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ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียโดยเฉพาะปลาสลิดอินทรีย เปนสินคาที่มีความสําคัญทัง้ ดา นการผลิตและ
การตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป
แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ 9000 เลม 1-2552) ไปแลว ดังนัน้
เพื่อเปนการยกระดับการเลี้ยงปลาสลิดอินทรียและผลิตภัณฑของประเทศไทยใหมีมาตรฐาน คณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรจึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 5 : ปลาสลิด
อินทรีย เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
มกษ.9000 เลม 1-2552. มาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ ง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดง
ฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ.
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2553. โครงการศึกษาเกณฑเกณฑการตรวจประเมินและ
คําแนะนําในการเพาะเลี้ยงปลาสลิดระบบอินทรีย
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มาตรฐานสินคาเกษตร

เกษตรอินทรีย
เลม 5 : ปลาสลิดอินทรีย
1 ขอบขาย
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดวิธกี ารเลี้ยง การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป การแสดงฉลาก
และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑปลาสลิดที่ไดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย
1.2 มาตรฐานนีค้ รอบคลุมถึงผลิตผลและผลิตภัณฑที่ไดจากการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย
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
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใหเปนไปตาม มกษ.9000 เลม 1 และ ดังตอไปนี้
2.1 ปลาสลิด (snakeskin gourami หรือ sepat siam) หมายถึง ปลาน้าํ จืดทีม่ ีชือ่ วิทยาศาสตรวา Trichogaster
pectoralis
2.2 การเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย (organic aquaculture for snakeskin gourami) หมายถึง การเลี้ยงปลา
สลิดแบบองครวม เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายและวงจรทางชีวภาพ รวมถึงสวัสดิภาพของ
สัตวน้ํา เนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะห ไมใชพืช สัตว หรือจุลินทรีย
ที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม มีการจัดการกับผลิตผลดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการ
เปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตผลทุกขั้นตอน
2.3 ผลิตผลปลาสลิดอินทรีย (organic snakeskin gourami produce) หมายถึง ผลิตผลปลาสลิดทีไ่ ดจาก
การเลี้ยงภายใตหลักการของเกษตรอินทรีย ที่ยังไมผานการแปรสภาพหรือแปรรูป

มกษ. 9000 เลม 5-2553

2

2.4 การแปรรูป (processing) หมายถึง การนําปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรียมาทําการแปรรูปทางกายภาพ
หรือชีวภาพ ไดแก การหมักเกลือและทําใหแหงเปนปลาสลิดหอมอินทรียห รือปลาสลิดเค็มแหงอินทรีย
2.5 ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย (organic snakeskin gourami product) หมายถึง ผลิตผลปลาสลิดอินทรีย
ทีผ่ า นการแปรสภาพหรือแปรรูป ซึ่งใชสวนประกอบที่อนุญาตใหใชตามหลักการเกษตรอินทรีย เชน ปลาสลิดแหง
ปลาสลิดเค็มแหง ปลาสลิดหอม เปนตน

3 หลักการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย
ใหเปนไปตามขอ 3 ใน มกษ.9000 เลม 1 ดังนี้
3.1 พัฒนาระบบการผลิตไปสูแ นวทางเกษตรผสมผสานทีม่ คี วามหลากหลายของพืชและสัตว
3.2 พัฒนาระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟารม
3.3 ฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณของดินและคุณภาพน้าํ ดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และ
ปุยพืชสดอยางตอเนื่องโดยใชทรัพยากรในฟารมมาหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.4 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม
3.5 ปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
3.6 ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เปนวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
3.7 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศโดยรวม รวมทั้งการอนุรักษ
แหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตวปา
3.8 รักษาความเปนอินทรียตลอดหวงโซการผลิต
3.9 หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสงั เคราะหตลอดกระบวนการผลิต
3.10 ผลิตผล ผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรม
3.11 ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมผานการฉายรังสี

4 ขอกําหนดวิธีการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย
ใหเปนไปตามขอ 5 ใน มกษ.9000 เลม 1 และเพิ่มเติมหลักการ ดังนี้
4.1. การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตแบบอินทรีย
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4.1.1 มีระยะปรับเปลี่ยนอยางนอย 1 รอบการผลิต นับตั้งแต การเตรียมบอจนถึงจับขาย โดยระยะปรับเปลี่ยน
อาจแตกตางไปจากนี้ขึ้นกับขอมูลอื่น เชน ประวัติการใชพื้นที่กอนหนานี้ โดยไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
4.1.2 ระยะการปรับเปลี่ยน ใหนับตัง้ แตผูผลิตไดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้แลวและสมัครขอรับการรับรอง
จากหนวยรับรอง
4.2 ฟารมและที่ตั้งฟารม
4.2.1 ฟารมมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลีย้ งสัตวน้ําหรือผูประกอบการดานการประมง
4.2.2 ไมตั้งอยูในพื้นที่ที่หามเลี้ยง
4.2.3 เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย
4.2.4 ไมไดรบั ผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือมีมาตรการปองกัน
4.2.5 อยูใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี เหมาะสมตอการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย และมีปริมาณน้ําเพียงพอ
4.2.6 มีการคมนาคมสะดวกตอการปฏิบัติงานและการขนสง
4.2.7 มีการดูแลรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดลอม โดยปลูกพืชอยางนอย 5% ของพื้นที่ฟารม
4.2.8 มีแนวกันชนที่ปองกันการปนเปอนจากพื้นที่ใกลเคียงสูฟารมเลี้ยงปลาสลิดอินทรีย
4.3 การจัดการทั่วไป
4.3.1 วางผังฟารมตามหลักวิชาการการเลี้ยงสัตวน้ําแบบอินทรีย
4.3.2 ปริมาณน้ําในบอและคุณสมบัติน้ําตองเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรียตามที่ระบุใน
ภาคผนวก ก
4.3.3 ปลอยพอ-แมพันธุหรือลูกพันธุปลาสลิดอินทรียในอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมตามที่ระบุใน
ภาคผนวก ก
4.4 การจัดการการเลี้ยง
4.4.1 เลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรียเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ใน 3 ของชวงอายุปลาสลิดที่อยูในระบบ
ระยะเวลาการเลี้ยง อายุปลาสลิดของระยะเวลาการเลี้ยงที่อยูในระบบการผลิตทั้งหมด นับตั้งแต เปนตัวออน
จนถึงการจับขายประมาณ 8 เดือน ถึง 12 เดือน
4.4.2 ใหใชสารอินทรียหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากระบบการผลิตแบบอินทรียหรือวัสดุธรรมชาติ
เปนหลัก โดยสารอินทรียหรือวัสดุ ดังกลาวตองไมมีการปนเปอนสิ่งตอไปนี้
(1) จุลินทรียและผลผลิตจากจุลินทรีย ที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
(2) สารพิษตามธรรมชาติ เชน โลหะหนักตางๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
(3) ปุยเทศบาลหรือปุยหมักจากขยะในเมือง
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(4) สารสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโต
4.4.3 เตรียมบอเลี้ยงอยางถูกวิธีและปรับสภาพพื้นบอใหเหมาะกับการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย โดย
สามารถเลื อ กใช ป จ จั ยการผลิ ตที ่ใช เ ป น ปุยและสารปรับ ปรุงบอ เพาะเลี้ยงสัต วน้ํา ตามที่ร ะบุในตาราง
ภาคผนวก ข
4.4.4 กําจัดศัตรูปลาสลิดดวยวิธีการตามหลักการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ตามที่ระบุในภาคผนวก ค
4.4.5 น้ําทิ้งจากการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรียตองมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด
4.5 ปจจัยการผลิต
4.5.1 พันธุปลาสลิดอินทรีย
4.5.1.1 ใช พ อ -แม พั น ธุ ที่ได จ ากการเลี ้ยงปลาสลิด แบบอิน ทรี ย หรื อ วิธีธ รรมชาติที่ดี กรณีมี ก ารซื้อ
พอ-แมพันธุจากภายนอกฟารม ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา
4.5.1.2 ใชลูกพันธุที่ไดจากการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย หรือวิธีธรรมชาติ กรณีมีการซื้อลูกพันธุจาก
ภายนอกฟารม ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา
4.5.2 อาหารปลาสลิดอินทรีย
4.5.2.1 อาหารปลาสลิดอินทรียต อ งมีคุณภาพเหมาะกับขนาดของปลาสลิดและระบบการเลี้ยง
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 มีท่ใี หเก็บวัตถุดิบที่ใชทําอาหาร อาหาร และอาหารเสริม แยกเปนสัดสวนและถูกสุขลักษณะ (ถามี)
4.5.3 วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
4.5.3.1 วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการเลี้ยงระบบอินทรีย ตองไมมีการปนเปอนความไมเปนอินทรีย
และแยกเปนสัดสวนและถูกสุขลักษณะ
4.5.3.2 ปุยธรรมชาติท่ี ใชในฟารมควรไดจากสิ่งเหลือใชหรือผลพลอยไดจากการเกษตรอินทรียหรือจาก
ธรรมชาติ และตองผานกระบวนการหมักอยางเหมาะสมหรือตากแหง
4.5.3.3 จุลินทรียที่ใชในฟารมตองไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม
4.5.4 สารเคมีหรือสารสังเคราะห
หามใชสารเคมี หรือสารสังเคราะห หรือยาปฏิชวี นะ ตามที่ระบุในรายการสารเคมีและวัสดุที่หามใชใน
อาหารสัตวน้ําตามตามที่ระบุในภาคผนวก ง
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4.6 สุขลักษณะฟารม
4.6.1 ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขลักษณะที่ดี ไมมีโรคติดตอ
4.6.2 น้ําทิ้งและของเสียจากที่อยูอาศัยแยกจากบอเลี้ยง
4.6.3 หองสุขาแยกเปนสัดสวนจากบอเลี้ยง มีการจัดการของเสียอยางถูกสุขลักษณะ และปองกันไมให
ปนเปอนสูบอเลี้ยง
4.6.4 กําจัดของเสีย ซากสัตว ภาชนะบรรจุอาหารปลาและปจจัยการผลิต รวมถึงปจจัยการผลิตที่หมดอายุ
หรือที่เหลือใชอยางเหมาะสม
4.6.5 ทิ้งและกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟารมอยางถูกวิธี
4.6.6 ที่พักอาศัย สถานที่เตรียมอาหารและโรงเรือน สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4.7 การจัดการสุขภาพ
4.7.1 มีการเฝาระวังและตรวจสุขภาพปลาสลิดอยางสม่ําเสมอ
4.7.1.1 เมื่อพบอาการผิดปกติ ตองตรวจหาสาเหตุเบือ้ งตนของความผิดปกติ และพิจารณาวิธีการดาน
การจัดการกอนการใชสารเคมีที่อนุญาตใหใชไดในการผลิตแบบอินทรีย
4.7.1.2 เมื่อมีปลาตายมากผิดปกติ ตองแจงเจาหนาผูรับผิดชอบและมีวิธีการกําจัดซากและบําบัดน้ําทิ้งใน
บอเลี้ยงอยางเหมาะสม
4.7.2 การปองกันและรักษาโรค
4.7.2.1 มีการปองกันและรักษาโรคตามหลักวิชาการและสอดคลองกับหลักการเกษตรอินทรีย กรณีที่จําเปน
อนุ ญ าตให ใ ช ส ารที ่ใ ช สํ า หรั บ ควบคุ ม ศั ต รู แ ละโรคในการเลี ้ย งปลาสลิ ด ระบบอิ น ทรี ย ตามที ่ร ะบุ ใ น
ภาคผนวก ค
4.7.2.2 มีแนวทางปองกันและแกไขการระบาดโรคสัตวน้ํา
4.8 การจับ การดูแลหลังจับ และการจําหนาย
4.8.1 การจับ
4.8.1.1 วางแผนการจับและจําหนายเพื่อรักษาความสด และจับปลาในขณะที่มีสุขภาพดีและสามารถรักษา
ความเปนอินทรียของผลิตผลไวได
4.8.1.2 สุมตรวจสารเคมีตกคางในตัวปลาสลิดกอนจับ ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอการปนเปอนสารเคมี
4.8.1.3 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาปลาสลิดอยางถูกสุขลักษณะระหวางการจับปลาสลิด
4.8.2 มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา
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4.9 การฝกอบรม
4.9.1 เกษตรกรและผูช วยเลีย้ งปลาสลิดอินทรียมีความรูห รือผานการฝกอบรมดานหลักการ ดานวิชาการ
การเลีย้ งปลาสลิด ดานการเก็บเกี่ยว และระบบการผลิตแบบอินทรีย
4.10 ขอมูลและการบันทึกขอมูล
4.10.1 บันทึกขอมูลการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเปนแบบเกษตรอินทรีย ขั้นตอนการเลี้ยงและการจับ
4.10.2 บันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ

5 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ
5.1 ผลิตผลปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย ระหวางการเก็บรักษาและการขนสง ตองจัดการโดยใชขอ
ควรระวังดังนี้
5.1.1 ต อ งมี ก ารป อ งกั น ผลิ ต ผลปลาสลิ ด อิน ทรีย ไมใหป ะปนกับ ผลิต ผล ผลิต ภัณ ฑที่ไมใชป ลาสลิ ด
อินทรียตลอดเวลา
5.1.2 ตองมีการปองกันผลิตผลปลาสลิดอินทรีย ไมใหสัมผัสกับวัสดุและสารที่ไมอนุญาตใหใชในการ
เลี้ยงแบบอินทรียและแปรรูปตลอดเวลา
5.2 กรณีที่ผลิตผลปลาสลิดไดรับการรับรองวาเปนอินทรียเพียงบางสวน ตองมีการเก็บรักษาและการ
จัดการ สวนทีเ่ ปนผลิตผลปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย และผลิตผลทีไ่ มใชแบบอินทรียออกจากกัน
โดยมีการชี้บงไวชัดเจน
5.3 การแปรรูป
5.3.1 วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียควรใชวิธีทางกายภาพ หรือชีวภาพ (เชน การหมักเกลือ/
ดองเกลือและน้าํ แข็ง และการทําใหแหง) ลดการใชสวนประกอบทีไ่ มไดมาจากการเกษตร และไมใชสาร
สังเคราะห ในการแปรรู ป ปลาสลิ ด อิ น ทรี ย ยกเวน รายการสว นประกอบหลัก ที่ มีที่มาจากการเกษตร
(agricultural origin) สารชวยกรรมวิธีการผลิตที่อนุญาตใหใชตามที่ระบุในภาคผนวก จ ตารางที่ จ.1 และ จ.2
สารอื่นที่เปนไปตามเงื่อนไขในขอกําหนดขอ 7 และตาราง ก 5 ของภาคผนวก ก ของ มกษ. 9000 เลม 1 ขอควรปฏิบัติ
วิธี การผลิตและแปรรู ปปลาสลิ ดอิ นทรี ย เช น การแปรรูปปลาสลิดหอมอิ นทรี ย หรื อปลาสลิ ดแห งอินทรี ย
มีรายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก ก
5.4 การบรรจุหีบหอ
5.4.1 ควรเลื อ กวั สดุ ที่ยอ ยสลายทางชี วภาพได ไมทํ า ลายสิ่งแวดลอ ม เป น วัส ดุในการทํ า บรรจุภัณ ฑ
หรือเลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
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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 ผลิตภัณฑที่ไมใชปลาสลิดอินทรีย
5.5.1.2 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหสัมผัสกับวัสดุ
และสารที่ไมอนุญาตใหใชในการเกษตรอินทรีย
5.5.2 กรณีที่ ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดไดรับการรับรองในบางสวนเทานั้น ตองมีการเก็บ
รักษาและการจัดการแยกกันระหวาง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย และผลิตผล และ/
หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดที่ไมใชอินทรีย 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 สวนประกอบที่สําคัญ ยกเวนมีสวนประกอบชนิดเดียว
6.1.3 วัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว (ถามี)
6.1.4 ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิ กรณีที่ผลิตภัณฑมีสวนผสมทีเ่ ปนชิ้นหรือเนื้อผลิตภัณฑผสมอยูกับ
ส ว นผสมที ่เ ป น น้ ํา หรื อ ของเหลวและแยกกั น อย า งชั ด เจน ให แ สดงปริ ม าณน้ ํา หนั ก เนื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
(drained weight)
6.1.5 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ผูแ บงบรรจุ หรือผูจ ัดจําหนาย พรอมสถานที่ตั้งหรือเครือ่ งหมายการคา
ที่จดทะเบียน
6.1.6 ประเทศผูผลิต สําหรับผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อสงออก
6.1.7 วัน เดือน และ/หรือ ปที่ผลิต และวัน เดือน และ/หรือ ปที่หมดอายุการบริโภค
6.1.8 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
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6.2 การแสดงฉลากหรื อกล าวอ างว าเป นผลิ ตผลหรื อผลิ ตภั ณฑ ปลาสลิ ดอิ นทรี ย(หรื อ ออรแกนิ ก หรื อ
Organic) แลวแตกรณี จะทําไดตอเมื่อ
6.2.1 ผลิตผลตองมาจากการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรียตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้
6.2.2 สวนประกอบทัง้ หมดของผลิตภัณฑทีม่ าจากการเกษตร (agricultural origin) ตองไดมาจากระบบ
การผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5
6.2.3 สวนประกอบของผลิตภัณฑท่ีไมใชมาจากการเกษตร (non – agricultural origin) ใหใชไดเฉพาะรายการ
ที่ระบุไวในภาคผนวก จ ตารางที่ จ.1 และจ. 2 และ ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5 ของ มกษ.9000 เลม 1
6.2.4 ในผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียหนึ่งตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันทีม่ าจากทัง้ การผลิตแบบ
อินทรียและไมใชแบบอินทรียรวมกัน
6.2.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียที่มีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือนําเขาโดยผูประกอบการที่
ตองไดรับการตรวจระบบเปนประจําตามขอกําหนดในขอ 8 ของมาตรฐานนี้
6.2.6 ไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือ รหัสของหนวยรับรอง
6.3 ผลิตภัณฑที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองวาเปน “อินทรีย” ไดตองมีสวนประกอบจากเกษตร
อินทรียไมนอยกวา 95% โดยน้าํ หนักของสวนประกอบทัง้ หมดในผลิตภัณฑสุดทาย ที่ไมรวมสวนประกอบ
ของน้ําและเกลือ แตสวนประกอบที่ไมใชอินทรียนัน้ ตองไมมาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผานการฉาย
รังสีหรื อใชสารชวยกรรมวิธีผลิตทีไ่ มไดระบุร ายการไวในภาคผนวก จ ตารางที่ จ.2 และภาคผนวก ก
ตารางที่ ก.5 และ ตารางที่ ก.6 ของ มกษ.9000 เลม 1
6.4 ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากเกษตรอินทรียนอยกวา 95% แตไมนอยกวา 70% โดยน้ําหนักของ
สวนประกอบทั้งหมดในผลิต ภัณฑสุดทา ยทีไ่ มรวมน้ําและเกลือ ไมใหแ สดงฉลากเพื่อกลาวอางว าเปน
ผลิ ตภั ณฑ อิน ทรีย แตอ าจแสดงฉลากโดยใชขอ ความอืน่ เชน ผลิต ภัณ ฑที่มีสว นประกอบจากผลิตผล
อินทรียได ทั้งนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
6.4.1 ข อ ความที ่ก ล า วอ า งว า เป น “อิ น ทรี ย ” แสดงไว ใ นบริ เ วณที ่เ ห็ น ได ชั ด เจนและประกอบกั บ
สวนประกอบที่เปนอินทรีย โดยแสดงรอยละโดยประมาณของสวนประกอบทัง้ หมดรวมวัตถุเจือปนอาหาร
แตไมรวมเกลือและน้ํา
6.4.2 ใหระบุชนิดและสัดสวนของสวนประกอบเปนรอยละตอน้ําหนัก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
6.4.3 การระบุรายการสวนประกอบทุกชนิดบนฉลาก ใหใชสี รูปแบบ และขนาดตัวอักษรที่เหมือนกัน
6.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียที่ไดรับการตรวจสอบจากหนวยรับรองวาผานการผลิตตาม
ระบบการผลิตปลาสลิดอินทรีย ตามมาตรฐานนี้ และสอดคลองกับขอกําหนดในขอ 6.2 ใหแสดงขอความ
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บนฉลากวา “ผลิ ต ผลหรื อ ผลิ ต ภั ณฑ ป ลาสลิด อิน ทรีย” หากอยูในระยะปรับ เปลี่ยน อนุ ญ าตใหแ สดง
ขอความบนฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑวา “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย” ได
แตไมอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายรับรองที่ทําใหเขาใจผิดไดวาไดรับการรับรองเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียแลว
6.6 การแสดงฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียในหีบหอสําหรับขายสง หรือสําหรับนําไป
แบงบรรจุเพื่อขายปลีก ผูประกอบการตองยอมใหหนวยรับรองเขาถึงบริเวณเก็บรักษาและบริเวณผลิต
และพื้นที่ทําการเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปจจัยการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ และเอกสารสนับสนุน
ตางๆ โดยมีจุดมุง หมายเพื่อการตรวจสอบ ผูประกอบการตองใหขอมูลที่จําเปนแกหนวยตรวจสอบ เพื่อ
จุดมุง หมายในการตรวจสอบ
6.7 ผลิ ต ผลหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ลาสลิ ด อิ น ทรี ย ท่ี จ ะได รั บ การรั บ รองตามมาตรฐานนี ้ ต อ งเป น ไปตาม
ขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6.8 การแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข
ของหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ

7 ขอกําหนดการอนุญาตใหใชสารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในภาคผนวก ก ในระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย
ใหเปนไปตามขอกําหนดขอ 9 ใน มกษ. 9000 เลม 1 ดังนี้
7.1 การอนุญาตใหใชสารที่อยูนอกเหนือจากทีร่ ะบุไวในภาคผนวก ก จะตองมีการพิจารณาใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
7.1.1 ตองเปนไปตามหลักการพื้นฐานของการผลิตเกษตรอินทรียตามที่ระบุไวในขอ 3
7.1.2 การใชสารตองมีความจําเปน และ/หรือ มีความสําคัญ
7.1.3 การใชสารตองไมมีผลกระทบหรือมีผลเสียตอสิ่งแวดลอม
7.1.4 สารนั้นตองไมมีผลกระทบทางลบตอสุขภาพมนุษยและสัตว
7.1.5 สารอื่นที่อนุญาตใหใชมไี มเพียงพอ ทั้งในดานปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ
7.2 จะตองนําหลักเกณฑตามขอ 7.1.1 ถึง ขอ 7.1.5 มาประเมินในภาพรวม เพื่อปกปองการผลิตเกษตร
อินทรียที่ถูกตอง ทั้งนี้หลักเกณฑสําหรับใชในกระบวนการประเมิน มีดังนี้
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7.2.1 กรณีใชสารเพื่อจุดมุง หมายใหเปนปุย หรือเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ตองจําเปนตอการรักษาระดับความอุดม
ส ม บู ร ณ ข อ ง ดิ น ห รื อ เ พื ่ อ ส น อ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร เ ฉ พ า ะ ใ น ด า น ส า ร อ า ห า ร ที ่ พื ช ต อ ง ก า ร
หรือเพือ่ จุดมุ งหมายในการปรับสภาพหรือบํารุงดิน ที่ไมสามารถปฏิบัติไดโดยวิธีการในขอ 4 ถึง ขอ 7 หรือ
การใชสารที่ระบุในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 ของ มกษ.9000 เลม 1 และสารเหลานั้นตองไดมาจากพืช สัตว
จุลินทรีย หรือแรธาตุท่ีอาจผานกระบวนการตางๆ เชน ทางกายภาพ (เชน ทางกล ความรอน เปนตน) การใช
เอมไซม และ/หรื อการใช เชื้ อจุ ลิ นทรี ย ทั้ งนี้ การใช สารเพื่ อจุ ดมุงหมายดั งกล าวขางตนต องไมส งผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิตในดิน และ/หรือ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน
7.2.2 กรณีใชสารเพือ่ จุดมุงหมายสําหรับการควบคุมการแพรระบาดของโรค หรือศัตรูพืช และวัชพืช
ที่อยูบริเวณบอจะใชไดเมื่อไมมีวิธีการอื่นทางชีวภาพ กายภาพ หรือพันธุที่ตานทานได และ/หรือ ไมสามารถ
หาวิธีการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพเพียงพอได และสารนัน้ ควรมาจากแหลงทีเ่ ปนพืช สัตว จุลินทรีย
หรือแรธาตุ หรือเปนสารที่อาจไดมาจากกระบวนการทางกายภาพ (เชน วิธีกล ความรอน) การใชเอนไซม การ
ใชเชื้อจุลินทรีย นอกจากนี้ อาจมีสารบางชนิดที่ไดจากการสังเคราะห เชน ฟโรโมน (pheromone) ที่ให
ใชไดเปนกรณียกเวนหากในธรรมชาติมีไมเพียงพอ แตการใชจะตองไมทําใหมีสารตกคาในผลิตผลในสวน
ที่บริโภคได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
7.2.3 กรณีทีใ่ ชเปนวัตถุเจือปนอาหาร และ/หรือ วัตถุทีเ่ ติมในอาหารสัตวและ/หรือ หรือสารชวยกรรมวิธีในการ
ผลิ ต ในการถนอมอาหาร สารนั้ นควรมาจากธรรมชาติ และอาจผ านกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางกล
หรื อ ทางกายภาพ (เช น การสกั ด การตกตะกอน ) กระบวนการทางชี ว ภาพ หรื อ การใช เ อมไซม
และกระบวนการของจุลินทรีย (เชน กระบวนการหมัก) หรือถามีสารทีไ่ ดจากวิธีและเทคโนโลยีเหลานี้ในปริมาณ
ที่ไมเพียงพอ แตจําเปนตองใชในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ อาจอนุญาตใหใชสารดังกลาวที่ไดจากการสังเคราะหทาง
เคมีเปนกรณีพิเศษ ซึ่งจะตองไมสรางความเขาใจผิดแกผูบริโภค เกี่ยวกับลักษณะของสารและคุณภาพของอาหาร
7.3 ในกระบวนการประเมิ น การเพิ่มเติม และ/หรือ แกไขรายชื่อสาร ควรใหผูมีสวนไดสว นเสียได มี
โอกาสเขามามีสวนเกี่ยวของดวย
7.4 การเสนอเพิ่มเติมสารอืน่ ทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุไวในภาคผนวก จ และภาคผนวก ก ของ มกษ.9000
เลม 1 ควรมีขอมูลประกอบ ดังนี้
7.4.1 รายละเอียดอธิบายผลิตภัณฑ วิธีการและเงื่อนไขของการใช
7.4.2 ขอมูลที่แสดงวาเปนไปตามขอกําหนดในขอ 7.1

8 ระบบตรวจและรับรอง
ใหเปนไปตามขอกําหนดขอ 10 ใน มกษ. 9000 เลม 1 ดังนี้
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8.1 ระบบตรวจและรับรอง เปนระบบที่ใชในการทวนสอบ ระบบการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและ
การจําหนาย ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ ที่ผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย
8.2 หนวยตรวจและหนวยรับรอง สามารถดําเนินการตรวจสอบรับรองผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ
อินทรียได ภายใตระบบการตรวจและรับรองซึ่งเปนที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
8.3 หนวยตรวจและรับรอง ตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดขั้นต่ําในการตรวจและมาตรการที่ควร
ระมัดระวังภายใตระบบการตรวจและรับรอง ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข

9 รายละเอียดวิธีการเลีย้ งและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย
ขอควรปฏิบัติวิธีสําหรับการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดอินทรียนี้ มีไวเพื่อใชแนะนําเกษตรกร ผูผ ลิต และ
ผูประกอบการใหผลิตปลาสลิดอินทรียที่มีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานปลาสลิดอินทรีย ซึง่ มีรายละเอียด
อธิบายไวในภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ก
ขอควรปฏิบตั ิสําหรับการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย
(ขอ 4 และขอ 5)
ขอควรปฏิบัติวิธีการเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดจาการเลีย้ งแบบอินทรีย มีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอแนะนํา
สําหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสลิดกับหนวยงานทีม่ ีอํานาจหนาที่ เกษตรกร ผูแปรรูป
และผูส นใจทัว่ ไปใชเปนแนวทางเลีย้ งตามมาตรฐานเพื่อใหไดรับการรับรอง อีกทัง้ เพือ่ สรางความเชือ่ มั่น
ใหผูบริโภค หลักการผลิต การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป การบรรจุหีบหอ และ การ
แสดงฉลากสําหรับ ปลาสลิดอินทรียม ีรายละเอียดดังตอไปนี้
ก.1 การเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย
ก.1.1 การปรับเปลี่ยนเปนการผลิตระบบอินทรีย
ก.1.1.1 ใหมีระยะปรับเปลี่ยนอยางนอย 1 รอบการผลิต นับตั้งแต การเตรียมบอจนถึงจับขาย โดยระยะการ
ปรับเปลี่ยนอาจแตกตางไปจากนี้ ขึ้นกับขอมูลประวัติการใชพื้นที่กอนหนานี้ โดยไดรับการยอมรับจากหนวย
รับรอง
ก.1.2 ฟารมและที่ตั้งฟารม
ก.1.2.1 ฟารมมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือ ผูประกอบการดานการประมง
เกษตรกรตองขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือขึน้ ทะเบียนผูป ระกอบการดานการประมงตาม
ขอกําหนดของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ เชน กรมประมง โดยติดตอหนวยงานทีม่ ีอํานาจหนาทีใ่ นพื้นที่
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือขึน้ ทะเบียนผูป ระกอบการดานการประมง เพื่อเปน
ขอมูลในการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ และเกษตรกรตองมีสิทธิ์ในการใชประโยชนและครอบครอง
หรือเชาพื้นที่อยางถูกตองตามกฎหมาย
ก.1.2.2 ไมตั้งอยูในพื้นที่ที่หามเลี้ยง
เกษตรกรตองเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ที่ถูกตองตามกฏหมาย ฟารมไมควรตัง้ อยูในเขตอนุรักษและพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม เชน อนุรักษปาไม เขตอนุรักษปาไมชายเลน เขตอนุรักษธรรมชาติ เปนตน รวมถึง
ตองมีสิทธิในการใชประโยชนและครอบครอง หรือเชาพื้นที่อยางถูกตองตามกฏหมาย
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ก.1.2.3 เปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลาสลิดระบบอินทรีย
มีคุณสมบัติของดินที่เหมาะสม ควรสามารถเก็บกักน้ําไดหรือสามารถปรับปรุงใหเหมาะสมตอการเลี้ยง
สัตวน้ําไดอยางปลอดภัย โดยคุณสมบัติดินที่เหมาะสม ควรมีคาดังตอไปนี้
คุณสมบัติของดิน

คาที่ยอมรับ

คาที่เหมาะสม

คาความเปนกรด-เบส (pH)
(อัตราสวนดินตอน้ํา = 1:1)

6.0 ถึง 8.5

7.0 ถึง 8.0

คาฟอสฟอรัสทั้งหมด
(total phosphorus)

50 mg/kg ถึง 2,000 mg/kg

500 mg/kg ถึง 1,000 mg/kg

คาโพแทสเซียม
(potassium)

10 mg/kg ถึง 500 mg/kg

100 mg/kg ถึง 300 mg/kg

0.5 % ถึง 3.0 %

1.0 % ถึง 2.0 %

อินทรียคารบอนในดิน
(organic carbon)

ทีม่ า : C. E. Boyd 1995. Bottom soils Sediment and Pond Aquaculture
ก.1.2.4 สถานที่ตั้งฟารมควรอยูหาง หรือไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือมีมาตรการ
ปองกันอยางเหมาะสม และมีระบบถายเทน้ําที่ดี แตหากมีขอสงสัยตอความเสี่ยงในการรับผลกระทบ ก็ให
สุมเก็บตัวอยางดิน และน้ําไปตรวจวิเคราะหปจจัยที่คาดวาจะไดรับผลกระทบนั้นๆ
ก.1.2.5 มีที่ตั้งใกลแหลงน้ําที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาสลิด มีปริมาณน้ําเพียงพอหรือ
สามารถจัดการน้าํ ใชอยางเพียงพอตอการเลีย้ ง และมีระบบการถายเทน้าํ ทีด่ ี และควรพิจารณาอยูใ นเขต
น้ําทวมไมถงึ หรือมีการปองกันน้ําทวมไดเปนอยางดี
ก.1.2.6 มีการคมนาคมทีส่ ะดวกเหมาะสมในการขนสงลูกปลา อาหาร ปจจัยการผลิตเขาสูฟ ารม รวมทัง้
การขนสงผลิตผลสูตลาดหรือโรงงานแปรรูป เพื่อใหไดปลาสลิดที่มีความสดมากที่สุด นอกจากนี้ ฟารมควร
มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและเพียงพอ เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา เปนตน
ก.1.2.7 พื้นที่ในฟารมควรมีการดูแลรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดลอมโดยปลูกพืชอยางนอย 5% ของ
พื้นที่ฟารม
ก.1.2.8 มีแนวกันชนที่สามารถปองกันการปนเปอนสูการเลีย้ งปลาสลิดแบบอินทรีย
แนวกันชนระหวางบอเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรียกับการเลี้ยงปลาสลิดแบบอืน่ ทีไ่ มใชระบบอินทรีย มีความ
กวางอยางนอย 3 m (เมตร)(โดยวัดจากขอบดานบน) ขึ้นกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ หากพบวามีความ
เสี่ยงปนเปอนเขามาในบอเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย อาจพิจารณาใหขยายแนวกันชนเพิม่ ขึน้ ได ในกรณีท่ี
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ความเสีย่ งสามารถปนเปอ นมากับน้าํ ควรมีบอพักน้ํากอนนําเขาสูพื้นที่เลีย้ งปลาสลิดแบบอินทรีย เพือ่ ให
บอพักน้ําปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาสลิด
ก.1.3 การจัดการทั่วไป
ก.1.3.1 มีการวางผังฟารมตามหลักวิชาการการเลี้ยงสัตวน้ําแบบอินทรีย
เกษตรกรควรมี ก ารวางผั ง ฟาร มและปฏิ บัติต ามคูมือ การเลี้ยงสั ต วน้ํา อิน ทรียหรือ เกษตรอิ น ทรียของ
หนวยงานทีม่ ีอํานาจหนาที่ เชน กรมประมง หรือวิธีการอื่นทีถ่ ูกตองตามหลักวิชาการ และมีแผนที่แสดง
แหลงที่ตั้งฟารมเลี้ยง
ก.1.3.2 น้ําในบอเลี้ยง
ก.1.3.2.1 ปริมาณน้ําในบอและคุณสมบัติบัติน้ําเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาสลิด
(1) บอเลี้ยง
บอเลี้ยงปลาสลิดอินทรียหรือแปลงนาปลาสลิดอินทรีย ควรมีคูลอมทุกดาน หรืออยางนอย 2 ดาน ขนาด
คูน้าํ ทีน่ ิยมกวางไมต่าํ กวา 2 m และลึกไมต่ํากวา 50 cm (เซนติเมตร) ถึง 70 cm ความสูงของคันคูน้าํ
ตองกั้นน้ําทวมได ดังรูปที่ 1
คันบอ

คันบอ
50 – 70 cm

ชานบอ

ระดับน้ํา
50 – 70 cm

>2 m
คู

0.5–1.5 m

ภาพที่ ก 1 แสดงบอเลี้ยง

>2 m

>3 m
ชานบอ
0.5–1.5 m
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ขนาดบอเลีย้ งปลาสลิดอินทรีย ควรมีขนาดใหญกวา 10 ไร จะไดผลผลิตดีกวา และควรมีทางระบายถายเทน้าํ
ไดสะดวก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจับปลาเพื่อจําหนาย
(2) น้ําที่ใชในการเลี้ยงปลาสลิดควรมีคุณสมบัติน้ําที่เหมาะสม ดังนี้
คุณสมบัติของน้ํา

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 ถึง 400 mg/l

75 mg/l ถึง 150 mg/l

ความกระดางของน้ํา (hardness)

50 mg/l ถึง 400 mg/l

75 mg/l ถึง 150 mg/l

<0.1 mg/l

0.01 mg/l ถึง 0.05 mg/l

แอมโมเนีย (NH 3 )

ทีม่ า : C. E. Boyd 1990. Water Quality and Pond for Aquaculture.
โดยธรรมชาติแลวปลาสลิดเปนปลาที่กินแพลงกตอนเปนอาหาร โดยเฉพาะแพลงกตอนสัตวที่เกาะติดตาม
พรรณไมน้าํ หรือหญาที่เนาเปอย ตัวออนแมลงน้ํา และตะไครน้ํา ดังนัน้ เมื่อลูกปลาอายุ 20 วัน ใหเริ่ม
ฟนหญาแถวเวนแถวใหทั่วบอ ทิง้ หญาใหยอยสลายเกิดแพลงกตอนซึง่ เปนอาหารปลาสลิดทําการฟนหญา
แถวเวนแถวทุก 15 วัน เพื่อไมใหน้ําเนาเสียมากเกินไป ทําใหน้าํ ในบอขาดออกซิเจนและใหเวลาหญาแถว
ที่ถูกตัดมีโอกาสโตเพราะไมถูกตัดในโอกาสตอไป ในระหวางการเลี้ยงเกษตรกรควรหมั่นสังเกตดูสีน้ําเปน
หลักโดยการใชแผนวัดความโปรงใสของน้ํา (secchi disc) จุม ลงไปในน้าํ จนไมเห็นความแตกตางระหวางสี
ขาวและดําที่อยูบ นแผนวัดความโปรงใสของน้าํ โดยระดับทีเ่ หมาะสมควรลึกประมาณ 30 cm ถึง 40 cm
หากไมมีเครื่องมือดังกลาว สามารถใชวิธีงาย คือ วิธีจุมมือลงในน้ําแลวสังเกตดูฝามือ หากจุม แขนลงในน้าํ
ลึกระดับศอก (ลึกประมาณ 30 cm ถึง 40 cm) แลวเริ่มไมเห็นฝามือแสดงวามีสีน้ําเหมาะสม คือ มี
อาหารธรรมชาติในบอพอเหมาะ
ในกรณีที่พบวาระดับที่ตรวจสอบดวยเครื่องมือดังกลาวมากกวา 40 cm หรือ ยังสามารถเห็นฝามือเมือ่ ยืน่
แขนลงในน้าํ เกินขอศอก แสดงวาน้าํ มีความโปรงใสมากเกินไป ใหดําเนินการตัดหญาทีข่ ึน้ ในบอแลวกอง
หญ า ไว ที่มุ มบ อ หรื อ กระจายทั ่วบ อ ตามความเหมาะสมเพื่อ ใหห ญา เนา สลายกลายเปน ธาตุ อ าหารให
แพลงกตอนเพิ่มจํานวน ถาเห็นวาการทําสีของน้ํายังไมเพียงพอ สามารถใสปุยหมักหรือปุยที่ไดจากผลพลอยได
จากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไมใชสารเคมีเพิ่มเติมได เชน ใสปุยหมัก 100 กิโลกรัมตอไร ถึง 200
กิโลกรัมตอไร ควรระวังเรื่องการขาดออกซิเจนที่ละลายน้ํา เนือ่ งจากในกระบวนการสลายตัวของปุยหมัก
จะมีการดึงออกซิเจนที่อยูในน้ําปริมาณมาก ซึ่งอาจทําใหนํ้าขาดออกซิเจนและทําใหปลาตายได ในกรณีระดับ
ความโปรงใสทีต่ รวจสอบต่ํากวา 30 cm หรือไมสามารถเห็นฝามือในระยะไมถึงขอศอก แสดงวาน้ํามีความ
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โปรงใสนอยเกินไป หมายถึงวาน้ํามีปริมาณอาหารธรรมชาติมากเกิน ควรมีการถายเทน้าํ และงดการใสปุย
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) หากซื้อพอ-แมพันธุปลาสลิดอินทรีย จากแหลงอืน่ มาเพาะเพิ่มเติมหรือซื้อลูกปลาสลิดอินทรีย จากแหลง
อื่นมาปลอยเพิ่มเติม เนื่องจากลูกปลาสลิดที่เพาะไดมีจํานวนความหนาแนนไมเพียงพอ ตองมีหนังสือกํากับ
การจําหนายสัตวน้ําของพอแมพันธุป ลาสลิดอินทรียทีน่ ํามาเพาะเพิ่ม หรือมีหนังสือกํากับการจําหนายลูกพันธุ
สัตวน้ํา (Fry Movement หรือ FMD) เพื่อใหเกษตรกรและผูเกี่ยวของไดทราบรายละเอียด และที่มาของพันธุ
ปลาสลิดทีจ่ ะนําไปปลอยลงเลีย้ งในบอที่นํามาเลี้ยงเพิ่มดวย
(3) ปลอยพันธุปลาลงเลี้ยงในอัตราความหนาแนนที่เหมาะสม เนื่องจากการเลี้ยงปลาสลิดอินทรียมีระบบ
การเลี้ยงและชวงระยะเวลาการปลอยลูกปลาแตกตางกัน กลาวคือ สามารถปลอยลูกปลาวัยออน หรือ ปลอย
ลูกปลาขนาด 2 cm ถึง 3 cm (อายุประมาณ 1 เดือน) ในกรณีปลอยลูกปลาขนาด 2 cm ถึง 3 cm ควรปลอย
ลูกปลาในอัตรา 5,000 ตัวตอไร ถึง 8,000 ตัวตอไร ขึ้นกับการจัดการดานการเลี้ยง ดังนี้
ประเภทการเลี้ยง
กรณีปลอยลูกพันธุ และเลี้ยง
โดยใชการตัดหญาแลวหมักใน
บอเพือ่ เปนอาหารตลอดการ
เลี้ยง

ขนาดลูกพันธุ/
พอ-แมพันธุ

อัตราการปลอย

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

กรณี ป ล อ ยพ อ แม พั น ธุ ล ง มากกวา 10 cm
เพาะเพื ่อ ให เ กิ ด ลู ก พั น ธุ ขึ ้น หรือมีนํา้ หนัก
มากกวา 100 g
เองในบอ

5 กิโลกรัมตอไร ถึงไมเกิน 10 กิโลกรัมตอไร
(อัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย 1:1)
หากพบวาลูกปลาที่เกิดขึ้นเองในบอไมเพียงพอ ก็ให
ปลอยลูกพันธุปลาสลิดเพิ่มเติมในอัตรา 2,000 ตัว
ตอไร ถึง 3,000 ตัวตอไร (ขนาดของลูกปลาที่นํามา
ปลอ ยเสริม ควรมีข นาดใกลเคี ยงกับ ลู ก ปลาในบ อ
และมาจากระบบอินทรีย)
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(4) ผลิตผลปลาสลิดในบอ
ประเภทการเลี้ยงหรือระบบการเลี้ยง

น้ําหนักปลาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งของการเลี้ยง

กรณีที่ไมใหอาหาร

300 กิโลกรัมตอ ไร

กรณีใหอาหาร

1000 กิโลกรัมตอ ไร

ก.1.3.3.2 การเพาะพันธุปลาสลิดแบบธรรมชาติในระบบอินทรีย
(1) เมือ่ เลีย้ งปลาสลิดในรุนกอนจนไดขนาดตลาด ก็ถึงเวลารวบรวมปลาสลิดเพือ่ จําหนายโดยใชวิธีเปด
น้ําหรือใชระหัดวิดน้ําออกจากบอเลี้ยง ในระหวางที่ปลาสลิดลงมารวมกันที่กระชังหรืออวนหรือถุงอวน
ซึ่งอยูทายบอเลี้ยง ใหทําการคัดแยกพอแมปลาสลิดอยางระมัดระวัง ไมใหเกล็ดหลุด ตกเลือด หรือหางฉีก
ไปไวในกระชังนอกบอเลี้ยงเพือ่ พักพอ-แมพันธุปลาสลิดชั่วคราว โดยปรกติแลวจะคัดพอแมพันธุท่ี มี
ขนาด 7 ตัวตอกิโลกรัม ถึง 10 ตัวตอกิโลกรัม สวนปลาสลิดที่เหลือก็จับจําหนายตอไป หลังจากจับปลา
ออกหมดบอแลว ใหทําการเตรียมบอพักพอ-แมพันธุ ซึ่งอยูภายในบอเลี้ยงขางตน ปกติมีขนาด 0.5 ไร ถึง 2 ไร
โดยการตากเลนใหแหงประมาณ 1 เดือน ถึง 1.5 เดือน กําจัดวัชพืชและศัตรูปลาออกใหหมด หลังจากนั้นโรยปูน
มารลและใส ปุยหมักตากแหงทีไ่ ดจากการเกษตรแบบอินทรียหรือเกษตรธรรมชาติ แลวเพิ่มระดับน้าํ โดย
ผานตะแกรงทีม่ ีชองตาขนาด 1 mm (มิลลิเมตร) ยายพอ-แมพันธุจากกระชังชั่วคราวมาเลี้ยงในบอพักนี้
จนถึงฤดูผสมพันธุ(ประมาณเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม) หลังจากนั้นเพิ่มระดับน้ําในบอเลี้ยง(ทําการเตรียม
บอนี้ไปพรอมกับบอพักพอแมพันธุ) จนทวมบอพักพอ-แมพันธุ เมือ่ ไดน้าํ ใหม พอ-แมพันธุจ ะวายน้ําออก
จากบอพักสูบอเลี้ยงเพื่อผสมพันธุวางไขตอไป
(2) กอนปลาสลิดจะวางไข ปลาตัวผูจ ะเลือกสถานที่ และกอหวอดซึง่ มีลักษณะเปนฟองอากาศอยูร ะหวาง
พันธุไมนํ้าที่ไมหนาทึบเกินไป ปกติปลาสลิดตัวเมียจะวางไขในที่รมมากกวากลางแจง เมื่อเตรียมหวอดเสร็จแลว
ปลาก็จะเริม่ ผสมพันธุก ันโดยตัวผูจะเริม่ ไลตอนตัวเมียเขาใตบริเวณหวอด และรัดทองตัวเมียใหไขออกแลวปลอย
น้ําเชื้อเขาผสมกับไข จากนั้นปลาตัวผูจะอมไขพนเขาใตหวอด ไขจะลอยติดอยูที่หวอด และฟกเปนตัวใน 2 วัน
ถึง 3 วัน
ก.1.4 การจัดการการเลี้ยง
ก.1.4.1 มีแผนการเลี้ยงแสดงใหเห็นวาไดเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรียเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ใน 3
ของอายุปลาสลิดที่อยูในระบบการผลิตทั้งหมด
ก.1.4.2 ใช สารอิ น ทรี ย หรื อ วั สดุ เ หลื อ ใชท างการเกษตรจากระบบการผลิต แบบอิน ทรีย หรือ วัส ดุ
ธรรมชาติเปนหลัก โดยปราศจากการปนเปอนของวัสดุตองหามตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข
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ก.1.4.3 เตรียมบอเลี้ยงอยางถูกวิธีและปรับสภาพพื้นบอใหเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย
การเลี ้ย งปลาสลิ ด อิ น ทรี ย ใ นบ อ ดิ น ควรมี ก ารเตรี ย มบ อ เลี ้ย งอย า งถู ก วิ ธี มี ก ารปรั บ สภาพพื ้น บ อ ให
เหมาะสมตอการเลีย้ งปลาสลิด ดังนี้
(1) บอใหม ควรตากบอเลี้ยงใหแหง หากพบปญหาของดินเปนกรด ซึ่งสังเกตไดจากสนิมเหล็กสีสมแดง
สามารถแกไขไดโดยเปดน้ําเขาบอเลี้ยงใหทวมพื้นดินที่เปนกรดแลวกักน้ําไวประมาณ 7 วัน แลวสูบน้ํา
ออกจากบอเลี้ยง ทําซ้ําเชนนี้จนกระทั่งไดดินที่มีความเปนกรด-เบส ที่เหมาะสม หากมีนํ้าไมพอสําหรับ
การแกความเปนกรด สามารถใชแคลไซต (ปูนมารล) หรือ โดโลไมท โรยใหทั่วบริเวณรวมดวย และไม
ควรปลอยใหดินพื้นบอเลี้ยงแตกระแหงและสัมผัสกับอากาศเปนเวลานาน เพราะจะทําใหดินเปลี่ยนสภาพ
เปนกรดอีก
(2) บอเกา หลังจากจับสัตวน้าํ หากมีเลนมาก ควรลอกเลนกอนตากบอเลีย้ ง ไมควรทิ้งเลนหรือดินกนบอ
เลี้ยงบนคันบอเลี้ยงหรือระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยรวบรวมในบอดักเลน ตะกอน โดยเฉพาะ หรืออาจจะ
ใชรถไถนา ไถพรวนดินกนบอเลี้ยง 2 รอบ ถึง 3 รอบ เพื่อปรับสภาพดินใหไดรับออกซิเจนเต็มที่ แลวตาก
บอเลี้ยงใหแหงประมาณ 2 สัปดาห เพือ่ เปลีย่ นสภาพเลนใหเปนดินทีม่ ีความอุดมสมบูรณ ปรับแตงคัน
บอเลี้ยงและพื้นกนบอใหอยูในสภาพทีใ่ ชงานได สวนบอเลีย้ งปลาสลิดอินทรียที่เปนบอเกาและมีการเลี้ยง
มาเปนเวลานานหรือเปนบอเลีย้ งที่มีประวัติการเปนโรคในรอบการเลี้ยงทีผ่ านมา ควรหวานแคลไซต (ปูนมารล)
หรือ โดโลไมท ในอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร ถึง 200 กิโลกรัมตอไร เพื่อเปนการฆาเชื้อโรคและปรับสภาพ
ดินไปในตัว
ก.1.4.4 กําจัดศัตรูปลาสลิดดวยวิธีการที่ไมผิดหลักการสัตวน้ําอินทรีย
ในการเลีย้ งปลาสลิดควรกําจัดศัตรูปลาสลิด เชน ปลาชอน ปลาหมอ ปลาไหล เปนตน ซึง่ ปลาเหลานีอ้ าจ
ติดมากับน้ําที่สูบเขามาเพือ่ ใชเลีย้ งปลาสลิด จึงควรกําจัดออกใหหมดกอนทีจ่ ะนําน้ํามาใชทําการเลีย้ งปลา
สลิด โดยหลังจากเตรียมบอเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการสูบหรือเปดน้ําเขาบอ แตตองมีการกรองน้ําดวย
เพื่อปองกันศัตรูปลาทีอ่ าจเล็ดลอดเขามาในบอ เชน การใชตาขายมุงเขียวขนาด 24 ตาตอนิ้ว ถึง 26 ตาตอนิ้ว
จํานวน 2 ชั้น หรือใชมุง ขาวตาพริกไทยกรองน้าํ เปนตน ในกรณีทีม่ ีศัตรูปลาจํานวนมาก หากจําเปนตองใช
สารธรรมชาติกําจัดศัตรูปลา ชนิดที่แนะนํา ไดแก
(1) การใชกากชา (กากชาในทองตลาดมีสวนประกอบของสารซาโปนิน (Saponin) ประมาณ 10 % ถึง 20 %)
การใชเพือ่ กําจัดปลาชนิดอืน่ ที่อาจเปนศัตรูปลาสลิดควรใชที่ความเขมขนประมาณ 15 mg/l ถึง 25 mg/l
ขึ้นกับคุณภาพของกากชา อุณหภูมิน้ํา ความเค็ม ขนาด และชนิดปลา กากชามีความเปนพิษตอปลา และมี
ผลทําใหคุณภาพน้ําในบอเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ปริมาณออกซิเจนลดลง คาความเปน กรด-เบสต่ําลง
จึงควรใชอยางระมัดระวังเพราะหากตกคางในความเขมขนสูงก็อาจทําใหปลาสลิดตายไดเชนกัน
(2) การใชรากหางไหลแดงหรือโลต๊ิน (derris root) ควรใชปริมาณ 20 g ตอน้ําในบอเลี้ยง 1 m3 ถึง 40 g
ตอน้ําในบอเลี้ยง 1 m3 โดยทุบรากหางไหลแดงและแชน้ําทิ้งไวในภาชนะ 1 คืน แลวนําไปสาดในบอ
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รากหางไหลแดงหรื อโล ติ๊นมี สารโรที โนน(rotenone)ซึ่งเป นพิษนอยตอสัตว เลื อดอุนแต มีพิ ษมากตอสัตว
เลือดเย็น เชน ปลาและแมลง หากใชผลิตภัณฑโรทีโนนผงหรือน้ําที่มีสารโรทีโนนเขมขน 5 % ใหใชในปริมาณ
1 กรัม ถึง 2 กรัม หรือ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ถึง 2 ลูกบาศกเซนติเมตรตอน้าํ ในบอเลีย้ ง 1 ลูกบาศกเมตร โดย
นํามาละลายน้ําแลวสาดในบอบริเวณที่เปนน้ํา
หลังจากการกรองน้ําและกําจัดศัตรูปลาแลวใหใสปุยหมักหรือปุยจากผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตร ขณะเดียวกันใหตัดหญาที่เกิดขึ้นทิ้งใหทั่วบอ เพื่อใหยอยสลายกลายเปนธาตุอาหารสําหรับแพลงก
ตอนไดใชเปนอาหาร และขยายจํานวนจนน้ํามีสีเขียวหรือสีชาเหมาะแกการเลี้ยงปลาสลิด
ก.1.4.5. การจัดการน้ําทิ้ง
ก.1.4.5.1 น้ําทิ้งจากระบบการผลิตอินทรียตองมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด
บอเลี้ยงปลาสลิดจัดไดวาเปน “บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดประเภท ก” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และยังกําหนดให
บอประเภท ก ที่มีขนาด 10 ไรขึ้นไป ตองถูกควบคุมการปลอยน้าํ เสียลงสูแหลงน้าํ สาธารณะหรือสิง่ แวดลอม น้ํา
ทิ้งจากบอเลี้ยงตองมีคาคุณภาพน้ําไมเกินคามาตรฐานตามกฎหมายกําหนด ดังนี้
(1) บี โอ ดี (Biochemical Oxygen Demand หรือ BOD) ไมเกิน 20 mg/l `
(2) สารแขวนลอย (suspended solids) ไมเกิน 80 mg/l
ข.1.4.5.2 การปลอยน้ําทิ้ง ตองไมทําใหเกิดผลเสียตอแหลงน้ําธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกษตรกรจึงควร
มีพื้นที่อยางนอย 5% ของพื้นที่เลี้ยง เพื่อเปนพื้นที่เก็บกักเลนหรือตกตะกอน
ก.1.5 ปจจัยการผลิต
ก.1.5.1 พันธุปลาสลิดอินทรีย
(1) ใชพอ-แมพันธุที่ไดจากระบบการผลิตอินทรียหรือวิธีธรรมชาติ และมีคุณสมบัติที่ดี ไดแก มีความ
สมบูรณเพศ อายุที่เหมาะสม แข็งแรง เจริญเติบโตดี มีลายยาวตามตัว ทนทานตอสภาวะแวดลอมและตอโรค
พยาธิ ใหไขหรือลูกพันธุจํานวนมาก มีประวัติที่ดีในการเพาะพันธุ และมีคุณลักษณะที่ดี ไดแก มีอวัยวะ
ครบถวนสมบูรณ ไมพิการหรือมีรูปรางผิดปรกติ ไมมีแผล ครีบและหางไมแตก ไมเปนโรคหรือพาหะนํา
โรค เปนตน พรอมที่จะวางไข อายุ 6 เดือน ถึง 7 เดือน น้ําหนัก 100 g ขึ้นไป (7 เดือน ขนาด 7 นิ้ว น้ําหนัก
130 g ขึ้นไป) ขนาดของปลาที่จะสามารถสืบพันธุได ลําตัวจะตองยาวกวา 10 cm ขึ้นไป แตไมควรมีขนาด
ยาวเกินกวา 20 cm เพราะความปราดเปรียวของปลาที่มีขนาดโตจะนอยลง
กรณีมีการซื้อพอแมพันธุปลาจากภายนอกฟารม ตองมีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําของกรมประมง
และในกรณีจําเปนที่ไมตองการใหเลือดชิด อาจใชพอ-แมพันธุจากแหลงอื่นที่เปนอินทรียรวมได
(2) ใชลูกพัน ธุทีไ่ ดจากการเพาะพันธุและอนุบาลแบบอิน ทรีย มีคุณสมบัติที่ดี ไดแ ก อายุที่เหมาะสม
แข็งแรง วายน้ําวองไวปราดเปรียวและมีคุณลักษณะที่ดี ไดแก การมีอวัยวะครบถวนสมบูรณ ครีบครบถวน
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ตาและเกล็ดใส ไมมแี ผลถลอก หรือขุยขาวเกาะหรือปรสิตหรือพยาธิภายนอกเกาะตามลําตัว ไมพิการหรือ
มีรูปรางผิดปรกติ สีไมซีด/คล้ําผิดปกติไมเปนโรคหรือพาหะนําโรค เปนตน
กรณี มีก ารซื ้อ ลู ก พั น ธุ ป ลาจากภายนอกฟาร ม ต อ งมีห นั งสื อ กํ า กั บ การจํา หน า ยลู ก พั น ธุ สัต ว น้ํา (Fry
Movement Document หรือ FMD) ของกรมประมง
ก.1.5.2 อาหารปลาสลิดอินทรีย
อาหารปลาสลิดอินทรีย หมายถึง อาหารสําเร็จรูป อาหารสมทบหรืออาหารที่ผลิตใชเองในฟารมตามมกษ. 9000
เลม 3
ก.1.5.2.1 อาหารปลาสลิดอินทรียตองมีคุณภาพเหมาะกับขนาดของปลาสลิดและระบบการเลี้ยง
ก.1.5.2.2 กรณีใชอาหารธรรมชาติและ/หรือวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ ตองดําเนินการตามขอกําหนด
ในมกษ. 9000 เลม 3 ดังนี้
(1) มีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ หรือมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ตาม มกษ. 9000 เลม 1: การผลิต
แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายเกษตรอินทรีย
(2) ไมผานกระบวนการตัดตอและดัดแปรพันธุกรรม
(3) ไมผานการฉายรังสี และกระบวนการสกัดดวยตัวทําละลาย (ยกเวน สารที่อนุญาตใหใชไดตาม มกษ. 9000
เลม 1)
(4) การไดมาซึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติ ควรตระหนักถึงการจับ การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมอยางมีความ
รับผิดชอบและอยางยั่งยืน โดยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(5) เพือ่ ใชวัตถุดิบธรรมชาติอยางคุม คา ใหเลือกใชวัตถุดิบทีม่ าจากสวนเหลือใช หรือวัสดุอืน่ ที่ไมไดใช
เปนอาหารของมนุษย
(6) กรณีเปนของเหลือหรือผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ตองไดจากกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย
(7) หามใชวัตถุดิบที่ผลิตจากสัตวน้ําหรือชิ้นสวนของสัตวน้ํา มาเลี้ยงสัตวน้ําชนิดเดียวกัน
ก.1.5.2.3 กรณีใชอาหารที่ผลิตขึ้นใชเองในฟารม ควรมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมกับขนาดปลาสลิด
และระบบการเลี้ยง และตองดําเนินการตามขอกําหนดในมกษ. 9000 เลม 3 ขอ 3.2 ดังนี้
(1) วัตถุดิบที่ใชทําอาหารสัตวน้ําอินทรีย ตองมีคุณสมบัติตามขอ ก. 1.4.2.1
(2) วัตถุดิบทีม่ าจากพืชตองไดรับการรับรองวาเปนอินทรียมากอน กรณีที่จําเปน อนุญาตใหใชวัตถุดิบที่
ไมไดมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรียไดไมเกิน 10% ของวัตถุดิบจากพืช
(3) สวนประกอบอาหารที่ใชตองมาจากการผลิตแบบอินทรีย กรณีที่จําเปนตองใชสวนประกอบอาหารจาก
การสังเคราะห ใหใชไดไมเกิน 5% ของสูตรอาหาร
(4) หามใชสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะหอื่นที่หามใช ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525
และฉบับแกไขเพิ่มเติม
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(5) การผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย
การผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียขึ้นใชในฟารมและการเก็บรักษา ตองเปนไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย
และดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะ เพือ่ ลดการปนเปอ นขามของอาหารสัตวน้ําและสวนประกอบอาหารสัตวน้ํา
ที่อาจมีผลตอความปลอดภัยของอาหาร
(6) บันทึกขอมูลและการเก็บรักษา
ผูผ ลิตอาหารสัตวน้ํา อินทรียขึ้นใชในฟาร มเกษตรกร ใหรวบรวมและรักษาบันทึก เกี่ยวกับวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิตอาหารสัตวน้าํ อินทรียทุกขั้นตอน เพื่อการตามสอบ และตองเก็บรักษาบันทึก วันที่ตรวจรับ
และขอมูลชุดการผลิตอาหารไวอยางนอย 2 ป
ข.1.5.2.3 กรณีใชอาหารสําเร็จรูป ตองดําเนินการตามขอกําหนดในมกษ. 9000 เลม 3 ขอ 3.3 ดังนี้
1) สถานที่ผลิตและการจัดการผลิต
สถานที่ผลิตเพื่อจําหนายหรือโรงงานผลิตตองไดรับการรับรองหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good
Manufacturing Practices; GMP) และ/หรือ หลักเกณฑการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตทีต่ องควบคุม
(Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP) จากหนวยงานทีม่ ีอํานาจหนาที่ รวมทัง้ มีขอ
ปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปนดังนี้
(1) ตองมีการแบงพื้นที่การเก็บวัตถุดิบและวัตถุที่เติมในอาหารสัตวน้าํ สําหรับการผลิตอาหารสัตวน้ํา
อินทรียแยกออกจากวัตถุดิบทั่วไป
(2) ผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียดวยเครือ่ งจักรที่ใชสําหรับผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียเทานั้น ในกรณีที่ใช
เครื่องจักรเพื่อผลิตอาหารที่ใชสําหรับสัตวน้ําในการผลิตระบบทัว่ ไปมากอน ใหทําความสะอาดเครือ่ งจักร
ทั้งระบบกอนเปดเครื่องจักรทํางาน และใหถือวาสวนแรกทีอ่ อกจากสายพานการผลิตยังไมเปนอาหารสัตวน้ํา
อินทรีย เพื่อปองกันการปนเปอนจากวัตถุดิบที่ไมใชอินทรีย
(3) สูตรอาหารสัตวน้ําอินทรียที่ขอรับรองเปนอาหารสัตวน้ําอินทรีย ตองไดรับการขึ้นทะเบียนสูตรอาหาร
จากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
(4) ผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียใหมีคุณภาพดี สอดคลองกับความตองการทางโภชนาการของสัตวน้าํ ที่
เลี้ยงทั้งปริมาณและวัยของสัตวน้ํา
(5) แยกการจัดเก็บบันทึกขอมูลการผลิตที่เปนอินทรียออกจากระบบทั่วไป
2) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องมือ
ไมใชภ าชนะ และอุปกรณตางๆ รวมกับ การผลิตอาหารสัตวน้าํ อืน่ ที่ใชในระบบทั่วไป ยกเวน ในกรณี
เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรีย มีการใชเครื่องจักรที่ใชสําหรับผลิตอาหารสัตวใน
ระบบทัว่ ไปมากอน ใหปฏิบัติตาม ขอ ข.1.5.2.3.2 (2)
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3) การจัดการน้ําทิ้ง
น้ ํา ทิ ้งจากโรงงานผลิ ต หรื อ สถานที ่ผลิ ตต อ งมีร ะบบการบํา บัด และมีคุณ สมบัติของน้ํา ทิ้งตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
4) การบรรจุและการจัดเก็บอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรีย มีขอกําหนด ดังนี้
(1) ภาชนะบรรจุอาหารสําเร็ จรู ปสํ าหรับสัตวน้ําอินทรีย ตองมีฉลากทีแ่ สดงขอความวา “อาหารสั ตวน้ํา
อินทรีย” อยางชัดเจน
(2) อาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวน้ําอินทรียที่ผลิตเสร็จเรียบรอยแลว ตองแยกพื้นที่เก็บออกจากวัตถุดิบ
หรืออาหารสัตวน้ําทั่วไป เพื่อไมใหเกิดการปนเปอน โดยมีการกําหนดพื้นที่และปายแสดงอยางชัดเจน
(3) สถานที่เก็บอาหารควรเก็บไวในที่เหมาะสม เชน อยูในสถานที่รม เย็น แหง และอากาศถายเทดี
5) การแสดงฉลาก
ให เป นไปตาม มกษ. 9000 เล ม 1 และเป นไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขของพระราชบั ญญัติ ควบคุ ม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
อยางไรก็ตามในระยะการดําเนินการระบบสัตวน้าํ อินทรีย อาจจะมีอาหารสัตวที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติ
หรือเกษตรอินทรียไมเพียงพอ หนวยรับรองอาจยินยอมใหอาหารสัตวน้าํ มีสวนประกอบทีไ่ มเปนไปตาม
ขอกําหนดขอนี้ได แตตองมีสวนประกอบทีเ่ ปนไปตามขอกําหนดขอนีไ้ มต่ํากวา 60 % เมือ่ ผูป ระกอบการ
สามารถแสดงใหหนวยรับรองยอมรับวา ไมมีอาหารสัตวซึง่ เปนไปตามขอกําหนด อันเนือ่ งมาจากเกิดเหตุ
ทางธรรมชาติ หรือเหตุการณที่มนุษยทําขึน้ หรือสภาพอากาศ ทีไ่ มสามารถคาดการณไดลวงหนา หนวย
รับรองอาจจะอนุโลมปริมาณของอาหารสัตวที่ไมเปนไปตามกําหนดในปริมาณที่ตํ่ากวา 60 % ในชวงเวลาทีจ่ ํากัด
ชวงหนึ่ง นอกจากนี้ องคประกอบอยางนอย 50 % ของโปรตีนจากสัตวน้าํ ควรมาจากสวนเหลือใช หรือวัสดุอืน่ ที่
ไมเหมาะสมสําหรับการบริโภคของมนุษย สวนการใชวิตามินและแรธาตุ เปนสวนผสมในอาหาร ควรเนน
สารจากแหลงธรรมชาติ การใชวิตามินหรือแรธาตุสังเคราะหจะตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยราชการที่เกี่ยวของ
ก.1.5.2.4 มีที่เก็บวัตถุดิบอาหาร อาหาร และอาหารเสริม แยกเปนสัดสวนและถูกสุขลักษณะ โดยการ
จัดเก็บวัตถุดิบ อาหารและอาหารเสริมอยางเปนระเบียบ ในโรงเรือน ที่สะอาด ไมสัมผัสแสงแดดและความ
รอนโดยตรง ฝนไมสาด มีอากาศถายเทสะดวก ใหวางกระสอบอาหารบนแทนรองที่ยกสูงจากพื้นและหางจาก
ฝาผนัง เพื่อไมทําใหเกิดความชื้นจนอาหารขึ้นรา ควรแยกจัดเก็บเปนหมวดหมู จัดทําระบบการหมุนเวียน
วัตถุดิบ อาหารและอาหารเสริมตามลําดับกอนหลังและมีระบบปองกันสัตวพาหะนําเชื้อ เชน หนู
ก.1.5.3 วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
ก.1.5.3.1 วัสดุ อุปกรณ และเครือ่ งมือ ที่ใชในการเลี้ยงระบบอิน ทรีย เชน ปูน ขาว ปุยหมัก ไมมีก าร
ปนเปอนความไมเปนอินทรีย มีการจัดเก็บปจจัยการผลิตในการเลีย้ งระบบอินทรียอยางเปนระเบียบ
ในโรงเรือนแยกจากปจจัยการผลิตทั่วไป โรงเรือนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถายเทสะดวก ใหวาง
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ปจจัยการผลิตบนแทนรองทีย่ กสูงจากพื้นและหางจากฝาผนังเพือ่ ไมทําใหเกิดความสียหายจากความชื้น
หรื อ ความร อน ควรแยกจัด เก็ บให เ ปน หมวดหมู จัด ทํา ระบบการหมุน เวียนปจ จัยการผลิต ตามลํา ดับ
กอนหลัง และมีระบบปองกันพาหะนําเชื้อ เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน นก สุนัข แมว
ก.1.5.3.2 ปุยธรรมชาติทีใ่ ชในระบบการเลีย้ งแบบอินทรีย ควรไดจากสิง่ เหลือใชหรือผลพลอยไดจาก
การเกษตรอินทรีย หรือจากธรรมชาติ และตองผานกระบวนการหมักอยางเหมาะสม หรือตากแหง
กรณี ใช กากเหลื อ อุ ตสาหกรรมเกษตรด านอาหาร ควรใชชนิดที่ไมป นเปอนสารสังเคราะหรือไมผา น
กระบวนการทางเคมี โดยไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
ก.1.5.3.3 วัสดุจุลินทรียที่ใชในในระบบการเลี้ยงแบบอินทรียตองไมผานกระบวนการดัดแปรพันธุกรรม
ก.1.4.5 สารเคมีหรือสารสังเคราะห
ก. 1.4.5.1 หามใชสารเคมี หรือสารสังเคราะห หรือยาปฏิชีวนะ รวมถึงวัสดุทีห่ ามใชในอาหารสัตวน้ํา
ตามที่ระบุในภาคผนวก ง กรณีที่จําเปน อนุญาตใหใชสารหรือวัสดุจากธรรมชาติตามที่ระบุในภาคผนวก ค
ก.1.6 สุขลักษณะฟารม
เกษตรกรควรมีการจัดการดานสุขลักษณะฟารม เพือ่ ใหมัน่ ใจวาผลผลิตปลาสลิดอินทรียมีความปลอดภัย
และเหมาะสมสําหรับการบริโภค คําแนะนําสําหรับการจัดการดานสุขลักษณะมีดังนี้
ก.1.6.1 ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขลักษณะที่ดีไมมีโรคติดตอหรือโรคที่ทําใหเกิดขอรังเกียจในการนํา
สัตวน้ําไปบริโภค ในกรณีทค่ี นงานมีอาการปวยเปนโรคดังกลาว ตองใหพักการปฏิบัติงานชัว่ คราว และเขา
รับการรักษาจนอาการปวยหายเปนปกติจึงกลับมาปฏิบัติงานใหมได
ก.1.6.2 น้ําทิ้งและของเสียจากที่อยูอาศัย แยกจากบอเลี้ยง โดยมีทางระบายน้ําทิ้งจากที่อยูอาศัยตองแยก
จากระบบการเลี้ยง เพื่อปองกันการปนเปอนของน้ําทิ้งและของเสียจากที่อยูอาศัยลงสูบอเลี้ยงหรือบริเวณ
ใกลเคียงพื้นที่เลี้ยง
ก.1.6.3 หองสุขาแยกเปนสัดสวนจากบอเลีย้ ง มีการจัดการของเสียอยางถูกสุขลักษณะ และปองกันไมให
ปนเปอนสูบอเลี้ยงระบบอินทรีย หามนําสัตวเลีย้ ง เชน สุนัข แมว เขาไปบริเวณบอเลีย้ ง เพือ่ ปองกันการ
ปนเป อ นจากสิ ่งขั บ ถ า ยสู ผ ลผลิ ต และน้ ํา ในบอ เลี้ยง นอกจากนี้ควรมีก ารเฝา ระวัง การปนเปอ นของ
แบคทีเรียทีเ่ ปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหารอยางตอเนื่อง โดยเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (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) ในกรณีที่มีเชื้อ
เหลานี้มากกวาปริมาณทีก่ ําหนด แสดงใหเห็นวามีการปนเปอ นน้ําทิง้ จากหองสวมหรือน้ําทิ้งจากทีอ่ ยู
อาศัย หรือปนเปอนสิ่งปฏิกูลจากการขับถายของมนุษยและสัตวเลี้ยง
ก.1.6.4 มีการจัดการของเสียอยางเหมาะสมสําหรับซากสัตว ภาชนะบรรจุอาหารปลาและปจจัยการผลิต
รวมถึงปจจัยการผลิตทีห่ มดอายุหรือที่เหลือใช เชน ซากสัตวน้าํ ตองมีการกลบฝงหรือเผาทําลาย ปจจัย
การผลิตที่หมดอายุหรือเหลือใช ตองทําลายตามวิธีที่สัตวแพทย นักวิชาการหรือฉลากแนะนํา เปนตน
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ก.1.6.5 มีการทิ้งและกําจัดอยางถูกวิธีสําหรับขยะและสิ่งปฏิกูลจากฟารม โดยมีถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด
เพือ่ ปองกันสัตวพาหะนําเชื้อ เชน แมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุยเขีย่ ของสัตวเลีย้ ง มีการกําจัดขยะ
โดยนําไปทิ้งในสถานที่ที่เตรียมไวและกําจัดอยางถูกวิธี
ก.1.6.6 ทีพ่ ักอาศัย สถานที่เตรียมอาหารและโรงเรือน ควรมีการรักษาความสะอาดและเปนระเบียบอยู
เสมอเชนกัน
ก.1.7 การจัดการสุขภาพ
ก.1.7.1 การจัดการดูแลสุขภาพปลาสลิดทั่วไป การเลีย้ งปลาสลิดอินทรียควรใหความสําคัญกับการ
จัดการและสิ่งแวดลอมภายในบอ คําแนะนําสําหรับการจัดการสุขภาพปลาสลิด ดังตอไปนี้
ก.1.7.1.1 ดูแลตรวจสุขภาพปลาสลิดอยางสม่ําเสมอ และสังเกตพฤติกรรมของปลา เชน การวายน้ํา การลอย
หัวในตอนเชา การกินอาหาร บันทึกผลการตรวจและมีการเฝาระวังคุณภาพน้ํา เชน ตรวจผลการบันทึก
คุณภาพน้ําและสุขภาพประจําวันยอนหลังประมาณ 1 สัปดาหและนําผลการตรวจมาสรุปประเมินสุขภาพ
ปลาทุกสัปดาห และติดตามขอมูลการเกิดโรคระบาดภายนอกฟารม
ก.1.7.1.2 เมื่อปลาสลิดมีอาการผิดปกติจํานวนมาก ควรตรวจหาสาเหตุเบื้องตนของความผิดปกติ และ ควร
พิจารณาดานการจัดการสภาพแวดลอมในบอ เชน การเติมน้ํา ลดปริมาณอาหาร เพิ่มอากาศ กอนการใชสารที่ใช
สําหรับควบคุมศัตรูและโรคในการเลีย้ งปลาสลิดอินทรียที่อนุญาตใหใชไดในการผลิตแบบอินทรีย
ก.1.7.1.3 เมื่อมีปลาตายจํานวนมากอยางผิดปกติ ตองแจงเจาหนาที่ท่ีมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ใหทราบ
โดยเร็ว เพื่อหาทางแกไขไมใหโรคระบาดลุ กลามไปสูฟารมใกลเคียง และมีวิธีการจัดการซากและน้ําทิ้งที่
เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ เชน เก็บปลาตายออกจากบอ ฝงกลบซากโดยใสยาฆาเชื้อหรือปูนขาวในหลุม
กอนทําการฝงกลบ หรือ เผาทําลาย เปนตน สวนน้าํ ทิ้งจากบอเลีย้ งหรือบออนุบาลสัตวนํ้าที่เปนโรคระบาด
ตองมีการฆาเชื้อและบําบัดกอนปลอยออกนอกฟารม
ก.1.7.2 การปองกันและรักษาโรค
ก.1.7.2.1 มีการปองกันและรักษาโรคตามหลักวิชาการและสอดคลองกับความเปนอินทรีย มีการปองกัน
โรคโดยการจัดการทีเ่ หมาะสม เชน การปลอยปลาทีร่ ะดับความหนาแนนต่าํ การทําความสะอาดอุปกรณ
การเลีย้ งเปนประจํา การใชอาหารปลาคุณภาพดี การปรับลดปริมาณอาหารในชวงทีป่ ลากินอาหารนอย
การใหอาหารเสริมหรือวิตามินที่ไมขัดตอหลักการผลิตแบบอินทรีย เปนตน ในกรณีทีพ่ บวามีปลาปวย
ตองรีบทําการรักษาและตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติและพิจารณาแกไขดานการจัดการกอนการใชยาสัตว
และสารเคมี เชน การเติมถายน้ํา ลดหรืองดปริมาณอาหาร หากมีความจําเปนตองใชยาสัตวหรือสารเคมีใน
การรักษาโรคตองเปนชนิดที่อนุญาตใหใชไดในการผลิตแบบอินทรีย
ก.1.7.2.2 มีมาตรการปองกันและแกไขการระบาดโรคสัตวน้ํา โดยไมขัดตอหลักการผลิตแบบอินทรีย
ทัง้ นี้มาตรการดังกลาวตองคํานึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด
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ก.1.8 การจับ การดูแลหลังจับ และการจําหนาย
ก. 1.8.1 การจับ
ขั้นตอนนี้เปนการปฏิบัติในขัน้ ตอนสุดทายของการเลีย้ งปลาสลิดแบบอินทรียและเปนขัน้ ตอนที่สําคัญใน
การรักษาคุณภาพของปลาสลิดอินทรีย เนือ่ งจากหลังจากขัน้ ตอนนี้ ผลผลิตปลาสลิดจะถูกนําไปขายเพือ่
การบริโภคหรือสงออกจําหนายยังตางประเทศ เกษตรกรจึงจําเปนตองเอาใจใสในการปฏิบัติอยางดี มีการ
วางแผนการจับ รูปแบบการจับ ขั้นตอนและวิธีการจับ และการจําหนายลวงหนา ขอแนะนําในการปฏิบัตินี้
มีดังนี้
ก. 1.8.1.1 มีการวางแผนการจับ และจําหนายเพือ่ รักษาความสดของปลาและทําใหปลาเครียดนอยที่สุด
รวมถึงปองกันการปนเปอ นในระหวางและหลังการจับ และรักษาความเปนอินทรียของผลิตผล เกษตรกร
สามารถปฏิบัติไดดังนี้
(1) งดใหอาหารปลาสลิดกอนการจับอยางนอย 1 วัน เพือ่ ใหปลาสลิดไดขับถายของเสียออกจากรางกาย
กอ น เพื่อให ร ะหวา งการขนส งแล วปลาสลิด ไมเนา เสียงา ยและจับ ปลาในขณะที่มีสุขภาพดี เพื่อ ใหได
ผลผลิตปลาสลิดอินทรียคุณภาพดี
(2) เลื อ กใช วิ ธีก ารจั บ ปลาสลิ ดที ่ถู ก ต อ งเหมาะสม เพื่อ ไมทํา ใหป ลาสลิด บอบช้ํา เชน การใชต ะกร า
พลาสติกในการใสปลาสลิด ไมโยนปลาสลิดใสภาชนะอยางรุนแรง ไมใสปลาสลิดทับกันหลายชัน้ จนปลา
สลิดที่อยูขางลางเสียหาย มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตวน้าํ อยางถูกสุขลักษณะระหวางจับเพือ่ ใหไดผล
ผลิตปลาสลิดที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภค
(3) ภาชนะและอุปกรณที่ใชในการจับปลาสลิดอินทรียตองไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของปลาสลิด
คุณภาพในการเก็บรักษา รวมทั้งการปนเปอนความไมเปนอินทรีย เชน สารเคมีตางๆ และมีการปองกันไมให
ปลาสลิดสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
(4) แยกภาชนะและอุปกรณทุกชนิดทีใ่ ชในการจับปลาสลิดอินทรีย และเลือกใชภาชนะและอุปกรณทีอ่ ยู
ในสภาพดี สามารถใชปฏิบัติงานได และเมื่อเสร็จสิ้นการทํางานทุกครั้งตองลางทําความสะอาดอุปกรณที่ใช
ทันที เพื่อไมใหเปนแหลงสะสมของจุลินทรีย
ก.1.8.1.2 สุมตรวจสารเคมีตกคางในตัวปลาสลิดกอนจับ ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงตอการปนเปอนสารเคมีโดยเฉพาะ
การตรวจยาสัตวหรือสารเคมีตอ งหามในการเพาะเลีย้ งปลาสลิด ตามตารางภาคผนวก ง
ก.1.8.1.3 มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาปลาสลิดอยางถูกสุขลักษณะระหวางการจับปลาสลิด ปองกันไมใหปลา
สัมผัสดินโดยตรงและมีวิธีการดูแลหลังการจับเพื่อปองกันการปนเปอ นจากภาชนะบรรจุ ผูป ฏิบัติงานหรือ
วิธีการที่ใชขนสงและรักษาคุณภาพของปลาสลิดที่จะขนสงใหคงความสดและคุณภาพไวอยางดีที่สุด
1.8.2 มีหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้าํ (Movement document หรือ MD) ของกรมประมงหรือหนวยงานทีไ่ ดรับ
อนุญาตจากกรมประมงใหออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา เพือ่ ใหผูบ ริโภคและผูที่เกี่ยวของไดทราบ
ที่มาของผลผลิตปลาสลิดอินทรียที่จะนําไปบริโภคหรือการแปรรูป
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ก.1.9 การฝกอบรม
เกษตรกรและผูชวยเลี้ยงปลาสลิดอินทรียมีความรูหรือผานการฝกอบรมดานหลักการ ดานวิชาการการ
เลี้ยงปลาสลิด ทั้งการจัดการเลีย้ ง การใชปจจัยการผลิต การเก็บเกีย่ วผลผลิต รวมถึงมีการฝกอบรมดาน
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วกับอุตสาหกรรมเพาะเลีย้ งสัตวน้าํ อินทรีย เพือ่ เปนการเพิ่มพูนและพัฒนา
ความรูของเกษตรกรและผูเ กี่ยวของในฟารมใหมีการปฏิบัติทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้าํ อินทรียอยางถูกตอง
และเหมาะสม
ก.1.10 ขอมูลและการบันทึกขอมูล
ก.1.10.1 บันทึกขอมูลการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเปนแบบอินทรีย ขั้นตอนการเลี้ยงและการจับ
ก.1.10.1.1 เกษตรกรควรมีแผนการจัดการฟารมทีช่ ัดเจนเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นกระบวนการเลี้ยงตอ
หนวยรับรองระบบการผลิตปลาสลิดอินทรียเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ก.1.10.1.2 แผนการปรับเปลี่ยนจะตองมีขอมูลที่ชัดเจน ในพื้นที่ที่ขอการรับรอง ดังตอไปนี้
(1) ประวัติฟารม
(2) แผนการปรับเปลี่ยนและชวงเวลา
(3) ประวัติการใชประโยชนที่ดิน
ก.1.10.1.3 เกษตรกรควรมีการบันทึกขอมูลการเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย ตั้งแต แหลงพอ-แมพันธุ ลูกพันธุ
บันทึกการใหอาหาร ทั้งชนิดและปริมาณ การจัดการระหวางการเลี้ยง การใชยาและสารเคมี ขอมูลคุณสมบัตินํ้า การ
เจริญเติบโต การสังเกตสุขภาพปลาสลิด และการจัดการผลผลิต เชน ปริมาณการจับ เพื่อใหการเลี้ยงปลาสลิดแบบ
อินทรียสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทบทวนขอมูลนําไปสูการปรับปรุงระบบการจัดการ
เพือ่ การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ก.1.10.2 บันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
ก.2 การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การแปรรูป และการบรรจุหีบหอ
มีการจัดการทีแ่ ยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภัณฑปลาสลิดที่ไมใชอินทรีย และมีการจัดการที่จะไมทําให
เกิดการปนเปอนจากสารตางๆ ที่ไมอนุญาตใหใชในการผลิตแบบอินทรีย ดังนี้
ก.2.1 ผลิตผลปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย ระหวางการเก็บรักษาและการขนสง ตองจัดการโดยใช
ขอควรระวังดังนี้
ก 2.1.1 ตองมีการปองกันผลิตผลปลาสลิดอินทรีย ไมใหปะปนกับผลิตผล ผลิตภัณฑท่ีไมใชปลาสลิด
อินทรียตลอดเวลา
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(1) การลําเลียงขนสงปลาสลิดอินทรียตองแยกจากปลาหรือปลาสลิดที่มาจากระบบการผลิตอื่นที่ไมใชระบบ
อินทรีย มีการติดเครือ่ งหมายแยกจากกันอยางชัดเจน และมีเอกสารแสดงใหเห็นถึงแหลงทีม่ าของปลาสลิด
(2) มี ก ารจั ดการที ่เ หมาะสมและมี ป ระสิ ทธิภ าพ ใชเวลาในการขนสงเทา ทีจ่ ํา เปน หลีก เลีย่ งการเพิ่ม
ความเครียดในปลาสลิดอินทรียระหวางการขนสง
(3) มีการรักษาสุขลักษณะที่ดีระหวางการขนสง เลือกภาชนะบรรจุหรือพาหนะที่เหมาะสม อุปกรณท่ีใชบรรจุ
และพาหนะขนยายจะตองสะอาดปราศจากการปนเปอนของวัตถุอันตราย ไมใชรถบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุย
สารเคมี เพราะอาจปนเปอ นเชือ้ โรคและสารพิษ ยกเวนมีการทําความสะอาดอยางเหมาะสมกอนนํามาบรรทุกปลา
สลิด เพื่อไมใหผลผลิตปลาสลิดอินทรียปะปนกับผลผลิตที่ไมใชอินทรีย และไมใหสัมผัสกับวัสดุหรือสารที่ไม
อนุญาตใหใชสําหรับการผลิตเกษตรอินทรีย ตลอดกระบวนการขนสงตั้งแตแหลงผลิตจนถึงแหลงจําหนาย
ก. 2.1.2 ตองมีการปองกันผลิตผลและผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ไมใหสัมผัสกับวัสดุและสารที่ไมอนุญาต
ใหใชในการเลี้ยงแบบอินทรียตลอดเวลา
ก. 2.2 กรณีท่ีผลิตผลปลาสลิดไดรับการรับรองวาเปนอินทรียเพียงบางสวน ตองมีการเก็บรักษาและการ
จัดการสวนที่เปนผลิตผลปลาสลิดจากการเลี้ยงแบบอินทรีย และผลิตผลที่ไมใชแบบอินทรียออกจากกัน
โดยมีการชี้บงไวชัดเจน
ก.2.3 การแปรรูป
ก. 2.3.1 วิธีการแปรรูปปลาสลิดอินทรีย เชน ปลาสลิดหอมอินทรีย หรือปลาสลิดเค็มแหงอินทรียควรใชวิธี
ทางกล ทางกายภาพ หรือชีวภาพ (เชน การหมักเกลือ/ดองเกลือและน้าํ แข็ง และการทําใหแหง) ลดการ
ใชสวนประกอบที่ไมไดมาจากการเกษตร และไมใชสารสังเคราะหในการแปรรูปปลาสลิดอินทรีย ยกเวน
รายการสวนประกอบหลักที่มีที่มาจากการเกษตร (agricultural origin) สารชวยกรรมวิธีการผลิตทีอ่ นุญาต
ใหใชตามที่ระบุในภาคผนวก จ ตารางที่ จ.1 และ จ.2 สารอื่นที่เปนไปตามเงื่อนไขในขอกําหนดขอ 7 และ
ตาราง ก 5 ของภาคผนวก ก ของ มกษ.9000 เลม 1 ขอควรปฏิบัติวิธีการผลิตและแปรรูปปลาสลิดอินทรีย
เชน การแปรรูปปลาสลิดหอมอินทรียหรือปลาสลิดแหงอินทรีย มีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก
และเพิ่มเติมดังนี้
(1) ควรมี ก ารจั ด การการแปรรู ป ตามหลัก การและวิธี ก ารปฏิบั ติที่ดีใ นการผลิ ต โดยใหเ ปน ไปตาม
ขอกําหนดของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ และแยกขัน้ ตอนการแปรรูป
ปลาสลิดอินทรียจากปลาสลิดที่ไมใชจากระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย เชน แยกสายการผลิต แยกรุน การผลิต
(2) สวนประกอบอาหารและสารทีใ่ ชในการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย เชน เกลือ ที่ใชตองไดรับ
การรั บ รองว า อนุ ญ าตให ใช เ ปน ส วนผสมของอาหารตามขอกํา หนดของมกษ.9000 เลม 1 หรือตาราง
ภาคผนวก จ
(3) กรณีทีม่ ีการใชวัสดุ เครือ่ งมือในการแปรรูป เชน มีด ภาชนะบรรจุ รวมกันทั้งผลิตผลปลาสลิดจาก
การเลี้ยงที่เปนและไมเปนเกษตรอินทรีย ผูผ ลิตตองทําความสะอาด อุปกรณหรือเครือ่ งมือดังกลาวกอนที่

มกษ. 9000 เลม 5-2553

28

จะนําไปใชในการผลิตปลาสลิดอินทรีย สารทีใ่ ชในการทําความสะอาดตองไดรับการรับรองวาอนุญาตใหใชเปน
สวนผสมของอาหารตามขอกําหนดของมกษ. 9000 เลม 1 หรือ ตารางภาคผนวก ฉ
ก.2.4 การบรรจุหีบหอ
ควรเลื อ กวั ส ดุ ที ่ย อ ยสลายทางชี ว ภาพได ไม ทํ า ลายสิ ่ง แวดล อ ม เป น วั ส ดุ ใ นการทํ า บรรจุ ภั ณ ฑ
หรือเลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 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 และควรเก็บผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรียที่อุณหภูมิต่ําเพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพ
ก 2.5.1.2 ตองมีการปองกัน ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย ตลอดเวลา ไมใหสัมผัสกับ
วัสดุและสารที่ไมอนุญาตใหใชในการเกษตรอินทรีย
ก 2.5.2 กรณีที่ ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดไดรับการรับรองในบางสวนเทานั้น ตองมีการเก็บ
รักษาและการจัดการแยกกันระหวาง ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดอินทรีย และผลิตผล และ/
หรือ ผลิตภัณฑปลาสลิดที่ไมใชอินทรีย โดยมีการชี้บงไวชัดเจน
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ภาคผนวก ข
ตารางที่ ข.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(ขอ 4.4.3)
ชื่อสาร
รายละเอียด/ขอกําหนด
1. รายการสารอินทรียที่อนุญาตใหใชได
1.1 ปุยอินทรียทีผ่ ลิตจากวัสดุอินทรีย ไดแก ปุย - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
หมักที่ไดจากการหมักเศษซากพืช ฟางขาว ขี้เลื่อย ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง ถามีการเติมสาร
เปลือกไม เศษไม และวัสดุเหลือใชการเกษตรอื่นๆ อนินทรียทีใ่ หธาตุอาหารลงไปดวย เชน หินฟอสเฟต
จะตองเปนสารที่อนุญาตใหใช
1.2 ปุยคอก
- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.3 ปุยพืชสด เศษซากพืชสด และวัสดุเหลือใชใน - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ฟารมในรูปอินทรียสาร
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.4 ของเหลื อ ใช จ ากกระบวนการในโรงฆ า สั ต ว - ตองไมเติมสารสังเคราะหและจะตองไดรับ การ
โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้าํ ตาล โรงงาน ยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานทีม่ ีอํานาจ
มันสําปะหลัง โรงงานน้ําปลา
หนาที่เกี่ยวของ
1.5 สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของสั ต ว น้ ํา ซึ่ ง - ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ปลอดจากสารสังเคราะห
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
1.6 แบคทีเรีย รา และเอนไซม
- ถาไมไดมาจากระบบการผลิตอินทรียจําเปนตอง
ไดรับการยอมรับจากหนวยรับรองหรือหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2. รายการสารอนินทรียที่อนุญาตใหใช
2.1 หินฟอสเฟต (phosphate rock)
2.2 หินปูนบด (ground limestone) ในรูปของแร
แคลไซท ห รื อ โดโลไมต ห า มใช หิ น ปู น โดโลไมต
ที่นําไปเผาไฟ
2.3 แคลเซียมซิลิเกต (calcium silicate)
2.4 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicate)
2.5 แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulfate)
-
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ตารางที่ ข.1 ปจจัยการผลิตที่ใชเปนปุยและสารปรับปรุงบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตอ)
ชื่อสาร
2.6 แรดินเหนียว (clay minerals) เชน สเมกไทต
(smectite) คาโอลิไนต (kaolinite) คลอไรต
(chlorite) ฯลฯ
2.7 แร เพอร ไ ลต (perlite) ซี โอไลต (zeolite)
เบนโทไนต (bentonite)
2.8 หินโพแทส เกลื อโพแทสเซี ยมที่มีคลอไรด
นอยกวา 60%
2.9 แคลเซียม (calcium) จากสาหรายทะเล
2.10 เปลือกหอย
2.11 โพแทสเซียมซัลเฟตที่ผลิตจากกระบวนการ
ทางกายภาพ
2.12 เกลือสินเธาว
2.13 ออกซิเจน (oxygen)

รายละเอียด/ขอกําหนด
-
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ภาคผนวก ค
สารทีใ่ ชสาํ หรับควบคุมศัตรูและโรค
(ขอ 4.4.4)
ใหเปนไปตามขอกําหนดในภาคผนวก ก ของ มกษ. 9000 เลม 1 และฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือ
ชื่อสาร
1. กากชา
2. โรทีโนน (rotenone)
3. ดางทับทิม
4. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide)
5. โพวีโดนไอโอดีน (povidone iodine)

รายละเอียด/ขอกําหนด
กําจัดปลาชนิดอื่นที่อาจเปนศัตรูปลาสลิด
ในขั้นตอนการเตรียมบอ
กําจัดปลาชนิดอื่นที่อาจเปนศัตรูปลาสลิด
ในขั้นตอนการเตรียมบอ
อนุ โ ลมใช ใ นโรงเพาะฟ ก ภายใต คํ า แนะนํ า ของ
นักวิชาการประมงหรือสัตวแพทย
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ภาคผนวก ฉ
สารที่ใชในการทําความสะอาด
(ภาคผนวก ข 2.3 (4))
ใหเปนไปตามขอกําหนดในภาคผนวก ก ของ มกษ. 9000 เลม 1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย เรื่อง เกษตร
อินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียและฉบับ
แกไขเพิ่มเติม หรือ
ตารางที่ ฉ 1 สารที่ใชในการทําความสะอาด
ชื่อสาร
1. ผงซักฟอกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
2. น้าํ สมหมักจากพืช ผลไม
3. โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate)
4. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide)
5. ไอโอดีน (iodine)
6. สารละลายดางทับทิม
7. น้ําดาง
8. คอสทิกโปแทช (caustic potash)
9. ปูนขาว
10.สารฟอกขาว ความเขมขน ไมเกิน 10%

รายละเอียด/ขอกําหนด
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
- จําเปนตองไดรับการยอมรับจากหนวยรับรอง
หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก ช
ขอกําหนดขั้นต่าํ ในการตรวจและมาตรการที่ควร
ระมัดระวังภายใตระบบการตรวจและรับรอง
ช.1 มาตรการในการตรวจ
จําเปนตองมีมาตรการในการตรวจที่ครอบคลุมตลอดหวงโซอาหารเพือ่ ทวนสอบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ
ตามขอ 8 ของมาตรฐานนี้ หนวยรับรองควรจะกําหนดนโยบายและขัน้ ตอนดําเนินงานตางๆ ใหเปนไป
ตามมาตรฐานนี้
ช.2 การสามารถเขาถึงเอกสาร
การสามารถเขาถึงเอกสารทั้งหมด บันทึกขอมูล และสถานประกอบการตามแผนการตรวจโดยหนวยตรวจ
เปนสิ่งที่จําเปน ผูประกอบการที่ถูกตรวจควรยอมใหผูม ีอํานาจในการตรวจเขาตรวจและใหขอมูลที่จําเปน
สําหรับหนวยตรวจจากภายนอกเพื่อการตรวจประเมิน
ช.3 หนวยการผลิต
ช.3.1 การผลิตตามมาตรฐานนีค้ วรดําเนินการตามพืน้ ทีเ่ พาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง บริเวณผลิต โรงเรือน
ของฟารม และสถานที่เก็บรักษาพืช ปศุสัตว และสัตวน้ําทีม่ กี ารแยกผลิตผลหรือผลิตภัณฑกันอยางชัดเจน
จากหนวยการผลิตที่ไมผลิตตามมาตรฐานนี้ ทั้งนี้หนวยการผลิตอาจมีกิจกรรมเฉพาะในเรือ่ งการจัดเตรียม
และการบรรจุหีบหอผลิตผลเกษตรที่ผลิตไดเองเทานั้น
ช.3.2 เมื่อมีการเตรียมการตรวจสอบในครัง้ แรก ผูประกอบการและหนวยรับรองควรมีการจัดใหมีสิง่
ตางๆ และลงนามในเอกสารดังนี้
ช.3.2.1 อธิบายรายละเอียดของหนวยการผลิตหรือบริเวณเก็บรวบรวม แสดงใหเห็นอาคาร ฟารมทีเ่ ปน
สถานทีเ่ ก็บรักษาและผลิต นอกจากนี้ถามีอาคารเฉพาะทีใ่ ชจัดเตรียม และ/หรือ บรรจุหีบหอเฉพาะก็ให
แสดงไวดวย
ช.3.2.2 ในกรณีของการเก็บรวบรวมพืชปา ถาเปนไปไดผูผลิตควรไดรับการรับประกันจากหนวยรับรอง
ที่ผูผลิตจะสามารถนํามาแสดงใหมั่นใจวา เปนไปตามขอกําหนดในขอ 4 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้
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ช.3.2.3 มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติทั้งหมดทีจ่ ะนํามาใชในระดับของหนวยการผลิต เพือ่ ใหมัน่ ใจ
วาเปนไปตามมาตรฐานนี้
ช.3.2.4 ระบุวันทีค่ รั้งสุดทายของการใชพื้นที่ และ/หรือ บริเวณที่เก็บรวบรวม ที่ไมเปนไปตามขอ 4 ของ
มาตรฐานนี้
ช.3.2.5 การดําเนินงานโดยผูประกอบการตามขอ 3 และขอ 8 ของมาตรฐาน ทีจ่ ะยอมรับในกรณีทีเ่ กิด
การเบี่ยงเบนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
ช.3.3 ผูประกอบการควรแจงใหหนวยรับรองทราบถึง แผนการผลิตแยกยอยตามพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่
เลี้ยงสัตว ฝูงสัตว หรือรวงผึ้ง และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแตละปกอนครบวันที่จะตองตรวจ
ช.3.4 ผู ประกอบการต อ งเก็ บบั นทึ ก ขอ มูลและเอกสารระบบบัญ ชีปจจัยการผลิต ผลิต ผล และ/หรือ
ผลิตภัณฑทีส่ ามารถใหหนวยรับรองสอบกลับไปถึง แหลง ลักษณะ และปริมาณ ของวัตถุดิบทัง้ หมดทีซ่ ื้อ
และการใชวัสดุเหลานั้น นอกจากนี้ ควรเก็บเอกสารผูรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่ขายไปทั้งหมด
ควรทํ า เป น บั ญ ชี ร ายวั น แสดงปริ ม าณที ่ข ายให กั บ ผู บ ริ โ ภคโดยตรงไว เมื่ อ หน ว ยผลิ ต มี ก ารแปรรู ป
ผลิตภัณฑเกษตรเอง ระบบบัญชีตองประกอบดวยขอมูลที่ระบุไวในขอ ข.4.2 ของภาคผนวกนี้
ช.3.5 ปศุสัตวทั้งหมดตองมีการชี้บงเปนรายตัว หรือในกรณีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กหรือสัตวปกใหชี้
บงเปนฝูง ในกรณีของผึ้งก็ชี้บงเปนรวงผึง้ ควรเก็บบันทึกและเอกสารระบบบัญชีเพื่อใหสามารถติดตาม
ปศุสัตวและกลุมผึ้ง ที่อยูในระบบไดตลอดเวลา และใหขอมูลที่ชวยใหสามารถสอบกลับเพื่อการประเมิน
ไดตลอดเวลา ผูป ระกอบการควรเก็บรักษารายละเอียดบันทึก และใหมีการปรับใหเปนปจจุบันของขอมูล
ดังนี้
ช.3.5.1 การเพาะพันธุ และ/หรือ แหลงของปศุสัตว
ช.3.5.2 ทะเบียนการซื้อขายใดๆ
ช.3.5.3 แผนสุขภาพที่จะใชในการปองกันและจัดการโรค การบาดเจ็บและปญหาที่เกิดขึ้นซ้ําอีก
ข.3.5.4 การรักษาและการใหยา สําหรับจุดประสงคใดก็ตาม รวมถึงชวงการรับประกัน และการชี้บงสัตว
หรือผึ้งที่ไดรับการรักษา
ช.3.5.5 อาหารสัตวที่ให และแหลงของอาหารสัตว
ช.3.5.6 การเคลื่อนยายของปศุสัตวภายในหนวยผลิต และการเคลือ่ นยายของรวงผึ้งภายในบริเวณที่หา
อาหารที่ระบุในแผนที่
ช.3.5.7 การขนสง การฆาสัตว และ/หรือ การขาย
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ช.3.5.8 การสกัด การแปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑจากผึ้งทั้งหมด
ช.3.6 การเก็บรักษา สารที่นํามาใช ที่ไมใชสารที่หามใช ตามที่ระบุในมาตรฐานนี้
ช.3.7 หนวยรับรองควรมัน่ ใจวามีการตรวจสอบทางกายภาพ แบบเต็มรูปแบบในแตละหนวยปละ 1 ครั้ง
อาจมีการเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ ที่ไมไดระบุอยูในมาตรฐานนี้ ถาพบวามีขอสงสัยในการใช
และตองมีการทํารายงานการตรวจหลังจากการตรวจเยีย่ มแตละครัง้ นอกจากนีอ้ าจมีการตรวจเยีย่ มทีไ่ ม
แจงใหทราบลวงหนาเพิ่มเติมเปนบางครั้ง ตามความจําเปน หรือตามที่ไดมีการสุมเลือก
ช.3.8 ผูประกอบการตองยอมใหหนวยรับรองเขาถึงบริเวณเก็บรักษา บริเวณผลิต และพื้นทีท่ ําการเกษตร
รวมถึ งระบบบั ญ ชี ป จ จั ยการผลิ ต ผลิ ต ผล และ/หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ และเอกสารสนั บ สนุ น ต า งๆ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการตรวจ ผูประกอบการควรใหขอมูลที่จําเปนแกหนวยตรวจ เพื่อจุดมุงหมายในการตรวจ
ช.3.9 ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียที่ไมไดบรรจุอยูในภาชนะบรรจุสําหรับจําหนายใหผูบริโภค
ตอ งมี ก ารขนส ง ในลั ก ษณะที ่ป อ งกั น การปนเป อ น หรื อ ป อ งกั น การนํ า เอาสารอื ่น หรื อ ผลิต ภั ณ ฑ อื ่น
ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้มาใสแทน และมีการระบุขอมูลดังนี้
ช.3.9.1 ชื่อและสถานที่ของผูรับผิดชอบ สําหรับการผลิตหรือจัดเตรียมผลิตภัณฑ
ช.3.9.2 ชื่อของผลิตภัณฑ
ช.3.9.3 ขอมูลระบุสถานะวาเปนอินทรีย
ช.3.10 กรณีที่ผูประกอบการมีการผลิตหลายอยางในบริเวณเดียวกัน และการปลูกพืชคูขนาน จะตองมี
การตรวจสวนที่ผลิตในบริเวณที่ผลิตนั้นอยางละเอียด ไมควรผลิตผลิตผลหรือผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย
ปะปนกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียที่ไมสามารถจะแยกแยะออกจากกันโดยดูดวยตาได
ช.3.10.1 ถามีการอนุญาตโดยหนวยรับรองหรือโดยหนวยงานทีม่ ีอํานาจหนาที่ ตองระบุ ประเภทของการ
ผลิตและสภาพทีอ่ นุญาต ขอกําหนดในการตรวจเพิ่มเติมในระหวางการเก็บเกี่ยว ขอกําหนดเกี่ยวกับ
เอกสารที่ตองมีเพิ่มเติม และการประเมินความสามารถของผูประกอบการ
ช.3.11 การผลิตปศุสัตวอินทรีย ปศุสัตวทัง้ หมดทีผ่ ลิตในสวนการผลิตเดียวกัน ตองเลีย้ งตามขอกําหนด
ในมาตรฐานนี้ อยางไรก็ตามปศุสัตวที่ไมไดเลีย้ งตามขอกําหนดในมาตรฐานอาจพบในสวนที่เปนอินทรีย
ได หากมี ก ารแยกชั ด เจนจากปศุ สัตว ที่ผลิต ตามขอ กําหนดตามมาตรฐาน หนว ยงานที่มีอํา นาจหนา ที่
สามารถวางเงื่อนไขที่เปนมาตรการที่เขมงวดได
ช.3.12 หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ อาจจะยอมรับวาสัตวที่เลีย้ งตามขอกําหนดในมาตรฐานนีอ้ าจมีการ
ปลอยใหกินหญาตามพื้นดินทั่วไปไดหากวา
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ช.3.12.1 พื้นดินนั้นไมเคยมีการใชผลิตภัณฑอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตตามขอกําหนดในขอที่ 4 ของ
มาตรฐานนี้อยางนอย 3 ป
ช.3.12.2 มีการแยกชัดเจนระหวางสัตวที่เลี้ยงตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้จากสัตวอื่น
ช.3.13 สําหรั บการผลิตปศุสัตว หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนา ที่ควรมั่นใจวา มีการตรวจที่เกี่ยวขอ ง
กับทุกขั้นตอนของการผลิต การจัดเตรียม จนถึงการจําหนายใหผูบริโภค มัน่ ใจไดในเรื่องความสามารถ
ในการสอบกลั บ ได ของปศุ สั ต ว แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ป ศุ สั ต ว นั บ จากการผลิ ต ปศุ สั ต ว กระบวนการ
แปรรูป และการจัดเตรียมตางๆ จนกระทั่งถึงการบรรจุ และ/หรือ การแสดงฉลากเทาที่จะเปนไปไดทาง
วิชาการ
ช.4 การจัดเตรียมและหนวยการบรรจุหีบหอ
ช.4.1 ผูผลิต และ/หรือ ผูประกอบการควรใหขอมูล
ช.4.1.1 คํ า อธิ บ ายที ่สมบู ร ณ ของหน วยผลิต แสดงใหเห็น ถึงสิ่งอํา นวยความสะดวก ที่ ใชสํา หรับ การ
จัดเตรียม การบรรจุหีบหอ และการเก็บผลิตภัณฑเกษตร กอนและหลังการปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ช.4.1.2 มาตรการทีเ่ หมาะสมในทางปฏิ บัติทั้งหมด ที่จะนํามาใชในระดับ หนวยผลิต เพือ่ ใหมั่นใจวา
เปนไปตามมาตรฐานนี้
ช.4.1.3 ควรมีการลงนามในคําอธิบายและมาตรการตางๆ ที่เกีย่ วของ โดยผูร ับผิดชอบของสวนการผลิต
นั้นและหนวยรับรอง
ช.4.1.4 ในรายงานควรรวมขอมูลการดําเนินงานของผูป ระกอบการวา ปฏิบัติในลักษณะทีเ่ ปนไปตาม
ขอกําหนดขอ 3 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้ และการรายงานผลการแกไขขอบกพรองในสวนที่ยอมรับได
และในสวนทีไ่ มสามารถยอมรับได ในกรณีทีเ่ ปนขอบกพรองทีร่ ุนแรง หรือขอบกพรองทีไ่ มสามารถแกไข
ใหเปนไปตามมาตรฐานได และไดมีการลงนามกํากับโดยทั้ง 2 ฝาย
ช.4.2 บัญชีปจจัยการผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่เปนลายลักษณอักษร ควรเก็บไวใหหนวยรับรอง
สามารถตรวจสอบกลับไปยัง
ช.4.2.1 แหลงกําเนิด ลักษณะ และปริมาณของผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียที่ไดสงมาที่หนวยนี้
ช.4.2.2 ลักษณะ ปริมาณ และผูรับมอบผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรียที่สงออกจากหนวยผลิตนี้
ช.4.2.3 ขอมูลอืน่ ๆ เชน แหลงกําเนิด ลักษณะ และปริมาณของสวนประกอบ วัตถุเจือปน และสารชวย
กรรมวิธีการผลิต ที่ถูกสงมาที่หนวยนี้ และสวนประกอบของผลิตภัณฑแปรรูปที่หนวยรับรองตองใชในการ
ตรวจการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
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ช.4.3 กรณีทีม่ ีการนําผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑทีไ่ มใชอินทรียมาแปรรูป บรรจุหีบหอ หรือเก็บรักษา
ไวในหนวยที่เกี่ยวของ
ช.4.3.1 หนวยนั้นควรมีบริเวณแยกตางหากภายในสถานประกอบการ สําหรับการเก็บรักษาผลิตผล และ/
หรือ ผลิตภัณฑอินทรียกอนและหลังการปฏิบัติงาน
ช.4.3.2 การปฏิบัติงานควรดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ โดยใชวิธีแยกสถานที่หรือ
เวลาจากการปฏิบัติกับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่ไมใชอินทรีย
ช.4.3.3 กิจกรรมที่ไมไดมีการดําเนินงานเปนประจําควรมีการแจงใหทราบลวงหนา ภายในกําหนดเวลาที่
ตกลงไวกับหนวยรับรองหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่
ช.4.3.4 ควรนํามาตรการตางๆ มาใชเพือ่ ใหมัน่ ใจวามีการชีบ้ งรุน การผลิต และหลีกเลี่ยงการปะปนกับ
ผลิตภัณฑที่ไมไดมาจากการผลิตตามมาตรฐานนี้
ช.4.4 หนวยรับรองหรือหนวยงานทีม่ ีอํานาจหนาที่ ตองมั่นใจวามีการตรวจสอบทางกายภาพที่เต็มรูป
แบบอยางนอยปละครั้ง อาจจะมีการสุมตัวอยางที่สงสัย เพื่อทดสอบผลิตภัณฑที่ไมไดระบุรายการไวใน
มาตรฐานนี้ ควรจัดทํารายงานการตรวจสอบทุกครัง้ หลังจากการตรวจเยีย่ ม โดยผูร ับผิดชอบสําหรับการ
ตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบแบบไมแจงใหทราบลวงหนาเปนครัง้ คราวเพิ่มเติมตามความจําเปนหรือ
โดยการสุมเลือก
ช.4.5 ผูประกอบการตองใหหนวยรับรองหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เขาถึงหนวยผลิต ระบบบัญชีที่
เปนลายลักษณอักษร และเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม รวมทัง้ เอกสารอยางอื่นทีจ่ ําเปนสําหรับจุดมุงหมาย
เพื่อตรวจสอบ
ช.4.6 ใหปฏิบัติตามขอกําหนดการขนสงตามที่ระบุไวในขอ ช.3.8 ของภาคผนวกนี้
ช.4.7 ในการรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑอินทรีย ผูประกอบการตองตรวจสอบดังนี้
ช.4.7.1 ภาชนะบรรจุหรือหีบหออยูในสภาพที่ปดเรียบรอย (กรณีที่จําเปนตองปด)
ช.4.7.2 มีเอกสารที่อางถึงในขอ ข.3.8 ของภาคผนวกนี้ ผลของการทวนสอบนี้ตองมีระบุในบัญชีปจจัย
การผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑที่เปนลายลักษณอักษรที่อางถึงในขอ 4 ถึงขอ 7 ของมาตรฐานนี้
เมื่อพบวามีขอสงสัยวาผลิตภัณฑไมสามารถทวนสอบตามระบบการผลิตในขอ 10 (ระบบการตรวจสอบ
และรับรอง) ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียนี้ หามอางวาเปนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
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ภาคผนวก ซ
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ
Le Systéme International d’ Unités) ยอมใหใชได มีดังนี้

รายการ

ความยาว

ชื่อหนวย

สัญลักษณ

เซนติเมตร (centimeter)

cm

เมตร (meter)

m

มิลลิกรัมตอลิตร
ความเขมขน

(milligram per liter)
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(milligram per kilogram)

ปริมาตร

mg/kg

ลูกบาศกเมตร ( cubic meter)

m3

ลิตร (litre)

L

ลูกบาศกเซนติเมตร
(cubic centimeter)
มวล

mg/l

cm3

มิลลิกรัม (milligram)

mg

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

