














นักนเิวศวทิยาทางทะเลต่างเหน็พ้องกันว่า มหนัตภัยตัวฉกาจของระบบนเิวศทางทะเล 
คือ การทําประมงเกินขนาด  ความต้องการสัตว์น้ําของมนุษย์ได้พุ่งเกินกว่าระดับสมดุลทีม่หาสมุทรและทะเลจะใหไ้ด้  
ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ต่างระบุถึงการทําประมงเกินขนาดทีจ่ะสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญห่ลวง
ต่อมหาสมทุรจนไม่สามารถคืนสภาพได้ตลอดกาล ซึ่งในอนาคตขา้งหน้านัน้ อาหารทะเลที่จบัตามธรรมชาติ
อาจจะกลายเป็นอาหารทีม่รีาคาแพงมาก หายาก หรือกลายเป็นตํานาน ไปเลยก็เป็นได้



นับตั้งแตป่ระเทศไทยมีการนําเรืออวนลากเขา้มาใชใ้นการทําประมง การจับสัตว์น้ําก็เพิ่มปริมาณ
มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าสู่จุดสูงสุดในปีพ.ศ. 2538 และลดปริมาณลงอยา่งรวดเร็วเนื่องจากสัตว์น้ํา
ไม่สามารถฟื้นตัวหรือเพิ่มปริมาณได้  การที่มีเรือประมงแบบทาํลายล้างจํานวนมากจับปลาอยา่งไม่มีที่สิ้นสุดนั้น
จะไม่เปิดโอกาสให้ ระบบนิเวศทางทะเลได้คืนสภาพและผลิตสัตว์น้ํากลบัมาไดใ้นระดบัเดิม 

การทําประมงเกินขนาด



สัตว์น้ําไมส่ามารถตอ่กรได้

บ่อยครั้งที่อุตสาหกรรมการประมงจะใชโ้อกาสดําเนนิการล่าสัตว์น้ําจนระบบนเิวศทางทะเลเสื่อมโทรม
ไม่สามารถฟื้นฟูได้ ดังนัน้ปริมาณสัตว์น้ําในทะเลจึงไมเ่พียงพอในระยะยาวกับอุตสาหกรรมการประมงอย่างไร้ความรับผิดชอบ







การใช้ปลาเป็ดนับเปน็หนึง่ในปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทําประมงที่ยั่งยืนในประเทศไทย 
โดยส่งผลกระทบทั้งต่อระบบนเิวศและความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน เพราะสร้างแรงจูงใจให้การจับปลา
เกินขนาดจากการใช้อวนลากและอวนรุนตาถี่ยังคงดําเนนิต่อไป ข้อมูลจากการลงพื้นทีจ่ังหวดัสงขลาพบว่า 
อวนลากที่ใช้ส่วนใหญม่ขีนาด 20 มิลลิเมตร อวนรุนอยู่ที่ขนาด 10 มิลลิเมตร ขณะที่ขนาดอวนที่เหมาะสม
ซึ่งแผนแม่บทการจัดการทะเลไทยแนะนําไวค้ือ 40 มิลลิเมตร จึงไมน่่าแปลกใจที่การสัมภาษณ์เรือประมง
พบข้อมูลว่า การออกเรือแต่ละเที่ยวจะได้ปลาเศรษฐกิจกลับมาราว 4 ตัน แต่ได้ปลาเป็ดถึง 6.5 ตัน 
หรือร้อยละ 62 ของสัตว์น้ําทั้งหมดทีจ่ับได้ โดยปลาเป็ดจะถูกเก็บไว้ใต้ท้องเรือ 1-2 สัปดาห์ จนกว่าเรือจะเทียบท่า
 ทําให้ปลาเหล่านี้เน่าเสีย ผู้รับซื้อจึงนําไปผลิตเป็นปลาป่นเกรดต่ํา

นอกจากนี้ การที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ส่วนใหญ่รับซื้อปลาป่นโดยพิจารณาแต่เรื่องคุณภาพในการ
กําหนดราคารับซื้อ คือดูเพียงค่าโปรตีน ความสด และกลิ่น แต่ไมส่นใจวิธีการจับปลามาเป็นวัตถุดิบผลิตปลาป่น 
ก็ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อระบบนิเวศและชุมชนเชน่กัน เพราะเมื่อปลาป่นทีผ่ลิตจากปลาเป็ดที่ถูกจับมาด้วย
อวนลากและอวนรุนทีขู่ดพื้นทะเลและทําลายระบบนเิวศต่างๆ ยังคงขายได้ โดยปลาเป็ดทัง้หมดราว 25,000 ตันต่อปี
ทีเ่ทียบท่าที่สงขลา สามารถขายให้ผู้ผลิตปลาป่นทั้งในและนอกจังหวดัได้ทั้งหมด เรือประมงจํานวนไมน่้อยจึงยังคง
จับปลาอย่างไม่ยั่งยืนต่อไป



ปัจจุบนัมีผู้ผลิตอาหารสัตว์เพียงรายเดียวคือ ซีพีเอฟ ทีเ่ข้าร่วมระบบมาตรฐานรับรองปลาป่นของไทย 
โดยมมีาตรการให้ค่าพรีเมยีมกิโลกรัมละ 3 บาทสําหรับปลาป่นทีม่เีอกสารตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อเปน็แรงจงูใจให้ผู้ผลิตปลาป่นเข้าร่วมมาตรฐานนี้

วัตถุดิบหลักในการผลิตปลาป่นในสงขลาคือเศษปลาทีไ่ด้จากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา เชน่ โรงงานซูริม ิ
โรงงานผลิตทนู่ากระป๋อง โรงงานผลิตลูกชิ้นปลา คิดเปน็ 79,965 ตันหรือ 80% ของวัตถุดิบทั้งหมด วตัถุดิบที่เหลือ
เปน็ปลาเรืออีก 20% หรือ 20,250 ตัน รับซื้อจากเรือประมงหรือพ่อค้าคนกลางจากทั้งในสงขลาเองและจังหวัดอื่นๆ 
โดยจากปริมาณปลาเรือ (ปลาที่ไมไ่ด้ขนาด) ทั้งหมด มีประมาณ 7,641 ตัน หรือ 38% ทีน่าํเข้ามาจากต่างประเทศ 
ส่วนที่เหลืออีก 12,609 ตันหรือ 62% มาจากสงขลาเอง ในจํานวนนีเ้ปน็ปลาเป็ด 5,760 ตัน



เมื่อผลิตปลาป่นเสร็จแล้ว ทมีวจิัยพบว่าผลผลิตปลาป่นทั้งจังหวัดถูกขายต่อไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 10% 
โบรกเกอร์ 24% และโรงงานอาหารสัตว์ 66% โดย บ.ซีพีเอฟเป็นผู้รับซื้อรายใหญท่ี่สุดในบรรดาโรงงานอาหารสัตว์ 
โดยรับซื้อ 29.7% ของผลผลิตทั้งจังหวัด รองลงมาได้แก่ บ.เบทาโกร 11.5% บ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ 7.2% 
บ.ลีพัฒนาอาหารสัตว์ 5.9% และ บ.กรุงไทยอาหารสัตว์ 2.1%

จากปลาเป็ด 5,760 ตันทีเ่ข้าสู่โรงงานปลาป่นสงขลาในแต่ละปี นําไปผลิตปลาป่นเกรด 3 ได้ราว 
1,527 ตัน ในจํานวนนี ้บ.ซีพีเอฟรับซื้อไป 37.6% หรอื 575 ตัน พ่อค้าคนกลาง 42.7%  หรอื 652 ตัน 
และฟาร์ม 19.7% หรือ 300 ตัน











“ วิถีชีวิตชาวนาดั้งเดิมนัน้ หลังจากหมดฤดูทํานา เก็บเกี่ยวข้าวเป็นทีเ่รียบร้อย ก็จะไล่ต้อนเปด็ลงไปในท้องทุ่งนา 
เพื่อให้เปด็ได้กินเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่น กินหอยกินปู แล้วเป็ดก็จะถ่ายมูลลงสู่ดิน เปน็ปุ๋ยให้แก่พืชพรรณนานาชนดิในฤดูกาลต่อไป 

เกษตรกรไทยแต่ก่อนมชีีวิตที่พอมี พอกิน ในน้ํามีปลา ในนามขี้าว อย่างแท้จริง ชาวนาปลูกข้าว ก็ได้ข้าวกิน มขี้าวเก็บไว้ทําบุญทําทาน 
แบ่งปันกันในละแวกบ้าน เกิดประเพณีลงแขก เอามื้อกัน ซึ่งหาได้ยากนักในปัจจบุัน ”

ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร
ผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน



เป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (khaki Campbell)

เปน็เป็ดไขท่ี่ให้ผลผลิตไข่มาก 
ประมาณปีละไมน่้อยกว่า 280 ฟองต่อตัว 

กินข้าวที่ร่วงในนา
กินหอย กินปู เปน็อาหาร

เลี้ยงง่าย อึด และอดทนต่อสภาพแวดล้อม

เลี้ยงปล่อยในทุ่งนา
เปน็เครื่องจักรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชัน้เลิศ

กินอาหารประมาณ 150 กรัม / วนั / ตัว



เกิดจากการมองเห็นถึงปญัหาการทําประมงอย่างไม่รับผิดชอบ การใช้อวนลาก อวนรุน
กวาดต้อนเอาลูกปลาตัวเล็กตัวน้อย นาํมาทําเปน็ปลาเป็ด หรือ ปลาป่น ป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากรทางทะเลอย่างรุนแรง 

กิจการเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน จึงขออาสานําพาผู้บริโภคไปร่วมรับรู้ ไปสัมผัสถึงความเสียหาย
อันเกิดจากการกินรวบของระบบเกษตรพันธะสัญญาที่ไมเ่ปน็ธรรม ผ่านกระบวนการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแบบดั้งเดิม
ซึ่งไมม่ีการใชป้ลาเป็ด หรอื ปลาป่น เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ และผู้บริโภคจะได้สัมผัสถึงไขเ่ป็ดอินทรีย์วิถีไทย
ที่ปราศจากการใช้ฮอร์โมนเร่ง หัวอาหาร และยาปฏิชีวนะ

อัตฺต คือ อัตตา หรือ ตัวตน ความเป็นเอกลักษณ์ของเป็ดไล่ทุ่ง ซึ่งในปัจจุบนัหาได้ยากมาก
เนื่องจากพื้นที่การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ถูกกระแสการพัฒนารุกคืบและแหล่งอาหารถูกทําลายไปจนเกือบหมดสิ้น
แต่เราเชื่อในพลังของผู้บริโภคว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการกินอย่างรู้ที่มา กินอย่างรับผิดชอบ

ไข่เป็ด อัตฺต ไข่เป็ดไล่ทุ่งอินทรีย์วถิีไทย



โครงสร้างต้นทนุ ไขเ่ป็ดอัตฺต Pack 10 ฟอง

1. ไขเ่ปด็ 10 ฟอง ราคา 60 บาท
2. ค่ากล่องและค่าสายคาด ราคา 8 บาท
3. ค่าขนส่งและค่าบริหารจัดการ ราคา 8 บาท
4. กําไร (30%) ราคา 22.8 บาท

รวมต้นทนุ ราคา 98.8 บาท
ราคาจําหน่ายปลีก 98.8+15.8 (GP16%) ราคา 114.6 บาท



มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย หรือ Earth Safe Standard 

คอื แนวทางและกระบวนการปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานสําหรับผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ จนถึง
การรักษาคณุภาพที่ดีที่สุดจากเกษตรกรสู่ผู้บรโิภค กลไกดงักล่าวถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยคณะทํางานและภาคีเครือขา่ยภายใต้
มูลนิธิรักษด์ินรักษ์น้าํ (Earth Safe Foundation)

มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย มุ่งเน้นในการเป็นตัวชี้วดัที่ครอบคลุมกระบวนการผลิต พืช ผัก และผลไม้ที่ไม่มีการใช้สารเคมี 
การเก็บเกีย่วผลผลิตที่ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภยัที่ผู้บริโภคตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ ยงัต้องคํานึงถึงสิ่งแวดลอ้ม การสร้างผลกระทบเชงิบวกตอ่ชุมชน และการมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น 
ขอ้กําหนดมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย จึงประกอบด้วยการมีพฤตกิรรมดังต่อไปนี้

1. การผลติพืช ผัก ผลไม้ในรูปแบบที่ไม่มีการใชส้ารเคมีใดๆ มาเกีย่วขอ้ง รวมไปถึงการผลผลิตบนพื้นฐานของวิถี
ธรรมชาติ (หรือที่รู้จักกนัทั่วไปว่าเกษตรอินทรีย์) โดยมีปัจจัยชี้วดัสําคญั คือ

1) ไม่ใชปุ้ย๋เคมี สารเคมีกาํจัดศัตรูหรือปอ้งกันศตัรูพืช และสารเคมีกําจัดวัชพชื
2) ไม่ใช้พชืที่มีการตัดตอ่พันธุกรรม (GMOs)
3) สามารถเปดิเผยและตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลับกระบวนการผลผลิตได้อยา่งมีรูปธรรม
4) คาํนึงถึงสิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศในพื้นที่ มีการกาํหนดหน่วยมลภาวะและมีการทดแทนคุณคา่กลบัสู่ดิน น้ํา และ

ปา่อยา่งเปน็ระบบ



มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย หรือ Earth Safe Standard 

2. การดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลา่วคือ ตอ้งไม่ปลกูเพื่อขายผลผลิตทั้งหมดเพียงอยา่งเดยีว 
เกษตรกรต้องปลูกพชืไว้บริโภคในครอบครัว เมื่อเหลือจึงแบ่งปัน เมื่อเหลือจากการแบ่งปันจึงรวมกันขาย สร้างภูมิคุม้กันใน
คุณภาพชีวติ และลดการพึ่งพาพอ่คา้คนกลางในตลาดที่ขาดความโปร่งใสและไร้คุณธรรม

มาตรฐานอินทรีย์วิถไีทย จึงเป็นมากกว่าการรับรองคุณภาพผลผลิต เราจึงใช้คาํว่า อินทรียว์ิถีไทย 
หรือ Earth Safe แทนคาํว่า อินทรีย์ นั่นก็เปน็เพราะเราใส่ใจในทุกขัน้ตอนตั้งแต่รากเหง้าความเป็นไทยวถิชีวีิตการเกษตรอยา่งไทย 
พร้อมกระบวนการปฏิบตัิ นวัตกรรม และแนวทางที่สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในวันนี้ และในอนาคต



QR Code 
ตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิต



ผลติโดย 

ศูนย์เรียนรู้อินทรียว์ิถีไทย Earth Safe
กิจการเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน

สถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรียว์ิถีไทยและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

156/51 หมู่ที่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
Tel. 085-9177531  WWW.BAANRAKDIN.COM
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