
มาตรฐานการผลติสินค้าเกษตรปลอดภยั:

การปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่ ี(GAP) พืชอาหาร
โดย

นางสาวนลนิทพิย์ เพณี

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ข่าวในประเทศเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหาร



ขาวตางประเทศเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร
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หัวข้อการบรรยาย

• ความสําคญัความปลอดภัยอาหาร

• การนํามาตรฐาน “มกษ.”ไปใช้

• การผลติสินค้าปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP 
พืชอาหาร (มกษ.9001-2556)

• การแสดงเคร่ืองหมาย “     ”

• ถาม-ตอบ
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สภาพปัญหาความไม่ปลอดภยัของสินค้าเกษตรและอาหาร

1. การปนเป้ือนสารเคมีและจุลนิทรีย์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น

- ยาฆ่าแมลง - สารเร่งเน้ือแดง 

- สารกนัรา - บอแรกซ์

- ฟอร์มาลนิ (นํา้ยาดองศพ)     - สารฟอกขาว (กรดซาลซิิลกิ)

- จุลนิทรีย์ทีท่าํให้เกดิโรค เช่น อโีคไล ซัลโมเนลลา 

2. การมีพฤติกรรมการบริโภคทีไ่ม่ถูกหลกัโภชนาการ

ทาํให้คนไทยมกีารเจ็บป่วยและเสียชีวติด้วย

- โรคมะเร็งสูงถึงปีละกว่า 120,000 คน

- ความดนัโลหิตสูง กว่า 800,000 คน

- โรคระบบทางเดนิอาหารปีละกว่า 1 ล้านคน

- ป่วยเร้ือรังรักษาไม่หายกว่า 10.8 ล้านคน
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ผูบริโภคตองการอะไร?

ตลาดโลกมีกติกาอยางไร?

6



 ผูบริโภคทั่วโลกต่ืนกลัวตออาหารท่ีไมปลอดภัย การปนเปอน 

ปลอมปน และโรคระบาด

 สินคามีมาตรฐานสูงข้ึน เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่

กาวหนาอยางรวดเร็ว และมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึน

 กระแสความตองการของผูบริโภคที่เนนการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

การเลือกสินคาแนวทางธรรมชาติ รักษาส่ิงแวดลอม

 สินคาสามารถตรวจสอบยอนกลับ (traceability) 100%
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8

ความปลอดภัยอาหาร

ชวยทําใหสามารถเขาถึงตลาด และ

สรางความมั่นใจใหสินคาสงออก
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กาํหนด/ควบคมุสภาวะและมาตรการทีด่าํเนนิการในข ัน้ตอนต่างๆ 

ตลอดห่วงโซ่อาหาร

• การผลติ

• การแปรรูป

• การเก็บรกัษา

• การจาํหน่าย

เพือ่ทาํใหม้ ัน่ใจวา่อาหารทีบ่รโิภคจะไมท่าํใหเ้กดิความเสีย่งต่อผูบ้รโิภค
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กระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร

Traceability - การตามสอบ

แหล่งวตัถุดิบ

คดัเลือก - ผลติ

บรรจุ

จัดเกบ็

ขนส่ง

ตลาด

ผู้บริโภค
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บทบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร

• ความปลอดภยัอาหารเป็นนโยบายหลกัของกระทรวง

• ใหค้วามสาํคญัทั้งความปลอดภยัคนไทยและการส่งออก

• ใชม้าตรฐานเป็นเครื่องมือในการจดัการความปลอดภยัอาหาร

- กําหนดมาตรฐาน

- ส่งเสริมใหเ้กษตรกร/ผูป้ระกอบการนาํมาตรฐานไปใช้

- ควบคุม ตรวจสอบ รบัรองตามมาตรฐาน

• รณรงคก์ารใชเ้ครื่องหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร
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กรมสงเสริมการเกษตร/ 
กรมการขาว/
กรมหมอนไหม

กรมปศุสัตว กรมประมง

กําหนดมาตรฐาน

สงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน

ใหการรบัรองมาตรฐาน

ทวนสอบมาตรฐาน

มกอช.

มกอช.

พืช ปศุสัตว ประมง

กรมวิชาการเกษตร/ 
กรมการขาว/ 
กรมหมอนไหม

กรมปศุสัตว กรมประมง

การดําเนินงานดานมาตรฐาน
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มาตรฐานสินคาเกษตรคืออะไร

• มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

• กําหนดขึ้นภายใต พ.ร.บ.มาตรฐานสนิคาเกษตร พ.ศ. 2551

• เปนเกณฑในการ
ผลิต ปรับปรุง
คุณภาพ จัดชั้น
คุณภาพ

การผลิต

• เปนมาตรฐาน
ของประเทศที่
นํามาใชอางอิง 
สรางความเปน
ธรรมทางการคา

การคา

• สนับสนุนการ
เจรจา โดยเฉพาะ
การทําความตกลง
ยอมรับความเทา
เทียมกันระหวาง
ไทยกับคูคา

การเจรจา
ระหวางประเทศ

• เปนเกณฑในการ
ตรวจรับรอง
ระบบมาตรฐาน
การผลิต และ 
มาตรฐานสินคา

การตรวจรับรอง

ความสําคัญของมาตรฐาน

13



แปลง

เพาะปลกู

การผลิต

ขั้นตน้
การแปรรูป

แหล่ง

รวบรวม

และกระจาย

สนิคา้

คา้ปลีก 

รา้นอาหาร

มาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ.)

GAP GMP GMP/HACCP GMP GMP
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ทําไมตอ้งมีมาตรฐานสินคา้เกษตร ?

 คุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าเกษตรไม่ได้คุณภาพหรือไม่ปลอดภยั

 คุ้มครองผู้ผลติ/เกษตรกรจากการถูกเอาเปรียบ

 สร้างความเช่ือถือระหว่างผู้ผลติ-ผู้ค้า-ผู้บริโภค

 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา เพิม่ความสามารถในการแข่งขัน

 สอดคล้องกบัพนัธกรณรีะหว่างประเทศ
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ประเภทของมาตรฐานText 
in here

ระบบ
ผลิต

ขอกําหนด
ทั่วไป

สินคา

กําหนดใหสินคา
เกษตรตองเปนไป

ตามมาตรฐาน

เพื่อสงเสริมสนิคาเกษตรให

ไดมาตรฐาน ขอรับการ

รับรอง และใชเครื่องหมาย

ไดโดยสมัครใจ

มาตรฐานบังคับ มาตรฐานสมัครใจ
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ฟารม โรงงาน ผูบริโภค

• GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556) • GMP โรงคัดบรรจุผักผลไมสด 

(มกษ.9035-2553)

• GMP ผักผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค 

(มกษ.9039-2556)

• ทุเรียน (มกษ.3-2556)

• เห็ดฟาง (มกษ..1515-2558)

• พริกหวาน (มกษ.1518-2560)

• สารพิษตกคาง: MRL (มกษ.9002-2559) •  สารพิษตกคาง: EMRL (มกษ.9003-2547) 

• GMP สุขลักษณะอาหาร (มกษ.9023-2550) •  การตามสอบสินคา เกษตรและอาหาร(มกษ.9028-2557)

• GAP ฟารมสุกร (มกษ.6403-2558) • GMP โรงฆาสุกร (มกษ.9008-2549) • เนื้อสุกร (มกษ.6000-2547)

Traceability

MRLs

HACCP
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มาตรฐาน GAP ระดบัสากลและระดบัประเทศ

การปฎิบัติทาง

การเกษตรท่ีดี

สําหรับพืชอาหาร

(มกษ. 9001-

2556)

• Code of Practice for 
Fresh Fruits and 
Vegetables

• เนน เรื่อง ความ
ปลอดภัยอาหาร ตลอด
หวงโช ตั้งแตระดับ
ฟารมถึงผูบริโภค

• EC No.852/2004
เนนท่ี food business 
operator ตั้งแตฟารม
ถึงรานอาหร ใหมีการ
ผลิตอยางถูก
สุขลักษณะ ตาม 
GAP/GMP 

• Guide to minimize 
Microbial Food 
Safety Hazard for 
Fresh Fruits and 
Vegetables เนนการ
ปองกันจุลินทรียกอ
โรค

• USDA Good 
Agricultural 
Practices & Good 
Handling Practices 
(GAP&GHP) audit 
verification 
program

• ASEAN GAP for 

Production of Fresh 

Fruits and Vegetables

ประกอบดว้ย                              

4 modules คือ                     

• Food safety

• Environmental

management

• Worker health safety 

and welfare

• Produce quality
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Good Agricultural Practice for production of 

fresh fruit and vegetables in the ASEAN region (ASEAN GAP)

• ASEAN GAP เป็นมาตรฐานการผลติสําหรับผกัผลไม้สดในภูมภิาค
อาเซียน ทีป่ระกาศเป็นมาตรฐานสมคัรใจ เม่ือปี 2549 (ปี 2006)

• พฒันาขึน้จากมาตรฐาน GAP ของประเทศสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย
ฟิลปิปินส์ สิงค์โปร์ และไทย

• ขอบข่ายครอบคลุมขั้นตอนการผลติ การเกบ็เกีย่ว การปฏิบตัิการหลงั
เกบ็เกีย่ว ในระดบัฟาร์มหรือสถานทีสํ่าหรับจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว
ซ่ึงมกีารบรรจุผลติผลเพ่ือจําหน่าย  แต่ไม่รวมผลติภัณฑ์ทีม่คีวาม
เส่ียงสูง เช่น ผกัต้นอ่อน (sprouts) ผลติผลสดตัดแต่ง (fresh cut 
products) 

• เน้ือหาแบ่งเป็น 4 หมวด (module) โดยสามารถใช้เแบบหมวดเดีย่ว
หรือร่วมกนัได้ 



เคร่ืองหมายรับรอง GAP ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN ไทย สิงคโปร์

มาเลเซยี

ลาว

พม่า
เวียดนาม

บรูไน

ฟิลิปปินส์

อนิโดนีเซียกมัพูชา
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ทาํไมต้อง...มกษ. GAP พืชอาหาร

Codex ASEAN

มกษ. GAP พืชอาหาร

สินค้า 

ขายได้ทัว่โลก 
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GAP = Good Agricultural Practice
จี เอ พี = การปฏิบัตทิางการเกษตรทีด่ี

คือ : การปฏิบัตเิพ่ือป้องกนั หรือลดความเส่ียงของอนัตรายที่เกดิขึน้ระหว่าง  

การเพาะปลูก การเกบ็เกีย่ว และการจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว เพ่ือให้ได้ผลติผลที่

มคุีณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค

ผลทีไ่ด้ :
- ได้ผลติผลทีมี่คุณภาพ/มาตรฐาน เป็นทีต้่องการของตลาด

- เกษตรกรมีสุขภาพดีขึน้ ประหยดัค่าใช้จ่าย

- ผู้บริโภคปลอดภยั/เช่ือม่ันในสินค้า

- รักษาส่ิงแวดล้อม และเกดิการเกษตรแบบยัง่ยืน

ระบบการผลติ: แปลงปลูกผกัและผลไม้
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อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในพืชอาหาร

ชีวภาพ: จุลนิทรีย์ทีท่าํให้เกดิโรค เช่น แบคทเีรีย ไวรัส ปาราสิต เช้ือรา ฯลฯ

เคมี: โลหะหนัก สารพษิตามธรรมชาตใินพืช สารเคมทีางการเกษตร สารเตมิแต่ง/

วตัถุเจือปนอาหาร สารเคมวีตัถุประสงค์อ่ืนๆ ฯลฯ

กายภาพ: วสัดุแปลกปลอม เช่น กรวด ดนิ หิน เศษแก้ว/โลหะ/ ไม้/พลาสตกิ ฯลฯ

ประเมนิความเส่ียง

(โอกาส+ ความรุนแรง)

มาตรการป้องกนั 24



การประเมนิความเส่ียงจากอนัตรายทีเ่กดิขึน้

ผลของการเจ็บป่วย/

บาดเจ็บ

ความถี่ของการได้รับอนัตราย

ทุกวนั ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน นานๆคร้ัง

เสียชีวติ/ทุพพลภาพ สูง สูง สูง สูง

หยดุงาน สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง

ปฐมพยาบาล สูง ปานกลาง ตํ่า ต ํ่า

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Managing farm health and safety, Farmsafe Australia Inc.
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มาตรฐาน GAP สําหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556)

 ประกาศใช้คร้ังแรก เม่ือ 6 พ.ย. 2546

 ปรับปรุงคร้ังที่ 1 และประกาศใช้ เม่ือ 30 กนัยายน 2552

ปรับปรุงคร้ังที่ 2 และประกาศใช้เม่ือ 30 เมษายน 2556

 ใช้เอกสารต่อไปนีเ้ป็นแนวทาง

1.Codex: Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and 

Vegetables (CAC/RCP 53-2003).

2.ASEAN: Good Agricultural Practices for the 

Production of Fresh Fruits and Vegetables in the 

ASEAN region (ASEAN GAP). 

26



ขอบข่าย:

ครอบคลุมขอ้กาํหนดการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาํหรับการผลิตพืช 

เพื่อเก็บเก่ียวผลิตผลสําหรับใช้เป็นอาหาร เช่น พืชผกั ไมผ้ล พืชไร่ 

พืชเคร่ืองเทศ พืชสมุนไพร  ทุกขั้นตอนของการผลิตในระดบัฟาร์ม

และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงมีการบรรจุ และ/หรือรวบรวม

ผลิตผล เพื่อจาํหน่าย วตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตผลท่ีปลอดภัย มี

คุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ 

ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน

มาตรฐานระบบการผลติ:

GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556) 
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GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556) 

1. นํา้

2. พืน้ทีป่ลูก 

3. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร

4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว

5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว

6. การพกัผลติผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเกบ็รักษา

7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล

8. บันทกึข้อมูลและการตามสอบ

ข้อกาํหนด 
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1.นํา้ : นํา้ทีใ่ช้ในแปลงปลูก

1. นํ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต ตอ้งมาจากแหล่ง นํ้าท่ีไม่มีสภาพแวดลอ้มซ่ึงก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อผลิตผล กรณีท่ีแหล่ง

นํ้ามีสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ียงต่อการปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย ใหว้เิคราะห์นํ้า โดยส่งหอ้งปฏิบติัการของทางราชการหรือหอ้งปฏิบติัการท่ี

ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพเพื่อวเิคราะห์การปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย และเกบ็ผลการวเิคราะห์นํ้าไวเ้ป็นหลกัฐาน

หลกั

2. ไม่ใชน้ํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น แหล่งชุมชน โรงพยาบาล ท่ีก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 

กรณีจาํเป็นตอ้งใช ้ตอ้งมีหลกัฐานหรือขอ้พิสูจนท่ี์ชดัเจนวา่นํ้านั้นไดผ้า่นการบาํบดันํ้าเสียมาแลว้ และสามารถนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตได้

หลกั

3. เกบ็ตวัอยา่งนํ้าอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิต และในช่วงเวลาท่ีมีสภาพแวดลอ้มเส่ียงต่อการนาํไปใชใ้นการผลิต ส่ง

หอ้งปฏิบติัการของทางราชการหรือหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวเิคราะห์การปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 

และเกบ็ใบแจง้ผลการวเิคราะห์นํ้าไวเ้ป็นหลกัฐาน

รอง

4. นํ้าสาํหรับละลายปุ๋ยและวตัถุอนัตรายทางการเกษตร ตอ้งมีคุณภาพท่ีไม่ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการละลายปุ๋ยและวตัถุอนัตรายทาง

การเกษตรลดลง

แนะ

5. มีวธีิการใหน้ํ้าท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืช และความช้ืนของดิน แนะ

6. มีวธีิการใหน้ํ้าท่ีเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียนํ้า และลดความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีโดยรอบ แนะ

7. มีการจดัการนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้าน เช่น นํ้าจากหอ้งสุขา นํ้าท้ิงต่างๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีปลูก

และพื้นท่ีโดยรอบ

รอง

8. บาํรุงรักษาระบบการใหน้ํ้าและดูแลใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ แนะ

9. แหล่งนํ้าสาํหรับการเกษตร ไม่ควรเป็นแหล่งนํ้าท่ีเกิดข้ึนจากการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม แนะ

10. มีการอนุรักษแ์หล่งนํ้าและสภาพแวดลอ้ม แนะ

11. เลือกแหล่งปลูกท่ีมีปริมาณนํ้าเพียงพอท่ีจะใชใ้นการผลิตพืชใหมี้คุณภาพ แนะ
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1.นํา้ : นํา้ทีใ่ช้ในแปลงปลูกระบบไฮโดรโพนิก

12. เปล่ียนนํ้าอย่างสมํ่าเสมอสาํหรับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิก หรือถ้ามีการนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ ให้มีระบบการลด

ปริมาณการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ และ/หรือสารเคมี 

หลกั

13. บาํรุงรักษาระบบการให้นํา้ให้สะอาดตามความเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ หลกั

30



1.นํา้ : นํา้ทีใ่ช้ในการจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว

14. นํ้ าสําหรับใชใ้นการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้ าบริโภคหรือเทียบเท่า โดยให้ความสําคญักบั

ปัญหาการปนเป้ือนเป็นพิเศษในกรณี ดงัต่อไปน้ี

- นํ้าท่ีจะไปสมัผสัส่วนของผลิตผลท่ีบริโภคได้

- ผลิตผลท่ีมีคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีทาํใหน้ํ้ าตกคา้งอยูท่ี่ผลิตผล เช่น ใบและพ้ืนผวิท่ีไม่เรียบ

หลกั
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2. พืน้ทีป่ลูก

1. พื้นท่ีปลูกไม่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มซ่ึงก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อผลิตผล กรณีท่ีพื้นท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ียงต่อ

การปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย ให้วิเคราะห์ดิน โดยส่งห้องปฏิบติัการของทางราชการหรือห้องปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรอง

ระบบคุณภาพ เพื่อวเิคราะห์การปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย และเกบ็ผลการวเิคราะห์ดินไวเ้ป็นหลกัฐาน

หลกั

2. กรณีจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีปลูกท่ีมีความเส่ียงต่อการปนเป้ือน ตอ้งมีขอ้พิสูจนท่ี์ชดัเจนวา่ มีวธีิการบาํบดัท่ีลดการปนเป้ือนสู่ระดบัท่ีปลอดภยัได้ หลกั

3. เกบ็ตวัอยา่งดินอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิตและในช่วงเวลาท่ีมีสภาพแวดลอ้มเส่ียงต่อการปนเป้ือน ส่งหอ้งปฏิบติัการ

ของทางราชการ หรือหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพเพื่อวเิคราะห์การปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตราย และเกบ็ผล

การวเิคราะห์ดินไวเ้ป็นหลกัฐาน

รอง

4. หากใชส้ารเคมีท่ีใชร้มหรือราดดิน เพื่อฆ่าเช้ือในดินหรือวสัดุปลูก ใหบ้นัทึกขอ้มูลชนิดสารเคมี วนัท่ีใช้ อตัราส่วนและวธีิใช ้และช่ือ

ผูป้ฏิบติังาน พร้อมทั้งเกบ็บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน

หลกั

5. พื้นท่ีปลูกใหม่ไม่เป็นพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หากมีผลกระทบตอ้งมีมาตรการในการลด หรือป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน รอง
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2. พืน้ทีป่ลูก (ต่อ)

6. วางผงัแปลง จดัทาํแปลง หรือปรับปรุงผงัแปลงโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภยัอาหาร ส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพผลิตผล และสุขภาพ 

ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน

รอง

7. ดูแลรักษาพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเพื่อป้องกนัการเส่ือมโทรมของดิน แนะ

8. ปลูกพืชใหเ้หมาะสมกบัชนิดของดิน และไม่มีความเส่ียงท่ีทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเส่ือมโทรม แนะ

9. จดัทาํรหสัแปลงปลูกและขอ้มูลประจาํแปลงปลูก โดยระบุช่ือเจา้ของพื้นท่ีปลูก สถานท่ีติดต่อ ช่ือผูดู้แลแปลง (ถา้มี) สถานท่ีติดต่อ ท่ีตั้ง

แปลงปลูก แผนผงัท่ีตั้งแปลงปลูก แผนผงัแปลงปลูก ชนิดพืชและพนัธุ์ท่ีปลูก

รอง

10. จดัทาํประวติัการใชท่ี้ดินยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 2 ปี แนะ

11. พื้นท่ีท่ีใชใ้นการเพาะปลูกตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หลกั
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3. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร

1.หากใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร ใหใ้ชต้ามคาํแนะนาํ หรืออา้งอิงคาํแนะนาํของกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตามคาํแนะนาํ

ในฉลากท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร หยุดใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรก่อนการเก็บเก่ียวตามช่วงเวลาท่ีระบุไวใ้นฉลากกาํกบัการใชว้ตัถุ

อนัตรายทางการเกษตรแต่ละชนิด หรือใหเ้ป็นไปตามคาํแนะนาํของทางราชการ กรณีท่ีมีหลกัฐานหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ มีการใชว้ตัถุอนัตรายทาง

การเกษตรไม่ตรงตามคาํแนะนาํ ใหว้เิคราะห์สารพิษตกคา้งในผลิตผลโดยหอ้งปฏิบติัการของทางราชการหรือหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรองระบบ

คุณภาพ เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกคา้ง และเก็บผลการวิเคราะห์ไวเ้ป็นหลกัฐาน กรณีผลการวิเคราะห์สารพิษตกคา้งมีปริมาณตกคา้งสูงสุดเกินค่า

มาตรฐานหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหต้รวจสอบหาสาเหตุของปัญหา และดาํเนินการแกไ้ขหรือป้องกนัการเกิดซํ้ า รวมทั้งบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวไว้

หลกั

2. หา้มใชห้รือมีไวใ้นครอบครองวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีหา้มผลิต นาํเขา้ ส่งออก หรือมีไวค้รอบครองตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย 

พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม

หลกั

3. กรณีผลิตเพื่อส่งออก หา้มใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีประเทศคู่คา้หา้มใช ้หรือใหใ้ชต้ามขอ้กาํหนดของประเทศคู่คา้ หลกั

4. มีเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีใชไ้ด ้หรือหา้มใชใ้นประเทศและประเทศคู่คา้ แนะ

5.เลือกใชเ้คร่ืองพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ รวมทั้งวธีิการพ่นสารเคมีท่ีถูกตอ้ง โดยตรวจสอบเคร่ืองพ่นสารเคมีใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รอง

6. ไม่ใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรมากกวา่สองชนิดผสมกนั เวน้แต่จะเป็นคาํแนะนาํของหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีขอ้มูลทางวชิาการรับรอง แนะ

7.ใชร้ะบบการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมเพื่อลดการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร แนะ

8. วตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ียงัคงเหลืออยูใ่นภาชนะบรรจุซ่ึงใชไ้ม่หมดในคราวเดียวใหปิ้ดใหส้นิทและเกบ็ในสถานท่ีเกบ็วตัถุอนัตราย

ทางการเกษตร หากมีการเปล่ียนถ่ายภาชนะบรรจุตอ้งระบุขอ้มูลใหค้รบถว้นถูกตอ้ง

รอง

9. จดัเกบ็วตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานท่ีเกบ็เฉพาะ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของสารแต่ละชนิด และสามารถ

ควบคุมการหยบิใชไ้ด ้ไม่ทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่ผลิตผล และไม่เกิดอนัตรายต่อบุคคล

รอง

10. จดัเกบ็สารเคมีอ่ืน เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง สารทาํความสะอาด สารอ่ืน  ๆท่ีไม่ไดใ้ชท้างการเกษตร ใหเ้ป็นสัดส่วน เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสู่ผลิตผลและส่ิงแวดลอ้ม แนะ
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3. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร (ต่อ)

11. ทาํความสะอาดเคร่ืองพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลงัการใชทุ้กคร้ัง และกาํจดันํ้าลา้งดว้ยวธีิท่ีไม่ทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม หลกั

12. ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีใชห้มดแลว้ตอ้งทาํลาย เพื่อป้องกนัการนาํกลบัมาใช ้หรือกาํจดัดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง รอง

13.ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีเส่ือมสภาพหรือหมดอาย ุตอ้งเกบ็ในสถานท่ีเฉพาะและทาํลายเพื่อป้องกนัการนาํกลบัมาใช ้

หรือกาํจดัดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง

รอง

14.บนัทึกหรือจดัทาํบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีเกบ็ไวใ้นสถานท่ีเกบ็ แนะ

15. ผูป้ฏิบติังาน และ/หรือผูค้วบคุมตอ้งมีความรู้ในการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งรู้จกัศตัรูพืช การเลือกชนิดและอตัรา

การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร การเลือกใชเ้คร่ืองพ่นและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

หลกั

16. ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัตนเองจากการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ รอง

17. ขณะปฏิบติังานผูใ้ชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร ตอ้งสวมเส้ือผา้ใหมิ้ดชิด มีอุปกรณ์ป้องกนัสารพิษ ไดแ้ก่ หนา้กากหรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ 

หมวก และสวมรองเทา้ เพื่อป้องกนัอนัตรายจากสารพิษ

รอง

18. ผูพ้่นวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งอยูเ่หนือลมตลอดเวลา รวมถึงตอ้งระวงัละอองฟุ้งกระจายไปปนเป้ือนแปลงใกลเ้คียงและ

ส่ิงแวดลอ้ม

แนะ

19.ผูพ้่นวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งอาบนํ้า สระผม และเปล่ียนเส้ือผา้ทนัทีหลงัการพ่น เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ขณะพ่น ตอ้งนาํไปซกัใหส้ะอาด

ทุกคร้ัง โดยซกัแยกจากเส้ือผา้ท่ีใชป้กติ

รอง

20. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุอยา่งครบถว้น เช่น นํ้ายาลา้งตา นํ้าสะอาด ทราย ฯลฯ แนะ

21. มีเอกสารคาํแนะนาํการปฏิบติักรณีท่ีมีอุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไวใ้หเ้ห็นชดัเจนในบริเวณเกบ็สารเคมี แนะ
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2. พืน้ทีป่ลูกตวัอย่าง:การเกบ็ /การใช้/การกาํจดั วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
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4. การจดัการคุณภาพในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว

1. มีแผนควบคุมการผลิตเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตผลตรงตามวตัถุประสงค ์โดยใชห้ลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หรือใชข้อ้มูลจากงานวิจยัท่ี

ไดรั้บการยอมรับ  หรือขอ้มูลจากทางราชการ หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นพืชนั้นๆ หรือขอ้มูลจากคู่คา้ เพ่ือกาํหนดมาตรการควบคุมในแต่ละ

ขั้นตอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั และ/หรือคุณภาพของผลิตผล และ/หรือส่ิงแวดลอ้ม และ/หรือสุขภาพ ความปลอดภยั

และสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน

แนะ

2. จดัทาํรายการและบนัทึกขอ้มูลปัจจยัการผลิต แหล่งท่ีมา และรายละเอียดเฉพาะของปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั เช่น เมลด็พนัธ์ุ หรือตน้

พนัธ์ุ ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริม วตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตพร้อมทั้งระบุรายการ ปริมาณ วนั/เดือน/ปีท่ีจดัซ้ือ 

แนะ

3 .เมลด็พนัธ์ุ หรือตน้พนัธ์ุ หรือส่วนขยายพนัธ์ุตอ้งมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ตรงตามพนัธ์ุ ตามความตอ้งการของตลาด สามารถ

ตรวจสอบแหล่งท่ีมาและประวติัของเมลด็พนัธ์ุหรือตน้พนัธ์ุหรือส่วนขยายพนัธ์ุได้

แนะ

4. ไม่ปลูกพืชชนิดท่ีมาจากเมลด็พนัธ์ุ หรือตน้พนัธ์ุ หรือส่วนขยายพนัธ์ุ ท่ีเป็นพิษต่อการบริโภค ยกเวน้มีขอ้แนะนาํในการบริโภคท่ี

ถูกตอ้ง

แนะ

5. หากมีการคลุกหรือเคลือบเมลด็พนัธ์ุดว้ยวตัถุอนัตรายทางการเกษตร ใหใ้ชต้ามวิธีการและอตัราตามคาํแนะนาํบนฉลากท่ีข้ึน

ทะเบียนตามกฎหมาย และบนัทึกขอ้มูลไว้

รอง

6. มีการจดัการท่ีดีในการใชปุ๋้ยและสารปรับปรุงดิน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนทั้งในดา้นจุลินทรีย ์เคมี และกายภาพสู่ผลิตผล

ในระดบัท่ีจะทาํใหไ้ม่ปลอดภยัต่อการบริโภค โดยใชปุ๋้ยหรือสารปรับปรุงดินท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

รอง

7. หากเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องในฟาร์ม ปุ๋ยอินทรียต์อ้งผา่นกระบวนการหมกัหรือยอ่ยสลายโดยสมบูรณ์ หรือผา่นกระบวนการ

อ่ืนอยา่งเพียงพอท่ีจะไม่ทาํใหเ้กิดโรคสู่คน ทั้งน้ี ใหบ้นัทึกขอ้มูลท่ีระบุวิธีการ วนัท่ี และช่วงเวลาทาํปุ๋ยอินทรีย์

รอง
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4. การจดัการคุณภาพในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว (ต่อ)

8. ไม่ใชส่ิ้งขบัถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย หลกั

9. พ้ืนท่ีเกบ็รักษา ผสม และขนยา้ย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพ้ืนท่ีสาํหรับหมกัปุ๋ยอินทรีย ์ตอ้งแยกเป็นสดัส่วนและอยูใ่น

บริเวณท่ีไม่เกิดการปนเป้ือนสู่พ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารและแหล่งนํ้ า

รอง

10. ใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมต่อพืชท่ีปลูกในอตัราตามคาํแนะนาํบนฉลาก แนะ

11.กรณีปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิก ตอ้งมีการเฝ้าระวงัและบนัทึกขอ้มูลการใชส้ารละลายธาตุอาหารพืช หลกั

12.จดัใหมี้อุปกรณ์การเกษตรท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน แนะ

13. จดัใหมี้สถานท่ีเกบ็รักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรเป็นสัดส่วน ปลอดภยั และง่ายต่อการนาํไปใชง้าน แนะ

14. ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ รวมถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุและอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน แนะ

15. ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรท่ีตอ้งอาศยัความเท่ียงตรงในการปฏิบติังาน เช่น หัวฉีดพ่นวตัถุอนัตรายทางการเกษตร อย่าง

นอ้ยปีละคร้ัง หากพบวา่มีความคลาดเคล่ือนตอ้งปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานเม่ือนาํมาใชง้าน

รอง

16. ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุและขนส่งผลิตผลทุกคร้ังก่อนการใชง้านและหลงัใชง้าน

เสร็จแลว้

แนะ

17. มีการจดัการระบบการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตผลตรงตามขอ้กาํหนดของคู่คา้ รอง

18. ส่วนของพืชท่ีมีโรคเขา้ทาํลายตอ้งเผาทาํลายนอกแปลงปลูก โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แนะ

19. แยกประเภทของเสียและส่ิงของท่ีไม่ใชห้รือไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตใหช้ดัเจน รวมทั้งมีท่ีท้ิงขยะใหเ้พียงพอ หรือระบุจุดท้ิงขยะใหช้ดัเจน 

รวมถึงมีการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต

แนะ
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5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัตกิารหลงัเกบ็เกีย่ว

1. ตอ้งเกบ็เก่ียวผลิตผลท่ีมีอายเุกบ็เก่ียวท่ีเหมาะสม โดยผลิตผลมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด หรือตามขอ้กาํหนดของคู่คา้ หลกั

2. การเกบ็เก่ียวตอ้งปฏิบติัอยา่งถูกสุขลกัษณะ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนท่ีมีผลต่อความปลอดภยัในการบริโภค หลกั

3. คดัแยกผลิตผลท่ีไม่ไดคุ้ณภาพออก หากมีการคดัแยกชั้นคุณภาพและขนาดก่อนจาํหน่าย ใหค้ดัแยกชั้นคุณภาพและขนาดของผลิตผลตาม

ขอ้กาํหนดในมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีกาํหนดสาํหรับผลิตผลแต่ละชนิดหรือตามขอ้กาํหนดของคู่คา้

รอง

4. ใชเ้คร่ืองมือหรือวธีิการเฉพาะเพื่อป้องกนัการชํ้าหรือเป็นรอยตาํหนิของผลิตผลเน่ืองจากการเกบ็เก่ียว แนะ

5. ป้องกนัการปนเป้ือนจากวตัถุหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายสู่ผลิตผลท่ีมีการคดัเลือกหรือบรรจุในแปลงปลูกแลว้ และไม่วางผลิตผลท่ีเกบ็เก่ียวแลว้

สัมผสักบัพื้นดินโดยตรง

รอง

6. แยกภาชนะบรรจุของเสียและวตัถุอนัตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุในการเก็บเก่ียวและการขนยา้ย เพื่อป้องกนัการ

ปนเป้ือน

รอง

7. อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวสัดุท่ีสัมผสักบัผลิตผลโดยตรง ตอ้งทาํจากวสัดุท่ีไม่ทาํใหเ้กิดการปนเป้ือน หลกั
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5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัตกิารหลงัเกบ็เกีย่ว (ต่อ)

8. ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุใหส้ะอาด เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนสู่ผลิตผล และตรวจสอบใหมี้สภาพพร้อมใชง้าน แนะ

9. จดัให้มีสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวสัดุ ให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตรหรือ

สารเคมีอ่ืนๆ ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน และใหมี้การป้องกนัการปนเป้ือนจากสตัวพ์าหะนาํโรค

รอง

10. จดัแยกผลิตผลดอ้ยคุณภาพกบัผลิตผลท่ีมีคุณภาพ รวมถึงมีแผนการใชป้ระโยชน์จากผลิตผลท่ีดอ้ยคุณภาพ และตรวจสอบ

การคละปนของผลิตผลท่ีดอ้ยคุณภาพ 

แนะ

11. สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว ตอ้งมีโครงสร้างท่ีสามารถป้องกนัความเส่ียงจากการปนเป้ือนในผลิตผล แนะ

12. หากพบความเส่ียงในการปนเป้ือนอนัตรายทางกายภาพจากอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ใหมี้มาตรการป้องกนั แนะ

13. ป้องกนัสตัวเ์ล้ียงไม่ใหอ้ยูใ่นบริเวณปฏิบติังาน โดยเฉพาะสถานท่ีเก็บเก่ียว คดับรรจุ และเก็บรักษา หากมีความเส่ียงในการ

เป็นพาหะนาํโรค ใหมี้มาตรการป้องกนั

รอง

14. หากมีการใชเ้หยื่อหรือกบัดกัเพ่ือกาํจดัสัตวพ์าหะนาํเช้ือ ตอ้งจดัวางในบริเวณท่ีไม่มีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนสู่ผลิตผล 

ภาชนะบรรจุ และวสัดุ รวมถึงใหมี้การบนัทึกขอ้มูล

รอง
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6. การพกัผลติผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเกบ็รักษา

1. มีการจดัการดา้นสุขลกัษณะของสถานท่ีและวิธีการขนยา้ย พกัผลิตผล และ/หรือเก็บรักษาผลิตผล เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนจาก

อนัตรายและส่ิงแปลกปลอมท่ีมีผลต่อความปลอดภยัในการบริโภคและคุณภาพของผลิตผล

รอง

2. ใชว้สัดุปูรองพ้ืนในบริเวณพกัผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวแลว้ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนจากส่ิงปฏิกูล เศษดินและส่ิงสกปรก หรือส่ิงท่ีเป็น

อนัตรายอ่ืนๆ จากพ้ืนดิน

รอง

3. ไม่ใชพ้าหนะท่ีขนยา้ยหรือขนส่งวตัถุอนัตรายทางการเกษตร หรือปุ๋ย หรือสารปรับปรุงบาํรุงดิน ในการขนยา้ยหรือขนส่งผลิตผล 

เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนท่ีเป็นอนัตรายต่อการบริโภค ในกรณีท่ีไม่สามารถแยกพาหนะในการขนยา้ยหรือขนส่งได้ ตอ้งทาํความสะอาด

พาหนะ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนดงักล่าว รวมถึงมีการบนัทึกการใชพ้าหนะขนส่ง

รอง

4. เลือกใชภ้าชนะท่ีใชใ้นการบรรจุขั้นตน้ เพ่ือการขนถ่ายผลิตผลภายในพ้ืนท่ีแปลงปลูกไปยงัพ้ืนท่ีคดัแยกบรรจุท่ีเหมาะสม มีวสัดุกรุ

ภายในภาชนะเพ่ือป้องกนัการกระแทกเสียดสี

แนะ

5. การจดัวางผลิตผลในบริเวณพกัผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวในแปลงปลูกตอ้งเหมาะสม สามารถป้องกนัการเกิดรอยแผลท่ีผลิตผลจากการขดู

ขีดหรือการกระแทก รวมทั้งปัญหาการเส่ือมสภาพของผลิตผลอนัเน่ืองจากความร้อนและแสงแดด

รอง

6. การขนยา้ยผลิตผลในแปลงปลูกใหป้ฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัและป้องกนัการปนเป้ือนท่ีเป็นอนัตรายต่อการบริโภคได้ แนะ

7. กรณีผลิตผลท่ีเส่ือมคุณภาพง่ายตอ้งมีการดูแลและป้องกนัท่ีเหมาะสมก่อนการขนส่ง รอง

8. พาหนะท่ีใชใ้นการขนยา้ยตอ้งสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผล แนะ

9. ใหข้นส่งผลิตผลท่ีบรรจุภาชนะแลว้ดว้ยความระมดัระวงั และขนส่งไปยงัจุดรวบรวมสินคา้ทนัทีท่ีเก็บเก่ียว และ/หรือหลงัการตดัแต่ง

คดัคุณภาพหรือคดัขนาดแลว้

แนะ
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7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล

1. ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ หรือไดรั้บการฝึกอบรมสุขลกัษณะส่วนบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูก

สุขลกัษณะ

รอง

2. ผูท่ี้สมัผสักบัผลิตผลโดยตรง โดยเฉพาะหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลท่ีมีความเส่ียงต่อการปนเป้ือน ตอ้งมีการดูแลสุขลกัษณะ

ส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่ผลิตผล

หลกั

3. มีส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน สามารถป้องกนัของเสียต่างๆ

ไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่แปลงปลูกและผลิตผล 

รอง

4. กรณีผูป้ฏิบติังานเจ็บป่วยตอ้งรายงานให้ผูดู้แลการผลิตทราบ เพ่ือตดัสินใจในการปฏิบติังานท่ีไม่ให้เกิดการปนเป้ือนสู่

ผลิตผล

แนะ

5. ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายทางการเกษตรตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รอง

6. จดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมแก่ผูป้ฏิบติังาน แนะ

7. จดัการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งเหมาะสมตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ แนะ

8. เจา้ของฟาร์มและผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้หรือไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี แนะ
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8. บันทกึข้อมูลและการตามสอบ: เอกสารและบนัทึกขอ้มูล

1. มีบนัทึกขอ้มูลการใชน้ํ้าท่ีมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ชนิดพืช วนัท่ี สถานท่ี และปริมาณนํ้าใช ้หรือระยะเวลาใหน้ํ้า แนะ

2. มีบนัทึกขอ้มูลการใชส้ารเคมีฆ่าเช้ือในดิน หลกั

3. มีบนัทึกขอ้มูลรหสัแปลงปลูกและขอ้มูลประจาํแปลงปลูก รอง

4. มีบนัทึกขอ้มูลการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรทุกคร้ังท่ีใช ้อยา่งนอ้ยใหร้ะบุชนิดพืช ชนิดสารเคมี วตัถุประสงคก์ารใช ้วนัท่ีใช ้อตัราและ

วธีิการใช ้วนัท่ีเกบ็เก่ียว และช่ือผูป้ฏิบติังาน 

หลกั

5. มีบนัทึกขอ้มูล/หลกัฐานการไดม้าของวตัถุอนัตรายทางการเกษตร และมีบนัทึกรายช่ือวตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีจดัเกบ็ แนะ

6. มีบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการไดม้าและการใชปุ๋้ยและสารปรับปรุงดิน เช่น วนัท่ี ชนิด ปริมาณ อตัราท่ีใช ้วธีิการใช ้ช่วงระยะของการปลูก

พืชท่ีมีการใชปุ๋้ย และช่ือผูป้ฏิบติังาน 

แนะ

7. มีบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติัก่อนและหลงัการเกบ็เก่ียวในขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อความปลอดภยัของผลิตผล หลกั

8. มีบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติัก่อนและหลงัการเกบ็เก่ียวในขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตผล แนะ

9. มีบนัทึกขอ้มูลการกาํจดัสัตวพ์าหะนาํเช้ือ รอง

10. มีบนัทึกขอ้มูลการใชพ้าหนะขนส่ง รอง

11. มีการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการฝึกอบรม และ/หรือเกบ็หลกัฐานผลการตรวจสุขภาพ และ/หรือการจดัการดา้นสุขลกัษณะส่วนบุคคล รอง

12. จดัทาํเอกสารหรือแบบบนัทึกใหเ้ป็นปัจจุบนัสาํหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ รวมทั้งมีการบนัทึกขอ้มูลใหค้รบถว้น และลงช่ือผูป้ฏิบติังาน

ทุกคร้ังท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล

แนะ

13. มีการจดัเกบ็เอกสาร และ/หรือ บนัทึกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาล เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและการนาํมาใช้ แนะ
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8. บันทกึข้อมูลและการตามสอบ: การตามสอบและการทบทวนวิธีปฏิบติั

14. ผลิตผลท่ีอยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนยา้ย หรือบรรจุเพ่ือจาํหน่าย ตอ้งมีการระบุรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือ

เคร่ืองหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวนัท่ีเกบ็เก่ียว ใหส้ามารถตรวจสอบท่ีมาของผลิตผลได้

รอง

15. ในกรณีมีการจาํหน่ายผลิตผล ตอ้งบนัทึกขอ้มูลผูรั้บซ้ือผลิตผล หรือแหล่งท่ีนาํผลิตผลไปจาํหน่าย รวมถึงปริมาณท่ีจาํหน่าย รอง

16. เกบ็รักษาบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานและเอกสารสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไวอ้ยา่งนอ้ย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกนั

หรือตามท่ีผูป้ระกอบการหรือประเทศคู่คา้ตอ้งการ เพ่ือใหส้ามารถตามสอบและเรียกคืนสินคา้เม่ือเกิดปัญหาได้

รอง

17. กรณีพบปัญหาการปฏิบติัในแปลงปลูกท่ีอาจมีผลต่อความปลอดภยั ตอ้งแยกผลิตผลและป้องกนัไม่ให้มีการนาํไปจาํหน่าย 

หากพบหลงัจากจาํหน่ายแลว้ใหรี้บแจง้ผูซ้ื้อผลิตผลทนัที

แนะ

18. กรณีท่ีพบปัญหาการปฏิบติัในแปลงปลูกท่ีอาจมีผลต่อความปลอดภยั ใหสื้บหาสาเหตุและหาแนวทางแกปั้ญหา เพ่ือป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก และใหมี้การบนัทึกขอ้มูล

แนะ

19. ทบทวนการปฏิบติังานดา้นการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หรือทบทวนบนัทึกขอ้มูลอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มัน่ใจใน

กระบวนการผลิตและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์รวมถึงเก็บบนัทึกขอ้มูลการทบทวนและ

แกไ้ขไว้

แนะ

20. มีการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง และเกบ็บนัทึกขอ้มูลการแกปั้ญหาขอ้ร้องเรียนไว้ แนะ
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รายการ ข้อกาํหนด หลกั รอง แนะนํา

1. นํา้ 14 5 2 7

2. พืน้ที่ปลูก 11 4 4 3

3. วตัถุอนัตรายทางการเกษตร 21 5 8 8

4.การจดัการคุณภาพในกระบวนการผลติก่อนการเกบ็เกีย่ว 19 2 6 11

5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัตหิลงัการเกบ็เกีย่ว 14 3 6 5

6.การพกัผลติผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเกบ็รักษา 9 - 5 4

7. สุขลกัษณะส่วนบุคคล 8 1 3 4

8. บันทึกข้อมูลและการตามสอบ 20 3 7 10

รวม 116 23 41 52

สรุปข้อกาํหนดของ มกษ. GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556)

เกณฑ์ตดัสิน:  - ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดหลกัทุกขอ้ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดรองไม่นอ้ยกวา่ 60%

ของขอ้กาํหนดรองทั้งหมด

- กรณีต่ออายใุบรับรองตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 45



การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

46



หนวยรับรองระบบงาน:

มกอช.

หนวยตรวจสอบรบัรอง:

กรมวิชาการเกษตร/ สปก./
กรมประมง/กรมปศุสัตว/เอกชนฯ

เกษตกร/กลุมเกษตรกร/

ผูประกอบการปฏิบัติตาม มกษ.

ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร
Tr

ac
ea

bi
lit

y
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การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผูไ้ดรั้บใบรับรองมาตรฐานเป็นผูมี้สิทธ์ิแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานกบัสินคา้เกษตร48



การเขาถึงมาตรฐาน

• เอกสารเผยแพร/เลมมาตรฐาน/แผนพับ

• www.acfs.go.th

• Facebook/Youtube

“มาตรฐานเกษตรนารู โดย มกอช.”

• Line official : @ACFS

• Mobile application เชน “TAS2GO”  

“Q restaurant”

49



ส่ิงสําคญัสําหรับผู้ผลติทีเ่ข้าสู่มาตรฐาน GAP

• มุ่งมัน่ในการผลติสินค้าคุณภาพและปลอดภยั

• ทาํความเข้าใจมาตรฐานระบบการผลติ GAP

• ศึกษาความต้องการของตลาดและผู้ซ้ือ

• จัดทาํแผนการผลติและควบคุมคุณภาพ

• จดบันทกึข้อมูล/เกบ็รักษาเป็นระเบียบ

• ทบทวน/ตรวจสอบตนเอง
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2. พืน้ทีป่ลูก

LINE official “มาตรฐานเกษตรนารู โดย มกอช.”
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จะเกิดอะไรข้ึน ???

-ประชาคมอาเซียน
-มาตรการกีดกันการคา

-มาตรฐานสากล/มาตรฐานคูคา

-ประเทศคูแขงเพ่ิมศักยภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตรจะชวย

เราไดอยางไร
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