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บทนํา

จากกระแสทีผู่บรโิภคหนัมาสนใจสขุภาพและมแีนวโนมความตองการอาหารทีป่ลอดภยั
หรอืทีผ่ลติดวยระบบการเลีย้งทีด่หีรอืระบบอนิทรยี โดยเฉพาะอาหารสขุภาพมคีวามตองการ
มากขึ้นตามลําดับ ทําใหปจจุบันความตองการบริโภคปลานํ้าจืดมีเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออกตางประเทศ เนื่องจากเน้ือปลาเปนอาหารโปรตีน
ที่ยอยงายและประกอบดวยคุณคาทางอาหารที่ครบถวน ในจํานวนปลานํ้าจืดที่นิยมเลี้ยง
ในปจจุบัน ปลานิลเปนปลาที่นิยมของผูเพาะเลี้ยงและกลายเปนสัตวนํ้าที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย มผีลผลติจากการเพาะเลีย้งปลานลิในป พ.ศ. 2559 จาํนวน 
200,800 ตนั คดิเปนมลูคาถึง 11,844.7 พนัลานบาท (กรมประมง, 2561) ปจจบุนัการเพาะ
เล้ียงสัตวนํ้าสวนใหญจะมีการเลี้ยงที่ระดับความหนาแนนสูงเพื่อที่ใหไดผลผลิตที่มากขึ้น 
แตแลวกม็กัจะประสบกบัปญหาเรือ่งของคณุภาพนํา้หากการจดัการไมดพีอ จงึไดมกีารแกปญหา
ดังกลาวโดยมีการนําแนวคิดการจัดการของเสียที่เกิดจากสัตวนํ้ามาปรับใชภายในบอเลี้ยง
สัตวนํ้า ซึ่งหน่ึงในน้ันคือการใชเทคโนโลยีไบโอฟลอคในการเลี้ยง ซึ่งระบบนี้ใชประโยชน

จากฟลอคทั้งบําบัดนํ้าในบอเลี้ยง โดยการเลี้ยงปลานิลดังกลาวอยูภายใตมาตรฐานการ

เล้ียงสัตวนํ้าที่ดี ควรพัฒนาระบบการเลี้ยงและการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงมุงสูอินทรีย 

ซึ่งแผนพัฒนาประเทศป พ.ศ. 2560-2564 รัฐไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการเกษตร
สูความเปนเลิศดานอาหารท่ีครอบคลุมประเด็นปริมาณการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
เพยีงพอ และความหลากหลายตอความตองการในการบรโิภค มคีณุภาพมาตรฐานเทยีบเทา

ระดับสากล และมีความปลอดภัยอยางตอเนื่อง พื้นที่เกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานเพิ่มขึ้นเปน 500,000 ไรในป 2564 โดยการเรงพัฒนาและขับเคล่ือนการผลิต

เกษตรอินทรียอยางจริงจัง เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางดานอาหาร มีหลักประกัน
มัน่คงดานอาชพีและมคีณุภาพชวีติทีด่ ีรวมทัง้เกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตรอยางตอเนือ่ง 
(คณะกรรมการเกษตรอินทรียแหงชาติ, 2560) ซึ่งในระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรียนั้น 
มคีวามตองการลกูพนัธุทีโ่ตดโีดยไมมกีารดดัแปลงทางพนัธกุรรม ไมมกีารใชฮอรโมนแปลงเพศ 

ตลอดจนไมใชยาและสารเคมีในระบบการผลิต (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย, 2560; 

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง2



กรมประมง, 2550) ซึง่กระบวนการพัฒนาลูกพันธุโดยวิธกีารคัดเลอืก/คดัพนัธุใหไดสายพันธุ
ปลานิลอินทรียเปนสิง่สาํคญัในการผลิตปลานิลอนิทรียทีม่คีณุภาพและมีความปลอดภัยของ
อาหาร (Food safety) โดยในกระบวนการผลติดวยระบบไบโอฟลอค ไมใชยา ฮอรโมน หรอื
สารเคมี ทําใหไดผลติภณัฑทีม่คีณุภาพเน้ือดเีหมาะสาํหรบัเปนอาหารสขุภาพและสามารถ
สรางแบรนดยกระดับผลิตภัณฑไดตอไป

หลักการคัดเลือกสายพันธุ�ปลาและพ�อแม�พันธุ�

การคัดเลือกสายพันธุและการคัดเลือกพอแมพนัธุนัน้มคีวามจําเปนอยางมากในการ
เพาะขยายพันธุปลา โดยหลักของการคัดพันธุคือ การคัดเลือกพอแมพันธุเพื่อจะยกระดับ
คาเฉลีย่ของประชากรในชัว่อายถุดัไปเปนหนึง่ในวธิกีารปรบัปรงุพนัธุ โดยจะทาํการกาํหนด
ลกัษณะท่ีตองการจะปรับปรุง เชน อตัราการเจริญเติบโต อตัราแลกเน้ือ (FCR) ความตานทาน
โรค เปอรเซ็นตซากหรือรสชาติของเนื้อ เปนตน และจะตองหาขอมูลกอนวาประชากร
ทีจ่ะใชในการคัดพนัธุนัน้มคีาเฉล่ียและความผันแปรมากนอยเพียงใด จากน้ันจึงทาํการคดัเลือก
พอแมพันธุที่มีลักษณะท่ีดีตามท่ีตองการไวเพื่อผสมพันธุเพื่อใหรุ นตอไปมีลักษณะท่ีดี
ตามท่ีตองการ อยางไรก็ตามกอนจะตัดสินใจเลือกเปาหมายของการคัดพันธุนั้นจําเปน

ตองมีขอมูลสนับสนุนกอนวาลักษณะน้ันๆ ถูกควบคุมโดยพันธุกรรม มีความผันแปรทาง
พันธุกรรมสูงและมีแนวโนมจะมีคาอัตราพันธุกรรมสูงพอท่ีจะคัดพันธุได (อุทัยรัตน, 2543) 

อีกทั้งคาอัตราพันธุกรรมยังมีประโยชนในแงของการใชในการพิจารณาวิธีการคัดเลือก

ไดอีกดวย โดยคาอัตราพันธุกรรมจะมีคาอยูระหวาง 0-1 ลักษณะใดมีคาอัตราพันธุกรรม
ปานกลางหรือสูง แสดงวาลักษณะปรากฏน้ันๆ เปนผลมาจากการกําหนดโดยพันธุกรรม
ของยีนผลบวก ดังนั้นหากเลือกปลาท่ีมีลักษณะดีมาเปนพอแมพันธุ ลูกที่ไดก็จะมีลักษณะ
ทีด่ดีวยจงึสามารถปรบัปรุงลกัษณะนัน้ๆ ไดโดยวธิกีารคัดพนัธุ/การคดัเลอืก ในทางตรงกนั

ขามในลกัษณะทีม่คีาอตัราพนัธกุรรมตํา่ การผสมพนัธุระหวางพอแมทีม่ลีกัษณะด ีกไ็มแนวา

ลูกท่ีไดจะมีลักษณะดีหรือไม ในปลานั้น คาอัตราพันธุกรรมที่จัดวาตํ่าจะมีคาตั้งแต 0.15 
ลงไป สวนคาท่ีตํ่ากวา 0.3 แตสูงกวา 0.15 จัดเปนคาปานกลาง และคาอัตราพันธุกรรม
ตั้งแต 0.3 ขึ้นไปจัดวามีคาสูง (Tave, 1986)

กาารรเลีลี้ยยงงปลลานินิลอออิิินนททรียยย�ในนระะบบบบบไบโโอฟฟฟลออคค
เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง 3



ในการปรับปรุงพันธุปลานิลจําเปนตองมีการจับคูผสมพันธุปลานิลซึ่งเปนขั้นตอน
ทีส่าํคญัในการประเมินความสามารถทางพันธกุรรม จาํเปนตองมกีารวางแผนจับคูพอแมพนัธุ
เพ่ือสรางประชากรตั้งตน จากน้ันจะไดประเมินคาทางพันธุกรรม เพื่อใชในการคัดเลือก
ไดอยางแมนยําตอไป และหลังจากคัดเลือกพันธุปลานิลแลวตองมีการวางแผนจับคูผสม
พอแมพนัธุปลาทีค่ดัไวเพือ่ใหไดลกูปลาทีม่กีารเจรญิเตบิโตดตีามทีค่าดการณไว แตเนือ่งจาก
ปลานลิเพศผูมนีสิยัดรุาย มกัจะทาํรายเพศเมยี หากจบัคูผสมพนัธุตามทีว่างแผน ตวัผูจะกดั
และทํารายเพศเมียได โดยท่ัวไปมีการตัดจะงอยปากเพศผูเพือ่ปองกนัการกัดทาํราย ซึง่เปน
วิธีการท่ีทารุณสัตว ดังนั้นหากตองการจับคูผสมพันธุปลานิลจึงจําเปนตองออกแบบระบบ
ผสมพันธุใหสามารถจับคูผสมพันธุไดอยางตอเนื่อง และตัวผูไมกัดทํารายเพศเมีย ระบบนี้
จะทําใหไดลูกพันธุปลานิลที่ทราบพอแมพันธุ เปนระบบท่ีสามารถใชในการจับคูพอแม
พันธุปลานิลไดจํานวนมากเพียงพอในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตลูกพันธุ
ไดหลายๆ ครอบครวั ซึง่จะทาํใหการประเมนิคาความสามารถทางพนัธกุรรมทําไดอยางแมนยาํ 
เปนระบบท่ีสามารถใชในการผลิตลูกพันธุปลานิลอินทรียใหเจริญเติบโตดีไดโดยไมตอง
ใชฮอรโมนแปลงเพศ เน่ืองจากสามารถประเมินความสามารถทางพันธกุรรมไดอยางแมนยาํ 
(นิสรา และปุญชรัศมิ์, 2561)

จับคู�ปลานิล

ผสมพันธุ�ด�วยระบบ
Tilapia Mating System

อนุบาลลูกปลา 

2-3 เดือนถึงติด
Microcips (PIT Tag)

ผลิตลูกพันธุ�

อินทรีย�

แผนภาพของระบบการพัฒนาสายพันธุ�ปลานิลอินทรีย�
ด�วยนวัตกรรมระบบจับคู�ผสมพันธุ�ปลานิล

(อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ: 1803001978)

VDO “การปรับปรุงพันธุ�ปลานิลอินทรีย�
ภายใต�ระบบ การเล้ียงแบบไบโอฟลอค”

https://www.facebook.com/watch/?v=2346173202340198
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3 ประเมินค�าทางพันธุกรรม
เพ่ือการคัดเลือกได�อย�าง

แม�นยํา

เล้ียงต�อจนเป�น
พ�อพันธุ�แม�พันธุ�

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง4



ความแตกต�างระหว�างสิ่งท่ีมีอยู�แล�วในป�จจุบันกับนวัตกรรมระบบจับคู�
ผสมพันธุ�ปลานิล

รายการ ส่ิงท่ีมีอยู�แล�วในปัจจุบัน นวัตกรรมระบบจับคู�ผสมพันธุ�ปลานิล

1. กระชังจับคู

ผสมพันธุปลานิล

ผสมพันธุหมู หรือหลายคู

ในกระชัง ทําใหไมทราบ

พอแมพันธุและประวัติ

ใชกระชังจับคูผสมพันธุในการจับคูผสมพันธุ

ปลานิลเปนคูๆ  ไดโดยท่ีเพศผูไมทํารายเพศเมีย 

โดยออกแบบท่ีหลบซอนใหปลาเพศเมีย และ

มีบริเวณใหพอแมพันธุไดผสมพันธุทําใหได

ลูกพันธุท่ีทราบพันธุประวัติเพ่ือการประมาณคา

ความสามารถทางพันธุกรรมเพื่อการคัดเลือก

ไดตอไป

2. ตนทุนของ

ระบบผสมพันธุ

ใชพอแมพันธุจํานวนมาก

ในกระชังผสมขนาดใหญ

ใชพอแมพันธุจํานวนนอย ในกระชังผสมพันธุ

ขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพ ตนทุนตอการผลิต

ตอคูผสมต่ํา

3. ลดปญหา

การทารุณกรรม

สัตว

มกีารตัดจะงอยปาก

พอพันธุปลานิลเพื่อไมให

กัดทํารายเพศเมีย ซ่ึงเปน

การทารุณกรรมสัตว

ออกแบบที่หลบซอนใหปลาเพศเมีย และ

มีบริเวณใหพอแมพันธุไดผสมพันธุกันได

โดยไมทํารายสัตว

4. การนําไป

ใชประโยชน

เชิงพาณิชย

ระบบเดิมใหแมพันธุที่มี

ไขที่ไดรับการผสมพันธุ
เพียง 30% ของแมพันธุ

ปลานิลในระยะเวลา 1 
เดือน

ระบบสามารถใหแมพันธุท่ีไดรับการผสมพันธุ
ถึง 50% ในระยะเวลา 1 เดือน

5. การนําไปใช

เชิงวิจัย

• ระบบเดิมทําราย/

ทารุณกรรมสัตว

• ไมผานจรรยาบรรณ
สัตวทดลอง

• ไมผานมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย

ระบบกระชังผสมพันธุไมทําราย/ทารุณกรรม

สัตว ซ่ึงสามารถพัฒนางานวิจัยเพ่ือผลิตสาย

พันธุปลานิลอินทรียไดตอไป

กาารรเลีลี้ยยงงปลลานินิลอออิิินนททรียยย�ในนระะบบบบบไบโโอฟฟฟลออคค
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ระบบไบโอฟลอคกับการผลิตปลานิลอินทรีย�

ระบบไบโอฟลอคมีแนวคดิทีจ่ดัการใหของเสยีทีเ่กดิจากสัตวนํา้ โดยใชตะกอนจุลนิทรยี
หรือฟลอคมาชวยในการยอยสลายซากของเสียท่ีเกิดจากสัตวนํ้า สามารถกลับไปเปน
อาหารของสัตวนํ้าเหลาน้ันอีก ของเสียจากการขับถายของสัตวนํ้า รวมทั้งของเสียอื่นๆ 
จะถูกเปลี่ยนไปเปนฟลอค ซึ่งฟลอคเหลานี้ก็คือสารประกอบโปรตีน เมื่อสัตวนํ้ากินฟลอค
เขาไปกเ็ทากบัวาสตัวนํา้ไดกนิอาหารทีม่โีปรตนีนัน่เอง และจลุนิทรยีในไบโอฟลอคกจ็ะเปน
ตัวที่คอยควบคุมคุณภาพนํ้าภายในบอโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ในสภาวะที่มีการเปล่ียนถายน้ํานอย สงผลใหสัตวมีสุขภาพดีตามไปดวย (Azim and Little, 
2008; Roselien et al., 2012; Rodrigo et al., 2013; Avnimelech, 2015)

ตะกอนจุลินทรีย (Biofloc) คือ ตะกอนอินทรียแขวนลอยในมวลนํ้า ซึ่งเปนกลุม
สิ่งมีชีวิตพวกสาหราย และแพลงกตอนพืช โปรโตซัว และแบคทีเรีย โดยกลุมแบคทีเรีย
จะเปนพวกเฮทเทอโรโทรฟค แบคทีเรีย (Heterotrophic Bacteria) ขนาดของกลุมฟลอค
อยูที่ 0.2-2.0 มิลลิเมตร (Avnimelech, 2015)

ถามีการเตมิสารอาหารจาํพวกคารโบไฮเดรตลงไปอกีมนัจะไปกระตุนใหไบโอฟลอค
ดึงของเสียในรูปของไนโตรเจน (แอมโมเนีย) มาใชในการสรางเซลลใหมมากขึ้น จํานวน
จลุนิทรยีกจ็ะเพิม่มากขึน้ ปริมาณแอมโมเนยีในน้ําก็จะลดลง เปล่ียนไปอยูในรปูทีไ่มเปนพษิ 

ก็คือ สารพวกโปรตีน เมื่อปลานิลกินจุลินทรียที่รวมตัวเปนฟลอคเขาไปก็เทากับวาปลานิล

ไดกนิอาหารทีม่โีปรตนีน่ันเอง การใชกลุมฟลอคในการกาํจดัแอมโมเนยีนีจ้ะเรว็กวาการเกดิ
กระบวนการไนตริฟคเคชั่น (nitrification) เนื่องจาก heterotropic bacteria จะเจริญเติบโต
เร็วกวา nitrifying bacteria ประมาณ 10 เทา ทําใหนํ้าที่ใชเลี้ยงปลานิลมีคุณภาพดี และ

ปลาจะสามารถกินตะกอนจุลินทรียทําใหประหยัดตนทุนดานอาหาร มีการเปล่ียนถายนํ้า

นอยลง (อนุสรา, 2556) เหมาะสมกับสถานการณการขาดแคลนน้ําหรือสภาวะแหงแลง

ในปจจุบัน และสงผลใหปลานิลมีสุขภาพดี คุณภาพเนื้อดี ไมมีกลิ่นโคลนตามไปดวย
ซึ่งการเล้ียงปลานิลระบบตะกอนจุลินทรีย (Biofloc) ถือเปนการเพาะเล้ียงสัตว

นํ้าอินทรีย เพราะหลักการใชวัตถุดิบสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรียคือ ตองมีองค
ประกอบที่เปนวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียไมตํ่ากวารอยละ 60 รวมทั้งตองเปน

วตัถุดบิทีส่งผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอยท่ีสดุ การเพาะเล้ียงสัตวนํา้อินทรีย เปนกระบวน
การผลิตสัตวนํ้าเพ่ือใหไดผลิตผลหรือผลิตภัณฑตามหลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรีย

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
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เตรียมนํ้าลงบ�อ

ตะกอน floc ปริมาณ 10 ml
สามารถปล�อยปลาลงเล้ียงได�

2 สัปดาห�แรกวัดคุณภาพ
นํ้าทุกวันหลังจากน้ัน
เติมกากนํ้าตาลทุกวัน

ละลายสารอาหาร
ท่ีเตรียมไว�แล�วคนให�เข�ากัน

เป�ดเครื่อง
ให�อากาศ

การสร�างและผลิตตะกอนจุลินทรีย� (จงกล, 2558)

• ตะกอนดิน 0.1 g/L
• กากนํ้าตาล 0.4 g/L
• อาหารเม็ด 0.2 g/L
• รําละเอียด 0.2 g/L
• โดโลไมท� 0.1 g/L

DO ไม�ควรตํ่ากว�า 5 mg/L
NH

3
-N ไม�ควรเกิน 1 mg/L

การสร�างและผลิตตะกอนจุลินทรีย�เพื่อการเลี้ยงปลานิลอินทรีย�

การสรางและผลิตตะกอนจุลินทรียเพื่อการเลี้ยงปลานิลอินทรียมีขั้นตอนดังนี้คือ
1. เตรียมนํ้าลงในบอ คํานวณหาปริมาตรนํ้าในบอ
2. เตรียมสารอาหารดังนี้คือ
 • ตะกอนดิน 0.1 กรัม ตอปริมาตรน้ํา 1 ลิตร
 • กากนํ้าตาล 0.4 กรัม ตอปริมาตรน้ํา 1 ลิตร
 • รําละเอียด 0.2 กรัม ตอปริมาตรน้ํา 1 ลิตร
 • โดโลไมท 0.1 กรัม ตอปริมาตรนํ้า 1 ลิตร
 • อาหารเม็ดอินทรีย 0.2 กรัม ตอปริมาตรนํ้า 1 ลิตร
3. ละลายสารอาหารที่เตรียมไว แลวคนใหเขากัน
4. นําไปใสในบอที่เตรียมนํ้าไว เปดใหอากาศใหมวลนํ้ากระจายทั่วทั้งบอ
5. สัปดาหแรกวัดคุณภาพนํ้าทุกวัน หลังจากน้ันเติมกากนํ้าตาลทุกวัน จากนั้นเมื่อ

ตะกอนฟลอคมีปริมาณ 10 ml. สามารถปลอยปลาลงเล้ียงได
6. ตลอดระยะเวลาในการเล้ียง เติมกากน้ําตาลทุกสัปดาห และวัดคาคุณภาพน้ํา 

โดยออกซิเจนละละลายนํ้าไมควรตํ่ากวา 5 mg/L แอมโมเนียไมควรเกิน 1 mg/L

กาารรเลีลี้ยยงงปลลานินิลอออิิินนททรียยย�ในนระะบบบบบไบโโอฟฟฟลออคค
เพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง 7



การให�อาหารและการจัดการระหว�างการเลี้ยงปลานิลอินทรีย�ในระบบ
ไบโอฟลอค

การใหอาหารปลานิลอินทรียในแตละชวงอายุ
1. อาหารอนุบาลลูกปลานิลอินทรีย เมื่อลูกปลามีถุงไขแดงยุบ ใหรําบดละเอียด 

และอาหารเม็ดสําเร็จรูปอินทรียชนิดเกล็ดเล็ก ที่มีโปรตีน 30% ขึ้นไป เปนเวลา 30-45 วัน 
ซึ่งในชวง 7-14 วันแรก นํามาบดใหละเอียดกอน แบงให 2-3 มื้อ

2. เมื่อลูกปลานิลอินทรียมีปากที่กวางข้ึน ก็ใหอาหารเม็ดเล็กสําเร็จรูปอินทรีย 
ตัง้แต 45-75 วนั อตัราการให 3-5 % ของนํา้หนกัตัวปลา เชน ปลามนีํา้หนกัรวม 1,000 กรมั 
ใหอาหาร 30-50 กรัม/วัน แบงให 2-3 มื้อ

3. ปลานิลอนิทรยี มขีนาดน้ําหนกัตัว 100-250 กรมั ควรเปลีย่นมาใหอาหารขนาด
กลาง และใหอาหารสมทบ เชน แหนเปดเลก็ แบงเปนสดัสวน 3:1 ของอาหารทีใ่ห หรอืเปล่ียน
เปนใหแหนเปดเล็กผสมรําละเอียด ตั้งแต 75-90 วัน แบงให 2-3 มื้อ

4. ปลานิลอนิทรยี มขีนาดน้ําหนกัตัว 250-400 กรมั ควรเปลีย่นมาใหอาหารขนาด
ใหญ และใหอาหารสมทบ เชน แหนเปดเล็ก แบงเปนสัดสวน 1:3 ของอาหารท่ีให หรือ
เปลี่ยนเปนใหแหนเปดเล็กผสมรําละเอียด ตั้งแต 90-120 วัน แบงให 2 มื้อ

การจัดการระหว�างการเลี้ยงปลานิลอินทรีย�ในระบบไบโอฟลอค
1. การตรวจวัดคุณภาพนํ้าระหวางการเลี้ยง

ในการเล้ียงปลานิลอินทรียในระบบไบโอฟลอคน้ัน ควรทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
อยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุกๆ สัปดาห โดยคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมมีดังนี้คือ

 1.1 ความเปนกรด-ดาง (pH) ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลานิลอยูในชวง 

6.3-8.3 การตรวจหาคาความเปนกรด-ดางสามารถวัดไดโดยใชกระดาษวัดพเีอชจุมลงไปในนํา้

แลวนําไปเทียบสีบนกลองกระดาษวัดพีเอช
 1.2 ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในนํา้ (DO) ปลาตองการออกซเิจนในการหายใจ 

เมื่อออกซิเจนในน้ําลดลง ปลาจะโผลมาหายใจที่ผิวนํ้า ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสม
ตอการเลี้ยงปลานิลไมควรตํ่ากวา 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร

 1.3 อุณหภูมิ (Temperature) ปลานิลเปนสัตวเลือดเย็น ไมสามารถควบคุม
อณุหภมูใินรางกายใหคงทีไ่ด เมือ่นํา้มกีารเปล่ียนแปลงอณุหภมูอิยางกะทนัหันจะทาํใหปลา

ช็อคตายได อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลานิลจะอยูในชวง 25-32 องศาเซลเซียส

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
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 1.4 แอมโมเนีย (Ammonia, NH3) เปนแกสทีม่พีษิตอปลามาก เกดิจากของเสีย
และมลูตางๆ ทีส่ตัวนํา้ขบัถายออกมา ถาปรมิาณสงูจะเปนอนัตรายตอสตัวนํา้มาก ไมควร
มีคามากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร

 1.5 ไนไตรท (Nitrite, NO2) ระดับไนไตรททีว่ดัไดโดยใชชดุทดสอบน้ัน โดยปกติ
จะเปนตวับงชีถ้งึสภาวะการทํางานของระบบกรองชีวภาพวาทาํงานไดสมบรูณ หรอืเพยีงพอ 
ตามวัฏจักรไนโตรเจนหรือไม เพราะไนไตรทเกิดจากการยอยสลายแอมโมเนียโดยแบคทีเรยี
ทีใ่ชกาซออกซิเจน ในบางคร้ังสาเหตุการเพ่ิมระดับไนไตรทยงัอาจเกิดจากการเพ่ิมจาํนวนปลา
เขามาเลี้ยงในบอจํานวนมาก ขณะที่แบคทีเรียไมสามารถยอยสลายไปเปนไนเตรทไดทัน 
ปรมิาณท่ีจดัวาปกติ: ควรใหไมม ีหรอืมคีาเปนศนูย หากตรวจจะกําหนดคาไวทีไ่มนอยกวา 
0.3 มิลลิกรัมตอลิตร

 1.6 ไนเตรท (Nitrate, NO3) ไนเตรทเปนสารเคมีตวัสดุทายในวฏัจกัรไนโตรเจน 
เกิดจากการท่ีแบคทีเรียยอยสลายไนไตรท โดยใชออกซิเจน ซึ่งในธรรมชาติสวนหน่ึงของ
ไนเตรทจะถูกพืชนํ้า สาหรายนําไปใชสรางความเจริญเติบโต และอีกสวนจะถูกยอยสลาย
โดยแบคทีเรียกลุมทีไ่มใชออกซิเจน ปรมิาณทีจ่ดัวาปกติ: การวดัคาไนเตรทไดเปนตวัเลขนัน้
ควรมีคาเทากับ 0-50 มิลลิกรัมตอลิตร

 1.7 ตะกอนฟลอค ตะกอนท่ีเกิดขึ้นในระบบไบโอฟลอคสามารถวัดไดโดยใช
กรวย Imhoff cone ตักนํ้าใหได 1,000 มิลลิลิตร แลวตั้งทิ้งไวเปนระยะเวลา 30 นาที 

จากน้ันมาอานคาตะกอน โดยปริมาณตะกอนไมควรมากกวา 40 มลิลิลติร หากในบอเลีย้ง

มีตะกอนมากกวา 40 มิลลิตร ควรทําการถายตะกอนออก แลวเติมนํ้าใหม
2. การจัดการการเลี้ยงเรื่องความหนาแนน
เน่ืองจากการเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐานสัตวนํ้าอินทรียนั้นมีขอกําหนดเรื่องความ

หนาแนนไมเกิน 1.125 กิโลกรัมตอปริมาตรน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร (ตัน) ดังนั้นตลอดระยะ
เวลาในการเล้ียงควรมีการขยายบอ หรือเม่ือปลามีขนาดใหญขึ้นและสามารถท่ีจะนําไป

แปรรูปเปนผลิตภัณพตางๆ เชน ปลาปลานิลอินทรียขนาด 50 กรัม ขนาด 25-30 กรัม 

สามารถนําไปทําปลาปนอินทรียเพ่ือใชเปนสวนผสมในอาหารไกไข ปลานิลอินทรียขนาด 

50 กรัม สามารถนําไปอบแหง หรือทําเปนผงปลาเพื่อใชเปนอาหารสัตวเลี้ยง เชน สุนัข
หรือแมว เม่ือปลามีขนาดใหญขึ้นประมาณ 200-300 กรัม สามารถนํามาแลแบบปกผีเสื้อ
และนําไปรมควัน เม่ือปลามีขนาด 500-600 กรัม สามารถนําไปแลเปน fillet ได นอกจาก
นั้นเนื้อติดกระดูกและกางสามารถนําไปอบและทอดเปนผลิตภัณฑผงปลานิลอินทรียได

กาารรเลีลี้ยยงงปลลานินิลอออิิินนททรียยย�ในนระะบบบบบไบโโอฟฟฟลออคค
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ผลิตภัณฑ�เน้ือปลานิล
อินทรีย�อบแห�ง

ผลิตภัณฑ�
ผงปลานิลอินทรีย�

ปลานิลอินทรีย�
แล�แช�แข็ง

ปลานิลอินทรีย�
รมควัน

การเล้ียงและการแปรรูปปลานิลอินทรีย�ท่ีเล้ียงในระบบไบโอฟลอค

VDO “การเลี้ยงและการแปรรูป
ปลานิลอินทรีย�ท่ีเลี้ยงในระบบไบโอฟลอค”

https://www.facebook.com/watch/?v=221123305954185

ภาพแสดงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจากการแปรรูปปลานิลอินทรีย ไดแก
• ปลานิลอินทรียอบแหง • ผงปลานิลอินทรีย
• ปลานิลอินทรียแลแชแข็ง • ปลานิลอินทรียรมควัน

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
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สัตว�น้ําอินทรีย�

เปนผลิตผลจากระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคลายคลึงกับธรรมชาติ 
และหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีหรือสารสังเคราะหที่อาจกอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม

หลักการของเกษตรอินทรีย�

1. พัฒนาระบบการผลิตไปสูแนวทางเกษตร
แบบผสมผสานท่ีมคีวามหลากหลายของพืชและสัตว

2. พัฒนาระบบการผลิตที่พึ่ งพาตนเอง
ในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟารม

3. ฟนฟแูละรกัษาความอดุมสมบรูณของดนิ
และคณุภาพนํา้ดวยอนิทรยีวตัถ ุเชน ปุยคอก ปุยหมกั 
และปุยพชืสดอยางตอเนือ่ง โดยใชทรพัยากรในฟารม
มาหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

4. รกัษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟารม
และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม

5. ปองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม
6. ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปท่ีเปนวิธีการธรรมชาติ 

ประหยัดพลังงาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

7. รกัษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบขาง 
รวมทั้งการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตวปา

8. รักษาความเปนอินทรียตลอดหวงโซการผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจําหนาย

9. หลกีเลีย่งการใชสารเคมสีงัเคราะหตลอดกระบวนการผลติ แปรรปู และเกบ็รกัษา
10. ผลติผล ผลติภัณฑ หรอืสวนประกอบของผลติภัณฑ ตองไมมาจากการดดัแปลง

พันธุกรรม

11. ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑตองไมผานการฉายรังสี

กาารรเลีลี้ยยงงปลลานินิลอออิิินนททรียยย�ในนระะบบบบบไบโโอฟฟฟลออคค
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ระยะปรับเปล่ียน

พื้นท่ี

5. ข�อกําหนดวิธีการผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
 5.3 การเลือกพ้ืนท่ีผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
  5.3.1 ผู�ผลิตควรทราบประวัติการใช�ประโยชน�ของพ้ืนท่ี เพ่ือประเมินสถาวะเส่ียง
  5.3.2 ท่ีต้ังของพ้ืนท่ีต�องเป�นท่ีท่ีมีสิทธิในการครอบครองถูกต�องตามกฎหมาย
  5.3.3 แหล�งน้ําและดินต�องไม�มีสภาพแวดล�อมท่ีเส่ียงต�อการปนเป��อน
  5.3.4 ต�องมีมาตรการป�องกันการปนเป��อนท่ีมาจากทางดิน นํ้า อากาศ เช�นมีแนวกันชน

5. ข�อกําหนดวิธีการผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
 5.1 เกษตรกรมีระยะการปรับเปล่ียนอย�างน�อย 1 รอบการผลิตสัตว�นํ้า หากรอบการผลิตเกิน 1 ป� ให�ใช�ระยะ

  การปรับเปล่ียน 1 ป�
 5.2 ระยะการปรับเปล่ียน ให�นับต้ังแต�ผู�ผลิตได�ปฏิบัติตามมาตรฐานน้ีแล�วและสมัครขอการรับรองจากหน�วยนับรอง

แนวกันชน (Buffer Zone) คอืสิง่กีดขวาง เชน ทาํคันดินกัน้ ขดุคูนํา้ บอน้ํา หรอืปลูกพชื
เปนแถวเปนแนวเพื่อเปนกันชน ปองกันสารเคมีหรือมลพิษที่มาทางดิน นํ้า และอากาศ
จากแปลงขางเคียง หรอืแหลงมลพษิ เชน กองขยะ หรือโรงงานอุตสาหกรรมปนเปอนเขามา

ในพื้นที่ทําการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า

TIME

เน่ืองจากการทําเกษตรอินทรียที่ไมสามารถ
ใชสารเคมีได รวมถึงโดยหลักการที่ไมตองการใหเกิด
การปนเปอนของสารเคมี จากสิ่งแวดลอมในดินและนํ้า
สูผลผลิต จงึตองมรีะยะปรบัเปลีย่นใหสารเคมีทีต่กคางอยู
สลายตัวไป เพ่ือใหดนิและน้ําซึง่เปนปจจยัสําคญัทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามระบบเกษตรอินทรียแลวไดผลดี

ทราบประวัติ

ประเมินความเส่ียง

ครอบครองถูกกฎหมาย มีมาตรการป�องกัน
การปนเป��อน

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
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พันธุ�สัตว�น้ํา

การวางแผนการจัดการและการปรับปรุงฟาร�มสัตว�น้ําอินทรีย�

5. ข�อกําหนดวิธีการผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
 5.5 การวางแผนการจัดการและการปรับปรุงฟาร�มสัตว�นํ้าอินทรีย�
  5.5.1 ให�มีระบบการวางแผนและจัดการท่ีดี เพ่ือหลีกเล่ียงการปนเป��อนและทําลายส่ิงแวดล�อม
  5.5.2 วางแผนการจัดการฟาร�มเล้ียงและระบบการเพาะเล้ียงโดยใช�พันธุ�สัตว�นํ้าท่ีต�านทานศัตรูและโรค

   การเลือกฤดูเล้ียง และระบบการเพาะเล้ียงท่ีเหมาะสม รวมท้ังการเลือกใช�วัสดุ เครื่องมือที่สอดคล�อง
   กับหลักการสัตว�นํ้าอินทรีย�ในการปฏิบัติทุกข้ันตอนต้ังแต�การเตรียมบ�อจนถงึการเก็บเก่ียวการจัดการ
   ฟาร�มเล้ียงต�องมุ�งเน�นการใช�สารอินทรีย�และวัสดุธรรมชาติ โดยต�องปราศจากการปนเป��อน
   ของส่ิิงที่ไม�อนุญาตให�ใช�ตามข�อ 5.5.3

5. ข�อกําหนดวิธีการผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
 5.4 การเลือกพันธุ�สัตว�นํ้าอินทรีย�
  5.4.1 ห�ามใช�พันธุ�ท่ีได�จากการดัดแปรพันธุกรรม และ/หรือผ�านการฉายรังสี
  5.4.2 พันธุ�ท่ีใช�ควรมาจากระบบการผลิตแบบสัตว�นํ้าอินทรีย� ระยะแรกถ�าไม�สามารถหาได� อาจอนุโลม

   ให�ใช�พันธุ�ท่ีมาจากแหล�งท่ัวไปได�ในช�วงระยะเวลาหน่ึง โดยพันธุ�ต�องไม�ผ�านการใช�ฮอร�โมนและได�รับ
   การยอมรับจากหน�วยรับรอง และผู�ผลิตต�องมีแผนและกําหนดเวลาท่ีจะใช�พันธุ�ท่ีมาจากการผลิต
   แบบอินทรีย�

  5.4.3 พันธุ�เหมาะสมต�อสภาพนํ้า ภูมิอากาศ ต�านทานต�อโรค และหลีกเล่ียงไม�ให�กระทบต�อความหลากหลาย
   ทางชีวภาพของระบบนิเวศ

ไม�ฉายรังสี

ไม�ดัดแปรพันธุกรรม

ไม�กระทบต�อ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศ

ควรมาจาก
ระบบการผลิต
แบบอินทรีย�

ไม�ใช�ส่ิงที่ไม�อนุญาต
ให�ใช�ตามข�อ 5.5.3

คํานึงถึง พันธุ� 
ฤดู ระบบการเล้ียง

มีการวางแผนการจัดการ

คํานึงถึงวัสดุ เคร่ืองมือ

กาารรเลีลี้ยยงงปลลานินิลอออิิินนททรียยย�ในนระะบบบบบไบโโอฟฟฟลออคค
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การวางแผนการจัดการและการปรับปรุงฟาร�มสัตว�น้ําอินทรีย� (ต�อ)

อาหารสําหรับสัตว�น้ําอินทรีย�

5. ข�อกําหนดวิธีการผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
 5.5 การวางแผนการจัดการและการปรับปรุงฟาร�มสัตว�นํ้าอินทรีย�
  5.5.3 ส่ิงที่ไม�อนุญาตให�ใช�ในการจัดการฟาร�มมีดังนี้
   (1) จุลินทรีย�และผลิตผลจากจุลินทรีย�ท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม
   (2) สารพิษตามธรรมชาติ เช�น โลหะหนักต�างๆ ในปริมาณท่ีจะมผีลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมและสุขภาพ

     ของมนุษย�
   (3) ปุ�ยเทศบาลหรือปุ�ยหมักจากขยะในเมือง
   (4) สารสังเคราะห�เพ่ือเร�งการเจริญเติบโต
  รายการสารอินทรีย�และอนินทรีย�ท่ีอนุญาตให�ใช� ระบุในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.2 และ ก.4

5. ข�อกําหนดวิธีการผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
 5.6 อาหารสําหรับสัตว�นํ้าอินทรีย�
  5.6.1 อาหารสําหรับสัตว�นํ้าอินทรีย� ได�แก� อาหารสัตว�นํ้าธรรมชาติ วัตถุดิบธรรมชาติท่ีใช�เล้ียงสัตว�นํ้า

   อินทรีย�โดยตรง อาหารสัตว�นํ้าอินทรีย�ท่ีผลิตข้ึนใช�ในฟาร�มเกษตรกร และอาหารสําเร็จรูปสําหรับ
   สัตว�นํ้าอินทรีย�

อาหารสําเร็จรูป
สําหรับสัตว�นํ้าอินทรีย�

วัตถุดิบธรรมชาติ
ท่ีใช�เล้ียงสัตว�นํ้า
อินทรีย�โดยตรง

อาหารสัตว�นํ้า
อินทรีย�ท่ีผลิตข้ึนเอง

ในฟาร�ม

อาหารสัตว�นํ้า
ธรรมชาติ

 จุลินทรีย�และผลิตผล
จากจุลินทรีย�ท่ีมีการ
ดัดแปรพันธุกรรม

สารพิษ
ตามธรรมชาติ 

เช�น โลหะหนักต�างๆ

สารสังเคราะห�
เพื่อเร�งการ
เจริญเติบโต

ปุ�ยเทศบาลหรือปุ�ยหมัก
จากขยะในเมือง

ห�ามใช�

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
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อาหารสําหรับสัตว�น้ําอินทรีย� (ต�อ)

การจัดการหลังการจับ

5. ข�อกําหนดวิธีการผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
 5.6 อาหารสําหรับสัตว�นํ้าอินทรีย�
  5.6.2.4 ข�อ (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

5. ข�อกําหนดวิธีการผลิตสัตว�นํ้าอินทรีย�
 5.8 การจัดการหลังการจับ
  5.8.1 สารท่ีใช�กับกระบวนการหลังการจับ เช�น การเก็บรักษาสัตว�นํ้าสด การแปรรูปต�องเป�นสาร

   จากธรรมชาติ ยกเว�นสารเคมีสังเคราะห�ท่ีระบุไว�ในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.5
  5.8.2 เลือกใช�เครื่องมือและ/หรือ วัสดุอุปกรณ�ท่ีใช�ในการบรรจุหีบห�อที่ไม�ทําลายส่ิงแวดล�อม
  5.8.3 มีระบบบันทึกการจับเพ่ือให�สามารถสอบกลับได�

กรณีอาหารธรรมชาติไมเพียงพอ หนวยรับรองอาจยินยอมใหใชอาหารสําเร็จรูป
ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดได แตอยางนอยตองมีสวนประกอบอาหารสัตวนํ้าที่เปนไปตาม
ขอกาํหนดนีไ้มตํา่กวา 60% และไมมสีวนผสมของสารเคมีและวัสดุทีห่ามใชในอาหารสัตวนํา้ 
ดงันี้

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ�
ท่ีใช�บรรจุหีบห�อ

ไม�ทําลายส่ิงแวดล�อม

วัสดุหรือผลิตผล
ท่ีมีการดัดแปรพันธุกรรม
หรือผ�านการฉายรังสี

คํานึงถึงวัสดุ เคร่ืองมือ

ยูเรีย

ใช�สารจากธรรมชาติ

สีสังเคราะห�ผสมอาหาร

สารเคมีหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีห�ามใช�
ในอาหารสัตว�นํ้าท่ีประกาศ

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาหารสัตว� 
พ.ศ.2525 และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม

สารปฏิชีวนะสารเคมีสังเคราะห�
ท่ีมีวัตถุประสงค�เร�งการเจริญเติบโต

กระตุ�นการกินอาหาร

กรดแอมิโนบริสุทธ์ิ
ห�ามใช�

กาารรเลีลี้ยยงงปลลานินิลอออิิินนททรียยย�ในนระะบบบบบไบโโอฟฟฟลออคค
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7. การจัดการ การเก็บรักษา การขนส�ง การแปรรูป และการบรรจุหีบห�อ
 7.1 ต�องรักษาความเป�นผลิตผลและผลิตภัณฑ�อินทรีย�ตลอดทุกช�วงของกระบวนการ
 7.2 ผลิตผลหรือผลติภณัฑ�เกษตรอนิทรยี�ท่ีต�องได�รบัการชีบ้�ง ท่ีชดัเจน มีการจัดการท่ีแยกออกจากผลิิตผล

  หรอืผลติภณัฑ�ท่ีไม�ใช�อนิทรยี� และมีการจัดการท่ีจะไม�ทําให�เกดิการปนเป��อนจากสารต�างๆ ท่ีไม�อนญุาตให�ใช�
  ในการผลิตแบบอินทรีย�

 7.3 การบริหารจัดการศัตรูพืชและสัตว�
  7.3.1 ควรใช�วิธีการป�องกันเป�นวิธีแรก เช�น ทําลายและกําจัดแหล�งท่ีอาศัย และทางเข�าของศัตรูพืชและสัตว�
  7.3.2 วิธีการป�องกันไม�เพียงพอ ทางเลือกแรกสําหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว� ควรใช�วิธีทางกล กายภาพ

   และชีวภาพ
  7.3.3 ถ�าวิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ ไม�เพียงพอสําหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว� อาจใช�สาร

   ป�องกันกําจัดตามท่ีระบุในภาคผนวก ก ตารางท่ี ก.3 และ ตารางท่ี ก.4 หรือสารอื่นท่ีเข�าข�ายตาม
   หลักเกณฑ�ข�อ 9 ของมาตรฐาน และจะต�องป�องกันไม�ให�สัมผัสกับผลิตผลและผลิตภัณฑ�อินทรีย�

  7.3.4 ควรหลีกเล่ียงศัตรูพืชและสัตว�โดยใช�วิธีการปฏิบัติในการผลิตท่ีถูกต�อง (good manufacturing 
   practice) ท้ังนี ้มาตรการท่ีใช�ในการควบคุมศตัรพูชืและสัตว�ภายในบริเวณเก็บรักษาหรืออปุกรณ�ท่ีใช�
   ในการขนส�งอาจรวมการใช�ส่ิงกีดขวางทางกายภาพหรือวิธีการอ่ืน เช�น เสียงอุลตร�าซาวด� (ultra-sound) 
   แสงอุลตร�าไวโอเลต (ultra-violet light) ใช�กับดักการควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมบรรยากาศ 
   (คาร�บอนไดออกไซด� ออกซิเจน ไนโตรเจน) และดินเบา (diatomaceous earth)

  7.3.5 ไม�ควรอนุญาตให�ใช�สารป�องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ท่ีไม�มีในรายการตามภาคผนวก ก หลังการ
   เก็บเก่ียวหรือใช�เพื่อการอารักขาพืชและโรคระบาดสัตว� ซึ่งอาจเป�นสาเหตุให�สูญเสียสถานะของการ
   เป�นเกษตรอินทรีย�

9. ข�อกําหนดการอนุญาตให�ใช�สารอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว�ในภาคผนวก ก ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย�
 9.1 การอนุญาตให�ใช�สารท่ีอยู�นอกเหนือจากท่ีระบุไว�ในภาคผนวก ก 
  9.1.1 ต�องเป�นไปตามหลักการของเกษตรอินทรีย� ข�อ 3
  9.1.2 การใช�สารต�องมีความจําเป�น และ/หรือ มีความสําคัญ
  9.1.3 การใช�สารต�องไม�มีผลกระทบหรือมีผลเสียต�อสิ่งแวดล�อม
  9.1.4 สารน้ันต�องไม�มีผลกระทบทางลบต�อสุขภาพมนุษย�และสัตว�
  9.1.5 ไม�มีสารอ่ืนท่ีอนุญาตให�ใช�แล�วทดแทนได�เพียงพอ ท้ังในด�านปริมาณ และ/หรือ คุณภาพ

ห�ามใช�
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สารท่ีอนุญาตให�ใช�สําหรับการผลิตเกษตรอินทรีย�
ก.1 ข�อระมัดระวัง
 ก.1.1 สารใดๆ ท่ีใช�ในระบบการผลิตแบบอินทรีย�สําหรับการใส�ปุ�ย การปรับปรุงบํารุงดิน และ

การปรับปรุงบ�อเพาะเล้ียงสัตว�นํ้า การควบคุมโรคและศัตรู การดูแลสุขภาพสัตว�และสัตว�นํ้า และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� หรือการจัดเตรียม การถนอมอาหาร และกํารเก็บรักษาผลิตภัณฑ�อาหาร ต�องเป�นไปตาม
กฎข�อบังคับของประเทศและประเทศคู�ค�า

 ก.1.2 ข�อแม�สําหรับการใช�สารบางรายการต�อไปนีอ้าจจะมีการระบุไว�โดยหน�วยรับรองหรอืหน�วยงาน
ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวข�อง เช�น ปริมาณ ความถ่ีของการใช�ตามวัตถุประสงค�เฉพาะ

ก.1.3 สารใดๆ ท่ีจําเป�นสําหรับการผลิตข้ันต�น จะต�องใช�อย�างระมัดระวัง ตามหลักการทางวิชาการ 
แม�จะเป�นสารท่ีอนุญาตให�ใช�ก็ตาม เพ่ือป�องกันไม�ให�ใช�ผิดพลาดซ่ึงอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อนิเวศวิทยา
ของดินหรือฟาร�มได�

 ก.1.4 รายการในตารางท่ี ก.1 ถึง ตารางท่ี ก.7 เป�นรายการสารท่ีอนุญาตให�ใช�สําหรับการผลิต
เกษตรอินทรีย� แต�ท้ังน้ีอาจมีการเพ่ิมหรือลดรายการได� ตามความเห็นชอบของหน�วยรับรอง แต�ต�องเป�นไปตาม
หลักเกณฑ�ท่ีระบุไว�ในข�อ 9 ของมาตรฐาน

ภาคผนวก ก

ตัวอย�าง: ปัจจัยการผลิตท่ีใช�ปุ�ยและสารปรับปรุงบ�อเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

• ปุ�ยอินทรีย�ท่ีผลิตจากวัสดุอินทรีย�
• ปุ�ยคอก ปุ�ยพืชสด
• แบคทีเรีย รา เอนไซม�
• หินฟอสเฟต หินปูนบด
• โพแทสเซียมซัลเฟตท่ีผลิตจากระบวนการทางกายภาพ
• สารควบคุมการเจริญเติบโตของสัตว�นํ้าซ่ึงปลอดจากสารสังเคราะห�

(ตารางท่ี ก.2)

ตวัอย�าง: สารท่ีใช�สําหรับควบคุมศัตรูและ
โรคของสัตว�นํ้า

• กากชา
• โรทีโนน
• ด�างทับทิม
• ไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด�

(ตารางท่ี ก.4)

ตัวอย�าง: สารท่ีใช�ในการทําความสะอาด

• ผงซักฟอกท่ีย�อยสลายได�ทางชีวภาพ
• นํ้าส�มหมักจากพืช ผลไม�
• โซเดียมไบคาร�บอเนต
• ไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด�
• ไอโอดีน
• สารละลายด�างทับทิม
• ปูนขาว

(ตารางท่ี ก.7)
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การแสดงฉลากและการกล�าวอ�างว�าเป�นอินทรีย�

1. “ผลติภณัฑอนิทรยี”
ตองมีสวนประกอบที่มาจากการผลิตแบบอินทรีย

ตั้งแต 95% แสดงฉลากและ logo ได

2. “ผลติภณัฑมสีวนประกอบจากผลิตผลอินทรีย”
สวนประกอบจากการผลิตแบบอินทรีย < 95% แต 

> 70% ไมอนุญาตใหแสดงฉลากและ logo วาเปน

ผลิตภัณฑอินทรีย

3. “ผลิตภัณฑชวงปรับเปลี่ยนเปนอินทรีย”
(หามแสดงฉลากและ logo วาเปนผลิตภณัฑอนิทรยี)

1. ผลิตผลและผลิตภัณฑอินทรีย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย 
ชดัเจน ไมเปนเท็จ หรือหลอกลวง

2. การแสดงฉลากหรือกลาวอางวาเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑอินทรียหรือ เกษตร
อนิทรยี หรือออรแกนิก หรือ organic จะทําไดตอเมื่อ

 2.1 ผลิตผลตองมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียตามขอกําหนดของ
  มาตรฐานน้ี

 2.2 สวนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑที่มาจากการเกษตรตองไดจากการผลิต
  แบบอินทรีย

 2.3 สวนประกอบของผลิตภณัฑทีไ่มใชมาจากการเกษตร ใหใชไดเฉพาะรายการ
  ที่ระบุ ตารางท่ี ก.5

 2.4 ในผลิตภัณฑหน่ึงตองไมมีสวนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากทั้งการผลิต
  แบบอินทรียและไมใชแบบอินทรียรวมกัน

 2.5 ผลติผลหรอืผลติภณัฑมกีารผลติหรอืจดัเตรยีมหรอืนาํเขาโดยผูประกอบการ
  ที่ตองไดรับการตรวจระบบเปนประจําตามขอกําหนด

 2.6 ไดรับการรับรองจากหนวยรับรอง โดยมีการแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือ
   รหัสของหนวยรับรอง

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
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การย่ืนขอรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ�อินทรีย�

 : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค�าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค�น

กระบวนการรับรองระบบการผลิตมาตรฐานอินทรีย�

คุณสมบัติของผู�ย่ืนคําขอ 

กรณีการรับรองแบบเด่ียว กรณีการรับรองแบบกลุ�ม

ผู�ได�รับการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย�

ย่ืนขอระยะปรับเปล่ียน
ใบรับรอง

มีอายุ 6 เดือน

การรับและทวนสอบ
คําขอการรับรอง

การตรวจประเมินฟารม 
และการทดสอบ

ทางหองปฏิบัติการ

การทบทวนการรับรอง
ออกใบรับรอง และเผย
แพรขอมูลการรับรอง

ย่ืนขอรับการรับรอง
ใบรับรอง
มีอายุ 3 ป

ต�ออายุการรับรอง
ใบรับรอง
มีอายุ 3 ป
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คุณสมบัติของผู�ย่ืนคําขอ: กรณีการรับรองแบบเด่ียว

(1) เปนเจาของพ้ืนที่ หรือมีสิทธิในการครอบครอง หรือมีสิทธิ์ในการใชประโยชน
ในพื้นที่ในกรณีการประกอบกิจกรรมการเล้ียงสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ ตองมีหลักฐาน
การอนุญาตจากทางราชการหรือไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(2) ไดรับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (ทบ.1) และ/หรือ ทะเบียน
ผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) กับกรมประมง

(3) เปนผูไดรับอนุญาตในการประกอบกิจการถูกตองตามกฎหมาย และมีเอกสาร
หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล สําหรับกรณีผูประกอบการ

(4) เปนผูผลิต หรือผูประกอบการ หรือนิติบุคคลที่ขอรับการรับรอง หรือผูที่ไดรับ
มอบอํานาจจากผูผลิต หรือผูประกอบการ หรือนิติบุคคล ที่ขอรับการรับรอง

(5) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรอง จาก กมป. เวนแตพนระยะเวลา 180 วัน หรือ 
1 รอบการผลิตแตไมตํ่ากวา 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแลว พรอมทั้ง
แสดงหลักฐานการแกไขขอบกพรอง และหรือการเรียกคืนผลิตผล การปรับปรุงผลิตผล 
แลวแตกรณี

(6) เปนผูสมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ในการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย (RE-AU-07) และหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
ตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย (RE-AU-08)

(7) ตองมีการนาํมาตรฐานระบบการผลติเกษตรอนิทรยี ในขอบขายทีย่ืน่ขอการรบัรอง 

ไปปฏิบัติแลว กอนย่ืนขอการรับรอง และมีขอมูลในบันทึกยอนหลังไปอยางนอย 6 เดือน

คุณสมบัติของผู�ย่ืนคําขอ:  กรณีการรับรองแบบกลุ�ม

(1) กลุมผูผลติมสีถานะเปนนติบิคุคล โดยมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนองคกร

ตามกฎหมาย เชน จดทะเบียนในลักษณะของ สหกรณ สมาคมผูผลิต วิสาหกิจชุมชน 
คณะบคุคล ผูประกอบการดานการบรรจหุบีหอ ผูประกอบการดานกจิการคา ผูประกอบการดาน
เกษตรกรรม เปนตน หรอืไดรบัการยนืยนัการรวมกลุมโดยหนวยงานรบัผิดชอบทีเ่กีย่วของ

(2) สมาชิกในกลุมหรือนิติบุคคลตองเปนเจาของพ้ืนท่ีที่ใชในการผลิตสัตวนํ้า หรือ

มีสิทธิในการครอบครอง หรือมีสิทธิ์ในการใชประโยชนในพื้นที่ที่ใชในการผลิตสัตวนํ้า 

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
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ทัง้นีใ้นกรณีแหลงนํา้ธรรมชาตติองมหีลกัฐานการอนุญาตจากทางราชการ หรอืไดรบัความ
เห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(3) กลุมผูผลติ/ผูประกอบการ (Group of farmers/producers) มกีารดําเนนิกจิกรรม
ระบบการผลิตเกษตรอินทรียประเภทเดียวกัน และอยูในขอบขายท่ีขอการรับรอง โดยมี
สมาชิกอยางนอย 10 ราย และสมาชิกทุกรายไดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า (ทบ.1) และ/หรือ ทะเบียนผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) กับกรมประมง

(4) กรณกีลุมผูประกอบการ สมาชิกแตละรายตองเปนผูไดรบัอนญุาตในการประกอบ
กิจการถูกตองตามกฎหมาย และมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล

(5) เปนผูมอีาํนาจของกลุมทีข่อรบัการรับรอง หรอืผูทีไ่ดรบัมอบอาํนาจจากผูมอีาํนาจ
ของกลุมท่ีขอรับการรับรอง

(6) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองจาก กมป. เวนแตพนระยะเวลา 1 รอบการผลิต
ซึง่ตองไมตํา่กวา 180 วนั นบัจากวันทีเ่พกิถอนการรบัรองมาแลว รวมทัง้ไมมสีมาชกิรายใด
ในกลุมถกูเพิกถอนการรับรองในขอบขายท่ียืน่ขอรับการรับรอง เวนแตพนระยะเวลา 1 รอบ
การผลิตซึ่งตองไมตํ่ากวา 180 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแลว พรอมทั้งแสดง
หลกัฐานการแกไขขอบกพรอง และหรอืการเรยีกคนืผลติผล การปรบัปรงุผลติผล แลวแตกรณี

(7) สมคัรใจขอรับการรับรอง และสมาชิกในกลุมยินดีทีจ่ะปฏิบตัติามหลกัเกณฑและ

เงือ่นไขในการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย (RE-AU-07) และหลักเกณฑและเง่ือนไข
ในการตรวจประเมินระบบการผลิตเกษตรอินทรีย (RE-AU-08)

(8) ฟารมท่ีไดรบัการรบัรองในมาตรฐานใดในขอบขายสัตวนํา้แลว ไมสามารถไดรบั

การรับรองแบบกลุมซํ้ากันได รวมท้ังฟารมไมสามารถย่ืนขอรับการรับรองท้ังสองประเภท
พรอมกันในมาตรฐานและขอบขายสตัวนํา้เดยีวกนั ในกรณีทีผู่ผลติหรอืนติบิคุคลมใีบรบัรอง
เดิมอยู และตองการขอรับการรับรองแบบกลุม ตองยกเลิกใบรับรองเดิมหลังจากที่ไดรับ
การรับรองแบบใหมแลว

(9) กอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผูยื่นคําขอตองนําระบบการผลิตเกษตร

อนิทรยี ไปปฏบิตัแิลว รวมทัง้มกีารดาํเนนิกิจกรรมในทุกขอกาํหนดในมาตรฐานระบบการผลิต

เกษตรอินทรีย ในขอบขายที่ยื่นขอการรับรอง และมีขอมูลในบันทึกยอนหลังไปอยางนอย 
6 เดือน สําหรับการรับรองแบบกลุมตองมีขอมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุม 
(Internal Control System) แลว
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Download เอกสารได�ท่ี: http://www.fisheries.go.th/thacert/

เอกสารประกอบการยื่นขอการรับรอง

แบบฟอร�ม

• แบบคําขอรับการรับรองระบบการผลิต และผลิตผลสัตวนํา้ตามมาตรฐานฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า GAP/CoC และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 • กรณีขอการรับรองแบบเด่ียว (F-AU-01)
 • กรณีขอการรับรองแบบกลุม (F-AU-02)
• เอกสารรายละเอียดแสดงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ณ ปจจุบัน (F-AD-49)

(1) บัตรประชาชน ที่ไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานของเจาของฟารม/สถาน
ประกอบการ/ผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลที่ขอการรับรอง

 • กรณมีอบอาํนาจใหผูอืน่มายืน่คาํขอแทนใหแนบหนงัสอืมอบอาํนาจ สาํเนา
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ

(2) สําเนาเอกสารทะเบียนเกษตรผูเพาะเล้ียงสัตวนํ้า (ทบ.1)/ทะเบียนผูประกอบ
การดานการประมง (ทบ.2) ที่ไมหมดอายุ

(3) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล/สาํเนาหนงัสือจดทะเบยีนการคา

ที่มีอายุไมตํ่ากวา 90 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือรับรอง

การขึ้นทะเบียนบัตรประจําตัวผูประกอบการดานการประมง (ทบ.2) ไดที่สํานักงาน

ประมงอําเภอ หรือ สํานักงานประมงจังหวัด ในพื้นที่ที่ฟารมต้ังอยู

*หมายเหตุ อายุของ ทบ.2 น้ัน มีอายุ 3 ป� นับแต�วันได�รับการข้ึนทะเบียน

กกการเลีล้้้ียงงปลลลาานินิลออิินนททรียยย��ในนระบบบไไไบโโออฟฟลลออค
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(4) แผนท่ีตั้งฟารม/สถานประกอบการ

(5) แผนผังฟารม/สถานประกอบการ

พื้นที่ผลิตผลิตภัณฑกะปกุงเคย
ขนาดพ้ืนทีฟ่ารม/สถานประกอบการ 

1 ระบุหนวย ไร
• กรณีฟารม ระบุจาํนวนบอ (เพาะ

เลี้ยง/กระชัง/แพ/แปลง) เฉพาะขอบขาย

ที่ขอการรับรอง
• กรณีฟารม ระบุพื้นที่รวมของบอ 

(เพาะเล้ียง/กระชัง/แพ/แปลง) เฉพาะ

ขอบขายที่ขอการรับรอง

(6) ใบรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอรับการรับรอง (F-AU-04)
(7) ใบรับรองมาตรฐานฉบับเดิม (กรณียื่นขอใหม, ตออายุ)

พื้นท่ีบดกุ�งเคย

บ�านพัก

พื้นท่ีบรรจุ

พื้นท่ีวางถังหมัก

พื้นท่ีตาก

พื้นท่ีเตรียมกุ�งเคยสด โชว�รูม

บ�านพัก
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กรณีขอย่ืนขอการรับรองแบบกลุ�ม (เพิ่มเติม)

(1) ผังโครงสรางของกลุม/องคกร
(2) บันทึกการผลิต และแผนการผลิต
(3) คูมือระบบควบคุมภายใน
(4) แผนท่ีตั้งสํานักงานของกลุม
(5) กลุมท่ีจดทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐ หรือเปนนติบิคุคล ใหแนบสําเนาหนังสือ

การรับรองการจดทะเบียนนติบิคุคล/สาํเนาหนังสอืจดทะเบียนการคา/สาํเนาหนังสอืรบัรอง
การจัดต้ังกลุมเกษตรกร/สหกรณ/สมาคม ทีม่อีายุไมตํา่กวา 90 วนั นบัแตวนัทีอ่อกหนังสือรบัรอง

สอบถามข�อมลูเพิม่เติม: กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค�าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค�น (กมป.)
ท่ีอยู� : อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท�: 0 2579 7738 / 0 2561 4679  โทรสาร:  0 2579 8710
E-mail: thacert@gmail.com
Download เอกสารได�ท่ี: http://www.fisheries.go.th/thacert/
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