
ขอเสวนาเรือ่งการเพาะเลีย้งกุง 
หลกัการ เกณฑ และเครือ่งชีว้ัด จากแอฟรกิา และ อเมรกิา 

(ฉบับราง) 
ตุลาคม  2551 

 
จุดประสงคของเอกสารฉบบันี้คือการแสดงถึงขอเสนอเกี่ยวกับเกณฑที่ และเครื่องชีว้ัดจากภูมภิาคแอฟรกิา และ อเมริกาเกีย่วกบัขอเสวนาเรือ่งการเพาะเลีย้งกุง 

เอกสารฉบับนีจ้ะไดรับการปรับปรุงเมื่อเอกสารของภูมภิาคไดมีการปรบัปรุง และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการ 
เอกสารฉบับนีไ้ดมีการวางแผนใหมีการปรับปรุงภายหลงัขอเสวนาเกีย่วกับการเพาะเลี้ยงกุงที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 

เตือนความจําเกี่ยวกับผลกระทบที่สําคัญที่ระบุขึ้นโดยสหพันธ 
 

ตารางขางลางนี้สรุปผลกระทบที่สําคัญที่ระบุขึ้นโดยสหพันธการประชุมระหวางประเทศเกีย่วกับการทําฟารมกุงดวยความรับผิดชอบ (องคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาต ิกนัยายน 2549) และไดชี้ใหเห็นถึงความเกีย่วเนื่องระหวางผลกระทบเหลานี้กับหลกัการที่สําคัญ 8 ประการที่กําหนดขึ้นเพื่อให

มั่นใจวาผลกระทบเหลานีจ้ะถูกขจดัใหหมดไป หรือทําใหลดนอยลง 
 

หลักการที่สําคัญ ผลกระทบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ผลเกี่ยวเนื่องทางดานนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาต ิโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ ปาโกงกาง ตอการกอสรางบอเลี้ยงกุง X X       

ผลกระทบ เชนการเกดิดินเค็มของน้ําใตดิน และพื้นที่เกษตรกรรม X X X      

มลภาวะตอน้ําชายฝงเนื่องจากน้าํทิ้งจากบอ X X X  X X X  

ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกดิขี้นจากการสะสมของพันธุและเมล็ดพันธุในธรรมชาต ิ    X     

การเกิดเชื้อโรคที่นําไปสูการแพรกระจายของโรคที่สําคัญในกุง และการสูญเสียอยางมากในทางเศรษฐกิจของประเทศผูผลิต    X  X   

การใชอาหารปลาในการเลี้ยงกุง     X    

ความขัดแยงในบริเวณพื้นที่ชายฝงบางบริเวณ  X  X     X 
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ปญหาเบื้องตนเพื่อการขยายความ 

ในระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จดัขึ้นที่ประเทศมาดากัสการ ประเทศเบลีซท และประเทศเอกวาดอร และระหวางการประชุมของคณะกรรมการ ปญหา

ตางๆเหลานี้ไดมีการกลาวถงึ การตอบคาํถามเหลานี้ หรืออยางนอยการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจะชวยใหคณะกรรมการไดฝกฝนกระบวนการสะทอนกลับซึ่ง

เครื่องชี้วดั และมาตรฐานจะไดมีการเก็บรวบรวม ดังนัน้ เครื่องชีว้ัด และมาตรฐานทีเ่สนอในเอกสารฉบับนี้อาจไดรับการยอมรบั หรือไดรับการปฏเิสธ และถูก

แทนที่โดยเครือ่งชี้วัด และมาตรฐานใหมๆก็ได 
 
เกณฑ/ เครื่องชี้วดั คําถาม 

หลักการ การปฏิบตัิตามกฏหมายจําเปนตองมีการถือปฏิบตัิบอยแคไหนในบทความเบื้องตน หรือโดยตัวมาตรฐานเอง 

หลักการที ่1 & 2 หลักการที่ 1 & 2 ควรจะรวมกันหรือไม การออกแบบ และการกอสรางควรมีการเพิ่มเติมไวในหลักการที1่หรือไม? 

1.2.1 
มีการเสนอมาตรฐานสองมาตรฐานที่ขึ้นอยูกับวันที่สรางฟารมกุง ถาขอเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานทั้งสองนี้ไดรับการยอมรับ จะมีความเปนไปไดหรือไมที่จะใช

วันที่ของการประชุม แรมซาร(พฤษภาคม 2542) เปนวันที่ในการอางอิง 

1.4 มีความจําเปนหรือไมที่จะกําหนดเกณฑ และ เครื่องชี้วัดขั้นต่ําสาํหรับการประเมนิผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

2.6 เปนการสมควรหรือไมที่จะมีการอนุญาตใหมีการขุดคลองในลักษณะที่ไมมีฝายใดเสียประโยชนเพียงฝายเดียว การอนุญาตนี้จะใชกับการขดุคลองเทานั้น 

3.2 
มีหลายวิธีสําหรบัการประเมินมลภาวะที่เกิดจากน้ําเสีย แตละวิธีตองการเงื่อนไข หรือขอมูลขั้นต่ําเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ความตองการตางๆสาํหรบัแตละวิธี

เหลานี้จะตองไดรับการกาํหนดขึน้เพื่อใหเราสามารถกาํหนดมาตรฐานสําหรับรายละเอียดเหลานีไ้ด 

3.2 เราจะสามารถพิจารณาตัวอยางเฉพาะบางตัวอยางในการสูบน้ําออกจากบอเลี้ยงกุงเพื่อการประเมินผลกระทบของน้ําเสียไดอยางไร 

4.1.3 

ผลกระทบทีก่ลาวถึงนี้คือการจับแมพันธุกุง และลูกกุงจากธรรมชาติ ความเสี่ยงใน “การนําเชื้อโรคเขาสูระบบการทําฟารมกุง” ไดมีการพิจารณาในขอ 6.2.2. 

แตเครื่องชี้วัดทั้งสองนี้ควรจะไดมีการพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะลดการนําออกไปของพันธุกุงจากธรรมชาติ และเพื่อใหมั่นใจเกี่ยวกับการผลิตอยางตอเนื่อง

ของลูกกุงสําหรบัฟารมเลี้ยงกุง อะไรคือเงื่อนไขขั้นต่ําสาํหรับโครงการการนาํกุงจากธรรมชาติมาเลี้ยงใหคุนเคยอยางเปนที่นาพอใจ 

หลักการที ่5 
ประสิทธิภาพของรูปแบบสุดทายของสินคา และผลพลอยได แนวคิดคือการทาํใหมั่นใจวาไมมีของเสีย หรือมีของเสียนอยที่สุด กสกิรผูเพาะเลี้ยงกุงตองขาย

สินคาทั้งหมด นี้เปนสวนหนึ่งของคําสั่งของ ขอเสวนาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุง (ShAD) หรือไม 

หลักการที ่5 ShAD ควรจะกําหนดวาอะไรคือการใหอาหารทีด่ีหรือไม และถาใช ควรจะทําอยางไร 

5.1.2 
ในการคํานวณหาอัตราการใหอาหารปลานั้น เราจะพิจารณาอาหารปลา และน้ํามนัที่มาจากแหลงผลิตที่รับผดิชอบไดอยางไร และเราจะกําหนดแหลงของ

ผูรับผิดชอบไดอยางไร ถาไมมีใบรับรองจาก MSC (Marine Steward Ship Council) 
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เกณฑ/ เครื่องชี้วดั คําถาม 

 เว็บไซด (http://www.fishsource.org/site/fisheries, อื่นๆ?)? เราจะพิจารณาผลพลอยไดจากปลาไดอยางไร 

หลักการที ่6 ประเทศหนึ่งๆควรพยายามที่จะจัดใหมีแผนรวมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ นี้เปนสวนหนึ่งของคําสั่งของ ShAD หรือไม 

6.1 
มีความจําเปนหรือไมที่จะกําหนดเกณฑขั้นต่ํา และเครื่องชี้วัดสาํหรับแผนเกี่ยวกบัระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และถาจาํเปน ควรจะเปนอยางไร เราจะ

จัดการอยางไรเพื่อใหมั่นใจวาเชื้อโรคจะไมแพรกระจายไปยังสิ่งแวดลอม 

หลักการที ่7 

การออกความเหน็ระหวางขอเสวนาที่อเมริกาวา “หลักการเกี่ยวกบัความปลอดภัยดานอาหาร” ควรจะคงไวหรือไม ถาไม การใชสารเคมีควรจะไดรับการ

พิจารณาในหมวดอื่น เชน หลักการดานการใชน้ํา หลักการใหมควรเนนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ดวยเกณฑที่สําคัญที่เปนไปไดคือ การ

ควบคุมชนิดพันธุตางถิ่น และผลกระทบตอกุงในธรรมชาติ สมาชกิของคณะกรรมการบริหารบางทานในแอฟริกา และอเมริกาสนบัสนุนความคิดที่จะคงไว

ซึ่งหลักการเกี่ยวกับความปลอดภยัดานอาหาร 

เราตองการ TWG สําหรับความปลอดภัยดานอาหารหรือไม หรอืวาเราตองการที่จะตัดมันออกไปทั้งหมดเลย 

หลักการที ่8 เราจะดดัแปลงตวัชี้นําเกี่ยวกับ ILO และ SAI ไดอยางไร ตัวอยางเชน รายละเอียดของบริษัทในประเทศผูผลิตในภมูิภาคของมหาสมุทรอินเดีย 

หลักการที ่8 การจดัหาวัสดุ เราจะสนับสนุนการใชวัสดุที่ยั่งยืนไดหรือไม ถาได จะทําอยางไร 
 

เกณฑ และเครื่องชี้วัดที่เสนอแยกตามภมูิภาค 

หลักการที่ 1: ที่ตั้งของฟารม: ที่ตั้งเดมิ และการขยายตัว 

 แอฟริกา v3.4 

กันยายน 2551 

อเมริกา 

(ปรับปรุงครั้งสดุทาย ตุลาคม 2551) 

เอเซีย 

(พฤศจิกายน 2551) 

เกณฑ 1.1 สิทธิ์ในการเขาถึงทรัพยากร/สิทธิ์ในการทําฟารม สิทธิ์ในการเขาถึงทรัพยากร/สิทธิ์ในการทําฟารม  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 
1.1.1 

เอกสารที่มีอยู 

ใบอนุญาต/ใบอนุญาตที่มี/หลักฐานเกี่ยวกับ

โฉนดที่ดิน 

1.1.1 

เอกสารที่มีอยู 

ใบอนุญาต/ใบอนุญาตที่มี/หลกัฐานเกี่ยวกับ

โฉนดที่ดิน 

  

เกณฑ 1.2 การปองกันปาโกงกาง การปองกันที่อยูอาศัยของสัตวน้ําที่มีความสําคญั  

1.2.1 จํานวนรอยละของปาโกงกางที่ถกูทําลาย 
1.2.1 จํานวนรอยละของปาโกงกางที่ถกูทําลายใน

ชวงเวลาที่กําหนด 

  
เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 
  1.2.2 ผลกระทบตอพันธุสัตวที่ไดรับการปองกัน   



เสวนาการเพาะเลี้ยงกุง: 

หลักการ เกณฑ และเครื่องชี้วัด จากอาฟริกา และ อเมริกา 

ฉบับราง, ตุลาคม 2551 4 

สัตวที่ถกูคุกคาม หรือสัตวที่อยูในอันตราย 

(ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ) 

เกณฑ 1.3 ไมมีการเกิดดินเค็มของน้ําใตดิน การเกิดดินเค็มของน้ําใตดิน และพื้นที่เกษตรกรรม  

1.3.1 มวลดินที่น้ําซึมผานไดยาก 1.3.1 มวลดินที่น้ําซึมผานได   

  1.3.2 การเปลี่ยนแปลงของน้ําเค็มในพื้นที่ที่มีน้ําขัง   
เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 
  1.3.2 การเปลี่ยนแปลงของน้ําเค็มในพื้นที่ใกลเคียง   

เกณฑ 1.4 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
(การโตเถียงวาควรจะคงเกณฑนี้ซึ่งอาจเปนการปฏิบัติ

ตามกฎหมายนี้เอาไวหรือตัดออกไปเสีย) 

  

1.4.1 

ดําเนินการโดยบคุคลที่สาม มีความเชื่อถือได 

และเปนที่เขาใจ มีความโปรงใส เปน

สาธารณะ มีการแจกจายใหกับชมุชน และ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

1.4.1 

ดําเนินการโดยบคุคลที่สาม มีความเชื่อถือได 

และเปนที่เขาใจ มีความโปรงใส เปนสาธารณะ 

มีการแจกจายใหกับชุมชน และหนวยงานของ

รัฐที่เกี่ยวของ 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

1.4.2 รายการรองทุกข 1.4.2 รายการรองทุกข หรือการออกความคิดเห็น   
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หลักการที่ 2: การออกแบบ การกอสราง / การขยายตัว และการบํารุงรักษา 
 แอฟริกา v3.4 

กันยายน 2551 

อเมริกา 

(ปรับปรุงครั้งสดุทาย ตุลาคม 2551) 

เอเซีย 

(พฤศจิกายน 2551) 

เกณฑ2.1 แผนการปองกันสิ่งแวดลอมที่ปรับปรุงตามการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

(การโตเถียงวาควรจะคงเกณฑนี้ไว เชื่อมตอกับหลักการ

ที่ 1 หรือตัดออกไป) มีการเสนอแนะใหมีการ

เปลี่ยนแปลงเกณฑนี้เปน “แผนการดาํเนินงานของ

ฟารม” 

 

2.1.1 มีความเชื่อถือได และเปนที่เขาใจ 2.1.1 
มีความเชื่อถือได เปนที่เขาใจ และมีความ

ผสมผสาน 

  

2.1.2 

มีความโปรงใส/เปนสาธารณะ/มีการแจกจาย

ใหกับชุมชน 

 

2.1.2 

มีความโปรงใส/เปนสาธารณะ/มีการแจกจาย

ใหกับชุมชน (ไมการออกเสียงเปนเอกฉันทใน

การแจกจาย) 

  
เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

2.1.3 รายการรองทุกข 
2.1.3 

 
รายการรองทุกข หรือการออกความคิดเห ็

  

เกณฑที่2.2 การปองกันปาโกงกาง 

การปองกันปาโกงกางที่เปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา (มี

การถกเถียงกันวาควรจะเชื่อมโยงกับหลกัการที่ 1 

หรือไม) 

 

2.2.1 จํานวนรอยละของปาโกงกางที่ไดปลูกขึ้นใหม 2.2.1 
จํานวนรอยละของปาโกงกางที่ถกูทําลายทีม่ี

การปลกูขึ้นใหม (ไมเปนเอกฉันท) 

  

2.2.2 การใชชนิดของตนโกงกางในทองถิ่นดั้งเดิม 2.2.2 
การใชชนิดของตนโกงกางในทองถิ่นดั้งเดิม 

(ไมเปนเอกฉันท ที่จะตัดออก หรือเก็บไว) 

  

2.2.3 
การใชไมจากตนโกงกางในการกอสราง 

 
2.2.3 

การใชไมจากตนโกงกางในการกอสราง (ไม

เปนเอกฉันทที่จะตัดออก หรือเกบ็ไว) 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

2.2.4 TBD (ไม ที่ดิน พลังงาน) 2.2.4 
TBD (ไม ที่ดิน พลังงาน) (ไมเปนเอกฉันทที่จะ

ตัดออก หรือเก็บไว) 
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(พฤศจิกายน 2551) 

2.2.5 ความสมดลุยของพลังงาน/ ชีวมวล    

 2.2.6 เปนพื้นที่สงวนหรือไม   

เกณฑที่2.3 แผนการปองกันการกัดเซาะ แผนการปองกันการกัดเซาะ หรือการกัดเซาะ  

2.3.1 

พืชที่ใชปองกันการกดัเซาะของดินควรจะปลูกใน

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (บริเวณที่มีการใชน้ํา

บาดาล ทางน้ําไหล ทางระบายน้ํา) 

2.3.1 

มีอุปกรณปองกนัการกัดเซาะของดินในพื้นที่ที่

มีความเสี่ยงสูง (บริเวณที่มีการใชน้ําบาดาล 

ทางน้ําไหล ทางระบายน้ํา) (กลุมที่ 1 คิดวาสิ่งนี้

ไมใชเครื่องชี้วัด) 

  

2.3.2 อัตราการกดัเซาะ   

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

 
2.3.3 การสูญเสียดิน   

เกณฑที่ 2.4 
การปฏิบัติที่ดีในการกอสราง และการขยายตัว 

 

การปฏิบัติที่ดีในการกอสราง และการขยายตัว (มีการ

ถกเถียงวาจะตองยายไปอยูกับการประเมินผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม และเกณฑควรจะเปนการจัดการของเสียใน

ธรรมชาติหรือไม 

  

2.4.1 
ของแข็งที่เกิดจากการกอสรางจะไมถูกทิ้งไวใน

ปาโกงกางหรือพื้นที่อื่นๆที่มีน้ําขัง 
2.4.1 การจดัการของแข็ง 

  

2.4.2 
วัสดุจากสถานทีก่อสรางจะมีการแยก และ

นําออกไปจากฟารม 
2.4.2 การเปลี่ยนของน้ําเค็ม 

  

2.4.3 การจดัการของเสียที่เปนสารเคม ี(กลุมที่ 1 เห็น

ควรใหเปนเครื่องชี้วัด) 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

 

2.4.4 การจดัการสารเคมี (และสิ่งนี้ควรเปนเกณฑ)   

เกณฑที่ 2.5 การจัดการของเสีย 
การจัดการของเสีย (กลุมที่ 1 ตองการใหแยกออกเปน

การจดัการของเสียที่เปนสารเคม ีและ การจดัการของ
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เสียในธรรมชาต ิและตัดสวนอื่นๆออกทั้งหมดในขอ 

2.5) 

2.5.1 การแยกอินทรีย/อนินทรียที่คัดสรร 2.5.1 
การแยกอินทรีย/อนินทรียที่คัดสรร (ไมเปนเอก

ฉันทที่จะเก็บไว) 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 
2.5.2 

ของเสียจะมีการเก็บ และคัดแยกอยางสม่ําเสมอ

เพื่อการนํากลับไปใชใหมอีกครั้ง หรือเพื่อการเผา

อยางเหมาะสม (ขึ้นอยูกับสินคา) หรือติดตามการ

จัดการบนพื้นดนิ 

2.5.2 

การจดัการของเสียอยางรับผิดชอบ (ไมเปนเอก

ฉันทที่จะเก็บไว) 

 

  

เกณฑที่  2.6 
การเก็บสารมลพิษ (sodium metabisulfite, hydrocarbon, 

etc.) 

การเก็บสารมลพิษ (sodium metabisulfite, 

hydrocarbon, etc.) กลุมที่ 1 ตองการใหตดัเกณฑนี้ออก 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 
2.6.1 

พื้นที่ที่มีการเคลอืบปองกันเคมีบนพื้นทําใหน้ํา

ซีมผานไดยาก 
2.6.1 

พื้นที่ที่มีการเคลอืบปองกันเคมีบนพื้นทําให

น้ําซึมผานไดยาก 

  

 
หลักการที่ 3: การใชน้ํา และการจัดการ 
 แอฟริกา v3.4 

กันยายน 2551 

อเมริกา 

(ปรับปรุงครั้งสดุทาย ตุลาคม 2551) 

เอเซีย 

(พฤศจิกายน 2551) 

เกณฑที่ 3.1 
การเกิดดินเค็ม: ไมมีผลกระทบกบัพื้นที่ที่มีน้ําขัง และน้ํา

จึด 

การเกิดดินเค็ม: ผลกระทบ/ผลเสยีตอน้ําจืด พื้นที่ที่มีน้ําขัง 

และผิวหนาของน้ําจีด 

  

3.1.1 
แผนงานทั่วไปที่มีอยูสําหรับการแสดงน้ําเสีย

จากตนกาํเนิด และการปลอยออกไป 
3.1.1 

แผนงานทั่วไปที่มีอยูสําหรับการแสดงน้ําเสียจาก

ตนกําเนิด และการปลอยออกไป (มีการถกเถียง

กันวาจะเก็บไวหรือไม) 

  

3.1.2 น้ําถกูปลอยออกไปยังสิ่งแวดลอม     

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

3.1.3 การเกิดน้าํเค็มของน้ําจืดในบริเวณใกลเคียง 3.1.3 การเปลี่ยนแปลงเปนน้ําเค็มของน้ําจืดในบริเวณ
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 ใกลเคียง 

3.1.4 
ผลกระทบในการเพาะปลูกพืช/ระบบความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

  

 

3.1.5 การสูบน้ําบาดาลเพื่อใหบอมีความเจือจาง   

เกณฑที่ 3.2 
ประสิทธิภาพของการจดัการสารอาหาร: ฟารมจะตองลด

การปลอยสารอนิทรียในน้ําทิ้ง 

ประสิทธิภาพของการจดัการสารอินทรีย: ฟารมจะตองลด

การปลอยสารอนิทรียในน้ําทิ้ง (ไมเปนเอกฉันท อาจเปน

สารอินทรียที่อยูในน้ําทิ้ง) 

  

3.2.1 

ปริมาณของของเสียที่มีธาตุไนโตรเจน 

(ปริมาณของอาหาร + ปริมาณของปุย) – 

ปริมาณของกุง) / ชีวมวลจากกุงที่ผลิตได 

3.2.1 

ปริมาณของของเสียที่มีธาติไนโตรเจน ตอ 

จํานวนกุงหนึ่งกิโลกรัมทีผ่ลติได (ไมเปนเอก

ฉันทวาจะเก็บไป หรือตัดออกไป) 

  

3.2.2 
หรือคาตัวแปรเสริมของสารเคม ี(NO2, NO3, 

MES, เปนตน.) 
3.2.2 

TSS, BOD, Ph, Nitrates, Nitrites และเกณฑชี้วัด

อื่นๆ (กลุมที่ 1 คิดวาสิ่งนี้ควรเปนเครื่องชี้วัด

คุณสมบัติของน้ําตัวใหมในขอ 3.3) 

   เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

 3.2.3 
ปริมาณของของเสียที่มีธาตุฟอสฟอรัส ตอจํานวน

กุง หนึ่งกิโลกรมั 

  

เกณฑที่ 3.3 คุณภาพของน้ํา 
คุณภาพของน้ําในบอ (ไมเปนเอกฉันท: อาจเปนคุณภาพ

ของน้ําเสีย) 

  

3.3.1 จํานวน DO (dissolved oxygen) ในบอ 3.3.1 
จํานวน DO (dissolved oxygen) ในบอ (ไมเปน

เอกฉันท) 

  

3.3.2 

แผนผังความหนาแนน / ชีวมวลที่มีวิกฤติ ตอ

ความสามารถทางเทคนิคในการคงไวซึ่งระดับ

ของกาซออกซิเจนที่พอเพียง 

  เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

3.3.3 วัสดุที่เปนอินทรียสารที่สามารถเปลี่ยนแปลง
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ได 

เกณฑที่3.4 ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน   

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 
3.4.1 จํานวนกิโลวัตตตอสินคาหนึ่งตนั 

  

เกณฑที่ 3.5 ผลของการใชน้ําตอระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ   

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

 

3.5.1 
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งดาน

การปอนวัตถุดิบ และผลที่ได 

  

 

หลักการที่ 4: พอ-แมพันธุกุง และลูกกุง 

 แอฟริกา v3.4 

กันยายน 2551 

อเมริกา 

(ปรับปรุงครั้งสดุทาย ตุลาคม 2551) 

เอเซีย 

(พฤศจิกายน 2551) 

เกณฑที่ 4.1 ที่มา ที่มา   

4.1.1 พันธุในทองถิ่น 4.1.1 

พันธุในทองถิ่น หรือการปฏิบัติตาม

คําแนะนําเกี่ยวกับการนาํเขาระหวาง

ประเทศ เชน OIE 

  

4.1.2 
จํานวนรอยละของโรงเพาะเลี้ยงลูกกุงใน

ประเทศ 
4.1.2 

จํานวนรอยละของโรงฟกลูกกุงใน

ประเทศ (มีการถกเถียงกันวาควรเก็บไว

หรือไม) 

  เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

4.1.3 
จํานวนรอยละของลูกกุงจากโครงการใน

ทองถิ่น ตอจํานวนลูกกุงที่ใชทั้งหมด 
4.1.3 

(SPF, SPR ?) ลกูกุงไดจากโรงเพาะเลี้ยง

ลูกกุงที่อยูในบริเวณใกล็เคียง 
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เกณฑที่ 5.1 สวนผลมของอาหาร และแหลงที่มา สวนผลมของอาหาร และแหลงที่มา   

5.1.1 

 

การใชอาหารผสมที่มมีสวนประกอบของ

สิ่งมีชีวิต ที่ไดจากการเปลี่ยนถายหนวย

พันธุกรรม และสารปนเปอนอื่นๆ 

5.1.1 มีการถกเถียงเกี่ยวกับอาหารที่ไมมี

สวนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่ไดจากการ

เปลี่ยนถายหนวยพันธุกรรมจะหาไดงาย

ไหม สวนประกอบนี้จะตองเปนไปตาม

กฏหมายในประเทศ 

  

5.1.2 

การใชอาหารทีท่ําจากวัตถุดิบทีต่รวจหาที่มา

ได และมาจากแหลงผูผลิตที่มีความ

รับผดิชอบ (อาหาร และน้ํามันปลา เปนตน) 

5.1.2 

การใชอาหารทีท่ําจากวัตถุดิบทีต่รวจหา

ที่มาได และมาจากแหลงผูผลิตทีม่ีความ

รับผดิชอบ (อาหาร และน้ํามันปลา เปน

ตน) – แทนที่โดยขอ 5.2.2. รวมทั้งการ

พิจารณาของแหลงที่มาในทองถิน่ 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

5.1.3 

ประสิทธิภาพในการใชอาหารของสัตว 

(FFER) (= อัตราการแลกเนื้อ (FCR) x 

จํานวนรอยละของอาหารปลาในการให

อาหาร x 4.5) 

5.1.3 

ประสิทธิภาพในการใชอาหารของสัตว 

(FFER) (= อัตราการแลกเนื้อ (FCR) x 

จํานวนรอยละของอาหารปลาในการให

อาหาร x 4.5) 

  

เกณฑที่ 5.2 วิธีการใหอาหาร 

วิธีการใหอาหาร (มีการถกเถียงกนัวาจะเก็บไว

หรือไม และถาไม จะตองมีการพิจารณาเกณฑที่ของ 

TAD และตัวชี้) เครื่องชี้วัดหลายตัวสามารถยายไป

ขอ 5.1 ได 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 5.2.1 การจดัการบอเลีย้งกุงที่ดีควรสนับสนุนการ

ผลิตตามธรรมชาติเพื่อลดการการใหอาหาร

เทียม 

5.2.1 การจดัการบอเลีย้งกุงที่ดีควรสนับสนุน

การผลิตตามธรรมชาติเพื่อลดการการให

อาหารเทียม (มีการถกเถียงกันวาจะเก็บไว
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หรือไม) 

5.2.2 
ทําใหมั่นใจวาสามารถตรวจหาทีม่าไดที่

ฟารม 
5.2.2 

ทําใหมั่นใจวาสามารถตรวจหาทีม่าไดที่

ฟารม 

  

5.2.3 ทําใหมั่นใจวามีที่เก็บอยางเพียงพอ 5.2.3 ทําใหมั่นใจวามีที่เก็บอยางเพียงพอ   

5.2.4 อัตราการแลกเนือ้ (FCR) 5.2.4 
อัตราการแลกเนือ้ (FCR) เพื่อสนับสนุน

การผลิตตามธรรมชาต ิ

  

 5.2.5 การใชปลาปน    



เสวนาการเพาะเลี้ยงกุง: 
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หลักการที่ 6: การจัดการดานสุขภาพ และความเปนอยูของสัตว  
 แอฟริกา v3.4 

กันยายน 2551 

อเมริกา 

(ปรับปรุงครั้งสดุทาย ตุลาคม 2551) 

เอเซีย 

(พฤศจิกายน 2551) 

เกณฑที่ 6.1 แผนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางชีววิทยา 
ระบบความปลอดภัยทางชีววิทยา (แผน) (มีการแนะนําใหตัด

คําวา  ”แผน” ออก 

  

6.1.1 
การมีองคการโรคระบาดสตัวระหวาง

ประเทศในพื้นที่ 
6.1.1 

การมีองคการโรคระบาดสตัวระหวางประเทศใน

พื้นที่ (หรือการทดสอบอาหาร และแมพันธุสําหรับ

เชื้อโรค 

—SPF—6.2.2) 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

6.1.2 
จํานวนของการรกัษาโรค / ปริมาณของ

ผลิตภัณฑเกี่ยวกบัการรักษาสตัวที่ใช / ป 
6.1.2 

จํานวนของการรกัษาโรค / ปริมาณของผลิตภัณฑ

เกี่ยวกับการรกัษาสัตวที่ใช / ป (ใหยายไปที่ขอ 6.4) 

  

เกณฑที่ 6.2 การอยูรอด 
การอยูรอด (มีการถกเถียงกันวาจะเก็บเกณฑที่นี้ไวหรือไม 

กลุมหนึ่งแสดงการคดัคานอยางรนุแรง) 

  

6.2.1 อัตราการอยูรอด   

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 6.2.2 

ลูกกุง SPF หรือลูกกุงในธรรมชาติทดสอบ

โดย PCR  และมีผลในการปองกนัเชื้อโรค

บางอยาง 

 

  

เกณฑที่ 6.3 
ความสุขสบายทางดานนิเวศวิทยา และทางดาน

สรีรศาสตร 

ความสุขสบายทางดานนิเวศวิทยา และทางดานสรีรศาสตร 

(หรือสุขภาพ) 

  

6.3.1 

ระดับความหนาแนน หรือ ความหนาแนนชีว

มวลเมื่อสิ้นสุดวงจรของการทําฟารม หรือ 

“comfort curb” 

6.3.1 

ระดับความหนาแนน หรือ ความหนาแนนชีวมวล

เมื่อสิ้นสุดวงจรของการทาํฟารม หรือ “comfort 

curb” 

  
เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

6.3.2 แผนผังความหนาแนน / ชีวมวลที่มีวิกฤติ ตอ

ความสามารถทางเทคนิคในการคงไวซึ่ง

6.3.2 แผนผังความหนาแนน / ชีวมวลที่มีวิกฤติ ตอ

ความสามารถทางเทคนิคในการคงไวซึ่งระดับของ
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 แอฟริกา v3.4 

กันยายน 2551 

อเมริกา 

(ปรับปรุงครั้งสดุทาย ตุลาคม 2551) 

เอเซีย 

(พฤศจิกายน 2551) 

ระดับของกาซออกซิเจนที่พอเพียง กาซออกซิเจนที่พอเพียง (กลุมที่ 1 ตองการตดัออก) 

6.3.3 

การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอินทรียสารที่

สามารถเปลี่ยนแปลงได จากจุดเริ่มจนถึง

จุดสิ้นสดุของวงจร 

   

6.3.4 ระดับของออกซเิจนในบอเพาะเลี้ยง 
6.3.4 ปริมาณกาซออกซิเจนโดยเฉลี่ยในบอ (ไมเปนเอก

ฉันท) 

  

6.3.5 การระบาดของโรค   

 6.3.6 เครื่องชี้วัดความเครียดของกุง (ขาหัก หางขมวด 

เปนตน) เปนไปไดที่จะใชแทนขอ 6.3.1 

  

เกณฑที่ 6.4 สุขภาพ  การเจริญเติบโต 
สุขภาพ  การเจริญเติบโต (สามารถใชชื่อใหมวา การใช

สารเคมี หรือการรักษา และการแกไข) 

  

6.4.1 
ไมมีฮอรโมนที่มีผลตอการเจริญเติบโต/ไมมี

การปองกันโรคโดยการใชยาปฏชิีวนะ 
6.4.1 

ไมมี (หรือ การใช เนื่องจากไมมี เปนมาตรฐาน) 

(สารเคมี)ฮอรโมนที่มีผลตอการเจริญเติบโต 

  

6.4.2 
ประสิทธิภาพในการกินอาหาร (ขึ้นอยูกับ

ชนิดและขนาดของปลา) 
 

  

6.4.3 

สารที่จุลินทรียชนิดหนึ่งขับออกมา และชวย

กระตุนการเจริญเติบโตของจลุินทรียอีกชนดิ

หนึ่ง ยาประเภทกระตุนภูมิคุมกนั รองรอย

ของธาตุที่เปนสวนสําคัญ 

6.4.3 การใชการแกไขอื่นๆ (รวมทั้ง สารที่จลุินทรียชนดิ

หนึ่งขับออกมา และชวยกระตุนการเจริญเติบโต

ของจุลินทรียอีกชนิดหนึ่ง ยาประเภทกระตุน

ภูมิคุมกัน รองรอยของธาตุที่เปนสวนสําคัญ 

  

6.4.4 การปองกันโรคโดยการใชยาปฏชิีวนะ   

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

 6.4.5 ปฏิบัติตามกฏหมาย (ไมเปนเอกฉันทที่จะเก็บหรือ

ตัดออกไป) 
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หลักการที่ 7: Food Safety  
 แอฟริกา v3.4 

กันยายน 2551 

อเมริกา 

(ปรับปรุงครั้งสดุทาย ตุลาคม 2008) 

เอเซีย 

(พฤศจิกายน 2008) 

เกณฑที่ 7.1 การปนเปอนสารเคมี การปนเปอนสารเคมี   

7.1.1 

การมสีารเคมตีกคางในเนื้อกุง เชน ยา โลหะ

หนัก ยาฆาแมลง ไฮโดรเจนแข็งที่เปนอันตราย 

และ PCB. 

7.1.1 

การมสีารเคมตีกคางในเนื้อกุง เชน ยา โลหะ

หนัก ยาฆาแมลง ไฮโดรเจนแข็งที่เปนอันตราย 

และ PCB. 

  

7.1.2 

การใชเฉพาะผลติภัณฑที่ไดรับอนุญาต 

(สําหรับกุง และปลา) ปุย ยาฆาแมลง การเสริม

ธาตุโซเดียม เมทาไบซัลไฟตในอาหาร ปูนขาว 

เปนตน 

7.1.2 

การใชเฉพาะผลติภัณฑที่ไดรับอนุญาต 

(สําหรับกุง และปลา) ปุย ยาฆาแมลง การเสริม

ธาตุโซเดียม ซลัไฟตในอาหาร ปูนขาว เปนตน 

(หมายถึงการปฏบิัติตามกฏระเบียบ) มีการ

ถกเถียงกนัวาจะตัดออก หรือเก็บไว 

  

7.1.3 การใชธาตุโซเดยีม เมทาไบซัลไฟต 7.1.3 

การใช (หรือการเปดเผยการใช) วัตถุกันเนา 

(โซเดียม เมทาไบซัลไฟต อื่นๆ) และสารที่ใช

เพิ่มเติม 

  

7.1.4 

เงื่อนไขในการเก็บรักษาในการปฏิบัติตาม

เอกสารทางเทคนิคโดยไมมีความเสี่ยงตอการ

ปนเปอนตางๆ 
7.1.4 

เงื่อนไขในการเก็บรักษาในการปฏิบัติตาม

เอกสารทางเทคนิคโดยไมมีความเสี่ยงตอการ

ปนเปอนตางๆ (มีการถกเถียงกันวาจะเชื่อมขอ

นี้เขากับหลักการที่ 5 หรือไม 

  

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

7.1.5 

สินคาถูกประกาศหามจากฟารม เนื่องจากมีสาร

หนู ยาฆาแมลง 

 
7.1.5 

สินคาถูกประกาศหามจากฟารม เนื่องจากมี

สารหนู ยาฆาแมลง (คําแนะนําสําหรับขอ 

7.1.4-5  

ใหอยูกับขอ 2.1 แผนการดาํเนินงาน 

  

เกณฑที่ 7.2 การปนเปอนทางจุลชีววิทยา การปนเปอนทางจุลชีววิทยา   

เครื่องชี้วัดที่
7.2.1 อุหภูมิของการฆาสัตว 7.2.1 อุหภูมิของการฆาสัตว (อาจระบุเงื่อนไขมาก
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เกินไป และไมเปนเอกฉันท) 

7.2.2 

การปนเปอนทางจุลชีววิทยาของผลผลติ * 

มาตรฐานที่กําหนดโดยโรงแชแข็งควรจะแบง

ออกเปน 10 สําหรับการปนเปอนทางจุลชีพ 

 

  

การปนเปอนทางจุลชีววิทยาของผลผลติ * (มี

การถกเถียงกันวาจะเก็บไวดังนี้หรือไม) 

มาตรฐานที่กําหนดโดยโรงแชแข็งควรจะแบง

ออกเปน 10 สําหรับการปนเปอนทางจุล

ชีววิทยา 

การรักษาระบบลูกโซความเย็น 

  

เสนอแนะ 

 
7.2.3 ระยะเวลาการเกบ็รักษาในระบบลูกโซความ

เย็น 
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หลักการที่ 8: ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
 แอฟริกา v3.4 

กันยายน  2551 

อเมริกา 

(ปรับปรุงครั้งสดุทาย ตุลาคม 2551) 

เอเซีย 

(พฤศจิกายน 2551) 

เกณฑที่ 8.1 การจางงาน และเงือนไขในการทํางาน การจางงาน และเงือนไขในการทํางาน   

8.1.1 

เสรีภาพของสหภาพแรงงาน การเจรจา

ตอรองเปนกลุม และความสัมพันธของ

อุตสาหกรรม 

8.1.1 
เสรีภาพของสหภาพแรงงาน การเจรจาตอรอง

เปนกลุม และความสัมพันธของอุตสาหกรรม 

  

8.1.2 
การยกเลิกแรงงานเด็ก และการปกปองเด็ก

และผูเยาว 
8.1.2 

แรงงานเด็กและการปกปองเดก็และผูเยาว   

8.1.3 นโยบายการจางงาน และการเลื่อนตําแหนง 8.1.3 นโยบายการจางงาน และการเลื่อนตําแหนง   

8.1.4 การแนะนําและการฝกอาชีพ 8.1.4 การแนะนําและการฝกอาชีพ   

8.1.5 ความมั่นคงของการจางงาน 8.1.5 ความมั่นคงของการจางงาน   

8.1.6 คาจาง 8.1.6 คาจาง   

8.1.7 เวลาทํางาน 8.1.7 เวลาทํางาน   

8.1.8 ความปลอดภัยในการทํางาน และสุขภาพ 8.1.8 ความปลอดภัยในการทาํงาน และสุขภาพ   

8.1.9 การจดัการแรงงานและการตรวจสอบ 8.1.9 การจดัการแรงงานและการตรวจสอบ   

8.1.10 ใบอนุญาตที่ถูกตองตามกฎหมายของประเทศ   

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

 
8.1.11 นโยบายการขมเหงรังแกในที่ทํางาน   

เกณฑที่ 8.2 โครงการความสมัพันธตอชุมชน โครงการความสมัพันธตอชุมชน   

8.2.1 
ระบบในการเกบ็ และคัดแยกของเสียของ

ชุมชน 
8.2.1 

ระบบในการเกบ็ และคัดแยกของเสียของ

ชุมชน (ไมเปนเอกฉันท) 

  

8.2.2 โครงการหวงใยสิ่งแวดลอม 8.2.2 โครงการหวงใยสิ่งแวดลอม   

เครื่องชี้วัดที่

เสนอแนะ 

8.2.3 นโยบายในการติดตอสื่อสารอยางสม่ําเสมอ 

และการจัดขอเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาใน

8.2.3 นโยบายในการติดตอสื่อสารอยางสม่ําเสมอ 

และการจดัขอเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาใน

  



เสวนาการเพาะเลี้ยงกุง: 

หลักการ เกณฑ และเครื่องชี้วัด จากอาฟริกา และ อเมริกา 

ฉบับราง, ตุลาคม 2551 17 

ฟารมและรอบๆฟารม (การแกปญหาความ

ขัดแยง) 

ฟารมและรอบๆฟารม (การแกปญหาความ

ขัดแยง) 

8.2.4 
การสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกในชุมชน 
8.2.4 

การสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกในชุมชน (ไมเปนเอกฉันท) 

  

   8.2.5 
การเขาถึงการทาํการประมงแบบดั้งเดิมของ

ชุมชน 

  

 


