โครงการสัมมนาระดมความเห็นตอรางมาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง การปฏิบตั ิทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทีด่ ีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ. 7401) ฉบับทบทวน
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนผูผ ลิตและสงออกกุงทะเลรายใหญของโลก โดยในป 2560 มีการสงออกสินคากุง
และผลิ ต ภั ณ ฑ ป ริ ม าณรวม 205,000 ตั น คิ ด เป น มู ล ค า ประมาณ 70,000 ล า นบาท โดยมี ต ลาดส ง ออก
ที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหภาพยุโรป และอาเซียน แมประเทศไทยจะมีการพัฒนาการจัดทํามาตรฐาน
และระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงทะเลมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2541 จนถึงปจจุบัน
มีมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่จัดทําโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(มกอช.) ภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 ไดแก มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ.7401-2552) ซึ่งตอมาไดมีการทบทวนมาตรฐานให
สอดคลองกับมาตรฐาน ASEAN Shirmp GAP และ FAO Technical Guideline for Aquaculture Certification และ
ประกาศเปนมาตรฐาน มกษ.7401-2557
อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษที่ผานมา ไดมีองคกรเอกชนตางประเทศดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
ของตนเอง หรือ Private Standard เพื่อนํามาใชในการรับรองผลผลิตกุงของประเทศตางๆ ทั่วโลก และองคกร
เอกชนเหล า นี้ พ ยายามผลั ก ดั น ให ผู นํ า เข า ที่ สํ า คั ญ ของสหรั ฐ อเมริ ก า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กลุ ม บริ ษั ท ค า ปลี ก
(retailers) หรือ supermarket ขนาดใหญ ใหกําหนดนโยบายในเชิงสนับสนุนมาตรฐานเอกชนดังกลาว ซึ่งเปนผลให
retailers เหลานี้ไมใหความสําคัญกับมาตรฐานของประเทศผูผลิต (National Standard) เชน กรณีของ Walmart
ไดใหการยอมรับมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) ซึ่งจัดทําโดย GAA และใหหนวยตรวจรับรองที่ GAA
จั ด ตั้ ง ขึ้ น คื อ Aquaculture Certification Council (ACC) เป น ผู รั บ รองผลผลิ ต กุ ง จากกลุ ม ประเทศผู ผ ลิ ต กุ ง
รายใหญของโลก ไดแก กลุมอเมริกาใต และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจะสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
เนื่องจากเกษตรกรตองรับภาระคาใชจายในการตรวจรับรองฟารมตามมาตรฐาน BAP ซึ่งภาระคาใชจายดังกลาว
ทําใหตนทุนการผลิตกุงของไทยสูงขึ้น เกษตรกรเกิดความสับสนในการตัดสินใจเลือกมาตรฐานที่จะใชเปนเกณฑ
ในการปฏิบัติ
ดังนั้น เพื่อใหระบบการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงกุงทะเลของไทยไดรับการยอมรับในระดับสากล
มกอช. รวมกับกรมประมงจึงไดจัดทําแผนงานเพื่อประเมินความสอดคลอง (Benchmarking) ระบบการรับรอง
มาตรฐาน (Certification Scheme) การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ. 7401)
กับขอกําหนดของ Global Sustainability Seafood Initiatives (GSSI) ซึ่งไดรับการยอมรับและมีเครือขายทั่วโลก
ทําการประเมินความสอดคลองโดยใช GSSI Global Benchmark Tool ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ไดแก Section A-Scheme
Governance, Section B-Operation Management, Section C-Aquaculture แ ล ะ Section D-Fisheries
โดยประเทศสมาชิ ก จะยอมรั บ ร ว มกั น ว า หาก GSSI ประเมิ น แล ว ว า มาตรฐานการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ที่ ใ ช อ ยู
เทียบเคียงไดกับขอกําหนดใน GSSI Global Benchmark Tool มาตรฐานนั้นจะเปนที่ยอมรับไดทั่วโลก และไมมี
ความจําเปนต องไปเทียบเคียงกับมาตรฐานอื่ นๆ โดยเฉพาะมาตรฐานเอกชนอีก จากเหตุผ ลดังกลาวขางตน
กระทรวงเกษตรและสหกรณจําเปนตองจัดทําและปรับปรุงระบบคุณภาพดานมาตรฐานและการรับรองมาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงกุงทะเลของไทยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ.7401-2557) ใหสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุใน GSSI Global Benchmark
Tool

-22. วัตถุประสงค
2.1. เพื่ อ รั บ ฟ ง ความเห็ น จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และผู เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงรางมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ. 7401) ฉบับทบทวน ใหมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ อยูในแนวทางที่สามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
2.2 เพื่อประชาสัมพันธมาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี
สําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ. 7401) ฉบับทบทวน ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนไดตื่นตัว และมีการเตรียม
ความพรอมกอนที่มาตรฐานจะประกาศใชตอไป
2.3 เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูและประสบการณในการดําเนินการดานการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินคาเกษตร
พ.ศ.2551
2.4. เพื่อกระตุนใหผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการพิจารณามาตรฐานสินคาเกษตร
เพื่อประโยชนในการนําไปปฏิบัติ และปรับปรุงคุณภาพสินคาในระบบการผลิตของตนเอง
3. เปาหมาย
ไดขอมูล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงรางมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ. 7401) ฉบับทบทวน ใหมีความถูกตอง สมบูรณ
สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติ และเปนที่ย อมรับ จากทุก ภาคสว น กอ นนํา เสนอคณะกรรมการมาตรฐาน
สินคาเกษตรพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศเปนมาตรฐานของประเทศตอไป
4. วิธีการดําเนินงาน
4.1. อภิ ป รายคณะ ข อ มู ล ทางวิ ช าการ และให ค วามเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
รางมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ. 7401) ฉบับ
ทบทวน
4.2. ระดมความเห็น และขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ผูเขารวมสัมมนา
ผู แทนจากสํ านั กงานมาตรฐานสิ นค าเกษตรและอาหารแห งชาติ หน วยงานราชการที่ เกี่ ยวข อง
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูประกอบการผลิตกุงทะเล ทั่วประเทศ จํานวนประมาณ 120 คน
6. ระยะเวลาและสถานทีป่ ระชุม
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1. ไดขอมูล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงรางมาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล (มกษ. 7401) ฉบับทบทวน ใหเปนมาตรฐาน ที่
มีเนื้อหาที่มีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตองเหมาะสมในเชิงวิชาการ สามารถนําไปปฏิบัติได และเปนที่ยอมรับจากทุก
ฝาย
7.2. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนไดตื่นตัว และมีการเตรียมความพรอมกอนที่มาตรฐานจะมีผลใชบังคับ

-38. งบประมาณ
8.1 คาใชจายในการสัมมนา เบิกจายจากงบประมาณประจําป 2562 งบดําเนินงาน โครงการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กิจกรรมจัดทํามาตรฐานและบังคับใชมาตรฐานบังคับ (1109) กิจกรรมยอย 122
ของสํานักกําหนดมาตรฐาน เปนจํานวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)
8.2 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) รับผิดชอบ
(1) คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่มในวันสัมมนา
(2) คาเชาที่พักในคืนกอนวันสัมมนา จํานวน 1 คืน สําหรับวิทยากรและผูเขารวมสัมมนาที่อยู
ในจังหวัด/พื้นที่ที่อยูไกลจากสถานที่จัดสัมมนา และสงแบบตอบรับเขารวมสัมมนาให มกอช.ทราบแลวเทานั้น
(3) คาพาหนะในการเดินทางสําหรับวิทยากรและเกษตรกร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
8.3 คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะในการเดินทางของผูเขารวมสัมมนาใหเบิกจายจากจากตนสังกัด
8.4 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะในการเดินทางของพนักงานขับรถใหเบิกจายจากตนสังกัด
9. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักกําหนดมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

