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มาตรฐานกุง้ทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกตา่งกนัอย่างไร?

โดย ธนาภรณ์ มังสังข์ และ จ าเริญศรี ถาวรสุวรรณ 

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า กรมประมง 

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี จนสามารถกลา่วได้วา่

ประเทศไทยเป็นผู้น าในด้านการผลิต ส่งออก และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งของโลก ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพื้นทีก่าร
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งประเทศรวม 299,844 ไร่ มฟีาร์มจ านวน 21,082 ฟาร์ม และผลผลิตทั้งสิ้น 294,780 ตัน มีทัง้กุง้ขาว
แวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งโอคัก กุ้งแชบ๊วย และ กุ้งอื่นๆ  โดยผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม มีปริมาณมากที่สุด 281,918 ตัน 
รองลงมากุ้งกุลาด า 12,098 ตันกุ้งแชบ๊วย 237 ตัน ตามล าดับ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 2560) และ
จากสถิติการส่งออกกุ้งของไทย ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ที่ส่งไปยังประเทศต่างๆ เช่น โซนเอเชีย (จีน ญ่ีปุ่น และ
อื่นๆ) สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (อียู) ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศ มีปริมาณรวม 20,469 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,156 
ล้านบาท นับว่ากุ้งทะเลเป็นสินค้าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจ าเป็นต้องมคีวาม
เข้มงวดและควรมีล าดับขั้นตอนการผลิตหรือกระบวนการการผลิตต้องได้รับมาตรฐาน เพราะการมีมาตรฐานจะเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมและควบคุมคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ าได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สินค้าประมงนั้นมีคุณภาพที่ดีปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกุ้งมีการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น มาตรฐานและเงื่อนไขในการส่งออกของสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้ง จึงมี
มากขึ้นตามล าดับ ผู้บริโภคต้องการให้มีวิธีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่โปร่งใส มีระบบการรับรองที่ตรวจสอบได้ตามหลัก
สากล มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร นอกจากนี้แล้วยังค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร สวัสดิภาพสัตว์ ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสวัสดิการของแรงงานผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับกุ้งทะเลได้ถูกประกาศให้เป็นสัตว์น้ าควบคุม
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 หมวด 6 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (กรมประมง, 2560) 

หน่วยงานกรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการควบคุม ดูแล การผลิตสัตว์น้ า เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสัตว์
น้ าที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการด าเนินการด้านระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 และพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานเร่ือยมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะกุ้งทะเล  มาตรฐานที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับกุ้งทะเลมีทั้งฟาร์ม
เพาะพันธ์ุและอนุบาล ตลอดจนถึงฟาร์มเลี้ยง เพื่อให้ครอบคลุมตลอดสายการผลิตกุ้งทะเล กล่าวคือ ต้ังแต่การผลิตลูกพันธ์ุ การ
เลี้ยง การเก็บเกี่ยว การขนส่งออกจากฟาร์ม โดยสามารถแยกมาตรฐานได้ 3 ระดับ คือ 1) มาตรฐานของกรมประมง ได้แก่ 
มาตรฐาน GAP กรมประมง และ CoC ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป (ด าเนินการโดยสมัครใจ)  2) มาตรฐานแห่งชาติของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่พัฒนาโดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรที่
ก าหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือมาตรฐานทั่วไป ได้แก่ มกษ.7422 
และ มกษ.7401 และมาตรฐานบงัคับ ได้แก่ มกษ.7432 และ 3) มาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับกุ้งทะเล เช่น มาตรฐาน 
ASC, BAP และ GLOBALG.A.P. ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปเช่นกัน 

ศสส. 
ฉบับท่ี 3/พฤษภาคม 

2563
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มาตรฐาน ที่มีการรับรองในปัจจุบัน ได้แก่ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. มาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (Good 
Aquaculture Practice : GAP) 
ส าหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนบุาลกุง้
ทะเล พ.ศ. 2553 กรมประมง 

1. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ดี ส าหรับฟาร์มผลิตลกูกุ้งขาว 
แวนนาไมปลอดโรค (มกษ.7432-2558)  

1. มาตรฐาน Aquaculture 
Stewardship Council (ASC)  

2. มาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (Good 
Aquaculture Practice : GAP) 
ส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2553 
กรมประมง 

2. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาล 
ลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422-2561) 

2. มาตรฐาน Best Aquaculture 
Practices (BAP) 

3. มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code 
of Conduct : CoC) ส าหรับฟาร์ม
เพาะพันธ์ุ อนุบาล และเลีย้งกุ้งทะเล 
พ.ศ. 2546  
กรมประมง 

3. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  
(มกษ.7401-2562) 

3. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GLOBALG.A.P.) 

 4. มาตรฐานการเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย ์
(มกษ.7413-2550) 

4. มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย ์
(International Federation of 
Organic Agriculture Movements : 
IFOAM) 

มาตรฐานส้าหรับฟาร์มแต่ละประเภท  

มาตรฐาน 
ประเภทฟาร์ม 

ฟาร์มเพาะและอนุบาล ฟาร์มเล้ียง 
GAP กรมประมง   
CoC กรมประมง   
มกษ.7432-2558 (ลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค)    
มกษ.7422-2561   
มกษ.7401-2562    
มกษ.7413-2550 (กุ้งอินทรีย์)   
ASC (EU)   
BAP (USA)   
GLOBALG.A.P. (EU)   
IFOAM (EU)   

มาตรฐานสากล มาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ มาตรฐานกรมประมง 

http://www.nawachione.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Organic_Thailand_logo.jpg
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มาตรฐานมีข้อก้าหนดเป็นอย่างไร จ าแนกตามแต่ละประเภทได้ดังน้ี 

รายละเอียดข้อก าหนด 

มาตรฐาน 

GAP CoC มกษ. 

7432-

2558 

มกษ. 

7422-

2561 

มกษ. 

7401-

2562 

มกษ. 

7413-

2550 

ASC BAP GLOBAL 

G.A.P. 

IFOAM 

 ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า           

 สถานที ่           

 การจัดการทั่วไป           

 หลักการผลิต (คู่มือฟาร์ม)           

 ปัจจัยการผลิต (อาหาร อาหารเสริม วิตามิน)           

 อาหารและการให้อาหาร           

 การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ า           

 ความหนาแน่นการปล่อยลกูกุ้ง           

 สุขลักษณะฟาร์ม           

 น้ าทิ้งและตะกอนเลน           

 ยา สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ           

 การรวมกลุม่และการฝึกอบรม           

 การจัดการพ่อแม่พันธ์ุ           

 การคัดเลือกพ่อแม่พนัธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมปลอด

โรค 
          

 เข้าร่วมการเฝ้าระวังโรค (target surveillance)           

 ระบบความปลอดภัยทางชวีภาพ           
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รายละเอียดข้อก าหนด 

มาตรฐาน 

GAP CoC มกษ. 

7432-

2558 

มกษ. 

7422-

2561 

มกษ. 

7401-

2562 

มกษ. 

7413-

2550 

ASC BAP GLOBAL 

G.A.P. 

IFOAM 

 โรคและการกักกันโรค           

 พลังงานและเชื้อเพลิง           

 แรงงานและสวัสดิการ           

 ความรับผิดชอบทางสงัคม           

 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม           

 ความหลากหลายทางชวีภาพ           

 การเก็บเกีย่วและการขนส่ง           

 การปรับเปลีย่นเปน็การผลิตระบบอินทรีย ์           

 ไม่จับกุง้จากธรรมชาติมาเปน็พ่อแม่พนัธ์ุและไม่

ดัดแปลงพันธุกรรม 
          

 การใช้โปรตีนจากแหล่งธรรมชาติเป็นอาหารกุ้ง

ทะเล เช่น ปลาจะต้องเปน็ไปตามกฎหมายและ

ความยั่งยืนของการท าการประมง รวมถึง

น้ ามันปาลม์และถั่วเหลืองต้องได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

          

 การเก็บขอ้มูล           

 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
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ความเป็นมาของมาตรฐาน ท่ีใช้ในการรับรองส าหรับกุ้งทะเล มีดังน้ี 

มาตรฐานกรมประมง มีดังนี้ 

1. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) ส าหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุและ

อนุบาลกุ้งทะเล และส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2553 กรมประมง   

กรมประมงมีการออกระเบียบว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ส าหรับการผลิตสัตว์น้ า  

(จี เอ พี) มาต้ังแต่ พ.ศ. 2547 และมีการปรับปรุงเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นมาตรฐานการ

จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดีและมีความ

ปลอดภัย (Food Safety) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมง และ/หรือ มกอช. ก าหนด   

2. มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct : CoC) ส าหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้งทะเล และส าหรับ

ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2546 

กรมประมงออกระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด 

ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) พ.ศ. 2546   มาตรฐานนี้มีข้อก าหนดมากกว่า GAP โดยเน้นเร่ือง

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน โดยกุ้งที่ผลิตจากมาตรฐาน CoC จะเป็นกุ้งที่มี

คุณลักษณะ 3 ประการ คือมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

มาตรฐานแห่งชาติ ออกโดยส้านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้ 

1. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7432-2558 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนา

ไมปลอดโรค 

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานบังคับฉบับแรกที่ใช้กับสัตว์น้ า จัดท าขึ้นเนื่องจากอตุสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวของ

ไทยประสบปัญหาเร่ืองโรคติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับวายเฉียบพลัน (AHPND) หรือโรคตายด่วน (EMS) ซึ่งท าความ

เสียหายในกุ้งขาวแวนนาไมขนาดเล็กอายุ น้อยกว่า 35 วันหลังปล่อยลงเลี้ยงบ่อดิน จากการตรวจสอบข้อมูลพบวา่คุณภาพของ

ลูกกุ้งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค กรมประมงจึงเสนอแนวทางในการป้องกันโรคกุ้งโดยเร่ิมจากต้นสายการผลิตคือระบบการ

ผลิตลูกกุ้งควรมีมาตรฐานมาควบคุมเพื่อให้ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้ าปลอดโรคป้อนให้กับฟาร์มเลี้ยง  

2. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7422-2561 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลกูกุง้

ทะเล 

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งจัดท าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 สืบเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรเร่ือง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2552) 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดท ามาตรฐาน

สินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้ งทะเล เพื่อใช้ เป็นแนวทาง

พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตลอดสายการผลิตให้ได้ผลิตผลกุ้งทะเลเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้มีการ

ปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อมูลทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป  

3. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7401-2562 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานทั่วไป ถูกประกาศเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ืองการปฏิบัติทางการเพาะเลีย้งสตัว์

น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2552) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล  ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานฉบับเดิม และก าหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

ข้อมูลทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป  
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4. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7413-2550 การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์  

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานทั่วไป ถูกประกาศเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ืองก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ : การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ (มกษ. 7413-2550) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหตุเนื่องจากกุ้ง

ทะเลเป็นสินค้าส่งออกที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความส าคัญ

กับคุณภาพ ความปลอดภัย และแหล่งที่มาของอาหารเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยระบบอินทรีย์ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีคุณภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

 

มาตรฐานสากล   

1. มาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC)  

ASC เป็นมาตรฐานส าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของสหภาพยโุรป  

ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงาน World Wide Fund for Nature (WWF) ในอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 

2010 (พ.ศ. 2553) ในนาม Aquaculture Stewardship Council (ASC)  ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกให้ความสนใจจากลูกค้าที่

ต้องการบริโภคกุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยุโรปรวมไปถึงประเทศออสเตรเลีย  ปัจจุบันฟาร์ม เบสท์ อะควาคัลเจอร์ พาร์ทเนอร์ เป็นฟาร์มที่ได้รับหนังสือรองมาตรฐาน 

ASC ในฐานะฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความรับผิดชอบเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  ซึ่งมาตรฐาน ASC มีข้อก าหนดดังนี้ 

1) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

2) อาหาร (Feed) 

3) มลพิษทางน้ าและตะกอน (Pollution) 

4) โรคกุ้งทะเล (Diseases) 

5) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) 

6) สังคมและสวัสดิภาพแรงงาน (Social) 

 

2. มาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) 

BAP คือ มาตรฐานกระบวนการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ า ที่ Aquaculture Certification 

Council, Inc. (ACC) ของสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้ให้การรับรองแก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน BAP ที่

ครอบคลุมกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเฉพาะกุ้ง ต้ังแต่ระบบมาตรฐานในโรงเพาะฟักกุ้ง (Shrimp Hatchery) ระบบ

มาตรฐานส าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง (Shrimp Farm) จนถึงระบบมาตรฐานส าหรับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล (Seafood 

Processing Plant) ซึ่งครอบคลุมหลักการส าคัญ 4 ด้าน คือ ด้านชุมชน (Community) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety) และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

ทั้งนี้ มาตรฐาน BAP ถือเป็นมาตรฐานโดยความสมัครใจของผู้ประกอบการ ที่ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบบังคับของ

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : US FDA) แต่หากผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมอาหารที่มีวัตถุดิบหลักจากกุ้ง หรือสัตว์น้ าอื่นๆ ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา ผ่าน

เครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Wal-Mart หรือ Safeway จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน 

BAP จาก ACC ก่อนน าเข้าไปจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี

หลายบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว เช่น รูบิคอนกรุ๊ป (ประกอบด้วย บจ.อันดามันซีฟู้ด, บจ.จันทบุรีซีฟู้ดส์ และ บจ.ไทย

แลนด์ ฟิชเชอร่ี โคลสตรอเลจ) บริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด และบริษัท ไทยรอยัล ฟรอเซ่นฟู้ด จ ากัด เป็นต้น 
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3. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GLOBALG.A.P.) 

GLOBAL G.A.P. คือ มาตรฐานภาคเอกชนส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ ค้าปลีกในยุโรป มีที่มาจาก

มาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice ขององค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Food and Agriculture Organization-FAO) ซึ่งเป็นแนวคิดเร่ืองการท าเกษตรอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสังคม  

ในปี พ.ศ.2540 กลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป (Euro-retailer Produce Working Group-EUREP) ได้น าแนวคิดดังกล่าว 

มาจัดต้ังมาตรฐาน "Eurep GAP" และได้เปลี่ยนชื่อในปลายปี พ.ศ.2550 เป็น "Global GAP" โดยมาตรฐานดังกล่าว มุ่ง

รับรองคุณภาพการเพาะปลูกสินค้าเกษตร เช่น สินค้าพืช สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าประมง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าอาหาร

ที่ผลิตจากฟาร์มดังกล่าวนั้น ปลอดภัยจากสารเคมีและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมีการค านึงถึงสวัสดิภาพความ

ปลอดภัยของแรงงานและสวัสดิภาพสัตว์  

มีข้อก าหนดด้านผลิตสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 6 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal compliance)  

ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) สวัสดิภาพและความปลอดภัยของแรงงาน (Workers' occupational health & 

safety) การประเมินความเสี่ยงด้านสังคม (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP)) สวัสดิภาพ

สัตว์ (Animal welfare) และค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ (Environmental and ecological care) 

Global GAP ไม่ใช่ระเบียบของสหภาพยุโรป แต่เป็นมาตรฐานที่จัดท าโดยภาคเอกชนยุโรป ซึ่งได้อ้างอิงข้อก าหนด 

ส่วนใหญ่ตามระเบียบของสหภาพยุโรป พร้อมมีข้อก าหนดบางอย่างเข้มงวดสูงกว่า เช่น การก าหนดระดับสูงสุดของสารตกค้าง 

ในอาหาร (Maximum Residue Level: MRL) อีกทั้งไม่มีมาตรฐานบางอย่างที่ทางการสหภาพยุโรปก าหนดไว้ เช่น มาตรฐาน

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552 มีผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน Global GAP มากกว่า 80,000 ราย ใน 80 ประเทศทั่ว

โลก ส าหรับประเทศไทยเองมีผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองเพียงไม่กี่ราย 

 

4. มาตรฐาน IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)  

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of Organic Agriculture 

Movements - IFOAM) ซึ่งได้ริเร่ิมจัดต้ังโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation 

Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ทั่วโลก  ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดต้ัง IOAS (International Organic Accreditation Service) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ในการให้บริการ

รับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่

แสวงก าไร มีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท. : Organic Agriculture Certification Thailand) เป็นองค์กรอิสระที่ก่อต้ัง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยมีเป้าหมายให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้เร่ิมพัฒนา

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นคร้ังแรก ปี พ.ศ. 2544 ด าเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับการ

รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM นี้จาก IOAS ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แห่งแรก

ในเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานนี้ ในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ การ

เพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิตจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปและจัดการผลผลิต และปัจจัยการผลติ

เพื่อการค้า ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. ร่วมกบั

ตรา "IFOAM Accredited" (ต้องใช้ร่วมกันเสมอ) ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกยอมรับเป็น เกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตร

อินทรีย์ขั้นต่ า สินค้าอินทรีย์เพื่อการน าเข้า เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น 
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แหล่งสืบค้นข้อมูล 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2562. ประกาศกรมประมง เร่ือง ข้อก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง 
ทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราช 
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563, จาก 
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201910221331001_file. PDF 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2560. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชก าหนดการประมง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
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