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วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบคําสั่งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตร ที่ 3/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื่อง การปฏิบัติท างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับกุ้งทะเล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมวาระที่ 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2
เรื่องที่ 2.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานสินค้าเกษตร

เลขานุ ก ารแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบขั้ น ตอนการจั ด ทํ า มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร ภายใต้ พ.ร.บ.
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 รวมถึงความเป็นมาของการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) ให้สอดคล้องกับ GSSI Global
Benchmark Tool
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 3
เรื่องที่ 3.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยง
กุ้งทะเล

แนวทางการจัดทํามาตรฐาน
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นแนวทางการจัดทํามาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) GAP
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลที่สอดคล้องตาม GSSI Global Benchmark Tool โดยพิจารณาข้อเสนอ 2 แนวทาง ได้แก่
1. จัดทํามาตรฐาน มกษ.GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลฉบับใหม่ หรือ
2. ทบทวนมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามแนวทางที่ 2 ในการทบทวนมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ทะเล (มกษ.7401-2557) เพื่อให้มีมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศที่ครอบคลุมข้อกําหนดที่
สําคัญ ในการเลี้ ยงกุ้งทะเลและสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศคู่ค้า สําหรับเกษตรกรรายย่อยหรือ
เกษตรกรที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลฉบับทบทวนได้ จะมีมาตรการรองรับโดย
การจัดทํามาตรฐาน มกษ. GAP ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นมาตรฐาน GAP ฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําทุ กชนิ ดเพื่ อการบริโภครวมถึงกุ้ งทะเล เป็น มาตรฐานขั้นพื้ นฐานที่จะมี ข้ อกําหนดเฉพาะเรื่อง food
safety และเพิ่มเติมข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่จําเป็น
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทบทวนมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2557) ให้สอดคล้องตาม
GSSI Global Benchmark Tool
ร่างมาตรฐานฯ
ที่ ประชุมพิ จารณาร่างมาตรฐานสินค้ าเกษตรเรื่อง การปฏิ บั ติท างการเพาะเลี้ ยงสัต ว์น้ํ าที่ ดี
สําหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-xxxx) แล้วมีข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ขอบข่าย
เห็นชอบการปรับปรุงขอบข่ายตามที่เลขานุการเสนอ โดยย้ายคําอธิบายนิยามคําว่า “กุ้งทะเล”
ของมาตรฐาน มกษ.7401-2557 มาใส่ไว้ในขอบข่ายเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกําหนดในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีใน
ทุกขั้นตอนของการผลิตกุ้งทะเลในสกุลพีเนียส (Penaeus spp.) ลิโตพีเนียส (Litopenaeus spp.) และเมตาพี
เนียส (Metapenaeus spp.) เช่น กุ้ง กุล าดํา (Penaeus monodon) กุ้ง ขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei) กุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) ตั้งแต่การเลี้ยง การจับ จนถึงหลังการจับ ก่อนการขนส่งออก
จากฟาร์ม เพื่อให้ได้กุ้งทะเลที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคํานึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นิยาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบการกําหนดนิยามคําว่า “กุ้งทะเล” เนื่องจากเห็นว่ามี
ความชัดเจนในตัวเองเพียงพอแล้ว รวมถึงป้องกันปัญหาการตีความในภายหลัง
เห็นชอบให้ปรับปรุงนิยามคําว่า “ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล” ให้ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
ฟาร์ม เลี้ย งกุ้ง ทะเล (marine shrimp farm) หมายถึง สถานประกอบการเลี้ย งกุ้ง ทะเล
ตามที่ร ะบุไ ว้ใ นขอบข่า ย ประกอบด้ว ย บ่อ เลี้ย ง สถานที่เ ตรีย มอาหาร โรงเรือ น และบริเ วณสํา หรับ สิ่ง
อํานวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล
ระดับของข้อกําหนดและเกณฑ์การตัดสิน
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ระดั บ ของข้ อ กํ า หนดและเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ให้ เหลื อ เพี ย ง 2 ระดั บ คื อ
ข้อกําหนดหลัก และข้อกําหนดรอง โดยตัดข้อแนะนําออก เพื่ อให้สะดวกต่อการส่งเสริมและการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐาน มกษ. GAP ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําฉบับอื่นๆ
3. ข้อกําหนด
รายการที่ 1 สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม
เห็นชอบให้ปรับปรุงชื่อหั วข้อรายการเป็น “สถานที่ ” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ตัด
ประเด็นเรื่องการขึ้นทะเบียนฟาร์มออก ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
รายการที่ 1 สถานที่และการขึ้นทะเบียนฟาร์ม
หลักการ/วัตถุประสงค์
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อความเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
ควรการเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งทะเลให้เหมาะสม ซึ่งจะทําให้กุ้งมีการเจริญเติบโตดี มีอัตรารอด
สูง ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้งและเพื่อให้ระบบการผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รวมถึงไม่มีปัญหาการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย
ข้อ 1.2
ปรับปรุงข้อความเพื่อความยืดหยุ่น และครอบคลุมพื้นที่ห้ามเลี้ยงตามกฎหมายทุกประเภท ตาม
ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ํา และเขตพื้นที่ห้ามเลี้ยงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เห็นชอบให้ตัดข้อ 1.3 โดยย้ายไปรวมอยู่ภายใต้ข้อ 2.4 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ
เห็นชอบให้ตัดข้อ 1.4 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีผลกระทบโดยตรง
ต่อการปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงกุ้งทะเล และเพื่อไม่ให้มีข้อกําหนดมากเกินไป รวมถึงไม่มีการระบุประเด็นนี้ไว้ใน GSSI
Global Benchmark Tool
เห็ น ชอบให้ ตั ด ข้ อ 1.5 ตามข้ อเสนอของฝ่ ายเลขานุ การ เนื่ องจากเห็ น ว่ าการขึ้ น ทะเบี ยน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล และเป็นขั้นตอนที่ต้องดําเนินการก่อนขอการ
รับรองมาตรฐานเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆก่อนพิจารณาเริ่มต้นกระบวนการตรวจประเมินและให้การ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม
รายการที่ 2 การจัดการฟาร์ม
เห็นชอบให้ตัดข้อ 2.2 ข้อ 2.5 และข้อ 2.9 โดยย้ายไปรวมอยู่ภายใต้ข้อ 2.4 ตามข้อเสนอ
ของฝ่ายเลขานุการ
ปรับปรุงข้อความในข้อ 2.4 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
2.4 มีการจัดการให้สัตว์น้ํากุ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ปล่อย
ลูกกุ้งลงเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสม คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําและบ่อเลี้ยง เครื่องเติมอากาศ
ปรับปรุงข้อความในข้อ 2.6 เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ดังนี้
ลูกกุ้งต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีบันทึกหรือ
ใบรับรองหรือใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกกุ้งมีสุขภาพดีและปลอดเชื้อก่อโรคที่สําคัญ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกําหนด 2.7 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
2.7 มีการกักกันโรคที่มีประสิทธิภาพ กรณีมีการนํากุ้งจากภายนอกเข้ามาในฟาร์ม
โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดข้อกําหนดของ GSSI Global Benchmark Tool ประเด็นการ
กักกันโรค ว่าครอบคลุมกรณีการเคลื่อนย้ายกุ้งภายในฟาร์มด้วยหรือไม่อย่างไร เพื่อนํามาพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง ข้ อ กํ า หนด 2.10 และ 2.11 โดยเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น เรื่ อ งการระบุ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
2.10 อาหารสัตว์น้ําสําเร็จรูปที่ใช้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน มีคุณภาพดี และยังไม่หมดอายุ
สามารถระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
2.11 อาหารสําเร็จรูปที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม ต้องแสดงรายการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และ
ไม่ใช้ส่วนผสมที่ห้ามใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกําหนด 2.13 และ 2.14 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
2.13 ไม่ควรใช้อาหารสดในการเลี้ยงกุ้งโดยตรง
2.14 ไม่ควรใช้อาหารที่ผลิตโดยใช้กุ้งทะเลเป็นวัตถุดิบ
เห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 2.16 เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตาม
ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
2.16 ตรวจสภาพแวดล้อม วิเคราะห์คุณภาพน้ํา และพฤติกรรมของกุ้งในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างสม่ําเสมอ
เห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 2.17 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ โดยให้ใช้คําว่า “ชนิดสัตว์
น้ําใกล้สูญพันธุ์” แทนคําว่า “สัตว์น้ําชนิดใกล้สูญพันธุ์” และใช้คําว่า “การุณยฆาต” แทนคําว่า “เมตตาฆาต” ดังนี้
2.17 มีการป้องกันศัตรูและพาหะนําโรคกุ้งเข้าบ่ อทั้ งระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมน้ํ า และ
ระหว่างการเลี้ยง โดยต้องไม่มีการทําลายชนิดสัตว์น้ําชนิดใกล้สูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
และใช้วิธีเมตตาการุณยฆาต
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เห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 2.18 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ โดยให้ใช้คําภาษาไทยว่า
“แผนการจัดการสุขภาพสัตว์ทางสัตวแพทย์” สําหรับคําว่า Veterinary Health Plan ดังนี้
2.18 ตรวจสุขภาพกุ้งในบ่ออย่างสม่ําเสมอ และมีวิธีการจัดการกุ้งป่วยหรือตายในภาวะปกติที่
ไม่พบการระบาดของโรค ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการสุขภาพสัตว์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Health Plan)
รวมถึงมีการบันทึกข้อมูลการป่วยหรือตาย และแยกกุ้งที่อ่อนแอออกทันทีที่พบ
เห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 2.19 รวมถึงปรับระดับจากข้อกําหนดรองเป็นข้อกําหนดหลัก
ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ดังนี้
2.19 มีการจัดการสุขภาพกุ้งให้เป็ นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องของประเทศ โดยคํานึ งถึง
ข้อกําหนดในการทําการประมงอย่างรับผิดชอบที่จัดทําโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
เคลื่อนย้ายสัตว์น้ํามีชีวิต และมาตรฐานของ OIE ที่เกี่ยวข้อง (ข้อกําหนดหลักรอง)
ไม่เห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 2.21 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากเห็นว่าการแจ้ง
เตือนการระบาดของโรคควรเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐต้อง
มีการแจ้งเตือนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์อยู่แล้ว จึงเห็นควรให้คงข้อความเดิม ดังนี้
2.21 กรณีเกิดโรคระบาดกุ้ง ให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่โดยเร็ว และมีการแจ้ง
เตือนการระบาดของโรค
เห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 2.22 ข้อ 2.23 และข้อ 2.26 รวมถึงการเพิ่มเติมข้อกําหนด
2.24 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
2.22 มีการวินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข กรณีที่กุ้งแสดงอาการป่วย พร้อมทั้งจด
บันทึกหรือเก็บหลักฐานการวินิจฉัยโรค
2.23 มี ม าตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคกุ้ งอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่
สามารถป้องกันการระบาดของโรคกุ้งภายในฟาร์ม และจากภายในฟาร์มไปสู่ภายนอกฟาร์ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม
2.24 มีวิธีการกําจัดซากกุ้งที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้
2.26 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฟาร์ม เพื่อให้ทราบบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจนในการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
รายการที่ 3. การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ํา
เห็นชอบให้ย้ายประเด็นเรื่องการใช้ยาสัตว์และสารเคมีอย่างถูกต้อง ในข้อ 3.1 ไปรวมไว้ในข้อ
3.2 และเห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 3.2 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ โดยใช้คําว่า “คําแนะนํา” แทนคําว่า
“กํากับดูแล” เพื่อความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย
ในการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นชนิดที่กําหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน ต้อง
มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่และใช้อย่างถูกต้อง
3.2 กรณีที่จําเป็นต้องใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีก่อนการจับ ต้องมีระยะหยุดการใช้ยาสัตว์หรือ
สารเคมีตามที่ระบุไว้ในฉลาก การใช้ยาสัตว์และสารเคมี ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลคําแนะนําของสัตวแพทย์
หรือนักวิชาการประมงที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ํา ปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลาก มีระยะหยุดยาที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลและสิ่งแวดล้อม
เห็นชอบให้คงข้อกําหนด 3.3 ไว้ตามเดิมโดยปรับระดับจากข้อแนะนําเป็นข้อกําหนดรอง
รายการที่ 5 พลังงานและเชื้อเพลิง
เห็นชอบให้ปรับปรุงชื่อหัวข้อเป็น “เชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น” เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของข้อกําหนด ดังนี้
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5. พลังงานและเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น
เห็ นชอบการปรับ ปรุงข้อกําหนด 5.1 ตามข้อเสนอของฝ่ ายเลขานุ การ และปรับระดั บจาก
“ข้อแนะนํา” เป็น “ข้อกําหนดรอง”
5.1 มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิง และน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้เป็นสัดส่วนและปลอดภัยควรมีการติดฉลากและ
เครื่องหมายพร้อมคําเตือน มีการใช้และกําจัดอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงจัดเก็บเป็นสัดส่วน แยกจากอาหารกุ้ง
และที่พักอาศัย (ข้อแนะนํากําหนดรอง)
เห็นชอบให้ตัดข้อกําหนด 5.2 - 5.5 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ เพื่อไม่ให้มีข้อกําหนดมาก
เกินไป รวมถึงไม่มีการระบุประเด็นนี้ไว้ใน GSSI Global Benchmark Tool
รายการที่ 6 สุขอนามัยภายในฟาร์ม
เห็ น ชอบการเพิ่ ม เติ ม ข้ อ กํ าหนด 6.1 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน ASEAN GAqP และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําฉบับอื่น ๆ ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
6.1 ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้สามารถป้องกันการปนเปื้อน
จากผู้ปฏิบัติงาน น้ําทิ้ง สุขา สัตว์เลี้ยง น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นจากเครื่องจักร และจากแหล่งอื่นๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
เห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 6.3 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
6.3 เก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามประเภท
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกําหนด 6.5 เพื่อความชัดเจน ดังนี้
6.5 ห้ามใช้มูลสัตว์สดในการเลี้ยงกุ้ง
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้ อกํ าหนด 6.6 เพื่ อ ความชัดเจน และปรับ ระดั บ จากข้ อกําหนดจาก
“ข้อกําหนดรอง” เป็น “ข้อกําหนดหลัก” เนื่องจากเห็นว่าหากมีการปนเปื้อนของมูลหรือของเสียจากสัตว์เลี้ยง
ไปสุ่กุ้งที่เลี้ยง จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ ดังนี้
6.6 ไม่ห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง (ข้อกําหนดหลักรอง)
เห็นชอบการปรับปรุงข้อกําหนด 6.7 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
6.7 มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี เพื่อให้ทราบบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน ในการป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของผลิตผล รวมถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย
รายการที่ 8. แรงงานและสวัสดิการ
เห็นชอบให้ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อกําหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มกษ. GAP ฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําฉบับอื่นๆซึ่งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้แทนกระทรวงแรงงานเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ
ดังนี้
8.1 จ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ควรมีหนังสือสัญญาการจ้างงาน (ข้อกําหนดรองหลัก)
8.2 จ่ายค่าจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ควรจ้างแรงงานที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
(ข้อกําหนดรองหลัก)
8.3 ต้องจัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ข้อกําหนดหลักแนะนํา)
8.4 กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาต
ทํางาน (ข้อกําหนดหลัก)
8.5 ควรจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
8.6 ควรมีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

7
รายการที่ 9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกําหนด 9.2 – 9.4 และ 9.7 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
9.2 มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดในกฎหมาย (ถ้ามี) (ข้อกําหนดหลัก)
9.3 มี การบํ ารุงรักษาโครงสร้างพื้ นฐานสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างเหมาะสม เพื่ อ
ป้องกันมลพิษจากการก่อสร้าง ซ่อมบํารุง หรือรื้อถอน รวมถึงมีการจัดเก็บและกําจัดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้
งาน หรือชํารุดเสียหาย (ข้อกําหนดรอง)
9.4 ไม่ใช้อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปลาป่นและน้ํามันปลาที่ทําจากชนิดสัตว์น้ํา
ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือปลาที่ได้จากการทําประมง IUU (ข้อกําหนดรอง)
9.7 มีการจัดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ข้อกําหนดรอง)
เห็นชอบให้ตัดข้อกําหนด 9.8 – 9.10 และ 9.17 - 9.18 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ
เพื่อไม่ให้มีข้อกําหนดมากเกินไป รวมถึงไม่มีการระบุประเด็นนี้ไว้ใน GSSI Global Benchmark Tool
เห็นชอบให้คงข้อกําหนด 9.15 เนื่องจากมีการระบุประเด็นนี้ไว้ใน GSSI Global Benchmark
Tool และปรับระดับจาก”ข้อแนะนํา” เป็น “ข้อกําหนดรอง”
รายการที่ 10 เอกสารและข้อมูลบันทึก
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกําหนด 10.1 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ โดยใช้คําว่า “เอกสาร
หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ์สัตว์น้ําและหลักฐานแสดงการจําหน่ายสัตว์น้ํา” แทนคําว่า “เอกสารกํากับ
การจําหน่ายสัตว์น้ํา” เพื่อความยืดหยุ่น ดังนี้
10.1 มี เอกสารกํากับการจําหน่ ายลู กพั นธุ์สัตว์น้ํ าและเอกสารกํ ากับ การจําหน่ายสัตว์น้ํ า
หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ์สัตว์น้ําและหลักฐานแสดงการจําหน่ายสัตว์น้ําให้ตรวจสอบได้
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกําหนด 10.4 ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
10.4 มีการบันทึกและเก็บข้อมูลการเลี้ยงกุ้งที่จําเป็นอื่นๆ ให้ตรวจสอบได้ เช่น การเกิดและการ
ป้องกันโรค คุณภาพน้ํา รุ่นการผลิตของอาหารที่ใช้
รายละเอียดการแก้ไขร่างมาตรฐานตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการดําเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ตามความเห็นที่ประชุม
2. ตรวจสอบรายละเอียดข้อกําหนดของ GSSI Global Benchmark Tool ประเด็นการกักกัน
โรคในข้อกําหนด 2.7 และนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(เรือโทมนัส ลาภผล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

