภายนอกเกาะตามลําตัว ไมพิการหรือ

มีรูปรางผิดปรกติ สีไมซีด/คลํ้าผิดปกติไมเปนโรคหรือพาหะนําโรค เปนตน  

กรณีมีการซื้อลูกพันธุ ปลาจากภายนอกฟารม ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ ํา (Fry 

Movement Document หรอื FMD) ของกรมประมง 
ก.1.5.2 อาหารปลาสลิดอนิทรยี 
อาหารปลาสลิดอนิทรีย หมายถงึ อาหารสําเรจ็รปู อาหารสมทบหรอือาหารท่ีผลิตใชเองในฟารมตามมกษ. 9000 

เลม 3  

ก.1.5.2.1 อาหารปลาสลิดอินทรียตองมีคุณภาพเหมาะกับขนาดของปลาสลิดและระบบการเล้ียง 

ก.1.5.2.2 กรณีใชอาหารธรรมชาติและ/หรือวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ  ตองดําเนินการตามขอกําหนด

ในมกษ. 9000 เลม 3 ดังนี้ 
(1) มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หรอืมาจากการผลิตแบบเกษตรอนิทรยี ตาม มกษ. 9000 เลม 1: การผลิต

แปรรูป แสดงฉลาก และจาํหนายเกษตรอนิทรยี 

(2) ไมผานกระบวนการตัดตอและดัดแปรพันธุกรรม  

(3) ไมผานการฉายรังสี และกระบวนการสกัดดวยตัวทําละลาย (ยกเวน สารท่ีอนุญาตใหใชไดตาม มกษ. 9000 

เลม 1) 

(4) การไดมาซ่ึงวัตถุดิบจากธรรมชาติ ควรตระหนักถึงการจับ การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมอยางมีความ

รับผิดชอบและอยางย่ังยืน โดยสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด  

  

(5) เพือ่ใชวัตถุดิบธรรมชาติอยางคุมคา ใหเลือกใชวัตถุดิบทีม่าจากสวนเหลือใช หรือวัสดุอืน่ ท่ีไมไดใช

เปนอาหารของมนุษย 

(6) กรณีเปนของเหลือหรือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ตองไดจากกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย   
(7) หามใชวัตถุดิบท่ีผลิตจากสัตวน้ําหรือชิ้นสวนของสัตวน้ํา มาเล้ียงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน 

ก.1.5.2.3 กรณีใชอาหารท่ีผลิตข้ึนใชเองในฟารม ควรมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมกับขนาดปลาสลิด

และระบบการเลี้ยง และตองดําเนินการตามขอกําหนดในมกษ. 9000 เลม 3 ขอ 3.2 ดังนี้ 

(1) วัตถุดิบท่ีใชทําอาหารสัตวน้ําอนิทรยี ตองมีคุณสมบัติตามขอ ก. 1.4.2.1  

(2) วัตถุดิบทีม่าจากพืชตองไดรับการรับรองวาเปนอินทรียมากอน กรณีที่จําเปน อนุญาตใหใชวัตถุดิบที่

ไมไดมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรียไดไมเกิน 10% ของวัตถุดิบจากพืช  

(3) สวนประกอบอาหารท่ีใชตองมาจากการผลิตแบบอินทรีย กรณีท่ีจําเปนตองใชสวนประกอบอาหารจาก

การสังเคราะห ใหใชไดไมเกิน 5% ของสูตรอาหาร  

(4) หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นท่ีหามใช ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม  
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(5) การผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย  

การผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียข้ึนใชในฟารมและการเก็บรักษา ตองเปนไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย

และดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะ เพือ่ลดการปนเปอนขามของอาหารสัตวน้ําและสวนประกอบอาหารสัตวน้ํา  

ท่ีอาจมีผลตอความปลอดภัยของอาหาร  

(6) บันทึกขอมูลและการเก็บรักษา 

ผูผลิตอาหารสัตวน้ ําอินทรียขึ้นใชในฟารมเกษตรกร ใหรวบรวมและรักษาบันทึกเกี่ยวกับวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิตอาหารสัตวน้าํอินทรียทุกขั้นตอน เพื่อการตามสอบ และตองเก็บรักษาบันทึก วันที่ตรวจรับ 

และขอมูลชุดการผลิตอาหารไวอยางนอย 2 ป  

ข.1.5.2.3 กรณีใชอาหารสําเร็จรูป ตองดําเนินการตามขอกําหนดในมกษ. 9000 เลม 3 ขอ 3.3 ดังนี้ 

1) สถานท่ีผลิตและการจัดการผลิต 

สถานที่ผลิตเพื่อจําหนายหรือโรงงานผลิตตองไดรับการรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good 

Manufacturing Practices; GMP) และ/หรือ หลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตทีต่องควบคุม 

(Hazard Analysis and Critical Control Point หรอื HACCP) จากหนวยงานทีมี่อํานาจหนาที ่รวมทัง้มีขอ

ปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจําเปนดังนี้ 

(1) ตองมีการแบงพื้นที่การเก็บวัตถุดิบและวัตถุที่เติมในอาหารสัตวน้าํสําหรับการผลิตอาหารสัตวน้ ํา

อินทรียแยกออกจากวัตถุดิบท่ัวไป 

(2) ผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียดวยเครือ่งจักรที่ใชสําหรับผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียเทานั้น ในกรณีที่ใช

เครื่องจักรเพื่อผลิตอาหารท่ีใชสําหรับสัตวน้ําในการผลิตระบบทัว่ไปมากอน ใหทําความสะอาดเครือ่งจักร

ท้ังระบบกอนเปดเครื่องจักรทํางาน และใหถือวาสวนแรกทีอ่อกจากสายพานการผลิตยังไมเปนอาหารสัตวน้ํา

อินทรีย เพื่อปองกันการปนเปอนจากวัตถุดิบท่ีไมใชอินทรีย 

(3) สูตรอาหารสัตวน้ําอินทรียท่ีขอรับรองเปนอาหารสัตวน้ําอินทรีย ตองไดรับการข้ึนทะเบียนสูตรอาหาร

จากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย 

(4) ผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียใหมีคุณภาพดี สอดคลองกับความตองการทางโภชนาการของสัตวน้าํที่

เล้ียงท้ังปริมาณและวัยของสัตวน้ํา 

(5) แยกการจัดเก็บบันทึกขอมูลการผลิตท่ีเปนอินทรียออกจากระบบท่ัวไป 

2) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องมือ 
 ไมใชภาชนะ และอุปกรณตางๆ รวมกับการผลิตอาหารสัตวน้าํอืน่ที่ใชในระบบทั่วไป ยกเวนในกรณี

เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย มีการใชเครื่องจักรที่ใชสําหรับผลิตอาหารสัตวใน

ระบบท่ัวไปมากอน ใหปฏิบัติตาม ขอ ข.1.5.2.3.2 (2) 
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3) การจัดการน้ําท้ิง 

น้ําทิ้งจากโรงงานผลิตหรือสถานที่ผลิตตองมีระบบการบําบัดและมีคุณสมบัติของน้ ําทิ้งตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  

4) การบรรจุและการจัดเก็บอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย มีขอกําหนด ดังนี้ 

(1) ภาชนะบรรจุอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ ําอินทรีย ตองมีฉลากทีแ่สดงขอความวา “อาหารสัตวน้ํา

อินทรีย” อยางชัดเจน 

(2) อาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรียที่ผลิตเสร็จเรียบรอยแลว ตองแยกพื้นที่เก็บออกจากวัตถุดิบ

หรืออาหารสัตวน้ําท่ัวไป เพื่อไมใหเกิดการปนเปอน โดยมีการกําหนดพื้นท่ีและปายแสดงอยางชัดเจน 
(3) สถานท่ีเก็บอาหารควรเก็บไวในท่ีเหมาะสม เชน อยูในสถานท่ีรม เย็น แหง และอากาศถายเทดี 

5) การแสดงฉลาก 

ใหเปนไปตาม มกษ. 9000 เลม 1 และเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

อยางไรก็ตามในระยะการดําเนินการระบบสัตวน้าํอินทรีย อาจจะมีอาหารสัตวที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติ

หรือเกษตรอินทรียไมเพียงพอ  หนวยรับรองอาจยินยอมใหอาหารสัตวน้าํมีสวนประกอบทีไ่มเปนไปตาม

ขอกําหนดขอนี้ได แตตองมีสวนประกอบทีเ่ปนไปตามขอกําหนดขอนีไ้มต่ํากวา 60 % เมือ่ผูประกอบการ

สามารถแสดงใหหนวยรับรองยอมรับวา ไมมีอาหารสัตวซึง่เปนไปตามขอกําหนด อันเนือ่งมาจากเกิดเหตุ

ทางธรรมชาติ หรือเหตุการณที่มนุษยทําขึน้ หรือสภาพอากาศ ทีไ่มสามารถคาดการณไดลวงหนา หนวย

รับรองอาจจะอนุโลมปริมาณของอาหารสัตวที่ไมเปนไปตามกําหนดในปริมาณท่ีต่ํากวา 60  %  ในชวงเวลาทีจ่ํากัด

ชวงหนึ่ง นอกจากนี้ องคประกอบอยางนอย 50 %  ของโปรตีนจากสัตวน้าํ ควรมาจากสวนเหลือใช หรือวัสดุอืน่ท่ี

ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคของมนุษย สวนการใชวิตามินและแรธาตุ เปนสวนผสมในอาหาร ควรเนน

สารจากแหลงธรรมชาติ การใชวิตามินหรือแรธาตุสังเคราะหจะตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง 

หรือหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ 
ก.1.5.2.4  มีที่เก็บวัตถุดิบอาหาร อาหาร และอาหารเสริม  แยกเปนสัดสวนและถูกสุขลักษณะ โดยการ

จัดเก็บวัตถุดิบ อาหารและอาหารเสริมอยางเปนระเบียบ ในโรงเรือน ท่ีสะอาด ไมสัมผัสแสงแดดและความ

รอนโดยตรง ฝนไมสาด มีอากาศถายเทสะดวก ใหวางกระสอบอาหารบนแทนรองท่ียกสูงจากพื้นและหางจาก

ฝาผนัง เพื่อไมทําใหเกิดความชื้นจนอาหารขึ้นรา ควรแยกจัดเก็บเปนหมวดหมู จัดทําระบบการหมุนเวียน

วัตถุดิบ อาหารและอาหารเสริมตามลําดับกอนหลังและมีระบบปองกันสัตวพาหะนําเชื้อ เชน หนู 
ก.1.5.3 วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ  
ก.1.5.3.1 วัสดุ อุปกรณ และเครือ่งมือที่ใชในการเลี้ยงระบบอินทรีย เชน ปูนขาว ปุยหมัก ไมมีการ

ปนเปอนความไมเปนอินทรีย  มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตในการเลีย้งระบบอินทรียอยางเปนระเบียบ        

ในโรงเรือนแยกจากปจจัยการผลิตท่ัวไป  โรงเรือนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถายเทสะดวก ใหวาง
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ปจจัยการผลิตบนแทนรองทีย่กสูงจากพื้นและหางจากฝาผนังเพือ่ไมทําใหเกิดความสียหายจากความชื้น

หรือความรอน ควรแยกจัดเก็บใหเปนหมวดหมู จัดทําระบบการหมุนเวียนปจจัยการผลิตตามลําดับ

กอนหลัง และมีระบบปองกันพาหะนําเชื้อ เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน นก สุนัข แมว  

ก.1.5.3.2 ปุยธรรมชาติทีใ่ชในระบบการเลีย้งแบบอินทรีย ควรไดจากสิง่เหลือใชหรือผลพลอยไดจาก

การเกษตรอินทรีย หรือจากธรรมชาติ และตองผานกระบวนการหมักอยางเหมาะสม หรอืตากแหง  

กรณีใช กากเหลืออุตสาหกรรมเกษตรดานอาหาร ควรใชชนิดที่ไมปนเป อนสารสังเคราะหรือไมผาน

กระบวนการทางเคมี โดยไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง 

ก.1.5.3.3 วัสดุจุลินทรียท่ีใชในในระบบการเล้ียงแบบอินทรียตองไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม 
ก.1.4.5 สารเคมีหรือสารสังเคราะห 

ก. 1.4.5.1 หามใชสารเคมี หรือสารสังเคราะห หรือยาปฏิชีวนะ รวมถึงวัสดุทีห่ามใชในอาหารสัตวน้ ํา 

ตามท่ีระบุในภาคผนวก ง กรณีท่ีจําเปน อนุญาตใหใชสารหรือวัสดุจากธรรมชาติตามท่ีระบุในภาคผนวก ค  

ก.1.6 สุขลักษณะฟารม 
เกษตรกรควรมีการจัดการดานสุขลักษณะฟารม เพือ่ใหมัน่ใจวาผลผลิตปลาสลิดอินทรียมีความปลอดภัย

และเหมาะสมสําหรับการบริโภค คําแนะนําสําหรับการจัดการดานสุขลักษณะมีดังนี้ 

ก.1.6.1 ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขลักษณะท่ีดีไมมีโรคติดตอหรือโรคที่ทําใหเกิดขอรังเกียจในการนํา

สัตวน้ําไปบริโภค  ในกรณทีีค่นงานมีอาการปวยเปนโรคดงักลาว ตองใหพักการปฏิบัติงานชัว่คราว และเขา

รับการรักษาจนอาการปวยหายเปนปกติจึงกลับมาปฏิบัติงานใหมได 

ก.1.6.2 น้ําท้ิงและของเสียจากท่ีอยูอาศัย แยกจากบอเล้ียง โดยมีทางระบายน้ําท้ิงจากท่ีอยูอาศัยตองแยก

จากระบบการเล้ียง เพื่อปองกันการปนเปอนของน้ําท้ิงและของเสียจากท่ีอยูอาศัยลงสูบอเล้ียงหรือบริเวณ

ใกลเคียงพื้นท่ีเล้ียง 
ก.1.6.3 หองสุขาแยกเปนสัดสวนจากบอเลีย้ง มีการจัดการของเสียอยางถูกสุขลักษณะ และปองกันไมให

ปนเปอนสูบอเล้ียงระบบอินทรีย  หามนําสัตวเลีย้ง เชน สุนัข แมว เขาไปบริเวณบอเลีย้ง เพือ่ปองกันการ

ปนเป อนจากสิ่งขับถายสูผลผลิตและน้ ําในบอเลี้ยง  นอกจากนี้ควรมีการเฝาระวังการปนเป อนของ

แบคทีเรียทีเ่ปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหารอยางตอเนื่อง โดยเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหปริมาณ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (total coliform) และควบคุมใหมีคานอยกวา 5,000 MPN/100 ml 

(most probable number per 100 milliliters) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (fecal coliform) ให

มีคานอยกวา 1,000 MPN/100 ml (most probable number per 100 milliliters) ในกรณีท่ีมีเชื้อ

เหลานี้มากกวาปริมาณทีก่ําหนด แสดงใหเห็นวามีการปนเปอนน้ําทิง้จากหองสวมหรือน้ําทิ้งจากทีอ่ยู

อาศัย หรือปนเปอนส่ิงปฏิกูลจากการขับถายของมนุษยและสัตวเล้ียง 

ก.1.6.4 มีการจัดการของเสียอยางเหมาะสมสําหรับซากสัตว   ภาชนะบรรจุอาหารปลาและปจจัยการผลิต   

รวมถึงปจจัยการผลิตทีห่มดอายุหรือที่เหลือใช  เชน ซากสัตวน้าํ ตองมีการกลบฝงหรือเผาทําลาย ปจจัย

การผลิตท่ีหมดอายุหรือเหลือใช ตองทําลายตามวิธีท่ีสัตวแพทย นักวิชาการหรือฉลากแนะนํา เปนตน 
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ก.1.6.5 มีการทิ้งและกําจัดอยางถูกวิธีสําหรับขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟารม  โดยมีถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด

เพือ่ปองกันสัตวพาหะนําเชื้อ เชน แมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุยเขีย่ของสัตวเลีย้ง มีการกําจัดขยะ

โดยนําไปท้ิงในสถานท่ีท่ีเตรียมไวและกําจัดอยางถูกวิธี   

ก.1.6.6 ทีพ่ักอาศัย สถานที่เตรียมอาหารและโรงเรือน ควรมีการรักษาความสะอาดและเปนระเบียบอยู

เสมอเชนกัน 
ก.1.7 การจัดการสุขภาพ 

ก.1.7.1 การจัดการดูแลสุขภาพปลาสลิดทั่วไป การเลีย้งปลาสลิดอินทรียควรใหความสําคัญกับการ

จัดการและส่ิงแวดลอมภายในบอ คําแนะนําสําหรับการจัดการสุขภาพปลาสลิด ดังตอไปนี้ 
ก.1.7.1.1 ดูแลตรวจสุขภาพปลาสลิดอยางสมํ่าเสมอ และสังเกตพฤติกรรมของปลา เชน การวายน้ํา การลอย

หัวในตอนเชา การกินอาหาร  บันทึกผลการตรวจและมีการเฝาระวังคุณภาพน้ํา เชน ตรวจผลการบันทึก

คุณภาพน้ําและสุขภาพประจําวันยอนหลังประมาณ 1 สัปดาหและนําผลการตรวจมาสรุปประเมินสุขภาพ

ปลาทุกสัปดาห และติดตามขอมูลการเกิดโรคระบาดภายนอกฟารม 

ก.1.7.1.2 เม่ือปลาสลิดมีอาการผิดปกติจํานวนมาก ควรตรวจหาสาเหตุเบื้องตนของความผิดปกติ และ ควร

พจิารณาดานการจดัการสภาพแวดลอมในบอ เชน การเติมน้ํา ลดปริมาณอาหาร เพิ่มอากาศ กอนการใชสารท่ีใช

สําหรบัควบคุมศตัรแูละโรคในการเล้ียงปลาสลิดอนิทรยีท่ีอนุญาตใหใชไดในการผลิตแบบอินทรีย 
ก.1.7.1.3 เมื่อมีปลาตายจํานวนมากอยางผิดปกติ ตองแจงเจาหนาที่ท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ ใหทราบ

โดยเร็ว เพื่อหาทางแกไขไมใหโรคระบาดลุกลามไปสูฟารมใกลเคียง และมีวิธีการจัดการซากและน้ําท้ิงท่ี

เหมาะสมถกูตองตามหลักวิชาการ เชน เก็บปลาตายออกจากบอ ฝงกลบซากโดยใสยาฆาเชื้อหรือปูนขาวในหลุม

กอนทําการฝงกลบ หรือ เผาทําลาย เปนตน สวนน้าํทิ้งจากบอเลีย้งหรือบออนุบาลสัตวน้ําท่ีเปนโรคระบาด

ตองมีการฆาเชื้อและบําบัดกอนปลอยออกนอกฟารม 
ก.1.7.2 การปองกันและรักษาโรค 
ก.1.7.2.1 มีการปองกันและรักษาโรคตามหลักวิชาการและสอดคลองกับความเปนอินทรีย มีการปองกัน

โรคโดยการจัดการทีเ่หมาะสม เชน การปลอยปลาทีร่ะดับความหนาแนนต่าํ การทําความสะอาดอุปกรณ

การเลีย้งเปนประจํา การใชอาหารปลาคุณภาพดี การปรับลดปริมาณอาหารในชวงทีป่ลากินอาหารนอย 

การใหอาหารเสริมหรือวิตามินที่ไมขัดตอหลักการผลิตแบบอินทรีย เปนตน ในกรณีทีพ่บวามีปลาปวย

ตองรีบทําการรักษาและตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติและพิจารณาแกไขดานการจัดการกอนการใชยาสัตว

และสารเคมี เชน การเติมถายน้ํา ลดหรืองดปริมาณอาหาร หากมีความจําเปนตองใชยาสัตวหรือสารเคมีใน

การรกัษาโรคตองเปนชนดิท่ีอนุญาตใหใชไดในการผลิตแบบอินทรีย  
ก.1.7.2.2  มีมาตรการปองกันและแกไขการระบาดโรคสัตวน้ํา โดยไมขัดตอหลักการผลิตแบบอินทรีย 

ทัง้นี้มาตรการดังกลาวตองคํานึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอย

ท่ีสุด 
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ก.1.8 การจับ การดูแลหลังจับ และการจําหนาย 

ก. 1.8.1 การจับ 

ข้ันตอนนี้เปนการปฏิบัติในขัน้ตอนสุดทายของการเลีย้งปลาสลิดแบบอินทรียและเปนขัน้ตอนที่สําคัญใน

การรักษาคุณภาพของปลาสลิดอินทรีย  เนือ่งจากหลังจากขัน้ตอนนี้ ผลผลิตปลาสลิดจะถูกนําไปขายเพือ่

การบริโภคหรือสงออกจําหนายยังตางประเทศ เกษตรกรจึงจําเปนตองเอาใจใสในการปฏิบัติอยางดี มีการ

วางแผนการจับ รูปแบบการจับ ขั้นตอนและวิธีการจับ และการจําหนายลวงหนา ขอแนะนําในการปฏิบัตินี้

มีดังนี้ 

ก. 1.8.1.1 มีการวางแผนการจับ และจําหนายเพือ่รักษาความสดของปลาและทําใหปลาเครียดนอยที่สุด 

รวมถึงปองกันการปนเปอนในระหวางและหลังการจับ และรักษาความเปนอินทรียของผลิตผล เกษตรกร

สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 
(1) งดใหอาหารปลาสลิดกอนการจับอยางนอย 1 วัน เพือ่ใหปลาสลิดไดขับถายของเสียออกจากรางกาย

กอน เพื่อใหระหวางการขนสงแลวปลาสลิดไมเนาเสียงายและจับปลาในขณะที่มีสุขภาพดี เพื ่อใหได

ผลผลิตปลาสลิดอินทรียคุณภาพดี    
(2) เลือกใชวิธีการจับปลาสลิดที่ถูกตองเหมาะสม เพื ่อไมทําใหปลาสลิดบอบช้ํา เชน การใชตะกรา

พลาสติกในการใสปลาสลิด ไมโยนปลาสลิดใสภาชนะอยางรุนแรง ไมใสปลาสลิดทับกันหลายชัน้จนปลา

สลิดท่ีอยูขางลางเสียหาย มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตวน้าํอยางถูกสุขลักษณะระหวางจับเพือ่ใหไดผล

ผลิตปลาสลิดท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภค  

(3) ภาชนะและอุปกรณที่ใชในการจับปลาสลิดอินทรียตองไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของปลาสลิด 

คุณภาพในการเก็บรักษา รวมทั้งการปนเปอนความไมเปนอินทรีย เชน สารเคมีตางๆ และมีการปองกันไมให

ปลาสลิดสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง  
(4) แยกภาชนะและอุปกรณทุกชนิดทีใ่ชในการจับปลาสลิดอินทรีย และเลือกใชภาชนะและอุปกรณทีอ่ยู

ในสภาพดี สามารถใชปฏิบัติงานได และเม่ือเสร็จส้ินการทํางานทุกครั้งตองลางทําความสะอาดอุปกรณท่ีใช

ทันที เพื่อไมใหเปนแหลงสะสมของจุลินทรีย 

ก.1.8.1.2 สุมตรวจสารเคมีตกคางในตัวปลาสลิดกอนจับ ในกรณีท่ีมีความเส่ียงตอการปนเปอนสารเคมีโดยเฉพาะ

การตรวจยาสัตวหรอืสารเคมีตองหามในการเพาะเล้ียงปลาสลิด ตามตารางภาคผนวก ง 

ก.1.8.1.3  มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาปลาสลิดอยางถูกสุขลักษณะระหวางการจับปลาสลิด ปองกันไมใหปลา

สัมผัสดินโดยตรงและมีวิธีการดูแลหลังการจับเพื่อปองกันการปนเปอนจากภาชนะบรรจุ ผูปฏิบัติงานหรือ

วิธีการท่ีใชขนสงและรักษาคุณภาพของปลาสลิดท่ีจะขนสงใหคงความสดและคุณภาพไวอยางดีท่ีสุด  

1.8.2 มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้าํ  (Movement document หรือ MD) ของกรมประมงหรือหนวยงานทีไ่ดรับ

อนุญาตจากกรมประมงใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา เพือ่ใหผูบริโภคและผูที่เกี่ยวของไดทราบ

ท่ีมาของผลผลิตปลาสลิดอินทรียท่ีจะนําไปบริโภคหรือการแปรรูป 
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ก.1.9 การฝกอบรม 
เกษตรกรและผูชวยเลี้ยงปลาสลิดอินทรียมีความรูหรือผานการฝกอบรมดานหลักการ ดานวิชาการการ

เลี้ยงปลาสลิด  ทั้งการจัดการเลีย้ง การใชปจจัยการผลิต การเก็บเกีย่วผลผลิต รวมถึงมีการฝกอบรมดาน

กฎระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วกับอุตสาหกรรมเพาะเลีย้งสัตวน้าํอินทรีย เพือ่เปนการเพิ่มพูนและพัฒนา

ความรูของเกษตรกรและผูเกี่ยวของในฟารมใหมีการปฏิบัติทางการเพาะเลีย้งสัตวน้าํอินทรียอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

ก.1.10 ขอมูลและการบันทึกขอมูล 

ก.1.10.1 บันทึกขอมูลการปรับเปล่ียนวิธีการเล้ียงเปนแบบอินทรีย ข้ันตอนการเล้ียงและการจับ 

ก.1.10.1.1  เกษตรกรควรมีแผนการจัดการฟารมทีช่ัดเจนเกีย่วกับการปรับเปลีย่นกระบวนการเลี้ยงตอ

หนวยรับรองระบบการผลิตปลาสลิดอินทรียเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ก.1.10.1.2 แผนการปรับเปล่ียนจะตองมีขอมูลท่ีชัดเจน ในพื้นท่ีท่ีขอการรับรอง ดังตอไปนี้ 

(1) ประวัติฟารม 

(2) แผนการปรับเปล่ียนและชวงเวลา 
(3) ประวัติการใชประโยชนท่ีดิน 

ก.1.10.1.3 เกษตรกรควรมีการบันทึกขอมูลการเล้ียงปลาสลิดแบบอินทรีย ตั้งแต แหลงพอ-แมพันธุ ลูกพันธุ 

บันทึกการใหอาหาร ท้ังชนิดและปริมาณ การจัดการระหวางการเล้ียง การใชยาและสารเคมี ขอมูลคุณสมบัติน้ํา การ

เจริญเติบโต การสังเกตสุขภาพปลาสลิด และการจัดการผลผลิต เชน ปริมาณการจับ เพื่อใหการเลี้ยงปลาสลิดแบบ

อินทรียสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถทบทวนขอมูลนําไปสูการปรับปรุงระบบการจัดการ             

เพือ่การดาํเนนิการอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  

ก.1.10.2 บนัทึกขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

ก.2 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ 

มีการจัดการทีแ่ยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดที่ไมใชอินทรีย และมีการจัดการที่จะไมทําให

เกิดการปนเปอนจากสารตางๆ ท่ีไมอนุญาตใหใชในการผลิตแบบอินทรีย ดังนี้ 

ก.2.1 ผลิตผลปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย ระหวางการเก็บรักษาและการขนสง ตองจัดการโดยใช

ขอควรระวังดังนี้ 

ก 2.1.1 ตองมีการปองกันผลิตผลปลาสลิดอินทรีย ไมใหปะปนกับผลิตผล ผลิตภัณฑท่ีไมใชปลาสลิด

อนิทรยีตลอดเวลา 
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 (1) การลําเลียงขนสงปลาสลิดอินทรียตองแยกจากปลาหรือปลาสลิดท่ีมาจากระบบการผลิตอื่นท่ีไมใชระบบ

อินทรีย มีการติดเครือ่งหมายแยกจากกนัอยางชดัเจน และมีเอกสารแสดงใหเห็นถงึแหลงท่ีมาของปลาสลิด 

(2) มีการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ใชเวลาในการขนสงเทาทีจ่ําเปน หลีกเลีย่งการเพิ ่ม

ความเครยีดในปลาสลิดอินทรียระหวางการขนสง 

(3) มีการรักษาสุขลักษณะท่ีดีระหวางการขนสง เลือกภาชนะบรรจุหรือพาหนะท่ีเหมาะสม อุปกรณท่ีใชบรรจุ

และพาหนะขนยายจะตองสะอาดปราศจากการปนเปอนของวัตถุอันตราย ไมใชรถบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย 

สารเคมี เพราะอาจปนเปอนเชือ้โรคและสารพิษ ยกเวนมีการทําความสะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาบรรทุกปลา

สลิด เพื่อไมใหผลผลิตปลาสลิดอินทรียปะปนกับผลผลิตที่ไมใชอินทรีย และไมใหสัมผัสกับวัสดุหรือสารที่ไม

อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตเกษตรอินทรีย ตลอดกระบวนการขนสงต้ังแตแหลงผลิตจนถึงแหลงจําหนาย 

ก. 2.1.2 ตองมีการปองกันผลิตผลและผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ไมใหสัมผัสกับวัสดุและสารที่ไมอนุญาต          

ใหใชในการเล้ียงแบบอนิทรยีตลอดเวลา 

ก. 2.2 กรณีท่ีผลิตผลปลาสลิดไดรับการรับรองวาเปนอินทรียเพียงบางสวน ตองมีการเก็บรักษาและการ

จัดการสวนท่ีเปนผลิตผลปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย และผลิตผลที่ไมใชแบบอินทรียออกจากกัน

โดยมีการชี้บงไวชัดเจน 

ก.2.3 การแปรรปู 

ก. 2.3.1   วิธีการแปรรูปปลาสลิดอินทรีย เชน ปลาสลิดหอมอนิทรยี หรอืปลาสลิดเค็มแหงอินทรียควรใชวิธี

ทางกล ทางกายภาพ หรือชีวภาพ (เชน การหมักเกลือ/ดองเกลือและน้าํแข็ง และการทําใหแหง) ลดการ

ใชสวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร และไมใชสารสังเคราะหในการแปรรูปปลาสลิดอินทรีย ยกเวน 

รายการสวนประกอบหลักที่มีที่มาจากการเกษตร (agricultural origin) สารชวยกรรมวิธีการผลิตทีอ่นุญาต

ใหใชตามท่ีระบุในภาคผนวก จ ตารางท่ี จ.1 และ จ.2 สารอื่นท่ีเปนไปตามเง่ือนไขในขอกําหนดขอ 7 และ

ตาราง ก 5 ของภาคผนวก ก ของ มกษ.9000 เลม 1 ขอควรปฏิบัติวิธีการผลิตและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย 

เชน การแปรรูปปลาสลิดหอมอินทรียหรือปลาสลิดแหงอินทรีย มีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก 

และเพิ่มเติมดังนี้ 
(1)  ควรมีการจัดการการแปรรูป ตามหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต โดยใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ และแยกขัน้ตอนการแปรรูป        

ปลาสลิดอินทรียจากปลาสลิดท่ีไมใชจากระบบการเล้ียงแบบอินทรีย เชน แยกสายการผลิต แยกรุนการผลิต    
 (2)   สวนประกอบอาหารและสารทีใ่ชในการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย เชน เกลือ ท่ีใชตองไดรับ

การรับรองวาอนุญาตใหใชเปนสวนผสมของอาหารตามขอกําหนดของมกษ.9000 เลม 1 หรือตาราง

ภาคผนวก จ 
(3)  กรณีทีมี่การใชวัสดุ เครือ่งมือในการแปรรูป เชน มีด  ภาชนะบรรจุ รวมกันทั้งผลิตผลปลาสลิดจาก

การเล้ียงที่เปนและไมเปนเกษตรอินทรีย ผูผลิตตองทําความสะอาด อุปกรณหรือเครือ่งมือดังกลาวกอนที่
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จะนาํไปใชในการผลิตปลาสลิดอนิทรยี สารท่ีใชในการทําความสะอาดตองไดรับการรับรองวาอนุญาตใหใชเปน

สวนผสมของอาหารตามขอกําหนดของมกษ. 9000 เลม 1 หรอื ตารางภาคผนวก ฉ 

ก.2.4 การบรรจุหีบหอ 

ควรเลือกวัสดุ ที ่ยอยสลายทางชีวภาพได ไม ทําลายสิ ่งแวดลอม เปนวัสดุในการทําบรรจุภัณฑ  

หรือเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได และชวยคงคุณภาพปลาสลิดอินทรีย  

ก 2.5 การเก็บรักษาและการขนสง 

ก 2.5.1 รักษาความเปนผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ระหวางการเก็บรักษาและการ

ขนสง และจัดการ โดยใชขอควรระวัง ดังนี้ 

ก 2.5.1.1 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหปะปนกับ

ผลิตผล ผลิตภัณฑที่ไมใชปลาสลิดอินทรีย การเก็บรักษาผลิตภัณฑตองแยกเก็บหรือติดเครื่องหมายแยก

จากผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย และมีการจัดทําเอกสารระบุแหลงที่มาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑเพื่อการ

ตรวจสอบ และควรเก็บผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียท่ีอุณหภูมิต่ําเพื่อปองกันการเส่ือมคุณภาพ  

ก 2.5.1.2 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหสัมผัสกับ

วัสดุและสารท่ีไมอนุญาตใหใชในการเกษตรอินทรีย 

ก 2.5.2 กรณีที่ ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดไดรับการรับรองในบางสวนเทานั้น ตองมีการเก็บ

รักษาและการจัดการแยกกันระหวาง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย และผลิตผล และ/

หรอื ผลิตภัณฑปลาสลิดท่ีไมใชอินทรีย โดยมีการชี้บงไวชัดเจน 
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ภาคผนวก ข 
ตารางที่ ข.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

(ขอ 4.4.3) 

ชื่อสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. รายการสารอินทรียท่ีอนุญาตใหใชได  

1.1  ปุยอินทรียทีผ่ลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแก ปุย

หมักท่ีไดจากการหมักเศษซากพืช ฟางขาว ข้ีเล่ือย 

เปลือกไม เศษไม และวัสดุเหลือใชการเกษตรอื่นๆ 

- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง ถามีการเติมสาร 

อนินทรียทีใ่หธาตุอาหารลงไปดวย เชน หินฟอสเฟต 

จะตองเปนสารท่ีอนุญาตใหใช 

1.2 ปุยคอก - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสด และวัสดุเหลือใชใน

ฟารมในรูปอินทรียสาร 

- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

1.4 ของเหลือใชจากกระบวนการในโรงฆาสัตว 

โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้าํตาล โรงงาน

มันสําปะหลัง โรงงานน้ําปลา 

- ตองไมเติมสารสังเคราะหและจะตองไดรับการ

ยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานทีมี่อํานาจ

หนาท่ีเกี่ยวของ 

1.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของสัตวน้ ํา ซ่ึง

ปลอดจากสารสังเคราะห 

- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

1.6 แบคทีเรีย รา และเอนไซม - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง

ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานท่ี

มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

2. รายการสารอนินทรียท่ีอนุญาตใหใช  

2.1 หินฟอสเฟต (phosphate rock) - 
2.2 หินปูนบด (ground limestone) ในรูปของแร

แคลไซทหรือโดโลไมต หามใชหินปูนโดโลไมต 

ท่ีนําไปเผาไฟ 

- 

2.3 แคลเซียมซิลิเกต (calcium silicate) - 
2.4 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicate) - 

2.5 แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulfate) - 
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ตารางที่ ข.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ตอ) 

ชื่อสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

2.6  แรดินเหนียว (clay minerals) เชน สเมกไทต

(smectite) คาโอลิไนต (kaolinite) คลอไรต  

(chlorite) ฯลฯ 

- 

2.7 แรเพอรไลต (perlite) ซีโอไลต (zeolite)  

เบนโทไนต (bentonite) 
- 

2.8 หินโพแทส เกลือโพแทสเซียมท่ีมีคลอไรด 

นอยกวา 60% 

- 

2.9 แคลเซียม (calcium) จากสาหรายทะเล - 

2.10 เปลือกหอย - 

2.11 โพแทสเซียมซัลเฟตที่ผลิตจากกระบวนการ

ทางกายภาพ 

- 

2.12 เกลือสินเธาว - 

2.13 ออกซิเจน (oxygen) - 
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ภาคผนวก ค 
 

สารทีใ่ชสําหรบัควบคมุศัตรูและโรค 
 (ขอ  4.4.4) 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในภาคผนวก ก ของ มกษ. 9000 เลม 1 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  หรอื 

 

ชื่อสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. กากชา  กําจัดปลาชนิดอื่นท่ีอาจเปนศัตรูปลาสลิด 

ในข้ันตอนการเตรียมบอ 

2. โรทีโนน (rotenone) กําจัดปลาชนิดอื่นท่ีอาจเปนศัตรูปลาสลิด 

ในข้ันตอนการเตรียมบอ 

3. ดางทับทิม 
อนุโลมใชในโรงเพาะฟกภายใตคําแนะนําของ

นักวิชาการประมงหรือสัตวแพทย 
4. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) 

5. โพวโีดนไอโอดนี (povidone iodine) 

 
 







มกษ. 9000 เลม 5-2553 34 

ภาคผนวก ฉ 
 

สารที่ใชในการทําความสะอาด 
 (ภาคผนวก  ข 2.3 (4)) 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในภาคผนวก ก ของ มกษ. 9000 เลม 1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย เรื่อง  เกษตร

อนิทรยี เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียและฉบบั

แกไขเพิ่มเติม  

ตารางท่ี ฉ 1 สารที่ใชในการทําความสะอาด 

หรอื 

 

ชื่อสาร รายละเอียด/ขอกําหนด 

1. ผงซักฟอกท่ียอยสลายไดทางชีวภาพ - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

2. น้าํสมหมักจากพชื ผลไม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

3. โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

4. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

5. ไอโอดนี (iodine) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรอืหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

6. สารละลายดางทับทิม - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

7. น้ําดาง - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

8. คอสทิกโปแทช (caustic potash) - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

9. ปูนขาว - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

10.สารฟอกขาว ความเขมขน ไมเกิน 10% - จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง

หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ 

 
 



มกษ. 9000 เลม 5 -2553 

 

35 

ภาคผนวก ช 

ขอกําหนดขั้นต่าํในการตรวจและมาตรการที่ควร

ระมัดระวังภายใตระบบการตรวจและรับรอง 

ช.1 มาตรการในการตรวจ 

จําเปนตองมีมาตรการในการตรวจท่ีครอบคลุมตลอดหวงโซอาหารเพือ่ทวนสอบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ

ตามขอ 8 ของมาตรฐานนี ้หนวยรับรองควรจะกําหนดนโยบายและขัน้ตอนดําเนินงานตางๆ ใหเปนไป

ตามมาตรฐานนี ้

ช.2  การสามารถเขาถึงเอกสาร 

การสามารถเขาถึงเอกสารท้ังหมด บันทึกขอมูล และสถานประกอบการตามแผนการตรวจโดยหนวยตรวจ

เปนส่ิงท่ีจําเปน ผูประกอบการท่ีถูกตรวจควรยอมใหผูมีอํานาจในการตรวจเขาตรวจและใหขอมูลท่ีจําเปน

สําหรับหนวยตรวจจากภายนอกเพื่อการตรวจประเมิน 

ช.3 หนวยการผลิต 

ช.3.1 การผลิตตามมาตรฐานนีค้วรดําเนินการตามพืน้ทีเ่พาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง บริเวณผลิต โรงเรือน

ของฟารม และสถานท่ีเก็บรักษาพืช ปศุสัตว และสัตวน้ําท่ีมกีารแยกผลิตผลหรือผลิตภัณฑกันอยางชัดเจน

จากหนวยการผลิตท่ีไมผลิตตามมาตรฐานนี้ ท้ังนี้หนวยการผลิตอาจมีกิจกรรมเฉพาะในเรือ่งการจัดเตรียม

และการบรรจุหีบหอผลิตผลเกษตรท่ีผลิตไดเองเทานั้น 

ช.3.2 เมื่อมีการเตรียมการตรวจสอบในครัง้แรก ผูประกอบการและหนวยรับรองควรมีการจัดใหมีสิง่

ตางๆ และลงนามในเอกสารดังนี ้

ช.3.2.1 อธิบายรายละเอียดของหนวยการผลิตหรือบริเวณเก็บรวบรวม แสดงใหเห็นอาคาร ฟารมทีเ่ปน

สถานทีเ่ก็บรักษาและผลิต นอกจากนีถ้ามีอาคารเฉพาะทีใ่ชจัดเตรียม และ/หรือ บรรจุหีบหอเฉพาะก็ให

แสดงไวดวย 

ช.3.2.2 ในกรณีของการเก็บรวบรวมพืชปา ถาเปนไปไดผูผลิตควรไดรับการรับประกันจากหนวยรับรอง 

ท่ีผูผลิตจะสามารถนํามาแสดงใหม่ันใจวา เปนไปตามขอกําหนดในขอ 4 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี ้
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ช.3.2.3 มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติทั้งหมดทีจ่ะนํามาใชในระดับของหนวยการผลิต เพือ่ใหมัน่ใจ

วาเปนไปตามมาตรฐานนี ้

ช.3.2.4 ระบุวันทีค่รั้งสุดทายของการใชพื้นที่ และ/หรือ บริเวณที่เก็บรวบรวม ที่ไมเปนไปตามขอ 4 ของ

มาตรฐานนี ้

ช.3.2.5 การดําเนินงานโดยผูประกอบการตามขอ 3 และขอ 8  ของมาตรฐาน ทีจ่ะยอมรับในกรณีทีเ่กิด

การเบี่ยงเบนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี ้

ช.3.3 ผูประกอบการควรแจงใหหนวยรับรองทราบถึง แผนการผลิตแยกยอยตามพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่

เล้ียงสัตว ฝูงสัตว หรือรวงผ้ึง และพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําในแตละปกอนครบวันท่ีจะตองตรวจ 

ช.3.4 ผูประกอบการตองเก็บบันทึกขอมูลและเอกสารระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผล และ/หรือ 

ผลิตภัณฑทีส่ามารถใหหนวยรับรองสอบกลับไปถึง แหลง ลักษณะ และปริมาณ ของวัตถุดิบทัง้หมดทีซื่้อ 

และการใชวัสดุเหลานั้น นอกจากนี ้ควรเก็บเอกสารผูรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่ขายไปทั้งหมด 

ควรทําเปนบัญชีรายวันแสดงปริมาณที่ขายใหกับผูบริโภคโดยตรงไว เม่ือหนวยผลิตมีการแปรรูป

ผลิตภัณฑเกษตรเอง ระบบบัญชีตองประกอบดวยขอมูลท่ีระบุไวในขอ ข.4.2 ของภาคผนวกนี้ 

ช.3.5 ปศุสัตวท้ังหมดตองมีการชี้บงเปนรายตัว หรือในกรณีสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็กหรือสัตวปกใหชี้

บงเปนฝูง ในกรณีของผึ้งก็ชี้บงเปนรวงผึง้ ควรเก็บบันทึกและเอกสารระบบบัญชีเพื่อใหสามารถติดตาม

ปศุสัตวและกลุมผ้ึง ท่ีอยูในระบบไดตลอดเวลา และใหขอมูลท่ีชวยใหสามารถสอบกลับเพื่อการประเมิน

ไดตลอดเวลา ผูประกอบการควรเก็บรักษารายละเอียดบันทึก และใหมีการปรับใหเปนปจจุบันของขอมูล 

ดังนี้ 

ช.3.5.1 การเพาะพันธุ และ/หรอื แหลงของปศุสัตว 

ช.3.5.2 ทะเบียนการซ้ือขายใดๆ 

ช.3.5.3 แผนสุขภาพท่ีจะใชในการปองกันและจัดการโรค การบาดเจ็บและปญหาท่ีเกิดข้ึนซํ้าอีก 

ข.3.5.4 การรักษาและการใหยา สําหรับจุดประสงคใดก็ตาม รวมถึงชวงการรับประกัน และการชี้บงสัตว

หรือผ้ึงท่ีไดรับการรักษา 

ช.3.5.5 อาหารสัตวท่ีให และแหลงของอาหารสัตว 

ช.3.5.6 การเคลื่อนยายของปศุสัตวภายในหนวยผลิต และการเคลือ่นยายของรวงผึ้งภายในบริเวณที่หา

อาหารที่ระบุในแผนที ่

ช.3.5.7 การขนสง การฆาสัตว และ/หรอื การขาย 
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ช.3.5.8 การสกัด การแปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑจากผ้ึงท้ังหมด 

ช.3.6 การเก็บรักษา สารที่นํามาใช ท่ีไมใชสารท่ีหามใช ตามที่ระบุในมาตรฐานนี ้

ช.3.7 หนวยรับรองควรมัน่ใจวามีการตรวจสอบทางกายภาพ แบบเต็มรูปแบบในแตละหนวยปละ 1 ครั้ง 

อาจมีการเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ ที่ไมไดระบุอยูในมาตรฐานนี ้ถาพบวามีขอสงสัยในการใช  

และตองมีการทํารายงานการตรวจหลังจากการตรวจเยีย่มแตละครัง้ นอกจากนีอ้าจมีการตรวจเยีย่มทีไ่ม

แจงใหทราบลวงหนาเพิ่มเติมเปนบางครั้ง ตามความจําเปน หรือตามท่ีไดมีการสุมเลือก 

ช.3.8 ผูประกอบการตองยอมใหหนวยรับรองเขาถึงบริเวณเก็บรักษา บริเวณผลิต และพื้นทีทํ่าการเกษตร

รวมถึงระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ และเอกสารสนับสนุนตางๆ โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อการตรวจ ผูประกอบการควรใหขอมูลท่ีจําเปนแกหนวยตรวจ เพื่อจุดมุงหมายในการตรวจ  

ช.3.9 ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียที่ไมไดบรรจุอยูในภาชนะบรรจุสําหรับจําหนายใหผูบริโภค 

ตองมีการขนสงในลักษณะที่ปองกันการปนเป อน หรือปองกันการนําเอาสารอื ่น หรือผลิตภัณฑอื ่น  

ท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้มาใสแทน และมีการระบุขอมูลดังนี้ 

ช.3.9.1 ชื่อและสถานท่ีของผูรับผิดชอบ สําหรับการผลิตหรือจัดเตรียมผลิตภัณฑ 

ช.3.9.2 ชื่อของผลิตภัณฑ 

ช.3.9.3 ขอมูลระบุสถานะวาเปนอินทรีย 

ช.3.10 กรณีที่ผูประกอบการมีการผลิตหลายอยางในบริเวณเดียวกัน และการปลูกพืชคูขนาน จะตองมี

การตรวจสวนที่ผลิตในบริเวณที่ผลิตนั้นอยางละเอียด ไมควรผลิตผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย

ปะปนกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียท่ีไมสามารถจะแยกแยะออกจากกันโดยดูดวยตาได 

ช.3.10.1 ถามีการอนุญาตโดยหนวยรับรองหรือโดยหนวยงานทีมี่อํานาจหนาที ่ตองระบุ ประเภทของการ

ผลิตและสภาพทีอ่นุญาต ขอกําหนดในการตรวจเพิ่มเติมในระหวางการเก็บเกี่ยว ขอกําหนดเกี่ยวกับ

เอกสารท่ีตองมีเพิ่มเติม และการประเมินความสามารถของผูประกอบการ 

ช.3.11 การผลิตปศุสัตวอินทรีย ปศุสัตวทัง้หมดทีผ่ลิตในสวนการผลิตเดียวกัน ตองเลีย้งตามขอกําหนด

ในมาตรฐานนี้ อยางไรก็ตามปศุสัตวที่ไมไดเลีย้งตามขอกําหนดในมาตรฐานอาจพบในสวนที่เปนอินทรีย

ได หากมีการแยกชัดเจนจากปศุสัตวที่ผลิตตามขอกําหนดตามมาตรฐาน หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่

สามารถวางเง่ือนไขท่ีเปนมาตรการท่ีเขมงวดได 

ช.3.12 หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ อาจจะยอมรับวาสัตวที่เลีย้งตามขอกําหนดในมาตรฐานนีอ้าจมีการ

ปลอยใหกินหญาตามพื้นดินท่ัวไปไดหากวา 
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ช.3.12.1 พื้นดินนั้นไมเคยมีการใชผลิตภัณฑอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตตามขอกําหนดในขอที่ 4 ของ

มาตรฐานนี้อยางนอย 3 ป 

ช.3.12.2 มีการแยกชัดเจนระหวางสัตวท่ีเล้ียงตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้จากสัตวอื่น 

ช.3.13 สําหรับการผลิตปศุสัตว หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ควรมั่นใจวามีการตรวจที่เกี ่ยวของ 

กับทุกขั้นตอนของการผลิต การจัดเตรียม จนถึงการจําหนายใหผูบริโภค มัน่ใจไดในเรื่องความสามารถ 

ในการสอบกลับได  ของปศุ สัตวและผลิตภัณฑปศุ สัตว  นับจากการผลิตปศุ สัตว  กระบวนการ 

แปรรูป และการจัดเตรียมตางๆ จนกระทั่งถึงการบรรจุ และ/หรือ การแสดงฉลากเทาที่จะเปนไปไดทาง

วิชาการ 

ช.4 การจัดเตรียมและหนวยการบรรจุหีบหอ 

ช.4.1 ผูผลิต และ/หรอื ผูประกอบการควรใหขอมูล 

ช.4.1.1 คําอธิบายที่สมบูรณของหนวยผลิต แสดงใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีใชสําหรับการ

จัดเตรียม การบรรจุหีบหอ และการเก็บผลิตภัณฑเกษตร กอนและหลังการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

ช.4.1.2 มาตรการทีเ่หมาะสมในทางปฏิบัติทั้งหมด ที่จะนํามาใชในระดับหนวยผลิต เพือ่ใหมั่นใจวา

เปนไปตามมาตรฐานนี ้

ช.4.1.3 ควรมีการลงนามในคําอธิบายและมาตรการตางๆ ที่เกีย่วของ โดยผูรับผิดชอบของสวนการผลิต

นั้นและหนวยรับรอง 

ช.4.1.4 ในรายงานควรรวมขอมูลการดําเนินงานของผูประกอบการวา ปฏิบัติในลักษณะทีเ่ปนไปตาม

ขอกําหนดขอ 3 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้ และการรายงานผลการแกไขขอบกพรองในสวนที่ยอมรับได 

และในสวนทีไ่มสามารถยอมรับได ในกรณีทีเ่ปนขอบกพรองทีรุ่นแรง หรือขอบกพรองทีไ่มสามารถแกไข

ใหเปนไปตามมาตรฐานได และไดมีการลงนามกํากับโดยท้ัง 2 ฝาย 

ช.4.2 บัญชีปจจัยการผลิตผลิตผล และ/หรอื ผลิตภัณฑท่ีเปนลายลักษณอักษร ควรเก็บไวใหหนวยรับรอง

สามารถตรวจสอบกลับไปยัง 

ช.4.2.1 แหลงกําเนิด ลักษณะ และปริมาณของผลิตผล และ/หรอื ผลิตภัณฑอินทรียท่ีไดสงมาท่ีหนวยนี้ 

ช.4.2.2 ลักษณะ ปริมาณ และผูรับมอบผลิตผล และ/หรอื ผลิตภัณฑอินทรียท่ีสงออกจากหนวยผลิตนี้ 

ช.4.2.3 ขอมูลอืน่ๆ เชน แหลงกําเนิด ลักษณะ และปริมาณของสวนประกอบ วัตถุเจือปน และสารชวย

กรรมวิธีการผลิต ท่ีถูกสงมาท่ีหนวยนี้ และสวนประกอบของผลิตภัณฑแปรรูปท่ีหนวยรับรองตองใชในการ

ตรวจการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
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ช.4.3 กรณีทีมี่การนําผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑทีไ่มใชอินทรียมาแปรรูป บรรจุหีบหอ หรือเก็บรักษา

ไวในหนวยท่ีเกี่ยวของ 

ช.4.3.1 หนวยนั้นควรมีบริเวณแยกตางหากภายในสถานประกอบการ สําหรับการเก็บรักษาผลิตผล และ/

หรอื ผลิตภัณฑอินทรียกอนและหลังการปฏิบัติงาน 

ช.4.3.2 การปฏิบัติงานควรดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ โดยใชวิธีแยกสถานที่หรือ

เวลาจากการปฏิบัติกับผลิตผล และ/หรอื ผลิตภัณฑท่ีไมใชอินทรีย 

ช.4.3.3 กิจกรรมท่ีไมไดมีการดําเนินงานเปนประจําควรมีการแจงใหทราบลวงหนา ภายในกําหนดเวลาที่

ตกลงไวกับหนวยรับรองหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ช.4.3.4 ควรนํามาตรการตางๆ มาใชเพือ่ใหมัน่ใจวามีการชีบ้งรุนการผลิต และหลีกเลี่ยงการปะปนกับ

ผลิตภัณฑท่ีไมไดมาจากการผลิตตามมาตรฐานนี้ 

ช.4.4 หนวยรับรองหรือหนวยงานทีมี่อํานาจหนาที ่ตองมั่นใจวามีการตรวจสอบทางกายภาพที่เต็มรูป

แบบอยางนอยปละครั้ง อาจจะมีการสุมตัวอยางที่สงสัย เพื่อทดสอบผลิตภัณฑที่ไมไดระบุรายการไวใน

มาตรฐานนี ้ควรจัดทํารายงานการตรวจสอบทุกครัง้หลังจากการตรวจเยีย่ม โดยผูรับผิดชอบสําหรับการ

ตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบแบบไมแจงใหทราบลวงหนาเปนครัง้คราวเพิ่มเติมตามความจําเปนหรือ

โดยการสุมเลือก 

ช.4.5 ผูประกอบการตองใหหนวยรับรองหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เขาถึงหนวยผลิต ระบบบัญชีที่

เปนลายลักษณอักษร และเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทัง้เอกสารอยางอื่นทีจ่ําเปนสําหรับจุดมุงหมาย

เพื่อตรวจสอบ 

ช.4.6 ใหปฏิบัติตามขอกําหนดการขนสงตามท่ีระบุไวในขอ ช.3.8 ของภาคผนวกนี้ 

ช.4.7 ในการรับผลิตผล และ/หรอื ผลิตภัณฑอินทรีย ผูประกอบการตองตรวจสอบดังนี้ 

ช.4.7.1 ภาชนะบรรจุหรือหีบหออยูในสภาพท่ีปดเรียบรอย (กรณีท่ีจําเปนตองปด) 

ช.4.7.2 มีเอกสารที่อางถึงในขอ ข.3.8 ของภาคผนวกนี้ ผลของการทวนสอบนี้ตองมีระบุในบัญชีปจจัย

การผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่เปนลายลักษณอักษรที่อางถึงในขอ 4 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี ้

เมื่อพบวามีขอสงสัยวาผลิตภัณฑไมสามารถทวนสอบตามระบบการผลิตในขอ 10 (ระบบการตรวจสอบ

และรับรอง) ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและ

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียนี้ หามอางวาเปนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย  
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ภาคผนวก ซ 
 

หนวย 
หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรอื  

Le Systéme International d’ Unités) ยอมใหใชได มีดังนี้ 
 

รายการ ชื่อหนวย 
 

สัญลักษณ 

 

ความยาว 

เซนติเมตร (centimeter) cm 

เมตร (meter) m 

ความเขมขน 

มิลลิกรัมตอลิตร  
(milligram per liter) 

mg/l 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(milligram per kilogram) 
mg/kg 

ปริมาตร 

ลูกบาศกเมตร ( cubic meter) m3 

ลิตร (litre) L 

ลูกบาศกเซนติเมตร  
(cubic centimeter) 

cm3 

 

มวล 

มิลลิกรัม (milligram) mg 

กรัม (gram) g 

กิโลกรัม (kilogram) kg 
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